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لوالاءزجلا

رشنمع

بيبحنبعيبرلاةقتلاظفاحلاريهشلامامالادنسم

هللاهمحريديهارفلاورمعنبا

(ةرجهللةيناتلاةئاملاةمتأنم)

ِ٠.٠أن

يملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارون/مام.الاةمالعلا

هنعيضروهللاهمحر



/٩٣:عاديإلامقر ١١٣
يملاسلانيدلاروننبدمحنبدوعس:رشانلا

فلؤملادافحألةظوفحمعبطلاقوقح



٢ ة>(4 ١ 1 `اماأج٨دساف./ظ5

قيعكلكوروجام

ةالصلاو©ةنسلاوباتكلابلمعللانادهنلرأىلع،ةةلاولضفلاهلوهنلدخلا

«نينمؤااباميحرًافوؤرونيلامالةمحربرعلاسلفنأنمثوعدلاىلعمالسلاو

.نيمايملاَرذلاوندايلاهحصوهلآىلعو

ةباحصلارصعيفنكتملوْثلَعيبلاراثآنأ(ا)يرابلاحتفيفاجامفدعبو

:نيرمألةبترمالوعماوجلايفةنودممهعبترابكو
مهنأ:امهدحأ ملسمحيحصيفتبثك،كلذنعاوهثندقلاحلاءادتبايفاوناك

.مظعلانآرقلابثلذضمبطلتخمنأةيشخ

نوفرعيالاوناكمرثكأنألو‘مهناهذأناليسومهظفحةعسل:اهيناثو

اش«رابخألابيوبتوراثآلانيودتنيمباتلارصعرخاوأيفثدحم،ةباتكلا
7رادقألايركنموضفاورلانمعادتبالارثكو4راصمألاءالملارنثتنا

(١٥٦١-)ةبورعيبأنبديعسو(ھ٠٦١_)حيبصنبعيبرلاكلذعمجنم
ةثلاثلاةقاطلالهأراكماقنأيلإةدحىلعبابلكنوفنصياوتاكو0امهريغو

هيفىخوتوثأ:طولا(ھ١٧٩٩٣)كلاممامالافنصف،ماكحألااونودف

نمونيماتلاىواتفوةباحدلالاوقأبهجزمؤزاجحلالهأثيدحنميوقلا
©ةكم()ه٠٥١_٧.(جبرجنبزيزعلادبعنكلملادبعدمحوأفنصو؛مدمي

هنلادبعوأوثماشلاب(١٥٧٨٨)يعازوألاورمعنبنمحرلادحورمعوأو

رانيدنبةلسنبدامحةمّلَسوبأو‘)١٦١٩٧(يروثلاديمسنبنايفس

(١ ".ھ١٠٣١ةرهاقلابةريمآلاةن۔ايلاڵ٤صرجحنباطظفاحال(

۔ج_



{مهلاونمىلعجسنلايفمهرصعلهأنمريشكممالتمثثةرعبلاب(ھ٧٦١_)
11٥إه-.نااك١...۔..٤٠.

سارلعكلذوةصاخجينلاثيدحدرفينامهنمهمالاضمبيارناىلإ

نربد“دسمفنصو«ادنسميفوكلايسلاىسومنبهللاديبعفثصف«نيتئاملا

‘)ه١٢٢١٢٢(ادنسميومألایسوهنبدسأوأادنسم)ه٢٨(داھرسم

.)٢٢٨(ادنسميمازاللاداحنمعنفنصو

ىلعهثدحفنصوالإظافحلانممامإلقفمثأكلذدمةمئألاقتقامش

٢٤١)لبنحنبدحأمامالاكديناسلا ١٦١)هوهارنبتحساو(١٦٤-

اهاوروفيناصتلاهذهيراخبلاىأراملو،ءالبنلانممهريغوةبيشنبنامنعو٢٣٨)
هتهكةرغفيمضتلاهلمشيانمريثكلوأ،نجلاوح.حصللةعماجاهدجو

:مسفيراخلاو«هدنعنللاقثحهنوهارننحساهذاتسأنمهععسامكلذل

:يراخللالاق«؛ةلةلالوسرةنسحيحصلًارصتخغاباتكمجوله

.ىحيحصلاعماجلاعجيفتذخأف«يلقيفكاذعقوف»

ةفالخيفةئاملاسأرىلععقوهنافثيدحلانودتءادتباامأو:يطويسلالاقو

.زيزلادبعنبرمع
بام"نباثدحلانودنملوأنأ:هحتففرمححجنباظفاحلاركذش

ن-حلانبدمحمقيرطنمميعنوباهاورلكزيزلادبعنبرمعرمأب(يرهزلا)
نبعيبرلاوهرابخألابوبوراثآلاعجنملوأنأنآلاانب"رمو،كلامنع
يدزالايديهارفلابيبحنبعيبرلاركذيملو{ةبورعيبأنبديعسوحيبص
تاقثنمدنسملااذهبحاصبيسحنبعيبرلاو‘يرصلل١يوديل١نارهمالو

نبرباجُاثششااابأكردأامكيميمتلاةديبعيبأنعاريثكذخأدقنڵنيباتلا

ضسابعنبنادبعرحبلاربملاذيمالتره:أنمدبزنبراجو،باشعيبرلاوديز
.؛ةيناثلاةئاملاردصفهدنسمعمجنأدبهنأردقنانافهتايحخيراتىلعرثعنمانأعمو

.كراب'ااذههدنسمىلعةديبعابأهخيشعلطأهنأو

مرلاوحيبصنبعيبرلناميرنوكبنأثيدحلاىلطلانينمو
۔دس



انأفسألانمو،هيفنيفتسماوثبدحالنيمماحلابكرةعيلطيفبيبحنبا:
نعنوثحابلاكلذبمتينأىعوثحيبصنبادنسمريصمنعاثيشيردنال
،بيبحنبعيبرلاهتيمسدنسمانايتبأنأيرابلافطلنمو،تاطوطخملاسئافن

ديمحنبهللادبعنامع"ةمالعحرثعمهرشنةداعاليقفونأ؛يلعهتمعننمش

.ليلقالإتارملاوماثلاورصمءادعنمهحرس:ودنسلاىلععلطياملو،يااسلا"

فاصوألاتوانتتوافتتحيحصاابترنأكدملاةمأركذدقو:تاد
هنأثيدحلالاجرضعبهيلعقاطأامايلعلاةبترملانمنأو،حيحصتالةيضقلا

حصأ ميهربادنسو2هيبأنعرمعنبةنلادبعنبملاسنعيرهزلادنسكةئالثااديناسألا

لوقوهو0رمعنبانععفاننعكلامدنسو،دوعسمنبانعةمقلعنعيخنلا

©يدمحملاعوبنيلابلاصتالاةبيرقودنسلاةريسةديناسألاهذهنأل،يراخللا

بهذو«ةنامألاوةنايصلاودصلالاكوطضااوظنلاةوقباهلاحررهتشاو

كيفاشلاوهسنأنبكلاممامالانعةاورلالجأنأىلإيميمتلاروصنموبأمامالا

ىمسيوكلامنعيفاثلانعلبنحنبدمحأمامالاءاورامكنذىلعةاورلاةلجأف
.بهذلاةلسلس:دنسلااذه.

نعةديبعوبأهتايئالثوبيبحنبعيبرلادنسمةلسلسةيبهذلالسالسلاهذههشرو

لاجرلاقئوأنمةيعيبرلاةلسلسلاهذهلاجرو«سابعنبانعديزنبراج
،لاضعإوعاطقناالولاسرإالوراكنإةبثاشاهثيداحأبشيمهقدصأومهظغحأو

ةيئالثلااهديناسأنمطةسيملواهدانسألاصتابةلوصوماهعمجأبتايثالثلانأل
لوقكيلاوتلاطرشبرثكأفنانثاهدانسإنمطقساموه(لتضعما)و‘دحأ

انلوقىلعدرويدقوىرمعنبالاق:يفاشلالوقوةمةنالوسرلاق:كلام

اذهىلعبابو،السرمثيدحلالمجباممعامسلاوغالبلاعيبرلادنسميفنأاذه
وأينب:مهلوقبكلذاونيبةهفاشمريغنعاولقناذإدنسلااذهلاجرنألوقلا
مهمحرمهفثسيلدتلانعدنسلابدعبياممكلذوحنوأنالفنعتممسوأ2اغلب

_ه_



نأرهظيكلذبو،نيمماسباوسيلوَعامىلاسانلااومهوبنإنمقتتدألجأهتا

نعذخأرباجورباجنعذخأةديبعابأنأل2اهلاصتابعوط:مدنسلااذهةنمنع
.هباحصلانمراحهكردأنمكردأةديبعابأنا:ليقىتح«ًةرس:امةباحصلا

فلتخماليذلاينالثل]هدنسبهردصهثداحأنماثيدحىوراذإلاحرلاينالثلا

٠ ٠ها3. . . ٠ ٠ . ٦.٥
لسالسظفحنمرهظتسلالعرس١هناللاثيداحالاظفحو»هباوباعيمجيف

رلاوتاقلحلاةريثكةليوط املاحرةفرممتايثالثلاظفاحىلعلهسيهنالو،لاح

لاجرنعهفرعيامهرثكأةنامألاوقدصلاوظفحلابمهناصوأنمتثالاومهتلقل

فعضراممهتناندوهقدصبىلقلانئمطيالنممهنبدحودقتاقلحلاةدبدعةلسلس

.لو۔ةمريغهلمجوثدحلا

متهاتايئالثلاهذهايازمو :اهنمركذنتايئالثلافيلأتبثيدحلاةمئأنمريثك

فاهحر:و)١٣٨٠(قشمدباريخأةعوطاالبنحندحأمامالاتايثالث

.ثدحةئامونوتسوةسمخهتايثالثددعويبرافسلادحمامالانأزج

نباىكمنعاهبلاغاثيدحنورشعونانثاهحيحتيفيهويراخبلاتايئالثو
نادمحملثمهخويشنمىلوألاةقبطاايفمهو،نيمبانلانعثدحنمهارا

.سابعنبيلعويمنبد"الخوميعنيبأوليبنلامصاعيباويراصنالاهنادبع
.هدنسلهدنسمفتعقواثيدحرشعةسمخيهويمرادلاتايثالثو

فيضنو.مهريغويحانلادوحمندحمنمهرباقحساياخيشك١تايثالثو

:ابلامردلا

ةاوراهحصأنمهدنسمفهثيداحأو‘يدزألاببحنعيبرلاتايثالث

َ٠-إ--ث؛ل٥-1م] نراجويسيسلاةديعوأ:متاللاةيالاهتلسلسلاجر!ادنساهدعأ
مهعجأبمهوةباحصلانمهريغوراجخيشسابعنهللادبعرحاويدزالادير
يففلتخيالدندلااذهو7ةنايصلاوةنامالاوطبضلا.١ظفحلابنوروهشم
.تايثالثلايتكرئاسيففلتخإكدنسملاباؤباعيمج

_و



غالبوالاسراب(عطقنملا)ؤڵدنسلااذهرابخأنم(لصتلا)حاذه

يف:اجدقف(لسرلارامأو\ىرخأقرطنمهلصوتوملاح.حصلاكحيف

لقريرجنبانع)٦٧(بيردتلا
.نعالوهراكنامهنعتأملو(لسرملا)لوبقىلعهرسأبنومباتلاعمجأ»

,يمفاثلانأينيهنأك:ربلادبعنبالق{نيتئاملاسأرىلامهدبةمألانمدحأ
ليسارملاامأ:هتلا۔ريفدوادوبألاقثينالحتفيفيواخسلالةو2ه"درنملوأ

.يمازوآلاوكلامويروغلانايفسلثمىضمامفاهبنوجتحءاملارثكأناكدقف

..هريغودمحأهمباتوكلذيفماكتفيعفاشلاء!جىتح

هلنماهريغوقارعلاورصميفوةيماثلاانرايديفثيدحلابنيملةنملانم"لقو

.لاجرلواف7زاجابولومهف"رعننأانبنسحماذلوثةئالثلادنسااذهلاجربةفرعم

روصنملارةمجيبأةيالويفيفوتيذلايميمتلاةعركيبأنبملسمةديبعوبأوهدنسلا
-٩٥ .ةياوررباجنعهتياورف،ديزنبراجهكردأنمكردأدقو،(ھ٨٥١)

ةريرمهيبأوكلامنبسنأوةنادبعنبرباجنعضيأرباجىوردقو©يمباتنعىمبات
.هذهتياورو7ابنعةنايذضرنينمؤاامأةشئاعويردخلاديعسيبأوسابعنباو

."يباحصنعيباتهاوريهو،حيحصلادنساادهيفاهضعبدوجوهمبنع

راج:نرباجلانعوةباحصلانمهيقلنمعملعلاةديعوأدخأ:هخوش

.مهريغوكامسلانبرفمجويدلارات"نعو«ديزنبراجوةلادعنإ
رفلابيبحنبعيبرلا:مهنمريثكاخةديبعيأنعمعلالمحو:هذيمال يديها

دبعويرناملاباطخلاوبأمهو(برغلاىلانعلاةلمح)مهنموثدنسلااذهبحاص

,يلبقلادوادوبأويسادنلاراردنبليعامساويناردسلامصاعومتسرنبنمحرلا

نمةمبرألاقفارفنميلانمءاجدقيرفاعملابالطلاوبأمامالاناكو،يوازفنلا

.هرمأبو5ةديبعيبأمهخيشرمأبمهيلعهربصنفمهدالبىلامهعمجرفنبرغلللهأ

نميلاهترامإتمجو«نميااضرأيفيدنكلايحن.دبعمامالابصن

_ز_



نباليعامساهلأسعادولااودارأاملفنينسسمخهدنعمعلاةلمحماقأو{زاجلاو
نوكتنأديرتأ»:ةديبعوبأهللاقفماكحالالئاسمنمةلأسمةئامثالثنعرارد.

.؟كلذب"تيلتبانإتيأرأه:لاق2؟راردنباايايضاق

يهذلالصأ)ھ٩٣(ءاثعشلاوأيدزألا١)يفولاديزنراجامأو

نباةللادبيبحاصو(')برنلاونامعيفيضإلالا دقفسابع أرقوهبحزمره:أناك

:لاقسابعنبانأ(بولقلاتوق)هباتكيفيكملابلاطوبأركذو،هيلع

سايإلاقو،2هملعمهعسولبرنلاوقرالالهأهلأسولفديزناراجاولأساه

امله:نيسحلالاقو،ديزنبراجريغتفماهفاموةرملاتيأر»:ةبواعمنب

رباجتام ‘»ضرألارهظىلعننمملعأتام:لاقكلامنبسنأهتومغلبوديزنب

مودلا»:لاقفهوندأف2هرقنمينوندأ»:ةداتقلاقنفدوديزنبرباجتامالو.

«!برلاماعتام

رباجمهدنعوانيلانوجاتحيفبكقارعلالهألايج»:لاقسابعنبانعو
.ه.اعمهعسولهوحناودصقول!ديزنبا

هفادبعهبمهصخأوملوأ:هنعهولمحوملعلامهنعلحنذلاهذيمالتوهخويش

هنعذخانوثرمعنبةللادعوهوامموأهنعلجلانمرثكأدقفسابعنبا

.قلخوبوأورانيدنبوروةداتق

،ةباحصلانمريثكنعيورهدجودنسلااذهتاياورناسنالالمأتاذاو

نبارباجمهيقلنممثاظامفلجرنيعبسغلبردبلهأنممهبقلنمددعناكاذاو

١ لامعأنميهد{قرفنمهلاصأناف3نمبهيحانلاهسنيفوجلا)(

.اهاابسنفةرصنلانكسولعل77٧حماانمناكو‘اهنمبرقلاىوز

لعهتالماعموهتاداعوهدئامقعينهناعالةنس)الهأبهاذ۔نمأبيرقوهو(٢)

ة۔اكونياملاتاتشميذلافمذلاحرللااذهيف.اربامكةنسلاوباتكلا

(يبرملايذملاعمجملا)ةلحميفدبردنبامامالاةمجرتيفكاذتحرشدقو{برعلا

.م٢٦٩١م=ه٧٨٣١ةنسنيئالثلاونماثلادلجلانملوالاءزجلايفقشمدب
-ح



نبمامضمهنمو7ةديبعوبأهنعنوارلاهباحصأرهشأو5ةباحصلارئاسنمديزت

:هلوقكيهانو‘ندهتجملاءاهقفلانممهلكوجرعألاتايحوحونوبأوبناسل٨

ردبلهأنمالجرنيمبستكردأ .(سابعنبا)!رحبلاالإمهرهظأنييامتيوخ
ر"وصيامبهتمجرتنمننأقحلانهفدنسلااذهحراشامأ:دنسملاحرش

ةنادبعدمحموبأندلارونخيشلامهفنيققحملاءااللانيبهتلزنمننييوهتقيقح

(١٢٨٦-١٨٣٢)يتضلايلاسلاسيمخنبنافلتخنبديبعنبموتسنبديمحنيا
ةيعرلانونفلافلتحميفةّئجلاهفيلآتيفكلذرهظوناشبمملاةساثرهيلاتهتنا

.اهلئاسرواهبتكفيلاتيفةداجالاواهلئاسميفقيقحتلاعمةيبرملاو
ةظقيلاديدشناكو،ءاكذلاوةركاذلاةيوقاررضهلاهمحرناك:هتاذص

لمعدقف،تيلبهموقتاروطتىلع يذلايناملارطقلاىلإةمامالاةداعإىلعآريثك
نبارصعيفنابنيبدهعىلعمقومكةذاشفورظيفالإامدقةيكلملافرعاملف"

يكرتنبلصيفناطلسلانعةمامالايفهةارآوهلويممنكينكيملوأةطوطب

نذلازيلكنالاسئاسدبةمامالانالعإىلاداقناهنمديملهنكلو{نامعناطلس

برملاةربزجيفمهعماطمو،يبرملاجيلخلاراطقأىلعضاضةناللصرفلانونيحتي

.فيرعتىلاجاتحتالاهنداعموا,طفنو.

ةمولةنايفهذخأتالةماماللةباعدلاثبىلعلمعيلماعلاماملااذهلازامو

ربلايعاسملاءالمالتدبىتحمئاغةوطسةمامالانالعايفينخمالومئال لجلةيناطي

يلاسلارونالدايقلاءاملاسلسأفثةيناطيربلاةيامجلبفارتعالاىلعطقسمناطلس

,دشارنبملاسةمالعلايتتلامامالاةميامةمامالااونلعأودنسملااذهحراش

يفامو،راهعتسالاراطخأاهنعيمقأوهدالببمجرتملاضهنثلذبو،يصورخلا

نرمءت۔الةمواقمةيموقحورنماهبفالو،هذيمالتم٭والإءادعنممورلانامع

نأعاطتسافيكبجميلناسنالاناو.اهراوأبهم.واهرانمرضموهف5هنمالا

ةرثكورمعرصقيفوهف،نيسحلاغلبيملوهوريصقلاهرمعينةبتكملاكلتفلؤي

:بتكلاكلتنمو{ةلااهمحرقشمديمساقلالاجلاانخيشريظنهبتك

_ا_



. رصمبالوأعبطنا»زج«نامعخراتيقنايعألاةفحت « (١

.سشلاةعلطحر:شماهبعبط«ةعجلاةالصماكحأيفةعنقملاججحلاه (٢
. هقغنلالوصأيف

ةمأنم،يديهارلابي.حنبعيبرلمامالل«حيحصلادنسملاحرمثه )
( راهزالا(ةعبطماهنميناثلاولوالاعبطءازجأةعبرأيف{يناثلانرقلا

. ةنسلاهذهيفقشمدبةيمومعلاةعطاابثلاثلاو{ةينوراللا

:لاؤسلباوجسابالايفرصملاتاروطتيفةلاسر«ناهربلاعطاوسه ))٤

. رابجنزلهأضمب

٤وهو. تسينلأىلعفينتةيهقفلاعورفلايفةزوجرا«لكلاجرادم . (٥

. ةعوبطم.يرضحلاقحسايبآمامالللاصلارصتخممظن

. هلعةرازغنعُىنتيهو ٠ ةزوحرألاهذلحرش»لامآلاجرامم , (٦

. اءزجرمئعةتسغلببهنألقةميرللالعفهخوسرو

. مالكلالوصأنوتمدحأ«دارملاةلت « )٧

احرشاهحرس:ندلالوصأيفهتزوجراحرش«لوقعلاراونأقراشمه (٨

.رصتعباطًاقيسنتوريرحتوأةيقحتلوصألابتكنسحأنمهب.دعايفاو

. تيبح..ىلعديزتنيدلالوصأيفةزوجرا«لوقملاراونأه )٩
. سمالاةملطشماهبعبط(لوقعلاراونأ)حرش«راونألاةجهبه )٠

.نفاذهنوتملحأنم.هقنلالوصأفهفلا»سمخل!ةعلط , (١١

. ًامفناهرثكأو

..لوصألابتكسفنأنمدعينأبريدجهقفلالوصأيفسمشلاةملطحرش )١٢
4 كلاوةيعرشل ١ ماكحألاونايدألافةزوحررا ٠ ماظنلاةرهو> ) (١٣

. ةعوبطم.تيبفلأرشعةعضبيمو

_ ي _



ثبارعالايفثاللالثجلاماكحأيفةزوجرا«لمألاغولب»(

.ادجةسيفن
تالكشملالحباتكاهنمءازجأةعسيف«ةينامعلاىواتفلا»٥)

ةيمومااةعبطلابقشمدبتعبطدقو«نامعرسرادانا۔صلانيةلتةلاسر١٦)

.ًاعملاجرلاونايبصالةديفمةلاسريهو2انفارشابةنسلاهذه

. تيب ٣٠٠ ىلعديزتةزوجرا«يفاوقلاوضورلايفيفاصلالهنملاه )٧
هحرشىنلأوعالطالاعساوحراشلادجوحرسلااذهىلعفمنلاعلطااذاو

يالفةاواسملااهبولساةحيصفةحيحصهرببامتوانيماحتاو زابمالاةطرفمالوةلمتةبهسم

اريثكف&بصعتلانعدعبوقيقحتلايفلادتعاىلعلدتاهنافاهفهئاحمأافأو5ةلخ

دهشتسيوثةلبانحلاوةيكلاملاوةسنفاشلاوةنفنحلاك:نيفلاخلاءاملعلانعلقنيام

هحامنباويناسنلاويذمرتلاودواداكثدحلاةممأونيخيذلاثيداحأب

نأىلعلديامم{ةعاجلاوةنسلالهأنممريغويتهبلاويناربطلاوينطقرادلاو

رونلاحرشيفرظانلاو،ةنسلابهاذمنمبيرقبهذمبرغلاوقرلايفةيضاألا
ريغبهاذملالاجرنمانيأراملقو،هتركذامةةنينأمطءىلتعنامعملاعيماسلا

ى"درودقنةداهشتساالإةنسلالهأنمهقفلاوثيدحلالاجربدهشتسينمةينسلا

نثمطتلالإناخيثلاءاورامايسالو2حرشلاودنسملاثرداحأجيرختترثآامو

حيخصوهيضابالابهذملاهيلعينبيذلاعيبرلادنسمنأبةنسلاءانبأيناوخابولق

مهنعىورنممديزنبراجو،نيحيحصلايفءاجامماهرثكأو{ثيداحألا
مهبهذمةقيقحفرميملنموأةيضابالاموصخهيفعقواهفعقياليكلهريغويراخبلا
نيمنالاةيرفثملاوةيدجنلاوةقرازألاكةالس..ةلاجراوخلانممهنظيفمهتديقعو

.مهيفلاخمةكانموةثراومل

يفد"ربلامامالا'جراوخلانعبتكنممظعأوةيضابالابةنسلالهأملعأنمو

««ةنسلاىلاليواقألابرقأضابإنبالوق»:هصناملاقدقفلماكلاهباتك



.ةينابلالالهالوقللمبرقأو"ةالفلالاحجراولاأوسأ»:مزحنبالاقو

يخامالاهدعوةبواعمرصاعيذلايميمتلايرلاضابإنبةللادبعوهضابنباو
يضابالابهذماسسؤمديزنبراجمامالاعابتانمناكو،نييباتلايفريسلايف
املعحصايياريفناكلسابعنباذيذتديزنبراجىلابهذملابسنولو

.اسنقدصأو

:(`)نايعألاةفعحتهباتكةمدةميففصنلالدتملاحراذلاهلوقيامكيلاو

هبًرقاوقحلامهنمفرعنمف»هلهأةالاوموقلاهفرعموةناباتكىاوعدنو«

قرافوىدلالعىممل١“بحتساومنمهللانحركنأنمو٠همدانمَرحوهانيتوت

ريغنمهتلالضىلعكلهيوأةنارمأىلافبىتحهانلتاقوءانقرافمدناعونيملسملا
ةمينغالومهيرارذلتقالومهايابس"لحتنالف،نوألاةدبعلزانممهلزنننا

مهلتقالوانموقبكتفلاىزنالو،(جراوحلاةالك)مهنمثاريلامطقالومحلاومأ

نمدحأهلمفيملو،هباتكيفهبرمأيملهنانأل2لالضاوناكنإو،ةرلاين
نممنيملسلا ىزو،ةلبقلالهأبنحنهلمفنفيكفثنيكرشاانمدحأبةكمبناك

نأىرنالو،انتلبقنولقتسياومادامانيلعمرحتالمهتثراوموانموقةنكانمنأ

نولحتسينذلا(؛جراوخا)افالخلمفهناملعنملامبانتلبقلبقتسينممادحأفذقت

.ھا«نولضمكلذبمهوؤمهموقنمانزلانمءىرهنانوملمينمفذق

باتكلابنيكسمتلاونبلدتملاجراوخلااياقبنمبرغملاونالبمويلاةيضابالاف

الواننيديفولغلاهللادمحبانيأرنمسيل»:اضيايلالارونلالاقو،ةنسلاو

انمامإنآرقلاوانيبندمحموانبرهللا..انقرافنمىلعيدعتلاالوانرمأيفمثذلا

ماهتاملسملاىلعمرحكلذلو«!اننيدمالسالاوانتلبقمارحلاهللاتيبوانتقيرطةنسلاو

يفنوعراسينذلانيئاأتلانمنوكيف،فارتعالااذهلثمدمبهنيديفلسلاهيخا

.«نامعلهأةريسبنايعألاةت.ة.دقم)١(

_ل۔_



يا«يتمأنمنيتاأتمللليود:هلوقبنكتعيبلامهانعنذلامهونيذسماريفكت

.رانلايفنالفوةنجلايفنالفمهلوةبةناىلعنوكحمنيذلا

حيحصلاثيدحلابنيكسمتلانمحراثلانأدنسملااذهحرشنم.7
2هلاعفأوهتنسبنيدتهملاهلاوقأوةمعلوسرالنيمظعلاوحجارلالقملابابرأو

ةحصامبهذلالهألاوقأىلعراتخيوءالملالاوقآصحدنسملااذهلهحرشيفوهف
(ثيدحلاىلعالهقفلاىلعلمعلا)ىربنمموهسيلف،قطلوسرلاث.دحنم

هبهذمافلاخمًاحيحصآثيدحدهتجملا'عباتدحواذا»:«مقتسملاطارصلا»حراشلاق

:اولاقثكلذهلنيمدقتملادنعف{فالتخاهيف؟ههذمكرتبوهبلمعبنأهلله

مالعنأدعيف،هلعباتوهفءاوسنموممينلاوههبىدققماوعوبتملانأل
بصمتلازوبالكلذلو:تلق.«ةلوةعمريغهريغلةمباتلافويمهلوقةحصو

نمدعبلاوقتسفلانمكلذنافتلوسرلاثيدحبهبرتهتسأيابصمتبهاذملل

كندماجلانيبصمتلاءالؤهنمونيمباتلاوةباحصلاةريسىلعجورلاونلا
كاوطسبنا.ودّلقنملوةقفاويثيدحمهيلعةرماذإنم-ةمألاضعبلوقي
اوعمسيملواوضبةناامترهريغبهذمقفاويوأهلوقفلاختثيدحمهلعةرماذاو

اوديالمممهنيبرجشاهفَكو۔:كحمىتحنونمؤيالكبروالف»:ىلاعتةلالوق

.«اميلستاولسيوتيضقامماجرحمهسفنأيف
مهبهذمنألالإةنسلالهأىلاجراودلاقرفبرقأنامعلهأناكامو7اذه

ڵ©بهذلاوهقفلاىلعالثيدحلاىلعلمملاميدقتوةنسلاىلعيبمهيلعتلطأاك

رمعنبهنلادبعهخرشةحيصنبلمعيذلاديزنبرباجمهمامإهيلعىرجامبالمع
راجللاقهنعةنايضررمعنبانا«ةنلابلاةححلاهيفءاجدقف«هنعىوريذلا

«ةيضامةنسوأقطاننآرقبالإتفثالفةرصبلاءاهقفنمكنإ»:ديزنب
لوقعملانإ:لوقنودقتعنكلذلو.«تكلهأوتكلهكلذريغتلعفنإكناف

ىلا.ودرفءيديفمتعزاتتناف»:لامتهلوقبالإيدتهنالنألوبقلابلقلانمو
.«لوسرلاوتا

يعرنلايرلازع

_م۔۔
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نسانزيلا

هبحصوهلآىلعوهدبعوهلوسردمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاوهدمحقحهللدجلا

هدعبنمهدهمبىفونملكىلعوهدنجوهز>و

لعياما
شلئارالاورخا)ألانيبريهشلالضافلاماهملاولماكلامامالادنسمحيحصلاعماجلاناف

بتكحصانمهاوثموهرقتسمةنملالمجوهاضرأوهنعهتليضرهيبيبحنبعيرلاوف

ىعدناهدنسردجااموزيزعلابفصوناهنتمقحاامفادنتسماهالعأوادنسثيدلا

لماشلالضفلاولماكلاعرولاوعفانلامعلاوعساولاهقفلابهلاجرةرهشلزيربالالسالسب

نمفيرحتلاهيفعقودجلاءوسودهملالوطلنكلةنايصلاوطبضلاوةنامالاولدملاو

نمتممجيمهفويملعغلبمردقىلعيمزعهحيحصتىلعتمججأفدصقريغنمخاسنلا

ىرأةخسنعيجانمتجرفننسحأوقبلأوهاماهعومجمبنمترتخاونكمأامهخسن

دعبوىاطمنماهقوفدجأملينأريغقالطالاىلعاهتمالسيدأالواهريغنمحصأاهنأ
هانبملحتوفيطللاهانعمنيبتهيلعتاربرقنقيلمتيفتعرشباتكلاحيحصتمتزأ
لقأىلعاهفترصتقاةربتعمةقبرطوةرصتخمةريتوىلعفيضلاوملاعلااهبفتنيفبلا

سجأنأفيلاتلاءانثأيفيلنعمثهيلاراشملانتملاتايبنمهيلعراصتقالانكمام
باتكلالوأيفراصتخالادجتمثنفالمريصقالوالماليوطالاطسوتمح.لا
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ركذأةمدقمدوصقملامامأمدقأو»ليكولامنويبسحةللاوكلذدمباميفهنمدشأ

ىلعسابعنباودبزنبرباجوةديبعيبأوفنصماوبترملالاوحأضعببفيرعنلااهبف
۔اتكلاحرشلماللراصتخالاليبس

بترملااما

لهأنرمينالجراولايناردسلاميهاربانبفسوببوقميوبألضافلاخي۔ثلاوهف
ماعيقوريملاقاحسانبىبحماهبرخانباحصأاهلزنيةرامعهيفبرغملاضرأب(داو)نالجراو

مربخأدقناكوةنسنبسخوتسلبرااتو.دعبكلذوةئامتسونبرشعوةتس

هبابشيفناكوهيلعهتناةمحرموجنلابه۔اعةعسنمكلذناكفروكذملادبىلعاهبارخ

اهريغوميجنتلاوثيدحلاوناللامولعلصحاهيفوةبطرقنكسوسلدنالاىلالعثرا

لوصأيففنصوهريغهركذلاممولعلانمهيفمجيافاريبكآريسفتنآرقلارسفو

ةناليففاصنالالدملالهقفلا ةثال"فزاهربلاوليلدلاباتكنيدلالوصأيفوءازجأ

تاياورضمبهيلامضواشوشمناكورباجنعةديبعيبأنععيبرلادنسمبتروءازجأ
يبأنعحأمامالاتاياوروعيبرلانعنايفسنأتاياورورباجنعمامضنععيبرل

حرشوباتكلااذهيفعومجمهلكروكذملااذهوديزنبرباجليسارموهريغومناغ

ةسدنملاوقطنملاهةفسلفلاملعيفنيرحبلاجرمفلأوةساركيفدنسملالاجرءامسأ
لاقاهنرثكلةبوجالانمهلهتيأراميصحأالو«يخامثلاردبلالاق»با۔لاو
يفةيزاجملااهنمدئاصقهلولاقهقفلايفافيلأتهلىآرهنأركذيةبلطلاضعبتعمسو

نيبسماعيفوتوملعلانونفنماهعدوأامهملعةرازغىلعلدناتيبنيتسوةئامثالث
هلعةناةمحرةئامسمخو

بيبحنبحيبرلااماو
ملارحومشألابهذلادوطناكروهشلهيةةلايرصبلايديهارفلايدزألاورمنبا
عورتفةرصبلالزنحافلضافالاىلعهدمبردصتوحفأولانفةديبعابأبحصمذلا
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نمعيبرلا4هللادعوألاقو,ةنطابلاضرأنمنامضغنكسوزامعىلالقتنا:

ةرصبلا77زافضيننمناكهلصأناىلعلدياذهونامعنمنافضغنمديهارف
هرمحرثكابهذامدعبهدالبىلاكلذدمبعجرمثمعلاذخألاهلالقتاهنأكفروهشم

راودبزرباجعيبرلاكردأتنادبعوبألاقوبولطموابلاطكلانه «ليقوهباشي
تذخألوةعيراناكوراجنعمامضنعملدلانملمحامرثكأوهنعلحاملقام

انلاورظناةرهبلالهأنمألالاقو»مايضوحونيبأوةديبعيبأةثالثنمهقفلا

عيبرلاريغاودجيفاورظنفهاوسامكرتنوهنعبتكنىتحدانسالابيرقاعروالجو

سابعنبانعديزنبرباجنعمامضنعمليوريناكوكلذهنماوبلطفبيبحنا
هناوخانمهاتأنمالام۔منودهسفنىلعهبابقلغهرمأعيشينأفاخامفهللامرمحر

ةمحرةرفصنبكلملادبعةرصوبأخيشلامامضنعهناباورنيودتبىنتعادقونيماسلا
ريشبرذنملاوبأنامعىلاهولقنوةرصبلانمملعلانامعلهأنمعيبرلانعلحوهبلعةت

دنعخيشلابدارملارهوري.بكلاخيشلاىمسيناكوىوزنرقعنميناوزملارذنلانبا

وهوبلاغنبيؤلنبةماسينبنمهعفانينبنمناكو»يقلملارثألايفقالطالا

رباجيبا:نبيسومومايرينبنملجروهويتاللارينلانبرينمودايزيبج
دعيذلاوهوبلاغنبيؤلنبةماسينبنمةبضينبنملجروهويوكزالا

نموهويحشلاىلعملانبدمحموهمأليلعنبىسومدجوهوبمكنبثراولاةمامالا

يفنامعىلالقتناابوبعنا«ليقو»يرصبلايثرقلاليحرلانببوبوةدنك
لهأنمهنعلمجونامعىلاعيبرلنعملعلااولمحنيذلا.الؤههحيرا.هنامزرخآ

وبأناكواهبفنكسوةرصبلاىلالقتادقناكوبوبانبلئاوبوباوباتومرض>

عيبرابادهعبرقأهنافلثاوبكيلعلاقءيشنعلثساذامساقلانةنادبعريغصلاةديبع

لهأنمهنعلموهرعأةناويناسارخلاهتنادبعنبمشاهناسارخلهانمهنعلمحو

كلذدمبلاقمثعيبرلاةقبطلهأيفريسلايفيخامثلاردبلامركذريملاماقارملا
ليهاعمهنكللاقدنسملاريغيفيأرباجنعنووريوعيبرلامجعيورباخايشاركذاسو
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نيبحممهنم٥مهبفرصنمتبأرامهلوقهيلعلدبامكمهباسنأومهجارتىلععطيإيأ

ملاسنبىر۔٭ىحمنبديلولاثرالانهللاد.عهدم۔٭:داتت«ترالانيسابعةرقيأ

نبنابأديزبنببراحمهمهنبورمعبيبحيبأنبببب»٭عنالنبىحب«راوسنببك
لياخوبأبيبحنبرامع»نيكسمنمالس«ةرقيبأنبورح«ىبحبنبمامضهجرجنبديزي

نا۔حهلضفلانمياتلاههاندامح»دجلادعنبشادخ«سايلاهرفجنهناوءعوأ

بوقةميوباهدعناويرصبةوعدلالهاخويشنذأةرامعنبراجا.اولاقهيرماعلا

نبنمحرلادبعدحتوأودندةلانبليءام۔اويفوكلارجاهملاوأاذكولاقليهامملايف
عيبرلادنسمث,دحلاجرامأولاقهللامهحرسودقلادبعنبمالسلادبعونايندملاةملس

ةتناهمحرعيبرلافلاخوزتحمهركذلضرمتأالفميهاربانبعفسوببوقعيوبأمهركذدقف
فورعمنببيهشفورلاوبأوحلاصنبلهسلئاسلاضعبيفهنامزيفهيمكىلاعت
اوذخأةثالثلاءالؤهوناليغوةرطعويفوكلاةزهوجرؤالوبأوزبزهلادبعنبهللادبعو

همايأيفناكمهلبقنمفالخكلذكوةديبعيبأمايأيفمهفالخناكوردقلالهألوقب

عيبرلامايأيففالخلااورهظأمثسلاجملايلانوملسملاممدرفةبوتاااورهظأمهنكلاضيأ
الوةدنيقملايفاوفلاخملومهسلاجمنعمهودرطومهنكأمأنمنوملدملامهافنفهيلعاودامنو

يفملونيملسملالوقاهفاوفلاخةموصخلئاسماوفلاخامناونيدلارومأنمءيشيف

هنعةتنايضرحنفأمامالالئسوانباحصأاهبذخأيديناسأولاوقأهقفلا يبأنعمتهم
لئاسملاثلتيفمحلوةذخؤيفةفورعملئاس“مممتمقولاقفزيزدلادبعناوجرفلا

انثاهتففالتخاولسوهيلعهتناىلصهيبنلاباحصأيأرنمفالتخاهيفامفاهريغامأو

ملفةءاربلاامأولاقنيملسملانممهاوسنمةلزنمبمومهدانساعفديالف زيزعلادبعنبانكب
امأوهردبلالاق»مامالاباوجىهتنابرقأةءاربلاىلاوهوآدومحمنيملدملاهنع
ملكتملادابعنباوةيالولاينفيرصملادابعنباامأوبرقأةيالولاىلافبجاحنبنايح

نيملكتملانمناكولاقريثكنمحلاصرثراحلانيثدحملاةنجنمىلاعتهلاهمحرركذوكلذك

ريمنبىبعهذيملتوديزبنيهللادبعكلدكواهباعنوملسلاهالقءايشأثدحأهناالا
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ملسمةلديبعىباماو

لاقفرازننمةميظعةليفميمتىلاةبسنيمينلاةمركيبأنبا مهفىلومناكهيخامثلاردبلا

تاياوربرواههلعوموللاملعتاجنعللايضربجاحةافودبرةعجيفأةالويفينون

ناكههنلادبعوبألاق»هنارقأنيبعباصالابهيلاراشييذلاوهواهكحأوتيدملا

رفهجنكلوكامسلانبرفهجىلمعوامهيلعمدقلاناكوحويفأومامضنههتفأ:..وا

لضفوفرشلهأمهلكاونكونيدلايفةجحلاوهناكوةدببعيبأنمىندألاعضوأناك

ةياوررباجنعهتياورفاامهمحرديز:رباجهكردأنمكردأةدعانأنا«ليقولت

سابعنباوةربرهيلاوكلامنبسناوهللادعنرباجنعىوردقويعباتنعيمات

د:مااذهفدوجوماهمه:عهتاورونينمؤاامأةشلاعويردلاديعسنأو

نبرفعجويدلاراحصوديزنرباجنعوهباحملانمهيقلنمعململاذخأحبحملا
ةث|نمناكوراحصنعوكامسلانبرمجنعةديبعوبألمحام.رثكأهيزايغسوبألاقلكاملا

سومشهناسلنمتعلطوةديبعيبأرلقنمةمكملاعيبانيترجفتدقلومهناداقونيملسا

«هبرنملاىلاملعلاةلمحوبيبحنبمسرلامهنممدعىعحمالريثكقلخهنعلمحوملعلا

مصاعو«ميسرنبنمجرلادبعولداملامامالاوهيرفاعملاباطخلاوباديمشلامامالامهو

وهيناردسلا وبأمامالاناكو«يوازنلايلبقلادوادوبأإفوهيمادنلاراردنبلبعامسازف

هوبصنفمهدالبىلامهمهجرختبرغلللهأنمةعبرالاقفاوفنملانم.اجدقباطلا

هللادبعقحلالاطمامالابصناضيادرمانعوةديبعيبامهخرشرصانعمهيلعاماما

هدنعملعلاةلمح«ماقأو»زاجملاونيماهتراماتمججونيضرأفيدنكلايحمنبا

لثاسمنمةلئسمةئامثالثنعراردنبليعامساهلاسعادولااودارااملفنينسسمخ

كلذبتيلتباناتيأرألاقراردنبايضاقنوكننأديرتأةديبعوبأهللاقماكحألا
مامالللاقوعمسنامالوينمتمسامتفناليلبلادواديألهةديبعوألاقو«

هذهينمتممسامبتفأباطل١دللاقوعمسناموتء۔۔اعنأنمحرلادبع
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ةرثكعمباهولادبعمامالاناكةليلجةلزنكلذدعبدوادوبأناكوهتذمالتيفهتسا»

ديرنانخيشايةديبعيألاموبملعلاةلمحلاقورلامامأيصلاكهيدينيبسلجاذاهماع
ىلصوخيشلاأضوتفبهدملا!ذهىلعانبولقاهبنئمطتة۔ءاركلاضبانماعتنأكنم

ةربابلانمءافختساهفمهملعبناكيذلارانلافقسحتفناىتحءاعدلايفدهتجاونيتعكر

نابفةمباسلامثةسداسلامثةسماملامثةعبارلامنةثلاثلامنةيناثلامىلوألاءامدلاتحتفناو

يتلاةماركلاهتناوهذه٭ىلاعتهللاةردقبشر.لامهل ىلعركذلاليمجاهبحاصلدلخم تاحفص

عستيالةريثكةديبعيبألئاضفو«ميظعنأشىفىلاعتةلانمهنأىلعلدتومايالا

اهركزلماقملا

ىدزالاديزنبرباجاماو
تماقيذلاهسأوبهذالصأنيدلاجارسومعلارحموهفءاثمشلاوبأ نبابحاصههماظآهيلع
ىكمبااطوبأركذچتاقبطلايفوههيلعأرقوهبحصنمرهشأناكوهنعهللايضرسابع
برغلاوقرشملالهأهلأسولفدبزنيرباجاولئسالاقسابعننانابولقلاتوقباتكيف
هعيبرلالاقزفديزنيرباجريغتفاهيفاموةرصبلاتيأرهةيواممنبسايالاقوهملعمهمسول
لاقةديبعوألاق مارحلادجسملابلوةيهنعهتنايضرسابعنبةتلادبعتحمسةرامعنبنأيح

كلامنبسناهتومغلبدبزنبرباجتاماملنيصحلاهلاققالطابسانلارعأديزنبربأج

دنعسنأناكوةديبعوأضرالالهأريختامواضرالارهظىلعنمملعاتاملاقف

نمنيعسآوثالثةنسكلذناكوةدحاوةمجيفدبزنبرباجووهتافاضيرمكلذ
اريرضاكوهربقنميتونداةداتقلاقنفدودبزنبرباجتاماملهريغلاقوخمراتلاةرجه
دبزنبرباجلاقهنعهللايضرسابعنبا«نعو»برملاملاعتاممويلالاقفهوندأف
اودصقولديزنبرباجمهدنتوانيلانوجاتحيفيكارملالهألميعلاقهنعوسانلاعأ
راجناكنكاويرصباانلانمعأرباجههللادعوألاقو«هلعمهعسوهوحن

هيةصااخلايفومةصاخرباجلتناكفىوتفلاامأومهظعيهناينعيةماعلنسحلازاكوموقل
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سابعنبانعةمئالادحأهيقفلايرصبلاميجلاحتفييفوجلاءاثمشلاودأيدزألادبزنبرباج

وهسابعنبالاققلخوبوبأوران.دنبورموةداتقهنعورعنباوةب.امهورثكف

يفوجلاهلوقوةئامواثالثةنسدهسنبالاقونيستوثالثةنستامدحألاقءاملعلانم

ناكواهنمبرقلابىوزنلامعأنمةدلبيهوقرفنمهلصأنافنايلة.حانىلاةبسن
هلوقواهيلابسنفةرصبلانكسوللابلطيفلحردمحلانبورمعدلونمدمحلانم

هتياردنسملاتاياورتلماتاذاوهدعبنفسابعنبانعىورهناينعلاسابعنبانع

ردبلهانمالجرنيعبستكردالاقهناكيهانوةباحصلانمريثكقلخنعيورب

لوسرباحصأنمةعامجتكردالاقوسابعنباينلرحإاالامهربظأنيبامتيوخ

الاولاقفهيفخىلعملسوهبلعةتناىلصةلالو۔رح-جلهمهلأسف«ملسوهيلغةتناىلمةنا

ىفلاتول ململابابيفلاقولسوهبعةتنالص.يبنلاباحصأنمةلجيندحوملاةالص
ركدينأيسويسوهيلعةتناىلصءيبالافثيدحمهابتفرثكأةباحصلان.سانتكردأ
نيدلاراهظالاهنعثحبلاىفغلابلئا۔۔نعاهيالاؤسوةثئاعىلعلالبوباورههلوخد

ه_,ةلنجكنظافالجرنيمبساهدهشنمةلقعمردبلهأنممهبهلنهددعزاكاذاو

نبرباجنعاوورهدعبنموةداتقزاينباةداتقهنعوهلوقوةباحصلان.مهريغن“

مهنمريثمكهنعنولقانلافاندنعاماوهانموقدنعرباجنعزووارلامهنوروكذلاوديز
جرعالازايحوحونوباوشاسلا7ماضمهنموهباحصأرهشأوهودنسايوارةدسعوأ

نمايلطلاةورذلايفدنسملادنسزاتملعهانركذامتفرعیاذاوزودهتجمءاهقفمهلكو

نعةديبعوبأوةديبعنأنعذخاعيبرلازالااصتابعوطةمهتنعنعناودانسالابتارم

ةباحصلانعةديبعوبألقنامامأو»مهنمريفتلامجلاكردادقوةباحصاانعرباجورباج
كردأةدبعااناليقدقهناىلعرباجدمبتامنمةباحصلانموميكرداهنالاضبألصتموهف

الألاصتامهمبدحيفةنس:دافسيلدتلامهنأشنمسيلوهركذرصامكدبزنبرباجهكردأنم

وحوأنالفنعتعهسوأانهمواينفمبموبكلذاوةبفاشمرغنعاولقناذامهناىرت

ملعاهللاونيماسراوسبلوعامسلاسانلااومهوبنأقتاولجأىلاعتةللامهحرمرفكلذ
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ب(-سهدصك لكنو,
4 س2س

» خيشلاهبتربيبحنبعيبرلادنسمبيترتنمميهلوالاءزملازح
1 ىضابالادامنميهاربان!فسويبوقعيوبأدحمالاسلرلادحوالا »

ههنعهللايضر >

لوالابابلا
تكهنلاف <

١
س

ةللاىلصثىنلا»معنباوهوسابعلاابأىنكيفانمدبعنبمثاهنببلطملادبعنبا

ديلولانبدلاخةلاخنباوهوةيلالملامزحنبثرالاتنبىربكلآاةبابلهمأوملسوهياع

لهأويملسوهيلعهلاىلصءيبنلاو»»دلوةمألاربحىمسيوهملعةسلرحبلاىسياكو

لبقكلذوهقيربهكنخ«ملسوهيلعةتناىلصهيبنلا»هبينفةكمنمبمشلابهتي
» ملسوهبلعهتاىلصءيبنلا»دنعليربجىاروكلذريغليقونينسثالثبةرجملا

نلاىلصءيبلا»يفوتاملهلناكونيترمهملسوهيلعهللاىلصءيبلا»هلاعدونيترم

فاطلابنتسونامهنسيفوتوةنسةرثعسمجليقوةنسةرشعثالث4ملوهلت

ثالثةنسليقونيعبسةنستامليقوةنسنيعبسوىدحاليقوةنسنيعبسنباوهو
بيرغلوقلااذهوريثالانبالاقنيعبسو

متنلافبابلالوالازح

هوهةينلاهلوق» ىلعلاطللاهيبنتاهبأدبدصقلا لامعالانافدصقلانيسحتفمامتهالاديزم
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.ديزنبرباجنعيعيقلاةمركيبأنبملسمةديبعوباينتدحيرصبلاورمعوبألاق
نمريخنمؤملاةينلاقملسوهبلعهللاىلصءينلانعسابعنبهللادبعنعيدزالا
مالسلاهيلعهنعىرخأةياوريفدنسلااذهبوهلمع

ثيدحلامدقينابسانملاناكودحاوقبرطنمامهالكنيثيدحبابلايفركذوءابههنود

ةرصبلاىلاةبسن؟يرمعبلاهلوق»ةحصلايفرهشأوضرنلابقفوأهنأللوالاىلعيآل

رملاقاربةميظعةيرق باطخلانبرمعنينمؤللاريمأاهرصمنيملسملاءملعاهبفناكب
نمصخاوههينثدحهلوق»مذلاعنتميفةبسنلاىفالاءابلاةثلثميهوهنعةتنايضر

ءانتعالاةدشىلعلديكلذوثيدحتلابهدصقخبشلانأباراعشاهيفزالانادحمهلوق

هناکلذوهلعفنمريخهدصقناينهيهلمعنمريخنمؤملةينهلوق»هناشماتهالاوهب

رهاظلاهلمفنمرثكأهلهأومالساللحصنلاوريملالمعنمهدصقييذلاوتاحلاصلالمعي

سكعهتنالعنمريخهتربرسناوارهاظوانطاببيطهنأبنمؤملالاحنعرابخاوهف

يثحملااهركذيتلاتالامتحالاىلاةجاحالويلرهظيامىفثيدلاىنعموهاذهقفانملا

ةيلضفألاهجونعثحنىتحلمعلاوةينلانيبلضافتلانايبضرنلاسيلذاهيلعهللاةمحر

هلمنمريخنمؤملاةين»اعوفرميدعاسلادعسنبلهسثيدحهتركذاميديثويولف
لاقهرونهبلقيفرانالمعنمؤملالمعاذافهتينىلعلمعيلكوهتيننمريخقفانملالمعو
نبساونلاثيدحنميركسملادنعوهدنعوهكلذكولاقيناربطلاهجرخأيواخسلا

وهودنسلااذهبوهلوقويرءشالاىسوميبأثيدحسيمليدلاهجرخأولاقناممس

«ىرخاةباوزفهلوقوإفسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأينثدحعيرلالاقهلوق

ىنتكا٩ملسوهيطهتناىلصءيبلافينعبمالسلاهيلعهنعهلوقو»ةينلابابيفينعي
نمريثكفهنأشاذهو«نيلسرملاىلعمالسوىلاعتهلوقباكسمنةالصلانعمالسلاركذي
قبرطلااذهيفميبرلادنعالاسابعنبانعتبثي{تاينلابلامعالاثيدحوعضاوملا
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ىونامهرمالكلوتاينلابلامعالالاق

دبزنبرباجنعةديبعوبأينثدحبيبحنبعيبرلالاقميهيىحولاءادتبايفيتح

هللايضر,باطلانرمعقيرطنمانموقنمثدلاةاهاوردقوةحح ٩ ىنكو

نعباطملانارمعنعالامالكلااذ_هيورملعنالرازملاركبوبالاقىحطنهنع

ثبدحلالهأنيبافالخملعأاليباطحلالاقودانسالااذهبملسوهبلعهللاىلص"ينلاه

لاقنكلرعةباورنمالاملسوهيلعةتناىلصءيبالاانعآدنسمحصيمهنايف
ديعسوبأهاورفباطخلانبرمعقبرطريغنماضنأثدحلااذهيوردقوىنيسحلا

هاورنموهجرخنمركذمثبلاطيبأنبيلعوكلامنبسنأوةريرهوباويردملا
ثيدحلافلاحلكىلعوفيضتلابمهضعبوةبارنلابمهضعبومهولابمهضعبىلاراشأومهنع
انموقتاياورنمريثكيفيتاينلابلامعالاهلوق»ةمالانيبضيفتسمهتحصىلعحت

هريدقتيفءاهقفلافلتخاوفاضمفذحنمثيدلايفدبالورصحةادأيهوامناةدايز
هوردقاهوطرتشيملنيذلاوكلذوحتوأتاينلابلامعألاةحصهوردقةي:لااوطرتشانيذلاف

لامكلاننمةقيقحللامورلرثكأةحصلانأبلوالاحجروكلذوحوأتابنلابلامعالالامك

«لالابلاجرااناولفهدوجووهماوتيألاجرلابكلملامنافملوتكلذريظنولوأاهلعلحلاف
رومالاهذهبءايشالاهذهماوقنأهبداريكلذلكيلدملابةيعرلاامناوةيعرلبلاملامناوإ»

ونيململكوهللصحاثيشىوننمنايفني«ىونام.يرمالكساوهلوقل هللصحم
ةدعاقهنااولاقفثيدحلااذهاومظعانهنمولئاسملانمرصحالامكلذتحتلخديف

معاهللاوهسمخليقوهعبرليقومملاثكاثهناهبفليقىتحمالسالادعاوتنم

متميحرلاءادتايهلوقوح

هئادتباةنصاليحولانايتاةيفيكالابابلاىفركذيلوهلوأءيشلكءادنبا

ثيدحلافةروكذملاةيفيكلاهذهىلعناكيحولاءادنباناىلاراشأىلامنهللاهجرهنأكو
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تلاقاهنااهنعهللايضرنينمؤملامأةشئاعنع

ىلاليجسالفةيعرشلامولعلاىلعخالطالالوأوهءاحمالالوأنألبابلااذهمدقامنو
انيحوااناىلاعتهلوةكلاسرالاياهنم»هحوأةنامثةنللافيحوالويحولابالااهتقرمم

لاستهلوتكماملالاهاهنمو»هيلالبربجلاسراداراوةآلاحونىلاانيحوأامككليلا

هلوقكرمالاههاهنموفكلذاهملأينعلاوىسوممألاانيحوأو«لحنلاىلاكبرىحوأو

هاهنمومهئيبنةطساوبيحوةقيقحلايفوهومهنرصأيأنييراوحلاىلاتيحوأذاوىلمت
هلوةكةسوسولااهنموههنايبيأهيحوكيلاىفقينألبقنمىلاعتهلوةكنايبلا
ىحءافىلاعنهلوةكةراشالاوءامبالاهاهنمو»سوسوبيأضعبىلامهضعبيحوبىلامت

كبرنأبىلاعتهلوةكرارقالاهاهنموهراشأوىحوأيأايشعوةركباوحبسنأمهلا

اهرابخأثدعتنأاملىحوأليقورقتزأاهبلاىحوأليقواهلازلزدماهرقأيألىحوأ

وهاذهواهرهظىلعلمعاملكبةمأوأدبعلكىلعدهشتثيدحلايفوكلذباهرمأيأ

نآرقلادارملاويحولابمكيذنأامنالقىلاعتهلوقكنارقلاىلعقلطينأياهنمو»رهاظلا
ارشوأناكاريخرينلاىلاهاقلالاىنعمبىحولالصأوهجوأةينامثهذهفىحومهنأل ليقو
ةمجنمءايبنالاىلاقلييذلالاملابامتخعماملافرملايفراصمثينملامالكلاهلصأ
هملسوهبلعهللاىلص1لوسرجدز4نينمؤملامأةشلاعنعهلوق»لجوزعبرل

ايجورتهامهنعهلايضر»نامورمأاهمأوهامهنعهللايضر»قيدصلاركبيباتنب
ركبيهونينسثالثبليقونيتنسبةرجملالبق«ملسوهيلعةاىلصةالوسره
اهانكوةنيدملابنينسعستتنبيهواهبىنبونينسعبسليقونينستسذثموبهرو
تيمساماوريبزلانبةنلادبعاهتخانبابةللادبعمأملسوهبلطةللاىلصةلللوسرف

يأمهتاهماهجاوزأوىلاعتهلوقلنينمؤملاتاهماملسوهيلعةللاىلصءيبلافجاوزا
الاوبياغتللنينمؤملامأنهنمةدحاوللليقامناوكلذريغالنبحاكنمرحومارتحالايف
هب!ىلصهللالوسر»اهنعينوتوحجارلاىلعتانمؤملاماامللامينانمعنامالف
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لوسراي)»يحول!كيتأبفيكملسوهبلعهنلاىلصهتنالوسرفماشهنبثراحلالاس

يلع:دشأوهوسر١ةلصلصلثمىهي\احلاق)هللا

نيحو:سةنساهنعهنلايضرةشاعهكترفونوةنسةرشعيامنتنإيهوملسو

نفدتنأترصأوزاضمرنمتاخةليلةرثععبسلءاثالثلاةليلنيسمخونامثةنسليقو
ريبزلانباةورعو٭هللاديع٭ةسمحاهربقفلزنوةربرهوأاه۔اعىلصوتنفدفاليلعيقبلاب

ننامحرلادبعنب1دبعر٭ركبيأنتدرحنهللادعو٭ركبيلأندمحنمع.اقلاو

وبألاق»نمحرلادبعودمحماهبوخأءانبأنوقابلاوءامسأاهتخاانبأنالوأالاف»ركبيأ

موياهنمزاكامىلعاهابنامفةشئاعىلعلالبوبأورباجلخدليحرلانببوبحمهںايفس

اهعدحأاهلأسيلئاسمنعاهلأسيلبق\ذاهلعراجلخدوهلاقتبانوترفغتسافلجلا

اهنييجناولعفيناكفيكهماسوهيلعهنلاىلصالوسر»عاجنعاملأ۔ىتح

نامعنمقرمثملاله١نشلاتت١نمهلتلات:ينالسلوةتىهواقرعببصتيل

وادركذهملسوهيلعهللاىلصءينلاهن"تااقاهنظايناالاهظنحاملائيشهلتركدف

لاؤسلااذهت۔..۔هاهنعهنلايضرلةشئاعزأرهاظلاهثراحلالأسهلوق»اذهو

وخأيوزلاوهماشهنا'ثرالاوثالذنةشلاعربخأثرالانوكيناممصازو>و

يضرماشلاحوتففدهشآساوةباحصلاءالضفن٥زاكرحتفامو'ملسأ4ة۔هشلجأ

هللاىلصهللألوسر«اهاريتلاةلالانعل:ؤس5يحولاكايفكهلوق,4لأ

قلطينيحمجههانايحأهلوتزهلاحلاكلذةفصبباجأاذهلو.احمالاهنعيمل۔وه,اع
ةلصلصلاهإسرملياةلصلص..ههلوقتقولادرجمانههبدارااوهنيلفوتقولاريثكلع

حضمبىلعهضديدحلاعقوتوصلصالايفةنكاسمالامهنيبنيت>وتفمنيتامرم

هلوباودلاسأريفقل.ريذلالجالانيتحتنسرلاونينطهلتوصلكىلعقاطأ

دشأوهوهلوقزفماسوهبلعهتناىلصه؛ىنلاىلعدشأناكاذلفكرادتميوقتوص

مالكنممفلاناثااذواهدشأةنمالادذهنكلوديدش٩٨اكيحرلاناهنممم>يل
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تلاقلوقياميمعأفينملكيفالجركلملاللثمتيانابحأولاقامتعودقوينعمصفيف

ناوهنعمصفيودربلادبدشلامويلايفيحولاهيلعلزنيهتيأردقلواهنعتايضرةشئاع

يلجنيفياهنعمصفيفعيبرلالاقاقرعدصفتيلهنيبج

ثلاثلابألا
«ينعمهفيفهلوق»»دوهعملابطاختلابلجرلامالكنممهفلانمبعصأةلصطلالثم

يناشنياملبحوملقبيأةلهملارسكرءافلاذوكسوهلوأحتفبوهوواولابمسبوةخسنيفو

هلوقفلوهجمللءانبلاىلعداصلاحتفوهلوأمضبةياوريفويعابرلانمهلوأمضبىوريو
ءاجيذلالوقلامهفهنأدارملاولاقامهنعتيعودقويراخبلادنعولاقامتيعودقو

روصتأكلملايللثمتيهلوقلفميركلوسرلوقلهناىلاعتهلوقدحىلعوهفكلمله
هلوقإ»اودارألكشيألكممتتةفيطلةيولعماسجأةكمالملانوملكنملالاقليربجكلملاو

اذهولجرةثيهريدقتلاولاحلابوأزييقلابوألجرلثميأةبردصملاابوصنم«الجر

ىلوألاةلاحلانعرب۔هفنينلاحلانعةرابعلايفرباغتلامقوچلوقيامىعأفهلوق»»رهظأ
هظفحولوقلامهفناىلاةراشاعراضملاةنيصبةيناثلانعويضاملاةنيصبتيعودقوهلوقب

دشأاهيلاتافتلالافباطخلالاوحأنمداتعملافالخىلعاهنوكلعرسأىلوالاةلالايف

دانسالابوهةشئاعتلاقهلوقفلاحعرسأيفظفحلاومهفلالصحفمهأهب٠انتعالاو

زاوهلبقيذلا ديدشتوءافلابكدصنتيلهلوقفنوثدعملاهلمعتسيامكفطاملاريغبناك

مويلايفالوقيفومدلاةلاسالقرعلاعاطقوهودصفلانمذوخأماقرعليسييأةلمهلا
.ةفلاخمنمهيفامليحولالوزندنعبركلاوستلاتاناعمةرثكىلعةلالددربلاديدشلا

هلوقهنموعطقلامفلالصأوهنعبهذيوفشكنيىنهبچيلجنيفياهلوقلهةداملا
ثدحلايفربعوةناباعطقلااقلابوةناياالبعلتقلاءافلامفلاليقواملماصاالىلامت

هيلادوعيلهقرافكلاناىلاةراشاصفلا
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نبعيرلالاق«نآرقلادالوالاميلعتيءاجام»ميهنآرقلاركذيفوتح

هملسوهيلعهللايلصهتنالوسرونعينغلبلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأينثدحبيبح

نآرقلاكدالوأاوملعلاق

يهنآرقلاركذيفتلاتلابابلازيح
يدحتملاملسوهيلعةتناىلصودمحانديسلعلزنملايهالالامالكلاوهونارتلاهلوق

متنكزاهللانودنممكءأدهشاوعداوهلثممةروسباو:أفىلاعتلاقهنمةروسرصقأب

نائيشىجوملاناكلذوهنمءزملاكهنليحولابابدعببايلااذهركذامناونيقداص

ةزجحملاوهويحولاينكرنممظعالانكرلاوهونارقلاوهلوالاوولتمريغوولتم
حضتفاالادحأهتضواعميفعمطاميلايللاومايالارمىلعةيقابلا

متهمنآرقلادالوالالمتينءاجامقيتح

قبرطنمهنعهللايضرهيلايهتناربملااذهناىلاةراشاةرابعلاهذهيفيننلبهلوق»

نميقلنمةرثكلوأمهترثكلكلذبهربخأنميذهنكلاهيلعلوعيواهبقثيقرطوأ
هلسارماذكولاصتالاكحيف«هنعهتنايضر»هالبونييعتلاهنكميمفةباحصلا

هماكحأوهناعموهتوالتمهوملعيأهنآرقلاكدالوأاوهلعهلوقمباتكلارخلاةروكذلا

ملعلاءاجدقورافصلاميلعتيلعثحلاهيفوهماكحأوهتوالتباندبعتدقانافهبهانموهرصاوأو

ءاجورجحلايفشتنلاكرغصلايفثيدحلابلطاضيأءاجورجلايفشقنلاكرنصلايف

ءاملاىلبتكييذلاكهربكيفملعتييذلالثمورجلايفشقنلاكهرنصيفملعتييذلالثم

تلسنيوهف٥:يفهملعتنموهمدوهمحلبنآرقلاطلتخاهتبيبشيفنآرقلاملمنمءاجو

نالبقنارقلاارقنمسابعنبانعريبجنبهيمسنعونيترصهرجأهلفهكرتيالوهنم

ىنعملايفمهضعبدشناوهعفرضعبوفوقومايبص.-.ايتوأنمموهفمتح
{.رغصلايفتملعتامسانبتسلوربكلاىفتملعتامىسناينارأ)
(ركلايفملحتلاب.الامملااموا۔صلافملعتلابالاملعااامو)



(١٦(

وهةللالعنمملعتنأينبنياملوأهناف

ءاجام
يردلاديهسانعديزنبرباجنعةديبعوبأ-م8(نآرقلاىلعةظفاحملاينات

) ملاهيفينلأل©ابصلايفملعلابلققلفولو رجملايفشقنلاك (
) رصبلاوعمدلاوءرالبلقلكاذافستالأبيثلادمبملاامو (

) رمددقفاذهواذههتافنفقطنمولقعنانثاالاءرملاامو (

متمهريغلاتواح

انسهنمربكأقوفيفهلتعيكذتنكل٭انهذقوزرملايفلابرصقتالةئادلانا

ينبنيههلوقو»هميلعتبرماللليلعتلوأهنافهلوقهللانلاىلعلوحاذهو

نأدارالوافبمتهتناىلافاضااملعلاىنعيهنلاملعنمچهلوقو»مزليوأبحتدييأ

.ايبنالااهبتءاجيتلامولعلايهوةيمالامولملارئاسنممبطتلايفميدقتلابقحأنآرقلا

هيلافاضتالامكالعءيشلكبطاحأدقناكناوىلامنهتناىلافاضيالفاهريامأ
حلاصةقانريغلةتناةقانلاقيالكلذكوهللاتيباذهدجسملاريغللاقيالفتويبلارثاس
ملمتيهلوقللعافلابانوهونآرقلاىلادئاعچوهاوت»هكلمعيملاناكناو

مممنآرقلاىلعةظفاحلايفءاجامتح

فذحهلبتيذلاثيدحلايفىنثدحلعافىلعفوطمم«ةدوبأهلوق ««
اهرثاظنيفلوقلااذكوةديبعوبأىنثدحوريدقتلاوامهنعءاننتساللفطاملاولصفلا

نطبةردخىنبىلاةبسنةمجعملامضبهيردملاديعسيبأنعهلوق.»باتكلاعيجيف
نبةردخوهورجألانبةبلعثنبديبعنبنانسنبكلامنبدعسهم-اوجرزلانم

نيرثكملانمناكوممالضفوةباحصلاريهاشمنموهوجرزملان!تراملانبفوع

ىننا>ملسوهلعةلالصةللالوسر,ممازغوقدنملاهدهاش..ل.اوهنعةا.رلان“



(١٧(

ةلقعلالبالابحاصلثكارمقلابحاصلثميملسوهيلعةناىلصهتنالوسرولاقلق
تبهذاهقلطأناواهكسمأاهيلعدهاعنا

ءاجام
لاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوباةههيسنمثنآرقلالمتنميفيتح

هيدنمننآرقلاممتنم«ملسوهبلعهللاىلصةللالوسر»لاق

» برأةنسيفونوةوزغةرشع لثمهلوقبقعهلنموهوميتبلابنفدوةعجلاموبنيمبسو
روصملالثامتةروصلانألربوصتلاوهوليقلانمذوخامةفصىنمبةثلئملهانلاومملاحتف

وهفاضيأنيتحتفبيلتكهلووف لوقو»اراندقوتسايذلالثكمهلثمىلامنهلوقريظن
وهولاتملابهطبراذاديدشتلابهلقعنملومغمةددشمفاقلاحتفواامضبيةلقم

» اهيلعدهاعناهلوقوإلءاشثرحباهذلانعهعنعهدضعىلاريمبلاقاسهبدشجلبح

دهامتلاودامتعالاوةدمامملاناناسللانعجاتلايفلقنوخسنلانمهازيأراميفاذك

بيذهتلاينوزاقدهامتلانمحصفأدهمتلاولاقهتدهعاممدهملاثادحاوهودحاودهماو

الوهتعيضدهمتيلاقيبلطنحصفينوءارفلاايهزاجأولاقهتدهامزلاقالو دهامتيلاق

دهملانملعفتوهيذمرتلالاقواهتحلصمدقفتيوهدهعاهبددجميأه.وتسردنبالاق
هادعأمناوهنمدارملاىهتارطملادعبرطملاوهىذلادهملانمهلصأواهيلعددرتلارثكييأ
ناوهدنعتيقباهرمأدقفيلاهيلعددرتناىنملاوددرتىنعمهنمضتلىلعبثيدحلاىف

نألهيبشتلاهجووهىنعلااذهولبالاتلفنتفلحنيدقلاقعلانألهنعتبهذاهلهأ
هلوق»نايسنلابهنعتلغناالاوهدنعيقبظفحتلاوةوالتلابهدهمتنانآرقلابحاص
دتفنلاودهمتلاكرتباهلمهأىأهاهقلطأناوهلوق»هفرصتوهقاثويفتيتيأ«اهمكسمأ

نههيسنمثنآرقلاملمتنميفءابنامزق
نايسنىلعديدشلاديعولاثيدحلااذهيفيخلاهيسنمنارقلالمننمهلوقت «

رغكرفاكوهفهبسنوزآرقلاظفحرملاقنملوقلةجحهرهاظوهمطتدمبنآرقلا



(١٨(

ديلاعوطقملامذجالاعيبرلالاقمذجاةمايقلامويرشح

ةححالواهتيسنفانتايآكتتأكلذكلاقىلاعتهلوقنمكلذاوذخأىمعأرشحقافن
لثاقنمزعةلوقلرافكلامهوىلاعتةتناركذنعنيضرعمللباطخاهنألةآلايفمهل

مادامرفكبال«ليقو»اكنضةشيممهلنافيركذنعضرعانموباطخلالوأيف
ليقوهريغنمهزرفبماداملاقياىلوالاوبطقلالاقرمشلانمهزرفي

رهاظوءيشهيلعسيلفضرملابهيسناذاليقوهبلمدلاكرتبلبهنايسنبرفكيال
رذعلابحاصجرخيفلسنلادمبنايسنلاهركلهتوالتيسانيفهنامابابلاثيدح
ىلعكلايفمدقملاديعسيبأثيدحهديؤبوهيسنىتحرذعريغنمهكراتكلهيو
دانساهيفوةمايقلاىلاهربقنمجرخأىألوعفمالءانبلابرشحهلوق»نرقلادهامت
ينترشحملبرلاقىلاعتهلوقيفاكدحاوللىلارشحلا يتاهمنصالاىغارلاهلاقانعمالفىمأ
نيرشاحنئادملايفثمباوىلامتهللالاقةعاجلايفالارمملالاقيالهنانآرقلابيرغيف
ىلعلديالهلككلذورشلابةعاملافصواهيفتايآركذمثةروشمريطلاوىلاعنلاقو
قلانموقدنعةياوريفوبابلاثيدحوةالايفامكدرفملاوحلاهبفصولبرصحلا
جورورخلامويلاوباسحلاموبوهوهةماتلامويهلوق»مذجأوهوةمايقلاموبةل
تافصلاهذلةعماجلالاوحالانمهيفاملكلذبيحسروشنلامويورشلاموبوثبلا
ريفنيماعلابرلهيفنوموقيسانلانالةمليقلامويبيسو سانلانألوأمملامعأمهب
مويلانألةليلللباقملامويلابسيلهناعمامويتفولايعسومدرمنمهيفنوموقي
مويوجلاموودحأمويوردبمويوراجنلامويوثاعبمويموتككلذريغىلعقلطي

دوجولايفهيلعايندلامدقنلرخآلامويلايسسامناوةدوهعمةصوصخمبورحلزرمص
ذوخأمديلاعوطةمةخسنيوچديلاعولقملمذجالاهلوت»لوالامويلاوهايندلاف
دبهلتسيلمذجأوهوهللايتلهتمييثكننميلعثيدحهنموعطقلاوهومذجلانم
دنعمامالادييفهدبعيابمللمحمزأوهوءاضعالانيبنمديلابرشابتةبيبلاناكلذو



)١٩(

ءاجام
متهإملسوهبلعةناىلصهتالوسردهعىلعنآرقلاعمجنميفتح

كلامنبسنانعديزنبرباجنعةديبعوبا

يسانىفرهظنلةبسانملاهذهواقفوءازجاهمطقثكلاةبوقعلستنأبسانفدتنملا
ييبتقلالاقوديلاعوطقمعيبرلالاقفمذجأهرشحىنمميفاومنتخاانهاهنفنآرقل
لاقيءاضعالايقابنمةبوقعلابىلوأديلاتسيلواهلكهؤاضعأتبهذىذلاانهاهمذجالا

«يرهوجلالاق»فورملاءادلاوهوماذجلانمهفارطأتتاهناذاموذجومذجألجر
الامتيالباتملاناكولةييتقنباىلعآدريرابنالانبالاقومذجأموذجملللاقيال

ةرخألايفرانلابوايندلايفمجرلاودلجلابينازلابقوعاملةيصعملاترشابيتلاةحراجلا
ةجحالوملكتيهلناسلالةجحلامذجأوهوهلايتاهناثيدحلاىنمميرابنالانبالاقو

هيلعلدبببسلاعطقنمهيقلهانعمليقوهلةجحاليأديهلتسيليلعلوقوهدييف
چيباطملالقو»هببسعلطتدقفهيسننفكيديأببسوهتاديبببسنآرقلاهلوق

نمديلايلاخهللايقلنآرقلايسننمنأوهويبارعالانباهيلابهذامثيدحلاىنعم
يملانمهبلعلمتشتوهيوحتامعديلابىنكتباوثلانماهرفصريملا ةباهنايفاذكر

هنملسوهيلعةتلاىلصهللالوسردهعىلعنآرقلاعمجنميفءاجامتح
نببدنجنبمارحنبدبزنبمضمضنبرظنلانبا«كلامنبسنأنعهلوق»
مداخةثراحنبجرزملانبرمعنبةبلعثنبهللاميتهمساوراجنلانبيدعنبمنغنبصاع
ىلصثينلاو»هانكةةزمحابأىنكيناكوكلذبرختفيناكوملسوهيطهنلالصهللالوسرف
هللالوسرمدقاملهرمعناكوناحلمتنبملسمأهمأواهنتجمناكةلتبب«ملسوهلعةنا

يرهزلاىورونينسنامئليقونينسمستليقونينسرشعارجاهمهنيدملالسوهيلعهللاىلص

نباانأويفوتونينسرشعنباانأوةنيدملايملسوهيلعهللاىلصءيبلافمدلاقسنأنع
ةنسنيرشع ةرثكبلسوهعةتناىلصءيبلاو»هلاعدونينسمبسليقوينامهمدخليقو



(٦٠(

ىلعنآرقلاعجاملاق راصنالانممهلكرفنةتسالاهمسوهبلعاىلصةللالوسرفدهع

بوبأوبآودبزوبأودبزوذامموييأ

ورمعمأىرخالاوةصفحامهادحاناتنباواركذنونامنهبلصنمهلدلوفدلولاولاملا
لسيقهتافوتقويف«اوفلتخاو»ادلونورشعوةئامهدلودلووهدلونمهلوتام
ح,حصلاوهونيمستوثال:ةنسليقونيعستونيتنثاةنسليقونيمسنوىدحاةنسيفون
ليقهنيعسنوتسةنسليقو نينسرشعوهئامليقونينسثالثوةنسةناامهرمعناك

نموهوةنسنيعستوةعستليقوةنسنيعسنوعضبليقونينسعبسوةنسةئامليق
نبرباجمهنمريثكقلخهنعىوريملسوهيلعةتنايلصهللالوسرفنعةباورلايفنيرثكملا
ةداتقوينانبلاتباثوليوطلاديمحونيريسنباويرصبلانسلاوملسمةديبعو.أوديز
عمتجاهتمجلاقيضمبنمهضعبب,رقتبءيثلامضعمللاعمجامهلوقفيزمزاو
ةللاىلصهللالوسردهعىلعهلوق»ةظفاحلايفنآرقلاعمجثيدحلااذهيفهبدارملاو
مهحلاصمىلعهتمأهيفلمحويهاونلاورماوالاهيفيعاربناكيذلاهنامزىألسوهيط
ىلعنارقلاظفحناىلعليلدهيفرمتةتسالاهلوقو لضفلاوهامناومزليالبينلارهظ
ناناوجرزملانمةلرأجرزملاوسوألا«رامنالانممهلكهلوق»ايطلاةجردلاو
انمسوألاتلاقجرزملاوسوألازايملارختفالاقسنأنعةداتتىورسوألانم
زتهايذلاانموتباثنبمصاعربدلاهتمحيذلاانمورماعيأنبةلظنحةكئالملاليسغ
تلاقفتباننبةهزخنيلجرةداهشهتداهشتزيجانمانموذاعمنبدعسشرملاهتومل

بكنبيبا«ملسوهيلعهتناىلصهتالوسرلفدهعىلعنآرقلااوعجةمبرأانمجرزخلا
اولوقبناحضاولاوةياورلاهذهيفعقواذكديزوبأوتباثنبدبزولبجنيذاعمو
نممحوراجنلىبدحأةبلملنببيلكنبديزندلاخبويأابأنافديزأناكمبوبأوبأ

ورمعنبسيقتنبناهلانبديبعنبدعسوهفنارقللعماجلا«ديزوبااماو,جرزملا
نبكامنبفرعنبورمعنبفوعنبكلامنبديزنبةميبضنبةيمأنبديزنيا



(٢١(

ظفحمنممهنمونآرقلانمتادودمملاروسلاظفحمهقةباحصلانميقابلاوامنو

نيتروسلاوةروسلا

ديزوبأوهنانلانبديبعنبدمسيدقاولالاقجرزملانمالسوألانموهفسوألا
لاوناكيذلاوهاذههن;اودعسنبريمعهنبابريمعبأىنكي"يراقلادعسهللاقنيذلا

صاقوأنبدعسعمةيسداقلامويريمعنبدعسديزوبألتقولاقماشلاضمبىلعرمعل

يراصنالادبزنبتباثوهديزوبانارتللعماجلانا«ليقوةنبنيتسوعبرأنباوهو

هاورامنوكفلوقلااذهىلعوهريغعأالرمعوألاقنيممنبيحبنعكلذلقن
يدنعلوالانككجرزملانرمدبزنبتباثنأللوقلااذهلاتفاومسنأنعهداتق

ملسوهبلعةناىلصةنالوسر»»دبعىلعنآرقلاعجامهالكنوكينألمتحيوحصأ
دمحملاقو»ريمننبدمحممهنمةفثأطتلاقونكملانسبقاضأنيعماملانمليقو

راصنالانمةسمخ«لسوهيلعةناىلصف؛يبلانمزيفنارقلاعمجبكنا
ةدابعناكوءادردلاوبأوبوبأوبأوبكنبينأوثماصلانبةدابعولبجنيبذأمم

ىراصنالافينحنبنايعوهوسوالانموهفنامثعاماو»نآرقلاةفصلالهأعي
باطخلانبرمعهلمعتساواهدعبدهاشملاوادحأدهشهللادبعابأليقورمابأىنكييسوالا

اهمدقنأىلااهيلعيقبفةرصبلاىلعيلعهلسمتساوقارملاداوسةحاسمىلعهنعهللايضر
.ةعقوتناكفاهيلايلعمدقمئاهنمهوجرخأفلجلاةمقوةبونيفةشئاعممريبزلاوةحلط

فينحنبنايعنكسوسابعنبهللادبعةرصبلاىلعلمعتسايلعمهبرفظامفلجلا
دحىلعةلقلايلاكلذبراشأتادودعملاروسلاهلوق»»ةبواممزامزىلاىقبوةفوكلاب

ةلقلكلذلممتسأبرملاتناكدملابرصحاهتلقلاهناىنعملاوةدودهممارديلامنهلوق

.نيتروسلاوةروسلاهلوقدودمملياقلاونوزوممهدنعريثكلانالودادعالايفمهون

لمل رديتامةءارقبانرمأدقويتأيساكجادخاهنودةالصلانالةحتافلاقوفامكلذبدارملا
ملعأةناوةصوصخملاتاولصلايفةحمافلاقوفكلذونآرقلانم
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ءاجام
نعديزنبرباجنعةديبعوأمتيدحأهنلاوهلقلضفيفءاجامم

ملودلوبلودلبملدمصلاةتنادحأهللاوهلقأرقيالجرممسالجرنايردلاديمسيبأ
كلذركذفلسوهيلعةتلاىلصهنالوسرىلعادغحبصأاهفاهددريودحأوفكهلنكي

ملسوهيلعتلاىلصهتنالوسرلاقفاهملعتيلجرلاناكفهل

ميهدحأهلاوهلقلضفيءاجامويت
رجحنبالاقناهنلانبةدابتقيراقلامسا«خلاالجرعمسالجرزاهلوقه

اماولاقديعسيأنعيملاأنعدىزبنبثراحلانعةعيحلأنعبهونباهاور

اناكوهمالهوخأهنالثدحلايوارديمسوهلعلعضوميفلاقومنيفعماسلا
يفدرفياه(دحاهلوق)»هاخأوهسفنمهباهناكفربلادبعنبامزجكلذبونيرواجتم
دصقنالهناىنمبجئاوحلايفهيلادوصصملايأه(دمصلاهلوق)«أزبحتالهنافصوهناذ
نبالاق«(دلوبلودليملهلوق)ههلفوجاليذلاوهدمصلاليقووهالااهئاغقيف

نمىلعوىراصنلاىلعدروهوريزعوىسيعدلوامكدلوبلوعتدلوامكدليسابع
هسناجالىلاعتهللاوهيبأسنجنمدلولانالدلولاهنعىنهريغلاقوهللانبريزعلاق
وأهدلاوةناعالامالطيدلولانالودوجولانكممهريغودوجولابجاوهنالدحأ
هلنكيملوهلوق)٭كلذنمءيشىلاجاتحمريغوهوىنفيالىلاعتهللاوهدمبهفلختل
عيمسلاوهوءيشهلنكرسلدحالادحاولاوهلبلئامموفاكمهلسليأههدحأؤفك
نبزيزعنيمئاقلادوهيلاىلعدرلاولاعنهتلةينادحولاتابثاةروسلاتنمضتدقوريصبلا
نيلئاقلانيكرثملاىلعومهنمثيلتتلابنيلئاقلاوهللانبحيسملانيلئاقلايراصنلاىلعوةلل
نآرقلاثلثلدمتتناكإيازملاهذهلفادادناهللنيلعاجلاىلعوهللاتانبمهاةكئاللايف

ةلالوسرىلعادغهلوق»ةرمدعبةرماهنعارقددريينهب3.دريوهلوقف
هلوقكىلبىدمتادمنالحبصأىلوالاوةللالوسرىلاةخسنيفو«ملسوهيلعةتناىلص
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ةربرهيبأنعدبزنبرباجنعةديبعوبأنآرقلاثلثلدعتاهنالهديبيسنيذلاو

») اهملعتيلجرلاناكفهلوق)»راهنلالوأهيلاراسهنأدارملاومكمترحىلعاودغأناىلاعت

هلصأوماللاديدشنباهلاقت.لجرلالراكويراخبلاةياوريفوديدرتلاببسلنايباذه

لالتتسادارملاواهلقتساهنأكفةباوريفواهالبهنأكةياوريفوةليلقاهنأدقتمبيأاهللاقتي

فنصملاةياورىلعهفالخعماسلالجرلابدارملافتاياورلاهذهىلعوصيقنتلااللمدلا

هللاىلصجهلوقلاببساهلالقتسانوكبيراخرلاةياورىلعوددرملا؛يراقلااهيفدارالناف

جرخأدقوليللامايهدنعديدرتلاببسنوكيوخلاهديبيستيذلاوملسوهيلع
موقياراجيلناظفلبثيدلااذهيفكلامنععابطلانبقاحساقيرطنم.ينطقرادلا

هتضبقوهتردقيفيأ٭(هديبيسفنىللاوهلوق)٭دحأهنلاوهلتبالاأرقيامنليالاب

مسقلاباوجلىلوالانيماللاحتفبه(لدمتلاهنالهلوق)»اهتيصانبذخآوهالاةبادنمام
ىلعدرلاوديحوتلاصالخانماهيفاملنآآرقلاثلثيواستلدعتينعموديكأتالةيناثلاو

ثلثلاكلذيفامعيججناكفهثلثغلبلعمجولكلذيفءاجدةنآرقلانمريثكوهفلاخنم

زاجمالاوراصتخالايفاهيناعمونرقلاثلثلضفلثماهلضفناكفةروسلاهذهيفعججدق

ةتنالوسر)»بحاصيسودلاهيةريرهيبأنغهلوق)«طسبلاعمنآرقلاثلثيناعملثم
نبهللادبعنبناندعنبسودنموهوهنعاثيدحمهرثكو)ملسوهيلعهللاىلص

همسايففلتخادقودزالانبرصننبكلامنببمكنبثرالانبكنبنارهز

دبعهمساضمبدنعراتخملاوهوليقفهيراقنامالوةلثمرخآمسايففلتخمملآريثكفالتخا

دبع.ةيلهاجلايفهمساناكيدعنبنيملالاقرصاعنبهللادبعليقورخصنبنمجرلا

زاكةررهيأنعانبأحصأضعبيللاققاحسانبالاقوهللادبعمالسالايفوسمش

دقونمحرلادبع«لسوهيلعتلاىلصةنالوسر»ينامسفسمشدبعةيلهاجلايفيسا

هللادبعلاقهعمتناكةريرمةربرهأ4ينكامناو,همسايفلاوقالارثكأتكرت

يناهللاوىلبتاقينمقرفتامألاقةربرهيأتينتكااملةريرهيالتلاقعفارنبا
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الجرمسفه(ملسوهيلعةناىلصةتالوسر)٭عمتلبقالاق

يفليللاباهمضأتنكفةرينصةريرهيلتناكويلهأمنغىعرأتنكلاقكباهال
يعماهبتبهذراهنلاناكاذافةرجش ىلصءينلالهارليقوةريرهابايتونكفاهبتبعلف

ربيخماعملسأةفصلاباحصأنملراكوةريرهابأايلاقفةرههكفوملسوهيلعةت

اعدفمملافةبغرهيلعبظاووهمزلمثملسوهيلعةللاىلصةتنالوسرفعماهدهشو

تلتةريرهوألاق«مسوهبلةتناىلصةنالوسر»4 ءايشأ،كنمممسأ«ةنالوسراي

نعوهبينثدحاثيشتسنافاريثكاثيدحثدخهنطسبفكئادرطسدألاقاهظفحأالف
ثيدحلارثكيةربرهابأنانولوقت1الاقةريرهابأتعمسلاقجرعالانعيرهزا
مدخأانيكسمالنجرتنكدعوملاهللاوهملسوهيلعةتناىلصهللالوسر»نع
قفصلامهلنشينورجاهملاناكوينطبءىلمىلع«ملسوهيطتلاىلصقللورل
«ملسوهبلعةالصةنالوسرفلاقومحلاومأىلعمايقلامهلغشيراصنإلاتناكوقاوسالاب
يلاهنممضمهثيدحىضقىتحيبوثتطسبفينمهعمسائيشىسنينلفهوتطسبينم
ةئامنامثنمرثكأةربرهيبأنعىورهيراخبلالاق»دمبهتممساثيشتبسناهف
عقسالانبةلثاوسنأورباجورمعنباوسابعنباةباحصلانفعباتوبحاصنملجر
تناكاوةنيدملانكسوعنتمافلمعلاىلعهدارأمهلزعمنيرحبلاىلعرمعهلم.تساو

نامةنسيفوتيدعنميملالاقونيسمخوعبسةنسةريرهوبأيفوتةفيلخلاقهتافو
ديلولاهبلعىلصوةنيدملاىلالمحوقيقعلابتامليقهنسنيعبسوناتنباوهونيسمخو
تابقأهلوق)هنايفسنبأنبةيواعمهصلةنيدملاىلاريمأناكونايفسيبأنبةبتعنبا
هلوقكلذىلعلديوةوحدلاةباجابرمشيمالكاذه٭(ملسوهبلعةناىلصةلالوسرم.
ىلصةنالوسر)«عممادنلترتفثيدحلاءانثأيف هيلعةنا يفامححمبىنملااذهوه(ملسو
(٨الجرعمسفهلوق)هةفايضلاوهواروصقمفاقلارسكبىرقا"خسنلاضمب
ةريرهينأدنعلوهجمهنأكومسيمعومسللوه(ملبسوهيلعةناىلصةتلالوسر)هوهعماسلا
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تلقفتبجوه(ملسؤهيلعتلاىلصةتنالور)هلاقفاهرخآىلادحأهللاوهلقأرقب
مثهرشبافلجرلاىلابهذأنأتدرأفةريرهوبألاقةنجلالاقفه(هتنالوسراي)هاذام
لوسر)«م.ءادنلاترنآافه(ملسوهيلعهللاىلصهلالوسرز«عمءادفلاينتوفينأتفخ

بهذدقهتدجوفلجرلاىلاتبهذ.ه(ملسرهبلعهللاىلصةتنا

ءاجام

ينغبلامديزنبرباجنعةديبعوبأميهحتفلاةروسلوزنببسيفتح
ثه(ملسوهيلعةتنايلصهتنالوسر)«ممجرخه(هنعةتنايضر)هباطملانبرعزا

ه(هرضأفهاوق)«لمملااذهبىلامتهلادنعةنجلاهلتتبثيأ«(تبجوهلوت)»اضيأ
يفرسيامرابخالاريشبتلاوملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر»هيفلاقاجهربخأىأ
هانممدضهبداريىذلازاجلانموهفميلاباذمبمهرشبفهلوقامأراذنالاسكعةبقاملا
فمنىلاءادنلاتقولكؤياموهه(ءادغلاهلوق)ءاهرئاظنيفلوقاااذكوكهتلالياسىلع

لوسرلممءادنلاتدقيأه(ترثهلوق)»يشلابلكؤياموهوءاشدلاهلباقوراهنلا

كردبهنظع۔شاعملالوصحوزملاذخأوةب>ملالضفنمكلذيفال«ملسوهيلعةتناىلصةتنا

بهذدقهتدجوفلجرلاىلاتبهذمشهلوقهيلعلديامنيلاحلازوحفهرشيفلجرلا
مةهحتفلاةروسلوزنببسيفءاجامتح

نبهللادبعنبحابرنبىزملادبعنبلينب٭(باطملانبرمعزاهلوق)ه
ةمتتحهمأوصغفحوأهتنكويودلايرملايؤلنببتكنيدعنبحازدنطرق

ةريشملانبماشهتنبةمتنحليقوموزخمنبرمعنهللادبعنبةريغملانبمشاهتنب

يهلهمهدنعفالملاكلذيفوهمعةنبايمفلوالاىلعولهجيبأتخأيمفاذهىلعف
رمعنعيوروةنسةرشعتال؛إليفلادسلدلوحمسأوهو4ةنباوألمجيناتخأ

تناكهيلاوشرقفرم:أنمناكونينسعرمظعالاراجنلاد۔.بتدلولاقهنا
هوشمهريغنيبومهنيبوأبرحمهنيعقواذااوناكاشيرقناكلذوةيلهاجلايفةراملا



(٢٦(

ىلصهللالوسر)»هبحملفءيثنعهنعهللايضرباطخلانبرمعهلآسفهرافسأضمبق

رمعايكمأكلككلذدنعرمعلاقفهبجيمظانهلأسمنه(ملسوهيطهتنا

ملسأ«ليت»آرخفمورفانمهوشبفهباوضررخافمممرخوأرفانمرفانناواريس
نبرشعوثالثوال.جرنيثالثوةعستدعبليقوةأرماةرشعىدحاوالجرنيرأدمب

نبهللادبعلاقنمجرلادبعن4مساقلالاق»الجرنيعبرأهلاجرلالمكفةأرما

اموانتيأردقلوةمحرهنراماتناكوارصنهترجهتناكواكتفرمعمالساناكدومسم

لاقو»»انيلصفانوكرتىتحمهلتاقرمعملسأايفرمعسأىتحتيبلايفيلصننأعيطتسن

ناكرمعلتقامفابرقالادادزياللبةلالجرلاكمالسالاناكرعملسأال«ةفيذح

ةناىلصهللالوسر)»عمهنعهللايضردهشادعبالادادزبالريدللجرلاكمالسالا

نماهريغوانينحوحتفلاوربيخوناوضرلاةعيبوقدنلاوادحأواردب«(ملسوهيلع

نيتسوثالنباوهواديهشهنعهللايضرتلموةريثكهلئاضفوةفورعمهتريسودهاشمل

هلتقميفربلاوسيمخلاموبتاموءامبرالاموبرمعنمطةداتقلاقةؤلؤلوبأهلمةنس

تيبلانعنوكرمثملاهدصنيحةيبيدحلاموبوهوه(هرافسأضمبيفهلوق)هروهشم
اذاميمغلاعاركىلااهنعانفرصناايفةيبيدحلااندهشلاقيراصنالاةيراجنبممتنعو

ىلصةتلالوسر)٭ىلايحوأاولاقسانللامضعبلم,ضمبسانلالاقفرعابالانوقجوبسانل
هتلحارىلعه(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر)«اذاففجونسانلاعمانجرخ٭(ملسوهيلعةنا

مغلاعاركىلع لوسرايلجرلاقفانيبماحفكلانحتفاناهمهيلعارقفهيلعسأنلاعمتجاف

سقيذلاولاقوهحتفوأةتنا مهعملخديمةيبيدحلالهأىلعرببختمسقفحتفهناهديبدمحم

زاكوايهسرشعةينامنهملسوهيلعتناىلصهلالوسرواهمسقفةيبيدحلادهشنمالادحأاهف
هلوةوهيهسلجارلاىطعأونيممسسرافلاىطعأفسرافةئامثال:مهنمةئاممخوأفناشجلا

لجرو«الك:وكانةأرماودلولادقفزكتلاوكتدقفيأفاكلارسكب«گمأكتلكن
دادزتالاكلريختوملافاذكهتنكاذادارأوتوملابهيلعىعدهناكالكلولكان
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ىريعبتكرغرعلاقكبيجمالكلذلكواثالث(ملوهيلعهتناىلصةتلالوسر)»ترز

خرصياخراصتعمسذاتيشماهننآرقيفلزنبنأتيشخسانلامامأتمدقتىتح

لعتلزنأدقللاقفهيلعتملدفه(ملسوهيلعهتناىلصهتنالوسر)«تئجيتحتلورهف

انيبماحتفكلانحتفاناأرقمثسمشلاهيلعتعلطامسيلابحأيهةروس

يتلاظافلألانمنوكينأزوجمواءوس مهلوقكءاعدلااهبداربنالوبرملاةنسلأىلعيرجت

زوجوءارلاففخ«ملسوهلعهللأىلصهللالوسرترزهلوفلهللاكلناقوكاديتارت

حتفب«سانلامامأهلوقزههنتسيأىريعبتكرغهلوقفهيلعتحملأيأاهديدشن
فوملاكلذويذيفيأنآرقهلوق»تفخيأهتيشخهلولم_ممادقيأةزملا
حاملالاكلذببسبوأةيبيدحلاحلصيف«ملسوهيلعهنلالصةالوسراوفهتعجارمببسب

نيبةلورملا«تلوربفهلوق»»هلاؤسىفهملسوهبذعةتناىلصةتنالوسرفىلعحأيذلا

بحأنآرقلاناكشالواهيفاموايندلاينعيسمشلاهيلعتملطامهلوتودعلاويلل

ةنلابلادنعمهتدعاقىلعةنلابمهركذامناوكلذنمملسوهيلعهتناىلصةتلالوسر»ىلا
ر٠م

احاصواةونعهبرفظلانعةرابعدللاحتفهانبماحتفكالانحتفاناهلوق«ںباطملاق

فلتخادقرقلغموهفهبرفظيملمادامدلبلافرادلابابحتفنمذوخأمهنودوأجارخ

لجرلاقةبقعنبىسوملاقرماملبسانلاوهوةيبيدحلاحاصليقفحتفلااذهيفءاملعلا

ةلالصهللألوسر«لاقفتبلانع\وذصدملحتفب١ذهامةديدحلانمممفرصن٠دنع

كنولاسيوحارلابمهدالبنعكومفدينانوكرشملايضردقحوتفلامغعاوهل٫هملسوهيلع

انحتفاناهلوقيفيمشلالاقواوهركامكنماوأردقونامالايفكيلانوبغريوةيضقلا

مدقتامهلهللارفغاهريغةوزغيفبصيإلاماهفباصأدقلةيدملاحتفوههانيبماحتفكل

مورلاترهظوهليديللاغلبورببخلخاوم٬طاوناوضرلاةعيبعيوورخاتاموهبنذنم

زاكدقليرهزلا4لاقو»سومجايلعباتكلالمهأروهظبنونمؤملاتحرةفسرافىلع

ةئامعبراوفلأيفاهيلاءاجه(ملسوهيلعةتناىلصءىنلاوناكلذوحوتفلامظعأةيب.دحلاحت
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ءاجام
دزنبرباجنعةديبعوأمتكنآرقلاةءارقنمضئاحلاوللاعنمىفاح

ىلعاونوكيملنيذلاوضئاحلاوبنجلايفملسوهيلعةتناىلصهتنالوسر»لاقلاق ةراهط

مالسالادحأدارأامفهللانع7اوملعوضمبلعممصمسانلاىغمحلصلاعقو\اف

لاقوفال١ةرشعيفكىلااوءاجدقنوملسملاوالاناتنسلاكلتتذضم.اف٢نكمتالأ

نادلبلانماهريغوةكمحتفدارااليقورثكألالوقلوالاوربيخحفوهينوسلاودهاج
يفانيضفانحتفداراانوكيفاذهىلعو نعرابخأوهفةيبيدحلادعبحتفتسةكمزالزألا
نرماذهوحتفلابدعووهفهيلعوازاجمعراضملاىنمبهنالاقنممهنمويلزألاءاضقلا
ناكمفضلا

ميهنآرقلاةءارتنمضئاحلاوبنجلاعنميفءاجامزتم
كرديملرباجهملسوهباعهللاىلصةتنالوسرلاقلاقدبزنبرباجنعهلوق

تمدقدةوهنميباحصلاطوةسللسرمثادحلاف4ملسوهلعهللاىلصهللالوسر«

ةلوقةباحصلانميتلنمةرثكعملقنلايفهتبقتللاصنالاكحيرباجليسارصناكل
عقودقوةفيغملاثادحألالهأءالؤهبدارملانأرصاظلاةراهطىلعاونوكيلنيذلاو
حوجراعملانميتاثلزجلايفاهنطسإلاوقأىلعكلذنممهعنميف"يطلانييفاللاا
هالزيزعلاباتكلانمهادصموعنملايضتفيثدحلارهاظوضئاحلاكحءاسفناا

مالكلارئاسنمهريغنيبوهنيبزرفلاونآرقلاةمظعراهظاعنملايفرسلاونورهطملاالا
يفىهنلالمحنأبجيفةفيفللاثادحالالهأامأوضئاحلاوبنجلايفحضاواذهو
هتجاحىضقي«ملسوهيلعهتناىلصةنالوسر»زاكلاقلعثيدحلةهاركلاىلعمهقح

سيلنآرقلانمهزجحماللاقامروهبجحالومحالاانمملكأيونآرقلاارقيفجرخممت
ملاملاحلكىلعنآرقلاانثرقيناكرصتخميذمرتلاظفلنكلةمجلاءاورةنانملا نكي
نبانعوزاوجلانايبلاذه«(ملسوهيعهللاىلص)»هلعفوحيحصنسحتيدحلاقوابنج
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نيثضوتماونوكيتحمهبدبأبافحصمنرطيالونآرقلانؤرقيال

ءاجام
د,زنبرباحنعهديبعوأميمودمااضرأىلانآرقلابرفاسينأىهنلايفتح

ىلانآرقلابرفاسينأه(ملسوهيلتهللاىلعةتلالوسر)٭ىهنلاقيردلاديمسيفأنع
فحمللاانهاهنآرقلابينعيعيبرلالاقهولانيفهباوبهذيالكودملاضرأ

ةجامنباويذمرتلاودوادوبأهاورنآرقلانمايشضئاحلاالوجلاأرقيالاعوفرمرمع

امريمتسامنلجربنوكيامناءيطولالصأ«(مهيديأبافحصمنوئطيالوهلوقه ةريثكن
ميملامضبفحمملاومهبديأ,هلوقةنبرقلاوسملاىنعمثيدحلااذهيفوهو عوحبوهاهرسكوجو

نآرقلافئاحص حصأنمذوخأمهنألرضلاهلصأو لاقفحصلاهيفتمجيأف تلقتساءارفلا
ردلا لزغموفرطموعدخموفحصمكلذنممذلااهلصأواهميماورسكففورحيفةمضلاب
ىتحهلوقدسو ىلاةدئاعةبافلاوةدابعللعورشملاروهطلانبرهطتميأينبثضوتماونوكب
يفلاقهنأكفرهطلادعبالامنيالضئاحلاوبنجلانمءوضولاوةثالثلافانصالاميمج

اؤضوتيواورهطبىتحامهقح

متهمودعلاضرىلانآرقلابرفاسينأيهنلايفءاجاميتح

وهلهويفنلااذهىنعمامرظنأ«ملسوهيلعةتلاىلصةلالوسرىهنهلوق «
ىلص»»هنالضبنودلاوحالاضعبيفعنميفليصفتلارهاظلاوميرحتلوأةهاركال
لسوهبلعهتنا لمحزاجاذاوباتكلاتايآنماث.شىراصنلانمكوللاضبىلابتكم
هباوبهذيال٤اهلومتليلهتلارهاظنامثةيآوةبانيبقرفالذاهعيجكحكلذكفهضمل

فيخثيلهبةناهتسالاونارقلاةعاضانعمزحلاورذحالناكاميهنلانرايضتقي

, هلون»هردمتنماوطحوءوسبهو.يصيفيأيهرذانيفهلوقوززاجالاوعنملانبمتكلذ

لحملانعلالاماقالطانمزوجتلاليبسىلع«فحمللانهنارقلابينعي
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ءاحام
نبانعديزنبرباجنعةديبعوبآميهنامزلارخآآنآرقلاباهذيفزح
تركذذاهباحصأعمموتاذآدعاقناكهنا4ملسوهبلعنلاىلص».يبنلانعسابع

خدنلاامچهتالوسراي»يبارعالاكلجرلاقفنآرقلاخسنبناوأكلذلاقفاثيدح
لاجربيوهلهأببهذبلاقخسنيفيكو ريطلاةلذرأثاغلاعيبرلالاقثانبلامهنأك

متهينامزلارخآنآرقلاباهذيفءاجامتح

اههنعهللايضرسابعنبارك!ذلاناىلعءاتلمضچاثدحتركذاذاهلوقزف
هيلعتلاىلصلهلوقلةيعاسلاطارشانمهناكوانيبمهدجأملهركذيذلاثيدحلاو
هخسنةيفيك«لسوهيلعهللاىلصهللالوسرهنيبمنآرقلاخسنيناوأثلذالسو

ىلصةتنالوسر»نعاضياحصدقوثانبلامهنأكلاجرقتبتوهلهأ,بهذنهلوة
هناربخاولهجلارهظوملسلاعفريناةعاسلطارشأننالاقهنأ«(ملسوهيلعةتا
ريغإاوتفافاولئسفالاهجءاسؤرسانلاذخاملاعقبيملاذاىتحءاململاتومبملعلاضبقب
نعوالعلهجلاوالهجملعلاريصيىتحةعاسلاموقتاليبشلالاقواولضأواولضفلع
نمهلكاذهورارشالاعفرتورابخالاعضوبناةعاسلاطارشانمناورمعنبهللادبع

يأه(ينارعالاكلجرلاتفهلوقو)»نامزلرخيفروءالاساكعناوقئاقحلابالقنا
لاقهلوة)»كلذبهفصونبحلجرلافرعيسابعنبانأكوةثيلاوةروصلايفههبشي
كنبأرئاطثاغلاتركلانالاقوريطلاةلذاةخسنيفو٭(ريطلاةلذراثابلامبرلا

ريصبىأرسنتسبأنضرأبثاغبلانالشلايفوناريطلاءيطبةمحرلانيودةربغلاىلا
د۔ص,الامواهرارشري.طلاثاغبءارفلالاقوازبزعانبرأصانرواجنمنادانع.وارسن
ةثاثماهد_ءبةدحوملاثيلثتبطبضوىلاعتهللاهجرع:رلالوقنمبيرقوهواهنم

طةنلايف
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ءاجام
ههنعهتلاىضرلباطخلانرمعناينغلبلاقةدبعوأ:عبسلاتأآرقلاف<_

هبلعةتناىلصةتنالوسر»ناكووههتءارقريغىلعناقرفلاذروسأرقيميكحنبماشهمع۔

ميهعبسلاتآرقلايفءاجامزح
لاامكحنبماشههلوق)«

لبقتاموحتفلاموملساهدأ٨عناملسوهلعهللاىلص(ءىللاجوزةحمدخويد۔الا

اذالوتباطملانمرمعناكوركملانعنيهانلافورلابنبرامالان۔ناكومكحها

يرهزلاهاورنمانموقدنعثدحلاوكلذنوكيالفماشهو\١تيمااملمأهركنيرماههلم

باط١نرحاهمسامهاىراقلا.عننمحرلادعوةمرحنرودملانع7رعنع

هيلالو۔ر{ةايحفناقرغلاةروساربوهومازحلمكحنماشهبترملو1

هبلعهللاىلصهنلالوسرتاهبنأرقيلفورحىلعأرقيوهاذافچماسوهبلعهناىلص

٥ذهثكاأرقأنشتامفهئادرهتلفملسحترظنفةالصلافهرواسأتد؟َة4ملسو

لوسرناهناوتبذكهلتلتفهملسوهباعهللاىلصهتالوسرإاهنيارقالاقةرودلا

ه_يل:هتناىلصةتنالوسرثىلاهدوقاتقلطنافاهأرقتيتلاةروسااهذهينأرقآوهلا

ءينلانلافاهن=مدو

لو۔ربلاقفتء.۔يتلاةءارقلاارقفماشهابأرقارمعابهلسرأهملسوهيلعهاىلص

رمايأرقاهمملسوهبلعهتناىلص"يبلازهلاقمثتلزنأاذكه«ملسوهبلهللاىلةتنا
هياعهللاىلصهينلازلاقفهملسوهبلعهتناىلصءينلا»ينآرقأيلاةءارقلاتأرقف
ىلعلزنأنارةلااذهزا«ملوهيلعهللاىلصءيبنلاهلاقمثتلزنأاذكهملسو

اهنارقاهملسوهبلعهللاىلصةنالورناكوهلوق»هنمردتاماوارقاففرحاةعبس

ههئادربهتببظهلوقوههلوقةياكحىلاهنعرابخالانملاقتنالاهيففرمعمالكنماذه
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لوسر«لاقفاهىنتأرقاامريغىلعناقرفلاةروسأرقياذ_هتمستاهنلالو-رابتاقف

اذكهه(ملسوهيلتتنالصلالو۔ر)«لاةفأرةفأرقالجرالهملسوهيلعهتنايلصةلل
فرحاأةعبسىلعلزننآرقلااذهناتلزنأاذكهلاقفتأرقفأرقايللاقفرحعلاقتلزنأ

رلالاقهنرسيتاماوآرقاففاكىاشاراك لوقىنعميفسانلافلتخاةديعوبألاقعيب
تاغلمبسىلعمهضبلاقفرحأةعبسىلعنآرقلالزنه(ملسوهبلعهللاىلصلوسرلا)ه

هتررجمثةموصخلايفهرحموهردصدنعهبايثتمجماذالجرلاتببللاقيديدشتلابم
ءاجوافرحىسامفرفةءارةلاتناكوتءارقےأ")فرحأةعبسهلوق(.

هديزتسالزأملففرحىلعليربجينأرقألاق٭(ملس.وهبلعةنلا.لصءيبنلا)»زا
تفاتخاعبسىلاتفلبامنافبرملاتافلاهبدارملاوفرحأةمبسىلعينأرقأىتح
ترايني٭(ىفاكىاشاهلكهلوق)هاهبلاغيفتقمتاوظافلالانمليلقيف

عيحلازالرخألاىلعةيزماهدحالسيلفينكبوينشياهنمدحاولكةعبسلافرحالا

أرقنفةمحروسانللءافشنآرقلانافاكففاشركذيفرلاوىلاعتهللادنعنملزنم
ىنكبيأىفاكهلوقىنفةمحرلاوءافشلاناتلصملاهللصحفرحالاكلتنمدحاوب
يأىلعىأه(هنمرستاماوأرقافهلوف)»اهريغوةالصلايفهتوالتبةحرلاليصحتل
اههرينلوايملةحابااذهفةءارقلايفافلتخادقوامهريغوماشهورمملباطخهنافزاكفرحالا
ىتحثبدحلاىنعميفسانلافالتخارتكه(خلاسانلافلتخاهلوق)هعسونلايف

نوطامتلاوثيدحلاونآرقلاهباشتكهانعمىردياليذلالكمملانمهنامهضعبراتخا
لوالااهحصألاوقأةثالثاهنمةديبعوبأركذالوقنيمبرأوحنيلعكلذيقاوفلتخاهناييل
م٫ضعببرقتساونورخآويرهزالاوبلعثوديبعوبألاقهبوتاغلعب۔ىلعهلوتوهو
لامتولبقأوحنةفلتخمظافلابةقفتملايناعملانمهجوأةعبسدارملانالاقنملوقهدهب
امأورثكالاىلابسنوقثالخوبهونباوةنييعنبنايفسلاقهبوعرساولياو
لاقنممبجعلاوثيدحلاىنعميفايمللخدمالفةديبعأمالكيفنارخآلازالوقلا
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لاقوجاجتحاولاثمأوظعاومومارحولالحودعوودعوهحوأةعبسلعممعلاقو

الليقدقولاثماونناكومهامربخولقناكامربخوىمورماومارحولالحممضعل

ريسفتلاةقيقحمأتلاوهجوأةمبسىلعأرةينآرةلانمدحاوفرحدجو

ءاجام

هيلعهنلاىلصهللالوسر»ناىنذلبلاقةديبعوبامزارقلامجيفت

اذكواذكعضوميفواذكواذكةروسيفاهولمجالاقةياهلعتلزناذاناك(.7

4ملسوهيلعةلاىلصهللالوسرممامهروض>وماشهورعفالتخايسنفكاهم

هلومقامأفرحأةعبسىلعلزننآرقلااذهنالاقكلذدعبوأرقاايهنمه>اولكلهلوقو

دقعبسلاتاغللانالءي٥بسلفهجوأةعبسىلعأرقنآرقلانمدحاوفرحدجوال
ةدحاوةلكيففالملانوكي:نأمزليالوريسيلايفتفتخاوعضاورثكأيفتقفتا

هلاىمتنيامةياغنا4ليقو«ارجملهوىرخأفهذهوةلكهذهفلاختدقل!

ةتيةحةعبسلابداراسالهيليقو»هجوأةعب۔ىلاةدحاولاةلكلايفتآأارقلاددع

اكداحلايفةرثكلاةدارالعقلطأةعبسلاظةلاوليهستلاوريساتلادارالددمملا

مدقتلاليربجثدح4هدرو<نيملافةنااعبسلاوتارشعلايفنوبلاقاطن

فرحأةعبسىلادايدزالاىهنأهناف

:نارقلامجفءاحامزجم

ضمبكردأةديعوأوهنميباحصلاطوةسللسرمثيدحلاينغلبلاقهلوق»

وبأو٭غالبلاثيدلايفوديزنبرباجنعىورامرثكأناكناومهنعىوروةباحصلا

اذكواذكةروسيفاهولعجالاقهلوق»لصتاةوقيفربملافتبثتلانمةياغيفةديبع

كلذكوايوام۔ارصأناكضعياهضعبهتايآارتقاونآرقلابيترتنأبرصتاذههخلا

ةايح٣نآرقالنممالاهتسلاثدحىنرمام.اعلدبكالذكوولتمعونآرقلاو
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ول:معومجبنآرقلاوالا(٥ملوهيلعهنلاىلصةتنالوسر)هيفوتامو

هوفلؤبنأىلعنجلاوسنالاتممتجاولةمركعلاقملسوهيلعهللاىلص"يبلاف

هيلدهتناىلصةللالوسرهدهعيفهاكبتكنآرقلاناكدقواوعاطتساامفيلأتلااذه

هعهللاىلص»عمجملاا«يباطملالاقفدحاوعضوميفعومجريغهنكلملسو
الفهتوالتوأهماكحأضعبلخساندورونمهبقرتيناكاملفحصملايفنآرةلاملسو

ىلعهظفحنامذبقداصلاهدعوبءافوكلذنيدشارلاءافلاهتنامهلاهتافوبهلوزنىضقنا
نآرةلامج«كاذالاقو»رمعةروش:قيدصلاديىلعكلذءادتباناكفةمألاهذه
دنعانكتباثنبديزلاق«ملسوهيلعهللاىلصءينلا»ةرذحماهادحاتارمثالث

لاقركبيبأةرضحةيناثلاهعاقرلانمنآرقلافلؤن«ملسوهيطهللاىلصةنالو۔ره
ركبوبألاتفهدنعباطحلانبرعاذافةماهلالهألتقمركبوبأيلالسرأتباثنبديز
لتقلارحتسينأىثخأيناونآرقلاءارةبةماملاموبرحتسادمتلتقلانالاقفينانأرمعزا

رمعلتلفنآرقلاعمجرسأتنأىرأيفاونآرقلانمريثكبهذيفنطاوملايفءارقلا
مفريخةتلاواوهرمعلاقيملسوهبلعةتناىلصهللالوسر»هلعفيمابشلعفتفيك
لاقديزلاقرمعىآريذلاكلذىفتأروكلذليردصةللاحرشىتحينعجاربلزي

ةتناىلصةتنالوسرل»يحولابتكتتنكدقوكمهتاللقاعباشكناركبوبأ
يلعلقنأناكاملابجلانملبجلقنينوفلكولةاوفهمجأونآرقلاعبتف«ملسوهبطع
نافلوالامجلاريغعجاذهوثيدلارخآىلانآرقلاعججنمهبينرمأامم اعومجمزاكه
هذهىلعاضيأفحاصملايفاعومجبكلذدعبراصمثةفصلاهذهىلعلاجرلاناهذأيف
«لسوهيلعةنالصيبلاةرضحيفتباثنبدبزهركذيذلامهلاوةصوصخملاةفصلا
ةراشإباهفاه-مجوةقرفلاتايآلانملزنامفيلأتهبدارالنوكيأهبشييتهيرلالاق
ةديعوبأهاورامنيعاذهو٩ملسوهبلعةتناىلصءينلاه
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اجام
نعبيبحنبعيبرلالاقةهايندلاءامدىلاةدحاوةلمجنارقلالازنايفزح

لاق«ملسوهبلعهتناىلصهتنالوسرونعسابعنبانعة۔ركعنعدوادنبىلعألادبع

متهمايندلاءامسىلاةدحاوةلمجنآرقلالازنايفءاجامح

بتكيفدوجوملاههدوادنبىلعالادبعنعهلوق يناد.لارصاعنبدوادنبهتنادبعلاجرلا

ةبسنةدحوماهدمبةيناتحتلاراكساوءارلاحتفوةمجمملامضيبيرحلانمحرلادبعوبأيحشلا

يوربمالعالادحأوهوةرصباابةلعيهوىرنملاةريصبلاىتآواهنكسةلحمةبيرخىلا

ددسموثرالانبرشبهنعيوريوجمرجناوطيبننبةملسوشمحالاوةورعنبماشهنع

دعسنبالاقومتاحوبأونيعمنباهقثوقلخومرخأديزويلعنبرصنولعنبهرورادنبو

لعتأرقييأيللاقةرصالاتبذكاملوقيهتم۔۔ىمبدكلالاقواكساندباعةقثناك
تامدمسنبالاقههتنابنظاانسحلاقفلكوتلانعهتلأسيلهذلالاقومعنتاقمل

ةلمهملانيملارسكبهةمركعنعهلوق»ةنسنينامثومبسنعنيتئاموةرشعثالثةنس

يننالاةماجلام۔الصالايفوهةنكاسءاهاهدعبملاحتفوءارارسكوفاكلانوك۔و

دبعىلوميربربلاهللادبعنبة.ركعوهاذهةمركعنأرهاظلانامثناسنالاهبيحف

يربنعلاريملانبنيصحلزاكبرنملالهأنمربربلانمهلصأامهنعهتنايضرسابعنبهللا
نآرقلاهميلمتيفسابعنبادهتجاوبلاطأنبىللةرصبلايلونيحسابعنبالهبهوف

نبهللادبعورمعنبةللادبعوسابعنبةللادبعنعثدح»برلاءام۔أبهامسوننسلاو
ةيوامموةداتقنأوةشئاعويلعنبنسلاويردملاديعسيأوةربرمهينأرصاملانبور

ةداقورانيدنبهرموهنارقأنمهاشلاوبأويمخنلاميهارباو .

ملعأدحأيقباميبعشلالاقمهريغوبوبأو ريغبهومرةمركعنمةتناباتكب لاقةعدبلانمعون
ءامدقلانمويئاسنلاومتاحوبآونيم۔نباودحأهقثو4سانلاهيمربامس؛يربةقثيلجملا
بهذمىلاوعديبرغملاضرأىلاجرخهناةيرغملاربسلايفنكلينايتخسلابوبأ



(٢٦ `

ايندلاءامدلاىلاردقلاةليليفةدحاوةلجهلكنارفلالزنأ

ليقوةئاموتسهنسليقوهثاموعبسةنسيفونوةياورلالوبةموهفكلذعموةيرفصلا
ةن۔ليقوةثاموسحةنس 7رألنيقوزواهرمعوهعاتنوةثاموةرشعسمخ
ةلجهلكنآرقلاهللالزنأهلوق»معأةللاوبرغملاضرأسناوريقلابليقوةنيدملابتام
وللانمنآرقلالازناةيفيكيفصنثيدحلااذه«ةدحاو ضرالاىلااهنموايندلاءامسىلاح
وهوتيدحلااذهينامرهشالاحص`١اوهولوالا»لاوقأةثالثكلذيفةمألاءايملو

ةثالثوأةنسنبرشعيفاجنمكلذدعبلزنمةدحاوةلمجردقلاةليلايندلاءامسىلالزتهنا

ةكمملسوهبلعةتناىلصفهتماقاةدميففالملابسحىلعنيرشعوةسمخوأنبرشعو
نيرشعوثالثوأردقةليلنيرشعينايندلاءامسلاىلالزنهناچيناثلالوقلا»ةثعبلادعب
عيججيفايجنمكلذدمبلزنمثةنسلالكيفهلازناهلاردقيامةليللكيفنيرشتوسخوأ
حوللانمةدحاوةلمجلزنهاىلععاجالاىكحونايحنبلتاقمنعيبطرقلاهلقةنسلا
مثردقلاةليليفهلازناأدتباهناهتلاثلالوقلاهايندلاءامسلايفةزدلاتيبىلاظوفحملا
وهلوالالوقلاوهيبشلالاقهبوتاقوالارئاسنمةفلتختاقوأىناجنمكلذدمبلزن
ناضمررهث)لاعتهلوقنعسابعناالئسواهركذبليطنالةح.حصجج>هلوحرحصلا
دقو(هكرابمةليليفهانلزنأانا)هلوقو(ردقلاةليلينهانلزنأانا)هلوقو(نآرةلاهيفلزنأيذلا
لاقف(هانقرفانآرقو)ىلامنلاقرمثلارثاسيفلزن ةلجظوفحملاحوللانمزرقلاهللالزنأ
هيلعليربجهبلزنمثايندلاءامسلايفةزعلاتيبىلاناهررهشنمردقلاةليليفةدحاو
ىلاعتهلوتكلذفةنسنيرشعيفاموجن4ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلعمالسلا
(ميهاربافحص)تلزنالاقملسوهياعهتلالص.يبنلا»نعيورو»(موجنااعقاومم)
يف(ىسومةارون)تازنآوزاضمرنهةليللوأيفيوروناضمرنمنيضملايلثالثيف

لز:أوزاضمرنمنيضمةرشعثالثيف(ىسيعليجما)لزناوناضمرنمنيضملايلتس
«مسوهيلعةتنالصدمحلىلع(ناقرفلا)لزنأوزاضمرنمتض.ةرشعزامتيف(دوادروبز)
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يفثدحتنأدارأاذاهللاناكو صةتنالوسرفزاكولاقهمجىتحهنملزنأاثيشضرالا
يضقيهملسوهيلعةللا كزآرقلاكحلبقتسيوهءاضقدريالفهئاضقفالخمزآرقلالزنفةيضقلاب

ءاحام
نعريثكنبيحبنععيبرلالقمهروسلانميكملاويندملانايبيفزتم

لاقسابعنبانعةمركعنعةداتقنعبيعش

ضرالافتدحزأدارأاذاهلوقاهدعبنيقبتسلنيرشعلاوةعبارلايفنيمجأمهلعو

بينلانعرا۔بخاكهثيبنلةزجعمراهظاوأهتوبثدمبخسنلابهريرنتوأكحءادنباكائيش
زاأرقاوبردلايكرمشملوأباتكلالهالباوجوأمالانمىغمنمضعبنعوأ

اثيشاوئدحأاذانوكرشملاناكف(اريسفتنسحاوقحلابكانئجالالثمبكنونأيالو)تنش

امو)ىلامتهلوقلىحوبيحولكلانالچهؤاضقدريالفهلوق»اباوجمهلهتناثدحأ
هبلعةتناىلص»هئاضقفالخمنآرقلانملزانلاف(ىحوبيحوالاوهناىوهلانعقطني
ىراسانمةيدفلاهملسوهيلعةتنايلص»هذخأكلذةلثمانموةيضةلاكلاخسانملسو

متذخأاميفكلقبسهللانمباتكالول)لاقمثضرالايفنمالانآرقلالزنفردب

ضرعرايتخاىلعلزناممبانعلاناويكلذةحاباق.سىلعلدتةيالاهذهف(مظعباذع
ملعأةتلاولكلاةحاباعملتقلاىلعءادفلا

ميهروسلانميااويندملانايبيفءاجامزح

لاقناسغوبأهتينكيربلايربنعلامردنب«ريثكنبىحمنعهلوت» ىئاسنلا

مصاعيبأنبالاقةقثهنأكىربنملاسابعلاقوثيدحلاحلاصمتاحوبألاقوسأبهبسيل

بيعشوهنوكبنأهبشي4بيعشنعهلوق»ةصالملايفاذكنيتأهوتسةن۔تام

دحاوريغهقثوقشمدلزنايرصبناكوةي٠أينبيفىلومناكويومألاقاحسانبا

نومبسوىدحاهرمعوةئامونينامثوعنةنستامىنيصننالامهشدححصأامدمحألامتو

يرصبلاباطملاوبأي۔ودسلاةماعدنبةداتفوهنوكيزأهبشيةداتقنعهلوق»ةنس
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الاةزدمدعرلاوتايندمةبوتلاوةدئاملاوءاسنلاونارمعلآآوةرتبلا ولو)يهوةدحاوةبآ

نيريسنب'لاقوةداتقنمظفحايقارعاناتأام_ريسملانبالاقمالعالاةمئالادحأهكألا
دازن!دامجلامد۔جلثمنيسمحنمظةحاةداتقيدمنا ١ لاقوسانلاظةمحا.داتق

:7 « ةرقبلاهلوق«حاحصلابابرا4جتحادقوهناموةرشععبس4هسيفوت

ءام۔اوصيةنتعوهبفنابلتعاوكلذبلاقنملافالخةهوركمهريغثالذباهتيمستناهنم

لآوهلوق»»ةبآنونامئوعبسوأتسوزاتئاميهورماماهبيترتاذكوةيفيقوترودلا
(نيملاملاىلعنارمعلآو)ىلاعتهلوةلكلذتيمسةبالاوأةبآانئاميهوهنارمع
فلابلوالادعايناثلاورموبأوأمالسلاهىلعىسوموأرهلهاذهنارمعففلتخاو

نوعبسوعبسواتسوأسمحوةئاميهوهءاسنلاوهلوقهةنسةئامنامنوفلابليقوةنس
اءانماريثكالاجرامهنمثو)ىلا.ةهلوق٭اريثكأهيفءاسنلاركذلكلذبتيمسامناو ٦1

هلوءابالاحكاموتاهمألاركذنمكالذريغىلا(ء!سنلانمكلراطاماوحكناف)هلوو

ىلامتهلوةلكلذتممسةانورشعوث])دلاث,وأناتناوأنورشعوهئا.يهوهةداملاو

له)نييراولانعةياكح فرصنمتازنةالا(ءامدلانمةدئامانيلعلزنيزأكبرعيطتسي
ىلاعتهلوقوهوعادولاةجحيفلزتاماهنموةيببدحلانمهملسوهلعهللاىلصهللالو۔-ر
»

اولحتالاونمآنيذلااهبأاي)ىلاعتهلوتوهوحتفلاماعلزناماهنمو(حبدكلتلكأمويلا)
الاليقونتملايفامكةيندماهلكةيالاوآنوثالثوةئاميهوةبوتااوهلوق(هللارئاعش
ىلا(كسةنأنملوسركءاجدقل)ىلاعتهلوتكلذواهرخآيفزيتبآلا كلذبتيمساهرخآ
هيلعةتناىلصهنالفةل۔.لااهيفبتكمتلوةبالا('يبلللعهتلباتدقل)اهيفىلاعتهلوقل
دعرلاوهلوقزنامألاعفرلتازنيهوزامأةلم۔بلاناثلذوكلذبمايلهيملسو
ىنثتسملاليقوةروكذملاةيالاىنثتسيونتملايفامكةيندمليقفاهيففلتخاخلاهكةيندم

ةيكمدعرلاليقويظفلنيتيآوةبآاهل.جيففالملالملواهدمبيتلاو(انارقزاولو)اتا
هللق.ةالا(السرمتلاورغكنبيذلالوقيو)ةيالا(اورفذكنيذلالازيالو)الا
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ىلااهلوأنمنيعبرالاقوفاملحنلاو)ضرالاهبتامفوألابجلاهلتريسانآرقنا

هلوقىلالوسرنمكلبقنمانلسرأامو)يهوتايآعبرأالاةيندمجحلاوين.هاهرخآ
ةيك.اهاكرونلاوةيكمميقعموبباذع

وأثال:اهتابآددعو(قحلاةوعدهلهلوقىلا(قربلاكيرييذلاوهو)ىلاعتهلوقاهنميندملا

د۔.؛امناىنمبهنيعبرالاقوفاملحنلاوهلوق»ةبأنومبرأوتسوأسمخوأعدأ

تلزناهنافخيلا(متبقاعناو)ىلامتهلوقالاةيكماهسالبقويندمهلكادوأن ٥ ةبآنيعبرأ

ريغةيكمأهناهنعىرخأةياوريفوسابعنبانعاضيأاذهيوروةزمحلتقيفةنيدملاب

نوماعتهلوقىلا(اليلقانمثئلاتايآباورتشتالو)ىلامتهلوقىهوةنيدملابتلزنتايآثالث

سمخالاةيكميههيةداتقلاقوه دع؛نمهنلايفاورجاهنيذلاو)ىلامتهلوقيهوتايآ
رخآىلا«متبقاعناو»هلوقو(اونتفامدعبنماورجاهن.ذالكبرنامثهلوقو(اوملظام

ةيرقالثمةللابرضو»ةيالا«هناعادعبنمهللابرذكنم»هلوقهلتاقمدازوةرودلا

ةبادمجحلاوهلوق»ةيندماهلكاهنامهضعبنعمصألاىكحوةيآلا.ةنثمطمةنءآتناك

اهنااضياسابعنبانعيوروهسةتةداتقنعاضيالوقلااذهيكحخلاتايآمبرأالا
نبتكلاهتلادب۔ينمسانلانموالاةيكماهناليقوكاحضلالاقهبوائيشنثتسيملوةيندم

دهاجمواضيأسابعنبالةيكماهأبلوةلاسنوتايندمفتايآتسلارامصخناذهالاوأ
يتدماهنمىك.اهنمةطلتخةروسلاهكروهجالاقوإتابآ.ءة:.دملا,اهنملزنامشاقنلادعو

تابالاءاضتقالمرضمبهححصو لاقيندم«اونمأنيذلااهبأاي»وىكم«ساللااهبألي»نأالثلذ

ايبرحؤوايملسايندموايكمارضحوارفسواراهنوالياتلنروسلابيجاعانميهومهضعب
نوتسومبرأوأنأتنلايهوهةيندماهلكرونلاوهلوق»اهباشتموامكحمأخوسخ.واخسان

رتسلاوباتملاماكحأركذاهيفو(ضرالاوتاوملارونةتنا'ىلامتهلوةلكلذبتيمساءاوةبآ

ةشئاعتلاقورونلاةرو۔مكءاسناوملعةفوكلاىلاهنعتلايضرباطخلانبرمعبتكو
لزغلاورونلاةروسنهوء۔اعوةباتكلانهوماعتالوفرفلايفكاسنلااولزنال
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يتدمهلكاذهف(كلهللالحااممرحعم؛ىنلااهي'اي)ىلا

ةتنالور»ممئاذياونيقفانلايفتازنزكلالوقوهوچةيندماهلكبازحالاوهلوق»
هلوةلكلدتمس1نوعبسوثالثيهواهريغو47ملسوهلعهللاىلص

يلص٠يبنلا«برلنوء۔حتااشئابقلامبازحالاو(اوبهذيإبازحالانوءس)ىلات

ةااهبفتناكوةرقبلاةرولدعتةروسلاهذهتناكوليققدنخلاموبلسوه.اعهللا

ىورباذك؛ميكحزيزعةتلاوهللانمالاكنةبلاايهوجرافاينزاذاةخيدلاوخيشاا)مجرلا

هذهنمخوسنلاناوكيلانودةوالتلاخسنىلعهنولمحملعلالهاوبعكنايآنع

ىمسنوهلاتقلاوهلوقهةرقبلاةروسلدعتكلذبواهنمانيديأيفاممرثكأةروسلا
ةلاةيرقنمنأكوهلوقالالقوةيندماهنالقاورفكنيذلاةروسودحةروس

لزانلانأروهشملاوةرجملامل_!تلزن.الانأ:در؛«اض.أسا.عناىلابسنو

افنابدروة۔كمةروسلانالبقوكالذرمحليقوكفلزنولو٣ذمةرجملالهل

هلوق»ةنيدملايفالانككقافنلاوةرجملادمبالاعرشيمللاتقلاوقافنلاولاتقلاركذ
يمفةيدل١نم"ملسوهلعهللاىلص«هذرصنملعهنأوالوزنببسمدق؛حتفلاو

4١ةرشعىنامهوعامجالابهدم1تارجحلاوهلوق«نورشعوعناهاوهزهخ٠٥

هدمىمفديدملاامأفميرحتلاةروساهرخ4١تالاوت٥روسرشعديدلانهوهاوفج

براهلوقىلااهلوأنمتايآلاالاةيندمليقوةيكمليقوروهجلاوسابعنبالوقيف
(يتدماهنملوالارشلازاءاطعنعةياورالاميالوقيفةبندفةلداجملااماو)نينمؤ.نك
وهالاةثالئىوجتنهنوكبام)ىلاعتهاوقريغةنيدملاباهعيجلزنيباكللالاقوىك.اهيقابو
ةداتقونسحلاوةمركعلاقوروهمج+لالوقيفةيندفهفدصلااماو»ةكمبتلزن!مهسار

ليفوةمركعلوقوهو.ةكألالوقيفةيندفهينباغتلااماوفير:خرلاهبمزجوةيكم
اهنافةروسلارخاىلاكاودعكدالوأوجاوزانمزاونمانيذلااهأايفهلوقالاةيك.
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عبسهذهفناتيندمناتذوعملاوةيندمحتفلاوتلارصنهاجاذاوةيندماوركنبذلانكيملو

يكمنارقلارئاسوتايندمةروسنورشعو

عبارلابألا
متهلضفوهلطومعلافزح

رشعلايقابوليقاماهيفليقروسعبرأهذهفيمجشالاكلامنبفوعيفةنيدملابتلزن

ملوهلوق»ميهلالوقيفيندم يذلانكب ةيكمليقوروهجلالوقاذه«ةيندماورغكن

ىعستوعاجالابةيندم«حتفلاوهتنارصنءاجاذاوهلوق»اضيأسابعنباىلابسنو

تيعسامناوسابعنباهلاقاعيمجتلزنةروسرخآيهوعيدوتلاةروسورصنلاةروس

ىلع«ناتيندمناتذوعملاوهلوق»»ايندلاميدوتىلعةلالدلارماهيفاملمبدوتلاةروس

ليقوةعايجوةداتقيلاةيندمقلفلانأبلوقلااضيأبسنوسابعنبالوقوهوحيحصلا
٠يالا+يدوهيلادسلرحسنبحاتلزنةن.دلابناكهنافلوزنلاببسلوالادبؤيوناتيكم

تلزندهاحمنعوقيرشنسنخألايفتازناهنايدسلانعو4ملسوهاعهنلاىلص

ضبينفالخىلع«ىكسنآرقلارئاسوةلوت»كلذريغليقولالقنبليمجيف
ألا فاتخانبحتازناهاكة۔يندماهنافلافنالاةروسيندملايفدعبنأىمنيناكوتاب

تكأدرانكخوبشلالاقولاتقلاانرشابانألأذيهنابشلالاقفردبمئانغيفنوملسملا
كبركذاوىلأمتهلوقالاةيدمليقوااورئاتسنالفانيلامتتفمتفشكنأولوتايارل

ةمقاولاناشيفةروكذلاعبسلاتايالاتناكںاولودلاححصوةكماهنافعبسلاتايالا

ثكلذكاهنأشيفلاتإيآآلانوكتنأةكمفةعقاولانوكنممزليالذاةكمتمقويتلا
ةكميفعقوامبهلاريكذتةنيدملابتلزنةروكذلاتابالاف

ميهعبارلابابلازح

نمنارهاظفلضفلاوبلطلاامهونارخآلااماهلضفوهبلطوملعلايفهلوق»



)؛٢٤)

ءاجام

ةديبعوباينثدجبيبحنبعيبرلالاقميهنيصلابولوملعلابلطيفوتح
ملعلااوبلطالاقهملسوه۔ملع.ةنناىلصءيبلالهنعكلامنبسنانعديزنبرباجنع

نيصلابولو

هنابابلارخآينآلاسابعنباثيدحنمذخؤتفهتقيقحومعلاسفنامأوبابلاثيداحأ
ملعلانونفنوركينزعهرامع١دحوفدحسملالاموتاذجرخهملسوهلعهنلاىلص

اذكوىلاعتهللاد_حوتةفرعمولحاومرحامةفرعمولزنلانارةلاةثالثملسلازاهيفناف

4ملسوهلعهنلاىلصهللالوسر«ثدحلعلازالدهنافثدحلااذهىلبيذلاثيدحلا

هلوسرةنسوهتناباتكيفناكامململانالديهنافاضيأهد۔ء,يذلاثيدحلااذكو

7رمالاولواهطمنتسااموأ

هيهنيصلابولومملابلطيفءاجامويت

يضعبقيرطلااذهنمثاد_]اذهبوبل4نبصلابولوملسلااوباطاهلوقج

هدحورب۔اادبعنباهاورفعضقرطنمالاانموقهلعتدشوهدنسولعوهحصلا

بعشلافقملاواعوفرمسنأنعيرهزلانعهنيعنبانءدرحنالعثدحنم

ينأث:دحنممهاكيليدلاملعلاعماجىرب_لادبعنباواهريغوةلحرلايفبيطخلاو
هركذثحيزوجلنباطرفأومهدنعف۔هطنم>ولانموهوناملسن'فرطةكَناع

يه4نيصلابولوهلوق«هللصأاللطاب»اهلوةفرابحنبااذكوتاعوذضولاى

ضرنلاواهعمسةبرملاتناكدالبىصقأاهلعلودمبلايفةغلابماهركذدنهلارحميفرئازج
فشكفماهفالاباراتضالىنعمالفثكالذمورلالملعلابلطلعكحلاثرد۔_جلانم

وهوملدلاةةيقحليصحتىلعكملاىلعةغلابلاتنافمزاللاملعلاىلعهانلمحولاناىلعهانعم
هلغوهمزالنعرظنلاتعمىلاعتهلادنعهفرسثلبلطباما



( ٤٣(

ءاجام
لاقمالسلاهيلع"ينلا»نعهقيرطنمومتكملعلابلاطلضفيفثح

يديالانملدبةحنجالاعيبرلالاقبذطياملاضرملعلابلاطلاهتحنجأمضتاةكئالملانا
نلاىلصهللالوسر»لاقلاقةربرمهيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأءاعدلابابيف

انمآةمايقلاموبتلاهرشحهبلمعولجوزعهللمملاملعتنمملسوهيلع

ميهملعملاباطلضفينءاجامزتح

قيرطنمانموقدنعثيدحيفءاجدموكلامنبسنأينعيهقيرطنموهلوق»

يفوهوهملسوهيلعتناىلص؛ينلا»تيتألوقيناكهنأيدارملالاسعنبناوفص

بلاطبابحرملاقفململابلاطأتجيناهلالوسرايتلقفرمحأهلدربىلعاثكتمدجملا

ادلاءامسلااوغلبيىتحاضعبمهضم!بكريمثاهنحنجابةكئالملاهنحلملعلابلاطناملعل

يديالانملدبةحنجالاعيبرللاق«خلااهتحنجاعضتلهلوقهںاطياممهتبحمنم

طسبتاهنا»ليقو»»هلاوعدتهكئاللانأثيدحلاىنعمناملعأهتناوديريءاعدلابايف
دارملاه(ليقو)«هقحلابظمتبلاطللعضاوتلادارملاليقوبلطياملءاضرةقيقحاهتحنجأهل

للاسلاجمدنعلزنتاهنا نوركذبموقنمامه(لسوهيلعهتنالص)»هلوقلناريطلاكرتتو
دارملاليقوهبلطيفيسلاريسيتوةنوعملاهانعمليقوةكئالملامهبتفحالاىلاعتهتنا

ةراشايهبلمعوهلوق»ملعأةئلاوميجلاةدارانمعنامالمهضعبلاقواهتحنجأملظن

اولاقنيذلاناىلامتهلوقدحىلعوهفلمعالبملععفنيالفناميالانمنكرلمملانأىلا
هلوق»ترسأامكمقتسافلمملانمهباورصاامىلعاوماقتساىنعياوماقتسامثهللاانبر
ةكئالملاماقلنتىنسحلاهللانممهلتةبسنيذلانموهفربكالاعزفلاهنزحمالىأهانمآ
مهناجنلنايبوهليقفوهامربكألاعزفلايففلتخاونودعوتمتكذلاكموياذه
فكوةرورذضلابهادعاممهنزحنالفربكالاعزملامزحملاذاهنالدثمويمهيلعنزحالهناو



)؛؛)

وبأ4ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»نمتمساذكهضوحلاىلعدورولاقزريو

هملعتنافملعلااوملعت«ملسوهيلعهللاىلصهتللوسر»لاقلاقدبزنبرباجنعةديبع

ةقدصهملعيالنلهميلعتولجوزعةللاىلاةبرق

(نودعوتمتنكيذلاكموباذه)هللوقتهربقنمهجورخدنعةكئالملاهاقلتتلجرنزحي

ةللافصودقو(نودعوتىنكيتلاةنجلاباورشباواونرحتالواوفاخالأ)اضياهللوقتو

(ةرظاناهبرىلاةرضانذثموبهوجو)هلوقيفةمحرلاوجرفللراظتنالاوةراضنلابممماحىلات

فقولافصويفرابخالانمدروامامأهلراظتناىأونيزحفئاخهجولةراضنىأو

هلعمماهنمنمؤملالخديدقوءاقشلالهألةتابذايملاويمفةماعلالاوهألا يعيبطعزفةاججنلاب

قزريوهلوق»ةاجنلاپهملعلهنزحنالهنكلرمألامظعوقراوخلاةدهاشمنمةبيهو

لبقنونمؤلاهدربچملسوهيلعهنلاىلصءينلا»ضوحوه«ضومحلاىلعدورولا

ةبرشهنمبرشنمباسحلالبقهناثيداحالانمرهظياميفوةنجلالوخد

هلوقةمألابابيفةريرهأثدحيفءاجوادبااهدمبؤمظيال

دقمالاةفملهالألهالأمهبدانأفلاضلاريعبلاداذيامكيضوحنعلاجرزداذيلو

مل۔هلافنالوالاامأفنبباوثونيلمعركدثيدحلايفواقحسفاقحسفلوقافكدعباولدب
لكلاناكتيحملابنمالاسنأاموضوحلادوروونمالافناريخالاامأولمملاو
بلاقلايفامةفرمملليبسالهناىلعايندبلكلاناكثيحلمعلابدورولابسنااموايبلق
مساءارانوكسوفألامض«ةبرقهلوت»لسمدسللاقفاومءازملاناكفناسللابالا

ةاروتلايفةمالاهذهةفصيفثيدحلاهنمونابرقلاهانممبوىلامتهللاىلاهببرقتيامل
ممالاابرقناكوداهجلايفمهئامدةقارابىلاستهللاىلانوبرقتيأمهؤامدمهنابرق
يفءاجوباوتلايفةقد_صلاكيأ«ةقدصهلوق»لبالاومتلاورقبلاذةقباسلا
زاهيبشتلاهجووملسملاهاخأهمطيمثاماعملسملاهرملامعتينأةقدصلالضفأرخآثيدح
يفةناعامبلمتلاولاملاعفدبايدلاىلعةناعاقدصتلافةناعاقدصتلاوميطتلانمدحاوك



)؛٥)

ةرخآلاوايندلايفهلهالنيزململاوةعفرلاوفرشلاعضوميفهبحاصبلزنيلملعلاناو

ءاجام
نعديزنبرباجنعةدي.عوبأمهبرلابضغءىفطيراغصلاملتناتح

برلاضغىفطراغصلاميلعتلاق«ملسوهيلعهللاىلصهيبنلافنعكلامنبسنأ

مهفللابيرقتعيبرلاتيدحيناهبهبشاناوةقدصلانملضفأناكمنففملعلارشنبنيدلا

مهلحمىأ«هلهأبلزنيلهلوق»ضرالاوتاومسلااهضرعةنجوىلاعتهلوقريظنوهف
ةمالاةادهمهوءايبنالاةثروءايطلاوالفيكوكولملاةلزنمكولمملالزنيففرسثلالحميف

ىلعماكحءاملاوسانلاىلعماكحكولملالاقنومهبرءاضرىلامهتداقو ىلص»ناكوكولملا

اوثروامامهردالوارانيداوثروبلءايبنالاذاءايبنالاةثروءاملعلالوقي4ملسوهيلعهللا

هنالفايندلايفامامللاجيايهلهالنيزهلوق»رفاوظحبهذخاهذخانفملعلا

امأوةمفرلاوفرشلاعضومىفمهلزنيوةنسحتسملابادآلاوةديجلاقالخالامهبسكي
ن“وهفضومحلاىلعدوررلاقزروانمآرشحهبلمعوهللهملعتنمنالفةرخالايف

نيترمهرجأهللاهانآ

متيهبرلابضغءينطيرانصلاميتناءاجامتح
اوغلبيلنيذلالافطالاراغصلابدارملا«برلابضغءيفطبرانصلاميلستهلوق»

هبضغبدارملاذاتاثيسللةرفكملاتانسحلانمنوكيهنابرلاضنلهئافطاىنعموملا

ئيشلكللعجدمتىلامتهنلاناودبملانمةيانجنعالانوكتاليهوهتبوقعىلاعت
الانوكيالضنلابجومنايليناف9تائيسلابهذتتانسحلالعجواببس

تانسحلابركملاناوةبوتلابالارفكتالبونذلارثابكنابهذملاوبونذلارئابكنما

نيمجونم«باوجلاف»ثبدحلاهجوامفبونذلانمرثانصلايهوتاثسلايه

يذلارهرصملانافرارصالامهعةرفكماهدوجوطرتشنيتلاةبوتلاىنعمزااهدحأ



)٤؛٦)

ءاجأم

لاقلاقةريرهيبأنعدبزنبرباجنعةديبعوبأميءايملاباهذيفزقختح
هلهأباهذهعفروعفربنألبقملعلااوملعت«ملسوهيلعتلاىلصةللالوسره

ُ_أم

ةديبعوبأةه(نيدلايفههقفآريخهبذادارأنملسوهيلعةتناىلصهلوتنمتح
لاق«ملسوهيلعهللاىلص'يبنلا»نعكلامنبسنأنعديزنبرباجنع

ىلاعتهلوقتحتلخدبنألمتحموهلرفغينأزوجيرصملاريغوةتلابذايعلاوهكلهبعطقن

هتسذىلعميقمهنالرملاتحتلخادليوأتلابقسافلاو(تائيسلانبهذيتانسحلانا)

ةرافكلاىلعاطخلتاقلاةبوتتفقوتامكءايشأىلعاهمامتفقوتيدقةبوتلانايناثلاهجولاو

برلابضغءيفطتاهناةقدصلايفءاجامكاملوبقلاببسمزاللارينلاريللالعفنوكيدقو

ميلطتوةقدصلانمفورعملالعفيدقهللابذايعلاوهيلعبوذملانأوهواثلاثاهجولمتحمو
بنذلاءافطاىنعموهولجأىلارخؤيوأةبوقلانمهيلعناكامضعبكلذنوهراغصلا
ملعأةناوةياكلابهلاوزدارملانكيملثرح

متهمءاملاباهذيفءاجامتح
ل۔هلاوشفينألبقهليصحتىلاةعراسملاىلعثحهيفهمخلاملعلااودعتهلوق.

نانامزلارخآسانلالالنايبثيد_جلايفواولضيواولضفالاهجءاسؤرسانلادخو

نرمانموقدنعءاجونآرقلاعفريفهريظنمدقتدقوهلهأباهذببهذيمهنمملل
ءيثلوأوهوىسنيوهوملعلافصنهنافاهو۔اعوضئارفلااو.اعتةريرهأثذح

ضوبةمؤرماينافسانلااهوملوضئارفلااوملعتهعفريدوهسمنبانعءاجويتمانمعزتني
امهنيبلصفينمنادجالفةضيرفلايفزانثالافلتخيتحنتفلارهظيوضبةيسملعلاناو

متونردلاينههقفاريخههنلادارأنمملسوهبلعتلايلصهلوقنمءاجامتم



)؛٧)

نبةيواعمنعينغلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأل»نيدلايفههقفآريخهبهللادارأنم

عننيالوةنناعنماملطعمالوةناهاطعأاملنامالهناسانلااهيأرينلاىلعوهولاقنايفسيأ
آريخهبهللادرينمدجلاهنمدجلااذ ةتلاىلصةتنالوسرفنمتعمسلاقمثنبدلايفههةفي

رينملاينعيداوعالاهذهىلعتايلكلاهذههمملسوهيلع

ةلادربنمينآلاةبواممثيدحىفوهنيدلايفههقفاريخهبهللادارأنمهلوق»

ةيعرشلاماكحالاميهفتنبدلايفهيقفتلاودحاوىنعملاوعراضملاةغيصبنيدلايفههقفاريخهب

املرسيملكاهتلدأنماهطابنتساباماورذبامويتأيامملعيىتحاهيلعكلابواهروصتاما
لينسااوهنيدلانالىلاعتهللادنعريخلالوصحلاببسنبدلايفهقفتلاناكامناوهلقلخ

نبةيواعمنعهلوق»هوبتافابقتسمكبرطارصاذهوهتمحربابوهوةللاىضرىلا

فانمدبعنبسمشدبعنبةيمأنببرحنبرخصنايفسأمساو«نايفسأ

فهمأوهوأعمتجيسمشدبعنبةعيبرنبةبتعتنبدنهةيواعممأويومألايثيرقلا

ناكوحتفلايفدنههمأوديزبهوخأوهوأووهملسأنهرلادبعوبأهتينكوسمشدبع

راسماشلاىلاشويجلايهنعهللايضر»ركبوبأريساملومهبولقةفلؤملانمهوبأووه

هرقأوقشمدوهوماشلابهلممىلمعهمناختسا7تامالفنامفسنأنزهخأممةيواعم

ماشلاهلمجنانعفلختسااملفرمعةفالخكلذىلعايلاولزيملوهنعهللايضر»رمع

نايعمدبباطلارهظأوالععيابيلوماشلابدرقنافنانعلتقنأىلاكلذكلزبلوهعمج

عمنيونت.نودحتفلابعنامالهلوت»ةروهشميهويلعنيبوهنيبنيفصةعةوتناكف

الفهللاءاضقلدارالىنعلاوبرعلاضعبلبهذمهؤانبوهنيونتسايقلاوفاذملابهيبشهنا

قلاخنمله)هتردقوهتدارأرثأعنملاوءاطعالالبهلاهعنمءيشليطعمالوهئاطعالعنام

نيعضوملاينجلاحتف«دجلاهنمدلااذمتيالوهلوق(ضرالاوءاملانمكقزربهللاربغ

بحاصمفيالوأهانغهتلانمىننلابحاصعفنيالينملاوىننلاوةدامسلاوظحلاوهو
حتفوميالسكب«ربنملاينعيهلوق»كلذهللانمةبويندلاةداعسلاوأيويندلاظلا



)؛٨)

:اجام
هللالوسرنعيننلبلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأمتكملاةباتكيفويت

هيلعةتناىلص هللاليبسىفمدلاكاملعبتكيناكاذاكدحأبوثيندادملامسرلاقملسو

لاقمزاحيأنعيراخبلايفوربتنممفترملكوعافترالاوهوربنلانمذوخأمةدحوملا

ىلاهملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرفثمبلاقفربنملاىلعهنولأسيدم۔نبلهسىلالاجرىنأ
تلكاذانهلعسلجأاداوعأيللمعيراجنلاكمالغيرمنالهساهامسدقةأرماةنالف
ىلصهتنالوسر)«ىلاتلسرأفاهبماجمثةباغلاءافرطنماهلمعيهترصأفسانلا ه(ملسوبلعةتلا

ةنسلاوأةرجملانمةنماثلاةنسلايفكلذهكناكوليق»هيلعساجتعضوفاهبرصأفاهب
هظفحوكلذطبضنمةياغيفهناسانللنيبيلداوعالاىلعهعام۔ةيواعمركذامناوةعساتلا

مملعلباتكيفءاجامتح

ةيعرشلامولملانمافانىنعياملعبتكبهلوقوهرئأىنيهدادملامسرهلوقف
ىدأفحابموأهوركماماومارحامامولعلانمعفانلاريغنالكلذبانديقامناو
عفانلاباندارصوهلامسأرةمالسلاوةليضفلاهذههللصحتنبأنفةحابالاهتجرد
بتكلاتلزنأهلجألولسرلاتلسرأكلذلفبوينلامالعىلعلدوبولقلاعفنام
ليجسيفمدلاكهلوق»ةسردنمةلطاعمولعوهسبتنمقافوأوةسدنهوقطنمنمينعدف
هلوتيرصبلانسحلانعراغصلانعرابكلاةياوريفيقينجنملانعيواخسلاركذويةنا
كامسثيدحنرمملعلالضفيفربلادبعنبادنعوءادهشلامدنمرتنأءاطلادادم
بيطخللوءاده۔ثلامدوءالعلادادمةمايقلاموبنزوباعوفرمءادردلايبانعبرحنبا

يفومهيلعحجرفءادهشلامدبءامعلاربحنزوهعفررنبانععفاثيدحنمهخمراتيف
نأنبزيزعلادبعثيدحنميليدلادنعوهنكلوعضولابمهارفعجنبدحمدنس

مدباوثىلعءاملعلاربحباونحجريفءادهشلامدوءاملعلاربحنزوبظةمهبعفاننعداور

فلسلاضمبهركدقوملعلاةباتكىلعثحثيدحلايفوءادهشلا سانلازكئياثهتباتك



(؛٩)
هبوثيفدادملاكلذمادامرجالاهبلانيلازيالو

ءاحام
لاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأمهملعلافونصيفتح

نزعهباحصأدحوفدجسلاىلامويتاذيملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»جرخ

اذهبلاقفمهيلاساجنآرقلانوأرةيمدجواهيلعفقوةقلحلوأفمللانونفنوركاذتي

اثيشلةيملومهيلاساج.مارحلاولالحلايفنوماكتيمهدجوفةيناثلاىلاماق.يبرينلسرأ
هنعلاثمالاوهابشالايننولجوزعهللاديحوتنوركذيمهدجوفةثلاثلاىلاماقش

يفىلاعتراشأهيلاوهلتنوملعلاطبضيفةميظعةحاصمةباتكلابترهظدقوةباتكلاىلع

يأهرجالاهبلانيهلوقه(ملعيملامناسنالاملعملقلابملعيذلا)لئاقنءزعهلوق

ءاشينمهيتؤيةتنالضفثكلذهتباتكرجأهلددجهنارهاظلاوهبوثيفمادامهرجأهلبتك

متمملعلافونصيفءاجامزح

سانلانمهترفلايهوةزععمجىتشاقرفيأءارلاونيملارسكب«نيزعهلوق»
ىلعنيتحتفبقلحعلاوءاملاحتفعمحجارلاىلعماللانوكسبهةقلحلوأفهلوقو

زاىلعلديثدحلاوعصقوةعصقوردبوةردبكمجلاىءالارسسگبليقوسايقريغ

لهالةتنالوسرلاقوميظعلانآرقلااملوأوضعبنماهضعبفانصأةثالثةميرملاماع
يفهريظنهبرهبهلسرأيذلاوهلتلاباتكلاناينعييبرينلسرأاذهبفنصلااذه
مارحلاولالحلاةفرعمم(غلبنموهبكرذنالنآرقلااذهيلايحوأو)ز.زملاباتكلا

فنصلااذهلهالملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر»لقيمامناونيدلايفهقفلاوهو

مدقتامبمهدنعامولعمهنوكااماوربأجمالكرهاظوهامهيلعنيرخ'الاليضفتامااثش

هزادحولاتابثايأيةتناديحوتهلوق»نيدلايفههةفياريخهبةلادرينهلوقنم
هلاثمالاوءابالايتوهلوق»ةتناالاهلاالهناملافدحاوهلاكيملاوىلامتهن
رسكبلثمعمجلاث۔الاوةدحاوةهجنمولوكهباشينموهونيتحتمبهبشعمجهابشالا



(٥٠(

نمولجوزعهللاةفرعمديحوتلانالرباجلاقيبرينرمأاذهبلاقمئآريثكمهيلاسلج
نمؤجسيتلاديحوتفرميال ةباحصلاننماسانتكردألاقدبزنبرباجنعةديبعوبأ
هملسوهيلعةتناىلص؛يبلاهلاقزولوةيلسوهيلعهتناىلص.يبنلا»ثيدحمايتفرثكأ

اضوتيوأهنملنيمثمئادلاءاملايفمكدحأنلوييال

ةهجلكنمهلئاملاوةهباشملاىلاعتهللانعنوفنيمهفةهجلكنمكلئاممبنموهونوكسف
مهيلاسلجنهلوق»لاثمالاوهابشالايننوةينادحولاتابثانيفرطلابالاديحوتلامتيالف

نالكلذيضتقينامرلاناللاحلانمهيفمماملاناسحتسامهعمسولجلالاطأامنااريثك
نيعماسلابولقيفقحلاتابثاكلذينفاضيأوطابرلانمعونهتضقانفكرشموددلا
«ينرينرصأاذهبهلوقهلاقمماقملكلوكلذيفنقيلاحلاونيممتسمللىدهملاحيضوتو

هناعمكلذبديحوتلاصخا نمولجوزعةلاةفرعمديحوتلانالهرهغباضيأرومأم
ينلسرأاذهبنآرقلايفلاقامناوهيلعهللاةمحررباجلاقامكنمؤمبسبلهللاديحوتفرميال

دابعلاىلاهللانمةلاسرلاوههسفنبنآرقلاناليبرينرمأاذهبديحوتلايفلاقويبر
هبرومأملاةلمجنمديحوتلاوىلعالالثملاتنولوسرلادنعكلاهثعبييذلاباتكلاك
ةلئسملايفركمحلاذايبيهءافلامضبهمايتفرثكأهلوقفنيملسملانمنوكأنأترصأو
مهتفرعموهنعمذخأةرثكل4ملسوهبلعهناىلصءينلاثثيدحمهايتفرثكأناكامناو

دبالذاهبنوتفيوسايقلاىلانوجاتحيلاوحالاضبيفمهناىلاةراشاهيفوهماكحاب
لوبلانعانيهيرجماليذلاوهودكارلايأمئادلا.املايفهلوقهلقأنمرثكالل
ىولاماومهضعبهبلاقامككلذبسجنهنوكلاماءوضولاوأهنملاستغالامثهيف

هريغىلعهرذقبنأفوملااماوساوسولاثروبهنأراثالاضعبيفءاجامكساوسولا

توفيكلذبومهيلعهرذقوأمهشدقفهيفلاباذافدروللءاملادصقنبرلاةداعنرف
عافتنالابهيوءالانمدوصقملا



(٥١(

ءاجام

ىلصتتلالوسرنعيننلبلاقةديبعوبأمتةنسلاوباتكلابماصتعالافزح

يففةللاباتكفهودجنملالجوزعةللاباتكبمعامدبأاولضتنالسوهلعهللا

كنممالاىلوأىلافيتغسفهودنافيتنس

لوسرنعيفنلبلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأميهركذلاةقلحلضفيفزتم
ىلانانثادصقفرفنةئالثلبقأذادجسملايفسلاجوهامنيبهناهملسوهيلعةتناىلصةتنا

ىلعافقوايفهتجاحيفدحاوبهذو«ملسوهيلعهللاىلصهنلالوسرف

متمةنسلاوباتكلابماصتعالاىفءاحامزح

ةمالاةادهعابتاوةنسلاوباتكلابماصتعالاىعثحهيفخلاتلاباتكبمتلمعامهلوق

لامتهتنادنعنماصنءاجيذلاوههنالةنسلاىلعباتكلامدقوكلذيفدشرلاوىدهملاناو

نيحذاممثيدحيفءاجامهريظنوهلريسفتلاكةنسلاو رمألالوألافهلودوفنيلاىلاهلسرأ
لوسرلاىلاهودرولو)ىلاعتهلوقدحىلعوهفعرشلاءايلعانمرمألايلوأبدارملاكنم
نمماكحالاجارختساطابنتسالاو(مهنمهنوطبنتسينيذلاهمطلمهنمرمألايلوأىلاو

ىلاجاتحتماكحالانماريثكناىلاةراشاثيدحلاوةبآلايففةنسلاوباتكلايناعم
مالايلوأرفنملوقلليلداضبأاهورظنلاةلاجاوركملالامعاوريقنتلاوثحبلا
ءارمالادارملاليقو(كنمرمالايلوأولوسرلااوعيطأوهتنااوعيطأ)ىلامتهلوقفءايلعلا
رمالامظتنيءايلاةعاطبوجوبوظفللاثيحنمرهظأيناثلاوىنعملايفرهظألوالاو

ماظنلامتيومالسالاةانفموقنوثمشلامئنليو

ميهركذلاةتاحلضفيفءاجاميتح
رفنةنالهلوق»ةفاضالانعاهتكفاماهدعبتدزةيفرظلانيبيهچامنيبهلوق»



( ٥٢(

سلاجواهبفدمقفهقلحلايفةجرفىلاامهدحأدصقفايلسههلسوهيلعهللاىلصهنالوسرف
» ىلباولاةفةثالثلارفنلارمأبكربخأالأهتنالوسرلاقفةقلحلافلخرخآلا لوسراي

امأوهنمةلايحتسافهللانميحتسافينلاامأوهياتهارفهللاىلاىوقمدحأامألاق

هنعهللاضرعافضرعافكلانلا

سلجمودجسملايفنمىلعمالسلاةينسهنمذخؤيهالسهلوق»مهئامسأىلعفنأم
ملسبالليقوهلاركذيفوأسلجملايفناكنممالسلابقحأليقدقوركذلا

نيبءالجلايهاهحتفوءافلامضب«ةجرفهلوق»هلغشيالثركذلايفناكنرمىلع

سلجميفقيلحتلابابحتساهيفوطسولايلاخريدتسمءيشلكهةقلحلاوفنيثبشلا

» رخآلاسلجوهلوق»هبقحأناكاهنمعضومىلاقبسنمنأهبفوملسلاوركذلا
هلوقويناثلاىلعانههفالطالريخالابصتخمهنامعزنمىلعدرهيفوةمجعملاءاخلاحتف

ىلاةيتفلاىوأذا)زيزعلانآرقلايفويناثلادمولوالارصقبليقخلاهتناىلاىواف

ىنعمونيمضوملايفدملاورصقلاةغللايفيكحودمب(ةوبرىلاامهانبوآو)رصقلاب(فهكلا
هناوضروهتمحرىلاهمضنأبهلعفربظنبهازاجيأهتناهاوآآفىنموهيلاأجلهتناىلاىوآ

هملسوهيلعةللاىلصةتنالوسرفنمءايحةحازالاكرتيأ«ةنانمىحتسافهلوق «
كرتيأهضرعأفهلوق»هباميملوهمحريأههنمهللاىحتسافهلوقههباحصأو
ضرعأناسنالاىلعانمنأاذاو»ىلامتهلوقدحىلعوهفارابكتساوةفنأسلجملاروضح
اذهاقفوءازجهنعهتمحردصوهبلعطخسيأههنعةتناضرعأفهلوق9هبناجمانو

امناضارعالالامتسانافيثحلاهلقنيذلاليوأتلافاكتىلاةجاحالوثيدحلاهجو

(نبرقهلوهفاناطيشهلضيقننمحرلاركذنعشعينمو)ةفنالاوربكتلايفابلاغنوكي
ىن(ةتعاصكترذنأفاوضرعأناف«نيضرماهنعاوناكالامهبرتانآنمةبآنممهبتتامو)
ليبسىلعىلاعتهللاقحيفهوحموضارعالاقالطاو.تابالانمريثك لمحيفةلكاشملاوةلباقملا

حضاويرطل»ىثلاايبكلذقالطاةدئافوىلاعتوهناحبسهلالجترليامىلعاهنمظفللك



(٥٢٣(

سماخلاںابلا
متءوسلاءاملعولجوزعةللاريغلملعلابلطفزجح

كلامنبسنأنعدبزنبرباجنعةديبعوبأهملعامبلمعيملنميفزتح
نيترملمعيملوملسنملليووةرمملعيملنليولاقچملسوهيلعهللاىلصءينلا»نع

ءاجام
كلامنبسنأنعدبزنبرباجنعةديبعوبأةهةاهابمللملعلابلطيف 3

هملسوهيلعهتاىلصءينلا»نع

متءوسلاءاملعوهللاريخلملعلابطفسمالابالازح

صخامهدحأنيئيشةمجرتلايفركد«مهملعباولمعيملنيذلامهو صخيناثلاوبلاطلا

بالاثيداحأنمرهاظايهالكولصاولا

يهملعامبلميلنميفءاجاملت
نعهلهجينغتسالهااملعيالنكدارملا4خلاةرصمملعيالنمللوهلوق«

رملالمعيلوملعينمبدارملاوركذلالهألاؤس ليولاهلناكامناوملعىلعمارحالبكت

الالهاجالنكيملوملعلاىضتقمةفلاخمرخاولالذضلابليوهلفملعىلعلضهنالنيترم

هليولاقيباذعة.اكليوولالضلاوهونيثيشلادحأالابكتريملهنالدحاولبو

لاقوكالهنلاورسحتلاىنمبليقوةبيهلاوةكللاىنعمبوهوهاليوةبدنلايمواليووكليو

لوقلااذهىنعموهرحنمتعاللابلاهفتلسر١ولمجيفداولبولاراسلنءاطع

هلوقتتناكبردلانالرهظالوالاوليولامللعجنمهيفاوبتياعضومرانلايفزا

زولوالاانؤابآوأنوثو.,ملانثأامأظعوابارتانكوانتماذاأنولوقيكلذعمممواهتيلهاجيف
متمةاهابمللملعلابلط٣ءاحام:::-



)٥٤)
تانسحلانملاخوهوةمايقلاموبةنليتلاهةسلاهبيراملوأهامطلاهيهالملاهتنملاق

ءاحام
يفنملاقدبزنبراجنعةديبعوبأيه(ةمفرلاوةمظعلململابلطنميفزاح

ىلاعتهللاهفقواةعفرلاوةمظمللململاملعتنملاقهملسوهياعهللاىلصهللالوسر»نا

انيزهلهالماملانوكيىتحةمادنوةرسحهبلعةللاهلهجوةمايقلاموبراغصلاولذلافقوم

يراملوأهلوق»اورخامتاذااوهابتلاقبةرخافملاةاهابملاهءايلعلاهبيهابيلهلوةه
بئاخوهوهلوقو»نبدالومهمالحأالنيذلاءاهفسلاوةلداجملاةارامملاهءاهفسلاهب
بونذلارئابكنمملعلابةراملاوأةاهابملادصقناكلذواهنمهلعيشال«تانسحلانم
اورهجنالوءيننلاتوصقوفكناوصأاوعفرتال)ىلاعتهلوقدحىلعلهلاطحنيفف

نمدحاولكيفف(نورمشنالمتأوكلامعأليحتناضبكضعبرهجكلوتلاهل
هنألهتانسحباهذهؤازجناكاناولمملاطبحمةريبكلاناىلعللدثيدحلاوةيالا
نمهظحكلذنأكفةثيدرلاسوفنلاذثاذلنمايهوةلداجملاوأةاهابملاهتايحيفاهنعراتخا

ايندلامهنايحيفمهنابيطمهلتلجحمنمريظنوهفدصقهايأوهبلط
هيهةفرلاوةمظعللملعلاباطنميفءاجاميتح

يفولملانوكسفرسكبهةعفرلاوهلوق»ءايربكلانيتحتفبهةمظللهلوقه
ةراقلاةل.مملاحتفبهراغصلاهلوقو»زعلادضلاذلامضبلذلاهلوقو»ةلزنملا

ةمفرلادصمتولذلابقوفةمظعلادصقامناوهفهدصقضيقنبهبقاعيىلاعتهللاناىنعملاو
ركوائيشسانلمظياللزاءميديأتمدقامبكلذ)اقافوءازجرامصلاببةوعف
امدتتوهللانجيفطرفامىلعافسأهةمادنوةرسحهلوز(نوملظيمهسفنأسانلا
حتفب«انيزهلهألملانوكيىحهلوتفتانسحلاباهذوملاقحنمعيامىلم
هبنيلماعلاهلهالملعلانبزهبرهظيلكلذهبلعفيىلا.ةهللاناي.زاضيقنءارلا

اهيلعوملدلانوكينبحةخنيفوةنجلالخدتىتحملسامهلوقدحىلعيكىنمىتخ



( ٥٥ (

ءاجام

لاقلاقديزنبرباجنعةديبعوبأميهملعريسنبيفأنميفتم
فأنمملسوهيلعهتناىلصةللالوسره نمعقونكناكملعريغبايؤررسفوأةلئسم

قحلاباصأهنأولواملرمقالاريبفداصفضرالاىلاءامسلا

برلاىضروضوحلادوروونمالابهلهالملعلانيزرهظينيحكلذهبلمفيهللاناىنعملاف

ةللابذايعلاوةمادنوةرسحدشأنوكف

.مهملعرينبيتفأنميفءاجامتتح

لوألاامأفهوحتو_طلاكهريغوأعرشلالئاسمنمينعيهةلئسمىتفأنمهلوق»

هايؤررسفوأهلوق»ملعالبلوقتلكلاوايندلاررضهيففيناثلاامأونيدلاررضهيفف
هريغوعرثلايفتالوقتلاعيمجعنمىلعللدملعرينباهريسفتعنميفومانمايؤرينعي

اهمهليرخأتارابتعاعمىئرملاويئارلالاحيفرظنلابقلمتتةبرابتعالاوحأايؤرلاملعو

رابتعالاريشباهيفلوقلاملعريغاهريسفتونيربعملادعاومةسرايلصحوءاشينمهنلا

الامةتناىلعهلوقبهكلمللثماذه.يخلاءامدلانممتونكناكهلوقفصوصخلا
وهفاهلرقالارئبفداصفءامسلانمطقسنمدبكةمالسلانعدبيهناىنعملاوملعي
ةفصنمللمهللاركامريظنةفصلاهذهودبألامادناكميفهعوقونمرقتسيال
5ريطلاهمنطختفءامسلانمرخامنأكفهللابكرشينمو)لئاقنمزعهلوقيفكرشملا

هلوةيفشحاوفلابملعرينبهللاىلعلوقلاىلاعتنرقدقو(قيحسناكميفحيرلاهبيوه
ىلعاولوقنناوهلوقىلا(شحاوفلايبرمرحامنالق) كرمأيامنا)هلونونومتالامةتنا
.هاوتفيفقحلاباصأهنأولوهلوقف(نوملمتالامهتناىلعاولوقتنأوءاشحفلاوءوسلا

نافقحلافداصناوهمدقتيفءيطغكلذلئاقفملعريذبلوقلاعونمملانالهريسفتو

اذهو(ملعهبكلسيلامفقتالو)لوقيىلاتتلاومدقتلاماهنععفرتالقحلاةفداصم

عنمىلعلدنامناتايالارئاسوثدحلاوملعريب,لفلاولوقلايفمدقتلاعنمىلعلدب
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ءاحأم

يردلاديعسيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأمهءوسلاءاملعيفزتم
موقكيفجرخملوةب4ملسوهلعهللاىلصهنلالور»تمسلا

يفكلهملعفةلسملاهذهيفءاملعلافلتخادقولفلانعةتكاسيمهوملعريبلوقلا

هليمجأيالولوهلايفيميليفولفلايفيعولوقلايفكلملبقولفلاولوقلا

عونملاناليةوس\:الفلعفلااماوملعيالاعلوقلاهلىبنالليقولمعملاىمدقتلا

هنالاقناامأوكلذبيصميفلالحهنامل.يلومواذهيللحأهنلاناتملعلوقبنأ
إاذاامأقحلاباصأثيحهلكفالخلااذهوباصأناسأبالفملعلاعدبملويللالح

رهاظهيلعلداملاوقالاحصأولطابلاةقفاوم ٠ مليالاملوقلانيبناجنمكلاههبصي

فالخهريغىلاهررضىدعتيالذاكلذنودفلءفلاامأوىوتفلاىفكالملاوهو .٠ دلا
نودتام.هالعفنععانتمالاهمزليامنافاضيأولوقلا هكللىنعمالفاحابمقفاونافتاحابملا

متءوسلاءال._۔ام -

بابلااذهيفهدمبيذلاوثيدحلااذه.ركديفهجولاامرظناههلا.جرخهلوقف

يفركذو.ةدابعلاباوصتخاناوءوسلاءاملعةلجنممهناىلاءالؤهركذبراشأهلملو

يلصهنلالوسر(دنعنحنامدلاقيردلاديعس\أناثدلااذهبسيراخبلا

لاقفميكيلر4لجررهوةرصلوملاوذهانأذااميقمصيرو)ملسوهاعهللا

نكأمناترسخوتبخدمتلدعأملاذالدعينموكليولاقفلدعأهةنالوسرايه
كدحأرقحمابامصأهلنافهعدلاقفهقنعبرضافهبفيلنذئايهتنالوسرايرعلاقفلدعا

ركذوظافلالاضعبيففالتخاوهرخافةدايزعشثدملاقاسحممالحْهتالص

نوجرخموردردنةعضبلالثموةاراليدنلثمهلدضعىدحادوسالجرممياناهرخاف

ةلالوسر+نمثدلااذهتعمسينأدهشافديعسوألاق7قرفنب>لع

لجرلاكلذبرصأفهعمانآومهلتاقبلاطيبانبيلعنادهشأو«(ملسوهبلعةاىلص
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هذهوهتمنيذلا٭(لسوهيلعهتناىلصءيبنلاوتمنىلعهيلاترظنىتحهبينأفسلاف

ينأنعذخأيهارنأاضيأديعسيأنمثيدحلاعمسدقوهودبزنبرباجاهوربملةدايزل

كردأدقوكلذنمعروأوهلبه«الكهفصواذهناكنمىلوتيمثكلذهنممهسيوديعس

لهأنعذخأيهنكلبذكلانعيراخبلاهز:أليناومهنمريثكنمعمسوةباحصارصع
مهامفلاخملشتىلعاهعمنونمؤيالءاوهأملناومهبةقثةثجرملاوةميشلاكءاوهألا

تلتفأيتبأايلاقفةفوكلالخدنيحهابأاقلتيلعنبنلااذهوكلذحصبفيكوها

كلتيلعدقفاملواوبحولواهلخدأيفاتيللاقةنجلامهلتاقىرياللاقمعنلاقموقلا

يللابتاوصالا موبمهانلتقهلاولاقليللانابهروراهنادوسانبألاقلحنلايوداهنأكل
لاقسابعنباناينادملاكحلانبدوعسمينثدحناورهلاباتكنمريسلايفورهنل

ةنسبوتلاباتكبنقليئارساونبتهانامكاوهبنتنأبرملايفتيبقحألكنانسحا
مهئأهقفونيملسملارايخمناتقمثكرباتكىلعاكحمنلهجمثاهبتدهاجمالسلاهيلعهثيب

هللالياسىفمه-ةنأومملاومأاولدبوةدابملانممظعلاودلجلااودهجأومحالاوخملااونفأدقو

ليبسلارهنلالمهأباصألامتسابعنبانعلفوننبنيصحلانعاضيأ«ريدلايفو }

نبدوعسمىنثدحوناورهنلاباتكنماضبأ«ريسلاىفو»ليبسلالالبوبأباصأ
هراحصأيلعلتقهللادبعابتلاقفةشئاعهيلاتاسرافةنادلامدقهنأدادشنهللادبع

ريهزنبرصوقرحمنلاقلتقنممآدحأيمسنلهتلاق«مهماظتلاقفاهلكةصقلاباهندخ
يلزنميفناكملسوهيلعهتنايلمهتنالوسر»نأدهشأتلاقوتمجرتساف"يدعسلا
رطقتهتيملوصوقر>لخدفةنملالهأنمبابلااذهنملخديلجرلوأةشئاعايلاق
نبدبزتلقنموتلاقكلاثلاموبلايفكلذكولخدفيناثلامويلايفكلذلاقو؟ام
ناكلديزهبنمطيذلاحمرلاىلعةءألاتممتجاولهللاوتاقوتكبفيئاطلانمح
ليصالاىلاةادغلانمناورهنلايفلاتقلامحتلاااورانلايفاعيمجمهبكيناهنلاىلعاقح

رادلاموبرادلاباحصألم:كناهللاولوةبه.هسفةص.ةملاوأهموفناويلعو

لاقفنآرقلايبتاذانآرقلاباحصأونيفصموبنيفصباحصأولجلاموبلجلاباحصأو
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ىلومربنقينثدحلاقسابعنبانعواهفلتنومهبقحلفهسرفبرضفاذانحمبق 4
لاقكيكييامتلقفكياليوطبكتافلاتقلادصبرهنلاىلايلعوانأتلوحتلاقةيلع
لاقمشاليوطىكبوىكبافهتناويأتلقفاهءارقوةمألاهذهرايخانهاهانعرصكعمو

رهظفيفنتيفشويننأتعذج نوبسحينيذلاءالؤهلجرهللقوماياهلتتىعةمادنلا
نيبامتناورخاهللافوليجمالاوةاروتلالهاكشوأكحبولاقامنصنونسمهنا
امهنمكنءاربوكدهعكضقنبتللضدقفىدهنيمكحلارمأناكناقيرطنيميرطلا

اضيأ«ريسلايفو»»ةلالضلانعكوهنذارهنلالهأكلتةبتللضدقلةلالضںاكناو
اموقتاتقهلليقسانللةمادنلارهظأاملبلعناديزنبرباجنعناورهلاباتكنم

اونتبالاقحبصأايفننلتتتلوأّنملختلمرصأنيزتومهحدمتتقفطومهيلعةمادنلاترهظأو

زاكو«ملسوهيلعةنناىلصهتنالوسرفبحاصةلمرىلومامفاناودجوفالجرىلتقلايف
هللاقةلمرتيلومعفاناذهنسحلاهللاتفوهاذهلاقفهدبلحفلاعطقادهجالاص
هنااونظومهنيدرصأموقلاىلعهبسبتلايذلاوهلجرلااذهوةعدخبرلاتكما

يفمالكلاوميلعهتاناوضررهلالهأيفةدوجوملاراثالاضعبهذهفلطابللةمالع
مرضمبوةيضقلايفثيداحأعضوىلعمهضمبتلمةبوهأكلذىنموقللولبوطاهئاصقتسا
نووربنبفلاخلاىرتو«طقلالاق»نامتملاهللافههجوريغىلععيحمصلاليواتىلع

دقوهفنوديزيوثيدحلاحصيدقوهلسوهبلعةلالصهللالوسرنعحصنثيداحا

لهأيفثدحللللاطيأنبيلعل٬وأتركذحانيفسالوانيف4ولوؤيوثدحلاحصب

مقيلليوأتاذهوميكحتلاركنأنميفهلوأتواضيأهاوراثيدحةمامايبأل؟وأتاذكورهنلا
مهباحصأنافمداهنجانميرتامعمانموقدابعيفتيدلالمحبالفيكوليلدهيلع

لمظمهمابصعمانمايصومهنالصعمانتالصرقحمةدابعلاوةوالتلانمءايشأمهنعنورنؤب
اندنعوهفثيدلاامأوهلوقريظنبمصخللمازلااذهوهليواتلكلنوكيفمهيفثيدحلا
«ملسوهيلعهللاىلصةتنالوسرفةنسوهتناباتكهلمفلاخنملكيفوهوسلاهالعيف

امكنوءرقيءارمأكبطنوكسهيفوةرامالابابيفيتالاتماصلانبةدابعثيدحل
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ترآرقلانوءرقيمملامعاملاماومهمايص-مايصومهالصعمكتالصنورق

ةيرفصلاوةقرازالانمجراوخلاةالغىلعلمحمنانكميونوركذتامنوم.ميونورقت

هديؤيوكرشلايفاومقيالثلةدابعلاوزرحتلايفنودهتجممهنافرئابكلالهأكرشبنيمئاقلا

هنمجرخيقارملاىلاهديبىوهولوقي«ملسوهيلعهللاىلصةتنالوسرفنعيورام

هلمحوةيمرلانممهسلاقورممالسالانمنوقرمبمهيقارتزواجمالنآرقلانوءرقيموق
كيفجرخممالسلاهبلعهلوقرهاظهيلعلدبامكرهظأهتدابعيفقحلافلاخنملكىلع
موقكيفدجوبىنملاومدعلادمبدوجولاىنمبجورملاناىلعلدتيفظفلنافملاموق

يهوةجراخمجهنالحدملوالانامزلايفزاكجراوملا4مساناملعاو<مهفصواذه

هلاودعالجورملااوداراولو)لجونعلاقىلامتهللاليبسيفوزغللجرخميتلاةفئاطلا

نامزلارخآكلذبفصتانميفمذلاثيداحأنيفلاخملالب,أتةرثكلهذراصمث(ةدع
اهببسىفتخايتلاءامسالانمموهفةيرفصلاوةقرازالاهبدبتسانيحهحابقتسادازمث

مهنماقتسالةماقتسالالهأبنومستيامباوكلذبنومستيالانباحصأىرتحتنفاهرغلتحبقو

نوكلأحيبتلوالانمزلاىفناكهنافةنسلالهأةيمستمسالااذهسكعوةنايدلايف
ؤشنيةنسكلذراصفربانملاىلعهمتشويلعبسىفةيواعماهنسيتلاةنسلاةنلابدارمل

كلذلهأفهتفالخىفزيزعلادبعنبرعاهريغىتحريبكلااهيلعتومورينصلااهبلع
ةنسةنسلانااونظوىفتخاوببسلااذهسردنامثنامزلاكلذيفةنسلالهأمهلاحلا

نوملعيمهوةيالولايفنبداضتملانيباومجوكلذباوحدمتفملسوهيلعهللاىلصهيبلا«

ينباةلودلاتراصنيحىلوالامهننساوفلاخومهنمقيرفعمقحلازا مشاهينبنمسابعلا
موقاحلايهوحتفلابةرجنحمجمرجانحهلوقوزورنصتستىافاقلارسكبينورقحهلوقف

مدعنعوألمعممعفرياليالوبقلامدعنعكلذبىنكبارشلاوماعطلالخدميهو
ىنعملااذهوبقلاىلالصتالفناسللاودمتالىامهرجأنحمهنعارقزواجتالفعافتنالا

هللابذايعلاوءوسلاءالعفصوهنافةمجرتلاببسنا
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ىرتالفلصنلاىفرظنتةيمرلانممهسلاقرمبامكنيدلانمنوقرميرجانحزواجالو
,ةوفلابفىرامتواثيشىرنالفشيرلايفرظنتغاثيشىرتالفحدقلايفرظنت.اثيش

عضوييذلامهسلاشيروةديدحلاهيفيذلامهسلاحدقلاومهسلاةديدحلصنلاعيبرلالاق

مهسلاسارةديدقلاوايشىرنالفةديدقلاىلارظ::واضياىورورتولاهيف

نرممهسلاقرملاقينيدلانمنوجرخمياءارلامضب«نوقرمبهلوقف
قرماكهلوف»»ةقراملاةقرفلاةقرازالاتيمسهنمورخآلابناجلانمجرخاذاةيمرا

يهوةبثخوداحلدنهللوالانامرلايفهبىرب؛يشءاملانوكسونيسلاحتنبمهسلا
رسكومءارلاحتفبةيمرلاو»لاسرالادنعهلمحتلهبفلمجمنوكسفرسكبحدقلابةايسملا

لصنلاوبرألاةيمرلاسئبلاقبيربيذلاديصلايهوىرملاىنمبءايلاديدشتوميل

ريسلابفىوقانوكيلمهسلابقزليرئاطلاشبروهشيرلاوةبشخحدقلاومهسلاةديدح

ياهىرامتهلوقو»رتولايفلعجبثيحمهسلاسارواولانوكسوءافلامذبقوفلاو
هلصنينهبحاصرظنيقراملامهسلانافةنايدلانمممولملنايباهلكفاصوالاهذهوككشن

نماثيشىريالفهتبشخيفرظنيمشةباصالاةمالعنماثيشالومدلانماثبشىريالف
ىذلاقوفلايفككشيمثاثيشىريالفمهساابهقزلأيذلاشبرلايفرظنيمثتامالملا
نوقراملاءالؤهكلذكفسوقلالبحوهيذلارتولايفهمضوكحالهمهسلاساروه

ةنسلاوباتكللاةفاوماهنماثيشدجمالفمملاوسحاعيمجيفرظنتمهريغوجراوخلانم
يذلامهسلاسارىلاعتهتناهمحرعيبرلالوقوافصوواظفلبكرملازاجملانمليثمتلاو
اهركذرهاظلاذاخسانلادينمتطقسقوفلاةظفللعلوقوفللريسفترولاهيفمضو

ىلارظنتواضياىوريوهلوق»سوقلالبحنيتحتفبرتولاوةرسفملاظافلالانماهريغك
يهوتحنمةانثمامهندنبتلمهموفانلاحتفبةد.دقلاوقوفلاناكمينعب4ةديدقلا

ىفالوطقدلاةفللايفدقلانألاهبفقشلالوصحلكلذبتمساضيامهسلاسار
ةرابعلاسفنيفوهامناةباورلايففالتخالاواضياقوفلاينعم
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ءاجام
متيرحسلابنايبلافصوف ::.

ابطخقرملانمنالحرمدقلاقرمحعنهللاملعنعدبزنارباجنعةديعوا

«مل۔وه۔اعهللاىلصهللالوسر+لاقفاممنايبسانلابجعاف

:1رحسلابنايبلافصوفءاجامزح

هرا.ركذفهنسلامدمتيودنلايشرقلاباطانا4رمحتنهللاديعنعهلوة<

إرينصوهوهيياعمملساةيحلابيبحنبنومظمتنببنبزاهماوةصفحقيقشوهو
هشراةرحهلبقهترجهتن6اماوحصبالوهامالسالبفهمالاناليقدةوملاغلب

فاوفلتخاواردبدهشهزاىلعاوعمجاوهرامالسالبقهمالاناسانلاضعبنظف

وهومل١غابنهربح-ملسوهلعهنلاىلصهدرليقواهدهشلإهفادحاهدوهش

يفسانلايتفيةنسنبتسهملسوهيلعةتلاىلصينلاوهدهبرمعنباماقاكلاملاقنيلوقلاتبثا

دبدشرعنباناكوهمذلادحنكيملوثدحلاديحرعنباناكيعشلالاقومسرملا

ةئفلالاتقفكشلاىلالاملاهبىضفاىتحاهريغويوتفلايفهنردليقوتلاوطايتحالا

١شهاعتاكمانيحهبورحنماثشلعمدهشلفةيارلا ىوريفكلذدعبمدبهن9٣

يفوتوةيغابلاةثفلالتاقامليناالاايندلانمىسفنيفدجاامتوماهرضحنيحلاقهنا

١ذكهخلا4قرمشلانمنالحرمدقهلوق«هنسنونامثوجراهرونيمبسوثالثةنس

نبانعيرصحلابفورعملايناوري۔ةلاقاحسايبالبادآلارهزيفوتبثلالهاهاور

ردينبناقربزلايملسوهيلعةلاىلصةتنالوسرىلادفولاقايهبلعهنلاناوضرسابع

ذخآمهنمبابملاومهبفعاطملاومتديسانأهنلالوسرايناقربزلالاقفمهألانبورمعو
رمعينميكلذرمياذهوملظلانممهعنماومهقحمل عنامهناةتلالوسرايلجأورملاقف

لاقاممرثكاعةللاوهنااماناقربزلالاقفمهيفةضراملاديدشهريشعيفعاطمهنزو



)٦٢(

مهعامساومهبولقدخاييتحسانلابلازبالفقطنملانايبلابينمراناعيرلالاقارحسلنايبلانمنا

«لسوهطهللاىلصدمحةماةمألافف

ةمالاهذهنملضفالانايبيف «

ةورملانمزنطملاقيضالاهتملعامهللاوفلاقاملاقناامأورمعلاقفيفرشيندسحهنكلو
هيلعهتناىلصةتنالوسر»هجويفةهاركلاىآرفيننلاثيدحلالاينألاقما

تلقفتبضغوتملعامنسحاتلقنتضرهللالوسرانلاقفهلوقفلتخاا4ملسو

ةتناىلصهتنالوسر»لاقفةيناثلايفتةدصدقلوىلوالايفتبذكاموتمطامحبا

حصالوالاوايكلىوربوةمكحلرمشلانمناوارحسلنايبلانمنا«ملسوهيلع

زاىايارحسلنابلانمناهلوق»»مالسالاوةيلهاجلايفةنالبتييمنهألاونبو
هناببنسحمهتقيقحنعفشكيدلكشملاءيشلاحضوبهبحاصنالرحسنايبلاضمب

ةيارغوبيكرثلاعادبانمنايبلايفناكاممهضمبلاقورحدلابلايتستاكبولقلاليمتسيف
وهليقفيقيقحلارحسلابهبشهريغنعهلغشيداكيدحىلاهجرخموعماسلابذجمامفيلأتل
هرحسبرحاسلاهبستكياممالانمهببسنكيامنايبلانمناهانممليقولالحلارحسلا

ببسلاىلعفقونموىلاعتةتناهمحريرلارفهبورهظالوالاومذلاضرمميفنوكيف
عأةناومذلاالحدملاهنمضرنلانافرعتيدملااذهركذيفمدقتلل

لثممماعملاو٠يبلاعابنامضلابةمالاواملاوحانايبيفىاةمالايفبابهلوت «
هململرفنااوهرهدملاعىلعةمالاقلطتوفرغوةفرغ

چةمالاهذهنملضفالازايبينءاجامل
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يتمأريخلاقمسوهيلعةاىلص٠يبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوا

ىبنونمؤيموق

ةريرهيبانعينآلاثيدحلاهريظنوماىبنونمؤيموفىتمأريخهلوق »
ىناوخاامناويباحصامتنالبلاقكناوخابانسلأهللالوسراياولاقيناوخاتبأرقلاتددو

ىلص»هناةمامأوباىوراماضرأهلثموضوحلاىلعمهطرفانأويدمبنمنوتاينيذلا

ىبنمآوقربملنلتارمعبسىبوطوىبنمآوىنآرنملىبوطلاقهملسوهرتن
هيلعهللاىلص"ينلا»دنعاسلاجتاكلاقرمتنبانعهيبانعيملسانبديزنعو «

ءايبنالاانلقمهريغلبمهلقحولاقةكالملاانلقانامالضفاقلحلايأنوردتالاق«ملسو
بالصايفموقانامياقاللالضفا«ملسوهبلعهلاىلص»لاقمممهريغلبملقحولاق

,داحاتءاجواناجاقلملالضفأمفىنوريملوىبنونمؤبلاجلا هتمأريخناىلعلدتةريثكث

وقفاخنمهنولينيذلامنمهولينيذلامهبفثعبىفلانرقلاملسوهيلعةتناىلص ةنالانوبحم

نورقلالثضمتاهبفنالبابلاثيداحانيبواهنيبةافانمالواودهشتسينالبقنودهشي
نيذلااذكوةلجلاثيحنمهيليامعلضفاةباحصلانرقناكشالوضمبىلعاهضعب

دبعنبالاف»ةمالاقلطمىلعنبصوصخموقليضفتاهبفبانلاثبداحأومهنولي

دمتيربلا هيلعهلوةناوةباحصلاةلجيفناكنمسلضفاةباحصلادهبيتابنميفنوكب
هنرقمجدقولوذفملاولضافلانمعمجمليلدبهمومعىلعسبلينرقسانلاربخمالسلا

بهذودودحلامهضعبىلعوامهباعماقانيذلارثابكلالهأونبقفانلانمةعامجمالسلاهياع

لوسرةدهاشمللمعاهلدمبالةبحملاةليضفنالةمالاهذهلواليضفتىلايروجلا

يتلاثيداحألارهاوظباوكسموهملسوهيلعهللاىلصةت مامهيباوجلاواهيلاانرشا

ليضفتبحرصدفملسوهيلعهللاىصهناىلعةلجلاتبحنملوالانرقللةلضفماهنانم
ةيالا).:وبحمومهبحموقبهنلايتابفوسف)ىلاعتهلوقلزناملوهربملوهبنمانمناميا

سرفلانملاجرهنلانلايرملابنيدلاىلعتوللاقونايلسايكطهرنمملسوهيلعهنلاىلصلاق
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ىلعلاتاجردلامحلكثوافينوريملو7

دقوايهريغونيحيحصلايفثدحلالصأوىلاعتهلامهمحرانباحصاهركذاذكلاقامكوا

(ملسوهيلعةلاىلص٠يبلا)دنعاسولجانكلاقةريرهيبانعنيقيرطنميراخبلاهاور
فهنلالوسرايمهنمتلقل(مهباوقحلياملمنمنيرخآو)ةمجلاةروسهيلعتلزناف

هدي(ملسوهيلعةللاىلصهللالور)عضويسرافلاناملسانيفواثالثلأستحهمجارب

رفوءالؤهنملجروالاجرهلانلايرثلادنعناميالاناكوللاقمثنايلسىلع ةيناثلاةياورلا

دنسلايفروكذلالالبنبناملسنمىلوالاةياورلايفكشلاوءالؤهنملاجرهلان
ىنعاثيدملااذهقرطجيرختيفناهبصاخيراتلوأيفميعنوبابنطأدقورجحنبالاق
ايرثلادنعملعلناكولظفلبدمحادنعهقرطضبيفعقووايرثلادنعنيدلاناكولثدح

نراو)ىلاعتهلوقلوزندنعناككلذناةريرهىلانعمعليأدنعهقرطضمبيفو

آلانملكلوزندنعردصكلذنوكبنالمتحبو(مريغاموقلدبتسياولوتت دقونبتب

ولهمفرةريرهيبانعمصالانبديزبةياورنمببسلانعادرجمثيدحلاملسمجرخا
ق.رطنمميدنوباهجرخاوهولوانيىتحرسرافءانبانملاجربهذلايرثلادنعنيدلاناك
مهبولقةقربهرخآىفدازوهوةربرهىبانعماشلالهانمخيشينثدحيميتلانايلس

قبرطنموةدايزلابيسرافلانايلسنعنامعىبانعيميتلانعرخاهجونماضياهجرخاو
فصولااذهرهظمثيلعةالصلا.زورثكيويتنسنومهتيهيفدازفهجولااذهنمىرخا

يفنيملدملاةمئامهمسرونبويسرافلاكلمليرسكننماسنممارهبنمسرىي

ةريسوةرهابةلوصوةرفاوةلودوةرهاظةوقسابعلاينبماياىفممهترهظبرغلاضرا
ناعالاناىلعليلدهيف«يرصأبنول..يوهلوق»مهبلعةتلاناوضرةرهاشمرابخاوةرهاز
نيذلاالا)ىلاعتهلوقريظنوهفلمملانوديزجال "فهلوتوفتاحلاصلااولمعواونمآ كناو
هرمأباولمعوهباونمآمهنالعازجكلذناكامناوةياجلايفينعيىلعلاتاجردلامهل
نيترمبينلابنمآنمةلزنمبمهفاونعذأواوقدصفضايبيفاداوساوأرامناوهوريملو
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ةنتفاايفقم"نمالا

ءاحام

ىلصثينلانعسابعنبانعدزنبرباجنعةديبع:4ةمالا4۔عفح

لالضىلعيتمأممجيلةتلاناكاملاقهمملسوهيلعةلل

ىلصدمحم٨ءاحامناعالا4اثلاو٥وراملو)ملسوهلعهللاىلصدمحع(ناعالااهادحا

فونمؤبنيذلاىلعةللاىنثادقوةرخآلالاوحاوبيغلابرابخالانمماسوهيلعةنا

ينقمعتنمالاهلوقفمظعامهرجاناكفنبتهجنمءانثلااوقحتساءالؤهفبيغلاب هةننةلا

يهوزتفملاوهالتبالاوةنحملااهلصأوقحلانعليملاةنتفلاواهيفصوفلاةنتفلايفقمعتلا

عقودقويدرلانمديجلانيبيلرانلابهتقرحااذاةضفلاوبهذلاتنتفكلوقنمةذوخأم

ىلاعتةتناءاشنادنسملاثيداحايفاهضعبنأيثيداحاةنتفلايفعوقولانعريذحتلايف

متهمةمالاةمصعينءاجاماتح

نرماذهوقحلانعفارشالاوهوهلالضىلعتمأعمجيلهللاناكامهلوق»
)ملسو4_.لعهللايلص(اهنفرشاممالارئاسنإنمهاهننصوصخوةمالاهذهفرش

رذنمتناامنا)يدهىلاعادوىحممئاقنمدباللباهلكةمالاىلعليحتسملالضااف

لاعتهناحبسانرماف(نيقداصلامماونوكوهنلااوقتااونمآنيذلااهباي»داهموقلكلو

ىلامتامالذانامزلارخاىلانيقداصلاءاقبىلعكلذلدفنيقداصلاعمنوكننا

اذهلتحهناانملعةيعرشلاماكحالانمءيشىلعةمالاتء.جأادافمودعملاعمنوكب

هلصنوىلوتامهلونينمؤملالدسريعبتيو(ىلاعتهلوداوةنسلانمهلاثماوثيدلا

رخأةلداكلذلوةجحعامجالانأىلعةجحثيدحلاوةيالاف(اريممتاسومنهج

سمشلاةعاطيفاهانطسب
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ءاحام
ىلصيبنلانعسابعنبانعدبزنبرباجنعةدببعوبامهةمالافالتخاىفتح

يدمبنمزوفلتختسكنالقملسوهبعةتا ىنفةقفاوافهتناباتكفعهوضرعافينعركءاجاف

يةمالافالتخايفءاجام»

هنافةءوبنلامالعانماذهويدمبنمةخسنيفوهىدملنوفلتختسناهلوت»

اذهتابثاخلاةناباتكىلعهوضرعافهلوقلفادهاشمانيمعقوبينبرابخا

هانعماوورلبانموقدنعتبثيملناوهدنسولعوهتحصبضاققيرطلااذهنمثيدلا

يرتخبلانبرفعجوباوءافضلاييلنعلاودارفالاىفىنطقرادلاىورةفيعضقرطنم
رازننبثمشاانثدحيدايزلانوعنبدمحمثيدحنمهدئاوفنمرشنكلاثلاءزلاىف

قفاوبثيدحبيعمثدحاذااعوفرمةربرهيبأنعقيقشنبهللادبعنعةداتقنع
حصبدانساثيدحللسمهليلعلالاقهبثدحامواهبتثدحهباوذخوهوقدصفقمحلا

هيبانعرمعنبهتنادبعنبملاسنعنيضولاتيدحنمريبكلايفىناربطلاجرخاو
تلأسواورفكيحاوصقنوهيفاودازوهبفاورثكأفىسومنعدوهبلاتلثساعوفرم
افثرداحأينعوشفتسهناواورفكىتحاوصقنواودازوهيفاورثكنيسعنعىراصنلا

ات فاوبملاموهتلقانأفتناباتكقفاوافاوربتعاوةتلاباتكوأرقافيتيدحنمرك باتك
ولختالقرطنمءاجهنالاةفثيدحلااذهنعانخيشلثسدقويواخسلالاقهلقأفهلل
يناذهويينفهتفاوافهلوقوفلخدملابانكيفيتهبرلاهقرطعمدقولاقلاقمنم
نعهناهيلعقفتملاامأفيدمبزوفلتختسمكناهلوقليلدبةمالانيبفالتخالاهيفعقوام

رهاظفلاخناوهبلمعلابجبلبضرعىلاجاتحالف(ملسوهبلعهللاىلصةللالوسر)
هنافثرازلةيصوال(ملسوهبلعةلاىلص)هلوتكلوالفصصخواخساناماهنالباتكلا

امهبليقوثاربملاةبآإتخسنلبليقو(نييرقالاونبدلاوللةيصولا)ىلاعتهلوقلخسان
لاقاوااليساموتمساماحلةمالاهذهقحيفملسوهيلعهللاىلصهلوقكيناثلاوامم
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ىلصيبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبايعسلفهفلاخامو لاقملسوهيلعةنا

ةقرفنيعبسوثال:ىلعيتماقرتفتس

ةمالاهذهرينلاماعناكثيحيبسامالاناسناللسيلنأوهىلامتهلوقلصصخهناف
اموهوذفنلوسرلامكاتآامو)لاعتهلوقلباتكلارهاظةفلاخمعمهبذخألابجوامناو

فيكوىنعسيلفهفلاخاموهلوقه(اوهتتافهنعكاهن ه;رهادههبوهتناباتكفلاخم
فالتخادنعهللاباتكرهاظبكسمتنفاهدودرمنمرابخالالوبقمهبفرينوناقاذهو
ةنالوسر)ةيصوبذخأوامهماصمتااليتلايتنولاةورملابكسمتدقفربخواكحيةمالا
نأوةمالاهفتفلتخااميفثيدحلانامدقتدقوثيدحلااذهيف(ملسوهيلعهللاىلص

ناواهتوبثيففلتخملارابخالانمهنءانءاجامضورهملافضرءلاىلاجاتحمالهيلعتقفتاام

كلذوه_:ءعسلفاهنمهتنابانكفلاخامنأبكحدق(ملسوهيلعةللاىلصةللالوسر (
خوسنملاوخسانلاملعدقوةماتمالسالاةمعنلاولماكنيدلاومالسلاوةالصلاهيلعيفوتهنال

مولمملاىلعهانضرعكلذدعانءاجافقحلانابتساوةميرمثلاترقتساوصاخلاوماعلاو

انلبققفاونافهتنسوةناباتكنمهنامزىفرقتسمل ىلعهوضرعافىرخاةباوريفءاجاكء
نيبةافانمالوىتنسوةللاںاتك نالنيثيدحلا ضورعمهنامزيفةرةتسملاهتنسىلعضورعملا

ىلع «.وذخفلوسرلاكاتآاموإفهلوقبةنسلاثلتتبنايذلاوهباتكلانالهتناباتك

بيغلانم؛ي:نعربخاهنافاضيأةءوبنلامالعانماذههخلايتماقرتفتسهلوق «

4 ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»فصواملعناكدقةمالاقارتفانافادهاشمعقوف

ىفةرشعاتنثاوةميشلايفنورشعوعبراوةثجراليفاهنمنورسشعفةقرفنيعبسوثالثىلع

هجرخاةمالاقرمفتثيدحوكلذربغممليصفتىفليقوةمكحملايفةرشععبسوةلزتعملا

ىلعدوهيلاتقرتفاهمفرةريرهيبأنعهجامنباوحيحصنسحلاقويذمرتلاودوادوبأ

ةقرفنبمبسوال:ىلعيتمأقرتفتوكلذكىراصنلاوةقرفنبمبسونيتنثاوأىدحا
نابحنبادنعوهويباصأوهبنعانأاملاقةنالوسرايوفيهنماولاقةتدحاوالارانلايفمهلك
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ةيجانةدحاوالخامرانلاىلانهلك

دع۔۔نعيوردقولوصالايفريبكثيدحهناكاملالاقوهوحنبامميحيحصىفمكالاو

ةمامايبأورباجوسنأرعويواخسلالاقكلامنبفوعوورمعنباوصاقويأنبا

ىلامماكهلوقلةلثاووةيواعموءادردلايبآروعوفوعراورحويلعودوعسمنباو

هعابتامهلعهللابجوأيذلاقحلافالملكلذوهللابذايعلاواهيلانوريصييأهرانلا

ثلذىلعبجوأوقحلافالخىلعدعوتدقلامتةللانألكلهىطقلاجاولاكرتنمو

يفامضءبقفاوردقوىتشباوبأنمقحلاتفلاخدقةلاضلاقرفلاهذهوهللابذايهلاورانلا
ال_خامهلوق»همهقلخكلذلوكبرمحرنمالانيفلتخمنولازبالومهريغيففلاخموئش

يلعتتبثيتلايهويةيجانةدحاو ةنسوماللاوةالصلاهيلعهثيبنةنسوهتاباتك

نبضابرلاحيجنيبأنمفملسوهيلعةتلاىلصهتنالوسرفةيصوبالمعنيدملاءافلا

تفرذوبولقلااهنمتاجوةظعوميملسوهلعهللاىلصهللالوسر»اذظعولاقةيراس

لجوزعهللاىوقتبيسوألاقانصوأفعدومةظعوماهنأكةنالوسرايانلفنويدلااهنم

يتذسلكيطفاريثكاثالتخاىريسفكنشعينمهنافدبعكيلعرماتناوةعاطلاوعمسلاو

ةعدبلكنافرومالاتائدحوكاياوذجاونلاباهيلعاوضعنيبدهلانيدشارلاءافلخلاةنسو

ناكيتلاةريسلانايفخيالوحيحصنسحثيدحلاقويذمرتلاودوادوبأهاورةلالض

نأونامعةفالخرخآيفتفاتخارمموركبوبأو4ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»»اهيلع

زاهنماوبلطمشةميضمماكحالاومهلابلازافةريسلاكلتبهوبلاطهلعنيركنلل

هورصاحفهمدخوهتصاخنمناكنمالاهيلعةدحاوديمهاكومهباعىلافلزيوالدعي

جرفءارغلاةريسلاىلعًامامابلاطيبأنبيلعاومدقمثركنمالوهولتقمثاليوط
هيلعطرتشانأدعبكلذىلعورمعهرزاووبلستناهتيالوىلعافوخهتعاطنعةيواعم
ىلعةعيبريبزلاوةحلطثكن.نايعمدبنوبلط٫مناسانلاىلعاوسباوطرتشاام

ةمتوتناكفنورصانمونورزاومهلنوملسملاوةيواعمىلاراسمثلجلاةمقوتناكف
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ةرينةحضاوهتماماوقيثاوملاودوهعلاكلذىلعىطعأوميكحتلابلطبهوعدخمثنيفص

يتلااولتاقفىلاعتهلوةبكسملاوةحضاولاةريسلاكلتىلعتابنلاهنماوبلطف ؟ىفتقحينبت

يبافههتارمأىلا ةنلادبعاومدقوهوكرتفمجرفهومصخةلثسلاىفهومصاخومهيلع

يفامهفالتخاوهلزعىلعاممقافتانمناكامنيمكحلارصأنمناكو"يسارلابهونبا

ناكناواحميكحتلاناكناقانيللودهملانمىلطعأامنيأفامهنموكحضرمفةيوام
الهنعجورملالجألمهلتاقامناليقنافهبضربلنملتاقيوماليمىلعفالطاب
نيمكلاىلااهلعجوهقنعنمةمامالاعلخنأدعباوجرخامناهاننق»ةموكلاراكال

لبجنبذاعمناسنأنمفلجوزعهللاعطيملنملهعاطالهنامماشفيكاهبفناكحم
نوذخأيالوكتنسبنونتسيالءارصأانيلعناكناتبأرأهلالوسرايلاقهنعهللاىضر

كلاعطيإلنةعاطالچملوهيلعتلاىلصقلالوسرللاقفمهرمأيفرمأتافكرسأ
ةفيذحنعاضيادمحأدنسميفويدمتلاعماجيفودمحأدنسمفثيدحلالجوزع

ُردقاميردأاليتالاقف.ولح4ملسوهيلعةللاىلص"يبنلا»دنعانكلاقهنعةنايضر

اوكسمتوامهنعهللايصرروركبيبأىلاراشأويد_ءبنمنيذلاباودتقافكيفيناتب
اودتهاودعمأدهعلاوكسمتفةياورىفوهوقدصفدوعسمنبا4كدحامورامعدهعل

نمهبىدتعينميلعهرمعرخايفملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»صنفرامعيدهب

يياباودتقاىلاعتهللامء٭رباحصالافهلوقعمسينمىلعوهيدهبىدتهينمىلعوهدعب

ةالصلاهيلعمهثيبنةيصوىلعمهفدوعسمنبالوقاوعمسورامعيدهباودتهاورمعوركب
يضتقتثيداحأموقلاتوردقوباحصالاهيلعامباوصلاناىلعليلداذهفمالسلاو

الفثيداحالاكلتتحصنالونيصوصخملاثادحالالهأنمهدعلنموناينعةداعس

الوىلاعتهنلا2كلذيفاومكحدقىلاستهئلامهمحرباحصالاوةمساوهتناةمحروانرضي

ملعيوهورخلاوانزلاىلعدودحمنمكفايندلاهذهيفمهيفهللحومهتداعسنيبضقانت

لضفيفيراخبلاينامكلذديؤيوترتسناواسانللهتبونترهظابثاتتومبىلاعتهللا

مرفنتسيلةفوكلاىلانسحلاوراميلعثمبأللاقليثاوابأتمحسكحلانعةشئاع
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نبانعديزنبرباجنعهةديبعوبالفةدحاولاكلتيعديمرلكو هللايلصءيبلانعسابع
يوآوااثدحمالسالايفثدحانمةنانمللاقملسوهبلع اثدحم

ءاجام
وا»هدهلنبئكانلاهبومعوملسوه.اعهنلاىلصهدهلنمءافولالهالضففط

ةربقملاىلاجرخ«لسوهيلعةتناىلصءيبلاودناهررهيبانعدازنرباجنعةديبع

واهومبتتلكالتباهتانكلوةرخآلاوايندلايفهتجوزاهنملعالينالاقفرامعبطخ

كلتيعدبمم۔اكوهلوق»لجلاموبكلذواهايا قرفلاثلتنمةدحاولكياهةدحاولا

نأشاذهوثيدحلاصنيفاهتاجنبحرصملامهاهناوهيلاتبهذاميفةبيصملااهالوقت
لطابلانالة۔مالاميافالاماداميواعدلاهذهالولواهثىىندعبتفاتخاةمألك

ةروصيفهبشلابهدييأتوقحلاةروصيفهجارخاوهايامهنييرتهتبثيامناوهلتابثالثحرلا

ىلعفخيفناهربلا ىلاءاشينميدهبةللاونينمؤملانمةناىدهنمالاسانلانمريثك
مالسالافثدمحلاهخلااثدحمالسالافثدحانمهللانملهلوق+ميفتسمطارص

هنالنمللاقحتسادمفاهنماغشلدنةنسلاوباتكلابةتاثلا4ه.اك>انمءىشليدبت

نبدلاديأت"اجلوسرلاناكلذو(همالسوهيلعهللاتاولصلوسرلا)هبءاجامضقن
لحمالفملسوهلعهللأىلصهبءاحآضقانموهفكلذفالخمءاحنُمالسالاديشو

همكحراصهاوآنفنيدللةرصنوىلامتةتنابضغهبوآبواهيلاوبنانيملسملانمدحأل
ه:دحيفهلاكراشموهدضملاداشنوكبةاواملابذاهلثمةنعللاقحتساوهمكح

ميههدهملنيثكآنلاةبوقعورلسوهيلعتنالصهدمبنمءافولالهالضفيفءاجامزتم
ءابلامفبةريغملاومهدنعةدوهعملااهنالعبقبلااهلعلو4ةربقملاىلاجرخهلوق »

الأةيحتلانماهترايزدنعلاقيامنايبوروبقلاةرايزهينونسمهيفوروبقلاعصوماهحتفو

هيلعميلستلاكسيلهربقلوحتيلالعملستلزااضياهيفوارجهاولوقتالواهوروزف
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يناوخاتيأرياتددونوتحالهكبةلاءاشزاانانينمؤمموقرادكلعمالسلالاقف

يدعبنمنونأبنيذلايناوخاامناويباحصأمتالبلاقكناوخابءانسلأهللالوسراياولاق

كدعبيتأينمفرمتفيكتلالوسراباولاقضولاىلعمهطرفانأو

ةتلاهملعيرصالثلذوديعبنم هبءاجامليلستلاولوبقلاانيلفاليلقالاملانممتيتوأاموف
يمدكالانهامضمبنعفشكلابسانلانمدحأصخناف(ميلستلاوةالصلاهباعدمح)
لاحيهوفشكلانعبجحناوءاشنمهلضفيتؤيهللاوةينابرلاةفحتلاوةيمالاةحنلا

ناميالاوملعلاثيحفوقولابجاولافقلحلارثكا كيلالزناامنونمؤينيذلاو9بينلاب

صيصختلاىلعبوصنمهنينمؤمموقرادهلوق»نونقوبمهةرخالابوكلبةنملزناامو
نيمضوملايفيشحمللافالخريمضلانمةيلدبلاىلعهرجزوجبالوليقامكءادنلاىلعال
ةايملابقحأنحتالوانمتوملابقحامناالفمنمامكتومنيا«نوقحالكبهلوق»

؛ثلنلوفتالوىلامهلوقبالمعواكربتةئيشملاركذامناونوتيممهناوتيمكناكنم
يفهناوخاينمي«يناوخاتبأريناتددوهلوق»هللاءاشيناالاادغكلذلعافينال
مهتجردولعومهلزنممظملميلاهنمقوشتاذهوثيدحلايفمهفصونيذلامونيدلا

نوصتخملايأيباحصأمنألبهلوق»بابلانمثيدحلوأيفكلذنايبمدقتاك
ةبحصلاةجردرمالعأةوخألاةجردناهيفواهيلاراشملاةوخالانوديتبحصب

ليصفتاذهاباوجلافليصفتلااذهىنمافنيدلايفهناوخا"زكلاليقنافف
ةوخالانافاتمعرشلاوةغللايفةيمسنلاىنممهيفظحالةصاخعضوملااذهيفصاخ

ايعرشاحالطصاةوخأنيدلايفةقفاوملالمجهنافعرشلاامأوةبحصلانمصخأاهيف
اذهينف(ينلايفمهنودمبمهناوخاو)رافكلايفلاقو(نيدلايفكناوخاو)ىلاعتلاق

اهتبثأوضمبنعةوخالايننثيحيعرشلافرعلاعمةنللاعوضوملةاعارمثيدلا

هلوقكوراصنالاونبرجاهملانيبملسوهلعتناىلص)هتاخاوكصاخىنمهةوخالابداربدقوضمبل

«ضومحلاىلعمهطرفانأوهلوت»يبحاصويخأنكلوركبيبايفملسوهيلعهنلايلص
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ةللالوسرايىيإاولاقهليخفرعيالأمهبمهدليخيفةلجحمرغليخلجرلناكولمتيأرالاق
ضوحلاىلعمهطرفاناوءوضولارئانمنبلححمارغةمايقلامونونأمهنافلاق .

يقتسلوضاوحالارد۔عوءالدلاولابحلاممل؛يمفةدراولامدهتىذلاكلرحتلابطرفلا

ىلاجاتحيال(ملسوهبلعهللاىلص)هضوحنافمدقتلاىلعثيدحلااذهيفقلطامنمل

ارجأيأاطرفانلهلمجامهالاتيملالفطللاعدلايفرخآلاثيدحلاكلذكوءالدولابح
يفواسرفلامئاوقيفضايبليجحتلاهةلجحمهلوقينوربخأيأچمنيأراهلوقلانمدقت
المتنيلجرلايفرااهنمثال عضوموالفاسنيبوةرعلاالوادعاصنيتبكرلازواجمالورثكو

ةمهدلاودوسالاوهومدامجهپمدهلوق«غا-رالايهودويةلاولخالملاعضوم4:;.ح

» نباجحمارغهلوقهفلاخمءىشهنولطاخلاليذلاوهوممعمجمضلابمهلوة«داوسلا

يذلارونللتريعتسامهردلاقوفسرفلاةهبجيفضايبةرنلاورغاعجنوكفمضبرغلا
انهريمتساوهركذمدقتليجحتلاوءوضولارثأنمةمايقلاموبنمؤملاهجويفنوكي
نافةمالاهذهلةصوصخهذهوةمايةلاموبمهبديأونينمؤملالجرأيفنوكبيذلارونلل

هناليقو»ليجحتلاوةرغلايفاضبأانوكراشيالوضولايفانوكرأشناوممالارئاس
«ليتولانثوضوريغمههوضوذأىنعملاوةمألاهذهصوصخنمةيفيكلاهذهىلعءوضولا

» درو»مهممأنودءايبناللالانكيجلهنافاضبأةمألاهذهصئاصخنمءوضولانأ
وندلابكلملامماللةراسنأرجاهاهاطعأيذلاكللعممالسلااهيلعةراسةصقيفتبام
مالفلاملكنىلصوأضوتفماقهنأاضيأبهارلايرجةصقيفويلصنوؤضوتتتماقاهنم
ءاقشالانممهريغنودةمالاهذهنمةداعسلالهابليجحتلاوةرغلا77صتخملهو

هلرناالءا.ةشالاءوضونالوضوحلاىلعدورولامزلتستةمالعهنالممأرهاظلاهاؤضونناو

وجو٥ةوم ضيبتنافنصذثموبسانلاومههوجوتدوسانملليجحتلاوةرغلانوكيفيكو

4 ليقنافإفريعسلايفقيرفوةنملافقيرفثلاثفنصدجوالونرخ ١ هوحودوسلو

4 باوملافمهفرعىشيابفضوملانعنودرطيمهنمالاجريدانيهنادلافءاحدق
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دقمهنالاقيفلهالأمهالامهيدانفلاضلاريبلاداذيامكيضوحنعلاجرنداذيلو
اقحسفاةحسفلوقافكدهلاولدب

اولدبدقمهاهلوةهيلعلدامكمهتافصومهناولأهتايحيفممفرعلناكلاجرندانلانأ

هناوالأهحبحصنمعضاوميفيراخبلااهركانموقدنعةياوريفءاجدقوكدمي

يباحصاةخسنيفويباحيصابرإيلوقافلامشلاتاذمهبذخؤيفيتمأنملاجربءاج
اديهشمهبطتنكولحلاصلادبعلالاقامكلوقأفكدمباوثدحااميردتالكنالاقيف

نالاقيفهديهش؛يثلكىلعتنأومسهبلعبيقرلاتنأتنكىتيفوناملفمهفتمدام

يألومفمللءانبلابهًنداذيلوهلوق»مهنقرافذنممهباقعأىلعنيدترماولازبملءالؤه
يأ«لاضلاريمبلاهلوقإلاهعنماذااهدوذيءاملاىرعهلبايعارلاداذلاقينمنمبوندرطي
هلبتمهلبابرشتلءاملانمهوعنموهودرطموقىلعدروالكهنافهلهأىلعبهاذلا

اوملهالأةخسنيفواولاعتيألهالألهالآلوقأوموعدأفيأيمهبدانأفهلوق «
عمجللوالهنينئاللنولوقيفهنوفرصيمهنافدجملهأةنلىلعتدروهذهواوملهالأ

نولوتيمهنافزاجملالهأةغلىلعىلوألاةخسنلاونمملهءاسنللويملهةأرمللواومله

4 كءادهشلهىلاعنلاقعملاودحاولاوثنؤملاوركذمللكلذنولوقبميملاحتفله

ليلدءادنلااذهونآرقلالزناهبوحصفأهذهوهانيلاملهمهناوخالنيلئاقلاوفلاقو
هتايحيفهضوحنعنداذملالاجةرلاكلتفرعيناك«ملسوهيلعةلاىلص»فناع

اولدبدقهلوق»ءابهمامعأوءايتشاللرونالذال.جحتلاوةرنلابالمهئام۔أومهاولأب

ءافلخلاةنسوكتنسبءأدتقالانمهبمهتيصوأامفالخماولمعفكتومدعبيأچكدعب
خسنلاضعبيفيشحملالاقتحسفتحسفهلوقفذجاونلاباهيلعضملافنيدشارلا
تحسف»ىلأمتهلوقوهنلاهدعبأيأهلاتحسلاقيدعبلامضلابقحسلاوهافريغبتح
موتكاهلفنعتبانيتلارداصملانموهوهتمحرنمةللمدمبأيأ«ريسلاباحال
«ملسوهبلعةتناىلصفهلوقيفودعناذاقيحسوهف؛يثلاقحسنمهلصاوايكوهلاعذج
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منهجةرامالاوةيالولايفزح

«عاطدعيفشالوميمحنمنيلاظللاف»معفشيالولقربالهنأىلعلبلدلكلذ

دوصقملانالدحاوىنعمبامهوامهيفلوالارسكب«ةرامالاوةيالولايفبابهلوقتل
صخوةيالولااذكوموقنودموقلةساخوةماعةرامالانوكتدقونكمملاوطلسنلا

ةفيلخنونعيفيللاونينمؤملاريمأونيملسملامامااهلوتملاقيوةفالملاوةمامالابةماعلا

ممحاونميجىلعيلوتسيىتحنينمؤملاريمأهللاقيالليقو4ملسوهيلعهللاىلصهنلالوسرف

ةللاىلصهللالوسر»ةفيلخببقلنملوأولامعتسالايفرهشأيناثلاوحصألوالاو

نبرمعنينمؤملاريمأببقلنملوأو(هنعةللاىضر)قيدصلاركبوبأيملسوهيط
لالدتسالاوعاممالاوةنسلاوباتكلابضرفةمامالاو»(هنعهللايضر)باطملا
نملوقىلع«تمرمألالوأولوسرلااوميطأوهللااوميطأفىلامتهلوقباتكلاف
ةيآلا«دهشتنأباذملااهنعأرديو»ىلاعتهلوقوءايلادارملاليقوةمنالابمهلوأت
هللالزنأاعكملنموفتإنآثالثيفهلوقكلذنمومامالاوهكلذلعافو
حتتفااذاناك«ملسوهيطهنايلصهنافةنسلاامأوفألاةالوكلذببطاملاو
ادلب تناكوايزاغوأأجاحجرخاذاةنيدملابلعفيناككلذكوايضرماريمأاهيلعرصأ
هيلعهدوجوعماذهناكاذافمهلةيالولاذقعومهايإهريمأتبنيروهشمدالبلايفهؤارصأ
الوذاعمللاقوكرومأةالواوعبطأمالسلاهيلعلاقدمتوتشنأىرحأهمدععفمالسلا

ةناىوقتبكيسوأةياوريفوًاعذجمًايشبحناكولوةعاطلاوعمسلالاقوالداعاماماصمت
اماياراصنالاونيرجاهملالمفف«عاججالاامأو»دبعكيطيمأتناوةعاطلاوملاو

ةبجاوريغوأةبجاواهنأاوفلتخمهنافاهبموقينميفاوفلتخاناواهنوبثبموتو

نأىلعةعمتجمةمالانافلالدتسالاامأو»ماءالاةعاطنعجرخنماولتاقكلذلو
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ءاجام
يبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأتمكشرقةيالوفقتم

.........يرقفةيالولايسبمالااذهلازياللاقلسوهيلعتالص
ةماملسبلهنأوهسفنىلعمهنماهرشابنماهميقيالاهبجوأدودحواهبرمأاضورفهل
بجاولاهيلعفقوتامونيململارومايمقىلعاهتماقارمأفقوتفهيلعاهوميقيناسانلا

مارحبجاولاكرتنألابجاوناك

متهيشرقةيالويفءاجامجت
انموقدنعةياوريفوماشيرقيفةيالولاينعيرمالااذهلازيالهلوق»

هللاىلص»هدمبعناولانعرابخااذهوشيرقنمةمألاىرخأيفوشيرقلعبتسانلا
ماظنلامهقفاووةماقتسالالهأاذهىلعوةفالملابشيرقلاصيصختسيلملسوهيلع
تبداحالانأاومعزوايشرقمامالانوكاوطرتشافةرعاشالاتفلاخوسانلانمهريغو
دقوضايعيضاقلالاقةباحصلاعايجاكلذىلعاوعداوشيرةبةفالالاصيصختيضتقت

دحأهركنلفةفشسلاموبراصنالاىلعامهنعةللايضررمعوركبوأهبجتحا

سنأنعيراخبلاحيجصينفرخأثيداحأاهانممتنيبفثيداحالاامأ«باوجلاوف
يشبحدبعيطلمعتساناواوعيطأواوممسالاقهملسوهيلعةللاىلص"ينلانع»
هيطهتناىلص)يليلخنالاقهنعةنايضررذيأنعملسمححصينوةدبزهسأرناك

ثيدحيفوفارطالاعذجايشبحادبعناكولومبطاوحسازايناصوأ(ملسو

هملعتلاىلصينلا»نأحيحصنسحلاقويذمرتلاودواديبآنعةيراسنبضابرملا

يفثيداحالاودبعكيطآناوةعاطلاوعمسلاوهللاىوتتبكيسوألاق«ملسو

نمنأوشيرقيفالازوجالةفالملاناىلعدقمنبملف«عاجالاامأو»ةريثكاذه

ىفوطقفنويشرقمهنألالةحيحصلاةدقعلاتوبثلمهنمصاخشأةماماةحصىلعدتع

نبدمسىلاتسمتجاراصنالانأةشئاعنعريبزلانبةورعثيدحنميراخبلاحيحص
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نبرمعوركبوبأمهيلابهذفريمأكن.وريمأانماولاقفةدعاسىنبةفيقسيفةدابع

ةناولوقيرمعناكوركبوبأهتكسأفملكتيرمعبهذفحارجلانبةديبعوبأوباطملا

ركبوبأماكتمئركبوبأهنلبيالناتيشخينبحأدقًامالكتئيهدقينأالاكلذبتدرأام
هللاوالرذنانبابحلاقفءارزولامناوءارمالانحمهمالكيفلاتفسانلاغملاملكتف

برملاطسوأمءارزولامتنأوءارمألاانكلوالركبوالاتفريمأ؟موريمأانملمفال

. " . ٢ :
اند۔تنافتناكميابنلبرمعلاقفةديبعاباوارمعاومبابفاباسحامهبرعاواراد

سانلاهميابوهعيابفهديبرمعذخاف(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر)ىلاانبحأوانريخو
ولوراصنالااهباطامشبرقبةصتخمتاكولوةمامالايفراصنالاونيرجاهملاةبطاغهذهف
طسوأمهنأركذلبكلذبجتحبملاملوركبوبااهبجتحالاعرشةتباثةيصوصملاتناك
يفةسايسلابابنمءارزولامتنأوءارمالانحتهلوقناانملعاباسحامهبرعأوارادبرملا

نوفرتميالنلمهنعاطنمرثكأفرشلاةقباسهلنومينملمهتعاطومهفلأوسانلادايقنا

كلذباودادزافةءوبنلامفتمسدقوايسالرشلاعابطاففورعماذهوكلذب 4(

تمقومهريغنمامامااومدقاذافةءوبنلارصعفمحلسانلاتداتناومهفرشىلعافرش

اوناكينعملااذهنفىرخأةلوداهنااهيلاليخووتعلانمهيلعتمبطاملسوفنلايفةرفنلا
مروجومهلدعدنعمهنلودما«مهلسانلادايقتاامافرصملاكلذيفرمالاقحأ

ةباحصلاتركنأدقوةفالخلابمهصيصخنىلعلديالفنامزلكيفلودلاناشكلذف

ةحاطاولتاقوهولتقيتحرادلامونايعاورصالممقل ١ نعفرعحمانمىلعمدعبنمو

لوهتناهاضمأمكحىنلاجرلاكحموبايلعاوةرافونيفصمويةبواممولجلامويريبزلاو

مكلااذهنعلودملاوةتارمأىلاهؤتىتحةيغابلاةثفلالاتقوهوالخدمهيفهرينللمج

ةتنادبع:ىلعةمامالااودقعمثلاجرلاحلاهللامكحنعلودعناكملاهبمكحمامىلا
اوركنأامناويثرقريغلةمامالادقعدحامهيلعركنيلوهيلعةتلاةمحريبسارلابهونبا

هضراىفذئموهللاةححمدنعنيجراخلاناىلعهتماماءاماونظنيحلعنعمهجورخ

تطسبلماقلاقيضالولوىدهالااوبلطامواركتمالااوركنأامراهنلادوسأليللانابهو
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ليولانالوهيعبصإبراشأونالجرمهيفمادام

لوهدتقاممادهبفمهعمىدهلانأيفلقاعباتريالامبةرينلامهتيرطنايبيفمالكلا

تبي لوزنيفهرومأتناكمثنفءارفصلاوءاضيبلاةبلطالاهنعمهجورخدعبيلعدنع

لومخىفهتلودو

هريمضكيلعيولبالكقارع«»تدصقتاماعرزلااذهدصختس «
» روخصبرلتلاواهيفبطخو٭يوتلتففويسلالساهعزانت «
» رومنريفنلاواذفتحبصاف٭مهيفحمرلاوهللاريفتلتق

اودسفوأاوحاصاولدعوأاوراجةفئاطبةمامالاصختراةيهلالاةكملانمسبلو

«نزالجرمهيفمادامهلوقجسانلايفةمامالاتعرشهلجاليذلاىنعمللفانمكلذنال

نذؤيمهفمادامهلوقنافايهنديمجلاهجورظناونانثاسانلايفيقبامانموقدنعةياوريفو

امهيلاراشملاناكوهبعبصأبراشأاذهلونيصوصخنيلجردوجوبقلعممهيفرمالادوجونأب

ةياوروعضوللاذهىفاهركذيملهنكلثيدحلايوارسابعنبادنعنافورعمنالجر

يضتقيفنانثاسانلاىفيقباممهيفصالاءاقبىلعلدتانموق دهاشملاومهفرمالادييأتكلذ

ةاوراهنمبرقأوهمهفيفاوطلغوىنعملابثيدحلااوورمهنأانملعفلاحمبذكلاوهفالخ

«لقنافوثهحمرصتحرصتلناوعبرلاةياورنمبرقتاهنافنانثامهنميقباميراخبلا

شبرقىفقبدقكلملانانلاانمدهاثملاهيفانبنينيعمنيصخشبنباجرلاليوأنا

ىفدوهعملارمالاثيدحلاىفرمالابدارملانأهباوجلاففاليوطانامزةباحصلادمب
ةناللامسابةصوصخملاةمرتتسملاةرامالاوةلداعلاةيالولاىهوملسوهبلعةلاىلصهنامز
اكلمةفالذلاتراصفةباحصلارثكاةابحيفشيرقنعلازدةلالااذهناكشالو

ذاأمهنعهللايضرفوعنبنمحرلادبعوباطملادبعنبسابعلاهيلاراشملانيلجرلالعلو

نررلادبعتومونامثعنمثادحالاترهظونيملسملابرمثلاضقتناسابعلاتومب

لهتحموزاكامةنتفلارمأنمناكفنامعمدبةبلطلانمهريغوورمعوةيواعمنمنتفلاتماق
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هللاىلصهللالوسرلاقلاقىراصنالادومسميبانعينغلبعيبرلالاقكلملابنتنفانه

اوثدحتملامةالومتأوكيفرمالااذهلازينلشبرقلملسوهيلع

لثملايرجعيدحلاىرجمنالمتحمونيلجرلانبذهريغامهيلاراشملانا هتةيقحدارتاليذلا

ةراشالابهبفحيرصتلليبرلاةياوريفهجتيالونيفلاخملاةياوريفنسحهيجوتلااذهو

ةريسلاكرتوقحلانعكلاهبلامنمىلاةراشاههكلملابنتتفانلهلوق{ملعاهللاو

اوبلجتسيلمهمعزيفهمدبنوبلاطلامثنافعنبنامنعكلذبنتتفانملوأوةعامجلاقرافو

نبةبلعثنبورمعنبةبةعنبا«يراصنالادوعسميبانعهلوقنمءاغوغوسانلامانط

وهوجرزملانبثرالانبفوعنبةرادخنبةيطعنبةريسعنبةريسيلاقوةريسا

ثدحأناكو٦7.اهلاسنفاردبنكسااواردبدهشن47:.:كبروهشم

ركسوحصيلواردبدشليمتودهاشملانماهدمناموادحأدهشو1اهدهشنم

تقويففلتخاونيفصىلاراصاملةفوكلاىلعهفلختساويلعباحصأنمناكوةفوكلا

هلوةهنيتسةنسدعبتاملوقينممممونيعبراونيتنثاوأىدحاةنسيفوتليقفهتافو

يذلانعرابخالاكلذنمدارملاناالوأانركذامحرصماذهجلااوثدحسمامةالومنناو
هنافةنسلاوباتكلاماكحأليدبتاذهيفثدحلابدارالوملسوهباعهلاىلصهدمبعقو

دقو(ملسوهلعهتناىلصهن)ةنسيفالوىلاعتهنلاباتكيفنكبملرماثادحا

اذااومحرامثالثبكيفاولمامشيرقنمءارسالاسنانعانموقدنعةياوريفءاج

تمكححامانباحصأدنعةياورىفواومكحاذااولد۔عواومسقاذااوطسقواومحرتسسا
اذاف(ملسوهيلعهللاىلصهئنن),وتناباتككيف.تماقأاموتطسةفتمسقوتادمهف

انموقدنعةياوريفو'ممارضخاوديبأومكةتاوعىلعفويساوعنفكلذاولعيم
كقارعىلعفويساوضفكلاوميقتسي'ملنافملاوماقتساامشيرقلاوميقتسا

دنعريشبنبنامعنلانعودمحادنعنابوثنعريغصلاعماجلايفهركذمهعارضخاديباجن

نولكأتءايقشأنيئارحاونوكفاولممتملنافيهوةمتتثيدحالوحراشلالاقيناربطلا
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هدبيفناكبيضقلبيضقلااذهاحليامكمكنوحليفهقلخرارشاكيلعهللاطاسملعفاذاف

نماجاحلبقأتماصلانبةدابعنايننلبمييرلالاقميهروملاةمأيفزق
ةنيدملامدقفماشلا

قالخالنيذلامههقلخرارشأهلوق»متدحأىأ«متفاذافهلوق»مكيديأدك١نم
نعاشيرقاولازأنيذلامهمهنافراتتلانمعقوامىلا.ةراشالاوايندلاونيدلايفم

ىلعاكولمةيقبةيماينبنمتيقبناوبيضقلاىلياكمالانممولومهكلم
صوصنملاثدحلاهبوةعهذهوقللارارشانممالنمعملعاهللافكلذدعلسلدنالا

امناةبوقعلاهذهولوالانرقلاىفناكدقثيدحلانايليقناف»ثيدحلاىفهيلع

هللاملحقئاللالببنذلابةبوقعلانارتقامزليال«باوجلاف»ةديدعنورقدعبترهظ

تابوقملاناشاذهوىركذلامهعفنتفنوركذتيمهلعلهدابعللاهمالاهونعةمسو

عراسننينبولامنمهبمهدمامانوبسحمأ)قسافوكرشمنمنيثدحملاعبمجيفةيواملا

اوثدحمولوسانلالماقتساشلرقتماقتساولو)نور.شداللبتاريملايفل

ةل۔مملاموماللانوكسوءايلاحتفبهمكنوحليفهلوق:مهيدبانمرمالاادهجرخام

كلذلاتى١«بيذضقلهلوقءاهترشقاذااهنيملواصلاتومللاتبكنورشقى١ةمل١

هدبىفزاكبيضقل
هروملاةمئأىفءاجامف

1:امهملاداهدمبةففخملاءابلاحتفونيملامضبچتماصلانبةدابعزأهلوقد

نبةبعتنبرمفنإمرصأنبساقنبتماصلانبةدابعوهفهذاماوهطبضادهءاه

هتنكوىجرزملايراصألاجرزملانبفوعنبورتنبفوعنبمغهمساولقوق
لوالاةبتملادهشنالدسلانبكلامنبةلضننبةدابعتنبنيعلاةرقهماوديلولاوا
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يلصةنالووسر)نمهتمس"يشكربخأالألاقفنافعنبنامثعىند ىلبلاق(ملسوهيلعةتنا

ىلصةتلالوسرهعيابوجرزلانبفوعنب.ورينبلقاوقلاىلعابيقنناكوةيناثلاو

(ملسوهيلعةتناىلصةتلوسر)ىخآومئالةمولةتنايففاخمالنأىلعچملسوهيلعةللا
عبراةنسيفونواهاكدهاشملاوقدنملاوآدحأوردبدهشويونغلادنرمنأنيبوهندب

سمخةنسيفوتليقوةنسنيعبسونبثنثانباوهوسدقملاتسبلابليقوةلمرلاينيثالثو

نبنامثعىنأفهلوقحصألوالاوةيواعممايايفنيعبرأو نبةيمانبيصاعلايبأنبهنافع

يفهملسوهيلعةلاىلصهتلالوسرووهعمتحمىومألاىشرقلافانمدبعنبسمشدبع
ينكمهللادبعهنابلوأىنكيناكل.ةوورمعألقوهللادبع\أىنكفا:مدس.ع

م۔الالوأيفملسأسمشدبعنببيبحنبهعيبرنمزيركتنبىورأهمأوورمهنبا
مالسالايمدقهلناكومالسالاينةعبرأعباراينالوقيناكوباجأفكلذلركبوبأهاعد
نيملسملارصأيلووةدحاودعبةدحاوهبتنبابملسوهيلعهللاىلصهللالوسرفهجوزو
ينلدبولوالاتسلايفلدعةنسةرشعيتنلاباطخلاننبرمعدعن نوملسملاهبتاعفرخالاتسلا

ألاىلعةماقالاالاه:مناكانارارمهيلعاوددرتوفبلفمدعود اوطاحامئاهوركن!يتلاثادح
لأوكلذنودليقواموينبعبسليقواموينيرشعونبرمشليقةزيداابهراديفه

سمخةنسةجحلايذنمتاخةرشععبسوأةرشعيتاغلةمللاموبلتقوارهشليقا
نبالاقوقيرشتلامايأطسويفلتقيدنملانامثعوبألاقوعفانهلاقةرجملانمنيثالث
نماموينيرشعونينثاوآرهشرشعدحأوةنسةرشعىدحاسأرىلمعنايعلتققاحس

هيلعةتايلصةللالوسر»ىفوتمنمنيرشعوسمخسأرىلعوباطخلانبرمعلتقن
ةنسةيورتلامويةجحلايذنمتلخلايلزاغلةمجلاموبلتقيدقاولالاقوملس

ليقدقونيثالثوسم هكربخأالأهلوقفةجحلايذنماتيقبنيتليلةمجلامويلتقهنا
ةتناينىفاخمال.زأىلعهعيابهنافلسوهيلعهقلاىلصهلالوسر»هيلععيابامبءافواذهخل
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سيلفنوركنتامنولمعيونورقتامكنوءرقيءارمأيدعبنمنوكيسلوقيهتعمسلاق

ةعاطكيلعكللوأل

ءالؤهىلعهيبنتلابث,داحألاترثكخلاءارمأيدمبنوكتسهلوق»مثالةمول

ليلدنوركنتامنولمعيونوءرةقتامكنوهرقهلوقيفورثكأانموقدنعيهوءارمالا

يأثيدحيفملس۔وه.اعهللايلصهنلالوسر«مهانعنيذلاموقلامءالؤهنألع

نامنملكلذةدابعركذىفوةيمرلانممهسلاقرمجنيدلانمنوقرميمهنامدقتملاديعس
ةيعرلالاقرمعنعانموقدنعوهةعاطكيلعكوألسبلهلوق»مهنمهنأبهلضيرمت

سنأنعدمحأدنسميفواوعفرمامالاعفراذافةتناىلامامالاىدأاممامالاىلاةيدؤم

الوكتنسنونتسيالءارصأانيلعتاكناتبأرأهللالوسرايلاقلبجنبذاعمنأ

نملةعاطالهمسوهيلعهللاىلصةتنالوسرفلاقفمهرمأيفرصأتافكرمأبنوذخأي
ىلصهيبنلا»نأهنعهنايضردوعسمنباثيدحنمةجامنبايفولجوزعهللاعطي

ةالصلانورخؤيوةسدبابةنسلانومنطيلاجريدمبكرومأيليسلاقملسوهبلعهللا

دقوهللاىصعنملةعاطاللاقلمفأفيكمهتكردأناوهتالوسرايتاقفاهنيقاومنع
اوميقتسبناكلاوماتتساامشيرقلاوميقتسا(ملسوهبلعهتلاىلص)هلوقابيرقمدقت

مهوعرطأيأكلاوماقتساامهلوقفمه۔ارضخاوديأثكتاوعلعفويساوضفكل

مهداونسمهؤارضخواوكلهايااوديباهلوقوةيعرشلاماكحالالعمهتماقتساةدم

ةمأىلعجورخلازاوجىلعليلداذهيفومهعمجاوقرفومهريهاجاولتقاىنعملاومهؤايهدو
مهعناقوميجنافمهبواعدومهدصاقمتفلتخاناوهيلعاومجأوةباحصلاهتلمفدموروجلا

ىلعالوأاومجأفتبذكوأىوعدلاتقدصهبلعاوجرخنمىلعرولاءاعدابتناكامنا

هيطعهتناىلص)هتيصوبالةنسلانماودهعامفالخمالسالايفثدحأاملنانعلاتق

مدببلطلامهئاعداللعىلعريبزلاوةحلطجرخمثذجاونلاباهيلعاوضعهلوقيف(ملسو
يوعدلاكلتبنيرتستمنبفصموياضيأيلعىلعورموةيواعمجرخمممهمعزيفنايع
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لاقهملسوهيلعهللاىلصيئاوهنعكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبال
راشأوانهاههنتفلاناوالأفاصعدقفيرمأىصعنموينعاطأدةفيرمأعاطأنم

قرشلاوحمانالثهديب

ىلعتدازامتحصولتالطتنكلوهبلعاوجرخنمكرشيعدبنممهيفامواضبأ رفك
"هحصكلذدكأوروكذملاعاجالابروجلاةهمئأىلعجورملاهحصكلذبانملفةممنلا

تبدحاهنممتركةامضراعتثيداحأتءاجدقليقنافهمدقتملاثيداحالاىنعم

ةتنا"هعاطبمهنملمعنفرثكأمهبةللاحلصيامونودسمءارصأكيليسهدومسمنبا

اهنموربصلابلعورزولامهيفاةيص-:مسنملمعنموركشلاكيلعورجالامهلف

7 يدمنوكتسةجلرعثيدح رضافعيمجمهونيملسملارماقرفيزادارانفةانهوةانهوةانه

دوهنباثيد۔حامأثيداحالانيبةضراعمال«باوملاف»ناكنمامثاكفيسلإا

؛رثمهيعنوردقيالفدابعلانورهقيودالبلاىلعنوبظتيءارمالاكثوأنأىلعلديهناف
ناكلذورثكأمهبللاحلصباموهلوةبمهالسوةليحلارذعتلربصلابكلذدنهمهرمأف

نأدارأنمبرضبرمالاهيففةخلرعثيدحامأومودتةنتفنمريخموشنلارابلا

ىلعفويساوعضفكلاوميقتسيملنافهلوقلديؤموهفناكنمانثاكنيملساارمأقرفي
لوسرةنسفالخوةلالزنأامفالخملماعلاناكشالوءارضخاوديأكدتاوع

يرسأعاطانمهلوق»كلذهيلعركنأنمنودنيملسملاص٦لقرفمةلل «ينعاطادةف

ة_عاطاذكوهرسألاثتماهتناةعاطنهكلوسرلااوميطأوهتلااوميطأ»ىلاعتهلوقلناياذه
ينكمتالفهتبحعوهتعاطىعداناوهاصعدقفهرمأىصعنمولسوهيلعهنلاىلصهلوسر

امكقارعلاىلاةراشالاكلتوهقرملاوحمهلوقللمماااهتدصيىتحناسالابةعاطلا

ترهظدقوناطيشلانرتعلطيكلانهوقارعلاواثىلاهديبىوههنأيلعثيدحىفءاج

نتفاهبف ةيدجنلاوةرفصلاةقرازالاجورخوىللاموبريبزلاوةحلطجرخاهنةريثك

اهيلاراشأمثنفمظعأاهبفنكلاضيااهريغيفةنتفلاتمقودقرةلاضلا.زرفلانممهريغو



)٨٢٣)

ءاحام

ءينلانعكلامنبسن!نعدبزن٫رباجنعةديبعوبأيه(لداملامامالايفزح

هلظالالظالمويهلظيفهللامهاظب7ملسوهيلعتاىلص

ةتنايلصيبنلا)فرسالاقةماسانعيراخبلايفواثالث(لسوهيلعهتناىلصةللالوسر)
مكتويبلالخمنتنتفلاىرأيناىرأامنووتلهلاقفماطلانممطأىلع(ملسوهبلع
بسانملاوةنيدملافكلذومهلويبلالخمقتنتفلانابحرصمثيدحلااذهفرطقلاعقاوم

نمويرمأعاطأنمهلوقناايهدحأنايشبابلااذهيفثيدحلااذهركذل يرصأىصع
ءارمالانمزوكنابلاغاهناةنتفلاىلاةراشالاىناثلاومهريغوةمثالالمشب

ميهلداعلامامالايفءاجامقح

هلناولدعلامامالاركذثيدلااذهقايسنمضرلاهةللامهاظيةمسهلوق»

عقونكلروكذملاباوثلابنبروكذملاصاصتخاهرهاظوىظملاةيزمهذهلضفانم

ىبأثيدحنملسمحيحصيف مويهلظيفهللهلظأهلعضووأارسعمرظنأنماعوفرمرسيلا

مكاحلاودمحاىورويزانلالالظارمعثيدحنمنابحنباىوروهلظالالظال

ىوروابنإكمناعأوأامراغدفرأوأادهاجمناعأنملالظافينحنبلهسثيدحنم

لالظاسنأثيدحنميملامعساقلاوباونالسثيدحنمةنسلاحرشيفيوغبلا
كلامنبسنأهممسيذلاكلذنكلدنساثيدحيفددعللموهفنمالفقودصلارجاتلا

ةبمكلالاقيامكفبرشتللةفاضالا«هلظيفهلوق»يراخبلادنعةريرهوباوعيبرلادنع

ملابصاخلظوهفهللاتويبدجاسملاعبمجنأعمةللاتب كلذومهريغنودنيروكذ

ثيدحلاركذفهشرعلظيفهللامهلظيةمبسنالسثبدحهيلعلديوشرملالظوه
ليقوىبوطلظدارملاليقوكلملالظيفنالفلاقيامكهيامحوهتماركهلظدارملاليمو

روكذلاوهنجلايفرارقتسالادمللصحنامنااهلظنأب«زالوتلادرو»هنجلالظ



)٨؛)

دو۔!ىتحهنمجرخاذادجملابهبلققلتملجرولجوزعتلاةدابعيفاشنباشولداعماما

ةتنايفاب"احتنالجروهيا عومدلابهانيعتضاففايلاخهللاركذلجروكلذىلعاقرفتواعمتجا

ىرخأهياوريفهباحرصمعقوامكهمايقلاميكلذوهلظالالظالمويةمبسلالالظانم

ىلعلدبقايسلاواهلخدينمعيملكرتشمهنجلاوأىبوطلظنأمثهريغوىراخبلادنع
ههلظالالظالويهلوق»شرلالظدارملانأحجريفةروكذملالاصخلاباحصأزايتما

ماماهلوقإراهقلادحاولاهتناوزربوتاومسلاوضرالاريغضرالالدبتموي)همايقلامويكلذو

نماثيشيلونملكهبقحتل.وىمظعلاةيالولابحاصبدارملاولدعلانملعافمسالداع

هعضوهيفيشلكعضوبةنارمآمبتييذلاهنلداعلارفامنسحأوهيفلدمفنيملساارومأ

باشلاصخهيلمجوزعةللاةدابعيفأشنباشوهلوق»طيرفتالوطارفاريغنم
ة_مزالمنافىواةم؛اتمىلعثعابلاةوقنمهيفاملةوهشلاةبلحةنظمهنولكلذ

هايأهبحنميأهدجسملابهبلققلعتمهلوقزهىوقنلاةبلغىلعلدأودشأكلذممةدابعل
دوهبىتحهنمجرخاذاهلوقهيلعلديونالسنعانموقدنعةياوريفهباحرصمدرو3

ضعبفامهيلعلد.وهنعاجراخهد۔جناكناوهبامبةمزالملالوطىلاةراشاليقوهيلا

ليدنتلاكدجسمليفقلعملا؛يشلابههبشدجسملايفىتلعمهبلقامنأكانموفدنعتاياورل
امهتجاهلوق»ةبحلاسنجيفاكرتشايأاباحمتهلصأوءابلادبدشتبچابةاحسهلوقفالثم

امهعامتجالاحهامزاللبضارغالاوعاطالابحلاكلذنعمهريذتمليأةككلذىلافرفتو
بلابابينىلاعتهتناهمحرفنصمللينايسوكلذىلعامهماودنعةيانكوهفامهمارتفاو

فم,اظآموبلالجالنواحلانبأهمايقلاموبىلامتوكرابتهللالوقيةربرهيأثدح

اذكركذلانمهناسلبؤأركذنلانمهبلقبهتناركذهلوق»يلظالالظالموبيلظ
هنمضيفتالفهدحوناسللاركذامأطقفبلقلاركذوأامهعامتجادارملانأرهاظلاولل
نوكبيهنألاللانمدحأهعمسيليأايلاخهلوق»ةبزملاهذهبجوت۔بالونيعلا
تضافيأيعومدلابهانيعتضاففهلوقو»٥ايرلانمدمرأذثنيح دنسأوهينيعنمعومدلا



)٨٥)

لجرونيلاملابرةتنافاخأيتالاقفلامجونسحتاذةأرصاهتعدلجروهتلاةيشخنم

هنعتقفناامهلامشعتالىتحاهافخأفةقدصبقدصت

ءاحام

ديزنبرباجنعةديبعوبأةكمهريغوةمثألانمعدبلاوثادحالادريف]وت

يتلايهاهنأكةنلابمنيملاىلاضيفلا يطلاقانعأبتلأسولئاقلالوقدحىلعوهفتضاف
نيملاضيفويحطابألا ياهةتناةيثخننمهلوق»هلفشكيامبسحموركاذلالاحبسحم

امنا)لئاقنمزعهلوقاهنمهناتكننمعضوهريغفهتيشخلهأةتلاحدمدقوىلاهتهفوخنم

نمهتلاىشخم ٨ةف.خواعرضتكسفنيفكبرركذاو»مهقوفنممهبرزوفاخبهءاململاهدابع

دنعو«لاجونسحتاذةأرماهتعدهلوق»نوبهرافيايأوهابهروابغراننوعديو

لامجوصنمتاذهتباطيراخبلا رهاظلاوهيلعاهسفنتضرعفءاجواهسفنىلاكراباانبادازو

ةراشانيماعلابرهلوقوهيصعاالفيأيهتنافاخأينالاةفهلوق»ةشحافلاىلاهتعداهنأ

وههفاخامكفاختنااهباعرجيفاضيأاهكلامهناىلا سببحاصلوقدحىلعوهف هموقل

ترطفيذلادبعأاليلامو» نعأهرجزرلاماهناسلبكلذلوقيهنأرهاظلاونوعجرتهيلاو

هلوة»رهاظلافالخوهوهباقبهلوقبنألمتحموليقرمظألوالاواهلارذتعيلوأةشحافلا

لمشياضبأهرهاظوريثكوليلقنمهبقدصتاملكلمشلاهركنهةقدصبقدصت

اهثافخانمىلوأةضورفملاراهظانأءاملعلانعيوونلالقننكلةضورفملاةبودنا
ناو)ىلامتهلوقدحىلعوهفءافخالاةدشيفةغلابمهخلاهليشرمتالىتحاهافخافهلوق«

برقللامشلاونيمسابلثلابرضصخمهضمبلاق(كلريخوهفءارةفلااهوتؤتواهوفخ
اهبونيميلابقافنالاةنسلازاىلاةراساهنيمبتقفناامهلوقيفولمعلايفايهكارتشالوامهنيبام

لوانتلاوةلوانملا

-ه(عءربغوةمئالانمعدبلاوتادحالادرفءاجام3
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نبانع دروهفانرصأهيلعسيلالمعلمعنم(ملسوهلعهللاىلصهنلالوسر)لاقلاقسابع

لاقونيدلادعاوقنمةدعاقو.السالالوصأنمدودعمثيدحلااذههيخلاالمتلمعنمهلوفزف

فصنىسيناحلصيثيدحلا!ذهمهضعب بولطملاونيتمدةمنمبكرتيليلدلانالعرتلاةلدأ
هةوطنمنالهفنويعرشحلكتابثاىفىربكثيدلااذهوهبقوأكحتابناامليلدلا

لكوعرشلارمأنماذهسلسجمءامعوضولايفلاقيذألثمكىانليلدلكيفةياكةمدقم
عقياناوتبدحلااذهبةتباثةيناثلاةمدقملافدودرملسلااذهفدودرموهفكلذكناكام

ينلاقينألثمحبحموهفعرشلارمأهيلعالمعلمعنمناهموهفموىلوالايفعازنلا

ةتباثةبناثلاةمدقملافحيحصوهفعرملارصأهيلعاملكوعرشلارصأهيلعاذهةينلابءوضولا

'تابئايفىلوأةمدقمنوكبثيدحدجوبناقفتاولفعازنلااهبفىلوالاوثيدحلااذهب
زذافدجوباليناثلااذهنكلعرشلاةلدأعيمجناثيدحلالقتسالهيفنويرشكحلك
يفهلاعتساوهظفحينبنيامسثيدحلااذهيوونلالاقوعرشلاةلدأفصنثدحلااذه

ةراشابابلااذهيفبرملاهركذامناوكلذلهبلالدتسالاةعاشاوتاركنملالاطا

نمثادحالادرىلا ربغيأهانرمأهبلعسبلهلوق»ءارمالاوةمئألاىلعىتحتناك
ةهوركملاوسوكملاذخاكةمرلاعدبلاعيجلمشياذهوعرشلاالاقفاوم

لانتشالاكيعرشلصأىلاةمجارلاةزئاجلانودفحاصملاقيوزتودجاسملاةفرخزك

ضعبحيفابجاوريصيدقاذهلافةنسلاوباتكلامهفهيلعفقوتملاةيرملاملعب
لاعجربامكلذكوودعالدصارملاوتاطايرلاذاخناكةيودملالاوحالاكلذكوسانلا

لاوحالافالتخابفلتخنهنافساال_ااوبراشلاومعاطملارومانمسانلاتاداع

نغانيهندقانافنيكرلالاوحأبهبشتلاىلاضمتملاممهتداعموقلكلوةنكمالاو

يذلاوهودودرميأءارلاحتفبهروهفهلوق»مهمهوهفموةب«`ة,نمومهبهبشتلا

عأهللاوداسفلاونالطبلاينعمبانهدرافهتحصبعرشلايضتيال



(٨٧ )

ميهايؤرلايفقجت
اذاناك)ملسوهلعةللاىلصءيبلا(نأةربرهيبأنع.دنزنبراجنعةديبعوأ

نمقببسيلهنالوقيوايؤرةليللاكنمدحأىارلهلاقةادنلاةالصنمفرصنا

لوسر)نعكلامنبسنأنعدبزنبرباجنع(ةديبعوبأ)ةحلاصلاايؤرلاالاةؤبنلانميدمب
ةوبنلانماؤزجنيعبراوةتسنمؤزجلاصلالجرلانمةنسملاايؤرلالاق(لسوهيلعتلىلصةنا

عنانيونتالبايؤرهمانميفيآرلاقبنونمريغهلوأمهبيلفنزوىلعايؤرلايفبابهلوق»»
ىلعكلذبينارلالدتسيلايؤرلابلكواكلملااهبرضبلاثمأايؤرلاوثننأتلافلأبهفرص هريظن

آردقاهفرصولاثمالاهناحبسهللابرذدقوريبعتاهليوأتىمساذهلوههشىلاهنمربعبو

نمؤزجيهىلاايؤرلالصأاذهفكلذرابتعالاىلعهدابعلدوامان.وةظقيواعرشو
لوأامكنيدلاىلعلدتليوأتلايفبايثلاناىرتالأيحولاعاونأنمعونوةؤبلاءازجأ

رتسيامهنملكناامهنيبكرتشااردقلاوملعلاونيدلابصيمقلا؛لسوهراعةتناىلصءيبلالف

ىلاهتالصةئيهنعفرصناىأ«فرصنااذاهلوق»سانلانيبهلمحموهبحاص

ههجوبلبقأةادشلاسانلابىلصاذاناكانموقدنعرمعنياث.دحيفوههجوبنيرضاحلا

يه«ةادنلاةالصنءهلوقةالصلانمهغارفدعبةعاجلامامالالابنتساىلعليلدهيفو

مهمانمنمسانلاةظقيد۔ء؛نوكتاهنالةصاخاهدعبكلذلوقيناكامناورجفلاةالص
نكسىالانكلةريهظلاموناهلبتنالفصلاتقورهظلاينعملااذ_هيفاهكراشتدقو

لههلوقمكلذبةادنلاةالصصخاذهفنوليقبالسانلانمريثكوايؤرلاةنظموهو

مهلأس.ناكامنوانيلعاهصقيانموقدنعرخنباث:دحيفدازهايؤرةليللاكنمدحأىار

الاةؤبنلانميدمبنمىقببسبلهلوقهيلعلدامكةحلاصايؤرقفاوبنأءاجركلذنع
نماؤزجنبمبراوةنسنمؤزجيتالاثيدحلايفهلوغوةؤبناانمهلوقةحلاصلاايؤرلا

هجووقحايؤرلاز"ىلعلديهلكاذههةنانمايؤرلاثلاثلاثدملايفهلوقوةؤبن



(٨٨(

لاق(ملسوهيلعهللاىلصينلا)عنوورياسانتكردألاقديزنبرباجنعةديبعوأ

ناطيشلانمملحلاوهتنانمايؤرلا

ناكلذيف,دلاوهللانماهنأويحولانمؤزجاهنأوةؤبنلاعوننماهنأاهننصوكلذ
ةظقبامابيذلاضعبىلععالطالاوهوءايبنالالاحهلاحبسانيحلاصلاقداصلاملل

اهنوكىنعمولاحىلعهلتابثاليذلاطاخملاوقسافلاوكرشافالخمايؤرلاامانموأفشكلاب

ةءوبنلانمؤزجاهناالقحميجلانالةءوبنلاةقفاملعءيأهناوهوزاجمةءوبنلانمآؤزج

اهملعنمؤزجاهناىنعملا«ليقو»ملسوهيعهتناىلصهنومبتمطقناةءوبالانالقاب

وهفبيغلانعرابخالاقدصيفاههباشتاهنأداراليقوقاباهملعفتعطقناناواهنال
ملعيالوهيلعانلعالطاالايفاهليصفتوءازجالاددع4صيصختاماو»اهفصويفةنلابم
مانمرهشأةتساهنمةنسنورشعوثالثيحولاةدمناليقوكلموأ.يبالاهتقيقح
ددعلااذهنييمتيفةحيحصلاتاياورلافالتخابدودرموهونيعبرأوةتسنمؤزجكلذو

ةت۔نميورونيمبسوةتسنميورونيعبسنماهضمبيفونيعبراوةسمخنماهضعبيفف
ةعبرانميورونيعبرأوةمس"نميورونيعبرانميورونيسمخنميورونيرشعو

اهز5أونيرمشعوةتسنمؤزجاهلقاهجواةرشعتاياورلافالتخانمتلصحنيعبرأو

نامهضمبراتخاوصاخشالابتارمبسحبفلتكلذنأباهنبعجونيعبسوةتسنم
لسوهيلعةناىلصهلئافلاهانمملكنواهبنمؤنىلاةهباشتملاتيداحالانماذهنوكب
تكرداهلرة»اصوصخهمكحىفالوددملااذهنمءزملااذهنيبعتيفضوخالو

مامضلابايؤرلاچتلانمايؤرلاهلوت»ريثكددعنعثيدحلاذخاهناهيفياسان

يسااهمضوماللانوكسوءاحلامضبچملحلاوهلوق»ةبوبحملاةملاصال صيصخحتوةهوركملل
يفمئانلاهارباملمساةنللالصايفايهويعرمثفرصتملابةهوركملاوايؤرلابةحلاصلا
هلدىناالهناىلعهيضتربوهرضحمهنالكلذهيلافيضايناطشلا.:رمهلوقو»همون

اهمةثالثايؤرلاءاجوهقلخلكلاوفيرشتللةتناىلاايؤرلاتفيضأوءايشالانم؛وثيف



(٨٨ )

اهرشنمةتنابذوعتيلوظقيتسااذاتارمثال:هراسينعلفتيافهركباممكدحأىأراذاف
لبجلانملعلقثأيهايؤرلاىرألتنكيفامهدحالاقلاقوهللاءاشناهرضتنااهناف

هنلالوسر)لاقلاقديزنبرباجنع(ةديبعوا)اميلاباتناكافثدحلااذهتعمساملف

نعرحنباقبرطنم(ةديبعوبا)ثيدحلاؤررسفوأةلثسمقفأنم(ملسوهيلعهتناىلص

انموهمانميفهاريفهتظنيىفلجرلاهبمهباماهنمومدانبانزحيلناطيشلانمليواه

الداشراخللهرهگبامكدحأىاراذافهلوق»ةءوبنلانمؤزجنيعبراوهتسنمؤزج

لحماهنالراسيلاصخامناواراذقتساواريقحمزفتلابصخامناوناطيشلاديكهبفرصب

ريثكلاىندأوفمجلاأهنالثالثلابددملاصيصختوناطيشلادعقماههجوراذقالا
نمكذوعاينامهللالوةيهنأدروليقذوستيلوهلوت» مالحالاتآيسوزاطيدلارمع

تنذاعاميذوعاظقبتسااذالةيلفهركنامهمانمىفكدحأىاراذالاقيمخنلاميهاربانعو

تسيلويايندويبديفهركااماهنمينبيصيناهذهيابؤررشنمهلسروةناةكشالمهب
داشراواريغالبحتسفتحصزااهظافلانمدراولاوةصوصخمظافلأبةدودةذاعتسالا

تيدحلااذهمهنعذخأورباجمهكردأنيذلاةباحصلادحأيأيمدحالاقهلوفلمىنعملاىلا

ىفوىرذلاىلعأيفنيقيلاوقيدصتلانممهناواشثيدحللناملعيلكلذبدربخااملو
دبعنبةملسوبادارملاوهملسوباوهكلذلئاقنإديعسنبىبحتبثدحنميراخبلا
كلذبهانعهنعةتلايضررباجنوكنانكيفىمباتوهويندملايرهزلافوعننمحرلا

هيف«ليجلانملقثاهلوق»اضيأهرنقفتاامككلذهلقمتادقةملسابازانكميو
تنكامنهلوق»لبجلالقنبهمامتهانمرثكأاهسمتهيهناهانعموسوسعحملابمهوملاهيبشت
ديكناهجالعينطصملايلتمنءيشبمهافيكومامتهايلابيفلخديملياهاهبيلابا
ريغالملابلطنمبابرخايفهحرشمدمتيةلثسمىتفانمهلوق»افعضناكناطشلا

ىلاثيداحالابلاغيفهناشاذهوكانههمد_ةىلاةراشايثدحلاهلوةو»ةنا

اريشماموأركذيهنافرخأتمبابيفاهركذىلاجاتحممثةقباسلاعضاوملايفاهركذ
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مدآنمىرناامنسحأكمدآالجرت.أرفةبعكلادنةليللاينارألاقلسوهبلعهتنالصثىئلا

نيلجرقتاوعىلعأثكمتمآءامرطةتيهواهلجردقمللانمىربناامنسحأكةلهللاجرلا

ينارأويراخبلاةياورليمانميفياةلبالاينارأهلوقلانهامكثدحلاهلوقباهمدقتىلا
مانتامناومانتالمهبولقنالقحمايبنالاايؤرومالايفةجمكلادنعةليللا لثتمااذهلومهنيعأ

ىاردقو(كحمذايامانلايفىراينا)هلوقلامان.ناكوهن,احبذيفرمالامالسلاهيلعميهاربا

بيرس١ةلسلهعفرةررهف١نهفنبترصليقوارارصءادنالاچلسو4۔۔لعهللاىلص<

.2نىسعيلعضرهفسدنقلاتهنممهمادق١ءايانالاعصيثيحيدقتهضو

مونلايفتاكعيبرلاةياوروحيحمااىلعةظةيوهوءارسألاةليلناكاذهوثيدحلا
ه“بيجأوةظتيلايفماياهملسوهبلعةتناىلص»هايؤر«لكمتساو«ةبكلادنعيهو
ءايبنالاكلذكذمهبردنعءايحاءادهشلاوءادهشلانهلضناءاينالاںاهماهدحا»ةبوجاب

تلامملاحيراملسوهبلعنلاىلصههناهياهبنانونانايعمهاريفمعهلفشكينادعدالف

ىتأكوى۔ومىلارظناينأكةياوريفءاجاذهلواوناكفيكهلاولشفمهنايحيفاهيلعاوناك

ىلص»هيلايحوأامعربخأهنألمتحمىاهنلانو»سنوييلارظنا نمهلسوهيلعهتنا
نولةرمسلاورهسًألاوهوةزمملاد.مملادلاوةزملاحتف4مدآالحرهلوة«مرمأ

مدانمهلونوهمندلاذهلهأنمهنؤرنكمماميأ4ىرامنسحاكهلو«فورعم

ةمحشزواجيرهشلاماللارسكبهةهلهلوة:كلدنفوصوأاألاحرلاني٣الاحرلا

ىهوهلونوالطدللبابحرسيأهاهلجردمهلوت»ةجيهفنيبكملاتفلباذافزذألا
لهسيلهحرستدنعسارلارمشلبسانلاةداعنألليجرتلارثأنماماهمءامرطقت

٤ ٠ + ٠ى.

يسيعنالةبانجنماللفلارثأنماماواماتلقاورعشلليقباهنوكلومهيلعكلذ

نراطيشلانمملانالمتحنالءايبنالاواهنعةبغروايندلايفادهزلهاتيلمالسلاهيلع
ةفاظنلادبزمنعتكالذبينكوةرانتسالاءامرطقتهلوقنمداراانالمنحم«ليقو»

نيلجريبكتملعهبديأمضاويراخبلاةياوريفنيلجرقاوعىلعهلوقجةرانالاو
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دمجلجربانأاذاممالسلاامهبلطميرمنبحيسلايلليقفاذهنمتلأسفةبكلابفوطي

لاجدلاحيسملايلليقفاذهنمتلأسفةيفاطةبنعاهنأكينايلانيملاروعأططق

ءيكتياعاهأعمعججامناوبكلانمءادرلاعضوموهنتاملاوتيبلابفوطيوهو

لكنم تنصدقف)لاتلاقعمجلاىنثالاىلافاضملاىشلايفحصفالانالقتاعىلعلجر
هنأكووهنملوثسملانيبيلياذهنمتلأسفهلوق»»ةينغلاودارفالازوجو(امكبولق

كلذىلعلدبوربخلكبلصحتيهوصخشلاةفرعمضرلانالنيعملاؤسلابدصقب
لهأحسمبهالحيسملايسيعيسوكلذلثممهافميرنبحسمليلليتفهون
«لجرانأاذامثهلوقةمجلانيشلابهلصأوبرعمحيسملاليقوهنلامهبفاميفتاهاعلا

ترأرنمهبشأكهلوقهبفدازوثيدحلاقاسمهءاروالجرتيأرميراخبلاةياوريف

لاقنطفنباوثدحل ١ رخآلاتيبلابفوطيلجريكنملعهيدناهضاونطقناب

هنأعمتيبلابلاجدلافاوطينمامرظنبوةيلهاجلايفكلهةعازخنملجريرهز
نكميوميقتسمهنأمهبربنيملسملاماوعجاردتسالكلذلهفيهنأنكمبوىلاعتهللبرفاك

ءاطلاوفاتلاحتفبططةدمجهلوقلانيدهنودقتمهلعهتةيلهاجلاتناكاككلذلعفيأ
ىلوالاءاطلارسكتدقوىنزلارعشكضبقتوءاوتلاهيفيذلاوهوةدوعلاديدشيأ

هبنتتفيالفسانلاهفرعيلكلذبهفصوانايينميلانيملاروعأهلوقهرهشألوالاو
.يبلا»ركذرمعنبلادبعلاقعفاننعيراخبلايفوملعىلعةتهلضأنمالاد_حأ

زاالاروعابسيلهللانالاقفلاجدلاحيسملاسانلابلارهظنيبامويملسوهيلعةتلالص

ةبنعاهنأكهلوق»ثدحلاركذمثةيفاطةبنعهنيعنأكىنميلانيعلاروعألاجدلاحبسملا

ىتلاةبنملاباههبشوهريغىلعالعاذازمهرينبوفطيءىشلاىنطنموهوةزرابيأيةيفاط
نبالاقىمظملاةنتفلابحاص«لاجدلاحيسملاهلوق»اهرئاظننعةزرابدوقنملايفعقت

احيسملاجدلايحسوبجاحالوهلنبعالههجويقشدحأحسميذلاحيدملاسراف

ىسيعلمسااضياحبسملانامدقتدقوهيلعشقنالسلطايأحيسممردهنموكلذكهنال
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عئارشلاومالسالاونامالايف .-

ىلعلكشأدقواحيسملالقيحرسملانالاقفنيمسالانيبرعاشلاعججدقوماللاهيط

ةلحرملالاقنممهنموةمجعملاءاملابلاجدلايفلاقنممهنمفقرفلااولواحونيمسالاقافتاةماعلا

نيسلافيفخومملاحتفحيسمامهالكو؟ىنباومزامسلونبسلااوددشومللاورسكنكلو

يفوعةهاعاذحماذاناكهناللعافينعمليمفحسامىنمبحرسمىسيمفةلمهمهرخآ

لااذ_هيفونبنيملايدحاحوسمهناللومغمينعبليعفحيسملاجدلاو

يتلاهتنااجدلاويسيعنمه۔حاولكفصوهفنرالىنخنالامةءوبنلاتامالعنم

يفواهبلعوه ىلاةراشايؤرلاهذهفامهنارتقا رخآلزنيمالسلاهسيلعىبعزاانموقهبوربام

هنودربالمهنأريغانباحصأدنعاذهتبثيلوةيدمحملاةمدرللااعولاجدلالتقيفنامزلا

نمهلعنمالاقداصلاهبربخأامقدصلدهشننحمواوورامىلوأتاياورلالهانرلوم.و

نمونطبامواهنمرهظامنتفلاميجنمةتنابذومنوميلستوةالصلضفأهبر لاجدلاحبسملاةنتف
ميهعئارشلاومالسالاوناميالايفعساتلابابلاز

هدا.علىدمحلانمةتاهعرشامىھوةم,رشمج«عنارشلاومال۔الاونامبالايفهاوقو

زا)دحاواهانعمنافموههملايفتفلتخاناومالسالاونيدلاكلذكودحاوينعمبةللاوىهو

اهلهمالسالاوناميالايناومنتخاوةيآلا(نيدلانمكلعرشهمالسالاهقفادنعنيدل
ايحالطصاافرعدحاوءىشامناىلاعتةتنامهمحرباحصالابهذمونايشمأدحاوءيش

ديحوتلازالآدحوموةلبتلحاصواقسافوةمعنرفاكىمسيهنكلايلسمالوانمؤمةريبكلا

هلعتبترتءامسأىهورفكملاايملباقيوكرشلاهلباقيفمالسالاونامالانمصخأمدنع

وقلاتالامهنيبقيرفتلايفانموقحالطصانوهش,تسياهبترتةظحالمبفةيعرشماكحأ

منأولفنونمؤممهنامهمعزبةعافشلاملنوتيورانلانمرئابكلالهاجورخنوعدب
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ءاجام
ةنلاديبعنبةحلطنعيننلبلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأهذلمالسالاعئارشيفزلق.-

لماوبتري نحتوظفلاىلافالملاعجر»بطخلالهسلءايسالاهذهلعماكحالاهذه

لاقنمزعهلوقيفومالسلاهيلعليربجكيديايهنيقرفمالسلاه.اععراشااناملس

عضاوملاهذهلثميفامهنيبقرفاهنالوقنانكلو([:ءاسأاولوقنكبلواونمؤتمللق)
يفامهنيبيوسدقف ريغاهيفاندجوايفنينمؤأانماهيفناكنمانجرخاف)ىلامتلاقرخأعضاوم
هتانبومالسلاهيططولتيبوهودحاوتيبالاقافتالاباهبفنكيملو(نيملسملانمتيي
ينبملسوهياعهلالصلاقونيملسممنتكذااولكوتهياعفةنانمنمآمكناهيلامتلاقو

باجأفنامالانعيرخأةرملئسوسمخىلعمالسالا هيلعةتنايلصقلطادقوسخلاهذهب
ىلعزامبالا«و ةلدالاهذهنيبعمللاىلاذثنيحانجتحافزاميالابمشثيدحيفلامعالا

لصأيفامهنامولعملانمو مالسالالعوبلقلاناميالالحمفامملاحمفالتخالنافلتخمةغللا
ىلعلدامنالوةنفحراوجلارئاس لدامناوةيبرملالصأيفةذللاىضتقمىلعدراوقرفلا

ىلعهعضوفعرشلاهبءاجفرعوهففدارتلاوداحالاىلع ةالصلامساعضوامكىنملااذه

اهفرعتبرملاتناكامتادابعلاهوحموموصااوةاكزلاو

ةكمالسالاعئارشيفءاجامزخ.

نبةرمنبميتنبدعسنببهكنبورنبنايلعنبيهةنناديبعنبةحلطنعهلو

كلامنبةنادبعتنبةبعصلاهمأودمحموبأهتينكويعبتلايشرقلابلاغنبيؤلنببك

هاعدمالسالاىلانيلوالانيقباسلانموهوضا.ااةحاطوريملاةحاطلفر.؛ةيمزملا

الوةرجملالبقريبزلانيبوهنيبهللالوسرىخآوملسأفمالسالاىلاقيدصلاركبوبأ

ادحادهشواردبدهشيملوىرولانمناكويراصنالابوأنأنيبوهندبىخآرجاه

«ملسوهبلعتنالصةتنالوسرفىتوواياظعاءالبدحأموبلبأودهاشلانماهدسامو
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عمسيسأرلارئاثدجتلهأنم(ملسوهيلعهللاىلصةللالوسر)ىلالجرءاجلاق

هلالوسرللحوهسارالتةنردبرضوهم۔صأتاشىتحهديبلبنلاهنعقتاوهسفنب

ناكونامثعىلعراكذالاددشناكوةرخصلادعصىتحهرمظىلعيملسوهيلعةتناىلص

كيلانبناويمناهلنتببسوكانهلنةفلجلاموبهيلعجرخوتكنمنايلععيابدق
هلجرتخفتتاحرجلاغاوكسمأاذااولخهتبكريفمه۔؛هامرنافعنبناينعمعنباوهو

مهس!اناليقوهنمتافىلاعتةللاهلسرأمهسوهامنافهوخدلاقفىرجهوكرتاذاو

لاتفنامعنبنابأىلاتفتلاومويلادعبيراثبلطأالناورملاقوهرحةرنثباصأ

نمنولخرمعللمجلاةعقوتناكوالكملابناجىلانفدوكيبأةلنتضعبكتيفكدق
ل۔يةوةنسنوتسوناتنثاليقوهنسنيتسهرمعناكونيثالثوتسةنسةرخآلاىدامج

لاقوةنسنوتسومبرأ ائيش"يلعاوركنأامةللاوةشئاعوريبزلاوةحلطريسمهلباميلع

دقلوهوكفسامدوهوكرتاتحنوباطبمهأوىومتلمالولاعترنأتساالوآركم

ناوينودهولو ينوم,ابمهدنعالانامتعةمبتاموهوركنأاملراكنالايفمهكيرثتنك
مهيلعهللاةجحضارليناويلدعنميروجاوفرعيىتحيفاونابتسااموىتعيباوثلكنو
ىلوأقحلاوةلوبقمةبوتلافهولبتافمهيلارذممومهبعادلاذهىلعيناومهيفهملعو
اذكةرصانولطابنمًابفاشهبىنكوفيسلادحمهتيطعأاوبأناوهبلافرصناام
ضايعهعبتولاط,نبالاق«دجنلهأنملجرهلوق»ةباغلادسأيفريثالانباهركذ
لاتورظنهيفيوونلالاقوةبلعثنبمامضوهنورخآوشبطابنباويرذنملاوينملانباو
امكوهورجحنبالاقنيقابسلافالتخالهريغهنأرهاظلاينيقلبلاجارسلاهعبتويبطرقلا
ليسارميفينآلاةبلم:نبمايضثيدحيلاحلاهلدهشييذلاحيحصلاوهوتلقلاق

قارعلاضرأىلاةماهتنمعفترااملكيهوبرملادالبنمديوباتكلارخنآراج
هدهعبرقىلاةراشاهفوةيهافرلاكرتنمرعشلاقرفتميا«سارلارئاثهلوقه

م.هلوتتبنهنمرعشلانألوأةغلامامارعشلاىلعسأرلامساعفرأوةدافولا
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ىلصةنالوسر»هللاتفمالسالانعلأسيوهاذافاندتحهلوقهقفيالوهتوصيود
هللاةفعوطتنأالااللاقاهريغلهلاقةلبللاومويلايفتاولصسمخملسوهيعةتنا
معرطتناا١'االلاقهريغلهلاقناضمررهشمايصو(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر)

لاقعوطتناالااللاقاهرينغلهلاقمةاكزلاو(ملسوهيلعةلاىلصهنلالوسر)لاق

اذهىلعديزأاللوقيوهولجرلاربدأف
حتفبهيودهلوق»هتفإيفاذكوعمجالةحوتفملانونلاوألوعفملاءانبلاىلعءايلامضب

اكامناومهنالرركتمعفترمتوصوهوءايلاددشتوواولارسكولادلا هنألكلرذكن

هنألمتحمومالسالاعئارشنعيأمالسالانعلأسيوهاذافهلوقفدمب"نمىدان
لثسيامناهنأملعوأاهمليهنأملعهنالةداهشلاهلركذيملامناومالسالاةقيةحنعلأس
ريغهنأملعهنألوأدمبضرفنكبملهنألاماجلاركذيملامناوةيلعفلاعئارشلانع

ثالثوءاشملاوبرغلاامهوليللابناتنثاهتاولصسمخهلوقهالبسهيلاعبطتسم

اهريغايلعلهيراخبلاةياوريفهاهريغلههلوق»رصعلاورهظلاورجفلايهوراهنلاب

اآهادجا!تمندأفنيءاتبعوطنتهلصأوواولاوءاطلاديدشتب«عوطتنأالاهلوت»
لاقيالعوطتلانالسنجلاريغنمءانثتنالاوامهادحافذحىلعءاطلافيفخزوجوا

براملعدقوكلكلذفعوطتناتدرأناالايشكيلعبماللاقهناكفكيلعهف

؛ىثبجالفبجاوبسيلعوطتلا ل۔صتمءانثتسالاليقوالصأسنجلااذهنمرخآ
بجالهناتبدحلانمدافتسبورهظألوالاوهمامتاكمزليفعوطتيفعرشتنأالاىنعملاو

نرموحنورتولابوجوبنيلئاقلالعلوسخلاريغةليلوموبلكيفتاولصلانمءيش

لاتناضمرموصين۔.هريغلههلوتهكلذلةبجوملاةلدالارخأتنوعديننسلا

ينهلوقوموصلكناض.ررهشمايصبوجوبخسنىلاعتةتنان"الكلذوعوطتنأالاال

وأبوجولاةخوسنمامااهنالةبجاوريغرطلاةاكزنأىلعلدعوطتنأالاالةاكرا

جرامملايفعاججحتطسبدقورخأثيداحأبنولدتسباهبوجوبنولئامتلاوةنسيه
ليعايساة.اوريفوخلااذهىلعدبزأالهتناويراخبلاةاوريفچاذهىلعديزأالهلوقه
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قدصناحلا)ملسوهاعةلالصةنالوسر)لاقهنمصقناالو

ءاجام
ءيبنلانعكلامنبسنانعديزنبرباجنعةديبعوأمتهيناسحالايفتمس

هارتكناكهلللمهتناناسحالالاقملسوهيلعهنلاىلص

ي4قدصناحاهلوق,مملارمالاففاملازاوجهفوكمرك ١ يذلاورفحنا

باوملافتايهنلاركذيملهناعمركذامدرجمحالفلاهلتبثأفيكيقنافتدصزازاف

لمعفامعلاساماوهكرتنامعلأسبلهنأود۔حوتلالعايتاينلالدفلجرلانا

متهيناسحالايءاجامتح

هت_:ةتأاذاءيشلاتنسحألاقيهخلاءارتكنأكللممتنأناسحالاهاوق «
قيلبامىلعاهحالصاواماماوتادابعلاناقتادارملاويغبنييذلاهجولاىلعهلمفتاكأو
نيلاحىلعةبقارملاهذهيفبولقلابابرأواهيلعرارمتسالاواهبفهللاقوةحةاعارمواهب
نوكنامو)ىلاعتهلوةرضحتسااذااميسالهاربهنأكىتحقحلاةدهاشمهيلعبانبنممهنم

) هيفنوضيفتذاادوهشكيلعا:؟الالمعنمنولمم:الونارقنمهنهولتتاموزأشف

ةلاحااهذهيلايهنتالمي:مو(نيدجاسلايفكباقتوموقتنيحكاربيذلا)ىلاعتهلوقو

صالخالاناهعةويفتادابع!اهذهعاتبابرومأمهن ١ وة:دوباهمضحراضحتسا٩۔اعىلغهنكل

ةباغنسحملوالاونسحهناهيلعقدصياذهفاهبذذلتواهالحتسافمزعةوقوةينقدصو
يأچهارتكنأكهلوقو»ةيشملاوةفرعملاتوافتردقبامهنيبتوافتلاعقبااوناسحالا
وكتفهلايناركنوكلاحلكدابعيفكنوكلاح ثيدحلافللذتلاوعوشملاةباغيفز
سيلوعماسلانهذيفىنعملابيرقتهنمدارملااناوهتةيقحدارناللثملابرضةروصيف
بنراهح.طضوتوهللابذايعلاوم:صلدياعاذهلعافنافسفنلايفةروصراضحتساضرذلا

نافناغلماعلافالخهحالصاولمملانيسحفدوهجملالذهارناسنالادلا
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كاربهنافهارتنكتلناف

ءاحام

لاقتماصلانبةدابعنعينغلبميبرلالاقةةتنابناممالمحلالضفأنافهيمس

ةايلصءيبنلاىلالجرءاج قيدصتوهللابناميالاقفلضفالمملاياةتلاءيبابلأقفملسوهيلع
هبكلىضق؛ىثينتلامهتتاللاقفكلذنمنوهأديرالاقفهلببسيفداهجوهب

ءاحام
دوهسميبانعديزنبرباجنعةديبعويامتمناعالابنملالهافصوينح

هارتنكتملنافهلوقو»هتامصعنمالابئانلللمعلايفلهاستلاىلعتابجدقسنتلا
بجيفكلاريهنالعافهارتالكنأتملعوهايأكتيؤرتلاحتساناهناهانم.هكاربهناف

٦ريبحلاافيطللاوهوراصالاكرد.وهوراصنالهكردنال»ىرنللمعبنهةبقارمهبقارتزأ

ميهةنابنامالمملالضفأنايناجامح

كلذلفأنأبهباجأفلضفأمالسالالامعأيأينعي«لضفألمدلايأهلوق»
فلططعولمعلانمباقلالاوحأنأىلعلدياذهوهليبسيفداهجوهبقيدصتوهتنابامب
ىلعليلدلاصخلاهذهينداهجلاركذومامتهالاديزملريسفتفطعناميالاىلعقبدصتلا

وهونامالازعومالسالارهظونيدلاماقهبواهلضفيالفيكولامعالارئاسىلعهليضمت

ءادمشلالضفيفءاجىتحءايلوألااهيلاتقاتشاةلاحمهأوءايبنالااهبتبةلصخمظعأ
لاوحاكلتوةدابعلانماعاونااهضعبوملعللضفياهضعبرخأث,داحأتءاجدقوءاجام

فخأيأ«كلذنمنوهأدبراهلوق»لضفأهيلاةجاحلادنعداهجلافماقملاكلذاهيضتةي

ىضقءيشيفةنلامهتتالهللالو۔رهللاقفهنودالضفبلطفداهملابعصتساهنأكوهنم
ىفقهتناناكنظيفلخدياليأهبكل لضفلالهجتهلضفلهبكرمايأاثيشكل هنوداميف

مة4ناعالابنميلالهأفصوينءاجامويح
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راشالاقيراصنالا ناوانهاهزامالاناالالاتفنميلاوحنهديبلسوهبلعةلاىلصءيبنلاوف

دقوةبعكلانيمنعاهنالكلذبتيمسةصوصخلاةهجلايهوينميلاوحمهلوق»

لئاضفلالهالهدنعرغاصتنمنيدلايفةماقتسالالهأنبملسملاةمثأنماهفرهظ

يدنكلايحمنبةللادبعقحلابلاطمهنممهلضفومملدعدالبلايفربشدقومهماضف

روجلااوسمطولدملااورهظأفاممزاجحلاونملااوكلمدقومهيلعةلاناوضرهباحصأو

اوكلسةمئأمدعبنرمرهظمثنيثالثوةئامسارىلعةيماينبمايأرخآيفكلذو

مهريغوناءيلسنبسيقنبميهارباوناميلسنبدمحأوزيزعلادبعنناميلسمهنممهكلسم

ناكناالاجرتومرضحتكردالثاولاقنايغسوبالاق»مهيلعهناناوضر

ىلافهعرووهملعوهملحوهلقعيفكلذلمتحالاماكايندلاىلعيلوولمهنملجرلا

برلابانتمأىلاةراشالاةمالابابيفمدقتدقوءانثلابتبلااذهراشامهلاثمأوءالوه
ةتناىلصءيبنلا)نأاهنعهلاىضرةشئاعتبدحميرلانعنايفسيبأتاياوريفيقايسو
يحاونلاهذهيفرشتناامنابهذلاونامعلهأنميضوحدراورتكبلاق(ملسوهيلع

دادرننكلوةنسلاوباتكلاةقفاومبهبفقحلافرمننحنوهتوقتناكاهيفوثالث
لعوىصاعملابنتجانملثمكلذوانبولقيفةنانثمطاواننامياىلعاناماتاراشالاهذه

ةنانثمطااذههدبزامأقحلاىلعتنأ(ملسوهبلعهللاىلصءيبنلا)هللاقمثتاعاطلا

فاوغاكتثدحلاهحصمء٨زجممةمامت۔الالهأفموقلاداقتعاءاس'۔اوارورسو

ضرأنمةماهنوةماهننمهكمنألاقبهنافةكمدارأهنأهاهدحأ»ليواقاهلبوأن

هياعهتناىلصءينلا)نأثيدحلايفىوربهنافةنيدملاوةكمدارانأچيناثلاو»نمبلا

ةبحانىلاراشأفنميلانيبوهنبذثنيحةنيدملاوةكموكوبتبوهومالكلااذهلاق(ملسو
راصنالاكلذبداراانامهرثكالوقوهو«كلاثلاو»ةنيدملاوةكمدنربوهونمبلا

اومججولمهنأهلصاحامبحالصلانبورمعوبأمهيلع؟درو»ز۔صالايزونامبمهنال
اوكرتاملواوركذامريغىلااوراصلاهولمأتوهريغوملسمابعجاكهطالبتبدحلاقرط
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ثيحلبالابانذالوصأد:عنبدادفلايفبولقلاظلغوةنما رغموةميبرناطيثلاانرقماطب

رشاعلارابلا
د(رفكلاوكارثااركذيفح

نمذاكلذقالطانمموهفملاوهامىلعنميلالهأونميلادارملانأباوضقلورهاظلا

ركذامخلاريغنذامهفكلذبنيبطاغملاةلمجنمراصنالاونميلالهأمكانأهظافنا

ماللاحتفوةمجعملارسكبوهواهتواسفيأهبولقلاظلغوهلوق»كلتمدقامقحلاو

ثيدحلاؤهبدارملاومهبشاومومهثورحيفمرتاوصأولمننيذلارمهددشتلاب(نبدادقلا)و

شحوتلانعةيانكوهولبالابانذألوصأدنعهلوقهبلعلدبامكةيشاملاباحصأ

اهبانذألوصأنولباقيلاوحأبلاغيفمهفلبالاعبتتةاعرلانأكلذهجووشحافلا

ناتليبقاه«رضموة۔۔۔؛رناطشلاانرقهلوق»ذلااهبفتبنيتلاعضاوملايهو

ناندعنبد۔ءهنبرازنادلوايهوناوخاايهوامهبوأميساباتيمسبرملايفناتميظع

لطابلاعماتلاموناطيشالنيدنجانراصامالناطيشلاينرق(ملسوهلعهتنايلص)امها۔_

هللابذايعلاوةماعلاةماطلاةنتفلابنتتفادقمهرثكاذةنتفلايف ناطيشلاانرقويجانلالقوىلاعت

رافكلانمهاتميشليقوسانلالالضاباميرغيناذللاهامجامهليقوهسأرابناجليق
نيبناطيشلانرقعلطيثبحدنسملاخسنضعبيفوةياورلاهذهينميفرهظأاذ۔هو

ثيحملسمحيحصيفورضموةعيبرنببناطيشلاانرقماطيثرحاهضعبيفورضموهعيبر

ينرقلةرسفميهودارملايفرهظألصالاةياورورضموةريفناطيشلاانرقملطب

رضموةعيبرامهناناط.ثلا

-۔هةفرفكلاوكرشلاركذيفرشاعلابابلازي.-

ناميالاضقانمكرثلافامهضقأنتىلاةراشامالسالاونامبالابايبقعباباااذهركذ

ا:حالطمافرفكلانافالذومالساللضقانمرفكلاوشدهتلايسعرهيذِل
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ءاجام

نعكلامنبسنانعديزنبرباجنعةديبعوبأمتهيكرثلابلمعلاطابحايفوتح
هلمعطبحةعاسكرشأنملاق«ملسوهرهتناىلصءيبنلاف

ةمعنلارفكبرئابكلانمكرمثلاادعامصخمورئابكلارئاسوكرشلالوانت

هذهكرشلابلمملاطابحايفءاجاموو
اولمعامىلاانمدقوركذبأهبعفتنيملوهباوثبهذيأههلمعطبحةعاسكرشأنمهلوقف
كلذهيفنكمبنامزلقأنعةرابعثيدحلايفةعاسلاو(اروثنمءابههانطجفلمعنم
تبنياممناوتيدحلايفوكلهتفاهنوطبمظعتفاهرضييشلبالالكأتناطبملالصأو
دسفللادوروببسب؛يثلاداسنكهنالاذهبلامعالانالطبيحبوأاطبحلتقيامعيبر

نرمو)ىلاعتهلوقاو(كلمعنطبحيلتكرشأنئل)ىلمتهلوقلقباطمثيدحلاوهيط
لاوايندلايفمهلامعأتطبحكللوأفرفاكوهوتميفهنيدنعمكنمددنرب ناتيح(ةرخ
لهأنمموقركتأدقوطابحالابحرصمعل انرشايذلاىنعملابطابحالاتوب:لالضلا

رملانأوههتناباتكيفدراولاطابحالانمدارملانااومعزوهيلا ةدرلاكلتفةدرلابنآاذادت

كلذبتأملاذافاباوثتحنسلممباملدينأيزأهنكميناكةدرلابيتآلانافطبعلمع
طمحاهنالاقيارضرلباعفنهنمد,ةتسياليذلايدرلالمعلااذهبهلدبىتاوديجلالمعلا

فلكتهنافالوأامألطابهلكاذهوةرضمهيفلبةدئافهيفسيللطابلمعلىنأيأهلمع
(ةرخالاوايندلايفمهلامعأتطبحكثاوأف)ىلامتهلوقنافايناثامأوناهربالوعادالب

اذكولوعملاريغةلعلانأايكوببسلارينبسلانأايكدادترالاريغطبحملانأىلعلدي
اذكواضيأتيداحالارئاسوبابلاتيدحاذكو(كلمعنطبحيلتكرشأنثا)ىلامتهلوق
مكسبرهجكلوقلابهلاورهجتالوءيبنلاتوصقوفمكتارصأاومفرتال)ىلامتهلوق
عفرلاريغيشطبحملالسلانأىلعةلاداهناف(نورمشتالمتنأومكلامعأطبحتنأضحل

ىلعليلداضيأنيقآلاينو(ىذألاونمابمكنتاقدصاولطنتال)ىلاعتهلواذكورهملاو
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ةناىلصينلا)نعةريرهيبأنعديزنبرباجنعيةديبعوبأفلمعلاهاددجباتناف
لاق(ملسوهرلع يريغهبفكرشأالمعلمعنمىلاعتوكرابتهتلالوقي

اذكواعايجاكرشبسيلهإرهجلاوتوصلاعفرنالبونذلانمةريبكلابلممااطابحا

ايكلمعلاطبحمءايرلايألاتيدحلايفرلسدهيلعهتناىلصهلوقكلذكوىذألاونا
هناففلسامهلدن:وهلمعباوثىطعأيأيلحلاهلددجباننافهلوقكرشلا.ع
ىلعسأ «تانسحمهنأيسةتنالدييكللوافهتآيسلانإهذيتانسلانريخنمفلسأام
هناف(رفاكوهوتيف)ىلاتهلوقموهفلىها.ثدلو طورشمطابحالانأىلعلدي

ةناىضرةشئاعلوقاذكوهباوثىطمبلبطابحاالفباتناهنآهموهفمورغكلاىلعتوملا

ه:الصوهححلطبأورلسوهيلعثلالصةلال,۔رعمءداهجوهوزغلطبأدقهاديزيفلبااهنع

نأوهوةلدالاهذهرهاظبذخألاهاهدحألاوقأةثالثةلئسملايفوبتيملاهمايصو

عجرناوهلباونالولطبدقهلمعنأياهيناثو»رفكلاىلعتوملابطورشمطابحالا

يذلاوةداعالاب_رلاطيوهباوثوهلعلطب,«ا,الاثو»جحلايفالاهنميئةداعابلاطيالو

يألمملاهاددجباتناهنأوهوةلدالارهاوظكسهتلاىلاعتهللادنعملعلاويلرهظي

ةرممالسالاببججحلازاللاعالارئاسنودجحلاةداعاهبلعلونأينريغهإاونيطعأ

امنأتسماجحجحبنأاذهه.السايفهيلعبجيفاديدجامال۔املسأدقاذهوةدحاو
ىلعيبمالسالانافبلاددجتلنكالوألاجحلانالط,لال نوكبالفجحلااهنمسمخ
موصيوىلصييتحاهبانآنوكبالهنأايكيحميتحمال۔الاناكرأاينآاذههءالسايف

هل_۔ءباونلضفملاضحععىطعيوديدملاهمالاطرشنماذهبفيكزيو

كرنأهلرملادهبدمعافهبهاو۔فيطلىلعدمخاتنوهيلعهبننمرألىنم.اذهولوالا
هناهمعزعمايندلاضارغأنماضرغهببلطوأآءايرهلحاذااككلذوهيريغهيف

لحأليناعللرسرايربهزنببدنجلاقهريغباوثوهللاباوثهبديعوهفهللهلمعي
د)لانلوملزنفهدكروشامل۔هبالهللانالاقفلرمسهحأهرلعماطااذافهنللمملا



(\٠٤(

كرشلانعءاكرمثلاىنغأانأوهلكهلوهف

ءاجام
ةشئاعنعدبزنبرباجنعةديبعوبأ:ةناسنالااهبرفكييتلابابسالايفزتم
ينلاجوز ةيرملاهتناىلعمظعأدقفهبرىارادجنامعزنمتلاقملسوهيلعهللاىلص

» هلكهلوهفهلوق»(ادحأهبرةدابعبكرشيالوًالاصالمعلمعيلهبرءاقلاوجربناك
ىنغأانأوهلوق«هلتلمعنمارجأذخهللاقيلبهلاعباشالهنأوهلاهدرنعةنانك

ىلاعتهنافبطاختلاىفسانلاةداعىرعىرجهوحومالكلااذهكرلانعءاكرشلا

النكللجوزعهتافصنم؛يثيفالوةفصلاهذهيفدحأهكراشيالقالطالاىلعينف
ينلا«مهبطاخةحاحممدشأل7ءاكرثلاىنغأناسانلانمءامركلاةداعترح

يفةغلابملاهنمضرفلانانوفربمهوباطخلااذهبىلاعتهبرنعهملسوهيلعهنلاىلص

ئك۔كلابفصوءايرلازأىلاةراشاثيدحلافكرشلاوءاكرشلاقالطايفولمعلاراكنا
ءايرلالاقرنصالاكرشلاامواولاقرنصالاكرذلااوةتالاقهنامالسلاوةالصلاهيلعهنعءاج

مذيناسنالاأهبرفكبيتلابابسالايفءاجامزح
ثمحقر,رطلااذهريغنمكلاثلا.زحلايفهركذثدحنمهغطقادههخلاعزنمهلوق »

دنعتنكلاققورسمنعيهشلانعدنهنبدوادنعةيلعنبلبعايسانعرشيانربخالاق
نأمعزنمةيرفلااىلعمظعادقفنهنمةدحاوبلكتنمثالثتلاقفاهنعهنلايضرةشئاع
نم۔نمؤملامأتلقوتسلحفائكَمتنكولاق71رفلاهنلالعمظعادقفهرىارادمح

( ١ قفالابآردقلو٭ىرخأةلزنارةلو(لجرزعهللالشاىلجتالويرظن ١

مالسلاهيلعليربجكلذلاقفكلذنعمالسلاهبلعيباهتلاسةمالاهذهلوأانأتلاتف
ءاسسلانيبامهمسجدسفءامسلانمطبهدقوهنبارفنمترماللااهطقلخلاهتروصىفهرارل

;طالاوهوراصنالاكردبوهوراصبالاهكردتال)ىلاعتةنلوقلعستملأضرالالا



)١٠٥)

ىلصءينلانعةشئاعتورامىلعليلدةيالاهذهريسفتقورسملاق(ريبلا ملسوهبلعةنلا

راكناوثيدحلاقاسمثههىربكللاهبرتايانمىآردقل«ىارامداؤفلابذكام»لوقب

نبانعروهشملاوهوةعامجوةريرهينأنعهلثمواضيأملسمحيصيعقوكلذكةشئاع
اومحعزفهريغنوفناخملاراتخاوقحلاوهونيملكتملاونيثدحملانمةعايجبهذهيلاودوعسم

اوورهلثموهنيعبهآرهناسابعنبانعاووروءارسالاةليلهإرىارملسوهيلعهللاىلصهنا

لسوهيلعةللايلصهتالوسرمعايسلابالاهنوذخأيالاذهتابئاواولاقفكورذيبأنع

فتتملهشئاعواولاق ثيدحهيفاهعمناكولوملسوهبلعتلاىلصهللالوسرنعثيدحمةيؤرلا

هدعينموسابعنبانعدوورامامأهگباوجلاوهتايآلانمطابنتسالاتدمتعاامناوهتركذل
هبفسيلفكلذحصناوهتناتافصيفوشحلالهأهاوراملبقنالوقحلالهأدنعتبثيف

ينيعبأهنعهآرهلوقفهللابةفرعملاىعملعمهمالكلمحذأنكمبلبهوممعزامبحيرصل

ةريصملانيعلابدارأونيعلابةروظنملاةرهاظلاةلدالابهبلعلالدتسالاهملعهناهانعمهسأر
دبالاديعبناكزاووهوهسأرىنيعبهلوقهجوكلذفغامدلايفءايك_لادنعيهوةرصابلاال

امناوثيدحةيؤرلافنتملةشئاعناهيهلوقامأو»هلئأتبنظنسحلقنلاةحصدنعهنم

اهلوقبراكذالايفتنلاب.نمومهدنعامولعمناكاهيفتناهباوحفطابنتسالاىلعتدمتعا

هومفريملهريغوسابعنبانعهوورامنامثببذكتلاةباغكلذوةيرفلاهتلاىلعمظعأدقف

الاهنوذخأيالاذهتابثاوهيفاولاقمهلاباذ(ملسوهبلعهتناىلصهتنالوسر)ىلااضيا

!ولوقيملولانحالاونظلاسفنبهتيؤراوتبثادقفلسوهيلعتلاىلصهللالوسرنمعاسلا

هناعمةشاعمالكىفكلذلثم ةبرملابكلذلئاقيلعكحلاهفوزرعلاباتكلقباطم

تحرصدقاهنعهللايضرةشاعنامثعايسنانمهتابثاىلاجاتحاضبااذهناممةميظعلا

اهريسيفاولاقينلاةبالاىنعمنع(لسوهبلعهتناىلصةتالوسر)لأسنملوأاهنا
اولدعممملاباملسوهيلعهللاىلصهتلالوسرنعاريسفتةيالاىنعمينلةنتيهفاولاقام

لسوهبلعتياىلصةتنالوسرىلاعفرملاريسفتنالفونالفنعلوقنملاباهورفوكلذنع

رابالايلوأاباوريتعافلامتحالاىلاحب,هلانهولكشلاىلاحضاولانمبورهاذم



)١٠٦(

هباحصابيلصن ١ ( ملسو٩۔لعهللاىلصهللألوسر(نعىنغا!لاقدبزناراجنعيةديعوا

سانلاىلعلبقاهتالصنمفرسكنااهلفلبالانمناكءامرثايفةيبيدحلابحملاةالص

رفاكرنمؤميدابعنمحبصألاقلاقملعأهلوسروهنلااولاقكبرلاقامنوردتلهلاةف

انرطملاقنمامأوبكاوكلابرفاكويبنمؤمكاذفهتحروهلالضفبانرط.لاقنماماف

نودةدجقيرطلعةكمبرقبريبلةثتواهثايفيخموريغصتلاوةلمهملاةيبيدحلابهلوقف
ىلعمرملاىارطأدمبأوهومرحايفهضمبولجلايفهضم؛لاقيوعضوملاىلعقاطأمشةل>حرص

ةشلملانوكسوةزهلارسكبيرأيفهلوق»كلانهءابدجةرجشبتيمسليقوتببلا

رعاشلالاقرطميأهءايسهلوق».يئلابق.باموهوةنلاهمحتفورومشالىلع

اباضغاوناكناوهانيعر٭موقضرابءام۔لالزناذا «
وحامناو هيفهسانلاىلعلبناهلوق»ةيقوفلاةهجلايأءاملانملزنيهنالكلذب"

ظا4تزروردلههلو«ةهنساانمةالصلاملهسانلالعمامالالاانالعلاد

ه_عهناىلصءينلانوكينالمتحيفةسلالايتبداحالانماذهوهيبنتلاهانعمماهفتسا
هلوق»ىلاعتهللانعفالااذخأامككلذوهنودبواكلااهطاوهنلانرتاهذخأملسو

يدابعناىلاعتهلوقفاهفالخرفاكونمؤمىلامه٬يسمتامومهلةفاضالا4يدابع
٥ن

كرشملارفاكلابدارملاليقيرفاكونمؤمهلوق9فيرشتالاهنافناطلسمهيلعكلسال
الاةمعننميديبعىلعتممناامةللالاقملسمدنعةربرهيباةياورلة..نارفاكليقو

رفاكمهنموركاشسانلانمحبصأسابعنباثيدحيفهلونيرفاكاهبمهنمقيرفحبصأ
ثذنلالوزننانونظة_لهاملافاوناكوملعلالهأنمريثكه۔اعورهاظلاوهلوالاو

لطبافهتمالمباماومهزىلعهعنصباماءونلاةطساوب دقتعانافارفكهلعجوملوقعرشلا
ةرجتلاليبتنمكلذنأدقتعاناوكرم:رفكهرفكفثكالذىفامنصءونالزاثلذلئاق

رهظالاوهتهاركيفاوفلتخاواقامتاكرشبسبظهتمحروةللالضفبناكرطلانأوةداملاو
.رغورفكلانيبددرتةملكاهناةهاركلابدس٥ا.ههلااله.٠::ةهاكامكلهنهارك



(١٠٧(

بكاوكآابنمؤمويرفاككلذفاذكواذكون

ءاجام
.يبلا»نعينغلبهديبعوبألاقعيبرلالاقةهليفننبورمعنبديزربخيفتتح

لوالورعنبديزناكنالاقملسوهلعهللاىلص

ءونبهلوق<مرطىلعناكنموةيلهالازاعشاهنالواهبحاصلنظلاءاسينأىثخيف

عمبرغملايفلزانملانممجمطوقسةزمههدمبواولانوكسونونلاحتفبءونلاهاذك

مجنلكاذكهوامويرشعةثالثلكيفهتعاسنمهلباقيقرمثملانمهبيقرعولطورجفلا
راطمالافيضتبرعلاتناكوامويرشعةمبرااهلنافةهبلاالخامةنسلاءاضقناىلااهنم

ةيتتنبالاقهناطلسيفاهنمعلاطلاىلايعمصالالاقواهنمطقاسلاىلادربلاورملاوحايرلاو
لاقذلانايدقاولايزاغميفورزغأودمحأاهضعبنأريغءوناملةروكذملاموجنلالك

ثيدحلانمضرفلاولولسنبايبأنبهللادبعوهءارعشلاءونبانرطمتقولا3لذيف
يفو.ونهدنعىسسماهعولطوأهطوق۔بلصحرطملاناهدقتمتبرعلاتناكامدر نمؤمهلوة
توغاطلاوتبلابنونمؤيىلاصتهلوتدحىلعوهفكلذلئاقىلعراكنالاةباغبكاوكب

چليفننبورنبديزربخيفءاجام «
ديكأتلاماللوألهلوقيفماللاونانمةففخملايهوةزملارسكبچناكناهلوقل

نبديمسهنباوامهدجليفنفباطخلانرعنبيودع!ايثرآلاليغننبورنبديزو

ديزمالسالاىلعةم؛رأبرعلانمةءوبنلاتكردالاقيومالسالايفلضناالهانمديز
ىراخبلاححصيفويودعلابرظاانرماعولفوننبةقرووةدعاسنبسةوورنا

ةاشلالومتإومهحئابذشيرقىلعبيعيناكورعنبديزنأرممنهلادعتدحنم
ةتنامساريغىلعاهنوحبذيمثضرالانماملتننأوءاملاءامدلانماللزنأول
نبانع4بثدحتالاهملعأالوهللاد.عنبملاسينثدحىسوملاتهلاماظعاكلذلاراكزا
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ةثراحنبديزيعموفئاطلانمتابقاىنأكلذواهبلعحمذلاومانصألاةدابعيلعباعنم

دوهيلانماعيقلفهعبتيونبالانعلاسلماشلاىلاجرخليمننور+عنديزنأرمع

ذخاتىتحاننبدىلعنوكناللاقفينربخافكنيدنبدانأيلعلينالاقفمهنيدنعهلاسف
ادبأائيشهللابضغنملحأالوهللاضغنمالارفأامديزلاقهللاضغنمكبيصن
لاقفينحلااموديزلاقافينحنوكينأالاهملعأاملاقهريغىلعىنلدنلهفه.طتسأىنأو

الواينارصنالوايدوهبنكبملميهاربانيد ىراصنلانماملاعيتفدبزجرخةلاالادبمي
ةنملنمالارفأاملاقةللاةنملنمكبيصنبذخأتىتحاننيدىلعنوكتنللاقفهلثمركذف
لاقهريغىلعينادتلهفميطتسأينأوادبأاثيشهبضغنمالوهللاةنلنملمأالوةتنا
اينارصنالوايدوهبنكبملميهاربانبدلاقفينحلاامولاقافينحنوكينأالاهملعأام

لاقفهبدعفرزربالفجرخمالسلاهلعميهاربايفمهلوقدبزىارافةتالادرالو

تنبءامسانعهيبانعماشهيلابتكثم.للالاقوميهارباندىلعفا.دهشايناممالا

ة۔هكللالاهرهظآدنسماماقليننور+ثعنديزتأرتلاقامهنعهللاىضرركبنأ

لجرلللوقنةدؤوملاىبحمزاكويريغميهارباندلعكنمامهللاوشلرقرمشاعمانلوم

زااهبأللاقتعرعرتاذافاهذخأيفاهتؤمكيفكأانأاهلتقتالهتنبالنقينأدارأاذا
ركذيأءابلادبدشنبه"يلعباعهلوقهاهننؤمكتينكتئشناوكيلااهنمفدتاش
ناكملسوهيلعةللا,لصوهواهنودبهياوناكهموقنالاهدابعةلممنمهنأاناظهدنعأهميع
ىبعنعركاسعنااولالدلافميدنوأجرخأاقفومآددسمىلامهللاةانمأظوفع

طةارمختبرشلهفاولاقاللاقطقانثوتدبعله(ملسوهبلعةللاىلصءيبنلل)ليقلاق

كلذبوناعالاالوباتكلااميردأتنكامورغكهيلعمهيذلافرعأتلزامواللاق
دالبيههفئاطلانمهلوقهنامالاالوباتكلااميردنتنكام»نآرقلالزن
رماعنإسنتلاىءرمأنبىزعملادبعنببمكنبليحارشنبةثراحنبدزوفيمش

ديزنبةرذ۔عنبفوعن:ركبنبةنانكنبفوعنبدودبعنبصاعنبنامعنلانبا



(١٠٩(

تضرعأوهبتررفانرهظأنيينمجرخىتحورمعنبديزتذآشيرقتناكوملوزبخانعمو

نوحمذتمنأيخأنبايلاقفةرفسلاهبلع

نبفاحلانبنارمعنبناولحنببلعثنبةربونببلكنبروثنبةد.فرنبتاللا
اهضعيبدقتوءامسالايفاوغتخاامروهريغويبلكلانب'هبسناذكهريثالانبالاقةعاضق

نبرصاعدبعنبةبلعثتنبىدمسهمأويلكلالاقءيشصقنو؛يثةدابزوضبىلع
٧ ىلوهوهوةءاسأوباهتيكوءيطنمنعميننمتلفأ لسوهيلعهتناىلصةتنالوسرف

همأنألةيلهالايفأبسهباصأملسوهياعهتلاىلصةتنالوسرفبحوهوهبلاو.رهشا
د:اومدقفاديزاوذخأفرسجنبنيقلاينبليخمهبلعتراغأفنعمىنباهموقروزتهبتجرخ
هتناىلصءيبنللةجمدخهتبهوفدلوختابةجيدخهتمملمازحنيميكحهارتشاظاكعنو۔

ملسوهبلعهللاىلصهللالوسرهآرلبليقونينسناينباوهوةؤبنلالبق7هيلع
هيلعهلهتبهوفالامنمدارتشافاجلهركذفةحدخىنأفعالهلعىدانيةكءاحطرلاب

د۔بعنبةزحنيبوهنيبملسوهيلعهتناىلصهلالوسرىخاودانبتوهنعافمالسلاوةلملا

ضرأنمةتؤمهنعةتلايذردهشتساوةروهش.هلئاضفوامالساسانلاكولنمناكوبلع
دبزتذآشبرقتناكوهلوق»ةروهشمهنصغوةرجحلانمنامحنةنسنمىدايجيفماشلا
نيبنمهلوق»مانصالاةدابعباعومهتترطيفمهدللخاملىذالا,هكلانيأهكورمعنبا
مرهظأنيبهنأكريصيموقنيبناكاذالجرلانافمهنعلازتعالانعةيانكانرهنأ
لازتعاللناكهجورخناهفههبتررمهلوقفاسحه!اوط.خ.ناوىنعمهمهتطاحال

» ةرذدلاهدعتضرعأوهلوق»نبدلابلطيفجورملانمهعوجردء:كلذناكوىذالانع

. رفاسمللعنصليذلاماعطلاةرفسلالصأوماعطلاهفىعوهلجنمءاعونيدلامخل

ىلعقلطأ فلطلتللطاخنلايفبرعلااهلمعت۔ةةماكهىخأنبابهلوقإزاحءاعولا
هفمهضم:ركدوخسنلاضم؛يفعقواذكماهنتسالاةزمهفذحمهنوختاهلونل
تناكثحةللحمةح.ذكلتسيليأرصحلاظنابنوحمذتامناايهادحانييرخانبتاور
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باع وندبنمواهمعطنمونانوالاومانصالا ٤ آاللاقفمنتلقفهذهمانصأ اهلك

امشمانصالانمتوندامناويملسوهيلعةتلاىلصةتنالوسر»لاقاهنم

ىلعممأةيانلاومانصاللاهلككهئابذ حئابذمئںامهونهنأكاهنعمهةتسارابختسالاوماهفتسالا

ليقلجوزعهلحبذترخأ نيبوهنيياقرفماهغتسالاقيتحتافلالاطاق۔اب(مص)بتككهذهو

دافتسمماهفتسالاوةلوصومامنوكتلفلالاتابثاباوصلانأبيشحملاهضرتناوربلا

مانصالالعحبذلايفهدنعامفرعيلكاذبباجأهنألمتحم«منتلقفهلرة»ةزهلانم

ةلخجالمفنعلاؤسلازألنوحمذتمأهلوقيهولصالاةخ۔زىلعرهاظلامتحالااذهو

ىلع؟ينخ كبنأمزليفلاؤسللاقباطمباوجلانوكبنأجمهنافخسنلارئاس ةرسلاينامز

هياورلانممدتتامقباطهحوىلامالكلاجاتحيفدئن.حومانالالعحودلاةامجن

عايسلاةجحنآوةيعمسلاماكحالانماهلكأناوهريغاهحماذنالاةبنأنكميولعنع

ن“م.نمحاهنجاذلوةلصالاةءارمللوةعهمحفيهف77ملسواعهللاىلصهغلا"

ةلاىلصةللالوسرواهمعطبنمباعواهبنجمورعنبديزلاباميليقنافدعمسامديز

قيفوضحموهامماوةؤالوةلاسرذمونكت«باولاف«اهدوزتدقملسوهلع

هاوسهيلاد_تهملامىلاهللايفهداهجلوطلىدتهافنبقفوملاةلجنماديزنأوديدسنو
ناوانلبسمميدهن)انيفاودهاجنيذلاو ريمضلااه.هطرنموهلوق»(نينسحلاعلةللا (

ىلعتحبذيتلاجنابذلاىلدوهي امو)هلوقيفاهمرحىلاهتوكرابتهللالزنأدقومانصالا
انمبرق:ي ١ 4 اهنموندينموهلوق«)هب1ريغلله ١ اقسفو ١ نيههللاريغللما

اهنعريغتلايفةنلابمةحيذلانموندلامدعذوكبوعيملاىلاوأمانصالاىلادوعيريمضلاو

اهوبرتتالفهتنادودحكلت»اهميظمتواهتدابعكرتنعةبانمكمانصالانموندلامدعو

ردصملانع؛ىثةباينولبلقتللريكتلاوآون>ىأهثيشمانصالانمتوندامةناوهلوق «
وهالياقاثيشمهيلانكرتتدكدقلفىلامتهلوقدحىلعصاخلالعماعلانالطاسنجنم سيل

لمتحمهنلاهمحرلدعاحراشلاقلبمانصالانمونديكلذلبقناكهناىلعةلالداذهىف
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.77نمهبراناوغوهسوهبةتنالصهلالوسرم.ولاق.وناانهللاىهركأ>

4۔دمنرقولذؤارس.اهنعلزعحءىشهلعلزنبنكيملوننسثالثليفارساهعمنرقو

نآرقلاه.اعلزنفمالسلاهيلعلل.ربج

نكعويلعنعلوقنملانممدنتامقباطميمعتلاىلعينال۔حخناحمللوقاونمالا

اقيفوتاهنموند.الكلذلبقناكهنأوورمعنبديزمالكدمبناكيذلالاملاىلعلمحمنا

.ءاوكلاذل٩اورعن'لبزلوقعم-امافةرةنلاونحللادمتعينأرمغنمةلانعو

ةلاينمركأىتحهلوق»قايسلارهاظقفاويلىنملااذهىلعممقلالمحيفةرةنلاوءافجلا

اذهوبسكلابلصحتالاهناوىلامتهتنان.ةماركةءونلانأىلعليلدهيفيةءوبنلاب

مهضعبلاقنيدحاااضعلهيففلاخناومالسالالهانمعاجا

ههبتعىلعأريملايفقرولو«ةبسنكمةءوبننكتملوه

وبأوهلئاقلااذهنأرهاظلاولاسرالايهةئمبلافلسرأيأهثمبولاقهلوق»

نباوهوهلوقإةباحصلانعتاقثلانموأةباحصلانمكاذهنعذخأنمعاذخأةديبع

نسلالاموكاذونإرشعولقوماياةرشعول5و\موبنمعبروليقو74نهبرأ

موربلادبعنالاقوالنارثعوحداللقوعبسلليقوناضمرن٠تلخةرشعم:سل

يفرسلاوع:رلوايفليقوليفلانمنم.رأوىدحاةنسلوالاعيبرنمنايلنينثالا

رمأىحولانأولادبعالاةباغوهفئوقلاىهانتتولقعلالمكبندلااذهىفناكلذ

ة.نيدااحلاصملاقفوىلعملاعلاةسابسولصنرمأةلاسراالمحوداتعملانعجراخميظع

هلوتهةئمبالتقولااذههللاراتخااذهلفمهوتعتدشومهنرفنممايسالريبكءيثةيويندلاو

رماعنعحاحصلاقرطلايفانموةدنعتدثوهددس٫وهظفحيأ4ليفارساهعمنرقو

نين۔ثالثهلىاتيناكفليفارسا4{لكو(ملسوهلعهناىلصهتنالوسر)نعيشلا

هيعلزننكم,هلوتاتزارةلابءاجليربجهبلكوئءيشلاويحولا:نمةماكلابهتا

مدةامىفامالفذكميمنصرشعنآرةلاهيلعلفدمبهلوتليلدبنآرقلانمين-.هكءىش
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نارهوهملسوهيلعهنلاىلصةللالوسر»تافةنيملاننبنسرمثعوةكسنبنسرشع

هنسنبتسوثالث

ءاجام
ةربرهبأنعدنزنبرباجنعةديبعوأمتقرشملاوحركلاسأرنافتح

رخفلاوقرشملاوحنرفكلاسار(ملسوهيلعهتناىلصةتنالوسر)لاقلاق لهأيفءاليملاو

نينسرشعهلوقِ:يدلاويحولانمةملكلابهأليفارسانايشلارماعثدحىف

ثالتلااهنمطة.۔ةن۔۔ةرشعثالثةثعبلادعلةكملسوهيلعهللاىلصهت.اتاةد.نأل»ةك

لوزنيفناةتالاىفيطويسلاهركذامفلاخاذهومالسلاهبلعليفارسااهبفهعمنرقيتلا

يففالخلاسحىلعنيرشعوسخوأنيرشعوثالثوةنسنيرمثعيفمجنمنآرقل
لزنليربجهلعلزناملوأزأمانكمموةثعبلادعبةكعملسوهياعهللاىلصهت.اقاةدم

مركألاكبروأرقاقلعنمراسنالاقلخقلخىذلاكبرمسابأرقأ)وهونآرقلاضعب
تضمتحليفارساهعمنرقوكلذدعبهنعطقناهناو(مل:ملامناسنالالعملقلالعيذلا

يحولااهيفرتفيتلاةدملااورتفثالثلا

ةهرشلاوحننكلاسارنايفءاجاموتح
كلذيفليقوهدشوهمظعمرفكلاساربدازملاهقرشملاوحمرفكلاسارهلوق»

ةهجنمتناكبرملانممهعاطانموسرفلاةكلممنالسوجملارفكةدشىلاةراشا
باتكمهكلمقزمىتحربجتلاوربكلاوةزقلاةياغيفاوناكوةنيدملاىلاةبسنلابقرشلل
اسرافدبربنأهئلمتحمليقوقرتفالبقنمنتفلاترمتساوهملسوهيلعةتناىلصءيبناف
وادتبملاربخوهوفرظهنالوبصنب«قرلاوحهلوةو»دجيلهأدربنأو
باجعالاأشنيهنموفرشلاوربكلاوةمظعلاءاعداوههرخفلاوهلوق»كلخديز
و۔هًاضبأاهرسكوةمجلامضبليقودلاوةيتحتلاحتفوةمجمملامضبءاليملاوسمنلا
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منلالهأىفةنيكلاوربولالهأنيدادغلايفلهجلاولبالاوليذلا

ءاجام
نبانعدزنبراجنعةديبعوأ.۔»زأرفاكابهيخأللاقنميفاجح نعسابع

هلالص.يبلا لاقن.لارلسوهياع ...اكلاتنأهلاقفرفاكايهيخال
دنعءيشزعأامهنالءالؤهيفءاليلاورخفلاناكامناواعمسلابباجعالاوربكتلا

.يبنتملالاقمثنفبرملا
«باتكنامرلايفسيلج.ريخو«٭حماسجرساندلايفناكمزعأف

هلباينهتوصولعبنموهودادفمجلادلادبدشتبهمنبدادفلايفلهلاوهلوق»

زاكامناورولالهأهلوقللبالاةاعرثيدلايهبدارملاوثالذوحتوهثرحوهليخو

رخفلاوناعالاالوباتكلاامنورديالم۔مفمهنيشاميعرمهنهنأال.الؤهيفلهلا

اهبوكرينوصتخملاواهيففردنلالهأممولبالاوليللاباحصأمرنالمهلبقنميفءاليملاو

ربعومهريغنودكلذبنوصتخملامالودلانعةرابعنيتحتفبهرولالهأهلوم

نبطلاردملاولبالارعشربولالصأواثرحوكانهبنوصتخممهنالردملالهأبرضحلانع
كلذبمنلالهأصخامناوعضاوتلاوراقولاونوكلاوةنينامطلايه«ةنيكسلاوهلوقه

لهأنودابلاغمهنال ليقاذكءاليملاورخفلاببسنمامهوةرثكلاوعسوتاايفلبالا

بلاغاهنالنميلالهأمنلاله22

امباطمثدلااذهنوكيقرضموةعيبرلبالاوليلالهأبدبرينألمتحفاذهىلعومهيشاوء

ملعأهللاونامالابابيفمدقتالتيدحلل

»«رفاكابهيخأللاقنمينءاجامزتم
زافنصذئمويسانلاوهنيدلايفكناوخاولامتهلوقلرلسملاىنههيخأللاقنمهلوق»
كحيفوهفمالسالابرتستقفانملاوهوكرشلاخأومالسالارهظأتلانورفاكوملسم
ةري.كبهامردقفرفاكابهنيدىلعيذلاهيخاللاق.نمفرئارسلاهللوايندلاةايللايفنيماسملا
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رفاكانهلوةلهبحاصزودرف.كلامساقحتساميرلالاملاظأيدابلاواهدحأرفكلابدق

بسنيناحصيالهالكوقسنلاىلااماوكرلاىلااماة_هاقتسالانعجورلاايذغتت

رغكلعثيدحلاانلمحنافةمع:ركرخالاوكر:رفكامهدحأنارفركرفكلاونم
نمزلابابوة_۔.!رذكرهوةريبكرغكلابملسلايمرنالارهاظههجوناكةممعنلا

ىنعملعهانلمجناورفاكايهلوقارفكلامساقحتساىلاعتهتلاهمحرعيبرلالاقاذهلوقوف
يناممهيلعلكشأرشااباصاخموقلاحالطصايفرغكللاناكاملوآدجالككمناككرشلا
ملسملانالثالذوداّمريغمهدنعهرهالننأثحنمتالكانممهصمبهدهفثدحلا

مالسالانبدنالطبداقتعاريغنمرفاكهيخالهلوقاذكوانزلاولتقلاوحنبمدنعرفكيال
هتص.ةهلعتعجرهانهملاقمهصعبوكلذللحتسملالمعمهصمبهلم4نورخآهلواتو,

ةقرازالامونينمؤمللنبرغكملاجراوملاىلعمهضعبهلمحوهريفكبتهتيصموهيخال
حرسثيفيوونلاهنضوسنأنبكلامنعضايعيضاقلاهلقنهجولااذهوةيرغصلا
ىنعممهضعبلاقوعدبلالهأرثاكنورغكبالجراوحلاناحيحصلابهذلانأبلس
رثكلاىلعفاخيورغكللادإربيصاعملاناكلذورفكلاىلاهبلوثبكلذزأثيدلا
رفكلاةقيقحعجارلاسيلفهريمعكتهلععجردفف47مهضعبلاقوٹةيةادلاءوساهنم

٠هسرفكهناكفنامالايفءاكرشايهورفاكنمؤملهاخألمجهنوكلريغكلالب
يفمهحالطصاومهبهذملثيدملاةفاخمنمةئشاناهلكوتيدحلاليوأتيفمهلاوقأهذه
ىنملاحضتاوبطلاناملهيلعءانامحاككةمعنلارفكىلعهولمحولوكرشلابرفكلاصيصخت
اذهاولمجولفثيداحالاريسفتنمعضاوميفةمدلارغكتابناىلااوجاتحادقوفكتلاىنتناو
.اوأرفكسااباناساذانيملسملازأينملاومجريأءابدقفهلوقللاوداواوراغناماهنممصاذ

كنمدبالفهيضتج هلا!هدرفاقداصناكنافابذاكوأاقداصلوالازوكبنأساهنالاهدحأرف
نمدبالفرفكهنماهرودصفابذاكناكناورفك اذاامماممنارفكدقوامهدحأرفك
«ملظأيدابلاوهلوقوفكرشلإبوأانرلبإباستوأاعرشلحامهيطدرففاصنالاداراازواج
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هزءاجامؤ>
مل۔۔وهبلعهللاىلصيناا»نعينغلبلاقةدبعوبأصءايلابلمملاطابخايفتعس

«كرشلاهطحاكلمملاطحءايرلالاقهنأه

نكميوايلالضاببسلاهنالغأهنوكهجووثكلذ,اممارفكآذااميفرهظياعااذهوايلظدشأيأ

ىفتخااذاامىلعلمحأ ايعرشامكحملظأوهفايحنميدابلاىلعمجربموللانافايه:ءقداصلالاح

ىنعماذهوهاخأبسيالناهنكمناكهنل قح:۔اهلوتيفىلامتهتناهرعيبراامالك

|رفاكابهلوقلهبحاصنودركلاما

38ءايرلابلمملاطابحاىفءاجامتح

ةنسوهتناباتكيفهدعديعولارثكدموىلاعتهتناريغللمءلاوههءايرلاهلوت»

طهلوت+(نوعاملانوعنعونوءارمنذلا)ىلا.تلاقمالسلاوةالصلاهلعهث.دن

لمعملةط۔حعرثابكلانأمدتدقوبونذلارئابكنمةريبكهنلهباوثلطيياهلمعلا

يذلاكىذألاونملاكنادهاولطبتال)ىلاتهلوقيفكلذتادصموكرشلاهلبحاك

الوءينلاتوصقوفكناوصأاومفرتال»ىلاعتهلوقوةبآلا(سانلاءاثرهلامقفن
صخااو4نورعشاالم.كاامعأطىنناضم.اضرهكلوقلاهاورهج

١ ٠ .

هتحصطثلالتخالةداعالاى:جتحبهههلءملانالواناسنالايفهثافمحلركذلابءارلا

صاخريغىنارملاو«نردلاهلنيصاخهللااودبعاالااورمأامو»ىلاعتهلوقلةيالاوهو

ط٫حمللريظ:ةاذهيكرثلاهطبحامكهلوق»هلكهلوهفهتناريغهبفكرشاالمعلمعنمو

هنوكيفههناشاكةفصلاهذهينهباشدقفربكالاكرشلاكطعءايرلانأىندلاوطيحلا
هام۔ءايرلالاقرنصالاكرشلاامواولاقرغصالاكرشلااوقتامالسلاهيلعلاقةللاريلالع
ىلاتهتناريغهبدبراهنأوهوىندملااذهلرغصااكرش



) ١١٦(

مهلايزتم

ءاجام
ءينلا)نعةربرهيبانعديزنبرباجنعةدبع:بحيفزح

موبحلايفرشعيداحلابابلازو
ىنعمبءاحلامضبهبحلايفهلوفف ىلاسفنلاليمىهوةبحملا ثيحبهيفهتكردألامكل"ىشلا

هارباملكناولجوزعهتالاسيلقيقحلالامكلانأملعاذادبملاوهيلااهبرقبامىلعاهلمحت

كلذوهتايفوهللالاهبحنكيملهللاىلاوهللابوهللانموهفهريغنموأهسفنن.الك
تلعجوةعاطلاةدارابةبحلاترسفكلذلوهيلاهبرقياميفةبغرلاوهتعاطةداراىضنتي

4رلديعلاهعهحواذههتعاطىلعصرحلاوملس7هلعهللاىلصلوسرلاعابتالةمزلتسم

ةبحملاقلعتواهروصتنكممالةيلعلاتاذلانالتاذلاسفقبحيرسفتناحصيالو

هتمحروهيلعهمامناوهتيادهوهلريملاةداراىهفهدبملهتناةبحمامأوروصتلاعرفتاذلا

تاذلاتافصنمةيحلانوكتلوالاىلعفهيلاريخلالاصناوهؤاضروهراونهتحليقو

ضوملانكممامىعقااذهلعفةفصىناثلاريسفتلاىلعنوكنوةدارالاتحةلخاداهنأل

فرزتعنوكلذءارواممنمؤننحنودابعلامهفردقلععضوملااذهيفةبحملاىنعمنمهيف

هتدارادبعللىلاعتهضةبفةبحلاضيةنفهضنبلاامأو»هتافصكاردانعزجملابىلامهل
هنبوقعهضنبفىناثلالوقلاىلعامأوتاذةفصوهفاذهىلعوكلذوحنوهنوقشوهباقع

مرافتتساامهدحأنيهجولمتحيفمالسلامهبلعةكئالملاوليربجبحامأوإههوركملالاصباو

وهوقللانمفورعملاىنعملاوهوهرهاظىلعىناثلاهجولاوهيلعءانثلاوهؤاعدوهل
ليم لوبتلامضوماماواعمنيهجولايفكاذدضىلعممضغبوهئاقلىلامهقايتشاوهبلالقلا

هلعمهؤانثوهنعمهؤاضروسانلابولقفلاوهفضرالافه

متهدابعلهللأبحفءاجام:ص
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هببحافانالفيدبعتببحأدقىنالبربجابلاقادبعهتنابحأاذالاق(ملسوهيلعهنلاىلص

ه,حيفهوبحافانالفبحأدقهتناناالاءيسلالهأيفىدانبمثمالسلاهيلعليربجهبحيف

كلذلثفادبعهناضنبأاذاوضرالالهأيفلوبقلاهلعضوبمثءايلالهأ

ءاحام
فلت ماسوهيلعتناىلصةتنالوسرفلاقلاقةربرهيبأقيرطنمو-هةنافنيياحتلا

لوسرنأةربرهيبانعانموقدنعثيدحلاصنهخلاادبعهتنابحأاذاهلوقه
ه.حافانالفتببحأدقيناليربجىدانآدبعهللابحأاذالاقلسوهيلعهتناىلصةنا

اولمعواونمانيذلاناههللالوقكلذفضرالالهاىفةبحملاهللزنت.ءايسلايفىدانف

تذضنبأدمتىاليربجىدانادبعهللاضفبأاذاويادونرلامللعجيستاحلاصلا
نالف ةنلاىلصينلا)نعنابوثنعوضرالالهأيفءاضنبلاهللزنيمئءامسلالهأيفىدانيف
يديبعناليربجلهللالوةيفكلذكلازيالفهناةاضرمسمتلبلدبعلانالاق(ملسوهيلع

شرمعلاةلمحهلوةيفنالفىلعهللاةمحرليربجلوقيفهيلعيئاضرفىنيضربناسمتليانالف

ىلصهللالوسرلاقضرالالاطممتعبسلاتاومسلالهأهلوقبىتحمهنولينيذلاهلوةيو

مملمجيستاحلاصلااولمعواونمآنيذلانا)هباتكفةتنالزنأيتلاةيالايهوملسوهيلعةتنا

ناوالاينطخسيانالفناليربجإبهللالوقيفهللاطخسسمتليلدبلاناو(ادونمجرلا

ىلعهللابضغليربجلوقيفهباعيضغ هلوقبتحمهنودنمهلوةبوشردلاةلمحهلوقبونالف

يبضغوهيلعيئاضرفهلوقيفوهبضغنمهثلابذوعنضرالاىلاط.هبمتعبسلاتاومسلالهأ

بذضغمحلوةوهيلعةتناةمحرةكنالناوليربجلوقيفولعفلاتافصننمامهناىلعليلدهياع
مهبحنوكبنأدعبيالورشلابءاعدلامهضنبوريملابءاعدلاةكئالملابحنالعليلدهبلعةتنا

ميدقتيفونينمؤذامهناوخايفكلذناكمكءاعدلاويلقلالاملانيرماللامزلتسممهضنبو

ىلعهلضفوىلاعتهتنانمهبرقوهفرشلامكىلعليلدثدحلااذهيفليربج شرملاةلمح مهريغو

منوجةلايفنيباحتملايفءاجامتح
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ةلالوقي نيأةمايقلاموبىلانتوكرابت ىلظالالظالمو.يلظيفمهاظأمويلايلجألنوباحتلا

هلبجنذاعمنعينغبلاقملازنراجنع4ةدعوبألات +

ثتدحىفهلوةو«يلظال!لظالمولظفمهلظأمويلايلجالنواحتملاناهلوق<

هللايفةبحملالضفنانيلالانيثيدحلانيذهيخلايفنيباحتمالتبجويتبحمذاعم

'ايلوامهضعبتانمؤملاونونمؤملا(ىلاعتهلوقنمآذخأة,٫الولاباندنعةفورعملايهوىلامت

77ا.زامالاىرعقثواملسوهلعهللأىلصهللالوسرلاقبزاعنءاربلالاق)ضمل

يفلاووهتنايفداعوهللايفضنباوهتنايفبحسابعنبالاقوهللايفضغبلاوهللايف

نمنوداويرخآلامويلاوهللابنونمؤياموقدجتال)أرقمثكلذبهتناةبالولانتامنافتل

ملسوهنيلعةتناىلصهللالوسرلاقهنعهللايضردوعسم«نبالاقولفةيآلا(ةتناداح
كسمتةحارتالجمتفايندلايفكدهزامأدياعلانالفللقنأءايبنالانهءيبىلاهللىحوأ

لهلاقيلعكلاموبرايلاقكيلعيلاميفتلمعاذافيبتززمتف"يلاكعاطقناامأو
يذمرتلايكلادنععقسالا«نبةلأاوثبدحينو»اودعيلتيداعوأايلويلتيلاو

ةوادعلاهذهونادعأداميويئايلوألاوبنميرلان.الينزعوىلاعتوكرابتهللالوقب

ميهاربايفةنسحةوسالتناكدن)ىلاعتهلوقنماذخأةءاربلاباندنعةفورعملايه

(هنمأربتهللاودعهناهلنيبتاهلف)ىلاعتهلوقو(كنمءاربانامهموقلاولاقذاهعمنيذلاو
ةرثكزامهليصفتيفبهذملاةمألاطأدقوةنسلاوباتكلاصنبناتتباثةءاربلاوةيالولاف

فاكلاضرفولاوحالاىلقتويواعدلابمشتواياضقلافالتخاوةعقاولاثادحألا
ال۔صمتوالامجاهتيصعملهالضنبلاوىلاعنهللاةعاطلهالةبحلالوصحهاكاذهنم

كلوتبسكماملتلخدقةمأكلت)فلساممثحبلاهمزليالومهنايعأبنيدهاشملايف

:عاطةقداصلاةرهشلاقيرطعبمملاهيلاىهتنااذاف(نولمعياوناكايعنولثستالومنبكام

`وةءاربلايفلولااذكوةفاكةلجلافالاوهنمهتبحهلعتبحوفلسن«هنيملصخش

هضنبراضحتساواميطمزاكناهركذدنعهتبحمراضحتساهيفينكيلبكلذراركتمزلي
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تبعتبجوىلاعتوكرابنهتنالوق(ملسوهيلعهللاىلصهنلالوسر)لاقلاق يفنيباحتملل

هيفنبلادتملاويفنيروازتملاويفنبسلاجتملاو

زوكرسءيشةءاربلاوةيالولانمبجاولانأرمالاةباغوايصاعناكراهركذدنع

فضيوهتوقبىوقيرادثيحهممرودينامباللمزالموهفنمؤملكنهذيف
اذكواضيأيرورضعيطملابحكلذكيرورضنمؤدللةعاطلابحنأامككهفضل

ثادحالاواهماكحأولاوحالانعثحبلانمكلذقوفامويما.لاوةيصهملايفلوقلا

» لبجنبذاعمو»»هيلعةناةمحرديدسوبأخيشلاايفلاطأامكآدبأادحأمزليالفاهمايأو

ةماسىنبيفمهضعبهبسندقويمشجلامثيجرزملايراصنالاذئاعنبسوأنبورمعنبا

نمرخآوة.اسينبفمدادعودحأىدأينبنمقيلولاقىدأينإنموهياكللالاق

ذاعمهيبألبقتامهناليقوماشلابساومعنوعاطيفتامذاعمنبنمحرلادبعمهنميقب
نيعبسلادحأوهونمحرلادبعابأىنكبذاعمناكوحبحملاوهومهرخاذاممزوكاذهىلعف

ودبدهشوراصنالانمةبقعلااودهشنيذلا ةئلاىلصةتنالوسرعماهلكدهاشملاوآد>أو

ىلصهقلالو۔ر)ىخآوملسوهع هرمعزاكودومسمنبةتلادبعنيبوهنب(ملسوهيلعةتنا
لوسريفوتىتحاهلزبملفنميلاىلاملسوهبلعهللاىلصهلسراوةنسةرشعنامنلسا

عبسليقوةرشعنزامنةنسساومعنوعاطيفهنعهللايضريفوتوملسوهيلعهتناىلصةللا

فولالنوعبرأليقوثال"ليقوةنسنيثالثواينام.رناكوحصألوالاوةرشع

اضرعالوالجاعاظحمهتبحمنوبلطيالنيذلامويلجأليأ«يفنيباحتمالهلوق «

نيسلاجتملاينلوقلااذكوهتعاطلعاميمجاوناكثيحمهبرءاضرلاضعبمهضعببحبامناوابيرق
دنعمهضعبسلجبنيذلامرههنيسلاجتملاوإلرطتللاباكهذهيفذافخلايفنيروازتملاويف
روازتلاوةدنجمدانجأحاورالانافهتافةدومللوقحلانايبوفيوختلاوريكذتلضعب
فلالدالابةداملاترجاميفضمبىلعمهضعللدتسينيذلام«نيلادنلاو»لصاوتلا

لسوهيلعةتناىلصةتنالوسرهلمفدقوةنسلانملالدالانأهيفونبدلايفةوخالانيبهلثم
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ءاجام

نعةربرهيفأنعديزنبرباجنعةديبعوأمتهبرءاقلدبعلابحيفوتح

اذاوهءاقلتببحأيئاقليدبعبحأاذالجوزعةتلالاقلاق(ملسوهيلعةتناىلصيبنلا (
» ءءاةلتهركىئانليدبعهرك «

نأحانجمكيلعسيلمكقيدصوأ)هلوقينزيزملابانكللاهبءاجوىناهمأوميهلايبأدنع
نيبدأتملاةخسنيفوهيلعهللاناوضرحلاصلافلسلافلسهيلعو(ًاناتشأوأاعيمجاولكأت
عمنولعفينيذلامه«نيبدأتلاولامهنيجلابىرخأةخسنيفويفنيلادتملاناكميف
دفورومالافسافسنوكرتيوقالخالانساحمنمعرشلارماوأهيضتقتامضعبمهضعب
تاكرحلانساعوة:طابلاوةرهاظلالاوحالاىلعوايندلاونيدلانسأحمىلعثيدحلالمتشا

قئاقحلارصبينمنيعلكلذحولبامكةيلاملاوةيندبلالاوحالاوتانكسملاو

رحىفءاحامتح .۔:تههبرءاقلدبعلا

يفروكملاهيلاعوجرلاىلامتهلاءاقمبدارملاههءاتلتبحأيئاقليدبعبحأاذاهلوت»

؛تروعجارهيلااناوهللانااولاق)نينمؤملانعةياكحهلوفو(نوعجرتهيلاو)ىلاعتهلوق

دبعنعتلارابملانبالاقتوملاكلذبابوءاقبلارادىلاءانغلارادنملقنلاوههيلاعوجرلاو

كلاممدقفلامكللهلاقتوملابحأاليلامهتنالوسرايلجرلاقلاقةتفاديبعنبهلل
ىوروهعمفلختينأبحأهفلخاوهقحلينأبحأهمدقاهلامعمرملانافكيدينيي
توملانمكيلابحأءيشننوكيالفيتيصوتظغحزاسنآنعبيغرتلافيناهصالا

يفونمؤملاةناحبرتوملانيسحلادبسلانعيمايدلاىورو نمؤلاةفحتتوملارباجثيدح
تهركيزاقليدبعهركاذاوهلوق»رانلاىلادادازامهوىناملاعيرريناندلاواردلاو

نهوءاقللالوأهنالتوملاهركاءاقلهركنموهلمعءاسنمالاتلاءاقلهركبالويهءاقل

هنونمتنالو)ىلامنلاقمامعأءوبكلذوةابلاىلعمهصرحيفدوهلاهباشدقفتوملاهرك
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:7
متهيريطتلاورذحلاوردقلايفزح

ءوساةداتقلاقدانملاىلعرارصالاوبيذكتلانمهولعفاميأ(مهيدياتمدقامعآدبأ

اهفءاقبلابحموهفءهايندللمعامناوهدعبالمدقيملهناكلذهجوواديدشتوملاهركيلمعلا

يعيبطرمأاذهنافلجالاروضحدنععزفلاوةشحولانمنمؤملاهدجامكلذنمسيلو

وهفسوفنلاهيلعتلبج مثملعأهتناوهتلعءافشكلذيفناملعنليكلاوءاودلاةهاركريظن
هركنلاناةشئاعتااقفةدابعثيدحيفادازنيخيشلانأوهواذهريغاريسفتثيدحللتيأر

نلاناوضربرشبتوملاهرضحاذانمؤملانكلوكاذسيلرلسوهيلع"تلاىلصلاقتوملا

اذارفاكلاناوهءاقلهتنابحأوهللاءاقلبحأفهمامأامهيلابحأءيشسيلفهتماركو
هءاقلةتلاهركوهتناءاقلهركمهمامأاممهيلاهركأءيشسيظهتبوقعوتناباذمبرشبرضح

ملعأةللاوىلاتهبرمالكىنعمبملعأوهوعرشلابحاصنعهنالهلبقايمىلوأريسفتلااذهو
ميهربطتلاورذحلاوردقلايفرشعثلاثلابابلا

رسكبرذحلاسسالاواحرفحرفكركلابرذحردصفنيتحتفبرذلااماملاردقلاينهلوقف

لاقلمكنوكسف يفهركذوودعلادئاكملظقيتلاوةبهألاذخأدارملاو(كرذحاوذخ)لاعت
ناكوردقلايفان.الهنآىلاةراشابابلاثيداحأنمءيشيفهبحرصيملهنأعمةمجرتل

رمتأهتلالوسرايليقفيشملاعرسألئامفدهبرماذا(ملسوهيلعةتناىلصةللالوسر (

نمتربطتلاقيمؤاشنلاوهفربطتلاامأو»هردقىلاهللاءاضقنمرفألاقهتناءاضقنم

يفابحرصيملويدرلالافلانمهنممءاشتياموهوةبنعكةريطلامسالاوءيشلابويشلا

يذلاثيدلاةباوريفانموقدنعتبثامىلاراشأبترملالعلوبابلاثيداحأنميش

ةريطالوةماهالانموقدنعهنافرفصالوىودعالوةماهالهلوقوهوةديبعوأهلسرأ
هنأوأهيلعهتناناؤضرعيبرلاهجرخمملناوهتحصوكلذنعيهلاتربىلاراشأهنآنكممو
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ءاجام
لو۔رنعينلبلاقديزنبرباجنعةديبعوياةهردقوءاضقبءايشالانأفزح

«4سكلاوزجملايتحردقو"اضقئشلكلاقملسوهبلعتلالصتا

ملهتهلوتوردقوءاضقبيدلك(ملسوهبلعتلايلص)هلوقيفاهنعيهنلالوخدىلاراشأ

رعاشلالاقكاطخيلنكبلكباصأاموكبيصيلنكيملكاطخأامنأ

چمولبه۔.تالرهدلارذعاف«ءاضقدرتالسانلاةريط «

4 موبلكيفلزنتاانلاوهدوعسبهصخمييأل

هموقوموعليرجتسوحمو«دوعسهيفوالامويسيلوف

رثاطلوأترقنازفستدارأاذابرعلاتناكوةريطسانلارثكآسرفلاتناكو
ةناىلصءينلا)ىهنفتمءاشتوتمجرةرسيراطناوتنميتوتراسةنمراطنافهاقلت

يمهنأسابعنبانعةمركعىكحواهناننكوىفريطلااورقألاقوكلذنع(ملسوهيط
نمةريطلاورشالوريخالسابعنبالاقريخهدنعسلاجلجرهللاتفحيصيرئاطهب

٠ ينلانعىوراملقيظهتضراعناواهنعسفنلافرصواهحارطابجيفزامرحلاعئارذ

لوحالوتنأالاتائيسلاعفديالوتنأالاتاريملابينأيالمهللاملسوهبلعهنلاىلص
ةتناىلعلكوتلاةريطلاةرافكماللاوةالصلاهيلعهنعءاجوميظعلايلدلاهللابالاةوقالو
ةريطلاكرتيفةريملالاقيو

ةهردقوءاضتبءايشالانأيفءاجامزوت
وللايفالامجاتانئاكااعيمجداجماءاضقلاردقوماضةب"يشلكهلوت ظوفحملا ««

نمناوإ»ىلامتلاقرخآدءدادحاوةيجراخلاداوملايفالبصفتاهداجناردقلاوىلاستةللالعيفو

رمالاوىلاعتهللانمكحلاوهءاضقلاليقومولممردةبالاهلزناموهنثازخاندنعالا؟وش

ةعنوجودج٬يع
رابعءاضقلا«ليقوإ»داجمالاوراهظالابليصفتلاوربدقتلاوهردقلاولوأ



) ١٢٣(

ةرابعردتلاوعادبالاليبسىلعةلمحتةعمتجمظوفحملاحوالاونيبملاباتكلايفتاقولخملا

هلوقوفدحاوتارابعلاىدؤموطئارشلالوصحدعبنايعالايفةلزنمةلصفماهدوجونع

افطعامهرجمولكىلعانطعسيكلاوزجملاعفربهانيوريضاةلالاق4سبكلاوزجملاىتح

بجامكرتوهليقوةردقلامد۔عوهوهرهاظىلعانهزجعلانألمتحمولاقءيشىلع

فيوستلاوهلعف رومأيفمومهلالمتحبوتاعاطلانعزجملالمتحمولاقهتقونعهريخأتوهب

دقزجاحلانأهانعمورومالابقذلاوطاشنلاوهوزجعلادضسيكلاوةرخآلاوايندلا

ريمأابلاقفخيشهلأسنيصنمبلاطنأنبيلععجرالوهيكردقسيكللاودزيردق

ةمسنلاأربوةبحلاقلفيذلاولاقردقوءاضقبناكاماشلاىلاانريسمنعانربخانينمؤلا

هنلاويئانعبستحاخيشلالاقفردقوءاضقبالاةماتانولعالوايداوانطبهالواثطومانطوام

مأوكريسميفكرجأهتنامظعدقفخيشلااهبألبيلعهللاقفائيشرجألانميلىرأام

الونيهركمكتالاحنم.يشيفاونوكتملونوفرصنممتأوكفرسصنمىفونورثاس

ه_.۔مناكالهضوانقاسردقلاوءاضقلاونبرطضمنكملفيكخيشلالاقفنيرطضمأهيلا

كلذكنراكولامناحآردقوامزالءاضقتننظكالملخيشلااهبآكليويلعلاقفانفارصناو

نسحمفدمحمالوذللةمئالنكنملويمنلاورمالاوديعولاوذعولاوباق.لاوباوثلالطبل

نسحملانممذلابىلوأءيملاالوءيملانمحدملابىلوأنسحملانكبملو ناوالاةدبعةلاقمثلت

هذ_هةيردةهوباوصلانعىسلالهأوروزلادوهشونمحرلاءايصخوناطيشلادنجو
عطبملوابولنمصعملواريسإفلكواريذحمىهنواريسخمرمأةللانااهسوحعوةمالا

نيذلانظكلذالطاباءمْنباموضرالاوتاومسلاقلخملواثبعلسرلالسربملواهركم

ارهشلوةيوهوارورسهخيشلاضهنفرانلانماورفكنيذللليوفاورفك

4اناوضرنرلانمروشنلاموي«هتعاطبوجرنيذلامامالاتنأ»

«انا۔۔حاهيفانعكيركازج٭اسبتلمناكاماننيدنمتحضوأ«



(١٦٢٤ )

ءاجام
هيلعةنلاىلصهتنالوسرلاقلاقت.اصلانبةدابعنعيننملعيرلالاتيردقلابنامالايف»

هللانمهناهرشوهريخردقلابنمؤتىتحنامبالاةقيقحغلبتونمؤننلودجمنلكنا7

-تردقلابنامالايفءاجاما

ىتحناميالانمنكمتتناوأنامالانمكبولطبرفظتنليأهدجتنلهلوق»

هلاةفر٬كلتملاهطساوبوالقملابدوجواهنمهوجوىلعدوجولاوهرشوردقلاريخملعل

هرشوردقلاريخملسلاهرسفهنافثيدحلااذههجولااذ_هنموةؤبنلاةفرعموىلامن

دوحولكلاثلاهجولاومهومندحوثمحوحءىشلانمن؟كمتلانع4رمعلهنأيناثلاهجولاو

تدحووهنوصتدحووه..طتد>ووادبزتدحووغسخلاساوملاىدحا

دوحوسماخلاهحولاوعبشلاتدحووعةوهشلاةوهبدوحوعبارلاهحولااوهتوشخ

نايأ4نامألاةقصحغلبتونمؤتناوهلوق»طخسلاونزملادجوكضغلاةو

اذاوىلكلانامالانمؤزجردقلابنامالانالكلذبالااعرشةبجاولاهتقيقحىلالصت

فتنا نعهنعهللاىضرءادردلايبأثيدحنمدمحادنعواباكةقيقحلاتفتناةقيقحلاؤزج

ناملعيحناعالاةة.صحديعغلبامو.7ءىشلكالاقهملسوهيلعهللاىلصءيبنلا»

٥:رشوهربخردقلابنمؤنتح4ر«ه.صےرلنكيم٥اطخ١امو٥اظخلنكبهباصاام

بسكَلابفبسكلاالاهبفدبعللسبلهنأوىلامتهللانمهاككلذنأقدصتتحيأ
دا۔.لادمحتنرفعلجرلاقوتيستكااماهملعوتسكاماهل9بقاعهلعوراثي

لاقاهبلعمهبقاعيشيصاعملاىلعهقلخربج:انملدعاوهلاعنةللانالاةفنوربحم

رمألاقوهفيكولاقناطلسهكلميفد۔حألنوكبنأنمزعأوهلاقمهيلاضوفذ

لزانمثالثعهيفسانلالاةذردقلانعسابعنالئسوضاوغالورحالنيمأنبب

اممءا,شالاهتناىلافاضأنموهرصأيفهللاداضدفةئيشمرمألايفدبعلللعجنم



)١٢٥(
كاطخأامناملعتلاقهرشوردقلاريخملعأنايلفيكهللالو۔رايتاقلاق

كلذريغىلعتمنافكاطخيلنكيملكباصأاموكببصيلنكبمل

يذلاكلذفهللالضفبفتمحرنالاقلجرواميظعهللاىلعىرتفادقفهنعهللاهزني

اولاقنارجتدفونأركذوهمكحيفهلهجملوهقلخيفةللملظيملودايندوهنيدهلملسي
ماا(ملسوهيلعةتناىلص)لاقفانبذعد.نذلاانذعهللابتكي)ملسوهبلعتلالصءينال(

.يداعملابنولمموقةمالاهذلنوكيسلاقهنا)ملسوهلعهللاىلص)هنعوهللاءاصخ

سيلأهلبقنافهمهنمينربيتامهوملعافمهومتبقلاذافردقوءاضقهللانميهنولوتي

لمفردقلاناامهنيبقرفلاورودقملاىلعبذعيامناهباوجلاف»ردقلاىلعهللابذعي

ةديبعيبأةلثسميهو(ارودقمردقهتلارمأناكو)ىلاعتلاقودبعلالعفوهرودقملاوهللا

مهيدهياماوءاضلاىلعسانلابذعلالىلامت4اذءاضةلافلونلااذكوءاطعنلصاوح

دبع!العفيناثلاومزاجامكحهبهكحو'ىثلاهؤاضماوهوهنلالعفلةوالافآىضقملاىلع
ردقلابنامالادعبتساهناكملعأنايلفهلوق»لزالايفةللاداضقاملهبسكيأ

دعنالا؛ىثلابناعالاروصتالذاملعلاعرفناميالاناكلذوىلاعتهللابيغنموهيذلا

خلاكاطخيلنكيملكباصأامناملمتهتنالوسرهللاقمثنفاليصمتوأةلجهكاردا
ينانياذهوهبناميالابجوأدقوبيغلابنونمؤينيذلاىلاعتهتاحدمهليقنافت

اميفلسرلاقيدصتوهامنابينلابناميالانرمبجاولاناهباوجلافمتركذام
نمهباورتخأاميوةرخا١لاوادلافهماكحأوهتافصنملجوزعهللانعهاوربخأ

قودصملاقداصلاناسلنمهوذخأثحثىلابملعلانعاذهوةلفتسااوة۔ذضاللاعئاقولا

سفنبلهجلانامبالليفانملاوثيدحلااذهفةدابعل(ملسوهبلعةتناىلص)هباوجكلذنمو

يفحولوادشرتسملأسفةللاىلارئلاوريللاةبسنبنمؤيفيكملعيملةدابعناف؛ينلا
كاطخأامنامعتهلوقفبارتسملاعفديامباوجلايفهلنيببىتحداعبتسالابلاؤسلا
(انلهنابتكمالاانبيصبنللق)ىلاعتهلوقلقباطماذههخلاكبيصيلنكب



(١٢٦(

.اجامراتلاتلخد

ىلصهللالوسرلاقلاق«ةديبخوبأ»متهمرغملاوىودعلاوةمامحلايفتح
ضرملانمءيثلوحتاليأىودعالعيبرلالاقرفصالوىودعالوةماهالملسوهيلعةللا

ةللالوسر»اهاباهملعيتلاتاملكلانمسابعنبهللادبعثيدحنميذمرتلادنعو

الاكوءةنيمل؛يشبكوعفنيناىلعتعمتجاولةمالاناملعاولاق«ملسوهيلعهللاىلص

ةللاهبتكدقثيشالاكورضيملكورضيناىلعاوعمتجاناوكلةللاهبتكدق؟يث

ملعاو"يذمرتلاريغدنعوحيحصنسحيذمرتلالقفحصلاتفجومالقالاتفركيلع
يفمالكلاراسينبملسملاقكاطخيلنكبمكباصأاموكبيصيلنكيملكاطخأامنا

الهنامللجرللمعافاممضرعكرديالامهيفسانلاكلهيتراض,رعنايداوردقلا

فرطم«لاقو»ةتنابتكامالاهببصيالهناميلجرلكوتلكوتوهلمعالاهبحن
انباصأنافرذحويقتنكلويلردقلوقبمههتايفتيبقوفدعصينأدحالسلل

ري۔غىلعتيملانالرانااتلخدهلوق»انلهللابتكامالاانيصينلهناانماع؟يش

غلبيلنموزاعالاةقيقحغلبلهنالكلذوىلاتةتلابذايعلاومالسالاريغىلعتيمكلذ

نمؤمبسيلفنلميالاةقيةح
مدنرفصلاوىودملاوةمالايفءاجامتمح

ءادعالانممساةلممملانيملاحتفبههىودعالوهلوقو»ميملافيفختبةماهالهلوق «

ناملعاءانلاوداصلاحتفبر۔فصالوهلوقوءاتبالاوءاعرالانمىوقبلاوىوعرلاك

اومعزةمالااهنممضاوميفاهبقنبعرشلاءاجاهةقيقحالاهمعزترومأاهنيلهاجيفبردلل

4 لبقو»هراث,ذخؤينأىلاناشطعيتافينوقساحبصيفلوتقملاسأرنمجرخمرئاطاهنا
كردأاذافينوقسالوةتفةماهريصتهراثكردباليذلاليتقلاحورنأمزتبرملاتناك
ريطتفةماهريصتهحورليقوتيملاماظعنانوزاوناكليقو»تراطهزاثب



) ١٢٧(

ه۔ارنمتجرخںاسنالاتاماذانولوقيةيلهاجلالهأناك(ةماهالو)ودعيفدريغلا

مرحرهشنومرحواماعرهصرمشنومرحة.اهاملايناوناك(رصالو)هلتمتىتلاىهوةماه

يفدحأتاماذانورخآلاقوهلككلذنع(مل۔وهيلعهللاىلصهتنالوسر)ماهنفاماع

كلاذنعمل۔.وه.لعهنلاىلصىنلاىمنفهاتمتلاىهورغصهبة۔اها١

تجرخناذالاتاماذانولوقيةيلهاجلالهأناكميبرلاهلاقولفىدصلاهنوسيو
يهليقولليللاربطنميهوانومءاشتيرثاطمسالووهلتحتىلايهوهماههسأرن-ص

لديفالتخالااذهوةموبلا لصأيفةفلتخمبهاذمىلعددقئارطكلذيفاوناكمهنآ

عبرلاناتفىودملاامأوفدسافمهوولطابلايخلكلاواهنابىلعمهقافتاممةماما

لام.وهذناكيذلاهلعزواجتياودهفهريغ1ضراانم'يشلوحتالاهفيهيف

الثمبرجريعيبنوكبنأكلذوءادلابحاصباملثمهباصااذاءادعاهيدعيءادلاهادعأ

هلطبأدقوه.اصأامادبصذفاهيابرلانهبامىدعتنأراذ>ىرخأل\هتاطاانعقتف

(ملسوهبلعةناىلصءينلا)مهماعافيدعتيهنبضرملانانونظياوناكمهنالمالسالا

ثيداحالاضم؛يفلاقاذهلوءادلالزنيوضرعيذلاوهةلئلاامناوكلذكمالاسلهنا

يفاوناكميبرلالاقهرفصلااهنمو»برلاهيفراصنبأنمىألوالاريعبلاىدعأنف

هلعهللاىلصهللالوسر(ماهفاماعمرحرهشنومهرحخمواماعرغصرمشنوهرمة۔اهاخا

هرغكلايفةدإيزينلاانا»ىلامنهلوقيفروكذملا؟يذنلاوهكلذوهاككلذنع(ملسو

فارطايهوهفيسارثعوجلادنعضذتناذالافوجف4۔>هنااوعزماشهنبالاقو

وهويدمتاهاريثالانبادازرفصىمستةيحلاكلتونطبلالتفرشتقلاعالظالا

نمةغ:اطزورخاهلوقبدارااوضارتعااههنيبامولوقلالوةموهرفصهبهلوقف«هلتقتيتلا
كلذمالسالالاطبافة۔اهالا



(١٢٨(

ءاجام
سابعنانعدلزنبرباجنعةد۔.بعوأدمحصملعمناهدربنأىمنف <

هتةشامتبرجيذلارئامملاعبرلالاقحصميلعمناهدراللاق)ملسوهلعهللاىلصيتلا(نع

لحمالررذلاوهبرضيفهيلعهتدشأملزنيالىنيهركبامهتيثاميفساايذلاحصملاوتضرموأ

ةنتفلا“ے,={أه تناذ»3مشعثلاثلارابلا

:1 حصملعمماهدربنأ7فءاجامزح

نهلبالاذخايءادوهومايلااهيفتلالبالابحاصمئامملاهحصمىلعمناهدريالهلوق«

ةح,حصلالبالابحاصحدملاوورتملاهذخأاذافلبالاذخايءادكاحضلالاقوشطعلا

رملالبالابحاصدربالىنملاو طاتخناللةحيحصلالبالابحاصدرولاحءالاهلبابةطب

رفرخآثبدحيفءاجوحصمىلعةهاعوذدروبالءاجوحيحصلاضبراارضيفنالبالا

هراثااذه4حووهريغاولزنافايداولزناذاموذجحملايفءاجودسالانمكرارفماذجلانر

قرخةلوقاخنالدقواهباحصأةرشابمدنعللعلاهذهقلخهنالاغلاىفةداعلاىرجأىلاعت
نالىودعالوةماهالثيدحيفهنعىهنلاريغاذهومهبراوربتخمنأدابعللسيلودئاوملا
يفةتلنوكبنأريغنماذهىلااذهنمضراللوحموهوكلذيفةيلهاجلاداقتعاهنعىمنملا

عأةللاونيبرفككلذوةعيبطلاربأتفعئابطلالهأهلوةتامريظنلعفكلذ

متةنتفلايفرشعثلاثلابابلاؤيح

ىهذلاتنتفلاقيرابتخالالصالايفىهوءاتلازوكسرءافلارسكبهةنتفلايفهلوق٢

ىلعتتاطأمهوركملاورابتخالاوةنحناهتجرخأاميفتلمعتسايدرمأديجأهتربتخااذارانلا

لجماموبةرماتلاقكلذريغوروجملاوةحرضفلاوىبرحتلاومتالاورفكلالثاو١نهوركملك

چلجلامويكامويرامف«يننيشوبورحلاتدهشف
هلطبعاجشهلتقأو٭ةنتفلسىلعىذأل
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؛“لحرتملركسعكتيلو٭اهلحريفةنيمظلاتيلف
ةشئاعهيلعيذلانلامساليقركسعوةشئاعاهبدارملاوجدوهلايفةأرأاةنيعظنا

رتفاذهىلعو رهاظلاوهاكشيجلاهبداربنأنكميوةيقوفلاةانثملامضبتيبلايفلحم

ةتلاهجررترااكتبدلالهأبودقولعافللاينبمءاملارسكوهلواحتفبلحمرتفهلعو

لئاقنمزعهلوقبزيزعلاهباتكيىلاعتةتنااهركذيتلاةنتفلااهبنونعيواباوبأةنتف اوةتاوإه
رارقاكهرثأ5ابنذاوقتاىأيواضيبلالاقةصاخنماوملظنيذلاني.تنالةنتف

لساكتلاوعدبلاروهظوةملكااقارتفاوفورعملابرمالايفةنهادملاوكرهظانببركشلا

مرهظأنيبركنملااورةيالنأنينمؤملالجوزعةتنارصأهسابعنبالاقوهداهجلايف
ةملكلاقارتفاةنتفلابدارأههديزنبالاقو»ملاظلاريغولظلابيصيفباذعلابهللامهميف

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقلاقةريرهيبانعناخيشلاىوراضعبمهضعبةفلاخمو

ىعاسلانمريخيئثاملاويشاملانمريخاهبفمئاقلاومئاقلانمريخاهبفدعاقلانتفنوكت

جرخاهلاقروتنملاردلايفوههبذميلفاذاعموأأججامدجونموهفرشتسةاملفرشتنم
ريبزللانلقلاقفرطمنعركاسعناوةبودرمنباورذنملانباورازبلاودحأ ةنادبعابأاب

ةتنالوسر)دبعىلعانأرقاناريبزلالاقفهمدبنوبلاطتمجمثلتقىتحةفيلحلاميض

«ةصاخركنماوملظنيذلانييصتالةنتفاوقتاو»نامعورمعوركبيبأو(لسوهيلةتناىلص
ميغود۔حنبدبعوهةبيشيبانباجرخاو٭انيفتعقوىتحاهلهاانابسنكنو

نبا ريبزلانعةيودرمنباوخيشلاوبأومتاحيبأنباورذنملانياوريرجنباونتفلايفدامح

نبذلاني.صتالةنتفاوقتاو)اهبنوينعملانحتاذافاهلهأنماناىرناموانامزانآرقدقللاق
نييصتالةنتفاوقتاوهلوقيفنسحلانعهمتاحيبأنباجرخأوه(ةصاخكماوملظ

نباوربرجنباجرخأوهنئاكوهيذلارمالاوءالبلالاقةصاخكنماوملظنيذلا
يلعيفتلزنلاةصاخكنماوملظنبذلانببصتالةنتفاوتناوهلوتىفنسحلانعرذنملا

ملعدةناوامألاقةبالايفنسحلانعديمحنبدبعجرخأو»ريبزلاوةحلطونامعو

ةبالايفةداتتنعخيشلاهأوديمحنبدبعجرخأوموقاهبصخيسهنأتلزننيحماوقا



١٣٠ ()

ةتناىلصةتنالوسر)لاقلاقرعنبانعديزنبرباجنع(ةديبعوبأ) ةنتفلاناالا(لسوهبلع
نبالاقدبزنبرباجلاققرشملاوحمهديبراشأوانهاه لوسر)دعباهنورظتنبسانلاوسابع

ىلصهتنا قرشملاوحننمتبشنىتح(ملسوهاعةنا

هناةيالاهذهتلرتنبحملسوهاعةللاىلصدمحباحصأنمبابلالاووذهتناوعلاق

هلل١ىلصدرحباحصأيفتلرلاقؤأاحضلانع4ديمحن'دبعجرخأو<نتفنوكيس

تلازنهذهلاقةيالايفيدلانعخيلاوبأو«ريرجنباجرخأو»ةصاخملسوهيلع
ن!اجرخاوهردبله١نماهورهزلاوةحلطنيلوتقملاںاكفاولافةصاخردبلهأف

ني.صتالةنتفاوةتاوهلوقيني٨لانعخيشلاواوماحف١نباوردنملانباو4ةباشيأ

يلطويللروثنملاردلانمهلكاذهلهلاباحصأمهنأتربخلاقةصاخكنماوماظنيذلا

قاحساننبدامحتعم۔لافكلادبعوأينثدحلاقزايفسينأتاياورنمدنسملايفينأيسو

.يبنلادنعو(ةصاخركنماوماظنب.دلانميصتالةنفاوةناو(ةلالاهذهتلزن1هنأيمزراوملا

ذثموبانأنيأركبوبألاقفنامنعويلعواهنعهتنايضررمعوركبوباملسوهيلعةللاىلص
ماقمثبارتلاتحتلافذئموبهللالوسرايانآنيأورمعلاقمثبارتلتحتلاةفةتنالوسراي

ذئمويانأنيألاقويطماقفبشنتكبوحتفتكبلاقفهللالوسرايذثموبانأنبألاقفنايع

زاالاهلوقهديقيفريعبلاىشماهيفىشمتاهدئاقواهمامزواهماماتنألاقفهلفلوسراي
ةنتفلاناوالاهلوقكلامنبسنأثيدحنمةرامالاوةيالولابابفمدةتدقهانهاهةنتفلا

هلوقيراصنالادوهسميبثيدحنمزامالاباب٢7قرمملاواثالثه.اراشأوانهاه

زاطيشلاانرقعلطيثيحلبالاباذألوصأدنعنبدادفلايفبولقلاظلغوةنتفلاناو

ييد-لالوقابيرقمدقتورضموةحير او.الظنيذلانييصتالةنتفاوةتاو)ىلامتهلوقريسفت

كلذبنوينعملامهنااضيأريبزلالوقمدقتولمجلاباحصأمهناتربخألاق(ةصاخكنم
نتناكتلاةهلاىلايهامناقرملاوحمةراشالافاض.باهضعبرسفيراثالاونيداحالادذهف

ىنتعااتاوةرصبلاةيحانيهولمملاةمقواهيف جورخلواتناكاهنالاهيلعهيبنتلابعراشلا



(١٣١(

نميجانلاف يردخلاديمسيبأنعديزنبرباجنع(ةديبعوبأ)اهيفكلهنمكلالاواهنماجت
زاكشو(ملسوهيلعةتناىلصهتنالوسر)لاقلاق فعشاجسعبتيامنضملسملالامريخنوكت

اهسؤرلابلافعشعيبرلالاقةنتفلانمهنيدبرفيرطملاعضاومولابلا

بوصالومهعمجرخممليذلاوهوياهنماجتنميجانلافهلوق»لداملامامالاىلعينبب

كلهزرمكلاملاوهلوقهنمهلاىلاءىربوههركلبهبيضرالوهبحأالومهجورخ

ثيدحيفهيلاراشملاوههوحتوكلذفاهبوصوأاهبىضروأاهبحأواهلخديأاهبف

كلاهةنتفلايفلخادلانأبحيرصلاهيفوخلايضوحنعلاجرَنداذيلوهلوقبضوملا
داهتجالارجأمسدنعهللبروذعم"رطخلانأوداهتجامهفالتخاناانموقمعزيامفالخىلع

يأةمجعملانيشلارسكب«كشويهلوق»(نيقداصمكناناهرباوتاهلق (
لاقنوكبربخ«اننهلوق»ة؛يدرةنليهيرهوجلالاقونيشلاحتفزوجموعرسي

«لابجلافعشهلوق»ريخاهربخونوكيمساوهفمفرلابمنغةياورلايفرمشالاورج>حنا
ىعرملاولابجلاسؤرةكأمججمكأكةفيشممجءافاهدعبةلمهملانيعلاوةمجمملانيشلاحتفب

يتلاةنكمالاينعيهرطملاعضاوموهلوق»زاجملادالببيفاهسالاهريغنمرسيأءاملاواهيف
رثكآوناردنلاكرطملانمءاملاعمجنيتلاعضاوملاديرينانكمموةيدابلانمرطملااهيفعقي

لكلاةدارانمعنامالوةيدوالاولابجلانيبيتلاجاجفلايهوباعشلايفاذهدجويام

نوكيوميستلانكمموهيفهقفتلادمبنوكيامنانيدلابرارفلانال(افجادب)نمهيفانيالو
لادربخلاوةنتفلايفعوقولانمفوخلاباكترانمريخهيفامىلعءافجلاكلذناىنعملا

طالتخالاروهجالاقفةلزعلالصأيففلسلافلتخادموهنيدىلعفاخنملةلزدلاةليضفىلع

ةمالسلاققحتلىلوأةلزعلاموقلاقوةيويندلاوةينيدلادئاوفلاباستكآنمهيفاللضفأ
جراعملانمةعاجلاةالصفنيلوقلاةلدأتطس؛دقوهلعفهلعنبتامةفرعمطرش

رمألالكشأنافةيصمميفمقبهنأهنظىلعنيالنملةطلاخملاليضفتيوونلاراتخاو
نيرصألادحأهمزلينممهنفصاخشالافالتخابكلذفلتخهريغلاقوىلوأةلزعلاف



(١٣٧٢(

لوبباهرابدتساوةلبقلالابةتسانعيملايفءاجام».>راجتسالابةراهطلاينزو

نبرباجنعهةديبعوبأوهطئاغوأ هبلعهتلاىلصةتنالوسر)لاقلاقهللادبعنبرباجنعدز
ناكاذالاقسابعنباكلذنعتلأسفرااجلاقطئاغالولوببةلبقلااولبقتسنال(لسو
وهولايحةلبةلانببوسانلانببلاحدقهنالسابالفتويبلايفامأورافقلاوىراحصلايفكلذ

ةصفحىلعتلخدلاقرنبهللادبعنعىنغابلاقدبزنبرباجنع(ةديبعوبأ)رادجلا

انتخااضرامتثاولاوحالافالتخابفلتخيفابواستناوكلذهلحجرتينممهنمو

ملعأةناوتاقوالافالتخاب

مذيراجتسالاوةراهطلايفرثعمبارلابابلازيح
ضرءلا,هاطوهدسجنلاوسندلانم"اقنلاىهفةراهطلاامأكرايجتسالاوةراهطلاينهلوق»

يفعرثلااهلعتساوراهطاممجلاورهطضيحالةضقانملاةلاحالليقهنموبيعلانميربيأ

يهوثدحلاةلازااهنموىذالاةلازااهنمعضاوم ةبانجلانمل۔۔فلااهنموىرغصلاةراهطلا

يهوضرملاو لمعتسالصحتلالاوحالاهبلعتلاةمحربترملااهبدارأوىربكلاةراهطلا
ةيسلاةساجنلابثولتيالبابلايفةروكذلابادآلابذخآلانافةجاحلاءاضقيفبدالا

ملقوهفرامجتسالاامأوفمئالايهوةيوندللالوتبلايهو يهوراجلاوتارلابةساجنلا
ضعبيفوكلذلعفاذاناسنالاراجتسالاةيةريغصلاةراحلا ةراهطاايفبابخ۔نلا

ضعبنعتكسوبابلاثبداحأضعبىلعمجرتدقنوكيفهيلعورامجتسالإب
» طثاغوألوبلاهرابمتساوةلبةلالابقتسانعيملايفءاجام

نبمكنم7بكنمارحنورن4هنلادعنرباجنعهلوق ٠

نةبقعتنبةبيسنهمأورهشأاذ_هواذهريغهتب۔۔ذيفليقويجاسلايراصنالاةل۔

7 مارحيدوأوهعمتجممغنبكن.مارحن'ديزنبيبانننانسنيدع



(١٢٣)
ىبصوهوهيبأ.ةيناثلاةتملادهشحصألوالاونمحرلادبعوبألةوهنلادبعوبأ لاقو

اردبدهشمهضعب لوقيارباجعمسهنأريبزلاىبأنعودحأةوزغكلاذكو:هدهيليقو

الواردبدهشألرباجلاقةوزغةرثععبس(ملسوعه.:ةناللصهنالوسر)عمتوزغ
- يلصهتنالوسرنعفاختأملدحأمويلتقاهفيبأيندنمادحأ ةوزغيفملسوهيلعهتنا

ىبانبيلععمنيفصدهشوةوزنةرشعنامت(ملسوهاعةللاىلصءيبلا)عمدهشليقو

هيلعىلصونيعبسوعبسةنسليقونيعبسوعأةنسيفوتوهررخآيفيموبلاط

ةلبقلااولبقتسنالهلوق»ةنسنبمسنوابرأرباجرعناكوةنيدلاريمأناكوزامنعنبنابأ

نيبهتجاجلاسلاجملسوهيلعةتلاىلصهللالورتأرفرعنالوقوطئاالولوب

حابأاذهلجأنرباجلاقةديبعوبالاقسدقملاتيبالبقتسمةيمكلاريدتسمنيتنبل

لوةالامصخلمفلالمجهنعهللاىضرهنأكلذو«تويلايفةلبقلالابقتساسابعنبا
وهوسانلانيبوةلبقلانيبلئاملالوصحوهوتويبلايفكلذةحابايفةلعلاربتعاو

فكيرداالهللاوبوبأينألوقامأوراذقلاوىراحملاىلع7لمحورادجلا

عنصياميفةياردلامدعنعرابخاوهامناوبهذمسيلففكلاىنساركلاهذهعنصأ
ريملهنعهللايضربوبأابانالاقينانكميوةلدالانيبامجلاقاملاقفسابعنباردمو
نكميوملسوهلعهنلاىلصهتايصوصخةلمجنمنوكتنأنكمبهناللفلابصصختلا

موقلاقو»»انيلاروهجوانباحصأسابعنبالوتوهولوالاىلعوهنلبيللمهلانا

لاقوجيبرعلانباةيكااملانمهحجرودجاوةفينحيبانعروهشملاوهواقاط.ممرحتااب

ىلاضرامتلادنععوجرلاباولتعاودوادوةورعوةشئاعىلابسنواةطمههزاوجلابموق
ةفينحيبانعكلذىكحدقوطقفاملابةتسانعيهناابموقلاقوبةحابالاوهيذلالصالا
هذنافبوأفأتيدحهدربنكلهللادبعنرباجثيدحرهاظبكمعوهوذحأو

اهيلعدازويشحملااهركذلاوقأةمبرأهذهفرابدتسالاولابقتسالانعيهنلابحيرصتلا
لابقتسالاكرتبحتسااولاقلوالابهذملانكلةلماكةينامنيهفرخأةمرأ

ىلعتلخدهلوقهرتاسلاعمولورابدتسالاو جوزىهوهبوبألهنتيتشيه«ةصفح



(١٣٤ )

تدبالبةتسمةبمكلاردتسمنمتنبلنببهتجاملاسلاجملسوهاعهنلاىلصهللالوسرتأرف

تويبلايفةلبقلالابقتساسابعن'حابأاذهلجأنمفرباجلاق(ةديبعوبألاق)سدقلا
رهمبوهولاقمسوهيلعةئلالصيبنلابحاصيراصنالابوبأيبانعةديبعوبأل

فنكباداخازاوجهنمطبنتسيوررضالثيحتويبلايفةجاحلاءاضقزاوجىلع
ةباحصلاتكردأدقفىراجملاىلاجورملابرعلاةداعتناكناودحاوىنعملاذا

عاجالاكلذنمذخؤيفاهوركسنيملفراصمالارئاسيفودالبلاعاستادنعفنكلا
غاسمثنمفرتتسموهوهرهظةهجنمملسوهيلعهللاىلصهاررمعنباناكوزاوجلاىلع

منتىلعيناحملاصرحة.اشنمثكالذلكوروذ۔حعريغنمةروكذملاةيركلالمأتهل

هتنالوسرلبقاهنعهللايضرةصفحتناكواهمتيل(ملسوهيلعنلاىلصينلا)ةريس

الفةنبدملاينوتوردبدهشنناكويمهشلاةفاذحنسينختحنملسوهيلعهتناىلص

كبوبأهياعدربمفاهضرعوركيبألرعاهركدةصنحتأت ثالذنمرعضفنفةءاكر
زأد,رأامنامنجلاقف(ملسوهيلعتناىلصةتالوسر)تنبةيقرتنامنبحنامعاهضرف
ةتنالوسرلاقفنانعهيلااكشفماسوهيلعهناىلصةللالوسرىلارعقلطافمويلاجوزتا

نرمريخىهنمناملعجوزتيونامعنمريخوهنمةصفحجوزتيملسوهيلعهنلاىلص

هلاىضررركبوأيقلفملسوهياعهلايلصةللالوسراهجوزنفرمتىلااهبطخمةتغ>

بنركأمفةصفحركدماسوهيلعهللايلصهللالوسرنافكسيفيلعدجماللاقفامنع

ةللاىلعمهللالوسراهجوزتواهتجوزتلاهكرتولفملسوهيلعهلاىلصهللالوسررسيثفال

هرمأاهعجرا.ةقطتاهقلطونيتناةنسليقوءالعلارثك]دنعالثةنسملسوهيلع

يفاهنعهللايضرتيفووةزملايفكتجوزاهناوةماوقةماوصاهبالاقوكلدبلبربج

عبسة۔نسليقونيعبرأوسمخةنستيفوتليقونمهبرأوىدحأهنسىلوالاىدامج
ةنباةيذثتنوالاحتفوةدحوملارسكومالاحتفهنبتبلنعبهلوقملعاةللاونيرشعو



)١٣٥(

بهذاذاهلسوهيلعةلالصةللالوسرلاقدقوسئاركلاهذهبعنصأفكيردأالهللاو

ةدبعوب١لاقمشرلالاقهجرفاهربدتس.الوةل۔ةلالبهتساالفطثاعوألوبلمكدحا

ملعأةللاويوراموهيفليقامانيبدمتودبزنبرباجثيدحيفرمالااذهىلعانيتأدمتو

ءاجام

ديزنبرباجنهةديبعوبأمتهيماظعلاوثورلانعىهنلاوراجحالابراجتسالايفزح
مكنيدسمأمكملعأدلاولالمكلانألاقهنأ(ملوهيلعةتناىلصيبنلا)نعةريرهيبأنع

رسكبسايركممج«س:اركلاهلوقلقرحبنألبقءانبللهربغوأنيطلانمعنصياميهو
امأوحطسلاىلعنوكييذلاضاحرملاوهوةيتحتلاةانثلاءايلابوءارلانوكسوفاكلا
مسيهنافضرالاىلعنوكييذلا ضاحرملاطئانلاعضومللاقيديبعوبألاقافينكى

«خلارباجثيدحىفرمالااذهىلعانيتأدقوهلوق»قفرملاوبهذملاودملابءالملاو

تويبلانودرافتلاوىراحصلايفكلذنأبرباملسابعنباباوجنممدقتامىلاةراشالا

متمماظعلاوثورلانعيهنلاوراجحالابراجتسالايفءاجاميتم
دلولاىلعقفشأادحأىرتالومهلعةقفشلايفينعيدلاولالثمكلانأامناهلوقلف

دلاولاةقفشكةمالاملسوهبلعهللاىلصيبنلاةقفشومئاهبلايفىتحكلذرهظيامهدلاونم

كسفتبهذنالف«ًامسأثيدحلااذهباونمؤيلنامرانآىلعكسنعخاكلملذ)دلولل

ماكحالاهذلةمدةممالكلااذهركذيفو(مهسفنأنمنينمؤملاىلوأ؛ىنلاهتارسحمهيلع

قدامهدلولمدلاولانأاكوقحلانمىيحتسيالهللاوءايحلاىفانيالهناوقحلالوبقلاديهمت
كيدرمأكملعاهلوقو»»ملسوهيلعهتناىلصيبنلكلذكفةجاحلاءاضقىفتحهرصأنم

اذهلملوهنمدباليذلانيدلارصأنمهنعىهنلاوعضوملااذهيفهبرومأملاىلاةراشا

يفبودنلالخدأهنأوأةبودنمةنسثالذدعبيقبهرافرايحت۔الابوجوخسنل.ةناك

عسبالامبن.دلاصاصتخاناوهبهيلابرقتبيأهبهتلنادياممهنارابتعابنيدلاةلمج
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ثر,دحلانمدراولاهبلكشتسيالفبهذللةمثأبصاخثداح:حالطتصاعرشلانمهلهج

ىلعهبرعلاىناعملمحمالومهحالطصاموقلكفاضياوحالطصالادوحولبقناكهنال

هلوة»»ءالجالانمريثكماهفااهبتلزآدجةمهمةتكلاهذهوةديدجلاتاحالطصالا

نعىهنوراجحأةثالثمىجنتسينأمأو ينتاهلوقوةيلابلاماظعلاىهوةمرلاوثورلا راجحالاب

ثيداحالاهذهيمالكلارتويلفرمجتسانموهلوقوةئورلاقلأونيرجمحلابىجنتسافهلوقو
نأرمأوهلوتفلوقلاامأالعفوالوقاروءامراجحالابةلاطتسالا(اهدحأ)هوجونم

هاوةوراجحالايناهلوهفلعفلااماورولفرهجتسانموهلوقوراح>اةثالثىجنتسب

لكليفبنيفنيرجلابىجنتساف هبءادتقاكلذيف(ملسوهيلعةتلاىلص)هبىساتيزاعيطم

ىنعمىنوهرمألًلاثتماو جاجزلاودبدملازودبشحلاوفزملاكرهطمدماجلكةراجحلا
وحنو الفريهطتلاضرفلاوهتساللرهطبالاذهنافه راتيال'هيناثلاهجولا»فشنمالاوك

تكردايذلاوديزن:راجلاهكلذنميزجناملقأيففلتخاورتويلفهلوا4رومأمكلذف

فرحأةثال:هليذلارجملااهانعميفو(تلق)راجحأةثالثبءاجنتسالالوقيسابعنباهيلع
يزجمليقوةثالثهلقأوعمجاهنافراجحالاينتآهيلعلديوددعلانيعتيليقوكلذبليقامك

دنعهلوقبهيلعمهضعبلدتساولاثتمالالصحتاصحاذافةيقنتلاضرغلانالكلذنرد

عيبرلاةياورواثلاثبلطلاطرتشمناكولهناللاقةئورلالأونيرجخلاذخأفميبرلاريغ
يفامهلعراصتقالاديغيفةثورلاقلأونبرجلابىجتنسافلاقهنافلالدتسالايفرهظأ
هلاىلصيبنلاب(اصنخحاذ_هلعةثالثلانبعنملعلولدنسملا7فالخمراحتسالا

(ملسوهيلعةنالص)هعمضرنلانأوأناكمالادعاهبرسالانالوقيوأ(لسوهبلع
لوبلامضومامأوًافرعهبصوصخرامجتسالاسانالطنانلاعضوملادهونرجلايلصح

رامجتسالايفةزئاجلاتامنثنملانمنكمأامبسجنلاةلازاوهوءاربتسالاهبفعورمللاف
لوصحلهديدحتمدعىفختقتةكملاورامحتسالافتىثكدعبدحكلذلتيبو

ةعورشمودسلعرهاظلازمزافرخآلامضوملايفاهفالخبيذلانطابنمةداملا

هجرلا«عأهللاوهريغوعيبرلاهجرخارعقلاباذعثادحاءاحلوبلانهءاربتسالا
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وبأ)ةيلابلاماظملايهوةمرلاوثورلانعىهنوراجحأةثالثبىجنتسينأرصأو
هِاعهللاىلصهلالو-ر)تنكلاقدوهنبانعينغلبلاقديزنبرباجنع(ةديبع

ةثورونبرجحهتيتافلاقراجحالابيننالاقناسنالاةجاحىلامايقلادارأاذاىتح(ملسو

ةاحصلانماسانتعمسورباجلاقسكراهنالاقوةثورااقلأونبرجلابىجنتساف

مظءلانالتورلاومظلابءاجنتسالانع(ملسوهيلعةللاىلصءينلا)ىهنامنانولوقي

سابعنباهيلعتكردايذلاوديزنبرباجلاقمهباوددازثورلاونلانمناوخاداز

ةللالوسرنعةربرهيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ)راجحأةثالثبءاجنتسالالوقب

لوقلاامأالفوالوقماظعلاوثورلابرامجتسالاكرتىلعت,داحالاهذهتلديثلاثلا

هيلعهنلاىلص)هؤاقلاوهفلمهلاامأوه۔مرلاوثورلانعيهنوةربرهنأثيدحيفف

لاعتةتنامهمحرانباحصأ۔بهذفيهنلاةلعيفاوفلتخاودوسسمنباثيدحيفةثوراا(ملسو
(ملسوهيلعةتلاىلصءيبنلا)ىنامنانولوقيةباحصلانمساننمديزنبرباجهعمسام
اولمحومهباوددازثورلاونجلانمكناوخادازمظعاانالثورلاومظعلابءاجنتسالانع

سلكرلالاقيئاسنلانافسكراهناةثورلاين(ملسوهبلعةلاىلص)هلوقىنملااذهىلع

اولاقسكراهناهلوقباوجتحاوثورلاةاجتكاذيفةلملاانموقضبلاقونجلاماط
اهنافثيدحلااذهيفةميزخنباوةجامنباةياوره۔يلعلددمواولاقسجنلاسكرلاو

ميجلاةياورلملونقتأاملاجروتبثأفاكلابةياورلاناهباوجلاو»ميجلابامهدنع

لابدازملاناىوارلانظىنملايففبرحم ىنسملابهاورفةساجنلاىنعمنمهمهفامسك

مامطلاةلاحنمدرهنالميجرلاسكرلاهلبقوهمهلاءوسبةنسلافيرحنمعقوامريثكو
رلاسكرلاىنممليقوثورلاةلاحىلا لاقهناكماوآدريأاهيفاوسكراىلامتلاقد دومسمنبال
نوكسفرسكبيهاماةياورلاوءارلاحتفبناكككلذديرأولهنأبهدرو»كيلعدراذه
ةمرلاوةصاخردصملايفحتفلاوحوبذملاىنعمبحيذلاكلوهللاىنعروسكملانانكمبهنأهيفو

ديقتيالفيهنلايفآربتممةيلابلابفصولاسبلومامروممرعملاوةيلابلاماظعلاركاب
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رتويظرمجت۔انءورثنتسبافأضوتنملاقملسوهيلعهتالح

ةروصيفيلا,اامظملانالركذلابةمرلاصخامناوةلعلامومملمظعلكلوانتيلبهبينلا
نعزرحتلايفةغلابملاداربنأنكميومحللابهثولتلهنعرفنتسفنلانافديدلافالخفزملا

ةمرلانعيهنلاقينأكلذهجووماظملا دومسمنباواهةوفامبكنظايفاهبعافتنالامدعواهتراقحل

نبلهاكنبةلهاصنبموزخمنبرافنبخمشنببيبحنبلفاغنبدومسمنبةتلادبعوه
دقتدومسمهوبأناكةرهزينبفيلحيذملاةكردمنبليذهنبدعسنبمينثرالا

نبثراحلانيدبعةياهاجلايففلاح نبدودبعتنبدبعمأهءاونمجرلادبعوبأهتينكوةرهز
لو۔ردملةكمبنارقلابرهجنملوأزاكومال۔الالوأهمالساناكاضيأليدهنمىوس

رجاهوانريغنملسمضرالارهظىلعامةتسسداسيتتيأردةلةنادبعلاقملسوهيلةناىلصةنا
ةميروقدنملاوادحأوآردبدهشونيتلبقلاىصوةنيدملاىلاوةشبحلاىلاانيجنيترجملا
ىلصينلا)دمبكومريلادهشوملسوهباعةلاىلصالوسرعمدهاشنلرئا۔وناوضرلا

ةنجلاب۔وهيلعةنايلصةنالوسرلدونولهجيباىلعزهجأيذلاوهو(ملسوهيلعلا
هرمعناكوميقبلابنفدوريبرلاىلاىصواونيثالثونيتنثاةنسةنيدملابهنعهللايضريفونو
أضوتنمهلوق»رتكألوالاونيثالثوثالثةنسيفوتلبليقوةنسنيتسواعضب
ه۔.ثايخمءاللابذجمزأهتنصوضالانطابلسغقاشنتسالالصاوقشنتسييأ«رثتنتسلف

وهةالثملاونرابرثنلانملاعفت۔اراثنتسالاوليقاذكهفنأفهتباب۔وهماهبالحمو

حبرإهجرخيفهلخاديفامفيظنتلهفنأحيربهبذجيأهيضوتااهقشنتييذلاماملادرط
لصفهسرشيهنوك.اديلارينبهلعفةيهارككلامنعيكحوالمأهديةناعابناكءاوسهمأ
لقناذكىرسبلابنوكبنأبحتسملفهديبرثنتسااذاوةهاركلامدعروهشملاوةبادلا
ةمزالملاةفالء,زوجتقاشنتسالاىلعراثنتسالاقالطايفويشحملا رمجتسانموهلوقلاعنيب

مدقتاكةباطت۔الايفراجحالالاعت۔اراجت۔الابدارملاواجوزالارتوهلمجرفيأيرتورف
رمجتساورمجهيفلاقيهنافبيطتلروخبلالاعتساىلعرايجتسالاانوتضبل٭دقو



) ١٣٩(

ءاحام
دبزنبرباجنعةديبعوبأميهةرحجالايفطئانلاولوبلانعيهنلايفز

سابعننبالاقةرح+الايفطأاغلاولوبلانعىهنملسوهياعهللاىلصينلا1سابعنانع

نانمكناوخانكاسماهنالمالسلاهياعكلذنعىمنامن

ءاجام
نبرباجنعةد..بعوبأهتهةجاحلاءاضقدنعمالكلاكرتورأتتسالايفوتح

ىلعبذدنالرمالانوكيف فلكهرمغىلعلجلاولوالاىقحلالبرهاظلاواذه

ةهةرحجالايفطئاغلاولولانعىهنلايفءاجام

هرفتحب؟وشلكوهوةلهملاءاملانوكسوميجلامضبرحجعج«ةرحجالايفهلوق»
هلاعتساوةصاخبضللرحلايبلاعثلاروصنهيبأكةنللاءاهقفلعجواهسفنألعابسلاوماودلا

باحصأكراححاةلماايفوةبنكحتففرسكبةرححةرغكللاف4.جح+وزوحتلاكهريذل

ةرحجأو اهنالمالاهيلعكلذنعىهنامناسابعنبالاقيهنلاةلعيفاوفلتخاوةحاسأك

سنالاتويبيفاهئاضقع:مكمهبررضلافوخةلملافاذهلونجلانمكناوخانكاسم
ماشلابںاكةدابعنبدعسن7.١مظعلاوثورلابرايجتسالانعيمنلايفمدقتامرمظذاذهو

اومساذاديدشرحيفراهنلافصننكسريبيفةنيدملابنايلغامنيبفتايفرحجيفلابفةليلماقف

لوةيالثاقريبلايف
4هدابعنإدعسجر٭زرلاديسانلتقنحم»

4هداؤفطخلفن٭ہمیسلهانمرو<

ينامناليقوماشلابدعسهذتاميذلامويلادجوفمويلاكلذظفحوناملغلارعذف

ةبذؤمةناداهفنوكدقهنافقافشاللكلذنع

متوةجاحلاءاضفدنعمالكلاكرتوراتتسالايفءاجاميح
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ةجاحدارأناهرازفشكالهبدأنمهن]ملسوهلعهنلاىلصيبنلانعسابعنبانعدىز

رصدقولقضرالانمبرةيىتحناسنالا

سنأنعهنعهللأيضرعيبرارمغ.47خلاهرازافشكنالهبدأ7هأهلوق,

كابملاوثبلانمكبذوعأيامهللالاقءالخلالخداذاناكسوهيلعهتناىلصيلانأ

وهوهنيمهركذمكدحأسماللاقملسوهيلعهللاىلصيللانأ«ةداتقيأنعو»

ناكلاقكلإمنب«سنأنعو»ءانالاينسفنتبالوهنيميبءالملانمحسمبالولوبي
ةزنعوءامنمةوادأوحنمالغوانألمحأفءالملالخدييماسوهبةنايلصةتنالو۔رف

ةلجثيداحالاهذهعومجمنمانللصغهءاملإيجنتسيف فشكلامدعهاهنم»بادآ

الونيبعالثيحبودنموهوراتتسالايفةنلاب.اذهوضرالانم.برةيىتحرازالا
دنعمالكلا«كارتاهنمو»ضرفةروملارتسنافذحأهارب.زأىشخمثيحبجاورثأ
هريغفمالسلاكرتاذاومالسلالجرلاىلعدريمملسوهبلعةاىلصهنالةجالاءاضقةدارا

دحأمالكلتصنيالوناذأيكحبالوسطعنادمالواسطاعتمشيالفكرتلابىلوأ
همالاهتجاحريغ"يشبلنتشيالو لوخددنعةذاعت۔الاهمامنمو»لاموأسفةيجتكم

نكميوزاطيشلادوجولةنظمراذقالاعضاومناكلذيفرسلاوثبلاثيبللانمءالملا
رهظألوالاوثبلاتافصبهفصوانهاهنفناطيشاابهركذهتراذقلءالللانأ ىلصهلوقل

سمنعيهنلا«اهنمو»نااعيشلاوناجاليأةرضتحمشوشلاهذهزاملسوهيلعةنا

رهاظواقلطمنيس.يلابهسمنعيهنلايفىرخاةياورتءاجولوبلاةلاحنبمرلابركذلا

نيسءيلاةمعنرفكدقفهنيميبىجنتسانمنأليقىتحةيرهاظلاهلمحهبلعوميرحتلايهنلا
لوانتموهوهنيميبءالملانمح۔متيالنااهنموفةهاركلاىلعءاهةفلاروهمجهلمحو
حسمهنكملوآريغصرجملاناكاذاوسملاريغاذهوربدلالبقال نيميلاةدعاسمبالالبةلا

كرحتتالةتباثنيميلاوىرسيللهكرحلانوكتوىرسيلابركذلاونيميلابرجلاكسمبلقف

اذهيفوةتباثةكسامنيميلاوىرسيلاكرحموىرسيلابرجملاوىنميلابركذلاذخأيليقو
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نمومالسلاهيلعدريمفهيلعملسفلوبلادروهولجرملسوهيلعهللاىلصهللالوسرب
طئاغالولو۔..ةلبلااولبقتسناللاقمالسلاهيلعهنعهقيرط

نعةريرهيأنعديزنبرباجنعةديبعوأمتءوضولكدنعكاوسلايفم

مباحطصاولاجرلابهزاعتسالا4اهنمو+نيميلاب4منلنرعىهلايفعوقولوقلا

نباثيدحاضيأهيلعلدبوحرشلالوأيفسناثبدحهيطعلدباءاجنتسإلاءاململ

اذهوراج>حالانهيتأينأهرمأهنافابيرقمدقتدقوهللاهمحرعيبرلادنعهنعهللايضردوعسم

باحطصالاذخؤيدقوةرورضنمالاباحطصالامدعبادآلانمنأهوركذامفلاخم
ىلصةتالوسربرصدقوهلوقوخلاهر!زافشكتلهبدأنمهن١سابعنبالوقنماضرأ

اذهنألاقينأنكميوهدهاشءيشنعربخأهنأرهاظلانافخلالجرملسوهيلعةللا
هولاتنينأهلادعأنمافوخوهىلعهنفشهنو,حصيمهاف4ملسوهيلعةلاىلصّىنلابصوصخم

«باوجلاوإسانلانمهريغيفدجوتالايازملاهذهوهلاواوهلاعفاوهلاوحالععالطاللو

تناكزاهنا.(سانلانمكمصميهللاو)ىلاعتهلوقرهاظبضرامفهيلعفوملااما

هوحنوةفيلخلاكهيلعفوغلككلذيفهكراشيهنالصيصختلاضقتنيمتركذامةلعلا
ىلععالطالاامأو كلذنمضرفلانأالةيصوصحلاىلعالاقلطمزاوجلاىلعليلدوهفهلاوحأ
ةاحصلانأىلعمالسلاوةالصلاهيلعهنيلعضوملااذميفءادتقالاعنتماولوهبيسال

اهممباحصتسالاعونمملافةلجلابونورذيامونوتاياممهفاونيبيلكلذسانللاوركذامنا
عأةتلاوهيلعهتناتقمياممكلذنافةبعادملاوثدحتلل

متهإءوضولكدنعكاوسلايفءاجامزتم



(١٤ ٢(

هوضولكوةالصلكدنعكاوسلابممنرمأليتمأىلعقشازاالوللاقلسوهيلعهتناىلصءيبنا

ميههضرفوءوضولابادآيفزيح

مهنرمألمهيلعةقشملالوخدىثخأيناالوليأ«يتمأىلعقشانأالولهلوقف
هلوسروهلاىفقاذاةنمؤمالونمؤمناكامو)ةريخهيفمهلسيلامزاجارمأكاوسلاب

ىلصءيبنلل)نأىربنملقلعتتيدحلاوةيآلايفو(رمأنمةريملاملنوكتزاارمأ

» اسنىلعليئارسامرحامالا»ىلاتهلوقهدضميوداهتجالاكنا(ملسوهيلع 1

ماكحالايهوةريخدحألهيفلعجملوهللاهاضمافنصنافنصماكحالازأماق:افشكو
ريمأبهبفرمأاذافةحلصملاهيفيعاربءينلاىلاضوففنصويحولاناسلىلعةصوصنلل
ةللااوميطأ»ىلاتهلوقلبجولامزجهبرصأولهنافكاوسلاكهلاشتمابجومزاج

دارملاه&ءوضولكوةالصلكدنعهلوق»هوذخلوسرلاركاتآامو»لوسرلااوميطأو

سفنلوأةداملناكءوضوااقاطمءوضولابدارملاوةضورفملاريغوةضورفملاةالصلاب

نمةلاحلكيفنورومأمانأكاذيفرسلاوهلكاذهدنعبحتسمكاودلافةراهطلا

ةدابعلافرشلراهظاةفاظنولامكةلاحيفنوكتنألجوزعهللاىلابرقتلالاوحأ
ةحئارلبىذأتبوءيراقلايفىلعهافعضيهنأوهوكالملبقلعتيرمأل«كلذناليقو «

عمجيلبابلااذهيفكاوسلاركذامناومعأهاوكلذلجألكاوسلانسفةهيركلا

نأدارأهنأوأةنطابلاتاراهطلانممفلاريهطتنافةرهاظلاعمةنطابلاةراهطلالاصخ

هنلادنعملعلاوةيذؤملاحمرلاوسوحملاثبللانم.ةراهطلانيبمجن

ميههضورفوءوضولابادآيفرشعسمالابابلامح
عرلالاتننسلانمضورفملالاامںادالابدارأ؛“هضورفوءوضولابادآيفهلوق >

لمفينعيلعفلاواولامضبءهوضولاوه:.اضوتيىذلاءاملاواولاحتفبءوضولاهنعةنايضر

هماكحأيفاهنالةمجرتللبسانملاوهريخألاىنعملاوءىضوتملا



(١٤٣

ءاجام
نعةررهأنعدبزنبرباجنعةديبعوأتمونلادعلانالثدرلالسغيفتح

ءانالاىفهدبسمغيالفهموننممكدحأظةيتسااذالاقهنأ(ملسوهبلعهللاىلصءيبلا (

هدبتنابنبأيرديالهنالانالثاهلسةبىتح

متهيمونلاددبانالثديلالسغنيفءاجاميتح

مونلا«هموننمهلوف»ظقيتىنعمبوهفةظةيلاهتءاجىأظقيتسااذاهلوق»

ةفر.لانعه_هطقتفبلقلاىلعمجهتةليقثةيشغليقوساسحالاهبطقبيلقملاىلعةبلغ

ةنسلاولةعلاوةوقالليزممونلاناليقوتوملاوخأهنأوةفآوهلبقاذهلوءايشالا
هجولايفودبتمونلاحرةنسلاليقوساعنلايهةنسلاليقونيعلايفساعنلاوسارلايف

ةهاركلاىلعروهمجلادنعلومحيهلااذهيهدبسمغيالفهلوق»بلقلاىلاثعبنتم

ءاملارضبملسمغولهن]اونغلاوراهنانودلالامويفمرحللهنأدمجأبهذمىخضت٬مو

دسةتاليلاضايحلاوكربلاكلذبجرخفءوضوللدعيذلاءانالايأيءانالايفهلوق»

هرهاظاثالثاهلسنبىتحهلوق»ىهنلااهلوانتيالفاهتساجتريدقتىلعاهيفديلالسن

امافةبامبامكحايغاذاعراشلانأكلذيفرلاواثالاهلسغبالالورتالةهاركلانا

امكاهبرهطلانةيتملةدحاوبةهاركلالاوزينبنيليقامطقسفاهباعيتسابهتدهعنمجرخ

رئؤ.امهديتقاللهلامتحايمناةلعزأهيف(يرديالهنالهاوق)ءادتبااهرهطنتيتاذاةهاركال

نبأىردنمناهموهفموًاظقيتسمناكولوكلذيفكشنمقاحلاهاضتةموالوأءاملاف
لسنلاناكناوةهاركالنااملاحىلعيهولظةيتسافالثمةقرخاهيلعفلنثهدبتناب

اونحليقسجنلالحميفتتاباهماويأههدبتتابنبأهلوق»لاحلكىلعابحتسم

لحملاىلعهديقرطتنالمتحموماناذامددحأقرعامبرفةراحمهدالبونورمجتسإ ىلعوأ

ليللامونبلسنلاصخفدمحأتببلاموهفمذخأوكلذريغوأرذقوأناويحمدوأةرثإ

داحتالل۔,الامونبراهنلاموناوقحلافدحاوريغهفلاخوليالايفنوكمتيبملاةقبقحنال



(١٤ )؛٤

.اجام
نبانعديزنبرباجنعةديبعوبأيهءوضولاىلعةيسنلايفيتح نعسابع

ةدسعالاقعيبراالاقهيلع1م۔اركذبنمل٬وضواللاقهنا(ملسوه,اعةتناىلصءيبلا)

هللاركذيفليزجلاباوثلالينيف(ملسوهيلعتلاىلصءيبنلا)نمبيغرتكلذ

ءاحام

سابعنبانعديزنبنباجننعةديبعوبأهاثالثاثالثونيتنئانيتنناوةرمةرمهوضولايفف
هبالاةالصلالبقتالءوضواذهلاتفةرمةرمأضوتهنا(ملسوهيلعهللاىلصءيبنلا)نع

سمنلايفةهاركلانوكننانكمبمهضعبلاقوةبلغللركذلابتيبالصخامناواولاقةلعلا

آراهنماننملاهنمدشأاليلماننمل
.تهءوضولاىلعةيمستلايفءاجامزيح

ةديبغوبأهلمهانعميفءالملافلتخاهيلعةتنامساركذيملنملءوضوالهلوقف

هلوةريظنهلعجوحاضيالايفرصاعخيشلاهححصوليزجلاباوثلاليذيفبيغرتلاىلع
دقفهتيبيفىلصنمنأاومججأمهنأللاقدجسملايفالادجسملاراملةالصالمالسلاهبلع
ةتنامهمحرمران7يفاذكملاقهللمسبلوقيةيمسنلاكلذكفلاقهيلعيذلاضرفلاىدأ
ةلصاحلاهتليضفنءوضولاننبدارملافهلعوبهذلاوهلوقلااذهناهمالكرهاظويلاعن

هيننالءوضولاضورفنمةيمسنلازااولاقفتيدحلارهاظبنورخآذخأوةيمستلاعم
اولافنورخآهلوأتوروهطبالاةالصالذاةحصلايفنيضتقيكلذوهتقيقحيفنىلاهجوتم
هيفاوذلكن-دقوءوضولادنعبجاوريغةللامسابظفلتلانأاوأرةينلاةيمستلابدارملا
ةينلاريغوهوةتلامي۔اروكذملانافهيلعةتلامماركذيملنملثيدحلايفهلوقهدربوليوأتلااذه

متاثالماثالثونيتنثانيتنثاوةرمةرمءوضولايفءاجام:::-

4الكلذوهنالاةالصلالللالقيالةخ۔نيفوهالاةالصلالبقتالءوضواذههلوقو



(١؛٥)

ينوضواذهلاقفا:ال:اثالثأضوتهلهتافعاطفعاضنملافنيتنثانيتنماأضوتث

«ىلبتنمءايبنالاءوضوو»

ةالصلاهيلعهلوقيفامكءوضولالوصحمةطورشمةالصلاةحصوءوضولايفيزجماملقأ
ىلعدازنمينعييهلهافعاضفعاضنمهلوق»هلءوضوالنلةالصالوةمالسلاو

لممءلايفةفعاضملافنولمعتنكاممءازجضرفلاباوثقوفاباوثهللاهدازةليضفضرفلا

لكتليأهانالثاثالثهلوقه(اولمعاممتاجردلكلو)رجألايفةفعاضملابجوتسن
وهوزكلايفثيلثتلانونسملانأوحوسمملاولوسفملانهبةيوستلايضتقيهرهاظووضع

ميهارباوءاطعوسنأنعلقنويفاشلالاقهبومهنعهللايضرةقراشملاانباحصأبهذم

رصتقيلبرركيالحسملانأانموقنمريثكوهةبراغملاانباحصألاقوهمهريغويميتلا
يفةنلارملاهنمدارملاناللسنلايواسيالففيفختلاىلعىنبمهنالةدحاولاةرملانعهيف

.املانايرجلسنلاةقيقحذالسفلاةروصيفراصلحلليفربتعاولددعلانأوغابسالا
(ملسوهبلعةناىلص)هءرضوواولاقءاهملارثكأدنعحيحصلاىلعطرتشعسيلكرملاو

ىلعثيلثتلالمحيفرركتيملحسملانأىلعلدتةحيحصرخأتاياورهتنيبلمجمالئاثال:

اهلكحاحصلانامثعثيداحأننسلايفدوادوبألاقلو۔۔غاوهوءاضعالانمبلاغلا
هيلعهتاىلص)هنعتباثلانبأرذنملانبالاقاذكوةدحاوةرمسأرلاحسمنأىلعلدت

نبحيحصنيهجونماضيأىوردقدوادابأنأبضرتعاوهةد_حاوةرمحسملايف(ملسو
ةقثلانمةدايزلاوسأرلاحسمثيلثتنامثعثيدحيفهريغوةميزخنبانعامهدحأ

هيلعهتناىلص)هنالهنودامىلالدعأالوهلمعتسايذلايأهينوضواذههلوقهةلوبقم
نوداعزاوجلاامأليكلاالالماكلابقيليلهواهالعأالارومالانمراتخنال(ملسو

لديالوهلهلافعاضفعاضنموه.الاةالصلالبةتالءوضواذههلوقبهندبدةفكلذ

ركذامنا«يلبقنمءايبنالاعوضووهلوق»ه.اعثيلثتلابوجوىلعىئوضواذههلوق

كلذيفهوكراشلبمهنيبنمهبدرفنيململسوهبلعهللاىلصهناوثياتتلايفاب,غرتكلذ



)١؛٦٤)

ءاجام
نعرسابعنبانعدبزنبرباجنعةديبعوبأ.ةكعباصالانيبليختلايفزيح

راننمري.اسمبللختنألبقءوولايفكتباصأنيياوللخلاق(لسوهبلعهلاىلصهيبنلا)

ءاجام

نانعدبزنبرباجنعةديبعوبأهيهةالصلاةحصلءوضولاطارتشاىفويت

يذلانوكياذهىلفاضبأةءالاهذهرينلتباثءوضولانأهنمذخؤيو«يدنتممهبوهو

كلذنايبمدقتدقولجحتلاوةرغلاوهامناةمالاهذههبتصتخا

يهچعباصالانيبلينلايفءابلمتح
عباصأرارصابعباصألانييءاملالاصياليلختابدارملاكباصأنيباوللخهلوق»»

طارتشايفدراولافالملاىلعهعبصأربمولواملالوصوسمنينكيوأىرخالاديلا
بجوىتلاديلاضهنالفالخالببجاوعضوالكلذىلءاملالوصووديلارارصا

ىلعالاقلعتيالديعولانالتيدحلالمحهيلعولجرالايفباقعالا.ريظنوهفاهلسغانيلع
هرهاظنعهلفرصعباصالانبعباصالالاخدالعهلمحوروحلفوأبجاوكر

ىلععامجالاحاضيالابحاصلقنةفصلاهذهبليلختاانأكلذىلعلديالوضتقمرين
فالللاىنعمتوبثارظنعاجاالقنيفوهيديعولثيدحلمحبفيكفهبوجومدع
ليةوننسلانمهنادعاوقلابحاصلاقاذهلولسغلادنعديلارارصابوجويفهل

هراننمريماسملختنالبقهلوق»كلامىلابوجولابلوقلاينعملابسنوبجاو
نيبامبيذستلةبسانملااهنالريماسملاركذامناوكلذىلعةبوقعلاقحتسننألبقيني

لمدلاقفوىلعءازملاومباصالا

مدهمةالصناةحصلءوضولاطارتشاىفاجامتح



)١؛ا٧)

هلءوضوالنلةال.مالوهلةالصالنلزامااللاق(لسوهلعهنلاىلصينلا)نعسابع

هللامراحمنعفك.اابالاموصالو

ناميالا_-رمظحمهلسيلةالصلاكراتناملعأهللاوىنمب«هلةالصالنملنامباالهلوة»

الوةمعنلارفكهنالهبفصوبالف نمبكرلاوهينملاناميالافانمؤمارفاكنوكب
هتفم>تبهذوهدعاوقتمدہنارلاضمللتخااذاواهمةسنلاولمملاولوقلا

طقفقلابقيدصتلاوهيذلانامالاىننملابدارملاسيلورفكلاانهوهوهدضبفصتاو
ربحعللادعاوقنمفورعملاوكرثلاوهيذلاهدضفصتنالاذههنعىمتناولهنال

لوقنمابكرمناميالامهلمجيفان:احصالةجحثيدحلايفوعامجالادقعناهنعوكلذ

ةالصلاةعيفطرشءوضولاناينمي«هلعوضوالنملةالصالوهلوق»ةينولمعو

يتن.هلةالصالنثناعالايمنوهوجيردتلااذهقوهطرشمادعامدعنيطورشملاو

لعجينابجيفةالصلاةحصلءوضولاطارتشايفةديدشةغلابمهلءوضوالنعةالصلا

«أضوتيىحثدحأاذاكدحأةالصهنلالبةيالعيرلاريغدنعةر؛رهيأثادلارسمم

هناوةحصلايفنولوبقلايفننببقرفلانمانموقنمنيرخأتملاضعبهاعدااملىنمالف
ثدلهلعاهداسذوهلااهدرلوقلاقندارانا4ںاولاو+اهنهفنممزليال

لبقيال(ملسوهيلعةتاىلص)هلوقنمنلااذهفلوبقلا٢ءاحدقوعيبرلاكنعشابعنا

سارلاةفوشكماهتالصحصتالفضيحملانستنلبنميأرامخمالاضئاحةالصةتنا

هلولمميتلاىلالقتنيهنافهدجمملنمنودءامللدجاولارداةللوهامناءوضولاطارتشاو

الوىلامنهلوقلاضبأميتيهنافهلامعتسانعزجاعلانودوچاومميتفءااودبتمف»ىلاعت
بابفهريغورودجماثدحنميتأيساملو»اهعسوالا.ةلافاكال"كس]اولتقت

ةنامرحامكرتبالاموصلاحصياليأيةنامراعفكنلإبالاموصالوهوف»مينلا

موصااضقنتيصاعملازاىلاعتهتامهمحرانباحعاهلاقاملعلبلدهرففماصلالعهلعف



)١؛٨)

ءاجام

نعسابعنبانعدبزنبرباجنعةديبعووأمهلسنلابباقعالادهمتيفتح
عيبرلالاقرانلانممادقالانوطباليوورانلانمبيقارهللليولاقلسوهلع17يبنلا

اهلسنقغلابيوءاملابكرعننا«ملسوهبلعةلالص٠ىللا«كلذدارا

ه۔اعهللاىلص٠يبلانعسابعنانعديزن'رباجنعميمقاشنتسالافز

نبانعىرخأةياوريفوناصنوكتنأالاغلبافتقشنتسااذاةربصنبطقللاقلسو
هريغلوأةربصنبطيقلللاقهنأدنسلااذهبسابع

ملسلابباتعالادهعلىفءاجامزجح

اذهيفدحاوىمعايهوباقعالالوانموقںبتكيفو4رانلانبيقارءاللوهلوق«

اباولفسانماهطسومادقالانوطيبدارملاولجرالارخؤملكلابدارملانالعضولا

ةلجملامموءاملاةلقدنعكلذودقفتلادنعالاابلاغايهاصبالءالانألديعولابنيمضوملاصخ

ينمموهو هانعمفشكبواهلسنيفغلابيوءاملابكرمتنأكلذبدارأهتناهمحر«ميبرلالوق
ينانع(ملسوهبلعتناىلصينلا)فلخملاقورمعنبةللادبعنعيراخبلاىنفببسلاهفرعم

لوهنوصىلعأب3١.٠ا‘احرأىلعحسمًوأضوننانامرصملاانتقهرأدقوانكردافةرغس

ربركتوراكالاينرصلامفرولهاجلاميلعتثيدحلايفواثالثوأنبترمرانلانمباقعالل
هناشنتسالايفءاجامزتممهفتةلثسمل

لهأينهدادعمصاعوباهتينكةدحوملانوكسوةل٬ملاداصلامضن1ةربصنطقالهلوق«

ءوضولايفثيدحلاركذوملسوهيلعهللايلصةتلالوسرىلاقفتنملاينبدفاووهوزاجلا

لاقوريثكنبليعاسانعجيرجناوميلسنبىيحمودلاخنبةرقويروثلاان.وةدنعهاور

تتالاقهيبانعةربصن٫طرقلن:مصاعنعمناهيبانعنايفسا::دحنكدنلذنلا



(١؛٩)

«رتنتسامنءامكمنأيفعضفتأضوتاذاه

ءاجام
نعينغلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأمدنقادنتسالوةضمذضاايفتح

هدحاوةفرغنمقشنتساوضمضعمتهنأملسوهيطعهللاىلصهلالوسر

نأالاغلبفتقشتسااذاوعباصالالاخو.وضولاغي.الاههك۔وهيلعةنالص.يبنا
هبرمأاناوفالانطابلسغيفءاصقتسالاقاشنتسالايفةنلابمابدارملاوامناصنوكت

اهنمىنخبقاشنتسالايفةسذلابملاوهقلحيفءاملالاخداهيلعمرمئاصلانالمئاصلاريغل

لخادلاكحموصلايففالانمقاحلاىلالخادلاكحنأىلاةراشاثبدحلايفوابلاغكلذ

ىلامهقاذا)ىلاعتهلودحىلعءوضولاتدرااذاياهتاضوتاذاهلوقهمغلان

لسغغ٬وضولابدارملاوألذاولمفافابلامايقلمتدرأاذايأةبآلا(وجواول_غافةالصلا

باطخلانيرمحتيدحيفامكءوضواههاسغنىعسيوءانالايفاملاخدالبقهبروماملانيدلا

ةتناىلصةتنالوسرهللاقعنصأاذامليللاةبانجلاىنبيصتهللالوسرابلاقهنعهللايضر

يرثنتسا7هلوت»هركذحهبدبلسغدارأكركذسأرل-غاوأضوتملسوه.اع

جورخهناففاللةيقنتسفنلابهنفديفنرالكلذبرصأامناوكسفنبهمفدايأ

عوفدملاريغفالخمةومب

مةهيقاشنتسالاوةضمضملاينءاجامت

:7قاشنتسالاوةضمضمالاهبىتكافهديبامفرغينعيةدحاوةفرغنمهلو»

رثكنالعوضولادنعءاملالامت۔ايفداصتقالا لاستغالادنعراثكالاهلئموينأيسامكناطيشلاننمهت
رومأملايفهلخدألهللادنعايطرمناكولهنافاهدازهجويفةدودرمعورشملاىلعةدايزلاو
للاطكدمبالاديزيالرصأامريغبىلاعتهيلابرقتلاو ىلامتلاقاهقيرطريغندلبلاىلالوصو
(نوملاملاالااهلقعباموسانالاهبرذنلاثمالاكلتو)
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ءاجام

لوسرنأي٠لاقديزنإرباجنعةديبعوأمتمءوضرلارثأحس..يح

هلوان.هحاوزأضء؛ناكوثوضولادم:هبحسمعالبدنماذختمناكملسوهبلعهنلاىلصهنلا

ءوضولارأحسميفءاجام

ىلصهناةنعةتلايضرذاعمنعءاجويخلاءوضولادمبهبحاليدنماذختمناكهلوقف

هلتناكمالااهباعهنااهنعتنايضرةدئاعنعوهبوثفرط؛ههجوحسمملسوهيط1

زافةفاظنلاىلايدؤيحملاناهليلعتيفلاقوهبحت۔افةيكلاملاضعبهرهاظبذخأوةفشنم

قامتفكلذكولاقهنولسمطنفرابنلاه؛قلمفبوثلاىلعةيحالانهرطقهرعشيفىمباذاءاملا

هفالخدشأاموايندلالهأنمفارتالالهأبليلعتلااذهسنأاموهبولوبذيهيلجرءام
انباحصأدنعهلومعملا4ةد.بعوألاق«مهلجرأسماخأمهليدانمتناكنبذلافالابراطل

بابسملانبديعسلاقهلثموملعلالهأنمںا,حتساوهو.وضرلاد.دهءاضعأحسميالزا

دنعسابعنباثيدحبخسنلااوملعمهناكورونءوذضولااولاقوفشنتلااوهركفيرهزلاو

ثدحلاقاس.الس(ملسوهيلعهللاىلص'ينال)تببصتلاقةنوميمانتثدحلاقيراخبلا

اذهةتنادبعوبأواهبحسمبملينعيهتادبعوبألاقاهبضقنبمفليدنمينأمناملوقىلا

لواذكههديبلاقفهتقزخهتلوانفتلاقاهنأرجآلحيفثيدحلاركذويراخبلاوه

اهديريلصالاوةدارالانملادلاناكساوهلوأمضباهدربلوهلوقرجحنبالاقاهدرب
دقولاقىنملادسفأوفحصدقفلادلاديدشنوهلوأحتاهأرقنمولاقلبمزجنكل
هديبراشأواذكملاتفهرخآيفلاقودانسالااذهةناوعيبأنعنافعنعدمحأهاور

«ىهتاههذخأمفابوثهتلوانفشعالانعةزهأةياوريفيتأيسولاقاهدبرأالنا
لاحلانكسايشلاهركذامطقفزاوجلانايبلليدنملاذخناامن«رلسوهبعةتنالصفهنأنكمو

رهظأخسنلابلوقلافاهنعهللايذرةنوميمهبهتءاجاذهلوةداعهذختلدتكلذنأىضتتب
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.وضولادم:ه“اضعأحسمالنأاندنعهبلومعملاةديبعوبألاقهيبرلالاتفهبففجيذءاي
هناعاىلع!مادامباوثلالبنيفمممبيغرتورملالهأنمبابحتساوهو

ءاجام
نعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ۔دةهنينذالاوسأرحسميفزا

لاقد.زنراجنعةديبعو١ءوذضراايهسارضعبحسم٩اهملسوهاعهللاىلص'ىنلاوف

4۔اع4عىنلولاقسارلانمنانذالالات)ملسوهماعهللاىلصهنلالوسرنا(تمه.س

......فابارامحفةدحاوةرغفرغهاماللا
21نبذالاوسارلاحسمفءاحامح

ىدعتح۔هو4ا۔ت_ا٦او١قاصاالاءاي!ا4ءوضولافهارضميحهلوق+

4كوراوحسهاو»ىلامتهلوقلنابإهفوهسارضعبح۔۔لصالاوءابلا؛وهسفنب

اوبحوأفقاصلاللءابلااولعجوبا.يتسالابجوأنمهمهنف»سانلاىلعلكشاهانم۔ناف
فاوغاتخامطةذضعلاحسمبجواوضيعبتالاهلعحنص4مو<لكلا-

سارلامبربهردقنمهمهنمو»ةيعفاشلامهوردقبهردت.لنممهنففضعبلاكلذ

ثدحلااذلضعبلايزجموفالالان-اجورخميجلاحسماندنعبحتدللاوةفل١مهو

ثالثح۔مكاذنميزجهنأليقاملقأوزاوجللانايبهللفاماملسوهيلعهتناىلصفهناف
هلوت»جراعملانملوالا.زلايفكلاذيفلوقلاتط-,دقوعباصأةثالثبتارعش

حنرأىلعلد,هلكاذهههذأوهسأراهحسفةفرغفرغهلوقوسأرلانمنانذالا

ةلالدامأاضيأحملابناصخمامعنأالاىندملااذهبهضءبايعفسارلاكحءوضولايفنينذالا

لصأيفاعناكشالذالوالاثيدحلاىنهمةنيبمةيلعففيناثلاامأوةيظفلفلوالاثيدلا
ءوضولاففكااذرهظماسقأىلاماكحالايفسأرلامعرشلانكلسأرلانمةةاالا

ءوضولاىفهلهنبنذألاناببىلاانجتحافسأرلامكحريغهجولاكحلءجفشورالاو

ع٠ناج۔.يف(«.ال۔وه۔يلعهناتاولص)الغوالوقكلذىلااندشرأفالمأسأرلانم
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ةديبعوبأ«هراكملاىلعءوضولاغابساىنءاجام»هميهءوضولالئاضفيفزيم
وحمبامبدربخأالألاق(ملسوهاعهنلاىلصهيبلا)نعكلامنسنأنعدبزنبراجنع

هراكلاىلعءوضرلاغابساتاجردلاهبعفريواناطحلاهبهنلا

اذهونينذاللءالاديدجےحتسبهنعةتلايضردوهسهنهللادبعنعوةدحاوةفرغبسأرلا

دوعسمنبادنعزاوجلانايبلهملسوهيلعةتلالص»هلعفنأىلعلديدوعسمنبانعحصزا

سأرلامءايهرهاظوهجولاممنماذالانطابحمبحتسيلل47رميرلالاقومدقتامرهاظلاو

سالل١ناهجاوبايهنالهجولاكايهنطابلمجهنافسايقلابصناللبوأتلالهللأهمحر4٠اذهو

هد....اامورهاظلابكسمتلان->أاموه_ةءجىلاامهنالسأرلانمامهرهاظلمجو

ل۔ةورهاظلانمىوقأليلدليوأتلاىلعمقبموهبذخألانكمأثيحفاكلانم
ملعاهللاوهنسلبقوضرذامهحسم

::ءوضولالئاضففرشعسداسلابارلا::-

باوثلانمهيلعبترتياميهوةليضفعمجءوضولالئاضفيفهلوق»
هيههراكملاىلعءوضولاغابسايفءاجاماتح

هيقلياممهفلمهممهعجومهناهذأراضحتساهبدارأماهفتسا«مكربخأالأهلوق»
اهوحمداربنأنكميواهنعوفعلاواهنارفغنعةبانكاياطحلاوع«وحمباعهلوق»مهيلع
ةنملالزانملاتاجردلاوه“باتكلامأهدنعوتشوءاشنامتلاوحعةظنماباتكنم

ىلوالاامأةرخآلاوايندلايفتاجردلاعفرديربذألمتحموةنجلايفلزانملاىلعأليقو

هللاينثأدقونيترمرجألاينوأنمنوكيفليزجلاباوثلابفةيناثلاامأوليمجلاركةلابف

(رانلاباذعانقوةنسحةرخالايفوةنسحايندلايفانتاانبر)نولوقيسانىلعىلاعت

(نيحلاصلارمةرخآلايفهناوةن۔۔حايندلايفهانيتو)مالسلاهبلطميهاربايفلاقو
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اثالثاماقطابرلاكلذفةالصلادمبةالصلاراظتناود_جاسملاىلااطخلاةرثكو

ءاحام
يبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأهحتآاثيسالءوضولاريفكتيفتح
ههجولسنفملسملادبعلأضوتاذا(ملسوهيلعةتلاىلص؛يبنلا)لاقلاقةريره

لصيتلاقاشملاهراكملاوءاملابهئاضعأباعيتساوهلامكاوهماما«ءوضولاغابساوف

ةوطخمجاطللاوكلذوحمو.دنعةلمعومونلادنعلسكودربةدشنمناسنالل

ةرثكلاوأراصنالانمةملسينبلعقواكةفاسملادميباما!هيلايشملاةرثكاهرثكدارملاو

دعلةالصلاراظتناو»مدقتدقوهلظيفةللامهلظينيذلاةعبسلاثيدحيفاكددرتلا

هبيلصيىتحىلوالاهبىلصيذلاهرهطىلعاظفاحدجملايفدمةينأوه«ةالصلا

ملعتلانمىلامتهيلاهبرقياموأهنلاركذيالنتشمكلذنمهنكمأاموأةثلاثلاوأةيناثلا
لك1دجاسملاىنايندلاثيدحنافملسأهجورخفايندلاثيدحلغتشمامأملعتلاو

«طابرلاكاذفهلوقو»شيشلاةبادلالكأتامكوفطلارانلالكأتامكتانسحلا

ىلعةماقالالصالايفطابرلاوةالصلادعبةالصلاراظتناىلاةراشالا برحلافودعلاداهج

ناطيشللبرحاهنالةدابعلاوةحلاصلالاعفالانمركذامهبهبشفاهدادعاوليلاطابتراو

يفطابرلانمهريغىلعطابرلااذهليضمتدارأهنالمتحموليقاهاوهنعسفنللسبحو
هنايأداهملاوهسفنلاداهجلاقبامكهعاونألضفأهنايأطابرلاىلذفلاقاذلورونثل
ىلامنهلوقريسفتهبينعييبرملانبالاقورتملانكمملاطابرلاهنأدبربنألمتحموهلضفأ
ليقاثال:هراركتةمكحورهاظللفلاخمديعباذهو(اوطبارواورباصواوربصا) مامتهالل
رهظألوالاوهنعمهفيلمالكلاربركتيفهتداعىلع؛رركليقوهنأشمبظمتوهب

ميهتآ.للءوضولاريفكتيفءاجاموتمح
يفمالسالاطارتشاىلاةراشاهيفوكرشملاريموهو«ملسللدبلاأضوتاذاهلوق»
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هئيطخلكهمجونمجرخ

سجنوكرثلافاضيأوكرشلاعمحصتالفةيمالساةراهطءوضولانالءوضولاةم

مالسالاناكرأبيفوملاملسلابداربنانكميوهلبقسجالاةلازا.وضولاةحصطرشنو
ةليضفلاهذهلانيفيكفهلصطعهةفنالقسافلانودهبةصتخمةليضفلاهذهنوكمو

لمتحبثيدحلايفملسملانالصاحلاو(كنايسكنعرفكنهنعنوهتامرئابكاوبنتجتنا)

لخادلاومالسالابرقملايناثلاوحضاوهيفىنملاومالسالاناكرأبيفوملامهدحأنيينعم

ةبوتلابالارفنتالرئابكلانالثدحلانمدارملالكشيفهيلعوهلاصخءافوريغنمهيف
لمفبكلذهلرفنينأزاجرصيملاذافرارصالامدعةبوتلابدارملانأ«باوجلاوف

ىلعلاكشالافمالسالابرقملاملسملاتحلخادهرصملانأهبفوفهريغوءوضولانمتاعاطلا

صوصلااديرأناوميمتلايضقتبيغرتلافلاحوبيغرتلاىرجمراجتبدحلالاقينانكميوهلاح
لهفنلةلصاحلئاضفلاهذهفريثكهنمةندلايفودعولاتاإنآلاغيفثالذءاجاك عمهوضولا

لاعالاتاطبحمنءزرحتلالاوحالاكلتنموباوثلالوصحيفةطرتشملالاوحالاةظحالم

يفامهركذدموقاشنتسالاوةضمضملاركذيرلوأضوتهلوقىلععيرفت4ههجولنفهلوق»

نعينثدح(هللالوسراي)تلقلاقةسإنعنبورتيدح برقيلجرنمنماملاقفوضولا

امهبجولسغاذامتءاملاممهميشايخوهيفنمهاياطختجرخالاقشنتسيوض٬ضميفهءوضو

نمهاياطختجرخهسأرحسماذامثءاملاعمهتيحلفارطأنمههجواياطختجرختاهمأ
اذافءاملاممهلمانأنمهيمدقااطختجرخنيبكلاىلاهيلجرلغاذإهنءاملع.هرمشفارطأ
نمجرخهلوة»هماهتدلومويكهثطخنمفرصهناهدحموهلعىناوهللادحوىلصوماق

وهفاهنارفغاهجورخدارملاكههجو جرختفماسجأبتسيلاهنالةيليثمترامتساوبكرمزاجم

دقيناملاذاهقيقحلبليقوةقيقح م۔جتتالضارعالاوضارعالامعالازأ,هدرولكشت
ةرينصلاةثطلابدارللاهةئيطخلكهلوق»لاعوهوقئاقحلاللقىلايدؤبكلذنال
قفاويلوةئيطحلاظفليفعرشلالامتسابلاغنمفورلاوهكلذنالبونذلانم
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جرخبىتحكلذكمئامهباهشطبةئيطخلكاممنمتجرخهيديلسغاذافءاملرطقرخآهنيعباهبلارظن

ءاحامبونذلانمايقت

ةربرهيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأههءوضولارثأنمليجحتلاوةرغلايفزيم
ةمالابابيفروكذمت.دلاةربقااىلاجرخملسوهيلعةللاىلصءينلا»نا

الاينتآيسلابدارالاذاههتأيسلانبهذيتانسحلازاىلاعتهلونىنعم ةروكذملااياطملاةب

اهلاتهلوقليلدبرئانصلايهوتيدملايف كمآيسنعرفكتهنعزوهتامرئابكاوبنتجم
فارطانمههجواياطختجرخةسبنعنبورمعثيدحظفلههنيعباهيلارظنهلوقو»
هلملومملابو7رظنلابنوكتدقهجولا!اطخناللصالاتدحنممعأوهوهتيل

مشلافالخبرغمهسرظنلانافاعوقوعرساوتاتفرثكااهنالنيملارفنىلعرصتقا

دنعيأيءاملارطقرخآهلوق»دامتعاودصقعمابلاغنوكتتاهنافناسللاظافلأوملاو

امنارجالاقاقحتسانأىلاةراشاهيفولمعلامامت هبفعورشلادنعاللمملامامتادعبنوكي

ه۔يف«هبد٫لسغاذافهلوق»مامالاىلعةحصلافقونوةحصلاىلعقاقحتسالافقوتا

هلوقو»ةنسللفالخكلذفالخوءوضولاءاضعأنيببيترتلاةاعارمىلاةراشا
اهندعمنمتردصةنلابةمكحةبسانملاهذهنسحأاموهيديباهستكأيأهايهباهشطب
لسغوسارلاحسميفلوقلااذكنعملاوءاضعالايقابىلاةراشالا«كلذكهلوق»

كيلعلكشالفسارلانمنانذالاوةسبنعنبورةياوريفيهبحرصامكنيلجرلا
يأ«بونذلانمايتنهاوقو»جرخيناىلاىأجرخمىتحهلوقامهنعتوكسلا

يتالاثيدحلاينا.ميلاراشملاليجحتلاوةرفلاقحتسيفامهنماصلاخ
متيءوضولارثأنمليجحتلاوةرغلايفءاجامتم

ةمايقلاموبنونأيمهنافملسوهيلعةتناىلصهلوقهيفو«ةمالايفروكذمثيدحلاهلوق»

نعةر:ر۔ىا,زعرمجملاميعننعانسوقدنعوهحرشمدقتوءوضولارثأنمنبلجعآرغ
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نمنيلجحارةمايقلاموبنوعديتمانالاقهنأ(ملسوهبلعهللاىلصهيبنلا)

ةريرهابأتيأرملسملظفليفولعفيفهترغليطينأمكنمعاطتسانفءوضولارامآ
نيماسلاىلاعفرىتحهيلجرلسغمثنيبكنملاغلب.داكىتحهيديوههجولسنفأضوتي
فوعديةمايقلاموبيتمانالوقي(ملسوهيلعهللايلصهللالوسر)تممسلاقم

ملسملظفليفولءةيلفهترغليطيناكنمعاطتسانفءوضولاراثآنمنيلجحارغ

ءوضولاغلببثيحنمؤالنمةيللاغلبتلوقبيملسوهيطهتنايلص»يلرلختممس
هبلعهللاىلصءيبنا)مالكنمهنألمتحم«لمفيفهترغليطبناكنمعاطتسانفهلوقوه
ثيحهلفيفهلوأتامكثيدملاىنعمهيلعلوأتةريرهيبامالكنمهنألمتحمو(ملسو
ثيحةررهنألاحنمرهاظلاوهلايتحالااذهونيبكملاغلبيداكىتحهبدبلسن

نعكاذ,لةنبلونيبكنملانمبيرقىلالسنفدحأهبلقيمامثردملاىنعمنممبف

لبءاهقفلاهبتلاقالونومباتلاالوةباحصلاهلمعتساالو(ملسوهيلعهتناىلصهيبنلا)

نيديلاعمنيدضعلاضعبلسغوهجولاعمسأرلانمءزجلسغءاهقفلادنعبحتمللا

فصنودضعلافصنكلذدحنأسانلاضعبركذونيلجرلاعمنيقاسااضمبلسغو

اهمضومنعتدازاذاةرغلاهركتامرودييقتالوديدحثيدحلايفسيلوقاسلا

خلاكنمعاطتسانفهلوقنأحممنافليجحتلاوةرفلابمهلعءانثلاثيدلانمدوصقملاو

ركذيفبابلالوأسنأثيدحيفءاجامهانعمف(لسوهبةتناىلصءينلا)مالكنم
هراكملاىلعءوضولاغابسااهنمركذوتاجردلااهبعفريواياطحلاأهبهتناوحمييتلالاسملا
غلبتهلوقامأوةربرهيبأثيدحيفةرذلاةلطاىننموهسنأتبدحيفغابسالاف
نعرابخالاهيفامةيالةريرهيبألفىلعلديالفءوضولاغلبيثيحنمؤملانمةيلا
روماملهوضولا"علبيثيح"علبتيهفريغالءوضولالحعوهاهاحعنأونمؤملايفةيللالحم
ملعأةناو(قفارملاىلاكيدو)ىلاعتهلوقنمهنلبمانملعدقوهب
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.اجام
يننلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأهيه(ةالصلاووضولابلبقتسيامنارفغيفوتس
لاقمًاطوتفءامباعدفرصملاةالصلنذافنذؤملاءادعاقملاىلعسلجنافع.نبنامثعنع
ةنالوسر)تممسلاقمثهومكتتدحام7باتك٧فهنأالولاثيدحكنثدحألةناو
ةلارفغالااهيلصيهتالصل٬ءوضونسحيفأضوتبءىرصأنماملوتب(ملسوهيلعةتلاىلص

لوقةتناباتكفهنأالولهاوق:دبربميرلالاقإلاهيلصبتحىرخألاةالصلانببواهنيبامهل

ميهةالصلاوءوضولابلبةتسرامنارفغيفءاجامح

ىفهنأالولهلوق»اهريغوقاوسالايفسانلادوعقعضاوميهدعاقملاىلعهلوق»
ةباألوليراخبلاة.اورينوريمضلاءاهمثنونلابدنسملاخسنيفءاجاذكمهتناباتك

ةدايزلاهذهلجألولاقهتناباتكيفملسمدازةيالولهلوقرجحنبالاتهومكستتدحام
نومتكينيذلانا)ةبآلاةورعلاقناشلاءاهبونونلابهنأاهلمخاضيأهتاورنضمبفحص
ناويهوعيلبتلالعضرحمةبالاهذهنأنامثعدارماذ_هىلعو)تانيبلانمانازناام

كلذمهغيلبتكرتىربنامثعناكامناوظللامومعلةربملانكلباتكلالهأيفتلزن

يفرطةالصلامتأ)كلذبديربعيبرلالاقورارتغالانمهبةيشخةروكذملاةلاالول
ثيدحلاىورنأدمبكلاملاقهلثمو(تآيسلانبهذبتانسحلاناليللانءافلزوراهنلا

تانسحلاناليللانمافلزوراهنلايفرطةالصلامتأ)ديربهارأهترابعوةورعنبماشهنع

يأهومكت:دحامهنلاباتكيفهنأالولهلوقبنامثعدارفاذهىلعو(تيسلانبهذب
زاانيهدقومكمابفا'مابمنعاجراخاميظعلضفلاناكثيحيتياوريفاوكشتنأةفاذع

ميظماالضفلااذهبمهنمرارتغالافوخهركذبدارأهنأوأمهماهفاهنلبتالا:سانلاتدح

عأىلامتةتنانألآرسن.ملهركذبررضىشخنالفهتناباتكيفادوجومناكامنكلا

يأ«اهيلصيىتحىرخألاةالصلانيبواهنيبامهلهتنارذغالاهلوق»هدابعحلاصم
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ىركذكلذتايسل!نبهذبثانسلاناليللانمافلزوراهنلايفرطةالصلاةأ)لجوزعةتنا

مرشععباسلابابلا(نيركادلل

ديزنرباجنعةديبعوبأفيذملانمموضولاينءاجاممتكثوضولاهنمبجماميفوت
وبأ)ينملانملسنلاويذملانمءوضولالاقملسوهبلعهتنايلصءيبنلانعسابعنبانع

نع(ةيع»{{ ...لقدشزنراج
هلرفغيهنأوأبنذلافارتقانمظفحمهنأىنعمنيتالصلانيباميففذهيلعبتكبأل

يأاهيلصبىتحهلوقبىنعيواهنمفرتقاامهلرفنيامكىلاعتهنالضفبرئانصلانمفرتةيام

إامهللالضفيفبلقتياذكملازباموةيناتلاىلالضفلالوحتاهالاذافةيناثلايلصو
هللاولممااهلددجباتناوهلعطبحهنمجرخاذافكارمشاوأقسفبنبالانمجرخم

ملعأهللاوءاش,نمهلضفيتؤب
.يفرشعباسلابابلاز -دءوضولاهن.بجنا

ءوندولابوجاهدوجوىلعبرت.يتلابابسالاهبدارملاوهكءوضولاهنمبجامهلوق»»

ة۔..ذلاكةبونعمو؛ؤااويذملاكةيسحناعونيهوهوضولاضقاونبءاهةفلادنعىمملاوهو

۔»“يذلانمءوضولايفءاجامقح
.املابهركذحضنيفثلذمكدحأدجواذادادملاتيدحيفهلوقويذللنمءوضولاهلوق»
لوالاىنعلر۔ةمايهنميناثلاودحاوىنعميفنيثدحلاالكپةالصلاءوضوضوتبت

نوكسومملاحتفيذلاونايبلالكدادقلاثيدحهنيبفلمجملوالاثيدحلايفءوضولاناف

هذعبوراشتنالالبقجراملاوهءايلاديدشتولاذلاركزوحموءايلافيفخوةمجعملالاذلا

بجومهنأىلعلدبثتيدحلاو٭ليبقتلاوةبعالملادنعجرخابلاغوباعللاكليسإقيقر

موصااهبضقةتنيولاستغالاهنمبجيليقوبهذملاروهشموهولسنلانودءوضولل

طةفءوضولايذمللنأ,ةقطانينملاويذلامكحنيبةقرفتلانافليلدللفلاخليقلااذهو

حتملايولساغملالعفمضلالسغا4يلانملسفااوهلوق<دادقملاثيدح4حرصش



)١٥١٩)

بلاطيبأنبيلعنع

ءا۔للمساطقفاهمضوردصملااهحتفونبنلامضبلقوءوضولاوءوضوااكهبلستخملاءامل

حتفاابناكلوسنملاىلافيضأناليقولفطلاويبطللاكسأرلاهبلسنياملمسارسكلاو

ضلابناكبدلاىلافيضأناوتيملالسنك مذضلابوردصملاحتفلابليقوةبانجلالسنكم

ءاملاوهءايلاديدشتونونلارسكوميملاحنفب(ينالو)سأرلهبلسنيامرسكلابومسالا
عطقنتالةحئارلزاالاةلعنمرفصيدقوضيبأنيختوهوعلطلاةحماركةحئارهلقفادلا

بصيىأىنمهنالانميسامناوبيضقلابرطضيوةوهشلاعطتوةذالادحونهبوهنع

يلعنعهلوق»ءامدلانماهبفبص:املجأل(ىنم)تيع-اذلو(ىنبينمنم)ىلاعتلاق
نبةرمنبالكنيقنبفانهدبعنبمشاهنببلطملادبعنبيبلاطأنب

بلاطيبأمساو(ملسوهلعةللاىلصهلالوسر)معنبايمشاهلايثرقلايؤلنببك

هتنكومشاهنبدسأتنبةمطافيلعمأوورمعمشاهمساوهننهمساليقوفانمدبع

نباهنأدهاجمنعويصوهوملسأبلاطوليقعورغ٬جنمرغصأيلعناكونسحلاوبأ

دهاشملاميجوناوضرلاةعيبوقدنحلاوآدحأوآردبدهشوةنيدملاىلارجاهونينسرمثع

زافكوبتالا(ملسوهلعهللاىلصتلوسر)مم هملسوهيلعهتناىلصهتنالوسر ىلعهناخ

هلئاضفومالسالايفمدقهلونينسحلاوبأوهوهدنعتتامواهنعهتنايضوةمطافجوزتوهلهأ

لجلاموبمهبعقوفريبزلاوةحاطهعزانوطسقلاباهفراسونامعدمبههةفالحلايلولةريثك

ىلعفحاصملاعفربهيلعاولاتحاةبلغلاايشخالفنيفصةعقوتناكفورعوةيواعمهعزانو

باتكلايفهلزنأيذلاهتنامكحىلانوعديمهأنومعز؛حامرلاسؤر

«روغننبطساقلارومنتداكو+:هلا.حت:رثيحورمعةديكمه

«روغتهاشحيفردبتاحارج٭قسافةموكحاهرذنسحابأه
ةناءاضمامكحيفلاجرلامكحفءوسلاءانرقةطساوبمهنوعدلمهباجأومهتديكملعدخماف

؛يهتىتحينب"يتلااومتاقف)لثاقنمزعهلوقكلذوابأرلاجرللهيفلعجملوهباتكيفىلاعت
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مكحلتموقراسلاديعطقكهللارمأىلاهيتىتحةيغابلاةثفلالاتقف(هللارصأىلا

ضرالافيعادلابراحملا نميلعىلمعافلاجرلاهفيكحعالويأربهبفلوقيزأدحالسيلآداسف

ةرخآلاىلعمهنمصرحلالهأوهموقلضافأهيلاماةفىطعأامنيلجرلاميكحىلعقيثاوم

تناكفهريغاومدقوهوقرافوهومصخفهومصاخومهبتعلفهوبتاعفايندلانعةبغرلاو

ننمحرلادبعهلتقوتقرمىتحهعوجوتلحماحهرومأتشنتلفناورهنلا .7

دحالاةليل(يفوتو)تبسلامويوةعمجلاموييلعثكَفرهنلاموبلتقنمضعببمحلم
نجسلايفمجامننمحرلادبعناكونامعبراهنسنمناضمررهشنمتشبةثعىدحال

يلعنبنيسحورضحنهللاداعلاأنتفهقرحاولاقورانلاويراوبلاوطةذنلاباو.احوسانلا

عزجملفهلحروهدرنهجن!هنلاد۔ععطفهنمان.ةنأىفشنىحانوعدةن ١ نا'دمحمو

ينيعلحكلكلالوقيلمجوعزجبملفيحمراسمبهينيعلحكفماكتبملو لوملبكمع
سمامنزاليستلهينيعناوةرودلارخاىلعىتاىتح(قلخيذلاكبرمعديارقا)ارتيلعجوظم

. هنلاودءعانكينيعانلمسوكيلجروكيديانعطقهلليفعزجفهعطغلهزاسلنعحلومف 4

يفنوكأناهركأيناالاعزجنمكاذاملاقتعزجكلاسلىلاانهايفعزجف

رصأهلوقفرانلابهوقرحأوةرصوقيفهولمجمثهناسلاومطقفهللاركدأالاقاوفايندلا

همهوةدنكالوهأدوسالاسالويدنكلاخسنلاضعبىفدازهدوسالان!دادما

هاندتفهمااحدادقملانالهلاسنااويرهزلاثوغيدبعنبدوسالاوهدوسالالب

رهفامدمهفباصأمثمهفلاخةدنكىلامهنمبرهفءارهبيفامدباصأوهيلابسنف ىلاب

هوأفلاحويرضحوهيرصملاحلاصندمجالاقوثوغلدبعنادوسالافلاحفةكم

نميوارهنأحيحصلاوهيلاسنفثهفلدبعنمدوسالاوهفلاحواهلابسنفةددنك

دورطمنبةسامننبةعيبرنبكلامنبةبلعثنبورنبدادقملاوهفورمعهابأنأوةعاضق

ساقنبنوهأيأنادبرشلان'كلامنة۔اعن'يؤن'رهزناد۔هسنورغنبا

ليقودبءموباهتينكةعاضقنبفاحلنبورمن؛ارهبنبنوهانبنيقلانبميردنبا
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هلهأهنماندلجرنع(ملسوهيلعهللاىلصءيبنلا)لأسينادوسالانبدادقملارصأهنا
نا(ملسوهبلعةتناىلصهللالوسر)نميحتسأانأفيلعلاقهيلعاذاميذملانمجرخف

كلذنعهلأسف(ملسوهيلعهللاىلصةتنالوسر)ىلادادقملاءاجفيدنعهتنبالجأنمهلأسأ
ءاملابهركذحضنيلفكلذكدحأدجواذالاقف

مفةكمىلاداعمثةلشلاضرأىلارجاهونيقباسلانممالسالاميدقوهودوسالاوبأ

ثء:نأىلاىقبف(ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر)اهبلارجاهاملةنيدملاىلاةرجملاىلعردقب

نيكرشملانماعمجماوقلفةيرسيفثراحلانبةديبع(ملسوهيلعةتلاىلصهللالوسر (
ااصوتيلنيكرشملاعماجرخدقناوزغنبةبنعودادقملاناكولهجيبأنبةمركعمهيلع

ناكونيملسملاىلاةبتعودادقملازاحافلاتقركيملوناتفئاطلاتفقاوتفنيملسملاىلا

اضيأآدحأدهشوروهشمماقماهبفهلوردبدهشوةكممالسالارهظأنملوأنمدادقملا
ةفالخيفةنيدلابليفوتو»(ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر)مماهلاكدهاشملاو تامونايثع

ةن۔سنبعبسهرتناكوماوعلانبريبزلاىلاىصوأوة۔:يدملاىلالحوفرجلابهلضرأب

ىلعنعيوروهتجوزنمبرقيأههلهأنماندلجرنعهلوق تنكلاقهنأاضيأ «
يذلابسلاوهاذهنأكذيرهظققشتىتحءاتشلايفهنم,لستغأتلجفءاذمالجر
لجأنمهلوق»(ملسوهيلعهللاىلصهتلالوسر)نمءايحلاةدشعملاؤسلاىلعهلمح
لجأنمانموقدنعتاياورلاضعبييشحملالاقهيدنعهتنبا هلوةمالسلااهبلعةمطاف
ةلبانحلاوةيكلاملاضعبودعاوقلابحاصمهنمموقهرهاظبذخأپءاملابهركَدحضنيلف

وهوةقيقحلابالمعلسنلابهباعيتسااوبجوأف لسشلاريغحضنلاناهيفواضيأحاضيالامالكرهاظ

بجوأواضبأانهاههبلعراصتقالايضنتيدعاوقاامالكويصلالوبحضنيفكلذرهظيام

جرالاجورخوهامناهلسنلبجوملانافىنعملاىلاارظنطقفسجنلاعضوملسغروهلا

ريدضلاداعأفهلسغاوأضتلاقفىرخاةياورينامههديؤيوزفهلحريغىلاةزواجملاىجالف

هميجسمىلعفقوتيالضةنلانافأضوتيلفهركذسمنسهلوقاذهريظنويذالاىلع
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ءاحامةالصناءوضوأضوتي 7

نانعديزنبراجنعةديبعوبأ::هكأةنالحأمامطنمءوضوالهناوتح

بجتيناثلاىلعفدعتالوأىنعملالوقعموهلههميجلسنبوجوبنولئاقلافلتخاو
ىلعودحاولاربخلوبقىلعورهاظوهويذملاةساجنىلعابأهبلدتساو»هيفةينلا
ةرضحناكلاؤسلانالراغنهيفوعوطقملاىلعةردقلامنونظملاربلاىلعدايتعالازاوج

يتلانثارقلادوجولامتحالىعدملاىلعاليلدنكبملهتبيغيفناكلاؤسلانأحصولويلع
ذخؤيدقوءاننتسالايفةباثتسالاراوجهنمدافتسبوعطقلاىلانظلانعهيقرتفربلافح

ظةحنمهيلعةباحصلاناكامنايبهيفوهدكؤمةرضحمليكولاىوعدىنعمزاوجهنم

ىلصيبلاةمرح ىحتسيالةهجاوملاكرتيفبدألالامتساهيفوهريقوتو«لسوهبتنا
نيبعمجهيفواهووةأرملاعامجمقلعتيامكرتوراهصالاعمةرشاعلانسحوهنم نبتحاصملا

اذاىنميچةالصلاءوضوأضوتمثهلوقفكحلاةفرعميفطيرفتلامدعوءايلالامتسا
يواحطلاىحوهببسب"وضولاداع.وهتلازابجلوبلاكىنعملااذهيفيذلافاهيلامايقلادارأ

ينلاجورخدرجلل۔نلابجبامكينعيهجورخدرجمبثوضولابوجوباولاقمهناموقنع
لسفلاويذملانم٤وضولاملسوهيلعهللاىلصهلوب؛درو»كلذبعراشلانمدبعتهنأو

«ملسويلعهتناىلصءيبلالئسلاقيلعنعىليليمانبنهرلادبعنعةياوريفوينملانم
هريغولوبلاكحيذملاكزااذهبفرفلسنلاينلايفو٢وضولاهيفلاقفيذلانع
اولدتساامنيعمهياعدرلانافةثقانمهيفوهدرجمبءوضولابجوهناالءوضولاضقاوننم

؛يثسإلهناعرشلادعاوقنمملعدقلاقبنأحضاولا}باوجلاو»عازنلاعطقيالفهب

كلذىلعلديتادابعلانمهريغلهبجوامناوهتاذلةالصلاءوضوبجوثادحالانم

تادحالانمهرينكيذللاوةبآلا(مكهوجواولسغافةالصلاىلامنمقاذا)ىلاعتهلوق
ملعأةللاوةبالاهترسفلمتهبلعءوضولابيترتو

يوهاكأةتنالحأماملعنمهوضوالهنأءاجاميت
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» هنعهنايضرقادصلاركبوبأىنثدحلالبلاقلاقسابع «

همأوورمعابأليقوهللادبعابأليقومركلادبعابأىنكيحابرنب«لالبلاقهلوق «
قيد۔هلاركبيبأىلوموهوةارسلايدلومنمليقوحججينبلةكميدلومنمةمامح
انذؤمناكولجوزعهللهقتعأوقاوأعستبليقوقاوأعبسبليقويمتاوأسمخهارتشا
مالسالاىلانيقباسلانمناكواهلكدهاشلاوآردبدهشآنزاخوملسوبلعهللاىلصةتنالوسرل
هندبملسوهبلعهللاىلصهتنالوسرىخاوباذملاىلعريصيفلجوزعهللايفبهنمو

نيرشعةنسريغصلاباببنفدوقشمدبهنعةلايضرييفونوحارلانةديبعيبانيبو

لحمتامليقوةرشعناموأعبسةنستامليقوةنسنيتسوعضبنباوههو ىلعنفدو

نايلعنبهللادبعهمساوههنعهللايضرقيدصلاركبوبأىنثدحهلوق»نيعبرالاباب

وبأويميتلايشيرقلايؤلنببعكنبةرصنبميتنبد٬سنببمكنبورنبرصاعنبا
رماعنبرخصتنبىملسربلامأهمأوةفاحوأهيبًاةينكوهبلقيدصلاوهتنكركب

بحاصوهوىليلاهمساليقوةفاحييأعةنبايهوةرمنميتنبدعسنببهكنبا

ءيبأا)نعىورهدمةمالاوةرجملاينورانلايف(ماسوهبلعتلاىلصةتنالو-ر (

دوعسمنباوفوعنبنمحرلاد۔بعويلعوناينعورهنعىورو(ملسوهبلعةالص

» قيتعهللاقيو«مهريغولالبوتباثنبديزوةفيذحوسابعنباورمعنباو

هعمةعامجوراكبنبريبزلالاقوهعمةعأمجودعسنبثيللاهلاقهلاجوههجونساضبأ
) هللالوسر)نالكلذبيمسليقو4!باهي؟يشهبسنيفنكيملهنالقيتعهلليقاما

امالساسانلالوأهنعهتنايضرناكورانلانمهللاقيتعتنأهللاق(ماسوهيلعهللاىلص
ةنايلصتلالوسر)دعب«ةفالخلايلووفىصحالةريثكهلئاضفوقلخهيديىلمعملسأو

نيقبلايلعبسلةعجلاموبهنعهتنايضرىفوتو»لسرمءيبنماقماهيفماقف(ملسوهيلع
موييثعيفوتليقوباطخلانبرمعهيلعىلصوةرشعثالثةنسةرخالاىداجنم

» ليقو»ةرخالاىدامجنمنيقبينالاثالثلامويءاشعليقواثالثلاةليلليقونينثالا
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هلكأهتنالحأمامطنمأضوت:اللوقب(لسوهبلعةللاىلصهللالوسر)عمسهنا

ءاحام

يبسنلا»نعسابعنبانعدبزنبرباجىرعةديبعوبأةبيغلانمءوضولايف «
» ءوضولاضقنتومناصلارطمتةببنلالاقلسوهيلعةتنالصف

» هبلعةلاىلصءينلا»دمبتاموتامااالآرهشأةمبرأونيتاسبليفلادمبدلو ملسو
ماعطنمأضوتيالهلوة»ملعأهتناوةسنيتسوثالثنباوهوةنيدملابرهشأونيتنسب

) ملسوهيعهللاىلصهللالوسرل)انمدينألاةشئاعثيدحيفهلوقوهلكأهللالحأ
ىلصهللالوسرناسابعنباثيدحيفهلوقوضوتيلوهنملكأفنمسباتتلماسبح
اماكثبداحالاهذه«ضوتيلوىلصمثلكأةبرؤمفتكبيوأملسوهيلعةتلاىلصةتلا

لفلاامأوركبىبأثبدحفلوقلاامأالعفوالوقرانلاتسماممءوضوالهنأىلعلدت

اممءوضولابجوتانموقدنعرخأثيداحأتدرودقوسابعنباوةشئاعثيدحف

اممءوضولاهملسوهيلعهتناىلص»هنعتاباورلاضعبيفراناتسم يفورانلاتسم
تاياورلاهذهرهاظبمهضبذخأفةمألاهذهردصفلاتخادقورانلاتسماممأضوتةياور
هنأىلافللاوفلسلانمءايلعلاريهاجبهذورانلاتس.امسءوضولابجوأفةريخألا
كلذيف«ملسوهيلعنىلص»هنعحصامعاذخأرانلاهتسماملكأبءوضولاضقنبال
رباجثيدحبخوسنمهناامهدحأنيباوجمرانلاتسماممءوضولاثيدحنع«اوباجأوإ»
اثءوضولاكرن)ملسوهلعهللاىلصهللالوسر)نمنيرمالارخآناكهنعتايضر

مهديناسأبننسلالهأنمامهريغويئاسنلاودوادوبأهاورحيحصثدحوهورانلاتسم
اذهنامثيوونلالاقنيفكلاومفلالسغءوضولابدارانايناثلاإباوجلاو»ةحرحصلا

رانلاهتسماملكأبءوضولابجمالهناىلعكلذدعبءاملعلامججأحشلوالاردصلايفناكفاللا

متهمةبيغلانمءوضولايفءاجامزح
كلتتناكناهتينيفناسنالابلاثمنمركذباملمسانفلارسكنهةبينلاهون «
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ءاجام
ءيبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبامدهمحيرلانمءوضولايفتح

لكلاومعشلاوهفهترضحيفاهلاقناونانهبلاوهفهذنكتملناوةبيغلايهفهفلاثملا

)ملسوهبلعهللاىلص)هلوقلهءتشوقسافلاةبينبسابالوضبنمدشااهضمبومارح

لجرلاتياراديزنبهرباملليقماضلاق»سانلاهفرعيهفامبقسافلااوركذا

فيفخلجرلاقهننيغمرحميذلاامو:ليقاللاةبغهلاهيفمقأفسانلايفاعاقونوكب

يذلااذهفممضارعانمناسللاسرخامملا..انمنطبلافيفخنيملسملاءامدنمرهظلا

لجراايفلوقتامءاثعثلااباايتلقمايضلاقهبفةبيغالوهلةمرحالفهاو۔نموهتبيغمرح

الوهلةبغاللاقرلسوهيلعةتناىلصدعةمالراغلاوتلقاللاقةيهلأبذكلابفرعب
4۔.غالومارلالكأنملاقوتلفالاقةلغهلأهلعيشلهدياعناصلاوتلقةه.ر>ح

نيملاملابردنعهلةمرحالوكوتهملكلةبرغالالأرتسلاكاوتهموهوةمرحالوهل
يأفانايحأبوتيوانايحأشغيوانايحأبوتوانايحأبذكيهنافتلققاحلادنعفك

4مثاملارطمتهلوق»ةمالاب'يزهنسمهللابفختسملجراذهلاقسانلانماذهفنص

ضقنتوهلوق,موصلاضتنتبونذلائاكنأىلعليلدهفوَءابههكرتنوهموصمدهتيأ

نيلئاقلالصأوهوهتالصلأضوتينأه.زلوه.وضوتمدهيضوتلااهلعفاذاىنمبهءوضولا
يذلاىنعملانالهدرومىلعضننلانورنيصحخراالملو٠وضولاضمتيداعملانا

نايدمااىلعدئازىنعمنوكينأل۔تحهنافمهدنعلوقعمريغةغلابضقنلاهبراص

موهغلااذهلفلاخمهريغلامتحاوموهفمزايص.لاينعمهكباوجلاو

4::22حرلانم٠وولافءاحام-

لوسرلااكهنايراخبلاركذامثيدلاببس«خلاهنالصيفمكدحاكشاذاهلومته

وألتفنياللاقفةالصلايفيتلادجمهنأهيلاليخبيذلالجرلاملسوهيلعهتناىلصهنل
يفرثؤيالءوضولاضةنيفكشلاناىنعملاواحممشيوااتوصعمسإىتحفرصن.ال
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احرمشيوأاتوصممىتحفردنيالفهتالصيفمكدحأكشاذالاقهيلسوهيلعهللاىلص

ءاحام
نعيننلبلاقديزنبرباجنرعةديبعوباةهجرفلاسمنمءوضولايفتمح

«ًضوتتلفاهجرفةارملاتسماذاملسوهلعهناىلصهتلالوسر

كشوةراهطلانقيتنمذألاهريغيفكشلااضيأهلثموةالصلايفناكناايسالهتحص
ةدرطمةدعاةلاهذهنأمثنيقرلابتبئامكشلاعفريالواهنمهنيقيىلعنوكياهضاقتنايف

ليزيالملوقينعموهوىنسللحلاناكظفللنمعسوأناكاذاىنملانالءيشلكف
ىتحاهلوصاىلعءايشالاءاقبمكحيفلصأثيدحلااذهيوونلالاقهلثمنيقيالانيقيلا

فلاخوءاملعلاروهمجثيدحلااذهبذخأواهبلعيراطلاكشاارضالوكلذفالخنقيت
نودةالصلاجراخضقنلاهنعيورواقلطمكشلابضقنلاهنعيورفكلام يورواهاخاد

وأامهنابيلثيدحلالعلوصنلارهاظلفلاخمامهالكويرصبلانسحلانعلصنتلااذه
يباطلالاقوكلامنعةيناثلاهياورلاهجووهوصلادرومىلعوفعلارصةفنسحلاغلبهن ١

هبلعبتةروحرلانادجوربتعاهنالرخلاحيرهنمدجونمىلعدلابجوأنملهبلدتسا
ة۔ء:اقانهةهشلاوتاهبشلابأردتدودحلانابنكممقرفلاأبضرتعاوهمكحلا
ققحتمهنافلوالافالخ

تهجرفلاحسمنمءوضولايفءاجامزهت
ىلعسبلسابعنبانعمامضثيدحيفهلوفوضوتلفاهجرفةأرملاتسماذاهلوق :

ثدحيفهلوقوءوضودادحتسالاعضومسمنمىلعالوءوضوننذلامجةسمنم

سماذاناوفصتنبةرشبثيدحيفهلوقو“ضوثيظهركذمكدحأسماذاسابعنبا

نمجرفلاسمهوضولاضقنىلعةلاداهلكتاياورلاهذف"ضوتيفهركذمكدحأ
ںراوجذختيناكهنأليقىتحكلذيفددشيهنعهنلايضرةديبعوأناكوىمنالاوركذلا
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.اجام
نعيننلإلاقديزنبرباجنعةديبع.أاهسمنمالوه:أرصاةلبقنملجرًأضوالهنأيفج

«تلاقاهنااهنعةنايضرةشلااعنعلوقيري.زلانبةورعه

غلبفهيلجرنمءوضولاضاومهريكاذمبيصينأكلذبقتياهفيلميل جرعالانايحكلذ

ضقةنياللوقيحونوبأناكوةديبعوبالوقيامكرمالاناكذااننيديفةللااناقشأدقللاقف
زايفسوبلاقضةنيهلكبيضقلاةديبعوبالاقولوبلااهنمجرخميتلاةبقثلاسالاءوضولا
يوردقوانموقضعبلاقممد_:عنبسمضقنإالفرهشلاعضومونا.تنالاوربدلاامأو
ملسوهيلعةتناىلصهللالوسرنعةناحصلانماسنرشعةمضنعركذلاسمنمءوضولا

نطاببسملاانئايلعضعبربتعاكلذلوةذللادوجوةاعارملكلذبرمالانأىلاءايلعلابهذو
هءوضوضقتناهركذىلاهديبىضفألجرامبأهلسوهيلعهتناىلصهلوقهللدبوفكلا
ةرثابملابالاءاضفالاققحتيالواههوضوضقتنااهجرفىلااهديبتضفأةأ,ماامأو

لاقفكلانطاببيدآلاجرفسبءوضولاضاقناانبهذميفاشوهويريدلالاق
ضقني«يعازوالالاقو»نيعباتلاوةباحصلانمريثكلاهازعمنهريغبضقتنيالو

فكلارهظضقنيهنأىرخأةياورهنعود_حأنعةياوروهودعاسلاوفكلابسلا

كلامنعةياوريهوةوهشلسملاطرشبىرخأوبحتسمهوولاناىرخأوا_مطبو

لاقهبونبمراتزاوةباحصاانمةعاجنعلوقلااذهىكحواتلطمضقنياليةفئاطتلانو»
هريغزودهركذهسعضغنبلرقورذنلانباهراتخاونونحسواملانباوهاحصأوةمننحو

نؤماهسمنمالوهتأرماةلبقنملجرأضونيالهنأيءاجاما
دملايثرفلايدسالاماوعلانبچزيبزلانبةورعنعهلوق»» ةم._لاءاهتفلادحأيت

هتلاخوههأوهيبأنعيورمركبىلأتنبءام۔أهمأوهتنادبعوبأهتبنكنبساتلاءايلعدحأو

هدالوأهنعىورو.لسرمهأنعةورعليقوةررهيأوةماسنبدحويلعوةشلاع
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يلصيمثلسوهيلعةتناىلصهلالوسرينلبقب» هأضوتبالو

«رشلر.قانسونوازو{عاحام
«يلجملالاققئالخوةكيلميبأنباوراسينبناملسودمحموىحوماشهوةتنادبعونامثع

عستةنسدلوهث.دحىلعسانلافل:ناكيرهزلالاقونتفلانمىشيفهسفنلخدبةورع

نيتنثاةنستامونيرشعو ليقونيعسنوثال:ةنسليقونيمستو ةن۔ليقونيمسآوعبرأةنس

ث.دلايفالوقوًأضوتالويلصيمملسوهيلعتلاىلصةتنالوسرينابقبهلوقونيمستوسمخ

يلصبهتدجوفةليلتاذملسوهيلهتلايلصةتلو۔رتدقفيتآلا تدقوفهتبلطف ىلعيدي
«كطخسنمكاضربوكباقعنمكوفعبذوعألوقيوهوناتبوصنمامهوهيلجرصخأ

لاق ىلعهريغهبلدتساوهتأرمالجرلاسمنمءوضولاةلازاىلعلدبثيدحلااذهورباج

صوصخملاهجولاىلعًاثلناكناوليبقتلانافلوالاثيدحلاهيلعلديوكلذبضقناامدع
رباجلعلوجرفلاريغيفهتأرصالجرلاسمنمضقنلامدعبهذملاوسملامزلتسيهناف
بهذموههيلاانبهذامنافطقفثيدحلاةلالدىلعهبنيزادارأنكلكلذىربناك

نباهخيشرباجفلاخماملقوةيفنملابهذموهومهريغوبلاطيبأنبيلعوسابعنبا
هبلعةلاىلص)هلوقيفثيدحلانمرباجاهمهفيتلاةلالدلاهجووامهنعهللايضرسابع

«باوجلاوإلءاعدلاىلاةالصلانملاقتنالاهيفنافخلاكباةعنمكونبذوعأ(لسو
هنمدافتسهفهدوجسيفكلذلوقيهتعمساهنأهيفامةباغلبصقنلاىلعلديالكلذنا

ملسأنديزورناودوعسمنبانعيوربضةنلابلوقلاودوجسلايفهلثمبءاعدلازاوج
هلعفهديباهسجوأهتأرصالبقنمنأبرمعنباحرصوهاصأوياشلاو"يرهزلاو

تلاىلصهلوسروهتلا)لوقيفةجحلالبهسهنيباحصلالوقىفةجحالچانلق»ءوضولا
ءالامتسمالوألىلاتهلوقبفلاخم!نامتوةنسلاضرامياليباحصلالوقف(ملسوهبلع

ديلابسملاسفنالعامجلانعةيانكةيالايفةسمالملانافبولطملاىلعلديال

موسلقلاويتلانمءوضولايفءاجاماتح
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رباجنع(ةديبعو) ضوتيلظسلقوأءاقنم(ملسوهياعهتنايلصةتنالوسر)لاقلاقديزنب
هيلعةتناىلصهتنالوسرتدقفتلاقاهنعهللايضرةشئاعنعديزنبرباجنع(ةديبعوبا)

وهوزاتبوصنمامهوهيلجرصمخأىلعيديت.ةوفهتبلطفيلصبهتدجوفةللتاذملسو
» ثدحلااذهورباجلاقثاطخسنمكاضربوكباقعنمكوبذوعالوقي «

ةديبعوأحتساو“ضوتيلفسلقلاوأ.ىلاهنمجرخنميأةضوتيافساقوأءاقنمهلول

تيدجلارهاظف:لوتلاوغلادحغلبيولوهمعطدجواذاساقلانمأضوتينأىلاعتهتناهمحر

نكله,احصأوةنن>وبآلاقهبوسانلانمريغكىهذموانبهذمساقلاو"ىقلانمءوضولاوهو

ريغهنأىلامريغنمسانلاضعبمهقفاووهباحصأويفاشلابهذواهباعليلدالدويقبهوديق

نم«ثوضولانابدرو»نيديلالسغءوضولابدارملانابثيدحلانعاوباجأوضقن
هلاراصراليمعرس:زاجماهضعبلسغلهلامعتساوءوضولاءاضعألسغوهوةيعرسثلاقئاقلا

ةقالهلاواولاقظافلالاضء؛يفتنامكهديبءاقتساهنايليلدلااولاق»ةقالعوليلدالا

بحاصىلععوضولانابابوجوبقطانسلقوأءاقنمهلوقيفمومعلاانلق»ةرهاظ

هللالوسرتدقفهلو»ملعأهتلاوظذملامومعممببسلاصوصخمةربعالولاخلااذه

ترثكتالاهنالاهيلايلنمةليلفهتدقفاهنأيضق.رهاظلاهةليلتاذملسوهباعهتناىلص

اهناذثتسابحسوةمئانتناكاذاةأرماةليليفةالصلاىلامايقلازاوجهبفواهريغةليلب

هلوتفىرخأةباوريفةشئاعملسوهيطهتالصةنالوسرنذأتساامكةهبتنمتناكنا
هتدجوفاهلوقنأىلعلدبالوتنماذهوهيفلصيناكيدلاهناكمتباطفيأههتباطف

يأيدإتمفوفهلوق»عسوتلايفريثكاد_هلثموعامسلاوسحلادرجكحيلصب
هلوق»ضرالابدبفمدقلانطابنملخدامصمخالاوهيلجرصخايديتفداص

معتو.يجتلايأ«كوم.ذوعأهلوف»كلذلوقيهنالفلاوياهلوبوهز

كبانعنءآرافكومنعىلاءىجتلأينعملاوبنذلابةذخاؤملاباقعلاوباذملاريخاتوفدلاو

يأ«كطخ۔نماضربوهلومنل(رتسملاذثموكب:رىلا)هلاالاهتنانماجامال



(١٧٠(

لاقديزنبرباجنعةديبعوباهتأرمالجرلاسمنمءوضولاةلازاىلعلدي هشئاعتلاق

َضوتيملوهنملكافنمسبًلماسيحملسوهيلعهللاىلصةلللوسرلانمدقاهنعةتلاىضر

وفعلانأهيفواضرلاةبترىلاوفالاةبترنميقرتهيفوكطخسنمآرافكاضربءىجنلأو
وهوانباحصأنملبجلالهأبهذموهولاعفالاتافصنمطخلاوباةملاواضرلاو

تسيلةءاربلاوةيالولاوطخسلاواضرلانأةبراغملادنعواضيأةقراشملامالكنمرهاظلا

نمكاضربذوعأل:اةلالوقعنممهضمبهيلعبتروتافصلانميهامناولاعفالانم

ملسوهبلعهنلاىلصهتالوسروحيرصلاصنالفلاخمهنالعمسرالعنموهوكطخس

ىنعمىلعالكطخسنمكاضربذوعأزوجتچراعوبألاقو»دحألكنمةنابفرعأ
ىلامتلاقوفوصولملماقمةفصلانوميقيمهنالةنللاعاسنالعلبلاعفأطخلاواضرلانا
«يدحلاهضرتعاو»طخاساايضارلابذوعأىنهلاولاقارثاغيأ(اروغكؤامحبصأنا)
نمأجامالنأاونظو)لاعنهلوقرهاظولاقادجةرابعلالولدمنمديعباذههلوقنأب
كنمكبذوعأىنعموهولاقهتناىلاتلانمأجلألاقيذأحصيهنآىلعلدب(هيلاالاةلل
نمهانيأراميفاذكءوضولاةلازاىلعلديهلوق»دحاوءاجتلالاوةذاعتسالانال

لقتناوةالصلاكرتل۔وهبلعتلاىلصهناثدحلانممهفهنمهللايضرارباجنأكوخسنلا

مدعىلعهريغهبلدتسالباذهىلعهيفلرلدالوهيلجرصمحألةش:اعسمبءاعدلاىلا
هلوق»همادقهاننضويأديدشتلاب«انمدقهلوقافنآكلذيفلوقلامدقتدقوضقنلا

يفوقيقدلاطقالاضوعلجبدقوطةالاونسلاورمتلان.ذختلامامطلاوهواسح حابصملا
لمجامبروديرثلاكىقبيىتحديلابثلديےخنمسلابزانجميوطقأعمديوهاونعزنيرمتسيلا
اذهيفيذلاسبحلاد,ربهنأكونمسلابتتملاقبوسلاسيملاميبرلالاقوقيوسهمم

تللاتبهبالولبميأ«نمسباتتلمهلوق»ىورامفرعأيوارلاوةصاخثيدحلا
ايرقهحرشمدعتهضوتوهلوقفءاملانميشبهلبلتقبابنمتقبوسلالجرلا



(١٧١ (

سابعنبانعيننلبلاقبثاسلانيمامضنعةديبعوبأ(نمسلابتتملاقيوسلاسيحلا)ميبرلالاق
عضومسملعالوءوضوبنذلاميعسمنملعسيللاق(ملسوهطةللا,إصءيبلا)نعيور

ءاحامءوضودادحتسالا

ديزنبرباجنعةديبعوبأمةمكةالصلانودءوضولاناضتنيفاعرااو.قلانأتم
>فاعرلاوءيفلالاقلسوهبلعتلاىلصءيبلانعسابعنانع

ىدهيفوليلقلاتلسلاوأريمثلاقيقدوه«قيوسلاهلوق»ركبيبأثيدحيف
مملالهانميبثاسلانبماضنعهلوق«نحطيولقملاريمشلاواحمقلاوهيراسلا

اممرثكأرباجنعذخأامناكوهريغوراجنعذخأتالضعملارمأفشاكلاقيقحلاو

مسوملادمبمايأةسخسانللقأةديبعيبألرلاوبألاقنايفسوبألاقلةديبعوبأهنعذخأ
ماقافءاتأفكلذقوفواوااقسانلاهبىنتكيامملعلانمهدنعوألاقفمايضبكمع4)ليقفف

رباجلاقوارباجتممسورباجلئسوأآرباجتلأسهباوجناكولاؤدلاهيلعرثكوسانلل

هلورباجةياورناكو ةرفصوبأعيبرلانعاهاوروعيبرلاهنعاهاورورباجنعاهاورراثآ
ةنادبعوألاقوإ»رباجنعةديبعيبأنععيبرلاةياورريغيهوةرفصنبكلالدب

مايضناكوةرصبلابهدلومونامعنمهلصأوبدنلانمهللاهدحربلاسلانبمايضناك

نمبنذلالصأميجلانوكسوةلهملاحتفبمجملا«بنذلامجهلوق»ةنادبعابأىكب
نرمقلاعضوموهيدادحتسالاعضومهلوقللبذلاوهنيتحتف؛_:ذلاوة.ادلا

ضتنيالهوضولانأثيدحلانمدوصقااوةناملاقلحيفديدحلالاهعتسادادحتسالاوةناعلا
ثالذمدفقتدقوطنبجرفااسعضقالاهموهغمونبجرفلالوحيتلاعضاوملاسع

متيةالصلانودءوضولاناضةنيفاعرلاوءىقلانا.اجامح

ىاعرلاوسلقلاو,فضغملنافملانعضئافلاقلحلاىلاةدعملانمجراملاوه>رلاهلوت

لاقه.دتتيوضعارلاملعقبسيهنالكلذبيمسهسفنمدلافاعرلالاقيوالانممدلاجورخ



)ا١٧٧)

نعديزنبرباجنعةديبعوباهتالصىلعىنبوأضوتاهبيلصملاتلقنااذافةالصلاناضقنيال

عاطتسرالنبيرورضامهنوكل«الصلاناضقنيالهلوق»اقاسناكاذافعارسرف

نيثدملانيذهبةصاخةصخريهفءوضولانودةالصلايفامهنعوفعلابيترتسانفامهمفد

راشناوامهريغىلاامهزواجتالف اذهةباوريفحاضيالافراعخيشلادازهىنلايفامهك
ناقيرطنمهترابعًالوأرلجلايدءاوسودلجلارهاظيفحرجلاوهوشدلاثيدلا
ىلنااذافةالصلاضتنتالشدلاوفاعرلاوءقلالاقمالسلاهيلعءيبلاناسابع

عضومنموفصلانمجرخيأ«تلفنااذافهلوقفهتالصىلعىنبوأضوتيلصملا
الوكلذبضقتنبهنالءوضولاداعأيأهأضوتهلوق»ةيدبدللامهبهلوقفءابلاوهتالص
فقتوثيحهورظتنااماماناكناويلصملاكحيفهنالهعوجريفالوهفارصنايفملكتي
ال۔صتمهلمجواهنميقبامىلصيأيهتال۔صىلعىنبوهلوق»مهبمتيفمهيلادوعبىتح
رماعخيشلالاقهءانبهيلامضلايمساذلفيتابلااذملساسالاحيفالوأهالصافلوألاب
نعانموقدنعوفلختسإالوةالصلايفاهبىنببالفساخمالانمهوجولاهذهريغامأو
لاقتلاقاهنعهللايضرةشئاعنعةكيلميبأنبانعجيرجنبانعشايعنبليعامسا
فرمصنيلفيذموأسلقوأفاعروأءيقهباصأنهملسوهبلعةتناىلصتنالوسر
ظافلالاقوينطقرادلاوةجامنباهاورملكتيالكلذيفوهوهتالصىلعينديل.اضوتبلف

السرصملسوهلعهللايلصينلانعه.أنعحمرجنبانعهنووربمرجنباباحصانم

هبحرصتملفاوءامكحيفلخادوهفسلقلاامأيذملاةدايزثيدحلااذهينف
امهبءوضولاضقنيناعمايهركذمدقتامكد_حاوىنمبايهمافهبلعةتناةحرعيبرلاةياور
ليقفةالصلايفاهبىنببيتلاهوجولاهذهنمعيشهدسجواهبوثهلصوناوزه

الوىنب.الليقوهتالصىلعينبيوهريغابوثدجملناهبونوهدسجلسغيوفلختسي
ىفكشناوفلختس.الوهبينببالفهريغلبنماهنمءي4ُهسمناو:فلختس

ذمدقتالكشلاسفنبفرعنالواهمتىتحهتالصلعيضعبهنافهنمكلذلوصح



)١٧٣(

لاقضوتيإوىلصحلكفةبرؤءفتكبيتوأملسوهعهتناىلصتنالوسرناسابعنبا

يلصيبنلانعسابعنانعديزننبرباجنعةديبعوبافةرفوملاةبرؤملاعيبرلا ملسوهيلعةتلا
وتيفهركذركدحأسماذالاقهنا لاقريبزلانبةورعنعديزنبرباجنعةديبعوباو»ض
لاقلاقءوضولاضقننماكامانركاذتفلاقمكحلانبناورمىلعتاخد نمناورم

قتدحهآاروابتغارتادمدجوناوجزاتبد ةاوهالمفأتبقةالمل
فتكلاوضوتيملوىلصمثةاشفتكلكأيراخبلاةباور«فتكبيتوأهلوق»ملعأ

ةددشمءاروةحوتفمةزمهوةمومضمممبيةبرؤمهلوقفةدبكودبكلثمهنزووفورمم
هترفواذاءيشلاتبرأنمذوخأموهفةرفوملاةبرؤللعيبرلالاقهةدحومءابوةحوتفم

صاملايبأنبايمكحلانبناورمىلعتلخدهلوق»اماتيأابرؤماوضعهاطعالاقيو
هوبأونافعنبناينعمعنباوهويومألايشرقلافانمدبعنبسمشدبعنبةيمانبا

ةكميدلوليقوقدنملاموبليقودحأمويدلوكلملادبعابأىنكبوديرطلاوهمكلا

ىلصءينلاهريملوفئاطلابليقو ىننامللقميالالفطفئاطلاىلاجرخهنال«ملسوهيلعهتنا

اهدرفنايعفلختساتحفئاطلابهأعمناكومكلاهابأملسوهيلعةتناىلص.يبلا

دمحمةمأليووكليولاقفاموبيلعهيلارظنوهيلاهضوناورمنايلعبتكتساونايع

عطقفءافقىلعرادلامويبرضو(لطابطيخ)لاورملاقيناكوكينبنموكنم

ىلعةيواعمهل۔همتساوهقنعترهقيذلاصقوالاوصقوأكلذدعبشافهيوابلعدحأ

يبأنبديمسايعلممتساونيعبرأونامةنسةنيدملانعهلزعمثفئاطلاوةكموةنيدمل
يبأنربةبتعنبديلولالممتساوهلزعمثنبسخومبرأةنسىلااريمأاهبلعيتبوصاملا
ىلادهمللوةيواعمنبديزينبةيواعمتاماملوةيواعمتامناىلااهلعلزفنايفس

يرهفلاسيقنبكاحضلاعيابوةفالحلابمكحلانبناورمماشلابسانلاضببابدحأ
كاحضلالتقفنتشمددنعطهارجرمالتتقاواةتلافريبزلانبهناد.عىلااضياماشلاب

نسحانجامناكومكحلانبنمحرلادبعهوخألاقوناورمرصموماشلابرمالاماقتساو

ناورميارىرالرمنلا



١٧٤ ()

ناوفصتذبةرسىنتربخأنا۔يملاقفثالذملعأامهلتاقفلاقضوتيلفهركذسم

ضوتيلفهركذمكدحأسماذالوقيلسوهيلعهتلاىلصهتالوسرتممساهنا

4عنصتفيكافلابورضمةليلح٭لئاسليلاويردأامةتناوف»

«منوءاشياميطعبسانلاىلع«لطابطيخاورمادموقةتنااملإه
زاورمجوزتوةنيدملىلعناورمةيواعملمءتسانبحاذهنمحرلادبعلاقامناليقو

نمؤمتنأدلاخهللاقفتسألاةبطرلانبابدلاملامويلاقوديزبنبدلاخما ىكمسونئاخ

ممهيلاتماقناورماهيلالخداملفيلهتركذكناهدلعتالتلاقفه.اىلاامويكلذدلاخ

دودعموهوتامورهشأةرشعليقورهشأةعسةهتيالوةدمتناكوتامتحهتمضفأهيراوج

ريبزلانبةورعونيسلانبيلعهنعيورءاسنلاهلتقنهيف «زاوصتنبةرسبتعسهلوقإ

يصقنبىزعلادبعنبدسأنبلفوننبا اذه.ريغاهبسنيفليقوةيدسألاةيشرةلابالكنب
يهفحصأاذهو .ة.مل۔ااصقوألانبةثراحنمة:هأتنبةملاساهأولفوننبةقرويخأةنبا
كالملادبعمةشاعتنافةشئاعوةيواعهتدلوفصاملانأ7ةريغملادنعةرسبتنك

طيعهيبأنبةعتذموثاكمأاهنعتورناورمةأرمامأةرسرفكمحلانبزاورمنبا

ربغانربخأهريثالانبالاق»مهريغوبيسملانبديعسوكحلانبناورماهنعىورو
ناطةلاديمسنبىحمانربخأروصهنبقاحساانثدحىسيعنبدمحمنعممدانسابدحاو
شسمنملةلسوهاءعهللاىلصءينلاناناومنصتنبةرسبنعهيانعةورعنبماشهنع

ةربنعهبأنعةورعنبماشهنعدحاوربغهاورولاقاضوتبىتمإصيالفهركذ

وأهاوروةرس!نعكانبناورمنعهيبأنعماشهنعهريغوةماس"هاورولاق

هاورعيبرلادنعثدحلاوريثالانبامالكهاةثالثلاهجرخاةرسبنعةورعنعدانزلا

ناوفصتأبةردنعكحلانناورمنعريبزلانبةورعنعديزنبراجنعةدبعوأ

ناورمركذبالاعرشبلعلالفلصتمهدنسوه۔ةفنعهيقفهلقاناهاوقأرقرطلاىلعأيمف

اوناكورب_جلالقنيفهلاحنماوفرعاملجالهلعلوهتياوراولبقهنمناكامعموهوهذ



(١٧٥(

لاقسابعنانعدزنراجنعةدعواتءوضرلاضقنييذلامونلايف:.-

تلقفىلصفماةفحخفنفطغىتحملسوهياعهللاىلصهللالو۔ردجس تعدق«ةتنالوسرايوف

نعةديبعوبأ»امجطضمماننمىلت٬وضولاامنارلسوهيلعهتناىلصلاقف نبانعديزنبرباج
ددييذلاطيملا۔اكولاعيبرلالاقدلاءاكونانيعلالاقلسوهبلعهللاىلصءىنلانعسابع

نعةديبعوبأ»ةبرقلامفهب زومانيملسوهيلعهتاىلصةتنالوسرباحصأناكلاقد.زنبرباج
لعهدهاشملسوهلعلاىلصثيزلاونؤضوتالونولم.مهسوءرقفختىحاسومل>

1.٢نعىنلبدقولاقدنزنراجنعةدمعو١ءوةولاةداعابمرهاالوةلالاثالن

4اضوتبالوىلصل.ادعاقمانيهناهنعنلاىضرباطلا+

ردتنلاومالسالاوةيلهاجلايفهنوب:جتيمهفةءورملابالعمدنعبذكلاناكلبنوبذكيال
هيفمالكلامدقتركدلاس ى.ةعمريغهنارهاظلاوةوهشلاةراثالجالكلذلعلوافنا

لعاهللاوهتلعفرءذاليذلاد.متلاةلجن“و,ىسلا

متهي٠وضولاضقنيينذلامونلايف:عنماثلابابلازتم

نعهطةتفلقلاىلعمجهتةليقثةيشعمونلاو«ءوضولاضةنييذلامونلايفهلوق»

مونلاليقوساعنلايهةنسلاليقوتوملاوخأموناانالةقآوهليقاذهلوءا.شالا,ةفرعمل

هجولاىفودبتمونلاحيرةنسلاليقونيملايفساعنلاوسارلاىمفةنلاامأولق.لاوةومللزه

طغىتحرلسوهيلعهلايلصةتنالوسردجسهلوقجمانيفنا۔نالاسنيفبلقلاىلاثعبنت.

هتلاىلصلاقفتمندقهللالوسرايتاةفىلصفماقفخفنف ماننملعءوضرلاامالسوهيلغ

نوماملسوهلعهللالصهللالوسرںاحص1١هلوقوردلا.اكونان.ءااهلوةوامحطضم

لعمدهاشر«ملسوهبلعهللالصءينلاونوئضوتيالوزولصد.ممسؤرقمحمىتحا۔ولج

مانيهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعىنذلبهلوقوءوضولاةداعابمر.أيالوةلاحلاكلت
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ىلبنجلامضوعاجطضالاوهريخنمئانلاطيطغ«أضوتيالويلصيمثادعاق ءاكولاوضرالا

ني۔تظقيتسماتناكاذاامهنافربدلاىلاةبسنلابنينيعللهرامتساةبرقلامفهبدشييذلاطيملاا

تمانناوهسحاتلفناناو؟ي:هنمتلفنيايلقفهربدكاسماىلعارداقؤرملاناك تبهذمهانيع

ثيداحالاهذهعومجمناهناليمسؤرلاناقفخوهنمجراخلاسحالفربدلاقلطناوهتساح

مهضعبقحلأوادعاقوأادجاسماننمنودعاجطضالاةلاحمونلاضقانلانأىلعلدي

زانيملاهلوتنكلهيلعهدانتسالعجطذضملاىنميهنافهوحنوأرادجىلعءيكتملاعجطضملا

ثدحلاجورخفوخذزالاتلطمضقانةساحالبهذملامونلاةبلغنأىلعلديربدلاءاكو

ضقنياليناثلالوقلاواقلطممونلاضقنيلاقنمقلعتهبوةساملاباهذدنعلصاح

ىلعاثكتموأادجاسماننمناثلاثلالوقلاوهركذانمدقاموهوعاجضالامونالا

هنافبابلانملوألاثيدلاهدربوعاجطضالاىنمميفهنالءوضوضقتنا؛يش

هريغوملسوهيلعهتلاىلصءيبنلانيبلئاقلااذهقرفيزاالاادجاسمونلاىفدراو

عبارلالوقلاوميمعتلايضنةيثدحلارهاظنأىلعةيصوصخلاليلدببلاطيفذثنيحو

ثيداحالاولبقتلمونلاىلعضتنللةبجوملاثيداحألالمحتناكلذوتيداحالانيبمجلا
نآهاهدحأوماسقأةمبرأىلعمونلادعاوقلايفمسقوهفيغملامونلاىلعضقنلابجوتميتلا

نوكبنأهيناثلاوءوضوناضقنيهناىلعنتيتماذهفعاجطضالاةلاحيناليقثاليوطنوكي

نم“يضوتللااهبلعناكةلاحىأىلعءوضولاضقنيالاذهفلقعللليزمريغافيفخآريصق
هيلعنيلساسصنلازأىنعمباليوطايفخنوكينأههإلاثلالعاجطضاودومقوأمايق
«عبارلاو»ضاتتالاهبفلصالاوامجطضمزاكاذافالتخاويفاذهوهملاميوهلواطينكلو

طرفومهفلاةوقبطبنتسمميسقتلااذهوهيففلتخاضيأاذهواريصقاليقننوكينأ

رظنلابنوكينأهبشينيريخألانيمسقلاىلعفالاهرصقوةبوبنلاةلدألانمءاكذلا

لوةلاانطسبدقوةصاخنيمسقلايفرصحنالةمألانيبفالملانافةصاخبهذملاىلا
ملعأةتلاوجراعملانملوالايفةمألالاوقأانلقوهيف
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ميهنيفملاىلعحسملايفيتح لاقسابعنب!نعدبرنيرباجنعةديبعوبأو تيأرام
ةشاعنعد.زنراجنعمةديبعو9١طقهفخلعحسم«ملسرهلعلاىلصالوسر

يتاوطةهمنخىلعحسمملسوهيلعهتناىلصهنلالوسرتبأرامتلاقاهنااهنعهللايضر

«ةديبعوألايعحسمأنهنيغلاعطقبوأنيبعكلانمهيلجرلجرلاعطقينأتددو

حسمبلهمهلأسفملسوهيلعةتلالصةتلالوسرباحصأنمةعامجتكردألاقديزنبرباجنع

ىلاعتهللاو4.ةخىعلجرلاحسمفيكرباجلاقالاولاقهفخىلعملسوهرلعهتاىلصهللالوسر

ديزنبرباجنعةديبعوبأومهنيداحأيفانوفلاخه!وربامبملعأةناوءوضولاسفنبهبانكيفانبطاخم
لمحأنألتلاقاهنعهنايضرةشئاعنع نيفللاىلعحسمأنأنميلابحأيدقىلعنيكسلا

ميهنيفلاىلعحملايفرشععساتلابابلازتم

سأرلاحسمورئابملاىلعحسملاركذهنافامهريغوچنيفملاىلعحسايفهلوقلف
بادآيفرئابجلاىلعحسملاالاهلككلذمدقتدقوليدنمبءوضولاحسمونينذألاو
لعحسهللمجر1هزنحملاهتبسانمبنرملاهرركاحاوهحرشدعلالفهضرفوءوضرلا

ىلاةراشاهيفوةعمتجمهتيغبدجورظانلاهعجاراذاىتحةحوسمملاعضاوملاهعمقاسنيغلا

تباثلاونيفلاحسماندنعايهنميننملافتباثويفنمنافنصعرشلاحلرظنلابحسملنأ

يفركذفنيفلاحسمامافخوسنمهناهبفمالكلامدقتدقفءوضولارثأحمالاهادعام

حسمملسوهيلعهللاىلصهنلالوسرتأراملاقسابعن١نعهلوذ4اهدحأ<ثرداحأهمن

تنأيضرةشئاعنعهلوقياهبنانو»طقهفخىلع هلعهتناىلصهللالوسرتبأرا.تلاقاهنع

نيحلاعطقيوأنيبمكلأنمهيلجرلجرلاعطقبنأتددويناوطمهفخىلعحسمملسو
ملسوهلعلاىلصهللالو۔رباحصانمهعامجتکكرداهلوقاذانو9اهعحسمنانم

نرءهلوة«اهمنارولالاولاقهيفخىلعلسوهيلعهللاىلصتالوسرحسمبلهمهلأسف

نيفلاىلعحسمأنأنميلابحأيدقىلعنيكسلالمحأنالتلاقاهنعهللايضرةشئاع
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ملعأتاوعوضولاسفنبهبانكيفانبطاخبلامنهتناوهيفخىلعلجرلاحسمبفيك«رباجلاقف

باحصأنمةعاجتكردأهلوقدبرباجنممالكلااذهومهيداحأيفانوفلاخهبوربام

هيفخىلعلسوهيلعةتناىلصهللالوسرحسمبلهمهلأسفملسوهيلعةللاىلصهللالوسر

ءانتعالالكحااذهنعثحبلابىنتعادقناكىلاعتهللاهمحرآرباجزأىلعلدي»الاولاق

راكنامدنعدجوامناوالصأةباحصلاعماملدجملفانوفلاخاهبوربتلاثيداحالاهعام۔دمب

ركنأوهريغهوريملاملهتياوروهظفحةرتكعمةريرهيبأنعاضبأراكنالايوردقوكلذ

نيفلاىلعحملازاوجنأنبكلام ملعيفزاكهأموةلادنععازنالو ةملاطلاسمشلاكتبدحلا
باتكلابملعألكللادنعدزنبرباجوهركنأالفيعضكلذبربملانافرعهناالولف
بلطومهلأسوةباحلاكردأدقوهرصعيفناكنمسريثكنمملعأوهدعبنمةنسلاو
ةدئاملاةبآيفءوضولابوجوبهداعبتساىلعلدتسامثمهنمدحأدنعهدجمفكلاكلذ

احسمنيغملاىلعحسملاسيلفاضيأامهحسهريغونيلجرلالسغريغنيفلاىلعحدملاناف
يف(ملسوهيلعهتناىلصةللالوسر)نعدراولانايبللامهلسغبجونانام.نيلجرلاىلع
نمةيمامالاوليقاميناعيجةرتعلامهنمسانلانمريثكهراكناىلعانتفاووءوضولاةفص

اهبلدتسايتلاةدئاملاةيآلاضيأاولدتساويرهاظلادوادنبركبوبأوجراوملاوةميش

حسملاركذبملوكلجرلغاوءوضولاهماعنملهملسوهيعهلايلص»هلوتبورباج

ديعسوبألاق«رانلانمباقعاللليوهلوقوهنودنمةالصلاهللالبقيالامهاسغدمهلوقو
إهنأبرمشيةباحصلانعهلقنورباجمالكنكلتلقفخودموأةعدبامانيفلاحسم

تبتكضعبيفوةداملابةخوسنمكلذبرابخألاناسانلانمريثكلاقوًاثشنكب

دهكتساورممويلعنيبةلبطلاةمجارملاهبفءافشلايفةصققاسنيسحلاريمالاناانموق
رأملمهضعبلاقنكلةدئاملالبقناكحسملانأباودهشفةباحصلانمنيرمثعونينع
انموقنمريثكنيفلاىلعحمسالزاوجبلاقدقوثيدلابتكنم؛وثيفةصقلاهذه

تباثءوضولانالهزاوجلوقلاريدقتىلعطوحأهكرتفبجاوريغهناىلعلكلاعمجأو
عامجالاوةنسلاوباتكلإذخاهبذخالافةمالاعزجببجاووهوباتكلاؤ
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ءاحام
هأللاطيبأنبيلعنعيننلبلاقدبزنبرباجنعةدسعوأ«زابلاىلعحسملايف»

وبأفمنلاقرابجلاىلعحسببنا(ملسوهيلعهللاىلصءيبلا)لأسنفهبدنزىدحارسكنا

حسماليدنماذختمناك(ملسوهيلعةتناىلصةتنالوسر)ناينغلبلاقديزنبرباجنعةديبع
بادآبابيفروكذمثيدحلاوهبففجموهاياهلوانيهئاسنض.ب:ناكوءوضولادنعهب

حسمنا(ملسويطةتناىلصءيبنلا)نعسابعنبانعدبزنبرباجنعچةديبعوبأ»ءوضولا
ملسوهيلعةتلاىلصةتنالوسرنأتمسلاقديزنيرباجنعةديبعاطهوضولايفهسأرضعبب

هينذاوهساراهبحسفةفرغفرغهنامالسلاهيلعهنعينغلبولاقسارلانمنانذالالاق

فعقاوةماقتسالالهأنمقلالمخألفلاخمباتكلارهاظلفلاخهضمبلكراتلاو
عدبلالهأنمهيفنمطنملجاللضفأحسملانأرذنلانبالوقبةربعالفعازنلارطخ

دقوھاهكرتنملضفأننسلانمنودلاخلاهبفنمطامءايحاولاقضفاورلاوجراوملانم

وعباتلاوةباحصلاهلركملانأوكلذيفتبثتملةنسلازاتفرع ءاشثيحرذنملانبامهلجيلفن

ميهرئابجلاىلعحدملايفءاجامتح
يفعارذلايفرطلصوموهنونلانوكسوءازلاحتفبدنرلا«هيدنزىدحاهلوق»
يتلاناديملايهوةرابجوأةريبجعمجرئابملاوعوسركللاوعوكلانادنزايهوفكلا

صخردقوءوضولاعضومفحرجلاىلعنوكنةقرحلاوةفاغالااهانعميفوماظلااهربج

يفناكاملمحنناجيفرئاجلاىلعحسمبفلايلعا(ملسوهيلعهتنايلصةتنالو-۔ر)

رئابملاعزنررضلافوخوهوموهفمةصخرلاتءاجهلجاليذلاىنعملانالاهيلعاهانعم

«جرحنمنيدلافكيلعلمجامو«رسسلابديريالور.الاكبةنلاديري»ءوضولالايعتساو
بلانعزجملللكلاكرتهلسيلوهلعفيبجاولاضعبىلعرداقلاناهنمدافتسيو اكض
اموهوبنتجافهنعكيمنامةربرهيبأثيدحيف(ملسوهبلعناىلص)هلوقكلذبحرصب
مضطتساامهنماونأفهبكنرمأ
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نورشعلابابلا
لاقدبزنبرباجنع(ةديبعوبأ)هءاملاناطرشيفءاجاممتمءوضولاعماجتم
لاقباناطيشهوضولاُدبلناملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقلاقبمكنبيبأنعىنمب

«سوفنلاىبهنالنالولاهللاماو)عيبرلالاق)هورذحافزاممولاهلط

متءوضولاعماجنورشعلابابلازح

ةثالثهيفركذوبابنودباببضتختالثيداحأعمجيأ«ءوضولاعماجهلوق»

دقعيفةريرهيبأثبدحيناثلاوءاملاناطيشيفكنبيبأتيدحاهدحأثيداحأ
مداصأتحنمءاملاعبيفكلامنبسنأثدحنلاثلاوددحأةضفاقىلعناط.دلا

يلااؤضوتف(ملسوهبلعناىلصءيبنلا) مهرخآ

مءالاناط۔شفءاحامح

اهريغيفتبثتملوثدبةدايزبةباورلاهذهنمقواذكاناطيشءوضولا“دبلزامهلوق,

لدلانمةدايرلاوتملعاميف ناديشلانأديفتيًفناطيشوضولالوألزأاهانمموةلوبقم
ربدأهتسوسوىلاتفتليملونونسملاءوضولايفعرشاذافهثوضولوأدنعءيضوتللدعقي
ناملولاهللاقاناطيشءوضوللنأتاياورلاضعبيفءاجوهرصأهيلعسبلوهمزالالاوهنع
يفسانلابكحضياناطيشنأنسحلانعءاجوءاملاساوسواوقتاف نايللاهللاقتءوضولا
نزىلعناملولاهللاقبهلوقه يمايهنالناملولاهلليقامناوعيبرلالاقنابضغ يأسوفنلا
اهنافلقنلاىلاجأتحعةيمستلاهجووءاملالامتساةرتمكباهعلوبوىلاعتهللاركذنعاهلغشي

كلذيفهعمنوكيأيبرلالثمبنظلاوسايقلابابلاغاهلععلطبالواهطبضنمدبالعئاقو
نافساناىنعملابهجولاجارختسايفدهنجانوكيلانكموناببلايفرصتخاهنكللقن
ةدالاوهمترطفرظنلاىلاجاتحاًاطابنتس!ناكناولودلاوميلستلاالامالكالفالةنناك

نعلغتشاريحموهلونشنافهمزالبهرفهنانكمبوهلوةدامريغىلأةدامنالهدعاسنال
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ءاجام

لاقةريرهيبأنعديزنبرباجنع«ةديبعوبأهءوضولابناطيشلادقعلحيف
مانوهاذامكدحأةيفاقىلعناطيشلادةهيملسوهيلعةتلالصهنلالوسرلاق تادقعثالث

هدقرافليوطليلكيلع«ةدةعلكناكمبرذيه

ملعأةنلاوهتحنىئاطالامبىهنلاوىلاعتةتناركو
متهيءوضولابناطرشلادةعلحيفءاجامتح

ل:.وهليقملادهيهلوق< هرهاظىلعوهلبليةومدآينبدةعنمةراعتساو

لعافلاناطيشلابدارملاواهئغواهدقعنمرحاودلاهلعفناموحمكلذنملمفيناطيشلاناو

هيلالذةبسنزوجتوسالباوهونبطايشلاسأرهبداربنألمتحموهريغوأنرقلاكلذل

ةيفاقهنموهرخؤميلكةفاقوهسأررخؤمةيفاقلابدارملاوهيلايمادلاهرمألا4وكأ

نأنكممونيبطاخمالميمعتلاكدحأهلوقرهاظوهطسوليقوسأرلاةيفاقلاليقوةد۔صقلا

ناطيشلانمظفحهنأهقحيفدرونمومهضدلدنعةعاجيف:اشلاىلصنمهنمصخ
هموندنعيسركلاةنآأرقنكو(ناطلسمهيلعكلسيليدابعنا)ىلاعتهلوقهلوانتنموءايننلاك

يففالامدقت4تادّقعثالثهلوق«حبصبىتحناطيشلانمظفحهناتثدشةف

ةيفاقدنعثيشدوقعملافةقيقحهنأبلوقلاىلعوةقيقحوأزاجموهلهوناطيشلادقعىنعم

يناثلامرضعلبرقتساهريغيفوأسأرلارعشيفدقعلالهواهسفنسأرلاةيفاقالسأرلا

دقعثالهيفالبحكدحأسأرةيفاقىلعانموقدنعةياوريفءاجورمشدحألكلسبلذا

كلذدنعروحملارئأتيفرحدلابهيلعملكتتوةدقعهنمدقعتفطيحلاذخأتةرحاسلاتناك

لجلاورهظأوهولوقلااذهلعاهلثملهفناطيشلاف(دقعلايفتانافنلارشنمو)ىلاعتهلوقهنمو

كيلعهللوقنوالاماكحاواديكأتهديبيأهمةدقعلكناكمبرضبهلوقىلوأهبلع

ىتحمخانلانعسملابجحببرذضيىنعمليقوخلاليل انبرضف)ىلامتهلوقهنموظةيتسيال

,لع يفو«ليوطليلكيلعهلوق»اوهبتنيفمهناذآيفجليناسحلابجحيأ(مهناذآ
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رثكاألاةياورضايعلاقوبمنااوعفرلانيتياورهذرجحنباركذواليرطاليلةخدن

يألفرامضابوأكيلعقابيأءادتبالاىلفعفرنموءارغالاىلعبصنلابملسمنع

رخ4اثيحنمرورغلايفنكمًألاهنالىنملاةهجسىلوأعفرلايبطرقلالاقوكيلعيقب

داقراهرمأيليللالوطنع سصألاالاهذنكيملءارغالاىلعبدناذاولاق«دقراهلوقن

وستكلذبناطيشلادوصقموابئاضدقرافهلوقنوكبذثن.حوداقرلالوطةمزالم ما.ةالهفي

هلوقجههبلعسابلالاو وهةدةعتلحنا نيتاةلالوقىلعاماوقئاقحاهلعجنملوىلعرهاظ

. ىنمزاجملا وضولاباعضدادزيمئترملوألاعتتلاركذبهديكفمضنعةرابعمدنعاملالحتا

يففسفنلابيطاطيشنحبصييحةالصلابمث فامضاوناطيشلادةعلحفرسللاةالص

هنمطبنتساو(اليةموأوأطودشأيهليللاةئشاننا)ىلامتهلوقبةراشالاكلذىملاوهديك

نمكلذنممهضبىنتساودقملابناطيشلاهيلادوميالمونلاىلاداعمثةرمكلذلتفنمنأ
انموقضعبلصفوهبلعايلوتسملازالناطيشلانافركملاوءاشحفلانعهتالصههمتمل

تيبخحبصأالاوهلوق»رصملانيبوعالقالاومزعلاوةبوتلاومدنلاعمكلذلعفينمنيي
فصوللفورصمريغنالسكهلوقوريملالعفنمهداتعاناكامهكرتاهنالسكسفنلا

تحصلخدةثالثلارومالاعمجلنهناحبصأالاوهلوقىضتقمونونلاوفاالاةدايزو

ةتلاركذوظقيتسااذافهلوقنمدافتسيواهضعببىنأناونالسكسفنلاثيبخحبصينم

الصأركذبلنممفخأكلذيفناكالثمضوتلوهللاركذنمناخلاةدقعتلحما

ىلامايقلاهتداعتناكنمامأاهعيضوهنالصىلامقيمانعصتخماذهربلادبعنبالاقو
رتكيتلاناتبثدقفهنيعهتبلتفليللابةلفانلاىلاوأةبوتكملاةالصلا ه۔ونوهتالصرجأهل

هيلعيذلاوةاشفلحردقولوليللامايقبجوافنيباتااضبددشولاقةقدصهلع

سفنلاثيبخحبصأالاوهلوقنمثالذاوذخأنيددشلمانأكوهلابودنمهناءايلاةعاج

ثيدحلامهضعبلمجاذهلوجاولاميضمتافصنملسكلاوسفنلاثبخنافنالسك
ةبترتمةصاخةلاحلسكلاوسفنلاثبخدارملافلبالاةالصىلعهانلمحناوةبوتركلااىلع
ىلع قالخالاىلعاهتوقوةبدرلاقالخالاطاشنةلالاكلتبدارملانأكوبودنلاعييضت
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حبصيفةدقعتلحناىلصاذافةدقتتلحناأضوتاذافةدقعتلحماهللاركذوظةينسااذاف
«نالكسفنلاثيبخحبصأالاوسفنلابيطاطيشن

ءاحام

باطيف نبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ«هوضوللءاملا ةالملاتقةوناحلاقكلام «
رمأقءانالافءديمضوفءوضولسوهلع:!ىلصةتنالوسريوفهودجتلفءوضوسانلاسشلاف

اوثضوتف(ملسوهيلعةتناىلصيبنلا)عباسأتحعنمعبنيءاملتيارفسنألاقاوذضوتنأسانا

لءةلاوهوواولامضبءوضولاوهنماضوتييذلاءاناوهوواولاحمتفبهوضولاميبرلالافمهرخاىلا

ابلاغهلريتيالفاهدادضاطشنتوناطيشلادقعءاقبممفعضتةليحلانرافةليجلا

اضعبهضعبمبتيريذلانافاذهكيلعلكشيالوانامرحهبىفكوتاريذلاىلاةعراسملا

متءوضوللءالابلطينءاجامزتم

ةباورهبتحرصامكرصملاةالصيهواهنتورضحيأهةالصلاتقوناحهلوق «
مانكلاق«هظفلواضيأسنانعنيهاشنباةياوريفءاجاككوبتةوزغيفونبح,حصلا
انباودتشطعهللالو۔رابنوملسملالاقفكوبتةوزغيفملسوهيعهلاىلصهللالوسر

هتحارمضوعالابصفةحصاوناهلاقف؟ىشبنشيفلجرءاجفءامةلضفن.لهلاقفانلباو

اولاقفتيفتكالاقفاندوزتوانباودوانلباانيقسفلاقهم؛اصأنيبنوعللختانيأرفلاقءالايف

نمءاملاعبناهيفعقوةددعتمعضاومركدمنءاملاعفترافهدبعفرفهتناءيبنابانيفتكآمم

ىلصهللالوسرتبأرلاقاضيأسنأنعنبح,حدلاىو(مل۔وهيلعتلاىلص)هباصأنيب

لسوهيلعةتل هلعتنالصتنالوسريتأذءودمجيف.وضولاسانلاسقلاورصملاةالصتءاجو

هعلاصانببنمعينيهاملاتيارفه:ماوضوتيناسانلارمافءانالاكلذيفهديمضوفءوضوبلسو

يراخبلاظفليفومهرخآدنعنماوثضوتتحسانلاأضوتف هالال٬جفظفكيف,الجرنينامناوناك

رطأوه.باصأنيبنمعبني ةثا۔ثال:انكلاقمنككسنألاناقفلاقموقلاأضوتتحهعباصأىا
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اميتح ةهةبانلالسغهنمزوكب

هعهناىلصةتنالو۔روةيدلاموبسانلاشطعلاقهنعهنايضررباجنعيراخب:ايفولجر

كلامملسوهيلعةتلاىلصهتنالوسرلاقفهوحنسانلالبقنامأضوتفةوكرهبدينييلسو

هلعتلاىلصيبنلامضوفلاقكتوكريفامالابرشنالوهباضوتءاماندنعسالهتلالوسراباولاق

تلقفانأضوتوانبرشفلاقنويدلالاثمأكهمباصأنببنمروفبءاملالعجفةوكرلايفهدبملسو

عبنةصقيبطرقلالاقةئامةرشعسمخانكهانافكلفلاةئامانكوللاقذئموبمتكرباجل

تدرووةميظعدهاشميفنطاومةدعيفلسوهيلعةتنالصهنمترركتدقعباصأنيبنمالل
هذهلثمبعمسيملفلاقيونمللارتاوتلانمدافتسملايطقلارملااهعومجديف.ةريثكقرطنم

نمءاملاعبنلاقهناينزملانعربلادبعنبالقندقولاقملسوهيلعةنلاىلصانئيبنريغنعةزجعملا

ىسومهبرضثيحرجحلانمءاملاعبننمتازجمملايفغلبأملسوهبلعهلالصهمباصأنيي
مالاومحللانمءاملاجورخفالخبدوهعمةراجحلانمءاملاجورخنالهايلاهنمترجفتفاصملاب

سناثيدحامافدوعسمنباورباجوسنامهنمةباحصلانمةعاجمءاملامبنثيدحىوردقو
هداربانمترااضرغوهركذانمدقامكنبهاشنباوملسمويراخبلاوفنصملادنعوهف

هياعامكةقاطلابسحكثالذنعثحبلاينةغلابلاوءوضوللءاملاساملاىلعكلاانهاه

ناوةرملوأنممعيتلاىلااولد.د.ءا۔الااودجملاملةباحصلانافةللاممرباحصالا

هصتخاتلاةكربللالصأنوكبلهتلضفبلطوءاملادوجولبتدقملسوهبلعهللاىلصينلا

لطلايفدوهجلالذبف(اوهميتفءاماودجمملناف)ىلاعتهلوقلرسسةملالاكلذعومجفااهبةتنا

نمىنثتسيوهلدجاوريغهناهيلعقدصوءاملادجملنمتحملخدمدعنافبجاو يذلاءاملاكلذ

قحنالمودملا.اللكحيفوبفسفنلقحهبقلعتدقهنافاهمامطواهبارىشلسفنالاهيلاجاتحن
ففيفختلاشاجمثنمومزلاهئاقبىلعةظفاحملاومدقأسوفنلا ملعأةتناوةقشملاعفدلتادابعلا

مخةبانلالسغهنمنوكياميفنورشعلاويداحلابابلازو
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ءاجام
ينلانملسنلاف لاقملسوهبلعةتناىلصءيبنلانعسابعنبانعدبزنبرباجةديبعوبأ

» نبناتملاءاقتلانملسغلايفمتهمءاجاموتحينملانملسنلاويذملانمءوضول

لاقدبزنرباجنء(ةديبعوأ) نمملسوهيلعهتناىلصةتنالوسرلستنيزاكلهةشناعتلأس

لسةنابانرمأيولستنيوكلذانبعنصبملسوهيلةتناىلصةتنالوسرناكتلاقلزنيمل,عامج

لسغلابوجواهبلعبترتييتلابابسالايفينعييةبانجلالسغهنمنوكباميفهلوق ««

طارتشاانيفلاخنمنورخآوانمموقدازوءاضعالاىلعءاملاةضافالسنلاةقيةحوةبانلانم

درجلصحمالءاقنالانالكلدلابوجوبرمشمهنافرشبلااوقنأور.ثلااوملبثيدحلكلدلا

لاصياضرغلانالكلدنودبكلذلصحمدقهنأهيفوةضانالا هيثقبيالىتحدسجلاىلاءاملا

حسملانمضرنلاناب4بيجا»ح۔ااولسغلانيبقرفقبيملكلدلابجبملاذاليقف
فالخبباميتسالاهيفىجالفأطخأامأطخوباصأامبيصي"ىشلاىلعديلارارصأ
لقناودجلاىلعءاملانال۔سلسذلايفطرتشباضبأوںاميتسالاهبفبحيهنافلسنلا

فاكىنملااذهبقرفلاوسلاكلذكالو

ميوينانملسنلايفءاجامتح

جرخءاوسهجورخببجاولسنلاىنعملاو«قفادلاءاملاوهوينلانملسنلاوهلوت

ببستالبوايهشتوامالتحاواعايج

ميهنبناتملاءاقتلانهلسنلاىفءاجامتح

هللايضرنينمؤملامأتاحخأيتلاةلئسالاةلمجنملاؤسلااذهيةدئاعتلأسهلوق

عضوميفةخجللاوقفادلاءاملاجرخبملويأ"ارلارسكوءايلامضب«لزنيملوهلوق»»اهنع

ضعرابخاحلاكلذانبعنصيملسوهطةتناىلصةنالوسرناكاملوقولاحلا
الوتنامثتركذامتركذاذلفهريغةباورىلعةمدقمرشابملاةباورودهاشمرصأ
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ىلصيبلالوقناهنعهللايضرةشئاعتلاقرباجلاقزاناتملايقتلااذابجاولسنلالوقيو

نبرباجنع(ةديبعوأ)لسذلابجواهبعشنيبةأرملانملجزلادعقاذاملسوهيلعةت
هملسوهيلعةتناىلصهللالوسرلاقلاقبكنبيبأنعىنلبلاقديز «

لعفلاتالاحثاللعماجناناتملااقتلااذابجاولسلالوقبولسنلاانرمأيولستنيو

وهوكملاحيرصتلاوكلذبنهااهرمأوهولوقلاوملسوهبلعهللاىلصهلاسنغاوهو

حصيالمسانيناتملاءاقتلاوةأرملاولجرلانمعطةلاعضومناناتملاوبجاولسنلاهلوق

لجرلادعقاذاهلوةوهوهيلإيذلاثيدحللرسفمثيدلااذهوةمنشلابويغدسلالا

ءامنلاوهولوألاثدحل ١ فهحر٥!عةيانكهرافلسنلابجواهعشنبةأرملانه

ىلصةتنالوسرلاقتلاقاهنعهللايضرةشئاعنعملسمودمحأدنعثيدحلاظفلونيناتلا
نيبدعقاذالسوهيلعتا سممنعبرألاايعش ًاضيأهاورولسنلابجودقفزاتحلاناتللا

اعةحرصمةياورلاهذهفلسغلابجوناتلاناتللازواجاذاهظفلوهححصويدرتلا

ليق'ىثلانمةطقلاوهوةبعشمجبشلاچاهبعشنيبهلوق»فندملاةياورهتاجأ
اهاذخفليقواهاذخلواهاقاسليقواهاذفنواهالجرليقواهالجرواهادانهدارا

نعةربرهفأثدحيفومرالااهجرفيحاونليقواهأرفشواهاذدفلقواهاتكساو

لسنلاهيلعبجودقفاهدهجمثمدرالااهبعشنيبسلجاذالاقملسوهبلعهللاىلصيبالا
هلعهللاىلصهلالوسرلاقلاق1كف ١ نعهلوق«لزنناود_حاوملسمداز

مأوةشاعتلاقناناتلاىقتلاولولزنيىتحلجرلاىلعلسنلانوكيالءاملانمماملالسو
لستغيوكلذلعفيملسوهيطعةللاىلصهللالوسرناكلسوهيلعهللاىلصينلااجوزةلس

ىورو«لزنبلوألجرلالزنآبجاولسشلافانالا,تلااذالوقبولسفلابهءا۔نرصأيو
لجرلانعملسوهيلعةللاىلصةتلوسرلأسالجرنااهنعهللايضرةشاعنعسم

. ٠ - ُ ً ! ٠۔ “ - .ء ٠ ٠

لافاليناملسوهلاوهيهنلاىلصهلالوسرراقهلاحةشناعورسكي3هلهاعماجب

.العنموهوكنبيبانعىوربامملعاةناورباجلاقلستننمتهذهوانأكلذ
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ةملسمأوةشاعتلاقناناتملاىننلاولولزنيىتحلجرلاىلعلسنلانوكيالهءاملانمءاملا
لستغيوكلذلعفبملسوهبلعهتناىلصهللالوسرناك«ملسوهيلعةللاىلصءينلالاجوز

ةناولزنيلوألجرلالزنأبجاولسفلافناناتحلاىقتلااذالوقبولسفلابهءاسنرصايو

ملعأه هاهئالضفوةباحصلاءايلعنموهوبمكَنبيبأنعىوربا

ىتلاايتفلانالاقسكنيبأنعدوادوبأودمحأىوريتلق»اه:الضفوةباحصلا

لوأيناهبصخرلسوهيلعةتناىلصهقنالوسروفناكةصخرهاملنمءالنولوباونا
مالسالالوأيفةصخرءاملانمءاملاناكاناظفليفواهدعبلاستغالابانرمأمثمالسالا

ىلصتنالوسريتادانلاقيدخنعفارنعدحأىوروهححصويدمرتلاهاوراهعيما.

كيلعاللاقفهتربخأفتجرخوتلستغافلزنألوتهقفيتأرمانطبىلعانأوملسوهيلعةتلا

هيلعهتناىلصهنلالو-رلانرمأئعفارلاقءالنمالا ىلعلدياذهفلفلابكلذدعبماسو

باحصأباطحلانبرعمجلاقرفمجفأنبةرارزنعوةخوسنمكالذيفةصخرلانا

تلاقفلزنيالواهطلاخيفةأرمابينابلجريفنولوقتاملاقفملسوهيلعةللاىلصءيبنا

لوقناميلعلرمعلاقولسغلابجوناناتملايقتلااذانورجاهملالاقوءاملانءاناراصنالا

ونألاقفنسلاابأ وبجتالودلجلاومجرلاهباعذوبج ناناتملاىقتلااذاءالانماعاصهيلعن

وبأناكو»راصنالاتلاقاماوعدونورجاهملاهلاقاملوقلارمعلاةفلسنلاهبلعبجو

لاقفلسنلابجواميفراصنالاونيرجاهملانمطهرفاتخالوقيرعشالاهىسوم

دقفطلاخاذالبنورجاهملالاقوءا۔1انموأقفدلانمالالسسغلابجمالراصنالا

يضرةشئاعىلعنذاتسافماقفكلذنمكيفشأانافى۔وموبألاقلسنلابجو
ينلأستنأيحتسنالتلاقفكبيحتساانأو؛يثنعكلأسأنأدبرأيناهامأايلاقفاهنعهتنا

ىلعتلاقلسنلابجوبافتلقكمأانأامنافكتدلويتلاكمأهنعالئاستنكامع

درألااهبشنيبسلجاذالوقي(ملسوهيعةتنايلصةللالوسر)ناكتطقسريبحلا
ممجأدةويوونلالاقلزنيلناوةياوريفولسنلابجوناتملاناتللاسو
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نموةباحصلاضمبلهيففالخلاناكاناوجرفلاىفةفشحلاتباغىتملسألابوجو
كلذيففلاخملهناحرصوةيبرعلانبالاقاذكهوانركذامىلععامجالادقننامنمدعب

لسنلابوجووةراهطلاضقنماكحأةرشعنبناتملاءاقتلابقامتيةدئاففدوادالا

لوألاجوزللاهتحاباومايصلاضقنومايصلادنعةرافكلابوجوودلابوجوو

ضيحلايفاهبةقرفلاوجلاداسفاوءاليالاحنماهجورخوءانبألاوءابالاىلعميرحتلاو

دبعنةريغملانبةيمأيبأتنبةملسمأو»لمعلاوىوتفلاهيلعوبهذملاروهشميف

دنهاهمساوهيماسوهبلعهنلاىلصءيبلا»جوزةيموزخملاةيشرقلاموزخمنبرمعنبهلا

ةماسيبأدنعملسوهبلعةتناىلصءيبنلا»لبتتناكوبكرلادازبفرمياهوبأناكو

لوسر»اهيلعفلخفيفوثوبنيزوةردوروةملسهلتدلوفيوزلادسالادبعنبا

ىنانىلاتباثنعوةنيدملاىلاوةش؛لاىلاتارجاهلانمتناكوهدعبملسوهبلعةلاىلصةتنا

اهيلاثمباهتدعتضقناالتلاقةملسمأنعهيبأنعةملسيبأنبرمعنباينثدحلاق

ةتنالوسرهاهيلاثمبفهجوزتملفهيلعاهبطخركبوبأ باطملانبرعملسوهبلعهتلالس
ربخاتلاقفهبلعاهبطخم سيلوةيبصمةأرمايفأوءاريغةأرصايناهلسوهيلعةتلاىلصةتنالوسرف

عجرالاقفهلكلذركذفهملسوهيلعهنلاىلصةتنالوسر»ىتأفادهاشينايلوأنمدحأ

ةأرمايناكلوقامأوكتريغبهذيفةللاعدأسفءاريغةأرمايناكلوقامأللقفاهيل

كئايلوأنمدحأسيلفادهاشيئايلوأنمدحأسيلكلوقامأوكايبصنيفكتسفةيبصم
هبلعهتناىلصهللالوسر»جوزفمترمعاهنبالتلاةفكلذهركببئاغالودهاش

امنا»تلزنيتيبيفتلاقةملسمأنعراسينبءاطعنعو»هجوزفلسو

لهأسجرلاكنعبهذ۔يلهللاديرب هيلعهتناىلصهتالوسر»لسرافتلاق«تيبلا

يلعوةمطافىلاملسو تلالوسرايتلقفتلاقيتيبلهأءالؤهلاقفنيسلاونسحلاو

هللاءاشناىل؛لاقتيبلالهأنمانأ
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ءاحام

تماجلق"سابعنبانهيزنبرباجنعةديبعوبأيمالت-الانمةأرملللسغيف
يفىرتةأرملاهللالوسرايءافخلاحربتلاق(ملسوهيلعهللاىلصةللالوسر)ىلاةأرما

تلزنأاذالسفلااهيلع(ملسوهيلعهنلاىلصهللالوسر)لاقفلجرلاىرباممونلا

ميهيمالتحالانمةأراالسغىءاجاميتح

يراضنألاةحلطييأةأرماميلسمأيهةآرملاهذهنالمتحم«ةأرماتءاجهلوقه

ميكحتنبةلوخأهنالمتحموفنصملادنعابيرقيتالاتباثنيديزثيدحيفاهحرصملا

تنبةرسبويناربطلادنعمقوامكلهستنبةلهساهنالمتحيويئاسنلاودمحأدنععقوا

ىنملاورمالاحضويأ4ءاغلاحربهلوق»رهظألوالاوهبيشيفأنبادنعناوفص

الفلازورسلابهذ يضرةشئاعتلاقهءافخاءايملاىضتقاناوقحلانع"ىشءافخانكمم

يفيرتةأرملاهلوق»نبدلايفهقفتلانعءايحلانهعنمبملراصنالاءاسنةللامحراهنعةتنا
يفعقوامكمالتحالابهنعربميوعامجلارصأنممئانلاهاريامعةيانكلجرلاىرباممونلا

ةيناثلاةياورلايفنو«تلزنأاذالسملااهيلعهلوق»تملتحايهاذاةيناثلاةياورلا

يفءاجدقويراجلاق»ءاملاتأراذاممالاقتماتحايهاذالسغ7ةأرملاىلعله

يذملاكاهمينلانوكياذهىلعوءوضولاالااهنعلسنلاةلازاةباحصلانمريثكنعكلذ

ومورينصلاةديعوبأوعيبرلامممانباحصأضعبمزجهبوالسغبجويالفلجرلانم
رثكألسملابوجووهونيتياورلاىضتقمبمزجوهعماجيفرباجوبأومداقلانبةتنادبع

نبالوقفةكربنبدمحموبأوةبواممونأمهنمومهيواتفنمرهظياميفباحصالايرخأتم

ينلاجورخمةأرملاولجرلاىلعلسنلابوجوىلعنوملسملاعمجأةيفاشلانم'نالسر

هبوةباحصلانمريثكنعاهنعلذلاةلازارباجىوردقوفيكهليلداهيلعمقيملىوعد
حجارلانالوتنانأريغلامحلاعأممأعمفالخلاعفدىلاليهسالفيخنلاميهاربالاق
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نعةديبعوأل يراصنالاةحلطيبأةأرماميلسمأنأينغملاقتباثنبديزنعديزنبرباج

لهقحلانميحتسالتلاناهتنالوسرايتلاقف ٩ ملسوهبلعهللاىلصهتنالوسرفىلاتءاج

ريثكنعكلذيفءاجدتورباجلاقءاملاتأراذاممالاقتملتحايهاذاىلغنمةأرملالع

» ءوضولاالااهنعلذلاةلازاةباحصلانم «

اهيلعنكبملةباحصلانمريثكنعتناكولوأمهفالخبةياورلاونيتياورلاحرصبذخالا

ىلاستهللادنعملعلاوةحوجرموأةخوسنممهدنعنوكننأهبشيفسانلالاغنملمع

ملائيشرتماتظقيتساامفمانملايفهتأرولاهنافةظقيلادمبياهءالاتأراذاهلوق»

هلثمةأرملافاقافتالسنلاههزليمللجرااكلذىرولفمانمايؤراهناللسنلااهبلعبجي
منغنبرصاعنببدنجنبمازحنبديزنبدلاخنبناحلمتنبميلسمأو»ملعأةللاو
ليقفاهمسايففلتخاكلامنبسنأمأةيراجنلاةيجرزملاةبراصنالاراجنلانبيدعنبا
رظنلانبكلامتحتناكءاصيمرلاوُاصيمنلاوةكيلمليقوةثيمرليقوةليمرليقوةلبس
ةحلطوبااهبظغكانهتاموماشلاىلاجرخواهيلعبضففةيلهاجلايفكلامنبسنأدلاو
انأورفاككنك۔اودربثلثماموةبغارلكيذينااماتلاقفكرشمذئموبوهويراصنالا

تدلوفهمالسانسحواهجوزتولسهريغكلأسأالفيرهمكلفملستناعةملسمةأرما

يبأنبهتلادبعهلتدلومثآرينصتامامالغ4ل قاحسادلاووهوةحلط ةتناكرابفريثألانبالاق

تباثنعةملسنبدامحثيدحيفوملعاهنعلمحمهاكةرشعاوناكوهنوخاوقاحسايف

ةحطابأابتلاقفيلسمأبطخةحطابأناسنأنعةحاطيبأنبةللادبعنبليعامساو

تلاقىلبلاقنالفينبيثبحاهرجنبضرالانمتبندبعتيذلاكملانأملمتسلأ

يفرظنأىتحلاقهريغقادصلاكنمديرأالينافتملسأتنأناةبشخدبعتىحتستالفأ
جوزسنأيتاقفهةتنالوسرادجمنأوتناالاهلالنأدهشأ»لاقف»اجبهذفيرمأ
وزتفةحاط\أ ىوروثيداحأهنعتورو«ملسوبلعتنالصةتلالوسرمموزغتتناكواهج

ملعاهللاوءاسنلاءالقعنمتناكوسنأاهنبااهنع
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نعرباجنعةديبعوبأ٭لسغلاةفصيفءاجاممهكةدانملانملسلاةيفيكيفوتمح
لسنلادارأاذاملسوهيلعهللاىلصةتنالوسرناكتلاقملسوهيلعنلاىلص؛يبلاجوزةشئاع

» ةالصللأضوتيامكأضوتيمهبديلسمفأدبةبانجلانم «

هذهكنورشلاويناثلابابلازح

هلمفةفصهت.ةيكبدارملاوچةبانجلانملسغلاةيفيكيفهلوق «
متهيلذلاةفصينءاجام ..

: هلملوءاجنتسالاوءاربتسالاولوبلاةقارادعبينعييشملالاقههيديلسنفأدبهلوف «

ريغنملستغانافيثحلالاقءاج:تسالادء,اذهوثيدحلارخآيوارلالوقنماذهمهف

دبالوىلصدقناكناةالصلانودلسنلاديعيكلذدعب؟ئثهنمجرخاهنافلوبلاةقارا

سفنيهوةدارالامدقتبرعشم4افلمنلادارااذاةشلاعلوقه.اعلدئةنلامدعتنه

رشبلااقنابانرصأدقانأللسذلايفهيلعكلذبوجولقشنتسيوضمضمتيمثدصقلاوةينلا
ةنلابملااهناقنانرمضرنلاوهنعهللايضرسابعنبالرعيتآلاثيدحلايفامك
ةلوهسلةرشدلانمفنالاومفلالخادنامولعملانمو"ىاهنمتوفيالىتحاهلسغيف

قاشنتسالاوةضمضملابانرمأامكلذكآناكولذانطاوبلانماههنالاقيالفءايشاللمهترسثابم

بتفرودامنأاناعكلاقرتفاايفموقنلاءاروامىلاءاملالاص؛ابرمؤنملامكءوضولايف

ًأضوتلاكاضوتبمئالمهتنايضراهلوقنامشهلثمفنالاوةرشبلاماكحأنمموقلا

قربوبجاولالسنلاةبغيكتحنالخديفاضبأقاشاتسالاوةضمضملاهتحتلخديةالصلل

صاصتخافلذنلاسفنلناكااوةالصللنكيملناابحتس.الضفءوضولالاعفارثاس

ايكةالصتةونكبملناوثيدحلااذهنم.رهظبامكةلةنس.ةنسكلذبءوضولاءاضعا

اضونمثنلااةالدلاتةوبادنكلذناكولهنافالالاضونامكاهلومتهيعلدي
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هدتارصثالثه۔ارلعبصيمسهساررمشلوضاامبللخيو.اافهمراصألخديمث

ءاجنتسالادمباذهوهلكهدسجىلعءاملاضيفي «

ءوضولااذهناةيمفاشلاضم؛لاقولقتسمءوضوهناانمفكلذلمتماهنالاحلاوةالصلل

ءاضعألسغمدقامناودسجلايقابلسغدنعءاملاةداعانعهبىنتكيفلسنلاسمننم

ىلعديدبريغوهوىربكلاوىرنصلانيتراهطلاةروصهللصحيلواافيرشتءوضولا
لستغافةالصتقوزاكناوىلامتهنلامهمحرانثالعضعلمالكهيلاريشيلببهذلادعاوق

فالخالبءوضولاةثيهىلعلمتشملالسنلاكلذبيلصينأهلفهريغوءوضونمرصأامك
لولستغاناولسنلاعمبجيالءوضولانألاطبنباهلقنيذلاعاجالاىنمموهوهمطن
لسنلالاقنملوقلمحأيخبنيانهاهفةالصلاءوضوكوهىذلالسفلاءوضوضوتب

لحمريغعنملالحمنالةلثئسمليفعازنلاعفتريهيجوتلااذهبوثدحمللءوضولانعبونيال

يضاملاظفلبروكذمهلبقاموعراضملاظفلبهركذأمنالخديمثهلوقفملعأةتلاوزيوجتلا
نببهمباصألخدييأ4خلااهبللخوهلوق»نبعماساللاحلاةروصراضحتساةدازال

اولبفةبانجةرمشلكتحتملسوهيلعهتنايلصهلوقلكلذورمشلالوصأغلبىتحهسأررعش
بجاوريغليقورهشالاىلعليقواعايجاليقبجاوليلختلاادهوةرشبلااوقناورعشلا

هسأرىلعصب.هلوق»رعشلالوصأنبوءاملانببلوحمءيثبادبلمرعشلاناكناالا

يلاعتهللاءاشنافاكصلااذهوهديبتارمثالثءاملاهسأرىلعبصيليلختلادعبيأ

لوصويفغلبانوكبىتحرعذلابحاصلليلختلانمدبالورعشهلنكبملنملليلختلانع
ثالثخسنلاضعبيفوهتارمتالثهلوق»ةمجملسوهلعهللاىلصةتلالوسرلوءاملا

(هديبةفرغفزتغانمالا)ىلاتلافكلابءاملنمفرغيامردقيهوةفرغجتافرغ
يدرواملاهبدرفناامالاافالتخاكلذيفرطنالويوونلالاقلسنلايفثيلثتلابابحتسايفو
يفثيلثتلالمحولاقطرقلالاقاذكورجحننبالاقلسغلايفراركتلابحتسياللاقهناف

تاهجنمةهجيفتناكةفرغلكنااهاضتق.نافةشئاعنعمساقلاةياورىلعةياورلاهذه
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ىلصينلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأهرمشلالبورشبلاءاقنايفل
دهاعتيفهءاجام»رشبلااوقنأورعشلااولبفةبانجةرعشلكتحلاقملسوهيلعهتنا
هنلاىلصهللالوسرنعينغلبلاقديزنبراجنع«ةديبعوبأإل٭لسغلابةنماك.ااعضاوملا

ىرحتوهفةهجيفةفرغلكمضوهرفامةباغنافثيلتلايفانيالينهملااذهوچتلقزفسأرلا
عقاوملنييبتمساقلاةباورينفسأرلانمىثتوفباليكءاملالاصيايفيصقتلاكلذب

دعلكلاذوههلكهدسجىلعءاملاض.ةيمنهلوقلثالثلانودامىلعراصتقالانودتافرنلا

عيمجممهناىلعلديديكأتلااذهودسجلاعيمجىلعاضئاف“املالمجيسارلاىلعبصلا

لسغلالبقةلقتسمةنسثوضولانأدبؤيوهومدقتامدعبلسلابهدسج

ميهرعشلالبورشلاءاقنايفءاجامزم

ةريرهيبأنعةجامنباويذمرتلاودوادوبأاضيأهاورهةيانجةرعشلكتحتهلوق «
نمجرختةبانجلاناهاندموهقرطحصأوهوسابعنباثيدحنمفنصملادنعواعوفرم

ةفطنلانمزوكتياذهواولاقءامكحلاهبحرصامكرمشلاتحتنمىتحدجلاءازجأعيج
يفةمكحلاوهىنملااذهنأىلاةراشاثيدحلايفورعشلاودلجلاوبصعلاومحالاومظعلا

اولبورشلااوقنأورعشلااولبفهلوقيفكحلاهبلعبتراذهلوةبانجلانملسنلاةيعورشم

هلبنمءابلامذ كرملانألاقبنالاكرملابوجومدحىلاهراشاهذوماملبهلاناذاهلبي

فيظنلايتنلاوهفظناذا؟يثلاقنأنمرصأةزمحلاعطقبوهورشبلااوقنأوهلوقنمدافتسم
هدسجنمهلسغميملمضوملكنالاقوناسنالادلجرهاظايعيفنيتحتفبةرشبلاورشنلاو

لكلاقهنأمالسلاهيلعءيبنلانعوعضوملاكلذنمهغدلتتايحةمايقلاموبهيلاهتناثعبب

ارانةمايقلاموبلعتشتاهلسنمعيملةرعش

متهيلسلابةنماكلاعضاوملادهامتيفءاجامتح
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ليربجييبحيفرصألاقملسوهيلع ةبانجلادنعيتفقنعويتقفنعويتكيذفلسغأنأمالسلاهيلع

نمنطإالكوهترسوهتبسموهبضنأموهينفرلسغكلذعمهبلعوةديبعوبألاهميرلالاقف

هعيبرلالاقوفهد_۔ج يفتلاةبرسملايهةقفنعلاوبراشلاطسويفيتلاةبسلايهةكينفلا
سأرلاءامتفاخنمةبقرلا نانفرلاولفسلاةفشلاتحمةيحللانمةزاحنلاتاريمشلايهةغةنملاو

ةرسلاىلاردصلاتلصفيتلايهةبرملاونيتبكرااتحتامناضبأملاونبذحفلاوركذلانيبام

اولبوهوهلبقالدكؤمثيدلااذه«يتفقنعويتةفنعويكيفهلوق»

يهةقفنملاوبراشلاطسويفىتلاةبرسملايهةكينفلاعيبرلالاقرشبلااوقنأورعشلا

تحةبحالانمةزاحنملاتاريمشلايهةفتنملاوسأرلاءافتفلخنمةبقرلايفيتلاةبرسملا

تأضوتاذاثيدحلايفولاقةقفنلادنعنييحلافرطكينفلاراتخملايفوىلفسلاةفشلا
وألاق«عيرلالاق»ةلفنملايهولامشونيمينعةقفنملايبناجىنمينيكفلاسنتالف

لاقهد_۔جنمنطباملكوهترسوهتبرسموهيضبأموهينفرلسغكلذعمهيلعوةديبع
تاهفيتلايهةبرساونيتبكرلاتحنامناضبأناونيذخفلاوركذلانيبامناففرلاعيرلا
حتفلاولاقةناعلاىلاذخأيردصلارمشءارلامضبةبرسملاحابصملاينوةرسلاىلاردصلا
لافتأولفقلثمغافرامهلاوزاجحلاوةيلاملاةغليفءارلامضبغفرلاودربملايفاهاكحةغل
وهتيكسلانبالاقسلفأوسولفوسلفلثمغفرأوغوفرعمجلاوميمتةغليفءارلاحتفتو

وهفخسولاهيفمتجاعضوملكونبانملارئاسوذخفلالصأسرافنبالاقوذخفلالصأ
ضبأمىنثمناضنأملاوحابصملايفاذكرفلاىفعقلطيدقوجرفلالوحامغفراوغفر

لكنمةبكرلانطابوهوةمجمملاداضلابوةدحوملاءابلارسكوةزمهلانوكسوميملاحتف
نميفهعمس؛ئيلااماعضاوهذهل۔غبوجوىلامتهللاهجرةدبعوألاقامناو"ىش

اضبأىمسيوىلجسايقوهفلكلايفيندملاداحتالةفقنعلاوةكينفلاىلعًاسانقاماوةصاخ

عرفلاولصألانيببقرالايفنوىنملاداحمابانمطقلءالا.ا



١٦٥ ()

ءاجام

لاقدزنبراجنعةديبعو؛أ4ةبانجلانملسنلاياهرعشضقنتالةأرملازا«

(ملسوهيلعتلاىلصءيبنلا)ىلاةملسمأتءاجلاقدبزنبةما۔أ٠7ينناب)

ميهيةبانلانملسغلايفاهرعشضقنتالةأرملانأءاجاموتح

ةثراحنبدبزهيبأركَدنعهبسنمدقتدقوليحارشنبةثراحنبهديزنبةماسأنعهلوقل
لبقودمحمابأىنكيمألناوخانمأووهف«ملسوهيلعهتناىلصءيبنلالةنضاحنمبأمأهمأو

وبأليقوديزوبأ هبوبأنمملسوهيلعةنلاىلصةلالوسرىلوموهوةجراخوبأليقوديزي
ناوهوملسوهيلعةتلاىلصيبزاهلممتسا7ملسوهيلعةتل,لصةتالو۔رهبحىسناكو

لاقوهبورحنماثيشهعمدهشالوايلععيابيلفنامنعلتقدعد4الاينكشوةنسةرشعينامن

ىلصةتالوسر)يللاقامتعمسدقكنكلواهعميدبتلخدالنينتميفكديتاخد١وليل

ندمحمهثدحامكلذوهتاالاهلإالنأجد,شيذلالجرلاكلذتاتقنبح(ملسوه.۔اعهتلا

يفلتقناكرفاكىنعيهتكردألاقديزنبةماسأهدجنعهيبنعديزنبةماسأنبدمحمنبةماسأ

هلاالنأدهشألاقحالسلاهيعانرهشاهفراصنالاهلجروانآهتكردألاقمهلةازمغيفنيملسمل
هانربخأ(ملسوهيلعهتلاىلصهلالوسر)ىلعانمدقامفهانلتقىتحهنعحربنملفهللاالا

لتلانمآذومتاهلاقاناهنالوسرابتلقفهتناالاهلاالبكلنمةماسأابلاقفهربخ

نأتددوىتحيلعاهددربلازامقحلابهثعبيذلاوفهلاالاهلاالبةماسأايكلنملاقف
الجرلتقأالناادهعهتنايطعأتاقفذثموبتءاسأينأونكبمليمالسانمىغمام
هلااللوقللتاقيامنالوالالوتقملانافرهاظنبتاثسملانببقرفلاو:هللاالاهلااللوقي

قحلاعجريللتاقياعايناثلالتاقملاناواهقحمالاهلاموههدمعاملاقاذافهتناالا

كرتوهقوقحبمابقلاولداعلامامالاةعاطنمعرشلاتابجاوبمايةلاوهوهنلاالاهلاال

ةنسيفوتليقونيسمخومسنوأنامنةنسةيواعممايأ,خأهيفوتو»هيلعينبلاودرقلا



) ١٩٦(

زااهبفكبلاقةبانجلالسخاهضةنتلهاوسأررمشدشتةأرصاتلاقفاهءاجةأرمالةنتفتست
ينح لكدنعكنورقيزمغاوءامنمتانفحثالئهيلع نيرهطتوءاملانمكيلعنيضيفتمئةيثح

هنعيورةنيدملاىلالحوفرجلابنامتعلتقدعبيفوتليقومهضعبهححصونيسوعبرأ
رهاظلايةأرمالهيتفتستهلوقفامهريغوةبتعنهتنادبعنبهللاديبعويدهنلانايعوبأ

ثيدلاظفلويراخبلاالاةعامللادنعكلذعقوامكاهسفنةملسمأيهةأرماهذهنأ

لسنبهضقنأفأيأررفظدشأةأرمايناهتنالوسرايتلقتلاقةملسمأنعمهدنع

ءاملاكسرعنيضيفتمثتايثحثال:كسأرىلعينتناكيفكيامنااللاقةبانجلا

يفباطخلاباهبلا(ملسوهيلعهللاىلص)هتاغتلااهسفنلتلأساممنااهناىلعلديونيرهطتف
لاؤسلايفهلوقلاهءاجةأرصالهيتفتستةماسألاقامناوخلاكنورقيزمغاوهلوق
قفوىلعهلقنةملسمأنملاؤسلااذهعمساملةماسأنافخلااهسأررمشدشنةأرسا
تونحوتيثحلاقيىنحتزاهلوقههاهسفننعكلذبتضراميهواهعمسيتلاةيفيكلا
هضبقاذالوةيمهضملوهديبهلاهاذابارتلالجرلاىنحمهلوقنمذوخأمناتروهشمناتغل

هميهوةنفحعج«تانفحثالثهلوقو»ههجويفبارتلااوثحافهنموهامرمتهديب

ينحمهيبشتلاىنعمىلعتافرغثالثانهاهدارملاوىنعمبةيلاويهو؛يشلكنمفكلا

يأ«كنورةيزمغاوهلوقوهلتفتوهرفظتيأياهسأررهشدشنهلوق»بارتل
سجلاديلابزمغلاونظلاينكبلبهلوصوبمملامزليالورمشلالوصأءاملاغلبيىتحكديب

هنمسفرعالهتسسجاذايديبشبكلاتزمغمهلوقنمذوخأمة۔صوصخةكرحم

نيضيمتمئهلوقزاتريفظيأزانرقلجراللاقيورعشلانمةلصملاوهونرقمجنورقلاو
بوجوىلعمهضعبهبلدتساوءاملانمئيشكدسجرثاسىلعنيلسرتيأه.املانمكيلع
مضاوميفبيترتل نايبدوصقملاناهفويخارتالمئةلالدلةبجاوريغةالاوملانأىلعولسنلا

فاضيناحصبالفعراشالادوصةمرسيلامولاوتوببترتنعرظناعطقعملفلاةيفيك
انهاهنمويلعلجلابجوداراالعاذالونانأريغظفالانمدافتسيدقمتركذامنائانملسإهيلا



)١٩٧(

ءاحام
نأ:رباجنعهدسعوبا-::دحاوءانانمةأرملاولجاالاستغايفزم

لاقاهناةشئاعنعدبز دحاوءانانم«ملسوهيلعةناىلصةنالوسرولانألستغأتنكت

ماملاصيصختبجو لمهملانيبتوقلطملادييقتو هزامةيانف(انملس)زاجماىلاةقيةملانعلودملاو
يأنبرهطنوهلوقبوجوبكلنأطقفبيترتلاحتسإنأ كنورةاضقنريغنمكلذب
نملسةلاىفاذهو لاقهبوابهذموهوهنملسغلادنعرئافظلاضقنتاهنافضيحلاامأوةبانلا

اذالاقملسوهيعهتناىلصةنالوسرنأسناثيدحانلةجحلاودمحأوسواطونسلا

نمتلسنغااذافنانشأويطخيهتلسغواضقناهرمشتضقناهضيحنمةأرملاتلستغا
رمحنهللاديعناهشأاعغلبريمعنديبعلاقوترصعوءااهسارىلعت۔صةبانملا

اذأءاسنلارمأبوهورمعنيالابجعابتلاقفنهسوءرنضقنينانلستغااذاءاسنلاأب

لوسروانألستغأتنكدةلنهسوءرنقلحمنأنهرصأباموأنهسوءرضقنبنلسقغا

تاغارفاثالثيسارىلعغرفآنأىلعديزأامودحاوءانانمملسوهيلعةتناىلصةتل

هضتنبالاهلوصاىلاءاملالصبالًافتلمدبلمنوكبنأالاضقنباليانموقضمبلافو»

ضيحلاوةبانلايفهضقنت«يمخنلالاقوفضيحوةبانجنيبقرفريغنمذثنيحبجيف
كسمهتبنأنكميوةشئاعهيلعهتركنأيذلاوهورمعنبانعلوقنملابكسمتهبينأكو
كلذنا«باوجلاو»رشبلاءاقناورعشلالبنملسفلاءاصقتسابوجوليضتقملامومعلاب

ساوهشثاعوةلسماثدحصصحم

ميدحاوءانانمةأرملاولجرلالاستغايفءاجامزتم
نمقرفلاوهوءانانملسنبملسوهبلعةلاىلصءينلاناكهلوفودخاوءانانمهلوق»

تلاقةشئاعنعهظفلودحاوتيدحانموقدنعناثيدحلايةبانجلا لوسروانأل۔تغأتنك
ملسمويراخبلاودحأ.أورقرفلاهلاحدقنمدحاوان١نمملسوهلعهللالص٩1



)٩٨(

ةشئاعنعديزنيرباجنعةديبعوبأف نملسغيملسوهيلعةللاىلصهيبلا»ناكتلاقاهنا
الطررثعةتسوهوزاجلالهألايكمقرفلا«ميرلالاق»ةبانجلانمقرفلاوهوءانا

اعمهنمالستغايذلاوهقرفلاوهيذلاءانالانأىلاةراشافنصملادنعامهنارتقايو
د_نعتبثهلعلونيدنسبلاحلااذهىلعهاورفكلذبحيرصتلافنصملادنعتبثيلهنكل

زوجواهحتفيوروءارلانوكسبقرفلاوىرتامكدحاوث,دحيفاحرصمهوورفةعاجلا

ىكحورهشأوحصفأحتفلايوونلالاقفنيرمالامهضعب قرفلاهريغوبلع"نعيرهزالا

د;ردنباوديزوباناكسالاىكحدقوهاحتفلاببرعلامالكوهنونكسينوثدعملاوحتفلاب

ةئامناكسالابوالطررشعةتسحتفلابقرملانأريثالانباىكحوناتنلاهوامهريغو

وهوزاجلالهألايكمقرفلاميبلالاقوفبيرغوهورجحنبالاقالطرنورشعو

اذكويوونلالاقعروصاةثالثوهةنديعنبنايفسنعملسمحيحصيفوالطررشعةتس

نآىلعومصآةثالاقرفلاناىلعقافتالالقنهنبيدروزاعاصقرفلاليقوريهاجلالاق

نمهملسوهطةناىلصهلاستغاولةنالهأقافتاديربهلعلوالطررشعةتسقرفلا

هذهفنافلسذيناكةشئاعلوقهبرعشيامكاهبلاغىفوأنايحالاضعبيفناكقرفلا
لاقةنيفسنعءاجدقوبلاغلافالخىلعاهاوساملمحيفكلذرارمتسابرمشيامةرابعلا
اقسنانعودملابرهطتيوعاصلابلستغيهملسوهيلعةللاىلصهللالوسرهناك ينلاهناكل

يراخبلاودمحأهاوردلابأضوتيودادمأةسهىلاعاصلابلستنيملسوهيلعةالص
يفدحبسيلدملانأوهنودامىزتجاللسنلدحمسيلعاصلانأىلغةلالدهيفورلس.و
ميمعتهبلصحماملسفلانميزمحلاردقلالبكلذبليقامكهنودابىزتجمالءوضولا

رادق.ىلاناصقنلايفغلبيملامرتكأوألفأوأاعاصناكءاوسرنملاهجولاىلعندبلا

اذكموفارسالادحىفهلعافلخدبرادقمىلاةدايزلايفوالستغنمهل.ءت۔مىعسرال

وألفأوأادبمناكءارهمضلاءاضعألاسغهلصحمامهنميزملاردقلانافءوضولا

هاجوبجاولاهبلصحمالدحىلاناصقنلاوأفرسادحىلاةدايزلايفغلبيملمرتكأ



()١٩٩

ءاجام
هتهةأرملال۔طفبءوضولانعيهنناومئادلاءاملايفلستنينابالايهنيفزح

4ملسوهيلعتلاىلص1لوسرىمنلاقسابعنبانعدزنرباجنع4هده۔.ءعو<

«لجرلايفكلذكوةأرملالضفبءوضولانعىهنومئادلاءاملايفلستنينأبنجلاه

نعاضرأ.7دمنفصنًأضوتهن]اضرأءاجودمىئلثوخنأضوت«ملسو4.اعهنلاىلصهنأ

لوفأويليتبألوقبفمنوعاصبهملسوهيلعةتلاىلصءيبلاوانأتاستغاتلاقاهنأةشئاع
ىلعلدتثبداحالاوربدةتلالطبيفعاصلانودنيلستنملانمدحاولكلمقبهنافيلقبأ
ينلاىلعءالملامجأدقوراصتقالابا,حتساوءوضولاولسأذللءالاففارسالاههارك

ليقفةهاركلاهذهةفصيفاوفلتخاورهنلا؟رطاشىلعناكولوءاملايففارسالانع

هبزنتليقومرحتةهارك
مدهةأرملالضفب:وضولانءعيمنلاومئادلاءاملايفلستنينأبنجلاىهنيفءاجامزيح
نمةحامنباوملسمدنعويرجماليذلادكارلاوهوهكمحادلاءاملافلستنأهلوق+

ىبأث.دح وهومئادلاءاملايفمكدحأناستنياللاقهملسوهيلعتنالصءيبنل»زأةريره
رهاظفىهنلاةمكحيفاوفلتخادوالوانتهلوانتيلاقلعفيفيكةريرهابأاولاتفبنج

لديهريغمالكونيتلقلانودامىلعيهنلالمحوسبجنتلافوخهحرصل؛حاضيالامالك
ناوعابطلايفارذقتسمراصهيفلستغااذاهنافطقفهربذقتفوخكلذيفةمكحلانا
هنوكنعجرخملمعتسملاءاملاناىلعهبلدتساوهيفعيضوتلايفلوقلااذكوارهاطناك

حوهدرحععةدسمااعوقولعلدفلسألادرحنعا:ھاهىنناثرارمرطتالاله١

تارذقتسملااىلامآةتلاىلابرقتلانعهزنتلادوصقملانالىنعملااذهيفلسنلاكحءوذضرلا
كلذكوةأرملالضفبهوضولانعىهنوهلوق»لفلاهرذقيامكءاملارذةيدقءوضولاو

يبلافبحصلجرتيدحنميناسنلاودواديبأدنعولجرلايف لاتملسوهيلعةنالصء



(٢٠٠(

ءاحام

هنع.7باطخلانرمعنعينغلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأهيبنجلامونيفتح

ةتنالوسر»لاتفمنصأاذامليللانمةبانجلاينبيصتةللالوسرايلاق أضوتملسوهرلعهللاىلص

ل۔غوهوةالصلاهوضوبسيلأضوتىنعمةديبعوبألاق4عيبرلالاق».مكركذلسغاو

ةأرملالضفبلجرلاوألجرلالضفبةأرملالستفتنأملسوهيلعهللاىلصهتنالوسرىهن
اولاقفيرصبلانسحلاوبيسملانبديعسمهنمةعايجيهنلارهاظبذخأدقواميمجافرتفيلو

رمعنبانعيوروهبتلخاذاامبهاديقنكلقاحساودمحألوةاضرأوهوعنملاب يبعشلاو

ىلعيهنلالمحفزاوجلا4بهذناوجفاضئاحةأرالتناكاذاامديقمنكلمنملايعازوالاو

نعوةنوميملضفبلستنبناكهملسوهيلعةتالصةالوسروفنأسابعنبانعهاجدموهزننل

ةبانملانماهلسغلضفباضوتملسوهيلعةتلاىلصالوسروناةنوميمنعاضياسابعنبا
ىنلاءاجفةنفجيف«ملسوهلعةتنالصءيبلا٢جاوزاضءبلستغالاقاضياسابعنبانعو

ءاملانالاقفابنجتنكيناهللالوسرايهلتلاقفلستنيوأاهنماضوتيلملسوهبلعللاىلص
لنمحرفهلثملاستغالاوةأرملالضفنمءوضولازاوجىلعةلادثيداحالاهذهفبال

يفليقاممىلوأاذهوزاوجلانايبىلعملسوهراعةللاىلص»هل.ذوةهاركلاىلعيهنلا
ىلعزاوجلاوالمعتسمراصدقهنوكلءاضعالانمطقاستامىلعينلاتيداحألمحبعمجلا

نودينجألاوةيبنجألانمءوضولالضفىلعيهنلالمحينأنكميواملانمىبام
دحأنعهبرفظأملىنماذهوةيعيبطلاةوهشلاةراثافوخذثيحىهنلاةمكحونيجوزا
ةتناءاشرااحيحصنكبنأوجرأو

ديهمبنجلامونيفءاجامزوت
ةالصلاوضوبسبلأضوتىنعمةديبعوبألاق»:رلالاقيكركلغاوأضوتهلونل
مالسلاوةاا_صلاهلعهلوقنمكلذممىلاعتهللاهمحرةديبعابألعلونيديلالسغوهو
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نورسشعلاوثلانل|رابلنيديلا

نعةديبع1همئامبلاولبالالاوبأيفهءاجام»ةهجكتاساجنلامماجيت
نبيينرعللحاإبادقملسوهبلعهنلىلصهنلالوسرناكلاقكلامنسنأنعديزنبرباج

دوهعملالسنلاالنيديلالسغركذلالسغىلعمدقملانافاضوتهلوتدعبكركَدلسغاو

ءوضولادارملانأرهظفهلمفىلعةمدقمىذألاةطامافاضأوركذلاسضقتنبهنافاعرش
بحاصوهوثيدحلايواررمعنبانأبكلذلمهضعبهجتحاو»ةفاظنلاسفنوهفةغل

وأهاوراعكسمتوف۔ووأانقفاووه.اجرلذيالوبنجوهوأضوتناكةضتلا

هاورءامسالومانبمنبنجيناكملسوهيلعهللاىلصهناةشئاعنعدوسالانعقاحسا

بحتسمهناويعرشلاءوضولادارانأىلاهانيفلاخمروهجبهذو»دوادوبأ
عاجلاالاهضقنيالممدنع:وضولااذهوبجاوهنأىلامهريغنمةماطورهاظلالهأبهذو

لاقفمهضعبهيفزغلأىتحةصاخهلةيصوصخ
» نجللمونلاءوضوعاملالالا٭هضقنبسبل“وضوتلثساذا «

فيفختليقفهتيعورشمةكحيفاوفلتخامثبلقةرابعلاينفمونللبنجلاهوضولقفىنعي
الفىربكلالغبملاذافنيتراهطلاىدحاهنألليقوءاضعالاكلتنععفنربهنافثدحلا
نعدمبتةكالملاناللبقولسنلاىلعوأدوملاىلعطشنيهنالليقوىرغصلانملفأ

يحلانمهولاقامعيجوكلذنمبرقتاهافنيطايشلافالختةهبركلاحيرلاوخسولا
ملعأهتناوطقفيمعرمالاءوضولابهطابتراىلعليلدالوةفاظنلاقطمبلصحنأحصي

ميهتاساجنلاعماجنورشعلاوكلاثلابابلاح

» كلذريغوباكلاغولووةضاحتسالامدوةذضحلامدويذ۔ااوينلاولوبلانم

ميهمئاهلاولبالالاوبأيفءاجاميتح
ىلاةبسننيبنهللهوتل ةليجبنميحوةعاضقنميحآرنصهنيتامهملاءارلاونيدلابةنيرع
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«ةرورضلاعم..اهنابلأومئاهبلاولبالالاوبآنماوبرشيذأبرملانمموق»

يفىراخبلاداورويناثلاانهدأرااو يفولكعنماطهرنأبوبأنعبيهونعداهجلا نمةاكزلا
ةفطاحلاواولابةنيرعولكعنمةداتقنعيزاغلايفوةنيرخغنماساننأةداتننعةبمشقيرط

نمةعبرأناكلاقسنأنعةداتقنعريشبنبديعسقبرطنميناربطلاوةناوعوبأىورو

ناندعنمةليبتفاكلانوكسونيملامغللكفزانربافتمناتليبقاهوكعنمةثالثوةنيرع

لكعنماسانناسنأنع«يزامااباتكيفيراخباايفيذلاو»ناطحقنمةن.رعو
ىلصةنالوسرىلااومدقةنيرعو لهأانكاناتناءيباياولاقفمالسالاباوماكتولسوهيلعةتنا

دوذب«ل۔وهيلعةتلايلصتالوسرفمملرمأفةنيدملااومخوتساوفيرلهأنكنملوعرض
نأمهرمأوعارو ةرلاةبحاناوناكاذاقحاوقلطنافالاويأواهناباأنماوبرشيفهيفاوجرخ

غلبفدوذلااوقات۔اويملسوهيلعهنلاىلص"ينلا»يعاراولتقومهمالسادهباورفك

مهيديأاوعطقومهنيعأاورمسفمهبرمافمهراثآيفبلطلاثمبفلسوهيلعهللاىلصهيبن
لوسرلمسامنالاقهناسنأنعرملسمىورومهلاحىلعاونامىتحةرحلاةيحانيفاوكرتو

لبالالاوأنمهلوفو»ءاعرلانيعأاولم۔۔ممالم-ميعأملوه.۔اعهللاىلسص:ةنلا

دنعةدايزلاهذهدجوتالومئاهبلاةدابزبدنسملاخسنن.هانياراميفعقواذكمناهبلاو

هلعوببسلانايبيفمدقنامكةصاخاهلاوبأولبالانبلوهامناهبربنورومأللاوانموق

نادحتماظفلناربافتمايهفصاخىلعماعفطعهيلعهفطعولبالاسفنمئاهبلابداراف

ماعنالاةميهبنمامهريغولبالانيبقرافلايفنهىنعملاداحتابمزجسنأنأنكموىنعم
سنأدنعةدايرلانوكفىنعملاداخماىلاةراشاثلذركذف ملعأهللاوةحابالاىنمريسفتلاك
يفصيختلازأىلعلدبسنأنممالكلاذه«ةرورضلام.هلوت» امااهلاومأبرسث
هبسنوةبفنملاوةيعفاشلاد:عواندنعةسجتيهلبامملاوباةراهطلالطقفةرورضلالجالناك

لكؤياملوبةرابطمولاقوفالانمةعايجنعيلحملايفمزحنباهاوروروهجلاىلاحتفلايف

ىلاسنورفزودمحمودمحأوكلامويرهزلاويعازوالالوقوهوثيدلااذلجل ةفئاط



(٢٠٢٣(

.ءاجام
:تنب(إ)لةدبزنبرباجنعةديبعوبأ«هنمبوثلاريهطتوضيحلامدةساجتيفه
هنعهتلأسف(ملسوهيلعةتلاىلصهللالوسر)ىلاةأرماتءاجهنعةتنايضرقيدصلاركبىبأ
ونيفعقوةأرصا باصأاذا(دسوهيلعةتاىلصةتنالوسر)امللاقعنصتفيكةضيحلامدنممداهب

ءامبهحضنتلمهكرعتظفةضلامدنممدنكادحابون»

سايقلابفهمللكؤيايماهريغينامأوصنلابفلبالايفامأاولاقةيفاشلاضعبوفاسلانم
هتحاباىلعلديالفامارحىعديالةرورضللحيبأاموةرورضةلاحاهنأب؟بيجأو»»

يلامتررطضاامالاكلعمرحامكلالصفدقو»ىلامنهلوقلاهريغيف لوقلاانطسبدقو
جراعملانميياثلاءزجلايفةلثسملايف

مههنمبونلاريبطنوضيحلامدةساجنيفءاجاميتح

ضعملاهلخدأةدابزوطقسثدحلااذهدنسيفعقو«لاقديزنبرباجنعهلوق»

مساطقسودنسلاقنوركلذببهذوهلبتثيدلايفروكذملاةنيرعريسفتىفخاسنلا

قيدصلاركبيبأتنبءامسأثدحنمملسمويراخبلاودحأهاورثيدحلاويوارلا

ىلاةيئاملانألمنحمةأرمانعهتلأسفالوقلاةأرماتءاجهلوق»»انعهتنايذر

اهفىضوياشللةياوره!تحرصامكاهسفنءام۔ايه«ملسوهبلعهللاىلصهللالوسرل
لمتحيوهسفنمسايوارلامهببنأيفدبالهنأودانسالاةحيحصاهنأدروفيوونلا
نباوةميزخنباوةجامنباويئاسنلاودوادوبأودمحأهجرخأامكنصحمتنبسيتمأاهأ
تدارأاذايأعنصتفيكهلوقوفضيحلاىأءالاحتفةضيملامدنمهلوقلهزابح
ىلصهمكحفلئاسلابصتخمالكلانأىلاةراشاممعامنانكادحابونهلوق»هلسغ
هببسبصخالظفللامومعنأىلاءامياهبفويجلاىلعهمكحدحاولاىلعملسوهيلعهلل
لوزبىتحالوأءاملابلسلابدارملانأرهاظلاويشلالاقهكلدنيأ«هكرعنافهلوقف
بحاصلاقحاضالامالكإريشيىلأمتهتناهحرهلاقامىلاوهبهشرتيأ.امليبهحضنتمثمدلارأ



(٢٠٤(

.اجاملمن
نمبوثلالسغوةضاحتسالاوسافنلاوضيحلامدويدولاويذملاوينملاةساجنيفف
ينملالاق)ملسوهلعةلالصءيبلا)نعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوأ>كلذ

ه.راقوةميلامدريدلاويذلاو
لسغيالهناغطئانلاو»يتلاوةفطنلالثمبطروهوهلسنبعصيسجلككلذكوحاضيالا

لهسأبطروهوهلسغمدلانأريغهنيعةلازاللهسأكلذنالرشقبوسبيتحبوثلانم
ثيدحلاظفليفانموقدنعءاجوهالفناديالايفامأوبايثلايفاذهولاقضنإيوهوهنم
ديدشتوةلمهملامضوةيناقوفااحتفنهتحموهذيلصتمثهحضنتمثءاملابهصرمتمنهتحلاقف

يأنبتلمهملاداصلاوءارلامضواتلاناكساوهلوأحتفبهصرقتوهكحتىأةيناقوفلاةانثال

ةياوريفدرووهنمبوللاهبرشيامجرخوكلذبلاحتيلامعباصأفارطأبمدلامضومكلدت

نعرذنملاتنبةمطافنعراسينبقاحسانبدمحىورصرقلاناكملسفلاركذمهدنع

بيصبضيملامدنعةأرماهتلأسو«ملسوهيلعةللاىلصهلالوسر»تمستلاقءاسأ

انموقدنعةياورلايفكلذبحرصاكهيفيأ٭يلصنمثهلوقلفهيلالاقفاهبوث
كلذنمبوثلالسغوةضاحتسالاوسافنلاوضيلامذويدولاويذللاوينلاةساجميف(ءاجام)

سجةضاحتسالا.دهلوفوسجمسافنلامدوةضحملامدويدولاو:ىذملاويللةلوق»

لوسر»بونلسغاتنىكةشئاعثيدحيفهلوقوءوضولاضقنيقرعمدهنال
هذهيفهنمرطةبءاملاوةالصلاىلاجرخمثينلانرم«ملسوهبطةللاىلصةت
يذملاوينملايهولاجرلاف(ةثالث)ةتسيهوءايشالاهذهةساجنبحيرصتلاثيداحالا

مدوضيحلامديهوءاسنلايف(ة:الثو)يدولاو راحنعءاجوةضاحتسالامدوسافنلا

وبأورازبلا«..رخأ»يقلاومدلاوينالويذماولوبلاوطئاغلانمبوثلالسنتامنااعوفرم

ءافعضلايفيلقعلاويتهيبلاوينطقرادلاولماكلايفيدعنباوايهبدنسميفيلصوملاىلعب

وبأوةرتملاوانباحصأبهذفيللاةساجتيفاذهدعب(سانلافاتخادقو)ةفرمملايفمنوأو



()٢٠٥

«لسنيتحكلذنمءيشهيفمتوبون,ىلصياله

ةياوروهواسبابزاكاذاهكرفهريهطتيفيفكيلاقةفينحابأناالاهتساجىلاكلاموةفينح
الوسجوهثلللالاتواسبابوابطرهلسغنمدبالكلاموةرت۔هلاو(نحماناقو)دمحأنع

حلاصنبنسحلالوقهنمبجعأوةساجنلارصأنمدوهممللفلاخماذهوةالصلاهنمداعت
يأولقناودسجلايفناكناهنمداعتواريثكناكناوبوثلايفىنملانمةالصلادامتال
دمجأنعنيتياورلاحصأوهودوادو4يفاشلالاقو<دسحلاوبوثلاهزوكنمبقر

نافلامتهللأهحرفنصمادعسابعناهاوريذلاشضصنالمداصمىركاذهوهتراهطل

لوزيولسنيىتحكلذنم؟يثهيفعقوبوثبةالصلانعيهنلامثةساجنلابحيرصتلاهبف
ينلاكارفاهفةشاعنعثداح١اووردقوهسنافةغلا۔للادشانهيرمملهذهوهرمأ

ثبداحأواهتحصبرلعأهتنافباحصالادنعاهنمءيشتبثيلوهنراهطىلعاهباولدتساوطقف
ءاميتدولاوهوورامركذبليطنانساوىلاعتهللاںاتكدها'يشحصأيهواهفلاخعيبرلا

ينملاويذللاويدولايومالالاق(يرهزالالاق)لةشوففخلوبلادعلجرخمنخمضيأ

لاتبرهشأاذهوناففخنارخآالاوددشمىنملا(ةديبعوبألاقو)ففخمهريغوتاددشم

مدو)يمابرلاةبيتقنباعنموه.دوجرخاذاةليلقةمافلالاب(ىدوأو)يديلجرلاىدو
رطالابجوبوةالصلابوجوهدوجوعفريعاجاودلولاةضومنمجرخميعيبطمد(ضيحلا

يعيبط,سيلبلاغمدةضاحتسالامدودلولاعمجراخلامدلاوه(سافنلامدو)عامللاعنميو
رجفنتقنورعىمفرعمدهنالهلوقن(لسوهلعهللاىلص)هيلاراشأك71وهاماو

رطفلازوجنالوةالصلابوجوهعمعفنربالفءامدلارثاسكحهمكحفجرفلايحاوننم

كرفيينلانانوفلاغلاهاورامدربحيرصتاضيأاذه«لسغيىتحهلوقفعالامرحبالو
باطحلانرمعنعهلسغانورومزحنالاقابطرناكنايشطامععوأاسنابناكنا

نينمؤملامأةشئاعنعفنصملادنعىتأيسو«تلقبيسملانبديعسوسناوةريرهيباو
ةالصلاىلاجرخمثنلانمهملسوهيلعهتناىلصةتنالوسرفبونلسغاتنكنلاقاهنا
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مدلاقملسوهيلعهللاىلصءيبنلانعسابعنبانعدبزنبرباجنع(ةديبعوبأ)هرثألوزيو
» ءوضولاضقنيقرعمدهنالسجحةضاحتسالا «

سجنلاةيةبرثالابدارملاوهرثآهنعلوزيوةخسنفوههرثألوزيوهلوقوهنمرطقيءاملاو

تلاقراسيتنبةلوخثدحيففكلذنمهتلازانكمتالامعوفعلاتوبثلعضولانولال

تلاستلاقةذاعمنعوهرثأكرضيالوءاملاكيفكيلاقهرثأجرخملناهتالوسراي

ءىشبهريغتفهرثأبهذيملزافهلس;تتلاقفمدلااهبوثبيصيضئاحلانعةشئاع

اعرهنافهنعنونظااعفرثالذفةركلاوهنولفلاخمامعهرييغتكلذلثموةرفصنم

ناكمالابسحهتلازايفةنلابلابوجولوهلسغيفريصنتلاىلابسنيفنظلاهبءاسي

اعوفرمنصحمتذبساقمأثدحماولدتساوداتعملاداملالايعتساانموقضعلبجوأ

ضرتعاو»ةحصلاةياغينهدانسانأطقلانبالاقردسوءامبهيلسغاوملضبهيكحظغم
نأ,ةرو»»هريغيفعازنلاوعباصالابكرفلاوهامناكحلانالبولطملادينالهنأ
هلوقكلذكودالالامتسابوجوىلعلدردسوءامبه.اسغاوهلوقوهوثدحلارخآ

ةلازابسيلريبنتلانأب«بيجأو»»ةرفصنم'ىثبهريستفروكذملاةشئاعثيدحيف

ءالؤهدنعربضتلالعلوردسلالاعتساكبولطملادفةرفصلالامعتسادرحنأل ٫رد« («

ديدحللبارتلالكأكهيلعهتبلغلةساجنلاسنجىلكأيةرفصلاسنجنايهوةيصوصممل
نوك.ليقوطقفنظلاةءاساعفدلالريهطتلايفةنلابلانمعونريينلافىنعملااذهحصناف

بسحءاقنلايفلايتحالاوةلازالابوجوبهذلاوةلدالانيباعمجايودنمداولالامعتسا

هلوق«ملعأهللاوكورلامهدنعفورعملاوهوهتلازارسعتيذلارثالانعوفعلاوناكمالا

ضتنيهلوقلءوضوللضقانسجنلكناوسجمقرعمدلكزاهتيضق«قرممدهنال
هبهنماهوضوديعتنأةضاحتسملاىلعجميأءوضوللاضقانهنوكىنعموءوضولا

ينونوبلوتلايحونينالصلانيتمولوةالصلكدنعاضوتتهنلعهبلدنسيو
«موةلاقو»روأيبأويفاشلاودمحأويروئثلانايفسوريبزلانبةورعنعةالصلكل
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اجام
جوزةملسمأتلأسةأرمانأدبزنبرباجنعةديبعوبأةأرملاليذريهطتيفل

لاقفرذقلاناكملايفيشمأويلبذليطأةأرمايناتلأقف(ملسوهيلعهللاىلصءيبناا (
) هدعبامهرهطر(ملسوهيلعهللاىلصةنالوسر (

دحاوءوضوبلفاونلانمتءاشامونبتضيرفنيبعمجنأاهلفتقولابةردةماهتراهط

نيتالصلالمجتزأههجووإلةفينحيبأوةرتملانعاذهىكحوباحصالاهذلسلنملاوهو
تنبةمطافلملسوهلعهللاىلصلاقدقوةدحاوةالصةلزنمدحاوماقميفتاولصلاوأ

بجةدحاولاةالصلايفدراولاوفعلااذهو«ريصلاىلعمدلارطقناويلصم«شيبحيأ

ةقشملاعفدلناكامناوفعلانالدحاولاماقملايفتاولصلاوأنيتالصلايفاتباثنوكينأ

ضتنيهلوقوهوبابلاثيدحلمحيفدحاولاماقايفءوضولارركتيفةلصاحيهو
ىلعءوضولا ةرورضللوفعلاتبثنكلةلاحمالضقانهنالاقبوأةالصلانمغارفلادمرهثودح

عأةناولوالانمىوأهجولااذهوةلدالانيبيفانتالفكلذعمةالصلاادلحيبأو

متهمةأراالبذريهطتيفءاجاموتح

ياهبحرصافوعنبنمجرلادبعنبمهاربالدلومأةأرملاهدهةأرصايناهلوق

ىلاربشنمهضرعبايلانمرتاسلذلابدارملاههىلبذليطأهلوقلودواديبأةياور

وأاهيمدقهبرتسنواهءاروهرجتلفسأنماهفلخنماهبوفرطىلعةأرملاهطيختعارذ
هيخرتهتسبليذلااهبوثفرطليذلابدارانالمتحمولاقمثيثحلاعمساذكاهبفخ
فرطنملبسأامليذلاناتبأرمثلاقردابتملاوهولاقاهرتسيلاهءاروهرحتو

يذلاعضولليأ4رذتلاناكملايفهلوق»نهمادقأرتسلكلذناعفيوهريغوأبوث

امناوبوثلانمنكمنتيتلاةساجنلادرتلوهيلعةساجنلاراثاروهلظلسوفنلاهرذقتسسن

م۔منافققحملاسجنلاامأثاورالانمسيباموأضرالاةودننمليذلاقلعتيامتدارا

املابذأبهبلعرمتفيكفبنجتلالكهنوبنجتوزرحتلالكهنعنوزرختبمهفهمكحاوملعدق



(٢

ءاجام
اهنانينمؤملاماةشئاعنعديزنبرباجننعةديبعوبأصةبطرلابوثلابةالصلايفتم
ىلاجرخنينلانمرلسوهيلعةناىلصةتنالوسرهنونلسغأتنكَتلاق هنمرطتبءاملاوةالصلا

«هدمبامهرهطيهلوق»هنعزرحتلااهنكمبالامعتلأسةساجنلاماكحابأهمطلةأرملانكل

لمجليذلاةلاطابةأرملاترمأالكلذورذقلادمبرهاطلانمليذلاهيلعرعامىنمي

سمالالاتتماعمهنعزرحلااهنكميالوهاملبريهطتلااهلعقشيالثلرهطمهدمبامعراشلا
ةنلانةمكحرهاطلانمهدمبامهريهطتلعجلاهنعففخمنأسانفرتسللليذلاةلاطايف
ىلعثيدحلابلالدتسالامنيالفكلااذهبليذلاةيصوصخيضتق,اذهورسيندلاو

ايناثامأوةيصوصملاىنممنمانركذاهلفالواامأءاملارينبةساجنلانمبوثلاريهطتةحص
يفهبواسي.الفرهاطبوثلالصأواهبفكوكشملبققحتتلليذلايفةساجنلانالف
نأهدمبامهرهطبملسوهبلعهتنالصولهلوقنمذخؤيليةناف»هنساجتققحامىنملا
زاباولاف)ريهطتللىنعمالفالاوالثمةساجنلاانققحولهنمسجنتاملرهطمهدع٫ام

حصيالفةساجنلاهيفققحتت.يذلالالااذهبصاخريهطتاذهفهبسحبءيشلكريهطن

كشلادنعفيفختلانامولعملانموةمكحلايفالوىنعملايفهيواسياليذلاهرينللمجمنأ
ملعأهتناونيينملافالتخالةساجنلانقيتدنعنوكبنأحصيالسجنتلاي

ميهبطرلابوثلابةالصلايفءاجامرتح
هنمرطةيءاملاوهلوق»يملةساجنىلعليلدهنأوهحرشمدقت«لسغاتنكهلوت»

لوغلاناكناطرلابوثلابةالصلازاوجىلعةلالدهيفولسنلابدهعلابرقليأ
ناكناولاملانمردابتامكطقفيللاعضومناكناورهاظلالدتسالافبولاميمج
بطرلابوثلايفةالصلامهضمبهركامناوضعبلاكحلكلاكلوالاىلعلدنظذالا

سطرلارشابثيحابلاغنقفتياماادهوةروعلاةروصودبتفدسجلاببوثلاقصتليالئا١

١ملعأةناوروذحملالازرازاامهنيبلصفنافدسحلا



(٢٠٩(

ءاجام
سابعنيانعدبزنبرباجنعةدبعوبأيهيبصلالوبريهطتيفءاجامزح

ةللاىلصهللالوسرىلاماعطلالكأيملرينصامنبابتتأنصحمتنبسيقمأنالاق

هحضنفءامباعدفهبوثىلعلابفهرجحيفملسوهيلعهللاىلصهتنالوسرهلجافملسوهيلع

ميهيصلالوبريهطتيفءاجا.زتم
تملسأنصحمنبةشاكعتخاةيدسألاناثرحنب«نصحمتنبسيقمأناهلوقلف

ةباحصلانماهنعىورةنيدملاىلاترجاهوهملسوهيلعةتناىلص؟ينلاوتميابوابدقةكم

نعوعاجشتنبةنمحىلوممفاروهللادبعنبهللاديبعاهنعيورودبعمنبةصباو يرهزلا

ىلعيلنبابتلخدتلاقاهنانصحمتنبسيقمانعةبتعنبهللادبعنبهللاديبعنع
تتأهلوهبلعهشرفءامباعدفهيلعلابفمامطلالكأبمللسوهيلعهتناىلصهللالوسر
ملسوهيلعةللاىلصةتنالوسرينأتلاقةشئاعثيدحيفامكهكنحيليأريغصاملنباب
مهيلعكربسيفنايبصلابىتؤيناكملسمويراخبلاهاورءاههبتأفهبلعلابفهكحيبصب
همامطلالكأبملهلوقههلسنيملوهلوبهعبتأفءامباعدفهبلعلابفيصبيتوأفمهكتحمو
ةاوادمللهتملييذلالسملاوهبكنحمىذلارمتلاوهضربىآلانبالاادعامماعطلابدار

لمجيلقتسيمليألكأبلينعمليقوطقفنبللاادعاممامطنابدارملاليقوكلذريغو
ىلاهطبانوداموهوهنضحرسكتدقوةلمهملاحتفبههرجحيفهلوق»هبفيفماعطلا

ىنعملمعتسيوحشكللا لابفهلوقإ»هتيامحوهفنكيفيأهرجحيفيبرلاقيةياملاوفنكللا

يبنلابونينيهبونىلع بوثهبدارملالاقخةبكلانانمنابمشنبابرغأوملسوهيلعةتاىلص
نأدارملانابنيتياورلانيبعمجوهشرفانموقدنءةحيحصةياورىفوهحضفهلوقفيبصلا

حضنلاىنعمليقوهالابصوهوحضنلاىلاىهتنافءاملاضيفنتوهوشرلابناكءادنبالا

«احضنهلوق»نيتظنالانيبفلاخمالذاجلاىلاجاتحمالفاذهىلعودحاوشرلاو

هعونلنيبماماوهلسنيإلوهلوقهبلعلديامكلسملامهوتعفدهتدئافوهلعفلدكؤماماردصم



(٢١٠(

ءاحامهلسنيملواخضن

ةريرهيبأنعيننلبلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأ«باكلاغولونمءانالالسغيفف
) هقرهيلفكدحاءانيفباكااغلواذا(ملسوهبلعهنلاىلصهللالوسر)لاقلاق)

فءاحآات.فخضالوقتناكلذوماقملاهبلعلدبفصوردمتنمدبالؤهيلعو

لسنلانببقرفلابحيرصتاذه«هلسغيلوهلوق»شرلابهنعريبعتلانمىرخالاةيوارلا
ساجنالال۔غغيفرهاظوهوحضنلانودلسنلايفكرعلاطارتشاهنمدافتسيفحضنلاو

دقوطرتشيليقوكرملاهيفطرتشيالليقفةبانجلانهدجلالسنكدبعتلالسغامأو
مامطلالكأيليذلالفطلالوبىلعروصقملبقفحضنلايفءاهقفلافلتخامثهنايبمدقت
نراكامولاوبالاعبجةراهمطيفيزجمحضللاليفوصنلالحممدنعىدمتيالف

مالالالوناموقرفوة۔۔طرتماداماوطرتشاوسجنتلاءالالثماهانعمف

تنتبتامةراهطلسنلاليقوةيراجلالوبلسنيومالسلالوبحضنياولاقفةيراجلاو
مالفلالوبنيبقرفلايفوهتساجتيفاكوكشمناكامةراهطحضنلاوهتساجت
سوهبلعةناىلصةتنللوسرفنأبلاطيبأنبيلعنعاهنمثيداحأتءاجةيراجلاو

اذافاهط.ملاماذهو4ةداتقلاق:لسأ٬يةيرام ١ لووحصنيعيضرلامالفلالولاق

7 مداخحمسلاف ١ نعونسحثدحلاقويدمرتلاودجاهاوراجالسامط

ةيراجلالوبنملسني«ملسوهيلعةاىلصءيبنلا»لاقلاق«لسوهيلعةناىلصةتنا
زركمأنعاض٫أبابلايفوةجامنباوينا۔نلاودوادوبأهاورمالفلالوبنمشربو

امةيراجلا»مالغلالوبنببهقرفتلاتتبااذاوثراحلاتنببابللشفلامأوةيعازملا
مالنلاباهبشبرقأةيراجلانالمالغلالوبىلعلاوبالارئاسسايقدسفانركذ

:: باكلاغرلونم ٠ الالسغيفءاجامزح

نمءانالاريهطتىلامتهللاهمحرفنصملاركذ«كدحأءانايفباكلاغلواذاهلوق «

قيرطلاولاسرأةيناثلايفوةربرهيبانعاغالبىلوالاقرطثالثنمبلكلاغولو



(١٢ا)

«تارصعبسهلسنيلو

هيفركذيإلاهنملصتملاو(ملسوهيلعةتناىلصءيبنلا)نعةريرهيبأنعرباجنعلصتمثلاثل
لوآلاقيرطلايفاعماهركذوبيرتتلانودةقارالالسراايفركذوببرتتلاالوةقارالا

ءاملايفهناسللخدينأوههبلعثلاقفهكرخهناسلفرطببرشأغلوهلوقىنعمو
رحبفمئاملكنمهريغو عئامريغناكناف«ىملاقبرشيوأبرشهبوتسردنبادازهك

ساحنلاوفزاةيآلخديفةيألاىفمومعلاهرهاظكدحأءانايفهلوقلهنملالاقي

وحتنمفشنملاريغجرخمودبعتلسنلاناانلقنافشنمريغوفشنملكنماهوحو

ىلامتةنااهمحرمامضورباجمالكهيضتقييذلاوهوسجنتالريمطتلاناانلقزا'سايةلابساحنلا

ءانايفناكهسجميشىفغلواذافةساجنلاةلملانافدريغوءانالانيببقرفالفاذهىلعو

هلوق»دقنللالبلغألاجرخجرخءانالاركذيقارعلالاقوبهذملاوهوهريغوأ

هقريلفركذيمليئاسنلالاقنكلدحاوىنعمبامهوهقريفيئاسنلاوملسمدنعوهقرهبلف

نعفرعيالورهسمنيلعهيفةمارالاركذدرغتةدنمنبالاقورهم7يلعرمغ

دنعهقارالابرمالادرورجحنبالاقوهوجولانمهجوبملسوهبلعهنلاىلصهيبلا
ينطقرادلانسحدقوذربرهفأنع:نزريأوحلاصييأنعشععألاقيرطنمماه

هلوق»بارتلابنهالوأةدايزبملسمهاوروهحيحصيفنابحنباهجرخأةقارالاثبدح

سانلافلتخادمقتوتارمعبنلسغلابوجويضتقيرمالارهاظتارمعبسهلسغلو

نبريسنبدمحموريبزلانبةورعوسابعنبابهذهيلاوثيدحلارهاظموقلاقفكلذيف

روثوبأوقاحساولبنحندمحأويمفاشلاوكلامويعازوالاوراندنبورمعوسواطو

ةيفنحلاوةرتملاوشادلانبمامضوديزنبرباجمهنمنورخآبهذودوادوديبعوبأو

مالانألدتمهنراشاوةيافكثالثلايفمامضورباجلاقلبةبجاوريغعبسلانأىلا
نمةساجندشأةرذملالبتاساجنلارئاسوبلكلاغولونيبقرفالهنأوبدنللعبسلاب

مزليالهنأ«درو»ىلوالابابنمكلذكغولولانوكيفعبسلابديقتيلوباكلارؤس



)٢١٢(

ثالثكلذنمكيبئاسلانبمامضلاق«عيبرلالاق»بارتلابنهارخأونمالوأ

لاق«ملسوهبءةتناىلصهتنالوسر»نأتممسلاقديزنبرباجنعةديبعوبأ»تارم
ثالثلايفورباجلاقتارمبسهلسنيلوهقرهبلفمكدحأءانايفبلكلاغلواذا
يبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأفهللاءاشناةيافك للالوسر»لاقلاقةربره

) تارمعب۔هلسغيلفمكدحأءانايفباكلاغلواذايملسوهيلعهللاىلص (

يفسايقهنأبوجحلاظرتيناهنمدشأغرلولانوكيالأراذقتسالايفدشأاهنوكنم
صنلانمدارمللنيبمسايقلاهنأهيفو»رابتعالادسافوهوحرصلاصنلاةلباقم
ءاطعنعناملسيبأنبكلملادبعةياورنمءاجدقفاضيأوهرابتعادهبىتحضراممال

دروتارمثالثراكلاغولونمءانالالسنلفأهناثيدحلايوارةربرهيأنع

رظنلاثبحنمودانسالاثحنمحجراذهواهسلسنلافأهنااضنأهنعتمثهناب

نريسنبانعبويأنعديزنبدامحةياورنمتدروانالفدانسالاثيحنمامأ

نمامأوريثكبةوقلايفدنسلااذهنودىئوالادنسوديناسالاحصأنماذهواولاقهنع
الفةربرهيبأريغميبسنلاىوردقاضيأورهاظفرظنلاثيح ةحداقهايتفةماخنوكب
لامتحالةفلاخلاىوتفلاعوقوعنمنالةقفاوملايتفلاةحصنأ«باوجلاو»هريغيورميف
همهفامباذخأثالثابترموثيدحلارهاظباكسمتعبسلابةرمىتفأدقهنأولكلارودص

ركنمضرغلالبحيجرتلاسمتليىتحنيئاتفالانيبضراعتعقبملفثيدحلاىنعمنم
هذ_هوطقفةبودنملبةبجاوبتسبلع:سلانأوثيدحلانمدارملانايبثالثلابهثاتفا

ةنينحوبألاقهتياورلةريرهيبأايتفةضراعميفياشلاوةفينحىبأنيبتروصةرظانم
هنال«ملسوهيلعةلليلصءينلا»نعربلاخسنظفحىلعاليلدهلمجأوهاينفلبغأ
هربخلبقأيفاشلالاقوملسوهبلعةللاىلصءيبلا»نعظفحامريغبيتفبنوكيال
قبدصتباندبمتدمانألربملايندقنوكينأزوجماملهايتفلبقأالوءانالالسنيف
دممتوطانلاهيلعزوجتنملوقبةبورملاننسلاخسنننأدبمتنملوالدعناكاذايوارلا



)٢١٢(

نورشعلاوعبارلابابلا
هيهبهايملاماكحايفزيح نعديزنبرباجنعةديبعوبا»چقلطملاءالاكحيفءاجام

هتحثارواهممطواهنولريغامالاهسحنالروهطءاملالاقههملسوهبلعةتناىلصءينلانعسابعنبا

يدهملاىلعهللدملاواهنمءايضلابحاصبجعتلىنعمالفةحيحصةرظانميهوبذكلا

رازبلاويذمرتلاظفليفو«بارتلابنهارخأونهالوأهلوق»ىلاعتهلادعمل۔هل!و

دنعويفاشللةحيحصةياوريفاضيأكلذكوواولالبقفلالاةدايزبنهارخأوأنهالوأ
دوادنبالوبارتلابنهالوأملسمودمحأدنعونهادحاوأنهالوأمالسنبمساقلا

اورفعاويراخبلاويذمرتلاالاةعامجلادنعلفنمنبهللادبعثيدحيفوبارتلابةعاسلا

ةياوروتالسلانمةبرتلانابيفةبرطضمانمقدنعتاباورلاهذهفبارتلابةنماثلا

يفوةماسلاوىلوالاناتلسغبرتلانأبةيضاقيهونايبةدايزاهفةمكحمةحرصمعيرا

صيصخترشيامظيلظتلااذه دحعراشلاددحاذاوساجتالانمهريغنودةراهطلاهذهبغولولا

ههملسوهبلعةتاىلصهنالىنللانمدارملااومهفناوهنودراصتقالاينبنيالفهيل يتوأدن
يفسانلافلتخانكلمهفلاقوفأتيش ةيكلاملاالاعيبستلابجوأنملكهبجوأفبرتتلا

عيبستلاالوبيرتتلابوجوبةينلاوةرتعلالقنملوبيرتتلانودميبستلااوبجوأمهناف

تلاقىلامتهللاامهمحرمضورباجبهذممزالبيرتتلابوجوبلوقلامدعو عقيملةيكلاملا

بجملافتحصدقهفثبداحالانأمملجريفارقلامهيلعدروكلامةياورفبررتتلا

منم ملعأهللاواهباولوةبملفيكم

ددههايلاماكحأيفنورشعلاوعبارلابابلازتس

اطلا.الاحيفاجام'سجتلاواهنمرهاطلانايبيفينمي«هايملاماكحأيفهلوق»
نوكالوهريشلارهطمناكاموهوريهطتلانملوعفءاطلاحتفبچروهطءاملاهلوق»

يتحهريغلرهطم ةناقلختالاؤسااىفثيدحلاظفلويعملالاقهسفنيفارهاطنوكب



(٢١٤(

ءاجام
ةتناىلصةتنالوسرظلالاقدبزنبرباجنعةديبعوبايهنيتلقلابريثكلار..تينزح

هيلعةتنااهتلخيذلااهلصأىلعءايشالاحنأىلاةراشاةدايزلاهذهيفوخلااروهطءاملا

يأنعهنسحو.يذمرتلاودوادنأودجأدنعثدحلابسوليلدبالاهنعلقتنتالف

ضيملااهيفىقليريبيهوةعاضبريبنمأضوتتاةللالوسرايليقلاقيردلاديمس
ئشه۔حنالروهطذملا4ملسوهلعهللاىلصةنلالوسرلاةفطتنلاوبالكللاموحلو

هترهاطل.زباليأ«هسدنيالهلوق»حيحصةعاضبريبثيدحلبنحنبدمحألاق

وأهنولريغامالاهلوقهيتهسجنبفيكفسجنلاليزيروهطهنالساجمالانم؟يش

ميطلايفلوقلااذكويهيلعسجنلانولةبلغهنولرييغتبدارملاويهتحئارواهمعط
ءالاةرو,طىوتنالفالجعسجنلاروهظلعليلداهنم؛ىثلريفتلالوصحنالحمرلاو

نمىلاعتهنلاهرعيبرلادنعءانثتسالااذهةدايزوهكحىلال.حتسيفسحنلاهمواقملع

نابوثثيدحرمينطقرادلااهاوروىرتمكةحصامهنعةنايضرسابعنباثيدح

دمسنبنيدشرهدانسايفوهممطوأهحبرىلعفغامالاءيشهسجنبالروهطهالاهظفلو
يقلا:7اضأهفويناربطلاوةحامنباكنعهلثمةمامافأنعوكورتموهو

ةيطعقبرطنمهيفثدحتةساجنبهمعطوأهنولوأهحمرريغتناالاروهطءاملاناظفلب

ىلععامجالاعقودضةللبوهمامانأنعدعسنا'دشارنعروثنعهدانعةشنا

ثدحلاىنعمىلعاعامجاوهفةبروهطلانعجرخةساجنلاهناصوأدحأريغتاذااانأ

نمطلافيلاعلادنلابميبرلادنعتبثدمتوهوفيكهتاورضمبفعضناوهتحصبيضقي

ملعاهللاواندنعحيحصلاهقبرطفحدنيالانموقدنعهتاورضم٫ف

هتهنيقلاريثكلاريدقتيفءاجامزح



)١٢ه)

؛يثهسجنيالءامنيتلقردقىرخاةباوريفواثبخلمتحمملنيلفردقءاملاناكاذاملسوهيطع

اريثكافالتخاردقلااذهنييعتيفسانلافلتخادقوامهرادقميأ'ينينلقردقهلوق»

لطرةثامسمخليقوفصنوناتبرقةلةلاليقوجراعملانملوالايفهركذانيصقتسا

ةيراجلاةداملايفمداخلااهلمحيتلاةرجلايهةلقلاناانباحصأرثكأهيلعيذلايشحملالاق
لاقدحاوىنملاوسجهخسنيفواثبخلمتحملهلوق»ملعأهتناوديبلامادختسايف

يفوهلوقبداراوءيشهسجنيالءامنيتلقردقىرخاةياورينوىلاعتهللاهحرفنصملا

نودامنانيتياورلانممهفيوىلاعتةتنادنعملعلاودنسلااذهبةديبعيبأدنعييأىرخاةياور

اذهنوكيفسجنلاةاقالعسجنتبوثبلالمتحفلااذهيفامهقوفالفااخمنبتلقلا

ريشتيملناوةساجنلاةاقالمءاملانملقلاسجنيفلوالاثيدلامومعلامصخموهفلا
ةيذنحلاوةيمفاشلاودهاجمورع.نباىلابسنوانباحصأروهجلوقوهوهفاصوأنم'ىث

الااليلقناكولوهاقالأمءاملاسجنبالليقوتببلالهأضغبوقاحساولبنحنبدحأو
وبأويرصبلانسحلاودبزنبرباجوةربرمهوبأوسابعنباكلذىلابهذدقوريغتاذا

بيسملانبديمسىلابسنويناسارخلاهللادبعنبمشاهوةمركيبأنبملس.ةديبع
فاللاأشنمويلازغلاوكلامويخنلاويرهاظلادوادوروثلاوىلريبأنباوةمركعو

ةراهطلانعهجورخمدعىلعهمومعبلدبيشهسجنلالثدحفموهفملاومومعلاضراعت

نفاهناقالمعةيروهطلانعهجورخىلعهموهفمبلدينبتلقلاثيدحوةساجنلاةاقالمدرجم
اضرأانهاههعنمهنمعنمنمومضوملااذصنيفهبلاقموهفملااذهلثمصيصختلازاجأ

لاعتهلوقعضوملااذهيفموهفملاذخألاديؤو ربخوظاقيتسالاربخورجهافزجرلاوؤم

لامالاجراعميفنيلوقلاةلدأانطسبدقومئادلاءاملايفمكدحأناوبيالثيدحوغولولا
هناىنعلاناكولوههننعاهعفديلبةساجنلالبقتالنبتلقلابريدقتلاسمننامثهعجارف

ىلعلديثدحلاوكلذبىلوأامهنودامنافىنعمنيتلقلابدييقتلنكيملاهلمحنعفعضي

صصغعهنكلوىلوالابثلذنمرثكأوهاماذكوةاحنلاةاقالعسنالنبتلقلاردقنا



()٢١٦(

ءاحجام

ةفايضرباطخلانبرمعنعيننلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأ«عابسلارؤسيل
لاةفاهنمبرشتوضايحلادرتعابسلانع(ملسوهيلعللاىلصهللالوسر)لثسلاقهنع

يتبأمكليأ«عيررلالاق»زبغامجلواهنوطزيفتنلوامامل(لسوهيلعةتلاىلصتنالوسر)

رخاللصصخنيثدحلانمدخاولكفهحنروأهممطوأهنولريغامالاثبدحبديقموأ

خخعابسلارؤسيفءاجامتحعأهللاوةهجنم
عقيوهوهريغوشفخألااهاكحةنلاهنكساوءابلامضبعبسعج«عابسلانعهلوقه

ناكناوعبسبسيافبطنلاامأورفلاودهفلاوبيذلاكسرتفيفهبودميبانهلاملكىلع
نزملوقلقفاوموهويرهزالاهلاقعبضلاكلذكوسرتفيالوهبودعالهنلبانهل

«ضايملادرنهلوق»انباحصأضعبللوقوهوعابسلاكحنمعبضلاوبلعثلاىنتسا

ضاوحأعاضيأعمجنواهلبقةرسكمءاتبلقنكلواولاضا.حلصأوضوحمج
لبالاهنمبرشتلدروملالوجءالاه۔ثفعمجنعضوموهوبايثوباوثاوبونلثم

ايلهلوقفاهمكحنعاولأسفاهنمتبرشوعابسلااهدروسانلااهنعراساذافاهوحمو
ةدحوممثةمجعمربغامكلواهنوطبيفراصوهتبرشامامليأچاهنوطبيفتفلوام
ءاميفقلطمكحلااذهواولمعتساواوبرشاهبسأبالهناينبضايملايفيباميأ

كشلابسحنالفةراهطلاءاملاكحوطةفنونظملبقةحتمريمنعابسلادرونالةالفلا

ىلعلديوبابلالوأمدقتملاسابعنباثيدحلسبختسجنلابهفاصوأضمبريذتناو
هاعهللاىلصةللالوسر)جرخلاقرعنبانعهريغوىنطقرادلاهجرخأامتركذام

يذلاضوحلايهوهلةارقمدنعسلاجلجرىلعاورفاليلراسف2ضعبيف(ملسو
ه۔.اعةنلاىلصءينلا)هللاقفكتارفميفةلالاكيلععابسلاتنلوارعلاتفءاملاهفعىتجي

روهطوبارشيبامكلواهنوطبيفتلمحامالفلكتماذههربخنالةارقملابحاصاي(ملسو



(٢١٧(

اجام
» كلامنببمكتنبةشيبكنعيننلبلاقةديبعوبأةرملارؤسيف «

طةسكلذبوةقشمللامفداهنساجخنململامدعلناكامنااهنعومملازاىلاةراشاثيدحلااذهيفف

ثيدحلنبتلقلاقوفاممهضعبهديقوعابسلارؤسةراهطىلعبابلاثي.حمهض.لالدتسا

لثسيوهو«ملسوهبطةناىلصهللالوسرفتعمسلاقباطخلانبرعنبةللادبع
ءاملانع ءاملاناكاذالاقفباودلاوعابسلانمهبونياموضرالانمةالفلانوكب

اهناهانمموضايحلاظفلاضيأديقلااذهىلادشريويشحملالاقثبلالمحلنبتلق

نيتلقلاردقوهانعميفملكتدقثيدحلاتلت»ملعأةتناونبتاقلاقوفءاملانمعمجت

ملعأهتناوباوجلاينعميفربتعمريغضايحلاظفاوطضنمريغ
متةرلارؤسينءاجامتح

هريغدنعورينصتلاةنيصبفنصملادنععقواذككلامنببمكنبةشيكنعهلو»
ةأرماةيملسلاةبراصنالاكلامنبكتنبةشبكةةبانلادسأيفلاقرنصمريغةشك

ةداتقيبأنعيورتهريغلاقوأكيشامفدروبملوةبحصاهلرذعجلاقيراصنالاةداتتيبأ
بمكيبأمساوبمكىبأنبكلامنببمكاهوبأورملارؤسيف داوسنبنيقلانبورمت

يفةبقعلادهشيملسلايجرزملايراصنالايلعنبدعسنبةملسنببعكنبمنغنبا
لوسر)نعفلختملواهدهشيملهناحيحصلاواردبهدوهشيففلتخاويلالوق

ةتناىلصةتنالوسر)بتاعيملفردبامأكوبتوردبةوزغيفالا(ملسوهيلعهناىلصةتنا
نيذلاةثالثلادحأوهورحلاةدشلاهنعفلختفكوبتامأوفلختادحأاهف(ملسوهيلع

كلامنبسكمومهسفنأمهيلعتقاضوتبحرامضرالامهبلعتقاضاذاىتحاوفلخ

ارفلخنيذلاةثالثلاىلعومهيفلجوزعةتلالزنأفةيمأنبلالهوةعيبرنبةرارمو

ةروهشمةصتلاومهيلعباتفتايآلا«تبحرامبضرالامهيلعتقاضاذاىتح



() ٢١٨(
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هنمبرشلهرهتماحءوضوةداتقيبالتيساهن ١ يراصنالاةداتقفاتحمتناكو

اممنيبجمنألاقفهيلارظنأينآرفةشديكتااقتبرشىتحءانالااملةداتقوبأىنصأف

تسيلاهنالاق«ملسوهطهللاىلصللالوسر»نايللاقمعنتلقتلاقتبأر
4 كيلعتافاوطلاونيذاوطلانمىهامناةسجنب «

ديبعنسانخنبةمدلبنىمارنثرالاهمسايراصنالاةداتقينأتحتناكوهلوق (

ملسوهبلعللاىلصهللالو۔رسرافيملساايجرزخلادعسنبةملسنببمكنمغنبا

نداوسن'مارحن:رهطمتنبةشكهماوقاحسانباوياكلاهلاقنانلاهماليقو

اهدعراموادحادهشوايردبناكمهضعرلاقفاردبهدوهشثيففاتخاةماسنيببكنبغ

ىلصويلعةفالخيفةفوكللايفوتليقولوقيفةنيدملابنيسوعدراةنسيفوتواهلكنهاشملانم
. . م .٤ ,

تبكسهلوننبعدراةنسيفوتليةوا:۔هلعربكايلعزايغشااىورواميسريكفيلعيلع

4اضوتىذلا.اااوهواولاححتعءونوهلوق+امزالوايدم:منوكبتصيا

نمفورهموهونامزلادففتااكنهجاوزألءالاه_هدخنالعلدثدحلاو

زوكسوءاملاركبهةرهتءاخلهلوفهاهيلعجورلاقحنميدنعوهوةباحلالاوحأ

وأينكأهوةريرهاهريغصورد۔وةردسكرهاهعجورينان۔!!نمالايهوءارا

«ىن۔صافهلوقفلالاعضويفةلجلاوكذديرتياچهنهبرشتهلوتهةره

رظنأينآرفهلوقاهبرشنمتغرفىتحهلاينص.يقبيات؛رشىتحءانالاامللامايا
ةراشالارابتعاىلعليلدهفوت.أراممنيبحمناامللاقاذهلوهعينصنمةبجتمياههلا

اهاهناك\ااهبح.!ولاقملادهاوشنشحصف١لاوحالادهاوشورظ:ااكتيفخناو

تسيلانموقةباوريفوچةسحنتسالهلوق»ثيدحلااملركذاذلفةيضقلايفكحلا
حصأيدنعيهونذاوللانماناخسنلارصملفو1يه\اهاوق+ءأهالسجن

٠رممدخلالكلابدارملاو4:اطعمجتافاوطلاوشاطمج4نيفاوطاانمهاوف,

اهتطلاخةرثكلمهبةرملاتهيشوةمدخالمهنطلاخمةرثكلكلذ؛اوفصوثانالاوروكذلا



(٢١٩ )

ةلنالوسروانأأصونأتنكتلاقاهنااهنعهنايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ

«كلذلبقةرملاهنمتباصأدقءانانمملسوهيطعهللاىلصف

ءاجام
لأالجرناسابعنبانعديزنبرباجرعةديبعوبأميهرحبلاءاميفتح

ىتحاهنطلاخةرثكآهنراهطبمحلاببسنأبءابافصولااذهركذيفوتببلالهأل

ناكوانباحصأضبلاقهبواهرؤسةراهطيفحيرصثيدلاوابلاغاهنمزرحتلانكممال
ضمبلالاقواضيأيفاشلالاقهبوعيبرلاتاياورةحصبمهفارتعالهبلعاوقفتينايغبني

ةفينحوبألاقورابتعالادسافوهفصنعمسايقانلقرافلاسرتفتعبساهنالاهرؤسةاجن

لصفهنعدرواملدتسأوهرؤسهركمهبفففخنكلعبسلاكسجلب نم«ملسوهرلعةتلا
ةريرهيبأثيدحنميقهيبلاو5املاوينطقرادلاودمحأهجرخأتدحيفعبسةرملانأ

نمهبونياموءاملانعهلاؤسدنعلسوهيطهللاىلصهلوقنممدقتامبوعبسرونسلاظمنب
بابلاثيدح«نأببيجأو»ءيشهسجنيمانيتلقءاملاناكاذالاقفباودلاوعابسلا

ة۔اجنبيغقيامدوروملستدعبعابسلاثيدحمومعهبصصخيفسجنبتسيلاهنابحرصم

ةيلاوةساجنانيبةمزالمالذاسجاهنامزلتسيالفةيمبسلاباهلعملادرجامأوعابسلا

ةأرملاولجرلاكارتشااهادحازاتلالدثيدحلايفل«أضوتتنكهلوق»عأةللاو

لضفبءوضولازاوجهنمديفتساامبروكلذبسابالهناونيجوزاناكاذادحاولاءوضولايف
تباصأدقاملوقىنعموةرحلارؤسةراهطثيدحلااملقيسيتلايهوةيناثلاةلالدلاوةأرملا
ينلانعة_دكثامعنعىنطقرادلادنعوامهثوضولبقهنمتبرشيأكلذلبقةرملاهنم

اهلضفباضوتيمثبرشتىتحءانالاةرملاىلاينصيناكهنا7هبلعةللاىلص

منرحبلاءاميفءاجام
يراصنالاديم۔نبيحينعانموقدنعثيدلاقرطضمبيفعقو4لأسالجرناهلوق,

تروكواذهىلعوهللادبعهمساحدمينبنملجرنعهبأنعةريغلانبةللادبعنع



)٢٢٠)

ثامرأىلعرحبلابكربااناهتنالوسرايلاقفرحبلاءامنعملسوهيلعةتنا,لصةتنالوسر

ةناىلصةلالوسرلاقفرحبلاءامبًاضوتنفاانهافدلالاءامانممسيلوةالصلاانرضحتوانل
«بدكلاثامرأالاعيبرلالاقهتيملحلاوهؤامروهطلاوهلسوهيلعف

لاقوريفصتلانديبعهمساليقودبعهمساناينبعبنمنالاقويجلدملاهنلادبعلئاسلا

نعهملسوهيلعهتناىلصإليبلالأسيذلايولبلاةممزوبأدبعيناهبصالاظفاحلاىسوموا

ض.؛ىلاا,هضعبدشيبشخةثلثمحنيتحنفبثمرمجيانلثامراىلعهلوقورحبلاءام

هلوق»هتءملوهتحلصأاذاءيشلاتثهرنملوعفمىنعمبلعفثمرلاليقواهبلعبكريف

اهبرب۔عةفشعمجهافشلاومامطلاوبرشلالوانتيوهفانشاعمهانعمليقيانهافشلالا

هبليامداربنالمتحموزاحملاليجسىلعماعطلاوبارشلانمفوجلالخدامعانهاه

هتحولمههافشيفرحبلاءامعضونمنورغن.سانلانماريثكنافءوضولادنعهافشلا
مدقتاملقفاوماذهوريهطتلايفةغلابمءاطلاحتفب«هؤامروهطلاوههلوق»هترارمو

يفءاوسهريمو'رحبلاءامنراىنعملاوروهطهنأءاملاقلطميفسابعنباثيدحنم

رانرحبلاتحتنألهنمأضوتيالوةبانجنميزجمالرحبلاءامرعنبالوقفةيروهطلا
نبدمحمهبدرفتلطابيناقزوجلالاقفنارينعبسورحأةعبسدعىتحارحرانلاتحمو
ةرورضلادنعالارحلاءامبأضوتيالهنامهضعبمعزوثيدحلاعضيناكورجالا

رايتخاالفةنسلاتءاجهبومدقتامباوصلاوهنميلابحأمميتلالاقىتحمهضعبالغو
اذاةنمؤمالونمؤلناكامو»ملسوهيلعهللاىلص»هلوسروتلحدعبدحال

ليلدهيفهتتيملحلاوهلوقامهأنمةريمحلامملنوكبنلاارصأهلوسروهللاىضق

ءزحلافهانركذفالخهيفوهنابمثوهرزتخوهباكحرحلاتاناوبحعيمجلحلجع

لئاسلالاؤ۔ىلعباوجلايفةدايزلاةيعورشمثيدلادئاوفنموجرامملانميناثل
قاسابابكلذليراخبلادعدقولاؤلاىفختغمىلعراصتقالامولمدعوةدثافلادصل

يتفملانأىلعليلدبابلاثيدحيفويباطخلالاقمرحملاسإلياميفرمعنباثبدحهيف
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ءاحام
تكردألاقدبزنبرباجنعةديبعوبأهيهمئادلاءاملايفلاسنغالاولوبلايفتح
1ىلصءيبنلالاقنولوتي(ملسوهيلعةتلايلصءيبلا)ثدحمهابتفرثكأاسانةناحصلانم

............هاضوتيوأهنملستنيمنمئادلاهمليفمكتحأناويياللسوهبلعهاا
لوهاياهميمتبحتساهتاٹسبلصتيامركذىلاةجاحلئاسللنأملعو؛يشنعلثساذا

.دازلامهزوميدقمهناهمطلءاملانعهولئاسمهومامطااركذهنالهنهيالاملافلكتكلذنكي

لوقوهارحبلايف باوجلانوكينابجيهانمملاؤسللباوجلاةقباطمبجنييلوصألا
رخأدئاوفثبدحالوةدئافلاكلتىلعةدايزلازوجتالهنادارملاسيلولاؤسلاىنعملاديفم
ةراهطلالعفصنثدحلااذهياشلالاق

ميهمئادلاءاملايفلاستغالاولوبلايفءاجاموي
ىمنسابعنباثيدحيفهلوقوأضوتيوأهنملسننيمثمئادلاءاملايفكدحأنلوبيالهلوق»

مدقتدقنيثدملاالك«مادلاءاملايفلستنينابنجلاملسوهاعهتناىلصهللالوسر

مئادلاءاملايفمكدحأنلوبيالةريرهيبأثيدحيفءاجونكاسلاوهمئادلاءاملاوهريسفت
فلتخادفوبنجوهومئادلاءاملايفمكدحألستنيالةياوريفوهنمل۔ةنيمثيرجياليذلا
ىلعهلمحن.مهنفىهنلامكحف لقاذاءاملاةساجنىربالنملوقلسانموهوةهاركلا

منفاوفلتخامثميرحتلاىلعهلمحنممهنموهفاصوأضبرينتيىتحةساجنلاهنقالناو
تاوةساجنلاةاقالمدكآرلاةساجنىلعهباولدتساوهريثكومادلاليلقيفمرحبلاقنم

سجنييذلاوههنألنيتلقلانودامىلعهلمحنممسمنموآرحبتسمنكيملامنبتلقلاىلعداز
وامهبلعدازامتودةساجنلاةاقالم دمتعاهاياومدقتملانيتلقلاثيدحبثيدحلااوصصخ

ررغوةملاملاةرذملانمهانعميفاموييلالوبنيبلبنحنبدمحأقرفوحاضيالابحاص
نيتاقلاىلعدازناوهانعمىفامويآلالويبءاملاةساجنبلاقفتاساجنلارثاسنيبوكلذ

ثيللاناىآرهنأكوهبهذملرصتنانمضمبلاقناتلقلاهبفربتعتفتاساجنلانمهريغامأو
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نبانعدبزنبرباجنع«ةديبعوبأ» «ملسوهيلعتاىلصءيبنلا»ءاسنضبناسابع

لوبىلاةبسالابصاختيدحلااذهوساجنالاىلاةبسنلابماعنيتلقلاتيدحيفروكذملا

لوبجرخوريثكلاءاملايفةمفاولاتاساجنلاىلاةبسنلابماملاىلعصاخلامدقيفيدآآلا
هريغنودءاملاسجنيفهصوصخمنيتقلايفةعقاولاتاساجنلاةلعجنمهانمميفامويدآلا
موهفمبمرضعبلدتساياهادحاناتدئافوفهانم.يفنالعيامهلعصوصنملالوبلابقحليو

يرجياليذلامئادلاءاملانعقوامنايهنلانأليراجلاءاملايفلوبلازاجأفثيدحلااذه
ىرجمايراجفصولااولمجمهأوأانهأهةفصلاموهغماوربتعيمهنألامانورخآهزجيملو

نأوعابطلاروراذقتسالافوخكلذيفةمكحلانااوأرمهنااماوحالاديقالبلاغلا
راهنألارينصنيبقرفنممهنموهيلعرمنمهرذقنسيهنالاضيأيراجلايفلصحينعملااذه
كلهتسيريبكلانالرينصلانودريبكلاىفصخرفاهريبكو اهعضوهزواحتالفالاحةساحنلا
ىنلوبلبصوصخيهنلانأةيرهاظلاتبهذةيناتلاةدئاملافالوبتناكاذا لابولىتحءامل
مهدنعرضيمءاملاىلالوبلاىرجفءاملاجراخلابولومهدنعرضيءاملايفهبصوزوكيف

دومقمازافءاغلايفلوصحلايفنيرصألاءاوتسالمهلوقنالطببلصاحيطقلامعلاواضيأ
ملعأةتناوهبعوطق.لبنونظلالانماذهسيلوءاملانمةساجنلاهيفتمقوامبانتجا
نباودمحأدنعاهبحرصاكاهنعهللايضرةنو.يميههءيبلاءاسنضعبنأهلوقزه
ريجمنبنزحنبثراحلاتنبةنوميمولسلاةيفيكرخآيفمدقتدقتيدملاىنموةجام
.ينلا:جوزةلالحلاةمصمصنبرصاعنبلالهنبهللادبعنبةبيودن!مزملانبا

ةنوميههملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»»اهامفةرباهمسازاكو«ملسوهبلعةلاىلص
«ملسوهيلعةتناىلصهتالوسر»لبقتناكوديلولانبدلاخةلاخوسابعنباةلاخيهو
دنعليقويؤلنبماعنبلحنبكلامنبأدودبعنبىزعلادبعنبمهريبأدنع
ىزلادبعنبةورفدنعليقوىزملادبعنببطبوحدنعتناكليقوممريبأنبةربخس
اهجوزدس«ملسوه۔اعهنلاىلصهللالوسر»اهجوزتةداتقهلاقهمزخنبد۔أيدسألا
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وتفلسوهبلعهتاىلصءيبلا»ءاجفةبانجلانمتلستغا نع«ةديبعوبأاهلضفنمأض
ل۔تنيذأبلاملسوهيلعهنلايلصهنلالو۔ر»ىهنلاقسابعنبانعديزنبرباج

» لجرلاكلذكوةأرملالضفبءوضولانعىهنومئادلاءاملايفزه

.اجام
دوعسمنبهللادبعنعىوريذلالاقدبزنبرباجنعةديبعوأ«ديبنابءوضولايف «

«ذيدنابأضوتينأملسوهيلعهتناىلصءيبلا»ةزاجايفنجلاةليله

يف»اضقلاةرمعيف.:سةنس رفعجهملسوهعهللاىلصهللااوسر»لسرأفةدعةلاىذ

ىلااهرمأتلعجاهبطخاهيلابلاطيبأنبا ةتنالوسر»نماهجوزفباطملادبعنبسابءلا
ةنو.ميمناچملسوهبلعهنلاىلصةتلالوسرل»لاقسابعلالبليقويملسوهراعهنلاىلص

لوسر»اهجوزتفاهجوزتنأكللهىزملادبعنبمريبأنمتأتدقثراحلاتنب

اهب«ملسوهيلعهنلاىلص»هجوزتلاحيفتاياورلاتفلتخاوهملسوهيلعهللاىلصهللا

أشنتاياورلافالتخانمومرحوهواهجوزت1يدورولالحوهواهجوزتهنايورف

تاياورلانببم٫ضعلعجوعنملااندنعبهذلاو»مرملاجوزتيفءاهقفلانيبفالتخالا

قيرطيفىفرسإلالحوهواهبىنبتمرحوهواهجوزترمأرهظولالحوهواهجوزةلاقف
كانهتنفدو«ملسوهبلعةللاىلصةنالوسر»اهبىنبثيحاضيأفرسبتتاموةكم
ةنسليقونبسمخوىدحاةنسهاهنعهنلايضر»اهنافوتناكوةبيرذلاتاقافتالانموهف

هللاد.عوممألان؛ديزيووهاهربقلخدوسابعنبااهيلعىلصوةراماعنيتسوثالث

اهرجحيفاميتيناكويتالوملادتناديبعمهعملزنواهتخأدالوأموهداملانبدادشنبا
هريسفتمدقتدقهامبثيدحلا«جلاىمنهلوق»

متيهذيينلابءوضولاينءاجامزيح

ذيبنلابأضوتينأهلوقفهزاوجلاقاذااذكزاجأنمةحابايأيةزاجايفهلوق»
رثيمثضيبيعضجزنمبىتحءانايفلعجمنءاملايفذبنيهوحتوأرمتوه هلخاديدمتوب
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ملعةتناوبذكهنععفريذلاوةليللاثكلتدوعسهنبارضحامزولوةبةباحصلانمةلجمتمسدق

تبسرسترعسال ةرسمنانمقاسلاةمرلاهبرتراةين.يموقا
هبلعهتناىلصءينلا»نأهنعثيرحنبورمعىلومدبزيبأنعةرازفيبأقيرطنم
ءاموةبيطةرملاقةادايفذيبننم؛وشالااللاروهطكدنعنجلاةليلهللاقملسو
اضونواضيادازودمحاهاورولوهجملجرديزوبالاقوهنماضوتفيذمرتلادازوروهط

نباىكحاذكولوهجمدبزوبأوحيحصبسيلةعرزيبأنعمتاحيبأنبالاقوىلصوهنم

ةةثوهوناسبكربدشاروهوةرازفوبأونآرقلافالخوهلاقويراخبلانعيدع

نعيرقشلاهلادبعقيرطنميدعننباهجرخأولوهجملجروهدمحألاقهريغلاقو
كعمملسوهيلعهتناىلصةتنالوسر»يللاقلاقدوع۔هنبانعةدثازيبأنعياقلاكيرش
هنلاد۔بعوأةشوشلاقوأضوتفروهطءاموةبرطةرمتلاقةوادايفذيبنالاالتاقءام
يبأبثيدحلاودوعسمنبانعديزيبأنعةرازفيبأنعظوفحملاوكيرشنعيرقلا
وومعنعةميمعوأىنثدحىميتلاناملسقيرطنمهيواحطلاودمحأىوروفعضد.ز

لسوهبلعةاىلصءيبلافينبتتسالاقدومسهنبةادبعنعياكبلا ناكمانينأىتحانتطناف
تكساهتجرخناكافاهنمجرختالاذهيرهظنيبنكلاقواطخيلطخفاذكواذك
وهسيلوة۔۔توبأالاهنعهوريلوماشاالهأنميلاكبلايواحطلالاقهلولطبثيدحلا

نمىنطفرادلااهجرخأىرخأقيرطهلوفورلابساليرصبيبيلسوهاناويجم
يبأقبرط وقيدومسمنبأتممسلئاو نجلاةليلهملسوهبلعةتناىلص.يبلا»ممتنكل
ذيبناهبفةواداالاهنالوسرايهللاوامتلقدوعسمنبابءامكميللاقفمهبلعأرقفمهانأف

قرطهلوباذكوهولجسلاهللادبعنبنسحلاهيفوهباوئضوتفروهطءاموةبيطةرملاقف

نبماطملاضمبلافباذكوأفيعضوألوهجمىلعامالكلارادهوركذاممىهوأىرخأ
ولهنال4بذكهنععفرىذلاوهلوق»نيثدحملاعامجإبفيعضاذهدومسمناثدح

قبلادنسأوةاحصلانمةلجلاهذهىلعةليللاكلتدوعسمنباروضحينخاماقنصناك



)٢٢٥)

اذكوهممتنكينآتددوونجلاةليلهملسوهيلعةتناىلصءيبنلاعمنكأملاقدومسمنباىلا

دهشلهدوعسمنباتلاسةمقلعنعيبعشلاقيرطنمملسمجرخأويواحطلاهجرخأ
ىلصيبنلاممنك١ظوليفواللاقنلاةليل«ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»ممدحأكنم

انمهعمنكيلهجولااذهنمدواديبألوهعمتنكينأتددوونجلاةليلملسوهيلعةنا
يبلاعمةتنادبعزاكأةللادبعنبةديبعابأتلأ۔ةرمنبرمعقيرطنميقهيبلاجرخأودحأ
جرخأوكلذناكانبحاصتيللاقفربهازباتلأسولاقاللاقنحلاةللملسوهرلعهتناىلص
لاحنماذهلثمهبلعىننالملعللهمدقتعمةديبعابأنالاقوةديبعىبألوقيواحطلا

عمجأربنأحتأهنعهبيقنتودوعسمنباثيدحلهتسراممةدشعميخنلاميهارباكلذكوهأ
رضحمملهنأرهظييذلاولاقفكلذلةركنملاثيداحالاوهروضحلةيضتقلاثيداحالانيي

هبلعتادامكهيلامجرنألاروكذملاناكملا.يفهدمقأفهعمجرخامناوهمهمهمالكلاحهعم

دومسمنباتلأسةمقلعنعيبعشلاقبرطنمملسمهجرخأاماهنفلاقةمدقتملاثيداحالا
-..َ{/.٠ لوسرولعسانكانكلواللاقنجلاةلياههلس»هيلعةتناىلصهللالوسرفعمدحاكنمدهشله

ليتغاواريطتساانلقفباعشلاوةبدوالايفهانسقلافهاندقففةللتاذهملسوهبلعهتناىلصةللا

اذهيقهيبلالاقثيدلاارحلبقنمءاجوهاذاانحبصأاملفموقاهبتابةليل"رشبانتبفلاق

ىلعأرغانأترصأينالاقفملسوهبلعتلاىلصتنالوسرلانانأدومسمنبانعءاجامفلاخ
نملدرخةحلاةغمهلقفلجريممعالوكنملحريعممعين١نمكناوخا

ينرتملامنمتجرخناكنافاهنمجرخاللاقمثاطخيلوحطخفزرباذاتحهممتمقفلاقربك

هجورخنملعيذلاريغهدقفنعدارملانابملانكممويقهيبلالاقث,دحلاةمايقلاموبىلاكراملو

ةباحصاانمةلعجراكناعمةصقلاددمتتلقةصقلاددعباضيأمجلانكمورجحنبالاق

بلالامتحابيتهيبلاعمجاضيأدعبيكلذكوادجديعبهربلمهييذكتتوهروضحسفن
ةض.ةتسمهرهشةلالناكلههماوحرخولمافهجورخملعيذلارمحعهدهفيذلانوكب

ناكيهانوعراشلاريغنعاهولةنبممهنألاحلاونبرضاحلانسلأنمةرتاوتمرابخأو

ناكلاقمحلاهوسىذلا4>حولالعاهورضحولودحأانم4ہمنكيلودوعسمن١
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نورشعلاوسماخلابابلبينلإا

ميتلاضرفت هبجوبيذلارذملاو ميتلاةبآلوزنيفءاجامميه رباجنعةديبعوبأ

هناكملهجنأدعيفعباصالباهلجأنمهييلاراشيفةطملاكلتبةيزممهنيبدومسمنبال

تالدبلعاهللاو

متهبجوييذلارذعلاومهتلاضرفنورشلاوسمالابابلاقمح

راذءعالازالسنألوالاوهبجوأةخسنيفوهبجوبىذلارذملاوميتلاضرفهلوقف

ينلانمزيفهبجوأيذلارذملادارأهنأوأعراضملانعيضاملابريبمتةيناثلايفوددجت

ابجومارذعتراصفميتلااهلحالعرشةصوصخمراذعاتمقواهنافملسوهلعهللاىلص

ىلا ىلامتهلوقهنموهتدصقيأانالفتمميتلاقيدصقلاةنللاينمميتلاوإنامزلارخآآ
.يتف يأابيطاديصاوم راسمئاهوحوةالصلاةحابتساةينبنيديلاوهجولاحسلهودصقاف

هنابانموقضمبهفرعوصوصخملالمفلاعمصوصخملادصقلااذهلايساعرشلافرعيف

ةردقلامدعدنعوأءاملادقفدنعلمعتستنبديلاوهجولاىلعلمتشتةيرورضةيبارتةراهط
ههجوهبحسمبرهاطلاديعصلاىلادصقلايهوةالصلااهبحابتستةدابعليوهلامعتساىلع

يهوكارشموهفهيفكشوأهدحجنفعاجالاوةنسلاوباتكلاببجاووهوهيديو
مهضعبلصفوةمخروأةمعوهلهفلتخاوةمالاهذهاهبىلاعتهللاصخةصيصخ

لئاقالذااضيأبجاووهفةمخرهنوكعموةصخررذعللوةميزعءاملامدهلوهلاةف

نملررضلادنعةتيملالكأورفلايفرصقلاكبجاووهامصخرلانموهكرتزاوجن

ايظفلفالملادوهفكالملافاخ

ممملاةبآلوزنيفءاجامزتم

تمقواهيفوعيسيرملاةوزغيهوقلطصملاينبةوزنيفزاكليق«هرافساضبيفهلوق «

ناكنافاضيأاهد_ةععوقوببسبكلذءادتبازاكواهنعهللايضرةشلاءلكفالاةمق
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ملسوهلعهناىلصةنالوسرعمانرفستلاقاهعهللايضرنينمؤللاماهشاعنعدىزنبا

ىلعملسوهيلعهتناىلصهتنالوسرماقلفيلدقعمطقناءاديبلابانكاذاىتحهراغف۔أضيف

للايضرقيدصلاركبيبأىلااوتافءاممهعمسيلوءامىلعاوسيلوهعمسانلاماقافهساملا

تلالوسر»ىلاركبوبأءاجفءامريغىلعمهتماقأسانلابكتنباتمنصامىرتالااولاقفهنع

تلالوسرفتسبحدقلاقفماندقويذخفىلعهسأراعضاوهدجوف«وهبلعةنناىلص

يفنيبوهاكنيتيضقلافالتخالنيترمةرفسلاكلتيفاهنمطقسهنأىلعلماتباثليقام

ليقيءاديبلابهلوق»ايعقايس نمبرقلابةةيلحلاوذاهناليقوربيخوةنيدملانيبعضوم
هلوق»ةكمقبرطيفةفيللايذمادقيذلافرلايهليقوةكمقيرطنمةنيدملا

هلوق»اضيأفاقلارسكبةدالقىعسيوقنعلايفقلعيولقعياملكةل.هلارسكب«يلدقع

ءامالناكميفمهنالاملاويأءامىلعاوسبلوهلوتفهبلطلجاليأيهساملاىلع

ةماقالازاوجلعثالذبلدتساولبقنمهودودقي ١ 4 ءاممهعمسملوهلوق > 4

الوخددهقىلعموممةبإرقتن6ةنيدملانابضزتعاوهذءاماليذلاناكاف

ءامالزاكااناملعدقناكناوبكرلاعمءاملمدعبملي{لسوهيلعهنلاىلصهنألمتعو

لمتحفبرساللهيلانوجاتحاماماوهوضوللياءاممهعمسيلهلوقنوكنألمتحموهيف

دقملانمنأيوردقفنيملسملاقوقحظفحمامالاءانتعاثيدحلايفومهممنوكبنأ
نر4كلذوحنوتيلانفدوعطقنملاقاحللةماقالاهبقحتلبواهردرشعىناناكروكذلا

فاخنامميتلازاوجىلعهبلدتسيفلاملاة۔عاضاكرتىلاةراشاهبفوةيعرلاحلاصم

عرشلايناجوكابشلامعيل77ضرأ4:مد_خؤروالابلاطاذاهعاتملعصوصللا

رلاىوكشهيفهقيدصلاركبيبآىلااوتافهلوقهبسككلذناكاذادارملاو اهبأىلاةأ

ىلص.يبلانوكللاهيبأىلااوكشاامهنأكوجوزاملناكناو ناك.ملسوهبلعةتنا

تماقأوتعنصمماوما4ِ.سناكنؤمىلالعفلاةبسنهفوهنوظنقوبالاوناكوآ

نكنملوكلذبهاضرملعاذااهدنعاهجوزناكناوهتناىلعلجرلالوخدزاوجهيفو
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وبأينبتامفةشئاعتلاقمهعمءامالوءاملعاوسيلسانلاوملسوهيهللاىلص لاقوركب

سأرناكاملةكرحلانميسنتمنفينرصاخيفهديبنمطلعجفلوقنناهتناءاشام

ىتح«ملسوهيلعهللاىلصهتنالوسرلهمانفيذخفلعملسوهيلعةتلاىلصهنلالوسرف

ةمرحتمدبللنافتويبلانودىراحهلابصاخلانايدنعوليقاذكةرشابمةلاح

نالهمسابتحرصاماوىنماليأ«ركبوبأىنبتامفهلوقلناذثتسالااهلجالبجو
رهاظلايفكلذلرئاغملصفلابيدأتلاولوقلابباتعلانممقواموونملاةوالاةضق

ابللاقهنأىورب«لوقنأنلاءاشامهلوق»ينجالاةلزنمباطخلايفهتلزنأكلذلف
ءانعنينوكتةرملكيفامهللاقهنأاضيأىوربواهببسبيأةدالقيفسانلاتسبح

لوقتحتفلابنمطيلاقيفيونعملاامأويمحنعطلككلذكونيملامضب«نمطيهلوقف
يفواضيأمضلاىكحواهيفحتفلايكحوروهشملاوهاذههبسنيفنطبورلابهنمطل
بيدأتكلذبقحايوهتيبنعةجراخةريبكةجومتناكناوهتنبالجرلابيداتثدحلا

وهودحاوىنعرصخلاوةرصاخلاهيترصاخيفهلوقفمامالاهلنذأيلولوهبيدأتهلنم
تعنتمايأچةكرحلانميسنتمنفهلوق»نيكرولاقوفقدتسملاهطسوناسنالانم

بابحتساهبفويذخفىلع٭ملسوهبلعهنلاىلصهللالوسروسأرنوكلةكرلانع
لنتشموأ'يرافوألصماذكومئانلاشيوشتلاهبلصحيوةكرحلابجوبامهلاننملربصلا
سبلليقوحبصلاىلامانهنأةياورلارهاظچءامريغىلعحبصأىتحهلوق»ركدوأمب
ىتحهلوقديقهنالحبصلاىلاءالادقفةياغنايبل»حابصلاىلامونلاةباغنايبدارألا

لدتساهبولوالارهاظلاوءامريغىلعحبصأناىلاهرمألآيأءامريغىلعهلوقبحبصأ
ءاملالطنأىلعوهيلعابجاوناكدجهتلاناتبثنارفسلايفدجهتلاكرتيفةصخرلاىلع

ربسةتلايفيراخبلادنعثراحلانبرحةياوريفهبحرصاكتقولالوخددمبالابجنال

لبقمهيلعا.جاوناكءوضولانأىلعوهودجلفءاملاسملافحبدلاترضحوهلوقدما

ة۔ثلاعقحيفركبيأنمعقووءامريغلعلهزمظعتسااذهلوهاءوضرلاةنالوزن
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ةتنالزنأفءامريغىلعحبصأ يذلاريعبلاننمبفتلاقميتلاةبآ هتحتةدالقلااندجوفهيطتنك

ءاجام
ةايلص"يبلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأههميتلاةمكحيفزتم

4لاقمعيالانعلسهنأملسوهلع,

لصيمل«ملسوهيلعهتناىلص»هنأيزانلالهأعيمجدنعمولعمربلادبعنبالاقعقوام

لزنافهلوق»دناعموألهاجالاكلذعفدبالوءوضوبالاةالصلاهيلعتضرتفاذنم

اومميقفءاماودجتملفاهرخآووضولاركذاهلوأيتلاةدئاملاةبيهويميلةبآةتنا
مهلاأرطيذلانأىلاةراشاءوضولابةردصماهنأمميتلاىلاةبآلاةفاضايفوةبالا
ءوضولاةإآلوزنيفةمكلاوربلادبعنبالاقءوضولاكحالميتلامكحذئنيحملانم
ةبآلوأنوكينألمتحيويهريغلاقو»ليزنتلابآولتمهضرفنوكيلهبململامدقتم.

ورمعةياورنأب«درو»ميتلاركذوهواهنيبلزنمناهباولم.فاعدقلزتءوضولا
هذ۔هيفابميجتلزنةيآلانأىلعلدتريسفتلايفيرابلااهجرخأيتلاثراحلانبا

ىرةصلانيتراهطلايفءاملانملدبمميتلانأىلاةراشاعوضولادهنميتلاركذيفوةصماا

يبألابكنكربلوأبيهامريضحنبديسألاقتلزناملوىربكلاو اشفهلوق»»ركب
يهىاقلارسكب«ةدالقلااندجوفهلوق»ريسلالجالهخانمنمهانرثأيأ«ريعبلا
ننفتريبعتلافالتخايفوطقاسلادقملا هنماوسأمهنأكو لبقليحرلاباومهاذلف يفوهدوجو
نمجاوزالال.للانهذاختاوءاسنلابرمسلازاوجمدقتامريغدئاوفلانمثيدحلااذه

ىرثبحناكولواهذخففهسارجوزلاعضوو

مهمعبتلاةمكحيفءاجامزح

ںاجأاذلوءاملاماقمموقيبارتلاناك٨ىثيألوهتكحنعيأ4ميتلانعلسهلوة«

لمجكلذكروهط"املانأاميأآروهطاهبارتوادجسمضرالايلتلمجهلوب لمتةنايل
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لاقبارريغبمعيتلانمعنمةياورلاهذهوراجلاقإفاروهطاهارتوادج۔هضرالايلتلعج

ةلاونادنلاونا:بكرلاوزامدقلاءاضعأةه۔۔يهوىلصملادجا۔ههيلعترقتساامدجسملاوعيرلا

عرلالاق4ادحسمضرالايلتاعحهلوة«ءاشامءاشنمصتخمهللاواروهطبارتلا

ةهلاونادرلاوناتبكرلاونامدقلاءاضءأةمب۔يهوىلصملادجاسمهيلعترقةتساامدحلملا

نرأنكميوهريغنودعضومباهنمدوجسلاصتخنالدوجسعضوماهلكتلعجاهناىنعملاو
اهعيجيفةالصلاتزاجايكهنالهيبشتلازاجمنموهوةالصللينيملاناكلانعازاجمنوكن

هيلتهتناىلص“ينالتلعجرالانأدارملانيتلانباويدوادلالاقدجسملاكلذفتناك

يفحيسيناكىسعنالارو,طهللهجن!وآدجسمهريغلتلعجوآروهطوادجسمراسو

فالخم4"راهطنونعمصوممحاامنالفوةالصلاهتكرداتحيلصيوضرالا

ممصرمظت۔اويباطخلالاقوهنساجناونهتامينالاةالصلاورهطلامفحي|هنافةمالاهذه

ح>ناهد.أوما.صلاو1ة۔صوصخمنكامأيفةالصلالتحباماهلقنؤنا
0 . ".د ٥ رت-أ َ 1

عضوميفصناذهولافم,سلانكيفنولصبامنايلبقنمناكوظفلببيعشنبورةياورب
نكبوهفوسابعناث:د>حن٥رازلاهجرخأهريغهدرأوةصوصملاتتشعازنلا

لعمعنالالهةعوِہشمداوفلانمثدحلافو4ارحغلببىحيلصيءايدنالانمدحا : ِ

ةال۔صلاةحصناوةراهطلاضرالافلصالاناوسانلاىلعهللالضفنايبوركشلادصق

نأىلعلديفارهطميأءاط'حتفبهاروهطاهبارنوهلوق»كلذلينبملادجملابصتختال
ةباورل!هدهوهنعهللاىضررباجلاغةبروهطلايفايهكارتشالءاملاكثدهلاعفرببارتلا

١روهطانلاهسرتلعجواعوفرمةفد>نعملسهاوركلذكونارريغامحتلانةعنم

انيماهنافه4.يدب٫كهوجوباوح.افايبطادييصاو..تفىلاعتهلوقكلذكو

ضعبحافانيدنأوا:هرمجوهنمحهنفهريغنودبيطلاديعصلادصتزأىلاعتوكرابت

اذهارهطمنوكتالبيطلاريغوبرضلادنعنيمندكللابهنمقلعاموهوبطلاديعصلا

ه.شأىلااندنعلادعباوتلامدعنافدوادودحاوىمفاشلاوةرتملاتلاقهبوبهذلاوه
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.اجام
ةنالوسرلاقلاقسابعنبانعدبزنبرباجنعةديبعوبأهيهمميتلاكحيفوتح

«رذيبالملسوهبلعهنلاىلصج

ةطوحوىلامتهناىلاةرذعمهونورجلاوةخ.۔لاوةلهرلاكضرالاءازجانمهبث

اهبلعاموضرالابيزجميتلازأىلاروثلاويعازوالاوءاطعوكلاموةفينحوبأبهذوهنيدل

ملسوهيلعتناىلصةتنالوسرلاقلاقهدجنعهيبأنعبيعشنبورثيدحماوجتحاو تلمج

لوسرناةمامأييأنعوتيلصوتحءةالصلاىنتكردأامنيأارومطوادجسمضرالايل

الويلاماكضرال؛يلتلمجلاقملسوهيلعةتناىلصهلل تكردأامنيافاروهمطوادج۔۔يتم

نبح,حصلايفلوالالصأودجأامهاورهروهطهدنعوهدحسمهدنعفةالصلامأنمالجر

هريغوبارتلاىلعنوكتةالصلاوارو,طتلهجلايههاهاعىلصيتلاضرالازاىلعلدامهالكو

صصخمنيثيدحلاموحع4انلقفروهطلاثلذكو دنعةفيذحتيدحنمرصامبوبابلاثيدحب

ضمتيالفنبيلوصالادنعفيعضبقللاموهفموبقلموهفمةبرتابكحاقيلعتاولاقملسم

مميتلاناكولففيرسثتلاراهظالق.۔تيدملانافقايسلاهدعاسانلقفنوطناصيصخميف

لعجامنببوادجسملعجامنيبظفللايفقيرفتلافاضياوهيلعرصتقاالبارتلاريغبازئاج

ملعأهتناوكلايفقارتفالاىلعلدياروهط

هماياحيفءاجام_

بدنجىل.ةفاريثكافالتخاهمسايفلتخادقوةمحلارسكبيرافغلاههرذيبالهلوق<

نبديبعنبنارفسنبةدانجنببدنجهبسنيفروهشملاوحصأورثكأوهوةدانجنا

ةكردمنةعزخن4انكنةانمدبعنركبنةراضنبديلمنبرافح7مارح

مرثالضفوةباحصلارابكنمرذوبأناكواضيأرافغينبنمةعيقولاتنبةلمرهمأويرافتل
ىتحامبماقأوه.وقدالبىلافرصنامثاسماخناكوةعبرادمبملسالاقيمالسالامدق

هبلعهتناىلصةنالو۔رايحنملوأوهوةنيدملاملسوهبطهللاىلصةللالورىلعمدق
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ةللاىلصعيبنلابحصوقدملاودحأوردبتبهذامدمبةنيدملاىنأومالسالاةيحتبملسو

نينستالتبملسوهيلعةتلاىلصءيبنلاتمبملبقىلامتهللادبعبناكوتامناىلاملسوهلع

يبانعوارمناكناوقحلالوقيناىلعومئالةمولهتنايفهذخأنالزاىلعءىنلاعيابو

لوةيملسوهبلعهتاىلصهتنالوسرتممسلاقورمنبةللادبعنعيمليدلادو۔الا

ملسوهيلعةللاىلصيبلانأيورورذيبأنمقدصأءاربغلاتلقأالوءارضلاتلظأام

هنباوباطخلانبرمعهنعىوروميرمنبىسعدهزفضرالاىلعيعرذوألاق

يضرركبيبأةافودعبماشلاىلارجاهمثةباحملانممهريغوسابعنباورمعنبهللادبع
تامىتحةذبرلاهنكسافهنمةرواعميوكشلهمدقتسافنانعيلوىتحاهبلزبمافهنعهنلا

توملاهرضحرذابأنارذيبأةجوزنعهيبأنعرتشالانبميهاربانعدهاجمنعواهب
سبلوكنيفكنميلدنالناكنأتلاقفككياملاقوهتأرصاتكَفةذبرلابوهو

تاذملسوهيلعهللاىلصةتلوسرتمسنافيكبتاللاقفانفككلمسيبوثيدنع
نرمةباصعهدهشنضرالانمةالفبكنملجرنتومللوقيرمتيفهدنمانأوموب

دقويريغقبيملوةيرقوةعامجيفتامسلجملاكلذيفيعمناكنملكفننمؤلل
تبذكامهللاويتاوكللوقأامنبرتفوسكنافقبرطلايقارفتومأةالغتحبصأ
اذاكلذكيهامنيبفقيرطلاينارلافجاجحلاعطقنادقوكلذىنأوتااقتبذكالو

تلاقفكلاماولاقفاهبلعاوةةوىتحموقلالبقافمخرلااهناكمهلحاورمهببخمموقبيه
مهئابابودلاقرذوأتلاقوهنمواولاقهيفنورجتوهنونفنبماسملانمؤرصا

كفلاقنيذلارذنلامنافاورشبالاقفهنورداباهرونيفمهطا.۔ااوعضو.مهنابماو

يبايث.نمابوثيلناولوزورتتيحمويلانتح,صالاقمرلسوهبلعهللاىلصهللالوسر

لكفاديربوأافيرعوأاري.أناكلجريننفكيالهتناكدشنافهفالانفكالينعسي

,ه.ناكراصنالانمىتفالااثبشكلذنملانناكمونلا يتبيعيفنابوثلاهبحاصانآلاقم

يفألزغنم هنعهتنايضرينوتوينكفيحاصتنألاق"يلعنيذللانبذهيبوندحاو
نيذلارفنلاكاوأممناكهنافدوهس.نيهللادبعهياعىلصوةديرلابنيثالثونيتنثا :.
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» كدلجهبسسمافءاملاتدجواذافنينسىلاولوينكببيطلاديعصلا «

ءاحام

يبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأميهةبانجللضرمتاذابلامميتيفتح
ءادجملزاكيفكيمميتلارذيباللاقيملسوهبلعللاىلصءينلا»نعةريره

رذابأهللامحريلاقوهلايعىلاهتنبامضفةنيدملابنافعنبنامعىلاهلايعاولمحوهتوماودهش

بجوأىلاهتهنايدحاولالاقابيطاديمصاو.ميتفىلامتهلوقلثماذههبطلاد...لاهلوقف
ليلدبتبنتيتلايهةبيطلاضرالاولاقابيطديصلانوكبالاهذهيف بيطلادلبلاوإههلوق

يتلانوكتنآبجوف(هبرنذابهتابنجرخ رصقهنمدافتسبفةبيطريغتبنتال طةفبارتلاىلعميلا

وةريثكنينسىلاولوءاملمدعلسملكيفكبيأنينسىلاولوينكبهلوق الضيرملاثلذك «
نالاق«ملسوهبلعةتنالصةتنالوسر»نأرذيبأنعهححصويذ..رتلاودمحأدنعوينأيس
زاورملسااروهطبطلاديعصلا ريخكلذنافهترشبهسميلفءاملادجواذافنينسرثعءاملادجمل

نمتامتلاهبفوهزجعدمبهلايعتساىلعردةنمكلذكوهمدعدعبيأهءاملاتدجواذافهلوق»
هه٧الادجواذافيذمرتلاودمحأدنعوهككدلجهبسساهلوقزفباطخلاىلاةبيذلا

بنرأىلاةراشاساسمالابريبعتلايفودلجلانهرهظامةرشدلانالدحاوىنعملاوهترمث

ةالصلايفءاملادوجوبمميتلانالطنىلعليلدثيدلايفوطرتشمريغلذلايفكارملا

نعراسينبءاطعثيدحلهتالصيفهيلعةداعاالفىلصنأدعبهدجواذانكلاهريغو

اديمصامميتفءامامبعمسيلوةالصلاترضغرفسيفنالجرجرخلاقيردلادبعسيبأ

ايتأمثرخألاديملوةالصلاوءوضولاايهدحأداعأفتقولافءاملاادجومايلصفبيط
: ملسوهيلعهتنالصهلالوسر «

هظغااذهودوادوبأويناسنلاهاورنيترمرجألاكالداعأوأضوتيذلللاقوكتالص

-هةبانجالضرماذابنجلاميتيفءاجامزلوت
دوادوبأودمحأهاوراميفانموقدنعروكذ.تيدحلابسيخلارذيبأللهلوقف
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ءاجامنينسرثع

رساينبرامعنعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأهةميتلاةفصيفتح

لوسريرمأفةنيدملاتبوتجالاقرذييأنعهظفلاذهومرثألاوةجامنباويئاسنلاو
تاهف4ملسوهيلعهلاىلصءينلا,تهتافاهفتنكفلباب4ملسوهماعهنلاىلصةلأ

روهطديعصلانالاقفءاميفرقسيلوةبانجالضرمنأتنكلاقكلاحاملاقرذوأكله

هللاىلص٠ينلا,لسلاقهررهف١قلرطنمحاضيالايلونبن.۔رشعءاملادحمنل

٩4۔.هس۔لفءالادحواذافنبنسرشعولوملسملاروهطمحتلالاقفمعيابنج١نع«ملسوهاع

7.اابيصنال\١>هللالوسراب«لاقه٨۔ارن٠الحرنر١رذف١نعههترشا

رشعهلوق»ججحرشعىلاولوكيفاكمميتلاهملسوهيلعهللاىلص»لاقفزولهألا

هنادجوةرثكوءاملانادقفمدعبلاغلانالةغلابملامالسلاوةالصلاهيلعكلذبدارأ«نينس

ديصتالفكلذنمبرقةاموأموضسوأ.ونوكياما٨٩ادحومدعفهلاةجاملادشا

الوال+.نينسرشعلعدازونامزلالواطتاويفكبلانامزلانمدودحردةمميتاابءافتكال١

نملزوجمروهطدبعصلانأىلعوبنجالمميتلازاوجىلعلدبثيدحلاومقبداتي لعةينأهبرهطت
ملعألاوكلذريغوعاجوفحمص.سمودحسملوخدوةءارقوةالصنمالابرمطتلملاهلعغ.ام

ہزميلاةفصيفءاجامتح

نبميذولانبنيصحنبسيقنبةنانكنبكلامنبرماعنبير۔ابنبرامعنعهلوق»

بحشلنبديزنبددأنكلامنبسنعنبمانربكالارصاعنةنراحنبفوعنةلع

ينبفيلحوهومالسالاىلانيلوالاني۔ةباساانموهوناظيلاوبأيسنعلامثيجحذلمل

٠رمه_هأوهوأووهولجوزعهللاليبسيفدمشتسانملو١يهوةمسه.أوموزحم

يناطحقيبرعرامدلاورساينأربملاوبسنلابملعلالهأنمهريغويدقاولالاقونيقبالا
ينبضبة_هأجوزنآرسإلهابأنالموزخمىنبلىلومارامهنبانأالاسنعنميجحذم
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ثرالااهللاقيهلناوخأووهمدقهناةكمرسامودقبسناكوارامهلتدلوفموزخم

بارمهلخأبلطىفكلامو ةكمبرسايماقاونميلاىلاكلاموثراحلاعجرف ةفيذحابأفلاخ

هقتعأوارامعهلتدلوفةيمساللاقبهلةمآجورتوموزخمنبرعنبةللادبعنبةرينملانبا

ةمضدعارامعمالساناكويبرعهوبأوموزخمينبلىلورامعراصانهاهنفةفيذحوبأ
دهشوةنيدملاىلارجاهوةشبحلاىلاهترجهيففانخاوهللافبذعنمسوهونيثالثو

ينابلانبةفيذحنعو(ملسوهبلعتنا,ؤصهتنالوسر)ممناوضرلاةميوقدنلاوآدحأواردب

ىلصهتنالوسرلاقلاق يبأيدمبنمنيذلاباودتقاملسوهيلعةتلا يدهباودتهاورعوركب

لاقفلسوهيلعهتناىلصيبنلالعنذأتسارامعءاحلاقىلعنعودبعمأنبادهعباوكسورام

ريخام(ملسوهبلعتلالصهللالوسر)لاقتلاقةشئاعنعوبرطلابطلابابحرمهلاونذأ

ملسوهبلعةللاىلصةللالو۔رلاقلاقةربرهيبأنعوايهدشرأراتخاالانيرمأنيبراع

ىصاعلانبورمنبةللادبعوةملسمأنعاذهوحيوردقوةيغابلاةثفااكلتةتراعمدأ

هعمدهشوايلعبحصوةفوكلاىلعرعهلممتساوةمليهلاتقرامعيدهشولةفبذحو

نبرامعتيأرفيلععمنيفصاندهشيماسلانمحرلادبعوبألاقمعيفيلسافنيذصولجلا
«ملسوهبلعتنىلصءيبلالفباصأتبأرالانيفصةيدوأنمداوالوةيحانىفذخالراط

نمرمتمشاهابصاقويبانبةبتعنممئامللوقيذثموبهت..۔ولاقملعهناكهنو.ت

ىتحانوبرضولهاوهزحوادجمةبحألاقنلأمويلاةقرابلاتتةلا رجهبامشانباوغلب
نيفصمويرسإينبرامعلاق«يرتحبلاوبألاقو»لظابل؛ىلعمهنأوقحىلعانأتدعا
لاقملسوهيلعهللاىلصهللالو۔رزالاقفنباةبرم:بيفوافةبرشقرأ اهسرشتةبرمشرخأآ

نماةبسايندلانم نيمستوام,رأذئموبهرمعزاكوهيلعهللاناوضرلتقىتحلتاقمئاهب.ةف

لاقتباثنبةممزخنبةرامع«ىورو»نو.سةوىداليقونو.نوثال"ليقو
لتقبىتحلتاقأاللاقولتاقيملونيفصدهشوامنيسل۔يالوهولهلاتباثنبةميزخدهش

ايفةيغابلاةمذلاهلتةتلوقبملسوهيلعةللاىلصهللالو۔رت.۔۔يلافهلنة.نمراغنافرا

يتحلتاقفمدقتمنةلالضاايلترهظةميزخلاقراعلتق ينيزونفدالاقراعلتقاملولتق
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حسفاذكهكيفكامأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفبارتلايفتكممتفتدنتجالاق

يضررساينبرامعنعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأنيغسرلاىلاهبديوههجو
ننديللةبرضوهجوللةبرضانبرضفملسوهيلعهنلاىلصةللالوسرممانمميتلاقممعهتنأ

طةفهنمطىنهلاليقوينزملاةيداملاوبأهلتقليقفهلتاقيففاتخادقومصاخينافيبايث

رخآهيلعبكأعقوايف هتناوصاعلانبورمعلاقفهتلنقانالوقيايهنملكنامصتخنالبقافهسأرزتحاف

هيلعلمحليقوةنسنيرشعلمويلااذهلبقتميناتددولةللاورانلايفالانامصتخنا
يفناكوهولتتفيدارملاةملسنبكيرشوينالوملاثراحنبورمعوىنهلاماعنبةبقع
ةفوكلالهآىوروهلسملوهباينيلعهنفدونينالنوعب۔ةنسنمرخألاوألوألاعيبر

يأهبارتلايفتكممتفهلوقهةبانجلاينتباصأيأهتبنتجاهلوق»هبلعىلصهنا
رمتاذاةيادلاتكممتلاقتتغرمت امأهلوقهت يأاذكهكيذكب لاملااذهكيغكيسيلأ

لاعتهلرقنمهكحمولعملاعورملا هناكوراكناللةزملاوهنكيدبأوكهوجواوح۔مافإه

ثدلانممميتلابصتخمكلذذأنظهنعهتايضرارامنأكوكلذبهئافتكامدعهياعركنأ

نيبقرفلاتوبلاةبانجلانودرنصألا متس۔الوأىلاستهلوقىنممرضحتسيموءاملابمهيتراهط

صاخةروكذلاةيغيكللانايبنانظهنكلكلذرضحتساهنأوأةبالاهءاماودمجتمفءاسنلا

هنيغسرلاىلاهبدبوههجوحسفهلوقطقفءؤضرلاب ةبضطبرضفيتآلاثيدحلايفهلوقو

نبتياورلانمةدحاولكنبديللة:رضوهجوللةبرضانبرضفةخسنيفونيديلةبرضوههجول
يفحسمليمتنمتنيبدقفىلوألاامأةهجنمىرخاللةنيبم ةيكلجأونينسراىلاهنانيديلا
نكلنيديللىرخأوهجوللامهادحاناتبرضايعنابرضلاةيكتنيباهنافةيناثلاامأوبرضلا

لكنايلصخنيديلانمحدملاىتنمتلجأ بجاولهىرخألايهنمةدحاو مميتلايفاندنع
وهونيديالةبرضوهجوالةبرضناتبرض تازوالاولوحكموءاطعلاقوانموقنمءاهتفلالوق

نالاقونيديلاوهجوالةدحاوهبرضبجاولاناةيمامالاوقاحساولبنحندمأو

اهلكفنبتبرضنمهنعيورامولاقةدحاوةبرضرامعنعةعوفرملاران"آلارثكأربلادبع



)(٣٢٢؛)

ةهضيرملالسغنعرجزلاتح

ط۔وألايفيناربطلاىوردقولاقغلبأرامعتيدحقرطيقهيبلاعمجمدقولاقةبرطضم

ةبرضوهجوللةبرضكيفكيرساينبرامعللاقملسوهلآوهيلعهتلايلص»»هنأريبكلاو
دنعةححنراكناوفيعضوهويحمفأنبدمحمنبميهارباهدانسايفولاقنيفكلل

نعمالفعيفرلاهدنسنعيبرلادنعنبتبرضلاثيدحتبثنكلهتاق»يفاشلا لودعلل

تابرضثالثبجاولانيزيسنباو4بدسلملانبالاقو١مهدنعهلقنبرطضاناوهنع

اهنمهوجوبءالؤهلنورصتنملاجتحاونيعارذللةبرضونيفكملةبرضوهجوللةبرض

ضهتيالهنأب(بيجأو)نيقفرملىلانيديالةبرضوهجوللةبرضظفاباعوفرمرعنباثيدح
دسافسايقهناببيجأوءوضولاىلعميتلاسايقهاهنمو»لاقمنمهفرطيفاملةجح
يبأدنعراعثيدحتاياورضمبيفدروامهاهنمو»مدقتملاصنلاهفالملرابتعالا

بتاكلاتباثناكولاضنأويفاشلالاقامكخوسنمهنأببيجأوطابلاىلاظفلبدواد

جاجتحاهبمنيالفطقفنيعارذلاحسمبملقامنمتأوطابآلاىلاحلباولوةتنأكمزب

دعاسلاوفكلانيباملصفموهونوكسرسكبغسرةينثتچنينسرلاىلاهلوقو»»

هيلعهمممميتلالعفاورشابدمتمهنأهيفملسوهيلعهللاىلص:ةللالوسرعمانميتهلوق»
بحامصرامعوهريغةياورىلعةمدقمرشابملاةياوروهلمفكاولعفدقمهنأوماللاوةالصلا

ملعأةتلاولاملاملعأهنالاضيأةمدقمةصقلابحاصةياورولوالاثيدحلايفةصقلا

متهيضيرملالسغنعرجزلانورشملاوسداسلابابلاويح

يأرجزتافهنعهعنماذالتقبابنم؛يثلانعهرجزلاقب؛يثلانععنملاوهرجزلاهلوقف
هولتقيملسوهبلعهللاىلص»»هلوةىلاةراشارجزلابهيلعهللاةمحربترملاربعاماوعنتما

نودملازاوجىلعةلاداهلكبابلاثيداحأورجزلايفةغلابمةرابعلاهذهيفنافهللامهلتق

ةفينحيبأوكلاموةرتنلابهذموانبهذموهوررضلافولهبوجوىلعلبميتلاىلا
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اجام
نبورجرخلاقسابعنبانعدبزنرباجنعةديبعوبأدربلافولبنملامهيتيفل

زاوجمدعىلاهيلوقدحأيفياشلاولبنحنبدحأبهذوهيلوقدحأيفيفادلاو
بابلاثيداحأو«ىضرمتنىكناو»ىلامنهلوقوءايللدجاوهنالاولاقررضلافولميل

ىلاعتهللادنعملعلاومهلاقمهيلعدرت

ةهدربلافولبلامعدليفءاجامزوت

صيصهنبورن;مهسنبديعسن.مشاهنبلئاونبهصاملانبورمعجرخهلوق»
ةنبانلاهمأودمحموبأليقوهللادبءابأىنكبيحهسلايشرقلابلاغنبيؤلنببمكنبا

تنب ورمهمألهوخأوةرتعنبركذينإملسانبكيتعنبنالجينبنمهيبسةلمرح

نعصاملانبورمعلجرلاسويرهفلاسيقدبعنبعفاننبةبقعويودملاةناثانبا
طاكعبتميبفبردلاحامراهنباصأةرتعينبنمةنبانلابقلتةلمرحتنبيملسلاقفهمأ
لئاونبصاملاىلاتراصشناعدجنهللادبعهنماهارتشاحةريغملانبةهكافلااهارتشاف

أفهلتدلوف ينهمالساناكليقوربيخماعملسأو»هذخ؛يثكللجناكناف»تيم

دلاخووههملسوهبلعنلاىلصءيبلا»ىلعمدقورهشاةتسبحتفلالبقنانةنسرفص

ىلعآريمأملسوهيلعةتناىلصهللالوسرهثمبمثيردبلاةحاطنبنامعوديلولانبا

ورعنبىلبنمهمأتناكولئاونبصاملاهيبألاوخأىلالسالسلاتاذىلاةير

موشيجلاكلذيفراسفداهجلاىلامهرفنتسيومالنسالاىلامهوعديةعاضمتنبىالانبا

قاحسانبانعوهدمأف«ملسوهيلعةتنايلصةلالوسر»دمتسامهدالبلخدامفةثامنالث
لسالسلاتاذةوزغنعيميمتلانيصحلانبهللادبعنبنمجرلادبعنبدمحمىنثدحلاق

!ملسوهبلعهللاىلصةنا_۔اوسر»ثمبلاقةرذعولسضرأنم

لوسرفهبفىلبنمةأرصالاونبصاملامأناكلذومالسالاىلابارعالارمنتسب
هللاقبماذجضرأبءامىلعناكاذاىتحكلذبمهفلأتس.«ملسوهبلطهتناىلصةفا
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مميتفءاملادربةدشنمفاخنبنجأفشيجلاىلعريمأوهولسالسلاتاذةوزنىلاصاملا

لوسرىلاثمبففاخهيلعناكايلفلسالسلاتاذةازغلاكلتتيمسكلذبولسالدلا
نيلوالانيرجاهملايفحارجلانبةديبع\أهلاثعبفهدمتسإيملسوهيلعةلاىلصهللا

هللاقهيلعمدقاذاىتحةديبعوأجرخفااتخنالةديبعيبأللاقورمعوركبوأمهيف

هبلطتنأامىلعتنأوهيلعانأامىلعانأينكلوالةديبعوبألاقفيلآددمتثجامناورمع

ألورمعهللاقفايندلارصأهينعانيهانإلالهسالجرةديبعوبأناكو (ةديبعوأ)لاقفيلددمتن
كتمطأينتيصعناكاوافلتختاليللاقچملسوهيلعةتناىلصهتنالوسر»ناورمإ
ةلالصةتنالوسرلهلم.تساوسانلابورمعيلصفكنودفلاقكيلعريمأينافورمعهللاقف

ىلعملسوهبلع ركبوأهريسمنملسوهيلعةتلاىلصةللالوسروفيفونذاىلااهبلعلزيملفنامع

ماشلاىلااريمأ شيجيفرمعريسمئباطحلانبرمملنيطسفيلووهحوتفدهشف اهحتفافرهمىلا
لمعتساواهنعهلزعمشاهوحموأنبنسمبرأنامنعاهبلعهرمأفرمعتامزأىلااهبلعايلاولزيملو

ىلعنمطناكوانايحاةنيدملايتأيناكونبطسلفبورمعلزتعافحرسيبأنبدمسنبهللادبع

دحأوهوروهشماهفهماقمونبغصهعمدهشوهدضاعوةيواعمىلاراسنامنعلتقاملفنايع

لماعوهوركبيأنبدمحمدينماهدخافرصمىلاةيواعمهريسمخةروهشمةصةلاونيمك

ليقونيعبرأوعبسةنسليقونيعبرأوثالثةنستامزأىلااهلعةبواهمهلمعتساواهلعل

مدقت«لسالسلاتاذهلوق»حصألوالاونيسمخوىدحاةنسليقونيعبرأونامةنس

تناكوىرقلايداوءاروعضومليذوكلذبتيمسةوزغلاناولسالسلابىمسيءامنا

«ميتفءاملادرةدشنمفاخنهلوق»ةرجملانمنامثةنسىلوالاىداجيفةوزنلاهذه

ورمنمءاتيطتيراخبلاهجرخأومكالاونابحنباوينطقرادلاودواديبأودمحأدنعو
دربلاةديدشةدرابةليليفتملتحالاقلسالسلاتاذةوزغيفتباملهنأصاملانبا
انمدقالفحبصلاةالصياحصابتبلص.تمهفكالهاناتاستغاناتةفشأف

بنجتنأوكباحصابتيلصورمابلا_ةفكلذاوركذملسوهبلعهلاىلصهتنالوسرىلع
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ةللالوسر»لاتفورمعلهفامبهباصأهربخاملسوهيلعهللاىلصهتنالوسرىلعمدقيف

ةتناتدجو(ةللالوسراي)لاقفهتملعنيأنموتلفامتطفملورمعايملسوهيلعةتلاىلص
اثيشهيلعدريلوههملسوهبتنالصيبلاكحذنايحركبناكةلاناكسفنأاولتقتالولوقي

تيلصمثت۔يتفبحركباكةتلاناكسأاولنةتالوىلاتهتنالوقتركذتلقف
ههباحصأهربخاهلوقهاثبشلقيملوملسوهيلعةللاىلصهتنالوسركحضف بجاولاناك
؛؛احصأكلذبملسوهبلعةللاىلصءيبنلاربخأىتحهتوكسنعمافهتيضقنعورمعلأسيزا

ىلصءينلاىلاهوةبسمهلعلو لاوسللة۔صرفلارظتناهنكلهوقبس.مهلعلوملسوهبلعهتلا

كحمااهنمطبنت۔ايتلاةيالاىنعمنماماتاخوسرزاوجلاهبلقيفخسردقنوكنأنكممو

طابنتساىلعمرقأدق(لسوهيعةتناىلصهللالوسر)ناللآؤسلانعخوسرلاكلذبىنتكاف

الولو۔ةيهللاتدجوهلوقنمملميامكةيضقلابسنأهجولااذهوباتكلانمينامال

مدقتوءاملادوجو:ةبانجلانعميتلانمينميهتلعفامتلفملهلوت»كسأاولنقت

نميأههتملعنبأنموهلوق»بنجتناوكباحصابتيلصهللاقهناانهوقةياوريف

نمةدايزلاوانموقاهركذيلهيلعةتناةمحرفنصملادنعةدايزهذهوزاوجلاتملعنبأ

راشأثيحورمملنيمطتاهيفوامهنعهللايضرسابعنبااهبوار.زاكيهانوةلوبقمةقثلا
تدجوهلوق»هطابنتساقيرطوهذخأمرميلهلأساماوهتناباتكفزاوجلادوجوبهيل

قلطمنعيهلاهنمتمهفكسفنأاولتقتالوىلاعتهللالوقتدجويألوتبهتا
نسحنميأهملسوهيلعةتلاىلص.يبلاكحضفهلوقلهببستوأةرشابعناكلتقلا

فوخدنعمتلازاوجىلعهنمررقتوهففيطالاىنعملانمهادباامرشبتساوهطابنتسا

فهركذاككلذوحتوأودعوأعبسنمفولاكهريغهبقحليودربلاةدشنمكالملا

اهضرمالوةفوخمةلاحىلعه۔هنلمحبنأهلسيلوهلوقبكاذهيلعبجوألبحاضيالا

ةتناىلصءينلافنامزيفداهتجالادوجوومومعلابكسمتلازاوجاضيأثيدحلايفوةفلتمةطلل
دةومهبيلصيناكيذلاوهوشيلاريمأناكارمعزافمميتملابهىضوتلاءادتقاةحصو«ملسوهبلع
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ءاجام

ينبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأهيمكحيرملامميتيفزتم هرفسيفبنجأالجرنأ
» لسنلانمعنتمافدرابموبيف «

ةدشلميتنمزأىلموقهبلدتساواضيأةلالاهذهيفمهبهتمامابانموقةباورتحرص

تناكولوةداعالابهرصأيل(لسوهباعةتلالص.ينلا)نالةداعالاهعبجبالىلسودربلا

راذعالارثاسلممتلابيلصينمرثاسهبشافهيلعردقفهبصأامبنأهنالواهبهرصألةبجاو
راشىتسالاومحتلانمىدبأامالائشبهبجييأهائيشهياعدربملوهلوق»ملعأهلاو

همليليافنميملفيورواثيشلقيملوانموقدنعيورو

ميتيءاجامتح ميهحبرلا
ثيدحلاووهامرفسلااذهالووهنملجرلااذهمسادجأل«خلاهرفسيفبنجأهلوقف

هجشفرجحانمالجرباصأفرفسيفانجرخلاقرباجنعىنطقرادلاودوادوبأهجرخأ
ةصخركلدجاماولاقفمميتلايفةصخريلنودجتلههباحصألأسفملتحامثهسأريف

تغافءاملعردقتتنأو كلذبربخأ(ملسوهيلعةتناىلصةتنالوسر)ىلعانمدقايفتافل

معينأهيفكيناكامنالاؤسلايملاءامنشامنافاومطيملاذااولأسالأهتلامهلتقهولتقلاقف

هجامنباهوحمىوروهدسجرئاسلسغيوهيلعحسمب.هحرجىلعبصموأرصمو

ثدحهنآيشمارهظتسانكلحاضيالابحاصاضنأهؤحىوروسابعناقبرطنم

امناوبابلابةبسانمدشأورذعلابحاصبقفرأىلامتهتناهحرفنصملاثيدحولاقرخآ
ركذامناوةحارجلاهبفركذيملفنصملاثيدحنالنيثيدحلارثافتىلاعتهتناهمحررهظتسا
صاملانبورمعةلثمريظنيهفدربلاةدشفنصلاةياوريفلجرلارذمفدرابلامويلا

فزاةحارجلاسمتموقلاثيدحيفهرذعو لنلانعهعاتتمابحيرصتلافنصملاثيدح
نأبنبتياورلانيبجلانكمموكلذنم'ئشموقلاةياوريفسيلولتغافهبرصادقهناو
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تلام,اتقهولتقلاقفملسوهبلعةتناىلصةتلالوسرلكلذليقفتافلستغافهبرصأف

ءاحام
ممحرضحنتامموقنعيننمبوديزن;راجلاقهدسعوالاق::رودمامحفج

......... ؟كبكلسلابساهناماسوهيعتالصينللبفرود «
ىلعرصتقاةاولانمدحاولكناولجرللالصحدقدرابلامورلاوةحارجلانمدحاولك

مهصعإركذوفنصملاكنعيذلاوهودرانلامويلاهريغوةحارملارباجركذفنيببسلادحأ

حشدمتلجرلانأنتاورلاعومجنملصحتيفرخآلا4نع.ركسولسلابهرمأوهعانتما

سعنت.اهناوهباحصأدنعاهدجمملفةصخرلالأسهنأودرايموييفملتحاهنأوهسأرىف

سنالريمضلاولوسغءانبلابچهبرصأفهلوقفلتغافهبرمأفىللا يفهبحرصامكل
! دوللاقهلوق«تاذركفلدتغافلاستغالابرمافهظفاوةحامناةلاور

مهعينصلثممريلعءاعدهتنامملتقهلوق»لنلاىلعهولحلبمبتلايفهلاوصخريملثيح

دقةياهنلاىفلاقمهاداعليقومهنعلليقوهللامهلتقيأدوهيلاهللالتاقثيدحلايفو
الثي٠ لاقيناعملهذهدحأنعجرختالوثيدحلايفترركت نمبجعتلاىنهمدرتدقو

ةرمسةتلالاقرمعثدحهن.ورمالاعوقواحدارالودردقوهادتمزملوتك

.درودملاميليفءاجامز

جوجشمامالوالاورودحماذهناللوالارمغةصةلاهذه4خلاموفنعينابهلوق ,

لادلاامأواهمضوميسلاحتفبيردجلاأهباصأيأ«رودمهلوتطةفدربلافاخوأ
موق4بذعنملوألاة.وحتفنتمءامشتمرالانعطنتحورفوهوطقفةحوتفف

ليلدهيفولسفلابرصاهناهنوم_ب۔هاركذياهملسوهيلعةلاىلصءىناللق»هلوقنوتز

اوملعيأبنجلالا۔.تغانمهبنيدتاكوامماكيا«ىرامكهلوقو»رودملا۔ذرءاملازا

ىلاجاتحمالفاةفانموأرفاككلذلئاقناكنافلسنلابوجووهوهارتيذلاكاربهيف
ظفلبربعهنافانمؤمناكناوهارتيذلاكبارهلتقلاقهناكفنيدلايفنمطهنالليوأتلا
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ميتلاهورمأولمهيلعاذامهتنامهلتقهولتق(لسوهيلعةنالص.ينلا)لاققتافيردجلاهيلعركف

تافنبدلاىضتقععهيفرمأهنأىنهلانوكبوالوأهيلاانرشأاممملاوأنبدلانعيأرلا

ولتتلسوهباعتناىلصإلهلوقنوكبو نبدلاىلاسناممأربتةتلامهللاقةخسنيفوتلامهلتق

لذ..ةواهضاوميفماكحالاعضوتنأنيدلاامناوينيدنمكلذسيلىنعملاوقيضلانم

بحاكهمخربذخؤينأبحبتلاوممينلابرمؤينأاذهقحيفنيدلافاهلهألصخرلا
هيلعركفهلوق»نردلايفولنلاورومالايفمطلهركبوعضوملكللوهمناز-بذخؤينأ
لتقبابنماركسرافلاركمملوقنمذوخأمهاهنمتامةلوصهيلعلاصيأ«يردجلا

يأراهناوليللاركهانفأورفلاورككلحاصيداوجلالاقيولأتةالداعمثنالوجللرفاذا

ءالبكلذنافجوجشلملاةياوريفدراولازكلاوهاذهسيلوىرخأدعلةرمامهدوع

وهليقودربلانمدلوتيءادوهونبزازكلاببيصأيألومفمالاينبمةددشمةمجممل

زوزكمؤبفلجرلازكودربلاةهشنمذخأيءادمضاابزازركملاحاحصلايفودربلاسةن
روذممريغكلذيف؛رطخملانأوملعريغبىوتفلامرحتنيثيدحلايفودربلانمضبةنااذا

طبرفتلاكمارحنبدلارومأيفزرحتلايفطارفالاناومثالايفهلعافكءىشللببستملانأو
اذامهلوق»ميقتسملاطارصلاوهكلذواصيخرتوديدشتعرسالاةقفاومبجاولالبهيف

ثحبهيفوهيلعاوددشيملوكلذبهورصأولمهرضيءيشيأينعي«محيتاابهوصأولمهبلع
ملعموقلادنعنكبملوقحلاباصأزاوملعريغبايتفلانعىهنملسوهيلعةتناىلصفهنأوهو

نيسهجونم«باوجلاولكلذبهرأمهكرتىلعمهخوبثيدحلاومعيتلايفصيخرتلا
عراشلانماهوملعيتلاةلدالايفرظنلاىلااومجرولايهفوايلعموقللنألمتلوالا
امناخييوتلاف(كسأاولتةتالو)ىلامنهلوتنمصالانبورمملرهظاكصيخرتلامهلرهظل

كلذلملهأتعمباتكلايناعميفركسملامهلامتسامدعورظنلايفهريصقتنممهلاهجون
امكاومطيملامممهئاتفاكرتىلعالمميتلاهايامهمأكرتىلععقوخيوتانأيناثلاهجولاو

يمأهناثبدحلالوأيفهللئاقلالوقكلذكوميناابهورصأولهلوقرهاظهيلعلدي



)٢؛٤٤)

«اهوجووةالصلابتك

ناذألا»نورشعلاوباسلابابلا

شلا ميتنكلوةصخرلاملمنالاولوقبنأمهنكميذاءاتفااللعفكلذبهرمأوىرتامكل
وللاقناكفميتلانودلسلابهايمىلعخيبوتلانالصاحلاولمامهلوقناكم

يتلابهورصأ 4اهبوجووةالصلاباتك»ملعأهتناولسنلابهورصأبنأنممهلآريخراكم
عيمجةالصلايفلخدبواورفىكهوكرتولفدابعلاىلععراشلاهمتحيذلااهمكحينهي

نمةعمتجملاةقيقحلاكلتلوصحمالاةالصنوكنالاهنافاعرش:ةبولطملااهمزاولواهناكرأ

عمجماميفهولممتسامةباتكواباتكبتكردصمباتكلالصأولاوحالاولاعفالاكلت
لعقلطوةستكلاهنمومضلاومجلاىنعمىلعلديوهولوصفلاوباوبالانماثبش

ىلعوضبىلاةبوتكملاتايلكلاوفورحلاضعبمامغنالةقيقحملبوتكم زاجميناملا
نمةذوخأمليقوهيلعالايتشالكلذبةدابعلاهذهتيمسوءاعدلاةغللايفةالصلالصأو
ناكرأنمةيناثلااهنالكلذبتيمسةبلحلاليخنميناثلاقباسالمساوهويلصملاىنعم
كلذريغليقوةالصلااهناوناكرالالوأديحوتلافسخامالسالا

ميهزاذألايفنورشلاوعباسلابابلازيح

هقاةنشاو(هلوسروهتنانمناذأو)ىلامتلاقمالعالاةغللايفوهوچناذألايفهلوته
لاقةصوصغظافلأبةالصلاتقوبنالعالاعرثلايفوعامتسالاوهونيتحتفبنذألانم
يهوةبربكألابأدبهنالةديقملالئاسمىلعهظافلأةلقعمناذألالمتشاهريغويبطرقلا
دعل»ةلاسرلاتابنابمكيرشلاينزوديحوتلابىنثمهلامكوهنادوجونمضتت

نمالافرمنالاهنالةلاسرلابةداهشلاقعةصضوصخلاةءعاطلاىلااعدكملسوبعهللاىلص

اديكوتاهداعأمدامملاىلاةراشالاهيفومئادلاءاقبلاوهوحالفلاىلاعدمثوسرلاةهج

مالسالارامشراهظاوةعاجلاىلاءاعدلاوتقولالوخدبمالعالاناذألاسلصحو



)٢؛٥)

اجام
يبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأهىنثمينتمناذأالانوكوناذألاعامسدنعلاقباميف»
لثماولوقفءادنلامعمساذالاقملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرنأيردخلاديعس نذؤملالوقيام

ىلعةالصلاضرفمملزنليقفناذألاةيعورشمهادتباتقويففلتخاو ىلصةنالوسروف
حصالاوهوةنيدملانبملسملامودقدنععرشليقو«وهبلعهللا

هيهىنثمىنمناذألانوكوناذألاعايسدنعلاقيامينءاجاميت
«ةالصلاىلامتيداناذاو)ىلامنلاقزاذألاآدودممنونلارسكب«ءادنلامنعمساذاهلوق»

ىآرولفعمسنمبةباجالاصاصتخامتممساذاهلوقرهاظو(ةالصلليدوناذا)لاقو
عرشنالممصوأدعيلهناذأعمسيملنكلنذؤينالعوتقولايفالثمةرانملاىلعنذؤلل

نباىعدانذؤملالوقيامل:.هلوق»ةعباتملهل جردمنذؤملاظفلنأانموقنمحاضو
رجبتبشيالجاردالانأبهبقمتوو»ثيدحلاف نيحيحصلايفتاياورلاتقفتادقوىوعدلاد
بحاصبصيملواهناب:اىلعاطوملاو ىلصفلاقامناواهفذحيفةدمملا لثماولوقف«ملسوهيعةتا

لكدعبهبيجحهنأىلاةراشايضاملاةغيصبلاقاملثملقيملوعراضملاةنيصبنذؤملالوقيام

بهذموانبهذم«لوالاباوثحابمانهوتاياورلاضعبهبتحرصاكاهلثمبةلك

تلاقوبدنلللوةياملثماولوقفهملسوهيلعتلاىلصهلوقيفرمالاناانموقنمروهجلا
نالكلذوفلسلانمموقنعيواحطلاهاكحوبوجوللهنأبهونباورماظلالهأوةيفنحلا

اذهنمدصقلانأىلعةلادلاوحالانئارقنأهباوجلاو»بوجوالرمالايفلصالا

ىلاہفربناكلوتابجاولايفددشاملثمهيفددشلابجاوناكولهنافبدنلاسفنرمالا

دحأفنعالوةباحصلارصعيفاذهنمءىشعقيملفةباجالانعتكسنمهللالوسر
ربكيفانذؤمعمس(ملسوهيلعهللاىلصءيبنلا)نأمنبدنلادوصقملانأانملعكرتلاىلع

عازنلاعضوهفصناذهفهريعولسمهجرخأرانلانمجرخلاقدهشتاهلفةرطفلاىلعلاق
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» نانلاثحلا»ملعأةتناوكلذريغلاتلبنذؤملالاقام.لقيلملسوهرلعةتناىلص»»هناف

ةالصلاىلااعدنذؤملكللةباجالاديفيرمالارهاظ»نذؤملكلةباجالاعرشتله
ةباجالاىلعراصتقالاىنآرنفلاففلسلانيبفالخهيفوضاعيضاقلالاقاهتقويف

رمملاىفنذؤمةباجاىفتكينأكلذىلعهمزليوراركتلايغتقبالرمالانأبجتحالوالا

ثيد۔_هلايفهلوقنمرهاظلاهتلاثلاثحبملاعراشالدوصقمريغكلذزأمولعملانمو

الوةىسيالهنالباقلاىلعاهرارصابىنتكبالفلوقلاةباجالايفعورشلانأ«اولوقف

رهاظفلوقلاسفنيفناذألاوةباجالانيبةاواسااطرتشتلههعبارلاثحبلا «
د۔حأوهولوتاملثمهلوقلامهريغونبتلم.لاناذالاطافلأعيججينةاواسملاثيدحلا
لخ.لوقبرطانقلايفليعام۔اخيشلامزجهبوهمانموقروهجلاقولبهذلايفنيلوقلا

بابلاثيدحاوصصخوةنابالاةوقالولوحالاهعملوقهنافنيتلمحلايفالالوقنام

ىلصهللالوسر«لاقلاقدوادلأوملسمدنعهنعهلللايضربالطلانرعثدحم

لاقمثربكأهللاربكأهتناكدحألاقفربكأهللاربكأهتنانذؤملالاقاذاچملسوهلعهلل

لاقةتنالوسرادحنأدهشألاقمثهتناالاهلاالزأدهشألاقهنلاالاهلاالنرأدهشأ
يحلاقمتنابالاةوقالولوحاللاقةالصلاىلعيحلاقمثتلالوسرادمحنأدهشأ

ةتناربكأهللالافربكأهتناربكأهتنالاقمثهللابالاةوقالولوحاللاقحالفلاىلع
نمهوحنيراخبلاجرخأوةنجلالخدهبلقنمةتالاهلااللاقاالاهلااللاقمئربكأ
ةراتلوقيفحابملافالتخالانمكلذنوكبنالمتحيرذسالانبالاقوةيواعمثيدح

اذاماعلاوصاخلانالوصالالهأضعبنعنيرخأتملاضعبىكحواذكةراثواذك

ةلقوحلاوةلميملانيبممجمزامهالبحتسيلاقيالملظلاقامملامعابجواهنببملانكأ
الفرخأةلدأاللاوحالاميجرمالاميالسماخلاتحباهةلبانحلادنعهجووهو
ىلامتهتاهبزنتفناريخألااماءالذلابحاصلالوعماجلالويلصمالةباجالاعرشت

يفناثيدحلاينواملامفأريغبةالصلايفلاغتشالامبرحتفيلصألاماوهرئامشميظمزو
نذؤااةباجانمماوهومالسلادرنماهيفلسوه۔اعتلالص»عنتمادقوالهاةالصلا
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هىنثمىنثمةماقالاوىنثمىنمناذالاو «

لاقوثالذدمباهلءفلىنعمالفاهتقوتافدفانلقغرفيىتحةباجالايلصملارخؤإليفو

جاتحتةهاركلامهضبلاقوطقفةهاركلابمهضعبلاقونيتللايفالابيجمانموقضعب
ناذالاوهلوق<عأهللاوهريغالبهذاوهوثإلتمدقامقحلاوليلدالوليلدىلا

فصوللفرصلانععونممنينثانينثالعلودمموهفنيترمنبترميايىنثمىشم
كحمريبكتلايفهينثتللاوكحوظفللكةذثتديفيلوالازالدكؤميناثلاىنتفلدعلاو

حرصامكم؛سمريبكتلافدحاوسفنيفنبتريبكنتلكنذؤملالوقيكلذلوةدحاولاةماكلا

هتيعورشللاببسكلذزاكفهمونىفناذالاةملىئارلايراصنالاديزنبهتلادبعثيدحهب

ثتيدحاوجتحاو"ايلهلاروهمجودمحأويفاشلاوةفينحوبأريبكتلاعيبرتىلعچانتفاودقوو

ركنيملواهريغومساوملايفنيملسملاممتيهوةكملهألمعبوهلاراشملاديزنبهللادبع

وبأوهكلامبهذومريغالوةباحصلانمدحأكلذ اوجتحاوطقفريبكتلاةيذثتىلافسوب
ثدحمومبرمرمغاهضعبفءاحدمفلازنهللأل۔عثدحنمقرالاضدفءاجامع

اولاقةنيدملالهألمعةذثتلانأوطةفىنثمناذالاناهفو4:عملسمهاورفةروذح ٤ [

ةماقالارات,اوناذالاعيمشنتبلالرلهملسوهبلعتلاىلصهرماثدحموةنسلابفرعأمهو

مهدنعةلو.يهوةدايزلالعاملاينشاواهجرخةحدلحجرأعارتلا7ناقحلاو

ةمحرلوالامهرد۔صضارقن ١ دعمملاوحأفلختلااحجرمينكبالةندهلالهألعو

ىوهةلودلكلومهتعاطاومزتلاوهرماوأاولثتماوةرابجلامهيلعتمكح7مهيلعهلأ

ديحوتلاةءالكاد۔عامىنثمىنمناذالانوكنمدارملانأمثرايتخاةمالكلو

اندنعهنافناذالارخايفيذلاريبكتلاكلذكوهيلاراشملاديزنبهللادبعتيدحلهرخآيف

ربكأهقلانيتميحلادمبهيفلاقهنافآضيأثيدحلاكلذيفاملكلذيفىنثملبعبرمريغ
يهف«ىنثمىنثمةماقالاوهلوق»ةتناالاهلاالربكأهنلا دقاهبفتديزنكلناذالاك
ماقأوىنثمىنثمنذافالالبرمأملسوهيلعهلاىلصءيبنلافنأيوروةالصلاتماق
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ءاجام
لاقهنايردلاديعسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأهكناذالالضفودرفنااناذأيفو

هةالصالتنذأفكتبدابوكمنغيفتنكاذافةيدابلاومتلابحتكارأينالجرلف

اولدتساوكرابملانباويروثلاوةبوداهلاوةيفنحلاوةفوكلالهأكلذىلعانتفاووكلذك

لوسرناذأناكظفلبدواديبأويذمرتلادنعديزنبهتادبعثيدحنمةياوريفام
درفأنملوأناانباحصألاقوهةءاقالاوزاذألايفامفشامفشيملسوهبلعتناىلصهنن
مهنمانيفلاخمرثكأكلذيفهبىدتقاوربنملاىلعدوملاهيعلوطيناكوةيواعمة.اقالا
نيمرحلايفلمملاهبفىرجيذلاوءايلعلاروهمجبهذميباطخلالاقدمحأوىفاشلا,

اذهوهىدارفةماقالانامالسالادالبىصقأىلابرغاورصمونميلاوماشلاوزاجملاو

دالبيصاقأنملمملااذهبريملاهيلاىهتنانبأنميرعشتيلوبينلابمكحهنميرل
لمهلايفهوقفاولهممريغوةيفنحلاوةفوكلالهأنمهفلاخنمعنصاذاممثمالسالا

يناكوهمهوىضتقمبمزجلاىلاردابفمهؤابناهبلعتيمتمأاوعنصاذاممامهلوقمهلمففلاخو

يدهلاعادوقحمئاقنمةماللديالوملفااخمالهنانظفةيواممعابتاننباشنهب

لهملا,لعارمتسممهبفلاخةرثكعمبرفلاوقرشلايفهللدملاونبملسملالمعلزالو
عأةتلاوهبلعهللاةحرفنصملادنعبابلاثيدحالمع.زاذالاكةماقالاةينتب

متناذالالضفودرفنملاناذأفءاحامزح

منلابحهلو۔ة»ينزاااةعصعصيبأنبنمحرلادبعنبةللادبعوههلجرلهلوفه

امأواسابلوابرشوالكأاهبمهءافتنالاهنوبحممهنافمنلاامأودبلاناشوهوةبدارلاو
اصهلككلذوىعرملاعاستاوءاوملابطويعرلااهفنالمتخلالجالاهنوبحذةيدابلا

«كتدابوكمنغينهلوق»مهنادباةحصومهعابطاةقفاومةيدابلانوبحمدقوةيشاملاحاصب
نئاكلاباهياهتمزالملههبشزاجملاموصنموهفةيقيقحةيدابلايفوةيزاجممنغلايفةيفرظلا
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ةمايقلامويهلدهشالا.يشالوسناالونجںذؤملاتوصعمسيالهنافكتوصعفراف

4ملسوهدعهنلاىلصهللالوسرنمتممساذكه:

ءاحام
ديعسيبأنعدىزنبرباجنعةديبعوبأهةربطملاوةدرابلاةليللايفنذؤملالوقيفل

«نذؤملارمأبزاك«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»نعيردملاه

ءاتباناذالابتوصلاعفريفداهنجالاىلعكلاهيفكتوصمفرافهلوقلفاهطسو
سناالونجهلوق»اضيأدرةنمللةنسناذالانأىلعاضيألديوهدنعاملءاجروهللاهجو

هنيبوصاخلادعبماعلاركذنموهوتاداجلاوتاناويملالمشبهرهاظيءيشالو

نافسبايوبطرلكهلدهشيوهتوصدمهلرفنينذؤملااعوفرمةريرهيبأثيدح
نبالةياوريفوتادوجوملانمءيشاههدحأبفاصتالانعجرخالسبايلاوبطرلا

صيصختلانأرهظياذهبوسناالونجالورجحالوردمالورجشهتوصعمسيالةميزخ
امرشالوالقععنتممريغورهاظريغهريغلاقامكناويحلابوأيبطرقلالاقامكةكئالملاب
الاءيشنمناوهىلامتهلوقهلثموةداهشلاوعايسلاىلعةردقلاتاداجلايفهللاقلخزا

ةداهشلاهذهيفرسلاويلعملسيناكرجحفرعالينالسمحيحصيفوهدمحبحبسي

ايندلاينقللاماكحأوحمىلعترجةرخألاماكحأناةداهشلاوبيغلاملاعدنعقناهناعم

لذفلابهلدوهشملاراهشاةداهشلاهذهبدارملاليقوةداهشلاوباوجلاوىوعدلاهجوتنم

تبدملايفونيرخآةداهشلابمركيكلذكآموقةداهشلابحضفيهللاناامكوةجردلاولعو
ايسالةيدابلاومتلابحودرنمالناذالاةينونسموناذالابتوصلاعفربابحتسا
ةنتفلابابىنمدقتامةنتفلافوخدنع

-هتهةربطملاوةدرابلاةليللايفنذؤملالوقيفءاجامح

كلتهبلفكتنموأناذألاماقنمرمأييأ«نذؤملارمأبناكهلوق« سنجاللأفةليللا
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هلوةنأحمروراط.تاذةدرابةلإلتنااذام

امناناذألافلوألللامتحالاىلو رهاظبسانيفهملسوهيلعةتناىلص»»هترضحنوكب
اضبأرضلايفنوكبلبرفسلابصتخالهناروهجلاورفسلايفكلذنايراخبلالوق
بسانملاوهو روضحلاءاشنمممملسوهيلعةتناىلص»هروضحلنبذأتلازهويناثلالامتحالل
لاحرلافاولصالأهلونأودارصنيبملاالكأرهاظلاوتقولالوخدمالعاللوأ

موبيفهنذؤمللافسابعنباناهبلعلدبوةممزعبكلذسيلوصخرتينأءاشنلصيخرت
كنويبيفاولصلقةالصلاىلعيحلقتالفهةتنالوسرآدمحم»نأدهشأتلقاذاريطم
ينعيينمريخوهنماذلعفدقفاذنمنوبجعنألاقفكلذاوركنتساسانلاناكفلاق
نبطلايناوشمتفكجرخأنأتهركيناوةمزمعةمجلاناملسوهيلعهتناىلصءينلاه
موبيفةعججموبيفهنذؤممأسابعنباناملسموملسمويراخبلاودحأهاورضخلاه
لبرفسلابصاخريغحلاناوةصخررخأتلاولضفةباجالانآىلعلدياذهفهوحنريطم
راجورمعنبةللادبعاثيدحلمحيفرضحلايفالاماقتالةمجلانافاضيأرضحلايفنوكب
ةليلهلوق»رذلايفناككلذنأاحرصاهنافلاحلاةقفاومىلعبابلايفهللادبعنيا
ناقيرطنمنفسلايفنكلرجحنالاقكلذبليالاصاصتخاهرهاظهةدراب

نمحيحصدانساباهيفولاقةرقلاةادغلاوةريطملاهلالايفثيدحلااذهيفعفاننعقاحسا

ثر,داحالانم'يثيفرألولاقملصخرفاموباورطممهمأهيبأنعيذملايبأثيدح
دعرورطمتاذهلوق»هالايضتقيسايقلانكلاحيرصراهلابحمرلاردعبصيخرتلا
ةدرابلاةليالايفيراخبالةباوريفودعرناكمحبروةخسنيفودعرورطمةبحاصيأ

وأةدرابةليلةناوعيبأحيحصيفورطمودربتاذةلل.تناكاذاهلىرخأيفوةربطملاوأ
لاطبنبالقنوةعامجلانعرخأتلايفرذعةثالثلانمالكناهيفوحرتاذوأرطمتاذ
رألورجحنبالاقطقفليالايفرذعحرلاناةيمفالادنعفورمللنكلاعاجالاهبذ

لاتهقاملايغتقبسايقلانكلاحمرصراهنلايفميرلارذعبصيخرتلاثدحالانم"وديف
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نورثعلاو ٠ ماثل!ںارل|لاحرلايفاولصالا

متوةاصلاتاقوأ ٢ -

ناكءاوسلزنملاوهولحرمجچلاحرلاىفاولصالأهلوق»اهجوةمفرلانباهلقندقو
نوكبكلذءادنلالهوثكالذريغوأرعشوأفوصوأرووتشخوأردموأرج>نم

ابيرقمدقتللسابعنباثيدحهيعلدامكنبتاميحلانمالدبوأناذألانمعارفلادص
اولصالأناذألارثآينميهرنألعلوق.يراخبللةياوريفءاجاملوالالامنحالالعلديو

هيفدارلانوكبنألمتحهيبطرقلالاقهنادنرخآآيفظفبرلسملةباوريفولاحرلايف هرخآ
سابعنباثدحةميزخنبالمحومدقتللسابعنباثدحنيبوهنيباعجهنمغارفلالبق

ةالصلاىلعيحىنعمنالىنعملاىلاآرظنةليحلانمالدبكلذلاقيهنالاقوهرهاظىلع
نالاممنيتظفللاداربابسانيالف؟ئهملانعاورخأتلاحرلايفةالصلاىنعمواهيلااومله

ىنممزوكبناركذامهنممزليالواهنبمجلانكممورجح7الاقرخالاضيقناهدحأ

نأدارأنملبدنةالصلاىلااوماهىننموصخرتنأدارأنملةصخرلاحرلايفةالصلا

ممانجرخلاتملسمذعراجثدحثالذدي.ولاقةعشملال۔حوةل۔ضفلاللكت

تيدحلايفوهلحريفكنمهاشنملصيللاقفانرطفملسوهبلعهنلاىلصهتنالوسر»»

لذبومهنعةقشملافدوةمالاناشمامتهالا سبلامزاذالاىلعةدابزلاواهمضوهيفةصخرلا

ملعاهللاوةحاصمللهطافنانم

.هيهةالصلاتاقوأيفنورشملاونماثلابابلازح

دمفانحهلتردقيشلكوامرمالضورفمنامزلانمرادقتهوهوتفومج(تاقوأهلوق(

دعوبابنماهنقياهتقوواتيقونةالصلاهللاتقووةياغهلتردقامكلذكواتيقونهتقو

لوسرلادوادلأوياسذلاولسمودحأدنعور+عنهللاد۔عثدحيفواتقواملددح

رهملاةالصتقرورصملارضحبمامرهظلاةالصتولاق«ملسوهبلعتلاىلصةنلا
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ءاجام
يلصنانكلاقكلامنبسنأنعديزنراجنعةدعوأ4رهاظلاةالصتقوويف »

» ىلانازالاجرخيفملسوهيلعناىلصهللالوسر»ممرهظلاف

فصنىلاءاشملاةالصتقوووقفشلاروثطةس)ملامبرغملاةالصتقووسمشلارغصتملام

نقعلطيملامرجفلاتقووملسةياوريفوسمشلاعلطتملامرجملاةالصتقووليلا

قفثلاروثولوالااهنرتطقسوسمشلارغصتملامرصملاةالصتقووهيفولوالاسدلا

ةنادبعنرباجثيدحيفامللاوزلارهظلاتقولوأوه۔اظعموهراشتناوهناروثةثلثملاءاثلا
نبحرهظلاىلصفهلصفقهللاقفمالسلاهيلعليربجهءاجهملسوهيلعلالصءيبناا»نا

هءاح.هلثمئُلكلظراصنمحرهعلاىلصفهلصفملاقفرصملاهءاح.سمه٨لااتلاز

ىلصفهلصفمقلاقفءاشعلاهءاج.سمشلاتبجونبحبرغملاىلصفهلصفملاقفبرغملا

لقوأرجفلاقربنبحرجفلاىلصفهلصفةلاةفرجةلاهءاجمثقفشلاباغنبحءاشملا
هلثمىشلكلظراصنيحرهظلاىلصفهلصفمقلاقفرهظللدغلانمهءاجمثرجفلاعطس

انوبرغلاهءاحشهلثمىشلكلظراصنحرصعلاىلصفهلصفملاقفرصملاهءاحم

مثهاشملاىلصفليللاثلثلاقوأليللافصنبهذنيحءاشملاهءاجمثهنعلزبملادحاو
يراخبلالاقتقونيتتولانيذهنبباملاقشرجفلاىلصفهلصفملافادجرفسانيحءاح

منترهظلاةالصتنويفءاجام]تح

لدنيراخبلاةياورفخلارصملايلصناننكيراخبلادنعو«رهظلايلصنانكهلوق»
فالتخالدهاوشاهنمةدحاولكلورهظلاربخا:ىلعلدنفنصملاةياورورصملالجمتىلع

يفرهظلايلصبملسوهيلعهتناىلصهلللوسرناكلاقسنأنعدمحأدنعولاوحألا
نبسنأنعيئاسنلادنعوهنمىقباموأرثكأراهنلانمبهذامايردناموءاتشلامال
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ةريرهيبأنعديزنبراجنعيةدعوبأرصملانولصبمهدجؤفوعنبورينب
رلاةدشنافرهظلاباودربافرملادتشااذالاقملسوهبلعةلاىلصتالو۔ر»نا

راكاذاوةالصلابدربأرلاناكاذاملسوهيلعتلاىلصءينلا»ناكلاقاضيأكلام

محلزانمتناكاهنالءابقبيأ«فوعنبورينبىلاهلوق»هوحنيراخبالولجعدربلا
نولصياوناكوةنيدملانمنيليمىلعفوعنبورمعينبلزانمتناكءايلعلالاقيوونلالاق

يوقيأدتشااذاهلوق»مهلورحومملامعأبزولنتشباوناكمهنالتقولاطسويفرصملا
هلوقلىلوأبابنمدربلايفعرشيالاذكوداربالاعرشيملدتشيللاذارلاناهموهفمو

يفلخداذادربألاقيتقولادربيناىلااورخأيأءارلارسكوةزملاعطقب«اودرباف

ةماهلخداذامهنأوآدجتلخداذادجأناكملاىفهلثموةريهظلايفلخداذارهظأكدربلا

هصخوبوجوللوهلبليقوداشرارمأليقوبابحتسارمأداربالابرمالاو

لضفأهقحيفليجتلافدرنلاامافةعامجلابمهضعب ناليقوراحلادلبلابصاخليقو
اقلطمرهظلاليج.ةمهضعبلاقوليجمتلام,ةحيفلضفالافنكفمدجسمزونأياوناكاذاةعاجلا

ليوأتوهوهلوأوهوراهناادربنماذخأتقولالوأيفاولصىنعماودربأهلوقاولوأتولضفأ

ريخأتلابولطملاناىلعلديكلذبليلعتلاذانجحيفننمرلاةدشنافهلوقهدربوديل

ةقشمرثكأذنيحةالصلانأبوتقولالوأةليضفىلعةلادلاثيداحالاباضرأاوكسمت

لضفأهعضوميفداربالاولضفأهعضوميفليجمتلاناهباوجلاو»لضفأنوكتف
وهولضفأليجمتلاوةصخرداربالاليفوهصخمتقوىلعنيثيدحلانمدحاولكلمحف

صاخداربالانرمالاوةقاطموأةهاعليجعتلاثيداحأناليقوداشرارصأهنالاقنملوق

دقلبقشالايفرصحمةيلضفالانالةيلضفالاديفبالفةقشمرثكأليجمتلارملوقيامأوف
الابصالللبلعتاذهرحلاةدشنافهلوق»ةنسلاقفاواذالضفأفخالانوكي دارب

اهفرشنييتلاةلالااهنوكلوأعوشملابلستدقاهنوكلةقشملاعفرهيفةمكحلالهو
ؤيوباذعلا مجاهفرجسنتهعاسهنافس.شلاءاوتسادنعةالصلانعرصقأثدحهدي
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هاهناهحفه«ميرلالاتمنهجحيفنم»

اجام
هيلعهللاىلصءيا<جوزةشناعنعدبزنبرباجنعةديبعوأ«رصملاتقويفف

اهنرجحيفسمشلاورصملايلصيهمملسوهيلعةناىلصهتنالوسر»»ناكتلاقملسو

ةحرلابب۔ةالصلانأبهكلكتت۔اوف ؟بيجأوهاهكرتبفرككباذملادرطلةنظ.املف

ثيدحكالذىلعلديهيفهلنذأنمالابلطلاهبذعنتيالبضنلارثأروهظتنونأب

هنوكلهملسوهيطهللاىلص»انثينىوسكلذبمماللمراكءايبنالارذتعاثيحةعافشلا

وهواهسةنتيأنيتحتفباهسفناهحفعيرلالاقهمنهجحفن.هلوق»كلذيفهنذأ

يفرحلاج.بهوراث.ناهرهاظوءاجرالاعستميأحفذأناك.لاتاهحرراشتناوهواهنادغ

هأكيأهدشلازاجمنموهلبليقومهضعب«!حرصاةةيةحهجحيفنمضرالا

تكتشارانلاناثيدحهيلعلديوهنتبقحىلعهلمحنمعنامالوىلوألوالاومنهجران

نأثبدحوحيحصلايفوهوفيصلايفسفنوءاتشلايفسمننيسةنباملنذأفاهبرىل

ثلذكوهونجستمج

مذرملاتقويفءاجاساتس

مفبةرجملاواهموضسمالابدارللهاهنرجحيفسمثلاوهلوق» زهكسوةلمهملا
وطناكثيحمراداةريصفةدردلاةرينصةرجملاتناكيوونلالاقتيبلاہلا اهرادجل

اذهورجحنبالاقاهتقولوأيفرهملاةالصريجمتثيدحلاديغيفةدرملاةفاسمنملقأ

هريخأنيفزبلادعنبرمعىلعهبجتحاوذورحعاهنعيوارلااذكوةشناعهنمفيذلا
ةتنالو۔رهزاكلانيذمرنلاالاةعامجلادنعسلاثدحهديؤوهتاقزفرصملاةالص

يلاوملاىلابهاذلابهذيفةيحةءفرمسمشلاو,لايلصي«ملسوهيلعةتناىلص

هيلعهتناىلصهتالوسرلانبىلصلاقملس.دنعهسنانعوةعنترصسمللاومهبتارف

اناوالاروزجرحتزأدبرناناهنالوسرابلاتفةملسينبنملجرهاتأفرصلا«ملسو
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ءاحامجرخنألبتيأرهظتنألبق

«ملسوهيلعةتلاىلصءيبنلا»جوزةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأرجفلاتقويف»
«نفرعيامنبطورمبتاعهلتمءاسنلاورجفلايلصيناكه

تمطقمثترحتفرحتملروزجلااندسجوفهانقلطناوقلطنافمنلاقاهرضحتنابح

عمرصعلايلصنانكلاقيدخنبعفارنعوسمشلابيغتنألبقانلكأمناهنمخبطمن

+لكأفخبطنمئمسترشعمسقفروزجلاررحتمثملسوهبلعةتناىلصةللالوسر»»
هيفةلالدال«يواحطلالاقو»ملسمويراخبلاودمحأهاورسمشلابينملبقًاحضن
برقالااهنعجحمسمشلانكتمفرادجلاةريصقتناكةرجحلازالامتحالليجعتلاىلع

روصتيامناهركذيذلالامتحالانأببقعتو»لبجمتلاىلعالريخأتلاىلعلديفاهبورغ

هيلعةتلاىلصءينلاجاوزأرجحاةدهاشملاوةطافتسالابفرعدقوةرجحلاعاسنامم

سمشلاوالاةرينصلاةرجحلارعقيفايفابسمشلاءوضنوكيالوةعسمنكتململسو

رهظمهلوقنمذوخأماهنرح>نمجرخننالبقيأارهظنألبقهلوقهةعفترمةملاق

.افلادمبزرباذااروهظرهظيءيشلا

متهمرجفلاتقويفءاجامزج
وأهماقمهيلافاضملاةماقاوفاضملافذحهيففرجفلاةالصيا«رجفلايلصيهلوقف

الفةيفرظلاىلعرجفلابصنلوقت هلوقورجفلاتقويلصيناكىنملافهيلعوفذحنوك

لثماهطرمبةأرملاتعفلتلاقيوتاففاتموتاللجتميأءافلادمبةلمهملانيلابهتامفلتم

نوكيالعفلتلاليقوهوحوءاسكوطرمنمهعفلتامرسكلاعافللاوىنعموانزوهبتفحلت

هلوأرسكبطرمعمجطورللاوهفشكوسارلاةيطغتممنوكبففتلاوسارلاة.طغتبالا

يضتقيامليمشنبرظنلانعوةأرملاهبعفلتنوهبرزتؤيهريغوأفوصوأزخنمءاسك

ىمسإالليقوكلذريغوأفوصوأزخنمملعمءاسكوهليقوءاسنلاسلبصاخهنأ
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ألاطورللا«ميبرلالقشبنلاوسننلانمف «ةماظلاوهودحاوسلنلاوشنلاورز

.اجام
نعديزنبرباجنعةديبعوبأهيهفنختنمىلعديدشتلاوءاشملادوهشيفتح
رما7بطحفتطحرمآناتممهد_ةللاقملسوهيلعهللاىلصءيزلانعةريرهيأ

دوسارعشنمطرمموقبدودرموهوءاسنلاالاهسبالورضخأناكاذاالاًاطرص

تانمؤملاءاسننكتلاقةشئاعنعانموقدنعثدحلاظفلهسلنلانمنفرعيامهلوق «
نويبيلانبلقني.نهطورمتاعفلتمرجفلاةالص«لسوهيلعهللاىلصءيبنلاعمندهشل

نمضعبفرعبالويراخبللوةعامجلاهاورسلفلانمدحأنهفرعبالةالصلانبضقينيح

نيسحةالصلانمفرصنيناكهناةزريأث٫دحنببواذهنيبةضراعمالواولاقاضعل

سامملاةيؤرنعرابخاكاذودم.ىلعةعفتملاةبؤرنعرابخأاذهنالهسيلجلجرلافرعي

سلنلاحابصملايفوةملظلاوهودحاوسلنلاوشبنلاميرلالاق«شبنلاوسلغلانمهلوق «

ةيقبلانيتحتفبشبنلاراتخملايفوسلغباوجرخاسياغتموملاسلغوليللارخآمالظنيتحتمب

نم يفوںهقرممعانتمالةلعسلغلانالةيليلمتسلفلانمهلوقيفنمولبالارخاةملظليقوليللا
جورخزاوجوتقولالوأفحبصلاةالصلةردابلابابحتساثيدحلا دوهشلدجاسملاىلاهاسالا

راهنلانمرثكأةببرلاةنظمليللانالىلوأبابنمراهنلاينهزاوحهن.ذخؤيهلللايفةالصلا

ىلعمهضعببلدتساوةنتفنهبوأنميلعشخملاذاكلذلحمو فنالاةرمتخةأرملاةالصزاوج
ىارصنالاةئيهنعتربخأامنااهنابضايعهبقعتوةالصلادوهشاةفصعفلتلالمجهنافمفلاو

مةهيفلاخمنمىلعددشتلاوءاشملادوهشيءاجامزوح

ىلصهنأهلوأيفرلسمدازوهنودليقومزمزمهلاومسقلاباوجماللا4تممهدةلهلوته

هلوق»ت٫دلاركذ_هسدافاقتمهدقللاقفتاولصلاضمبيفاساندمفملسوهلعهنلا

فصتينألبقبطحلامسابهفصووهبفرانلالاعتشالهسيلرسكبيأ4بطحيفبطحم
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يذلاوممويبمهيلعقرحأفلاجرىلافلاخامسانلامؤالحر1.اهنذؤيفةالصلاب

«ءاشملادهشلنيتنسحنبنامرمواانيمسامظعدجمهن]مهدحأمليولهديبىسفن

رصأمنهلوق»هيلالؤياممسابهامسثيحازاجمرسكينألبقهتاهمأيفناكثيحهب
اهروضح.ييااهبنذؤيفهلوقو»مالاعاهلهفواهتماقاو.اهيلاءاعدلابيأيةالصلاب

زاوجهيف«الجررماتهلوق»ةالصلابرصاهلوتلليصمتاهدعدامنافة..,رمتءافلاو

ىلافلاخاهلوق»اهاربةحاصملمامالافلخزاوجوةعاجلايفةمامالايففالختسالا

وأهنعباغاذاهانايانالفىلافلاخيرهوجلالاقومهفخنممهبتآيا«لاجر

يناينمهنظفلاخاوامهيلاريسأوهكرتنافةالصلاةماقانمترهظأيذلالعفلافلاخا.ىنعملا

نعفلخناىنعملاوخسنلاضمبيفوهامكفلخأفلاخاىنعموأمهبلايدصقنعةالصلالوغشم

ىلاةالصلا ديدشتلاب«قرحأفهلوق»نايبصلاوءانلاجرختلاجرلابدبقتلاونيروكذملادصق
ملسمةياوريفوچمهنويبمهيلعهلوق»هقيرحتيفغذاهقرحلاقريثكتلاهبدارملاو

سيلذالاملاىلعةرصاقتسيلةبوقملافاهبفنمىلعنويبقرحافحلاصيبأقيرطنم
هلوق»ملمبتتويبلاونيدوصقملاقيرحمدارملالبطةفتويبلاقرحممهليكنتضرلا
ىنملاومتيامآريكملسوهيلعةتناىلصءيبنلافناكمقوههديبيمنيذلاو
يذلارمألاىلعمسقلازاوجهيفوهريبدتوهربدقتبيأ.ديبدابعلاسوفنرصأنا
امظعهلوت»اقلطمهتابفلملاهركنمىلعدرلاهيفوهناشمظعىلعاهيبنتهيفكشال

» نبتامرموأهلوق»زوجتكلذبمظعلافصويفونيمملهيلعايلقعينمانيمس
يذلاريفصلامهسلارسكلابةامرملاليقوةدئازهمي۔وحتفاىكحوملارمسكبةامرصةبنثت

هذهنمنيعبسيطعينأىلايدولىنملاواهاندأوماهسلارقحاوهويراهبملستي

يعلضنيبامةامرملاليللالاقوهيجوريغهنابيرشخزلهدروةباجالاسالماهسلا
ةاشلاىملضنييامبرسفياذكهنأالاهيجواميرداالفرحادهةديبعوبالاقوةاشلا

موكىفاهنومريةددحملاصناهبنوبملياوناكةعلةامرلاشةخالالاقوهنراقحهبدرب
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نباعجثدل١دارصاذ_هنوكنألعالوبلغموكلافاهنيمأمهافبارتنم

يناسفنثعابمثنوكيلنسحلابنيتامرملاونمسلابملظلافصوامناووهللاولكألايتوهش

مذىلاةراشالاهيفوامهصيصختىلع ريقملا؟يثلاىلعصرحلابمهفصووةالصلانعنيفلختملا

يفوةماركلالزانموتاجردلاميفرلصحماميفطبرةتلاعمهببوعاموأموعطمنم

ديعولاورجزلابتعفترااذاةدسفملانالةبوقعلاىلعديدهنلاوديعولامدق4ثدحلا

نمموقهبلدتساولصحدقوةدسفملامفدضرغلاناللفلابةبوقعلانعكلذىنك

هتةرفحورجزلادرومدروربلاناب4ضرتعاو+لاملاةبوقعلازاوجىلعمهريغوةيكلاملا

هنارهاظلانالهبالابجاولامتيالامبابنمقيرحتلانألمتحماضيأوةدايمريغ

وقعىلال۔صوتيال نأ«نكممو»ليقاذكاهفممنافتخالمهيلعمهتويبقيرحالامهنب

لديومهبلعقيرحتلابظالغالادارأنكلومهنويبنممهجارخابةنكمممهنبوقعنأبباجم
يفكلذبمه«ملسوهيلعةتناىلص»»هنالةرغىلعمئارجلالهأذخأزاوجىلعاضيأ

يذلاتقولابمهتنبنرأىأآرفةعامجلايفةالصلابلاتشالاهيفهنمدهعيذلاتقولا

كراتلتقةيعورشمىلعهريغويبرعلانباهبيلدتساو»هيذممقرطيالهنأنوةتحت

وهامكةيصعملالحممادعازاوجىلعاضيأىبرعلانباهبهلدتساواهبانواهنمةالصلا

رسكبءاشعلادهشلهلوق»لاملابةبوقملايفليقامكخوسنمهنأ,بقعتوكلامبهذم

دمحأدنعرمعنباثيدحلةمتعلاباهتيمستممضعلهركوةمتعلاةالصلمسادملاوةلمهملانيملا

منبلغتاللوقب«ملسوهبلعهللاىلصةلالوسر»تعمسلاقةجامنباوينأسنلاوملسمو

كنبلغتالملسملةياوريفولبالابنومتعيمهوءاشملااهناالاكتالصماىلعبارعالا
نكللبالابالحممعتاهناوءاشملاهلفباتكيناهنفءاشملاكنالصمماىلعبارعالا

ولوامهوتألحبصلاوةمتعلايفامنولميولوكلاموفنصملادنعةريرهيبأثيدحيف
ليقفوبح تلثةكرحةمعلاوينثدحيذلالاقاذكهلاقةمتعلالوقتنأهركتامأكلامل

ةرخآلاهاشملاةالصتةووأقفشلاةبويغدعبلوالالبلا



)٢٥٩)

.اجام
موبتاذسنأامنيبلاقهللاهمحردبزنبرباجنعةديبعوبأ«رارفصالاتنويف»
لوق«ملسوهيلعةلاىلصهنلالوسر».تءعمسلاقاهريخاتوةالصلال.جهتركذذادعاق

ناطيشلاينرقنيبتناكوسمشلاترفصااذاىتحثدحتيمهدحأسلجتنيقفانملاةالصكلت

.....؟الاامفةاركنيالامرأرقفم»
ميهرارفصالاتفويفءاجاموتح

27ةالصلابنواهتلانعسانلافيوخنوةرخآلارومأبريكذتلليأ«دعاقهلوق»
مدنعهظفلوةجامنباويراخبلاالاةعامجلاهاورثيدحلانبقفانملاةالصكلتهلوقفقافنلا

بقربسلجبقفانملاةالصكلتلوقيلسوهيلعةتناىلصةتنالوسرهتمسلاقسنأنع

يفأةياورينواليلقالاهتناركذيالاعرأاهرقنفماقناطيشلاينرقنيبتناكاذاىتحسمدلا
ةياغوهمهغلبماهنافايندلاروبمأيفيأثدحتيهلوقفقفانملاةالصكلتهلوقلراركمتدواد
ةملظلابقاباهءوضّلقواهنولريغتيأ«سمشلاترماهلوقلفقاولانعهايعلهدصق

نبانعورارمنصالابرصملاتاوفىلاةراشاثيدحلايفورارفصالااه٬وضطلاخىتحليللا

«ملسوهيلعةتناىلصهتنالوسر»زوكربشلاسبحلاةجامنباورلسمودحأدنعدوعسم

ملسوهيلعةناىلصةلالوسر»لاتفترفصاوأسءشلاترمحاىتحرصملاةالصنع

مہفاوجأهللااشحوأرانمهروبقومهفاوجأتلاألمرصملاةالصىطسولاةالصلانعانولنش

سمشلايذاحبناطيشلاناوهرهاظدارملالقهناطيشلاينرقنيبهلوق»ارانمروبقو
تركلاهنراقيفذثنيحاهلنودجسلرامكلانالاهعولطدنعكلذكواهبورغدنعهرقب

باطخلالاقوهلنودجسبامامهناوعالوهلليخوهلنيدجاسلاةروصيفاهلنودجاسلا

نورةلاتاوذةمفادكاليجمتنعملهتفادموناطيشلانييزتلاهريخأتناهانعمولثمنوه

تاكرملاةعرسرقنلابدارملاوتاعكراهدميتارقنعبراياهابرارةنيفهلوق»هفدتام
ىلامتهلوفدحىلعوه«اليلقالااهفةلاركذالهلوق9هوحموبحللرئاطلارقنك
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ءاحام

يننميفتح لوسرنعينلبلاتدبزنبرباجنعةديبعوبأميهاهنعمانوأةالص
» عيرلالقاهركذاذااهلصياهنعمانوأةالصيننملاق«لسوهيلعتناىلصةتنا

ةالصلاهيفهبلعبمنيحينكلذوه

ركذبدارملاوهماليلقالاهللانوركذيالوسانلانوءاربىلاسكاوماقةالصلاىلااوماقاذاو

كلذنولوقيالنوقفانلافريبكتلاوحيبستلاوةءارقلانمهبرومألاركذلاةالصلايفةلل
م-متايعميفةلنتشممهبولقفركذلادنعبلقلاروضحدارملاوأمهرقنةعرسلهضعبلبهلك
تنوىلاةالصلاريخأتةهاركلعليلدتبدلايفومهبولقيفسيلاممكرحتتمهننسلأو
ةالصاهنأبهتالصىلعلاوتقولاكلذىلارذعالباهرخأنممذبحرصتلاورارفصالا
ملعاةتناوعوشملاهلمنبالشيحبةالصلايفةعرسلامذىلاةراشااعبرأرةنيفهلوقيفونيقفانملا

ميهاهنعمانوأةالصيسننميفءاجامزتم
ةالصلانعمكدحأدقراذالسمةياوريفخلااهنعمانوأةالصينمهاوق «

نبسنأنعوهيركذلةالصلامقالوقيلجوزعةتلانافاهركداذااهلصيلفاهنعلفغوأ
ةرامكالاهركذاذأاهلصيلفةالصيسننملاق«ملسوهيلعهللاىلصءيبنلافنأكلام
«ملسوهياعةتناىلصءيبنلا»نعةريرهيبأنعوملسمويراخبلاودمحأهاوركلذالااهل
ةعامجلاهاورهيركذلةالصلامقأولوقبىلاعتهللانافاهركذاذااهلصيلفةالصيننملاق
هموننمهبتنااذاوايسانناكنااهركذاذااهلصيلفهلوق»يذمرتلاويراخبلاالا
لاقخسنلاضعبيفاذهدجودقويئحملالاق(اهتقوكلذف)حاضيالايفدازامئانناكنا
اهبفةالصلانعانيهنيتلاتاقوالانمازارتحاةالصلاهيفهيلعبجمنبحىفكلذومييرلا
ىلااهرخأتاقوالاهذهنم؛يثيفاهركذاذاهنافءاوتسالاوبورغلاوعولطلايهوا
اهنداعاتقوليقنيلوقاهتتوكلذفهلوقيفحاضيالابحاصركذوهدعبيذلاتقول
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اهالومسنواباترمانبنمؤلامانأدزنبرباجنعةدبعوأىطسولاةالصلايف »
ہ ____ ...__ _ ___ ٠ س

نمولاقاهيضقيانيداهلمجامبوحوتقوكلذناىلابهذنفلاتاهضرفتقوليقو

نمهبتناامدعبوأاهركنذامدمباهكرتنافاهلاتقوهلمجاهتداعاتقوهناىلابهذ

تقوواهذاهركذةالصتةوعماهتقومهضصعللاقوكالههفاهيلصنامرادقمهمون

ةالصلاتةوريمغيفنراكناوةالصلاتقويفكلذناكاذاهمانمنمهيفهبتنا

تقويفهبتناواهركذنااذهىلعفلاتةلبقتسملاةالصلاتقوجرخىتحهانركذامىلعف

ةسنملايلصيناهيلعوهيذناتكرتشمامهفةرضاحلاتقوةسنملاتقوراصةرضاحلاةالصلا

زوجبلاحيفاهنيبعمجبنأدارأاذاتاقوالايفتاكرتشملاةادؤملاىلعاسايقةرضاحلامم
لاقنممهنفدمعتملايفاوفلتخاومئانلاويسا:الءاضقلاةيعورشمهثيدحلايفوملاهل

عميسانلاومئانلاىلعءاضقلابجواذاهنالىلوأبابنماضيأهقحيفعرشيءاضقلانا

الواهطقتقولايف4تهذلاقلمآدقةالصلابوجوفاضنأوىلوأدماملافامعجرح ١ عفر

ثيدحلاىفوهتمذيفندبوجولاواكلاهنوكيتقولاعييضتوءادالابالابوجرلاعتر

بجواماهنالدمعتناقحيفعرشيملءاضقلانالاقنممهنموىضقيناقحأهللانبدف

عراشلانمنذابالاحصيالتقولادعبهلعفواعاجاكلههعيضنافتقولايفءادالاهيلع

يفجاولاهنعطحالتقولادعبهلعفقرافلاعمسايقرودعملاىلعهسا.ةونذاهلدربلو

مونلاونايسنلاطورشمءاضةلانالثيدلارهاظنمباطخلاليلدباضيأاوكسمتدقوتقولا
ملعأةناوتقولادعبىلصيالسنبملنمناهنممزليفطورشلاءافتنامزلتسيطرشلاءافتناو

ميهيىطسولاةالصلايفءاجامتح

ابتتعيأ«اهالومسنوباباهلوق»اهنعهتنايضرةشئاعىنعي«نينمؤملاماهلوق «
هنعىورواهنعهللايضرةشئاعهنالومنعيوربناكونابحنباهقثواذهسنويوبأو
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تاولصلاىلعاوظفاح)ينافةيالاهدهتنمباذاتلاقفافحصماملبتكبأ (ىطسولاةالصلاو
ه“ىطسولاةولصلاوتاولصااىلعاوظفاحهلعتلمأفاهنزآأهنلباملف «١

ناسلنمربلاذخأهنعهلليضردبزنبرباجنوكينالمتحموةلاوطوبولسنبديز

رمالادهاشهنأوأامهنعهبقثينمموأسذو.فأنمهذخأهنأوأاهنعهللاىضرةشئاع

د۔_:ءعالاقاسملااذهربلاقوسيالهنعةللايضررباجةداعوث,دلاقايس.رهشااك

الاةعاجلاهاورثيدحلاوسيلدتكلانهسيلفلاسرالابملعلاعمالالسربالوةدهاشملا

وملايفكلامدنعاضيأةصفحنعبابلايفوسنوبيبأنعةجامنباويراخبلا ورمعلاقاط

ةالصلاوتاولصلاىلعاوظفاحىلاتيهتنااذاهلتلاقافحصماهلبتكيناكهناعفارنبا

» نيتنافةتلاوموقورصملاةالصوىطسولاةالصلاوزهرتكاتلاقفاهتنذاةينافىطسولا
يففاكنبظفللارباغتوةفصىلعةفصةفطاعوأةدئازامارصملاةالصواهلوقيفواولاو

افالتخايهامىطسولاةالصلانيعتيفمهدعلنموفلساافلتخادقونيفطاعتملارباغ

اناىلعلديثدحلااذهوجراعملانمثلاثلاءزجلايفهتلدابهركذانيصقتسااريثك

ملسوهبنعتناىلصينلانالعنعيورملااذكورصملا مروبةةتلالمبازحالاموبلاقهه

ملسمويراخبلاودمحأهاورسمشلاتباغىتحىطسولاةالصلانعانولنشايكارانممويو

لاقلاقدوعسمننبانعورصملاةالصىطسولاةالصلانعانولنشدواديباودمحاوملسملو

ثريدحاذهلاقويذمرتلاهاوررصملاةالصىطسولاةالصملسوهبلعةلاىلصهللالو۔ر

نبةرمسنعوةجامنباوملسمودمحادنعاضيادوعسهنبانعباب!ايوحيحصنسح

ه.بادنسميفدمحانبهللادبعدنعاضياىلعنعوهححصويدمزتلاودحادنعبدنج

هلوقواهيلاةباتكلاءاهتناباهملعايأاهناامهلالفهلوةاذكوينملعفيا«ينافهلوته

طورشلاوناكرالاةلماكاهتاقوأفاهئادأاهوبناراهتاولدلاىلعاوظفاحلىلاعت

ليضفتلااهانع.ىلعفىطسولاوماتهالاديزلماتلعصاخفطع«ىطسولاةالصااوهلون»

وهيذلاط۔ولانمتسالوراياوهيذلاطسولانميهوطسوالاةثؤماهناف
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» ىلصهللالرمسرنماهتعمساذكهتلاقفنبتناقةتلاوموقورصملاةالص ملسويلعةتلا «

ضرفىإ .دةهكرفسلاورضخلايفةالصلا

صةنلاوةدابرلالبقبامالاليضفتالىنبيالوليضفتلااهانعمىلعفنالنيشنيبطسوتلا

لمفأهنمىنيبالفاههلبقيالهنافنيثيشلانيبطسوتلافالخامهلبقرايخلاىنمبطسولاو

نمرسعملاىلاةالصلاةفاضاوىطسولاةالصالنايبفطعهريصعلاةالصهلوق»ليضفتلل

هلوةل«نيعيطمهانعمليقهنبتناقهلوقراهنلامايصوليالامايتكهنامزىلا؛يئلاةفاضا

هانعمليقوهريغودمحأهاورةعاطوهفنآرقلايفتونةلكملسوهيلعهللا,لص ««

انيهنوتوكسلابانرمافتازنىتحةالصلايفملكتانكةرأنبدبزتيدحلنيتكاس
كاهتيلمأيتلاةلاحلاهذ_هىلعيأههاهتعمساذكههلوق»ناخيشلاهاورمالكلانع
رتاوتيمليتلاةذاشلاتاارةلانميهفاهؤرةهملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»تعمس

ةنآرقلاكحىطعتالفلقنلايفنآرقلاةبترغلبتملاهنالةالصلايفاهتءارقحصتالواهلقت

اهنالاهبجتحمليقالمأكملاتابتايفاهبجتحملهوةوالتلاماكحأوةدابعلاءادايف

حصاذااهلوبتنملقأالفداحربخ نالاهبجتحالليقواسأراهؤانلانكمبالفربملا
لبداحالابتبثتالةينارقلاونارقاهناىلعاهاوراماوطقفربخاهناىلعاهوربمليوارلا

لوصالاينطوسبمفاللاوةيهفاشلايناتلاىلعومهريغوةينلالوالاىلعوطةفرتاوتلاب

ترمأامناوطقفريسةتلالقنتدارأامناوةينآرقلالقندرتةشئاعنألمتحموهتلق «

هلعاوناكامهدعبيلامتحالااذهناكناواهدعبنمهماعيلوهاسنتالئلاهفحصميفهتاب:اب

اهنحصمفهتنبااهنأهبرميهنافانرقنكبملفحصملايفءيثتابثأنعزرحتلاةدشنم

عأةتناوهريغيفةدايرلاتبثتملثيحريسفتهناملعرظانلاهآراذافهريغنوداهبصاخلا

متورفلاورضحلاىةالصلاضرفيفنورشعلاومساتلابابلازي

ةرضاحلاوودبلافالخومفنينحتفرضحلاامأهرفسلاورضحلايفةالصلاضرفىهلوق «
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ءاحام
تلاقاهنااهنعهللايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأةالصلاتضرفاملوأيف»
نيتعكرةالصلاتضرف رضلاةالصيفديزورفسلاةالصترقأفرفسلاورضحلافنيتعكر

نالفوةرضاحلالهأنمنالفلاقياهدضةيدابلاوفيرلاوىرقلاوندملاوهوةيدابلادض

يمصالالاقوديزيبأنعا.ذكرضحلاىفةهاقالارسكلابةراضحلاوةيدابلالهأنم

ةيدابوأةرضاحيفناكنطولاسفنوهورفسلالباقامرضحلاببترملادارأوحتفلابوه
ىرتلهأمهموقىلعتازناهنافةالصلاهيفتازنيذلالصاللةاعارصوأابيلفترضملابربعامناو
ومعلمهمكحيفةيدابلالهألخدن امأوةالصلاةماقااهنمسخىلعمالسالاءانبلوباطملام
رفاسوهفبرضبابنمارفسلجرلارفسلاقةصوصخلاةفاسملاعطقلمسافنيتحتفبرفسلا

دصقلوألاحراللجرخاذاكلذلاقيبحصوبحاصوبكروبكارلثمرفسعجلاو

هلانالىودملاةفاسمقوفعضوم حتفبىودعلاوارفسيودملاةفاسمنومسيالب
برملاويرجلانودوهوةلورلابراقييشلانمبرضوهوودملانممسااروصقمنملا

ةعرسناةداسلانالارفسيشالنمعونلااذهبةداعلايفاهعطقنكممىتلاةفاسملايمال

ملعأهللاوبيرقلاناكملاىلاالاىنأتنالريسلا
ميهةالصلاتضرفاملوأيفءاجامزح

ىضرةشئاعنعدجأويراخبلاًاضأهاورثدحلا«نيتكرةالصلاتضرفهلوق»

دازلوالاىلعرفسلاةالصتكرتواهبرتضرففرجاهمنبتهكرةالصلاتضرفلاقاهنعةلا

باقبرطنمدحأ نابحنباوةممزخنباىورواثالثتناكاهنافبرغملاالاناسكن
لوسر»مدقايفنيتعكرنيتعكررفسلاورضحلاةالصتضرفتلاقةشئاعنعقهببلاو
تكرتوناتمكرناتعكررضلاةالصيفديزنايطاوةنيدملاملسوهلعهللاىلصةتا ةالص

رصقلابوجوىلعلديثيدحلاوراهنلارتواهنالبرذملاةالصوةءارقلالوطلرجفلا
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البجاواندنعرصقلافةبودامملاوةيفنحلاوانباحصأهرهاظبذخأدقوةصخرالةميزعهناو

يباطخلالاقململالهأنمريثكلايوونلاهبسنويلعورمعنعيورملاوهوطقفزئاج
رفسلايفبجاولاوهرصقلاناىلعراصمالاءاهقفوفلسلاءايلعرثكأبهاذمناك

ةداتقوزيزءلادبعنبرمعنعكلذيوروسابعنباورعنباورمعويلعلوقوهو

تقولافمادامديعيكلاملاقوكبرأرفسلايفيلصينمديمينالسنبدامحلاقونسحلاو
بابلاثيدحاننالدتسامهضعبهيضرتعاو»اضيأكلاموليقدمحأويفاشلاانفلاخو

لوأاماهباوجلاو»»ةالصلاضرفزامزدهشنماهنأبوعوفرمريغةشئاعلوقنمهنأ
ةصقلاسردتملاهناميلستريدقتيلفايناثامأومفرلاحهلفهيفيأرلللاحعالامساذهناف

«ملسوهبلعهتناىلصءيبنلاوفنعهذخأنوكبنااماهنالةجحوهويباحصلسرمنوكي
رتاوتلاههانلقوهارتاوتملقنلاتباثناكولهماولاقثةجحامهالكوكلذكردأرخآيباحصنعوأ
يفةالصلاتضرفملسمدنعسابعنباثيدحهضراعيچاولاق»مزالريغاذهلثميف

قباسلانايبلضرعتيملهناللمجبسابعنباثيدح(انلق)نيتعكررفسلايفواعبرأرضحلا
دنسملاحرشيفريثالانباركذهاولاق»ضرامتالفنيبمةشئاعثيدحونيضرفلانم

عيبريفةالصلارهقناكهريغلاقوةرجملانمةعبارلاةنسلايفناكةالصلارصقزا
ذوخأمريثالانباهركذامهانلق»اموبنيدرأبةرجملادمبليقوةيناثلاةنسلانمرخآلا

فوملاةالصلوهامناخيراتلافةعبارلاةنسلايفناكفوملاةبآلوزنناهريغهركذامم
بابلاثيدحايهنمءيشفلاخالفنبرخالانبلوقلايفلوقلااذكورفسلاةالصنود

رصتلازاىلعلد(ةالصلانماورصقتناحانجكيلعسيل)ىلامتهلوقناچاولاه

الوأاماهبانلقهصيخرتلاعضوميفكلفومالاعفرىلعلدبحانجلايننالةمخر
رايالارخآناههماورغكنيذلاحكتتفينامتفخناوهاهمامنوفوحلاةالصيفتلزنةبآلاناف
امنيباخملاسوتيفءيشلنوكيلببوجولامدعمرلتسيالحرجلايفننافايناثامأو
نيتعكرلانالعاضرأ»ثدحلالديو«ملعاونيتورلانيمسلايفكلذلثمءاج

ارصقنايمسيامهايتالالوقلاوهدملاينياوغلادحاوهوارصقنايمسدالرفسلاف



(٢٦٩٦(

ءاجام
لاتفرعنبهنادبعلجرلأسلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأرفسلاةالصلصأيفف

حاضيالايفهيلعلدتساواننامزيفروهشملاوهودعاوقلاب.حاصهيلعيشميذلاوهو

نمالايفةالصلارصقناكإنينمؤملاريمأيلاقفلجرهلأسهنعهللايضررمعنايورامب
ىلصءينلا»تلافهنمتبحاتبجدقلهنعةللايضررملاتفمنفخنالوقيةئلاو

حاضيالايفلاقهتفدصاولبقافمكيلعاهبقدصتهللانمةقدصلاقفيملسوهيهللا

ةصخرهنوكنايباوجلاو»فيفخموةصخررمسلايفرصقلاناثيدحلانمموههملاف
رضحلايفةضورفملاعبرالاىلارظنلابفيفخوةصخرهنافامامتهتيمستينانيالانفخو
رفسلايفتكرلا(الزلاقيهرصقأرفسلاةالصنعلثسمالدلاهيلعهنايورو امنارصقاتسبل
ريغامامتناتمكررفسلاةالصلاقهنأهنعهللاىضررمنعوفوملادنعةدحاورصقلا

سبليظفافالخورفطتفةيمستلاىلاعجارعضوملااذهيفاللاوكيبنناسلىلعرصق
ملعأهللاوىنعمريبكهتح

متهمرغلاةالصلصايفءاجاموتح

دلاخوهاذهدلاخويئاسنلاهبحرصامكدلاخنبهتنادبعنبةيمأوه«لجرلأسهلوق»
اذهةيمأناك«ىكملاىلوالاةلمهملارسكبصيملاييأنباةلمهملارسكوحتفلابديسأنبا

عب۔وأعرأةنستاميلجسلاهةو»سبقنبةيطعويرهزلاهنع.ىورورعنبانعيوري

هناففولاةالصاماهنآرقلايفرضحلاةالصوفوملاةالصدجماناهلوق»نينامثو

ةالصاماوةبآلا(اورصقتناحانجمكيلعسيلظضرالايفمتبرضاذا)ىلاتهلوقيفاهدجو
تناكةالصلاناإمهلوقو«ةالصلااوميفاوهىلاعنهلوةوحينةقاطملارصاوالالحاهنافرغلا

يفةروكذميأهرفسلاةالصدجنالوهلوقهكلذهابشاوهاتوقوماباتكنينمؤملاىلع
هيلعةتناىلصلوسرلاو»»ةينآرقلاتالاججالاتعحتةلخاديهفالاوصاملااهسابنآرقلا

كلاانلزيأو»ىلامةلاقويلصأينومتيأرامكاولصمالسلاهبلعلاقدةوكلذلنيبملسو
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رفسلاةالصدجمالونآرقلاىفرضلاةالصوفوملاةالصدمتانانمحرلادبعابأإيهل
ملعنالو«ملسوهبلعهللاىلصادمحمهانيلاثمبدمتهتنانااذهايرمعنبةللادبعهللاقف

» لعفهانيأرامكلمفنامنافاثيشل

لعفيهانيأرايكلفنامنافهلوقبرمعنباباجأاذهلومهيلالزنامسانللنيبتلركلا

هتوابنلراهظاوهلاؤسلراكناهمسافرعيهناعمباطخلايفهمبأامنااذهايهلوق ««

الوةيعرلاماكحالانمينبهائيشملعنالوهلوق»ل۔رأيأ«ثدقهلوقف
باتكلاامنورد.الةيلهاجلهأاوناكم۔منافةرخألالاوحأوالارابخأنماهريغ

ىلامتهلوقلالاثتماكلذريغلءفناليأههلعفيهانيأرمكلعفامنافهاوق»نامالاالو

«.وذفنلوسرلاكاتآاموللئاقنمزعهلوقوهةنسحةوساةتنالوسريفمكلناكدقلف
نارقلابتبثياككاهبتبثيليلدوهففوخالبهملسوهيلعهتالص»رصقدقو

ىلعرفدلايفدبزيالناكويملسوهيلعهلاىلصءيبلا»تبحصلاقاضيأرعنبانعو

حيحصيفثيدحلاظفاوملسمويراخبلاودمحأهاوركلذكنامعورعوركبابأونيتعكر

لجوزعهللاهضبقىتحنيتعكرىلعدزيمفهملسوهبلعةتناىلصءينلا»تبحصملسم

دريمفامعتبحولجوزعةللاهضبقىتحنيكرىلعدزيملفرمعتبحصو
يفلصلنرامثعنانيتياورلارهاظولجوزعهلاهضيقىتحنبتعكرىلع

هتفالخنماردصنانععمولاقهنأرمعنبانعملسملةياوريفوامامترفسلا

دملمانامثعناروهشملاوهاذهويوونلالاقنبنستسوانبنسنامثةياوريفونا

ىنمريغيفهللاهضبقىتحنيتعكرىلعدزيملنامثعناباههنبباوهجوهتفالخنمنينستس
حرصدقوةصاخينممامالاىلعةلوحهتفالخنمردصدعلنامثعمامتاةروهشملاةياورلاو

انبىلصلاقديزينبنمحرلادبعزاملسمويراخبلايفوىنمناكزامثعمامانأبةياورف

عمتيلصلاقمثعجرتسافدوعسمنبةللادبعلكلذىفليقفتامكرعبرأىنبامش

نبتمكرىقبدصلاركبيبأعمتيلصونيتمكرىنمبملسوهيلعةللاىلصةتنالوسر «
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ءاحام

سابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ«رفسلاورضحلايفةالصلاتامكرددعيف»

ىلعلاقهملسوهبلعتلاىلصىنلاهنع) (ةعكرةرشععبسميقملا

نعو»»نانلبةتمناتعكرمبرأنميظحتيلفنيتعكرىنمباطخلانبرمععمتيلصو

زاةالصاانماورصقتناحانجكيلعسالفباطخلانبرمعلتلقلاقةيمأنبىلعي

هللالوسر»تلاسفهنمتبحصاملتببلاقسانلانادقفاورفكنذلاكتفينأمتفخ

ةعاجلاهاورهتقدصاولبقافكيلعاهبللاقدصتةقدصلاقفكلذنعهملسوهيلعهللاىلص

لحنالاهنعضارعالاناللوبتلابوجويذتقيامهتتدصاولبقافهلوقيفويراخبلاالا

لمعلارارمتسايفوىنملااذهلايهموصمرحامناهنافنيديعلايفىلاعتهتفايضنعضارعالاك
ءافلادهعىلع.»ملسوهيلعهنلاىلصهللالوسر»دمعىلعرفسلايفرصقلاىلع

نكيملولوه.ازتلالعليادمظعأنيدشارلا ةنلافلاخثيحةبيصمهبىفكلةيصعمهكرتف

يفورءتسملالمعلاوةرقتسملا ماكحألنيبلاوه«ملسوهيلعةتناىلصهأىلاةراشاثيدحلا
ملعاةتلاوهلفيفهبيسأتلابجناومهفيملوأهانعممهفهبءاجاملوبقبجيهناونآرقلا

مهرفسلاورضحلايفةالصلاتاعكرددعيفءاجامتح

اممدصقلاولعفلاباماانطورادلاذختانموهوةماقالابحاصيأميقملاىلعهلوق»
رودلاذختايذلاكطقفلصفلاباماواهنمةلةنلايونياليذلادلبلاىلانئمطملانكاسلاك
ةدهاشهلاحنافةلقنلاىونناوامطقنطوملاحلااذهبحاصزافلاومألاونيلهالاو

نلاوحالالاغفجورلاهنكالوةهربدعلمجرالثمجرخولفهدصقفالخ

ةهبشلاوحضاوقحلاواذكيفهنطو":

برغملايفثالثورصملايفسبرأورهظلايفمبرأ4ةعكرةرشععبسهلوقةلطم

ننسلانماثيشالورتولاثيدحلااذهيفركذملورجفلايفناتكروءاشعلايفمبرأو

لايتحالااذهنممهلدبالموزللانيلئاقلاافناسلاضمبورتولاموزللبقناكهلماو
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) سخلاتاولصلااهبينميةعكرةرشعىدحارفاسملاىلعو (

«سخلاتاولصلاضارتفاتقويفلءاحام

نيخسرفلازواجيذلاوهرفاسملاىلعوهلوق»مهلوقلاعفادثيدحلاناكلالاو

تاذجرخ«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهنالاههتزواحمادصاقجرخوأهنطونم

تدرألاقفكاذنعلثسفعجرمثمهبيلصفةفيللايذيفراصاذاىتحهباحصأهعموموب

هلدجأموةيبقفلامهبتكيفانباحصأهركدثيدحلاورفسلادحوأرفسلاةالصكملعأنأ

امطقنمكلذكهووروهانعمىلعاوقفتاباحصالانكلثيدحلابتكنم؛ئشيفآركذ
ىلعبذكلانمممزرحنةرثكومهطايتحاةدشلمهريغلصتمنمتبثالمممطقنمناو

لوسرىلعبذكلابفيكفنيدلارومأريغيفوملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»ريغ

ممتلصلاقسنأثدحهلدهشيواضرأنبدلارومأيفو«ملسوهرلعهتاىلصهللا

ةفيللايذبرصمااهعمتيلصواعبرأةنيدملابرهظلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»

ناخسرفيهولايمأةتسىلعةنيدملانمةفيلحلاوذوملسمويراخبلاودمحأهاورنيتعكر
برنمالثالثورصعللناتعكرورهظلناتمكر«ةمكرةرشعىدحاهلوق»»ملعأهللاو
ىلصميقلافلخىلصنافميقلافلخلصيملاذااذهورجفللناتعكروءأشعللناتعكرو

يفبرأوأميقملاريغعمنيتعكرنيبرايخلارفاسمللفكلذبتضمدقةنسلانالهتالصك

يفحيرصوهلبرصقلابوجويلاةراشارفاسملاىلعوهلوقيوميملافلختايعابرلا

نباويئاسنلاودمحادنعواضلابوجولاىلعليلدميقملاضرفلالباشمهركذنام٩وحو

زاتمكررطفلاةالصوناتمكرىحضألاةالصوناتعكررفسلاةالصلاقهنأرمعنعةجام

دنعو«ملسوهبلعةللاىلصدمحمهناسلىلعرصقريغنممامتناتعكرةمجلاةال۔صو

انمطفلالضنحوانانأيملسوهيلعهتناىلصهللالوسر»نالاقرمعنبانعيئاسنلا
رفسلايفنيتعكريلصننأانرمألجوزعهللانأانملعاميفناكف

ميه(سخلاتاولصلاضارتفاتفويفءاجامزوح
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هيلعتضرفهيملسوهبلعهنلاىلص‘ىنلا ٢ نأسابعنبانعديزنبرباجنعمةديبعوبأ

رثشعةم.۔هترجهدعبسمالتيبىلاماللاهلعىلصونيتنسبهترجهلبتسخاتاولصلا

ه“سدقملاتيبىلانولصيةنيدلالهاوراصنالاتناكوارهش

ىدحاسأرىلعكلذونيتنسنارجاهمةنيدااىلاهجورخلبقيأهنبتنسإهترجهلبقهلوت «

تذرفلاقكلامنبسنأنفءارسالاةليليفملسوهيلعتلاىلص»هنمبنمةنسةرمشع

ناستلمجىتحت.نيسمخهبيرساةللتاولصلاملسوهراعهللاىلصءيلاجىلع

وقلالدييالهنادمحاييدون يذمرتلاويئاسنلاودمحأهاورنيسخسخخاهذهبكلناويدلل

لوالاعيبررهشتلخنبرمشعوعبسليقوةرشعمبسةللتناكءارسالاةللوهححصو

ليقورخالام:؛رنمتلخنيرشعوعبسليقونأضمرنمتاخنيرشعومنةليللقو

لبقكلذوةجحلايذيفليقولاوشيفليقوسانلالمعهيلعومهض.!هراتخاوبجرنم

عاجالاهبذىداومزحنامزج«وةنس؛لليقوهيلعهللاةمحرعيرلاد:عاكنيتنسبةرجملا

موبنوكيةيحدنبالافوتبسلاةللليفوةعجلاةلبلمار.الاناكلبفنينسثالنبلبقو
ءا.الاةلللبقةالص!اتناكوةافولاوةرجهلاوثء.اودلوملاقفاويلىلاعتهللاءاشنانينثالا

تااقواهبورغندعبةالصوسمشلاعولطلةةالصطةفنبتالصلمزالاةروسىفامخسننيح

ىلصماقفلمزملاةروسلوأروكذملامابقلاالواضرتفاىلاتهللانااهنعهتنايضرةشئاع
روكذملافيفختلاىلامتهللالزنأ.م,مادقاتخفتاىتحالوحه؛احصاووهملسوه.اعهللا

«ارهثرشعةعب.هلوفهضرفدمراعمطتلبالامايقرامذارهشرمشعىنثادعلةروسلارخا

ارهشرشعةعبسوأرشعةنساهضعبىفوملسميفامكارهشىثعةنستاباورلاضعبيفو

نابلهسماورجحنبالاقيراخبلايفامككشلاب نمقفلرشعةتسلمزجنمنوكب
اعمامهد_عرشعةعبسبمزجنموةدئازلامايالاىنلأوارهشلبوحتلارهشومودقلارهش
ناكوفالخالبلوالاعيبررهشيفزاكمودقلاناكلذولاقكلذيفددرتكشنمو

مكالاهاوروروهجامزجهبوحيحملاىلعةيناثلاهنسلانمبجررهشفصنيفلوحتلا
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ناكومهبلاملسوهيلعهتناىلصيبنلامودقلبقنيتنسوحم ةمكلاىلاىلصملسوهيلعةتناىلصيبنلا

«سدةملاتيبىلاهبجرعناىلانينسيتامكع»

ةرجملالبقناكسخلاضرفنالهنيتنسوسهلوق»خلاسابعنبانعححصدنسب

رادقميفيانيتنسنمآوحةرجملالبقسدقملاتببىلانولصيممفمدقتامكنيتنسب

املكلذمهنيلبتنالسخلاضرفيفهمزككهبمزجيملونيتنسنماوحنلاقامناونيتنس
ناكءارسالانالدباذهوكلذلزرتحافةكمنمماياىلعةنيدملاتناكواهضارتفادمبناك

ضمبنمامهضعبابيرقةدحاوةنسيفاناكامهنكلوراصنالامالسااهبفأدبيتلاةبقعلادعب

هبلعهناىنعلاوهبجرعناىلأهلوقهيلعلديامكسلاضرفلبقيأهةكىلصهلوق»
جعنأدعبوةبعكلااهبفلبةتسينينسنامن4هبجرعينالبقتىلصمالسلاوةالصلا

نينسرشعةكمبةالصلاةدفنيتنسبجارعملادمبرجاهىتحسدقملاتيبىلاسخلاىلصهب

ليفارسااهفهعمزرقيتلانبنسلاثالثلايفرصؤبمملسوهيلعهللاىلصهناىلعلدياذهو

ينءايلملاهفلتخاو»يحولالوأتناكيتلاثالثلايهوةالصلانمءيشبمالسلاهيلع

هريغوسابعنبالاقفةكموهوةالصللاهيلاهجوتيملسوهيلعهللاىلصيبنلاناكىلاةهلا

قلطاوسدةملاتيبنيبوهنإباهاعجيلبةبعكلاربدتسيالهنكلسدقملاتيبىلاىلصيناك

ىلالوحنامظةيمكلاىلايلصيناك.زورخآلاقوسدقملاتببىلايلصيناكهنانورخآلا

نيترمخسنلاىوعدهنممزليهناللوقلااذهفعضوسدقملاتببلبقتساةنيدملا

ءاسنلاةعتمىهوريظنةعيرشلايفاملوانضبجوبالخسنلاراركتناچباوجلاو»

دعدتمرحمتساطواةوزغيفتحيباربيخمويتمرحممالسالاردصيفتحبااهناف

رقتساونيترماهيلعأرطخسنلانافةلبقلاةلئسمكلذكفميرحتلاىلعرمالارقتسافكلذ

سابعنبايرطنموهوخخدنلاراركتىلعلديفنصملاثيدحوةبعكلالاابةتساىلعرمالا

نامثنامزلانمهلبقامنودءارسالادمبناكيذلالاحلاىلعهنعلوقنلالمحبنابجيف

ثلاثلالوقلابابرأهركيذلاراركتلافلاخمفنصملاثيدحنمدافتسملااهخسنرركت
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لوحت اجامةبكملاىلالاقميبرلا»هتلبتىلا

لوسر»لاقتاتفالمأةضيرفوهلهرولافسانلافلتخافرتولامكحيفل
منهبجرعناىلاةبعكلالبقتسيناكملسوهيلعةتناىلص»»هناىلعلديتبدحلاناف
ثيدلانمدافتسملاارهشرشعةعبسبةرجملادعبتخسنناىلاسدقملاتببلبقتسا
ايأههتلبقىلالوحنمنهلوق»ةللادنعململاوتبدحلاةحمالوقأهبوعبارلوق

ارهشرشعةمبنبةرجملادعبناكامنالوحتلااذهوةبعكلايهوجارعملالبتاهبلعناك

ثيدحلاردصهبلعلديامك

تهرولامكحينءاجامزيح
تضرفهلوةىلععرفممالكلااذه«المأةضيرفوهلهرتولايفسانلافلتخافهلوق»
ةلقتسمةضررفنوكاهنالسخجلاىلعةدايزلابىضقيرتولابوجونافسخاتاولصلاهيلع

لاقوضرفهنااضيأةفينحيبأنعيوروهبوجوىلاةفينحوبأوانباحصأرثكأبهذدقو
ضعبوانموقروهمجلاقوتابجاوننسءاجنتسالاوناتتخالاومجرلاورتولاه.زنبرباج
اهلاقميهاربانععيبرلالاقوةنسلببجاوريغهناىلاعتهتناهمحرفندملامهنمانباصأ

ىلص»»هلوقببوجولاىلعهنعةتنايضررباجلدتساومعنلارحيلورتولاتكرتينابحأ
رآولايهومعنلارمحنممكلربخةسداسةالصكدازةلاناهباحصالملسوه۔اعهللا

نمملسوهاعةلاىلصهتلالو۔رجلانلاقةر.رهنأنعدجأةياورًاضبأهلعلديو

ةتناىلصهتالوسر»لاقلاقىذمرتلاالاةسخخادنعبوبأيبأنعوانمسيلفرتوبم

لعفيلفتالثبرتوبنابحانمولعفيلفسمخبرتوبنابحانتحرتولاملسوهبلع
لدتساوهملسملكىلعقحرتولادواديبالظةليفولعففةدحاوبرتوبزابحأنمو
مويلايفهدابعىلعةتل:ملسوهيلعهللاىلص»هلوتبههفنصملا

نرموةنملاهلخدنأدهعهللادنعهلفائيشنهغحنمعبضلةماننممءاجندةليللاو

وهورتولاركذيملوه“فنصملالاقرانلاهلخدبنادهعهتنادنعهلفاثبشنهةحنمصقن



(٢٧٢(

نهبءاجنمفةليللاومويلايفهدابعىلعهللانهبتكتاولصسمح«لسوهيلعهللاىلصةنا
» صتننموةنحلاهلخدينادهعةنادنعهلفائيشنهقحنمعيضيلةماته

وتولابوجوثيدحنيبواذهنيبةافانمالهناههبفو»ملعأةللاوبجاوريغيدنع

ىلص»»هلوقلكلذدمبرتولابجومثرتولابوجولبقسخلاثيدحنوكبنالامتحال
توبثدعبنوكامنا؛يثلاىلعةدايزلانافةسداسةالصمكدازهتناناملسوهيلعةلل

هيلعهلاىلصهتالوسرلنأرمعنباثيدحفنصملالالدتسانمحرصأوهيلعديزمل
تايصوصخنمرايتخالالاحةلحارلاىلعةالصلانافةعامجلاهاورهريمرىلعرتوأچملسو
رتولاموزللبقناكيذلالاحلاىلعلومحمكلذيناببيجاو»ضئارفلانودلفاونلا

ريماثيدحلاقاسوهيلعهللاةمحرعبنرلاوهلاقلاوماكتمللءاتلامذل«تلقفهلوت «

يفكلامهانعمىوردقوهبلعجتحانمدنعوهدنعهتحدلجاجتحالاقيرطىلعدنس

ينبنمالجرنأزيريعنبانعمهدنعهلوأوةجامنباويئاسنلاودوادوبأودمحأو.يطول
ىجدخملالاقبجاورتولانالوقيدحتابأىعديماشلابالجرعمسيجدخملاىعدبةنانك

ةنالوسر»تعمسدمحموبآبذكةدابعلاقفهتربخافتماصلانبةدابعىلاتحرف
نهنمعيضيملنجىأنمدابعلاىلعهللانهبتكتاولصسمخلوتب«ملسوهبلعهللاىلص

ةنادنعهلسيلنهبتأيملنموةنجلاهلخدبنأدهعهللادنعهلںاكنهةحمفافختسااثبش
هلوقهبةدابعجاجتحالعباتثدحلافنصملاجاجتحافهلرفغنءاشناوهبذعءاشنادهع

هلوقنهضرتفاىأةتنانهبتك نمميضنمنافةمانهلوقلريسفتاذهاثيشنمقحنمميضيإل
ةظفاحملاهقوقحنموةصقانلبةماتنجهرجملاثيشنهقح رئاسوفئاظولاوتاقوالاىلع

نممنوكيفقثوموةمذيأيدهعتلادنعهلفهلوقلطورشلا لكودهعنمحرلادنعذختا

هلوقفمكدهمبفوأيدهعباوفوأو»ىلاعتلاقادهعةتنادنعذغخنادقفةللادهمبىفوأنم
وهدعولافهعاطأنماهبهتادعويتلايهةنجلاناغدهملاقلعتمنايبةنجلاهلخدينأ
ةنلديدشتلاوفيفختلاب«صقننموهلوق»نيقتملارادمعنلوةنلاوههبدوعوملاودهملا
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ملعأتناوبجاوريغيدنعوهورولاركذيملورانلاهلخذيزادهعهللادنعلفاثشنهقحنم

ءاحام
ينلاناسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأميهلاطناورفسلايفرصقلايفتح
لاقاهبةماقالايونبالوهوةالصلارصقبامويرشعةسمخحتفلاماعةكممماقألسوهبلعةتلاىلص

ةماةالاريلنملةج>هذهعيبرلا «

تدسفاطرشصقننمنافانكرمأاطرشكلذناكيأ«اثبشنهقحنمهلوق»ةفيعض

نافدشأاذهلبانكرصقننمكلذكهطرشدوجوىلعفقوتمطورخملانالهتالص

ةلجنمهنالرانلاهلخدينأقثوميأههدهعتادنعهلفهلوقفةقرقحلايفالخدناكرالل
ىلاتلاقومآدبأاهفنيدلاخمنهجرانهلنافهلوسروهللاصعينموىلاعتلاقدقوةاصعلا

ةلالدثبدحلايفوهاليقهتنانمقدصأنمو«ديبعللمالظبانأامويدللوقلالدبيام «
ىلاعتهللاهمحرعضولابحاصدنعىرخالاةياورلاهبفانيالوقسافلابيذعتبعطقلاىلع

فنصملاةياورنافهمحرءاشناوهبذعءاشنادهعتلادنعهلسلفنمتابملنمو٭اهصنو

ىلعهتفووهتبونلبقءاشناىنعملاوابئانتامنميفعضولاةياورولانريغتامنميف

ةنيابذايعلاوناسللاةقلقلنمهبءاجاملبةيالفاهيلعهقفوبملءاشناوحونلاةبوتلا

هيهلاطناورفسلايفرصقلايفءاجاميتح
اهبةماقالايونيالوهولاقاذهلونئمطمريغاثكماهفثكمياةكمماقأهلوت «

ناضمريفزاكوهكمحتفيأهحتنلماعهلوت»نطولاكلةبجوملاةنئمطملاةماقالاينعي
تبدحنمهجامنباويراخبلاودمحادنعوهاموبرشعةسمخهلوق»ةرجملانمنامثةنس

متوزغغلاقنبسصحنبنارمعنعوةرشععبسدواديبأدنعوةرشععسلسابعنبا

نيمكرالايلصيالةليلةرشعينامنةكمبمقاحتفلاهعمتدهشوملسوهيلعةللاىلصهيبنل
ةماقالاريلنملةجحهذههلوق»دوادوبأهاوررفسانافامبرأاولصةدلبلالهأايلوق
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هيفلزنيذلاههضوميفمايأةعبرأةماقالايون,ناكاذارفاسملل»»

ءاجام
هيطهتاىلصةنالوسرلاقلاقيراصنالابوبأيبأنع(ميبرلا)رتولاتامكرىف»

نافسمرواملسو جنافةدحاوبفمطتسنإنافثالفمطتسم .امبايوتمطتست
ملسوهيلعةىلصهنالصزأهانممهكهعضوميفمايأةعبرأةماقالايونيناكاذارفا۔هلل
نوكيفهعضوميفمايأةمبرأةماقاىوننملرصقلازاجأنملةجحارصقةكميفةدملاكلت
هبلزنيذلاهضوميفمايأةمبرأةماقاىوننمىلعمامنلابجوأنملوقلةضحادةجح

تلاقوماملاهمرلماياةحر١ةماقاىلعمزعنماولاقمهافة۔هذاشلاوةكلااامهديقتلابلاقلاو

هدبمنورهشىلارصةيحتفلرظتنكةمولسمةدمةماقامزلمةميشنمةي.امالا

رفسلالصالازالادب١رصقهنامهريغنمسأنلاصموه.اعاوةفنحولاوهئانباعص١لاقو

امأوفنصلادنعحتفلاثيدحونبنحوكوبتيفوحتفااماعملسوهعهللاىلصهرصقاو

نيرشعكوبتبلسوهلعةنلاىلصيلامانالاقرباجنعدوادوباودمحاهاورفكوتثادح

هلعهللاىلصىنلاذاسابعنبانعىغهيبلا>4٩رخافنجن>ثاد>امأو٣الصلارهقامو.

هرافسأيفرصق«ملسوهبلعتناىلسةنالوسرها.ةهفةالصلارصقياموبنيعبرأنينحمماقأملسو
ةناتضميرهبلانسحلالاقكلذقوفماقانلكلذدعبماملاىلعليلدالوهتماقاةدم

تجرخليبحرشنبةمامتلاقوا:طواهوذختملامنبنسرشعاوماقاولونورفاسملارصنا

نباىلا انكناتبأرأتلقاثالثبرغملاةالصالانيتعكرلاقفرفاسملاةالصامتلقفرمع

هبفميبنوهيفعمتجمناكمتلقزاجملايذامولاقزاجملايذب ةلاةرشعسمنوأةلبلنيرشعثكمو
نولصيمهنيأرفنيرهشوأرهشأةمبرألاقيردأالناجعردابتنكلجرلااهيأايلاقف
هدنسميدجأهاورنبتعكرنيتعكر

تهرولاتامكريفءاجاموتح

نافتامكرسمخرتولايفبحتسملانأىلعلدبثيدحلااذه«خلاسمخرثوأهلوق»
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زاتتخالاومجرلاورتولالاقديزنبرباجنعةديبعوبأف

عوكلاىلاهسأربريشليأءامايؤيفعطتسيملزافةدحاوفعطتسيملناوثالثفعطتسي

وأرتولاديكأتىلعلدبجيردنلااذهوعوكرلانمضفخأدوجسلانوكبودوجلاو
وهفلممتلنافهانممعطتستملناهلوقفضرفلاةلماعمءادالايفلموعثيحهبوجو ىلع

نينمؤماوناكموتلانالهتلأسناثلذلعفيلهيأ«كبرعرطتسيله»ىلامتهلوقدح
آلاينفىلاعتهللاةردقيفنوكشيال ةريرهيبأنعوهمزالبشلانعريبعتلاثيدحلاوةب
اوهبشتالوعبسوأسمخاورتوأثالثباورتوتاللاقملسوهبلعللايلصءيبنلافنع

زالاقفمسقمهرهاظذخأدموتاقثمرلكلاقو.دانسابنطقرادلاهاوربرغملاةالصب
نعةقثلانعةقثلانعلاقف٭نمعةنيعنبلاهلاسوعبسواسمخالاحاصيالرتولا

كلتفءاشعلاةنساهومسينيتعكربةقوبسمثالثبرتولاانباحصأرانخاوةنوميموةشئاع
لسصفلامهضبراتخاالمأةميلستباهلبقامعةرخالاةمكرلالصفيلهوتامكرسمخ

رمعنباثيدحيفهملسوهيلعهللاىلص»هلوقنيلوالاةجحو»همدعنورخآو
ملسيرمعنباناكوةعامجلاهاورةدحاوبرتوافحبصلاتفخاذافىنثمثمليللاةالص
ة۔جحوليراخبلاهاورهتجاحضعببرمايناكهنايتحرتولايفةمكرلاونبتعكرلانيب
الثالثبرتوبملسوهيلع-ةتلاىلصهللالوسرهزاكتااقةشئاعثيدح«نرخالا
ناكهنأبامهنيعمجمورتولايتكريفملسيالزاكهظفلويناسنلاودجأهاورنميلصفي

ىلاعتهللاهمحرديزنبرباجرتوادقوةدحاوبرولازوجوانايحااذهوانايحااذهلعفي

رمعنباثيدحكلذىلعلدبوزجلملارتواذهلاقمثكلذزاوجهباسصأيريلةدحاوب
هاورليللارخآنمةمكررتولالوقيچملسوهيلعةللاىلصءيبنلافاعمسامهناسانعنباو
ةصوصخملاةالصلاحالطصالايفو؛يشلكننمدرفلاةذللايفوهايرتولاهلوقلهملسمودمجأ
لهأدنعواولاحتفبوهودرفاهتامكرنالكلذبتيم- زاجملالهأدنعاهرسكبوةيلاعلا

اذاهتجرنرمذوخأمنصمملاينازلادحوهميجلانوكسبجرلاوهلوتهميمتينبو
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كدازةتناناهباحصال(ملسوهيلعتناىلص٠يبنلا)لوقلفرتولاامأفتابجاوننسءاحنتسالاو
رتولايهومنلارمحنممكلريخةسداسةالص «

هنمتبثيذلاهلصأىلاارظنةن۔۔مجرلايمسامناوةراجحلاوهونيتحتفبمجرلابهتبرض

نمىوربامىلاعتهللاهمحررباجدنعتبنيملهناكوىلتيانآرقنكيملهنافةيوبنلاةنسلاوهو

وه(ناتتخالاوهلوف)خوسنملاربتمملنكلهعمتبنهنأوأاهنوالتخسنومجرلاةيآ
نكمالفعطقتملناتاساجنلاعمجةفلقلاهللايركذلافرطنمةصوصخسةدلجعطق
ةلاحتساعماجكرشلابنتتخملاريغوهوفلتألاهبشانهاهنمواهمطتبالافيظنتلا

رشلاهلاصخنموهفمالسلاهيلعميهارباانوبأناتتخالانسنملوأواعمايهففيظنتلا

قاطيوطئانلاوهووجنلامضوملسغوه(ءاجنتسالاوهلوق)باتكلارخآيفاهركذينأالا

نمهتعطةاذارحشلاتيجنتسانمذوخأملوالاوراجتسالاوهوردموأرجحهحسملعاضأ

ليزيلسنلانالهلصأ عطةيالحسللانالاهبطرتطقتلااذأةلخنلاتبجنتسانمياثلاورئألا
بجاووبفءاجنتسالاامأوناتتخالاوجرلايفاعاجاإتابجاوننسهلوق)اهرئآىقييلبةساجنلا

اوكسوةراجحلاىنكناولاقوءاملاهوبجوبفانموقنمريثكانفلاخوةيفنحلاوانبأحصأدنعاضيأ

لوزنبخوسنموهومالسالارد.هيفناكام (رتولاامأو)(اورهط:نأنوبحملاجرهيف)ىلاعتهلوق

ضمإوفنصملاد:عبجاوريغوةيفنلاوباحصالارثكأورباجدنعحجارلاىلعبجاوف

اهنودهمتنكيتلسخلاقوفيأههكدازهلوقولهلكتثلذمدقتدقوانموقروهجوانباحصأ

دارملاولبالانيتحتفبملاوءارمحعمجميملانوكسوةلبمذن«منلارحنمهلوق»

نلارمح نسلاءامسأنمرحأنأورمحأممجهنالاقيوسيفنلكىفلثموهواهئاركم
هنالكلذد۔هلتبجو.ةنونسمتناكرتولاناىلاةراشاهبف«رتولايهوهلوق»

ىلعهاياهتناكدازمكدنعدوهءللارتولايهةسداسلاةالصلانالاقهنأكفدهملامالباهركذ

ىذلالالاىلعةلحارلاىلعرتولاچملسوهبلعةللاىلص»هتالصنمدرواملمحيفسجلا

ملعأهللاوبوجولالمقناك



نونالنلابابل
چيندحلاقديزنبرباجنعةديبعوبأميهفولاةالصيفتم

ميهفوملاةالصىفنونالثلابابلازح

زاملافقاوتينايهوةفقاوملاةالصباندنعةفورمملايهوودءلانميأفوملاةالصهلرقو

لكباطي ةغلاطنيتفئاطشيجلامسةيهبثانوأمامالازافةالصلارضحتفرخالاةرغايهنمدحاو

ودعلالباقتفتلصتلافرصنت.مامالافاخيلصتىرخالاوحالسلابودعلالباةتايعنم

يهوثيدحلايفروكذلافصولاىلعمامالافاخيلصتفلصتمليتلاةفئاطلايتأتو
ةبالارخللا(ةالملاملتقأفمهفتنكاذاو)هلوقيفىلاعتوهناحبساهركذيتلاةالصلا
ويلاةعورشمفوملاةالصزاةفاكچءايلعلابهذموف فااخوةءوبنلانامزفتناكامكم

نبنسحلاامهمبتو«ملسوهيلعهللاىلصهيبنلافدسبعرشنالالاقفينزالوفسويأ

موهفمب(اولدتساو)انموقنممهلكءالؤهوةيلعنبميهارباوهباحصانميؤاؤالاودايز
هلتقافمهيفتنكاذاو)ىلامتهلوق دروامناهنالطرشللموهفمال(باوجلاو)(ةالصلا
لصالافاضيأولوقلانمحضوأهنافكلفمهلنيبربدقنلاوهدوجولاطشالكملانابل
اضيأوليلدبالاموقنودموقبصيصختلالبقيالفةعورشملاماكحالايفةءالايواسن

ىلعاوعمجأةباحصلاف (ملسوهيلعهللاىلص)لاقدةفاضيأو(ملسوهبلعهللاىلص)هدمباملعف

اضيأفلاخوموهفلاكلذىلعمدقمثيدحلااذهقوطنممومعويلصأينومتيأرامكاولص
هلوتب«نوفلاخلاجتحا»نوقابلااهزاجأورضحلايفاهومنفةبوداملاونوشجاملانبا

ةبالا(مغخناةالصلانماورصقزاحانجمكيلعسيلفضرالايفمتبرضاذاو)ىلاعت

اهلصيل«ملسوهيلعهللاىلص»هنابورفسينالااهلعفيلهملسوهبلعةللاىلص»هنابو

اهلمفلرضحلايفةزئاجتناكولاولاقبورغلادعباهاضقورصملاهيلعتتافوقدنملامو

نففوملاعمامأنمألاوفوملاعمرغلاةالصيفاهنافةبآلااماهباوجلاو»

هبلعهتناىلص»هلفاماوانيلعاهبهللاقدصنةقدصةنسلانفنمالامماماوةيآلاصن



( ٧٨٩(

عاقرلاتاذمويفرلاةالصهعماولصمهنا(لسوهيلعةناىلصءيبنلا)باحصأنمةلمج
تبمجاوةفئاطوراسوهلعهنلايلصيبنلافاخةفئاطتفصمهنمةفئاطتلاقفاهريغينفو

اوفرصناومهسفنالةيناثلاةعكرلااومتأواناقتبثمثةمكرهفلخاوفقونيذلابىلصوودعلا

ىدنملاموباهلفهكرتامأوصصختالوديقتاللاحةتهاوفةصاخرفسلايفاهإايلسو
رافكلانالةنيدملايفاوفاخبلتعرشذنموكلذدعبتعرشامناوذثموبعرشتملاهنالف

مهليصفتيرضحالددعيأمللنوكسوجلامضبيةلمجهلوق»قدنالادماوزني

براحمةوزنيهوةلمهملارسكبعاقرلاتاذهلوق»»مهليصفتبماقملالوطبوأمهترثكل

ناكموهوالخملسوهيلعهللاىلص»لزنفدجملبقنافطغنمةبلمثينبنمةفصخ
ةمجعمءاخمةنكاسةلمهماهدمبةمجعمنيشبخرشهللاقيداوبوهونيموبىلعةنيدملانم

ةوزنلاهذهيففلتخاوعجشأوهرامنأو»ةرازفينبنمسيقنمفماوطىداولاكلذبو
نرالربيخدعبتناكيراخبلالاقوريبخلبقتناكاهنايزاغلاباحصأمزجتناكىتم

يزاغلاباحصافلتخامئاهرضحدقويأربيخدعبءاجىسومابأ اهناقاح۔انبادنمفاهنامزيف
مسوهيلعةتاىلصتالوسرمقأقاحسانبالاقمبرأةنسقدنملالبقوريظنلاينبدعب

.وبراحمينبديربادجمازغنوهتنسنمينعيىدامجضمبوعيبررهشريظنلاينبةوزندعب

تاذةوزغيهوالخنلزنىتحنافطغنمةيام تناكاهنانابحنباودعسنبادنعوعاقرلا

عينصلقفاوموهوقدنللاوةظيرقينبدمبتناكاهنأبرشعموبامز:وسمخةنسمرحملايف

ليقومهناياراهيفاومرمهنالليقفكلذباهتيمستببسيف«اضيأفلتخاو»يراخبلا
دوسشاهيفاهباولزنيتلاضرالانالليوعاقرلاتاذاللاقعضوملاكلذيفةرجشل

تيمسليقوضايبوداوساهبناكمهايخنالليقوةفلتخمعاقربةمقرماهناكضيبعمو

ممالليقواهبفةالصلاميقرتلكلذبتيمسفابففرلاةالصعونولليقوعقبهيفكانهلبجل

يراخباا!ناليليوس)اهححصويئملاةدشنممهمادقاتبقنذقرالامهاجراىلعزوفلياوناك

تاذريغينعي«اهريغيفوهلوق»»ةوزنلادهشنممناكويرعشالاىسوميبأنعهاور



(٢٨٠(

مهبىلصفىرخالاةفئاطلاتءاجوودعلااوهجاوو ةيناثلاةمكرلااومنأواسلاجتدثةمكر

تفرصنافةمكرىلوألاةفئاطلابىلصمهنمىرخاهفئاطتلاقونيمجأمهبملسمنمهسمتال

ناريننماعيمجاوملسفملسفةيناثةمكرمهبىلصفىرخالاةفئاطلاتءاجوودملاتهجاوف

اذهىلعةديبعوبألاقمي.رلالاقفلوالالوقلاباحصألاقاملثمتتىتحةفئاطلكلتبثي

ةباحصلانمامريغودوعس۔نباوسابعنبالوقوهواندنعلمملارخآلالوقلا

لسوهيلعةتناىلصإفهنأركذدتفعاقرلا لاقونطاومةرشعيفاهالص فوجلاةالصيناطملا
اهلكيفيرحنةنابتملاكشأوةفتخماييفملسوهلآوهبلعةتلاىلصءيبنلااهالصعاو
نبادرسوىنعملاةقفتماهروصفالتخاىلعيهفةسارحلايفغلبأوةالصللطوحأوهام

رشعةمبرأاهيفحصمزحنبالاقواعساتدازونابحنبااذكوهجواةينامناهتفصيفرذلا

اهيفءاجيبرعلانبالاقوةزئاجاهاكاهجورشعةتساهعاونأعومجبغلببيوونلالاقواهجو
رشعةمبستراصفرخآاهجويقارعلادازوةفلتخمةياورةرشعتساهحصأةريثكتاياور
ةاورلافالتخااود۔ءامناكلذنمرثكأبنيئاقلاناوتافصتساهلوصاليقواهجو
ةباحصاانمةلمجنعامهذخأنيهجوالااهنمىلاعتهتناهمحررباجركذيلواهوجو
فلخةفئاطتفصمهنمةفئاطتلاقفهلوتوهفلوالاهجرلاامأ»زئاجامهالكو
ةدحاولكلنوكبهجولااذهيفوخلاودعلاتهجاوةفئاطوملسوهيلعةتناىلصيبلا

سنوةجامنباالاةعاجملااهاورةفصلاهذهوناتمكراضيأماماللوناتمكرنيتفئاطلانم

يبأوتباثنبديزوةريرهيبأورحنباودوعسمنباوسابعنباويلعىلااهبلوقلا

ىرخاةفئاطتلاقوهلوقوهفهيناثلاهجولااماوفمهريغوةمثحيبانبلهسوىسوم
نوكبهجولااذهىلعوخلاودملاتهجاوفتفرصنافةمكرىلوالاةفئاطلابىلصمهنم

رخآلالوقلااذهىلعةديبعوبألاقميبرلالاقهزاتمكرماماللوةدحاوةمكرةفئاطلكل

نبانعيناسنلاىوروةباحصلانمامهريغودوعسمنباوسابعنبالوقوهواندنعلمملا

ىلصملسوهبلعةناىلصةتلالوسرناامهمنعةنايضرسابع هفلخسانلافصفدرقيذب



)٨٢ا)

نوىنالثلاوىداحلابابلا
تفسخلاقسابعنبانعدبزنبرباجنعةديبعوبأمةهفوسكلاةالصيتح

ناكمىلاءالؤهفرصنامثةمكرهفلخنيذلابىلصفودملايزاومًامصوهفلخاصنيفص

نعيئاسنلاودوادوبأىورو»ةعكراوضنبلوةمكرمجىلصفكوأءاجوءالؤه

ىلصةتالوسرعمىلصكيألاقفناتسربطيصاعلانبديعسعمانكلاقمدههزنبةبلعث
اوضقيملوةعكرءالؤهبوةمكرءالؤهبىلصفانأةفيذحلاقففوملاةالصملسوهبلعةلل

ةالصلثمملسوهيلعهللاىلص'يناانعتباثنبدبزنعهدانسابيئاسنلاهىورو»

ىلعكيبىلعةالصلاهللاضرفلاق«امهنعهللايضرسابعنبانعو»لاقاذكةفيذح
وبأوملسمودمحأهاورةمكرفوملايفونيتعكررفسلايفوامبرأرضحلايفملسوهيلعةللا

املةزوجحملاةلعلانالءاوسرفسلاورذحلاىفاندنعفوملاةالصيةدئافإ»يئاسنلاودواد

ضيأبرغملايفيهوديقتملوتقاطأةنسلاونيلاحلايفةلصاحفوملايهو اهرينكا
ألالاحيفرصتلاىلعلومحوهفرصقتملاهناىلععامجالامقوناوتاولصلانم نافنم

امكتاولصلانماهرينكيهفةرورضلاوفوملالاحامأورفاسناواهرصقيالنمآلا

يذلاضيرملاوانابكروأالاجرفمتفخنافوىلاعتهلوقاملوانتي ءاملابالاةالصلاميطتسيال

ىلعاهريغوبرنملاردقاكيلصيهنافهبنجىلعوأ نكمتروذحملاوكلذلثمفوخلاوءاوس
املعناهيبأنعدمحمنبرفعجنعىتهببلاجرخأو»ءاوساهريغوبرنملايفوهوودلا
هاريرملاةليلفوخلاةالصبرغملاىلص

ميهفوسكلاةالصيفنوثالثلاويداحلابابلاقمح
سمشلاتةسكوههجوفسكهنموداوسىلاريغتلاةغللايفوههكفوسكلايفهلوت»

فوسملاوسمشللفوسكلاناءاهقفلالامتسايفروهشملاواهعاعشبهذوتدوسا

يففاكلابليقوكلذنبمتبليقوحصفأهنايرهوجلاركذوبلعنهراتخاورمقلل ءادتبالا
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هياعهللاىلصهللالوسر»انبىلصفملسوهلعهلاىلصةللالو۔ر»دهعىلعسمشلا

«عكرمةرقبلاةروسنمآوحنارقفاليوطامايقماقفهامسانلاو٩لسو

باهذلءاملابليقوهضعنلءاملابوءوضلاعيمجباهذيففاكلابليقوءاهالايفءاخلابو

اولوقنكلوسمشلاتفسكاولوقتاللاقهنأةورعنعيوروهريغتلىاكلابونوللالك
اذهفعقو4خلاسابعنبانعهلوقهفلاخةحيحصلاثيداحالانأ«درو)لتمدخ

خسننم؛يشيفهدجملوةيناثلاةمكرلانمريخالامايقلاوعوكرلانابيفطقسثيدحلا

ةللايضرسابعنبانعانموقدنعثيدحلاظفلوىرتامكهلانضيبفانيديأقيتلادنلل

ىلصفسمشلاتفخلاقامعنع ماقفملسوهيلعاىلصهتنالوسرف نمآوحناليوطامايق

عكرمنلوالامايقلانودوهواليوطمايقماقفعفرمتاليوطاعوكركرمةرقبلاةروس

لوالامايةلانودوهواليوطامايقماقمثدجسمثلوالاعوكرلانودوهواليوطاعوكر
مايقلانودوهواليوطامايقماقفمفر:لوالاعوكرلانودوهواليوطاعوكرعكر.

تلجتدقوفرمنامثدجسمثلوالاعوكرلانودوهواليوطاعوكرمكرملوالا
اذافهتايحلالودحأتوملنانخلالهناتايآنمناتيآرمقلاوسمشلانالاقفسمشلا
ءانبلابهسمشلاتفسخهلوق»ملسمويراخبلاودمحأهاورةللااوركذافكاذتيأر

كلذوهنامزيفيأهملسوهيلعهللاىلصهلالوسردهعىلعهلوق»تفخيألعافلل
ةلجنمناكسابعنباناهيفيانبيلصفهلوق»مالسلاهيلعميهارباهدلوتامموييف
هعمسانلايلصويأههممسانلاوهلوق»ملسوهيلعهنلاىلص.يبلا»عمنيلصملا
امايقهلوق»»ةعايج موتلايفةرركماةالصلامايقنمنودعاوناكامقوفيأاليوط
ةرةبلاةروسردقنارقلانمارقهناينعيكلذردقياهةرقبلاةروسنماوحمهلوق»ةليللاو

ثيدحهدريوهريدةتلاىلاجنحيلآرمجتناكولذارساهبفةءارقلانامهضعبهنمطبنتساو

هتءارقبفوسلاةالصيفرهجهملسوهيلعةنا,لص»هناامهريغونيخيشلادنعةشئاع
مهنأولفةددعتمروسنمةقرقتمتايآتناكةءآرقلانالمتحيفسابعنباردقتامأو
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لوالامايقلانوداليوطامايقماقمثدجسملوالامايقلازودوهواليوطامايقمةحئالبوطاعوكر

.يأ«البوطاعوكرهلوق»لثمأناكلةقرفتمتابآب:ءارقلازاوجثيدحلانماوطبنتسا

وطامابةهلوق»دجسرنألبتيأيماقئهلوق»عوكرلانمنودهعياوناكامقوف الب
رسيتاموباتكلاةحاممايقلااذهيفةءارقلالهولوالامايقلازودهنكادوبعملاقوفيأ
لعفيفةالصيفمايقهنالباتكللاةحتافنمدبالهنأرهاظلاواصنهبفدجألرسينياميفكيمأاهعم

مايقىلادنتسممايقهنالاقزألمتحموميتلاةفيظوهيف الفلقتسممايقالمايقؤزجوهفهلبق
نبتدجسيأ«دجسمهلوق»»ةيناثلاةمكرلانميتاثلامايقلافلاقياذكوةحتافلاهيفظرتشن

كلذىلعودمحاونيخيشلادنعةمدقتملاةياورلافهبحرصامعكرامدمبدحسهنادارأهلملو

يفلمفاملثمةيناثلاةعكرلاينلعفهنالنيتمكريفتاعوكرمبرأفوسكلاةالصزوكتف
زاتمكرىهوىرخأةثيهفنصملاهاورامنانكميوالامفأوةءارقرصقأاهناالاىلوالاةمكرلا
يفسابعنباناهدجأملةئيهلاهذهنككيشحملاكلذبحرصامنامايقةمكرلكيف
دحس.لاطافعفر.ظفلبراجثيدحنمملسمدنععقووثيد_لابتكنمءيش

ثدحنمامهريغوةميزخنباويناسنلاهاوراممهفعتوةذاشةياورىهيوونلالاق

مندجسبالليقىتحلاطفعفرمثعفربالليقتحلاطأفعكرمثهفورمعنبةنلادبع
دجسمثدجسيالليقىتحسومجلالاطفسلجفعفرمثعفربالليقىتحلاطأفدجس
نيبسولجلاليوطتىلعقرطلانمءيشيففأمللاقمثرجحنباثيدلاححصو
قافتالادارأنافلاقهتلاطاكرتىلعقافتالايلازغلالقندقولاقاذهيفالانيتدجملا
نععضولاةياورنا«يملاركذو»ةياورلاهذهبجوجحعوهفالاومالكالفيهذللا

موبيف«ملسوهيلعةناىلصةللالوسر»دمعىلتسشلتفسكتاںاقهناسابعنبا
اعوكرعكرفةرقبلاةروسنماوحنارقفاليوطامايقماقفسانلابىلصفميهارباهدلوتام

نودوهوالبوطاعوكرعكرمثلوالامايقلانودوهواليوطامايقماقمثدجسمماليوط
تاجمادقوفرصناملوالادوحسلانودوهواليوطادوجسدجسلوالاعوكلا
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ااهكانتمتتتماد.ةكتكلللل7
نيتعكرلاكيهفلوطأاهناالااهرينكفوسكلاةالصناىلعلدتةياورلاهذهفسمشلاع

يروثلاوةفينحوألاقهبوحاضيالاتحاصهححصويثحلادنعراتخلاوهورجفلاةالصيف5

وهودمحأويفاشلاويكلاموروهجلالاقوفنينفوكلانعيوونلاهاكحوىمخنلاو

ثبداحالااهبتدروىتلاةفصلاىهوناعوكرةمكرلكيفناتسكراهنايدنعراتخا
ثيدحدعلهلوقهلعلدباماهنمدارللاهنارهاظلالبفنصالةياورظفااهلمتحموةحيحصلا

ممةشئاعثيدحردصنمةمطقىورنافسابعنباثيدحيفهتالصانركذدقفوةشئاع

اظفلناتتفتمامهيتياورناىلعلديهنماذهوسابعنباثيدحيفمدقتامبهمامتىلاراشأ

نعةورعنعيراخبلاظفلوهانلقامىلعلديدمحأونيخيشلادنعةشئاعثبدحوىنعمو

اذافهتءارقبفوسلاةالصيف«ملسوهيلعهللاىلصءيبنلا»رهجاهنعهللايضرةشاع

مندملاكلوانبرهدمحنمهتناعمسلاقةمكرلانمعفراذاومكرفربكهتءارقنمغرف
يعازوالالاقوتادجسعرأونبتمكريفتامكرمبرأفوسكلاةالصيةءارقلادواعي

دهعىلعتفسخسمشلانااهنعهللايضرةشلاعنعةورعنعيرهزلاتعمسهريغو
تاعكرعرأىلصفمدقتفةعماجةالصلابايدانمثمبفملسوهلعهتاىلستالوسر»

يرهزلالاقهلثمباهشنباعمسرننبنمحرلادبعينربخاوتادجسعبراونيتمكريف
لثمنبتمكرالاىلصامريبزلانبهللادعكلذكوخأعنصامتلقف ةنيدملابىلصاذاحبصلا

رهلايفيرهزلانعريثكنبناملسونيسحنبنايفسهعباتةنسلاأطخأهنالجألاق
دقوهلوق»مهبطخبسانلاىلعلبقأواهنمغرفينميهتالصنميأهكفوصنامنهلوق»
قفاوةالصلانمهغارفناينياههوضاهيلادروفوسخنماهبامفشكتايأسمشلاتلجنا
ةالصدمبةبطخلابابحتساهيفوةالصلادمبهتبطخيفياچلاقمثهلوقاهءالبلا

«بتىتو9لقننالةبطخفوسكلايفسيلةيفنحلانمةيادملابحاصلاقوفودكلا

فوسكلايفةبطخالهنأةيكلاملادنعروهشملاوةرثكتاذيهوكلذبتدروثيداحألاناي



٢٨٥)ا

متيأراذفهتايملالورشبتوملنافسخاللجوزعهتناتايآنمناتيآرمقلاوسمشلانأ
ةتنااوركذافكلذ نعةدعوبأف تفسختلاقاهنانينمؤملاماهشئاعنعدبزنبرباج

ملسوهيلعةلاىلصهناب«مهضعبباجاو»ةبطخلاركذهبفوثيدحلاىوراكلامناعم
تولفوسكلانأدقتعينمىلعدرلاملنيبينادارأامناواهصوصخبةبطلااملدصقيمل
اهطئارشةياكحواهحمرهتلانمةحيحصلاثيداحالايفامب4بقعتو»سانلاضمب

فوسكلاببسبمالعالاىلعرصنتيفثيداحالاهتنمضتامسكلذريغوهانالاودملانم
«زاتبآرمقلاوسمشلاناهلوق»ليلدبالاتبتتالصئاصلاوعابتالاةيعورشملصالاو
فطعنممهضعبطبنتساوهتردقلامكوهتداراذوفنوراتخملاعناصلادوجوىلعناتمالعيا

يكلاناواهفوسكدنعتعرشامكةعورشمهفوسخدنعةالصلاناسمشلاىلعرمقلا

جرفةرصبلاىلعريمأسابعنباورمقلافسخلاقيرصبلانسحلانعودحاوكلذ

هنلاىلصءينلاتيأرامكتيلصامنالاقوکرحنيتعكرةعكرلكيفنيتعكرانبىلصف

ميهارباهخيشنعهاور«يفاشلانابفقعتو»هدنسميفيفاشلاهاوريلصبملسوهلع

نكيملنسحلاالحصيالانبىلصنسحلالوقوهلثمجتحمالوفيضوهودمحتنبا
يأانبىلصهلوقنمدارملاناوهتاسيلدتنماذهناليقواهبسابعنباناكالةرصبلاب
ميهارباهنيانالكلذملسوهيلعهنلاىلصلاقامناهرشبتوملهلوق»ةرصبلالهابىلص

لهأناكاملاطباثيدلااذهيفوميهارباتوملسدلاتفكامناسانلالاقفتام

فوسكلانازودقتيةيلهاجلايفاوناكيباطملالاقبكاوكلريثاتنمهنودقتعيةيلهاجلا

داقتعاهنالسوهيلعهللاىلصءينلاملعأفررضوأتومنمضرالايفريغتثودحبجو

ةردةالوامهربغيفناطلسايملسبلىلاعتهللنارخسمناقاخرمقلاوسمشلاناولطاب

هتممزيذلاريثأتلاراكذايفةنلابماذه«هتايحلالوهلوق»امهسةنانععفدلاىلعامل

اببسنوكبالنرأدقفللاببسهنوكيننامزلياللوقينمموتلافدهيفنافةيلهاجلا
ذافهلوق»مموتلااذهمفدليفنلاعراشلامفداجمالل ءاعدلاىلابدنلاهيف«ةللااورك
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ىلصفمالسلاهبلعميهارباهدلوتاممويملسوهيلعهللاىلصتللوسردهعىلعسمشلا

ةشئاعتلاقرباجلاقسابعنباثيدحيفهالصانركذدقوميبرلالاقمايقلالاطأوماقفسانلا

تايانمناةيارمقلاوسمشلانالاقنهيلعىنثاوةتلاد.خسانلابطخةالصلانمفردناالف

اوةدصتواوعرضتوهوروتنااوعدافكلذمتيأراذاوهةايلالورشبتوملنافسخيالةتنا

نعثدحيفءاجوءالبلاهبىلأمتهتنامفداممهنالفوسكلادنعرافغتسالاوركذلاو

ركذلالمحنممهنفواولصواوةدصتواوربكوهللااوعدافكلذمنيأراذافاعوفرمةشئاع

رظنهيفوإفاهثازجانماممنوكلةالصلاىلعءاعدلاو نيبوءاعدلاوركذلانمبعجدقهناله

يفكلذومالسلاهيلعميهارباهدلوتاممويهلوقهروكذملاةشئاعثيدحيفةالصلا
مزجوعسنةنستامليقوناضمريفليقولوالاعيبريفليقةرجهلانمةرشاعلاةنسلا

مايقلاليوطتعرشيهناهيفيمايقلالاطاوهلوق»ةيبيدحلاةنستناكهتافونابيوونلا

لاطبنالاقةحيحصلاثيداحالاكلذبتحرصامكاملاوحأعيمجيففوسكلاةالصيف

اهمايقبةيناثلاةعكرلانملوطانوكناهعوكرواهمايقبىلوالاةمكرلانافالخال
نمىلاعتهيطءانثلاودجلاولهأهلوهاعيأيهبلعىناوهللادمخهلوق»اهعوكرو
هلوت»»حجريزاهولأساوكلذفشكهنماوبلطايأ«تنااوعدافهلوت»»ةباملاناكرا
يأهاوعرذضتوهلوق»كيويفهتمظعاودقتعاومكتنسلاربكأهللااولوقيأيهوربكو
ةقدصكلاومانماذشاوجرخايا(اوقدصتوهلوق»هتلالجلاومضخاوهتمظعلاوللذن
همحرنابسوبألاقبرلاضغءىنطتةقدصلانافىلاعتهللاىلاابرقتءازقفلاىلع
جرخفدجاسملىلااوعزففدعروحيروةملظدبزنبرباجدهعىلعسانلباصأىلاعتهللا
ذخأتلجاالفةحضوعرضتيفسانلاوهللاركذيسلجفدجاسملاضعىلاءاثعشلاوأ

اذ_هنونتمتنكاملاقفمهنمابيرقناكنماعدفمهلزانمومهقاوسأىلانوفرصنيسانل

اولاقةرخأاللءاضفالاوازدلاطمنفخامناولاقتماقةمايقلانوكتنأانفخاولاقرمالا

لققانلزانمىلااولاقنالانوبهذتنيألاقمئهوفاخمناكيلعقايظعارمأمتفخلاقمن
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مرمأوةشئاعتلاقآريثكنيكبواليلمنكحضلملعأامنوملعتولهللاودمحمةمأايلاممث

ميرلالاقربقلاباذعنماوذومتينأف «ر:ةلاباذعتبثينممرباجناكو

نالافاثشهيفمتكامكنعنغيممنفخامءاجولوءاعدلاىلامنعزفقايظعآرمأمتخدقل
افكايندكلعللادرذا هومنفخايكرمالاناكولفهيفمتنكامامافلهلالوبقنبحاولمع

ىلعملاثعابنوكيلكلذبمهادانامنادمحمةمأابهلوق»ائيشهتانممكؤاعدكنعنغيمل
ولهللاوانموقةياريفوملعأامنولتولهلوق»هسفنىلامهبسنركذثبحلاثتمالا

هناشئابعوةرخالاموبلاوهانموآهنارفغوىلاعتهللابضغنمينعيلعاامنوملعت

متيكبلوهلوق»مدعلاىنعمبانهةلقلاليقولوعفموأاليلقانامزيأهياليلقمتكحضلهلوق «

مرمأوهلوق»21ىلعجتتفشولاوهالاكلتنمكفوخةدشنميأهآرينك
باذعنممهيحنأهولأسيوىلاعتهتناىلااوثجتلييأيربقلاباذعنماوذومتيأ
ثيداحالانمهريغوثيدحلااذهليأربقلاباذعتبثينممرباجناكوعيبرلالاقربقلا
كاذففلاخمنأدحاليغبنيالورئانملاباتكيفاهضعبيتأيساماحرصكلذىلعةلادلا

ضحىلاكلذيفحصامعلودملافرتاوتمهناليقىتحقبرطريغنمهدوروةحصدهب

اذهيففالخلالقنيملومهولاصلاخبعرشلاىلعضارتعاوةرينلاةداملانعلودعيأرلا

هيلابسذيةلشسملاهذهيفمهنميمسنرملكلببهذللةمأنمىسمدحأنع
نيرخأتملاضبهيلالامدقومهنمهلامسيموبهذملايففالحلاركذوهتابثابلوقلا

فاللااوركذامنامهلعلوطابنتسالالاوحأيفلكأوةنسلاوباتكلابعأنوتلاو

رتاوتلانودمدنعاهنالعطقلاةجردكلذيفرابخالاغلبتملذاهتبتيلنمماوءربالک

نمهريغعنصاءاقستساللىلامتهتناهجربترملابوبيلميههيتزيحعأةناو

بابيفسنأنعهدنسبفنصملاهاوريذلاءاقستسالاثيدحركذلبثيدحلالهأ
لبةالصءاتستساللهدنعتبثيملهنأىلاكلذبراشأهناكوراكذالاباتكنمءاعدلا

فالاوفالانمءايلعلاروهمجىلاسنياهنيعورثيلوقلاوةفينحيبألوقوهوطقفءاعد
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:
مأةشلاعنعديزنبرباجنعةديبعوأميهةالملاةدربتوىحضلاةحبسيفتح

مهبتكيفثبدحلالهأاهركذةريثكلاثبداحالاكلذىلعلديواندنعبهذملاوهو
يقستسياموب4ملسوهيلعهنلاىلصءينلاطجرخلاقةربرهأنعةجامنباودمحأىورف

الوناذأالبنيتمكرنبىلصف لجوزعةللااعدوانبطخمةماقا امفارةلبقلاوبحمههجولوحو
يراخبلاودحأىورونميالاىلعرسيالاورسيالاىلعنبالالمجفهءادربلقمهيدي
موبهملسوهيلعهللاىلصءيبنلافتبأرلاقدبزنبةتلادبعنعيئاسنلاودواد"وبأو
ىلصمنهءادرلوحمنوعدبةلبقلالبقتساوهرهظسانلاىلالوخلاقيقستسيجرخ

رخأثيداحأبابلايفوةءارقلابرهملاركذيملوملسمهاوروةءارقلابامهيفرهجنيتعكر
لاوحأيفةددعتمعئاقواهناكوةالصلادعباهضعبوةالصلالبقةبطلاناىلعاهضعبلدب
معأةتناوماقملاببسنالاةاعارمينبنوزئاجايهالكاهريخأتواهممدقتفةفلتخ

متهمةالملاةدربتوىحضلاةحبسيفنونالثلاويناثلابابلاتح

يمفةلمهملامضبةحبسلاامأههةالصلاةدربتوىحضلاةحبسيفهلوق عوطتلا «
نبحيلصتيتلاةالصلاىحضلاةحبسويعوطتيأيتحبستبضقلاقبةالصلاوركذلانم

دارأهناكواهانمععأهللافةالصلا4ةدربامأو+راهنلافصنلاحمرديقسمشلاعفترب

ىحضلاةحبسدمببابلايفاهركذهنافةليالاومويلايفةالصلابتاورنملعفياماه

درابفلأهماعهللاقيوتمدنوتجويأاذكهيلعلدربملونێذوخأماذهىلعومف

ةيعورشميف«ساننلافلتخاوزهلوزبالتباثيأدرابموساضيألاقيوتباثيأ
الضفيفةدراولاثيداحالاباولدتساوةنساهنا_اوالاو»ےه!ذ.ةتسىلاىحضلاةح.س

ناكتلاقةحامنباوملهودجأدنعهشاعثدحربابلايفءعيناهمأثدحاهنم

هتالصاهنموهتناءاشامديزوتاعكرعبراىحضلايلصي4ملسوهيلعهلاىلص ٠ ينلا }
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طقىحضلاةحبس«ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»حبسامتلاقاهنعهلايضرنينمؤلل

يناصوألاقةريرهيبأثيدحاهنموكلامنبنابتعتيبيفملسوهيلعهللاىلصه

ناوىحضلايتمكرورهشلكيفمايأةثالثمايصبثالثبملسوهيلعةتناىلص»يليلخ
لكىحضلايتمكروملسمودمحالظفليفودمأوملسمويراخبلاهاورمانأنألبقرتوأ

نولصيمهوءابتلهأىلع«ملسوهيلعهللاىلصءيبنلاوجرخلاقمقرأنبدبزنعوموب
املاثمأيفملسمودحهاورىحضلانملاصفلاتضمراذانيباوالاةالصلاقفىحضلا

هيلعهنلاىلص»»هنأباوجتحاوبسلالاعرشتالهيناثلابهذملا»تيداحالانم

مأثد۔خبابسالاتددمنوىحضلاتنوهعوقوقفتافبسلالااهلعف4ملسو

تامكرنامثهدنعيلصينأحتفلاةنسنأوحتفلاببسلزاكحتفلاموبهتالصيفيناه

ليق ةشاعثيدحيفامكهبيغمنممودقلادنعهتالصوحتفلاةالصاهنومس۔٫ءارمالاناكو

ىلصفدجسملابأدبرفسنممدقاذاناكملسوهيلعةللاىلصههنافمودقلاببسلتناك

يلصينبأىلانابتعميطتوهوببسلتناككلامنبنابتعتيبيفهتالصونيتهكرهيف
ةيصولاواهبفبيغرتلانبداحأامأوكلذلثسامللسوهيلعقلاىلصهيبلاههنيبي
صوبملوهوحموةريرهاباكلذبصخاذهودحالككةبتارةنساهناىلعلدنالفاهب

اهطفبحتسيعبارابهذماوهالصأبحتستال“كلاثلابهذماو»ةباحصلارباكأكلذب

ةظفاحملاواهتالصبحتستسمالابهذملاو)ىرخأاهكرنوةرات صهذماوتويبلايفاهبلع
درولاطوبأومساقلاويداملابهذهيلاورمنبانعكلذيورةعدباهناهسداسلا

دقوبابحتسالاءاضتقانعهنمضعبلارصقيالاغلبمتنلبدقاهنابثايفثيداحالانأ

هلوق»ةباحصلانماسفننيرشعوحمنعدرفمهزجيفاهنابنايفثيداحالامكاملامج
لوسر»تأرامانموقدنعثيدلاظفلوىحضلاةحبسىلصاميأديدشتلابيحبسام

ملس.ويراخبلاهاوراهحبساليناوطقىحضلاةحبسيلصبهملسوهيلعةللاىلصةتنا

< ملسوهلعهلاىلصءينلا«ناكتلاقةشئاعنعةجامنباوملسمودمحأىورودمحأو
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» اهحب۔أليناو «

لوسرهلناكلهتلئسةشناعنأملسمىوروةناءاشامديزيوتامكرمبرأىحضلايلصي
هذهنيبعمجوهبيغمنم؛يجمنأالاالتلاقىحضلايلصي«لسوهيطةتناىلصةنا
اذهمزات۔دالوعوقولادرجعىلعلبةموادملالعلديالاعبرأيحضلايلميناكاملومنأتاياورلا

زأزاوجليلصبهتأراهباتابنالا واهريغتيرطنمثلذتورذوكمت هبينمنم'يجمنأالااملوق
يفنىحضلاةحبسيلصيهتيأراماهلوقورفسلانميلاتقوبقلطملاكلذدييقتديفي
رف۔اانهمودقلاتقوبديقملالفلاادعالقنوأةياورلابكلذاملتبثيالزأمزاتسيالوةبؤرلل

اهناففن.صملاةباورىلارظنلابىنأتيالهلبقيذلاوفنصملاةياوربسنأهيجوتلااذهو
نماهريغوهملعاهلاغلبامعتربخأاهنلرمالاةياغوطقفةيؤرلاالأرلعفلاتفن
ملسينمىلعةجحملعنمو,ةييعورشاادكأتوةموادملاىلعلديامبربخأةباحصلارباكأ

ناىلعءاسنلابةولخلااهيفداتعتيتلاتاقوالانمسيلهيفلعفتيذلاتقولاكلذوايسال

لوسر»نأتملعدقواهحبساليناوتناقاذهلواهبابحتساتملعدقاهنعهللايضرةشئاع
ىلعضرفتنراةيشخنكلةعورشمريغاهنوكلال.اهكرتامناملسوهبلعةلالصةنا
نيحكبردمحبحبسفوفىلامهلوقنمذوخأماهيلصأليأياهحبساليناوهلوق»سانلا
اهناىلعلدياهنعهللايضرةشئاعنملوقلااذ۔مفههموجنلارابداوهحبسفليللانموموقت

ةباحصلانم"هعامجنعبأيورواهحبستتناكاذلواهبابحتساواهتيعورشمتملعدق
لبنحندُحأرروصنمنديعسهنعكلذىوريردلادعسوأماهنولصاوناكم

روصنمنبد۔يعسجرخأوبلاغنبهللادبنوةبيشذأنهنعثالذىوررذوبأمهنمو

لاةفاهنولصيهملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر»باحصاناكلهلثسهنانملانع
جرخأوراهنلافصنىلادعنممهنمواملرايلصينمم..ونيتعكرىلصينممهنمناكمن

تآرةلايفىحضلاةالصتبلطلاقهناسابعنبانعهننسيفاضيأروصن٠نبدعس

فيتهيرلاوفنصملايفةبيشيبأنباجرخأوههقارشالاويشملابنحبسرانهاهاهتدجوف
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هبلمعبناةيشخلمعيزابحبوهولمملاعديلملسوهيطةتناىلصةتنالوسرفناكناو

ضرفيفسانلا بلالميباتنبءيناهمأنعينغلبلاقديزنبرباجنعه'ةدببعوبأ»مهيلع

لصتلقف «ىحنلاةالصييبيف«ملسوهيلعتنالصةنالوسرف
اهيلعصونيامونآرةلايناىحضلاةالصنالاقهناسابعنبانعرخآهجونمناميالا

ودنلاباهيفهلحبسيهمسااهيفركذيوعفرتزاةلانذاتويبيف)ىلا.تهلوقيفصاوغالا

كرتييأعديلهلوقوةليقثلانمةففخميهفزاكهناويأناكناوهلوقل(لاصالاو

هلوقلتاعاطلالمعنمزاكاملمعلابدارملاوةيفانلاوةففخملانيبقرفللهبفماللاوربحلاوه

كلذىلعبرتيفهيلعةبظاوملاوهبلمملاىلعاورمتسييأسانلاهبلمعيناةيشخ
هكرتثلذضنموفيلاكتلاأبعنمهتمأىلعةقفشىلسوهيلعةتناىلص»هكرتفهضارتفا
ينرارمتسالاىلعبترتيدقضارتفالاناىلاةراشاثيدحلايفوناضمرمايقيفةعاجلا

لاحمهيلارظنيالعولجقحلازاكلذيفرسلالصلوةءوبنلانامزىفكلذوءيشلالمف
ىخملسوهيلعتالسءيبنلاو»هلفمهملكيفمهنمكلذبحيفةمحرلارظنبمهتبظاوم
.يناهمانعهلوق»ملعاةتلاوفيفختلاملبلطيفهضارتفادمببجاولااوموةيالنا

ىلصءيبالاو»معةنبايهفبلطملادبعنبفانمدبعبلاطنأمساو«بلاطيبأتنب

ليقفاهمسايففلتخاودسأتنبةمطافاهمأبلاطيبأنبيلعتخأو«ملسوهيلعللا

موزخمنبنارمعنبذئاعنبورنبةريبهتحمتناكةتخافلقوةمطافليقودنه

برهكم4ملسويلعتاىلصةللالوسر»حتفوتملسأاهلفحتفلاماعتملسأيوزلا

ةدمجوفسوواثاهوةريبهىنكبناكهبوارمعهلتدلودقتناكونارجىلاةريبه

4لسوهلعةناىلص؛ينلا+ىآرهنأدحأينربخأاملاقىليليفأنبنمحرلادبعنعو

اهنبلخد4ملسوهيلعةناىلصهللالوسر«نأتثدحاهناف.يناهمأالاىحضلايلعب

منيناكهناريغاهنمفخأةالصىلصهتيأرامتامكريتامثحبسفلستغافةكمحتفموب
رصتاذهىحضلاةالصهلوقلدوجسلاوعوكا «ملسوهيلعتناىلص»هلمفيذلازابحي



(٢٩٢(

» دحاوبوثيفًافحتلمتاعكرنامثف

ءاحام
دبزنبرباجنعةديبعوبأميهليللامايقيفواهدعبوةضيرفلالبقعوطتلايفتم
نيتعكررهظلالبقيلصي(ملسوهيلعةتلاىلصةتنالوسر)ناكلاقهنأيردلاديعسيبأنع

«تامكرينانهلوق»اهتيعورشمركنأنمهمعزامكحنفلاةالصالىحضلاةالصوه

دوادوأاضيأاهدازونيتمكرلكنمرلسبءيناهمانعبركقيرطنمةممزخنباداز

والقأوأتاعكرنامنتناكءاوسةلوصومىحضلاةالصنالاقنمىلعدركلذيفو
دحاولابوثلايفةالصلازاوجىلعليلدهيفهدحاوبوثينافحتلمهلوق»رتكأ
لدتساوهرينبرزتادمقنوكينانكميففاحتلالاتركذاهنالهبفليلداللاقبنانكمو

مزليالهنالكلذىلاضيأهيفليلدالوامرحمةكملخد(ملسوهيلعهتناىلص)هنأىلعيحلاهب
ريغذشموباهلخدهنأينأبسامكحجارلاومارحالاتوبثدحاولابوثلابفاحتلالانم
راهنلانمةعاسهلتلحأاهنالمرحم

متهيليللامايقيفواهدمبوةضيرفلالبتعوطتلايفءاجامزتم
ملسوهبلعتناىلصهنلالوسرزاكهلوق» انموةدنعثيدحلاوخلانينعكررهظلالبقيلصي
نيتعكرورهظلالبقنبتمكرملسوهيلعهللاىلصهلالوسرنعتظفحلاقرمنبانع

لخداالةعاستناكةادغلالبقنيتمكروءاشملادعبنيتعكروبرغملادعبنيتعكرورهظلادعب
ىلصنذؤملانذأورجفلاعلطاذاناكهناةصفحينتئدخلاهيف(ملسوهبلعةناىلصيبنلا)ىلع

ةالصنعةشئاعتلأسلاققيفشنهنلادبعنعوملسمويراخبلاودمحأهاورنبتمكر

برغملادسبونيتعكراهدعبونيتعكررهظلالبتيلصيناكتلاقف(لسوهيلعةللاىلصءيبنلا)

ملسمودمحاجرخأوهحصصويذمرتلاهاورنيتنثارجفلالبقونيتمكرءاشملادعبونيتمكر

نأرحعناثيدحيفعقويدوادلالاقاعبرأرهظلالبقهيفاوركذنكلهانممدوادوباو

فصروامهنمدحاولكاىلعلومحموهوعرأةشئاعثيدحيفونيتعكررهظلاةالصلبق



( ٢٩٢(

يلصيالزاكونبتمكرءاشملاةالصدم؛ونيتعكربرغملادمبونيتمكراهدمبو ىتحةمجلادمب

» نبتعكرىلصيوسانلافرصني

رمعنبانألديمبلام>الااذهوعرالانمنيتعكررمعنبايسنينالمتحمولاقىرام

هجرخأةشئاعاضيأهتوروفنصملاةباوريفامكديعسوبأاضيأهاوردقفكلذدرفنيمل
ليقوامبرأيلصيةراتونيتنايلصيةراتناكفنيلاحىلعلمحبزاىلوالافهححصويذمزتلا

عمجهجولااذهبواعبرايلصيهنيبيفونيتعكرىلعرصتقيدجسملايفناكهناىلعلومحموه
يلصيناكهنابابلارخآاهركذينآلابوبايبأةياورنيبوتاياورلاهذهنيباضيأ

فرعأوهفبوبايبأتيبيفهمدقملوألزن(ملسوهيلعهتناىلص)هنالاعبرأرهظلالبق
هيلعتلايلصهنافرتولاريغينميينيتمكرءاشملاةالصدمبوهلوق»ملعأهتناوكانههلاح

لسو ىتحهلوق»ةليليفنيرتونعىهندقوليللامايقدعبهيلصيىتحرتولارخؤيناكر
ىلاةراشالاامهدحأناينعمريخأتلااذهيفومهفوفصعضاومنمينعي»سانلافرصني

يناثلاىنملاواوفرصنيىتحمهاهمأاملادكؤمناكولهنافةعجلادمبعوطتلاديكأتمدع

نملضفالاينسانلافلتخادقودجسملايفامهالصهن!ىلعلدبهنافظفللارهاظهيضتتب
فنصملاةياوررهاظهيضتقيامكدجدملايفليقوتببلايفاهتالصلضفالاليقفكلذ
هتييفنيتمكرةمجلادمبيلصياكملسوهبلعتاىلصءيلافنأرعنبانعةعامجلاىورو

ةنسناىلعهبلدتسانيتعكريلصيوهلوق»ةرماذهوةرماذهلعفيناكهلملو

يفاشلانعيذمزتلاهاكحدقونبصحنبفارمعكلذلهفن“وناتمكرة.جلا

ثيدحلمبرااهدمبىلصبنأنوربيارلاباحصأويخنلاودومسمنباناكودخاو

عبرأاهدمبلصيلفةعجلامكدحأىلص!ذالاقملسوهبلعهلاىلصءيبنلانأةربرهيبأ

نمحرلادبعنبديحودهاجموءاطعوى۔وميبأوىلعنعويراخبلاالاةعاجلاهاورتامكر

يفالاملسيالةلصتمنوكنلهتامكراعبرالايففلتخادقواتسيلصبهنايرونلاو

يأرلالهألوالاىلابهذمياستبنبتمكرلكنيبلصفيوأاهرخآ وهوهبوهارنبقاحساو



)٩٨٢٦؛)

يضرةشئاعنعديزنبرباجنع(ةديبعوبأ)هللاءاشامهبفيلصبليللانمظحهلنكل
مثةمكرةرشعثالليللابيلصيمل.سوهيلعهللاىلصهنالوسر»ناكتلاقاهنعةتنا

«نبتفيفخنيتعكرحبدلابءادنلا-اذايلصي<

لاقتارملالاقامىلعانموقنمروهمجلاويفاشلايناثلاىلابهذوةربرهيبأثيدحرهاظ

لابلعرطخيالكمبرأبةمملادمبيلصبنل(ملسوهيلعةتلالص)هرمأنايبرملانباويرزألملا لهاج
لهأقرطتيالثوأةمجلاةلمكتلنيتعكرىلصهنا «طظحهلوق»امبرأارهظاهتالصىلاعدبلا

ملسوهيلعةتناىلصهتالصديعسوبألجأدقوءاشامهبفيلصبليللانمرفاوبيصنيأ
ةمكرةرشعثالثاهناثيدحلااذهدعبةشئاعةياوراهنيبنكلثيدحلااذهيفليالاب

هنأركذهنافلفاونلايفةمامالابابيفتآلاسابعنباثيدحكلذكورجفلااتمكرو
ماقفنذؤلا.اجىتحعجطضامرتوأثةعكرةرشعيتناىلصملسوهيطعةتناىلص»

يفهبلعيجاوهنالاماليللامايقملسوهبلعهللاىلص»راتخاامناونيتفيفخنيتعكرىلصف

ىلعلضفأتقولاكلذيفةالصلانألاماوتابجاولاباونهمايقباوثنوكيفةلجلا
يأهملسوهيلعتناىلصةتنالوسر»لثسلاقةربرهيبأثيدحيفامكقالطالا

ىنعيةمكرةرشعثالهلوق»ليللافوجيفةالصلالاقةبوتكملادعبلضفأةالصلا

هنافهيلييذلابابلايفيآلاسابعنباثيدحهدربوآرتواهلكحاضيالايفاهلعجورتولاب

ينعيچءادنلاهلوق»رتورشعةثلاثلاوليللامايقةرشعاتنئالافةكربزنوأهنأباهيفحرص

نيصخرمللافالخهلبقالرجفلاملطبنأدبرجفلاةنستمونأىلاةراشاهفوناذألا
ركيملتلاقةشئاعنعانموقدنعةياوريفونيتعكرهلوق»كلذلبقاهتالصيف

هاوررجفلايمكرىلعهنمادهامتدشألفاونلانم'يثىلعچملسوهبلعةتناىلصءيبنلاه

يفرصتخبلباهدوجسالوايهمايقليطياليأنيتفيفخهلوق»ملسمويراخبلاودمحأ
تنالوسر»تقمررمعنبالاقهلككلذ نيمكرلايفأرقإناكفارهشملسوهبلعةتناىلص
يناسنلاالاة_جلاهاور(دحأهتناوهلقوهنورفاكلااهبأبلق)رجفلالبق
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ءاجام
ةلحارلاىلععوطتلايفه اقرمعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ ةنلاىلصهللالو۔رهزاكل

لفاونلاىفكلذو(عيبرلالاق)هتلحارهبتهجونامثيحرفسلايفهتلحارىلعيلصبكلسوهيلع

لوسر»لاقلاقدبزنبراجنعةديبعوأهيدجملاةتيفميهءاجام

مدهةلحارلاىلععوطتلايفءاجامتم

حاضيالاةياوريفدازلفاونلايفكلذوعيبرلالاقرمسلايفهتلحارىلعيلصيهلوقلف

ةللاىلصهتنالوسر»ناكورمعنبالاقيراخبلايفولزتةضيرفلايلصبنأدارأاذاو

اهيلعيلصيالهنأريغاهبلعرتوبوتهجوتهجويألبقةلحارلاىلعحبسيچملسوهيط
ةاعارماهبفبجالفاهسةنيفةبجاوتسلاهنالكلذبلفاونلاتصخامناوةبوتكملا

هبفزوجالفضرفلاامأومايقلاىلعةردقلاعمادو.قىلصتنأزاجاذهلوضرفلاطئارش

الاجرفمتفخناف)ىلامتهلوقلففوملاامأفضرموأفوخنمةرورضلادنعالاكلذ

ضرملامأو(انابكروأ هملسوهيلعةتناىلصلهتالصو(منطمتساامةتلااوقتاف)ىلامنهلوقف
قرشملاوحمهتارقتناكونافطغةوزنيفةرجلانمثالثةنسيفتناكةلحارلاىلعاعوطت

نيرشعوهسمخسأرىلعهنمتضمةللةرشعيتنثاللوالاعيبريفةوزغلاهذهتناكو

يففاهريغىلاوأةلبقلاىلاتهجوتينعي«هبتهجوتامثيحهلوق»ةرجملانمرهش
ركذولابقتسالامازتلامدعيناثلاولفاونلايفمايقلامازتلامدعاهدحأنائيشثيدلا
مارحالادنعههجوبةلبقلالبقتسيهناباحصألابتكنرمءهريغودعاوقلايف

ناوهملعأةنافبابحتسالاةهجىلعناكزااذهوةلبقلانعةبادلافارحناهرضرالئ

اهليقتساملسوهبلعهللاىلصهنالقنيملهنافهفلاخثيداحالارهاظفمازلالاةهجىلعناك

ةبرشلالقنيفنولهاستيالمهناللقنامقوولوههجوب

ميهدجلاةيعميفءاجامزح



(٢٩٦(

سلجبنالبقنيتمكرعكريلفدجسملامكدحألخداذاملسوهيعهللاىلصةتناف

:اجام
امارأريظلالبتيلصيناكهنايراصنالابوأيأنععيبرلالاقيلاوزلاةنسيف»

لاتفهتلأسفا,يلصيهملسوهيلعهللاىلصةنالوسر»تيأرلاقفةالصلاهذهامهلليقف

لوسر»لاقلاقةداتقيبأنعةعامجلاهاورث,دمحلادجملاكدحألخداذاهلوقه

اضيأهاورونيتمكريلصيىتحساجالفدجسملامكدحألخداذاهملسوهبلعهللاىلصتل
نالبقنيتعكراولصتنالاقأهقحامواولاقاهقحدجاسملااوطعاهظفلوهننسيفمرئالا
انموقنمروهلادنعواندنعةنس؟ةرحامه«نبتمكرعكريلفهلوق»اوسلج

لاقاهبوجوهباصأودوادنعضايعيضاقلاىكحولاقنيملسملاعامجاهنايوونلالاقو
كلذيفرمالاناىلعىوتفلاةمئأقتاولاقهمدعمزحنباهبحرصيذلاورجحنبا

ديزنعةبيشينأنباهجرخأامبوجولامدعلعروهلاةلدأةلمجنمهريغلاةوبدنلل

نوجرخممثدجسملانولخدي«ملسوهيلعةللاىلصهتنالوسر»باحصأناكلاقملسأنبا
مويلايفتاولصسمحمالسالانعلأسيءاجيزللملسوهيلعهنلايلصهلوقونولصيالو

ىطختيهآريذللملسوهيلعةللاىلصهلوقوعوطتزاالااللاقاهريغلهلاقةليالاو
توفتاهناهبفسلجنالبقهلوقهةالصبهرمأيملوتبذآدقفسلجاسانلاباقر

قفاونافهلفنتباوثهلامناوةيحتلاباوثهلسبلوالثتممدعيملىلصمثسلجولفسولجلاب
ةللد_جاوهللاناحبسلوةيناهلبحتسليقفاهنممنمناوةيحتلانعهتزجأةبوتكملا
لضفلاؤنيتمكرلدعتاهنالاقيفتارممبرأركأةللاوهنلاالاهلاالو

ةهلاوزلاةنسيفءاجامتح
نممدقتامللاوحالاضعبيفينياهيلصيملسوهبلعهللاىلصةتنالو۔رتبأرهلوق»

ن,يلصيزاكميرالانالمتحمونبتمكررهظلالبقيلصيناكهناهريغوديعسيبأثيدح
ناكسنألاقلاوزلاةنسباندنعفرمتتلايهعبرالاهذهودجسملايفنيتعكرلاوهتيبيف
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» حلاصلمعاهيفيلعفربںابحأفءامسلاباوبأاهبفحتفتةعاساهنا

نوىنالنلاوثلاثلارابلا
هةعاملافلخاهدحوفمتةأرملاناهءاجام»مدهلفاونلايفةمامالاح

سمشلالوزتنبحتاعكرعبرألاوزلاةالصيلصيهملسوهيلعهتناىلصهللالوسر «

نينمؤملاونيماسلانممهعبتنمونييبنلاونيبرقملاةكالملاىلعميلستلابنيتعكرلكنيبلصفي
لاوطلانمنيتروسأرةيفةءارقلانهفليطيناكواهرخآىفميلستلالمجمناكةراتو

ةعاساهناهلوقجاهوحنوقةروسبنهيفأرقيهنعهتناضرباطلانبرمعناكونيلملانموأ
ءاشاملحتفتوأةمجرلااهيفلزنتونيحلاصلالامعأاهيفعفرتليأهءامسلاباوبااهيفحتفت
نهيفسبلرهظلالبقعأملسوهيلعتلاىلصهنعءاجوةيوامسلارماوالاذامنانمةنا

وهوالاُىثنمامورمظاايلصبتحباباهنمقاغلالذؤءامسلاباوأنهحتمتميلسل

نمهتناقلخامىلااوريلوألفأرتيمئمدآينءايبغأونبطايسثلاريغةعاسلاكلتيفحبسي

«نورخادموةنادجسل:امثلاونيهملانعهلالظؤيفتيءيش
متهملفاونلايفةمامالانوثالثلاوكلاثلابالا -

انموقنماهيفةعاجلامنمنمىلعدرلاىلاةراشاهلمجرتامنالفاونلايفةمامالاهلوت «

ةثالثارنمفنصملاجرخادفوعنملهحوالفكلذعوقوحاحصلاثاداحالاتءاجدقو

وحد٫ث ةنومهتلاخدنعسابعنباثيدحوةكلمهتدحدنعسنأثادحثرداحأ

ىموقنببوىنببلوحتللو.سلاناهقلالوسرايلاقهناكلامنبنامتعنعوناضمرمايقيفةشئاع

ترشافد.رتنيالاقلخدايظلءف:۔لاقفادجسههذخناىتنمزاكميفلصتفىنيتأتنابحأف

انبىلصفهفلخانففصفهملسوهعةناىلصةنالوسر»ماقفتيبلانمةيحانىلاهل

دمحأوناخشلاهاورنبتعكر

متمةعاجلافلخاهدحوفصأةأرالناءاحام ::-
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زنبرباجنعةدبعوبأ) يتدجتناكلاقكلامنبسنأنعد. هرلعةتن؛ىلصةتنالو۔رلتعنصةكيلم
سالاملوطنمدوسادقانلريصحىلاتمقفسنألاقك٫يلصأاوموقلاقمنلكأذامامطماسو

ريثالانبالاقمارحمأاهناليقوميلسمأاهناليقريغصتلاةنيصبهةكيلميتدجهلوق»

سنأمأيهماسمأنامدقتنكسلتلقريثكيلسمايففالتخالاوكلذحصيالو

اماعلمحتحةماسمهمانمالو4.ب|نمةدحسنالنكت7ريثالانالاقهتدحال

تاق يفسنأمالكنكلا“ دبرينأنكميوةماسمتناكاهناوهتدجاهناىلعلدبثيدحلا
ىتحةقفشلاوةطلخلانمامهنيبناكاملآزاجمةدجاهام۔راصنالانمىرخأةأرمااهب

تلمعيأهتعنصهلوت»رهظأةتيملانكلبرعلادنعفورعماذهوهتدجاهنأك

ماعطلااذهنادجألچامامطهلوق»هيلاهتعدوهتدصقيأهةللالوسرلهلوق»

كلذلناك«ملسوهيلعهنلاىلص»»هئيجمنالانهاهلكالامدقامنايلكافهلوتهوهام
ىلصمهذخت,ناكميفهليلصرلهاعداجاهنافةمدقتملاكلامبنابتعةصقيفئمىلعال

قأديفةالصلالبقمامطلابانهوماعطلالبقةالصلابنابتعهصقهنادتافرسلاوهاذهو

ءوضولاكرتىلعهبلدتسا.كبيلصأاوموقلاقنهلوق«هلحاليمعداملصأبامههلك

بارغيفينطقرادلاهاورام:“ضرتعاومامطلادعدىلهملسوهرلعتنالصالرانلاتم.مات

اعدمتهعمانآوهنملكافاماعطملسوهلعهللاىلصهللالوسرلةكيلمتمنصه4اغمناوكلام

ثدحلااذهومده١رانلاتسمامسةوضولابجالحرحصلاوثيدحلااضوتفءوضو

يونلاءوضولادارملاوأثفالذلبقءوهوريغىلعهنوكآضو\اه١ل.تحؤحمنا

يأوسأدقهلوق»»ملعأهللاوهافوهيديلضهنأىنعملافةفاظنلاوهو داوللايلاهنولريغت
ىلعهبلدتسادقواسبلىمسيشارتفالازأهيفولهعتسايأچسبلاملوطن.هلوق»

هنانآريرحسبليالفلحنمزاهضرتعاوهريرلاسبانعيهنلاموريرملاشارتفاخ
شارتدالابكنعال ىلعناميالاىنبمزابكبيجاوه فالخاهفريرحلاشارتفاةلث۔هوفرملا

رهاظلاوهوهفةم.ةحالرشارتفالانعازاعتيدحلااذهيفسبللالعجكلذراجأنملاو
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زوجسلاوءءاروخرشلاوانأتففصف«ملسوهيلعةتناىلصهللالوسر»»مدقتفءامبهتحضنف

«فرمنامثنيتعكرانبىلصفانءاروه

وهريخالااذهوهريبطتلوأهغيظنتاواريصحلانييلتلحضنلانوكبنألمتحمهتحضنفهلوق»

يذلا هضزتعاوإهتساجبيفكشلالجالهاماحضنلاناهرهاظنافحاضبالامالكهيضتةي

ثبدحلابىشحملالدتساوةراهطلالصالازالهريغردابنلانإ لضفأريصحلاىفةالصلانأىلع
خيشلاوضضمعم7نفاص.اروانفقوىأ4..اروخيشلاوأتةمص‘؛هلو+

ةبحصةريمضيبأهببالوهلملسوهياعهللاىلصهللألوسرىلومةري.ضيأنبةريطوه

ليقوحورلبفةريمضفأمساففاتخاوهريمضفأنهللادبعننيسحدجوهو

فنصملاريغدنععقوورابخالادنعهيلعوهيذلالاحلاىلاارظناخ.ثهايسوكلذريغ

ىورريثالانبالاقةالصلادنعهاعناكيذلالالاىلاراقناابكالذومتلاخ.ثشااناكم

لوسرإزاةربمضهد>نعهدأنعةريمضفأنبهللادعن'نبس>نعلذفأنبا

تنأةيراعأتناةعلاجاكبكياملاقفييهوةريمضمابرم«مل۔وهيلعةتناىلصةتل

قرفيالهملسوهيلعهلاىلصهنلالوسر»لاتفيدلونيبوينهبقرفهللالوسرابتلاقف

ذيأنبالاقةركببهنمهعاتباوهاعدفةريمضهدنعىذلاىلالسرأحاهدلووةدلاوب

ملسوهبلعهتناىلصءينلانممهدنعاباتكينارقا

ةريمضينبا4هللالوسردحن-ص,ةريمضيبلباتكاذه«مبحرلانمحرلا1مدو

نابرعلانمتسله١ماومهمع4١ملسوهلعهلاىلصهللالوسر«ناهتالهاو

ضرمنالمهلهاىلااوهجراوحاناو4ملسو4۔اعهللالصهتنالو۔ر,ذعاوماق١اوبح١

هلوق»بكنبيبابتكواريخمهبصوتفنيمالانممهبةلنمقحمالال

ةالصلانمواهتيبىلايا«فرصنامثهلوق»الواةروكذاةكمل.يهچزوجملاو

نكلةأرصايعادلاناكولواسرعنكتملولوةوعدلاةباجادئاوفلانمث,دملااذهيفو
يلصملاناكمفيظنتوةامحةلفانلاةالصوةوعدلاماعطنملكألاوةنتفلانمؤنثيح
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ءاجام
نبانعديزىبرباجنعةديبعوبأكناض.رمايقيفومامالاممدرفنملافقومينه
يجو٩ملسوهيلعةلاىلصهللالوسر»جوزةنوميمدنعتابهنايربخألاقسابع

هيلعهلاىلصهللالوسر»عجطضاوةداسولاضرعيفتعجطضافسابعنبالاقهتلاخ

وأليللافصتنااذاىتح«ملسوهيلعهللاىلصهتنالوسرلمانفالوطيفهلهأوهملسو

تإبالارشعلاأرقمثههجونعهديبمونلاحلعجوظقيتسافليلقبهدعبوأليلقبهلبق

اهدحواصةأرملامايولاجرلافوفصنعءاسنلاريخأتوافصلجرلاعميبصلامايقو
الوهدحوفصلافلخدرفنملاةالصزاوجىلعهبلدتساواهريغةأرصااهعمنكبملاذا

هيفولاجرلاممفافطصالابروماملجرلاوةلزعلابةرومامةأرمااهنالكلذيفهجح

زيمملاىصلاةالصةحصهبفواعبرأطرتشانمافالخنبتعكرىلعراهنلاةلفانيفراصتقالا

ثحادرفنمةلفانلاةالصيفدراولالضفلالحماماوةعاجلايفةلفانلاةالصوهءوضوو

هتحيفامسالولضفأكاذذاوهلاقبنأنكميلبميلمتلاكةحلاصمكانهنوكيال
اهدحأءايشأةثالثىلعثيدحلااذهبحاضيالايفلدتساوملسوهيلعهللاىلص»

نطاوملاضعبيفحضنلابةساجنلالاوزياثلاوءاجنتسالادعبديلاىلعحضنلابءازتجالا
مامالافلخفقتةأرملاناومامالافلخمومأملاماقمنايبىفثلاثلاولسلاباملاوزك
ةقرفتمباوبأيفكلذركدءاسنلاىلعفصالهناو

هتهناضمرمايتيفومامالاممدرفنلافقوميفءاجاماتم

اهناوةنوميمركذمد۔ةتدقوسابعنباينربخأرباجلاقيأهيربخألاقهلوق»

ضرعوامجطضمتعنيأهتمجطضافهلوق»اضيأديلولاننبدلاخةلاخوسابعنباةلاخ

داسولاوةدخملامكنابةداسولاولوطلافالخءارلانوكسوةلمهملانيعلاحتفبةداسولا
هلوق»هرأيأهمونلاحسمهلوةهكلذريغوبارتوشافنمهبدسوتاملكءاهريغل

:تاإيآلارشلاهلوق؛يضوتنلاريغلةءارقلازاوجهبفهأرقف
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يلصيماقمثهءوضونسحافهنماضوتفقلعمنشىلاماقمنارمعلآةروسنمتاوملا

ه۔اءعهنلاىلصهللالوسر,عضوفهنجىلاتمهفت.هھذحعنصاملثمتعنصوت.ةف

4 رتوأمثةعكرةرشعتنلاىلصماملتف.يلذاذخأويأرلعىنميلاهدب4ملسو +

ح1نشهلوق«انموةد۔نعةياورف4احرس ٥٨ ءاجئ»ضرالاوتاوملاقاخ

عيبرلالاقنونلادبدشتوةمجلا3

ىلعهبءاجيأهءوضولانسحأفهلوق»ةقلعملاظفلباضيأدرورجحنبالاقءاعولاىنعم
تابالاةوالتومونلاحسمنمينعبعنصاملثمتعنصوهلوقفرماامقفو ءوضولاو

. يراخبلا7وىرسالاةيل ١ نمي ١ » هن>ىلاهلو«رصمالاقفوىلعنشلانة

هلوتةنلاءاشامىلصمخهنيمنعينلمجفينلوخلامثنعنايفسلاقامودراسلنعتمهفتئج

هنيعىلاهراسينمهلوحهناىنملاواهبويأبرضباينمءاتلارسكوهلوأحتمب4الت

كلذكوهتالصداعأليقهتالصىلصىتحهراسبنعماقولفمامالادنعدرذنملاماقميفةنسكلذراصف

اذاهناىلعتدايراخبلالدتساونبعضوملايفىهنلاكنراهنالهتالصدىمرهفلخماقولليق

ايهتالصدسمتلرخآعضوميفوهتالصتمهنيمبىلاهماخمامالاهلو>ومامالاراسينعلجرلاماق

هراسينعفتوهنوكعمسابعنباةالصلطب.مل(ملسوهيلعهللاىلص)هناليلدلاهجورجحنبالاق
لعهرقي(ملسوهبلعةتنالص)هناللطبتدحأنعولاقالوأ لاقلبروهمجلالوةلوالاولاقثلذ

«تلتكلذىلعمباتبلومامالاراسينعنوكبدحاولامءاملافتومنأبيسلانبديعس

نأحصبالفةلفانيهوليللاةالصيفمقوامنالبوحتلااذهنأريبختناوهفلاختةنسلاو
ورمةلفانلايفعسوتلانالضرفلااهيلعساقي ةالصلاكونمألالاحةلحارلاىلعةالصلاكع
ضرفلايفكحلاتوبثيراخبلادارأنافضرفلايفحصيالاذهوةرد_ةلالاحادعاق

ةرشعيتاناهلوقفثيدلاصنىلعدزيمفلفنلايفهتوبثدارأناوقرفلاتوبثلدودرف

لعليلدهيفوينحم ١ لاقةدحاوبينعي4رتوأمهلوف«نتهكرلكدسملسييأهةمكر

لوقوهتاتفملعأةناوعفشاهمدقتيناطرش,ةدحاورتولانأنمانباحصأهيلابهذام
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سابعنبايللاقمحبصلاىلصفجرختنيتفرفخنيتمكرىلصفماقفنذؤملاءاجىتحعجطضام
راجنع«ةد..عواهةيلا,لاهبرقلاشلاعيبرلالاقناضمرفزثورباجابردفافكلذك

4 ملسوهبلعهللاىلصينلاجوزة؟أعنعديزنا

رتسيلضرالاىلعهبنجلمجيأعجطضامهلوق»ملعاهللاوممعيحلالانباحصاضمبا
بصننم هلوتإلخمتىتحمانفمجطضامئيراخبلاةياورىفوطاشنبضرفلاىلاموة.ىتحمايقلا

اتففخامماوتيبلافامهالصه¡اىلعليلدجرخمهلوقيفورجفلاةنسامههنيتةيفخنينعكر

ةمكحلاتضتقافاهليولطتنسيىتلاليللاةالصدعبا.منوكل فيفختلاوعاجطضالابةحارتسالا
ةالصيهوحبصلاةالصيأيحبلاىلضفهلوق»ضرفلاءادادنعةوقلاعجرتىتح
مايقلانمملسوهيلعةتنالصةتنالوسرلفامل.يأيرباجإيلمفافكلاذكهلوق»رجنلا
لف'ذاىنثنمرماةددشملانونلارسكوةثاثللاحتمنهّننوهلوف»لفامرخاىلاةالصلاو

يتحنيتعكرنيتعكرلاقوفدزفناضمرناكاذاىنعملاونث.ىنثمناذألاهنمونيلثامتمنين
لقنامااممنعهنلايضرسابعنبانماذهورتولاريغنمةمكرنورشعوعبراعيجلانملصحم
مايقيفدربمهناىلعهلبقاممحرصاكهبحرىصلالةنناكولهناليناثلارهاظلاوناسحتساوا

موقركلعففتاعكرلاددعه.فدربملوةلجهمايمتيفبيغرتلادرواماودودحمدحناضمر

نوموقيرعنمزفسانلاناكلاقنامورنبديزبنعاطوملايفكلاملوكلذنممهنكمأام
ديزبنببئأسلانعفسوينبدمحمنعاضرأاطوملايفوةمكرنيرشعوثالثباطمريف
ةيكرنورشعوىدحااهنافسوينبدمحنعرصننبدمحىوروةرشعى۔اهنا

ثال:وةمكرنيرشعنولصيناضمريفمهتكردالاقءالطعقإرطنمرصلنبدمحمىورو

نالمتحمولاوحالافالتخانكممتاياورلاةذهنييعاورج>نبالاقرتولاتامكر

سكملابوتامكلاللقنةءارقلالوطتثيخاهفيفخوةءارقلاليوطتبسحفالتخالاكلذ

نبنابأةرامايفسانلاتكردالاقسيقنبدوادقيرطنمرصننبدحىوردقو

لاقوثالثنورتويوةعكرنيثالثوانسنوهوةنردملاينهبزيزعلادبعنبرمعونامثع
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» ريثكسانهتالصبىلصفدجدملايفرلسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلصتلاق

لاققيضكلذنميثيفسبلونيرشعوثالثبةكمونيال:وعستباندنعرمالاكلام

هيفدراولاسيغرثلانمورتولاةعكريةعكرنيعبرأوىدحاىلصيهنأليقامرثكأيذهرتلا

ريغنمناضمرمايقيفبغربملسوهبلعهللاىلصهنلالوسرناكلاقةريرهفأثدح

ةعامللاهاورهبنذنممدقتامهلرفغاباستحاوانامياناضمرماقنملوقيفةممز«بهيفرمألنا
هلوقيفوناضمرمايقكلذبينعييخلادجسملاملسوهياعهللالصهللالو۔رىلصهلوق «

بهذموانبهذموهوةعامجلادنعدجملايفاهتالصلضفالانأىلعليلددجسملايف

هلمفيذلاوهومهريغوةيكلاملاضعبودمحأوةفينحيبأوهباحصأروهمجويفاشلا لوسرل
هتفالخيفهنعهللايضررمهلعفوهكرتفضرفينأفاخىتحملسوهيلعهللاىلصةنل

باطالانبرمعممتجرخلاقيراةلادبعنبنمحرلادبعنعفضارتفالانمأنيح

لجرلايلصبوهسفنللجرلايلصينوقرفتمعازوأسانلااذافدجسملاىلاناضمريف

ناكلدحاو؛يراقىلعءالؤهتجولىرأينارمعلاقفطهرلاهتالصبيلسيف

ةالصبنولصيسانلاوىرخاةليلهعمتجرخمثبمكنبيبأىلعمهعمجفمزعملشمأ

رخاينعينوموقييتلانملضفااهنعنومانييتلاوهذهةعدبلاتمعنرمعلاقفمهراق

نمراصفكلذىلعنيملسملالمعرمتسامثيراخبلاهاورهلوأنوموقيسانلاناكوليللا

لضفالامريغوةيفاشلاضعبوفسوبوبأوكلاملاقوديعلاةالصهبشأفةرهاظلارئاعشلا

ةبوتكملاالاهتيبيفءرملاةالصةالصلالضفأهملسوهيلعةتلاىلص»»هلوقلىدارفاهنالص
هاود»عأةناولوالاباوصلاوةعدباهيفعيمجتلاليقوملسمويراخبلاودحأهاور

اذهولاقهتماماونبملنمءادتقالازاوجانهوقضعبهنمذخأهريثكسانهتالصبىلصف

ملناوملوهلةعامجلاةليضفتلصحمهمادتقادمبمهمامامامالاىوننانكلولاقحيحص

تاينلابلامعالاواهونيملهنالحصالاىلعمامألللصحالوةعامجلاةليضفملتلصحاهونب

الفلغ:لايفةعقاولانالملسمريغفقالطالاهبدارانااذهواهووندقفنومومأملاامأو



(٣٠ ٤(

.لوسر»»مهيلاجرخمفةعبارلاوةئلادلاةليالايفاوعمجتمثسانلارثكمةيناثلاةليللايلصمث
مكيلاجورملانمينعنميمفمتعنصيذلاتبأردقلاقحبصأ71ملسوهبلعهللاىلصهنلا

نعةديبعوباوهناضمريفكلذومكيلعضرفيناتيشخيناالا تلاسلاقديزنبرباج

ةللالوسرهناكامتلاقناضمريفملسوهيلعةللاىلصهللالوسر»يلصبكةشئاع

«ةعكرةرشعثالثىلعناضمريفدبزيملسوهيلعةلالص»

نكمتلةيصوصخدجسللمامالنوكينانكمهنامهريظنيفمدقتامكضرفلااهيلعلمحم
رثكفيراخبلايفوةمبارلاوأانموقةياوريفوچةعنارلاوةلاثلاةليللايفهلوق»هرينل
الفهتالصبيلصف«ملسوهبلعةتلاىلصهنلالوسر,جرخلةثلاثلاةلبللانمدجملالهأ

ل۔,قارجفلاىضقايلفحبصلاةالصلجرخىتحهلهانعدجسملازجعةعبارلاةليللاتناك

مكيلعضرمتناتيشخينكلوكناكم"ىلعفخملهنافدسبامأهلاقمدهشتفسانلاىلع

يفةعامجلابابحتساىلعليلدهيفمكيلعضرفيناتبشخيناالاهلوقزهاهنعاوزجتف

ضرفيناةيشخالامهيلاجورخلانمهعنم4ملسوهلعهنلاىلصهنافةالصلاهذه

هينلا»نالايهمهآربتعاناتحلصمواةدسةمفوخوةحلصمتضراعتاذاهيفومهيلع

ضارتفالافوخهضراعالفةحلصمدجمايفةالصلاىارناكهملسوهيعةلاىلص

موفلاريبكومامالازاهيفوضرغللممأرتومهزجعنماهفاخنيتلاةدسمملمظعلهكرتمهيلع
احالصاوممبولقلابيبطمههركذيرذعيفهلناكوهعابتاهمقوتيامفالخائيشلفاذا
ىلصةتنالوسرناكامهلوة»ءوسلانظاونظاعرواذهفالخاونظيالئلنيبلاتاذل

نأثيدحنميراخبلادنعوئة۔ءهكرةرشعثالثىلعناضمريديزملسوهلعهنلا

هريغيفالوناضمريفديزبهملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»ناكامةشئاعنعةملس

لأستالفاهبرأيلصبنلوطونهنسحنعلأسنالف\.رأيلصةعكرةرشعىدحاىلع

هنلايضرةشاعتلاسلاققورسمنعاضياهدنعواثال:يلصبمنملوطونهسحنع

ةرشعىدحاومسوعبستلاقفليللابملسوهبلعةتلاىلصهنلالوسر»ةالصنعاهنع



)٣٠٥)

يبلقمانيالونامانبينيعزاةشئاعابلاقفرتوننألبقمانتأملسهبلعةتناىلصةتنالوسرلتلقتلاقم

نوىنالنلاوحبارلابابلا
ناسا.ءنانعدزنرباجنعةدعوأمهچسدنلاتمدوةعكلالا.ةتأجم

نميلصي٩ملسوهلعنلأىلصءينلا«ناكتلاقاهنع.اقلانعورحفلايتعكرىوس

تناكلاقامهنعهللايضرسابعنبانعورجفلااتعكرورتولااهنمةمكرةرثعثالليللا

ناتداحالاهذهنابعمجوةعكرةرشعث]الما4ملوهلعهلاىلصءىنلا«ةالص

اعبسيلصيناكةراتفةماتخمتاقوأيفهنممقوكلذزااهدارماقورسمةشئاعهبتباجأام

للاغناككلذناىلعلومحاهنعمساقلاثدحاماوةرشعىدحاةرانواهسةراتو

هاورامفلاخمفنصملادنعرباجلاملوقرهاظنكلاهنعة۔اسلأثدحيعمووهلاح

نبالاقامكةمكرةرشعثالثهتالصرثكأنأىلعلدنفنصملاةياورنافةملسوبأاهنع

ملعأهللاوهتلاخدنعتانحسابعناثدح4حرصئرجفلايتعكرربحاهنأوسابع

«رتوننألبقمانتأهلوقهةنسلاعيمجينةيواستمتناكهتالصنأىلعةلالدثيدحلايفو

هناباهباجأفكلذنماهدنعررقتهناكرتولالبقمونلاةهاركىلعليلدماهفتسالااذهيف
يفسبليملسوهرطةنلايلص» نأينييلقمانيالونامانيينيعزاهلوقلهرينككلذ

هانميهيتابيذلايحولاييلمونلاهبلقعنمامناويباطخلالاقهتظقيلاحنعريغتيالهبلق

الوهنيعمانتلسوهيلعهتناىلصهللالوسرنا»نولوقياساننارمملاقيراخبلايفو

ينامانملايفىرايناوهارقمثيحوءايبنالاليؤراوقبريمعنبديبعتممسرمعلاقهبلقماني
مالسلاهيلعميهاربالزاجاملابحونكنملولايؤرلاناهالتاملالدتسالاهجووهكحمذأ

هدلوحدلعمادقالا

متيهسدقلاتيوةبعكلالابقتسايفنوثالثلاوعبارلابابلاتمح
اعميظتبهتنارماىلامنةتناميظمتلاينبزاتيبامهوهسدقملاتيبوةبعكلالابةتسايفهلوق»



(٣٠٦(

ىلصونيتنسوحنبهترجهلبقسلاتاولصلاهبلاعتضرف4ملسوهلعهتناىلصءينلا >

تناكوآرهشرثعةعبسهترجهدمبسدلاتيبىلاملسوهيلعهتناىلصهللالوسره

٦ لبقنبتنسوحعسدقملاتببىلازولصيةنيدملالهأوراصنالا ملسوهيلعهللا,إصءينلامودق

يلصءيبلافناكومهلا تيبىلاهبجرعناىلانينسنامنةكمةبعكلاىلاىلصملسوهيطةتنا

هابقبسانلاامنيبلاقرمعنبةقلادبعنعديزنبرباجنعةديبعوبأفهتلبقلالوحمسدقلا

نمو(ملسوهبلعةتنالصةلالوسر)ىلصونيلصمللةلبقلاعنةتنامهل.جومئارشلالهأامهتمظعف

ىلانيءاسملانمههم مئسدقملاتيبمةبعكلاالوألبقتسافاهلبقتساةلبقبرصأالكاعمنيتابقلا

خسنوةبمكلالابقتسابرصأ ثيدحهيلعلدبامككلذىلعرمألارقتساوسدقملاتيبلابةتسا

سدقملاتيبىلالابقتسالامرخبابلا عامجابةبعكلالابقت۔ابجووةالصلاىف يالانيملسملا
ةنلاوزيزعلاباتكلاكلذىلعلددقوعوطتلاةالصيفوألاتقلاماحتلادنعفوملايفوأزجلاةلاح

بابفهحرشمدقتدقوسابعناثيدحاهد>أنيشدحاهنمفنصملاركذدقوةرتاوتملا

هيلعهتناىلص«ءيبلانايورو»ةابتلهايفرمعنباثيدحيناثلاوةالصلاضرف
سصأءامسلاىلاهبجرعايفيشملابنيتمكروةادغلابنيتمكرةبكلايلاةكميلصيناكملسو
رجاهامدمبوميقملاورفاشمللبرغللريغتاقوالايفنبتعكر.تراصفسخلاتاولصلاب
نالدوهيلاهبذكالثاسدقملاتيبوحنيلعينأرمأورضحلاةالصيفديزةنيدملاىلا
بنراىام:هتاهرمأفهيلانيتلبقلابحأةبعكلاتناكونينلبقبحاصهناةاروتلايفهتعن
اهاضرتةلبتكلنيلونفءامسلايفكهجوبلقتىرندقولامتةتنالاقةبكلاىلايلصب

هتلبقتناكاضيأهنعيورو»سابعنبانعاذكمارملادجسملارطشكهجولوف

للاقيرهزلاباهشنبدمحمنعوهنييوهنييةبعكلالجمناكهنأالاسدقملاتيبةكم
دقلوسدقملاتييةرخصهتلبقلعجالاائيناندلاىلامداطبهذنملجوزعهللاث

رصقلاهيفزوجموفرصلاودملابچءابتبهلوقفآرهشرشعةتسمالسلاهيلعانثيناهيلاىلص
نمفوعنبورونبهلهأوةنادلارهاظفورعمعضومثؤيوركذ,فرصلامدعو
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هيلعلزنأدق«ماسوهيعةللاىلصهالوسر»نالاقفتآمماجذارجفلاةالصيف
«ةبعكلالبقتسينأرمأونآرقةليللاف

ةالصيفاوناكمهنايراخبلادنعءاربلاثيدحيفعقو«رجفلاةالصيفهلوق»راصنالا

تقورلامملصوفةدملالخادموةثراحينيفءاربلاربخنابنيربملانببعمجورصعلا

هريغوفنصملادنعيذلارمعنباربخنأوكيهننباوأرشبنبدابعكلذبمهيلاينآآلاورصملا
لهأيفزاك فوعنبورمعونبمهوءابت جراخاوناكو نبالاقحبصلاةالصيفربملامهلصوفةنيدما

نباناكناولاقمهيلكلذبيتالاسدإهرحح نالرظنهيففرشنبدابعهنااولقنهريغورهاط

ىنأدابعنوكبنألمتحيفاظوفحعاولقنامناكنافرصملاةالصيفةثراحنناقحيفدروامناكلذ

هلوق»حبصلاتقويفكلذبمهملعافءابقلهأىلاهجونمرصملاتقوفالوأهلراحيب

نارقهلوةيفريكنتلاوازاجمهيلتيتلاةليللاويضاملامويلاضمبلعةليللاقالطاهيفيةللا
الاءيسلايفكهجولقتىرندق)ىلاعتهلوقدارملاوةيضعبلاةدارال «رءأوهلوت»تان

ىلصةتنالوسررمأةالصلوأيفاللاعقودقوكلذبهللهرمأىأهلعافمسياملءانبلا
لجرىلصفظفابءاربلاثيدحنميذمرتلايففةبعكلاىمااهفلوحتبزاملسوهلعهتنا

دنعسيلوءاربلاثيدحنميراخبلاةياوريفكلذبحرصموهوثيدلاقا۔ورصعلاهعم

ىتلاناسوا7"رامعثدحيفءاربلاثدحنمةالصلانييعتملسم هللاىلصءيبلااهالص

نبةراعت,دحيفاذكهوءاشملايتالصىدحاةبمكلاىلاملسوهلآوهيلع ثبدحوةبيور

ىدحالاقنمنابتاياورلاهذهنيبعمجورهظلااهنأىلحلانبديعسيبأثيدحيفوةلبوت

مهبورهظلاممضبلاقفاولتخامزجنمنأورصملاوارهظلايهلهكشءاشملايتالص

يفاليراخبلاجارخاواملاجرةقالرصعلاةياورتحجرفحيجرتلاىلاانجتحافرصملا

رصعلااهنارهظفهبففلتخموهونايعنبناورماهدانساىنفرهظلاةياوراماوهحيص

لاقبوةنيدملادجسمبناككثالذنام,ضبلاقفلوحتلاعضومامأوحجرالاىلع لوسرىلص

دج۔لاىلاهجوينأرصأمننيملسللابهدجسميفرهظلانمنيتعكرملسوهبلعهنلاىلصتا
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.___؟نولميموةبكلالااورادتافماخلالمرهرجوتنكواهولبتتسانل
رصعلااهايراخبلاةياورىنعملانوكيفاذهىلعونوحلسملاهه٥ناكوهلارادتس۔افمارلا

ىلعورصملاةالصةل.اكةبعكلاىلااهالصةالصلوانايأ ةيصوصخءابةقلهالسرظاذه

ملعسنأثاذحففرنكلثالذدمهصاصتخايذختمةياورلارومشموةاردتسالاف

مهيلعرمةماسينبنمالجرناركذهنافةعقاولاددعتيغتقبامدواديبأوملسمودجأ

وحمكاولاتلو>8٣ةللاناالاىدانفةعكراولصدورحنفلاةالصف2رمو

اللةدحوملاحتفبهاهولبقتسافهلوق»»ءابتلهأريغةملسونبوةلبةلا اولوحتفيارثك

لعافنوكبنالمتحبوءابتلهأمهوكلذبنوبطاخملااهولبتتسالعافوةبعكلاةهجىلا

ةغ.صةدحولارسكنيراخبلافةياوريفوهعمنموملسوهلعةلاىلصءىنلااهول.ةتسا

«م,هوجوتناكوهلوقناهولبةتسافالاظفلبريسفتلايفيراخبلادنعامرسكلادبيورمالا

نامدقتملانالامتحالاهبفمههوجويفريمضلاوروكذملالوحاليوارلانمريستوه

تلانةبعكلاىلااورادتسافهلوق»هاوسلقلايفرطخاللب"ابتلهأمهنارهاظلاو

تلرآرجحنناهروصوءاساناكملاجرلاولاحرلاناكمءاسنلالوحتفملساتأةلبون

ربدتساةبعكلالبقتسانمنالدجسملارخؤمىلادجسملامدقميفهناكمنملوحتمامالا

عسيناكمهفلخنكبلهناكميفرادولوهوسدقملاتيب تلوحتمامالالوتاموفوفصلا
يفآريثكالمعىعدتسياذهولاحرلافاخنرصحءاسنلالوحوهماخاوراصتحلاحرلا

ناكاممريثكلالمعلامبرحملبقمقوكلذنالمتحةالصلا نوكبنالءتحنومالكلامبرحلبق
خسانلا-ناههانمدثاوفتبدحلايفوةروكذلاةحلصملجانمروكذلالمملارفتغا
ومفهبرنهةنيىلعناكفةداعالااورم٢لابقلهانالهغلبيىتحفلاكللاقحفتدشال

ملامةءالاىلع كلذدعبرصالانهناثدحأامهنلبي ءينلاهنمزيفداهجالازاوجهماهنموزف

اورقأوداهتجالاسفنباهيلااولووةلبذلارصايفاودهنجاءابقلهاناف«ملسوهيلعللاىلص

ىلع يفسيلنمملعلزاوجهانمو»كلذ دحاولاربخنلمعلانااهنمواهيفوهنمةالصلا
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نونالنلاوسماخبابلا

هتهةالصلايفةفاللاوة.امالايفتح

ىنثألبمهيلعركنيلهملسوهيلعهتلاىلصءيبلاولهباولمعمهنالبجاولبزئاج مهيلع

كئلوأمهيفلاق«ملسوهيلعةناىلصهللالوسر»زأةلبوتثيدحرخآيفيناربطلاىور

دحاولاربخملهلاقيرطنمتباثلاخسنزاوجهيفنأليقاماهنمو»بينلاباونمآلاجر
دحاولاربخمهلمعءابقلهأىلعركذيملهملسوهيلعهنلاىلصءيبنلا»نأهربرفتو
هعمةهبشاليذلاباوجلاواهتحتلئاطالةريثكةبوجأبكلذنعنومناملاباجأو»

خسانلاكلذمكحمهغلباميتآلاناولزنأيذلانآرقلابناكامناخسنلاناهيفة.رمالو

ربخونومامةقثوهوقحلاسمتنعربخأثيحهرابخايفةجحهنالهلوبقمهيلعبجوف

رومأنمةلبقلامأوحجرالاىلعهلهجعسياميفواعامجاهلهجمسيالاميفةجحدحاولا

نعربخأنملكناكولوخسانبسيلوكلذيفمهيلعةجحوهفهلهجعسياليذلانيدلا
يفخسانلانوكيفنيلقانلاةرثكلدحاولامكحلايفخساونلاترثككساندعيمكحريفت
ددعىلعاذكهوهريغنالفينبقحيفوكلذبمهربخأيذلانالفربخنالفينبقح

نولئاقلاهبكسمتامميجلىنعمالفريثكةلةنلاودحاوخسانلالبلطاباذهونيربخملا

يلبقدحالهدجأملباوجاذهولوصألابتك٠يفطوسبللداحلإعطاقلاخسنزاوج

هبهاومفطلىلعهللدجلاف

ميهةالصلايفةفالخلاوةمامالايفنونالثلاوسماخلابابلازوم
دقاهنافىمظملاةمامالانعديقلااذهبزرتحاهمةالصلايفةفاللاوةمامالايفهلوق»

امامامهنملجرلعجيهامناباباا!ذهيفةمامالاوهرامالاوةيالولابابيفثمدقت

يناثلاوهوتبدحلااهبءاجيتلاتافصلاهبفتناكنماهبقحأومهتالصيفهبنومتأب

ةمامالايفهنعبونيةفيلخمامالالعجاهبدارملافهةفالحلاامأو»بابلاثيداحأنم



(٢٣٦١٠ )

ءاجام
نعسابعن١نع۔ازنرباجنعةد.۔عوأ:1رجافورابلكفلخةالصلافزح

«رجافورابلكفلخةزئاجةالصلالاقيملسوه.اعهللاىلصءيلا+

فةشأاعثتادحوهو؟دحاواثدحالاةفالملافىلاعلهللاهمجرفنمأاركذو

هاوسهبافهدنعحصبهز,هخ>هنىفكوسانلابيلصإنأرگبيأفالختسا

مترجافورابلكفلخهالصلافءاحام:-

هبرنيبوهندبامحلصأنموهرابلاهرجافورابلكفلخةزئاجةالصلاهلوق»»

هلورجافلافاخةالصلازاوجحرمثدحلاوروجفلالهفنموهوهفالخرجافلاو

نيذلاءارمالايفتماصلانبةدابعنعبابلارخآفنصملاهاوراماهنموةريثكدهاوش
نامعنلاقمهءهيلصأمهتكردأنا«هتنالوسراي»لجرلاقاهتتونعةالصلانورخؤي
4ملسوهلعهللأىلصهنلالوسر{لاتلاقةربرهفانعلوحكمنعاهنموتذنش

آربريمألكمممكيلعبجاوداهجلا ملسلكفلخمكيلعةبجاوذالم)اوآرجافوأناك
قايللوحكملاقوهانعمبينطقرادلاودوادوأهاوررئابكلالعناوآرجافوأناكرب
هللاىلصءينلا+ںاحصأنمةرشعتكردألاتءاكلاميركلادبعنعوةررهاا

حرمههلكادهفهخرانفيراخبلاهاورروجلا4١فاخيلصبمماك4ملسوه.اع

وجلاب يفلامككانايبىلعهوحموةتناباتكلمأرقاموقلامؤيهملسوهبلعةتلالصهلوفلمحيفزا
روحمفلالهأنممهريغرمالاىلوتونكميملزاوخلامهارقامهمؤيلفثلدنكماناىنعملاولضفلا

دوجوماضرأبهذلاففالملاورجافلافاخةالصلافةمالاتفلتخادقوةزئاجهفلخةاللاف
ىلعموقاهدروبابلاثيدحالمعقالطالاىلعموفاهزاجافلاوقاةثالثىلاهع>حرمو

يبارعاالوالجرةارمانمزةاللاقهملسوهيلعةلاىلصءينلانعرباجثيدحلقالطالا

ةحامن١هاورهطوسوا4سفاخنناطاسبهرهبناالاانمؤمرحانمُالوارجاهم

جاجتحالازوجتالنابحنبالاقوثيدلاركنميراخبلالاقيميمتلاهتنادبعهدانسايفو
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ّ احاماهدسفياماهبفلخديملام

لاقلاقسابعنبانعدبزنبرباجنعةديبعوبأميمةمامالابىلوأنوكينميفتح
هةناباتكلمأرقأموقلامؤبلسوهيلعتلاىلصةتلالوسر «

اذهفوهنيديفةأرجوذركنم"ؤالاعوفرميلعنعءاجدقوثدحلاعضيعدولاقوهب

لوأ:اافلخاهوزاجافهربغولوأتملاق-افلانيبةقرمنتلاهثلاثاالوقلاو»هيفاملةنلا

هنبديفعرولاهبدارملانأرهاظلاويشحملالاقاهدسفياماهبفلخديملامكهلانود

لخديملامهلوتمعأةللاوةوعدلالهأق۔افكنوكينالفاالفةحراملابقسافلاامأو

نمريستهنأرهاظلاوهنمسيلوثيدحلايفجردماذهنارهاظلااهدسفاماهيف

ديالريسفتلااذهونامتملاهللافخاسنلاد.نمهريسفتوثيدحلانيبلصافلاطقفيوارلا

داسفالانوكبدقوهلةماماالفهلةالصالن.وهلةالصالفاهدسفياماهبفلخدأاذاهنالهنم

يناثلاامأودسفمناملييذلالسلاةالصلافلم.ييذلكفلوالاامافلبوأتلابوكاهتنالا

صخربنممهمونيماتلاوتونقلاكنيمل۔ملادنعةالصلااهبزوجنالءايشأدقتعييذلاكف

نمبجاحعوةديبعوبأجرخنايفسوبألاقتنقيهناملعيالوهوهعملخداذاكلذيف

تنقفةالصلااهعمالخدفحبصلايلصتةعاجاذافحطبالاباحبصأفةكمناديريةرصبلا

جرخاولاقفهنعلاسفابجاحةديبعوبأدقفامهئابخىلاافرصنااهفةيناثلاةمكرلايفمامالا

مومهدمعتملانالةذأعاانيعسبلو(ةيحللاريبكبجاحزاكو)ديمينأديربينايحالالمالاقف

هعميلصبنأتنبمامالانأملعنمليغبنيالونايفسوألاقاوتنقننأنودير

تةمامالابىلوأنوكينميفءاجامح

نعمامودمحااضياهاورثيدحلاخلاهتناباتكلأرقاموقلامؤيهلوق»

.اطاسالولهايفلجرلالجرلانمؤيالوهرخآيفدازوورمعنبة.ةعدوهيأ

هناطا۔الوهلهالجرلالجرلانمؤبالظنلىوهنذابالاهتمركتىلعهتببيفدمةيالو



)(١٣ا٢)

نافةرجهم۔ممدقأفءاوسةنسلايفاوناكنافةنسلابمسهملعأفءاوسةءارقلايفاوناكناف
چءاوسةرجملايناوناك»

دعالوهنذابالاهناطلسيفلجرالجرلامؤ.الهيفلاقنكلروصنمنبدي.سهاورو

مهنسحأةالصلايفمهمدقتييأمهأرقاموقلام٣ءهلوقىنعموهنذابالاهتيبيفهتمركمتىلع
هاورامبكلذىلعلدت۔اونآرقالاظفحمهرثكأدارملاليقواظفحماقأناكناوةءارق

ينلاىلايبأعمتقلطنالاقةنآةمل۔نبورحعنعحيحصلالجرهلاجروريبكلايفيناربطلا

انآرقمهرثكأتنكفانآرقمكرثكاكمؤرليناصوأاميناكفهءوقمالسابملسوهيلعهتناىلص

ةن_سلابرلعثالاىلارقألاميدقتيفويناذلاودوادوبأويراخبلااضيأهجرخأوينومدقف

وبأويروثلاونبريسنباوسبفنبفنحالالاقهبوهقفالاىلعمدقمأرقألازأىلعليلد
اضيأفالخلاوارةالاىلعمدقمهتفالااهباحصأويفاشلاوكلاملاقولبنحنبدمحأوةفينح
اوناكمهنافمرقفأمهأرقاناكهرےعيفاوناكنيذلاكلذببطاخملايفاشلالاقبهذلايف
هفلادجودقوهيفوهوالامم؛يراقدجوالفاوهرقبزألبقنوهةفتوارايكنوماسا

ىلعلديةنسلابمهماعافءاوسةءارقلاياونكنافثيدحلايفهلوقزاببقتويراقبسيلوهو
ربتعملاردقلايفاووتسانافيأهءاو۔ةءارقلايفاوناكنافهلوقههاقلطمارقألاميدقت
ةنسلاصخامنايةنساابم۔مملتافهلوق»نيلوقلاىلعاهتلقواهنرثكيفوأاهنسحيامااهنم
هوةزاصلاماكحأايسالماكحالابااغذخأاهنموباتكلاماكحالةنيبملااهنالركذلاب
مملاةزمزأ يأةرجهمهمدقأفهلوقةي:.دلايازانماهريغلعةمدقم اجورخمهتبسأف
نوماسلاوىلامتلاقامكهريغنملضفأكلذيفقباسلانافمالالارادىلارفكلارادنم
باطخلافحتفلادعبةرجهالفحتفلابعطقنادقةرجملانأشونوبرقمكمثاوأنوتباسلا
ىلارفكلازادنمجرخنمهانعمىلعلنأنكميولوألانرقلايفناكنسصاخ
رارفلافةرجملاتخسنناوهنافةنتفلانمآرارفونيدلاةمالسلاباطكلذدمبمالسالاراد
يذلاوهواعربتاننامزيفرجاهملاهيلعلمحمنأاضيأنكميوهداسففيخنابجاونيدلاب



(٢٧١٣(

ءاحامتس.هربكظ

نعديزنبرباجنعةديبعوبأميهةالصلايففيفختلابمامالارمأيفزح
نافففخيلفسانلابكدحأىلصاذايملسوهيلعهللايلصهللالوسرللاقلاقةريرهبأ

«هسةاىلصاذافةجاحلااذوريبكلاوفيضلاوميقسلامهيف»

لمهأةسلاجموملعلاليصحتلةماقتسالالهأرادىلانيفلاخملارادورفكلارادنمجرخ

مالسالايفانسربكأناكنممدةيفكلذيفاووتسانايأيانسمهربكأفهلوقولضفلا

انسلدباملسظفليفوهريغىلعاهبحجربةليضفكلذنال

ةهةالصلايففيفختلابمامالارصأيفءاجامح

ثيدحنمهلهنكلةجامنباالاةعاملااضيأهاورثيدحلا«خلاكدحأىلصاذاهلوق»

براقتمىنعملاومهلامامايأسانللانموقةياوريفسانلابهلوقهصاعلايبأنبنام
ةالصنعرخأتاليناچهللالو۔رايهةتناولاقالجرزايراخبلاهركذامثيدحلاببسو

ةظعوميف«ملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرجتبأرافانبليطيامسنالفلجأنمةادنلا

فيعضلامهيفنافففخيافسانلاب.ىلصمكافنبرفنممكنمنالاقشذثمو.هنماضغادشأ

امنإفمهدنعدعيآزوجتهتالصيفزوجتيلفيأ«ففخيلهلوق»ةجاحلااذوريبكلاو

موقةداعىلاةبسنلابافيفخ؛يلانوكيدقفةيفاضالارومألانملبوطتلاوفيفختلاناف

ةداعىلاةبسنلاباليوط هاضتتموفيفختلابرمأللليطتميقسلامهيفنافهلوق»نيرخآ
ليوطتلارذيملتروكذا!تافصلاىدحابفصتينممهيفنكبملىتمهنا هناب؟ضرتعاو

بلانلابطانتامناماكحالانامثةالصلافلوخدلادمباهدحألفمتينم؛ىجنأنكمم
,رفاسملاةالصيفرهقلاةبعورشمهريظنواقلطمفيفختلاةمئاللىغبنيفةردانلاةروصلابال

هنالرفسلالاوحأنملاملابال_حةقشمكلانهنكنلولوعورش.اهيفرصقلاناف

يذلاوهوةقلللافي.ضفيعضلابدارملاوضرمهبنمميقسلابدارماوهيلعأرطياميردبال

يذبدارا!ومرحلاخيشلاريبكلادارملاوءايوقالاعطهبلعىوقيامىلعهمبطىوقبال
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ءاجامءاشاملطيلف

مأةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأةهةمامالاىففالختسالاىف]وت
يلصيركبابأاورم«ملسوهيلعهللاىلصةتنالوسرلاقتااهنعهللايضرنينمؤال

» ساسالاعمسيماكما۔ةميفمةاذاركبابأناةنالوسراي»تقفتاقسانابف

ةقفرلاتوففوخوقزرلابلطولايعلاىلعسكلاايندلاونيدلاجئاوحمييامةجاحلا

ةمئالابصتخفيفختلابرمالاراينعي«ءاشاملطيافهلوق»كاذوتوألاملاعايضوأ

ضعبلافالختقولاتوفشخمملامفيفختلاوةلاطالايفهيلعجرحالفدرفنمامأف
اذخأةيفاشلا رخؤتناطبرفتلاامنالمدنعةداتقيبأثيدحبدرووت.دحلارهاقب
آدرفنمضرفاةالصزاوجىلاةراشاثيدحلايفوىرخالاتقولخديىتحةالصلا

كلذبليقاكنيعضرفالةيافكضرفةعاجلاف

مذةمامالايففالختسالاينءاجام <
ةتلاىلص»لاقاماخلاملسوهيلعةللاىلصهللالو۔رلاقهلوت «

ىلصيبنلا»ضرمالتلاقيراخبلايفوهيفتاميذلاهضرميفكلذچملسوهيلع

خلاركبابااورصلاقفاملنذافةالصلاترذحهفتاميذلاهطرم«ملسوهياعهنلا

ابأاوغلبيأهركبابأاورمهلوق»ءاشلايهترضحيتااةالصلانأرج>نباركذو
يهوهبارمانوكب؛يشلابرمالاناىلعهبلدتساوسانلابيلصينأهترصأينأركب

سيلهنأدارأنايفانلارأماقملاربرحتولوصالالهأنيعازنلااميفمقوةفورعمةلثم

ةناودودرف,مالامزلتسيالهنادارأناويناثلرمأةغاصهيفسالهناللفةةيقحارمأ

يفبترملاهقاسهلجالوثيدحلابلالدتسالاعضوماذههساناابيلصيهلوقهعأ
ىلاةراشافالختسالااذهيفوسانلابةالصلاىلعركبيأفالختساهيفنافبابلااذه

لوسره.ضراولاقفةرامالايفمهعزانتدنعمهضعبهلهبنتامكىمظعلاةمامالايفهفالختسا

كلذةشئاعتلقاا«خلاركبابأناتلقفهلوقلاناندلهاضرتالفأاننيدليةنا
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تلقفةشئاعتلاقسانلابلصيلركبأبأاورملاقفتلاقسانلابلصيظرعرصأفءاكبلانم
لوسر»لاقفةصفحتلممقهلتنقاملثمهملسوهيعةلاىلصهنلالوسراوبيلوقةصفحل

تلاقسانلابيلصيلركبابأاورمفسوببحاوص‘نتنألنكتا«ملسوهيلعةتناىلصةنا
«ريخكنمبيصأالتنكامةصفحتااقف»

هتمجاردقلتلاقفكلدبيهتحرصدقوهبسانلامءاشتبالثايبأنعةمامالافرصتل

هماقمماقالجرهدمبسانلابحمنأيبلقيفعقيملهناالاهتمجارمةرثكىلعينلمحامو

ملكتنأةشئاعرمأركبابأناةعئيخينأدنعنلالسرميفعتوورجحنالاقدنأ

قيرطلكبكااذىلالصوتلاتدارافهنعكلذفرصبنأ٩ملسوهيطهللاىلص.يبنلاظ
دسمتالةالصلانأىلاةراشاهبفوهتبحمةدشوهبلقةقرلىأ«ءاكبلانمهلوف»منيملف

هن«خلارمرفهلوق»هثاكببالسانلاهعامسامدعبكلذتللعاهناليرورضلاءاكبلاب

هانمميفواهنيمبةيضقيفعنمتأيملام«ملل۔وهبطهاىلصءينلللةمجاراازاوج
بحاوصنتنالهلوق)ماللاوةالحلاهبطهؤافخمهالنيدشارلاةمثالاةمحارم

نطابلايفامفالخراهظايففسوببحاوصلثمنهنآدارملاوةبحاصعج«فسو
نااكطقنةدئاعرهودحاوهبدارملاعلاظفلبناكزاوباطملااذهنامثرجحنبالاق

تدتساءاخيلزناكلذيفاهنيبةباشملاهجوولاقطقءاخبلزدارملاومجةنيصبحاوص
نسحلانرظنبنأوهوكلذىلعةدايزاهدارموةفايضلابماركلانملترهظأوةوسنلا

اهيبأنمةمامالافرصاهتداراببسناترهظأةشئاعناوهتبحميفاهنرذمبوفسوب

سانلامماشتبالنأوهوكلذىلعةدايزاهدارصوناكبلةءارقلانيمومألاعمالهنوكل

ءا۔نلاسنجولرأااواهنيمبةدحاوقنألنكناهلوقبدربلهنارهاظلاولاقاذكهب

رشعمنكناىنملاورييمتلاوخيبوتلاهرفلبهجولاهلبلطبىتحهيبشتمالكلايفسيلو
تنكامهلوتفركلاوليملاهنأشيفنليناوللافسوببحاوصنتنالءاسنلا
نرمةثااثلاةرملافداصاهمالكنالكلذةصف>تلاقاماوليتاربخكنمبيصأل
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;اجام

ابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأةهضرملايلصييذلارئاجلافلخةلفانلايفلت
اهتقونعةالصلانورخؤيةمثايدعبنمنوكردتسكنالاقملسوهيلعهنلاىلصءيبنلانع

امباهبلعراكنالاىلاراشأالفثالثدعدعجاريال«ملسوهيلعهتناىلص»ناكوةدواممل

يهةشئاعنوكلكلذنماهسفنفةصفحتدحوفسوبحاوصنوكنمركذ

ءيبلاللَرسأنيحكلذوريفاغملاةصقفاضيأاهعمعقوامتركةدناهلملوكلذباهترصأيتلا

ترخأفةصفحهيلارسملاضعبلافهيلعةلاهرهظأ7تأالفادحه>اوزأضمعبىلا

كلذيفةبآلاتلزنفةشئاعه

مهضرفلاىلصييذلارئاجلافاخةلفانلايفءاجامتم

ثدحل ١ وة.وبنلامالعأنموهفمقودقوهدع)نوكيسامبرابخالاهف«خلازوكردتسكن ١ هلوقل

لصهتنالوسر»»يللاقلاقرذيبأنعيئاسنلاوملسمودمحأدنع اذاتنأفيكهملسوهيلعةتنا
كيلعتناك ةالصلالصلاقينرصأتافتاقاهنتونعةالصلانورخؤيوأةالصلانوتيمعارما
دجسملايفتناوةالصلاتميقانافةياوريفوةلفانكلاهنافلصفمهعماهنكردأنافاهتقول
هلوتإ»يلصاالفتيلصدقينالةتالولصفمهعمةالصلاينهيكتكردانافىرخايفو

هلوقإفةيماينبكولممهيلاراشملاوطوسلاوفيسلابسانلاىلعنورصأتياكولمينميهةمئا

مهنادارملاسيلوزاوجلاتقولضفاوهوهنامزيففورعملااهنتونعياهاهنقونع

راتخملااهنتونعاهريخأتوهامنامهيلاراشملاةمئالانعلوقنملانافزاوجلاتقونوتوف

دفوعقاولاوهامىلعهوحوربلااذهلمحبجوفاهتقوعيمجنعمهنمدحأاهرخؤيلو

ناداهنولصيالمهفراتخملااهنتونعرجفلاةالصممريخأتيفءارمالاءالؤهةيفنحلاتكرأش
الا فلامهنمبجملامثةنسلامهيأرباوفلاخفأركلذنودقتعيتوفلادنعتقولارخآ

همعزيفبوجولانيعتتقوهنالةالصلكيفلضفاتقولارخآناىريةفينحابأمهماما
اوكرتدقفمدنعاباوصهلاقامراكنافتاولصلان.اهريغنودرجفلاةالصينهودلقف



)٣١٧٧)

«ةلفانيأةحبسمهعمكتالصاولمجافكلذمنكردأاذافه

ءاحام

ةالصلايفنهيدبعفربنمءادتقالامن.يفف ۔يبنلانعسابعنبانعدهبزنبرباجنعةديبعوبأ

سمشليخبانذااهناكةالصلاينمهيد.أنوعفرييدهبنونأبموقينأكلسوه.اعهتناىلص

فلاخةن_ينحيبأيأرفلكىلعواطخلاضباوبكردقفأطخناكناوباوصلاض

«كلذمتكردأاذافهلوقفتبدحلافمييلاراشملةمئالاءالؤهلكراشمهبذخآلاوةنسلل
اهتقولةالصلااولصفمهومتكردأاذاياةالصللنبرخؤللاةمثالانوكنمروكذملاينعي

مضب«ةحبسمهعمكتالصاولمجافهلوق»ةلفانكلاهنافاولصفمهعهاهومتكردأناف

اذاءارصالابءادتقالاكرتواهتقولةالصلاةيعورشمىلعلدثيدحلاوةلفانيأةلمملا

لوأةليضفنيبعمجيفمامالاعماهيلصيمنادرفنماهبصيمتؤللنأواهتتولوأنعاهورخأ
اماهنالهذفليلدالورجافلاةماماعنمىلعموقهبلدتسادقوةعامجعمةالصلاوتقولا

مهدنعهتالصنابحيرصتلاهرفومهروجملالاهتقونعةالصلامهريخاتلةلفانمهعمهتالصتنك

ضمويفا_ثلاوهراحصأوةزحوألاقهبوهبهذلاوهولوالاوههطضرففةلفان

ةعامجيفتناكناةيناثلاةطيرفلانايفاشلاباحصأضم,ويعازوالالاقومهريغنمسانلا

باصأضم؛نعوامهلكأضرفاناىفاشلاباحصأضملنعوةعاجريغيفىلوالاو

يهشلانعوهللاءاشايايونينابحفماهبالاىلعامهدحأضرفااناأيمفاشاا

ثدحلاوةضيرفاههالكاضبأىفاث!اباحصأضعو تمدقامقحلافام.اكلاوغالاهذهدرب

لوطتلاةفاغهركذليطنالك.ءةفزاطلكاوكل

ةةالصلايفهيدنعفربنبءادتقالاعنميفءاجامالتم

مممافانموقمثيدحلااذهيفمهلاراشملاخلايد.؛نمزونأ.موةبينأكهلونف
مهنمدحاوريغلقنىتحسمشليخبانذأاهناكةالصلايفمهيبأعفرباوصتخانيذلا

كلامنعلقندقفمهنمردانلاالاهكرتبومارحالاةريبكتدنعندبلاعفرىلععامجالا



)٣١٨)

‘احام
نعميرلاهراظتابجمالةالصلاريخأتدوعتاذامامالاال لوسرلاقلاقتماصبانبةدابع

ىتحةالصلانعءايشامهلنشتءارصايدمبنمزوكيسملسوهرلعةتناىلصهنلا اهنتونعاهورخؤب

عفرزوجنالهناةيديزلانعلقنومهيمدقتمنمريثكنعيجابلاهاكحوبحتسيالهنا

نبيحيداملاالامهنمهكرتبلقبلليقواهريغدنعالومارحالاةريبكتدنعنيديلا

نعدوادواو4ملسمىورو<بابلاثدلمنلاقحلاوميهاربانبساقلاهدحونيحلا

اهناكيدي!يفاركارايلاملاقفملسوهبلعةنلاىلصةتللوسرانيلعجرخلاقةرمسنبرباج

عننمسنأثيدحنملخدملايفمكاجلاىوروةالصلايفاونكسأسمشليخبانذأ
ةباحصلانمريثكلاددملانعمفرلاثيداحأانموقىوردقوهلةالصالفةالصلايفهبدب

كلذحصناف ةرمرذملعف4ملسوهيلعةتاىلصإفهنانكمبوانركدامبخو۔:فحصيهارأالو
نيذلانيقفانملاحضذبنأدارأهناليقامةدحاو ..هيديأاومفراذافمهطابآتحتمانصالااوقلع

ةفلاخملاباوحضتفااومفريماوىرخأةرمهنولعفبالفكلذبنوحضتفيفتفشكتآوأتطقس

فشكدقوميضمباهبجوألااهبفاوبحرةكوملسمةنسانموقهاورفملرجزوهفنبلاملاىلعو

فوأيموقبينأكهلوقباريذحتهبانربخأفهدعبهنولعفيسامملسوهيلعةتفالصهنالوسرل
ليذلاوهوبنذعمجمبانذالاوسمشليخباذأاهنأكةالصلافمهبدبأنومفرييدمب

هبكارىلعيصم:دملاليحلالوسركسومشمجنيتمضبسمشلاو
مجههراظتناىجالةالملاريخاتدومتاذامامالازأءاجاملت

مهدنعتامهلاحردنسلدوادوبأتبأهاورتيدحلا>تماصلانبةدابعنعهلوق,

ثدحتلاومهنكلممريبدتكمايدرومأنمنسب4ءايشأمهلغشنهلوق,هوحنبدمحأهاورو

«اهرخؤيى>هلوقمناوهشيفلاسرتسالاومهبراوجومهئاسنبلاغتشالاومهئاسلجمم

هلوت»ىلامتهتنااضرهيفيذلااهنتولوانعيا«اهنتونعهلوقلاهرخؤبزأىلايأ



)٢١٨(

» تدشزامعنلاقمه۔.يلصأمهنكردأناهتنالوسرابلجرلاقاهتقولاهولصف «

نرىنالثلاوسداسلابابل
متهياهفءاضتلاوةعاملاةالصيفوتح

يفمهعماهنالصنملضفأتقولالوأيفاهنلاصنالاهبمهورظتنتاليأچاهتقولاهولصف
ةبناثلاامأوهللاوذعهرخآوةللاناوضرتقولالوأيفزافىلوالاامأنتوجنمهرخآ

ينامةيانفةرجةملظمالف ةالصلاكق۔افلافلخةالصلاناليقىتحاهزاوجمهفنخةالصلا

نعةالصلاريخأتدوعناذامامالاراظنامدعىلعليلدهيفولضفلايفهيلعديزتاليأادرفنم

هتياورنممدقتاذرذابأوهلجرلااذهنوكينألمتحم«لجرلاقهلوة»تقولالوأ

يفظفللافالتخالهريغنوكبنألمتحويئاسنلاوملسمودمحأدع باطخلانافنيتياورلا

هاورةدابعنالاةينامبانكوقلطمانهباطخلاوةصاخهيلاهجوتمرذيأةياوريف

يلصأممكردأىتحيرمعدتمااذايأ4مهنكردأناهلوق»ةمقاولا.دد.زنكمموىنعملاب

يفتناكمهتالصنأليلدهيفوكلذتئشنامهعملصيأ«تئشنامعنهلوق»مهعم
منحالاللضفالتقولالوأيفةالصلابرسالاوزاجمهعميلصبنألجرلاءاشولفتقولا

لصىنعملاليقو اعوطتمهعمكنالصأولمجاوةياورف.ادقوةلفاناهلمجاوتئشنامهمم

يفويثعملاهبمزجيذلاوهىنملااذهو اهيلصيهنافةعاجكردامنىلصنمناثيدحلا

عردالانبنجحمنعواضياكلذىلعلديمدقتلاسابعناثيدحكلذكوةلفانمهعم

ينلاتبنألاق لاقفلصألونمدىلصفةالصلاترضخدجسملايفوهوملسوهبلعةتنا"زص

مهعملصفتجاذافلاقكنيتأمثلحرلايفتيلصدقياهتنالوسرايتلقتياصالأيل
ملعأتلاوهوحنفنصملليتأيسودمحأهاورةلفاناهلعجاو

متهماهفءأضقلاوةعالاةالصيفزونالثلاوسداسلابابلاتح

دارملاواهبلعتلاوةعامجلالضفنايفينع.«اهبفءاضقلاوةعامجلاةالصيفهلوق ««



(٢٣٢٠(

ءاجام
هنلالوسرلاقلاقكلامنسنأنعدبزنبرباجنعةديبعوأ4ةعاجلالضفف »

» ةديبعوبأةجردنيمثعوعبسبذفلاةالصنمريخةعاجلايفةالصلا«ملسوهيلعهللاىلص

ةءاجلاةال۔صلاق ٩ ا4ملسو4.اعهنلاىلصءينلاجنعةررهيلأنعديزنرباجنع

4 ةحردنبرشعوسمخمهدحوكدح ١ ةالصلعلذمفت +

وهومامالابهةبسامءاضقاهبفءاضقلاب اذهيفركذوايفرعاحالطصاةمقرلاباندنعفورعملا

اهنيثيدحةعامجلالضففركذوبابلاثيداحأنمثلاثلاوهوكلامنسنأثدحينعملا

اهوجوىلعلبةعاجلادك\لعلدبةالرلاتاقوأيفثادحه)مدعتدقويناثلاولوالا

هاورث.دحوهوخلاطحفبطحمآناتمهدعلهلوقفةريرهيفأثيدحوهو

بوجونولثاملا4لدتسادقوبدنلابابلااذهيمهعضوراكودجاوناخيشلااضا

تناكلةيافكضرفتناكولوقبرحالاباهكرأتددهيملةنستناكولاهنالةعامجلاةالص
روكذملاقبرحتلابديدهتلاناب«ضرتعاو»هعمنموملسوهباعهللاىلصلوسرلابةمئاق

قيرحتلانابببيجأوفةيافكلاضرفيكرأتلاتقةيعورمشةبافنكلاضرفيكرأتقحىفمقي
كرتلاىلععيجلالامتاذاميفعرشيامناةلتاقملانابوةلتاقلانمصخألتقلاىلايفييذلا
ةدكؤمةن۔ليقوةيافكضرفليقونيعضرفلاقنممهنفةعامجلايفءايطلافلتخادمو

نايباهفنالاهفغرمةنساهناىلعلدتبابلاث:داحأوهركذبليطنالكسمتلكلاو

هبحاصلضفيامهدحانكلزكسلايفلضفلالوصحيغنق.ليضفتلاوذفلاىلعةعامجلاةيلضفا

مدةعاجلالضفيفءاجامتح

لاقلاقرنبانعا:موفدنعثيدحلاوةعامجلايفةالصلايأ«ةعاجلاةالصهلون «
ةجردنيرشعوعبرذفلاةالصىلعلضفتةعامجلاةالصملسوهيلعهنليلصهنلالوسر

كدحأةالهىلعلضفتهلوقبةيناثلاةباورلاىفهرسفاكدرفنملاذفلاودمحأوناخيشلاهاور

ةرمنيرشعواه۔مدرفنملاةالصرج ١ لثمةعاجلاةالصنههللصحنهأدارملاوهدحو



(٤ ٢٣٢١(

ءاحام
لوسر»تعمسلاقثلامنيسنأنعدبزنبرباجنعةديبعوبأةالصلايفةمقرلايف «

.هملسوهبلعهللاىلصهتنا هةالصالبوناذالوقي

ناهياهنم»هوجوبنيتباورلانيبعمجدفوةجردنبرشعوسمخةيناثلاةياورلايفو

هنأنكمبهنأهاهنمو»ددملاموهفمربتعيالنملوقاذهوريثكلايفانيالليلقلاركذ

كلذىلعهلضفنرمةتنااندازمثمألالوأيفسابربخأملسوهيلعةتنا,لص }

مزلتسنال؛ئئلاىلعةدايزلاناللئاضفلاخسنبلوقلااذهنممزليالوعبسلاهربخاف

نالعبسلاىلعسخلامدقتهبلعنيعتيهنالخيراتلاىلاجاتحمهنأبهمتولههخسن

قرفلاهماهنمولهدمبودح۔!!برتبقرفلاماهنموإلصقنلاالةدايزلالبقيهتنانملضفلا

«ابنموفهريغيفوأدجلليفاهعاقبابقرفل'ماهن.ولمشخأوأملعأنوكبنأكيلصملالاح
رظتنملاقرفلا ةرثكبقردل!هاه۔.وجهاهضعلوااهاكاهكاردابقرغلاهاهنمولهريغوةال_صلل

كلذادعاعسخلاوردملاورجغلاليفوءاشملاورجمنابةصتخملااهنمومهتنقوةعاج

ةمكحلاوزةدريغن.هجوأرجحنادنعوهوةيسابسخاوةيهلابةصتخبسلااهنمو

ةوبنملعىلاهجرموييأرلابكرديالكاذناليقىتحىنلاةققحمريغصاخلاددماااذهف
.هميةااملايةعقرلايفءاجامزجح

يتاةاا۔سالنذؤملابوثاذأىبملاولوهجمللاينبمديدشتلاب«بوثاذاهلوق «
وهورجناةالصبصتخموناذالادسس:ةالصاابوثتلانافاهيلعسانلاثحواهيلااعد

دوونادالاهبثحاندنعومونلانمريخةالصلاهناذأىفنذؤلالوقينأانموقدنع

اللنمثااثلايفهناببيفلوقلااناع هااااضم:تناتخاناوهانعمىلتقنتمتبدحلاوج
ىعسالفةالصلاببوناذااهصنوملسملةياوريفًاصبأبيوثتلاركذعقووهتاورتددمنو

ثيدحىفوكم.۔ا.ضقاوتكردأا.لصفراقولاوةنيكسااهيلعوشلنكلوكدحأاهيلا
ةنكللاكيلعوالصلاىلااوش.فةماقالامتمساذايذمرتلاالاةعامجلادنعةريرهيبأ



(٣٦٢٢(

نكردأاموراقولاوةنكللاكماعواهونأونومست:أواهوتاتالف اوذافيكنافامواولصف

,

سالة.اقالاعامسوبيوثتلاركذواومتأفكافامواولصفمنكردأافاوعرستالوراقولاو دق

اوعمساذاالازوعرسيالسانلالاوحأنمالانافاغالاىرعىرجامناوهبرومالكحلل

قلطأاذلوزنوكردناموتافامععراشلانيبفتوذلافوخذزوعر۔دفةماقالاوأسوتتلا

اولصفمتكردأافةركسلالفةالصلاتتااذاهفودمحأونبخيشلادنعةداتقيبأثيدحيف

ةريرهينأثيدحيفوينمايفعارسالاانهيمسلا«نوستهلوقهاوتأفكنافامو
هاهملاوهودحاوىمعاهلبقواولاحتفب4راقولاوةنإركسلاهلوق }١ وعرسىلالومدعتملا

بانتجاوتاكرحلايفينأتلاةنيكسلالقويظفللادكأتلاليبسىلعةعماركذامناوةنازرلاو
مامالاعميأ«متكردأاموهلوق»توصلاضفخورصبلاضنبةثيملايفراقولاوثبدلا
يفمامنالاىنعموهومترسأامكهودأفيأ«اوضق1اموهلوق»ءافلابانموقةياورو

فنمصلاةاورقاكاوضقافاضرايورواوعافظفلهاورمےرنك ١ نافةداتقف ١ ةاور

حالطصافاهندبقرفلاعفداماونيدلاءاضقهنموءاضقىسلءادالاود_>اوىنعملاو

هيفسيفثيدحلاىنعمهبلعل۔حنأحصيالدبدجحالطصاوهوطةفنيبلوصالا ةجح
كنااموهلوقنمدافتسلنكلالوأوهلاقنملالوهتالصرخاوهكردأامنالاقنا

هتاذاميضت.وكردأاميلصبوهفكلذدعنامالاكردنلفمامالاعمهتافدقةالصلالوأنا

وهاذهفرصأههنالهتالصرخآوهنوكبنأمزليفمامالاةالصرخآهكردأيذلاو
الدت۔مدممالىحماهفالابعتمقو٠کاوععاو ١ اوضقافهلوقيفاللالد:_۔الامضوم

اهرخاهكردااموهتالصلواهتافامناىلعصنلاكلالدتسالاهجونمهتركذاموهريغل

هباورمأاملةمك۔لانايبهيف«خلادحأزافهلوق»ديدستلاوقيفوتلاهبوملعأهللاو

هلينإنيفىلااحيفنوكيةالصاادصقاذا1دسحاناىنعملاوراقولاوةنيكساانم

دصقبيأدعيهلوقىنموةالصلايفةبولطملاةئملاظحالينأ



(٣٢٢٣ )

ءاجام
ررهف١نعديزنرباجنع٣هل۔۔عوأ4٨_۔؟ررهملاوحبلانمكارد١نمف+

هلللو۔رهلاقل نآلبقةمكرحرصلاكردأنمملسوهيلعةقالص سملأ
متمهكررصعلاوحبصلانمكاردأنمفءاجام-

ثبدحلااذهركذينأينبنيناكويثلاىلالوصولاكاردالاهلاكردأنمهلوق»

رصعااتقورخآلاقنملحاضرالابحاص4لدتسادقوسنأهبهنالتاقوالابابف

تترملاهبلدتسا۔ةنوكبنأالابابلااذهيفهركذلىنعمالوسمشلانمنرقبويغ
ص-

درغنااىمابلاغضرميلاحلااذهنالجنالةعامللاناىلع رظنهفو لوصتيدحلاراله
قافأاذاهيلعيمخلاوركذاذايسانلاوهبتنااذامئانلاككلذوقافتالابتارورضلالهأىلع
راظ:ناريغنمليقيقابلاممتيمئاهالصتقولايفةعكركردأاذاهنافترهطاذاضلئاجلاو

لجالةلا١ثالتفسمشلاىلارظنلاهلوا,هت.ح2توجرخمىحك۔ءل.ةو

ناولوالالوقلادبولثدحلارهالنومنلاتقولوخدهتالصدسفتللقوةرورضلا

يموبورغلاوعولطلادنعةالصلانعىمنلاثاداح.نملدتسمبهذملافهذاشناك

ءادتبالايفرفتغيالامءانبلايفرفتغيدقوماملاىلعمدقمصاخلاوصاخثدلااذهوةماع

رذعهللصحاذاهنافاهتمادتسانعالاهثادتبانعىهنتقولاكلذيفةالصلانعىمهنلاف

ثكامالافةالصلاكاردأدقهنالاذلوخدلاهلعبجوةهكرلالعفهنكمأوريخأتلاف

يلارظنلانا.يهنلامويفكيالوهصخلملدىلاجاتحعاهفلوخدلاذهلاهماعن

هنانفةرورسذاابلياعلازالوللدىلاهزاوحفجاحةالصلافل۔+سمشلا

هادأنوكبيليقفتقولاد_هبهال۔صاميففلتخاويغعوينب,ناهلذأكانهةرورضال
لقوكردأدعفهلوقفثدحلارهاظ4.طتهيذلاوهمتقولافيتلاةهكرللاعت

امكءادالاقحلبنكلكلذك_روكليقو.اضفهدهوءادأتقونافكردأامنأ



(٣٢٤(

رمععلاكارددعفسمشلابيغتنالا۔ةةعكررصملان٥كردانموحبصلاكاردأدمف

ءاحام
لاقديزنبرباجنعةديبعواهذكنولصيةعاجدجومثضرفلاىلصنميفيت

. رمح

يفومويتاذساجملسوهيلعهنلاىلصهللالو۔رناينغلب تميقافانجحعىعسبلجرهساجم

وهونجحىلارفنهتالصن.غرفاملفىلصفملسوهيلعهنلاىلصةتنالوسرماقفلاقةالصلا

ملسملجراتسلأسانلاعميلصتناكعنمامهلسرهيلعةتنالصةتنالوسرفهلاقفهسلحميف

رصملاكردأدقفهلوقاذكوةالمصااهيفىدؤتيذلاتقولاىاهحبصلاكردأدقفهلوق ««
يوتقولاكردأهناىلعروهلاهلجدقوةالصلاسمنالةالملااتقوركملاوحبصلابداراف

قبامىلصوسمشلابرغتنألبقرصملانمةعكرىلصنمةررهنأثدحنصة.اور

شملاقورصملاهتفتلسمشلابورغدعر يبأثيدحنميراخبالةباوريفوحبصلايفكلذ

يوونلالاقهتافامىغقيهناالااهلكةالصلاكردادقفىئاسنللوهتالصميلفاضياةريره

هيفكتوةالصلالكااكردمةمكرلبنوكيالهناوهرهاظلعسيلاذهناىلعنوملسلامجا
ةالصلاكحكردأدقفهريدقترايضاهبفوالوأتموهلبةمكرلاهذهبةالصلالصحو
عأةناوھا»اهلضفوأاهبوجووأ

متهنولصبةعاجدحومضرفلاىلصنمفءاجامزح

ملسأدلونمىحاسالاعرداننجحموهةلمملانوكسومملارسكب4انجهلوق »

ملسوهلعهللاىلصهنلالو۔رلاق7مالسال ١ مدقناكرماعنهلراحنىمفأنا

ةلظ:>ه_نعىوراليوطرعواهددسط:خاوةرصبلانكسعردالاناعمانآواومرا

هنالعكلذبلدتسافهنعلوحتيأهه۔احعيفوهوهلوق»اجرفأناجرويلعنا

ةالصلاثارتلعديدشراكاه.4ملسملجرتسلاهلوق{هلاسذرافمهعملصل

ملسملجربتسلاهللاقازلفرفكلارامشنمةالصاالاحةعامللانعدارفنالانال 7



(٢٢٥(

يلهأيفتيلصدمقنكنلوهتنالوسرايلبلاق سانلاوتجاذالسوهيلعةتناىلصت'لوسرهللاقف

ةح,اهلعجنناثلذىنم.ةدبعوالاقمببرالاقثلهايفتياصدقتنكزاومهعملصفنولصد

متةالصلاءادتافاح

هريظنمدهتدقو.7اهلعجناثفإلاذىع5..عوالاقعبرلالاق4ممهلدفهلوق,

ادرغ:هىلصنمناهفواهلقونعاهنورخ٢نذلاةمالافاخةالصلافةمامالابابف

ثلذهركضعبوةلفانالمجومهعمىلصيهناةعاجلابةالصلاكلتنولصيسانلاكردأث

دجملايفنولصيموقلاوطالبلابوهورعىباىلعتيتالاقةنومي.ىلومنابلسنهف

لوقيهملسوهبلعهلاىلصهتنالوسرفتمسينالاقسانلامميلصتنأكمنعامتلقف

نااشورغ٥عسومطالبلاوينادنلاودوادواودمحاهأورنبترصموفة))ص!ولصنال

ةالصاولصنالملسوهيلعهللاىلصهلوقىنعمناهباولاو»ةنيدملابقوسلاودجسملا

مثهبلعةبوتك.ةالصلجرلايلصيناثالذامناوعضوملااذهلثميفسبلنيترمموبيف

رهالالاثتماةلفانةزاغاىلصنمامأواضرأضرفلا7ىلعاهد...فاهنم2رفاملعبموغي

.ذاكانالنبترماهااصن٥ةلزنموهالوالدععسالفملسوه۔أعهلاىلصهنلالوسر

ملعاةناوىلوالاريغ
مة“مةالصلاءادتبايفزونالالاوعباسلابابلا).-

ركذفةماقالاوناذالادعباهلعفنمهبأدبيءيشلوأيفىنعيةالصلاءادتبايفهلوق»

لاقلبمارحالاىلعمد۔ةمكاوسلانأىنمالوكاودلايناثلاوريبكلاامهدحأنيئيش

اذهيفنرملاهركذامناوءوضولالبقكاوسلابأدبنابحتسيهللاهجرليعامساخيشلا

بولطملاناىلعلادثيدحلافءوضولكوةالصلكدنعكاو۔اابمهترمألهلوقلبابلا
بترملاراثاوامهدحأليعاساخيشلاركذنآيشامهفةالصلادنعوءوضولادنعكاوسلا
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ءاجام
يبأنبيلععيننمبلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأممارحالاةريبكتيفوتح بلاط

هميسنلااهايلحنوريبكتلاةالصلامرحتملسوهبلعهتلاىلصهنللوسرلاقلاق «

تبثيمهنالكلذوحاتتفالاءاعدبان.وقدنعفورعملاوهوهيجوتلاركذيملويناثلاىلا

:يزلاناكتلاقةشاعنفهريغدنعتمثدقوكلذنمءيثه٩.!عهللاةحرفنصملادنع

كدجلامتوكم۔اكرابتوكدنحومهللاكناح.۔للاقةالصلايتفت۔ااذارلسوهبذعةناىلص

نمهلث.ينطقرادللوركأحلاوينطقرادلاوةجا.نباويذمرتلاودوادوبأهاوركريغهلآالو

أثيدحنمهلثمةسمخللءسنأةياور رخأوديعسيب هالؤهبرهجيناكرعزاهحيحصيفسمج
ديعسىورو(كريغلاالوكدجىلاعتوكم۔اكرابتوكدمحومرالاكناحب۔لوةبتااكلا
نعينطقرادلاهاوركلذكوثالذحتفتساناكهنأقدصلاركبيأنعهننسيفروصنمنبا

ةالصلاحتتفااذارعناكدوسالالاقودوهنهللادبعنعرذنانباونافعنبنامع

انماعدوكلذانم.۔دكزيغهلاالوكدجىلامتوكم۔اكرابتوكدمحوممالاكناحبسلاق

تهجو)هلوقوهومالسلاهيلعميهارباهبجوتايا:حتساان.امصأهيلا,ضوينطقرادلاهاور

املس.افنحلاقنممهنمو(نيكرشملانمانأاموافينحضرالاوتاو.لارطفيذلليهجو
يراخبلاالاةعامجلاهاورلبوطءاعديفںلاطيأنبىلعنعثلذيوردقو

ديهمارحالاةريبككيفءاجامل
يهىلصملاةلاحنماهريغيفلحماماه..مرحميتلاةلاحلايأچخلاةالصلاميرحهلوقم
ثيدحلاومارحالاةريبكمتيم۔اذهلواهيفلوخدلاددقلةالصلالوأنوكميذلاريبكتلا
لاقوروهطلاةالصل!حاتفمهلوأيفاودازوبلاطيأنبيلتنعيئاسلاالاة_خلااضيأداور
حاتفمهلوقىنع.وهححصولالاهجرخأونسحأوبابلااههىفثو:حأادهيدرتلا

يفوهةاللالاأنمحتنن."ىثلوأوهيأروهطااةلملا ريبكنااةالصلارحنههلرة
هوهبهذملاوهوراكذالان.دريغنودريبكلابالانوكيالهاللاحاتتدازألعلاد



(٣٢٢٧(

متاحام -

نعهررهيفأنعدزن'!راجنع:دس۔ءعوأمتمةالصلكدنعكاو1ىش ..-

قشأزاالولفلسوياعتلص لكدنعلاسلايمهناليتسآلع .رضلكدنعوةالص ٠ يبل
يفوهلعدرثدحلاوميظتلا4دصق۔ظذالكبةالصلاددنتهنوألاقورو,جالاق

ملسوهياعةتنالصهلوقنشريكلاطلانيمللعلدتفنصلاريغنلعةريثكث,داحأبابلا

لعوطرثليقونكرليةفاوفلتخا:هالاةالصاايفلوخدلانكعالبجاوو,هلفو

ناكامميلستلابل۔حهناينييميلستلااهليلحتوهلرةجةيفنحلاينااىلعوروهمجلالوالا

وهفرببكتااكبجاوميل۔ةلانأىلعليلدريبكلميلستلاةل.اقميفولامعالانمامارح نكر

مهدعبنفنمداتلاو 4٩ احلانمءامل.!اروهجبهذدوفوجورخالاذهولوخمالاذه 7

ثالذىورو4وحومدعلاهغن>وأبهذوبابلاتدخاوجتحاويلختلابوجوىلا

رارطضالاةلاحهوديقنكابهذلايفلوةوهوهبوهارنقاحساودحأنعيذمرتلا

ةرمميلستلاناثيدحلانمدخؤ٫ورايتخالاتدثرارطضالافتدنئاذادهسوألاقو

عوكالانبةملسوسنأورمعنب!لاقهبواندنعةدح!وةميلستعورمثملافةرمريبكتلانأامك

يعازوالاوكلاممنيمراتلانمزيزلادعنرعونريسنباونساوةراحملان“ةشلاعو

لوالانامزلايفةنيدملالهأدننلسلاناكهبومهريغويفاشلايرقدحأوهوةيمامالاو

ل۔.ةودجأدنعرمعنبانعامميانلاودحأدنعةشاعنعاهنمث٫داحأكلذيو

نعيورو4۔_۔اعهللاهجرباسلان:مامضناكهيلعوانموقرثكاه۔اعوناتملسعورلا

ةدحاوةملسىلعرهنةانمةالصناىعءاململاممججارذنللنبالاقنمءباتلاو4احصلان ٠ ريثك

ةميلستالابجمالهناىلعمهبد.بنيذلاءايلعلاعمجاملسمحرشيفيوونلالاقوةرئاج

ملعأهتناوةدحاولاىلعاوديزفانباحصأرثكادنعثلذتشملوبابحتساهدنعةيناثلافةدحاو 7 . :

_ ةالرلكدنعكلاوااىشءاحام -

ىلاةراشاانهاهبترملاهركذدقوةراهطلابابفمدقتتيدحلاهقشازاالرذهلوقف



(٢٣٢٨(

متهمةالصلافةءارقلايفارم

دنعوةالصلكدنعهلوتثدحلانصهرظذلحفةالصلاىلامايقلادنعلاوسلابا,حتسا

ىنعةالصلالعرخالاو.وضولادنعاهدح١ںاعضو٥كاو۔للركذ٩:انءوضولك

ةالصلاىلاما.ةلادنعكاوسلابابحت۔ايفةمكحلاهديدلاقيقدنبالاقفاهبامايقلادنع
درودقوةدابعلافرشلراهظاةفاظنولامكلاحزوكينأىفضتقاةللاىلابرةتلاحاهنوك

_.م

نمنارقلاعمتسييذلاكلملابقلعتيرمالهناىلعلدياماعوفرمرازعلادنعىلعثيدحنم

4مالسلاهيلع.ىنلا{باحصأناكليةو4لعهافعضيىتحهنموندبلازيالفيلصملا

ىلعثلاوسلاونوحورب عأةناومهناذآ

متهمةالصلايفةءارقلايفنوثالثلاونماثلابابلاح

ىلامتهلوقنمذوخأموهوذوعتلاركذب!واهريغودخاةءارقينعيهةءارقلايفهلوق»

ةتناىلص»هنعةذاعتسالاىوردقوميجرلاناطيشلانمهللابذمتسةدنارقلاتأقاذاف
لاقوىئاسنلاودواديبأويذمرتلاودمحأدنعيردلاديمسوأةالصلايفلهبلع
نمةنابذوعأةءارقلالبقلوقيناكهناملسوهيلعهتناىلصءيبنلا»نعءاجرذسانبا
كدمحمومهللاكناحبسلوقيةالصلاحتتفينيحرمعتباردوسالالاقوميجرلاناطيشلا

ةدراولاث٫داحالاوىنطعةرادلاهاورذوع.ثاريغهلاالوكدحىلاعلوكساكرابتو

ميهارباوءاطعونسحلابهذدقوىنوالاةعكرلاىفكلذلفهناالااهيفسالذوءتلاف

دروههتنابذءتسافنارقلاتارقاذافتىلامتهلوقمو۔هباولدتساوةعكرلكيفهإأبحتساىلا
ةذامتس>لانبقرفريغنمةالصلالاح4:;..عنملاعلدنةالملافمالكلانعيهنلان\

هذام:۔الاوهوةنسلاهبتدروامىلعراصتقالابجاولافهصخنليلدهبدربامماهريغو
ىلصأيتهتيأرااولصهملسوهبلعنلاىلصهلافدقفىلوالاةمكرلاةءارقلبف
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:اجام
ديزنبرباجنعةديبعوبأههاهنمةبآةلمسبلانأوةالصلايفباتكلاةحتافةءارقيفه

اهيفأرقيملةالصىلصنمچملسوهيلعتلاىلصةتنالوسر»لاقلاقكلامنبسنأنع
رقلامأب نبرباجنعةديبعوبأ»مانلاريغيهوةصئانلاجادخلا4عيبالاقجادخيهفز

«ميحرلانمجرلاهنامراهبفارقواهارةفنارقنام'يهباتكلاةحمافلاقسابعنبانعدنز

ةهاهنمةبآةلمسبلانأوةالصلايفباتكلاةحنافةءارقيفءاجامزح
اهنعهللايضرةشئاعنعةجاننباودمحأاضيأهاورثيدلاهةالصىلصنمهلوقف
يراخبلاالاةعامجلادنعوهركذفلوقيهملسوهيلعهتناىلصهنلالوسر»تعمستلاق

دنعومجادخيهفباتكلاةحافباهبفأرقيملةالصىلصنمظفلبةربرهيبأثيدحنم
نبةدابعنعوجادخيهفنآرقلامأباهبفأرقيملفلصلكطفلباعوفرميلعنعيتهببلا
هاورباتكلاةحنامأرقيلنملةالصاللاقهملسوهبلعهتناىلصءينلا»نأتماصلا

هدا:۔الاقوينطقرادلاهاورباتكلاةحمافبأرةبلنملةالصيزجالظفليفوةعامجلا

ةمحمملاركبجادلاناينعيمامتلاريغىهوةقانلاجادلاچعيبرلالق»ححص
» يطةرسلالاقهلمحلامامتريغااهدلوةقانلاءاقلالمسالصألايفوهوةصقانلاىنعم

جادملايبمصألانعوةلماكريغاهبينأهانممواهصقناذااجادخاهنالصلجرلاجدخأ
يفباتكلاةحتافنيعتىلعلدبهثيدحلاو»ةقانلاجادخنمكلذلصأوناصقنلا

ةباحصلانمءاملاروهمجويفاشلاوكلاموانباصأبهذهيلاواهريغيزجمالهناوةرادصلا

بجاولالببجتالاهناىلاانموقنمةليلقةفئاطوةيفنلاتبهذومدبننيماتلاو

البةرهطملاةنسلافالخهنالجادخلوقلااذهويوونلالاقاذكهنآرقلانمةبآ
باتكسا'لوأيفاهنالكلذيتينصاعاودماينعيهبانكلاةحتافهلوقفةجحالوناهرب

اهنأكفهيلعةمدةماهنالليقونآرقلالصأاهنالزآرقلامأتيمسامناوهتحتاف'ىثلكلوأو

ل۔:۔لاقةداتقنعواهنماهنأىلاةراشاميحرلانمحرلاهللامدباهيفأرنوهلوقوهمؤ
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» لاقميبرلاناقهتاباتكنءةبآاهنالاقو «

مبحرلانمحرلاةقلامسأرقندمتناكلاةفملسوهيلعهنلاىلص؛يبلاةءارقتناكفركرننا

رلابدمونجرلابدميوهللامبدمب ةلمرلاةءارقةيعورشمىلعلديوهويراخبلاهاورميح
يفاهرمجناكهنالعواهريغوةلمسرلايفهتءارقدعناكملسوهلعهللاىلصينلاناىلعو

ىلصهنمالسناعابسمزلتستسنااهفصويتلاةفصلاىلعتناكهتءارقنوكنالةالملا

مأنعةكسلل.ينأ.هللاه.عنعحجع.رج4ناىورو,هبروهمساموملسوالعهللا

مسبةناةبآهتءارقعطةبناكتلاةهملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرةءارةنعتلأساهناةماس

دوادوبأودمحأءاورهنيدلاموبثلامم.حرلانمحرلانيملاعلابرهقنهماميحرلانرلاهتل
ىلعهححصوكا۔لاودوادوبأىوروههللاباتك١نمةبآأهناهلوق نعنيخيشلاطرش «

» هيلعلزنبتحةروسلالصففرعياللسوهلعناىلصهلللو۔رزاكلاقسابعنبا

لعلدياذهفحيحصلالاجرامهدحألاجرنيدانسإبرازبلااضيأهاوروهميحرلانجرلاتنامف

ىطعتنأبجيفنامأةلمسدلاوفيسلابتازنناهنالةبوتلاةروسالاةروسلكن.ةبآاهنأ
ىوروفاسلانمةعاجنعيورصةالصلايفاهبرهجلاوءافخالاورهجلاةلاحيفنآرقلاح
زلانباور۔اينبرامموبلاطيبأنييلعسابعنباورمنباورمعنع اهرهملا_يطلاركدوريب

ىفوأأنةنادبعوسنأوديعسييأوةداتقيبأوبعكنيأوزايلعوق.دصااركبفأنع

نمونومباتلاامأوريطخلالاقةيواعمويلعنبنيسحلاورفمجنبهلادبعوسرانبدادشو

حاضيالايلواورنأنمعسوأواوركذبنأنم1مبفاهبرجلابلاقنمممهدب

رمعمركبأمنتامىتسحميحرلانمحرلاهللامسبأرقملسوهيلتهللاىلصلزيإلدعاوقلاو

ناطإثلامهنمابسلتخاناباتكنمةبآاهارمعنبالاقودعاوقلايفدازانامىتحةللاايهجر
اهفرهجةالصةنيدملابسانبةيءامىلصلاقكلامنبسنأيعهدان۔ابىفاشلاىورو

زورجارلاءادانغفايفمفرلاوضفملايفربكيإل»ميحرلانرلاهللمسباهفأرقيمفةءارقلا
تذفخاذاريبكتلانيأوميحرلانمحرلاهللامسبن.أةالصلاتضتنةيواهايراصنالاو



(٣٢١(

يبآنعديزنبرباجنعةديبعوبأفاذهلئمسابعنبانعريبجنبديعسىوردقوةذيبعوأ

فكاملاهجرخأوربكويحراانمحرلاهللام=!أرقكلذدمبمجىلصذاناكفتمفدو

ءالولابيدسألاماشهن«ريبجنبديمسهلو»ل۔هطرشىلعحبحصلاقوكردتسملا

دوساناكوني.,اتلامالع ١ دل>ايفوكةزخنابدساينمناعلثرالاناةللاوينىلوم

ثمشالانبدجنبنمحرلادبععمناكورتنإةلادعوسابعنبهللاد۔عنعملدلاذخأ

برهمجاجلاربدنمهباحصامزهناونمحرلادبعلتقاهلفناورسنبكلللادبعلعجرخالسيقنبا

فسوناجاجملاىلاهبثملوهذخأفيرستلاةللادبعنبدلاخدئموداهبلاوناكوةكقحف

ن؛قشتن|لبلقريبجنيديمسلاقكم۔اامجاجحلاهللاقفيلجإااونبليعامساعميفقثلا

كريغهملميبيغلالاقتناتيقشوكماتيقشلاقكنميعسابملعايماتناكلبلاقريك

كرانايندلابكنلدبأللاق دمحيفكلوقامفلاقالاكتذخالكديبكلذنأتملعوللاقىظات
رلاءينلاق تفرعوامتاخدوللاقرانلاينوهوأةنحلايفوهأعيفكلوقافلاقىدملاماماوةمح

ليكومهبلعتسللاقءامنلايفكلوقامفلاقاهلهأتفرعاهبفام لاقكيلابجعأمهبأفلاق
بحالاقمهاوجمومهرسلعبيذلادنعكلذملعلاققلاخللىنرامميافلاقيتلاخلماضرا

قولخمكحضفيكولاقكحضتلكلابافلاقك.ذكاناك,حاملنالاقىقدصتزا

جاجحلارصأمنبولقلاوتستللاقكحذنانلابافلاقراناهلسأتنيطلاونبطنمقلخ

عزف4:قتلاذهتعمحتنكناداعسلاتنهيدننببهمهتوقايلاودجررلاوولؤللا

ءيشقري۔خالوتعضرأامعةعضرملكلهدنةدحاوهعرفف1الاوحلاصفهما.ةلامو

يأنلايفخمودوعلانبرضامافيأنلاودوعلابجاجملااعدحكزوباطامالاادالعمج

موبايظعاموبينركذفخفنلاامأنزحلاوهديعسلاقبالاوهكيكيياملاقفديمسك
اهعمتمبتءاشلانفراتوألاامأوقحريغيفتمطةةرجشفدوملاامأوروصلايفخفنلا

لاتةن ١ لخدأورانلانعحز>زنالل؛واللاقدهانكلبوجاجالاقةمالامو

كلتقالاةلتقيلتةتالهللاوفجاجحايك۔ةلرتخالاقكلتقاةلتقياديمايرتخاجاجملا
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ىلصهللالوسرلاقلاقةربره نيبوينيبةالصلاتمسةلجوزعهتلالوةيملسوهيلعتلا

«ملسوهبلعةناىلصةتنالوسروهلاقولاساميدبعلويدبعلاهفصنويلاهفصننيفصنيدبع
يةالوةبفهني۔ااملابرتدجلادبلالاقاذاه

ةءاربالفتنااماوهتلانفوفعلاناكنالاقكنعوفعأنأديرتفألاقةرخآلايفاهلث.هتنا

هدرفكلذبجاجحلاربخافكحضجرخايفهولتقافهباوبهذاجاجملالاقرذعالوكل

لاقوط,فمطنلابرمافكيلعهتناملحوهتناىلعكتءارجنمتبجعلاقككحضأاملاقف
نيكرثاانمانأاموافينحضرالاوتاومسلارطفىذلليهجوتهجوديعسلاقفهولتقا

اهنمديعسلاقههجولهوبكلاقفهتناهجومشاولوتامنيافديعسلاقةلبقلاريغلهناوهجولاق

دهشاوهيناامآديعسلاقهوحذاجاجحلالاقىرخاةراتجرخاهنموكديمناهيفومكانقلخ

موباهبيناقلتتحينماهذخهلوسروهدبعادمحمناوهلكيرشالهدحوهتناالاهلاالنا

سمخةنسنابعشيفهلتقناكويدمبهلتقيدحأىلعهطل-تالمهللافلاقفديمساعدمثةءابقلا

هطاس.لوةروكذلاةنسلانمناضمررهشيفهدعبجاجلاتاموطساوبةرجهللنيمسنو
نايعالاتايفويفناكلخنباكلذركذتامناىلادحألتقىلعهدعبلجوزعةللا
ىلصهيلاتيحوأيتلاةينابرلاثيداحالانماذه«لجوزعهلالوقيهلوق»عأةنلاو
الملسوهيلعةتنا يحوفالخبيدحنلاوةوالتلادصقل ثيدحلاوكلذللزنأهنافنآرقلا
هاجاهلعافمسيملامءانبلابتمسقهلوق»ةجامنباويراخبلاالاةعامجلااضيأهاور

هنالههركذيملامناولجوزعهللاوهمساقلاوةموسقمةالصلاتاياورلاضم,يف

تيمسةمحافلاةالصلابداراءايلعلالاقيوونلالاق«ةالصلاهلوقوةرورضلابمولمم
ديمحتلوالااهفصننالىنملاةمجنماهنسسقاهنمسةبدارملاواهبالاحصتالاهنالكلذب

هلوتراقتفاوعرضتوباطولآؤسيناثلافصنلاوهلاضيوفتوهيلعءانثوديجمتوهلل

يدبعلوهلوقوكلذد.اميا«يدبعلاهفصنوهلوق»ديجمتوءانثوديمحميأ«يلاهفصن

ريظنةباجالادعو"لأسام بيجاهلوقوكلبجتسأينوعداىلامنهلوق اذايعادلاةوعد
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كلمإفدباالاقاذاويدبعلعيناةةنالوقيفمحرلانهرلافدبدلالاقاذافيدبعيندمح

يدبعيندجمهلالوةيفهكنيدلا ةنالوقيف«نبعت۔نكاياودبزكاباندبعلالوقبف 7

طارصميقتسملاطارصلاانههاودبملالوقيفلأساميدبملويدبعنيبوينبهذه

لأساميدبعلويدبملهذههتنالوقيفنيلاضلاالومهيلعبوضفملاريغمهيلعتمعنأنيذلا

ءاجام
يبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأهباتكلاةحامبالامامالافلخةءارقلاكرتيف

4 ملسوهبلعهللاىلصهنلالوسر»فردنالاقةربرهل

دحهلوقوىئاهلوقوهيدجهلوق»مفتسملاطاردلاىلاةبادملاانهاهلوثسملاويناعد اهلك

لجوزعهتلتافص تافصبءان:لاديجمتلاولاعفلاليمجبءانثلادملاف ىلعلمتشمءانثلاولاللا

نحرللاباوجءاجاذملونيرصالا هلوق»ةيلمعلاوةيتاذلاتافصلاىلعنبظفللالامنشالربحرلا

هللدبملاللدتكلذفنالادهلامتهلالاقامنايبطرقلالاق»خلايدبعنيبويههذه

ادهالاقاذافهلوق<4نمبلطامىلعهتردقوهمظمننمضتكلذوهنمهنامتسالاهلطو

ثالثوهوهيلاهعفندوم)لاؤسهنافدبعللهلكاذهةروسلارخاىلا«ميةتسملاطاردلا

ثيدحلاب«لدتساوإفزاتبآليقوتايآ ركذتاهنالةحنافلانمتسيلةلمسبلانأبزولئاقلا
وجأبهنعبيجأوإثيدحلايف تسيلةالصلانالآدارمسيلصنلارهاظنااهاوقأةب

يتلاةروسلاليلدبعامجالابةموسقمتسيلاضيأةءارقلاواهنارقلبعاجالابةموسقم

هءارقضعوةال_صلاةءارقضملتءسةردنتلانوكيفةءارقلاضمنلبةءافلامم

هبلوقننحموةحافلاضمباندنعموسةملافةحمافلامزلتسيالةالصلا

متهيباتكلاةحنامالامامالافلخةءارقلاكرتيفءاجامزوح

يناسنلاودوادوبأاضيأهاورثيدحلاملسوهيطةتنالصةللالوسر«فرصناهلوقف
هلعهنلالصهللالوسر,نأةررهيأنعمهدنعهظفلونسحثدحلاقويذمرتلاو

لجرلاقانآكنمدحأيمأرقلهلاقفةءارقلاباهيفرهجةالصنمفرصنا«لسو
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ةتنالوسراي»ىلباولاقانآمكنمدحأيسمأرقلهلاقفةءارقلاباهيفرهجةالصنم

ةالصلانمهبرهجامينالملسوهيلعةلناىلصتلالوسر»لاةف»

يفةءارقلانعسانلاىهتنافلاقنآرقلاعزانأيلاملوقأينالاقهتالوسرايفن
كلذاوممسنبحةالصلارمةءارقلابملسوهلعهناىلصهتنالو۔ر»هبفرهجام

سانلاىمتنافهلوقونابحنباوةجامنباودمحأوىضفاشلاواطوملايفكلاماضيأهجرخأو
مهبهففالخالاادهويورنلالاقدحاوريغهنداكرعلافجردمةءارملانع

ىلصلوةيةربرهابأتعمسلاقةجامنبادنعو«ةءارقلاباهيفرهجةالصنمهلوتف

دحأنمركتمأرمتلهلاتفحبصلااهنانظنةالصهباحصأبيملسوهبلعهللاىلصءيبنلالف

ةياهنلايفاذكنكلايأاقآهلوق»نآرقلاعزانأيلاملوفأىنالاقانألجرلاق
اهنمفردنايتلاةالصلاكاتاهبدارملاوبرقلانامزلايفقب۔املةعوضوماهاليقو

عقودقوانموقةباوريفاهبحرصامكممنيأيىلباولاقهلوتفملسوهيلعهتناىلصف
هنانامالاباتكيفيراخبلاحيحصينفىلبدرجملاماهفتسالاباوجثيدحلابتكيف

حصيفوىلباولاقةنجلالهأعبراونوكتنأنوضرنأهباحصاللاقمالسلاوةالصلاهيلع
اضبأهفونذاالفلاقيلبلاقءاوسربلايفكلاونوكينأكرسيأةبهلاباتكيفلس
ىلببيحملاهللاقفةكيتيقليذلاتنألاقهنا نينحاللاةاورلارييذتنماذهنأ,«بيجأو
هلوقناكنراومهننلبسانلافرعامهوبرملانمةاورلانا,هدروفزايحوباهياعهبنک

بهذالاوحداتبكلذنظسيلذابرملانممهنمناكنمريغدارملاناب؟رعشمنبنحاللا
يفجردملامالكلانمةعطقاذ_هيه؛رهجاميفهلوق»ة..رذلاتاطتفلكلابقونولا

«طةاسلاةروصوناعتسملاهتناوخاسنلادبنمتيدحلازخآممهلوأطقسدقوثدحلا
عزانأيلاملوقأينافلقمريغويذمرتلاويناسنلاودواديبأةياورهبتحرصامك

هذرهجاميف4ملسوهلعتلاىلصهللالوسر,مةءارةلانعسانلاىهتنافلاقنآرقلا

:الملالاحيسفنيفكلذنظأيألوفأيناهلوفههبفرهجاميفيذمرتلادنعو
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نععيبرلالاقهريغومامالكممآرمن.عيبرلالانو

الفةءارةلاهبلعتافشةادنلاةالصلسرهباعةلاىلصةتلالوسرانىلصلاةتماصلانةدا.ع

«نآرقلامابألااولممتاللافلجانلقلاقكمامافلخنوهرقتيلعلافرسهنا»

عزانأوفنتسمما»وهوراكنالاهانعمماهفتسا4تارقااعزانأيلامهلوقو+

هيلعتبتلاهولنشفهفلخةءارقلاباورهجمأكبذاجأيألوعفمالءانبلا

ةحمافالاة۔.عوألاهلوق<هحورتممللاعزهنموبذ١عزلالصأوةءارةلا

ثيدحكلذىلعىلاعتهللاهمحرعيبرلالدتسامثهربغومامالكمأرقتاهنافباتكلا
يفوتماصلانبةدابع هو«انبهذموهواهبالاةالصاهنافنآرقلامأبالااولمفتالهرخآ

تلاقوآرسوآرهجمامادنعوأادرفنمةالصلكيفةحنافلاةءارتبجتفهباحصأويبفاشلالاق
نبقاحساودمحاوكلاملاقورهجلايفالورسلاةالصيفالمامالافلخأرقيالةيفنحلا

رهجلاىفمامالافلخأرةيالمهريغوةبوهار اهركذبليطنالتاموم.بلكسلاكسمنوطةفةي

ثدحلا4تماصلانإةدابعنعهلوق<ماعلالعمدهمصاخلاوصاخةدابعثدحو

حبصلا«ماسوهيلعةتلاىلصةتنالو۔ر»ىلصلاقةدابعنعهظفلويذهرتلاودوادواضرأهاور

لاقكماماءارونوءرةتمكارأينالاقفرصنااهفةءارقلاهيلعتلقف يأهتالوسإبانلق

نميشلاوءرةن)لو7اهسارينهلةال_صالهنافنآرقلام,الااولعمةاللاقهللاو

تاقثمهلكلاقوينطقرادلاويناسنلاودوادوبأهاورنارقلامأبالاهبترهحاذانآرقلا

ةيهاركمعزنمىلعدرهيفوحبصلاةالصيأةادنلاةالصهلوقفهدانسالاجرينعي
داربنألمتحموةءارقلابرلاوظلتلاهياعقشيأ«ةءارقلاهبلعتقفهلوقلاهتيمس

تسدتلافظفلبهلة.اوريفةداببثيدحنمدوادييأدنعامليلدةءارةلاهلعترساتلا4زاهر

مهتءارقهللصاحلالةثلاببسنأىلاةراشااذهنوءرقتكلملهلوقهةءارقلاهيلع

ةواللاهيلعبعصفهاياهوبذاجيأنآرقلاهوعزانمهناللقثلاببسكلذناكامناوهفلخ

مهنالمهبيعةداعاالوةداعالابمرصأهنالةنيملومنملايضتقييهنلااذههاولمفتالهلوقف
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ءاحاماهالاةالصالهناف

نعديزنبرباجنعةديبعوبأهيهةالصلافضمبىلعانضمبرهجمنأيعنلايفتح

دقونولصيسانلادجوفموتاذ«لسوهبلعلاىلصةتلالوسرجرخلاتسابعنبا

«يلصملانالاتفةءارقلابمرناوصأتلع»

هنالةداعالامويلاهلعافىلعولصاللاباحصتسازثاجرصأىلعمهفيهنلالبقثالذاولمفامنا

مافبابلالوأيفهانمممدقتچاهبالاةالصالهنافهلوق»معأةناويهنلادمبهلعفامنا

هيلعهلوقلاثيشهنعلمحمالهنألصالاوةءارقلارثاسفالخممامالااهلمحالباتكلا

يفمالسلا ربكاذفهبمتؤيلمامالالمجامنايذمرتلاالاةسخلادنعةربرهىبأثيدح
«اوتماوهلاوممتسافنارةلايرقاذاوفىلامتهلوةلةءارقلامومملااذهنمجرخ.اوركف

يباثيد۔حيفيورونارقلامابالااولعفتالهيفوهريغوفنصملادنعةدابعثيدحلو

ةدايزلاهذهدوادوبألقوحبحصوهملسملاقواوتصنافأرقاذاوافنآمدقتملاةريره

اذهدلاخابأنافرظنهلااميفويرذنملالاقتدلاخيبأنماندنعمهولاولاقةظوفحمتسيل

ايه,.حيصيفمهنيدحبملسمويراخبلاجتحانيذلاتاقثلانموهورمحالانايحنبناميلسوه
ريغوهوهمهوىعداامناوهبذكعدملدوادابأنالهنممهولاعوقوينانيالكلذتلقف
نعلمحممامالاناليقوطلظلاىعميفوهلببذكلا حيبستلاوعوكرلايفميظمتلامومألا
اهنملهتايحتلايفنارمعنبروزمهربزووباهولادبعمامالافلتخادقودوجسلا

معأةناومدنتالحجارلاوهواهلمحمالريزولالقواهلمحبمامالالاقفالوأمامالا

يهمةالصلايفضعبىلعانضرهجمنأيهنلايفءاجاميم

يفثالامهاورويردخلاديعسيبأنعدوادوبأهاورثيدحلا«سابعنبانعهلوق»

هوحميناسنللواضيأدمحأهاورويراصنالاةقدونبورمعنبةورفوهويضايبلانعاطومل

كلذنأديعسنبىحمنعديزنبدامحةاوريفوأطوالحرشفلاق«موبتاذهلوق»



)؛٢٢)

مهالصنمعمانشفنآارةلابضم;ىلعكضعبرهجيالوهبهيجانيامرظنيلفهبريجان

نولصيسانلاوريصحاهبابىلعةبقيففكتمإلسوهيلعةتناىلص؛ينلاوزاضمريفزاك ابصعابصع
دجدالايفملسوهبلعتناىلصفكعالاقدواديبأدنعديهسيفأةياوريفوربلادبعنباهجرخا

اضعبمكضمبنيذؤيالفهبريجانيكلكناالالاقفرتسلافشكفةءارقلابنورهجيممعمسف

يلصملاةاجانمليقهبريجانيهلوقهةالصلايفلاقوأةءارقلايفضبىلعكضملعفريالو
رفتوبلقلاصالخايهليقوةالملايفعوشمحلاوبلقلاراضحانعةرابعبر هركدبلاي
يفةبولطملالاومالاولاعفالانمهنمعقياميهليقوةالصلايفهباتكةوالتوهديمحمو

رلاهيلعهلابقاهدبملبرلاةاجانمواهنعىهنملالاوقالاولاعفالاكرتوةالصلا ناوضرلاوةمح

زارتحالارثكيلأهبدوصقملاوةالصلاىنممىلعهنتهفورارسالاومولعلانمهبلعهحتفبامو

هلوت»الةممتملاةعاطلاروماىلعلابقالاواهفصتنالةلخدملاةهوركملارومالانم

ةأطاوموميظمتلاليبسىلع.لوقلانمهبهيجانيامىنعميفلمأتيفياچهبهيجانيامرظنيلف
هبقعنموةءارقلابهبحاصهعزانيملاذالصحمامناكلذوةتنالالابقالاوناسللاقلا

اذاو«نآرقلاضعبلعكضعبرهجيالوهلوق»»خلاضعبىلعضعبرهجيالوهلوقب

لوانتييهنلاوىلواسانلامالكوث,دحلابرهجلانممنملافلاغتشالاةلمانآرقلابرهملاعنتما

شوشيالوبلنياليأةبلاىنعمةدارالىلبيدعوليقاهجراخوةالصلالخادوهنم
هلوق»هيرقوانانوالصمنممعأضعمبلاوةءارقلابارهاجضعبىلعكضعب

الفدواديبادنعوضمبىلعمهضعبرهجنعيهنلاةلعاذه«مهتالصنعمهظشبف.

لوسر»ىنلاقيلعنعفيمضدنسبيوردقوربلادبعنبالاقاضمبكضعبنيذؤي
موهاحصاطلغياهدمبوءاشعلالبقنارقلابهتوصعفربنا«ملسوهبلع1ىلصهللا

يلصللا؛ئراقلافصنأام»ةنسلالاىلعرهنشاامعلثسيامريثكويطوبسلالاقنولصب

هلوصأهذهنكلوهللصأالو



(٢٢٨(

ءاحام
عمتيلصلاقبزاعنبءاربلانعدبزنبرباجنعةديبعوبأةمتعلاينةءارقلايفل

» نوترلاونبتلاواهفأرقوةمتعلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسر «

تح لذضفلاماينتعمسسابعنبانعديزنيرباجنعةديبعوبامهبرفملايفةءارقلاينءاجام

متهمةمتعلايفةءارقلايفءاجامح

نبثرالانباوهةمجعملاءارلاوةلمهملاببزاعودلاوحتفلابوهيءاربلانعهلوق»

سوالانبثلامنبورنيجرزلانثراحلانةثراحنبةعدحمنبمثجنبيدع

هللالوسر٭هدرحصأوهوةرام\ألوور\أينكبينراحلايسوالايراصنالا

عمازغوقدنملاليقودحأهدهاشملوأوهرغصتسااملردبنع«ملسوهيلعةللايلص
مبرأةنسيزلاحتتفايذلاوهوةوزغةرشععرأ4ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»

نرمشعونتناهنسةفذحاهحتتفاليقوينابيشلاورحيبألوقفةونعوأاحا,منيرشعو

ركذىسوميلأعمرتسةوزغدهشوبمكنبةضرقاهضعبوىسوموبأاهضمبحتتفاليقو
وهنوارهلاونيفصولمجلابلاطيبأنبيلععمءاربلادهشولاقريثالانباكلذ
هلوق»ريبزلانببعصممابأتاموآراداهبينتباوةفوكلالزنوبزاعنبديبعهوخأو
يراخبلاودمحأهاورثيدحلا«خلاةمعلاملسوهيلعهنلاىلصهللالوسر»عمتبلص
نيتلاوءاشملايفأرقيلسوهيلعهللاىلص.يا,تمسلاقمدنعهظفلوملسمو
ىلع«ل۔۔وهيلعةتناىلص,هراصتقايفوهنماتوصنسحاادحأتعمسامونوتلاو
رمهيلاثيدحيفهلوقبهبرصايذلافيفختلابلمعةروسلاهذه بابيفمد۔ةتلاةرب

ففخيلفسانلاكدحأىلصاذاةمامالا

ميهبرنملايفةءارقلايفءاجاموتح
«لضنلامأهلر»ةجامنباالاةعاجملااضيأهاورثيدحلا«سابعنبانعهلوق»



)٢٣٣٨)

دقلينبايتلاقفافرعتالسرملاوأرقأسابعلانبهللادبعةدلاويهثرالاتنب

هياعهلأىلصهنلالوسرفن٥تعمسامرخالاهاةروسلاهذهكتءارقىنتركذ

«برغملايفاهبارقي«ملسو

اهمساولضفلامأهمأنعلاقفيذمرتلاحرصكلذبواهنعيوارلاسابعنباةدلاويه

هيلعهنلاىلصتنالوسر»جوزثراحلاتنبةنرميمتخأيهوةيلالملاثراحلاتنبةبابل
دمبتملسأةأرمالوألضفلامأنالاقبوةبانجلانملسنلابابيفاهبسنمدقتدقوملسو
ديمسجوزباطملانبرحعتخاهمندخدمبملسانملوانارح>نباححصوةجمدخ

يا4ينتركذدلهلوقهدمعهنمنسأناكوهللادبعوخاأوهسابعلانلضفلاوديزنبا

ةالملاناةدثاعنعركذوهنلاهضبقىتحاهدمنانلىلصامحهظفلو4ملسوهيلعهللاىلس

انرشأولاقرهظلاتناكهتومضرميفهباحصأب«لسوهيلعهتناىلص.يبنلاهاهالصيتلا

د۔جلملايفتناكةشئاعاهتكحيتلاةالصلانأباذهلضفلامأثيدحنيبوهنعملالا

مأنعيذمرتلاهجرخأاممكلذ«لكثتساو»هيبيفتناكلضفلامااهنكحيتلاو

هضرميفهساربص"وهو«ملسوهعتلاىلصهللالوسر»انيلاجرحظفلبلضفلا

هيفناكيذلاهناكمنمجرخهنأانيلاجرخاهلوقلحنكميهنأببيجأوفبرغملاىلصف
نملادقار اهمالكنمرهاظلاوةءارقلابرهجمالدرفنملانأوهولاكشاهيفوقتيلايف
يذلاباوجلاووهاماماهنوكلاحهتمهسهنا هتسسامرخآهنوكنممزلبالهناهعملاكشاال
ناو«لسوهيلعهتناىلصةلللوسر»اهالصةالصرخآنوكينألضفلامأ

اهالصةالصمدعنعتربخأامنااهبفهللاهضبقىتحاهدبانلىلصاممثةياوريفءاج

يفهلرم»هتءارتلحيفهتعمسيالالاعضو.يفوهياهبارقيهلوقمهعميهو
ليقبرغملاةالصيفيأبرا برغاةالصيفلإطنلالفنمىلعدربثيدحلااذهو

عاهللاوخوسنم



)٣؛٠٤)

4دوحدلاو.عوكرلافلاقيامف4ءاجام<4اهفلهفامودوحسلاوعركرلاف«

لزنالفلاقملسوهيلعتلاىلصءيبنلافنعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ
.4عوكريفاهولمجالاق»مبظلاكبرمسابحبسفه

متاهذلعفيامودوحسلاوعوكللافنونالثلاوعساتلابابلازجح

ةلوانتمبابااثاداح١نالةدحاوةجريفايهكرش١اما4دوحسلاو2فهلوة,

ىفدوجسلاوةصوصخمةئيهيفعرمشلايفلمعتسامثءانحنالاةذللايفعوكرلاونمام
دنعهسأرضفخاذاريعبلادحسلاقبضافخنالايفنماطتلاةفللا اذالجرلادجسوهبوكر
فنصملاركذيملوةصوصخةيهنلرعةرابععرشلايفوهوضرالايفهتهجعضو

ىلاعتهنلامهمحرانباحصأدنعتباثوهوعفروضفخلكد۔:عريبكتلاهياعهللاناوضر

ىلصءينلا»تبأرلاقدوعسمنبانهفىتشقرطنمةعاجلادنعثيداحالاهبتداجو

يذمرتلاويئاسنلاودحأهاوردوعقومايتوضفخوعفرلكيفربكيملسوهيلعةلل

اضا٥وخاجرخاوناصحننارث٫دحن“ملسمويراخبلاهوحنجخاوهححصو

اهركذبليطنالىرخأقرطنمءاجوهثدحنميراخبااهوجرخاوةريرهف١ثدحنم

مةهدوجسلاوعوكرلايفلاقياميفءاجاموح
يماعنةبقعنعةشجامنباودوادوبأودمحأاضيأهاورثيدلاهسابعنبانعهلوق»
آانموقةاوريايلزنالفهلوقهحصينابحناوهكرذتسمفكلااضرأه>+رخأو

يأهاهولمجاهلوقزهلوقلاىنعمرابتعابفنصملاةياوريفريكذتلاوةبآلاىنبتازن
ةفي.ذحثيدحيفءاجامميظء!ايبرناحبساولوقينعإعوكريفامهلوصحواهنومضماولعجا

يفوميظعلا5ناحب۔هعوكريفلوقتبناكف(ملسوهلعهنلاىلصثىنلا(عتلصلاق

فلماكلامظعلاينعمولوىدمزتلاهححصوةلاهاورلعالايرناح.سهدوحس



(٣٤١(

» كدوجيناهولعجالاقيىلعالاكبرمساحبسهلزنالف ««

ءاحام
لاقديزنبرباجنعةديبعوبأهيهدوجسلاوعوكرلايفةءارقلانعيهنلايفت

اهولجاهلوقهتاذيفل.اك۔ااريبكلاىنعموهتافصيفلماكلاليلجلاىنعموهتافصوهتاذ

وهوعضاوتلايفغلبالللمجميظعلانمغلباىلعألاناصيصختلاهجودوجسيف
برقموتيامبرو»دجاسوهوهبرنمدبعلانوكيامبرتأ»حصوركلانملضفالادوجسلا

هضافخايفدبلاناوىلامنتهللانعةهمجلاينىلاةراشاثيدحلايوحيبستلاهيفبدنفةفاسم

نرملاتيامددعثيدحلايفنيبيملوىلاعتهتناىلانوكبامبرقأنوكبضافخنالاةياغ
نبةبتعنبهللادبعنبنوعنعةجامنباودوادينأويذمرتلادنعدرونكلحبسلا

ىلصءيبلا)نأدوعسم ميظملايبرناحبسهعوكريفلاقفمكدحأعكراذالاق(لسوهيلعةتنا
ىلعالارناحبسهدوجسيفلاقفدجساذاوهانداكلذوهعوكرمندقفتارمثالث

كرديإلأتوعزاللسرمثيدحلاودوادوبألاقهاندأكلذوهدوجسمتدقفتارمثالث

كلذوهلوةيفوملسمهجرخأوةباحصلانمةعاجعمسةقثاذهنوعهريغلاقوهللادبع

ثالثلانودامىلعرصتقااذاةنسلابالماعىلصملانوكيالهناىلاةراشانبمضوملايفهاندا

ثال:كلذنميزجملاىلامتهتناهجرميبرلالاقىلامنإتنامهمحرانباحصأدنعهبلومملاوهو
لاقومهيلعليطيالثثالثلالعرصتقبظامامانوكينأالانسدازناوتارص يدرواملا

ىوروحيبستلالصحةرمحبسولوسمخهطسوأوع-توأةرشعىدحالامكلاناانموقنم

لاقهبوماماللتاحيبستسمحبحتبهناهيهارنبتاحساوكرابملانبانعيذمرتلا

ضقنملالهأدنعسيلودعاوقلايفلاقمولعمددعبلايكلاديقتىلعليلدالويروثلا

نموهبلومعملاومفاثالثحبسنمولاقميظعتلاوحيبستلايفصقانلاودئازلايفةالص

ه۔اعضقنالفةدحاوحيس

مندوجنااوعوكرلايفةءارق!انعيهناايفءاجام ._



)٤٢؛٣)

سبلنع«ملسوهلعةللايلصهللالوسرلينامالاقبلاطيبأنبيلعنعينفل
«دوجلاوعركرلايفنآرقلاةءارقنعوبهذلامتاخنعورفصمملاسبلنعويسقلاف

ايهالكندانسابالصتميناسلااضرأهاورث.ذجلا«لاطفأنبيلعنعينغلبهلوق»

ثيدحلاقودوجلاهيفركذيلويذمرتلاهاوروبلاطيبأنبيلعنعسابعنبانم
ىرخأيفوسانلاىهنلوفأاليئاسنلادنعةياوريفدازييناههلوق»حيحصنسح
سإلردصمماللامضب«سبلهلوقفمكاهنلوقأالو «يسةلالوقجفءابلارسكببوثلا
بايثيهوةيسةلابايثلاهيلابسنيعضومىلاةبسنةددشملانيسلاركوفاقلاحتفب

رفصملابغوبصملارغصعملاوءامرذلايلاممرصمدالبنمسقلابلمعتريرحلابةعلضم

ىهنلاورفصعلاناروشلاسوماقلايفوناروشلاناحلهأهيمسيفورعمتبنوهو
سالنعيمهنلانأاكوهتصتخاامرةغصعملانالءاسنلابهشتلاهبفنالميرحتاللوانتم

رحتالبهذلامناغويقلا ىمنلوفأاليناسنلاةباوريفيلعلوقناليقنافرةصعملاكلذكف
«باوملاففسانلانمهريغنود«,صاخيهنلااذهنأىلعلديكاهنلوفأالوىرخأيفوسانلا

عمضوصملاىلعيلاباطخلاهجودق«ملسوهبلعهللاىلص»هأىلعلديثكالذهلوقنا
نرااءطنمولعملانموةعامجلاىلعهمكحدحاولاىلعهمكحنالهريغاوهللماش5لانا

لوقفلومشلايفهلبقاممكحكلذكَقةمالاهذهلاجرلاجرلام.لحمالبهذلابمتخلا
ىناهلقيملاذهلوطقفباطخلاهلقيساملنايب5\منلوقاالوأسانلانلوقأاللع

يناس:)اىوردقوبهذلامتخنةخسنيفوبهذلامناخنعوهلوق»عألاوكهنإو
نرالكلذو«دوجلاوعوكرلايفزارقلاةءارقنعوهلوق»نبتباوريناذهواذه

نآرقلانالةءارقلابمايقلاصخامناوهصخماركذدوجسلاوعوكرلانمدحاولكل

الاذنتامهيفنافدوجلاوعوكرلانودكلذلبسانممابقلا,ههبظتبانرمأدقومظع

عأةناوىلمتبرللامضاوتو



(٣٤٣(

.احام
أبيهر٫رة نعديزنبرباجنعةديبعوبأ.عوكرلانممابقلادنعلاقياميفزح

كلرانبرهفلخنملاقهدحناةتلام۔سمامالالاةاذالاق ٩ ملسوهيلعهللاىلصءينلانع

» ةربرهوبألاقهبنذنممدةتامهلرفغةكئالملالوقهلوققفاونمهنافدخاله

۔هةهعوكرلانممايقلادنعلاقياميفءاجام -

هدمحنلهتناممسهلوقيناسلاالاةعاجلااسأهاورتيدحلايما.الالاقاذاهلوق
اذكهيدمجلاكلوانبرهلوق»سجايأيئاعدعح-الوقتهباحأوهدمحهنمهنلالبقتهانعم

اهفذحقرطلاضء٫ينوىلاعتهللاهمحرفنصملادنعايةريثكقرطيفواولاةدابزتمث

واولاتابنانأكديملاقيقدنبالاقورخآلاىلعامهدحالحيجرتالزاراتخملايوونلالاق

ءاعدلاىنممىلعلمتشيفدملاكلوبجتساانرالثمريدقتلانوكبهنالدئازىنع.ىلعلاد

هلوق»ةدئازليةولاحالاهناليقدقوةفطاعواولاناىلعهن.ءانباذهوربلاىنعمو

اهبدارملاةكئالملالوقلةقفاوملاوليلعتللءافلاواذكناشلانافياناشالريمضلاههناف

لوبةلايفليقوعوثلاوصالخالايفةقفاوملادارملاليقونامزلاولوقلايفةقفاوم

ةقفاوملاتاب:ايفةمكحلاونومو.أملالوقباملوقتةكماللانابراهشاهيفورهظألوالاو

مهةفاونفمهدنعةلفغالةكئالملانالاهلعيفةميظولابنايتاللةظقيىلعمومأملانوكينا

ل.ةومممةظلاليقوضم,هراتخاومم:جةكماللاداراناهرهاظ.اظةت.ناك

ةكئالملانمةالصلاكلتدهشينممهبدارملانارجحنبارهظتساومهنمنوبقاعتينيذلا
هرهاظرج>نبالاقهذرممدقتامهلرفغهلوق»ءامسلايفواضرالايفنس

نااندنعطرتشيويثحلالاقرثانصلاىلعءاملعلادنعلوحوهولاقةيضاملابونذلانارفغ

( كنايسكعرفكهنعنوهنتامرئابكآوبنتجسنا)ىلاعتهلوقلىنعيرثابكلاباتحمنوكي

مامالازاىلع۔وقثيدلابهملدتساو»رئابكلابانتجابتائيسلاريفكطرشىلاعتهناف

ركذيملكلذنوكلهدمحنملةللاعمسلوةيالموماملاناىلعودجلاكلانبرلوتبال



)٣٢؛٤)

لاقدبزنرباجنعةدي.عوبأهاذهيفلوقيملسوهياعتناىلصةتالو۔رلتعمساذكم

هال_صنعرفاملفهاعابموبتاذىلص4ملسوهيلعهلاىلصهللالوسر«نأ.7

لجرلاقهبفاكرابماببطاريثمكادجدلاكلوانبرلوةيوهوافنآملكتملانمهباحصاللاق

هكلمنيثال:واعضبتيأردقللاقههللالوسرايههانأمهنمه

لبنلاىلعلديامهبفسبلهنابهبقحتوزةفينحيبأوكلاملوقوهوةياورلاهذهيف

يفمقاولاوهدمحنلهللاعمسمامالالوقبةعنوكبدجلافلاانبرموماملالوقناهبف

تعمسهارق«د۔۔حتلاوعبمتلاعمجناكملسوهلعهنلاىلصهناءاحدقوكلذربوها

عفارنبةعافرنعيراخبلااضيأهاورثيدحلاخلاملسوهباعهللاىلصهتنالوسرى

لاقفهدمحنملةتلاعم۔لاقةهكرلانمهسأرعفرايلفملسوهيلعهللاىلصءينلاءارويلصنانكلاق
٦لاقافنآماكستل!نملاقفرصنااهلفهبفاكرا,ءابيطاريثكادمحدجلاكلوانبرهءارولجر
الجرناىناربطلاىورورجحنبالاقلوأاهتكيممأاهوردتباكامنيثالوةعضنتارلاق

اريثكادمحهتندملالاقفملسوهيلعهتناىلصءيبلادنعرطع انبرىضربيتحهيفاكرابماببط
بحاصنملاقچملسوهيلعهللاىلصءيبنلافىلصايفلاحلكىلعهللدحلاواضرلادعبو
اهبتكيمهيأاهنوردتبباكلمرشعينثاتيأردقللاقهتنالوسرايللانالجرلالاقتاياكلا
م۔مطعلرسف11؟د_جهجلاكلوهلوق,7نامزلاىفيا4افناهلوق<

تانئاكلادجوأىذلاوهىلاعتهناكلذواهدبهنلاءاشاموتانئاكلاةرثكبانهةرثكلا
هبذاكرابمهلوق»ناصتنلانعاهزن.اصاخيأههاببطهلوقهاهنمدرفلكىلعدملاهلف
ىضربوانبربحمامهبلعاكرابميحمنبةعافردازرجحنبالاقومعنلاميجالماشيأ

وهلهفاوفلتخامتاباورلاصعلف4حرصئعفارنا"ةعافروه4ل۔>هلوق{

نبارفعناعفارنبهعافرليقويجرزخلايترزلاينالجملانبكلامنبعفارنبةعافر

لمعتساحتميبرعلاصمدورسكلا4اهل4)وق,لوالاحجروارعن'ذاعمىخأ

لاة.فثنؤللاوركذملا4يوتسةعسلاىلاةعلرالانملعنعوةع.ألاىلا٨:الثلانم



(٢٣٤٥(

ءاحامًالوأاهبتكبمهبأاهنوردتيي

ةرجشتحتينأكتبأرلاقيردلاديعسيف]نعينغلبلاقةديبعوأ4صةدجيف»

ءاملاتبثتنكلرشعةعستىلارشعةثالثنماضيألمعتسيوةوسنعضبولاجرعضب

نيرشعلاىلعدازاميفلمعتسيالوليقفينلاكتنؤملاعمفذحوركذللعمعضبيف

هلاقاذكهوةأرمانورشعوعضبوالجرنورشعوهمضيلوقيفخئاشملاضعبهزاجأو

دقوءاهاهفسيلفنصملاةياوروداضلابقطننمحصفأوهوهدبؤيثيد_لاودبزوأ
يفنامثملعأهتناونبرصألازاوجىلعلدينيتياورلافالتخاويراخبلاةياورىفتتبث
تايلكلافورحنافاكلمفرحلكللنامهضعبرهظتساوابفخآرسةكئالملانمددعلااذه

يأالوألوقإاهردقمظااهباتكيفنوعراسبيأچاهوردتيهلوق»نونال:ورأ

وألاحلاىلعبودنماماوهونيونتالبلوأتاياورلاضمبيفءاجوهبحاصىلعاقباس

ملعأةتلاوهجولكلوءانبلاىلعمضلابيوروفرلا

ميهصةدجسيفءاجامتح

هاوروصركذالويارلامسيملوسابعنبانعيدمزتلاهاورثيدحلاييننلبهلوق»

هلوقمالسلاهيلعدوادكدبعنماهتلبقتامكين.اهلبقنوهلوقركذيملواَصيأةجامنبا
ذخأ«ملسوهيلهتناىلصهللالوسر»نألقحايؤرلاهذهومونلايفينعي«تبأر

ىلععاطيالةرهابةمكحةرجشلالاؤسيفواهاضتقم مظعرمألاواهقلخيذلاالااهمنك

رجأةرخالافاملالورزرةرجشالسلوچهد۔غحبسالا"يشنم.ناوهةرهاقةردقلاو

تباثلاةيوبرلاقحبمايقلاقولخملكىلعزاهباوجلاوهلاؤ۔لاىنممايففيلكتلاغامترال

قطننمحصفأوهوتاناكلالاوحأهبقطنتفياكتلاريغ؟يثوهوةيدوبعلاىلع

مايةلاوابنذهت۔۔وهنارفغةرجشلات!ا۔يذلاوهقمحلاكلذمايةلانعريصقتلافناسللا

رجهتمسوهتبلطيذلاوههبجاوب «اليلقالالملانممتيتوأاموهكلذريغنكمموآركشو



)٢٤٦)

ينععضوارجأاهبينطعايبرتلاقةرجشلاتدجسةدجسلاتغلبامفنآرتلاوَصأرقا

د.عسوألاقتهتدجسدوادكادبعنمتلبقتاكينهاهلبةتواركشاهبىنةزراوارزواهب

لم۔ر7ةرجشلانمدوجدلابقحأننحملاقفراسوهيلعهتناىلص؟ىنلاكاذتربخاف

«لوتلااذهلاقودجسوصراسوهيلعةلاىلصهتنا

نىعبرالبابل

فصنلاىلعدعاةلاةالصناهءاجامجمتتاحتلاوةالصلايفدوعتلاينزح

نعةديبعوبأفمئاقلاتالصن» هملسوهيلعهتاىلصةتنالو۔رلاقلاقديزنبرباج

هيآركشاهبينقزراوهلوف يلبةكاوآرزواهبينعططحامهالاةجامنباويذمرنلاةياوريفو

أرقملسويلعهتناىلصءيبنلا»تيأرفسابعنبالاقارخذكلدنعيلاهل.جاوارجأاهب
يفلو.هتعمسفدجفةدحلا ثيدحلايفوةرجشلالوةنعلجرلاهربخايذلاشمهدوحس

نباتاأسلاقدهاجمنعواهيفدوجدلاةيعورشبنردقلا لاقفيفتدجسنيأنمسابع
دوحسلاةيعورشمط.اتساهنأادهفهدتقارمادمفهلونىلانابل۔ودوادهتيرذن.وه

لامتحالامهبضرامتالوملسوهيلعهتناىلصءيبلانعهذخأهنألوالايفءةبالانماهيف
ملعاهلاونمتيرطلانههذافتسانوكبنا

كتايحتلاوةالصاايفدوعقلايفنوهرالابابلاع.-

ةالصلانمدو۔ءةلايفلامبيذلادهشتلايشوهتايحتلاهالصلايفدوذلايفهلوفه

هنالصيفرطضملاوعراتنملادوءةنمهريغوتايحتلادوعقںواتيامبابلايفدوءةلابدارالو

لك..اجبابلازافمابقلالد
مهمناذلاذالصنمفصنلاىلعدعانلاةالصناءاجاميي._

وملفكلااضيأهاورتيدملاملسوهيلعهاىلصهتنالوسرلاقهلوتط ةتنادبعنعأط

ثدحن“هونيناسنالونبس>نبنارحنعيداهرتلاهاوروساملانبورمنا



)٤٧؛٣)

چايئاقهتالصفصنادعاتمكدحأةالصل

ثدحولاقاسلاوسنأورعنبهللاد.عنعبابلايفويذملالاقرخنهللادبع

ةراشاةفاضالاهذهيفكدحأةالصهلوقحيحصنسحثيدحنبصحنبنارع

صقنيالادعاقهتالصنالسوهيلعهتناىلصهصئاصخنمناا:هوقضبهركذامىلا

ةتنادبعتيدجلامئاقهنالصنعاهرجا لاق«ملسوهيلعهللاىلصءينلاهناينغلبلاقرمعنب

يسارىلعيدبتعضوفاسلاجيلصيهتدجوفهتيتافةالصلافمنىلعادعاقلجرلاةالص

دوادوباوملسمهجرخأكنمدحأكتسلينكلولجألاقفهتربخافهتلادبعايكلاملاتف

ةلفانلاىلعرثكالادنعلوموهورجالايفينعيهامئاقهتالصفمنهلوق»يئاسنلاو

ايوانلانةنيدملاانمدقامللاقه;أصاعلانبورمتنبةادبعنعكلامةياورهلتحرصو

مهنحبسيفنولصيوسانلاىلعهملسوهبلعهتناىلصهتالو۔رفجرفنديدشاهكعون"
فصنلثمدعاقلاةاصهلسوهبلعهتناىلصةتالوسرللاقفادو.ة يباطخلاهلمحومئاقلاةالص

عممأيقلاىفهلابيغرتفصنلاىلعدعاقلارجالعجةقشمبمايقلهنكممضرتف٥ضيرمىلع

ولومايقلافلكتوروذمملا!ذهلماحولفلاقهجتملمحوهورجحنبالاقهدوعقزاوج

لمحمىلعكلذىلعهرجانوكبنانتمالفمابةلافلكتترجأدبزالضفأناكهبلعتش

نمومناقلارجانمفصنلاىلعدعاقلارجاناحصيفةالملالصأىلعهرجأريظنةّةشاا

ريشبمئاقلارجانمفصنلالهرجاناكوهازجاءايةلاىلعةردقلاعمادعاقلفنلاىلص

ثدحلاحارشضعلاهبواهمنيزعملاىلعلومحثدحلانايختةمالكادهولاك۔شا

.يبلاومدقلاقسنانعباهشنبانعجيرجنباقيرطنمدحأهاورامهلدهشاولاق

سانلاودجسملاملسو4_اعهنلاىلصلخدفسانلا.همحيهوةنيدلاملسوهياعهنلاىلص

هلاحرولاقمئاقلاةالصفصندعاتااةالصملسوهيلعهللاىلصلاةفدوعقنمنولصي

روذعملايفدراووهورخاهجونمىنأنلايفعباتمهلولاقتاقث



(٣٢٤٨(

ءاحام

,صءينلاجوزةشباعنعدزنبرباجنعةديبعوأمهادعاقلفنلاةالصىفتح

طقلبالاةالصاسلاجيلصبملسوهبلعهللاىلصهتنالوسرتأرامتلاقماسوهيلعهلل

نع(ةديبعوأ) ملسوهيلعةتنالصنلاجوزةصفحنعىننلبلاقديزنيرباج تيبآرامتلاقهه
مامبهتافولبقناكاذاىتحطقهتحبسيفادعاقيلصي4ملسوهيلعهللاىلصءينلا >

هاهلوطأنملوطأنوكتىتحاهلتروةروسلابأرةيوادعاقيلصيهتيأرف

:ةهادعاقلفنلاةالصىفءاجامز

تداهطقليالاةالصاسلاجيلصيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتبأرامهلوقف
اوحمأرقفماقعكربزأدارأاذاىتحادعاقأرقيناكونسأىتحاودازوةعامجلااضيأهاور

هذهوكلذكةزاثلاةمكرلافلعفمةجامناالااضيأاودازوعكرمةلآنيعبراوأنيئالثنم

هبلعةتنالصنابحمرصتلاقالاةصفحثيدحيفزافةصفحوةشاعيثيدحنيبعمجةدايزلا

نسلايفلخديأنساىتحةشلاعلوقونسأنحلالذوماعبهتافولبقادعاقىلصاعاملسو

جرختلليللاةالصبتديقامناوماعبهتوملبقكلذزاةصفحتنيوربكىتحيراخبالةياورو

راجالزاكزاوةالصلاميدتسيلهسفىلعءاقباكلذلمفامتاهناملعيلنساىتحوةضيرفلا هتيطيامع

مدقتامعملاصلالكأىلعملسوهبلعةتلالص»هصرحةدثلناببثدحلايفوكلذنم
ملسمودحأاضيأهاورثيدحلاةصفحنعهلوقلفادعاقهرجأناصقنمدهبهتيصوصخنم

يأةدحوملاءابلازوكسوةل.هلانيسلامضبههتحب۔يفهلوق»هححصويدمرتلاويئاسنلاو

ىلعلديثيدحلاولمملاميدتسيلهسفنىلعءاقباكلذوادعاقلمبهتيأرفهلوقهتفال

هلوق»هيلععمجموهوادعاقةلفانلازاوج عملصحيللسرنولهمتباهأرقييأچاهلتريو
هبلعهتناىلص»هتءارتتناكاذلو(اليترتنارقلالترو)هلوق,ىلامتهرمأامكربدتلاكلذ

اهنملوطأنملوطأنوكنىتحهلوق»اهريغوةملس:مأتلاقامكافرحافرحلسو



)٣:٨٩)

ءاجام
رباجنعةديبعوباهةالصلايفهنعيهنملادومةلاف نعسابعنبانعديزنب ةئلاىلص؛ينلا

ىهنهنالسوهبلعه «اهفرةنينأو_اكلاءامقاهتالصيفيعة.نأيلصمل

لوطأةروسنملوطآريصنيملسوهيلعهللاىلص"ينلاهاهأرقييتلاةروسلاناينهي

لوطأىرخأةروسةءارقنلوطأاهلهتءارقةدهنادارملاليقواهايترتبسلاهنم

اهنملوطأنملوطأاه۔ةنةروسلانوكننأنكمالفالاوةلترمريغتأرقاذااهنم

سفنىلارظنلوالانكلدحاودوصقملانامولعملانموعارسالاوليترقلابديقتريغنم

نامزنعرظنلاعطةعمةليوطةروسانكيأرلا؛ئدابيفعقتاهنافاهليترتم.ةوالتلا

لةرقلابلاطامماهنافةوالتلاهيفتعقويذلانامزلاسفنيلارظنيناثلالئاةلاوةوالتلا

متهمةالملايفهنعىهنلادوعتلايفءاجامآم

ةنالوسر»»يناهنلاقةربرهيبأنءدحأاضيأهاورثيدحلانلاىهنهناهلوف»
تافتلاوباكلا.امماكءامقاوكيدلاةرةنكةرقننعثالثنعهملسوهيلعهللاىلص

هجرخأثيدحلاحارشضعبلاقدرقلادوعقيهوةمبارلاركذملوبلعثلاتافتلاك

وبأاضيأهجرخأولاقملسيبأنبثيلةياورنموهويذمرتلاهلاراشأواضيأقهببلا
ةرقنكةرةننعيهنلاونسحدحأدانساودئاوزلامحميفلاقطسوالايفيناربطلاوىلعي

لبشنبنمجرلادبعثيدحنمةجامنباوىناسنلاودوادويأاضيأهجرخأبارغلا

ظفلباعوفرميلعثيدحنمةجامنباودوادوبأويذمرتلاهجرخأءامقالانعيهنلاو

عيبرلالاق«باكلاءامقاهلوق»روعالاثراحلاهدان_۔ايفونيتدجسلانييعتنال

هتسأىلعسلجباكلاىمقأراتخملايفواههبصنيالوهيعارذشرفيتأباكلاءامقا
هنتللامضينأوهوةالصلايفءاعقالانعيهنلاءاجدقولاقهيديابصانوهيلجراشرتفم

قصلينأمهدنعءاعمالاةنللالمأامأولاقءاهقفلاريسفتاذهنيتدجسلانيبهيبقعىلع

ونلالاقوهرهظىلادناستيوهيقاسبصنيوضرالابهيتيلالجرلا امهدحأناعونءامةالايو
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باكلاءامقا(ميبرلالاق)درقلادوقا,يفدعقيوألعثلاتامتلااهيفتفتليوأكيدلارقن

«ىلعدعةبنأدرقلادوءةوامهبصنيالوةيعارذشرفينام

اذكهباكلاءاناكضرالاىلعهيدنعضيوهيقاسبصنيوضرالابهيتيلاقصلبنأ

لاقةنالالهأنمنورخآومالسنبمساقلاديبعوبأهبحاصوينتملانبرمعمةديبعوبأهرسف

نميقملاىلعهيتيلالمجرايناثلاعونلاو4_:عيهذلادرويذلاهوركملاوهعونلااذ_هو

ةلخادءاعةالاتائيهميجنألصاملىمنلاتحتلخاداضيأاذهو“تاقإفنيتدجسلانيب

نببنيمد۔_ةلاىلعءامقالايفلاقهنأسابعنبانعانموقضعبىورد۔ةوىهنلاتح

سابعنبالاقفسجرلابءافجهارنلاناسواطهللاقفةلاهنانيتدجدلا

اضرأر4ةنبانعهانعميوردقودوادوأويدمهزتلاومللس۔هجرخآهنسيه

نبالعلوخو۔ن۔ءامقالانرأبيدرواماويباطملاهنعباجأواندنعتبثملوهو

لالتحاوفنصملانعىمنلايواروهسابعنبانالديعباذهويهنلاهناساع

نعثكالذحصولوضعبنودءامنالاتاتيهضمبىلعيمنلالمحفاهنببمجلافمهضعب

راجهنعهلقناةنسسابعنبادنعءامالاضعبناكولوىلوأهجولااذهناكدلسابعنبا
٩ك.دلارقنهلوف+كلذنمانموقهيور\ملعأهللافهنعهذخأوهلهتطلاخةرثكمم

فيفختوةننأمطلاكرتهبدارملاوهراقنمهطقتلااذالتفبابنمارقنبحلارئاطلارقنلاقب
هراقنمكيدلامضوردنالاهبفثكمالزأودوجاا «ء:!'تاغتلاهلوقإ»هطاتتلادبرباميف
فتافنلالاة۔هاركهفوفورعمناويحبلعألاوالامشوانيعههجوفرصينأره ةااصلا

دوعقهلوتثناطيشلانمسالتخاتاتالازأتبثوثيداحأهنمعنملاتدرودقو

ىفعدعدزأدرتلادرةهع:رلالاةهفورعمناويحءارلانوكسوفانلاركب٩درهلا

نعىهنلاءاجدنولفءاعتالاكدرفلادومةنأرهاظلاويشملالاقهيمدقبصنيوهيبقع
ةدقلجرلادعتنآوهوءاصفرقلادومقوكولملاعبرتكركذامريغدوعقلانمتاثيه

ىلعاههطضيهبديتحم:يتحملا لجرلاعضبناوهةشالادوعقوناطيشلابذعوهيقاس
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» لعفنموهيمدقبصنيوهيبمع ةالصلاةداعاهيلعفةء؛رالاهوجولاهذهنمايش

ءاحام
تايلكتايحتلاسابعنب!نعديزنبرباجنع«ةديبعوبأ»مدهتايحتلايف]

دومقوةشدلادو.ةوناطيشلابقعنأرهظتسا.هيمدقرودصىلعسلاجموهيبقعىلعهتبلا

هيفهلوق»ملعأهتناورخآلاهباورسفامباهنمدحاولكاورسفمهنالدحاوىنعمبدرقلا

ةثيهلعةالصبهللاىلابرقةتموهفعراشلاهنعهاهنامهتالصيفلعفهناليةالصلاةداعا

امهالكواهوركموأامارحامانوكيلبةبرقهنعيهنملانوكبنأحصيالواهنعيعن
ملعاهللاوهبروماملافالخ

متهيتايحتلايفءاجامجح

هللالوسرناكلاقسابعنبانعانموقدنعثيدلاظفلهخلاتايلكتايحتلاهلوق»

تاكرابملاتايحتلا)لوقبناكنآرةلانمةروسلاانماميامكدهشتلاانملعملسوهبلعةللاىلص
ةتنادابنلعوانيلعمالسلاهتاكربوهللاةمحروءيبنلااهبأكيلعمالسلاهنتابيطلاتاولصلا

ظفالااذهبدوادوبأوملسمهاور(هتنالو۔رآدمحمزأدهشأوتناالاهلاالزأدهشأنيحلاصلا

لاقهنكساكةجامناهاوروركممالساركذهنك_اكلذكهححصويذمرتلاهاورو

دمحمنأدهشأو لوادمحمنأوهيفالاقومالسلاريكنتبدمحأويفاشلاداوروهلوسروهدبع

هاورومالسلافيرعتبنكلكاذكرخآقارطنمدجأداوروملكيقابلاودرشأاركذ

لاقدوعسمنبانعوهلوسروهدبعادتنأدهشأولاقومالسلاركتنكلملسكيئاسنلا

نآرقلانمةروسلاينملعاكهيفكنيبيندمشتلاملسوهبلعهللاىلصهللالوسرينملع

انيلعمالسلاهتاكربوهتناةمحروءينلااهيأكيلعمالسلابابيطلاوتاولصلاوهتنتايحتلا)

ةعاجلاءاور{هلوسروهدبعادمحتنادهشأوهتناالاهلاالنادهشانيحلاصلاهللادابعىلعو

درشتلاملسوهلاءهتناىلصهللالوسرهملعلاقهللادبعنعةديبعبأثيدحنمدجحألو

ثدححصأدوهسمناثدحيدمرتلالاقهركذو(هللتاحتاا)سانلاههانأهرمأو
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هةنكلملاتايحتلاىنعموهداحصألسوهيلعهللاىلصءيبنلافنهملمبناكه

سانلامجأاناملسملاقونيعباتلاوةباحصلانمملعلالهأرثكادنعهيلعلمعلاودهشتلايف

لاقوهباحصأفلتخادقهريغواضعبمهضعبفلاخمالهباحصأنالدومسمنبادهشتىلع
قفتمهنأهتاحجرصنمودهشتلايفىورثبدححضأهنايلهذل هتاورناوهريغزودهيلع

ناءاطعنءعقازرلادبعجرخادقوةدحاوةفصىلعاعوفرمهولةنلبهنمفرحيفاوفلتخم

نعدهشتلاىوردقوهلوسروهدبعلوقيناالجررمأملسوهيلعهنلاىلصءيبلاه

دعاوقلايفلاقدوعسمنباوسابعنباريغةباحصلانمةعامجملسوهيلعةتناىلصةتنالوسر
ظافلالاهذهيأبفلاقمئةيلاوتماهركذمنعاونأةنالنىلعةتنامهمرهباحصلانعرونألدرشتلاو

هيلعسأبالفزاسنالاذخأ تادهشتلانمدهشتلكزاوجىلععاجالاانموقضمبركذوةتلاءاشنا
هلوق»ملعأةتناواهظافلأنمدئارافدئازابذخألامزاللاناكلعامجالااذهالولولاقمنةحيحصلا

ناك وجوىلعاذهبلدتساهبامصأملسوهيلعةنالصءيبلاونهملمي لدتساكلذكوتايحتلاب
دعقاذادوعسمنباثيدحتاياورضعليفهملسوهلعهنلاىلص»هلوقباهبوجوىلع

نبانعحيحصهدانسالاقوينطقرادلاىوروهركذمثةللتايحتلالقيلفةالصلايف؟دحأ

ليربجىلعمالسلاهنلاىلعمالسلادهشتلاانيلعضرفبنألبقلوقنانكلاقدوه

تابحتلااولوقنكلواذكاولوقتالملسوهيلعةللاىلصةتلوسر»لاقفليئاكيمو
رثمكأوةديبعيبأورحنبالوقاذهپهللكلملاتايحتلاىنعموهلوق»هركذوهلل
نبدمحنبريشبىلابسنودمحملاليقوسابعنياىلابهنوةمظلااهانعمليقوءاهقفلا

اهانعمليقوصنتنلاوتافالانمةمالسلاليقوءاقبلااهانعمليقومهنعهللايضربوبحم

يباطخلالاقويناعملاهذهنيباكرتشمةيحتلاظفلنوكتألمتحميربطلالاقمالسلا
هللةقحتسماهدعناموتايحتلانأثيدحلاىنعموميظتلاعاونأتابحلابدارملايونبلاو

نملةكرباهنالىنسحلاةللاءامسألبقفهتاكرابملاامأوههريذلاهنفبقححلصبالوىلاعت
ليقوةضورفملاسخلاتاولصلايهليفهتاولصلاامأوههبلعنركذوأنهركذ
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احام
ىلصءيبلا»نأكلامنبسنأنعديزنبراجنعةديبعوبأهمئاقلابدعاقلاةمامايفف

» بكر«ملسوهيلعهللازه نالاهتششحجفهنععرصفاسرف

تاولصلاوةيلوقلاتادابعلاتايحتلاليقوةمجرلاليقواهلكتادابعلال.ةوتاولصلاقلطم

برمباطاميهليقفهتابيطلاامأو»ةيلاملاتادابعلاتابيطلاوةيلعفلاتادابعلا

مالساامأو»معأوهوةحلاصلالاحعألاليقوصخأوهوهتناركذليقومالكلا

ةمالسااهانعمليقوهبنصحتلاوهتنابذومتلاهانمموهنلاءامسأنمميساوهليقوةيحلاليقف

داسفوصقنوةفآوببعلكنم

ميهمئاقلابدعاتلاةمامايفءاجامزوح(

سنأقيرطنمدحأوملسمويراخبلااضيأهاورثيدحلاهكلامنبسنأنعهلوق»»

ءينلانأزهسنأنعيراخبالوىتنالاوركذلاىلعقاط؛هاسرفکكرهلوقفاضبأ

تناكسرنفلازاىلعليلدةفاضالاهذهينفخلاهسرفنععرص«ملسوهيلعهللاىلص

هبلعهللاىلصهللالوسر»بكرلاقرباجنعةجامنباودوادييأةياوريفواكلمهل

يفهاندجوفهدومنهانيتافهمدقتكمنافةلخعذجىلعهعرصفةنيدملاباسرفهملسو

ىلصفهدومنىرخأةرمهانيتأمنانعتكسفهفلخانمقفلاقاسلاجحبسيةشئاملةبرش

اسلاجمامالاىلصاذالاقةالصلاىضقايفاندعقانيلاراشأفهفلخانهقفاسلاجةبوتكملا

اهثاهظملسرافلمألعفياماولمتالوامايقاولصفاماقمامالاىلصاذاواسولجاولصف

ةللاىلصهتالوسر»نأسنأنعديمحنعنوراهنبديزبانثدحهدنسميفدمحألو
هنودو.4اےعأىنأفعودجنماهنجردهلةبريشميفد۔هةفهمدقتكفناهملسوه۔اع

امئاقىلصاذافكماماباوم:؟ارمللاقىرخألاةالصلاترضحاملفمايقمهوادعاقمهبىلصف

شحهلوقهنعطتسيأ4عرفهلوتمدوهقاولصفادعاقىلصاذاوامايقاولصف

رباجثدحيفونألاهةشهلوقلهراملارشتشدحلاوشدخىنعلوعفمللءانبلا
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اذافهبمنؤيلامامامامالالمجامالاقفرصناالفادوعقهءاروانيلصفسلاجوهوىلصف

انبراولوقفهدمحنلهللاعمسلاقاذاوادومقاولصفادعاقىلصاذاوام:رقاولصفامئاقىلص

چالذمهريغامأولدملاةمئافاخاذهلثمزوجيامناوراجلامتدجلاكلوو

لامتحابرج>نبااهنييمججوهفتكوأهقاسسنآنعديمحنعديزيةياوريفوهمدقتتكفتاف
هقاسجمرجنبالاقانجرخايفنمبالاهتشيرهرلانمتظفحزايفسلاقلاقمئنيرصألاعوقو

لشدلانالنميالاقشلانمشدهلالعفلةرسفمةياورلاهذهنأركذفخلانمبالا

(تاق)ةرجلانمسمخةنسةجحلايذيفتناكةصقلاهذهنانابحنباداغأولاقهبعوتسي
هنأاضيأهيفوةنسلاهذهنمةجحلايذيفوألوالاميبريفاهباسيخلاخيراتيفركذو

وأشدلاوهوهبيذلارذماليأهيسلاجوهوهلوق»ادعاقيلصباسمختيبلايفماقأ
هثردحيفرباجاهبحرصيتلاةيناثلاةالصلايهوچادومقهءاروانيلصفهلوت»مدقلاكاكفنا

نيترمكلذهضرميفدعاقوهوهءارواولصمهنأربخاهنافةبوتكملااهامسومدقتلا

لاقكلذبمرمأاملادوفاهولصفضرفةيناثلاوامايقهءارواولصمهناوةحبسامهنمىلوالا
رهظلاهةبراهناهنأكوذثموبانبىلصفسناثدحيفزأالااهنييعتىلعفأملورجحنبا

نودهبمتؤيلمامالالمجامناانموقةياوريفچامامامامالالمجامناهلوقفرصملاوأ
هلاعفأيفعبتيأههبمنؤيلهلوقلفمهضعبدنعاضيأةدايزلاهذهتتبثدقواماماهلوق
ةر؛هيأنعيذمرتلاالاةسخ>اىوردقوهفلخةءارقلا-كرتنمينثتساامالاهلاوقأو

همامئافىلصاذافهلوقلاوتصنافأرقاذاواهربكفربكاذافهبمنؤبلمامالالمجامنااعوفرم

ىلعسانلامايقنالوعابتالامامتنمكلذوچادومقاولصفهلوق»هبمتؤرلهلوقلريست

نيدلاداعيفل۔ناحصيالفىلاعتهللااهصغببةثيهيهواهثايظهبمجاعالالعفنمدعاتلا

اعابتاادوعقهءارونولصينيموماملاناودعاقلاةماماةحصثدحلايفوةالصلاوهىذلا

الفمهريغامأولد۔هلاةمثافلخاذهلثمزوجلامناورباجلاقفالخنيتلثسملايفوهل

ىنعمىلابرقأوهوقالطالاىلعكلذزاوجدبزنبرباجنعهنابحنباىكحو «
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متكيلمايدينيبزاوجلاجح

مايضهبنبصادلاهباحصأنعذخأوهنعذخأوهكردأهنافراجلاوحأبعأعبرلاوثدحلا

هاوروفلسلاروجنعكلدبلوقلامزحناىوروهللامهحرحويبأوهديعيبأو

يففرعبملفلاخالولانريضحنبدسأوةربرهوأورباجمهوةباحصلاضعبنع

دحالحصب.هريغنودملسوه.اعهللاىلصءينلابصاخكلذناليةولةباحملا

لدتساوهباحصاةعاجوكلاملوروهشموهوليقملسوهيلعهللاىلصددعباسلاجمؤ٫نا

رذملاالواهريغيفالوةالصلايفهبدنيبمدقتلاحصيالملسوهبلعهنلاىلصهنابكلذل

ركبيبافلخوفوعنبنمحرلادبعفاخملسوهيلعهتلاىلصهتالصه(دروإهريناالو

ضرمفملسوهبلعهللاىلصهتالم,خونمكلذنالقوصصختلامدعلصالاناو

ريغويدياويفاشلالوقوهودوءةلابهرسأبلوهفلخنومئاقمهوادعسانلابهتوم

زنتبنبيدملانبعمجوكلذبمالاخسندمحأركنأودحاو اذاامهادحانبنلاحىلعامهلب

اذاةيناثلاوادوعقهفلخنولصإذثايخهؤربىجريضرملادعاقةالصلابتارلامامالاأدتبا

ادعاقمهءاماةالصيضتقبامأرطءاوسامايقهفلخاولصبنانيموماململامئافمامالاأدبا

مايقلاىلعلهربرعتزافلسوهباع:ىلصهتومضرميفيتلاثيداحالايفامكالما

همماولصوامئاقةالصلاادتباركبابأنالةلالاكاتينسولجلامهمزليالمىلعلاد

امايقهماخاولصالفاسلاجةالصلاأدتباملسوهبلعهتناىلصهنافىلوالاةلاحلافالخااي

ةلالاهذهيفوهوايسالخ۔نلامدعلصالانابثيدحلاحارشضبداوقومهيلعركت

لاخسندقوادعاقيلصيالزامايقلاىلعرداقلامكحيفلصالانالنيترمخسنلامزلتسي

خسنلاعوقويفنمكاذد۔ء.دوعقلاخدنىوعدفادعاقهلاماىلصنمحيفدوذلا

لع!هللاودهبوهونيتم

ميوىلصملايدينيبزاوجلانوس.رالاويداحلابابلازب
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ءاجام

.يبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوأ«يلصملايدينيبراملاديعويفف
ةدبعواورشملاىلافتولهيلعاذاميلصملايدينيبراململعيوللاقملسوهيلعهلاىلص

لاقدزنبرباجنع هيلعاذاميلصملايدينيبراملالهيلهيملسوهيلعةتلاىلصهتنالوسرلاق

ثبداحالهنعيهنموهورورملازاوجلابدارملاوهمادقينعل4يلصملاىدينببزاولاهلوق»

لعجتحةالصلامارتحالوهبرةاجانمنعهلغشيفيلصملاىلعشوشيالككلذيفرسلاوبابلا

لجفايندلالهأدنعءامظعلانأشكلذوهدنيبدحأرالهنايهوةلزنلاهذهيلصملل

ىلامبرلادنعاردقىلعأوةبترمظعأمهنالنيلصملل

ةهيلصملايدينيبراملاديعويفءاجامت
ىلعظفللااذهبثيدحلابتكنم؟يثيفهدجأملخلاثيدحلاهسابعنبانعهلوق»

هلوهريغوهبدرفتاميفةجحلاوهوهبدرمتدمهيلعهللاةمحرفنصملانأكولاملااذه

يبأثيدحاهنموهدمينآلاثيدحلااهنمسابعنباقيرطريغنمدهاوشىنعملايف

لاقلاقامهيحيحصيفنابحنباوةميزخنبادنعوحيحصدانسابةجامنبادنعةريره
يفاضرتغمهيخأيدينيبرينأيفهلامكدحأملعيولملسوهيلعةنالصةنالوسر»
ملعيوللاقرابحالابمكنعو«اطخيتلاةوطملانمهلريخماعةئامميقينالزاكةالصلا راملا

زوهأةياوريفوهبدنببرممزأنملاريخ«.فسخزأناكلهيلعاذاميلصملايدينيب
يدينيبهلوق»رورملادصاقيأچراملاميولهلوق»ةنلابملكلاوكلامهاورهيلع
يففلتخاوامهبعقبلشلارتكأنوكلنيديلابربعوهنمبرقلابهمامايأهكيلصملا

نيبوهنبإلقوعرذأةثالثنيبوهسبليقوهدوجسنيبوهنيبرماذالبةفكلذديدحت

نببهرورمببسلنالانمهبلعيشيأهانعم«هيلعاذاموهلوقلرجحمهبمرردق

هلوةكهردفردقيالامىلالصاوهناومثالاكلذمظعىلعةلالدلاهماهباةمكحلملوهبدب



(٣٥٧(

افيرخنيعبرأينعيسانلاضمبلاقرباجلاقهيدينيبرمنأنمهلآريخنيعبرأضيول

«اموينيعبرأنورخآلاقوآرهشنيهبرأنورخآلاقو ,

ميظعتيفةنلابمةمايقلاموبوهورشحلاىلافقولهلوق»مهبشغنامميلانممهيشنفىلاعن
رشحلاىلاهفوقورمتساولورورلانعفوقولاراتخالهيلعاذامملعولهنانعملاونالا

تبدحلاملسوهيلعهتناىلصةتنالوسرلاقهلوق»رورملامنانمهيلعنوهأكلذنال

يراصنالاةمصلانبثراحلانبةللادبعميمجيبأنعةعاجلاهاوردقوفنصملادنعلسرص
لاقميهجيفانعهيعسنبرسلنعهللاديبعنبورمعىلومرظنلافأنعمهدنعهدانساو

نأناكلهيلعاذاميلصملايدبنيبراملامعيولهملسوهبلعةتناىلصةللالوسر»لاق

وأامونيعبرألاقيردأالرظنلاوألاقهدبنببرمعنأنمهلاريخنب-هلرأفق

نبالاقينيبمشكاااهبدرفتمئالانميراخبللةياوريفچهيلعاذامهلوق»ةنسوأارهش

يراخبلالأفتركَدنوكتنألمتحيفلاقاقلطمتاياورلانم؛ئشيفاهرأملورجح

هلوقهاهتبنأنمىلعطسولالكشميفحالصلانباركنأدقوالصأينيهمشكللااهنظفةيشاح

ددعلاصيصختيفوليقهلاريخنيعبرأفقينأناكللاقهناموةلاةياوريفمدقتنيعبرأفقول
ميجلصاةمبرالانوكايهادحاناتمكحنيعبرالا ةرشعيفتبرضريثكشلادبرأاملفدادعالا

دشألاغولباذكوةقلملاوةنضملاوةفطنلاكنيعبرابناسنالاراوطألامكنوكةيناثلاو
يباوفنمصملادنعسابعنباثيدحنمهريظنيفمدقتامكطقفةنلابملادارملانأرهاظلاو

قايسلارهاظنأب«درو»ايظعتورماللامخفتدودمملاممأوليقةجامنبادنهةريره

نأناكلهلوقبرازملادنسمىفيعمعقودقوهبفيوارلاكشنكلادودلانيعهنا

فقوولور.د_ةنلاوةفوذحملاناكلربخبصنلابههلاريغهلوقلارخنيعلرأفني

فودحمادنبملربخانهوهوانموقدنعةياوروهومفرلابريخةخ۔نيفوهلآربخنزاكل

دود.اانييتيفعقاولافالخللنا..هخلاسانلاضعبلاقهلوق»هلريخكلذوهريدقت

اموبنيعبرألاقمرضء؛وآرهشنبءبرألاقمهضعبوةنسيأافيرخنيعبرألاقمهضعبناو



(٣٥٨(

ءاجام
لاقيردادعسنأنعديزنراجنعةدي.عوأ4يلصملايدينااراملاعفدق ,

رمعادح ١ عديالؤةالصلافناكاذاكدحأنا4ملسوهلعهللاىلص1لوسر«لاق

» هلتاتيلفىبأنافعاطتساامأرديلوهيدينيب «

نيعبرأرازملادنسميفنأمدقتدقوآرهشالواموبالةنسنومبرأدارملايواحطلالاق

هنعهللايضررباجنمفالسلاةياكحود_:سملاخسنضعبيفاضيأعقوكلذكوافيرخ

اوراضعبواذكهاوراضعبناينعةياورلاسفنيفافالتخاناكهناىلعلدت وبألاقاذكه

فكاش7١ةنسوأارهشوأامونيعبرألاقيردأالةللادعنرعىلومرظنلا

ةدوصقملاةغلابلاىنعلبرقأافيرخنيعبرأهنوكوهثالثلانمدحاولاقهنأهملععمةاورلا

ناكةرسرهأثدحورش١لافقولسا.عناثادحهلعلدبامكثدحلانم

اطخيتلاةوطخلانمهلريخماعةئامبقنال

-تيلحملايلاهتراملامفدفءاحام:-

هظغلوهحامنباويدمزتلاالاةعاجلااضأداورثدحلايردلا.عسييأنعهلوق«

كدحاىلصاذالوق»ملسو٩۔اعهللاىلص.يبلا,تملاقملعسف١نعمهدنع

وهامافهلتام.افىبانافهعفديافهيدينببزاتجبنادحاداراوسانانمهرتس,ىشىلا

»هأرديلوهلوذ4نسرعسانلان؟دحأثارتب_يأنغديالهلوة:ناط.ث

يأهىبأنافهلوقولمنلافيطلوةراشالابيأيبلطرقلالاقهعفدعاطتساامهمفينأ
يبطرلاوضاءيضافلالانلوالانمدشايناثلا4ههدفديربياهلتاهافهل,ةوعنن.

لاذتشالاوةالصلاىلعلابفالاةدعاقلكلذةعلاخلحالسنابهلتاقنأمزلبالهنآىلعاوعجأو

دارملالاقويبرملانباكلذدعبتساوةقيقحهلتاقنأهلنأةيفاشلانمةعاجقاطأواه

وهوهعفدىلوهردصفهدبل٥جرلففانافندانىليعامسالاىوردفوة.ذاداةاتامملاب



(٣٥٩(

ءاحامناطيشوهامناف

ةشلاعنعدبزنرباجنعةديبعوأهيلسملايدينببمئانلااهعطةيالةلفانلاةالصنا >

» ملسوهبلعهللاىلصهتنالوسر»ىدينيبمانأتنكتلاقاهنا «

يذلامالغلابديعسوبآلعفكلذكوديلابمفدلافحرص يضاقلالاقهيدبنيبزاتجينأدارأ
ردهنوكيمأةدبجلهولاقءاهعلاقافتابهيلعدوقالفكلهفزوجناعه.ذدنافضاوع

عامجالالاطبنباوضايعيضاقلاىكحوكلامبهذميفنالوقامهوءاملعللنابهذم

يفدشأكلذنالهتمفادميفريثكلالمهلاالوهمفديلهناكمنمىللاهلزوجالهناىلع
هلوتدحىلعوهفسنالانبطايشنميأيناطيشوهامافهلوق»رورملانمةالصلا

اماهانع.ليةوناطيشلالعفلسفهناهيلعهقالطابسوهنجلاوسنالانيطايشىلاعت

نباثيدحلنبرقلاناطيشلابدارملاليقوناطيشلاعوجرلانمهعانتماوهرورمىلعهلج

نورقملاناطيشلانيرقلابدارلاونيرلاه«.نافهظفلوةجامنباوملهودحأدنعرمع

هلوقنممهضم؛طباتساوهمهت.ذطأامانبرنبرتلافىلامتهلوقبىنملاوهوهقرامفيالناسنالا

اماناطيشلاةلتاقمناللاتقلاةةيقحالةمطللاةعفادملاةلتاتملادارااناناطيشوهاعاف

فوخملالاخلامفدةلتاقملايفهةمكحلاواهوحنوةيمستلابهنعرتسلاوةذامتسالابيه
يلصملايدبنهبرورملانأدوهسمنانعةاشلأناىردفويلصملاةالصفهعوم

نببرورأاب4ااصنمسصقنياميلصألامليولرعنعميصنوأىوروهرالصفصعط

سانلاندرتسليىلاالاىدامهلل

-هيلسلايدبنمنانلااهمطشالةلفانلاةالحناءاجامجح

ناكتااقةشئاعنعمهدنعهظفلويدرتلاالاةعامجلاهاورثدحلاهةشئاعنعهلوق٧

ةلإملانيبوهنبهضرته.اناوليللانههتالص:ملسوهيلعهنلاىلمهنلالو۔ر

هللاناوضرفنصملااهورمةدايزهدهوتروافينظقيأرونأدارأاذافةزانمل١ضارتعا

هلاهمحرهدنعوفنصملاهراورفتسللةزانل١ارتع١هلوتولالانمهلواذكو4۔اء



(٢٣٦٠ )

حيباصماهفسبلذئمويتويبلاوايهتطسبماقاذافيلزمغدجساذافهتلبقيفيالجرو

ءاجام
ىرخأةباوريفيهنلادرودقورباجلاقهتالصيفاتاويحلبقتسينأيهنلايفف

«اناوبحهنالصيفلجرلالبقتسيال»

دجساذافهلوقةيناثلاوهتابقيفيالجروهلوقاهادحامهنيدحيفتسيلتادايزثالثهبلع

ثيدحلاظافلأيقابوحيياصماهفسبلذثموبتويبلاوهلوقةثلاثلاوايهنطسبماقاذافينزمغ

دقوةهاركرريغنممئانلاىلاعوطتلاةالصزاوجىلعلديثيدحلاوىنعملايفةبراقتم
اولدتساو»هتالصنعيلصملايهليامممئانلانمودبيامةيشخكلاموسواطودهاجمههرك

دقوثدحتلاومئانلافلخاولصتالظفلبةجامنباودواديبأدنعسابعنباتبدحم
يالجروهلوق»ظافحلاقافتابفيعضوهيوونلالاقوةيهاواهلكهقرطدوادوألاق

يللاةالصيفكلذوهتلبقىف هلوقوضرفلايفزوجمالامعوطتلايفزوجبدقومدقتامكل
هنيبتناكاهناىلعلدياذهوهدوجسعضومنعاهيلجرفكتهديبيأ«ينزمندجساذاف

ةماظلاكلذببسنأينمتجارسلاوهوحابصمعمج«حيباصمهلوقفهدوجسنيبو
وهوةالصلايفلخد«ملسوهيلهللاىلص»هناوحيباصملامدمببويبلايفةلصاحلا
لكألاراتخالحابصمزاكولوه.دينيباهاىربال

ميههتالصيفاناويحلبتتسينأيهنلايفءاجام)لتم
هذهو«ملسوهيلعهللاىلص٥يبلا»نعيأ4ىرخأةياوريفيهنلادرودقوهلوق<

ءىشىفآركذاملدجألوةباحصلانماهبوارركذبملهنعهللايضرهنالةلسرمةياورلا

ةراشاةشئاعثيدحدعباهقاسامناواهبدرفتدقفنصملانارهاظلافثيدحلابتكنم

ةشئاعثدحلمحمنأنكممعمجلاوحيجرتلاوأعمجاىلاجاتحيفاهندبعقاولاضراتاىلا

د.يتلاودصقلاىلعيناثلاودصقلامدعىلعلوالالمحوأضرفلاىلعاذهو:

لعاهللاودمعلادنعرفتنلالامدهملامدععمرفتنبدفو
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.هي.اجامزع-
تاذتلبقأسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأههفصلاضعبمادمرورملايفل

تلسرأفتلز:ففصلاضعبيدبنيبتررفىنمبذهوانأورامحىلعبكآراناوموب

دحأيلعركنيملففصلايفتلخدفمتربراجلازه

هيهفدلاضعبمادقرورمليفهجامزيح
تلبقألاقسابعنبانعمدنعهظفلوةعاجلااضيأهاورثيدحلاهسابعنبانعهلوت»
يلصبملسوهبلعهللاىلصهتنالوسرو»مالتحالاتزهاندقذ:موبانأونانأىلعابكار

عترتانانالاتلسرأوتلزنففصلاضعبيدينيبتررهرادجريغنىلاىنعسالاب

الاودحأىلعكلذركنبملففصلايفتلخدف قوفنرمةانثمءانوةحوتفمةزمهبنان

تاذهلوق»سرفلاكتنالاوركذلاىلعقاطيراجلاوةنانألاةبالوريخانمىننالا

يأهرامحىلعهلوق»ةرجملانمةرشاعلاةنسلايفيهوعادولاةجحيفكلذوهموب

اذهلومنملاوفردلاناتغلهيفچىنمهلوق»نانالاظفلبةعاجلاة.اورهبتحرصامكىئنأ

يأءامدلانماهبىنعاملاهبتيمسوفاالاباهنباتكواهفرصدوجألاوءايلاوفلالاببتكي

فصلاينعي«فصلاضعبيدبنيبهلوق»ابكاريأ«تررمهلوت»بصبوقارب

تقلطأيأ4تلسرأفهلوق»يرامحنعيأ«تازنفهلوقهيراخبلايفامكلوالا

نيعفةيقوفةان:مفةلمهمءارفهيتحمةانثبعتريهلوق»ءاملاناكمواولابةعامجلاةباوريفو
ةعاجلاةياوريفوهظنلرابتعابهركذامناوىعرملايفعسوتيوشيشحلالكأييأةلمهم

عبريدنسملاخسنضم٫يفورامحلاناكمناتالامهنيدحيفعقاولانالةيقوفلاةاننملابنرت

يفتاخدفهلوقىعرملافتمعتراذالبالاتم٫؛رلاقيلوالاكهانعموءارلادعبةدحو

«ملسوهياعهللاىلصءيبلا»نم؛«دحأيلتركنيلفهلوة<ممعمتيلصفينهي؛“فصلا

قيقدنبالاقمطقيالهبدينيبراملارورصنأهنمضرغلاواهدمبالوةالصلاىنالهباحصأو

راكنالاكرتنالةالصلامهتداعاكارتبلدتسيملوزاوجلاىلعراكنالاكرتبسابعنبالدت۔اديعلا
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نوعبرالاوماثلارابل
٠ ٠ ٠

تهةالصلافوهسلاف -

تيداحاللخسانهنااولاقوهياهمطقيالةالصلانأىلعتبدحلابلدتساوةدئافرثكأ
لضفلاثدحنمهديؤيامدرودقوعادولاةجحيفةمقلاهذهنوكلعطقللةيضتقملا
افموماملامافدرفناومامالابةصاخمطةلاثيداحأناليقويئاسنلاودمحأدنعضابعنبا

ةرت۔_۔نيموماملاةرتسلهاوفلتخانكلاذهسابعنباثيدحلهدينببرعنمهرضي

ثيدحلابمملالدتسامنيالفاذهىلعواندنع4بهذلاوهوإفهسةنبمامالامهنرتسوأمهماما
ملعأهتلاوبهدملادوحومفالللاوطنلامدعىلع

متوةالصلايفوب-لايفزوم؛رالاويناثلابابلازتم
أطخلالمشيفدمعلادضانهوهوهكحوهببسنايبدارملاهةالصلافوهسلايفهلوق «

نافدارتمنايسنلاووهسلاناهتضفوهرغىلالقلاباهذويثلانعةلفنلاةماوهونايسنلاو

هلوملقفانم4.>حاصواهثادانعلفاغتلااهنعوهسلاناناهنعوهسلاريغةالصلافوهسلاو

ويثيفأطخلاوهةالصلايفوهسلاو(نوهاسمهتالصنعمهنيذلانيلصمللليوف)ىلاعت
كلذمقوامءايبنالللبمهصاومللبنينمؤدللمقياذهوءادالالاحهنايسنوااهناكرانم

ثالذدنعأناعرشزاانيلعةنلاةمحرنموهمالسوهللاتاولصهلعنيرخالاونيلوالادسل

اوةنتخاوةالصلامتنمامأىلعان.اصأمجأ,ويثحلالاقةالصلامادعبامهدح۔زذنبتدحس

اهذلاةياميففالخلاكلذيففالخلاىلعينبنيولاقهن.رافنتساواهومسنملدبايهله

ىفهوهسنملد,اهنالاقنفةال۔صلايفوهلارركتامهرركتيفوايهدسلمالسلايفو

۔٥:هما ملسيوةالصلايفحبسلاةرملكيااللعالايرناحبساهيفلوةبلاقةالصلا

ناتدحسوهسلكامالسلاهياعهلوقلةالصلايفوهسلارركتبامهرركبوةالصلانملسك

ىناثالثينمناكامممهالاكرفغتسالوقيلاقهوهسنمرافنتساامهنالاقنموميلستلادعب



(٣٦٣(

ءاجام
ىلصةتنالوسرنعينغملاقد.زنبرباجنعةديبعوبأهتالصرصأهبلعسبلانميف»
اذافلصمكيردبالتحهتالصسهيلعسبافناطيشلاهءاجيلصيماقاذاكدحأنأملسوهيلعةنا

سلاجوهونيتدجسدجسيافكلذكدحأدجوه

وهسلارركيايهرركبالدملسوهلآودححانثيدنىلعهناىلصلاقامهنمغرفاذافةدجسلك

ههتاقةدحاوةرعةريثكلاعفالرفنت۔رناكاكحاضيالايفلاق ربجاهنايدنعراتخملاو

وهفوهسلارركتبنارركشالاهناوعقاولاللخل ربجام,نأبلوقلانمانمزليالوثلاثلوق

نامحنهتمحروهنلالضفبةددعتمءايشالاربجنوكدقدحاولارثلانالامهرركتبلوقلا

دوجلانأىلعلدبنيتدج۔دجسبلفكلذكدحأدجواذافملسوهيلعهللاىلصهلوق

هيلعهيباوهلاراركناعمكلذلنبتيفاكناتدجسلانكتملولهنالوهسلارركتبرركتيال

ملعأةتناوعقاوونكمموهسلارركمنأبملاعهنالاملاومالسلاوةالصلا

متهمهتالصرماهيلعسنتلانميفءاجامح

يأهماقاذاهلوق»ةررهفأثيدحنمةعاجلاهاورثيدحلاهيننمبلاقهلوق»

سنجللاهنالمتحمهيفلأهناطيشلاهءاجهلوقهبلاغلامايقلاركذرجحنبالاقوعرش

هناوعاوهتدرمنمنيلصملاىلعطلسلاناطيشلاوأسيلباوهوينهذلادهعللاهنالمتحمو

صمالاتسإللاقيهرطاخشوشوهيلعطلخيأددشيواففخءابلاحتفبهسبلفهلوق»

ىتحهلوق»(نو۔اباممهيلعانسبالو)ىلاعتهلوقهنموضعببهضعبتطاخاذاحتفلاب
رثكاوأنب:عكروأةمكرىلصكيرد,الهكرتبىتحهقرافيالوهنعكنراليأ«يردال

«نيتدج۔هلوق»»ينفاشلادنعابدنوان.وقروهجدنعواندنعابوجويأهكدج۔بافهلوقه

هلوقةددمتمروماباهسناوامميلعةدايزالهنأىلعةلالدهفوعقاولاوهسلانعامهونييأ

بهذموهوهلبقليقوةينلاهيلعوبهذلاروهمشموهومالجلادسبليق«سلاجوهو

بهذمهناكوهدمبدحسةدايزباهسناوميلسلالبةدجبصقنفاه۔ناليقوياشلا



٢٣٦٩٤ ))

هتالصدمعيلفهدحوناكاذااماوهمامافلخلجرلاناكاذاكلذ(ةديبعوأ)لاقعيبرلالاق

ةررهفانعدزنراجنعةديبعوأمتمهسهوهرملانرطختناطشلانازجح

«هلناطيشلاربداةالصاليدوناذاملسوهيلعهللاىلصهنلالوسرلاقلاقه

ص.هخثاذهيهمامافلخلجرلاناكاذاكلذهلوق»اضيأبهذملايفلاوقالاوكلام

باطملاهجودقملسوهيلعةتناىلصهنافلاملارهاظاهدحأنآيشصصخملاوثيدحال

همامافلخيهاسلادارملانأىلعلديلاحلادهاشفةعاججهءارونولص,مهنألاحلاومهلا

لص1٩ت.اردمدعفادعاقو\اق4ماوهف4ءادتقالاهمزله.امافاخيلصملانايكاو

اولصامددهلامهلهجنافمامالاوأدرفنملاامأدوجسلاب٥وهسرمحوهمارمال٣ه4٩الهرذ.ال

نرماوجرختملفاولصكاورديمهوهدودعمتامكرمهيلعضرفلانالمهلعففحداق

دعاوةلايفلاقوهتالصدعينفهدحوناكاذاه.اءعهللا77ةد..عوألاقاذهلورمألاهدهع

حرطبهناهانم.وكشلابدبعياللجوزعةنانالنيقيلاىلعينبإليقوديم.وهتالصمتي
امهنةيتنمتلانيتعكرلالعءانبنيتنادازةنااثلايفكشولفنقيتامىلعلوعيوهبفكشام

ىلصدقهناهدنعناكاذاكشلابلغتشيالليقوتاولصاايقابيفهلثموتايعارلايفاذهو

نكي«ملسوهبلعةتناىلصءيبنلاناىرتالألاةفنيديلايذثيدحملئاقلااذهلدتساو
حجارلانظلالومحدنعروصتياملوقلااذهومهتدصيلنيقينعفردناولهنالانةين"

ملع١هئلاولصكيلصملاردث۔.>حهمدعدنععازنلاو

متت٩.4وهرملانمارطخمناطشلان١ءاحامح

لاقرباجنعملسمىوروملسمويراخبلااضياهاورثيدحاچةريرهىبأنعهلوفل
تح+ال_صلابءاد۔_زلاممسازاناطشلانالوغملسوهاتهللاىلص.ىللات٥م۔

يدوناذاهلوق»الإنينثالثوةت۔ىلعةنيدملانم.احورلاويوارلالاقءاحورلاناكمنوكب

هلهلوت»ناذالاعضومنعبرهىأ«ناطيشلاربداهلوقهنذأتلابيأهدال_هال



) ٣٦٥(

لقأىضماذاىحردأبواذاىحلبقأءادنلاىم ١ ذافنيذأتلام۔۔الىتحتوص

(4۔ذنوءرملانهبرطختىح )

هلت٣أاذارامحالثدحنئهلعناذألالهلاذهوطارضهلنمخ.شلاهياورفو»توص

عمسلاألمىذلاتوصلابناذالاعام۔نءهلانغاوه۔هنناطيشلالغشهبشيبطلا:لاقلجلا

نالةمرقلاىلعلومحهزارهاظااوهوليقو)احييةتاط!رذهامس.٥ريغعامسنعهعنعو

هللاركذنمافوخمهنمثكاذدوجوعنتماذرابخالافدروكںورشونواكأنعطايشلا

ربدقتااوهرازاالمتحموهه۔سلالاريدييأهرادالليلع4نزذأتلاعم۔رالىتحهلوق{

ةاورفونراذالاميأهءاد_نلاىضماذافهلوف«نيذألام۔۔يالث.۔>ىلاردب

واولاد٫د_شنوةملمضب»بوهلوقجهنمنذؤملاغرفيأءادلايذقاذافنيخيشلا

٩ورححنالاقروهلالوقوهوة.اقالاانه٩داراورعغالمالعالاوهوةروسكملا

تميقأيأةالصلاببوثيبطرقلالاقريغويقهيبلاويناطخلاوهحرصيفةناوعوبأمزج

يفملسمةياورهيلعلديوبوثموهفانوصدرنملكوناذالاهبشيامىلاعجرهلصأو
دارملانأنييفوكلاضعبمعزوبهذة_ہاتالاعمساذافةررهفأنعاصيأ7

ةالصلاتماقدقحالفلاىلعيحةالصلالعيحةماقالاوناذالانيبنذؤملالوقبيوتلا

هايلاحتفبهرطخىتحهلوق»هبدرمتهنآمعزوفسوبيبأندرذنملانباكلذىكحو
هباقوءرملانبزجحولوحهأىنعملاوه۔اق4سةنندارملاوةلاعىتحوذلوءاطلاركو

ىشماذاهربلجرلارطخساسالايفلاقةالصلافروضحلانمنكمتالفهتسوسو
يوونلالاقاهركوءاطلامض؛رطخنيرهبالالافزتهبهتيشميفرطخوهونعندلانبب

هنمودمغيوهذل2برضفهكرحاذا7:4رمعلارطخنمسوسوركلاىع٠

هلوتيفىلاعتهيلااهدانساهيلاةلوليحلادانسايفانيالوهجولاوهركلاوضابعلاغو

'رالا.ةقيقحدانسالااذهنالههبلقوءرملانببلوحمهللانأاوءاعاولهلجوزع

لوالااضيأوهبديعلاالتامىتحاهنمهنكمىلاعتهنانارابتعابهلعقاطأ4الزاح



(٣٦٦١

» ىلصمكيردبالولجرلايلصيىتحاذكركذااذكركذالوقيف «

ءاجام
هللاىلصهللالوسرنأ»ديزنبرباجنعةديبعوبأوهسنيتمكرنمميلستلايفف

لاتيانقالطالاماقميناثلاوهسبهبلقنعربعاذلورشماقمهنافناطيشلاىلافيضأ
سيلرشلاوكيديبريملاهلسوهبلعةتلاىلص»هلوقىنعماذهو؟يشلكقلاخهللا كيلا

نمكباصأامإهىلامتهلوقريظنوهفينمهللادنعنملكوةلهلكرمالاراداقنعاع

» خلاهللوقفهلوق»همالكىنعماذهك۔ةننفةئيسنمكباصأاموةتنانفة:۔ح

ةالصلابةقامتمريغءا.شأنعةيانكاذكركااذكركذاهلوق»روطملاىنعملريسمت

يإ4ىلص7رديالولجرلايلصبىتحهلوق»ءارشوعيبوباحولامركذنم

ريصإىتحيأىلصمكيردياللظيىتحنيخيشلاةياوروهتالصيفكلايفهمقوبىتح

ىلصمكيردبالثيحبةسوسولانم
ةهآوهسنيتعكرنمميلستلايفءاجاموتس

هاوردفوفنصملادنعلسرمثيدلايملسوهلعهللاىلصهللالوسرنأهلوت

انبىلصةريرهوبألاقةلبوط۔ةصقيفةربرمهىبأنرعنبريسنباثيدحنمةعاجلا
وبأاهام.دقنيريسنبالاقءاشملايتالصىدحاهملسوهيلعةللاىلصةتنالوسر ««

دحملايفةورمةبشخىلاماتفلسمنيتعكرانب,لصولقانأتيسننكلوةر.ره

هدخمصووه.اصانببكبشوىرسلاىلعىن.لاهديعصوونابض:هناكاهيلعأكمنا

ت,مقاولاقودج۔ااباوبأنمموتلاناعرستجرخوىربلاهغن..دىلعنمالا

هبدإيفلجرموقلايفوهاهلكينأهاباهفاهنعهللايضررمعوركبوبأموقلايفوةالصلا
وسنأللاقفة٦!صاترصقمأتيسنأ«هللالوسراي»لاقنيديلاوذهللاقبلوط

هدوج۔لث.دجسوربكمتكرتامىلصفمدقتفمعناولاقفنيديلاوذلوقيامكألاتفرص

امرفربكوهسأرمر:لوطأوأهدوجسلثمدج۔وربكممربكوهسأرعفرنلوطأوأ



(٣٦٧(

ةنا.لو-راب»لبقنيتنانممل۔يملسوهيلع

يفسيلويراخبللهظفلوهالسمثلاقنيصحنبنارمعنأتئبنلوةيفلسمهولأس

مهلوتبنبديسنبااولأسيأهولأساعرفهلوقوكيبشتلاالوديلاىلعديلاعضوملسمةياور

ىلاتئبنهلوقبمهببجيفملسم وأرهظلاامأءاشملايتالصىدحاهلوقبدارملاوهرخآ

انبىلصىرخأةياوريفورصملابىرخأيفورهظلابةياوريفةملسمزجد۔ةورصملا

؟دجةريثكنبديلايذثيدحقرطورصعلاوأرهظلاهملسوهيلعهللاىلصهتنالو۔ره
نموهفهريغلاقواليلقالااقرطهنمرثكأداحآلارابخأيفسيلربلادبعنبالاقىتح

امنأنظيايهاسنيتعكردعريأچنيتنثانمملسهلوقهروهثملابىسملاضيفتسملامق
ىملسلاقابرخهمساليقنبديلاوذوهثلذلئاقههللالوسراي»ليقفهلوق»تمتدق

عماجيفريثالانبالاقودحتأىنكيوريمعه.۔اوهلبقلقابرخيريطلالاقويزاجحلا

ىلصءينلا»دهشيزاجحيباحصقابرملاهللاقييلسينبنملجرنيديلاوذلوصالا
سنأنبكلامهاوراميفنيلامثلاوذاضيأهلليقوهتالصيفاهسدقوهملسوهبلعةتنا
هركذءاجيذلاوهندياااذناونيلامشلاوذريغنيديلاوذربلادبعنالاقيرهزلانع

قاحسانبالاقورمعدبعنبريمعهنافنبلامشلاوذامأوقابرملاهناووهسلادوجسيف

ىورىتجشاعنبديلاوذولاقامبىل۔تقوآردبد۔مشهوبأةكممدقيعازخوه

وأوهاوروةربرهوأهدهشدقوهسلادوجسثيد۔حونبءباتلا__هنورخألاهنع

ناكونيلامشلايذريغنبديلااذنأكالنيبتاذهبفماوعأبردبدهبربيخماعملسأهربره

و,سلاةصقناورديبلوتقملانبلامثلاوذوهنيديلااذنألوقييزاغملابهملعم4يرهزا

يفيرهزلابرطضادقيوونلالاقوهنممهوكذولاقررمالاتمكحأثردنلبقتناك

هوكرتثيد۔لالهأوةصاخهتياورنمثيدحلادربجوابارطضانيديلايذثيدح

ىلص؛ينلاالاكرتيوهلوقنمذخؤبدحألكولاتانتمالودانساهلمتيهناوهبارطضال



9

«مالسلادء,نيتدجسدجسفملسوةالصلانسيقباممتأفماقفةالصلاترصقأ<

ءاجام
سابعنناانعدزناراجنع)ةد..عوأ(متمءاشءلاوءاشعلارضحاذااميفوجح

4ءاشعلارضحوةالصلاتميقااذالاق)ملسوهلعهنلاىلصءىنلا(نع<

ىنعاولو.ةدلءانبلاىلعداصلارسكوفاقلامضل«ةالصلاترصقأهلوق»ملسوهلعهنلا

هسفنبىدعتيوهوباطخالءاتلاحتفوءارلانوكسوداصلاوفاقلاحتفزوجلوةللااهرصقأ

يوونلالاقةريصقتراصأيأداصلامضوفانلاحتفزوجوزيزعلانارقلادرو1

مدقتملاوهسلارصأيفمهنيبنئاكلابطاختلادعبيأيماقفهلوق»رثكآوحجرأاذهو

ىلعينبهأينعيهيقباممتافهلوق»ةعامجلاتيدحيفهرك هنالعقاولإباهضقنيملوهتالص

ناىلعثيدحلااذهبلدتسامهضعبناةالصلاضقاونيفحاضيالايفركذواوهسناك

م۔منظلاوملكتامامهنأينعييشحملالاقاهدسفيالنايسنلاووهسلابةالصلافمالكلا

ضقتتنتاهناليقوتعدقاهنااناظملكامنالسوهيلعهللاىلصءيبنلاوترصقدقةالصلانا

هلصاحوخونمةالصلايفمالكلانالانإاحصالوةوهولاقحاضيالايفهححصوكلذب

دحاوريغهبحرص5مالكلاخسنلبقزاكيذلالالاىلعلومحممهدنعثدحلانا

ناكناوهفانبالةصتنلادےش45ةربرهف١نوكويرهزلامالكه.طتقييذلارهومم

«مالساادعبهلوق«عأهللاوكلاذدعبمالكلاخانوكبنالامتحالربيخماعهمالا

ميلستلا7وهسلادوحسنابهدلاروهشمةحل١وهاذه

متهمءاشملاوءاشعلارذحاذااميفءاجامح

نباوسناثيدحنمدجأوناخيشلاهاورثيدحلاىنعمةالصلاتميقااذاهلوق{.

دواديأوىراخيللوسا۔عناثدحنمهلعهللاهجرفاصملادنعوهوةشلاعورع

مامالاةءارقعمسيهناو22ىتحاهتايالفةالصلاماقتوماعطلاهلعضوبرناناكو

ىفنوكيذلاوههنالركذلابهصخويشلاماعطوهدملا«:اشعلارضحوهلوتله



)٣٦٨٩(

اهنمرصقنفةالصلانعلفتشيفمامطلاىلاهسمتمكدحأوعدتالثلءاشءلالبقءاشملاباوءدباف

ءاجام
ديزنبرباجنعةديبعوبآهكساملادنعةالصلاىلعداقرلاميدقتيفف

ةالصلاةماقادنعرضحاذاءاش.لاىلعماعطلارئاسلمحيضتقتةلعلاوايلاغةالصلاتقو

مثبدلاىلعرمالااذهوهملالمحرجحنبلاقهلكأ,يأءاشملاباوءدبافهلوقلف
يلازغلادازوهيفاشلادنعروهشلاوهولكالاىلااجاتحمناكنمبهديقنممهنفاوفلتخا

لدبهيلعوقاحساودمحأويروثنالوقوهوهديقينممهنمولوكأملاداسفيثخاذاام

الاةالصلابأدبلاراتخانممهنمو»ةالصلالطبتلاقفمزحنباطرفاورمعنبالف
ناةالصلابأدبياولاقليصفتكباحصأدنعوكلامنعرذنمانباهلقنامن,فخمامطلأناكا

أدبهلجعلناكنافهتالصنعهلجمرالنكلهباةلمتمناكوألكالابسفنلاقلعتمنكي

ةرضحمةالصلاةهاركهث,داحالاهذهيفيوونلالاقو»ةداعالاهلبحتساوماهطلاب

قحليوعوشلالاكباهذن۔هيفاملهلكأدبربيذلاملمطلا لدتساوبلقلالغشياممانمميفامهب

ةالدلاهتتافزاولكالابلمتشيناهرهاظنالبجاوسيلةعاجاةالصدوهشناىلعىطرقلاهب

لمجبوجولاىلابهذنمضبنابيدروهةعاجلايف ةعامخلاكرتيفارذعمامطلاروضح

فهعو۔خحلاةل۔طفميدقتىلعليلدهفو«اماطمبوجولاطاقم۔اىلعدئنيحهيفليلدالف

ةليضفلعةالصلا تحلعدبملاقحمبدقتباننماذهزاموقنظيزوجلانبالاقوتقولالوأ

قحلةنايصوهاماوكلذكنسلوهنلا موقلامامطاشةلبقمبولقبهتدابعيفقلخلالخديلهتنا

مدقنيفروكذلاكحللليطت«وعدنالثلهلوفلابلاغةعاملاقاحلانعمطتيال؟ريسياثشناك

ىنملاوءاشملا نمصقنييأاهنمرصقيفهلوقو»ةالصلاءادايناولجمنالثلءاشعلاباوهديا
نعصاخكمحلاذأيغبليطتلااذهوالجمتسماهبدؤيفاهبادآواهعوشخ رخأناكلذىشخم

هبلعهتناةمحرهلاصخيفقاحساوبأمزجهبواممةالصلاوروطفلاهرضحمئاصلاكءاشملا

صتميساعنلادنعةالصلاىلعداقرلادقيفءاجامسا
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ةالصلايفمكدحأسمناذاملسوهيلعهتناىلصهتنالو۔ر»لاقتااقامناةشئاعنع

ه۔ةنسيفةتلارفغتسيبهذبهلعلسعانوهوىلهاذاكدحأنافرونلاهنعبهذىتحدقرياف

هلوقأطوملاىفكلامهاورويناسنلاالاةعاجلااضيأهاورثيدحلاةشئاعنعهاوقف

دارملالعليدجملالاقيةالصلايفهلوق»مونلالوأوهوسانلاهبشغيأمنكهسن
لوةيامل۔ةعيالناكناابوجوچدقريافهلوق»الفنوأاضرفيوانلالاقولفنلااهب

ىلامتهلوتزيزعلانآرقلايفهقادصمومالكلانعسامنلاهلنشينكللقعناابدنو
«مونلاهنعبهذنىتحهلوق»چنولوقتاماوماعنىتحىراكسمتأوةالصلااويرقتال»

لوسرلعفامكهظقوبن۔هبلكوهبتنيالنأفاخنافيهبموقيمثهنعلوزنأىلايأ

لكوهنافكوتةوزغنممهعوجريفاهنعاو.انيتلاةالصاايفملسوهللعتلاىلصتنا

رصقيلهنالاحلاومونلامئانلااذهذخأنافعولطلادعباوهبتناىتحمانفمهظقوبنأالالب
لوأيفاد۔هعت٥مانمهلوقيفحاضيالامالكنمدارااوهاذهسبلوهبتنانيحىلص

دماعلاةلزنمهتلز:مومرضعبلوقيفكلاههنافتقولاجورخدعبالاهبتنيملوةالصلاتقو

هلوق»اميضمهام۔امكببسريغنعادمعتممابيذلا:ضااذهبدارملاامناو-.هال

ةباجاةعاسقفاوبنأة,ثخيهنلالةرجنآنبالجوحالينهمكدحاناف
بسفهلوقو»يلرفغايبرلوتبنادصقييارفنتسإهلوةودمةبيابهذهلوقو

رفملاويلرقغاهلوقناكمةلمهمنببيلرفعابرلوقبنأككالذولهيلعوعدفىأهه
ةلذاناادارملانأىعاذهبيثحملالدتسادقوشلاالءاعدلابلق7لابدارافبارتلاةل۔,اب

انارافغتسالانال راةغتسالابداربنأنكممتلاقةضيرفلانملستلالبقوأةلفانلافنوكم

ىلعربسلاقالطانموهفنارفغالبجومركذلاقاطنافزاجملاليبسىلعركذلاقلطم
دارملافنبكرشمموقلاناكوكبراورفغتساهموقلمالسلاهيلعحونلوقهربظنوهبب۔ه

عأهللاونارفغبجوللامالسالايفلوخدلامهةحيفرافذتسالاب
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نوعبرالاوثلانلابابل

ينءاجامهدهةالصلايفنارقلايفزليت .ديزنبرباجنعةديبعوبأ»يروصلاعجلا
«ملسوهيلعهللاىلصءينلا)ناسابعنبانع «

منةالصلايفنارقلايفنومبرالاوتلاثلابابلازوم
ةرمعلاوجمحلانببنرقلاقيامهنيبمجاذانيثيشلانيبنرقردصمفاقلارسكتنارقلاو

نارقلاوسايقريغىلعردصموهوةالصلاكلذكودحاولالهايفامهنيبعجاذاانارق
«سانلاقمتادقو»ءاشعلاوبرغللنيبورصعلاورهظلانيبنوكيمجلاىنعمبةالصلايف

وبأهمنموسانلانمروهجلاهزاجأفامهريغيفاوفلتخاوةملدزالاوةفرمبلازاوجىلع

روهشملالوقلاوهوريدلايفدجبنبصتخمتلالاقويمخااونسملاىلابسنوةفينح

صتخمليقوةيكلاملانمبيبحنبالوقوهولزانلانودرئاسلابصتخمليقوكلامدنع

نعيورموهوميدقتلانودريخأتلامجزوجبلويعازوالانعكلذكحرذعهلن

رئاسآريخأتوامدقتهببسدوجودنعاقاطمعمجلازاوج«اندنعبهذلاو»دمحأوكام

ةالصلاعمجنفحاضيالايفلاقدارفالاومجلانملضفالايفلالافاتخمهناالاالزانو

رظناويشحملالاقلضفأدارفالافةحاروزجملممجنموهلضفهلفةنسلاءايحاكلذبديريو

رفاسمللعلامهةالطارهاظ«نيتالصلانيبعمجنأدلبلايفايقمناكاذارفاس۔الزوجتله

اهنمءايشأدحأعمجلاهعمزوجبيذلابدلاومنلايضنقيليطتلارهاظوزاوجلايضتقب
سلابتقولاءامنتخاوفدلاضرملاورمنلا ةضافالادمبعمجمتيبملاوةفرم,فوقولاوباح

ملعأةناوكلذوحمولاملاوأسفنلايفتوفلافوخونطبلالاسرت۔اوةضاحتسالاو

ةهيروصلاجلاينءاجامزيح
سابعنانعمهدنعهظناوملسمويراخبلاودمحأهاورثدحلا«سابعنبانعهلوق»

رصعلاورهظلااينامنوامبسةنيدملابىلص«ملسوهيلعهلاىلصءينلافنأهنعهنلايضر
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رفسالوفوخريميفاعيمجةرخآلاءاشعلاوبرغملاواعيمجرصملاورهظلاىلص

» رطمالوباحسالوه

نيبورصعلاورهظلانيبعمجةجامنباويراخبلاالاةعاجالظفليفوءاشعلاوبرغاو
دارألاقكلذبدارأامسابعنبالليقرطمالوفوخريغنمةنيدملابءاشعلاوبرلا
ءاثهشلاابأليتلقرانيدنبورمعنعةنييعنباقيرطنمناخيشلادازوهتمأجرحمالزأ

,لصهلوق»هنظأانأولاقءاشعلالجعوبرغلارخأورصملالجعورهظلارخأهنظأ
تقويناءيججاميهالصءاشعلاوبرغملاكلذكدحاوتقويفيأچاميمجرصعلاورهظلا
سانلافلتخادقو,ذعريغنمدحاو تبدحلارهاظبذخألاىلاموقبهذفجلااذهينعميف
نيريسنالوقوهوةداعهذختيالزأطرشبنكلةجاحالرضحلايفعلااوز ةعيبرو

نبرباجنعمرهنبورمعقيرطنميئاسنللوريبكلالافقلاورذنملانباو سابعنبانأديز

كلذلف؟ىشامهنيبسيلءاشلاوبرغملاو؟يشامهنيبسبلرصعلاوىلوالاةرصبلابىلص
رصملاورهظلانيبكارتشالابانباحصأنملاقنلثيدحلااذهبحاضيالايفلدتساولغشنم
لامتةنناهمحرفلخمنبنايلسعيبرلايبألوقوهوهاشملاوبرغملانييكلذكوتقولايف

نأكلذومكحلانودةروصلايفامجينعييروصروكذملامجلاناچنورخآلاقوه
ىلارهظلارخأنوكي ىطرقلاهنسحتسالوقلااذهواهتقولوأىفرصعلالجعواهتقورخآ
نباهاوقويواحطلاونشجاملانباموقلاءامدقنمهبمزجونيمرحلاماماهلبقهحجرو
قيرطنمنبخيشلاةياورركدحهبلافدقث.دلايواروهوهاثعشلا\أنأسانلاد.۔

باحسالورفسالوفوخريغينهلوق»هريغنمداراابىردأتيدحلايوارولاقةنيعنبا
فوخريغنمظفلبورفسالوفوخريغنمظفلبفنصملاريغدنعءاجدقو«رطمالو

روهشملالبثيدحلابتكنم؛ئثيفةثالثلاباعومجعقيملهملعاورجحنبالاقرطمالو
رفسلاوفولايهوةهبرأركذبعيبرلادنععقونكلل«“تلترفسالوفوخربمنم

يفوادنساهالعأوثيداحالاحصأهثيدحورطملاوباحسلاو نأىلاةراشاةمبرألاركد
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ءاجام
نبذاعمنعيننلبلاقدبزنبراجنعةديبعوبأةيدلببميقملارفاسمللجلايفتح
ىلصهتلالوسر)زاكوكوبتماعملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»ممانجرخلاقلبج

.امويةالصلارخافذاعملاقءاشعلاوبرغلاورصعلاورهظلانيبعمجن)ملسوهلعهللا

اعيمجءاشملاوبرغملاىلصفجرفنلخدماعيمجرصعلاورهظلايلصيجرخ

بوبأيبأنعيننلبلاقديزنبرباجنعيةديبعوبأةفلدزمبعمجلايفمدهءاجامزتم
«لاق«ملسوهيلعتلاىلصهللالوسر»بحاصيراصنالا»

ملعأةئناومجلاهعمحابيرذعاهنمدحاولك

متهيدلببميقملارفاسمالعمجلايفءاجامزتم
كلذكوهانمميذمرتلاودواديبآودمحالويئاسنلااضيأهاور«لبجنبذاعمنعهلوق»
فرعتوةرسملاةوزغلاهوهكوبتماعهلوق»يتهيبلاوينطقرادلاوكالاونابحنبادنع

البةرجملانمعستةنسبجريفسيمخلامويتناكواهبفنيقفانملاحاضتفالةحاضفلاب

ةنيدلاقيرطفصنوهوفورعمناكمكوبتوآريثكابدجواديدشارحناكوفالخ

مجلاىلعرمتسادقهملسوهيلعهللاىلص»»هنأديفي«لاعمجمناكفهلوقفقشمدللا

اهريغيفنكتإلاماهيفةلصالاةقشمللوأزاوجلانايبلاماكلذواهريغنودةوزنلاهذهيف
خلاجرخمناموبةالصلارخأفهلوقو»ةرسعلاةعاسوةرسعلاةوزنتيمساذهلو

يذمرتلاودواديبأودمحأةباوريفرهاظوهوىلوالاتقويفعمجناكهنأىلعلدي

رخآسمشلاغيزتنألبقلحترااذاكوبتةوزغيفناك(ملسوهيلعهللاىلص)هناذاعمنع

رصملاورهظلاىلصسمشلاغيزدعللحرااذاواعيمجامهيلصيرصملاىلااهعمجبىتحرهظلا

لخنرااذاوهاشملاعماهيلصبىتحبرغلارخأبرغملالبلحترااذاناكوراسمثاميمج
برغلامماهالصفءاشعلالجعبرغملادمب

“4_همادزمبعمجلايفءاجامتح
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اهيجةفلدزملابهاشملاوبرفملاعادولاةجحيفيملسوهيلعهتلاىلصهتنالوسر»عمتيلص

نىعبرالوحبارلبابلا
هبلعهللاىلصكلالوسردجسملضفودجاسملايف» لضفين»هتهجءاجامإت>«لسو

هملسوهيلعةتالصءيبنلا»نعسابعنبانعدبزنبرباجنعةديبعوبأنيدجملا
نرمهاوسامىفةالصلانمريخةنيدملادحسمينعياذهيدجسميفكدحأةالصلاق

يمارلادجملاالاةالصفلأ,دجاسملا

نباهركوغالبلاةجحوماملاةجحومالسالاةجحىسسنو«عادولاةجحيفهلوقف
«ةغلدزملابهلوق»ةرجملانمةرثاعلاةنسلايفتناكوليقاذكعادولاةححلاتبنأسابع

نالةفرعلااهبارتقالةفلدزمتيمسةفرعنمبرقمرحلالخادةفرعوةكمنيبناكم
ءاشعلاوبرغملانيبعمجلاوهتمجاذا؟ىثلاتفلزأنماهبسانلاعامتجالليقوةبرقلاةفلزا
يفاهيفمجلاكرتنميفلوقلانايبىلاعتهللاءاشزايتأيسواعامجاةنساهيفجاحا
ملعأةناوجلاباتك

تجملسوهيلعهتلالصتللوسردج۔ملضفودجاسملايفزوعبرالاوبارلابابلارجح

دجسمممجدجاسملاهملسوهلعهنلاىلصةللالوسردجسملضفودجاسملاىفهلوق»

يذلاوهملسوهبلعةتنالصتنلوسر»دجسموةالصلاتبيوهواهحتفومجلارسكب

فيرلاهربقهلوحوروهشموهوةرجملانمىلوالاةنسلاىفةنيدملابهانب

ميهنيدجملالضفيفءاجاموتح
نممهدنعهنكليئاسنلاوملسمويراخبلااضيأهاورثيدحلا4كدحةالصهلوق»
اذهيدج۔هيفةالصهوورلب؟دحأةظملممتاوريفسيلوةررهيأثدح

اهرجأفعاضتيينعيهخلاةالصلانمريخهلوق»ابتدجسمالةنيدملادجسمهيلاراشملاو
ةالصلانافىلامتةتنااهفرشةكمبيذلامارلادجسملاالافعضفاأبهروغيفةالصىلع
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نألمتحمءانثتسالاليقيبطلالاقوليقاذكةنيدملادجسمىفةالصفلأنملضفأهيف

ةالصلانألمتحمواهنودلبفلأبمارحلادجسملايفةالصلالضفتالهدجسميفةالصلا
ريغنمةدراولاثيداحالانابدرو»اضيأةاواسملالمتحمولضفأمارحلادجسملايف
لاقملسوهيعهللاىلص»هنأدرودقفكلاثلاولوالانيلايتحاللةلطبمقيرطلااذه

نباهاورةالصفلاةئاممارادحسملايفةالصوةالصفلانيسمخبيدجسميفةالص

ىلصهللالوسر»لاقلاقريبزلانبهللادبعنعوةجام يدجسم.يفةالصملسوهبلعةلا

لذفأمارلادجسملايفةالصومارلادجسملاالادجاسملانمهريغيفةالصفلانملضفأاذه

نبالاقةالصفلاةئامماذهيدجسهيفةالصلانم دحألهيفنمطمالتبائثيدحاذهربلادبع
رهاظنأملأنيسمخةرموفلالابةرصاهنعربعفرجالاةدايزيفةغلابملادارأناففس.ءتلاالا
يفاهركذمدةتيتلاتالامتحالابامهنيبعمجيفءايلعلانمروهجلاهمهفامكةقيقحلادارأناو

يهوىلوالاةليضفلاالوأيطعأهنألامتحاعضوملااذهيفاهرهظأوةعامجلالضف يفةالصلا
هبلعهللاىلص»لازالوهنعربخأفاهظعالضفكلذدمبدبزمثاهنعربخأففلأبهدجسم

ىرحتينأينبنييوونلالاقيةدئاف»ىبرقهللانمدادزيولامكلايفىقرتيملسو

نافهدء,ديزاميفالمالسلاهيلعهتايحيفادجسمناكاميفةالملا لوالابصتخمةفعاضملا

ناكاميرصتختالةفعاضملاناةكمدجسميفملسهنأبههضرتعاولههريغوىكبسلاهتذاوو

جارخاليهامناثيدلايفةراشالانأو«ملسوهيلعةتناىلص»هنمزيفآدوجو٥

تيوزوهدعبنوكباعربخأمالسلاهيلعهنابومالسلاهبلعهيلاةبوسنملادجاسملانمهريغ

ةرضحمهيفةدايرلااوزاجتسادقنبدشارلاءافلانأبوهدعبثدحمامملعفضرالاهل

نمغرفاملهناهنعةللايضررمعنعةنيدملاخراتيفنأبومهيلعكلذركيملوةباحصلا
لوسر»دجسملكلاناكلةفيللايذىلاةياوريفوةنابجلاىلاىمتناوللاقةدايزلا

ةلاىلصهللالوسر"تممسلاقةريرهيبأنعيورهنأبوهملسوهيلعةتناىلصةتنا

اذهينبولةياوريفويدجسملكلاناكديزامدجسملااذهيفديزوللوةيهملسوهلع

يدجسمناكءامنصىلادجسملا
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ءاجام

لوسرلثسلاقسابعنانعديزنبرباجنعةديبعوأ4دجسماهاكضرالانا +

تيدحلااروهطاهبارتوادجسمضرالايلتلعجلاقفمعتلنعملسوهبلعهتناىلصهتنا

وبايدجملايفالادج.لاراملةالصالهناة.اجاممعيتلابابفمدقتدقو

نبانعديزنبرباجنعةديبع دجملاراملةالصاللاقملسوهبلعهنلايلصءيبلافنعرسابع

مةهدجسماماكضرالانأءاجامزيم

هقاسااومعيتلاضرفبابيفهحرشمدتدقثيدحلاهسابعنبانعهلوق»

ن؛انعيتأيسودوجسلاه.فزوجاعضومىنعيادجسمضرالايلتاعجهاوقلجالانهاه

وهيعةنالصءيبلافنعفنصلادنعسابع نطامميفالوةرحنلليفالوةربقلايفةالصالس
نعوقيرطلاةعرةيفالولبالا ضرالاهملسوهيلعةتناىلصةتنالوسر9لاقلاقد..۔يبأ اهلك
نبانعويرادلاويذزنلاودوادوهاورماجلاوةربتلاالادجسم ىمنلاقرع ىلصةنالوسرف
ماخلاوقيرطلاةعراقوةربقملاوةرزمحلاوةلبزملايفنطاومةعب۔يفلصبزا«ملسوهباعةتنا
صصختثيداحالاهذهفهجامنباويذمرتلاهاورهتناتيبرهظقوفولبالانطاع.يفو
تلعجهلةمومع دارملانامئادجسماهنوكنعةجراخعضاوملاهذهنافادج۔۔ضرالايل

دّةعامنابابلاوفورعملاتببلاالدوحدلاهبفزوجبيذلاعضوملاتيدللااذهيفدجسملاب

هنااهدحأنيهجولمتعهتاقإهفتيداركذهجواهةالصلاتمديهيلادجاملايف

سمتىلارظح اهنافضرالاقلطيفةمالاهذهلةالصلارلذتفظحالنوكينايناكلاوةيم۔تلا
ملعأةناودجملايفهالملاكمءالانممهلبقنمىلارظنلاباهيفةالصلافدج_..ه

هنزمدحالاىفالادجسملاراجةالصالهناءاجامزجم

قرطهلواعوفرمةشنأعنعنابحنبااضأهاورثيدلادجلاراملةالصالهاو{
قازرلادبعهاورورباجنعهننسيفينطقرادلاهاوردقويلعوةرهيلاورباجنعىوخأ
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هتالصودجملايفهتالصنيباملضفلاعأةتناوكلذبينعي(عيبرلالاق)دجسملايفالا

«ةمالاقافتابهتالصتزاجدقفهتيبىفىلصنموهتيبىف»

دنعيلاعلاترطلااذهنمتبثدقوداهشتساللةلاصقرطهذهفيلعلوقنمفنصملايف

يفدراولافالتخالاهرضيالفهيلعةتناةمحرفنصملا يواخسلاءهآرولفانموقدنعهلاجرفيعضت

ولويلعلوةنمحصدقولاقتبتيدانساهلسيلوةفيعضهديناسأدصاقملايفلاقاملدنسلا.اذهب
عضولابهباعهكحنمحضتفاليناغاسلاهآرولوهفعضبهرصتخيفمكحامليدابزوريفلاهآر

ينهبذعةللاةمحرعي:رلالوقىنعموهودجملايفالارجألاةلماكةالصالثيدحلاىنعمو

ركذامناوةعاملايفةالملااهدحأنيينعملمتحمهكدجملايفالاهلوقوثيدحلاريسم

رملايناثلاوابلاغةعامجلالحمهنالدجملا وهويشحملالاقةعامجهبفنكيملولوهمندجسملادا

يفلضفلانمدروالبسانملاوهولاقليواتلامدعلصالانالظفالارهاظنمردابتملا

ىلعولقتعتنابلصملافوةالصنيرشعوعبرأبدجسملايفةالصلالاقيودجلايفةالصلا
:,أوةعاحلاةيجنهنور;ذعوسمخوأنورشعوعبسهلدجسملايفةعامجىلصنمنوكباذه

لجرلاةالصاعوفرمسناتيدحنمهةجامنبايوروإتلفقفدحااةهجنمنورشعو

يذلادجسملايفهتالصوةالصنيرشعوسخلئابقلادج۔هيفهتالصوةالصهنيبيف

يدحس.يفهنالصوةالصفلانيسمخمىهقالادجسملايفهتالصوةالصةثامسمخمهيفعجن

هسفندحسملانأىلعلدباذهفةالصفلاةئامبمارخلادج۔الايقهلصوءالصفلانيسمخ

ه,اوتوضرفلاىلارظنلابهلكاذهنايشحملارهظتساههيبنتفلضفلالصحتىفربتعم

امأولاقةمجلا۔وبماماللعوكرلاكلذكوتابلايفاهحعوكربحتسملانافرجفلاىتمكرالا

لاقتسانلانيعأنعءافخالاهنابحت۔منمنالتيبلايفهتالصلضفالافقاطلالةنلا هلماو

يبصإلدحللاىلابهذوهتسيفرهطتنمنأهوركذاللضفأدجسملايفكلذنكمانا

دهفهلنملعأهتناوةافانجحنكدلفانىلصلبهذنهوةضدرفلاجحنكةضيرفلاهف

د_ح.۔الايفءالبلاىلعذردنلام.هنابيفىلصنمهناىندهةمالاقافتابهتالصتزاج
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ءاجام
لضفيفتح يلصةتالوسرلاقلاقكلامنبسنأنعرباجنعإةديبعوبأ)ميهدجاسملا
ةيالولابابيفمدقتدقثيدحلاهلظالالظالمويهلظيفهللامهلظيةعبسملسوهيلعةتلا

لاقلاقديزنبرباجنعچةديبعوبآ»«دجملاةيمىفمهءاجامز

هتالصةحصودجسملايفلصاحلارجالافيعضتهتافنكلةمالاقافتابهتالصتحصدقف

ىلعضرفواةنسةعاجلانابلوةلاىلعرهاظ نيعضرفاهنابلوقلاىلعلكشء٭ةيافكلا

هنأهتياغلبادرفنمهتالصدسفتنانيعضرفاهنوكنممزلياللوقتنابلاكثالاعفدنيو
ةعامجلاكرتيفةيصعمبكترا

متهيدجاسملالضفينءاجاممح١

امماوةرامالاوةيالولابابيفهحرشمدقتدقثيدحلاههلظيفهللامهلظيةعبسهلوق»

دوهيىتحهنمجرخاذادجملابهبلققلعتملجروملسوهبلعهللاىلصهلوقلانهاههماس

ةعبسلانمناكدجسملابهبلققلعتنمنافدجاسملالضفتوبثىلعلدياماذهىنفهيلا
هشرعلظهلظبدارالاوهلظالالظالموبهلظيفهللامهلنيذلا

هذهكدجسملاةيحميفءاجامزح

هقاسامناوىحصلاةحبسبابيفهحرشمدقتثيدحلاهدجسملامكدحألخداذاهلوقه
قالطاهيفلصيلفياهعكريلفهلوت»دجملاقوقحنمنيتعكرلاناىلاةراشاانهاه
فلتخاوقافتابةرثكلابابنمددملااذمفموهفمالليقهنيتعكرهلوق»لكلاىلعءزجلا
«ساجمنالبقهلوق»نبتهكرنملقأبةنسلاهذهىدؤتالفهزابتعاحيحصلاوهلفيف
هاورالرظهبفولاقكرادتلاهلعرشيالساجوفلاخاذاهنأبةعايجحرصرج>نبالاق
هيلعةتناىلصءيبنلا»»هللاتفدجمملالخدهنأرذيبأثيدحنمهحيحصيفنابحنبا

دجسملاةيحمنانابحنباهيلعمجرتلاقامههكرافملاقاللاقنبتمكرتمكرا«ملسو

سولجلالبقامهنقولاقبنالمتحيويربطلابحملالاقولاقناىلاسولجلابتومتال
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ءاحام

ةنالوسركردأولتلاقةشئاعنعةديبعوبألهعهدجملاىلاءادنلاجورخزح
هيلعتنالص عيبرلالاقئليئارساىنبءاسنتمنمامكدجملانممنمءامنلاثدحأامملسو

امتبعورشملمتحموءاضقهدعبوءاداهلبقاه,تقولاقيوزاوجتقوهدعبوةليضفتقو

هالصفلالطيملاذاسولجلادمب
ةهدجسملاىلاءاسنلاجورخيفءاجاميتح

نممهدنعوهودمحأوناخ.شلااضرأهاورث,دحلاهةشاعنعهلوة» ديعسنبيحبةياور

نمنلانيأرامءاسنلانمىارملسوهبلعهنلاىلصهللالوسرنأولتلاقةشئاعنعةرنع

معنتلاقاهءاسنليذار۔اونبتعنموةرماتلقاهءا۔زليئارساونبتعنماكدحلانم

نمثادحالاهذهىآرىتحملسوهيلعهللاىلصهرمعلاطوليأ«كردأولهلوت»

اعاوجربتلاوةنيرلاوبيطلاوسبالملانسحنمينعي«ءاسذلاتدحأامهلوقطءاسنلا
اما«دجانهمنللهلوق»ظالنلاتالمثلاوةبسكًالاوطورالايفنجرخءاسنلاناك

نهلةصخرلاىنعميف«ملسوهبلعهتناىلصءيبنلافلاحنمهتمهفامماذخأكلذتلاق
هبلعةتاىلصءيبنلا»نأةريرهيبأنعولاحلااذهىلعنلصخربلهناوروضحلايف
يلأنعودوادوباودحأهاورتالفتنجرخيلوهللادجاسمتلاهامااومناللاق»لسو

ندہشآالفاروخنتباصأةأممااميالسوهبلعةتللصةللالوسرلاقلةاضيأةره

اهلوقفمنملاةشأاعتذخاىنعملااذهنفيئاسنلاودوادوباوملسهاورةرخالاءاشعلاانعم

هيفواذهةشاعلوقباقاطمدجاسملانمءاسنلاعنميفممضء;كسدقوصنلاكحف

وأنهنمةدحاونمةلعلاتدجونالاقبنكللاريغتكلذىلعبرتيالذارظن

«ليئار۔اىنبءاسنتنماكهلوق»لصالاوهزاولافةلملاتعفتراناوتعنمةعامج

نانعقازرلادبعهوحىوردويأرلالامالهنالعفرلاهكافوقومناكناواذه
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نعسانلاهبنلغشيودجمملاهبنلخديفبيطلاحمرلاورطعلانمنلمعياملجأنمكلذ ةالصلا

احام
نعةديبعوبأهاقوسوأاةبرطاهذاخنانعودجاسملايفةلاضلاداشنانعيهنلايف»

دجاسملاترهطلاق«ملسوهيلعةللاىلصيبنلا»نعسابعنبانعدبزنبرباج

زاققلفلاقافتالالانفكتافةلالااذآاخآاتفالاكلالخاخآاككاكاختالاافآاكالافاككاكاختاخنكفناكاكدقفتفطفآ

دبعهجرخاافوقومةشئاعنعةورعثدحنمكلذتشدقوحيحصدانسابدوهسم

نفرشتيبشخنمالجرأنذختليئارساينبءاسننكتلاقهظفلوحيحصدانسابقازرلا

نمكلذهلوقةطملانهيلعتطلسودجاسملانهيلعىلاعتهللامرغدجاملايفلاجرال

كيبرحتنمهبفاملجالعناماذهناكامناوهخلاةبيطلاحرلاورطعلانمنامعياملجأ

ةرخافلاةنيرلاوهرثأرهظريذلاىلحلاوسبلملانسحكهانعمفناكامهبقحليوةوهشلاةيعاد

ىوردقولضفأاهتيبيفاهتالصفلأحلكىلعوكلذوحنولوفلانيلوتاكرحلايفينتتلاو
ثدحهلثمونهفريخنهنويبودجاسملامكءاسذاوعنمالرعنبانعتب٧يأنببح

«هلالو۔راي»تلانهيملسوهيلعةناىلصةتلالوسرىلاتءاجاهناةيدعالاديمحم

كترجحيفكتالصنمريخكتيبيفكتالصوتملعدقلاقفكعمةالصلابحاىنا
كتال_صنمريخكراديفكتالصوكراديفكتالصنمريخكترجحيفكتالصو

ىفوةعامجلادجسميفكتالصنمريخكموقدجسميفكتالصوكموقدجهميف
.عأهللاولاجرلاسكمباذهيفءاسنلاوهوحنحاضيالا
يهاقوسوأاتبرطاهذاختانعودجاسملايفةلاضلاداشنانعيهنلايفءاجاموح
اهيفسالةددعتمقرطنميناعملاقرفتمانموقهاورثيدحلاهسابعنبانعهلوق»

ىجنلاقهدجنعهأنعبيعشناورث٫د۔حاهعمجأوسابعناقبرطنم؛يث

راعشالاهيفدشنتناودجملايفعيبلاوءارمثلانعچماسوهبلعهللاىلص7:

هيفياسنللسبلوةسخلاهاورةالصلالبقةمللاموبقاحلانعوةلاضلا.هبفدشنتناو.
ىلعرمألاىنعميفرابخاوهوتهزنيألوعفمالءانبلابهترهطهلوقلفةلاضلاداشنا
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سابعنبالاققوساهيفنوكبوأقيرطاهيفذختوألاوضلاباهيفدشنينأنمةثالثنم

» دجاسملاباوبأيفةلاضلاداشنابسأبالو «

ةثالثيأهةثالثنمهلوق»«لاتتلاكيلعبتكمايصلايلعبتك»»ىلامتهلوقدح
هذهوةدابعلاوركذلاوةالصللتنباهنالءايشأالاهذهنماهريهطتبجوامناوءايشأ

هلحبسهم۔ااهيفركذبومفرتنأهللانذاتويبيفلحتالفايندلارومأنماهاكءايشالا
اهتبلطينعمبةلاضلاتدشنلاقي«لاوضلاباهيفدشنينأنمهلوق»لاصالاوودنلاباهيف
ةصتخمىهوباودوةبادكلاوضعلاوينالاوركذلاىلعقلطتةلاضلاواهتفرعاهندشنأو

ةلاىلصهتالوسر»لاقلاقةربرهيبأنعوطيقلوعئاضناويحلاريغللاقيوناويحلا

دجاملانافكيلاهنلااهادااللعافةلاضدجلافدشاالجرعمسنص4ملسوهماع

ءينلا»لاقفرمحالالجالااعدنملاقفدجسملايفدشنالجرنأةدبربنعواذمنبتمل

نباوملسمودمجااهاورهلتسابآدحاسملاتميذباماتدحوال«ملسوهلعهللاىلص

هلعراكنالاغلبانموهوهلةبوقعهضرغضيتنبدشانللةضقانمءاعدلااذهيفوةجام

عممهنالكلذودجملامادقينحيدجاسملاباوبأيفةلاضلاداشنابسأبالوسابعنبالاق
اهيفذختوأهلوق»»هلخادكلفلاخمبابلاعمناكناودجدللجراخمكحوسانلا

ةينبماهنالتويبلاىلاقرطلااهيفلمجتنأهزمتدجاسملانأملعأةناوىنمبقبرط

لكللدحسملالوخدلحالواضئاحواي:حنوكندقراملانافاضرأورورمالالةدابعلل

هوجو«ملسوهبلعةتناىلصهلللوسر»ىاراملواهنعةتنايضرةشئاعتلاقايهنمدحاو

لوسر<لخد.د_حسللانعتوبلاهذهاوهجولاقدجسملايفةعراشهراحصأتوب

كلذدعبمهيلاجرخفةصخرمهللزنبناهاجرائيشعنصبملوهملسوهيلعهللاىلصةتنا
طمأتساوتنجالوضئالدحسملالحالينافد_حسملانعتويرلاهدهاوهجولاقف

دجملاباوبأدحأنرملجرلالخدبنأمنملايهنلاىنعمنمحاضيالابحاص
كلذوجرخنهنلاعدبو ١ هفىارامعكريلفكلذداران.ولاتارامناكاذارخالانمجرخنو



(٣٨٢(

ءاجام
ديعسىبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأميهدجملايفقاصبلاةهاركىفزح

» هكحفةلبةلارادجيفاقاصبىأرملسوهيلعةتلاىلصهتنالوسر»نايردلاف

يبانعوهبفىرتشإوعابييأ«قوساهيفنوكيواهلوق»طقفرورملاهدصقنوكيالثل

دجسملايفعاتييوأميب,نممنيأراذالاق«ملسوهيلعةللاىلصهللالوسرهنأةريره

ءاطعناكوكياعتنادرالاولوقفةلاضاهيفدشنينرممنيأراذاوكتراجتهتاحرالاولوقف
نمهوةرخالاوساذهناناندلاقوسكياعلاقدجسملايفعيبان2هلعرماذاراسنا

ضءبلاقمارحلادجسملايفاهريغوبنكلاميبوماقملافلخةبكلابايثعيبةمينشلاعدبلا
سانلاماحدزاتقوومسوملمايفامسهيفشبدلاوبرقلاوتافحلامضوهنممنشاوانهوق

راض>اريبءارثلافكتعمللةينملاءالعزوجوهبالاةوقالولوحالوهن.درمأيلوةئلاو

ملعأةناومئابنودنئابصصخممليهنلاويدحلارهاظلفلاخوهويا

ريهدجسملاىفقاصبلاةهاركيفءاجاميتح

يأنعاهدحأنيرطنمهيلعهنلاةحرفنصااهاورثيدحلاياقامبىارهلوق»

يرطنميراخبلادنعوهوةشئاعنعرخآلاوديمس نيثلابوقازبلاوقاصبلاوسنأ
يتلاقازبلاةماخنلاييطلالافاقاصبهلوقناكمةماخيراخبلاة.اوريفودحاوىنعتاماكاضيأ
4ة)إهلارادجبهلوق,حنحتتلالعموشلا١نمجرخناملقوقاملاىمقأنهجرخت

نالةل.ةسانلاهيم۔؛يذلابارهملااهبدارملاسيلوليقةلبقلاىلإيذلادجسملارادجيأ
اهذاختافلس!انممجهركمئنموليذ4ملسو4.اع:ىلص«هذهبتاثدحملان-سراملا

ل۔ماعذثموبوهوزيزعلادبعنبرعكلذثدحان.لواويعاضقلالاقاهيفةالصلاو

دازوهمدهو4ملسوهرلعهللاىلص,٠يزلادحسمسسألهنيدملالعكللدبعنديلوال

رصقللليقهنمودجسملاسلاجمفرشاهنالابارحعدجملانممامالافتومىمسوهيف

بارحمكلذكوهفهدارفناله!يمسكلملاسلاجمبارحملاليقولزانملافرشأهنالںارحم
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وبأ»ىلصاذاههجولبقةتنانافقزبيالفيلصيمكدحآاكاذالاقفسانلاىلعلبقأمن «ةديبع
اةازبملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرىارتلاقاهنااهنعةتنايضرةشئاعنعديزنبرباجنع

يسليقوهيفمامالادارفتالدجلل هكهلرقهزاطيشلاهبفبراحىلصملانالكلاذب

ماقفههجويفيؤرىتحهيلعكلذقشفكلذلبفاضيأدازوهديبيراخبلاةياوريفداز

ةبعوهلالجلجهبرلعضاوتهيفومهمداخموقلاديسنأىلاةراشاكلذيفوليقهديبهكحف
اذاهلوق»ىنآراملركملاةئيهيفميركلاههجوبيأهسانلاىلعلبقأمثهلوق»هنبا

وهاعناتيدلافهوجولبقةتنانافهلرةليلدبهريغوأدجسملايفىنميهيلصيمكدحأناك

سنأثيدحنفةصاخدجسملايفهنعيهنلاامأواقلطميلصملاةلبقيفقازبلانعيمناايف
وةئطخدجسلايفقازبلالاقيملسوهيلعةلاىلصهللالوسرلنانيخ,ثلادنع اهنرافك

ىلصتالوسر»لاتلاقهنعهللايضررذينأتدحنمنابحنباوملسدنعواهنفد

ىذالاالاحعانساحميفتدجوفاهثيسواهنسحيتمالامعايلعتضرخچملسوه.اعهنلا

هلوةهنفدتالدجسملايفنوكتةعاخنلاالامعأيواسميفتدجوقبرطاانعطام
ىفالاهيفيرجمالورج>نالاقميرحتلوهويهنلاهان..هيأليقو"يهنهقزبيالف

نباوةعزخنباححصىفولاقميرحتالوأهإز:تلللهدجايفقازرلاة.هاركنأف

لاقهينيعنيبهلفتوةمابقلاموبءاجةلبقلاهاجلفتنماعوفرمةفيذحثيدحنهنابح

يهوةمايةلاموبةللاف4هماخن)اتحاصثعببرعنباثيدحنمةعزخناةاورف,

الفثيد_لاقرطضعبيفولاقرطانقلايفامكنبميلاةلبقلالث.وىشحملالاقهيجويف

نافهلوق,اك_.هن۔عنعنافهنيعنعالو7فمادامهللايجاناعاف٩.اماقصي

ةلباقميأحنفهدمبرسكبليقوههجواهيلاهجوىتلاةهجللالباقميأهههجول_ةهللا

ه۔¡,حوننراهانعميباطملالاقةلبةلانيبوهنيبهبرناويراخبلاد_:عةياوريفو

هتلإةنيبوهنيبهدوصةمناكريدقتلايفراصفهبرىلاهنمد_صقاابمرفةلبقلاىلا
العلدحلماىفناكءاوسمارحةلبقلايفقازبلاناىلعلديليلعتلااذهورجحنبالاق
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.احامثيدحلاةلبقلارادجيف

نولوقياوناكلاقديزنبرباجنعةديبعوبأميهلوبلانمدجسملاريطتيفوتمح
ءاملانمبونذهبلعبصبناملسوهيلعهللاىلصةنالوسررمافدجملايفلابايبارعانا

رصتقاامناوافنآمدقتملاديعسيبأتيدحىلاةراشاهثيدحلاهلوقويلصملانمامبسالو

اذهءاجهنانييبلدنسلاداعأامناوراصتخاللهتداعكلتونيثيدحلاداحتالةراشالاىلع

اضيأةشئاعقيرطنميلاعلادنسلا

ميهلوبلانمدجسملاريهطتيفءاجامزح
دحأوناخيشلاهاورثيدحلاورباجمه.كردأنيذلاةباحصلاينمينولوقياوناكهلوقلف
نباهجرخاوةريرهيبأثيدخنماياسمالاةعاملاهاوردقوكلامنبسناةياورنم

نناملسةياورنمىنيدملاىسوموبأهجرخأوعقسألانبةلثاوثيدحنماضيأةجام
يميمتلاسباحنبعرقالاوهليقويناملاةرصبوملاوذوهليقروكذملايبارعالاوراسي

رجحنبالاقةيدابلانكسيىذلاوهةزمهلاحتفبيبارعالاونصحنبةنييعوهليقو
محرتالوادمحموينحرامهالالاقمنىلصهناهلوأيفهريغويذمرتلادنعةنيبعنداز
دحسملايفلابناثبليلفامساوترحدقل(ملسوه.لعهللاىلصءينلا)هللاقفادحاانعم

ىلصءيزلا)دحسمىنعي«دجملايفهلوق»بدالاينيراخبلاةدايزلاهذهجرخادقو

ةلاىلصءينلا)لاقفهباومقيلسانلاهيلاماقفةريرهيباةياوريفداز(ملسوه.اعهلا

ملونيريممشعبامافءامنمابونذوأءامنمالجهلوبىلعاوقيرأوهوعد(ملسوهيلع
ليقوةعساولاولدلاوهليقميجلانوكسوةلمهملاحتفبهلجسلاونيرساماوثعبت
لوسرنازوهبونذلاو»ةرافىهوكلذامللاقيالوىالمرندلايهليقوةمخذلا

ءاماهذلاىهتيكسلانالاقوةءولممنوكتىتحابونذىعسنالواولاقةمظعلاولدلا

نمزارتحالانادئاوفلانمثيدحلايفوىالمولدلايهللملالاقو؛زملانمبرق

ملسوهاعهللاىلصهترضحراكنالاىلااورداباذهلوةباحصلاسوقفيفاررقمناكةساجنلا



)٢٣٨٥)

ءاحجام
«كاملانبرفعجنعةديبعونأهيدجاينءاقلتسالايف»

«هبلدتساوركنانعىمنلاوفورعملابرمالانماضيأمدنعررقتاملوهناذثتسالبق

عناوملالاوزدنعدسافلاةلازاىلاةردابلهةبفوولصوصخلارهظينأىلامومعلابكسمتلاىلع

(هيفو)ةرهاطضرالاىلعةعقاولاة۔احنلاةلا۔ءناهيهيفوإفهيلعءاملاصرهغارفدنعهمال

ناكااهسالوادانعهنمكلذنكبملاذافينعريغنمهمزليامهميلعتولهاجلابقفرلا

ميظعتهيفوهتلخنسحو(ملسو4.اعهللاىلصءىزلا)ةفأرچهذوهفيلأتىلاجاتحمنم

طرتشلالواماعءالادنرهطنضرالانا4هؤوجراذقالانعههزمودحملا

امنيباولصفمهناليقومهنعليقاذكاهرفحالارهطتالاولاقثيحةيفنحالافالخاهرفح

لمحماهبلعورفحيلامدنعجاتحمالهذهواهرمغيىتحءاملااهنلختبثيحمةوخرتناكاذا

اهرمنيال!نالبارتلاءاملاواهرفحنمملاالفهلصتن5اذااندومدنعثدل١

تناكاذافسجنلاغلبمهغولبءاملاللختنمدوصقملاناهباوجلاولاهافسأواهالعأ

هساجنلاغلبمغلبلاحلكىلعءاملافه۔اجنلااهللختتالكلذكفءاملااهللختالةبلصضرالا

ليلقلاه۔حنيالءأملانمليلقلانالاقنلحاضبالايف!٩لدتساولملعأهللاوةدايزو

9املادرونااولاقااىلعة۔احنلادورووة۔ادنلاىلع“لادوروبنرفنهوةساحنلانم

ثبدحىفاكاسجتراصأاملاىلعسجنلادروناوبابلاثيدحيفاكارهاطراصسحنلا

نلاضيأهبلدتساومئادلاءاملايفمكدحأنلوبيالملسوهيلعةتناىلص؛ينلانعةريرهيبأ
ملعأةللاوهيلاسجنلاقبساذ!هرهط»راخفلالعءاملابصنالاق

متيدحسأملافءالت۔الافءاحامتح

ريسلايفردبلالاقيديملاوهميالفيفخوةلمملارسكبكلاملانبرفعجنعهلوقف

ءالضفلانببيلاملابكلاهلةهابنلاوملعلاوعرولايفروهشملاةهازنلاوةنايصلاخيش

امسرثركأهنعهظفحاموةديبعىأملعمناكنابفسوألاق:ابقتالانيبىفوألابيصنااو
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اماودجسلليفايقلتسمملسوهبلةناىلتلالوسرلهىآرهنأهمعنعميمتنبدابعنع
«ىرخالالعهيلجرىذحا»

ناكوراحصنعوكاملانبرف۔جنعةديبعوبألحامرثكأةرملاقورباجنعهظفح

بيلكنببابحلامهيفوزيزعلادبعنبرمعىلعاودفونبزلادفولانمهنعهللايضررفمج

هرمأاولوتورمعنبكلملادبعهنبامهقفاوفهوملكفهيلعاولخدفةعاججيفيلال۔ملاملاسو

نيململارذعرهظينأهنماوبلطوممةفاوحنايعرصأيفرحفقووهبأنذابهتومدعل
نكلوتاجوعكثالذتاعفنالاقفربانملاىلعنوتشياوناكومشلانمهإاومراممهتءاربو

ةيقتلاهعستاللدعلامامالانااولاقفةنسمويلكيي>أوهعدبمولكتيمأنأليلع

هنماولبقموقلاتيللاقفةديبعابأربلاغلبفكالوتنالنأىلعكنعجرخناولاقفمجممف
ينزاملايراصنالاةبزغنبچميمتنبدابعنعهلوقلفهنماولبقموقلاتراضيأهلوقأو»
نبهتنادبعهمعمساويناسنلاهقثوةصالجلايفلاقوةثلاثلانمةقثبيرقتلاىفلاقيندملا
دمحأونراخبشلاهاورثيدحلاهىآرهناهلوق»همالهيبأوخأوهومصاعنبدبز

ناكوهىرخالاىلعهيلجرىدحااهضاوهلوق»هرهظىلعامئانيأهايةاتسههلوت «

ثيحيهنلال۔حبوأخوسنمكلذنعدراولايهنلانأهبفيباطخلالاقكلذنعهريغىهن
خسنلاءاعدانميلوأيناثلارجحنبالاقكلذنمأيثيحزاوجلاوهتروعودبتنأىش
لاطبنبامزجونيثدحملانمامهريغويوغبلاوىتهيبلاهبمزجنولامتحالابتبنيالهنال
هربغلزاولاثلذنمذخؤيالفهيلعروصق.هلفنانكملقوخوسنمهنابهعبتن.و

ىلصوهباصاخسيلهنأىلعلدفكلذنالفاناكنامعورعنأحصهنأبشتونو «
رهظت۔اولامتحالابتشالصئاصحلانرفاضرأواقلطمزاجوهلبهملسوهيلعنلا

كلتىلعدجملايءاقلتسالازاوجىلعلدبث,دحلافزاوجلانايبلناكهلفنامضب

رمهيفامذثنيحعنميفةرومافشكلاىخذأاذاالاقرافلامدلاهريغىلعوةث.ملا

دجسملايفءاكتالازاوجهيفويناطملالاقملعاةناودجسملالجالالةروملافشك
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ءاجام
لوسرناكتلاقاهنعةنايضرةشاعنعدبزنيرباجنعةديبعوبآدجملايففاكنعالايفف
تيبلالخديالزاكوهلجرافهسأريلايديفكتعااذا(مل۔وهبلعةتنالصتا نانالاةجاحلالا

عاونأوعاجاعضالاو صنخالدج۔اايفثباللدراولارجألانأهبفيدوادلالاقوةحارتسالا
عأةاواضيأتات۔۔الللصحلبسلاجلاب

متهيدجسملاينفاكتعالاينءاجام-

لجرتتناكاهناةشئاعنعهدنعهظفاودحأوناخيثلااضيأهاورثيدلاهةشئاعنعهلوتف

هسأراهلوان.اهترجحيفهودجسملايففكتعموهوضئاحيهوچملسوهعهللاىلصيبنلا

يلاهبرة.يأهه۔أريلاينديهلوقفافكتممناكاذاناسنالاةجاملالاتيبلالخديالزاكو
حافيالاينهبلدتساونهدلاوطشملاميجلابليجتلاهلجرأفهلوقةرجحلايفانآوهاياينلوانبو

اقالانييزتلاوقاملاوريطلاوفيظنتلاولحك)اونهدلاولسلافكَللزوجمهنآىلعهريغو

يفسيلوليجرتاب دجملايفهركبامالاهبفدركبالهنأىلعروهلاولوالاثالثلاالاحاضيالا

زأىلعاضيأهبلدتساوكلامنعيورموهولعلابلطىتحفرحلاوعئانصلاهركبلفو
انموقةباورىلعحيحصوهوفاكتعالاةحصيفاحداقكلذنكيلدجسملانمهندبض!جرخأنه

هنمذخؤبالفاضئاحتناكاهناالواهترجحيفتناكامنأمحيرصتلاهذهفنصلاةباورفسياو

امهئاننتساىلععاجالامقودقوطئانااولوباابي,رهزل:اهرف“نانالاةجالهلوقاوركذام

نمامهريغيفاوفلتخاو ةمجلاةالصوةزانجلادوهشوضبرملاةدايعوبرشلاولكالاكتاجاحلا

لطبةعءحالجرخوأاضيرمداعوأةزانجفكتءلادمشنايرصبلانسلاويمخنلاويلعنعف

طرشناقاح۔اويبفاثلاويروثلالاقوةمايفرذنللانباونويفوكلالاقهبوهفاكعا

وهوهل.ذهفاك.عالطي.1لهفاك.تءاءادنبايفكلذنهائيش ودمحانعةياور ط:انلاولو.لابقحاب

نلةماجلاودصفلاو؟يقلايعئانثتساىلععاجالاىنحهيف قاح۔اوبأىنتسادقوكلذىلارطضا
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.وضووأةبانجلسغوأطئاغوألوباجرخنأيهواهممجورملاهلزاجأالاصخهيلعهللاناوضر

اهنافتسنةأماوأاهد_حسمريغيفهفاكنعاناكاذاةمجلاةالصوأروحسوأءاشعوأةضرردا
يفدتعتفجرخناهنافاهنإبدجسمريغيفيهواهجوزاهنتتامو١تقاطوأتحرترهطاذاوجرخ

ماقملاهنركعلضدرموأثلانهتدتعااهندجحسمفتناكناوتء>راهتدعتضةنااذافاهنب

اذافجرخمهناذهنكتعمىفهلاموأ44ىلاخوأمجرحصاذافجرخهناذهضرملعدحدملايف

هنافداهجلاينجورملاهيلعبجووأدحةماقاواتحءادايلاولاوأمامالاهجرخأوأعجررسأ

ىذلا.ه,لوزنمهدنعناكوأهعهدعةينأريغنء4دايعزوجتضيرصةدابعلجرخوأكلذلجرخ
رخهنافتنارصأهبلزز هنافةزانملايلوناكوأ(اسابقهذهلاق)مجرقافأوأتاماذاغددنعج

رخ هبادج۔مهسهىلبجوأناكوأعجرىلصاذافاملج وأعجرينباذافجرخنهنافمدهنانهن.

ةتناةحرقاحسا.أاهركذةلصخةرشعتسهذهفمجريلخاذافجورحل!ىلينبلالهأهربج

مانتدقودجالاىلايدملللضفيفةماخلعأدتباواننآهيلاانرشاامكهيففاتخاهضمبوهيلع

غابس!تاجردلاهمفريواناطخلاهبتناوحماممناكلامنبسنأثيد>ءوضولالئاضف

يبأنعلسجرخأوةالصاادهبةالصلاراظنناودجاملاىلاءاطملاقرتكوهراكلاىلعءوضولا

دجلانمهنمالنهدمأةلبنااىلالم.نمةنيدلالهأنمآدحأملعأاملجرناكلاقمكنبا

ىنهيكرتلاراحترتشاولهلل.فمالسااهيلعلوسرلاممتاولصلااطختالناكو ٠الظلاوءاضمرلا

لاقفهلأ_فكاذب(ملسوهبلعتناىلصةتنالوسر)ربخأفدجسللانزلبيلز:منابحأامةتناولاقف
مالسلاوةالصلاهيلعلاتفيرابداويلاقاويلهأىلايخوجروياطخويرثأرتكبامكهنالورا

و.دارأفدجساالوحعاقبلاتاخلاقرباجنعاضرألسجرخأوعجات..۔ةحاامكل

مهلاقفچملسوهبلعهنالصهللالوسرإكلذلبفدجسملابرفىلااولقتنيناةماس

بنكبتمكرايدةماسىنبالاتكلذاندرأمناولاقفدجابرتلاولم:اتنانودرنكناينلبهن
رنكتونوللايحمنحعانا)ممةحيفتازنةيالاهذهزايردلاد..۔يأنعهريغىوركراآ

معاةللاو(مهراثاواو.دمنام
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نوعبرالاوسمالابابل
برللاينةالصلافمهيءاجاميتم«كلذنمبحتيامواهفةالصلاوبايثلايفف

هيلعةللاىلصهللالو۔رلئسلاقةربرهنأنعديزنبرباجنعيةديبعوبأ»هدحاولا
نيبودجيكاكوأملسوهبلعةتناىلصةتلالوسرلاقفدحاوبونيفةالصلانعهملسو

ميهكلذنمبحتسيامواهبفةالصلاوبايثلايفنوعبرالاوسماخلابابلاوتح

يفهلوقل باوثأىلعاضأعمجيوبونمجبايثلاهكلذنمبحتسيامواهيفةالصلاوبايثلا

نطقنمسانلاسبلياميهو اهوحموروتسلااماوثلذوحموزقوزخوربرحوفوصوزاتكو

كلذنمزوجمامزايبواهبف:الصلاكحيأاهفةالصلاوهلوقىنم.وتيبلاةعتهألببايثبتساف

زافزوجمالامو رجاووهوةالصلاةحصلطرشرتسلا كلذنمرحتسياموهلوقىنم.ونكماام

قوفكاذنمهلهفىنبنبامزايبيأ رجاولاءادأدمببابح:۔الالمفزاف_جاولا ةدابزلاككلذو
ةهدحاولابوثلايفةالصلايفءاجامققح.....بوثلاىلع
هإاعهللا,لصةتنالو۔رلئ۔هلوقإيذمرتلاالاةعاجلاداورثيدحلاةربرهيبأنءهلوقه

وقابونلئاسلازاليق«لسو دازونابو"كلكلوأانموقهباوريفينيبوثدجمك.اكوأهل
رمعلجرلأسمةياوريفيراخبلا نبانوكبنألمتحمرمعلئاسوخلاومسوافةتنامسواذالاقف

نبالاقوةهوركمريغدحاولابوثاايفةالصلايبألاقفكنيبأووهفاتخاهنالدوعسه

وم {يأدوم۔منبالأيملويبألاقاملوةلالاقفربنالىلعرمعماقخةلقبايثلايفوكلذناكامناد
ةلقنههلعمامعرايخالاهأن.هورابختساثدلااغف!ايفاطملالاققازرلادبعهجرخأرصق

ضرفةروملارتسنامنملعاذالوغهناكىوحفلاقيرطنمىوتفلاهنمضيعقووبايثلا

بوثلايفةالصلانأاوملعتلفيكفنابوث..دحألكلسياوة.زالةالصلاو ةزئاجدحاولا

دحاولابوثلايفةهوركمةالصااتناكولهانم.يواحطلالاقوةروملارتسةاعارممميأ
رداقلانيبقرمللنملاماقميفة۔زالملاهذهورجحنبالاقادحاوابو:الادجمالناتهرك
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وبأ زنبرباجنعچةديع يفدحاوبونيفيلصملسوهبلعهنن٢ىلصهللالوسرناكلاقدب
هملعاةناويننلباميفهيقتاعىلعهيفرطامضاوة۔اسمأتيب «

ءاجام
يلصةتلالوسرهانيلعجرخلاقتماصلانبةدا,بعنعميبرلالاققيضلابوثلايفةالصلايف ,

ىفوصنمةبجهياعومويتاذهملسوهياعةتنا اهريغهيلعسيلواهبىلصفنبمكلاةق.ضةيماش

هلعهتناىلصهللالو۔رناكهلوق«ةهاركلانعالهمدعوزاوملانعناكامنالاؤلاوهريغو

ىلصءىنلا)تيأرلاقةملسيبأنبرمعنعةعاجللاداوردفوفنصملادنعلسرمثيدلا«ملسو

يفوهيقتاعىلعهيفرطىقلأدفةملسمأتيبيفهباحشوتمدحاوبونيفيلصب(ملسوهيلعهللا
يوونلااهلعجدقوهاذحتاملسمتاناورصميفواش>وتملدالمتشميدمهرتلاويراخبلا

امضاوهلوقجحشونلاولامتشالانمبشفخالاقرفويرهزلاكاذل7دحاوىنع

» ملسوهبلعهللاىلصءىنلل»ريطلاوةينتنلابهقتاعىلعلوقوفبواايفرطى"4هفرط

“ حرعملاحشوتلاولامتشالاوهنيقتاعلاىلعبوثلايفرطمضووبكاوقنعلانيبامقتاملاو

يلصملارظنيالنأهتدئافوان.وتتاباوريف عوكرلادنعبوثلاطقسيالكومكراذاهسمنةروعلا
ملعأهتاوهبحشوتاذاةحيحدحاولابولايفتالصلانالعلديثيدحلاولاطبنباهلاقدوجسلاو

مهقيضلابوثلايفةالصلايفءاجامزتم
نوكسومجاغةبجهيلعولوقهريغدنعهدحا4'ثيداه}“تما۔ملانبةدابعنعهلوت

ة۔حالتما.هاشهلوةتوإلناضلارعش(فوصلاو)لوالانامزاايفزاكفورعمساباهد>وا

تناكومورلاثالميفمالسالاءدبدنعتناكسدقملاتيلااهفضرال:نمهبحانماشلاىلاه۔۔.ز

4١ ةلالدلاهجوواهتساجتققحتيملامرامفنركلابايثيف ٥ الصلازاو>4لدتساوممامعن.ةص.خا

دعاالااهيفةالصلاةبهاركلوقلارثكاوبهذملافلوقوهولستواهسا(لسوهلتتلاىلص)

كلاهلصالللانعوهوتقولايفديع,لعفناكلاهلاقوةف.:حىقأنعيورااوهولسنلا

ةلاوصيمقلانمديلاعضو.وهونوكسف..ة.كةيننت«نيكملاةتيضهلوقيحلكةرامح



(٣٨٩١(

ءاجام
اهنعهللايضرنينمؤللاماةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوباكىلصملالغشيامسإههاركيف

اهيفدهثفةماشةصيخماسوهلعهنلاىلصةتلالوسرىلاةفيذحن:ممجوباىدهاتلاق

» ردنافةالصلاه مجىبالةميخلاهذهيدرلاقف

ناكلاقسابعنبانعةجامننباجرخاراقيضزاكناودحاولابوثلايفةالصلازاوجهيفو

يذمزتلاودوادوبأهجرخاولوطلاونيديلاريصقاصيقسبلي(لسوهبلعةتناىلصةتنالوسر)

ىلصهتنالوسر»صيقكديتلاقديزيتنبءامسأنعىئاسنلاو وهوغسرلاىلاهلسوهيلعةتلا

انموتضءبلاقغسرلازواجتالنامامكالايفةنسلاناىلعنيثيدحلابلدتساودعاسلاوفكلانييام
ةلاخيهفةتبلاهباحصأنمدحأالووهاه۔بل.ملوجارخالاكيهلالاوطلاةمساولامامالااماو

هذهةفلاخعسانلاشأراصدقوهههريغلاقإ»ءالبلاسنجنماهنافرظناهزاوجىفرةنسلل
ة۔حنوكيناامهنمدحاولكلصينيكهص..ةللمجدقومدحأىريفءامطلااذهاننامزيفهنسلا

يفسيلومتيوأهدالوأنمرينصلاصيقوأ ةنؤملاليقتتوثبملاالاةيويندلاةدئأفلانمعيثكلذ

ة۔ابدلاالوةغملاة,وشنوقزمتلاةعرسلهضرهنومفانملانمريثكيفديلابعافتنالاعنموسنلاىلع

مهيفنكيلفان,احصااماانموقهبصتخاامسلاحلااذهه“تنقهءاليلاولابسالاوةنسلاةلانخالا

مجهيلصملالغشيامسبلةهاركينءاجامقحهللدملاوكلذنمءيث

ىدهاهلونفايهح,حينل۔۔وىراخبلاواطوليفكلاماضيأهاورثيدحلاةشئاعنعهلوقف

هبلعهنلاىلصهللالوسر»ىلااهادهأم,جىبأدنعنمتناكةميخلازالدياذهخلام,جوبأ

هلعلدناديعلاذالصينهةالصاااهيفدهشفهلوقلءريغدنعنمتناكاهناليقاملافالخلسو

ىنعموانموقدنعتاباورلاضعب ىلصيأةالصلاامفدهشف ةثاعلباطخ«يدرهلوقإلاهيف
لكلاوم,جينبأىلااهباوبهذاةياوريفوهذهتصيمخابهذانبحبحصلاةباوريفواهنعةتيضر

لعلوةشئاعلباطخلاهحراشهجووفنصللاةياورلةقفاوماطوملاينكلامةياورومجلاةنبصب

ةملعمزخوأفوصن۔بونميلاركوةمجعملاحتفبةصيخحخاوإ»باجحلالبقناككلذ



(٢٩٢(

» ىننتفينأداكذةالصلايفاهملعىلاترظنيافه

نانبةفيذحنبا(مهجوبأو)ةملعمءادوسنوكمتزاالاةصيمخىعستالليقوءادوس

يشرةلابعكنييدعنحوعنبديبعنةللادبعنيرماعنا نبديبعليقورماعهمساليقيودملا

ملسأبكنييدعنبحازرنبطرقنبةللادبعنيحايرنبةادانبةقلادبعتنبةريسيهمأوةميذح

يفوهيفزاكومهيفامدقمشيرقيفايظعمناكو(مل۔وهيلعةنايلص٠ينلا)ب.صوحفتلاماع ةدشهيذب

ريثالانب!لاقةمازعو نمناكوبسنلاباملاعشبرقةخيش.نمةفيذحنيمهجوبأزاكريبزلالاق

نبااهانبنيحةرموشيرقاهننبنيحةيلهاجلايفةرمنيترمةبعكلازاينبدهششيرقنمنيرملا
ريبجكلاثلاومازحنبميكحيناثلاونامنعاونفدنبذلادحأوهوةبواعممايأيفون«ليقوريبرلا

ةنالوسرنالاقنممهنفةصيخلاهذهيفاوفلتخادقوإليقاذكمركمنبراينمب!رلاوممطمنبا

فهتحلاايلفمهجييأىلاىرخالابمبوامهادحاسبلنبوادوسنيتصيمخيتأرلسوهيلعهنلاىلص

يورتاسبلاهسلنأدمبمهجيبأدنعتناكيتلابلطومهجيبأىلااهنبةالصلا دبعنبديم۔كلذ

بكمرخاوبأهيانربخأامكلاملاقوهدجنعيآنعباطخلانبديزنديلادبعنريبكلا

هبلعةتاىلصءينلاجوزةشئاعزاةمةلعيأنبةمتلعنعكلامنعيبجنبيمنعدانسابناير
نبمهجوباىده|تااقل۔و الفةالصلااهفدهشفلعاهلةيماشةصيمخهتنالوسرلةفيدح

يدرلاقفرصنا ةاورلقفاوملاوهريخالاىنملااذهوةثالثلاهجرخأمهجيبأىلاةصيخلاهذه

هركذيفودرللليلهتيترظنينافهلوةهدنعنمتناكاهنآىلاةراشايدرهلوقيفوفنمما

هفوهريغوزارطنمبوثلايفزوكيامنيتحتفبمعلاودرلاةلعله.نيحمهجبأرطابيبطت
ىالثلانمهلوأحتفب(ينتفينأداكفهلوق)مهسابلىلعساناهاطامت,يامالعالاةهاركىلاةراشا

ضالاقاذلوعروقولامنمتوبرقلايضتةتداكزافمقتملةنتفلازاهفوةالصلاعوثخنعينلغشيأ

رصبقربلافطخمالءايلدلا ةاوريفهلوقلوأاذلو(مراصبأفطخقربلاداكي)ىلامتهلوقلدحأ

نيلتناتبراقىنملانابةالهلانعىنتلاهنافنيح.حصلا ققحتلالبرقلايفةفلابمىهلأقالطاف

نمتيدحلايفوفءاملالاعوقو اهلكأيالبقل۔وهرلعةتنالصزاكوابادهلالوبقهقفلا
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» ريرحنمملعاهبفنطقوأفوصنمةظيلغةلمشةصيخلعببرلالاق «

ءاجام
نبرباجنعةديبعوبأ«دحاولابوثلايفءابتحالانعوءامصلالامتشانعيهنلايفف

» لاقةتلادبعنبرباجنعسابعنبانعديزف

مايقلابجيقحىلعذخأوألطابقيقحوأقحمفدلةوشرلاقيرطاهبثكلسيملامةبحتسمةيدهلاو

لكناوةهاركلااملوبقهلفاهبفمجارلاوهنوكينأريغنمهتيطعهيلعتدراذابهاولاناوهب
اهنداعاهيلعبجوبالواهدسفيالاهناكرأواهضئارفةماقانمهعنمملوهنالصيفأرملالغشيام
ىلصهتردابهو ثدحمهطلاميتوةالصلاحلاصمىلالسوهيلعةنا مرجىبأىلاةيصبهشمبامأواهبف

ىلااهبثعبتيحدراطعةلحيفهلوقهل:.وةالصلايفاه۔بلينأهنممزليالف ثبألينارمع
سنجنمنوكيزألمتحمواهسبلتلكيلااهب هف«ييطلالاقوإيجانتالنميجانأينافلكهلوق

نالضفىنعيةيكرلاسوفنلاوةرهاطلابولقلايفآريثأتةرهاظلاءايشالاوروصللنأناذا

ههركامهريغىلاثبينكيلواپهركهناللسوهيلعةتناىلصفاهدرامناةببتقنبالاقواهنود
ملعأالنكلةسوسولاعفدىلعقلملاىوقأناكوناك:الاميقدصتنالةشثامللاقدقوهسهنل

عوشلانعامبلغشلاهسهنىلعيشخيزآىرحاهنالةالصلايناهسبليالهن!ىلعلداهيفهباناممهجإبأ

كر:يفه.يدنةيلوأليقهتيدهدرنمدجامهنعبهذيوهسفتبيطتلهبانامهملعاهنالمتحمو
ملعوغبصنمةالصلانعلنشياملكىلارظ:ااةهاركهنممهنسطنتساوفميرحريغنماهسبل

انزوةدجسكةلمشهلوقإفةنيصلاركذمدم)ةاطاعملاةحصرخاهنمطنتساوكلاذوحنوشقنو

ةلمشلاراتخملايفوبالكوةباككلامثوتادجسوةدجسكتالمشمجاوهبرزتؤبريغصءأسك

ملعاهللاوهبلمتشدءاسك

بتيدحارلابوثلايفءابتحالانعوءامدلالامتشانعيهنلايفءاجامتح

نبرباجنعسابعنبانعهلوقلف ىلعل۔:ثموهويباحصنعيباحصةياورهيفثيدحلاهللادبع
هاورفهنعىهنلاولامشلابلكالاامأفهاعةتناناوضرفنصملاهبدرفتدقويهانلانمءايشأةمبرأ
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لمنيفيثمموأهلاشبلجرلالكأبنأ(لسوهيلعتاىلصةتنالو۔ر)ىمن ءامصلالتشيوأةدحاو

بونيفءابتحالاوءامهلالامتشااماولامثلاببرسالاكلذكورعنباثيدحنمدمحأوناخيشلا

فأثيدحنميدمرتلاالاةعاجلاهاوردقوةريرهيأث,دحىفدمحأوناخيشلاهاورفدحاو

ةريرهيلأنعجرعالانعدانزاايبأنعكلامماوردقفةدحاوللعنلايفينالنعيهناامأوديعس
ييحنعملسموينبءةلانعدوادوبأويراخبلاهاورو دمحأهاوروروكذملادنسلابكلامنعمهاك

ديسيبأنعهدنسميف يفرهاظوه.يرحتليهنلاةقيقحىهنهلوقف ءابتحالايفوءامصلالامتشا
ةدحاولالنلافىتملاولامشلابلكالايفامأوةروعلافشكلانايضفياهنالدحاوبوث

ومعبابنمنيينعلللعيهنلالمخهبركتلهنأرهاظلا لامشلابلكالانعيهنلاناليقوزاجملام
لكالاعنيرذعناكنافرذعنكيإلاذااذهويوونلالاقلايشااببرشلاكلذكواضيأمبرحتال

هلامث,لجرلالكأيزأهلوقفلالايفةهاركالفكلذريغوأةحارجوضرمنمنيملاببرشلاو
باطلاواهبلعمئاقلاهنوكللجرلاركذامناوليلدبصخملامدحاوكحيفامنالةأرملاكلذكو
اللاقمالسلاهلعهنارمعناثيدحيفيهنلاةلعبحرهدقودالاهعبتيعئفرشالاىلاهجوتي

كرتشيليلعتلااذهوهلامش,برمثيوهلامشبلكأيناطشلانافهلامشببرشيالوهلامثبكدحألكأب

هلوتإهناطيشلالافاهبشتىتلالامفالابانتجاينبنيهنأىلاةراشأهركذيفوءاسنلاولاجرلاهيف
يفزوكيناكلذوهلمنينموأ زودلهنهيلجرىدحا دحاولافلافيشماهلثموىرخالا
لثموليق ىعادرلالاسراوكلالخادىرخالاكرتونيكلادحأنمنيديلادحأجارخاثكلذ
لءنلايفيشملانعيهنلاةلعيفوفلتخاورذملالاهوركمكلذلكفهنمرخلاءارعاونيبكناادحأ
ولا الةفلاخموةلثوهيوشتهنالليقفةدحا نعةجراخاهنالليقوناطيشلاةيشماهنالليقوراق

چءامدلالمتشيوأهلوق»هنمكلذيرتنلراصبالادتمتفةرهشلانماهفاملليقولادتعالا

يمرينأءامدلا«ميبرازاقسابللانمةش.هادودمةددشللميللاوةحوتفملاةلمملاداصلاب

ءامسلاىلاةفوشكمهتروعيقبتفرسيالاةقتاعىلعرخالاونمالاهقناعىلعهرازاىفرطب
ںوجولاهريغوةالصلايفمارحيفةروعلافاشكنالناكامااهنعيهنلاناىغنتياذهو



(٢٣٩٥ )

بونيفيبتحموأ رخآلاونميألاهقتاعىلعهرازايفرطبيرينأءامصلاهمسرلالاقلفدحاو
ىلع ءاملاىلاةفوشكمهتروعىةبتفرسالاهقتاع

ءاحجام

نرعنأيردلا7نأنعدزنبرباجنعةديبعوأ4ريرلاسالجرحمف«

همفريتبوثلابفحتليزايهاولاقءايصااريسفتىفءاهقفلانعلقنامهانعميفوةروعلارتس

يهةغللالهألاقوأبداهجرفريصفهيبكنمىلعهعضيفهدناجد>انم بوئثلابهدسجللجمزا

اهلكذفانملادسيهنالءايصتيهسةبيتقنبالاقهدبهنمجرخامىتيبالوزاجهن.عفريال

اهوركمنوكبةنللالهأريسفتىلعفيوونلالاققرخاهيفسبليتلاءاملاةرخصلاكريصيف

هنالمارحةالصلانهنكلتلقررذلاهقحليفهديجارخاهيلعرسمتيفةجاحهلضرمتالا

دييقتدمحالةياوريءاجدقودوج۔الوعوكر.نمنكمتيالفمامنلاىلعاهثادانمهعنع

ىلعسيلدحاولابوللايفمكدحأىحبنانيتسبلنعيهنهصنوةالصلايفاهنعيهنلا
ىلعفهيقتاعىلعهيفرطبفااخبناالاىلصاماذاهرازايفلمتشيناوءيشهنمهجرف ريسفت

ىلعدييقتالحلصيالويهنللاديقىلصاماذاهلوقنوكيةنللالهأ روذعملانالءاهقفلاريسمت

ه«دحاوبو:يفيتحبوأهلوقإلاهريغوةالصلايفمارحوهوةروملافاشكتمهريسفتىلع

نأشنمتناكوةوبحلاهللاقيوابوهيلعفليوهيقاسبصنبوهيتلاىلعدعةبناءابتحالا

هنعبوثلالازوأكرحتامبرفدحاوبوئالاهبلعنكيلاذاهنالهنعىمنامناوبردلا

ينعبءيشهنمهجرفىلعسبلدمحأونيخيشلادنعةربرهيبأةباوريفدازوهتروعودبتف
ةلعناىلاءامباهفوءيشهنمجرفلاىلعنكيملاذادحاولابوثلايفءابتحالانعىهنهنا
هيلعلديامكاهريغوةالماايفامهنعيهنناتسبالاناتاهوةروملافاشكنافوخىهنلا

مهريرلاسبلمبرحيفءاجامزتمعأتناوىنعمل

ركداموحنبرحن'هللادبعنعدوادوأويراخبلاهجرخأثيد4١“يردلاديسأنعهلوق«

نباقيرطنميئاسنلاهجرخأوفنا ةنايضرباطلانبرمعدجولاقهيبآنعملاسنعباهش
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هيلعةناىلصةللالوسرل»»لاقفدجملابابدنعءاريسةل>ىآرهنعهتنايضرباطحلا

ىلصةتلالوسرلاقفكيلعاومدقاذادوفولاوةمجلامواهتسبلفهذهتيرتشاولهراسو

4 فالذدعب.ةرخالافهلالخالنمهذهسلباما4لسوهلعهللا »

هنلالوسرابلاقفلسوهبلعتلالصةتالوسرلاىنأفاهذخأفقوساابقربتسانمةلحهنع

نمسالهذهاما4ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر«لاقفدفولاودمعالاهلمجتفهذهعتبأ

ةتنالوسر»هيلالسرأةتناءاشامرمعثبافهلقالخالنمهذهسلبامناوأهلقالخال

لوسرايلاةفلسوهيلعهللالصنلالوسرءاجتحاهلبفاذجابيدةبجم4ملسوهيلعتلاىلص

هيلعهللاىلصةتنالوسرللاقفهذهيلاتاسرأمثهلقالخالنمسابلهذهامناتلقهللا

نوكتالوءادرورازاةلهملامضبةللاءاريسةلحهلوق»كتجاحاهببصتلواهعبملسو

ةيتحةانثمأهدمبةلمهملانيسلارسكبهءاريسهلوقو»ةناطبهلبوثوأنيبوننمالاةلح
ررحهطلاخخوأءارفصطوطخ 4٥ دوربلان-هعوهدو ٨2 فاأم7ءارمةحوتفم

ة۔ةتخعيمهليتورويلاباهطوطخهبشلكلذتيمسليقزةلابةعلضمدوربيه :7

امناهاوقيفليلعلارهاظوهوضحمريرحنميهليقوريرحنميثويهلبقوناولالا
لذبقربتسانمةلحاهيفنافىئاسنلاةراو.يفكلذبحرصدقوهلقالخالنمهذهسمالي

لعنوققحلاوايتفاضاوةللانوني١ردقوظافلاريراوهقربتسالاوءاريسهلوق

ىلعهتفصىلايلاةفاضابابنماذهىلعوبذههلم؛قئوينىليقاذكيبطرقلالاقةفاضالا
عيبلازاوجهيفوعابتدوادوبادازچدجدملابابدنعهلوقةصءال.ذتايلاقهلويبسن
١

دقودوفولاوديءالاهبلمجتفينانلاةياوريفچدوفولاوةممجلامويهلوق»دجلابابىلع
نكلنيث,دلانيبةافانمالفنيملساادايعأنمديعةمجاونيديهللةنيزلابابهلوقبثيدحالمجرت
عورشمدوفولاوةيلاونيديلللمجتلااهيفوملعةدايزاهيفوصخأفنصملاةياور

ىأةرخألايفهلقالخالنمهلوقوءاريسلاةلحلاىلاةراشاهكهذهسبليامناهلوقه
ارترصءاجروكلااذهنالررحنمتناكةللاناىلعلدياذهواهفهلبيصنالنم
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هنعةللايضرباطملانرمعىطعأفللحاهنمهملسوهيلعةللاىلصهللالوسرل»ءاج
هيلعهتناىلصةتنالوسر»هللاقفتلقاماهيفتلقدقواهبنتسبلأرمعهللاقفءاريسةلحاهنم

ايندلايفريرملاسبليامنااعوفرمرمعنعامهريغونيح.حصلاةياوريفريرحلاسبلىلع

ه:أاهدحأنيروهشمنيلوقىلعميرحتلاةلعيففلتخاو»ةرخآلايفهلقالخنالنم
لاجرلاةماهشنودءاسنلانبلبقيليفةنيزوةيهافربوثهناليناثلاوءاليلاورخفالمرح

رخفلاناللوالاىلاديعلاقيقدنباهدرونبكرشملابهبشنلايهوةثلاثةلعمهضعبجرخو

مهلعلوءاسنلاىلعىتحررملااومرموقغلادقو»نيكرسثملاةمثنمءاليللاو

نباوي۔وميبأوةفيذحورمعنباويلعىلاكلذبلوقلابسنوثيدحلارهاظباوكسمت

صصحثيدلامومعوانباحصأدنعكلذتبثملونيريسنباونسحلانعلقنوريبزا

يتمانمثاناللريرحلاوبهذلالحألاقىسوميبأثيدحيفملسوهبلعهتلاىلصهلوب

هححصوكالاودوادوبأوهححصويذمرتلاويئاسنلاودمحأهاوراهروكذىلعمرحو

يدهملالعلوهيلاتيدهأينحي«لاحاهنمملسوهيلعهللاىلصةتنالوسرلءاجهلوق»اضرأ

نبانعميدييأةباورهيلعلدياك»ةمودرديكأكلذل ىلا(ةمودرديكأ)ىدمهالاقرمع
اهبثمبيتلاةلملاريغهذهورمىلااهبثعبفءاريسةلحملسوهلعهنلايلصهللالوسر

كيلااهبثمبأملينالاقفههجويفبضغلاتفرمفلاقاهسبلفيلعىلاملسوهيلعهنلاىلص

ىلصهلاهادهانكتلءاريساضيأيهوءاسنلانيبارمخاهققشتلكيلااهبتنمبامنااهساتل

دنعرنباةباورينواه-بلالاهنتبطعايأياهينتسبلأهلوق»ةيلباكلمملسوهيلعهتل
ىلععابتتناكيتلاةللانالدياذهوتلقامدراطعةلحيفتقدقواهينتوسكدوادييا

هريغوخسنلالتحمهنافمكحلانعلاملافشكلماهفتسالاودراطعليهدجسملابإب

ملقالخالنيذلانمنوكبنافاخهنانكممولامنحاللامفرومكللانبترمعهلأسف

هلا۔فقفانملاةزانجيفجرخيملنيحهسةننعةفيذحلاسامكهسفنىلعةقفشلاؤدلاردابف
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هاكرشمةكمهلحأباطلانبرمعاهاسكقاه۔ننااهكتيطعأهزسد»

قهادحأكدمب؛يرباالواللاقمهنمانأأرمع اهو۔كتليأةيناقوفلاءاتلامذبهاهساتلهل
ماهفتساريدقتىلعءاتلاحتفل_هتحمومهلقالخالانيذلانموأاهسبلهلزوجتنممكريغ

اهببصتلواهعبيئاسنلاةياوريفوكلذلاهكتيطعأاميأاهسبلااهكتيطعأأىنمااويراكنا
نأراتخافريبختلاليهسىلعنيناةللاالكلاقدقنوكينألامتحاباهنيبعمجيوكتجاح
امنايراخبلاةباوريفواهزنتد_كأوهبترببسنأهنالكلذرمآورفاكلاهاخأاهوسكي

اهببيصتواهعيبتةياوريفواهببيصتلةياوريفواهوسكمتوأاهميبتلكلااهبتشب
ةياوريفدازرجحنبالاقهةكمهلاخأهلوقلالامامببيصنلةياوريفوكتجاح
ةتنادبعقيرطنمعويبلايفمدقتولاقهمأنمهلآخأيئاسنلادنعينرمملارمعنبتلادبع
فقأملولاقلسنألبةةكملهأنمهلخأىلارمعاهل۔۔رأفرحنبانعرانيدنبا
يفلاوكشبنباهركداميفالاخالااذهة..تىلع أطوملالاجرفهاذحلانبانعالقنتايعملل
ميكحتنبةلوخوخأيملسلاوهيطايمدلالاقميكحنبنامنعهمسالاةف نبةثراحنبةيمان

رجحنبالاقبصيلهالرعوخاهناهلعقلطانهأالںاطلانبديزوخأوهولاقصقوألا

زامنعنوكيفدبزهيخأمأنممضترارمعنوكتنألمتحمولاقزاجملاقيرطبهجوهللب
الفهاخأاهاسكرعنوكأولاقبسنلانم.ألديزاخأوعاضرلانمهمالراغأ

ه_۔خالةلملارمعءادهانوكبوعورفلاببطاحرفاكلاناىربنمدنعكلذىلعلكشي

ةبرشلاعورفببطاخمريغرفاكلانأىربنمنكمموةأرصااهوسكبوأاهمي
امايأاهوسكيوأهلوقمومعىءاسنلالوخدبكسمتلابلاكشالااذهنعلصفنينأ
نكما(تلق)لاجرلانميأهلقالخالنماذهسبليامناهلوقةنيرقبرفاكوأةأرملل
ىلعلديفهلةوسكنوكتلاهياهاطعأامناهنأىلعلديخلااهاسكهلوقرهاظ .اطءازاوج

ني۔طاخمريغنيكرشللنأىللدبلهومالسالايفامارحناكولولحتسبامكرشملا
مهعازتناغكلذىلعهتلالدمدعتملععازنلالحميفترظناذاولمأتهفةعارشلاعورفب
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نبرباجنعةدعوبأدلمارحرطلاناوهيقاسفاصناىلانمؤملاةرزاناز

فاصنالانمؤملاةرزانأملسوهيلتهتلايلصةتلالوسرتءم۔لاقيردللادي.۔ييأنعدز

كلذنملفسأامونيبعكلانيبوهنيبامىفهيلعحانجالوهيقاس

هبلنيما۔۔الزوجالامكرشلاملسملاسالبنأزوجهن]هيفامهباغلبكلذنم.يلجع

ملعأهللاونيبكرملانعباطخلامفرريغيناه.كلذزاوجلتحمو
نمارحرطبلاناوهةاسفادمناىلان.ؤااةرزاناءاجامؤ

نعمراكةجامنباودوادوباودحاوكلاماضيأهاورثبدملاهديهينأنعهلوق»
درادوأاضيأهجرخأوتارمثالثكلذلاقهاوفمرثكأدنعهفسيلنكلديعسيبأ

ںوك۔وتز۔لارسكبهنؤملاةرزاهلوقتةريرهىبأثيدحنمةجامنباويئادنلاو

الاقاسلافصنىلاانموقةياوريفوچهيفاسفاصناىلاهاوقهرازتتالاةثهءارلا

هاوةكنيتذنيلاوتةهاركفادناممجوفنالادنعمهفا۔فاصناىلاداورهنافاك_اا.

ىلانوكمناعرشلارظنيفةنسحلاةرزالايفلهكلاناىنعملاونيشبكلاسؤرلغ

يذمتلاينفىنطدملابءادتقالاه.فونهؤملاراهشوهوعضاوتلاة.العيهونيقالافاصنا

اقوهقاسفاصنأىلارزتأيزامنعناكةملسنع ىلصءيبنلا»ىنمبيحاصةرزاتناكل
عفراهللاقملسوهيلعهللاىلصه:ملسوهيلعتل

«هيلعحانجالوهلوف)»هبقاسفصنىلاهرازااذافترظنفلاقةو۔ايفثالامأكرازا

ىنعملاونيتزولاايهيمسنلجرلالفسأيفناثتانلانايظملاايهناب۔كلاوهعجرحاليأ

نكاوكلذهلزوجيأنيتزوجلانيبوقاسلافصننيبيتلاةرزالايفهيلعجرحال

فوذخةلصلاضعبوةلوصو.امهكلذنملفسأاموهلوف»قاسلافصنىلالضفلا

رسنولبطلمفازا5ولنسأودناميأمذرلازوجنوبوصنموههربخلفسأو
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يارطبهرازارجنمىلاةللارظنيالوتارصثال:كلاذلاقرانلاقف»

لمفهنا دحلاىلاةراشايكلذنمهلوقو»لفسأبةفوصومةركنامنأزوجوضام

ىلعًاظالغاواديكأتتارمثال:كلذلاقهرانلاينفهلوق»نابعكلاوهولفسالا
بوثلابىنكفرانلافنيبعكلالفسأنمرازالاهلانييذلاعضوللنأديربيباطلالاقهلعاف

هلصاحوهلةبوعرانلايفبذعيمدقلانمنيبعكلانوديذلانأهانعموهسبالندبنع

ساب؛يئلاةيمستنمهنا ةيببسنوكمتنألمتجوةينايبنمنوكوهيفلحوأهرواجام

ىنعملاوأهسصخشلادارملاو ربدقنلاوأرانلايفرازالاتءاسييذلاني,٬كأانملفسأام

ريخأتوميدقتهذوأرانلالهألاعفأيفبوسحمكلذلمفنأربدقتلاوأخلالفسأامسال

ةة.ةحرازالاعوقولهلاقنمعدامبتسااذهكورانلايفنيبعكلانمرازالانملف۔أاميأ
نيمدقلانموهلببايثلانذامولاقفثكلذنعلثسامفاننأقازرلادبعهاورامهلصأورانلايف

نودنهنودبعتامو5ا)بابنمنوكيذهرهاظىلعثيدحلالحنممنامالهأيهتو»
«ملسوهيلعةتناىلصميبلاينآرلاقرمعنبانءيناربطاايفامهبلعلدبو(منهجبصحةلل
نسحدنسباضنأهدنعورانلايفبايثلانمضرالاسل؛ئثلكرنانلاقفيرازاتلبسأ

الولحيفهتانمسبلةالصلايفلبسلالاقفلبسأدقىلصيايبارعاىآرهنأدوعسمنبانع

هلوقوهبحوهربك.اهمحرباليأههتنارظنيالوهلوتيأرلالبقنملاقيالاذهلثمومارح
ثدحيفودحاوىنعمءاليخلاورطبلاورجملعافنملاحاهركوردصمءاطلاحتفبچاراب

سنأ نبانعأطوملايفكلامىوردقوءاليخهبونرجملجرىلاهللارظنيالبابلايفينآلا
لاقهملسوهيلعهنلايلصهللالوسرهذأرت ةءايذلاموبهيلاتلارظنيالاليخهبونرجيذلا
نمهربغوأصيمقلارجأالاديعولاهةحلبالاهريغلرالانأءالبخهلوفموهفمروألاق

رمتنياثيدحيفءاجامهلدهشيونس>مالكوهولاحلكىلعمومذمبايثلا لاقلاق لوسرف
يقشثدحأزاركبوبالاقفةمايقلاموبهيلاةنارظنيملعااظخهبونرجنمهملسوهاعتنالصتا

الاةعاجلاهاورءالبخكلذلعفينمت۔!كنالاتفهنهكلذدهانأزآالايخرتسهيرازا
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ءاحام
لوسرنأيردخلاديعسيبأنعدبزنبرباجنعةديبعوبأهاهبوثةأرالاءاخرايفه
يخرتلافةتنالوسرايهةأرملاوةملسمأتلاقرازالاركذالهلسوهيلعةتلالصهتنا آربش
.هيلعديزتالاعارذفهملسوهيلعهللاىلصةتنالوسرفلاتاهنعفشكنينذاتاق

يضرركبيباةصقاوركذيميذمرتلاوةجامنباوايلسمنأ يئاسنلاودوادوباىوروهنعةتلا

صيمقلاورازالايفلا,۔الالاقههلسوهيلعةتناىلصءيبنلا»نعرنبانعةجامنباو

ةمايقلاموبهيلاهتلارظنيملءاليخائثبشرجنمةماعلاو

هتهاهبوثةأرملاءاخرايفءاجامزوت
يهوديبعيبأتنبةيفصقيرطنمأطوملايفكلامهاورثيدحلاهديعسينأنعهلوقل
نبانعمفانرعبويأقيرطنمهححصويذمرتلاويئاسنلايفورمعنباجوزتناكوةيقن

ةملسماتلاقفءاليخهبوثرجنمىلاهتلارظنياللاقملسوهرلعةنلالصهنلالوسرنأرت
ىلا هرجنمربذحتلاياهيرازالاركذاملهلوقهظاماالاضمبفالتخاهيفوثيد_لارخآ
ةروكذملابوياةباوريفوعنصتفييأةأرملافكلامةباورىفوهتنالوسرايةأرملاوهلوفزه

رهنلايفرطنيباموهةمجعملارسكبهآربشىخرتهلوقفنهلوبذبءاسنلامنصتفيكف

قفرملانميهرسكلاب4عارذلاو«لامحأولجلثمرابشأعجاوداتمملترغتلابماهبالاو

ةأرهللناهلصأحوءاسنلارينبصوصخرازالارجيفديعولامومعفمداصالافارطأىلا

لهتارملالاقعارذردمبيهوزاوجةلاحوربشردقأهءاخراوهوبابح:۔اةلاحنمتلاح

بحنمملادلانموانيبعكلانملفس۔أاموهولاجرلاهنمعونمملادحلانمعارذلاءادن:

لادبثااثلادارملانا(رهاظلا)ضرالاسعاملوانمهدحوانيقاسلافاصنأوهولاجرال

هكلسوهنعهللالصلئستلاقةمل۔مانعهلظفالاويئاسنلاوةجامنباودواديباةياور

اربشلاقاهليذنرمةأرملارجتك لاقهيلعديرتالاعارذفلقاهنعفشكنيزذاتاق



)٠٦؛)

ءاحا ٥

دزنبرباجنعةديبعويامتهماقطمريواصتلالامعتسانمعنمليفجت

ةللالوسراهارايلفريواصتاهيفةقرماهنعهنلايذرةشئاعترتشايردحلاديعسيبانع

ةتنالو-راي»تااقةيهاركلاههجويفتأرامافلخديوبابلابفقوملسوهياعةتلاىلص

ىلص نلاىلصهللالوسر»لاقفتبنذااممهلوسروهنلا»ىلابوتأههلسوكيلعهتنا
لوسر<لاتفاهدسوتتواهيلعدعقتلكلاهتبرتشاتلاقفةقرمالاهذهلابام4ملسوهلع

مهللاقيورانلايفاهبنوبذعيةمايقلامويروصلاهذهباحصاناملسوهبذعهللاىلصةتنا

ىلعرجتنأاملنأهرهاظف ضرالاىلعنوكبامناوحلارجلاناليأاعارذهنمضرألا
لاق ىلصصخرلاقرعنبانعةجامنباياملناربشوهوديلاعارذعارذلابدارالنأرهاظلاو

تاهمالهملسوهيلعهتا عارذلاهنأىلعلدفربشنهدازفهندزتسامئآربشنينمؤملا

أرملانالكلذاهلزاجامناوىهتناناربشهبفنوذاملا اذهواهيغكواههجوالاةروعاهلكة

عأةتناورتسلاكلذيفةلعلانأىلاءامباهيفنافاهنعفشكنينذااهلوقنمدافتسمليلعتلا

(هيهاقلطمربواصتلالامتسانمعنمليفءاجامتح
فنصملادنعوهوةددعتمقرطنمةعاملاهاورثيدحلا4يردلاديعسيأنعهلوق

اهنعهللايضرةشئاعنعد_جعنبمساقلاقبرطنمكلامهاوروديعسيفأثيدحنم

ةحوتفمىفاقوةنكاسميمامنبناتياورامهرسكبوءارلاونونلامض«ةقرمهلوق»
«ةيهاركلاهلوق»زاوبحليثامتيأهربواصتاميفهلوقةرينصةداسونونلاثيلثتىكحو
هلوسروةتلاىلابوتأهلوقلءايلاطاقساوءاملاحتفبةاوريفوءابلافيفختوءاملاريكب
ذلاصوصخبئاتلارضحتسيملولوالجابونذلاميجنمةبونلاهيفهتبنذأام

ةبوتلاتمدقثيحةقيدصلانمبدأنسحهيفيبطلالاقهتذخاؤمهبتلصحيذلا
هلوت»وهافذلاىلعتمطااميأتبنذأامتلاقمثنموبنذلاىلعاهعالطاىلع
يأ«روصلاهذهباحصأنرلاهلوق»ليثامتاهيفاهنأشامىأ«ةقرزلاهذ_هلابام



( ٠٢٣(

يمالسلامهيلعةكئالملاهلخدتالريواصتهيفيذلاتيلانالاقمتقلخاماوبحأ

4 منفلخاماونحأهلو»ةللاقاخاهبنوهاضياوعنصينيذلاامباحصأبدارااوةيناويحلا

ةروصلايفحوراخمنلعنوردقمالممالز۔حعتللرمالاوءايلاممصوةحوتاممطقةزم

فاكازدلافةروصروصنمسابعنانعنيححدلايفومهبذعموديفاهوروصيتلا

سالوحورلااهفخفنيحبذدم)هزاىنعملاوحفانبسالوحورلااهفخفنين ١ ةما.ة!امو

سالهناربخأوحورلااهمفعفنينأىلاهباذعةباغلعجهنالاثادبذعموهفادبأحفانب

فاكنح۔.حصلاهاورف 4٩ ووءايحالا ٥ م ١ نا.رانلافهدلخيخياذهوحخفانب

فياك:يبنلانالفياكرادتسبلةرخالانايفانيالحورلااهيفخفنيناةمابتلا 7

هلونفباذعهسفنهنالمنتالففيلكتلااذهلثمامافباقعوأباونهيلعبترتيلمع

ليقهيةكالملاهلخدتال يحولاكنالمدارملاوأهريغالوةظلاالهلخدتالفهرهاظدارملا

4 ملسو4۔اعهنلاىلص,هنمزلعيفنلارهف4ن.مزلا4\«بنهتو»لذارمساولاربحك

نورفذتسللاوةمحرلابنولزرانيذلادارملالبقوموزمني4ءعاطننوهذهيحرلاعاطتنال

فاك.اانوقةران.الفةظملاامأهامهرافغتساوتمهلوخدزامراهذختمفقا.۔ةنبنهؤ.ال

٨ 4 لوالاںاجأو«7يدعناهاورئاللاوعاجلا ٨2 الالاحلكي

م-,هه-يودبملالمعىلعةتناممملطيفالثمتيبلابابىلعنونوكبلباولخدالنأزوجت
.ءولاورونلامرحوهورومالابصتخماهد۔_أ4نأاث.شثد_ملايفو ,٩ وة

هىفانعدلخدتال:لاانهوهوةرواايذللمه۔تاابصتخحميناثلاوه۔اعديدشلا

ناويلاةروصريوصتءايلعلانممثريغوانباحصألاقة..ذاشلان٨يهونلالاقروام

ث.داحالايفروكلاملاديدشاادعولابد.لهدعوتمهنالرئابكلانهوهوميرحتلاديدشمارح

فراكاو۔هىلا.:هتناقالذاهام.ه.فناللاحلك؛مارح٩ة.ذ:صُدريغاوانمن\4.:صءاوس

لابحورحشلااةرمصريودنامأواهرمغولماحوءازاوسافوراندوأممردوأطاساوأبو

ذاخ'اا.او:رو ٥ !سةكحاذهلاقمارحسبافناو,حةروصهفسباااثفكلذريغوضرالا



)؟٤٠)

ءاحجام
لاقكلامناسل١نعدلزن'راجنعةدعوا١متال۔خ4و"رحنمف-

انهنمسدعبالاممكلذوحتوأةمامعوأبوثوأطئاحىلعاةاعمناكنافناويحةروصهام
نكلولاقمارحميسيلفنهنمامماهوحوةداسووةدخموساديطاسبيفناكناومارحوهف

يتلاةقرمنلابابلاثيدحأببسنالمنتلقتيبلاكلذةمحرلاةكئالملوخدمنمبله
«ملسوهيلعةتناىلصةتنالسر»ةهاركلاهذاخناعنمىلعلديثيدحلاوةشئاعاهنرتشا

قرفالولاقربواصتهفيذلاتسلاكالملالوخدمدعونارودلادعوهركذوثكالذ

لاقهأ_:هموةلسملافان:.ھذمصيخلتاذهلاقهللظالامولظهلامنبه۔اكفالذف

ةينحيبأوكلامويروثلابهذموهومهدعبنفنيءبانلاوةباحصلانمءايلعلاريهاج
لظاملسيليتلاروصلابسابالولظهلناكامعىهنيامناءامدقلانمموقلاقومهريغو

دنعةشئاعتيدحيفچملسوهيلعةللاىلصءينلاهركتأ»يذلاچرتسلاناهفو»
ثبدحيفةقرملاكلذكولظهروصلسيلوموهذمهنأدحأكشيالدمحأونيخيشلا
مو۔۔هلاىلعةروصلايفيهنلاهيرهزلالاقو»»ةتطااثيداحالاينإكلذكونابلا
ريغوأبويفا3رتااكءاوسهفىهيذلاتابلالوخدوهفىهاملامعت۔اكاذكو

ثداحالارهاظبالعنمةممريغوأنهمطاسوأبووأطاحفتاك٩وسومر

يفاقرناكاماهنمزوجنورخآلاقو»يوقبهذ.اذهوةقرملاثيدحاميسال

هلاود_ح١نمساقلابهذموهواماطذاحيفقاعءاوس۔والم١نهتما.أوسبو

لانهناكامعنملعاو_هجاورنابلايفقالايراصنالاهحذطف١ثيدح7

هة_مصخرلاو.رانللراغصلاتانبلاسمللافدروامالاضايعيضاقلالاقهريخابو+وو

تا:بابسمالاةحاباناممضعبىعداوهتنبلكلذلجرلاءارشكلامهركنكلكلدىف

ثرداحالا٥ذهمخوده

متءاليخهبونرجينميفاجامزح



))٤٠٥

ءاليخهبوثرجتلجرىلاةمايقلامويهللارظ.الملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»لاق

ءاجام
سنتبونيفاقرتناكاذاةروصلايذلايعتسايفصيخرتلانم]لتح نعةديبعوبأ

په.اعلخدفيراصنالاةحاطوبأىكتشاهنأينغلبلاقديزنبرباج

هبو:رجهلوقةددمتمقرطننسلابابرأدنعثيدحللوةمحررظنيأهتنارظنيالهلوة»

ةجامنياوىناسنلاودوادييأدنعرمعنباثيدحيفءاجايهريغوأارازاناكيأ اعوفرم
ليقةمابقلاموبهبلاهتنارظنيملءاليخائيشرجنمةمامعلاوصيمقلاورازالاىفلابسالا
ةبذملالاسراهبدارملاةمالالابساولاطبنبالاقهلمشلاوءادرلاوناسليطلاكلذل:.و

لا۔الانمداتءملاىلعادئازال,رطنسم..قلاماكال٫وطتوليفةداعلاهبترجامىلعادئاز

ةمسلاولوطلايفسالايفداعملانعدازاملكةهاركءايلعلانعضايعيضاقلالقندقو

متهإبوثينارتناكاذاةروصلايذلامعتسايفصيخرتلانمءاجامح

نبةبنعن؛ةلادبعنبهللاديبعنعرظنلايبأنعكلامهاورثيدحلاهىننلبهلوف»

اعدففينحنبلهسهدنعدجوفلاقهدو.ييراصنالاةحلطيبأىلعلخدهنأدوعسم

ريواصتهيفناكلاقهعزمتلفينحنبلهسهللاقفهتحتنماطمنعزفاناسناةحلطوبأ

ناكامالالقبملالهسلاقتملعدقامأهملسوهبلعهللاىلصةتنالوسر»لاقدقو

وبأوضرميأ«ةحاطوبأىكتشاهلوق»يفنلبيطاهنكلوىلبلاقبوثيفاقر

نبالاقراج:اانبكلامينبنمىجرزلامارحنبدوسالانبلهسنبديزوهةحاط وهريثالا
لوسرىخآةنيدملاىلازوماسملاوهكلسوهبلعتنالصةلالوسر»»رجاهاملولاقيردبيع

ىلصةتلالوسر»مماهلكدهاشلادهشوحارجانبةديبعيفأنمبوهنابملسوهرلعهللاىلصةتلا

هلونبروكذملانامجشلانموهوةباحصلانمنيروكذملاةامرلانمناكوهملسوهلعهللا

هد٫نببيروهسهنبملسوهاعهتلاىلصهللالوسر»يغبناكدوهشمماةمدحأموي
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هيفناللاقفةحاطابأليهتعزنملهلليقفهنتاصيقعزنيناالجررصأفهنودوسيسانأ
» ے۔اعدقام»ملسوهبذعةلاىلصهللالوسرإلالاقدقوريواصنإه

لوسرليقيلهردصبلواطت زوديرحلوقيوملسوهيلعتلاىلصةتلا نوديسفنوكرحت

نمريخشجلايفةحلطيبأترصلوقب4ملسوهيلعهللاىلصهتالوسر»ناكوكسن

ةروسارقةحلطاباناسنانعومهبالساذخاوالجرنبرشعنينحمولتقولجرةئانم

ىنوزهجاخيشواباشىنرفنتسإيفرىرألافالاقثوافافخاورفنا»ةبالاهذهىلعىنأفةءارب

مهوركبيبأمموضبقتحهملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»2توزغدفهو۔.هللاقف

هنونفديةربزجاودجفتاذرحبلابكرفهوزهجفينوزهجلاقفكنعوزغننحنفر

يفوتهنال.ةوكلامنبسنأمألسمأجوزناكوريذتيمفمايأةعبسدعبالااهبف ةنيدب

نانعن؛ناملعهيلعىلصوةنسنيعبسنباوهونيثال:وعداةنسليةونيثالثوىدحاةنس

ىلصةتلالوسر»دمبموصلادرسةحلطابأناسنأنعتباثنعةماسنبدامحىورو

دهشياذهونيسمخوىدحاةنسةحاطوبأتاميادلالاقوةنسبرأ؛مملشوه.اعهللا
هلوق«ملعأهللاوةنسنبعبرأ4ملسوه«.اعهللاىلصةلالوسر{دهاماصهناسن]لوقل

كلامدنعثبدجلايوارءاهقفلادحأدوعسمنبةبتعنبهللادبعنبهللاديبعمهنمچسانأ
اسناةحاطوبأاعدفكلامةياوريفوكلذبرصأةحلطابأناينعيهالجررصأفهلرق «

كلامةياوريفوهنحتاصيمفهلوترمهألالجرلااذهمساىلعففأملوهنحتنمالمعزف
رظناوتيقرلمخهلطسبلانمبرضةلمهمءاطوميلللونونلاحنفبطخلاوهتحتنماطع
نأرهاظلاوةشورلاطسبلانمطفلاوةسوبلابايثلانمصيدقلانافنيترابلانيبممجا
ضعبنأوأطاسبلاكاشورفمراصنيحازابعطخلامساه,اعقلطافاصيقناكشورفاا
شارفلامسابهنعربعفشورمةقيقحرخألانقيتيملوشرفدقصيمقهنانةيتةاورلا

كلذلئاقيهلليقفهلوق»نايبةدايزفنصملاةياورينفلاحلكىلعومهدنعدوهدمل

هبفيذلاتببلاناهلرةنمينعيمنماعدقامهلوق»هدنعناكهناففينحنبلهسوه



( ٠٧(

لجرلاقف يفنلبيطأهنكلوىلبلاقفبو:يناقرزاكام"الالةيملامهنم م:الانمطوحأو

ءاجام
ع.انجرخلاقهللادبعنبرباجنعةديبعوأميهسابالاينلمجتلابرمالايفزوس

» ىلصهللالوسر رامنايذةوزغيفملسوهيلعةتلا

حتعبچامترهلوقزفينحنبلهسوهوموقلانميأ4ممنملجرلاقفهلوق»فرح

هلوةوهرودملانعدعبلليا«ىسفنلبيطأهلوق»ايشوواشقنيأفاةلانوكسوءارلا
لايعتسازاوجىلعلدبثيدحلاوكلامأهورب١فنصملادنعةدابزممالانمطوحأو

تناكااهناروصلاذاخنايناملصاحوكلذيفاللامدقتدقوبونياقرناكام

ثيدحلااذهرهاظااقلطمزاوجلالاوقاةم؛رأفاقرتناكناواعامجامرحماسجأتاذ

افليصفتلاومراىتحامتاطممنماو تعطقناومرحلكشلاةمئاقةئملاةنباثةروبمتناكن

الاةاعمناكناوزاجنتمامسناكاعبارلاوزاجءازجالاتقرفتوسارلا

ميهسابالايفلمجتلابرمالايفءاجامزتم
ةوزغىمستوعاقرلاتاذةوزغركذيفةيبلحلاةريسلايفوهرامعايذهلوفه

ةوزمغدعبتناكةوزغلاهدهوراناينبةوزغوةبلعثينبةوزغوبراةوزغوبرجاعالا

راباةوزغب-مأيذةوزغمكالاىعسوفولاةال_صيفاهركذمدقتدفوريظنلاىن؛

يتأثالةرجملانمارهشنبرمشعوةسمخسأرىلعتناكةوزغلاهذهونافطغةوزغاهللانو

هنأكوعئاقولايفناتبراقتهغئرانلايفناتفلتخمناتوزمغاممفلوالارن٥تضمةللةرشع

ىرخالاركذدنعهذهفعقاولااركَحفىرخالابنبتوزنلاىدحاةاورلاضعبىلغهبتشا

يرداالوسكملاكلذكو ربخأهنانافطغةوزغبسوثيدحلااذهليوارلادارأامهأ

أيذاوعمجترامناينبوبراحينبوهبلعثينبنماممجزأب(ملسوهيلعهللاىلصءيبنلا)

ةنيدملافارطانماوبدصدنانوديرينافطغرايدنمعضوموهوءارلاديدشتوةزهلاحتفب



)٤٠٨).

«ملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرب»اذاةرجشتحلزانانأامنيبفهتنادبعنبرباجلاقف
ىلاتمقفهللادبعنبرباجلاقلزنفلامفلظلاىلاهنالوسرايلهتلقلاقانيللبقأ

ه.اعهتناىلصةلالوسر»ىلاهتبرقوهترسكفهاثتورجاهفتدجوفاهتسمتلافانلةرارمغ

ىلصةتنالوسرومهبلاجرف لوسرفريسماوعمسفالجرنيسخوةثامعبرأيفملسوهعتنا

«ملسوهياعهللاىلصهتنالو۔رإفلبقألابجلاسوءريفاوبرهفملسوهبلعةتناىلصةتلا
ناندعنبدعمنبرازننباوهرامناوةليلةرشعىدحاهتبيغةدمتناكوابرحقليملوةنيدملاىلا

تاذلاقبنأبجوةوزغالفصولاناكاذاهناللاكشارامنايذهلوقيفوةاشلارامناهللاقيو

عفدنيورامناوذالرامناونبموقلانالرخآلاشارامناىلايذةفاضايفنامنةنؤماهنالرامنا

اذهحصاذاوىنعملاثيحنمهلعننوكيقرفسلانمعةوزنلاتلعجاذااملوالالاكشالا

هبب۔ميذلارفسلايفيأرامنيذرفسيفنوكبىنملانالينانلالاكشالااضيأمفدناليوأتلا
لهأةرابعحضوالاو هلوت»هركذمدقتملاعضوللمساوهورمأيذةوزغرلوةيفريسلا

تعحماوقرمنتمهناةوزنلاهذهرمأيفهباوحرصامىلعلدباذهخلاةرجشتملزان

يأ«لظلاىلاهلوق»لاعتيأ«ملههلوق»لزنملاملباطثيحةقفرلكلزنفرجشلا
مألظلانوكلللكالانمهدنعامهلركذيإلولظلاىلاهاعدامناوسمشلارحنمهيفحمرتستل
قالخالامراكمنملوكأملاركذنعضارعالانالوسمشلايفناكنمهبطي؛يث
لوالاهدصقنعلدعيألاخهلوت»ريقحءيثلاناكنااسالةرهاطلاسوفناامبشو

مهرمأدقناكهلعلوهلبقاولزندقاوناكمهنالدياذهوهتبادرهظنعيأ«لزنفهلوق

ةرارغهلوشويجلاملاوطيهوةمياغعةسايسمهمدمتيفولزنملالنيعومدقتلاب

«ءاثنورجهلوق»رثارغحاولدعلاهبشيهفلاامهنيبناتلمهماهدعبةمجعملارسكب

هي.۔راملمساوهوةلصأهنزمهومضتوناتلارسكبءاقلاواهنمريغصلاوه؟

ولو‘اهةفلالوقلقباطموهورايخلاهبشيعونىلعءاثقلاقاطيسانلاضعبورايملاسانلا



٤٠٩ ()

بهذيلهزهجانلحاصاندنعورباجلاقةنيدملانمهبانجرختلقفمكلنبأنمولاقفملسو

ىلابهذفهتزمجلانرهظىعريف ملسوهيلعةتلاىلصةتنالوسرهيلارظنفناةلخنادربهيلعورهظلا

يفهدوجولداعبتساكلنيأنموهلوق»»رايملاوءاثةلابتنحةهكاغاذخأيالفلح
ناكاذاهلمدقامعلزنملابحاصلجرلالاسينأزاوجهيفونادلبلانعديعبلاناكملاكلذ

هعمهطاسبنابلزنملابحاصىلعرورسلالاخداهيفنالةلزنلاميظعهالاريبكلزانلا

يأچانرهظهلوق»ىعرالاىلاهجورخزاهجهل؛ورهنيأيهزهجتهلوقلههلهحارشناو

امناوهوبوكرلااهنمدوصقملانالكلذبتيم۔انباكر نالثمايفورهظلالعنوكب ةتبنلا
اضرأمهليعطيالوهبوكرصكلمه.اعصأنععطقنايأقأارهظالوطقاضراال

هديسنباهلاقيثولاهبمهضعبصخوططخمبونمضلابدربة۔,ثتهنادربهلوق»

رظنيأههسرلارظنفهلوة»بايثلانميلابلاوهونيتحتفبقلخةينثتهناقلخهلوق»

دجملثيحاهسبلىلارطضالهىنعملاونبذهريغنابوثهلالأهلوقليلدبهلالركنم

اذملاعرشمومذمنودلارايتخاولاجتلاىلعةردقلاعمسابللانمنودلاراتخامأامهريغ

ركباوناكفلسلاضلاقاذهلوباقملاقاقحتساىلاهبغابيملناوهريغوتبدلا نوه
ةرهشبوثسانمهعفربرعنبانعننسلايفوضفخنااويلاملابايثلانمنبترهشلا

لخدلاقبوبأنبرباجىرعيناهغصالاقاحساوباركذوةلذمبوثهللاهسبلأ

فوصةماعوفوصرازاوفوصةبجهيلعونيريسنبد_حىلعد۔شارنبتلصلا

ميرمنبىسيعهسبادقنولوتبوفوصلانوسبلياماوقأنانلظألاقودمحمهنعزأ۔ثاف

فوصلاوناتكلاسبلدت«لسوهلآوهباعهتناىلصءينلاهذأمهنأالنمىنثدحدقو

سإنانوراموقنأاذهنمهنيريسنبدوص.وعبتتنأقحأانثمنةن_۔وناطألاو

ادحاوايزنورعتكلذكوريننممسقنانونعوهنورحتيفهريغنملضفاامئادفوصلا

ركشلاسيلواركتماهنعجورملازوربتآئ.هواعاضوأوامو۔رنورحتيفسبالملانم
ي,مالكلوتاينلابلامعالاناكلصاحلاولامنعجورملاكارتواهباعةظفامملاواهبدبتنلاالا



)؛٠١٤)

لاقامهاياهتوسكةبيعلايفنابوثها«هللالو۔راي»تاقفلاقنيذهريغزابوثهلالألاتف

هيلعنلاىلصةلالوسر»»لاقفبهذوىلومئامهسبا»هتوعدفلاقاه,سبليهرمافهعداف

يفهللالوسراي»لاقفلجرلاهمفهلريخاذهسلأهةنعهللابرضهنامهملسو

ةديبعوبالاقعيبرلالاقلهتناليب۔ىفلجلالتقفرباجلاقةتلاليبسيفرمنلاقفهتناليجس

نسحلاسابللابنيملسمللنيزتلاينملسوهيلعةتلاىلصءيبنلاونمضيرحوبيغرتاذهو

هلوق»جرخلاانننليفيهوبايثلاهيفلمجمامةلمهملانيملاحتفبةبيعلهلوقفىونام

اذاىطعأاملجرلاركذبنأزاوجىلعليلدهيفواهيسةكيلهتيطعأيأيامهإي!هنوك
چهلامهلوق»رسأبرمأوهواههيسبيهللقيأبهرمأفهلوق»ةينلاتصلخودصقلامل۔
وهفهرهاظريغهبداربظفلههقنعهنلابرضهلوقفالوأامهسبلنمهعنم؛ىثيأيأ
هاديتبرتوةللاهلتاقملوقكآهانملدصقريغنمبردلاةنسلأيفةيراجلاظافلالانم
دارأهملسوهيعهتناىلص»نوكينأفاخلجرلانكلكلذوحموهمأهنلامغرأو

تلاليبسيفمعنملسوهيلعةلاىلص»لاقفةللاليجسيفلاقاذهلفظفالاةت.ةح رباجلاق

هنلاليدسيفاهلوةيف«ملسوهلعةالص»هئاعدلةباجااذهوهتناليبسيفلجرلسنف

لجرلاىطعينألأسهناهلصاحوةرابعلاهذهبامنأتسمءاعدهلاعدكاذلجرلاهلأ۔املهناف

كلذنوكيناوه:ةيقحدريلنأدسبلسوهيلعنلص»هناسليراملاظفالاةق.ةح
هصرحنفظفالاكلذعمساملةصرفلامنتغالجرلانالمتحمولاسامناكفةلاليبسيف

ةدامشااىنتىلعليلدهفودارملابهععمداتمملاهارحمنعظفالافرصةداهشلاىلمت

اذهوةديبعوبألاقنيتللاسبانءينهيههلآريخاذهسللأهلوقواهبفةبغرلاو

نسحلاسابللابنيلسءالنيزتلايفملسوهيلعهللاىلصهيبنلافنمضيرحتوبيغرت
يفءلاحلابحليجةتناناهملسوهبلعهللىلص,هنعحيحصلاثدحلايفدرودقو

يلعو«ملسوهيلعةتناىلصءيباا»ينارلاقهيبأنعيشبحلاصوحالايفأنعنغدلا
لالايتأنملاقمعنتلقلامن.لهلاقفنودبوثيلعويئاسنلاةياوريفورامطأ



)؛١١)

نوعبرالاوسناسلابابل

ىلعهمجلامويرايتخافميهءاجامزجح.اهموبلضفوةمجلاةالصيفف
٦ملسوهللعةتلالصتالوسرلاقلاقةديبعوبا»مابالارثاس»

رثكلاقءاشلاولبالانمةتناىنآآملكنمتلق يناسنلاةياوريفوكيلعهتماركوهتمعن

مالسلاهيلعهنأرباجثيدحيفوهتماركوكلعهلاةم۔ذرثأىريلفالامكاناذافلاق

هياعالجرىاروهسأرهبنكسياماذهدجناكاملاقفهرعشقرمتدقاثمشالجرىر

ءاورهبوهبلسنياماذهدجمناكاملاقفةخسوبايث ىحبىلاعتهللانأننسلايفودمحأ

مهناوسيراوباسابلهدابعىلعلزنألامجللىلامتهتبحملجالوهدبعىلعهتمعنرثأىرينأ
هنمومذيامهنمودامهنمةثالثىلالاجلاممضعبةوريخكلذىوقتلاسابلواشيرو

اتهرماوأذيفنتوهتناةعاطىلعناعأوهتناكامهنمدومحملافمذالوحدمهبقاعتيالام

مومدملاولاتقللبرحلاةلاسابلريظأوهودوفولللمجتي4ملسوهراعهنلاىلص{ناك

ريثكنافهبلطهىصقأوديملاةياغوهنوكبناوءاللاورخفلاوةسايرلاوايندللناكامهنم

ند۔_هنمالخاموممدبالودمحاليذلااماوثكالذىوسهه\لسلسوفنلانم

عأهللاونبفصولانعدرجنونيدصفلا

متاهمولضفوةمحلاةالصيفذو.رالاوسداسلابابلاوم

ةهلانعسنماهبلحنلاناىلاةراشابايثلابلمجتلاثيدحدمببابلااذهركذامناو

نالكلذبتيمسليقحتفتومبللنكستدقوءاحصفلاةغللايهوميملاويجلامبةمجلاو

ريل١نمهفم١ليواهموفضرالافءاوهعامتحالليقواهف٣مداقاخ

ةورملابةلها١فىعستتاكو

ميهمايالارئاسىلعةمجلاموبرايتخايفءاجامزتم

نعناخيشلاهاوردقوهنعهللايضرفنصملادنعلسرمثيدحلايةديبعوأهلوقف



)٤١٢(

مدمبنمهاندتوأوانلبتنمبا:كلااوتوأمهأديبةمايقلاموينوقباسلازولوالانورخالانحت

» ةمابقلاموبنوقباسلانولوالانورخآلا»يتمأوانأيأنحنهلوق»ةربرهيبأ
نوقباسلاوىلاعتهنلادنعاهاجوةلزنمنولوالاوايندلايفادوجووانامزنورخالادارملا

لخدينملوأومهيبىضقينملوأوبساحنملوأورشحنملوأ.مجنافةمايقلاموب
ةماضلامونولوالاوايندلاله ١ نمنورخاالانحمملسمدنعةفاذحثدحيفوةنلا

مدسةتيفزاىلعيمحلادوجولانوديونادوجولارابتعالاوقئآللالبقليفنملا

هنعهللايضررمعنذايونملامدقتلارابتعالجالوىغخمالاملضفلانمادوجورخأتملا

هبابىلعةباحصلانمةعامجعمتجاهتفالخمايأيفكلذونايفسيبأوسابعلالبقلالب
مهروضحمداخلاهملعأومهريغولالبونايفسوبأوسابملامهنمهبانجعامتجالااودارأو

ىرتالاسابعلللاقفةيمحلاضابناينسيبأبلقيفلخدفلخدينألالبلنذا
لوخديفانرخأتانافانلذلاسابعلاهللاقفبرملارباكأرشاعمانيلعىلوممدةيهنأ
ىنعموانزورينكةنكاسةيناتحتفةحوتفمةدحوبيديبهلوق»لالبمدقتومالسالا
ضايعهدمبتساولجأنمديبىنعمليقوهديسنباهحجرويئاسكلاوليلخلامزجهبو
نامرلايفانرخأتعمةعمجللاندهذالضفلابانقبساناهانعملبهيفدمبالورجحنبالاق
نايبطرقلالاقعموأىلعىنعمبيهيدوادلالاقومهمدقتعماهنعاولضمهناببس
يهطلالاقفرظلاىلعبصنفعمىنعمبتناكناوءانثتسالاىلعبصنفريغىنعمبتنك

ريغلضفاللنوقباسلانحمىنعملاومذلاهبشلامحدللاديك\تبابنموهوءانثتسالليه

خسانلانالخسنلاىنمنمهيفجمدأامهيفديكأتلاهجووانبتنمباتكلااونوأمهنا
نحتهلوقعقو۔هرهظبريرقتلااذهبودوجولايفارخأتمناكناولضفلايفقباسلاوه
نرممديغوىراصنلاودوهلاينعل؟ماهلوق»احضاوايمأهنوكممنورخألا

لماشلاسنجلاباتكلابدارلاواوطعايأ«اوتوأهلوق»نيقباسلاءايبنالانايدأبنينيدتملا



(٤١٣(

هلاهللاانادهفهيفاوفلتخايذلامهموياذه «

مويىلاةراشالا4مماذههلوة»نارغلهاندتوأيفريمضلاونارقلاوليجنالاوةارونال

يذلاهلوقةسبالمىندأبحصتةفاضالاوهيفاوفلتخامهنالمهيلهفاضأامناوةمجلا اوفلتخا

مهموياذ_همنيخيشلاةياوريفوهنعاولضوةدابعللهلوبقوةعاطللهنبيعتيفيأههيف

ضرفهضرفبدارملاورجحنبالاقهلهللاانادهفهيفاوفلتخافةعجلاينعيمهيلعضرفيذلا

ساللاطبنبالاقومهداهنجابهنيعومهراكفابهجارختسامهيلعضرفهريغلاقوه۔ِظحة

رتفهنبمهيلعضرفة.جلاموينادارملا هيلعةتناضرفامكرتينأدحالزوجنلالهنالهوك

اوميقيلمهرايتخاىلالكوةيلانممومهيلعضرفهناملعأهللاولداماونمؤموهو

نوكينانكمبيوونلالاقوةمجلامويلاودتهبملووهمايالايأيفاوفلتخافمهتعيرشهبف

كنذيفاودهتجافرخامويبهلادباغوسيوأهنييعتمزليلهاوفلتخافاحمرصهباورصأ

اودارألاق(هيفاوفلتخانيذلاىلعتبسلالمجامنا)ىلامتهلوتيفدهاجمنعواوثطخف

ةمجلادوهيلاىلعضرفىلاعتهللانايدسلانعوهناكمتسدلااوذخأواوثطخأفةمجلا

ضمبلاقمهيلعلسجفانلهلمجافاثيشتبسلايفقاخمملهللاناىسوماياولاقواوًأف

ةطحاولوقوادجسبابلااولخداهلوقيفملعقواكمهتفلاخمنمبيجبثلذسيلو

مويلااذلياچهيلاةللاانادهفهلوق»ان.صعوانممسنولئاقلامهوفيكوكلذريغو

هيناوفلتخااملاونمانيذلاهللاىدهف)ىلاعتهلرقىلاءامباهيفوهنوقحمايقلاوهلوبقو

ىلاعتهللانمقيفوتومهنمداهنجا77نوكتزالمتحمةيادلاهذهو(هنذايقلان“

» ناو انموتض۔؛لاقإلهمسوهيلعهللاىلص»هثدنزالىلعىلاعتهللأنمنايهبنوكم

ملنبيبلنكلةعاطلابمرقلاخهيفاوءظءيواموباوعمتجيناهدابعىلعهتناضرف

ىدأامعبتيناليبتلكىلعبجوأوممداهنجابهونيعيوممراكفاهوجرخسنامرصألإ
موبهنالتبسلاموبدوهيلاتلاقفة_فالللالئاسملايفاكاطخواناكاباوصهداهتجاهللا

سانلاعطقنينايغبنيفضرالاوتاومسلاقلخنمغرفىلاعتهنلاناللمععطقوغارف



)؟٤١)

.احامدغدعبىراصنلاوادغدوهبلامبتانلهيفسانلاو

..«ديزنيرباجنعةديبعوبأةباجالاةعاسوةمجلامولضفيفف

موبهنالدحألاموبدارملاناهىراصنلاتمزو»مهالومةدابهلاوغرفتيومهلامعأنع
ةمجلااونيعىتحةباصاللمهقفوونيماسملاهللايدهفةدابعلاوركشللبجوملاقاحلاىدب

نانالاقلخىلاعتهللانااولاقو الاسلالاونلاتةلخامو»ىلامتلاقاكةدابعلل

ىفىلاتهنالىلوأهلضفاهيفةدابعلاتناكوةمجلاموبناسنالاقلخناكو«نودبميل

ىلعركشلاوناسنالاسفندجوأةمجلايفوناسنالاىلاهعقدوميامدجوأمايالارئاس

ةباصاللانقفوهناوهيلعانلصنىلامتهنالمتحممهضعبلاقو»ىرحأومأدوجولاةمه

هبلعهللاىلصهنلالوسر»»اهمدقينالبقةنيدملالهأمجلاقنيري۔نبانعحصام
مايأةبسلكهبفنومءتجماموبدوهيللناراصنالاتلاقفةعمجلالزنتنالبقوچملسو

ةبورملاموبهولمجفهيفركشنويلصنوىلاعتةللاركذنامويلمجنلفكلذلثميراصنللو

ىلاعتةالزناوةمموبهوم۔فمهركذنيتعكرذثمويمهبىلصفةرارزنبدعسأىلااوعمتجاو

وبنمةالصلليدوناذا)كلذدعب كلذبمهنعىنكنيبانكلالهاياهسانلاوهلوقه(ةعجلام
بتبقاعتمانلعبتهيفانلهلوقمهترثك ةئالثلامايالاناانلكبتمهنوكهجوورصحلاةدافالمدق
ةمجلامويانرتخانحتينملاوةحجلامويمدقتيفكشالوةيلاوتم اهدمباماوراتخادوهيلاو
دوجولايفمدقتلاعممهنافانايونعملاقبسلانايلاءلمبهيفودوهبلامويدمبىراصنلاو
نم؛يثىلعنوردقيالزأباتكلالهأرطيالث»مهبلعمدقتلاانلاوكرتوانعرخأتلااوراتخا
دغدوهيلاهلوق»«ميظعلالضفلاوذةتناوءاشينمهيتؤيهللاديبلضفلاناوهنالضف
قلعتموهوفرظلاىلعبوصنمانهآدغيبطرقلالاقعبتهلوةلريسةتدغدعبىراصنلاو
ادغنومظعيدوهبلاهريدقتفوذحم فرظذنالريدقتلااذهنمدبالودحندعبهلوقاذكو

ةثلانعربخنوكيالنامزلا
مهةباجالاةعاسوةمجلاموبلضفيفءاجاماتح



(١٥(

_زرعىنثدخه_همتسارابحالابمكتيقلفروطلاىلاتجرخلاقةربرهيلأنع

نعهلتلقنأهنثدحاميفناكوچملسوهيلعهللاىلصةنالوسر»نعهنثدحوةاروتلا

«مويريخملسوهيلعهللاىلصهقلالوسره

يئاسنلاويذمرتلاودوادوبأودمحأوكلاماضيأهاورثيدحلاهةريرهيبأنعهلوف,

وهوصوصخلبجعرشلافرعيفهنأالالبجلكةنالايفوهليقهروطلاىلاهلوقب

دارأاناهناروطلاىلاةربرهيبأجورخرهاظوءانيسروطىمسيوىسومهبفماكيذلا

لاقفيرافغلاةرصيفأنبةرمصلتيقلفةريرهوبألاقثدحارخآيفكالامدازوثارتلا

لوسروتعمستجرخامهيلاجرخنألبقكنكردأوللاقفروطلانمتاقفتلبقأنبأنم

ىلاومارحلادجسملاىلادجاسمة:الثىلا“الايطملالمعتاللوقيملسوهيعهللاىلصةللا

وباناكزاو«ربلاد.عنبالاقهكشيسدقلاتيبواابليادجمىلاوادهيدجس. ةرصب
كربتييتلاعضاوملاككربنلايفاماوروذنلانمبجاولايفالاةريرهوباهربمفاماعهر

وهش ةربرهيباجورخذازوجيويهنلايفلخادبسبلظهتنايفخالاةرابزكقحابالواهد

اهبلارفاسيىتحاهتاذللضفاملةعقبضرالافسياىكبسلالاقوهلتنعةجاحروطلاىلا

داهجواملعنماهفىنملبهتاذلاهيلارفاسبالفاهريغاماوةثالثلاهذهريغلضفلاكااذل

«رابحالابسكهلوقوناكملاكلذيفنمىلالبناكملاىلاةرذاالمقتملفكلذوعوا

هريلوهملسوهبلعهتاىلصءيبنلافنمزكردأريمحنموهوقحاابأىنكيعنامنبا

نيتنثاةنسصمحمتاموةشئاعوبيهصورعنعىورباطخلانبرمعنمزيفملسأو

ربحعمجرابحالاونامعةفالخيفنينااثو رابحالاىلابعكفيضأواهحتفوءالارسكم

يفةفاضالاوهبهتباتكةركبربحلاىلافاضيوىلوالاهنا.ءاهاعءاململاأحامهنال

مما هلوةو»»ةركاذمللينعب«تسالهلوف»ليملاديزمهلوفدحىلعصصختللنبهض

هللاىلصهتنالوسرنعهت:دحوهلوقو»اهيفامضعبيلركذيأهةارونلانعىنثدخخ

يبطرقلالاقراهيأ4موريخهلوق»4ن.تع۔۔امضهلتركذيأ4اسوهاع



(٤١٦٩

طبهأهنوهيعةناباتهينومالسلاهيطمداةناقاخهيفةمجلامويسمشلاهيتملط
» ضرالاىلاءامدلانم «

نزوىلعررشأوريخأامهلصأفةلضافمللاتناكاذافاهريغلوةلضافمالنالمعتسيرشوريخ
سمشلاهيلعتملطهلوقبفوصوملامويلاىلاةفاض.اهنأريغةلضافمللانهيهولفا
نأمدنعحصالاوةفرعموبنملضفأةمجلاموبنأيضتقياذهيةلاموبهلوقلف
هبفهلوتفعوبسالامايألضفأةمجلاموبوةنسلامايألضفأهنأبعجولضفأةفرعموب
هللاقلخ ىلامدآ يفمالسلاهيلعمدآقلخناكوليضفتللليلعتةدودمملالاصملارخآ

تسيلةدودمملالئاضفلاهخ۔هنأرهاظلاضايعيضاقلالاقوةمجلاموبنمةعاسرخآ

هبفعقواملنايبوهامناوةليضفدعيالةعاسلامايقوةنجلانمجارخالانالهتليضفركذب
عفدوىلاعتهللاةمحرلينلةحلاصلالامعالابهيفدبعلابهاتيلعقيساموماظملارومالانم

اذهوةبرذلادوجولببسةنجلانممدآجورخولئاضفلانمعيجلانأب«درو»»هتق
لبادرطاهنمجرخملونيحلاصلاوءايلوالاوعايبنالاونيلسرملادوجوومبظملاللا ءاضقل
ءايلوالاونبقبدصلاونيثيينلاءازجليجعتلببسفهةعادلامايقامأواهيلادوميمثهراطوأ

اهلبقوةبوتللهقفويأههيلعهتناباتهيفوهلوق»مهفرشومهنماركراهظاونيحلاصلاو
» ط,هأهبفوهلوق»«يدهوهيلعباتفهبرهابتجامنفىلاعتلاقهيلعةنالامظعأيهوهنم

فنصملادنعرخؤموهوةبوتلاىلعموقلاةياوريفمدقمطابهالاركذولوعفدللءانبلا
هيفةمملامويسمشلاهلعتمءاطموبريخةربرهيبأنعرلسمدنعثدحيفوهنعةلايضر

نينلصخهيفركذفةملاعوبفالاةعاسلاموةتالواهنمجرخأهيفوةنجلالخدأهبفومدآقلخ

ءاملاىلاةنلانمجرخأدقنوكيفاهنمهجارخاوةنجلاهلاخدامهثيدحلااذهيفانسل

ةتسلامايالاانلقوهجارخامويهقلخموباكنافريثكنبالاقضرالاىلاءامسلانهطبهأث

يذلامويلاريغينهجارخاناكناف(رظنهبفو)ايندلامابانمموبضعبةنجلاينمقادقفمايالاهذهك
نبالاقامكةنسفلابمو.لكزاانلقوهيفقلخ ربرجنباهراتخاوكاحذلاودهاحعورسابع



(؛٧١)

اقافشاسمشلاملطتتحةمجلاةليلةخيسميهوالاةبادنماموةعاسلاموقتهيفوتامهبفو

دوجولاببسهنوكلاةمجلاموبلئاضفنمطابهالادعامناوىهتناةلبوطةدمكانهتبلدةف

هكرآدتينأدارأىلاعتهنافمالسلاهيلعمدآىلعةنماضيأوهولاحلااذهىلعهنرامعوملاملااذه

نيبتتةحنمللنالةمنلاردقملعيلوةنجلاتاجردىلعأىلاقتريفةدابعلاوةعاطلابلوزنلادمب

سابعنباوةريرهيفأثيدحيفامكةنسفلارمعنأدعلهكتامهيفوهلوق»ةنحملادنع

سبقفأراغبنفدوةكمليقنيعبرأالاليقونبتسالاليقونبمبسالالبقواعوفرم

هالجروةرخصلادنعسدقلابليقوريثكناهحصودنملابليقوفيلادجسمدنعليقو

اكنمؤملاةفتوملانالةمجلالئاضفنممالسلاهيلعهتومركذامناوليلخلادجمدنع

هتافواذكوافرشهلبجويهيفمدآقالخاكشاليضاقلالاقاعوفرمرصنانعدرو

«ةعاسلاموقتهفوهلوتلهتابكنلانعصالخلاوسدقالابانجلاىلاهلوصولببسهناف

لبجعتنينمؤمللناتميظعناتمعكلذيفوايندلارمعاهبيضقنيىتلاىلوالاةخفنلايهو

ةمجعمءاخمخةينحمةانءمئةلولانبسلاركومبللمضب«ةخيسمهلوقزمرئادعأبيذهتوماو

داصلالصالاوريثالانبالاقىنعمونيسلاناكمداصلابيوروةينصمةعمتسميأةحوتفم

ىتححبصتنيحنمةممجلامويانموقةياوريفوهةمجلاةللهاوقه ةدابزاهفوسمشلاعلطت
ءانصالانافنصملاةياوريفوسمشلاعولطورجفلانيس,امزوكيمهتباوريفءانصالانافنايب

نامجلانكمموهلاكليللايف حبصتنبحنماهؤانصاواهفوخدتشيوهاكليالايفىنصتاهنألاقب
اهفوخدتشرامعناهنارهاظلاوليقاذكسمكلاعولطورجةلانيباهمايفناهبفوسمشناملطتنألا

داتعملاابمضوهنمتملطاذافاهبرغمنمعلطتناىشختفعولطلاتقوهنالتقولاثلذىف

«ينردنعاهملعامنالق»ىلاتهلوقيفانيال.7اههايتوباودلاتنمأقرسثملاوهو

نماةفشانموقةياوريفوافوخيأچةامشاهلوقلهازدلامايعمرركتمةهلاموينال

اذاوةعمجلكاهمايتنمفاختفةمجلاموبموقناهأتملعاهناكاهمابتنميأةعاسلا

ذاافوخدشأنوكبنألماكلاناسنالليغبنيفةعاسلاكلتيفتافاحباودلاتناك



(٤١٨(

هاياهاطعأالااثيشةنالأسييلصيمماقوهوملسمدبعاهفداصيالةعاسهيفوسنالاونجلاالا

اتف أرقفموبةمجلكيفلبتاقفمويةنسلكيفكلذبمكل

باقعلاميظعوبابلادسنمبابلالاىلوأفوخوبارتلاريبضتنمباودلافوخ

ليقجردوبداملكىلعمقيةبادلامساناللصت.ءانتساسنالاونجلاالاهلوقف
دجيانأبدعبتساواهنورظتنياطورشةعاسلايدينيبنأاوملعمهنأمهقافشامدعهجو
نوخصيالطورشلإباومطينألبقسانلاناكدقوطورشلاهللعالوخيصيالنممهنم

مهريغهفرعلامةعا۔لارصانمنوملعيالسنالاونجلاناهيفو«ربلادبعنبالاق >

زالقعتاليهوةبادلكةخاصاهجويبطلالاقومهفلاهنعرصقيرصأاذهوباودلانم

ولمهنانيلقثلانعءافخالاةمكحوليقهناحبسهلاةردقدنعبجتالوكلذاهمهليةلل

» ىلاعتهناليقو»مهبلعلوقلاقحوفيلكتلاوءالتبالاةدعاقتاتخاكلذباونشوك

لكىقبتفاهبديمنضرالاداكنامنوثشلالئالجورومالامئاظعنمةمجلامويرهظي

يةعاسهبفوهلوة»ةعاسلامايقلاقفشاهلخاديذلابعرللةخيصماهناكةشهدةلهاذةباد

هلوقههديباهليلقتىلاراشأفهيفهلوقويالاثيدحلايناهرينصتهيلعلديامكليلقتلاهركتامن
انموقةياورينوهيلصيمئاقوهوهلوقفدصقريغنمةقفاوموأادصقاهقفاو,يأاهفداصبال
ليلدبءاعدلاةالصلابدارملاومئاقطاقسابيلص.وهو وأيلصبهلوقلريسةتهنافاث,شةتنالأسيهلوق
رخآنوكتفيكوةربرهوبألاقثيدجلارخآيفكلامىورامليلدبةالصلاراظتناهانعم

وهوملسمدبعاهفداصيامهملسوهيلعةلاىلصةتنالوسرإلاقدقوةمجلاموييفةعاس
اسلحعسلجنملسوهبلعهتناىلصةتلالوسر»لقيملامالسنبةللادبعلاقفاهيفيلصب

لأسيهلوق»كلذوهفلاقىلبتلقفةريرهوبالاقيلصيىتحةالصيفوهفةالصلارظتنب
نمةجامنبالوچهاياهاطعأالاهلوقلهءاعدلابادآلامكىلعملسملابقيليائيشةن

موبزوكنةباجالاةعاسيأموبةنسلكيفهلوق»امارح.لأسيامةمامأيبأيدح
هناغهثطخيفهنظرثكأىلعلاقامبروأطخملاعلاناهيفرمعوبألاقةرصماعلكيفةمجلا



)؛٩١٤)

هيلعتناىلصهتنالوسرولقدصلاقفةاروتلابمك ةممجلاموبةعاسرخآيهرباجلاقلسو

.هنافخلاةاروتلابمكأرقفهلوقنمكلذذخأامناوهبفتبثتاابلطهيلعدر!ذاملاعلاناو

ءينلارابخايفاكشفقوتيموهلنابتسانأدعبهيلاعجرمثهعضومنمقلاسدتل

لبلاقامناوصنكلذناهلحرصب{ةريرهابأنأىلعلقنلايفءاطلافوخفقوتاماو
عجارفمومعلاباكسةريرهيبأنمًاطابنتساكلذنوكنأبمكفاخفمويةمجلكيف
صاوخنمةمجلانأبهتحييو»فلتختالةتلارابخأوعقاوللاتباطمصنلاىآرفةاروتلا
نعآرابخاةاروتلايفنأ»باوجلاوةاروتلايفسكاهدجوفيكقةمألاهذه
هتالصدمحم»تمدناهيفنأىلعاهلضفركذوةعمجلاركداهيفزوكبنأدعبيالفتابنلل

ةتناىلصةنالوسرقدصهلوق»هتعنم.ةعمجلاتركذنوكبنألمتحموملسوهراع

نعهلقنيفةربرهابأقدصةاروتلايفكلذدجوالمكنأىلعلدياذههملسوهبلع
ةارونلاىنامةقفاومنالتقدصةريرهيلاللقبلولسوهباعهللاىلصهنلالوسر»

دوادوباوكلامدازةربرهيبالنكتملوهملسوهلعهللاىلصهتلالوسرل»تناكامنا

رابحالابكمميدلجفهندمالسنبنلادبعتذقاةررهوألاقدمحأويئاسنلاو

مالسبهنلادبعلاقمويةنسلكيفكلذبهكلاقهلتلقفةعمجلاموبيفهبهنتدحامو
مالسنبهتلدبعلافةعمجلكيفيهلبلاقفةاروتلابعكأرقنهلتلتفبمكبذك

موي.ةعاسرخايمههلوههنعتلايضرديزنباىنعيهرباجلاقهلوق»بعكقدص

هنعتنايضررباجهراتخأيذلالوقلااذهوةيفرظلاىلعموبحتفوةعاسنيونتبچةعمجلا

اهاهنأىتحلاوقالاهفتددعتوكلذيففالملارثكدقوةء.لاةعاسيفلاومأدحأ

هححردقرباجهركذيذلاوجراعملافاهنماذراتركذالوتنبعلرأوةنال"ىلاممضمل

ربلادبعنبالاقوه۔اعث,داحالارثكألاقهنأد۔حأنعيذمرتلاىكحوءايلعلانممج

نبةملسيباىلاحيحصدان۔ابروصنمنبديعسىوروبابلااذهيف؟يشتبنأهنا

اوفلتخيملفاوقرتفاثةعمجلاةعاساوركاذنفاوعهتجاةباحصلانماساننانمحرلاد۔مع



)؟٠٢)

ءاجاممالسنبهللادبعنعينغلبكلذكو

لاقةريرهيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأةهةباجالاةعاسليلقتيفيتم

ماللافيفختبمالسنبهللادبعنعينغلبكلذكوهلوق»ةعمجلاموينمةعاسرخآاهنأ

يباافيلحناكومالسلاابلبوقعينبفسويدلونمناكفسويابأىنكبيليئارسالا
وبأوكلامدازونيعبرأوثالثةنسةنيدملابتامرابحالادحأوهوجرزملانبفوع

مالسنبةللادبعلاقمثروكذملاةريرهيبأتيدحرخآيفيناسنلاويذمرتلاودواد
نبهتنادبعلاقفىلعنضنالواهبينربخأتلقفةربرهوبألاقيهةعاسةيأتملعدق
موبيفةعاسرخآنوكبفيكوتلقفةريرهوبألاقةمجلاموبيفةعاسرخآيهمالس
كلتويلصيوهوملسمدبعاهفداصبال«ملسوهيلعهتناىلصهللالوسر»لاقدقوةعمجلا

نم«ملسوهيلعةتناىلصهللالوسر»لقيلأمالسنبةللادبعلاقفاهيفىلصيالةعاس

كلذوهفلاقىلبتلقفةربرهوبألاقيلصيىتحةالصيفوهفةالصلارظتنياسلجمسلج
تلقلاقمالسنبهللادبعنعةملسدأنعرظنلايأقبرطنمهةجامنباىورو»

ةعاسةمسجاموييفةناباتكيفدجنانسلاج4ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرو»
يلاراشافهللادبعلاقهتجاحهلىضقالااثيشاهيفهللالاسىلصينمؤمدبعاهقفاويال

يأتلقةعاسضمبوأتقدصتلقفةعاسضعبوأ4ملسوهلعةلاىلصهللالوسر»

نمؤلملادبعلاناىلبلاقةالصلاةعاستسيلاهناتلقراهنلاتاعاسرخآيهلاقيهةعاس
لوصحثيدحلارهاظچليقناف»ةالصلايفوهفةالصلاالاهسبحالسلجمثىلصاذا

ىلعضيبمدقتيفيلصملاودالبلافالتخابفلتخمنامزلانأعمهطرش,عادلكلةباجالا
لامتحابهبيجأ»فالتخالاعمقفتنفيكفتقولابةقلعتمةباجالاتاعاسوضب
ةنظمدنمملاتقولالعجةدئافاذهلعلوليقامكلصملكلعفبةقلعتمةباجالاةعاسنا
عأةللاوةفيفخيهتناكناواه

مزةاجالاةعاسلبلمتيفءاجامزم
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ماقوهوملسمدبعاهةفاوبالةعبوسهفلانفةعمحلامو4ملسوهيلعتلاىلصءيبلاوهركذ

هديباهايلقتىلايملسوهبلعتلاىلصهتنالوسر»راشافهاياهاطعاالااثيشهللالاسيىلصي

ءاجام
اهنعةتلايضرنينمؤملامأةشئاعنعدبزنبرباجنعةديبعوبأهةعمجلاموبلسنلايفه

» ةمعلامويلسنلاوهبلعهنلاىلصهللالوسر»لاقتلاق «

عمةربرهيبأنعةعامجلااضيأهاورثيدحلاهملبسوهيلعةتناىلص"يبنلاركذهلوقه

«ة۔.و۔هلوق»اهلقيالومايقلااركذيملدوادابأويذمرتلانأالاظافلالاضعبلةرياغم

رغصمريغةعاسةعامجلاةياوريفوةرينصنامزلانمةعطقاهنافليلقتللريغصتلاةغيصب

نأدرودقوكلذةبقارمىلعيعاودلارفونتىتحمظعالامسالاوردتلاةلياكاهمهسأدقو

لأينبنيفمايالاكلتةلجنمةعمجلامويواملاوضرمتفالأتاحفنمكرهدمايأيفكبر
نععوزنلاوءاعدلاوركذلاةمزالموبلقلاراضحابالاضرعتمهراهنعيججيفدبعلانوكب

اهفداصياليأهاهةفاوبالهلوق»تاحفنلاكلتنمءيشبىظحهاسمفايندلاسواسو
نراقيلبامي4١اششهلوق+اهفءاعدلاعوقوقتاوااهد_صقنانمٌ١وهو

هاياهاطعأالاهلوقفريخهتنالأ۔دملسمويراخبلادنعنيتياوريفوملسملاهبوعدب

هديباهليلقتىلاهلوقفمحرةعيطفوأامنالأسيملامةدابعنبدعسثيدحنمدمحالو

ةباوريفواهلقيدوادوبأويذمرتلاركذيملواهدهزياهلقيانلقهديبلاقوةعاجللاةياوريفو
م٠

اضحواهبفابيغرتاهللقاماواهللق.هديبيملسوهراعهللاىلصهللالوسر»راشاوكلام

ملعأةللاواهلضفةرازغواهنقوةراسيلاهبلع

مذوةمجلامويلسنلايفءاجامزيح
يبأوةشاعقبرطنمنيقيرطنمفنصملاهاورثيدحلاهةعمجلامولسنلاهلوق»»

نن۔لالهأدنعهلواض,أديمسيبأنعيراخبلاوملسموكلامهاوردقويردلاديعس
بجاوةعجلاموإلسغكلامةياوروفنصملا.ظفللقفاو.نيحيحصلايفهظفاوقرط
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لافلاقيردملاد.ه۔ىبأنعدبزنبرباجنعهةديبعوبأفملتلكىلعبجاو لوسر
همتحلكىلعبجاوةعمجلامويلسنلاملسوهيلعهللاىلصةتناو

مويلاقوةحنملسنلانامةفاضالاهذهبمهضدلدتساومويلاىلالسغةفاضابملتلكىلع

غلابلك{اةعمجلاموييفلسغلاهينونسمهاذضتقموسانلانمةعاجلوةوهوةالصلاقوقحنمال

هاضتةمومويلاقوقحنمالةالصلاقوةحنمهناىلانورخآبهذوةممجلارضحمملولو

غلابيأملحملكىلبجاوهلوقهرثكالالوقوهوةصاخروضلادارأنللسفلاةينونسم
لمتحممجاوهلوقوثلذيفءاسنلالوخدىلعهبلدتساوبلاغلاهنوكلمالتحالاركذامناو

بوجولاهامهدحأنيينعم نعرذنملانباهاكحورهاظلالهألاقهبوهكراتىقامملايعرشلا

فور.عسلكلذنأبدرو»كلامنعيباطجلاورذنملانباهلقنورساينبرامعوةريرهإبأ
كماركالاتيامكةفاظنلاوقالخالامركورابتخالايفىجاوهنأينانلاهجولاوهبهذميف

دو“بهذلاهيلعورثكالالوةوهوةيضرفلانودةينونسملديكأتديفيفبجاويلع

لق موةنعيربطااىكحنكلةيزعلسغلانودبةمجلاةالصناىلععاجالاهريغويباطملا

وجوباولاقمما 1هدرولهنودةالصلاحصتلةتسمبجاووهلبطرشنأاولوةيملوهب
هألاحلاورعةفالخيفةمجلاموبلسنلاكرتنيحنامعميثأكلذنممزلي
بجاوأةم.جلاموبلسغنعكلاملثنوادوهشمامويناكوةباحصلانمدحأهميثأتبلقب

ث,د_هلايفءاجاملكسيللاقبجاوثيدحلايفهناليقفورء.وةنسوهلاقوه

ة:_لايفبجاويألآوؤمو۔هلبضرفهنأدارملاسيلربلادبعنبالاقكلذكنوكي
هفرصيىلعاناةجحلاوفكتحبجوبرعلالوقكةليملاقالخالاىفوأةءورملايفوأ
ل-نلافلستغانموتمنواهبفةعمجلاموباضوننملسوهيلعةللاىلصهلوقهرهاظنع
لصأيفلسفلاو.وذولاكارتشايضتت.هنافلضفالسفلافهلوقهنمةلالدلاهجوولضفأ

انوفرمةريرهيبأثيدحكلذكولءوضولاىلعراصتقالازاوجمزلتسيفلضفلا

.وضولاركذفر۔۔هجرخاهلرفغتصنأوعمتسافةعمجلاىنأمثءوضولانسحأفأضوتنم
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ءاجام
ديزن؛رباجنعةديبعوبأهيهاهيلاحاورلالضفو"هعمجلامويلسنلاهيفكيفوتح
لستغانملاقلسوهيلعةتناىلصهللالوسرلنأيردحلادعسفانعوةريرهيبانع

ه:هندببرقامنأكذحارمثهبانجلالسنكهعمجلاموف

نعسابعنالئسوفاكءوضولانالعلدبهحصلليفتقملاباوثلاهلعابترمهعمامو

سيلفل۔ستنيلنمولستغانملرهطأهنكلواللاقفوهبجاوأةممجلامويلسنلا

نولمعيوفوصلانوساينيدوهعسانلاناكلسنلائدبنعكربخأسوهيلعبجاوب
اذهناكاذاسانلااهأملسوهيلعهللاىلصلاقاضعبمهضعبىآامفاةيبضمهدجسمناكو
عسوولمعلااوغكوفوصلارعغاوسدلوريخلابهللاءاح.سابعنالاقاولستغافمورلا

دوادوأهجرخادحسملا

ةهاهلاحاورلالذفوةعمجلامويلسنلاةيفيكيفءاجامتح

وهواهمام,:عفنصملاهاورثدحل4١يردلالاعسييأنعوةريرهييأنعهلوق<

هفلخدلمو»لستغانمهلوق+طهذةررهنأنعملسمويراخبلاوكلامدنع

هباوريفو4ةبانلال۔نكهلوق,دبعوأرحش١وأركذنمهنمبرقتلاحصينملك

دبعدنعوكللالهيفيكللهيبشتلانالدارملايفرهظأفنصملا"هياورو"هبانجلالسغكلام

هباوريفليقوةنانجلانملستاككدحلستغافيحسنعحرجنباآهياورنمقازرلا

يفهسفننكستنأهفةكملاو"هبانلانمهيفلستنيلةعجلاموعاجلاىلاةراشاكلام

مورلاثلذلاستغالاىلعةأرملالمحاضيأهفوهارب؛يثىلاهنيعدتمتالوةالصلاىلاحاورلا

ف۔ءضوهويوونلالاقنسلافجرخم١لستغاولسغنمثدحكلذيلنقل٭ه۔اعو

هلوتىلوالاهعاسلايفاطوملايفدازو"همهلاىلابهذيأحارمتهلوقفلطابوأ

وأناكاركذريعبلانيتحتفبهندبلاوىلاعتهتناىلاابرقتماهبقدصتيأدبدشنلابهبرق

ةرقلاىلعهندبلاقلطتدقواهدمباموةرقبيفاذكوثينأتللالةدحوللهيفءاملاوىا
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اشبكبرقامنأكفةثلاثلاةعاسلايفحارنموةرقببرقامنأكفةيناثلاةعاسلايفحارنمو
اناكفةسماخلاةعاسلايفحارنموةجاجدبرقامناكفةمبارلاةعاسلايفحارنمونرقأ

يفةرقبلاركذللبالانمةدحاولاىلعهلحنيعتيلبيدحلايفدارمريغاهنكلاضيأ
عرشنممباوثلانمةندبلابحأصلامريظنهءاسلوأيفردابءالنأدارملاليقوهيناثلا"هعاسلا

دارملاسبلليقوةفلاسلامماللتناكيتلاةيفركلاىلعةمالاهذملعرشيملنابرةلانالنابرقلاهل

ةندبلاىلاةرقبلا"هبسنلوالانماثلاهبسنناو"هعمجلاىلانيردابملاتوافتناببالاثيدحلا

قازرلادبعدنعسواطلسرصيفزاهيلعلديوماهفالايوذدنعردابتملاوهوالثمهميقلايف

قلطينيتحتفبهةرقببرقامنأكفهلوق»ةرتبلابحاصىلعروزجلابحاصلضفك
لكأهنالكلذبهفصونينرقاذيأنرقأهلوقو»ةدحوللءاتلاوىننالاوركذلاىلع
حصنأحتفلاولادلاثيلثتبيةجاجدهلوقو»هنرقبعفتنيهنالوليفةروصنسحأوةقلخ
نيحتارلابتارمىندأيهوباودللدلولاةلزنمبرئاطللةانثلازوكسوةدحوملاحتفبهضيبلاو
ددعديريالهيلعةتنا"همحرهميبرلالاقفةسماحلاةعاسلايفحئارالنوكماهنالهعملاىلا
نايبتاعاسلاركذبدارأهناينميهرخآوتقولالوأنيباملضفلاديريامناوتاعاسلا
لوأحئارلاناوههجلاىلانبحئارلابتارم «هريغلاقوههدمبءاجنملضفأتقولا
هجايتحالهيلععرشلاةلاحادعبتءزجرشعيناىلا"همسقنملاهينامزلاراهنلاتاعاسىلعاهلمح
مويناكاذالاقيملسوهيعهللالص»هنالوه۔۔لعلدتتالاهمجارموباسحىلا

ةمجلاىلارجهتملافلوالافلوالانوبتكيةكمتالمدجسملاباوبأنمبابلكىلعماقهما
يضاقلاونيمرحلاماماومنمليلقلاالاههاصأوكلاملاقو»ثيدحلاةندبيدہملاك

نالربنملاىلعمامالادوقاهرخآوسمشلالاوزاملوأ:هفيطلتاظلتاعاسلانانيسح

ثي,دحلايفهلوقواولاقاذكةعاستئجلوقتدودحمريغنامزلانمءزجىلعقلطنةعاسلا

ىلالاوزلانمحاورلاةقيقحنالكلذىلعلديحارمن .ىلاهلوأنمودفلاوراهنلارخآ
ناءاسدارملانأاموقنمهروحلالاقو»(رهشاهمحاورورهشاهودغ)ىلاعتلاقلاورلا
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جرخاذافةضيببرق ددعدبربسيل(مرلالاق)ركذلانومءتسيةكنالملاترضحمامالا

4هرخآوتقولالوأنبباملضفلاديرباماوتاعاسلا«

رملاناكولهنالهرظنهيفوسمشلاعولطنماهيلاريسملااوبحت۔افهلوأنمراهنلا تاعاسلادا

الاحصتالةممجلاوةعاسبلاورلالبتيهوةسماخلايفةالصلانوكمنأهنممزللةيكلفلا

(تلق)هريغسكعوةعاسلايفزوجوحاورلاةقيقحبكلامكسيرزاملالاقلاوزلادهب

ءزجلاىلعةقيقحقلطتةنللايفاهنالزوجنامزلانمريسلاىلعةعاسلاقالطايفسيل

؟دحأنافرهاةكلاملاضعللاتوُراطفرعصوصخاداهديدحتوريسالا

كرتىلعملاحلمحنكميالوسمشلاعولطنمةمجلاةالصلدجسملاينأبناكةباحصلانم

ةحصبعأةتأولاقاذكليجدصلاليجسانلالمعكلذىلعولاقةميظعلاةل.ضفلاهذه

مامالاناهنممهضعبطبنتساوعماجلاىلاهلزنمنميأچمامالاجرخاذافهلوق»كلذ
ىلعهيفلرلداليجابلالاقةبطخلاتقوىلارخاتلاهلبحتسللاةردامملاهلبحتسيال

«ترضحهلوقهربنملاىلاسانلاةلمجنمهجورخىلعمامالاجورخلمحمهلعلوكلذ

اهريغوظعاوملنمةبطخلايفامهنوعمتسييذلاركذلاواهرسكرمحفأداضلاحتفب

دارملانوكبنأنكمو(هتلاركذلااوماف)هلوةيفهبلايسلابىلاعتهتنامأيذلاوهو

ةباتكتفظوةظفحلاريغمهليقهنروم.تملاةكمالملاو»ةالصلاةيالاىفركذلاب

فأنعرغالاهللاد_.عيلانعيرهزلاقارطنمنيخيشللة٫اوريوةمجلايرضاح

لوألافلوالانوبتكيدجسملابابىلعةكمئاللاتفقوةمجلاموبناكاذااعوفرمةريره

ءادتباد_:عفحصلاطءانتاناكفيئاسنلالعيحنعنالحتناةاورفهوو

همنوأجرخأوهركذالمهعاتسالوأوهوربنلاىلعهسولجهؤاهنناومامالاجورخ

مالةأوروننسفحبةكنالل.هلامبة۔هجلاموبناكاذااعوفرمرمعنبانعةيلحلايف
يطفدلاطبدارللوةظنلاريغمهناىلعلدوفحصلاةفصنيبفثيد۔لاروننم
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ءاجام
تكردالاقديزنبرباجنع4ةديبعوأ«متمةعمدلاةالصةةارقلافزح

تناىلصهلالوسر»نانولوقي«ملسوهيلعهللاىلصهللالو۔روباحصاىراسان
«ةعمجلاموبأرقي«لسوهيلع»

ةالصلاكارداوةبطخلاعامسنماهريغنودةمجلاىلاردابملابةقلعنملالئاضفلافحص
ةجامنبادنعيرهزلاثيدحيفوامطةناظفاحلاهسكنهنافكلذوحنوعوشملاوءاعدلاوركذلاو

منيههرخآيفةدايزيحسنعجيرجنباةياوريفوةالصلاقحل؛يجامافكلذدعبءاجنف
هأنعربعشنبورحعثدحفوماياهالةدايزونيتعجلانيبامهلرفغتصنأوممتسااذا

الاضناكنامهلالوةتفانالفبحامضعبلةكالملاضعبلوقيفةعزخنبادنعهدجنع

مدقتامربغدثاوفلانم4ثيدحلاو{هفا.فاضدرمزاكناوهنغافاريقفناكناوهدهان

نأواهيلاقبسلالضفوهلضفوةممجلامويلسغلاىلعضحلا بسحلضفلايفسانلابتارم

برقتلانملضفألبالاببرقتلاناوعرشلايفرةتحمريغةقدصلانمليلقلاناومهلامعأ
اياحضاايفلضفالاكلاملاقورثكالادنعاياحضلايفكلذكويدحلاىهيلعقفتموهورقبااب

ض.؛كاذللعومنلا ىحضامرثكأونبحلمأنيشكبىحض4ملسوهيلعتنالصفهنابه.اعصأ

ة.حضالاةيعورشملصأنالنيدوصقملافالتخابنييرقتلانيبكلامقرفليقوشابكللاه
ندبلاسانفنبكاسملاىلعةعسوتلايدمملابدوصقملاوتنلابيدنفدقودحيذلاةضنبريكذتلا

ميهةعمجلاةالصيفةءارقلايفءاجاملح

هاوردقوةباحصلانمةعامجنعثيدحلاذخأهناىلعلد.اذهاسانتكردأهلوذ<

كاحضلانادوعسمنبةبتعنبهللادبعنبهللاديبعنعينزاملاد..۔.نبةرمضنعكلام
مو4ملسوهيلعتلاىلصهتالوسر«٠ارقناكاذامرهشانناهتنلالأسسقنبا

چة۔۔جلامويهلرق»(ةيشانلاتيدحكااناله)ارقيناكلاقةمجلاةروسرثأىلعةميلا



)؛٧٦٢)

حبس)أرقيهنااضياتعمسوةيشاغلاثيدحكاتألاهةممجااقروسرناىلت (ىلعالاكبرمسا

هناىلعلدباذهوةيناثلاةمكرلايفىنمبههةعمجلاةروسرثآىنعهلوقو»اهتالصيفىنعي

زهةينافأرقيوامادةسجلاةروسىلوالاةمكرلايفأرةيناكچملسوهيعةناىلص»
نعدوادوبأويئاسنلاودحأىورو(ىلعالاكبرمساحبس)ةرصوچةيشاملاتدحلانأ

(ىلعالاكبراح,۔)ة..لايفأرةيزاكههماسوهيلعتناىلصءيبنلافزابدنجنبةر.-
ىلصءينلا»ناةجامنبادنعينالوخلااهةنعفأنعولة.شاغلاث.د>كاتألهو

(ةيشاغلاث,دحلانأله)و(ىلعالاكبرمساحبسب(ة..حاايفأرنإناكملسوهيلعةلل

هيلعهللاىلص»هنايئاسنلاودواديباوملس.ودحاخنع«سابعناثإد۔>يفو»

ةالصيفو(ناسنالاىلعىنآله)و(ليزمتملأ)=بصلاةالصىفةحجلاموإأرةيناكملسو
أرقيناةنسلاناىلعبابلاثيداحأبيلدت۔ادقو»نينانااوةعمجلاةرودبةعجلا

ح:-:)ىلوالايفوأنيقفانلابةيناثلايفوةعمجاابىلوالاةمكرلايفةمجلاةالصيفمامالا

ةيناثلايفوةممجلا,ىلوالايفوأ(ةيشاغلاثيدحكاتألهب)ةيناثلايفو(ىلعالاكبرمسا
ثيدحنكلبابلاث,داحانمةدافتسمهجوأةئالثهذهف(ةيشاغلاثبدحكاتأله

كاتألهوةعجلاةروسبهفملسوهاعهڵناىلص»هتءارقرثكآنألرعشمفنصملا

هناهلوقةلجو(ىلالاكبرمساحبس)ةبناثليفزاجأو{“لامبهذاذهلوةرشانلاثيد>

ىلوالايفنوهرقيسانلاكردأهنالاقوءاشامبةيناثلايفأرةبوىلوالايفةمجلاكرتيال

فنصلايفةبيشيبأنباهاوروهباحصاوةفينحوبألاقوفحةيناثلايفوةمجاا
ةعمجلايفةءارقلادمعتيزاهركبةنيبعنبالاقوءاشامبماءالاأرةيهنايرسهبلانلانع

ىكحواهنمسيلوهواهنن۔نمكاذلمجمالث!يملسوهيلعةلاىلصءيبلا»نعءاجام

دعبنموةباحصلانمءايلاروهجمهفلاخويزورملاقاحسايبأنعلوقلااذه فيكم

كشالوهبيسأتاابانرمأدقو«ملسوهياعةناىلصةتنالوسر»ةءارقدمتعتناهركب
ناومزاللاريغيفولوهعابتالضفالانا يفناكامناىنعملااذهيفءاطلافالتخاودكؤ



)؛٨٢)

نوعبرالاوعباسلابابلا
(ةالصلانيدلادومعزا)متي:اجامتحهيابعوشخوةالصلالضفيف»

ةنالوسر)لاقتلاقاهنعةتلايضرنينمؤملامأةشئاعنعدبزنبرباجنع«ةديبعوبأط

«دومعءيشزكل(ملسوهيلعهللاىلص»

دقوةبزحعوةزئاجنآرقلاروسعيمجةءارقلانأكشالفزاوجلاامأولضفالاباطيف

وبأاهبفأرق درويذلاحابملافالتخالانماذهينفالتخالامهضمبلاقوةرقبلابركب

لعاهللاوريبختلادورو

متواهعوشخوةالصلالضفيفنوء؛رالاومباسلابابلازح

عوشخلاواهلعفىلعبرتلاباونلااهلضفبدارملاوهاهعوشخوةالصلالضفيفهلوق»

نبورمعلاقوةدابملادوصقممئاليفارطالايفنوكسهنعرهظيسفنلابموقيىنعم رانيد
نبالاقوةالصلايفةرملانحونوكسلاهنكلودوجلابالوعوكرلابعوشملاسيل

امعضارعالاوالةمهلامجوهليقوكدوجسعضومنعكرصبعفرتالنأوهنيريس
ليقونوكلاكنديلالعفنمةراتوبلقلالعفنمنوكبةراتعوشلاليقواهاوس

وكيىتحلاصخحأىلايلصملاجاتحيمهضعبلاقوامهرابتعانمدبال ماقملاماظعاامشاخن

ةمحلاعمجوماتلانيقيلاولاقملاصالخاو

مدهةال۔صلانيدلادومنأءاجامزتم

وقييتلاةبشحلادومملالصأوهيلعدتميماوقيأ«دومعءيثلكللهلوق» تيبلااهيلعم
موقتالةلوقمملاوةسوسحملاءابشالارثاسكلذكودومعبالاتيبلاموةيالفبرعلادنع
.نوكتنأامافتالوقعالامأورهاظتاسوسحملاماوقواهريغىلعدتمتتحاهسفنب
اهماوقفةيدامتناكناواهيلعباوثلابترتواهتحصيفاربتعمعراشلاهلمجاماهماوةفةيعر

ذاتاقولخملاعيجيفربةعمموميلااذهوهنودمتتالاهناةداملالهأدنعادودممنامسام



)؛٩٢)

«عوشلاةالصلادوعوةالصلان.دلادوعو»»

هريغىلاجاتحاليذلاوهفىلاعتميدقلاتافصنمكلذناله.فنبمناقوهاماهيفسبل

دومعوهلوةإ»(ديخلايننلاوهةتناوذتناىلاءارقفلامنأسانلااهيأايزهيلاجاتحةلاحمالهريغو
هفروتيبلامجيذلاوهدو..لانالنيدلادومحةالصلاتناكامناومةالصلانبدلا

بررقلالاعهيلحتلاهلعافءيهماهنافهعفرونبدلاميتلايهةالصلاوهبعافتناللهث.مو

لبجنبذاههنعهعماجيفيذمرتلاهاو;ندالادومعاهنوكودوهشلاراونأيفهقارغتساو

قهيبلااصيآهاورونيدلانعرمالابهبفربعنكلاححصنسحهنالاقىليوطثيدحيف
نكليلعثيدحنمسودرفلايفيمابدلاوهنعهللايضررعثيدحنمناميالابهشيف

فالختساىلاةراشالامهنعللايضرةباحصاات.مفانهنهونبالالدبناميالابهيفربع

ىلعماللاوةالصلاهمعهايأهفالختسانمىمظدلاةءامالاىلعهنعةنايغرركبيبأ
دوهعلاو۔هيذلارصالاماللاهيلعهالوأالفزجومايفلاقلهتو.ضرميفةالصلا

ىضرركبيفأةعيبىلعاوعمجأكلذلفدومعلاىلعلومحمدو۔دلاىوسامزانو۔اسالفرع

هناوةالصلايفعوشلابوجوىلعلدياذهچعوشلاةالصلادومعوهلوقلههنعهنل

هلدو_عاليذلاتلاكتهدهتهنمتاخولىتحاهئادأيفهنمدبالهناواهناكرأمظعأ

نوكيوهللاهحوثالذديربوهتزوهباقبهتالصللعناسنالالبقينأبجاولاعوشملاو

ىلاةالصلالوأنمحراوجلانكاس ةلفنلانرمهبلقىلعرطخامبهيلعسأبالواهرخآ

اذهىلعوهعفدهلهبنتنافهبللضرعتملاذاسواسولاو ناككلذلثتمااذافهلاحنوكب

والايدؤ.اهشاخ يذلااذهواهمسوالااسمنهتنافاكيالوكلذقوفامهلةقاطالوبجا

عوشملانأىلععامجالانميوونلاهاكحافهبوجؤىففاتخمزايغبنيالهلاانرشأ

هقرطتالىتحامادبلقلاروضحبوجوىلعحصنرايدنعلومحمبجاوري۔غ

اسمنهللافلكيالوقاطبالرمأاذهنزامومهلانموة۔وسوهلعراطختالوةلفغ

مسالاهبلعقلطنيامهنمطرتشي4لذو,هبوجومدعىلععامجالاعضو.وهواهم۔والا



)؛٠٣)

ءاحامكاتهللأدنعكريخو

ةللالو۔ر»لاقلاقةريرهينأنعدبزنبرباجنعةديبعونأيعوشلاىلعكلايف»

......اههىاتنورله«موبعتازص»
حوربلقلاروضحنالمارحالاةريبكتكلذبتاظحللاىلوانأوةدحاوةظليفولو

كالههنمناصقنلاومارحالاةريبكتدنعروضحلاحورلاقمرهبقياسلفأنآرةالصلا

نمبرقهبكارحاليحنممكوةالصلاءازجايفحورلاطسبنيةدايزلاردقبف ةالصفتيم

داسفبيضةيلوقلااذهوهتلق»هبهكرحاليحكريبكتلادنعالااهميجيفلفاغلا

رئاسيفلفاغلانودمارحالادنعهبلقرضحمملنملةالصلا روضحلايفدبدشتلا(هلصاحو)اه

بوجويفقفاوبوهفعضاوملارئاسنودعضوللكلذيفهدنعخوخلانيعتبمارحالادنع

هناخةال_صلايقابيفلهأتلايفصخرهناننظتالفهعضومنيبفديزيوعوشلا

ىلعديزبونحتهرذعنامكةالصلارئاسيفلهاتريغنملفاغلارذميامناوكلذيفصخربال
باوصلارهاظوهوةالصلايفلوخدلادنعةلفغلاتلص>ناهتالصدافبلوقلاكلذ

هلوق»ملعأهتناواهنعلفاغلدصقالودصقاإبالانكممالاهفلوخدلانافهنعديحمالو
نالكلذوچمكاقتأهتنادنعكمركأناهىلامتهلوقريظناذهمكاقتأهللادنعمكريخو
سابلواهسابلنمسبليافرشدارأنفصاخشالالضافتنوسوفنلالمكتاهبىوقتلا

اهيأيلاقوهتناقتيلفسانلامركأنوكبنأهرسنممالسلاهبلعلاقوريخكلذىوقتلا
ىلعنيهآيتثرجافوهللاىلعيركيفتنمؤمنالجرسانلاامناسانلا ةنا

موعوشلاىلعكلايفءاجاموتح

هانهاهتابتنورتلههلوقلملس.ويراخبلاَضأهاورثيدلا«ةررهينأنعهلوق,

نالةهجلاهذهلىلبتنوكآعاعفىرأالينأنونظتيأهنممزليااراكناماهفتساوه
دةوةدحارةهجبرصتخمالهتيؤرنالسوهبلعتاىلصنيبنكلهءاروامربدتسااثيشلبةتسانم
ثالذمهليلنرأاماومهلفةبذكهيلاىحوبزأامارعلااهبداراليقفكلذىنمميففلتخا



)؟١٦٣)

4عوشخيلعينخمامهتلاوف>

ريسبتافنااعمهنيعهكردننممهراسبنعنموهنيعنعنمىرهنادارملاليقو

الهرهاظىلعنورخآهلحوهرهظءاروهنأبكانهنمفصوودصقريغنمردانلايف

راصبالانااولاقويدينيبنمكاكيءارونمرهالهللاويناملسمدنعهياوريف

لاقنمممذاومات>امةداملاه_فهلتقرخ)ملسوه۔اعهتناىلص)هبصاخيقيقحكاردا

ه.ضتقيامفالخاذهوةلباة.ريغنماهبىربناكفهنيعةيؤركاردالاكلذنوكبنأزوج

نانيعهيفتكنيبناك(لو)امئاده:ارون۔اهبىربهر,ظفلخنيعهلتنالكيليقو»لقملا

يفطنتمهروصتناكىليليقو»هنالوبوثاه.جثالاهبرصبطا.لامسلثم

ةجااهمالاوقالاهذهومهلامفأدهاشفاهبفمهنلث.أىريفةآرملايفعبطنتامكهتلبقطئاح
ةدابزنمدوركامتمبثولهنآىلعفاكتضحوهفلقنثالذىلعملسبوحيحصلقىلا

ةالصلاه_اعهتازح..مظعانمكلذناكلا)ملسوهياعهنلاىلصرهتقلخيفنينيعلاوانيعلا

نمكاذاولعجوهيذتكنيبةءوبنلامماخاوركذامكهصئاصخةلمجفهوركذلومالسلاو

رهظاذاوهتءوبنتالت دارملانالاقنملوقحيجرتكلارهظلاوقالاهخذ_هفعضكلا

الومكعوشخيلدىنخنامةناوفهلوتهيلعلديويحووأفشكبا.امل۔ملاانهاهةيؤرلا

الويمالاملعلابيلرهظلبكلاذيلعىمنخاملاقهناكفرو,ظلاءافلادضنافمكعوكر

ىلعقلطتامكململايعقاطتةيؤراانافيرهظءارونممكارأاليناوهلوقكيلعلكشي راصبالا

رهبالينأماس۔ة.اورامأثالذلمتملايا(ليغلاباحصأ,كبرزعففيكرتلأ)ىلامتهارقهن.و

لجالملدلاىلعراصبالاقلطاهنافةلكاشان٠عونهيففيدينيبرعااكلاون"

لمحننأحصيالهلعلجاروهعموبرماازا۔!يفدوجو.عونلااذهوةلكاشلا

فرتعاولفةيرثالاةقالافالخىلعلبل_ةعلاةمنااخعىلعلبةداملاقرخىلعمالكلا

زاكميهيلعلكشملانمهولعجوهلبوأتنعاوفقووثيدحلاىنللهجلابلاوقالاكلتبابرأ

7نألمتحموليقناكرالا:جيفينعبعوشخهلوهملعأهللاوموقأوملسأ



)؛٢٣)

ءاحاميرهظءارونمداراليناوعوكرالو

اهنعةتنايضرةشئاعنعدبزنبرباجنعةديبعوبأ«اهنعمانمثليالابةالصهلنميف»
اهيلعهبفليالايفةالصهلزوكت'ئرصانماملاقملسوهيلعهللاىلصءيبنلافنع

متكءاجامحهقدصه,اعثلذهمونناكوهآالصرجأهلهللاتتكالامون

.يبنلالنعةريرهيبأنعديزنبربأجننعةديبعوبأهذاصميفسلجبنملضفيفه
«هكئالملانالاتملسوهيعةناىلص»

هلوق+172فدوجلاف4حرصدقوعوشملاةراغهفنالدوحجلاعوشملاب

ِريصقتلانوكلاماهبامانتهاةالصلايفالخادناكناوركذلابهدرفأعوكرالو

امناهريه1يرهظءارونشدار"الاوهلرةلناكرالامظعأهنلورثك]ناك

تاهنعمان.ليللابةالصهلنمفءاجام:::-

٫ضا١هاورثدحلا4ةشلاأعنعهلو« ىع٩ثرنرمانمامهلوق<ىناسنلاودوادو١

ةالصهلزوكبهلوق»نيلصملادارفأنمدرفلكلوانتيىتحصيصنتالنمتديزنا-نا
مرناهيلعهبغيفهلرةلهةرمتسمةداعةليللكيلصيناةداعهلتراصينديليللاف

ىلعليقچهتالصرجأهلهتنابتكالاهلوق»مايقلاىلعهمزعمممونلاةباغهذخاتيأ

ىننمرجأوأهتيرجأهلنوكبليقوةقدصهيلعكلذهمونناكوهلوقليلدبهرهاظ

لبوأتلاىلاةجاحالورهظألوالاواهنمتافامىلعهغ۔أترجأوأةالصلاكلتيلصينأ
نممنمبرقأولضفلاضحمسنأهنأىلعرهاظلاةداراناكمامم ت.۔ويتلاةمحرلا

هتاامر>امم.ان١هاطعانمحهماعهللانمي4١ةقدصهلوق:'يُشلك

هههالصميفسلجتنملضفيفءاجامويم
ة٫اورنمعماجلافهركذوانموقضضماضب١هاورثاد_4١ةريرهيأنعهنوق«

مثيلصيدبعنماموركذلاسلاجممورلوةالصلادسبةالصلاطابرلالضفأاهصنوىدلابطلا



)؛٣٢)

چتدمامهيفصيتذلاهالصميفماداممكدحأىلعنولصيل _١ا:-_

نعنولصمإاه!وت+مووأثدحىحهذعىلصلكالزتالاهالصمفدعف

ليقهمحرامهالاهلرفغامالالوقتوهلوقبكلذرسفدقوريمابهلنوعدإياچكدحأ
كلذنممعأوأةرايسلاوأةظفحلاةكمتاللابدارملاول۔هعلاءازجلاب۔انيلنولصيبربع

٩هموم4٥4دال_مصمفمادامهلوق« فهبحردقوثكالذعط١هنعفردنااذا١

سلجاذاهناهموهفمچهبفىلصيذلاهلوق»موقيوأثدعخملاماهيفنافيرلايطلاةياور
ىتحيلايطلاةياوريفهلوقهلعلدوهنعكلذعطاهتالصعضومريغيفدجساايف

ذج۔ملايفسااجااةليضفريغءيشمايقلاواثدلاهنععطعنيذلاادهوموبواثدحم

ىلالوحمأدجسملانمكلذهساحميفتمثءاوسرظتناالضفهللرافةالصالرظتنللا

صاخلاعضوملاالةالصللدملاناكملاىلعهال۔س۔يفهلوقل۔حنانكممليقوهريغ

نمبديقمكلذناهيفىلصيذلاهلوقنمذخؤيوفااخنبشدملانيبنوكيالفدوجلا
نمرجاهلناكناوةما7ةالصرمغنمرظتنانمنودينغيىرخاةالصرظتن١حىلص

٤دارصورنراكضخقانيهرهطضقتملامياهثدحلامهلوق«ىرخاةيح ١

ءاسذلافهريرهااثدحل١اموانموقملاعرخ١ثدحفهلليقنبح1اوحفةرره

امياكاذنمأدارالليقوروكذلاةريرهيبأريسهتلطقفحمرلادارالاليقوطارضوا

ثدحمملامربرجنباةاوريفوهيفؤيملامهبفثدحمملامملسمةياورلناكثدحيأثدحم

نمهريغىلاهاذأىدمتامىنألاوحرلاوحننمطقفرهطالاضقانناكامثدلافذؤيوأ

هفواسلاجرمتساولوكلذلطيثدحلانأهنمذخؤيواهريغومنثناوةبيذلاوةميمنلا

اذهلركذبلوةرافكآملنأنمتبثاةماخنلانهدشأدجسانيفثدحلانأىلعليلذ
دوجوهياعةكشاللاةالصعاطةنانمزبالهنال(راقنهبفو)ليقاذكهبحاصلصنهةرافك

كلذكارتنممزليالوةنيعمةدابعوةصوصخمةعاطىلعةبآرممهتالصنالةثطملا
١7َ.ص..؟١۔.,...ِ سفنيفحدةنامناومارحدجسملايفراتخاثدحلانالوقناناىلعةبصعلايفعوقولا
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ءاحامهجراماللاهلرفغاملالوقتو

هنلالوسر(لاقلةهشطنمو4رحفلاةالصيمهعايتجاوةكالالفاميف<

«ةكنالممكيفبفاعت(لسوهيطعهتناىلص

كدحأىلعنولصيهلوقلريسفتههجرامهالاهلرفغامهللالوقتهلوق»طابنتسالااذه
ليق(ضرالافنلنورفغتسيو:ددمحنزوحيسإةك.؛اللاو)ىلامنهلوقاقباطمرهو

نورصتتيفةعاسلايفللخلاوةيصملانماهيفامومدآينبلاعفأىلعنوملطيمهناهيفرسلا
نممهيفناضرفولوةحاصملاباجلعمدقمةدفعفدزالكاذبلرافنتسالاىلع

الامدآينبنمدحأنماموباوثلانماهلباقيامبةرفنملانمضوعيهنافكلذنمظفحم
ملعأةتلاوهلاحردقىلعلكةرفنملاىلاجاتجموهو

ةهرجفلاةالصينمهعامتجاوةكتاللابقاعتيفءاجامزح
هلوقفدمحأويئاسنلاوناخيشلااضيأهاورثيدحلاوةربرهابأينميههقبرطنوهلوق

نواعتيانموقةياوريفوةيقوقةيتحتبقاعتيخسنلاض٬بيفونيتيقوفنيتانثعهبقاعتت
أدتبمةكالمنأوألدبةكئالمولعافواولانأوأثيغاربلاينولكاةغلىلعدولمحو
ةنالاىلعترجاهناففنصملاةباورىلعتاريدقتلااذهىلاةجاحالوهلربخهلبقةللاو
هنمو"هيناثلابقعىلوالادومتمث"هفئاطبتع"هفئاطينأتنابقاعتلاىنمموءاحصفلا
مهريغزهجننأدمبعرجرلايفملنذأيمةدمىلاثعبريمالازهجيناشويجلابيتم
رشعميل4كفهلوق,ناوالازهجنأملعباضأعوجلافلنذاحةدملا

ددرتوروهملانعلسةنو"هظغملامليق«ةكنالمهلوق»نينمؤملاقلطموأنيلصالا
نوقرافيآهظفملانالقنيملهناهيوقيومهريسغمهايدنعرهظالايبطرقلالاقومهض١

يفءافتكالاعقيمةظذملامهاوناكولمهناوراهنلاهظفحريغليلا"هظف>ناالودلا
«ديؤ;و»ليقاذكيدابعنكرتفكهلوقيفاهربغنودكرتلاةلاحنءمهنملاؤسلا
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مهبرمملأسيفمكيفاوتابنذلاةكشالاجرعتفرجفلاةالصيفنوممتجيفراهنلابةكئالموليللاب

«ةتا,۔أنم.هنوظفحمهفلخنموهيدينببنمتابتممهلفىلاعةهلوقرهاظروهجلالوق

يفيراخبلاداز«رجفلاةالصيفنوم۔تجيفهلوق»ةظذلامنيبقاستملاناىلعلدياذهف

عامتجالازاةريثكقرطيفتبثهنالمهوهعمةدايرلاهذهزاليقورصملاةالصوهلةياور

بيسملانبديعسقيرطنمنيحيحصلاىناكرصملاةالصركذريمننمرجفلاةالصيف
رجفلاةااصفراهنلابةكنثالموليللابةكنالمعمتجمولاقثدحءانافةريرهف١نع

ربلادبعنبالاق(ادوهشمناكرجفلانآرقنارجفلانآرقو)مثشزااوأرقاةريرهوبألاق
ضايعلاقاهريغوةعايجلللمتحمظفللاوةعاجلايفةالصلامهعمنودهشيمهنارهظالا

هاوت»ةداهشلانسحأبمحلمهنداهشنوكنلنيتال۔صلانيتاهىفمهعامنجا:ةمكلاو
اللبلاةكئالمناىلعلدييفاونابنيذلاهلوق»ءاملاىلادمصتيأيجرمتف

ملاؤسليق(مهبرمهلاسبفهلوق)راهنلاهكثالمكلذكوحبصلاىلادابملانوظفاحمنولازب
ميههابيلمهاياهلاؤسليقوميجلاعأوهولامعالابتكباودعتئةكنثالمالديت

بسيففلتخادقو(ءامدلاكفيواهفدسفينماهفلمحتأ)نيمتاقلاةكالملا
ركذءافتكالارموهليقفاولاقنيذلانوداوتابنيذلالاؤسىلعراصتقالا

ىفةمكالاوفنملناويأ(ىركذلاتهتناركذف)ىلاعتهلوقكنيللادحأ

تيبلاركذيفةكحلاوليلايفرطمكحنممليراهنلايفرطكحناكلذىلعراصتنالا
:رملمةلايعاودناكماعمنا:صعمهنمعقيملامافةبصلاةنظمللانألبقملانود

غمأليللانعلاؤسلاناككلذبىلوأراهنلاناكةعاطلاباولغ:شاوهوحنوءافخالاناكما

ماقأىنعميفتابلمعتساليقو»را,ةشالازحراهنلانوكلراهنلانعلآؤسلانم

لأسيانيفاتماقأنينالانيتفئاطلانمةدحاولككلأسبىنعملانوكبوازاجم يذلاتقولاف
نيذلاجرعمهظغاويناسنلادنعدانزلاف١نعةبةعنى-۔و٥.ارهدىؤيوهفدعدصل

هللالصهنلالوسرلاقلاقىرخانرطن-ةة.رهنأنع4ءاحدقو,كيفاوناك
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4 نولصيمومهانيتأونولصيمهومهانكرتاولاقيدابعمنكرتفكمعأوهو «

ءاجام
لاقلاقةريرهيبأنعينغلبلاقةديبعوبأهيهةالصلادمبةالصلاراظتنايفقي

نوعمتجيفرصملاةالصورجفلاةالصيفراهنلاةكثال.ولياناةكئالمعمتجتملسوهيلع

ةالصيفنوعمتجنوراهنلاةكئالمميقتيأتيبتوليللاةكئالمدمتفرجفلاةالصيف
ثيدحلايدابعمتكرتفيكمهبرمملأسيفليالاهكئالمتيبتوراهنلاةكئالمدعصتفرصلا
ىشخماملين4.لع١وهوهلوق«لامتحالارثك]عفرتولاكشالالازةاورلاهذهو

طاحأدقهملعلبالعدادزملمحلاسيىلاعتهزذةكاللالؤنملهاجهونبنأ

مهبرمهلأسيفهلوقلريسفتيدابعمنكرتفيكهلوق»ميلعءيشلكبوهوءيشلكب
امناوناطلسمهيلعكلسيليدابعناىلامتهلوقيفنوروكذلامهمهنعلوثسأأدابدلاو

مانيتأونولصبمومانكرنهلوق»»امهيتاوخمرومالاناللا_ءالارخآنعلآؤدلاعقو
لآؤسهنااومطمهنالزايتالاوكرتلايتلاحنعاوباجأفكرتلانعاولثسهنولصيمهو
قرطنمةممزخناحيميفعقووثكالذبجوميفاودازفمدآينلعفلطعتلايعدتسل

اوركذامماونيدلاموبلرفغافثدلااذهرخآيفةربره٦نعحلاصيفأنعشاللا

هنمدافتسيو»باوجلاىلعدئازنايتالاوهنعلآؤدلاقويذلاهنالنايتالالبقكرتلا
"همالاهذهفيرشتهيفوباوجلاولآؤسلاعقواهنعهنالتادابلاىلعأةالصلانأ

ىلصإفاهثيبنفيرشتمزلتسيواهريغىلع ريغىلع«لسوهيلعةتلا بترتيوبوينلابرابخالاهيفوه
يفظفحتوظةبتنىتحانلاوحأطبضنمهيفنحماممرابخالاهيفونامالاةدايزاهيلع
انمالعاهفوانعانبرلاؤسوانبرلسرمودقبتاقوالاهذهفحرفنويهاونلاورماوالا

ىلاعتهللامالكهيفوكلذبهللاىلابرقتنوابحمهيفدادزنلانلةت"هكمنالمىحم هنكمالممم
عأهللاودئاوفلانمثالذريغو

متيهءوضولالئاضفيفمدقتدقوةالصلادمبةالصلاراظتنايفءاجاميتح
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حتةالصلات۔ادامةالصلايفمكدحألازيالملسوهيلعهتناىلصهلالوسر». ههنميالهس

ءاحامةالصلاالاهلهأىلالقنينا

«مل۔وهيلعتناىلصهتنالوسرهنعيننابلاقةديبعوأةالصلاىلعحاجنلابترتيف»
«اوحافتاوكزواوحجنتاولصلاق

ىلصهيبنلاهنعكلامنبسنأتيدح اياطخلاهبةتناوحماممكربخأالألاقچملسوهيلعللا
دعبةالصلاراظتناودجاسملاىلاءاطخلاةرتكوهراكملاىلعءوضولاغابساتاجردلاهبعفريو

مالكلاهللحهنالاهكحيفالاهباويفيأهةالصلايفهلوقهانالثالاقطابرلاكلذفةالصلا

يأبلقنينأهمنمالهلوقإفةالصلايفمنماممهريغو هلزنميأهلهأىلاهلوتومجرب
ديريهنعمسانلالاوحأنمبلاغاللهالاركذهنألمتحموالمألهأهلهبفناكءاوس

لوةلانلوباطخل!ىنعمنمموهغااوهوالثمءارحصلاوأقوسلاىلاولوبالقنالاقاطم

نعهتينىفرصاذاهنأهاضتقمواهريغبالقنالانععنامهلسيليأهةالصلاالالووف

رجحنبالاقرخآرمأراظتالاهينكراشاذااذكوروكذلاباوتلاهنععطةافراصكاذ

التاقهيفنكبمولودجللايفةالصلاعاقياهتيننلكلذلصحملهو بالقنالامدعنال

يوانلااذهلنكلطورشملاىفتناطرشلاىقتنااذاوةليضفلاهذهليصحتاطرشهلهأىلا

ةعبسلانموهوهيلادوهيىتحهنعجرخاذادجسملابهباققلعتنمةليضفهلوهتينباون
هلظالالظالموبةلامهلظينبذلا

ميهيةالصلاىلعحاجنلابترتيفءاجاموتح

حجمألاقيةيويندلاوةينيدلاعجئاوحىفقتيأةينقوفلامذبچاوحجنتاولصهلوق»
:اتةرخالاواندلاريخناهيفوحتفلابحاجنلامسالاوةجالاهلتضقاذالجرلا

ينمهنيذلانونمؤللاحلفأدق»ىلاعتهلوقيفكلذقادصموريخلكحاتفمىمفةالصلل

مب«اوحلفتاوكزوهلوق(ةالصلاوربصلاباونيعتساو)ىلاعتهلوقوهنوعشاخمهنالص
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ءاحاماومنتاورفاسواوحصتاوموصو

:يبأنعدبزنبرباجنعةديبعمأ«رجفلاوةمتملاوريجهتلاولوالافصلالضفىف»

لوالافملاامسانلاملعول4ملسوهلعهللاىلصهلألوسر+لاقلاقةرره

''ا, _

وفتيأماللارسكوةيناقوفلا او۔اهيأحالفلاىلعيحزذؤملالوقهنموزوفلاحالفلاواوز

..ةاجنلاوىلاعتهللانمزوفلااولانتكلاومأةاكزاوجرخأىنعملاوزوفلاوةاجنلاقيرطىلا
مامطلاةلقنالكلذوضارمالانمارفشتيأ«اوحصتاوموصوهلوق»كالملانم

كللصحيأهاومننتاورفام.وهلوق»للعللةبلعلكالاةرنكنأامكماقساللةبهذم

لئاضفلاوضرالايفبرضلاببسبةراجتلارلاوداهجلايفرفسلاببسبرافكلانمةمنملا

ماحرالاوناوخالاةرايزوملعلابلطوجحلاىلارفسلاببسبةيويندلاوةينيدلا

متلرحفلاوة۔تهلاوريجهتلاولوالافصلالضففءاجاماتس

4سانلالعبولهلوة»دجأوملس.ويراخبلااضنأهاورث,دلاههةريرهيأنعهلوق»

علارارمتساىلاةراشاعراضملايفناليضاملانععراضملابريبعلاهبفكلذاو.انرليأ

نيخيشلاةياوريفدازهلوالافصلايفامهلوقفلابىلعنوكبنأىغبنياتهناو
دارملاوةماقالاونيذأنلاءادنلابدارملاولوالافصلاوءادنلايناماهرابعوءادنلاحاضرالاو
اةلطممامالايليمانفصلوأليقورخآفصبقوب۔.ريغيذلاوهلوالافمااب

ىلاقبسنمهبدارملالبقو»ةناوط۔اك؟ي:هاخنامالامامالايل.ماتفصلواليقو

فصلايفلخدبملوتقولالواءاجنمناىلعقافتاللفوفصلارخ!ىلصولوةالصلا

فصلالعضمحلايفوحبحصااروهلوالاوهلامحازوهرخافءاحنهلضناوهفلوالا

نمبرقلاود_حسملالوح.:7.اوبجاولاءادافةمذلاصالخىلاةعراسملالوالا

نببةراملاقارتخانمةمالسلاوهنعغيلبتلاوهلعحتفلاوهنمملعتلاوهتارقعامتساوماما

نيلصملالاىذانمهدوحسعضو{همال۔وهمادقنوكبنمةيؤرن+لا4١٠السوهيدل
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ولواومهاةاهيلعاومها۔ةبنأالااودجل نوملعيولوهيلااوةبتسالريجمتلايفامنوملعي

يييطلالاقكلذلنيعنعصتخيهنافنيابتلاكنيلصملانمدارفأبصتخمدئاوفلاهذهضبو
تحلخديالاممهناوةغلابملا_رمابرضديفيهامةليضفلانيبيلوملعيلوعفمقلطا

ينأنعجرعالاقيرطنمهلةياوريفخيشلاوبأدازهرجحنبالاقو»فصولا
دقفالاوةليضفلاردقيفوهامناىبطلاهركذيذلاقالطالافةكربلاوريملانمةربره

هوجونمايشاودجسمليأاودجملمهلوقلهةكربلاوريللاخيشلاىبأةباورتزيم
يوذماكاوناكولضفلايفاووت۔اوةد۔حاوةعفداولصوولاكاهبنومدقتيةيولوالا

اومها۔ةينأالاهلوقلضفلانمرخأتلاتوفياماوملعولنومهسيذئنيحمهنافمالحأ
ممنوفياليكهولملمهاسنلاالااودجملولضفلانمهيفاماوملعوليأهاومهاستلهيلع

اومهتسينأالااودجملمثنيخيشلاةياوريفولوالافصلاىلادوهيريمضلاولضفلا
ماهساهنالكلذيعسليفعارتقالاوهودحاوىنعمبمهالاوماهنسالاواو.۔منساله.اع

دارانأهم,ضمبمعزوفموسلاظلابزافمهسانم.عفونفءامسالااهيلعبتكي

ه.اعاودلاجتلهظفلثيدحسناتساوةغلابملاجرخمجرخاهناوماهسلابيمارتلاانهماهتسالاإب

هريجهلاينامهلوق»ةعرقتناكلملسمةياورهيلعلديوىلوألوالانكلفويسلاب

ةذليهوهيلاةردابملاوءىشلكلاريكتلاريجهتلاةياهنلايفوةعاطلاىلاةعراسملايأ

ىلايضملاوهوريكبتلافورثكالاهرسفدقوهاةالصلاتقوىلاةردابملادارأهبزاج>

هلوالوالاديأوةاا_صلكلالاقن٥ممنهوة۔.جاىلالاقنممهنفاهتقويفةالصلا

ىلانايتالادارا'دريغو«لياملالافو»ةندبيدهبيذلاكرجهملالثممالسلاوةالصلاهاع

رانلافصنرحلاةدشيهوةرجاهملانمقتشمريجهنلانالتقولالوأيفرهظلاةالص
نمامأوقفرلاهبدبرأهنالداربالاةيعورشمكلذىلعدريالورهظلاتفولوأوهو
وقلضفلامهلامىفخمالفةالصلارظتنلدجماىلادصقوهنائاقكرت «هلااوة.اسالهل

اسحمادقالاىلعةقباسملانالايحالىنعمنابتسالاقابتسالابدارملافهيلااوردابليأ



)؛؛٠)

«اوبحولوايهوتألحبصلاوةمسلايناموف

نىعبرالاونرماثلابابل

ةديبعوبا»ةالصلااهفزوجنالينلامضاوملايفميمءاجامزتح&ةالصلامماجه

ةربملايفةالصالملسوهبلعهتاىلصعيبلا»نعسابعنبانعدبزنبرباجنع

متأواهوتأتالفهلسوهيعةللاىلص»»هلوقلعوندلاوهويلليفةعرسلايضتقي
لوأكاردايفبيغزتلابهبقعلوالافصلايفبيغرتلانمغرفامليبطلالاقنومست
ة_هتعلايفامهلوق»ريثكلاهيلابهذامكريكمتلابريجهتلارسفينأبجواذهبوتقولا

وبحنايتالاناكولويأيآوبحولوهلوقو»لضفلانمايعيتالصيناميأحبصلاو

نيباحاوناكولوهريدقتليقوهتساىلعهبيبدوأ>رألعيصلايشوبملاوافحزيأ

لةثأامهوةدابملانعلسكلاوةلفنلاومونلاتقوامهنالركذلابحبصلاوةمتعلاصخامناو
ىلعلةثأةالصسيلاعوفرمدمحأونيخيشلادنعةزيرهيبأثيدحلنيقفانملاىلععيش

٠رملعدرثدحل١يفوتموفتلاهنطمانالاهيلعثحلءاشملاورحفلانمنيقفانملا

ملعأةناوةمتعلابءاشعلاةيمستهرك

2ةالصلاعماجنومهبرالاونمانلبارلازجم

انهاههبدارملاوضعب1هضع٫ماذاءيللامجنملعافمساهةالصلاعماجهلوق«

تكلالاغفهاداذهودحاوبانفاهعضووىتشباوايفةقرفتمثداحامج

هنمقرمتاملعماجلابابلاباهمتخ

مةهةالصلااهيفزوجنالتلاعضاوملايفءاجامويت
رمعنباث,دحيفدازوعضاومةعبرأثيدحلايفركذخلاةربقملاىفةالصالهلوقزه

ملسوهلعهللاىلصملالوسرىمنرنالاقعضاومهثالثةحا.رباويدمرتلادنع

نطاوميفوماملايفوقيرطلاةعراقوةربقملاوةرزجلاوةلبزملايفنطاو.ةعبسيفىلمبزأ



)؛؛١٤)

هقلرطلاةعراقفالولبالانطاعمفالوةرحنملافالوء

اهدعبنون٭ةرحذملا:روبلامضومءا۔لاث۔اثتنهةربغلاامآهتناتبرهظقوفولبالا

حنفتوةروسكم.أزهمجن.ةرزعحاةرحذلاناكمرعنباثادحيفورحنلاعضومناتا۔ےم

هلبالانطاعموءاشلاورقبلاحذتولبالاهفرحنيذلامضوملاوهودحاوىنعمعلكلاو

عوجرلادنعلبالاهذكربتيذلاعضولللقواالوحلالاكرم4وهونطعممج

ىمنملسمربخهدىؤيواضألدللابلبالا٩.فنوكيذلاعضولا2\

هعرةيذلاقرطلاامدارملاوهطسويأنق.رطلاةعراقو«ل!الاكرابم٣ةالماانع

نعيهنامناومماجرأبباودلاوسانلا هلحاذلوقحلانعقلخلاببلقلالاغتشالاهفةالصلا

دقو»ةلملاهذهليداولاقبرطلابانباحصأضعبقحلأوةبربلانودنارملاىلعمهضعب

الذدجألاق4وبهدملاهلعوممرحتالوهلهفةرمعملافةالصلانعيمنلاف“فاةخا

وهوةنمزالاكنالط.لاومرحلاديفيةنكمالاىفهدنعيمنلانالةالصلاهدنعدقعنت

ىلاةالصااداسفاولاقىتحكلذنعريغنتلايفانباحصاضبغلابدقوبهد.للقفاوم

هلوفنمذوخامديدشتلاوكالذريغلاقنممنمواعارذرمثعهعبسنودناكاذاربعلا

لازلراجداورد۔حاس.همهنايهناروبقاوذخاامو5هللانمل»ملسوهلعهللاىلص«

روبقاوذخايراصنلاودوهيلاهلانعلظفلبةشئاعثيدحنمناخيشلاهجرخأوال۔رم

نفيكفءادنالاروبقهادهوميرحتلارمظكالذىلعندللاتمدناذاودحاسمممئايا

ناليقوهزنتلاىلعىهنلااولمميرحماله!زنتههاركهركبكلذناهليقو»مهنود

لاحنمبانلانافةعقبلاةساجنلاهبفةالصلانعيهنلانالسابالفارهاطناكملاناك

ةلبزلايفاولاقكلذكوناكملاةساجنليهنلافاهموحلوىتوملاديدصباهتبرتطالتخاةربقلا
لبزااهذفنوكبيذلاعضوملا77لبقوءابلاحتفب4ةلزااو«قيرطلاةعراقوةرزحاو

ه«ماحلاامأوإفاهريغوتاروذاقلانم٠يشلكهفقليذلاعضوللهبدارملاودالاوهو

ليقوناطيشلاىوأموةساجناالحمهنالهبفهركتةالصلانأليقلاستغالاعضوموهف



)؛؛٢)

ءاجام
ىهنلاقديزنرباجنعةدببعوبأمهيهبشلاوكنالابةالصلانءيمنلايفزي

ردصلاكزالهميبرلالاقههبشلاوكنالابةالصلانءملسوهاعهللاىلصهللالوسر

ةد..عو|٭اهفةالصلانعينلاتاقوالا٣ممءاحامزمرجالاهشلاو

رصملاةالصذهب.الصاللاقملسو4۔اعةلايلصءيزلانعسابعنبانعدلزنرباجنع

«ىتححبصلاةالصدملةالصالوسمشلابرغتىتح

وهو«ةللاتيبرهظامأو»»هبلارظنبالفدرطمريغهنابهدروهلغشب:سانلالوخدنال

٥وركمهملعءالهتسالانالليةوهلةارقاليلصملانالهفةالصلانع.ىهنفة۔ہكلاحطس

ةعبسلانطاوملايفةالصلانعدراولايهللانايففلتخايبطلالاقوبدالانفانههنال

داسفلاىلعلدييهنلاناىلعءانبةحصلايفاوفتخاميرحتلابنولئاقلاوهبنتلاوأمرحت

ناكاذالديتالماعملانودتادابملايفلدياقلطملدنالاقلطملديبهاذمةعبرأهنفو

ههوركملاتاقوالانةالصلاودصلام»موصكامزالنوكاموألعملارسنيهنلاقلءةم

لبالاناطعأويداولاوةبوصخملارادلايفةالصااكثلذكنكمملاذالديالوابرلاميبو
ءادنااتمومدلاو

مدهمهدلاوكنآلابةالصلانعيهنلاينءاجامز

مذبكنلاورهظألوالاونرخادنعةيهاركوصمكنعمرحميايا4ياهلوق«

هلفنصملاريسىنعموهودوسالا7صلاخلاستاصرلاسنفانازونونلا

نمنبتحنفبه,ثلاوكنآلاهيينذايفبصةنيقىلاعمتسانمثيدحلايفوريدصتااب

كنالىفةال۔صلانءعيااخاولبقرغصلاعفرأوهوهنوليفبهذلاه.ثدامنداعلا

ساحنلاعاونأعيجوديدحلاامهانعميفورانلالهأةيلحنمامهنالهبشلاو
:اهفةالصلانعىتبنلتاقوالافءاجامزح

ىتححبصلاةالصدهلاةالصالوسمشلابرختىحرصملاةالصدهيةالصالهلوة<



)؛؛٣٢)

ىلصةللالوسرهلاقلاقيرد_ناديعسيبأنعدبزنيرباجنعمةديبعويهسمشلاعلطن

4اهبورحدنعوأسمشلاعولطدنعيلصينأكدحاأىرحتيالهملسو4۔اعهللا

لصاحاهبورغدنعوأسمشلاعولطدنعيلصينأمكدحأىرحتيالهلوقوسمشلامطت
اهيفيهنلااهنمناناتاقوأةس:رأيفةالصلانعىبنملسوهلعهللاىلصهنأنيثيدحلا
تقولاسفنلا۔ميفةالصلانعىهنلااهنمنانثاولوالاثدحلافناروكذللاايهوامهريغا

ىلامتوهوسمشلاةدابعلرافكلاهذختتاوناكامناوىلاعتةللاةدابملاونكبملثيح
نعكلامىوردقونبتقولايفةالصلانعهدابعىهنفرومالاعمجفهكرذلانعينغ

كنالمباورحاللوقبناكباطخلانبرعنأرمعنبهللادبعنعرانيدنبهللادبع

اهبورغعمنايرغيوسمشلاعولط2هانرقعلطبناطيشلانافاهبورغالوسمشلاعولط

عفرلاهكشأنأرلاقيالهلثموافوةومهاوراذكهةالصلاكلتىلعسانلابرضيناكو

ينثدحلاقهيبأنعةورعنبماشهقرطنمملس۔ويراخبلاجرخأهللادبعهنباهعفردقو

يفدازوتبدحلاركذفاورحنال«ملسوهبلعهتناىل۔صهللالو۔رهلاقلاقرمعنبا
لاقديدشلارلايفءاوتسالاتقوكلذوةريهظلامئاقموقينيحرماعنبةبةعةياور

يلصنزااناهنبهملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»ناكتاعاسثالثرماعنبةبقع

وقينيحوعترتيتحةغزابسمشلالطتنيحاناتومنهيفربةنوأنهيف ةريهظلاماقم
يراخبلاالاذعاجلاهاوربرغتىتحبورنلاىلاسمشلافيضتنيحوسمشلالامقح

ىتحرصملاةالصدعبةسمخثيداحالاهذهنمةذوخأملايهالاتاقوأعومجذ

اهعولطلماكتيىتحعرلطلانيحوسمشلاملط:تسححبصلاةاا۔صدهدوسءثلابرخت

ىتحاهبورغنيحولوزتىتحراهنلافصنكلذوءامس!ادبكيفاهمايقنيحواليلقعمرتو

ةلايضريشملالاقتاقوالاهذهيفزوجتاليتلاةالصلايفاوننتخامثبورغلالماك

سمشلاعولطدنعيهواهنيعباهبفةالصلانعىهنىتلاةثالثلا.تاقوالاناراخملاوهنع

ولواقلطماهبفةالصلازوجمالةمجلامو,ريغيفءاملادبكياهطسوتدنعواهبورغدنعو



)٤؛٤)

اهبفىضقتهناراتخملافرصملاةالصدعبوحبصلاةالصدعبامأوهلاقفاهبسنوأاهنعمان

ةالصكهللالبقنمبب۔اهيتلاةاا_صلاكلذكولاقاهنعمانيتلاوتايسنملاوتاوفلا

رايتخابردصدقوفاوطاااهببسناففاوطلايتعكرفالخمفو۔كلاوةلزازلاوتلا

ا.ھاهيفنلافاولصتاليأ«ةالصالهلوتلعأهللاولفاونلارثاسكناعنتميفناسنالا

ةحصلاينننممزلبوتقولاكلذيفةالصلاحصتاليأةحصلانزدارااوأيهنلاىندم

اهاياعراشلايفنبةحدلالصحاذاوهيلعباتفحصيلعفامناهنافل.فلانعيمهنلا

دع٫هلوق'يثلانعيهنلايفةغلاب۔القاستامناةمهلاهذهلثمناىلعلعفللىنع.الف

لكيىتحاهدمبيلصيالفةضيرفلاىلصنملاذه4حبصلاةالصدعبهلوقورصملاةالص

اهنمنرقبنيملامسانلاىلصولويلصيهنافةعامجلارضحملنماماعولطااوأبورلا

الاةالصلاىفلوخدلاهيلتمرحوذثنيحىهنفقلطملايهنلاتقويفلخديفماطيوأ

يفةمكحلاوليقعولطلاوأبورنلاميىتحةالصلارخؤيناه.زليوسلادابعهباشي

لوحماحنموهكحيطعأ٠يثلابراقامناحيصلاورصملاةالصدمبةالصلانعيهنلا

نيتقولاكنيذلوأنماهءيظمتلاؤ.هنارسمشلادابمفاضيأوهذعةيناكشويىجلا

نيتقولاكنيذيفلفنتلاحيبأولفنيدجاساماورخفرهظتنأىلاامنيبقار.اهنودصريف

يأيهنلاهانمميفنهىرحتيالهلوق»هيلاببستلاوأه.اهياوأمهبهبشتاضيأهفناكل

ينيلصيالهانعمورجفيالدنسملاخسنض.بيفوتقولاكلذيفةالصلاكدحأدصقيال

برغلابةرمحلارهظتامنيحكلذوهسءثلاعوبطدنعهلوقزهروجفهنافتقولاكلذ

ةيبرغلاةهجلانمءامسلايفةرمحسانللرهظياملوافقرشملابرهاظلاسةشااعاعشاهاف

انكلعولطلانبحالاةرملاكلتنوكمالواهض.بلطنأدمبضرالاىلالزتيث

علطينأعنملاتقولوأليقوماكالاولابجلايراوتلاوةفاسملاد_ءبلملطتنيحاهارنال

سفنىلانيعلارظنبىبءامسلايفةنئاكلاةرمابنودت.,الءالؤهورظانالسمشلاضب

ةباورينالةالصلاتعنتمااهعامشوهوسمشلابجاحادبنبغلاحلكىلعوعولطلا

ةالصلااوعدفسمشلابجاحعلطاذارعنبهنلادبعث٫د>نمملسمويراخباادنع



٤٤٥ ()

ءاجام
نبانع.ايزنبرباجنعةديبوبأهنيثبخالاعفادبوهولجرلايلسنأيهنلايفه

ىن"نونلاديدشتبثانرلا“انزوهوكدحأيلصيالملسوهبلعةللاىلصءيبنلاهنعسابع

.يبنلافنعسابعنبانعديزنيرباجنعمةديبعوبأفهتناث.يفلوبلاعميلانقاملا
ني:بخالاعفاديوهولجرلايلصينأىمجنهنآهملسوهيعهللاىلصب

اهفرط.۔ثاابجاحوبيفتىتحةالصلااوعدفسمشلابجاحباغاذاوزربتتح
امعولطناحاذاودبيذلاعامشلاليقوهجولابجاحنمراعن۔الوأود.ىذلاابصرقوأ

عولطلاسكعهنافبورنلايفلوقلااذكونيعللبجالاكسالنوكبهنالرهظأوهو

ملعأةتلاوبورغلالوأفهلليقعولطلالوأيفليقامع...+

-هنيثبخالاعفادبوهولجرلايلصيذيهنلايفءاجامال.

نينبخالامفادبوهولجرلايلصبنأىمنهلوقوءانزوهومكدحأيلصيالهلوفه
نما“ونزلوبلاأنزة.طوقلانالاقهتناثميفلوبلاع۔يذلادالونونلاديدشتبءانرل

راب الوايد.تمومزاللمعتسيهيلعقيضىتحهنتحاضرأاءونزه۔حاصهأزونقتحادعق

هنممسامالسنازوهانزلجروهأنزالامففلالابىدعيدقونقاحيأ؛ينازةالصلبةت

لوبلانالطئاةلانمكاذيفنوهألوبلاوحاضيالايفلاقطئانلاولوبلاناثبخالاو
جرخملامهدرىلعلمعتسيهنافهتالصىفهدصقاذاحمرلاككلذدعلههضو.نملقتني

لدييذلاوعأهلاوهثاسكفرطيفاهرصنك.هفهتالصيفهدصقاذاطئاغلاامأولاق
ىتحهتاغشاذاةمفادللبةالصلادسفتفممرحتللةرمنوكييمنلانأهريغودعاوقلامالكهلع

«ساباللبقو»لاحلااذهىلالص,اليذلاوهوةيهاركللنوكيةراتوىلصامهقفيال

صخربنممهنموكالذببسبالجرعفريوالسجرعضيلاملوبلاةعفادم جرخمماملوبلايف
داسفالفرصأامكهتالصبىنأاذامهضعللاقوجرخم!اماضيأطئانلايفصخربنممهنمو



٤٤٦)

ءاحام

نبانعديزنبرباجنعةديبعوبأههرعشصقاعوهولجرلايلصيزايهنلايف

فاخهر.ثصقاعرهوكدحألصياللاقهملسوهيلعهنلايلصءيبنلافنعسابع

هسكمةرعشدقاعيأهافقل

نافررضتيملامهبةالصلاتبجوقاضنافتقولاقض.ملزاهركيليقوملعأتلاوهلد

وهوةالصاايفلوخدلانعىهنهنأماقملاربرحتوتقولاجرخناوهفزغيرفتبأدبررض

تدحناوهيلاهجوت.يهنلانافةالصللهسفتغرفنأهيلعلبامهدحأوآنيثبخالاعفادب

لخددقهنالررضتوأجرخملامهتالص.نأه.امفةالصلايفلوخدلادعبثكالذهع

وهومنتىتحبجاوةال..صلاىلعرار.تسالفهمطقيبجاوبالاهنعجرختالبجاويف
ملولاملاكلذىلعوهواهبفلخدياليأعناديوهويلمبنأيهنامناوكلذنعهنيم

.ادنالاينا.زاميذلانروكد۔ةويهنةىذادااتثدحاذااهياترارتسالايفتأي

نعاهللاوءانلانود

مههرعشصقاعوهولجرلايلصينايهنلايفءاجاموتح

هفارطألاخداوهيلرعشلاصقعچهافقفاخهرمشصقاأعوهومكدحأيلصيالهلوق»»
اذهيفىهنلاواسكمتمهرعشدقاعيأىلاعتهتناهمحرفنصملالوتينعموهوهلوصأيف

ةباوريفورمشلاالوبايثلاتفكنالوملسمدنعسابعنباث,دحيفوةصاخلاجرال
نعىهنلاىلعءايلعلاقفتايوونلالاقبايثلاالورعشلاتفكأالود.جسأنأترصأ

وتوأهتماهتحمهرعشدودرموأصوعمهسأروهو5هكوًأرمش.هبولوةالملا

ءاسأدقفكلذكىلصولفهيزنتةهاركوهولاقءايلملاقافتابهنعيمن.اذهلكفكلذ

ناىكحوءايلعلاعامجايربطلاررجنبدمحرفعجوياكلذيفجتحاولاقهتالصتحصو

ىلصنماًتاطميمنلاتأروهلابهدمحلاقيرصبلانانعهفةداعالارذنملا



):!؛٧)

اجام
\كلاقسابءنباعديزنبراجن٥هل۔.۔عأ221٥الصلاىفتوننلانعيهنااىش-

تءم۔دفولاق«هديبعوب»طقهتالصىفتنقهانيأرافماسرهيلعةتناىلصةلالوسرع.ين

1ةعدبهاربناكوطةهنالص7٣و٣الصلا٣توننلاىرالرعن'انع

صتخميدوادلالاقورخاىنللباهالكلذكاهلبقناكمأةالصالهد۔همتءاوسكلذك

علوقنملارهاظوهولوالاوهححلاراتخملاولاقةالصالثكالذلهفنثىنلا

سابعناثادحوهمالكىمتناانهروكذملاسابعنال۔هفهلعلدومريغوةباحصلا

ه۔أرويلصيثراحلانبهللادبعىتارسابعنبهللادبعناملسهاوراموههلاراشأيذلا

يساروكلاملاقفسابعنباىلالبقافرصناايفهلحبلعجفماقفهئارونصو..

وهولسبيذلالشاذهلهعالوتبهملسو٩.اعهللاىلصهللالور{تمه-لاةف

ناكهرعشفكاذافه.دجرعشلاناهنعىهنلايفةمكحلانالبقاذهلوفوتكم
ضرالاىلعطة۔اروشنمهرعشناكاذاهنآدارأيقالالاقودوجدلاةحراجفكةذااي

ه;ثودج۔,لزنمىنع.يفراصاصوقع.ناكاذاوهبدوجسلاباونهبحاصىطعيفدوجساادنع

عأهللاوهادوجلافضرالالعناعةيالاهنالنبدرلادودشموهوفوتكملا

متةالصلافتونقلانعىمنلايف:اجام::

ءاعدلاانهاههبدارااونا.مىلعقلطبتونةلاوهةالصلافتونلانعيمنلايفهلوق«

رجفلاةالصنمةيناثلاةعكرلايفانموقنمةيعفاشلاهلعفبامكصوصخملاهجولاىلعةالصلايف

هتالصيفتققهانيأرافلسوهيعهللاىلصهللالوسرممىيصنانكلاقسابعنانعهلوق«

ةعدبهاربناكوطقهتالصيفتنقيلوةالصلافتونقلاىربالرنبانعهلوقوطق

اه_كذيتابدهاوشهلوحيحصلاهدنساهلعتلاناو(فنصلا4درهتلوالاتدحلا

ةالصانمءىشيفتنقيالناكرعنبهتنادبعلاقمفاننعكلاماضيأداوريياثلارثالاو

كناباب"التاقلاقيمجشالا«كلاميفأنوإةعدبهناهنعيورلبهحراشلاق



)؛؛٨)

:ملسوهيلعهللاىلصهتنالو۔ر»فلختيلصدق

هحصويذمرتلاودمحأهاورثدحمين؛يألاقنوتنةياوناكانينسسمحنماببرقةفوكلاب

لوسرفاختيلصلاقهظفاويئاسنلاد!ورورجفلايفنوتنقياوناكاةياوريفوةجامنباو

ملفرعفلختيلصوتنقيمفركبىبأفلختيلصوتنبملفملسوهياعهللاىلصةتنا

يو»ةعدنايلاقمتنشفيلعفلختالصوتنةبملفنايلعفاختلصوتنم

نعوةعدبح,صلاةالصيفتونقلالاقهنايتهيبلاوينطقرادلادنعسابعنبانعهبابلا

ةعدبلاهناتونقمايقينعبةرودلانميراقلاغارفدنعمهمايقيفلاقيناربطاادنعرعنبا

قميبلاوطسوالايفيناربطلادنعدوعسمنبانعوملسوهيلعةلاىلصهللالو۔ر»اهلافام

نم؛يثيفهملسوهبلعنلاىلصةللالوسر»تننامظفلبتونقلاباتكيفكالاو

نع(ملسوهيلعهتلاىلصهتيللوسر)ىهنتلاقةجامنبادنعةملسمأنعولههتالص

هبوعورشمريغتونقلانأىلعةلادث,داحالاهذهفينوقرادلهاورورجالايفتونقلا

نعيقارهلاهاكحوهباتكىفيذمرتلاهاكحامكان.وقن.ملعلالهأرثكأبهذهيلاوانباحصألاق
اهاوه٩.4عبتادةفةالصلايفتنقنمهمنذ>حوألاموسابعنباويلعورعوركبيأ

ريمنمتاولصعبرأيفتوتتلكرتىلعقافتالاعقودقانموقننبرخأتلض؛لاقو

نمحبصلاةالصيفالافالخلاقيملولاقءاشعلاوبرغلاورسلاوربظلايهوببس

ججحمحبصلاةالصىفتونةالنوتبثلاجتحاولاقاهريغنهرولاةالصىفوتابوتكلا

ءاربلاثيدحويراخبلاهاوررجفلاوبرغألاىفتونقلاناكلاقسنأثيدح(اهنم)

دمحأهاوررجفلاوبرغملاةالصيفتنقيناك(ملسوهيلعهنلالص؛ينلا)نابزاعنبا

ىلصهنمتونقلاغوقوىفعازتالهنابباجبوهلق»هححصويذ..رنلاوملسو هيلعةتلا

ىلعلديل۔هفيناكظفلاولاقنافهلاق»هترعورشمرار.ت۔اىفعازنلااناوملسوهلآو

نعيوونلاحدقهانقةعورملارارمتسا هتبانف(انمل۔)تالذلعلدتالاهنانيققحملارومج
نبثدحلاني:اهزأىلعةلدالاكلذبتحرصامكارخآكرتلاىفانبالوهورارمتسالادرح
رجفلانعانباوجو۔مفبرغملانعمكباوجوهاذبرغملاورجفلاىفكلذلعفيناكهنأا۔مف
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ءاجام
ةتناىلصءيبنلافنعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأةالصلاكراتيفه
سايعنانعددزنبراجنعةدعوألثدحل١هلةالصالنملاعااللاق4ملسوهلع

١
4ملسوهلعهللاىلصءينلا,نع«

نمةرخآلاةمكرلاىفتنةيناكهنادمحأولسمويراخبلادنعةريرهيبأتيدحيفاضيأو
اناوجومفانهاهناكظةللولد.نعمكبأوجوهامنحي,صلاةالصوةرخألاءاشملاورهظلاةالص

سنأنعهححصومكالاويتهيرلاودحأوممذوبأهقازرلادبعوينطقرادلاجرخاهماولاق

خبصلاامأفكرتنةنوعمربيبهباحصأيلتاقىلعوعديارهشتنقملسوهيلعةتل!ىلص؟ينلازنا

ناكلااذهحصول1ا:اق«نبح۔حصلافثىذحلالواوايندلاقرافىتحتنملزبف

يوقلابسيلدمحأنبهنلاد۔بعهبفلاقيزارلارفعجيبأقيرطنمهنكلوعازنللامطاق

ميةعرذوبألاقوطلخمهناينيدملانبيلعلاقو قودصصالقلايلعنبورمعلاقواريثكم

د۔هفاضدأوطاذهنكلوةيرودلالاتقواطخ7ةناهمنا١لاقوظناءىد

نومحزباموقناسًنالانلقناماسنمداعنععبرنسآىرطنمبرطل١ىور

هيلعةتناىلص؛يبلاهنا وعدبآدحاوآرهشتنقامتااوبذكلاقفرجفلاىفتنقبلزبلهملسو

مهيملهنكلافيعضناكنا.هسبقونيكرشملاءايحأنميحىلع هركذاملصاحاذهبذكب

ملعأةناوهنيسناسنالاهبلتقامد_شأوقحلانايبىففاكوهوهيففرصتضم

متوةالصلاكراتىفءاجامزوح

:ااادرهضرفوءوضولابادآفمدق4ثاد_خ4١ةالصالنلناءعاالهلرة«

هيلاراشااعاوهللامراحمنعفكاابالاموصالوهلءوضوالناةالصالوهماوروكذملا

اهدزمنفةالمااءادأىلعفقومنامالانا4_.۔فوهلةالصالنلناعاالهلوةلانهاه

نيياينالاثيدحلايفهلوقريظنوهفرفكلايفلخدناميالانعجرخنموهلناماالف
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«ةالصلاهكرتالارفكلاودبعلانيبسل

هكرتالارفكلاودبلانببسيلهلوق»ملعأهتناوةالصلاهكرتالارهككاودبلانيي
لجرلانيبهظفنورباجثيدحنميئاسنلاويراخبلاالاةعامجلاءاورثيدحلا«ةالصلا

قاسممالكلافرفكلايفلخدةالصلاكرتاذادبعلاناهانعم»ةالصلاكرترمنكلانيبو
ىضقنااذاىنعمبتقولاءاضقناوةدملامامت“الاكنييوينيباملوقنبرعلاوطرشلاقاسم

اماللاننيببورضاتقولا مهتنسلأىلعدوجومومهننلنمفورعماذهوابراحكتتج

ةتناةمحريثعحملامهنمسانلانمريثكىلعهانعملكشأدقوةتبلأثدحلايفلاكأالف
دجأملفرصمبانموقخئاشمنمةعيجتيدحلااذهنعتلأسوعضولاةيشاحىفلاقهيلم

هناةنلابلاوظيلظتلاةهجىلعثيدحلاىنعململمهضعبيللاقهناالايفاشاباوجمهدنع

كرتيلفهيلالوصولادارأنفةالصلاكرتالارفكلاىلادبعلالصوتةل.۔ووةطساوال

رغكلاودبعلانببزجاحكرتلاناىضتةيثيدحلارهاظناهيلاكشالاةروصوةالصلا

كرتناهاهدحأوفهوجورهنعاوباجأو»اهكرتالةالصلاىلعةظفامملاامهنيبزجاحلاناعم
عفنرااذافرفكلاوناعالانيبزجاحلاوهةالصلالعفنال\دضلمفنعهبربعيةالصلا

د_حلابةالصلاكرتلآوؤينالمتحبيواضيبلالوقهاهيناثو»يتشبروتلاهلاقمناملامفر

يواضيبلالوقهاهثلاثو»هنماندورفكلالو>۔احودلالخداهكرتنهامهناعقاولا

هلصوبىنملاورفكلاودبعلانيبةلصوةالصلاكرتهريدقتفوذحمفرظلاقاعتياضيأ
نكميواهكتيالنمؤالايأظيلفتلابابنموهمثيناثلاهوجولاىوقأويبط"الاقهيلا
نببلاتبنأرهاظلانالرهاظلاىفتقمريغلعبوبصممالكلالاسةبنأ
دبعلانؤملاعضومعضوفاهكرترفاكلاونؤملانيبوأةالصلاكرترفكلاونامالا

سمنهلعجفرمكلارفاكلاعضو.و لاك.ثالاكلذنعباوجلايفمهمالكاذهةنلابمرفكلا

كرشرفكرفكاهبوجولركنماهكرتنافرفاكةالصلاكراتنأىلعاممرصلديثيدحلاو
وهفاهضرفرارقالاماهكرتنراواعاجا نببانموققرفملالوةمذريكرفاك
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ءاجام
لاقلاقكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأةهرصملاهنافنميفزح

«روامنأكرصملاةالصهنافنمملسوهيلعةلاىلصةتلالوسر

يناوفلتخافثيدحلاىنعممهيلعلكشأكرشالافدارمرفكلامااولعجونبرفكلا
نممهنمومهمعزىفرهاظلاباذخأهكرشنمممنفاهبوجوبرارمالاممةالصلاكراتكيرشت

ظفللارهاظنعهباوجرخاليوأتتيدحالاوفلكتوهكرش ةجاحالوعرمثلادوصةمو

ملعأتاونيبقحلاوكلذنمهولاقامركذبانل
مةهرصملاهتافنميفءاجاميح

نبهللادبعثبد>نمملسمويراخبلاوكلامهاورثدحلا4كلامنسنأعهلوق«

رصملاةالصهتوفتيذلاانموقدنعرمعنباةياورىفهرصملاهتافنمهلوق»ر

امتقويناهلصيلنمىفوهبهونبالاقفثيدلااذ_هىفتاوفااىنعمىففلتخاو

وهوتقولاباهذاهريسةتكلاملاقبهونبااطوميفوس۔شلابورنبليقوراتخا

يفدازوعفاننعحرجنبانعثيدحلااذهقازرلادبعجرخأوهريغوراتخماللمت

هريغنمىلوأاهيقفناكاذايوارلاريسهومهنلاقسمشلابيذتيتحفانلتقهرخآ

كرتنماعوفرمرمعنبانععفاننعجاجحنعماشهنعةببشيأناهجرخأاعوفرصمدروو

تحرصملا سمشلالخدتن'اهناوفيعازوالالاقوهلاموهلهأرتوامناكفرذعريغنمسمشلابيغت

باهلالاقورصملاتقوجورخيفهبهذمىلعهلملوظفاحلالاقدوادوبآهجرخاةرغص

هدبؤ,»ةبرابنلاوةيليللاةكمالملادوهشنمهتوفياملةعامجلايفاهناوفدارأامناهعبتنمو

رسملاةالصيهوةعامجيفىطسولاةالصلارتونمهلاموهلهأروتوملاة.د:.نباةياور
صاصخالالطبلكلذكناكولذااهب.غ.وأسمشلارارفصإباهناوفدارملاسيلوبلهملالاق

ة۔ءاحلاتاههزالهاعد.:هس«ضقونووةالصلكيفدوجومتقولاباهذنال
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» صقنليقوبلسيأمييرلالاقهلاموهلهأ

بويفيدمرتلاهيلعىثموايسانهتتافنيفاذهناملاسنعىوريوةالصلكيفدوجوم

ةنيام.دنعفسالانمهقحليهنادارملافهيلعورصملاتقونعوهسلايفءاجامثيدحلاىلع

دماعلافسأنأىلعهيبنتلاههنمذخؤبوتهلاموهلهأبهذنمقحايامىلصنملباوثا

هرهظت۔اودماملاىفوهامناهيدوادلالاقولبمئالالوصحوباولادقفعامنجالدشأ

ةالصصصختيفاضيأفاتخاو»رذعريغنمةقباسلاةياورلايفهلوقديأويوونلا

سانلا_هتتقويفيتأتاهنالوىلعسولااهنأواهلضفةدايزلكلذتصخليةفكلدبرصلا

ىلعمرصرحومملامسأةاساميف عامتجالومهفئاظوءاضقناىلااهبمهفيوستوملانشأءاضت

صتخالفنيسيقاعتالعامتجااهبفاضيأرجفلاناب«بقمتو»اهبفةكمتاللانمنيبقاعتلمل
ةلإضفاانمءاشامتاولصلانمءاشيامصخيهللانالليلعتلامدعقلاليقوكلذبرصملا

اهريمننعلثسولهناورصملاهتوفتنمعلئاسلاباوججرخثيدلانالمتحمليقو

يفدروبدلاناب«بةءتو»كلذكتاولصلارئاسحنوكفكلذلثعباجأال
صوصنلاريغقحليامناوكشلاباهريغاهبقحليالفكلااذهيفةلملاققثلورصلا
هلوتجسابتلاعفدبامناولامتحالاعفدبالاذهنابهدرولاهفاكرتشاوةلعلاتفرعاذاهب

هلهاأذخاهانممليقوصقليقوباسيأعيبرلاقةيقوفلارسكوواولامضبيرتو

ليقوهلامتذخأوااليتقهلتلتقاذالجرلاترتولاق.ليقوادرفياارتوراصفهلامو

ةالصا'هتتافنلكلدبهبشتلاعقوفهمنادشأكلذورظنيوهوهلاموهلهاذخأنمروتوملا

مغوسلامنامغروتوملاىلععهتحامكباوثلادقفمونالامنامحهيلععمتجنهن >

رتوهنملوقتهمدبكرديذليتقهللنقيذلاوهروتوملايرهوجلالافوراثلاببلطاا

لانيفهلاعت۔افاذهلتفمدلايفملظلارتولاليلخلالاقوهصقيأهةحهرتواضيألوقتو

ىدعتيوهورلسىنع؛رتونأىلعبمنلابيوربيطرقلالاقههلاموهلهأهلوت»زاجم

لاقهلعافميمليذلالومملاوههلهأنوكيفذخأينعمبرونأىلععفرلابونيلو.ةمىلا
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هلعافمحسملامىلعفعفرنموناثلوغمهناىلعروهلاحيحصلاوهبصنلاويوونلا

باصيذلاكهنأة٨الاوهتفلالهأدنعهانعمربلادبعنبالاقوهلاموهلهأهنمعزتااهانغمو

ةبيصملارغنامهياعمتجاهراثبلطييتلاةانجلارتولاوارتواهببلطيةباصاهلاموهلهاب

هيلعهجوتييذلاهانعميدوادلالاقوهلهأتاملقيملولاقاذلوراثلابلطةاساقممو
ليقوةالصلاهتيوفتلفسالاومدنلاهيلعهجوتيفاهدقفنمىلعهجوتيامعاجرتسالانم

صخامناوهلاموهلهأبهذنمقحليامكهيلعفسالانمهقحلبامباوثلانمهتافهانعم
لغشلاول.هالاىلعىم۔لاابوهامنارس.لاتقويفلاغتشالانالركذلبلاملاولهالا

امهبلاغتشالااهنبوفتلىنعمالفامهدقفةلزنملزانةالصلاهذهتيوفتنأركذفلامب
نيلوالاديسىلعمالسلاوةالصلاواريثكتلدملاوملعأةناوالصاامهناوغكاهنيوفتنامم

نبرهاطلاهبحصوهلآىلعونيمالاينلادمحمنيرخآلاو ةكمتالللاىلعونيلسرملاوءايبنالاىلعو
انلامعأحلاصانملبقتوانناوخاوانخثاشموانتمثألوانلهتلارفغنينمزالاسىلعونببرا

عماجلاةيشاحنملوالاءزجلاةباتكنمانيلعهبهتنانمامرخآاذه»نيآ

بيبحلاثتاداحأن4حيحصالعماجلابيبحنبعيبرلادنسمح,حملا

ةنسلوال'عيبرنهنيض۔مبسانينئالاة.شعهدبوسنمامتناكو

ةيمالسالاةحملانمفلاوةثامنالثدمبنيرشعوسمخ

هيابوةيحتوةالصلضفأاهرجاهمىلع

هلوأويناثلاؤزجلاىلامتهللاءاشترا

نلاثلاؤزجلاهيليوموملاباتك

قيفوتلاهللابو

»١٢٢4 ةنسناضهرنمرشعسماخيفزاكهفيلأتءادتبانااهنمعوبطلاةخسالايفه



( ١(

«ةناهحربيبحنبعيبرلال٬اكلامامالادنسمةيشاحنملوالاءزجلاترمفف

ةحفصةفحص

يفءاجام٢باتكلاةبطخ+ دحأهللاوهلقلضف

حتفلاةروسلوزنببسيفءاجام٢٥|نبفسويبوقمييبأبتراةجرت٢
نمضئاحلاوبلاعنمىفءاجام4ةناهمحرميهاربا

نارقلاةءارقبيبحنبعيبرلامامالاف:مااةمجرت٣

ىلانارقلابرفاسيناىهنلايفءاجام٨هللاهمحر
و.دهلاضرأنأنبملسمةديبعفأهخ.ثشةجرت١

نامزلارخآنآرقلاباهذيفءاجام٠هنعهللايضرةمرك

عبسلاتآارقلايفءاجام٣١|كيذنبرباج"اثعشلايبأهخرشةجرت»
نآرقلامجىفءاجام+هنعهللاىضر

ةدحاوةلجنآرقلالازناينءاجامجو|يضدسابعنبهللادبعهخيشهجر٩
اندلاءامسىلاهنعةنلا

,ودانمكللويندلازاي,يناجامسب|{؟لافلالابابلا٩ .ديم«يحولاءادتبايفيناثلابالا»١١٦

لافبارلابابلاف٤١هنآرقلاركذيفثلاثلابابلا»6٥ هلضفوهبطو
نيصلابولوملعلابلطىفءاجام٤٢أ.زرلادالوالاملت.اجام6٠
ملعلابلاطلضفيفءاجام٤نآرقلاىلعةظفاحملايفءاجام٦
ضغؤطبراغصااميلعتناءاجامههنسنارةلاملمنميفءاجام٧

برلادهعىلعنارقلامجنميفءاجام٩
ءاملهلاباهذيءاجام`٤ملسوهباعتناىلصهللالوسر,



( ٢(

چةرامالاوةيالولافمباسلابابلاوو٧؛|نمملسوهرعتلاىلصهلوقنمءاجام ٦

شيرقةيالويفءاجامبهنيدلافهبتفاريخههنلادارأ

روملاةمئايفءاجام ٨ ملدلاةباتكىفءاجامه

لداعلامامالايفءاجام ٨٣ ملعلافواصىفءاجام ٩

نمخدبلاوثادحالادريفءاجامهه|ةنسلاوباتكلابماصتعالاىفءاجامهد

مهريغوةمالاركذلاةقاحلضفىفءاجام ١

» ايؤرلايفنماثلابابلاوهب|رينلملعلاباطىفسمالابابلا « ٣ه
مالسالاوناميالايفعساتلابابلاو ٩٢ » ءوسلاءاملعوةتنا

4 عئارشلاوملعاملمعيلنمىفءاجام ٣ه

مالسالاعئارشيفءاجام ٩+ ةاهابمللملعلاباطيفءاجام ٣ه

ناسحالاينءاجام ٩١| رطلابلطنمىفءاجامهد ةمفرلاوةمظمال

ةنابناغالدعلالضفأناءاجام ٩ ملعريذبفأنميفءاجامهه
ناميالابنملالهأفصوفءاجام ٩٨ ءوسلاءايلعيفءاجامهد

كرشلاركذيفرثاملابابلا « ٠١ رحسلابنايبلافصوىفءاجام ٦١

» رفكلاودعةمأةمالاىفسداسلابابلا « ء٦
كرشلابلمملاطابحايفءاجام ١.٠ همل۔وهيلعةتناىلص)
اهبرفكبيتلابابسالايفءاجام ٠٠٤ | ةمالاهذهنملذضفالانايىفءاجام ٦٢

زاسنالاةمالاةمصعيفءاجام ه٦
ليفنن؛بورحنبديزربخيفءاجام ١٠٧ ةمالافالتخايفءاجام ٦٦

قرثملاوحرفكلاسأرناءاجام ١٦٢| هدمبنمءافرلالهألضفىفءاجام ٠
رفاكابهبخاللاقنميف"اجام ٦١١٣| وةعوماسوهرعناىلص نيثكانلاةب «

ثايرلالمملاطابحاىفءاجام 6٥ هدهل



٢٣ ))

ةحفصةنفص

بادآيفرشعسماخلاباب!ا»٤١؛|حلايفريشعيداحلابابلا»٦

«هضرفوءوضولاهدابعلهللابحيفثاجام٦٦

.ونلادمبانال.ديلالسغيفءاجام٤٣هللايفنيباحتنايفءاجام١١٧

ءوضولاىلعةيمستلايفءاجام١٤٤هر"اةلدبعلابحيف٬اجام٠

نيتنثاوةرمةرمءوضولايفءأجام٠١٤٤|رذاوردقلايفرشعيتاثلابابلاه٠

اثالثاثالثونيتنا«ريطلاو
عباصالانيبليلختلايفءاجام١٤٦|ردقوثاضقب'ابشالاناثاجام١٢

ةحصلءوضولاطارتشايفءاجام٦ردقلابناعالاىفءاجام١٤

ةالصلارةصلاوىودعلاوةمامحلايف"اجام٦

لسابباعالادهمتيفءاجام١٤٨|حصمىلعمتاهدربنايهنفثاجام١٨

قاشنتسالايفءاجام١٤٨|«ةنتفلايفرشعكلاثلابابلاو٨

قاشذتسالاوةضمضملايفءاجام١٤٩|ةراهطلايفرشععبارلابابلا»١٣٢

هوضولارأأحسمىفءاجام؛٥.«راجتسالاو
نباذالاوسأرلاحسمىفءاجام٠١٥١|ةلبقلالابقتسانعيهنلايفثاجام١٣٢

لئاضفىفرشعسداسلابابلا»١٥٢طئاغوألوبلاهرايدتساو

ةوضرولاينلاوراجحالابرامجتسالايفءاجام٠٥

هراكملاىلتءوضولاغابساىفءاجام6١٥٢|.ماظعلاوثوزلانع
تايسللءوضولاريفكنىفءاجام6١٥٣|طئانلاولوبلانعيهنلايفءاجام٣٨

رثأنمليجحتلاوةرغلاىفءاجام6٥رحجالايف

؛وضولامالكلاكرتوراتتسالايفءاجام٨٩

ثوضولابلبقتسيامنارفغىفماجام١٧ةجاحلاءاضقدنع

ةالصلاوءوضولكدنعكاوسلافءاجام٤٠١



)؛)

ةحصةحفص

يفنورشملاويداحلابابلا»١٨٤|هنمبامرشععباسلابابلا»١٨

«هبابل۔غهنمنوكيام“وضرلا

ىنملانملسذلايفاجام١٨٥يذملانموضولاىفاجام٨

نيناتحلااةتلانملسنلاىفءاجام6٨٥|لحأمامطنم“وضوالهنأءاجام١٦١٦
مالتحالانمةأرملالسغيفاجامههلاكأةتل

ة.ةكيفزورشملاويناثلابابلا»١٩١ة..نلانم'وضولاىف'اجام٦٤

«ةبانلانهلسغلاحيرلانمثوصرلاىفاجام6٦٥

لسنلاةفصيف"اجام6١٩٠١|جرفلاسمنمثوضولايفءاجام١٦٦

رهشلالبورشبلا"اقنايفءاجام١٩٣|هتأرصاةلبقنمأضوتيالهنايفءاجام١٦٧
لسنلابةنءاكلاعضاوملادهمآيفءاجام١٩٣اهس.نهالو

اهرعشضقنتالةأرااناآاجام٩4١6ه|ساقلاوىقلانمءوضولايفءاجام١٦٨

ةبانجلانملسنلايف.زاضقنيىاعرلاو"قلاناءاجام٧٠

نمةأرالاولجرلالاستغايفءاجام١٩٧ةالصلانودءوضولا
دحاوءانايذلامونلايرشعنماثلابابلا»٧١ه

بنجلاينيف“اجام١٩«.وضولاضقنب "املايفل۔تنينا

ةأرملالضفب"وضولانعيهنلاومئادلاىلعحسملايفرشعسانلابابلا»١٧٧
بنجلامونيفاجام٠٠«نبغملا

عماجنورشعلاوكلاثلابابلازهو٠٠رئابملاىلعحسملايفءاجام٨

4تاساحلنلا4ءوضولاعماجنؤرشءلابابلا»6٨

مئاهبلاولبالالاوبأيفءاجام٠٠ءاملاناطيشيفءاجام.

ريهطتوضيحلامدةساجتيناجام٢٠٣|ثوضولابناطيشلادقعلحيفثاجام٨١

هنمبوثلا‘وضولل"املابلطىن"اجام١٨٣



(٥(

متلاةيآلوزنيفءاجام٢٢٦|يذلاوينالةساجحتىفءاجام٠٤

محتلاةمكحيفءاجام٢٢٩|سافنلاوضيحلامدويدرولاو

لسغوةضاحتسالاو معبزلاكحيفءاجام٢٣٠١|كلذںهبوئثلا

ةبانجالضرتاذابنجلارميتيفءاجام٣٣ةأرماليذريهطتيفءاجام٧

مهتلاةفصيفءاجامبطرلابوئاإبةالصلافءاجام٧.٨

يهنورشملاوسداس!ابابلاوف٢٧يبصلالوريهطتيفءاجام٩

ضيراالسغنعرجزلاغولونهءانالالسغيفءاجام٠

درلافولبذجلاممرتيفءاجام٨باكلا

رجلاممتيف٣اجام٢٠٠|يفهنورشعلاوعبارلابابلاف١٣

رودهملامميتيفثاجام٢هاااماكسأ

«اهتوجووةالصلاباتكزه٥لطملاءالاكحيفءاجام٩٣

ناذالايفنورشلاومباسلابابلاو٢٤|نينتارينكلاريدقتيفءاجام+

ناذالاعام۔دنعلاقياميفاجام٥عابسلاروسيفءاجام١٦

ىنثمى:هزاذالانوكوةرملارو۔يفءاجام٦٧

ناذايفءاجام٨رحبلاءاميفءاجام٩ ناذالالضفودرفناا

ةدرابلاةلإلايفزذؤملالوقيفءاجا.٢٤٩|.الايفلا۔تغالاولوبلايفءاجام٠

ةريطأاومادلا

يفنورشملاونماثلابابلا«٥ذيبالابءوضولايءاجام٢٢٣
چةالملاتاقوا«نورشعلاوسمالابابلاه٦
رهظلاةالصتفوفءاحام٢٥٢هبجويذلارذملاومعبتلاضف



( ٦ (

ةحصهحص

ةح,۔ىفنونزا_:لاويناثلابابلا٨٨رصملاتقويفءاجام٥٤
رجفلاتقويفءاحامهه

7:

ة۔طررفلالبقعوطتلايفءاجام٩٢.ىلعدبدشنلاوءاشعلادوهشيفءاجام٢٦

لبالامايقيفواهدوفاخمنم

ةلحارلاىلععوطتلايفاجام٤٥رارفصالاتةويفءاجام٩

دجملاةييفءاجام٢٨٢٥)اهنعمانوأةالصىننميفهاجام٦٠

لاوزلاةنسيفءاحا.٩٦ىطسولاةالصلايفءاجام٢٦٠٢

ة.اهالانوثالثلاوثلاثلابابلا»٢٢٧]ضرفيفنورشملاوعساتلابابلا٦٣

چلفاونلايفرمنسلاورذحلاىفةالملا

اه۔ا۔حوفدتةأرالناثاجا.٢٨٢٧٢|ةالرلاتذزرنا.لوىفءاجا.٢٦٤

ةءاملافلخرفسلاةالصلصأىفءاجام٦٦

مامالاعمدرفنملافقوميفاجام٣٠٠|يفةالصلاتامكرددعيفءاجام٦٨
ناضهرمايقىفورفسلاورضحلا

لابقتسانوئالثلاوبارلابابلاف٣.٠|تاولصلاضارتفاتقويفءاجام٦٨

سدقملاتدبوةبعكلاسجلا

ىفنوثالثلاوسماخلابابلا»٨.رولامكحىفءاجام٢

٢ ةالصلاىفةفالملاوةما.الالاطذاورذسلاىفرصقلا7

ىفاجام٠رتولاتامكرىفءاجام٥ رحافورابلكفلخةالصلا
بابلا»ه ةمامالبىلوأنوكبنمىفءاجام٠١فوملاةالصنونالثلا

فيفختلابمامالاسأىفءاجام٣١٣|ةالصىفنونالثلاويداملابابلا٨٠٦

ةالصلاىف.فوسكلا



٧ ))

ةحفصةحفص

ىفنرولالثلاونماثلابابلا»٣٢٨|ةمامالاىففالختسالاىف"اجام٤
ةالصلايفةءارألايذلارئاملافلخةلفانلاىفاجام٦

ىفباتكلاةحمافةءارقىفءاجام٩ضرملايلصي

اهنمةبآةلمسبلاناوةالصلاعفرينمبادقالاعنمىفهاجام٧

مامالافلخةءارقلاكرتيفءاجام+ةالصلايفهيدي

باتكلاةحتافبالاريخأتدومتاذامامالانااجام٨

للعانضم؛رهجيناىمنلاىفءاجام٦هراظتاجمالةالصلا

ةالصلاىفضمبىفنوثالثلاوسداسلابابلاه٩

ةمتعلاىفةءارقلاىفءاجام٣٣٨|ةالصلاىف"اضلاوةعاملاةالص

برغملاىفةءارقلاىفءاجامهةعامجلالضفىفاجام٠

ىفنوثالثلاوعساتلابابلا».ةالصلاىفةمقرلايفاجام٠٦

اهيفلمفيامودوجسلاوعوكلاحبصلانرمكردأنمىف"اجام٣

عوكرلا.رفلاقياميفاجام٤٠ةمكررصعلاو دوجنسلاو

ىفةءارقلانعىمنلاىفءاجام٣٤١|دجومتضرفلاىلصنميف"اجام٤

رلاهنولصيةعامج دوجسلاوعوك

عوكرلانممايقلادنعلاقياميفءاجام٣٤٣|ىفنوثالثلاوعباسلابابلا»٥

صةدجسىفءاجام٤٥ةالصلا"ادتا

يفدوعلاىفنومبرالابابلا»٤٦مارحالاةريبكتىفءاجام٩

تايحتلاوةالصلاةالصلكدنعلاؤلايفءاجام٧



( ٨(
ةحص

ةحفص

اوهسنتكرنمملسافءاحاه
٦٦

فصنلاىلمعرعاةلاةالصناءاجام
٣٤٦

املاوءاشملارضحاذااميفهاجام"ناملاةالصنم
ةالصلاراقلامدتفءاجام
٤

ادعاقلفنلاةالصفءاجام
٣٨

سامنلادنعةالصلايفهنعينلادوعلايفءاجام
٨٤

نارقلانومرالاونانلابابلا
« ١

تايحتلايفءاحام ٥١

ةالصلاىممناقلابدعاتلاةمامايفءاجام
٣

ىروملاممللاىففءاجمام ٣٧١|
زاوجلازومرلاويداملابابلا « ٥

ريتللرفا۔ءالعللايفأاجاميلملايديني
ةفلدزمبمملاىفهاجام ٨٧٣|

يلمملايدينراملاديعويفءاجام
٦

يفومبرالاوعبارلابابلا»٧٢ث|يلللايدينيبرالفديفءاجام

٥٨

نالوسردجسملضفودجاسملااممطتبالةلفانلاةالصناءاجام
٨

لصملامامااقلا
لسوهبلعتلالص نيدجسملالضفىف"اجام٧٣ث|اناويحلبقتسينايمنايفءاجام

٠

دجسماهلكضرالاناءاجام
٧٦

هالصىف

الادجللاجلةالصالهنأءاجام ٣٧٦|
فلاضيبمادقرورملايفءاجام ١١

دجللىفوه۔لايفنومبرالاوتاثلابابلا
« "

دجاسملالضفيفءاجام
٨

ةالصلايف

دحسااةيحتىفءاجام ٨
هتالصرمأه.لعستلنميف.اجام

٣٦٣

دجسلليلاءاسنلاجورخىفءاجام
٣٧٩ |

ءرملانببرطخمناطشلانا,ءاحام
٣٤

ىفهلاضلاداشنانعيهنلايفءاجام
.

7



٩ ()

ةحفصةحفص

بوثيفارتناكاذاةروملا.اقوسوأاقيرطاهذاختانعودجاسملا

سابلابلمجتلابسمالايفءاجام.|دجللىفقاصبلاةهاركىفاجامه
يفنو.؛رالاوسداسلابابلاو٤١٠١|لوبلانمدجسملاريبطتىفءاجام٤
اهمولضفوةعملاةالصدجسملاىفءاقاتسالايفءاجام٣٨٥

ىلعةعمجلامويرايتخايفءاجام٤٠١)دجسللىففاكتعالاىفءاجامهب
مايالارئاسبايثلايفنو.برالا,س.املابابلا٩

ةعاسوةعمجلامويلضفيفءاجام٤٠٤|كلذنمبحتسيامواهبفةالصلاو

ةباجالادحاولابوثلاةالصلاىءاجام=

ةباجالاةعاسليلقتىفءاجام٠:يلصملالغشيامسيلةهاركفءاحام.

ةممحلاموبلسغلافءاحا.٢٩:|ثاعصلالاتشانعىهنلاىفءاجامه

ة_لامويلسنلاةيفيكىفءاجام٣:دحاولابوثلاىفءابتحالانعو

اهبلاحاورلالضفوريرحلاسبلميرحتيفءاجام٩٥
ةعمجلاةالصيفةءارقلايفءاجام٦:فاصناىلانمؤملاةرزاناءاجام٨٩

يففو»رالاومباسلابابلازه٨مارحرطبلاناوةيقاس

اهعوشخوةالصلالضفاهبوةأرالءاخرا:يفءاجام؛٦٠

ةالصلانيدلادوعناءاجام٨:ربواصتلالامعتسانمعنملايفءاجا..7

عوشلاىلعثلاىفءاجام.اقلطم

اهنعمانمئليالابةالصهلنميفءاجام٤هالخهبونرتنمىفءاجام٤.

نملضفيفءاجام٣٢:|يذلايعت۔ايفصيخرتلانمءاجام.ه هالصمىفساج



(١٠(

ةحفصهحنم

كنًآلابتالصلانعىمنلايفءاجام ٤٤ | مهعامتجاوةكئالملابقامتيفءاجام ٤٤

١ هبثلاورجفلاةالصيف
ةالصلا:رع,ينملاتاقوالايفءاجام ٤

نعيهنماتاقوالايف.ةالصلادمبةالصلاراظتنايفاجام ٦؛

اهمف
٠ ّ " مصلا,البس;هاح

لجرلايلصيناىهنلاىفءاجام ٤٤ الملاىلحاجنلابيترتيفاجام ٤
نيثبخالاعفادبوهولوالافصلالضفيفُاحام ٤٣٨

لجرلايلصبنايهنلاىفءاجام؛٤درجفلاوةمتعلاوربجهللاو

هرمشصقاعوهوعماجنوم,رالاونماثلابابلا « :٠

يفتونتلانعيهنلايفءاجام ٤٧ 4 :السلا
ةالصلا:لدلا

ذ:حلامضاوملا,ےفثاحام .
ةالملاكراتىنءاحام ٦ اهبفزوجيحومليف . ٤٤

رصملاهنافنميفءاجام ٤١ ةااصلا

هتوج4_هيخآ ::

يفيتلامجارتلاىهوينمفميمءاجامتم-املوأةجرتلكلاق(فلؤملانم (

سيلودارملاىلعةلالدلاوىنملانانبلبترملامجارتىلعةدايزاهتىضوباوبالاءانثا

» باوبالاوبتكلامجارتالابترملل ««

__ <> >ع> _
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٦٩٩١٩١٧٢نوفيلت١١٢يديربزمريور٢٨٩٦ب.صةيبهذلاعباطملا




