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هللاهمحريديهارفلاورمعنبا

)ةرجهللةيناثلاةئاملاةمئأنم(

يملاسلاديمحنبهللادبعخيشلالماكلاذاتسالاليلجلاةمالعلا
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ل_4: ك1١ددب

۔ہاتابرمو

-هموصلاباتكزجح|

نوعبرالاوعساتلابابلا
....يرفناضمرايمفزجح
مةهموصلاباتكهلوقزيح

صوصخمنمزصوصخميشنعصوصخمكاسماعرشلافوكاسمالاةغالاقمهو

ه:.لافضرفهبافاهلعهوجومدسعتلةاكزلاىلعهمد»اماو+ةصوصخسطثارشن

اكزلاتضرفوةلبقلاتلوحنابعشفصليفونابعشنماتلخنمتلبملةرجلانمهناثلا

نالوقالوأخسنموصهلبقناكهلهوهىلاعتهللاءاشناهلخميفينأيسامككلذدعب
يبطرقلالاقو«بهذلاوهولءاروشاعليتفمالسالايفهلبتبجوموصيأذلوالاىلعو
تخسنةدودعممايأبوأناضمربكلذخسن«لهوهءاروشاعموبورهشلكنمةثالث
خسنمثمامطالانيبوهنيريخزاضمرضرفاملوايبارافلالاقوفالخهيفناضمرم
مامطلاحيياوليللاىلامايصلابجوأوچهمصيفررشلاكنمدهشنفىلامهلوقبميجلا
هنعهتاىضررمعناتخاوكلذعيمجمرحيفمانبوأءاشملاىلصبنأىلاعامجلاوبارشلاو
ةبالامكسفنانوناتخنےننک.أةلارلعىلاعتهلوقلزنفاهنطوفتماناهنااهبذكهتجوز

مدهرفسلايفناضمرمايصيفنوبرالاوعساتلابابلازم
يفهنوكلرضحلايفمايصلاركذىلعهمدقهرفسلايفناضمرمايصيفهلوق»»
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. ءاجام
جرخلاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ«رفسلايفرطفلاوموصلايفلف

«همديلفرهشلاكنمدهشنفهلامتهلوقنمهبوجووةرورضلاببوجولامولعمرغملا
موصلايفةفلاخمرفسلاماكحأونآرقلانايبقوفنايبلاىلاجتحلوتوملللثتماف

نالناضمررهشلااذهيحسهامناوفهركذبتراامدقمثنفرضلاماكحالةالصلاو
يفسابعنبالوقلةة.اطمناضمرمايصهلوقيفورلاةدشوهوضمرلاقفاوهعضو

لوقكلذكوناضمرىفحتفلماعينألاتيدحلا ملسوهياعلاىلص»»هباحصأنمةلجلا
البرهشظفلريغنمناضمرلامعتسازاوجىلعلديكلذوبالانميناثلاثيدحلايف

ناضمراولوةتاللوةيدهاجمهناكو»نيقتحملانمةعاجويراخبلابهذهيلاوةهارك

لاقتوقلابحاصهركذاذكهںاضمررهشاولوقنكالوىلاعتةللاايسأنممساهناف
فعضىمهيرلانااهدحأنيهجوبهدرودنسمهبءاحفدايزنأنبليعامساهعفردقو

هبلميالفىلعتةللاءامسأنمناضمرناءامطلانمدحأنعلقنيلهناعمتيدمل
ءااذاهلوقكاقلطمزاوملاىلعلديامسةحيحصلاثيداحالايفتامههيناثلاوه
نافرهشلاىلاافاضمركذامىليهسلاهلاقو»ثيدحلاةنجلاباوبأتحتفناضمر دارملا
يفوهامنارهشلاميمججيفلزنامنآرقلافهلكهبدارملافرهشلاظفلكرتبركذاموهضعبهب
رهشلاميجيفه؛لمملاةماداهيفبولطملاناضمرمايقوهبلايلضعب

ميهرفسلايفرطفلاوموصلايفءاجاموتح
الوطمهوركذمهنأريغدمحأوملسموىراخبااهاورثيدلاهسابعنبانعهلوذ»
امهنمائيشركذبملفيلسمالاهيفجرخيذلاشيجلاددعوجورحلاتقوخراتهبفاوركذ

ةنيدملانمجرخ1ملسوهيلعهللاىلصءينلاناسابعنبانعمهدنعثدحلاصنو

همسنمراسفةنيدملاهمدقمنمفصنونينسنامنسأرىلعكلذوفالآةرشعهعمو
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رطفأفديدكلاغلبتحماصفناضمريفحتلاماعةكمىلاچلسوهبلعهتلاىلصءيبنلازه

هملسوهيلعةتناىلصءيبنلا»نمثدحألاتدًحألابزوذخاياوناكوهم.سانلارطفأف

ديدقونافسعنيبءاموهوديدكلاغلباذاىتحنو.وصوموصبةكمىلانيملسملانم
رخالفرخالاب4ملسوهلعهللاىلصةللالوسرإرمأنمذخؤبامناواورطفأورطفأ

انموقهياوريفهريسمتمقوفورعمناكملادلارسكوفاكلاحتفب«ديدكلاهلوت»

ناتلحرمةكموذيدكلانيبوريغصتلاةنبصىلعدبدقونامعنيبهنأثيدحلاسفنيف.

لخمهيلعءاموهو يذلاعضولايفةياورلاتفلتخاضايعيضاقلالان»ريثك

ةبراقتماهلكوةدحاوةيضتيفلكلاو«ملسوهبلعهللاىلصءينلا»هبفرطفا

سابعنبامالكنممالكلااذه«نوذخاباوناكوهلوق»نافسعلمتنمعملو

امناوانموقةياوريفوهثدحالافثدحالابهلوتإمممهفرعيذلانعرابخاوهو

كلذودحاوىنعملاورخالافرخالاب1ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر٭مأنمدخ

نال وأمدشتمملاتسنوكيرخأتلماكحالافيرعتوعئارشلانييبتنامززاكنا.رلا
مثرضحلايفناضمرهيعلهنسانمزأمعزنمىلعدرچثيدحلايفوههانمملانيبم
لومتوههمصيلفرهشلاكنم.مشنفثىلاعتهلوتلرطنأهلريقكلذدمرفاس
رفسلايفناصمرهيلعلهتسانمنيبوهنيبقرفال,ململالهارثكاهيلعوانباحصا
رهشلاركنمدرشنفزهىلاعتهلوقرعنلوةبالاىنعملنيبممهوبابلاثيدحل
زاوجأبأههثيدحلايفوهةيآلارفسىلعوأًاضيرمكممناكنةهلومتاهخسنهئه.عف
ىتحماصهملسوهإاعهللاىلصهللالوسر»زالهبفموصهمدقنولورذلايفراطفالا

لطابوهفرفسلايفرلطفاهبقعيرفلايفموسلكليقوثاورطفاورطفافدبدكلاغلب
د۔۔فرطفأحشموصلاراتخانافراطفالادأمولاءاشنيمكلاينأمازتلاهلعبجلهنال
رفالالبليلدهبلعمقيمنيكحلادحأمازتلاولشلااذدرثيدحلاودرسىف+.رص
نلحاضيالايفهبهلدتسالضبرلااذكورطفأءاشناوماصةاشنااتللحمريخ
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ءاجام
يفف تممسلاقدبزنبرباحنعهمةديبعونأهةجاحلالاهرفسلاىفراطفالاىلعموصلارايتخا

هفحبصأيذلامويلانمتقويفرطفأولوهموصنمىغمافرفاسملاىلعلدباللاق
اذهرهاظفلاقمثثيدحلاركذمنهموبلدبهيلعامناورفسلايفهلكلذناللاقامئاص

موصلامهنييبتدمباورطفأمهنأكشالفسانلاامأولاقمايصلاتببنأدمبرطفأهنالدي

هضرتعاوهكلامعأاولطر.تالو)ىلأمةهلوقللديلابلوقلاه۔:ءعهللاافع«حص.«

ةبالالحجمهانعمولةبالانمدارملابىردأهملسوهيلعهللاىلص»هنأبىشحملا
...س...1

رعسلعو١اضيرمكنمناكن2ىلامهل٥لوقمماصوصخرفسلافراطفالاربعلجع

هلفهملسوهيلعةتناىلصهنالوسروهالاطباكلذنوكيفيك«رخأمايأنمةدعف

ةالااوهتنافهنعكاهناموهوذخفلوسرلاكانأاموللوقيىلاتةللاوهعمسانلاهلمفو

ببسلهلعفامناچملسوهيلعهللاىلص»هنالاتبنأبحاضيالامالكيثحلاهمهجومنه
لديالفكلذعموچتلق»»ملعأهللاوينالاثيدحلاهبرعشيامكودملاىلعيوقتلاوهو

ةقشملامفدلرفسلايفاعرشرصقلاوراطفالاناكيهانوببسلالاوزعمكحلالاوزىلع

ثيحوملسوهيلعةللاىلصههنيبلهيلاراشملاببسلاىلعروصقمكلذناكولواهمدعو

ملعأهتلاوهلكاذهيفرفاسملاكضيرملاورفسلكيفكلذلعر.تسمكلاناانملعهنيبيم

بيهةجاحلالارفسلايفراطفالاىلعموصلارايتخايفءاجام)يتح

هيلعهللاىلصةنالوسرهباحصأض؛نعكلامهاورثيدحلاةلجتممسهلوق»
هللايصرراج4هه.مسدقوديعسفأثدحن٠دوادوبأوملسودمجأهاورو4ملسو

هماتخثدحل١ظافلأومهنياورفئدعسوأمدحألملوةباحصلانمةلجنم٩4:ع

هيلعهللاىلصهللالوسرهممانرفاسلاقديعسيبأنعمهدنعهظفلوبراقتمىنملاو
كنا«ملسوهيلعهللاىلصهتالوسر»لاقفالزنمانلزنفلاقمايصنوةكمىلالسو
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ىلصةتنالوسر»عمانجرخنولوتييملسوهيلعهتناىلصهللالوسر»باحصأنمةلج
كودعىلعةيوةت-لاقاورطفبنأسانلارمأفناضمريفحتفلاماع4ملسوهلعهللا

ىلعءاملابصيملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر»»انيأردقلولاقرطفيملووهماصف

غلبامفلاقتمصنبحاوماصاسانناهللالوسرايهلليةفشطملانموأرلاةدشنمهسأر

انلزنمرطفأنمانموماصنمانمفةصخرتناكفكلىوقأرطفلاوكودعنمموددق

انرطفأفةمزعتناكفاورطفافكلىوقأرطفلاوكودعاوحبصمكنالاقفرخآالزنم

ةيوقتهلوقلهرفسلايف«ملسوهبلعهللاىلصهنلالوسر»عمكلذدمبموصنانتيأردقل
ىلوأرطةلانامهضسبهنمذخأوكحليلمتوهفمهاتتىلعاووقنتألجاليأمكودعىلع

اةقحتمودعلاءاتلناكآذاامأولاقمهعضوميفودعلامهيلالصوامبرهنالودعلانماندنل
برغلالجارمنايلغدنعامسالونارقالاةلزانمنعفعضيمناصلانالةممزعراطفالاف

نبدهاحملاةماعىلعنهولالاخداونيقلادونجلةناهالانمكلذيفامىمخبالولاقنامطلاو
لادنعالاهنودجالةوقهسفننمدجمهنالهراعملووهماصفهلوقوفنبملسملانم
اوموصتناو»ىلاعتهلوقيفامكلضفأرفسلاىفموصلانأهيفوهنيقيةوقوهجازم

لعافلانوكرابتعابهدرفأهلعلوةلجنيربخملانالاولاقبسانملالاقهلوق»هكلريخ
نئارقلاباهنيبزيمامناودارفالاوةلجلاىلعقداصوهوينثدحنملاقهريدقتالوصوم
عضوالنييعتكلامةياوريفعقوههسأرىلعءاملاصبهلوقلانتيأردقاوهلوفانهاهةنيرقلاو

ةيرقىهومبجلابونيتلمهملاءارلانوكسونيعلاحتةبجرملاوهوبصلاهيفزاكيذلا
لمتحتهشطعلانموأرحلاةدشنمهلوق»ةنيدملانملحارمثالثوحمىلعةعماج
ىلصلمحتفميونتلاوكشلاوأ ناكوهتحيفلضفالابلطلهسةنيفةقشملاملسوهيلعةتلا
نمحاوماصأسانناهلوق»هامدقتمروتىتحهمايقىلايرتالأهبرةدابعيناهبيلابيال

بوجولاىلعسيلرطفلابهرصأنااومهفمهنالكلذوهتمص هماصتخاووههمايصليلدن
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«هعمسانلارطفافبرشفءامنمحدقباعدديدكلا»

.ءاجام
نعةديبعوأميهرفادملارايتخايلازاضوفمرفسلايفرطنلاوموملانا]

بعيملفملسوهيلعهللاىلصهللالوسر2انرفاسلاقكلامنبسنانعديزنبرباج

همئاصلانمرطفملاالورطفملانممئاصلاه

فاكلاحتفبديدكلاهلوق»كلذكاونوكيملاوماصنيذلاوادجموصلاهيلعقشنمب
هلولاهبفبرمثيةفورعمةيأآانزوببسكنيتحتفچحدنتبهلوق»هركذمدقتعضوم
دازوهبايساتسانلارطفأكلذاوأرالفرطفاهنآنومئاصلاهاريلةالعيأهبرشف

كالوأةاص.)اكثلوألاقماصسانلاضبناكاذدسبهلليقفرباجنعيذمرتلاوملسم

ودعلاىلعيوقتلاةحلصملرطفلابمهرمأهنالكلذبمهفصوضايعهلاق»نيترمةاصملا

امهريغلاقموصلابررضتنمىلعل.وأ«يوونلالاق»دسبمهنلعمزعىتحاولعفف

:اقفررطفلاىلعممحيفةغلابمهبربعوأ

متهمرفاسملارايتخاىلاناضوفمرفدلايفرطفلاوموصلازأءاجامتح

ظةلوههانرفاسهلوقلدمحأومل۔.ويراخبلاهاورثيدحلاهكلامنسنأنعهلوق»
رمسلاراركتديفيوهوملسوهيلعةتناىلصةتنالوسروعمرفاسنانكانموقدنعةياورلا

ةنالوسربيملفيأهمئاصلانمرطفللاالورطفلانممئاصاابميمفهلوق»ارارس

رتتسمريمضلعافلاولوعفممئاصلافنيمئاصلانيبنمرطغملاالونيرطفللانيبنممئاص)ا

نيعضوملايفنمومئاصلاىلعفوطم٠رطغملاالوهلوقو«ملسوهيلعةتناىلصلوسرلاىلادوهد

اهيفلءافلافمئاصلاىلعرطفلاالورطمملاىلعمئاصلاءلفانهوقةياوريفوسنجلانايبا

فنصملاةياورىلعلالدتسالافضعبىلعمهضعببعيملىنعملاوهيلعفوطع.رطفلاومئاصلا

دبعىلعضبنعم,ضعبتوكسنمموقلاةياورىلعوملسوهيلتهللاىلصهتوكسنم

ةتناىلصهتنالوسر ىلعلديثيدحلاوهرفسيفولبهملسوهيلع نباناكونيرمالازاوج
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نوسبخلبابل

_ترصمويوءاروشاعمويموصيفهتح
ملعأةتناورطفأءاشنموماصءاشنفرطفأورلسوهيلعتاىلصهللالوسرماصدقلوقيسابء

مةهةفرعمويوءاروشاعمويموصنويخلابابلازتم

همايصولاوشنمتسورهشلكنمثالثوهيةفرعموي»ءاروشاعمويموصهلوت»
يفملسوهبلعةتناىلصف اهنمدحاولكللمجمنابجمزاكءايشأةنمخهذهفهريغوزابمش
4لوالاثدحلاوهوءاروشأعموصلضفيفبابلعجمزايغبنيناكولبباب

يفهنعهللاافعبرلاعزذصنكلباوأةتسبابلااذهتحملخديفبابلاىره

ىلعةمجرتلايفرسهتقافراصتخالاهدصقالاحلااذهفالخىلعباتكلاباوبأميج
هذعمجرولوعوطتلاموصلعوضومبابلاناىلاةراشاةفرعوءاروشاعموصركذ

ىحوروهشملاىلعدملابچءاروشاعو»دوصقملاىلعلدأهناللث.أناكعوطتلاموص
يبارعالاننبانابدرو»ةيلهاجلايفىفرميالهناويمالسامساهناديردنبامعزورهقلا
ريخالاويشحملالاقهنوموصياوناكةشئاعلوقبوءاروباحمهمالكنرمعمسهناكح
مسالااذهبهنومسيالومورلانوموصباونوكبنالامتحالىنهاهدرىلعهيفةلالدال
ىضنتموهومرحملانارهشنمرشاعلامويلاوهلبةفهنيعتىفعرشلالهأهفاتخاو»
ةيضاملاةليللاىلافاضممويلافلوالاىلعفعساتلامورلاه«ليقو»ةياسنااوقاقتشالا
هيتالاةلدلاىل'فاض.وهيناثلاىلعو ملسمدنعسابعنباثدحيفاعءالؤهجتحاو
انمصةللاءاشنالبقملاماعناكاذافلاقملسوهبلهللاىلصءينلافنأدواديبأو
4ملسوهلعهللاىلصةنالوسر»ينوتىتحلبقملاماعلاتايمفلاقعساتنموللا
لديامكىراصنلاودوهيلافلاخيلكلذهملسوهباعةناىلص»لاتاماهناكباوجلاو»
موب4ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجماصامللاقسابعنبالاقتداردصهلع

ماعناكاذافلاةفىراصنلاودوهيلاةظعتموبهناهنالوسراياولاقهماصبر.او.ءاروشاع
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ءاحام

.ىنلا)نعسابعنبانعديزنبرلاجنعةديبعوأمتكءاروشاعموصلضفيفاجح

ىلاهفيضيلبهيلعرصتقيالهناهانعملمتحمعساتلاموصنمهبمهامنامهركذمتلبقملا

ردصهبرعشرايحجرالاوهوىراصالاودوهيللةملاخعاماوهلاطاتحاامارثاعلامويلا

اوفلاخوءاروشاعموباوموصاعوفرمسابعنبانعرخآهجونمدحالومدقنلاثيدحلا

وبوهلبقاموباوموصدوهيلا هملسوهبلعهتناىلص»ناكدقورمالارخآيفناكاذهوهدمبا.

لهأهبففلاخمايفناكآذاايسالوءيشبهيفرمؤيلامفباتكلالهأةقفاومبحب
موصواضيأباتكلالهأةفلاخمبحأمالسالارمأرهتشاوةكمتحتفاملونانوالا

زارمأفمهتفلاخمبحأمثكنمىسومبقحأنحملاقوالوأمهقفاوهنافكلذنمءاروشاع
بتارمثالثىلعءاروشاعموصفاذهىلعولافالخددهمويوهلبقموهيلافاضي

ىدالاوعساتلاهعمماصيناهقوفوهعممساتلاماصيناهقوفوهدحوماصيزااهاندا

امهدحأنيرمألمتحمعساتلانموصألملسوهيلعةتلاىلصهلوقهمهضعبلاقو»رذع

هيلعهتلاىلصيفوتاملفموصلايفهيلاهفيضبنادارايناثلاوعساتلاىلارثاعلالعجداراهنا

نيمويلانيبيلاويسابعنباهناكو»نيمويلاموصطايتحالاناككلذنايبلبقملسو
ملعأةتناودوهبلااوفلاخورشاعلاوعساتلااوموصلوقيناكهنأ«ليقو»هتوفيناةيشخ

ةهءاروشاعموصلضفيءاجاموتح

نميئاسنلايفيذلاوهنعهللايضرفنصملاهبدرفتثيدحلا«سابعنبانعهلوق»

مابالاىلعهلضفىرحتياموبماصملسوهبلعهللاىلصءينلاتملعاملاقسابعنباثيدح

راةداتقيبأنعيذمرتلاعماجيفوءاروشاعمويوناضمررهشيننيمويلااذهالا
ةلارفكيناهللاىلعبستحايناءاروشاعمويءايصيفلاق(ملسوهيلعةتناىلصثونلا)

نباوءامسانبدنهوعوكالانبةملسوىنيصنبدمحمويلعنعبابلايفولاقهلبقىتلا

(حيحصلاعماجلا٢ينان)
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تانمؤمتابةررشعقتعوآرهشنيتسلةرافكناكاروشاعمويماصنم(ملسوهيلعهللاىلص

4 مالسلاهبلعليعامسادلونم «

نبهللادبعوهمعنعيعازملاةملسنبنمحرلادبعوءارفعنبذوعمتنبعيبرلاوسابع

ىسيعوبألاقءاروشاعموبمايصىلعثحهناملسوهبلعهنلاىلصءيللانعاوركذريبزلا

يبأثيدحيفالاةنسةرافكءروشاعمويمايصلاقهنأتاياورلانم؛يثيفملعنال ةداتت

نبنسسمخىهوهارهشنبتسلةرافكهلوق»قاحساودمحألوقةداتقفأثيدحو

هللاللصهناوةعاجلاةالصلضفيفرماميذمرتلادنعةداتقنأثدحنيبوهندبعمجمو
ةرافكراصىتحكلذدعبديز.ةنسةرافكوهولقالالضفلاالوأيطعأدقسوهط

هريظنوءاشينملفعاضيهللاوليعايسادلونمتا:مؤمتابقررشعقتعوارهشنبت

كلذىلعمدازهثةكالملانمفلابمهدعوهنافردبمويةكئالملاددميفىلاعتةللاركذام
تمحةلخادةثالثلاوفلالاوفالآةسمخمدمافنيفلأمدازمثفالآةثالثمدعوف
ريثكنببحلااهبفرعتةدعاقهذهوديزيودعوامبينينامركلاتافصنموةرجلا

ةرافكهلوقهىنموهباوثلانايبولئاضفلاريدقتيفةفلتخملاثيداحالانرم
ثبدهيلعلدباكآرهشنيتسىلايضاملايفمقاولارينصلابنذلارفكييأآرهشنيتسل
ىفنكمتيزأكلبقتساامنارفغداراهليقو»هلبقيتلاةنسلارفكيزأةداتقيبأ طظةذحتلا
دقثيشنعهبربعيامنريفكلانالوةداتقيبأثيدحلرهظأوحجرألوالاوريبكلانم

ماصنفكلذباوثدارملاوةبقرعج«تابقررشعقتعوهلوقمعيامنودعو

هنافنارفنلاامأباوثونارفغناثيشهللصحءاروشاع امأورهش.نيتسفذهنعرفكب

اهيلعهارانبليعامسادلونمتانمؤمتابقررشعقتعأنمباونىطعيهنافباوتلا
رثكأوآرجأمظعأاهنوكلتانمؤملاصخامناوناندمتنبدعمنبرازندالوامومالسلا

عمجنآرازننافهملسوهيلعةتناىلصلههبسننممهبسنبرقلليعامسادلوصخامناوااباوث
نمممريغنمبرقأمهفلكلادجليعامساومهباسناعم«ملسوهيلعةللاىلص»هبسن
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ءاجام
مأةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأهمالسالاوةيلهاجلايفءاروشاعموصيف «

لاقهاهنعهتنايضر»نينمؤللا زاكوةيلهاجلاىفشيرقهموصتاموبءاروشاعموبناكت

سانلامأوهماصةنيدملامدقاهلفةيلهاجلايفهموعيهملسوهيلعةتناىلصهللالوسرف
ءاشنموهماصءاشنموءاروشأعمويكرتوةضيرفلاوهناكناضمرضرفايفهمايصب

» ميظعباونهمايصيفنكلوهكرتإ

ليعامساسيلودوهنبناطحقدلونممونميلاالاقبيملفبردلاامأموأبرع

ثتيدحلاىفوكلذريغنميقابلاومبهاربانببوقميدلونممهضعبفمجعلاامأومهلادج
ىتحاوكرشأاذابرعلاقاقرتساىلاةراشاا۔ضبأهيفول.ءامسادلومارتحاىلاةراشا

ملعأةللاوليعامسادلو
متمالسالاوةباهاملايفءاروشاعموصيفءاجامح

نكلوثيدحلارخلاهلوقالادمحأوملسمويراخبلاهاورثيدحلاةشئاعنعهلوقف

شيرقهموصتموبهلوق»هيلعهللاةمحرفنصملااهبدرفتةدايزاهنافميظعباوثهمايصيف

ميهارباعرشنمةيقبمهدنعناكهناففلاسلاعرشلانمكلذاوقلتمهلعلوهةيلهاجلايف

مايقوةعكلامهعيظمتةيقبلاكلتنموليدبتلاوكرشلابكلذاومدهنكلمالسلاهيلع

شيرقتبنذأهةمركعلاقوهةبانجلانملسنلاومرحلامارتحاوفاوطلاوكسانملا
يفهموصيهلوق»كلذرفكبءاروشاعاوموصمهلليقفمرودصيفرظمفةيلهاجلايفابنذ

وهورجاهبنألبقدارملالقومالسالالبقكلذوهيلاىحوبنألبقيآ«ةيلهاجلا
باطخلاموهفمنمكلذذخألئاقلاناريغيحولادمبةيلهاجالهنالرهاظلافالخ
هموصبكلذلبقناكهناهموهفمهمايصبسانلارمأوهلوقإلفاهدعبامةرجملالبقاملباقثيح

همودمتناكشالوةنيدملاهمودقلوأناككلذبرمالانالدناذهوهمايصبادحأرمأنالو
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ىقروةكمنممدقنبحنا.سيأنإةيواعم:نعىنغابلاقديزنبرباجنع«ةديبعوبأو»

مويلااذهللاوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتممسركؤالعنباةنيدملالهأايلاقفربنملا
نكلورطةافءاشنمومصيلفءاشنفهمئاصاناوهموصمكيلعةللابنكيملوءاروشاعموب

«ميركرجاوميظعباوثهمايصيفه

ضرفةيناثلاةنسلايفولوالاةنسلالوأيفكلذبرمالاناكذثيحفلوالاميبرىزاك
رمالاضوفمةدحاوةنسيفالاءاروشاعموصرمالامتبلاذهىلفناضمررهش

ةيضرفءامبىريناكفلسلاضعبناهضايعلقنو»عوطتملارايتخاىلاه.وصيف
نالاسيلهناعاجالاهربلادبعنبالقنو»كلذبنولئاقلاضرقناهنكلءاروشاع

دقعنامثليقموصلابهدصقهركيرمعنباهناكوفبحتسمهناىلععاجالاوضرف
دجأوملسمويراخبلاهاورليتثيدحلاچةيواممنعينغلبهلوق»هبابحتساىلععامجالا

فنصملااهبدرفتةدابزميركرجأوميظعباوثهمايصيفنكلوثيدحلارخآيفهلوقو

فوعنبنمحرلادبعنبديمحنعباهشنبانعاطوملايفكلامهاوردقوهيلعهللاةمحر

نبأةنيدملالهأأيربنلاىلعوهوجحماعءاروشاعموينايفسىبأنبةيواعمعمسهنا

ناكوهتلودىفابجحةجحيفكلذوةنيدملاىلاىأةكمنممدقهلوقفثيدحلاكؤاملع

لاقنيسمخوعبسةنساهبجحةجحرخآونيعبرأوعبرأةنسكلمتامدعباهجحةجحلوأ
دعبةنيدملاوأةكمرخأتهناكوةريخالاةجحلاثيدحلااذهيندارملانارهظيورجحنبا
وأجحلاىلعمهلاهيبتءاملانعلاسكؤالعنبأهلوقو»»ءاروشاعمويىلاجملا
ملربلهناوأهفلاخنمممسوأىنآرهناثيحمماخيبوتوأهدنعامىلعممدنعامبةناعتسا
دنعكحلاتوبثىلعلدفهيلعركنيملوميظلاجلاكلذيفهببطخدقوهمايصبامامتها

كيلعتلابتكيلوهلوقو»نايبفطعوأهلبقامملدبچءاروشاعمويهلوق»كلا
»ملسوهيلعهللاىلصإهنععوفرملانمخلامالكلااذهوكيلعهضرتفيا«هموص

ضرفملهنالاقنمهبجتحاو حتفلاةملسمنمةيواممنابههبعتوناضمربخسنالوطق
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ءاجام
سابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأهيهرهشلكنمماياةثال؛موصيفزح

ماياهالرهشلكفماصنملاقملسوهبلعهللا,صعينلانع »

ىنعفناضمربهخسندعبكلذورشعوأعستةنسهعمسامنافهمالسادعباذهعمسناكنأف

هوحوفةحردلاةلدالانهبوهندبامجناضمرباجادهبضرميي١بتكيهلوة

ثدحيفناضمربءاروشاعخسنوهضارتفالبق٩وكزوجيفهمالالبق٥4ہسناكناو

هلبقيذلاةشئاع

مهرهشلكنمماأةثالثموصيفءاجامتح

دمحأالورذيبأثيدحنمةجامنباويذمرتلاهاورثيدحلاهسابعنبانعهلوق»

تدحضيبلامايأيهليقمايأةالثهلوق«ةداتقيبأثيدحنمهانهمدوادىبأوملسمو

ملسوهبلعةللاىلصةلالوسر»»لاقلاقيذمرتلاويئاسنلاودمحأدنعرذيبأ
اذهوةريشعسمخوةرشععبرأوةرشعثالثمصفةثالثرهشلانمتمصاذارذأ

سمخاهرخاوةرشعثالثاهلوأناوضيبلامايأنييعتيفروهمجلالوقلديؤمتيدلا

«ريسهتو»هيلعليلدالورشععبارلاورشعتلاثلاورشعيناثلايههليقوهةرشع
يأودومسمنباوباطخلانرحنعلوقنمضيبلامايأبثدحلاق71ذملاثالثلا

ءينلاموصيفةشئاعلوقب4لكشتساو+نمسداتلانمةعاجوةراحلانممهريغورذ

مالسلاوةالصلاهيلعهناب»بيجاو»ماصرهشلايأنميلابيالهملسوهيلعهتناىلص

كلذلكوزاوجلانايبلكلذلعفيناكوأكلذتاعارمنعهلغشيامهلضرعيناكهلعل

قاطملمحفضيبلامايموصلهنيعوهبمماصووهتمأ4رمأيذلاولضفأ4همه>ق

اهنانورخآوىمخنلاهراتخاو»ةروكذملاثالثلاىلعثالثلا اهلبقامرفكتلرهشلارخآ
ةدايزلعرشاههموصنأباطملانحلنمموهغملانالعراشلاهاغلأبسانمليلعتاذهو

رهشلالوأنماهاةعاجويربلانسحلاهراتخاوهطقفتائيسلاريغكتلالرجألا
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هانالثلامثرهشةدعنمنينثالاودحالاوتبسلامايصنورخآو«ةشئاعتراتخاو»

ةناىلص»هلمفنمكلذيفةشئاعهتورثيدحلهدمبيذلارهشلانمسياوءامبرالاو
«ملسوهيلعةناىلصءيبلاناك»يتهيبلالاقوهنسحويذمزتلاهاور«ملسوهبع

نملكفلاقةشئاعثيدحيفماصرهشلايأنميلايالمايأةثالثرهشلكنمموصي

عملاكلذبدارأولاقاذكتقلطأفكلذعيجمتأرةشئاعوهركذاعونلمفءآر تيداحأنيب

ىلص»هناولوالالاكشالانعباوجلايفرسام«باوجلاوفبابل «ملسوهيلعتنا
صيصختلاهلمفلامتحالهنودانقحيفليبسلاوهفةصوصخملاثالثلاموصبرذابأرصأ

مايأمايصبابحتسا«ليقو»ثالثلانييعتهركيهنأكلامنع«ىورو»هوحنو

نممايأةثالثمايصينإبورلالاقولرهشلكنممايأةثالثمايصبابحتساريغضيبلا
هلكرهدلاماصامناكفهلوق»بحأناكيبلامايأتقفتانافبحتسمرهشلك

كلذق.دصتهللالزنأفلاقةحامناويذمرتلادنعرذيأثيدحيفكلذنايبعقوو

رشعبةنسملانأههانعمو»هرشبمويلااهلاثمأرشعهلفةنسلابءاجنمهباتكيف

رهدلاماصنكنوكفهلكرهشلامايصرهشلكنممايالاةثالثلامايصلدعيفاهلاثمأ
قدصيكلذوماتبصقانقاحلاهيبشتلانالهجولكنمةاواسملاهيبشتلانممزليالو

رجالالصأثيدحلاىفكارتشالاهجوودحاوفصويفولو:نافرطااكرتشااذاايف

ثيدحيفهلوقبوثيدلااذهب«لدتساو»لعفلانملصاحلافيضتلانوديلصالا

هبهبشاممهتيلضفأىلعلبرهدلاموصزاوجىلعهلكرهدلاماصاماكفينآلابذنأيأ
دارملاامناوهبابحتسانعالضفهزاوجينغتقيالرودقملارماللهيبشتلانابهمتو»

فاكملانامولعملانمواموبنيتسوةئامثالثمايصةيعورشمريدقتىلعباوثلالوصح

دقوههجولكنمهبهبشملاةيلضفأىلعهيبشتلالديالفةنسلاعيمجمايصهلزوجال
مايصبسأبالنولوقيللهأعمسهناهكلامنمف»رهدلامايصيفسانلافلتخا
مايأيهواهمايصنع4ملسوهيلعهللايلصهللالوسر»ىجنيتلامايالارطفااذارهدلا

«و,.جدنعرفكلذيفيلاتممسامبحأكلذولاقانغلبافرطفلاوىحضالامويوىن



)١٥(

ءاحامهلكرهدلاماصامأكق

لاقلاقيراصنالابوبأيبأنعبيبحنبعيرلالاق(لاوشنممايأةتسموصيف)

موصوألضفأوهلهءالؤهفلتخاو»ةلدالاقالطالرهدلاموصبحتسيهناءاهتفلا
رهدلاموصةهاركبةياوريفدمحأوقاحساورهاظلالهأ«لاقلموبراطفاوموب
ثيدحلمنأرهدلاماصنملاقفمزحنباهذشو»ةيكسااملانميبردلانباهبلاقو
ىفطصملاءاعدهباصأنمحموايفءاعدناكناهنالنيترمدبالاماصنمماصالنيحرحملا

هبررخضلنمىلمعلومحمه4بيجأو+مدصيهنأنعرمخاأنمحيوايفآريخناكزاو

ملسميفوصاعلانبورمعنبهللادبعلاباطخناكيهنلانا(هديؤيو)اتحهبتوفوأ
هلعهللاىلصءينلا(ةصخر417وكىلعمدنوهرمعرخآيفزرحهراه4:عيراخبلاو

ريملاهانعمنأبوررضالبهتردقبهملعلورمعنبةزرقأوزجعيسهنأبهملعلهاهق(لسو

كلذداتعااذاهنالهريغهدجامةقشملانمدجمملهنوكنع (بقمتو)ةقشمهموصيفدجمل

دوادموصىلعهثحمثهلكرهدلامايصنعالوأهاهنهارتالاتبدحلاقايسلفلاخمهنأ

موصنأهتفصحىلعلومحمىمنلا)ليقو(عرشلارمألثتميهزانعربخهناىلوالاو

هناب(بقعتو)ةفئاطورذنملانباهراتخاوةشئاعتباجأاذهبوقيرشتلامايأونيديلا

نمللاق(ملسوهيلعهللاىلص). هنأبنذؤيوهورطفأالوماصالرهدلاموصنعهلأس

نفاهريغيفهزبمجمهزاجأنمدنعهنالكلذهيفلاقيالةمرحلامايالاماصنمورزوالورجأال

ريحاعرشةانسمةمرحملامايالانافهاضراو«امارحوابحتسملفدقنوكبلكلاماص

اهمرحتملعنمدنعلاوثسلايفلخدنلفضلاماياوليالاةلزنمبيهفموصللةلباق

ملعأتلاواهميرحتملعيملنملرطفاالوماصالهلوقبباوجلاحلصيالو

متكلاوشنمماباهتسموصفءاحام::ص..

ثردحننمدمحأهاورويئاسنلاويراخبلاةعاجلااضياهاورثيدحلاه4بوبأيبأنعهلوق»



(١٦(

لاوشنممابةتسلهعبتامناضمرماصنم(ملسوهيلعهللاىلصةللالوسر)

ءاحامهارهدلاماصامكف

نعديزنبرباجنعةديبعوبأ(نابعشموصلضفوملسوهيلعةللاىلص.يبلاموصيف)
ىتحموصي(منلسوهيلعهللاىلصةنالوسر)ناكتلاقاهنعهلايضرنيؤملامأةشئاع

هلاوشنممايأةتسلهعبتأمثهلوق»نابوثثدحنمهانعميئاسنلاوةجامنبالورباج

ه:ولمملاهيلعيذلاوهوالاحرطفلادمبلاوشلوأاهموصيفنتيعابتالابريبعتلارهاظ
يشحملالاقهلكرهشلايفاهنايتانكميفيخارتلايضتقيمبريبعتلارهاظوسانلاضمبلاق

نلهىلعلديذلاوةقرفتموأةعمتحمنوكنذأنهكلذيفقرفالهنااضأهرهاظو

ردابتمريغاهةيرمفتنالاهعامتجاباطخلا ثيدحلاوهاظةالاهلمتحاناوباطخلالاحزاهذالل

افوخكلامهههركو»لبنحنباويفاشلالوقوانلوقوهواهموصبابحتساىلعلدي
«فرطمىورو»كلذىلفسوبوبأهقفاووهنمسبلامناضمرةلاهجلالهأقحلتنأ
دسافليطتلاوصلاهتمداصملأطخةيهاركلابلوقلاوهسفنةصاخيفاهموصبناكهناكلامنع
وهوهريظنيفمالكلامدقتهلكهدلاماصامنأكفهلوق»عراشلاهاغلأبسانمهنال
رهشأةرشبناضمررهشنابوثثيدحيفاعوفرمكالذنايبءاجدقوامماثمأرشعبةنسحلانا
كلذمزالنفةنسمامتكلذفاموينوتسامهونيرهشبمايأةتسو هلكرهدلاماصنكناك
ىلعلكشيالو ةنسراصامناهنالضرفللفنلاباوثةاواسمكلذنممزليهنااذه
ملعأتلاوىلاعتهللانملضفدرحعوهوفيضتل

ميهنابوشموصلضفوملسوهيلعهللاىلصيبنلاموصيءاجامهتح

مهلكيذمرتلاويئاسنلاوملسمويراخبلاوكلاماضيأهاورثيدحلايةشئاعنمهلوق»
لوةنىتحموصبهلوق)ةماسمأنعةملسيأنءنبرخآنيهجونميئاسنلاهجرخأوةشلاعنع

ىتحرطفوهلوق)امئادهءزاليلبهكرتيالهنأنظلايفعقيىتحموصلارثكييأ(رطفيال



) ١٧(

ناضمرالاطقرهشمايصلمكتساهتأراموموصياللوقنىتخرطفيورطفياللوقت

» نابعشيفهنمامايصرثكأرهشيفهتيأرامو +

ضرلاالاموصيالهنانظلايفعةيىتحعوطتلاموصكرتبيأ(موصياللوقن

موقيهيلعهللاةمحرليلخوبأناكدقواهبملعأةللااهفرعبرومأواهدهاشرلاوحالكلذو

للا عجري.ليللاضعبىلصامبروةدجسيفاهاضقامبروةعكريفهتليلىضقامروهاكل

رهشمايصهلوق)آرابداوالابقاسفنللںالوةبفكلذنعهتأرماهلأستفلورهبهلهأىلا

اضيأةشئاعنعدمحأوملسمويراخبلادنعىرخأةياوريفوهبوجونظنالثلكلذو(طق
هموصيناكهنافنابعشنمرثكأموصيملسوهيلعةتناىلصءيبنلا»نكيملتااق

لكلامساقالطااهيففزاملاىلعةلوحلكلاةياورنابنيتياورلانيبمجو{هاك

رثكاماصاذابردلامالكيفزئاجلاقهناكرابملانبانعيذمرتلالقندقورتكالاىلع
ضيبلنتشاوىشمتدقهللوممجأهتليلنالفماقلاقيوهلكرهشلاماصلاقينارهشلا

هريسفتوزوجتلاعفرولومشلاةدارالديكاتلكظفلناللاقىبطلا«هدعبتساو»هرمأ

ىرخأهمظعمموصيوةراتهاكنابعشموصيناكهناىلعلمحيفلاقهلفانمضعبلاب
هلوأنمموصيناكهناهلكاملوقبداراهليقو»ناضمركهلكبجاوهنامهوتيالث
.هنماضعبصخالومايصنمهنماثيشيلخمالفاروطهئانثانموىرخأهرخآنموةرات

كلذبابعشيسهنابعشىفهنمامايصرثكأهنيأراموهلوقضعبنودمايصب
مارحلابجررهشجرخمنادعبتاراغلايفوأهايملابلطيفمهبعشتقفاوهعضونال
همايصنمرثكأاعوطتنابعشيفهمايصناكوهريغونابعشيفموصبناكىنعملاوه

نممايالاةثالثلامايصنعلغتشيناكليقفكلذيفةمكحلايفهفلتخاو»هريغيف
طسوالايفكاربلاهجرخأامهديؤيونابعشىفاهبضةيفممتجتفهريغوأرسلرهشلك

رهشلكنممايأةثالثموصي«ملسوهيلعتلاىلصهلالوسر»ناكتلاقةشئاعنع

) ليتو)فضاهدانسايفونابعشموصيفةنسلاموصهيلععمتجيىتحكلذرخأامف
) جرحملاعماجلا ٣ يناث (



( ١٨(

ءاجام
سانافلتخايردلاديعسيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأةفرعموبموصيفف
لوسرمايصيفةفرعموبيفسابعلانبهللادبعةدلاويهوثراحلاتنبلضفلامأدنع

) ديعسوبألاق)مئاصبسيلنورخالاقومئاصوهنولئاقلاقفملسوهيلعتلاىلصهتل

لوسر)لئ۔سلاقسنأنعيذمرتلاهجرخأامهديؤيوناضمرميظعتلكلذعنصيناك
هدانساوناضمرمبظتانابغشلاقفناضمردعبلضفأمودلايأ(ملسوهيلعةتنايلصةنا

ناكلذيفةمكلا(ليقو)فيض ناكفنابعشيفناضمرنمنملعامنيضقينكءاسن

هححصودوادوبأويئاسنلاهجرخأالمهنعسانلاةلفغكلذفةمكللاليقونهعمموصي

امروهشلانمرهشنمموصتكرأملهتنالوسرايتلقلاقةماساثيدحنمةميزخنبا

4_.فعفرترهشوهوناضمروبجرنيبهنعسانلالفغيرهشكلذلاقنابشنمموصت

ىلدأدنعةشاعث٫دحنههوحنومنصانأويلمععفربنابحأفنملاعلابرىلالاعالا

نالبجرموصبحتسيهناناضمروبجرنيبسانلاهنعلفغيرهشزابعشناهلوترهاظو

ملعأهللاوابجروناضمرنمظعباكموصلابنابعشميظمتنعنولفنيهنادارملانارهاظلا

متوةفرعموموصىفءاجامزح

مأةرضحيفةفرعيفنينمؤملانمةفئاطعزانتيأخلا«سانافلتخاهلوق»
مئاصوهلذاقلاتف«ملسوهيلعهللاىلصهنالوسر»»مايصيفلضفلا
فممهداتعممهدنعافورعمناكةفرعمويموصنابرعشياذهوناصبسلنورخالاقو

رضحتساناصربهنابمزجنموةداعلانمهفلاامبلدتساهمايصبمزجنهذاكورضلا

موصناچلصاحلاو»كنذبقحألمفتلافضرفلايفرطفلاحيبيرذعهناورفسلاىنعم
هبلعهتناىلصهللالوسرلاقلاقةداتقيبأثيدحلةفرعبفقاولارينلبحتسمةفرعموب
ة.طامهنسرفكبءاروشاعمويموصوةلبمتسموةضامنبتنسرغكيةفرعموبموصملسو



(١٨٩ )

«:رشفهريعبىلفقاووهونبلحدقبلضفلاماهيلاتلسرأفه

نوسمخلاوىداحلابابلا
متكروحسلاوراطفالاتقةوومئاصلارطفيامح

الثموصلاهلبحتسيالفةفرعب4فقاولاامأو«يدمزتلاويراخبلاالاةعاجلاهاور

نعومسوملالهأهبىساتييكةفرعبملسوهيلعهتناىلصهكرتكلذلوفوقولانعفعضي

هاورتافرعبهفرعمويموصنعملسوهيلعةللاىلصهتلالوسريمنلاقهةريرهيأ

ىحمجاحالهرطفبجوالبثدلااذهرهاظلتافرعب٩موصهركيفةحامناودجا

ىوقتيلهرطفأنمهءاطعلاقوثىهنلارهاظبذخأهلملوانموقن.يراصنالاديعسنبا

نعفعضياذاههوصسأبال4ةدانقلاقو«مناصلارجألثمهلناكركذلالجعهب

لجاوةقانلاىلعقلطيريمبلاوءاوصقلاهتقانيأههريعبىلعفقاووهوهلوقإءاعدلا

طخوهوانموةدنعتاياورلاضعبيفدازلجرلاوةأرملاىلعقاطيناسنالاناا
مهكسانمهنعسانلاذخأيلهبئانوةفيلخللريعبلاىلعفوقولاةينونسمههيفو»ةفرهبسانلا

يهوةلحارلاىلعسولجلازاوجيهيفومهنمليلقلاالاهارامريعبىلعنكيملولف

داز4هرشفهلوق:7نكتثحكلذنعيهنلالحموةحاصمناكناهةةاو

برثلاولكالازاوجىلعمهصعبللدتساونورظنيسانلاوا:موقكنعةاورلاضعل

ةفرعبامكةرورضلالاحهيلعلديامناواقلطمكلذىلعلديالوةهاركريغنملفاحملايف

هيلعهريغلمحمالفمكحانايبملسوهيلعهللاىلصهبرشنامثرانتسالااهينكمالهناف

لزتاذاالاكلذلثميف قيفوتلاهتنابوملعأةتناوماكحاللنييبنلاةلزنم

:1روحسلاوراطفالاتقوومئاصلارطفامنو۔خاويداابابلا.:-

ةددشملاءاطلارسكوةتحتلامضبرطفي(روحسلاوراطفالاتقوومئاصلارطفيامهلوق)

ازئاجةرمنوكيرطفللاذهوموصلاضيقنوهورطفلاهبلعلخدأاذاديدشتلابهرطفنم



( ٢٠(

ءاجام
لاقلاتقةربرهفانعدزنبراجنع٣ملعو4١ارطفمح:ه١اينححبصأن٥نا«

نع«عيبرلالاق»ارططذمحبصاابنجحبصانم«ملسوهيلعةناىلصةللالوسر»
باصانمةلعجويعخنلاميهارباويرصبلان۔۔لاوريبزلانبةورعنعةديبعفأ

هيلعتلاىلصهللالوسر» ارطغمحبصاابنجحبصانمنولوقيهملسو

راطفالاوهوايرايتخاةرموةبنااكامارحةرموراطفالاتقويفبرشلاولكلاك

يففالسلاونايسنلابرذميلبقوكلذبضقنلاهيلعبجوبينألاثيدحلارهاظ
ايسانبرشوألكأنيففاللاريظناذه

متمارطنمحبص١اي:ححبص١نمناءاجامرتس

ناهيذاودازواطوملايفكناموناخيشلااضيأهاورثيدلا«ةر؛رهيل]نعهلوق»

7أطوملايفاذكربخمينربخأامناكلذبيلملعاللاقكلذنعلئساملةربره1
4.اعهللاىلص٠يبلا«نصهحمس١موسابعنلضفلانمكاذته.سوو١لاقف

وهفلاحلكىلعوملعأوهوسابعنبلضفلاينربخأكلاذكلاقفيراخبلايفوهماسو
هيلعهنلاىلصهللالوسر»نمهعمسيملةريرميلأنوكوةحصلاروهش.دانسالاتباث
ابنجحبص١نمهلوق(اعامجا7ىباحصلالسرمنالدرضلاللذنلانثل4ملسو

ه_اعوادمعتمنكبناةرافكالبلديلاهلعفكاذبه.و.ددسفييا(ارطمهحبسا

تشدتوآل_..:.رطفأنمحفوهف“هه٠ودداسفاضرءت4ال۔امعتأافةراةكلا

ثيدحلمعلاىلعقبدقو(يذمرتلالاق)ينلاثيدحلاىفامككلذلثمىلعةرافكلا
لوسر{باحصأنمةلمحنعةدعأنعفتنصملاهاوردقونيماتلاضباذههررهف١

نر.يخنلاميهارباويرصبلانسحلاوريبزلانبةورعنعو(ملسوهيلعهللاىلصهنل
لاقسواطنعرذنملانباهاكحواضياريبزلانبةورعنع(قازرلادبعهاورو)نيعباتلا



)٧٢ا)..

نملاسويرصبلانسلانعاضارذنملاناىكحو١يعفاشلايلوقد_حأوهولاطنا

(لقنو)املوقلثمءاطعنعقاززنادبع(ىورو)هيضقيمثهمو.دمنيهنارمعنبتلادع
نمنيرخأتملاضع هبابحتساهنعيواحطلا(.لةنو)ءاضقلاباجناملاصنينسحلانعانموق
يدرواملالاقوعوطتلانودضرفلاىفءاضقلاباجايعخنلانعوهنعربلادبعنبالقنو
هثزحهناىلعاوعجافلتحماماو«لاق»بنجلاقحيفوهاماهلكفالتخالااذه

نمابنجحبصأنمىتفاهناةربرهيبأنعحيحصدانابيئاسنلاهجرخأامبهيبة.ذو»
هلهأقاووألبالانمملتحانماضيأيئاسنلادنعهنعىرخأةياوريفورطفينامالتحا
يفاذهوهلموصالفيأمصيالفهلوق«ىنعموولمصيالفلستنيملورجفلاهكردأمن

حبصأنمانموةروهججلاقو»راكنالايفةغلابملادارملافضرفلايفامأورهاظعوطتلا

اعامجاكلذراصهنالاقنبحديعلاقيقدناغلابواقلطمهبلعءاضقالوححصهموصفابنج

77جَحاونينسلانمنيئعهدوجولبقىعداامدضبلوقلامدهتدقوعاجالاكوأ

ح:هيناكملسوهيلعهللاىلصءيبنلاهناةملسمأوةشئاعنعمهدنعهيلعقفتمتيدحم

هصئاصخنمكلذنا«باوجلاو»ناضمريفموصيمتمالتحاريغعامجنمابنج

وهوعابتالابوجوالاهريغىلاهادعتيالصاخهلعفوماعهلرةزال(ملسوهيلعةللاىلص)

انصخامالاهلاوحاعيمجيف(ملسوهبلعهنلاىلص)هعبتتنحنفلعفلاسفننعجراخليلد

اذهلصصخمهلفوهاياوانلمشيماعمكحارطغمحبصأابنجحبصأنمهلوقومكحمه

خسانهلعفنالاقيناحصيالويوقلامكحااذهتحتسانلانمهادعنمىقيبفمومهلا

كسانملاوةالصلاكارهاظارهاشلعفلاناكولنانكعكلاذنالهلول لسخلاكرتتسملااماف

ءاوسىلعغيلبتلافلكدق(ملسوهيلعهللاىلص)هنالأخساننوكبناحصيالفةبانجلانم

هبفمكحلاملمإيتحهلثملوقبهنيبلاخوسنملوقلاناكولفكلذفلاخمرتتسملالعفلاو

ةتناواعاجاةجاملاتقونعنايبلاريخأتحصيالومهنيديفنايبريغىلعسانلاكرتيالو
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ءاحامةرافكلاهنعنوءرديو

ةربرهيبأنعدبزنبرباجنعةديبعووأميهناضمريفرطفأنمةرافكيفتح

عوناميفةرافكلانالكلذوهنعاهنومفدييأ(ةرافكلاهنعنوءردبوهلوق)ملعأ
ضرامتنمةلصاحانهاهةهبشلافتاهبشلابدودحلااوعرداثيدحلاينفودحلاهبشتةبوقع

ملعأهللاوةمالاهيفتفلتخااذهلوةلدالا

متهمناضمريفرطفأنمةرافكيفءاجامزتم
نبنمحرلادبعنبديمحنعباهشنبانعكلاماضرأهاورثيدلا(ةربره٦نعهلوق)

نئرعدوادوأوىسيعنبقاحساقيرطنمماسمهجرخأوهعفربةريرهأنعفوع

ةتناىلصهيبلافىلالجرءاجلاقةريرهيبأنعةعامجلاىوروكلامنعامهالكىنمقلا
ناضمريفينأرساىلعتمتولاقككلهأامولافةلالوسرايتكلهلاقفهملسوهبلع
لهفلاقاللاقنيميلتتمنبرهشموصتناميطتستلهفلاقاللاقةبقرقتعتامدتلهلاق
هبفقرعبملسوهيلعةناىلصهينلاىنأفساجم2لاقانيكسمنيتسممطتامدجت
ىلصءينلاكحضفانمهيلاجوحااهبتبالنبافانمرةفأىلعلهفلاقاذهبقدصتلاقرمت

الجرناهةياوريفولهكلهأهمطافبهذالاقفهذجاونتدبىتحملسوهيلعةلل
قتعالاقةجامنباظفلىفوهللالوسرىلايبارعاءاجكلامةياورينوناضمريفرطفأ
اذهوهركذوانيكسمنيتسممطالاققيطأاللاقنيعباتتمنيرهشمصلاقاهدحأاللاق77

ىفاتفلتخاوراطفالايفاتكرتشاناتيضقامهوحاضيالاودعاوقلايفدوجوماضيأثيدحلا
أشنانهاهنموعاقولاهناىرخالاةياورلاتنيعوكلاموفنصملاة.اورتقلطافرطفملاناي
ةفينحوبأوكلاموانباحصألاقفعاقولاريعبرطفانمةرافكيفسانلانيبفالخلا
فنصلاةراوررهاظناذخأاهوحموايرثوأالكأدمعتاذاةرافكلاهيلعمهريغنمةفئاطو

امهوحنوعاجلاومامطلانمعانتمالااعرشموصلانالرهاظلااذهديؤيسايقلاوأطوملاو
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موصلادسفياميرهشلاةمرحكاهتناعماجلاوهريظنيفثبث6يشكلذنمهجويفتباذاف

الفةئربةمذلانالعاججابةصاخةرافكلاناايعقفاونمودمحأو(يبفاشلالاقو)ادمع
عاتولابراطفالاىلعكلاموفنصملاةياوريفراطفالاقلطماولمحونمقيالااهفثوثتبثي

اقلطمديقتاللاحةعقاوعامجلاةصقوناتفتخمناتيضقامههيانلتفةعاجلاةياوريفهبحرصملا

يذلاىنعملاسايقبابنميلجعامجلاىلعراطفالارئاسسايقنآىلعامومعصصخنالو
فذاقيفدحلابتحرصاماةالانافنصحلافذاقىلعدلاتويثكلقاعلههفدنكال

من)انهاهلاحلاكلذكفاهطققرافلاءافتنالدحاوىنملانانوماسمهفتانصحملا

ثيدحرهاظلرييختلاىلعيهةعاجوكلاموانباحصألاةفةرافكلاعاونأيفاوفلتخا لادلابابلا

ثدحيفماعطالاىلعرصتقاهنالوداربسيلةعامجلادنعةيناثلاةياورلايفبيترتلانأىلع

الاقتعلانعلقتنيالةفئاطوىمفاشلاو(ةفينحوبألاقو)امهريغونيحرحدلايفةشئاع

عقاولاثدحرهاظباذخأبيترتلىلعمهدنعوهفكا7ودلانعالوهنعزجلادنع

هذامناوارهاظالواصنالبيترتلاىلعةلالدعيطتستلههلوقيفسيلهنأب(بقمتو (
ريبختلادارملانأىرخالاةياورلاتنيبدقوبيترتلاوريبختلاىلعحصبوهولوالابةءادبلا

اهعمريخمهنافتارطفملارئاسنودعامجلايفبيترتلامزليهنارخآأهجولمتحمو(تلق (

عرشلايفرةتسءمولعمعامجلايفديدشتلاوفاكنالبنيتياورلانييمبامنياذهبو داسفاك

يضايبلارخصنبةملسهبفلاقيونرايلسوهليق(لجررافاهلوق)ملعأهللاوهبجملا

لاقورمقلايفاملاخلخىأآراليلةلهأىنأامناوناضمرىفرهاظاوهةملسناب(بقعتو (
) زالًامهواذهنظأربلادبعنبا هريغلاقو)آرهاظمناكامناناملسوأةملسناظوفحملا

حرصوهامكاليلعماجوناض.ررهشيفهتأرمانمهراهظناكرهاملانأمهولاببس
زايتالايفوةرافكماردقيفاكرتشاوارياغتفاراهنعماجيبارعافچرخآلاامأولههثيدح

هلوقلامهداحتاكذنممزليالنكلوانمرقفأىلعأامهنملكلوقيفوءاطعالايفورمت
ةينلاهتلاقوههةنمؤمةبقرربرحتف»ىلاعتهلوقنماذخأةنمؤميأةبقرقتع

رو,هاوةقلطماهفة,ةرلانافةرافكلاةياوثيدحلارهاظنماذخأةرفاكلاقتعزاوج
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هلعهنلاىلصهللالوسرههرماذهملسوهلتهللاىلصهللالوسر«دهعىلعلجررطفأ

كلذنمميطتسيامردقىلعانيكسهنيتسماعطاوأنيباتتمنبرهشمايصوأةبقرقتعبلسو

ءاجام
ىلصءيبنلا»نعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوأمئاصلارطفتةبيغلاناه

ةرفاكلاقتعىبأتةيعرشلاةمكحلانأىلعلتقلاةرافكيفديقملاىلعقلطملااذهنولمحم
«نيعباتتمهلوقمةكحلاهذهيفانياهررحىلعكلافرفكالةناهااهمقرعرشهنال

ةحارلصفلايفوةبوقعلانماعونةرافكلايفنالكلذولصافالبصبعبتيهضيأ
اذهفمامطالاوقتعلاةيعورشمكيلعلكشيالوطرششنفديدشتعباتنليفو

وقتامهنافعضول يلاوتبهملأتنمرثكألاملاجارخابسانلانمريثكملأتيدقوناتيلامناتب
كلذلجفرينلاىلااهعفنىدعتيةحاصمماعطالاوقنعلايفنألاقينأنكميومايصلا
نكميامبسحىلعيأه؛“كلذنمعيطتسيامردقىلعهلوقهمتاكلذلًامواةميديتلا

هل.ذهبلعنيمتضعبلانكمأناولهفءاشاهبفاهيفريخلكلاهنكمأولفكلذلفنه
عسوبوءادالاالاهنعطحنتالفهيلعاهبوجوقلعتلهتيصويفهلعجلكلاهيلترذعتناو

عربتوأ؟يشهلد>وناهتبصوبهدعبنمهاضقعطتسينافعيطتسيىتحريخأتلافهل

نافاهمسوالاسنهتنافاكبالوهيلعامةياغكلذناكهنعذامنالارخذتناوعربت.هل
ىلعارصلدياممدقتللاةعامجلاث,دحيفوزجملابهورذتمللليق انلقفزجملابرذعلا
يفءاجاملهادمتتالهبةصاخعماجملاةصقوةيصولايفهبلعةقشمالوريخأتلايفهانرذع۔ة

الوكلهأة.مطافبهذالاق«ل۔وهيلعهللاىلصةتنالوسرناتاياورلاض
ملعأهللاوصيصختلالعلدناذفكرماد>أيز

ميهءوضولاضقنومئاصلارطفتةينلانأيفءاجامزليت
هبدرفتدقوءوضولاهنمجلامبايفهحرُمدقتثيدحلاهسابعنبانعهلوت»
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هءوضولاضقنتومئاصلارطفتةييذلالاقهكملسوهبلعهتلازد

ءاجام
ىلصةالوسر)ناكلهةشئاعتلاسلاقديزنبرباجنعةديبعوباچمئاصالةلبقلاىفه

لصهللألوسر:لاقلاقةربرهيبأثيدحنمهانعمىناسذلاو\لمالاهعاحالوفنصملا

ه٩.۔ا۔طعربتنأفةحاحهللسلف4لمعلاوروزلالوقعنم»ملسوهلعهللا

ثيدحيفهملسوهيلعهللاىلص»هلوقهضرفوءوضولابادآبابيفمدقتدقوهبارمثو

م,جلوانتياذهوهتنامراعنعفكلابالاموصالوسابعنبا ةييذلالمشيوهفيصاعملا

دارملاوهوهلموصالفارطفممئاصلال..ثيأچمثالارطفتةيلاوهلوق»اهريغو

نافهبارشوهمامطعدبنأيفةجاحهللسيلفةريرهيهأثيدحيفهلوقن مدعنعةيانمكه

اذحفيلة_حاحال4معملف4_:ههلطشد۔اعدرنلبضغملالوةيامكلو.ةلا

عاجلاوبرشااولكالانعكاسم.هالاوهوماوعلاموصهثالثمودلا4لقو:

تاهوركإاوة_مرخخمااهناذلواهناو,شنءعايتساو6١وهوصاولاموصو

;٭مايصلان-دو_صغأاوهيذلااهموسفنلارسكيفا:باعوتاحاباافثااممنالانعل

امجقلعتلاودريغىللاتافلالامدعوهللانوداع-)اسمالاروهوصاوالاصاوخموصو

لاقنم«م,نمورئابكلابانتجابرفكترثانصلامفالاهذهناهانموقدنعو»هاوس

ةررهفأتدحينعيثردحل١اذهىذخنتمفرهلاناهلاقو:موملاباوصنتاهنا

4.مرك5اموروزلاابذزاوملافموةيالمايلاباوناهانعموهما۔صلجعباشالنا

نمامهلبرئاغصاانهروزلالوقالوةبيغلاسيلوثيداحالارهاظافااخعهلكاذهو

ملعأةناوكلذىلعةلادلاث,داحالارئابكلا

.صحا1\۔م١:ءاححس همئاصللةلبقليفءاامع_
٩نعةورعنماشهنءعكالاماض,اهاورثدلا4ةهاعت)اهلوت« ةشأأعنع١

)حيحصلاعماجلا__؟ق):(
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رئاصوهولبقي(ملسوهيلعهتنا «“كحضوهوكلذان,منصبتااق

نبيبحمهعباتودنسلااذهبكلامنعةماسنبهللاد_بعنعيراخبلاهجرخأونينمؤملامأ
يئاسنلاالاةعايجللوهبءاشهنعامهالكملسدنعنايةسويراخبلادنعناطقلاديعس

يفهءاسنمشبيأةروسكملاةدحوملاديدشتوةيتحتلاةانثملامضب«لبتيهلوت»هانعم

يضرةشئاعتلجخايتلالئاسالةلمجنمةلئسملاهذهوةمثللامضلابةلبقلاوموصلالاح
ىلصةنالوسرناكناكلامدنعةورعثيدحيفوهكلذانبعنصيهلوقهاهنعهللا

ملاصوهوىنبتيزاكلسميفوتكحضمئاصوهوهجاوزأضبلبةيلهملسوهبلعهللا
هزاءاجومالسلاوةالصلاهيلعهثاسننماهريغواهلبقيناكهناىلعلدتفنصملاةياورو

تربخأنهنمةدحاولكنارهاظلاواضبألسميفاكةصفحوأيراخبلايفامكةملسمألبف
صميومئاصوهواهلبقيناكيملسوهيلعةتناىلص»هناةشئاعنعيقهيللواهعمهلفنع
اماوةرورضللةلجلاىلعنيجوزلانببيرجمامماذهلم.نعرابخالازاوجههيفو»اهنادل
اطاسدناواهبافطلتواهلةبياطميأككحضيوهوهلوقفهنعيهننةرورضلاريغلاحىف
كحضلافتكحضمثكلامنعةورعةباورىفوةرمثلاليمجوةريسلان۔حنمكلذوأهعم

4 مل۔۔وهبلعهللاىلصجهنمرداصفندللاةياورفورابخالادنعاهنمرداصةورعةياوريف

امرحعاهنمهنوكرباجنودةورعدنعتكحضامنااهناوعقردقهلككلذنإبحجانكمو
اهم«ملسوهيلعةاىلص»هكحضركذتربسزاكاهكحضلمعلوءامسااهتخانباوهوا
ةبيشيبانبادازدقواهبةقثلاىفغلبانوكلةصقلاةبحاصاهناىلعاهيبنتتكحضيلقو
وا«كلذىفاهفلاخنممابجعتتكحضوا«يهاهنااننظفهيبانعماشهنعكيرشنع
ثبتثدحذااهسفننهتبجمت نكلاجرالهلثمركذنمءا۔نلايحتسيامماذه ةرورضاهنألا
هثيدحلاوكاذركذىلامملاغيلبت موصلاهبدسفيالهناومئاصللليبقتلازاوجىلعلدي

نعيواحطلاهلقنولبقنهراطفابانموقنمةمربشنباييتفأو»هنعفالخلامهضعبىأ «

ةرشبلاسمىنعيةرثابللوةلبقلادركيناكهنارمعنبانعةبيشيبأنبا«ىور١»مهم-,لموق
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ءاجام
ةلاىلص٠يبنلا»نعساءعنبانعديزبرباجنعةديبعوبأمتروحسلاتقوىفلت

موقنعهريغورذنملانباهلقنو»ةيكلاملادنعروهشملاوهوموقلاقهبواهوحنوديلاب

نورخآقرفوةبحتسماهنالاةفةيرهاظلاضعبغلابوطةفةلبقلاةحابابهليقولهامهمبرح
نادواديبادنعةريرهفأثردحاكسعباشلانودحرشللاهوحابأفخيشلاوباشلانمب

اهنعهاهنفرخآهاناوهلصخرفمئاصللةرشابملانعملسوهيلعةللاىلصءىبلالأسالجر

«نورخاقرفوسابعنبالاقهبوباشهاهنىذلااذاوخيشهلصخريذلااذاف

ناكتلاقىئاسنلاالاةعامجلادنعةشئاعثيدحماولدتساوكاميالنموهسفنكلعن"نيي

كمااقهنكلومئاصوهورشابيومئاصوهولبقملسوهبلعهتلاىلصهللالوسر
ه۔منباوكسعولوطقفةشئاعلوقنمهنابههفقتو»ىاشلاونانسلاقهبوهبرال

لي.ةلازوجالهنأةراشالابلديهناللث.اناكلخيشللهنذاوباشللملسوهاتنلاىلص

سيلفةلزنملاهذهبلزنن٠وليبقتلادنعهسفنكلعالهنأنظوةوهشلاهبلغتايشخنل

لالد_تساوقلعتلئاقلكاوههوصدا۔ةلاضرعتمكلذبنوكيهناللبةيراهل

ملعأةتلاولبوطتلاةفانعهركذبليطنال

مةروحسلاتقويفءاجاموتح

ثيدحنمياسنلاويذ.رتلاوملسمويراخبلاهاورثيدحلاهسابعنانعهلوق»

اواكفليلبيدانيالالبناملسوهياعةلاىلصهللالوسرلاقلاقمهدنعهظفلورنبا

لاتيتحيدانيالىمعأاجرموتك.مانباناكولاقمونكممأنبايدانييتحاوبرشاو
يدانيالالبنأوسهولك"الايأاهلجألتلاةللاحمرصتلاهبفوتحبصاتحبصأهل

لجالناكلالبناذانالديهاولكفالالبمتعمساذافنصملاةياوريفهلوقوإليلب

نذؤيلكالابمالاوهومكلابانورقملالبعايسوهوفصولاركذنافروحلا
رحس:.نالجالناضمربصاخرجفلاىلعناذالاميدقتناىلعلدياذهوهلةلعهناب
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ناضمريفىنعباوفكموتكممانامنعم۔اذاواولكفالالبمنممساذالاقهملسوهيلع

لبقنراذ »١ نعيمنلانهدوهنةضراهمالفناضمرفينعيفنصلالافاذلوسانلا

فصنلايفناذالاميدقتزاوجيففالالاعقودقويهنلاربخفعضبليقهناىلعرجفلا

منعم۔اذاوهلوقجراعملا.نمثلثلاءزجلافكلاذنايبتفوتسادقولذلانمرخألا

تحبصاهللاةينبحالانذؤيالهناللكالانماوعنتمافيأچاوفكفموتكممانبا

مرحمالهناوروحلاريخأتىلعلدبهتيدحلاو»رجفلاعولطدعبكلذوتحبصأ

ىح ١ ورشاواواكو«ىلاوتهلوقيهموهورجفلامليى۔>برشلاولكالا

" لقو«بهذلاوهاذهوةرجفلانمدوسالاطلانمضرالاطيخلالنباي

ىالاةدئافورظانالنببتيملولىتحبرشلاولكاللمرحلارهه۔۔ةنرجفلاعولط
اذهواللقو٩4.و©ءاضق4.۔اعلفاالهنظاحبص\\.دعلكاه
١ هلفشكنان ٠ ف

نالمرحملاوهرجفلاعولطسمننلالمعلوالاومرحملاوهنيبنلانابلوقلالعينب ٣

ةالايفنيبتلانأههبفو»هريلوأرظانلاهارنييبتدقفلطاذاونيبتلابهدحها
هروهظنودانلهروهظوهانلنيبتلاوهكنيبتيت۔ح»ىلامتهلوقينانيلافاضء.
بوجربهليقوكلذىلعلديموتكممأناناذأدنعفكلابرمالاوهسفنيف

نبانعكلذيفةباورلاتفاتخادقوهدربثيدحلاوطايتحاللرجفلاعولطلبقكاسمالا
ىتحىلكهللافمئاصلاىلعلكالاهبفمرحلاتقولانعهلاسلثاسللاقهنايورفسابع
لاحفالتخابنيتياورلانيبممجمو»كشنالىتحلكرخاللاقهنايوروكشت
امرخالاوكشلادنعكاسءالابهرمأفتقولابالهاجناكنيلئاسلادحأنأنكمنيلئاسلا
هنلاد.عوهموتكممأساو{عأهللاورجفهأكشرالىحلكالاهلناطافتةولاب

ديعنبرجحنةحاورنبمرهنبممالانبةدئازنبسيقنبورليقوسفنبا
يرماعلايشرقلايؤلنبرماعنبصيعمنبا
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ءاجام
نعسابعنانعديزنبراجنعةديبعوأهروحلاريخأتوراطفالالجعتيفه

«روح۔اااورخأوراطفالااولجعامريخخيتمألازتاللاقلسوهيلعةتناىلصءينلا

مةهروحسلاريخةوراطفالاليجمتيفءاجامإتم

ةناىلصءينلاهنأهدنعهظفلورذيبأنعدمحأءاورثيدحلاهسابعنبانعهلوقه
له-نعو»رطفلااولجعوروحلااورخأامريخميتمألازتاللوقيناكهملسوهيلع

هاوررطفلااولجعامريخمسانلالازياللاقهلسوهيلعهللاىلصءيبنلاهزأهدعسنبا

نيدلالازيالملسوهيلعهنلاىلصءينلا»لقلاقةريرهيبأنعودمحأوملسويراخبلا

نباوىئاسنلاودوادواهاورنورخؤييراصنلاودوهيلانالرطفلاسانلالجءامارهاظ

اذهلعاوناكامةنسلاىلعنولازباليأمهنيدرصأنمةيفاعىفيأهريخهلوقفةجام
رطفلاسانلالجءامآرهاظنبدلالازيالهلوقنمةريرهيبآثيدحيفمد_ةتامللاحلا

رظتنتملاسيتنسىلعيتمألازتالدهناىلهسثيدحنم1ااونابحنباىورو

7يزلا»باحصانمنيلجرنعتلاساهناةشئاعنعيذمرتلادنعوموحنلااهرطذب

رثؤيوراطفالارخؤيرخالاوةال_صلالجيوراطفالالجعيامهدحأملسوهبلعهلل
اذكهتلاقدوعسنبهللادبعامللقفةالصلالجيوراطفالالجماهيأتلاقفةالصلا

ربلادبعنبالاف»ىسوموأرخآلاوملسوهيلعهللاىلصةنالوسر»»عنص

مرافةدميأةيفرظاماولجعامهلوقإفةرتاونمحاحصروحلاريخأتوراطفالالبجءتثيداحأ

نمراهلايفدازبالنأثالذيفهةركلاوحعرشلادحدنعاقوةووماللالاثت.اكلذ

روهظدنعنورطةيمهنافدوهيللةفااخعوةدابملاىلعهلىوقأومئاصلإبقفرأوهوليللا

لعذأىلع«ءالطلاقفتاو»مهلاومأومهلامفأيفمهنفناخمرمأيعراشلاناكدقوموجنلا
ثيدلايفوضعبدنعلدعوأنيلدعرابخابوأةيؤرلابسمشلابورغقةحاذالبجمتلا
ليلالبقأاذالوقي«لسوهبلعهتناىلصءيبنلا»تمم۔لاقرمعنبانعهيلعقفتلل
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:7
مةهمردقلاةلليفزح

راشأوانهاهنمةياوريفيراخبلادازومئاصلارطفأدقفسمشلاتباغوراهنلاربدأو

ناويهوروأةثال“ثيدحلااذهيفركذدموةماظلادوجوداراوقرملالبقهيعبصاب

لبالالابقانظيدقفةمزالتمربغرهاظلايفنوكتدقاهنكللصالايفةمزالتمتناك

رابداكلذكوسمشلاءوضيطغيرصأدوجوللبةقيقحهلابقانوكبالوقرشملاةهجنم

رجفلاليبقنوكيناوهفهروحسلاريخأتامأو«سشلابورغبديقمنفراهنلا

اوكفموتكممأنبانمساذاواولكفالالبمنممساذامدقتلاسابعنياثيدحلريسيي
ىوردقوروحلاةيدنىلععاجالارذنملانبالسةندقوريثكريخأتلايضتقكلذو
روحسلانافاورح۔تلاقهيملسوهبلعهتنايلصءيبنلناسنأنعدوادابآالاةعاجلا

ففخوهلطشنيوموصلالعيوقيهنوكوباوثلاورجالاةكربلابهدارملاو»ةكرب

رحسنلاهبلصحاملقأونورحستيالمافباتكلالهالةفلاخروحسلايفوهبفةقشلل
عأهللاوءامنمةعرجولوبورشموألوكأمن.نمؤملاهلوانتيام

ةهجكردقلاةليليفنوسخلاويناثلابابلاقي
اهنأباهغصولواهبفنآرقلالوزنليظءلاردقلاتاذيأاهردقمظعلكلذبتيم۔هردقلايفهلوق»
فلانهريخ اهابحأنللصحماملوأاهفةمحرلاوةرفغاوقكربلالوزتلوأاهبفةكئالملالزنتلورهش
نموىلاعتهلوقكقييضتلاانهردقلاهليقوميسجلاردقلانمةدابعلاب ىنعموهقزرهيلعردق
ليقوةكتاللانعاهبفضرالاقيضلوأاهنيبتبلمحلانعاهؤأفخاقيبضتل ىن.عانهردتلا
رمألكقرفياهبف)ىلامتهلوقلكةنسلاماكحأاهيفردقييأءاضقاليخاؤملالادلاحتفبردقلا
نممهريغوةداتقوةمركعود.ھهاجمنعهريغوقازرلادبعهاوروءاملهلليوونلاهبسنو(ميكح
هناملعيلاهحتفبردقلانعلادلانوكسبردقلابريب.تلايفةمكحلاوهيلبق»نيرسفملا
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تيرأملسوهيلعةللاىلصهتنالوسرلاقلاقكلامنبسنأنعديزنيرباجنعةديبعوبأف
ه«تمفرفمكتمنالجراحالتىتحةليللاهذهف
تانزم.-"تت :

ةتناردقردصماهحتفزوجولادلانوكسبهليقو»»رادقمبارادقءاهبفمهيلالياملصحيل
هاورثيدحلاكلامنبسنانعهلوقزهىنعمامهالكيأرمنلاورهنلاكاردمتواردمت؛ىثلا

اذهربلادبعنبالاقهحراشلاقوكلامنبسنأنعليوطلاديمحنعأطوملايفكلاماضيأ

لاقوتماصلانبةدابعنعسنألوهامناوهنتموهدنسيفكلامنعفالخالثيدلا

دبعنبابوصوةدابعنعسنأنعهنعهوورفديمحباصأرثكأاككاامفلاخظفاحلا
ملسمودحأهاورويباحصلسرموهفكلذحصنافهدنسمنمثيدملاناوةدابعتابثاربلا

هلعافمسيملاملءانبلابةزمحلامضبتررأهلوقهليوطهلثيدحيفديعسنبأنع
4» ةليللاهذههلوت»اهيلعةلادلااهنامالعىآر:يأةبرصبلاوأةيملعلاىنآرنماهنالمتحو

ةليللاهذهتيرأكامةياوريفوردقلاةلبلبمكربخالتجرخيراخبلايفوردقلاةليليأ

تلغتشافنالجراحالتنأيلايدنعاهملعرمت۔ايأهاحالتىتحهلوق»ناضمريف

ارامتىنعموهيلعللاةمحرفندملالاقامكايرامتىأاحالتيىنعمولهاهتيسنمهنبحاصلا
سيلونيسءا۔ملانمنالجريراخبلاىفوهكنمنالجرهلوق»امناشتواصاخواعزانت
نبهللادبعامهناةيحدنبامعزوراصنالانمنالجرلاناكوليقكلامةياوريفايهنمءيش

هتيسافيبلقنماهنيبمتملعوأهناببعفريأهمتمفرفهلوقلكلأمنببعكودردحينأ
ةكئالمللتءفررنءاتلاليقو»ةنسلاكلتاهتكربتعفرهليقو»نيمصاختملابلاغتشالا

هريغىلاهتبوقعىد.تتفضعلا7ديدقهنأ؛تدحلاىفو«رهظألوالاوةل۔الال

يفهقاد۔صموىرخأرزوةرزاورزتالفةرخآلااماايندلاىفهلببسالنمهبىزجيف

مؤشةاحاللاوءارملاليقدمتو(ةصاخمكنماو.اظنيذلانببصنالةنتفاوقتاو)ىلامتهلوق

هيلعلديامكرهشلاةبةباهوهرحمملوةليللاكلتردقلاةليلاومرحاهمؤشنمو ثيدحلارخا
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ديزنبرباجنعهمةديبعوبأهابراميأمييرلالاقةس.اخلاوةعباسلاوةعساتلاياهو۔ءناد
.طسوالارشعلاففكت(ملسوه۔اعلاىلصهللالوسر(ناكلاقيردلاديمسينأنع

هذ_هنمةدحاونماهوباطافيأ«ةسماخلاوةء,ادلاوةعساتلايفاهو۔هتافهلوق.»

ىقبتةم۔انةمساتلابدارالليقفددملاهجويفاوفتخامثثالثاا نيرشعوىدحاةليلزوك
سمخةليلنوكتفىقبتةسماخةسماخلاونيرشعوثالثةللنوكتفىمتبتةمإاسةماسلاو

نيرشعوعسنةليلنوكتفيضمةعساتبدارملاهكلقوهنونالثرهشلازاللغالاىلعنرشعو

ىقبتةعسانةدابعثيدحنمدواديفأيفامللوالاحجرونيرشعوسمخونيرشعوعبسو

ةمباس تلقلاقهلثيدحيفديعسينأنعةرضنيبأنعملس.ودمحأهدنعوىقبتة۔ماخىقبت
ةسماملاوتعساتلامتلقلاقكنمكاذبقحانحتلجالاقفان.ددسلابملعانادي.سانأا
تضماذافةعساتلاىهفن٫هرشعونانثااهىلتيتلافنورشعوةدحاوتض.اذالاقةعباسلاو

(ةمك_لاو)ةسماخاهيلتيتلافنورشعوسمختضم.اذافةعباساهيلتيتلافنورشعوتالا
اهتفرعمتيتبولامفالخمكلذىعدتسباهءافخانالهلك}مشلامايقىلعكلااهثافخايف

بابحتساثيدحلانمانموضعذخاوكلاريخزوكيناىسعوتفرفيتراخبالواهنه
بحتسوهلهردةايفهاكريلاواهبربخلهناهئيناردقىلاعتهللانالاهآرناههتك
لوهلسنأتسيواهمتكنبنبةماركلاوةماركاهناهفةمكحلاوهلاق»كلذيفهعابتا

«يرداديعسانيلوق,«معأتاوةيالا(كتْوخاىلعكلإرصدصذتاليناي:بوتسب
اهنمطسبابدحأوملسمويراخبلاهاوروفنصملاةياوروحنالطوملايفكلاماضياهاور
داراو:موقدنعتاياورلارثكأوهونلارثكأيفاذكههطسوالارشلاهلوت»
فهونكأثنؤماهعجرمنالثينأتلاظفنبفصوبناسايقلاراكويلايلارشلاه
لم۔والاثلثلايهىتلارشعلاينابلالاقهناكثلثلاريدقتلاوتقولاةداراىلعركذملا
عمجنيسلاوواولايغبطسولارشملاأطوملاةياوريفوخ۔نلاضبيفعقوورهشلانه
لزبولزابكطساومجاهناكسابىوربوربكويربكلهنيدلاحتفبىوريوىلعو
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اهتودغهناكتعانماهيفجرخيتلاةلبالايهونبرشعوىدح!ناكاذلتحاماعفكتعافزاضهرن

ناكفهتداعكطسوالارشلافكمتعاهناىنهينينسلانمةنسيأ(اماعفكتعافهلوق (
ةلجلاىلعتاخدةئادتباهذهىتحهناكاذاىتحهلوق»ثدحلايفركذامهرصأنم

هلوق»هفاندتساومالكلاءادتاىلعةلالدعضوهناالاائيشل..يالفرحيهوةيطرشلا

هفاكتعانماهيفجرخهلوق»نيرشعوىدحاةليلاطرملاةياوريفومنبرشعوىدحا

ريكبنباويحمةياوريفاذكهفاكتعانماهحبصنماهيفجرخأطوملاةباوريفوهماهودف

ىنملايفةقفاومىلوالاواهحبصنماولوقيملهفاكتعانماهيفجرخمةعايجهاوروييفاشلاو

ناحصبولكنمضعبلدباهحبصىنمباهتودغواهد۔ء؛يأاهبفهلوقوفنصملاةياورل

رهاظاذهواهموبعمةلالالمشيامنيرشعويدحابدارملانوكفةيلصالاةيفرظلللعج

زاك(ملسوهيلعهنلاىلص)هنالديثيدحلاوكالامةياوريفرظألوالاوفنصملاةياوريف

نعكلادبعنباوبهونباىوردقوهفكتعميفتيدبوهفاحبصهفاكنعانمجرخ

هفاكتعانرممويرخآسمشلاتباغاذاجرخهطسووأرهشلالوأفكتعانمكلام

رهاظلفااخعوهوديملاد۔,شيقحهتيبىلافرعنالفرهشلارخآنمفكتعانمو

فاكتعالانممظعالابول_اتالنامثل۔والارشعلافاكنعايفدراوهنافثيدحلا

ةليلورمشلايفمادامفكتعملايفتيبملابسانلافردقلاةل۔لة_ةفاومنانيمرف

لوأبطخةناةياورلاهذهرهاظنابهلكثتساو»ناضهرنمتسيلرطفلا

يفهلوقفلاخفنبرشعونيتنثاةللريخالاهفاك.تعايلارللوافنيرمثملاىداملامويلا

هفناوهتهبجىلعوفرسدناملسوهلعهللاىلصنالوسريانيعترصبافكلامةياور

موبلاحبصيفتناكةبطخلانأرهاظهنافنيرشعوىدحاةليلحبصنمنيطلاوءاملا

ناب«بيجاو»قراملاةيقبلقفاواوهونيرمثعوىدحاةليلرطملاعوقوونيرشعلا

ةلللمجتبرعلاوزااهيلاحصلاةبسنواهلبتيذلاحبصلانميأازوجةياورلاهذهيف
ةباورىفزاهديؤيواهلبقوهويشملاىلاهفاضافاهاحضوأةيشعهنموهدملةينالامويلا

) ج,حملاعماجلاهيناث (
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دقواهتيسنامثةليللاهذهتبأردقورخاوالارشعلايففكتيلفيبمفكنعانملاق

٭(اهنودغيفدجسايناتأر(

ىلاعجرنيرشعوىدحالبقتسي؛يمنةليلنيرشعنميمينيحناكاذافنيخيشلل
ةليليلايللانملبقتسملاناكاذايتحينعملا&ليقو»حاضيالاهياغيفاذهوهنكسم

يففكتعيلفهلوقوطسوالارشعلايفيأهيبمفكتعانمهلوق»نيرشعوىدحأ
ةح.صانبطخننبخيشلاةاورىفورخاوالارشعلايففاكتعالامزاليلفيارخاوالارشملا

مثرشعلااذهرواجاتنكلاقمنةللاءاشاممهرمافسانلابطخفاممفىرخايفونيرشع
لسيفوهفكتمميفتبنيظيممفكنعاناكنفرخاوالارشلااذهرواجانايلادب
ناضمرنملوالارشعلافكتءا«ملسوهيلعهلاىلص»»هنأديمسيبأنعرخآهجونم
منةبقلاةيحانيفهاحنفهذخافريصحاهندسىلعةيكرتةبقيفطسوالارشملفكتعام
ط۔والارشلاتنكنتعامثةليللاهذهسمتلالوالارشملاتفكتعاينالاقفسانلاملك
سانلافكنتعاففكسيلففكيناكنمبحأنفرخاوالارشمليناهنايللبقفتيتأم
كمادقيأكمامالطتيذلاناهللأتفنيترملايفهاتأليربجنايراخبلادنعوهمه
ءانالاايؤرويانميفاهنيأروأاهتامالعترصبأيا4ةلبالاهذهتيأردقوهلوق»
هذهتملعايألوعفمللاينبمهلوأيفةمومضمةزمهبتيرأأطوملاىفةياوريفوقح
ةللاهناتربخايأةليللا لوبجمللاينبمةمومضمةز.هبهماهنيسنامهلوقههاذك
'اهنودغيفدجساىناتبأزينايهوةدحاوةمالعيدنعيقبواهملعىنعبهذىنملاو

وهونونلالبقفلاالينتيأركلامةياوريفهيناتأردقوهلوت»نبطوءاميف

صئاصخنمكلذوملكلاوهولومفللولعافلايمضيفلعنلالمعهيفوءالامفب
نمكلامةباوريف«اهتودغيفهلوق»خلادجحسايسفنتيأريأبولقلالافأ
ةمالعكلذونبطوءاميفهلوقفيفىنعمبكلامةياوريفنمودحاوىنعملاواهنحبص
ىأةعزقءامسلايفىرناموانعجرفلاقديعسابأنايراخبلادنعةياوريفوهلتاعج
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»(رتولكيفاهوسمتلاورخاوالارمثملايفاهوسمتلافنيطوءاميف)٭

مهكشااموبونيديعلامايصنعيهنلا>

نموهودجسملافعسلاسىت۔حتراطفةباحستءاجفةشقيفرباحسنرمه_ءطق

ءاملايفدجسيهملسوهيلعهنلاىلصهتنالوسر»تبأرفةالصلاتميقأولخنلادرج

يفهلوقولفاهوبلطافيأههاهوسمتلافهلوق»هنيبجيفنبطلارثأتيأرىتحنيطلاو

نمينعيهرتوللكيفهلوقواماهدوجوة۔نظماهنافناضمرنميأهرخاوألارشلا

اهرخآونيرشعوىدحاةلااهراتوآلوأوصيصختدعلصصخموم٣رخاوالارشعلاراتوأ

ن-صبلغالا4١لمتحموهصاخماعلاكالذفلمتحمسامتالااذ_هونيرشعوعسلةلال

لعد۔حسملاناكوةللاثالثءامسلاترطذ.دسوألاقثالامدازماعلكىفاهدوحو

هملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر»يانيعترصبأفديعسوبألافدجلافكوفشيرع

هثيداحأيفو»نيرشعوىدحاةللحبصنمنيطلاوعاملارثأهمأوهتهبجىلعوفرصنا

فاكتعالافتركفكالاملاق4لعقمعتموهوفاكتعالاةعورشملعليلدبابلا

يننلبيملودوكرتمارأولاصولاكهنأيفنيفعقوفرئاللمهعابتاةدشعمهلةباحدلاكرتو

نعىكحهنأب«درو»نمحرلادبعنبركبيبأنعالافكتعاهنافاسلانمدحأنع
ةدكؤ.هنسهدهللادصاولاكفاكتعالاسلزفلكعاه١ةباحدلان-دحاوريغ

نملات»ملسو4۔اعهللالص«هنأت.هانوهنعيهنمرمألامولاواهفغرمةدابعو

عأةتلاورخاوالارشعلايففكنتعيلفىممفكنتتا

:4كشلاموبونيديعلاما.صنعيمنلانواوثلاثلابابلاج

عدفضلال:قولاصولانعومزجكملامونيديعلامايصنعيهنلاهلوفوتح

يذلامويلاكملامودارملاورحنلاد۔.ءعورطفلادبعنيديعلابداراددرسدلاودرغصلار
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ءاجام
لورلاقلاقيردلاديعسيبأنعديزنءرباجنعةديبعوبأهلاهلاةبؤرىفف

اعامجارحتللفنيديعلاموصنعيهنلاامأناضمرنممأنابعشنموهلههيفكشي
ضرءتيملولاقميرحتلاىلعهلحيثحلارهظتساوىتأيفالخهيففكشلاموبموصامأو

هنكلوالتاقةئالثلاهذهمايصنعيهااةجردخلبيمل.هنافقيشقلامالمايصنعيهنلل

ببكنعملسمودحأىوردقوئشفكااذف44ن:عللايضر«فنصلادنعتشل

ايدانذقيرشتلامايأناثدمحلانبسوأوهثعلهملسوهيلتةللاىلصةللالوسر»نأكلام

نبدعسنعرازبلاودمحأىوروبرشولكأمايأىنممايأونمؤمالاةنجلالخديالهنأ

لكأمابأاهناىنممايأيدانأنأ4ملسوه.اعهلاىلصءيزلا٢ينرمألاقصاقوفأ

ةشئاعنعويطقرادلادنعسنأنعبابلايفوقيرشتلامابأينعياهبفموصالوبارشو
فالخكللذيفوقيرشتلامايأموصمرحىلعثيداحالاهذهبلدتسادقويراخبلادنع

نمةحالطيبأوماوملانبريبزلانعهريغورذنملانباىوردقومدعبنفةباحصلانيب

صاعلانبورمعنبةللادبعويلعنعواقلطمزاوجلاةباحصلا ه!وهبهذملاوهواولةلط.منلا

دناليذلاعتمنمللالهعنمنيرخآيفريمتنبديبعوةشئاعورمعنبانعويفاشلالاق
لك۔اونراقلااه.وصبهريغويعازوالالاقودقلايفيمفاشلاوكلاملوقوهويدملا

ملعأهتلاوعنالىلعةلادبابلاثرداحأودركذبليطنالكسمت

دهلالحلاةبؤريفءاجامالح

هللأد.تثدحنمملسهويتراخيلاوكلامهاورثدحلا»يردلادعسنأنعهلوق«

ركذملسوهلعهنلاىلصهنلالوسر»زأرصنبانععفاننعمهدنعهظمناورتنبا

هلاوردقأفكيلعمزافدورتىتحاورطغتالولالدلااورتىتحاوموصتاللاقفناضهر
الوهورتىتحاوموصتالفنورشعومسترهشلاامالاقهنادمحاوملسدنعةياوريفو

نمىغماذاهللادعناكوعفانلاقدمحأدازهلاوردقافكيلعمغنافهورتىتحاورطمت
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هورتىتحاورطهتالولالملااورتىتحاو.هوصتالناضمريفملسوهيلعةلاىلصهتنا

هرظنمنودلحمملوربملناوكاذفىآرنافطنبنمث.باهونورشعوعستنا,.ش

هلوق»امئاصحبصأرتقوأباحسهرظنمنودلاحناوآرطغمحبصأرتفالوباحس
نابمشةدعلمكمتوألالدلااورتىتحبجاولاموصلايفاوذخأتاليأهاوموصنال

بابلايفثيدحلادارياببةرملادصقهاياوكشلاموبموصنعيهنكلذنعيهنلايفو

لحونابعشرخاموصعنمهاضتةميجايلالاق.اىذلاثدحلايفهلعمالكلايتابسو

نبابحتساوزوجيفلفنلاامأولاقطايتحالاوأناض.رليناتااىنعمىلعهمالكممضب

لفلااوبحتساامكمايأوأنيمويوأموبرطفبناضمروابعشنيبلصفلاةعاجوسابع

!ذااعوفرمحصوناكملانمرخأتوأمدقتوأيغموأمالكبةلفانلاوةضيرفلاةالصنيي
ماصهملسوهبلعهتناىلص»هنالىرتنناةمئأهبذخأيملواو.وصتالفنابعشفصنيق

رثكأملسوهيلعةللاىلصهللالوسرلتبأرامةشئاعتلاقهرثكأوأهاكنابعش

ىتحهلوق+كلذمدهتدقوهاكههوصيناكلباللقالاههوصدناكنايمشفهنماما.ص

ك۔وصننماورطفتاليأه٭هورتىتحاورطمنتالوهلوقوناضهرلالهيأ«لالحلااورت

مدقتبوجءيي,د,لانموراطفالاومايصلابوجولببسلالهلاةيؤرفلاوشةليلدورتىتح

اماوصانحبصأناضمرةليلهانيأراذافةيؤرلادمبنانوكيامناراطفالاوموصلافببسملاىلعببدلا

تقويأيفةلبتتسملاةليللانموهليقفراهنلايفلالدلاىئرناورطفلاىفلوقلااذكو

نافةيناملاةليللانموهفسمشلافاخلاوزلالبةيئراذال.ةوهدعبمألاورالبةيئر

اهنعدبوهوالاةيقابسمشلاوىريالرمتلانالةلبتملاةليالانموهفلاوزلادم.يئر

ةبؤرلابموصلاتيلعتتيدانمهدارملاسلو»ةيؤرلاسوقنمرثكانوكيدئايحهنال

بجوكلذهبتبثينممهومهضم,هآراذاةللايفةيؤرلاكلذبدارملالبدحألكتحيف
يأرىلعنانوأروهججايآرىلعوهودحاواما ماصيدعاوقايفوةيكلاملاهيلعونيرخآ

ةرهشاابواوبارتسيلاذ!ةلالهأنمرقتةئالثبونيتنيمأنيتأرماونيمأونينيمأبودحاونيمأب
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.«اوردقافكيلعيمنناف»

ةليليفسانلانببمهوهوأراولاقاذاموقةبيرلانمهحاضيالايفركذو»»عفدتاليتلا
نمكلذكوسنحيناوناكوأةلهالاعضاومنعرتتسمعضوميفاوناكوأمامنلاةدبدش

4ةيفلاتلاقوجنيمأريغوأناكانيمأهتداهشزجنمةرضماهنععفذوأةعفنمهةنىلارج

نمالالبقيملاوحصناكناورابغلاكهريغوأميغنم'يشهيلعناكاذادحاولاةبؤربماصب
لدصلاةيؤربموصلاةقراشملارشعماندنعبهذملا(روهشمو)مهربخملعلاعقيريثكمج

روناباالامايصلايفانفلاخنمعيراطفالايانتفاوونيلدعةيؤربالارطفيالودحاولا

ممناكفراطفالازاوجبالدهاشيناثلاوهيلعموصلاقلعتبهسمتىلعدهاشلوالانالكلذو

رااهبلعاولخدا ننسلاىفسابعنباثيدحدحاوبمودلاىلعچلرلدلاو»انهاهنمةبي

نأدهشتألاقفلالحلاتيأرىنالاقفملسوهبلعةتلاىلصةتنالوسرىلاىبارعاءاجلاق
آد۔غاوموصينأشانلايفنذألالبايلاقمعنلاقةنالوسرادمعزأدهشنأهللاالاهلاال
ىلصةتلالوسرتربخافلالحلاسانلاىءارتلاقرمعنبانعنابحنباودوادوأىورو»

تاياورلارثكآهمكيلعيمنافهلوف»همايصبسانلارمأوماصفهتيأريناملسوهيعةت
رخأتاياوريراخبلاحرشيفرجحنباركذوميملاديدشتونيذلامضبمغنافانموقدنع
يمنأينيهمشكلاق.رطنماهضعب ةدحوملافيفختونيسلاحتفبيغسخرسلاةياورنمو
ءافخهدارملاو»ىنععلكلاومومحموهفاهفيفخنولاديدشتبىمعومنوىمناو
ءافلاةرامتسايهوةنطفلامدعيهوةوابغلانمذوخأمفيجأماوهايامينلارتسبلالهلا
يمعيورهنايبرملنبالقنولالملا رصبلاباهذهنالهانمموهوىمعلانمةلمهملانيعلاب
مضولصوةزههاوردقافهلوقهتالوقمملانعةريصبلاباهذواتادهاشلملانع
خاسنلايديأنمتطقساهلعلوهلفنصملادنعسيلوهلاوردقافانموقدنعةياورلاولادلا
ةاورلاهبتحرصامكنيثالثنابعشاولكافرهشلاددعاوردقىنملاوكلذكهمسهنأوأ
روهمجلاقريسفتلااذهبواضعبهضعبرسيثيدحلاونيئالثاوتأفهلوتيهوىرخالا
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ءاحامنيثالثاومتأفىرخأةياورىفو

ىهنلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأهكنيديعلاوكشلامويموصنعيهنلاىفه لوسرل

يحضالامويورطةلامويونابشنممو؛رخاوهوكشلامويموصنعهملسوهيلعتناىلصهللا

كانهادوجومهوردقيأباحسلاتحهورذهانعملاغفدمحأفلاخوفلملاوفلسلا

باسحهوردقهانعمناةبيتقنباوهللادبعنبفرطموحرنبم-منمةعامحلاقو

هيلعجرعإنمسوهسبلةبيتقنباامأوفرطمنعاذهحصيالربلادبعنبالاقلزانلا

ىلاعتهتلاهصخنلباطخهلاوردقافهلوقناجرسنبانعيبرعلانبالتنواذهلثمىف

ناضمربوجوفالتخاكاذنم(همزلف)ةماعللباطخةدملااولككافهلوق.ملعلااذه

فالخهلكاذهوددملاباسحبنيرخآىلعورمقلاوس.ثلاباسحبموقىلعبجذ

ةياورلاهذهنارهاظلا(ىرخأةياوريفوهلوق)عأةنلاوروهلاهيلعامقحلاورهاظلا

ثلامىوروسابعنباثيدحنمدواددأدنعيهواضيأيردلاملاعنأةياورنم

مغنأفهورتتحاورطتالولالدلااورتتسحاوموصتالهعفريسابعنباثيدحنم
نيثالثةدعلمكيايهنمدحاولكفناضمرونابعشلوانتياذهونيثالثةدملااولكافكلع
مامتايمأاماوهلاوردقافهلبقةياورلايفهلوتلنيبمورسنماذهولالدلاربلنااموب

بوجولاقلعتنمسفنلاةءاربلصالانالوكلذكنوكتتاماروهشلابلانالنيثالث

بجومبهتقوجرخنوههجوىلعيدؤبىتحهءاتبلصالازاكعرشبجو.اهبىتاعتاذاف

عاهللاويعرش

متهينيديلاوكشلاموبموصنعيهنلاينءاجامه

نرممويرخآوهوكردلاموبموصنعملسوهبلعهنلاىلصتنالو۔رىمنهلوت»

لوسرىمنناموينيذهنأرمعثيدحيفهلوةوهىحضالامو.ورطفلامويونا..ش

نبديعلاموبموصنعيمنلاىلعلادنيثيدحلاالكاههمابصنعملسوهيلعهللاىلصتلا

قرطنمنبشدحلاىنعمنتسلابابرالوكشلامويموصنعيهنلاىلعانضرألادلوالاو



()٤٠

باطخلانبرمعنأينغلبلاقديزنبراجنعهةديبعوبأامافراقدةفايهءاصنملاق
ىمنناموينيذهنالاقمثسانلابطخففرصنامثديملامويسانلابىلصهنعهللايضر

عوطتوآرذننعايهماصءاوساعااميرحتلاىلعلوحتنيديعلاموصيفيهنلاوةددعتم

لاقوهؤاضقهمزلبالوهرذندةمن.الامهنيلادمعتماهموصرذنولوكلذريغوأةرافكوأ

«يهاامأو»مهلكسانلافلاخوهازجأهماصافلاقامهؤاضقهمزليودقنيةفينحوبأ
نمروهلاىلاكلذبلوةلاسنوعنلاىلعمهضعبهلحفالخهرقكشلامويموصنع

ةديبعيبألوقوهوراممودوعسمنباوةفيذحويلعورمعمهنمونيسمباتلاوةباحصلا
ك_شييذلامويلاماصنملاقرساينبچرامعنعو»انئاهقفنمةماعلاو
يذمرتلاهححصودمحأالاةسجلاهاور(ملسوهيلعهللاىلص12مساقلاابأىصعدق»هذ

كلذىوساعزوجوناضمرضرفنعهموصزوجنالچليقو»اقيلعتيراخبالوهو
ه_حاضيايفرصاعخيشلارظنهبجوبيذلاوهوةفينحىلأوتلامىلالوتلااذهبسو
موبىلعهتينداقعنارينيكشلاىلعههايصنألجأنمهموصنعيمنلاةلعناللاق

ىون!ذاںابمشنمهبفكشييذلامويلاماصينأنوهلملالهأكلامعح۔وفورء.
نأناضمرنمهناتبثلاءاجمثةيؤرريغىلعهءاصنمىلعنأنووريوناهرمايصهب
هدعتكردأيذلاواندنعمألااذهوكلاملاقا۔أباعوطتهمابصبنوريالوهءاضقهيع
ةباحصلارمةعاجىلابسنوهموصزاوجبچليقو»ةنيدملاينياندلببملعلالهأ
هلبةةثالثكالاوقالاوبهذملايفلوةلااذهسيلوهموصبابحتسابهليقوهنيعناتلاو
نالزاوجلابلوقلالببابحتسالابلوتلاينانبيهنلاواضيأبهذملايفةدوجو.اهلك
موبينيهايهماصنموهلوتلاعأةناوةحابالاريغيهوةهاركلايهنلاةجردىدأ
لوقوايعموصميرحتيفحرصاذهوابنذلفيأامنافراقهلوق»رحالامويورطلا
عاججالاعمصنلااذهلفلاخايهموصينأرذنناهرذننعه.رصيزجهناةفينحيلا
وهوديمااةبطخيأهسانلابطخفهلوقههتفالخمايأيفيأهمسانلابىلصهلوقف



(:(

نعمملسوهيلعةتناىلصةتنالوسره ككسنمهيفنولكأتمويوكمايصنمكرطفموبايهءايص

ءاجام
ءينلازفىهنلاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبآهلاصولانعينلايف

ةليلومويموصلجرلالصوينألاصولانعچملسوهبلعتلاىلص

يأفرصنامثهلوقىنعموةالصلانعديعلايفةبطخلارخأتمهدنعفوردملانأىلعليلد
هنااماموبمفربمكرطفموبهلوقزفبيطخلانأشوهامكههجوتسانلاهجاووةلبقلانع
نيمويلافصوفةدئاةلاوليقناموهلوةنملدوأ!مههربدةتفودحمادنبمربخ

رطفبنأضمرمامتراهظاوموصلانملصفلاوهوامههرطفبوجويفةل.لاىلاةراشالا

ةيعورشمنكيملههوصعرشولوهنملكؤيلهحمذببرقتلاكسنلالجالرخالاوهدعرام
ل۔لعتلاىلعريبنتلةدئافديريهنالكسنلانملكالابمرحتلاةلعنعربعوىنعممذلا

«ليق»امطقاهببرقتلاةحيبذلاانهكسنلابدارملاوزهكلذمزلتسرالرحنلاو

عأةناوةالصلانملصفللمالسلانييعترطنلابوجونمطبنتسيو

م؛“ملاصولانعيهنلايفءاجام]م

نأرهاظلاوةليلوموبموصلجرلالصوبنأوهوواولارسكبهلاصولانعهلوت

لصبنألاصولاليقوففنصملادنعثيدحلليوارلاسا.عنبانمريسفتلااذه
لاصولا«ليقو»ابشمطينأريغنمهدبيذلاموصعمليللاكاسءابراهنلاموص
راهنلابرطمياملمايصلايلايليفكرتلاوههلينو»رخآموبموصمويموصلصو

ةمالاقحيفلاصولانعچ“ىمنلاولتارابملاتفنتخاناودحاوىنعملاودصتااب

لاقفهلعهتكنااولاقف(ملسوهيلةتنايلصهتنالوسر)لسصاودتوهتوب"ىلعنغم
كلذبصوصخمهناىلعلدباذهوينيقسيويبرىنمعطيلظأينامكدحأكتداينا
هنلاناهبذو ماهنتلاقدحأونيخيشلادنعةشئاعثيدحيفومهلعةقفشالناكي

)حيحصلاعماجلا٦ينان)



)؛٢)

«رويطلانمدرلاودرفصلالتقنعىهنو

ةيصاصللانبريشبثيدحيفولهمحرلاصولانعهملسوهيأعهللاىلصءينلا+

لعفيامنالاقولاصولانعىهن«ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»نأدمحأدنع
ةكحلانالديلوالاويراصنلاةفلاخميهنلاةمكحنالدياذهوىراصنلاكلذ
لكنوكيرنابعملاعنتمبالومهلةحرلاومهبةقفشلا يف«اوفلتخامثإ»ادوصقمدسحلاو
ةهاركلاىلعنورخآهلحويهنلايفلصالاهنالجرحتلاىلعروهمجلاهلخيهنلاهجو
مهلةمحرلاصولانعملسوهبلعهتلاىلصءينلاماهنةشئاعلوقباولدتساو يراخبلايفتبثو
اموبمهبلصاوفلاصولانعاوهتنينااوبأامهباحصأبلصاوملسوهيلعةللاىلعهناهريغو
هباجاو»»اوهتنينااوبأنبحمهلليكتتلاككيتدزلرخأتوللاقفلالهلااوأرمماموبم
هنلصاوم4امأو«مهيلعهمرحنامحهتحرنمنافميرحتلاعمالةمحرهلوقنابروهملا

مممكلذلمتحاو.7ام٫رةتلبريرقتبسيلفمهلهندعبمهبملسوه_رلعهنلاىلص

كلذزاكويهنلاةمكحمهلترهظهورشاباذامهنابمهرجزديكأتيفيهنلاةحاصملجال
نمحجراوهنممهاوهامفريصقتلاوةدابعلايفللملانمهيلعبترتيمهلوبقىلاىعدا

ىلابسنوةقشملامدعدنعلاصولازاوجهليقو»كلذريغوةءارقلاوةالصلافئاظو

ريبزلابهللادبعنعةبيشأنباىوروةباحصلانمديعسنأتخأوريبزلانبةللادبع

ةقشلاةلاحىلعىهنلااولمحشالؤهونيعباتلاضعبلاقهبوامويرشعةسخلصاوبناكهنأ
نباثيدحنمكلذاومهفمهنأكوهمالسوةللاةالصهيلعىفطصملاصاخهزاوجاوريمو
اوفلكافةربرهيأثدحنممهدنعوكدحألتسليناهفودمحأونيخيشلادنعرمع

و۔هوهتماحلاصمبملعأءيبنلاناهيفو»متردقامهنماولمحيأنوقيطتاملمدلانم
صخريلوفيعضلاويوقلامهفواعيجلاصولانعماهدقولمهلانمهنوعيطتسيامىردأ.

هلوقملعأةللاوامهريغوريبزلانباودهسفأتخامهفغلبمنوكبافدحأنوددحل

اهيلعودرفصلاوعدفضلالتقنعةخسنيفوهرويطلانمدرصلاودرفصلالتقنعىمنو



)؛٣()

«درفصلاورويطلانمالباودلان.عدفضلانالةصاخدرغصالفصورويطلانمهلوقف

درفصنمنبجألثملايفوريطلاساسخنمرئاطدبرعكهيناثنوكسرهلوأرسكب
ةلههملاداصلامذدرصلاولهديجريغاهحتفولادلاوداضلارسكبهعدمنضلاوه

ىوروهدوساهفصنوضيبأهفصنراقنلاوسأرلامخضروفصملاقوفرئاطءارلاحتفو

لتقنعىنهلسوهلعهللاىلصيزلاونايدعالادهسنبلهسنعهننسيفهيقميملا

دوادأننسويرلايطلادواديبادنسميفودهدملاودرصااوعدفضلاوةلحنلاوةلمنلاةسمخ

ىلصيبنلا»نعيعيتلازامينعنبنمحرلادبعنعكالاويانلاو ايبطناهماسوهيلعةتلا

نعيمنااوليق»اهلتقنع(مل۔وهيلعهللاىلص)هاهنفءاوديفاهلمجمعدفضنعهلاد

مالسلاهيعميهارباليلدناكهناليقوهتوصبوهبمءاشنتتناكبرعلانالدرصلالتق

نممالسلاهيلعمدآليلدناكهالفهدرغصلاامأو»تيبلاءانبلماشلانمجرخنيح
سدقتوحيبسناهنمعمسنيذلانالف«عدفضلاامأو»ةنسنيعبرأضرالاىلاةنملا

معهاربانعرانلاءىنطنناريطلاوربلاباودتنذاتسارانلاىلاآمالسلاهلعميهارباناو

ربرانلاةرارحامهلهتنالدبافثاثلايتواهاثنثبهذفاهيلعتكزافعدافضللهتانذاف ءااد

هيلعناملسنافلمنلااهنمركدةتسلتقنعىمنالايفهعفربثيدحيفدعاوقلايفكلذركذ
نعانبىنغالوكقتاخنمقلخامهاللوقتاهبديةعفارةلمناذايقستسيجرخمالسلا

«لحلااهنمو»متيقسدقفاوعجراناجلسلاقفارمتهباناتبنترطمانةسافكلضف

اهنمو»دبعنك.ملثيحةللادبمينابحاهنافهدهدهلااهنموهابيطمكلعضتاهناف

انباحصأددشولاققرحانيحسدقملاتابىلععزجهنورتيذلاهنارودنافهفاطملا

عدةضلايفاراهجواهنمدحاولكانيهرداهلتاقىلعةيدلااولمجىتحسانجالاهذهىف

لبهتلق»هوأرمهنمرظننعوأهورثآرثآنعناكااذهملعأهتلاولاقاهتزجمةحمد

نعاعدرويهنلاباكترالةرانكءارقفلاىلاكلذمفديفنافةسايسومهنمرظنهنارهاظلا

تائبسلانبهذيتانسحلانا)ىلاعتهلوتنمذوخأموهوهفلاسرتسالاوهبلعراجتلا

ملاو.أنمدخ)ىلاعتهلوقنهواهحتةنسلاةئيسلاعبت!ملسوه.اعهنلاىلصهلوقنمو



)؛:)

اباستحاواناماناضمرماصنميفتءاجام"ق«ناضمرلضفيفه

ماصنمماسوهيلعةتلاىلسهتنالوسرلافلاقةربرهيلانعديزنبرباجنعهةديبعوبأ»
ههبنذنممدقتامهلرذغاناستحاواناماناضمر«

لديىلاتهللامهمحرانباحصأنمديدشتلا(اذهو)عألاو(اهبمهيكزتومهرهطتةقدص

ىلعمدنعلوممىهنلانأىلع ملعأهقلاويرحتلا
مهناض.رلضفيفنوساومبارلابابلازح

نمةريثكثيداحأكلذيفتءاجدوهمئامصىلعييذلاهياونىأناض.رلضفهلوق»

يلاملاقيرطلااذهن۔هدنعتبنيملهنالكلذوةعبرأالااهنفنصلاجرخملةددعتمفرط

مهاباستحاواناعاناضهرماصن.يفءاجامتحملعاهللاواهريغ

هلوهبفاوركذيملوهرخآيفةدايزبناخيشلااضياداورثيدحلا(ةريرهىبأنعهلوق)

هماباينعي(ناضمرماصنمهلوق)ةنسنوكبنامتيلناضهرلضفىنامماعولو

4اناعاهلوق+مدقتدقوانموةضمبههركهرهشنودبناضمرلاقبناهركيالهناهذو

«مزسرهبلعهتاىلصءينلاثهبءاجامقيدصتلاوهوناميالليأهللوسف.هناىلعبصن

ىلعوأهلافدصميألالاىلعبصنليقوهباوثلاقيدصتليقوموصلاةيضرفبداقتعالاو

«باستحالاو»»باستحابصنيفلوقلااذكونمؤمموصوأناماموصيأةيردصم

ىلعثعابلانوكيثحتلمعلاصالخاوأىلاعتهنمباوثلاباط فولاالزامبالاموصلا

ربصلابهدادتعاهانعم«ليقو»ءايرلاوةلادصقالومهنمءايحتسالاالوسانلان

هبةبيطهوحنوةبيغلاوبذكلانمهنعىهنملانعربصلاوهريغوموصلانمهبرومألل
نممدقتامهلرفغهلوق»»همايالةليطتسمالوهمايصلةلقننسمالوهلةهراكريغهس٠
روهمجدنعواندنعصوصخهنكلةمد۔ةتملابونذلامجلوانتسنجمساام4هنذ



:٥ ()

«ةن۔نوكينامن:.اناضمرلضفيناممنملعولوه

ءاحجام

مئاصلاولخلا(لسوهيلعهتنالصةتالوسر)لاقلاتهةيرطنمو؛ممناصلاففولخيف»

ثيدحلايفبنذلاف(مكائيسكنترفكنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجنا)ىلاعتهلوقبانموق

تاولصااكتاثيسلابهذتىتلاتا:۔لانمناضمرفبونذلارئاغصيهوتائيسلاىنعع

ةدايزهذهخلامتملعولهلوقملعأةللاوةرملاوجلاوءوضولاوةحلاةالصوسخلا

فشكول4ىنعملاو«ناضمرلذضففةغلابمامدارملاو٩لعهللاناوضرفندصمااهدرغ

ةنسهرهشنوكيىتحهمايألوطتزامننملظعلاريملانمناض.ريفكلالمحمامكل
ة١

مأودينماذهيفسيلوناضمرهلكنامزلانوكينااونمتيامزاتس.كلذوةل.اك
ناىلعطقفةنلابملاءديرأامناوهتقيقحدصقتملهنالسفنلاىلعةقشملابلطالوفياكتتاا

ملعأةتلاوةقشملااجاللئاضفلاباجىنهتلل

مهمئاصلامغفولخيفءاجام.-

ثيدحلاوآراصتخاهفذحاماومدقتملادنسلابقربرهيبأقيرطنمينعي(هقيرطن.وهلو)

ثيدحهلصوهنكلكلامنعىنعقلانعىراخنلاهاورواطواافكلاماضأهأور

وبأهجرخأوةرمريغكلذلعفدقوهدنعامهدانساداحتال.بابلارخآينآلاةنجموصلا

مثىوللاهديبيفتيذلاوانموقةياوريف(فولهلوق)ينا۔لاويذمرتلاودواد

حويشلانمريثكوءامنأايوواولانوكسوماللاوةمحلا:الاممع)فولخر(امئاصلا

حتفبهنووريثيدحلاخويش حتفلاومضلاهبفيسباقلاىكحواطخوهويباطملالاقءالا

ةدعملاللمئاصلامفةحئارريغتوهورضلاباوصلاونيهجولابهنولوةيقرسالهألاقو

مفلاممطفلخمهنالافولخيعسامناوماعطلا"ريخاتبهحرومفلاممطريغتليقولكالاكرتب

نعدرهذوميملاتابثا)مماصلاش١وق(لكالادنعنداتعملاهنحارو



(؛٦)

وهتوهشيدبعقرافكدملاحبرنمهللادنعبيطأف «همامط

بحاوىضراولضفأيأ4بيطأهلرق»رهشلاةرورضيفالامفلافمللتششتاللاق

نمنوذلتسيامبيطأىلعمايصلانمسانلاهركتياملضفمكدنعكسلاحمرنمةللادنع
ثالذرمعتسافانمةطناحئاورلابيرهتبةدامعلاترح4الزاحوهيرزاملالاقهسنج

برقبي١دعكسملاحرنمهنلاىلابرقايابرطاىناافهللانمموصلابيرقتل

نوكىتحةرخآلايفهببثيهتانأهانعمهليقو»كياكسلابيرقتنمرثكأهيلا

هانعم«ليقو»اكسمحوف.هحرجحيرومولكملاينأياككملاحيرنمبيطأهتهكن
ىوللاىلاةفاضالاباميسالكسملاحمرنملضفأوهامباوثلانملانيهبحاصتأ
سلاجمودايعالاوملايفبودنملاكسملانمأباوثرثكأفولالانأهانممهليقو»

تادابعلانمباهبفمايصلاحمرفحوعاحمرةماقلاموتاعاطالنا4لقو<ربلاوركذلا

نمرثكأفولجلانوبيطتسيمهناوةللاةكمتالمدنعبيطاىنعملاليقوفكلملاك
لهصاخلالضفلااذهيففلتخادقفهمةلجلابو»كلذدضباندنعناكناوكسملا
يفءاجاملهللادنعةصاخةرخألايفوهليقفاعمنيرادلايفمأةصاخةرخآلايفنوكي
يبالوةمايقلامويقلادنعب,طأاهبفويناسنلاوملسمدنعةريرهيبأنعحلاصيبأةياور
حمربنوفرعيمهروبقنمنومئاصلاجرخاعوفرمسنانعفعضهيفدانساخيشلا

ةياورلةرخآلاوايندلايفماعوهچليقو»كسملاحبرنمةللادنعبيطأمههاوفأ
)نسحلاىورو(كسماحيرن-هللا٦٨.بيطأفاخننمحمماصلامفرلانابحنبا

ةزانلاامأولاقسخناضمررهشيفيتمأتيطعأاعوفرصرباجنعهدنسميفنايفسنبا
حبرنمةللادنعبيطامههاوفافولخونوسممهاف هفولخناكم(ليقناف)كسملا
)بيجأ)حورلالذبوسفنلابةرطاخملانمهرفامم.كسماح,رهحيرديرشلامدوبيطا

لصأفامهنملكلصأىلاارظنوأداهجلانممظعأوهفمالسالاناكرأدحأموصلاناب
ضرفداهجلانأبواحيربيطأرهاطهلصأامناكفمدلافالخبرهاطفولخلا ةءافك



(؛٧)

«هبيزاجاانأويلمايصلالجانم»

نملضفالايعلاىلعةقفنلاتناكانهنموةبافكلان"لضفأوهونيعضرفموصلاو
ىلمعثيدحلابمهضعب(لدتساو)دمحآدنعثيدحيفاعوفرمكلذءاجاداهجلايفةقفنلا

نمدنعميقتسملالدتسالااذهوهفولخلوزيالثلراهنلرخآمناصالكاوسلاةهارك

يأ(يدبعقرافهلوق)ةرخأالابهصخنمدنعميهتسلالونيرادلايففولخلالضفلعج
عاجلاةوهشلابدارملاويلجانمهبارشوهماعطوهتوهشرديامااكلامةياوريفوكلذكرت

فطعوةماعةوهشلالمجمنالمتحموهتوهشناكمهتجوزةممزخنيالوهيلعماعطلافطمل

هتعرشيذلايعرشلاثتمالجأنميأهكيلجانمهلوقفماعىلعصاخفطعاهلعاهدمبام

ماصولتحهصاخلاصالخالاوهوثالذمئاصلااهبقحتسييتلاةهملالعهيبنتلاهيفوهبذع

كنذهللصحمالةمختلارثأنمهتدعمولختنالجالوأةيويندةرجاذخأكرخآضرغل
هلوقلضنلا ىلجانمهتوهشقرافيأاهلبقةلجلاىلعةلمجلاهذهتبترةيدب۔ءافلاهيلمايصلاف

نبالمعلكتياورلاضعبيفويلموصلاناككلذببسيف انأويلهنافمايصلاالاهلمدآ
لكتساوليزجأ اهبىزجميذلاوهوهلاهالكامعالاناعمكلذبمايصلاصيصخت

هلوةلبواتلااذ_هديؤيوهريغيفعقياكءايرلاهيذعقيالموصلانااهنمةبوجاب(بيجاو)

موصلاالاتاكرلابالانوكناللامعالانالكلذوءايرمايصلايفسيلماسوهبلعهللاىلص

نمهلخديامناوهلعفثيحنمهلخديالءايرلانا(ىنعملاو)سانلانعيفخميتلاةينلابوهامناف

موصلاهلوقىنعمنا(اهنمو)اهلعفثيحنماهلخديهنافلامعالارثاسامأوهنعرابخالاثيح

(اهنمو)هللثمالهنافموصلابكيلعيوردقويدنعمدةملاوهويلاتادابعلابحاهنأيل
نمءءاننتسالاناكلذوةناةقانوهتاتيبيفةفاضالاريظنوهفموصلافرشتدارملانا

هتافصبانيامبهيلامئاصلابرقتاملفهلالجلجبرلاتافصنمتاوهشلانمهريغوماعطلا

مهلادوبعمراصعالانمرصعيفرافكلامظعامفهللاريغهبدبعيمهنأ(اهنمو)هيلاهفاضا

يزاجااناوهلوق)هوجولارهظأاذهوكلذوحنوىاوطلاوةقدصلاوةالصلافالخممايصلاب
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ءاحام

نبانعدبزنبرباجنعةدبعوبأمودلاةل.ضفلقحتسملامناصلازاييف ءينلازفنعسابع

ةتنامراحمنعفكللابالاهلوقىلاثيدحلاهلةال_صالنلنامبااللاتهملسوهباعةتناىلص

دازوهيزجأأوانموقةياوريونيمئاصللهنرخدأيذلا.ازاهنعضرعأيأ ( 4

يزجأانأوىلوهفابصلاالافعضةئامعبسىلااهلاثمارمثمةن_سحلكهريغوكلام
ريغبهءازجلبلامالارئاسكأاهيلايهتنيةباغهلسيلمايصلاءازجنا(ىنسملاو)هب

ويام)ىلمتهلوقهريظنوددع نومئاصلانورباصلاو(باسحرينبمرجأنورباصااىن
درفنايأهبيزاجاانأ.(هلوقينعمو)تاوهشلانعمهسةنانوربصيمهناللاوقالارثكأيف
ضعباهيلععلطيدقتادابعلانمهريغوهتاننحفيعضتوهباونرادسةمملعب (ليقو)سانلا

ىلاةثامبسىلاريشعنمفعاضتاهناوسانللاهباوثريداقمفشكدقلاأالاناهانعم

ملعأةقلاوريدقتريغبهبلعبيثيهتنانافموصلاالاهللا.اشام

منموصلاةليضفلقحتدملامئاصلانايبينءاجامزح
هماحتوهضرفوءوضولابادآيفهركذمدقتهثيدحلاهلةالصالنلنامباالهلوق»
اذهيفهنمضرئلاوةتنامراعرعفكلابالاموصالوهلءوضوالنلةالصالو
قحتسملمئاصلابدارملنأىلعاوقمتامهنافهللامراحنعفكلابالاموصالوهلوقعضولا
ضعبهصخوالعفوالوقيصاعملانمهمايصملسنمهلبقثيدحلايفةروكذملاةليضفل
وهوماوملامايصعاونأةعبرأموصلاأليقدقهنافصاوملاصاوخموسبداهرا
تامرحملابانتجاحمتارطملانعمودلاوهوماوعلاصاوخمايصوتارطفانعمودلا

صاوملاصاوخ۔ايصوهتدابعوهللاركذريغنعموصلاوهوصاوملامايصوالمفوالوق
رهقحصيالنكالاعماتماذهوهئالمويىلامهلرطفافهللريغنعموصلاوهو
ملعاةنلاوهلعلثاضنلا



(؛٩)

ءاحجام
رهبأقيرطرموةماشورلانءمئاصلايهنوةنجموصلانأه ةنالوسرلاتلاقةرب
ملسوهيلعهللاىلص ناكاذافةنجموصلا أهلتاقؤرصاناولهجيالوتفريالفامئاصكدحأ هماش

هةهكهئناشماونرلانمئاصلايهنوةنجموصلاناءاجامزي

دوادوبأوملهويراخبلاوكلاماضيأهاورتيدحلاهةريرهيفأقرطن.وهلوق

ةياقولانونلاددشتوميجلامذبةنجلاوةنجمايصلاكلامةياوريفوهةنجموهلاهلوقله

اهفعضيوةوهشلارسكيهناليداملانمة:جهناليقفهانعميفهاوفلتخاوهرتسلاو

نمةنجهنا«ليقو»نيبرتوراربألاةنايرونمبراحلاةنونمفتملامالهناليقاذلو

يذمرتلادنعتاياورلاضعبيفعقودقاهبةفوفحرانلاوتاوهشلانعثاسماهنالرانلا

ناكايندلايفىداملانعهسفنفكاذاهنالنامزالتمناريسفتلاورانلانمة۔:جهريغو

ماكتيالوشحنياليأءافلاثيلثتوةثلثملابهكثفرالفهلوقهرانلانمهلارتسكلذ

لمتحمواقلطموأءاسنلاعمهركذىلعوهتامدتموعامجلاىلعاضيأقلطيوحيبقلامالكلاب

هفسوحايصكلاهجلالعفلنياليأهلوجمالوهلوق»اهنممعأوهامليهنلاأ
ثفرلايهوثالثلاهذهلداجالوةدايزتاياورلاض.,يفعقووكلذوحموةبرخ۔و

ملسلادضامهدحأنيزعمىلعلهجلاوموصلابدكانتاهنكلااقلطمةعونملادجلاوليملاو

رعاشلالاقرلافرحمىدعتياذهوملحلادضىاثلاورجفرحريغبىدعتي

چا:.اهالالهجقوفلهجنف»انيلعد_حانلهجنالالأو

هاشىنمبنوكيوهعزانوهمفادهلتاقىنههه۔ءاشوأهلتاقهلوق:

هلتاقوأدحأهباسنافحلاصيبأةياوريفونمالاينصمبلتسقلاءاجدقوهنعالو
مئاصلانأعمنيبنالانملعفلاعوقويضتقتةلعادملانألهرها_انلكشتساوج

انهةلعافملاناهاهدحأةبو+أةثالثبههبيجأو»كلذنعهتفكزأبرومأم
نميثالثلعفاملود۔حاونمةلعافملالمعتسنداكةالوحابصملايفلاقرفاسكدحاولل

)ححصاممالا۔_٧_يناث)
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{ةتملاكرابالزوح_«ماميلاتينف_
لاقهمتشىنعمبهمتاشوهمحزىنعمبهحازوأهمدصىنعمبراملاهمداصوحمةردانالااهظفل
نكلومموشومشزوجيف٦وأهلتاقؤرماناوحيحصلاثادحلااذهلعلديو

وأه_ءاشينأدارأنافىنعملاناهاهناثو»لاغلابابلانمهنالواوريغبنشىلوالا
..:

مدنتس,الدمودلاركذفاع۔۔حاهنمتدح9ناىنعملانا4اسانوءثالذلعافهلناش

نيمهرركماصياناصيالة.افثالامةاورفو؛ناصيلاللفهل,ة«ثالذ

هنأسلبكاذلوةيفرهاظلاوهويناسللامالكلاىلعىلمحنازوجكلذهلوقواديك:

ىلعهلمحزوجواموصنرالترذن:ايوتفه.المالسلاهياعىبعلوتهياعلد.و

وةينملاحهلاحلعجتوهبلتبلبهناسابه.الىنعملاويناسفنلامالكساا هل:هوثلذكل

لاحملاحناكلبمهناسأبكلذاولوتيلمهوهةيالاهناهجول.طامنا»ىلاتهلوق
نورخانسحتساولوالانورخاحجروسانلاضعبلامتحالااذهحجردمتوهلوتينم

فكيآهبلتباهلوتيفكلذىلاةراشانبتمكلامثيدحيفاهركذنااولاقوامهنيبمجلا
٦٧ ىعداو44قفالاو٩اسافناضمرفناكنا"لقو«4۔٭۔دخحنكا٨ااو4

كلذهلوقيفةكحلاوهكليقلفامطهناسابفضرفلاامألذنلايففالملازامهن
ىلعهجوتملاديعولا؟.درلكرذممئاصيناهمصمللونيهأكفةمتاشملانهعنملاديكآ
ديدشتهسفنركذيوأةمناشملايفهعاقيابهرجأصيقنتىلاعرذتومئاصلاةمرحكهتنانم
موصلانوكرهاظوليقيسفنلامالكلاىلعلوقلاقالطانمنوكبوموصلابلاعلانلا
رع١هللاوىذ.نانهبحاسش4١ةنح

مةقدلاوةاكزلاباتك:-

عرشلايفيهوريهطتلاىنعاضيأدرتوىمتاذاعرزلاىكملاقيءامنلاةنملاينىهفةاكرلااما
مهوةينلابةصوصخمةةناطاصوصخ٨4>حوىلعندبو١لامنع0٣نمجرخنذمسا

مركلاةلضفسفنللولاملاهكرببلجتاهجارخانافىمناذاعرزلاىكزنهةذوخ.
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ميهباصنلايفزهت

هةقدصلاامأو»لخبلانمسفنلاوثبخلاسملاملارهطتاهنافةراهطلاىنععةاكزلانوأ
عوطتلاةقد_صانهاهبدارملاف ىلعنلطتلصالايفيهوةريانمفطعةاكزلاىلعاهفطعفةصاخ

ىمحلاوةقفنلاوةبودنملاوةبجاولاةقدصلاىلعاضيأةاكرلاقلطت؛كليقوإلمعوططتلاوةضورفم

هنعوفعلاو اهضرفلوزنناكواهلعمالسالانبيتلاناكرالانمثلاثلانكرلايه؛“ةاكزلاو

ةرجلالبق«ليقو»ةعبارلايفهكلإةوهرطفلاةاكزد.,ةرحلانمةيناثلاةنسلاف

لعاهللاواهدمدتنيبو

سكباصنلايفنوسخخاوس.اخلابابلا]س.

باصنسرافنباويرهزالالاقةاكزلابوجولربتعملاردقلاوهنونلارم۔كبهباصنلايفهلوف
اذهفركددقوةاكزلاباصنهن.وةرمحأورورامحلث.ةبصنأوبصنمهلاوهلصأ؛يثلك

تبدحلاوهورامثلاومننلاولبالاوبهاوةضفلاباصنيفاهضمبثيداحأةعبرأبابلا

قلعتالفكلاثلاولوالاثيدلاامأوعبارلاثيدخلاوهوزاكرلاباصنيفاهضمبويناثل

نادبالانعجرخمامرادقميفكلاثلاورامثلانمجرخمامرادقميفلوالانالبابلاباه

ابابنيثيدحلانمدحاولكللعجناهنعهللاافعبترمللينبنيناكفرطفلاةاكزيف

اهلفنادبالايفاهيجوب:ثلاثلاورامثلايفةاكرلابجويلوالاثيدلاناىلعدرفنم

نيبيلهقاسامناهنأبلوالاثيدحلاركذنعهلرذتعيونارخآناباباضيأهجولااذهنم
نافاضياورامثلانمباصنلاركذلديهتلاكوهفهيلييذلاثيدحلابصبعخمه.ومعزا
اوطرتشيملههيضابالانمضعبنييبوبحملانمإهزيزعلادبعنةتلادبعوةيفنلامهوسانلاضب

لامتهتناهحربترملازوكيفثبدحلاموم.باوذخألبباصنلارامثلانمةاكزلابوجويف
طرتشيامنايبفامهدحأنيمسةىلابابلاثيداحأمسقنتفهيلعوهبمرقلمتهركتيظحالدق
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ءاجام
لوسر,لاقلاق!سا.ءنبانعدلازنارئاجنعةعوبأمترامثلاةكزاح

«بنرويء!اوءايسلاتقسامفهيملسوهلعللاىلصهلاإ

يفروهجادنعونطاوملاضعبيفاعامجاباصنلاهيف م۔ةلاويارلاويناثلاثيدلاوهواهضعب

دنعواثلاثلاثيدحلاينةروكذلانادبالاةرطغكاعايجااماباصنلاهيفطرتشبالامناثلا

ضعب وهواباصننادالاةرطفلناه4لاقدقوزهلوالاثيدحلافةروكذملارامثاايفامكساناا

نافرضيالكلذلبجوملاىننلاردقيفمهفالتخاواعامجامدعمىلعبجتالاهنافصوصخملاىنغلا

بوجوللببسينلاا«باوجلاوهةلئسملايفهبليقلوقلكلتباثباصنلا
:4٩اصنيناثلاوكاملاسمنوهوبوجوالبدسامهدح١نيهجوينذالنا:؛فوهلباصنال

ىلاتهلأ٩.حربترملالعلوبوجوالببسمالكوجارخالاهدمبحنيذلادحاوهو

ىفركذبنأدارأهنأههكيولليوطلهرظنناوانهاهثيدحلاقافنعلاادهظحل
ةجرتلابابنمكلذنوكيفةجرتلايفباصنلاىلعرصتقاوةاكزالةبجولابابسالابابلا

مع١هللاوهلعةدايزلاو؛ىلانع

تجراثلاةاكزفءاجامخ

ىفةيراقنمظانلأبةددعتمقرطنمةعامجلااضيأهاورثيدحلاسابعنبانعهلوقه
ر+لاثتادحفهوركذامعاوفنصملاعقوكسابعناتدحنمفمعيلوىنملا

۔ا۔عسنا"رمسوراسنناملستدحنؤم)اسرعكلام٥ركذوراجنعممعمدنعو

بابنازاراملاءارسلابدارملا:نو۔.لاوءامسالاتذننسامفهاوق٢رخنبارك٢و

عج«نويعلاوموقضرابءيسلالزباذارعاشلالوقهن.ولاملاةداراولحاركذ

لاالوةلالااهئاممفريففاكتياليتلاضرالاهجوىلعةيراجلاراهنالايهدنيع
ددحو<2ىنسإوةلآالوءارسيتسىلاحتوضرالان.هقورعببرسثامدانع9
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» رشعلافصنبرلاويلاودلابيقسامورشعلاه

ثدحيفهنعربعيذلاوهوكلامةياورههتحرصدقوةنكاسةلمهمنيعوةحوتفم
ركوةفلةثنلابوةلمهملانيملاحنفبايرثعزاكوأهلوقباملسمالاةعامجلادنعرعنبا

يلاودلابهلوق»باصنلاغولبدعبفانصالاهذهيفبجاورشلافةتحتلادشوءارل

ةلمملانوكسوةمجلاحتفببرفلاوةريذصلاولدلاوهوةيلادعجيلاودلاهبرغاو

ةثهكعنصيبشخواهوحموولدةياادلاحابصملايفوةيناسلاىلعاهبىنتسيةمرظملاولدلا

سارىلعاقعدجيهفرطوكلذبهفرططبربلبحذخؤي.ولدلاسأربدشيو_.ِاصلا

ىنمةلعافيهفاهبىتسيورتبلا اهر۔ءيرهرجلاهعبتويبارافلاذشويلاودلاعمجاوةلومغم

هيفبجوامناوةلابراهنالاورابألانمجرخت۔بامثيدحلايفچدارملاو»نونجملا

رنباثيدحيفعقووبجاولاردقيفهنعففخناسانفةنؤملالقثلرشعلافصن

يذلاريعبلاةيناسلاوحذنلاناكمةيناسلابرباجث.دحىفورشملافصنحضنلابيق۔اميفو

هانعميفزاكامهيلعساقيلثمثيدحلايفهركذوحضانلاهللاقيورئبلانهءاملاهبىقسي

باجايفباصنلاطرشمدعيفرهاظثيدحلاهموحعو»»اهوحموريماورقبلانم

هلجالقيسيذلاىنعملابروهلاهصخنكلةنؤ.ريغبوةنؤعىقساملكةز

قتسواةسمخنودايفسبلثيدحفالخمهفصنوارشلاهيفبجحامنيبريبعتلاوهو

وأذخأونيليادلابالمعروهمجلاهبذخأفهردقوهنمجرخملاسنجنايبلقاسمهنافةقدص

باصنلالمشيماعتةسايفناوماعلاىلعيضقيصاخلاناب«درو»همو۔.بةفينح

ةفينحىبأبهذمىضتقموباهذلاردقباصاخةقدصقتسوأةسمخنودايفسيلوهنودو

بجتالروهلادنعوتاوارضخلاورامثلانمضرالاتتبنأامعبجيفةاكزلابوجو

ايفالابجتالاهاهطباضوبوبلاعاونأوبيزلاورمتلانمةصوصخمسانجأيفالا

لاحىفتايتقاللرخديامملاكي تاوارضمللاىفةاكزالاعوفرميورامباوك-ىورايتخالا

نبىسوملسرمالا؛يشهبفحصياليذمرتلالاقواعوفرمذاعمنعىنطقرادلاهاور
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ءاحام
مالسلاهبلعهنعهقيرطنموةاكزلافانصأنمفنصلكنمبانلاريداقميف»

امهردنو.رأةيقوالاوهفدصقاوأسمجنودايفساللات

ا_۔لاكياهفيهااةاكزلاناىلعلادوهوملسوهيلعةتناىلصءيبنلا»نعةحلط

زعأةفاوروهملالقاكرايتخالالاحيفتايتنلارخدي
مدهةاكزلافا:صأنمفنصلكنمباصاريداقميفءاجامزيح

ننسلابابرأاضيأهاورثيدحلاومدقتملادنسلابسابعنباينميههقيرطنموهلوت»»

دنععقوامكسابعنباقرطنممهدنععشوةباحصلانمريثكنعةددعتمقرطنم

همالسلاهيلعهنعهلوق»ةيقوالاريسمتالومنغلاوبهذلاباصنهيفاوركذيملوفنصملا

يأ«ةقدصقاوأسخنودابفسيلهلوق»هملسوهيلعةتنالصءيبلا»نعيأ
يهوديدشتلابوةزملامذةيقوأمجدبدشتلاهلصأوافمخمراوقاوأوةبجاوةاكز
ثيحميلم)اقيرطىلعتيدحلااذهيفةرسفمتمقوكلذكواههردنوعبرأبردلادنع
لاكءاوسةصاملاةضفلايفباصنلاوهاذهوينطصملامالكنمسيلهداعماسلاملي
ديبعوبأىكحومهرداتثاميهوقاوأسمحنودايفةاكزالفبورضمريغوأابورضم
عمجناورمنبكلمادبعءاجىتحردقلامولسمنكبلمهردلانالاومالاباتكيف

ةللاىلص»نوكبزاهنممزلهنابدرو»ليقاثمةعبسمهاردةرمعلكاولمءاملعل
ناباوصلاوضا,ءعلاقلكشموهولوهجمرمأىلعةاكزلاباصنلاحأملسوهيلع
ةبسنلابنزولاةفلتخمتناكومال۔الابرضنماهنم؛يثنكيملهناكلذنملقنامىنم
شقنتناىلعمهأرقفتافةينامثنزوةرشعومهاردةرشعنزوليقاثمةرشفددعلاىلا

(ملسوهلعهللالص)بجوأامنانوقرزنباهلاقو«دحارانزواهاوريسيوهيبرعلاب

مهاردلانوكتنأرضلالفةمولعممهارديفاهجووةمواعمقاوأيفةاكزلا
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يسمخنودايفسيلوةقدصالاقثمنبرشعنوداميفسيلوه

ملامهريغلاقوددعلانودنزولارابتعاىلاريشيوهوةمولعملاةيقوالابرابتعاالذاةاتع
مهاردةرشعليقاثمةعبسلكناىلعاومججأفماردلاامأومالساالوةبلهاجىفلاقنللريغتي

ةصلاخلاةضفلانمالاقثمنيمراوةئامغلبيمهرداتئامةاكرلاباصننايفدحأفلاخمملو

ركذامالاومهمهاردبنولماعتيدلبلكلهأناهلوقبدرفناهافةيكلاملانمبيبحنباالا
باصنلاغلبمنوكيقهذهىلعولاقثماثمهردلانااولاقانباحصأنمنيرخأتلاضبنع
باصنلاربتعافعاججالاانموقضعبقرخولاةثمثلثوالاقثمنيثالثوةثالثوةئام

امدرفتةدابزهدهوصلاخلابهذلانميأ«الاتثمنيرشعهلوق»نزولابالددعلاب

ااندنعاهيففالتخااليتلاةنسلاكلاملاققيرطلاهذهنمثيدحلابدرمتامكفنصلا
نزولاقعملاكرانيدلاو«تلق»مرديتئامىفبجاكانيعارانيدنيرمثعيفبجتةاكرا

ىلصءيبنلافنعاعوفرمانموقدنعتبثيملو الا؟يشبهذلاباصنيفهملسوهبلعةلا
لكنرهبهذلاةاكزاوناهلاقلسوهيلعهللاىلصهنأىلعنعةرامتنبنسحلاىورام

هأطخةرثكوهظفحؤسلثيدحلاكورتمةراتناواولاقرانيدفصنارانيدنيرشع
تلاقوانباحصأهيففلتخملومهنمءاملعلاروهجهيلعنكلىلعىلعافوقومظافلاداورو

نمرتكأتناكتبكزاهغلباذافمهرديتئاماهفرصغلبيىتحبهذلايفةاكزالةفئاط

لاقوفرصلاذئنيحىعاربالورانيداهيففارانيدنيعبرأعلبتناالالقأوأارانيدنيرشع
غلبيىتحبهذلايفةاكزاليروثلانعةياورودوادباحصأرثكأويرصبلاهنسحلا
كلتمدقاملاوانريغلنالوقلاناذهوهباسحبفدازاموهرثعمبراهبققارانيدنيعبرأ
يفوءىشكلذنوداهفسبلوالاقثمنبرشعنمبجاهنافنصملاثيدحيفيذلاوهو
ليقا:هةعبرأدئارلاغلبيىتحءيشهيفسيلفنيرشعلاىلعدازامورانيدفصننيرشعلا
لكيفاذكهودحاومهردنيتئاملاىلعتدازامهردنيعبرأيفبجوامكلاقثمرشعهيفف
ةبشاملاكاصاقوأنيعلايفقارعلالهأنمةعاججوةفينحوبألعجوهلةياهنالامىلادئاز
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؛ةربأهخىنه4ةدصدوذ »

باصنلارارقت۔ادسدئازلكيتحاهنافبو,الارهدنعهريافواضرأبهذاقلوقوهو

ىلعمقيےساةل۔يماهلهبواولالوكواحم--:دوذاوتأللاولوالاىلعرومع!و

ةروهشملاةياورلايووالالةرم.؛۔اواللاذامت'هاغنلن٥ل٨ر۔اوالةرمثملاىلالالان.4٠لث'ا

نمددعلاكلذ«يمسو{4مالدبنوكنوسمجنوننبيورودوذىلاسحةفاضاب

نموهعفداذاددوذيءيئلاداذنمذوخاموهفهسفننعرقفاداذهكلاامنالآدوذلالا

يآ«ةاشنبمبراهلوقلاهنوداهفةاكزالفلبالايمةاكزالاباصنساتناكا.هاه

ركذيملوءيشامنوداهفسيلوةاكزلابوجولباصناهن٠نو.برالاوناضااوزان
كبابأنأنسنأنعننسلاباحصأهركديذلاةقدصلاباتكهنعتلايضرفنعلا بتكر
ىلعملسوهيلعهلاىلصةتنالوسر»ضرفيتلاةقدصلاضئارفهذهنأمف نيماسلا
امفهطعبالفكلذقوفلأسنمواهطعيافا,هجولعنياس!ناملاسنفلاو۔رواهبامأتلا
سنود ضاخةنبااهيففننبرىشعوا۔ختنلباذافتاشدوذسمخلكيفمننلالبالانمنيمدعو
اهيففنيثالثواتستفلباذافركذزوبنبافضاخةنبانكملنافنيثالثوسمخلا

اذافنبتسىلالحفلاةقورطةقحاهيففنيعبراواتستنا,اذافنيعلرأوسمخىلانوبلةنا

نويااتنباهبفنيهبسواتستخااذافنمهبسوسحىلاةعذحافدنمآسوةدحاوتفال

اذافةثامونبرشعىلالحملااتقورطناتقحاهبفنيهسآوةدحاوتنلباذافنيعستىلا
نانسأنبابتاذافةقحنيسمخلكيفونولتنبنيبرألكيةئامونيرمثعىلعتداز
هدذ_¡:ءعوةعذحهدنعتہسدلوةعذلا4دصهدنعتذابنتاقدصلاضئارففلبالا

هدنعتغابنهوامهردنيرشعوأهلارمدبتسانانيتاشاهعملمجموهنملبقتاهافةقح
وأامهردنيرشعقد۔دهللاه۔طء)و4:ملعنامناف:دحالاهد۔:عتسالوةقملاةقدص

لمجموهنملبقتاهنافنوبلةنا.دنعوهدنعتسدالوةةملاةتدصهدنعتنلبنمونيتاش
تسبلونوماهنااةقدصهدنعتغلانموامهردنيرشعو١هلانرساتسانا1اپعم
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ههقدصقسوأةسمخنودايفسيلوهةدضةاشنيعبرأنودايفسيلو

هدنعتغابنرمونيتاشوأامهردنبرثعقدصملاهيطعيوهنملبقتاهنافةقحالاهدنع

اهعملعجوهنملبقتاهنافضاخةنباهدنعونويلةنباهدنعتسالونوبلةنباةقدص

هدنعسيلوضاخمةنباةقدصهدنعتغلبنموامهردنبرشعوأهلانريبتسانانيناش

سيظلبالانمعبرأالاهعمنكيملنمو؛يثهعمسيلوهنملبقيهنافركذزوبلنباالا

ةاشاهبفنيمررأتناكاذااهتمئاسيفهمذلاةقدصيفوهاهبرءاشينأالا؛ىثاهبف
هايشثالثاهيةفةد_حاوتدازاذافنيتئامىلاناياشاهيففتدازاذافةئامونيرشعىللا

الوراوعتاذالوةمرهةقدصلايفذخؤيالوةاشةئاملكيقتدازاذاةئامثالثىلا

انوةقدصلاةيشخممتجمنيبقرفنالوقرتفمنمهالوقدهللاءاشرنأالاسيت

زبعبرانمةصقانلجرلاةمئاستناكاذاوةيوسلانامهنيبناعجارتياهناخنبطيلخنهناك

نكيجلاذاغ,ثعلاعبرهةقرلايفولاهبرءاشبنأالاعيشاهبفسلفةدحاوةاشةاش

دوادوبأويئاسنلاودمحأهاوراهبرءاشينأالاعياهبفسيلفةئامونيمسلاملا
ةةد۔صيفةياوريفهيفهلوكلذكىنامةرادلاداوروعضاومةرشعيفهعاطق6يتراخ,ااو

ةتحنيسمخلكيفونوباتابنبهبرألكينقةثانونبرشعوىتدحاتنلباذافلبالا

«مزحنبالاقبمكالاويقهيبلاويبفاشلااضيأهجرخأوحيحصدانسااذهينلمقرادلالاق
نبااضيأهحصودحأهفلاخموءماعلأةرضحمىتيدصلاهبلمعةحصلاةباهنيفباتكاذه

نمريثكيفعجرملاهيلاوةاكزباوبأبلاغدنتسموهبانكلااذ۔هوهريغونابح

2قسوأةسمخهلوقلملعأةللاوةقرلاويشاولاةاكزنايبيفلصالاوهواهابصامت

لاجأول٭لثمقاسوأىلعدئنيحهع.جوواولاركمعىكحونوكفحتمب٢7

ةلاىلصغيبلافنأديعسيبأنعةجامنباودمحأىورواذهواذهبةياورلاتءاجدغو

ءينلا»عاصباعاصنوتستسولايرهزالالاقواعاصنوتسقسولالاتهملسوهبلع

نوتسوةئامباسحلااذهىلعقسولاوثلثولاطراةسمخعاصلاو4ملسوه۔اعهلاىلص

)ححلاعماجلا۔۔٨,يناث)
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ءاجام
تلاقاهنعتلايضرنينمؤللمأهشئاعنعدبزنبراجنعةديبعوبأراطلاةاكزينف

«لقاةكزوستاوماوسرنو .
يفومجلاقسولاهلصأو»ةزمتأةثالثقسولاوانم قاطيو“قسواموليللاوليزنتلا

روهادنعصصخمثدحلااذهورمتنمقسوهدنعلاةيرمتلان-ريعبلالمحىلعاضأ

ملعأتاومدقتامكءاملاتقسايفثدل

مةرطنلاةاكزينءاجامجح

نرمهانعمةعامجللوقيرطلااذهن.فندأال4درهتثدحلا4ةشاعنعهلوق'

٩نسهلوقلديم_۔لأورحناىثيدحنمها_:.هنيخكللمجوةددعتمقر

لدبضرفةعامجلادنعرنباثيدحيفوةكوللس.ةقيرطوةعبتمةنسكلذلمجىأ
ةقراشلابهذفا۔مكحيفءاهقفلانيبفالخلاتبثنيتياورلافالتخالون۔هلوق

نبااذكوكلذىلععاجالارذناانباىكحواهبوجوىلاانهوتنهروهجاوانباحصأن
مهنكميهنأىلععاجالاةباكحيفحد۔ةيالفينميةينلابلاقنملوقافعض.ربلادبع

مازلالارابتعابضرفوةكولسمةقيرطاهنأرابتعابةنسيمفةبجاوةنساهنااولوقينابمملا
اهكرتوةلضفاهبذخالاةنسأهناانموقضمبوانباحصأن.ةبراغملالاقولففلكتلا
وبأوةيلعنبميهاربالاقو»فنعملادنعةشئاعتيدحرهاظباوكسموةئيطخسب
يفلوقوهولاومالاةكزبخي۔افاضرفتناكاهناانموقنمامهومصالازاسيكانبركب
لاقةدابعنبد۔عسنبسيقنعهريغويئاسنلاهاورامكلذىلعمهليلدواضيابهذلل
إةاكرلاتلزناهفةاكرلالزنتنألبقرطفلاةقدصبچملسوهيلعتالصتالوسروفانرسأ
الفةحصااربدةتىلعوالوهجمايوارهدانسايفنابهبستووفهلفننحنوانهنيلوانرماي
ضرفطوقس_رجويالضرفلوزنناللوالارمالاءافتكالالامتحالخشلاىلعللد
ةاكزىنمموناديالاةرطفوةرطفلاةاكزورطفلاةقدصىمستوچرطفلاةاكزهلوق»رخآ
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طةأنموأريمشوأربوأبيبزنماعاصوأرمتنماعاصريكلاوريغصلاويئالاوركةلاودبملاورلا

ناضمرنمراطفلاةاكزرعنباثيدحيفوهببسلباهنافناضمرنمرطنلايأرطفلا

لصأيهيتلاةرطفلانهذوخأمسوفنلاةاكزاهنانادبالاةرطفوأرطفلاةاكزىنممو
مهيلعاهتوبثىلعصيصنتلاءالؤهركذنمضرغلاخلاچدلاورلاىلعهلوق»ةةللا

نبناجلاالونايبصلاىلعجحمالاهنافةيندبلاامأةرلاملاوةيندبلاتادابعلارئاسلةفلاخماهنأو

هيلعبجتاهافرحلاامألك۔ااىلعبجترطفلاةاكرودبعلاىلعبجالاهنافةيلاملاامأو

هتاكرببطاخملانافدبهلامأولايملاةنؤمنممزاللاءادأدعبهمفدهنكمبامدوجوالالقت۔ا

بجبيذلايلولالامنالاوهلامنماهعفدلامريغصللناكنافهلوفرينصلاامأوهديس
ناليقواهسفنبأهمزليامناليقوكلذأهنعجرخمزأاوجوزىلعليقفالخةجوزلايفوهتنؤمهيلع

يرهاظلادوادلاقو»اهجوزاهنعجرخأةريقفتاكناواهسهننعتجرخأةينغتناك
نمهنكعناهلعتجنامكاملباستكالانمهنكمنأديسلاللعبجنهناوهفديعااىلعبج

ىلعسيلةريرهبأثيدحلسانلاوهباحصأهفلاخوثيدلارهاظبكسمتهن.اذهوةالصلا

هيلعبمالدبملافدبعلاببسبديسلاىلعاهناهاضتق.ورطفلاةفدصالاةقدصهدبعيفملسمل

امورمتلاركذويناثلوعفمهنأوأزييمتلاىلعاعاصبصتناهرمتنماعاصهلوقريقذهنال
لالاعاستالتالوكألانمعاونأتثدحدقونامزلاكلذيفتوقلافانصأهنالهدحب

لاغنماهجرخمناناسناللىغيفهوحوزرالاك ىفزبزءلاباتكلاكلذركذامهلهأتوق

ىنسللاذهرابتعاىلعديقلااذهانهبنف(ىياهأنوممطتا.طسوأنم)لاقهنافةرافكلالاصخ
ينفدلابناجنمدوصقللوءارقفلاةصاصخعفدلكلانمدوصقملانالاضيأرطفلاةاكزيف

» طةالاو»ةبراتت.يناعملافمايصلاةرهطةرطفلايفوثنحلانمعقولاوعةرافكلا

فيذخملثماهركوةزملاحتفممفيفختللاقلانكستدقوفاقلارمكوةزملاحتفب

هئازجايففلتخادقوله..ىت۔>كرتحخبطبضيخلانعللانمدختيءيشوهوديك

ناثيدحامهونيخيشلادنعديعسيأثدلوبابلاثيدحلحجارلاوهويزجمليةف
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ءاحام

لوسر»»لاقلاقيردخلاديمسيبأنعديزنمرباجنعةديبعوأهزاكرلاةاكريفه
«رابجرثبلاورايجءاملاحرج4ملسوهلعهللاىلصهللاه

ريغهزاليزجالليقودحأوكلاملاقهبو(بهذملاهيلعو)املضراعمالوناحيحص
يزجمليقوهتدعاقىلعةميقلانعالدبهجارخازاجأهناالاة_ف.:حوبألاقه.وتاتقم

ةرضاحل١لهأنوده٫دابلالهأنعيزجليقودحأنعهاوروهوهريغنادجومدعم

ليقفلكلادجوناففانصالانمدمجمامسدحاولكجرخاةيفينحلاةلو,بهقثاللاوله
ملعاهللاوكاذريغليقوناضهريفليقولصفاافالذيفهتوقبلاغنمهلعنيعتيليقوريخ

منهجزاكرلاةاكزينءاجامتس
هلوةلةربعيفأثدحن٥ةعاجاداورثد_ملا«يردلاد۔۔لأنعهلوق»

..-¡إ... اهمضورد.عمج١حتمهبحرجلاورابجاهحرجءاحلاةعامجاد_ذعهطظما4ءاحملاحرج

تبنتدلابومجلانوكسوةلمهملاحءيجملاوريغالحتفلابانهوهومرضعبلاقمسالا
اهنالاعةميهلات..ہسااولوالاانهدارملاوحصيالنلاض.١لاقوهم۔ملاوهومع١

ةموصخةحارجلاتسيلوةحارجلان.اهمعقاولابلصحماماهحرجندارملاوملكنتال
لاثموأبلغالاهنالحرجلابربعامناوضايعلاقاهبةقحا.تافالتالالكبكلذب
ءيشاليذلاردملاوهةدحوأاأفيفخومجامهب»را.جهلوقو+هادعاملع“هن

نامضلاه.زلاهظفحىفعيضناواهبحاصنمةتافنالوأابيعريفةلسرملاةبادلادارملاوهيف
ملعأهللاوتفاتايذهلعنابضالوتناف١.ثكالذلهفاذافاهاغ.هبقثواعاهظف>ن.و

ةلؤ۔يهواهايهسةزوجوةزومه.ةنكاسايمةدحوملارسكبرئبلاچرابجرئبلاوهلوقهه
يتلاةعدقلاةيداملاا۔:هرتيلابدارملا(ةدبعوألاق)يوطلاو.ياقلاىنملعركندقو

هليقوفدحأىلعتاذين.يشالفةبادوأناسنااهيفمقيوةيدابلايفنوكبثالامالممال
رجأتسرتأبوكلهيفناسنااهيفطقسيفةالفضرأبارئبلجرلارفحنابنيهجوبلواتي
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» س.{لاز.كرلاينورابجندعملاو «

» ندعملاهلوق»كلاذنمةوشبمزليالهافهيلعراهنفهكلهيفرئبلاهلرمننملجرلا

ندعمملوقنمكلذليعسهفىلاعتاهةلخزاكمنمجرختسلارهولاساحك

يفلمعيلالجررجاتينابكلذواردهياارابهنوكىنعموهماقااذاندعيناكملا

هميقياارادجرجأتسانمهانعميفوهرجأتسانمىلعءيثالردهوهفكلهيفالثند

ر:ههنافلامعالان.المعوأاهنمطةفاهملطيةلخنوأكلذكهمدخاجافوأهيلعمدهناف

نموةضفلاوبهذلانمنوكيند.!اينامث»ىنملاداحالندعملا تيقاويلاوؤاؤالا

لثمرشملاعبرناكزااهيق"هضفلاوأبهذلان.ناكنافساناعاونأوديدلان.و
عاجالالبقهتاكزيفلصالاوفالخهيفالمالوملاوباهنااهيفطرتشيلهوا۔منكز

ةلمجنمنداعملا(ضرالانمكلانجرخااوےنبسكامتا..طنماوقأ)ىلامتهلوق

"هقدصلا"هينبقلانداعملانمذخأملسوهبلعهللاىلصهناهحرصىفكاملاركذوكلذ

هلوق»عاجالاو"هنلاوباتكلاب"هتباثاهمناكزونيدقنلاحيفلخادو,فاضيأو +

لومفناىنععردصموه.باتكنزوىلعاففخهلوأرسكزاكرلاهسلازاكرلايفو

بجواذهلوةيلهاجلانفدنمناكامهبدارملاواهفنوف.املاوهوضرالايفزوكررأايأ

دجووضرالان.حابمىفهدجواذااهفاذهونيكرشلاءايشانمهنالةمنغلاكسخاهيف

وهليةفضرأوأرادنمريغلاكلىفددجونافهووبيلصلاكنيكرشلاةمالعهياع

ىمذهذخأيالفةميننلاذخأينمالااندنعهذخأبالورادلاوأضرالاكلالليقودجاوال
ادعاصفقناودةسمخناكاذاالااندنعساهبفبنالويصالوةأرماالود.عالو

ىنكوباصنلابابيفثيدحلااذهركذيفهجولاوهاذهلءلوس.خنالاهنودامنال

دجووأنيكرشملاةمالعهيلعدجويملناوثيدحلايفركذيمل؟وشىلاراشأثيحاقذاحهب
يفزاكرلاوندماماكحأيفلوقلاانطسبدقواههاكحأهيفوةطقلهنافنيملسملاةمالعهراع عباسلا
الجرنامالسلادنبعنبزهلانمزيفمقوهناهخيشنعيمقلعلاركذهةدئاف»جرادملان
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نوسمخلاوسناسلالابلا
نبراجنعةديبعوبا٭ةيشاملانمهذخأمنمايفمتمكءاجام-4ةاكزلايفذخؤيالام >

» ملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرنعىننلبلاقديز « .

هيفنافهرفحافاذكعضومىلابهذأهللاقفمونلايفچلسوهيلعةتناىلصءيبلافىآر

ىتفتسافزاكرلادجوفهرفغلعضولاكلذىلابهذحبصأالفهفكيلعسخالوكلذذلازاكر
هيلعنابمالسلادبعنباخيشلاىتفاوإيؤرلاةحصلهبلعسمالهنابهوتففدرصعءالع

حصأوهامهضراعدقوحيحصدانسابيوراثيدحةلزنمهمان.لزنيامرثكأولاقسلا
دبعنبادنعقحلاوهتلق»سخلازاكرلايفنيحيحصلايفجرخملاثيدحلاوهوهنم
لعىننالماكحالانالانهضرامتالهنافثد_لاومانملاضراتبهلوقيفالامالسلا

هد_ءبخسانالفمالسلاوةالصلاهيلعهلجأءاضقنابترقتساوةعيرشلاتررقتدقومانملا

لوقلارهظتسافيكيثحلانمبجعلاوعر:لارارقتساويحولاعاطقنالصصخمالو

لمجومانملبرابتعاسخلاعفرب قرفلاوملسوهيلعةاىلص»»هنامزيفصيصختلاكتلذ
كلهورمخندينالفلاعضوملايفناهللاق«ءىبلا»نألجرىآرولتيأرأحضاو
ملسوهيلعهنلاىلصةتنالوسر,شاحويبروالكهبرشينأاذهللحاحابمةصاخ

كلاذوهسيلو«ءىنلا»ىارهنايارلانظيدقوبئاجعمانملايفوةلامرحامحيدينا

ملعأهلاومهولايفهمقوأهبهلهجنكل

مجةاكزلايفذخؤيالامنوسخلاوسداسلابابلاتم
ةذرملانعاهذخأيعاسللحصياليتل!ءايشالاينعيهةاكزلايفذخؤيالامهلوق «

هميهبلابوأكلاملابررضلوأاهفرشوأاهتءادرل

ههبشالانمهذخأنعايفءاجامزتم
أطوملايفكلاماضيأهاورتبدحلاهمل۔۔وهباعةللاىلصهنلالوسرنتينغلبهلوقه
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» ةلخةيشاملابابرأنماوذخأتالةاعسلللاق «

هجرخأوهيلعهللاناوضرفنصملاركدامعصقنةدايزهبفوباطخلانبرعىلعافوقوم
نبنايفسنعكلامدنعثيدحلاصنواعوفرمهبيشيبأنباهاورومز>نباويفاشلا

انيلعدمنأاولاقفلخلابسانلاىلعدعبناكفاقدصمهثعبباطخلانرمعنأهتادبع

مهيلعدمتمعنلافكلذهلركدباطخلانبرمعىلعمدقاملفاثيشهنمذخأتالولخلاب

مننلالخالوضخاملاالوابرلاالوةلوكألاذخأتالواهذخأتالويعارلااهلمحبةلخلاب
وبأانثدحهبيشيبأنبالاقوهرابخومنغلاهاثغنيبلدعكلذوةينثلاوةعذجلاذخأتو

هملسوهبلعةللاىلصةللالوسرفثمبلاقملسمنبنلانعمهفنبساهلانعهماسأ
ىلعلماعلاوهوعاسعمجهةاعسالهلوق»ثيدلاةقدصلاىلعهللادبعنبنأف

نههلوق»اهبابرأنماهذخأيفلمعاذاايمسيعسيةقدصلاىلعلجرلاىعسلاقيةقدصلا

ةعامجوتيكسلانباهلاقمنغلاولبالانملاملاةيغاملاواهباحصأنميأهةيشاملابابرأ
ةلسلاميبرلالاقةرمتكنوكسفحتفإهةلخسهلوقلفةيشاملانمرةبلالعجممهضعبو

دالوأنمىئالاوركذلاىلعقلطتهحابملايفو»اهبلععضرتيهواهماعبتتيتل
4 يرهزالالاقإهرمنوةرمتلثملخسىلعاضيأعمجولاخمججاودلوتةعاسزعملاونأضلا

مئةلخسىنناواناكآركذزمللاونأضلانماهتاهمااهعضتةعاسمنغلادالوالبرعلالوقتو

دالوأنمناكآفاهمأنعتلصفورهشأهبرأتفلباذافاضبأىئنالاوركذللةه۔مبه

ىئالاويدجهاكتالذيفوهودوتعوهفيوقوىراذافةرغجىثنالاورذجركذلافزعملا

"هنسلايفعذج.سبتركذلاوزنعىثنالافلوحهيلعىنأاذافلوحهيلعتأيملامقانع

منةينثىثنالاوينثركذلافةثلاثلاةنسلايفينمثةعذجىثنالاوعذج.ركذلافةيناثلا

الونسعولصلادعبسيلوةسداسلايفاعلاصوةسماخلايفايسادسوةعبارلايفأيعانرنوكي

اهقوفافزمملانمةيعابرلاواهقوفافنأضلانمةينثلاةنملاالامننلاةاكزىفذخؤي



)٦؛)

هةذراشالوالحالوةلوكأالوابرالوب

ناواياحضلانميزجماملقأوهوسابالفزانمةينثلافنأضالنمةعذملاىطعأناو
يفيزجمامرضحمناهيلعوذخؤتالليقةلخساهنمذخؤتلهًالاخاهلكنااتناك

ن“جرخنافاكالو4.لااةاكزنالةلس7ذخؤتل.ةوبابلاثدلهةدصاا

اقانعينوعنمولهللاوهنعهللاىضرركبيلالوقهلتلدبورساقلايفىوقوهوكلامريغ

ناكامعضاوملاصلفة.حاونكتمول٩افزعمائان٥:ةريغصلايهونمااحت

لا_لاناكاذااملعلوحوهوصصختلالمتباللاثاد>وىنعمركذلاباهص۔صختا

وال؛زهتاذواةمرهاهلكةيشاملاتناكاذاايفلوقلااذكواهريغولاخ_ااباطاتخ

ملعتلاويناثلالوقلاىلعفاكبويدنعراتخملاىلعاهريغنمجرخمنأفاكبالهنافراوع

يههكليقواهدلوربيتلاا.رلاعسيبرلالاقةدحوملاءابااد.دشتوءارلامذبليانرالوهلوته

مسالااذهاهلعقلطيليقاثيدحتعضويتلاةاشاايههليواهبالتيلايفرتيتلا

نوركتلبهلقوزعملاصتخمليةولنيربشىلالرقواندالونماموةرشعسمخىلا

م!ركناهالاهدخانعيج:اماو+اذحالالافءاجامروا..جناضلاوزان٥

اهدلوناواهنجفث٦ا_:اليوةدالولان٥اهد۔_,ءبرلاملازهللولاو.الا

هن..۔!ايهومحالاتاشذلوك`احلالاتفاك١اممصوةزملاحت:1ةلوك١الوهل.ة٨٢

لزتةادلاوهايكلانمرماعلايه(ل۔,ةو)نم۔تولكالللزتيتلاةاشلايهليقو

وهو(ااخالوهلوة)لوكاملاةحيبقيهأفاكلاوة.لامنةلوكالا(اهار)لكا

نعيمااماوناذياانودزعملاصودعساتلالواسمنغلافىمسونارخالدع1

(ليقو)ذالةعفنمها.ةاكرلاف۔خؤيااوللالوردلهفةعدن.الهنالدد۔خأ

نص1ىهواغرا.ث\للاشو)ةفراشالوهلوة(مذلاىلعوزغله.اجاتحثالاملانا

تازهلاقينمسلاد۔نءافاركبهلازهتاذالوهلرةلة_هر٨!اها۔جوقونلا

الوه.٨ةلو,.هذ.-..دب\ن.اهحاصاملزهوالا.ههاعافمح=!ملاملع:1دلا
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يبريتلابرلاواهبلععضرتيهواهمأمقتيتلاةلخسلا(عيرلالاق)راوعتاذالولازهتاذالو

لاقءنعهللايضرباطخلانبرعنعينخلبلاق(ةديبعوبأزةنيم۔لايهورحالاةاشهلوكالاواهدلو

ميظعلاعرضلاتاذورابلاتارزحلاعيبرلالاقلفاحاالوسانلاتارزحاوذخأنال4"أهسل

ءاجام
ىمنلاقةديبعوبأهسخلاجارخاىلعثحلاوهقدصلانعءيدرلاجرخزأيبنلايفل

هتناىلصءىنلاف هملسوهلع

هطبضيففلتخاوروعلامغلابليقوبيعلاتاذيأةغلاهمضوةلمهملاحتفبچراوعتاذ

بيعلايفلخديوةيحضلايفءازجالاعنميامليقوعيبلايفدرلاهبتبثامهناىلعرثكالاف
ةدجسلثمةرزحعمجةلمهمءارفةمجعمينازفةلعمبهتارزحهلرقوهملعأهتناوضير

ىلعةرزحلاقلطتوةفصلامهوتىلعمجلايفهيناثنكسيدقولاذلارايخيهوتادج۔و

اهزرحاهبحاصزالكلذبتيمسلبقيازلالمعءارلاميدعتبةزرحىوروشالاوركذلا

يهةروسكمءافاهدعبفلافةلمهمءاحهلفاحلاالوهلوق»لاذتبالانعاهنوصييأ

لصأونبلءىلتمميألفاحعرضلاقياهنبلةرثكنعةبانكوهومي.ظهلاعرضلاتاذ

الفاحةاشلاواعرضلايمسوعمتجااذاالوحهريغونبللال۔ف>لاقبعامنجالالغملا

هبفنبالاعامتجال
مدقسخلاجارخاىلعثحلاوةقدصلانعءيدرلاجرخنايهنلايفءاجامتتح

لامالاةوقهلوفنصملالاعل۔۔رمترد4١ملسوهاعهللاىلص.يذلاىماهلوة:

ا۔ےومتبسكامتابيطنءاوتننااونءانيذلااهمأيفىلاتهلرةاهنمهدهاوشةرثك
اوضمنتنأالاهيذخآبمتسلونوقفتتهنهتيبملااومءيتالوضرالانمكلاانجرخأ
رخأههديمحينغهللانأاوملعاوهبف نبيلعتاأسلاقيناملسااةديبعنعچربرجنباج

لاقفيةبالامتبسكامتابيطنماوقفنااونمآنيذلااهيأاي»هتنالوقنعبلاطيأ
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هلاهنميكربفهلامرشأىلالجرلادمميناه
١ "7- ۔77:“-7

ةيحانديملالزعيفهمرصيفرقلاىلادهعيلجرلاناكةورملاةاكزلايفةبآلاهذهتاز

متساونوقفنتهنمثيبملااوممتالولةنلالاقفءيدرلانمهاطعأةقدصلابحاصءاجاذاف

نعو»»هلمضهيىتحءيدرلااذهمكدحأذخأالولوقيهبفاوضمغتنأالاهبذخآ
هملسوهيهللاىلصهللالوسرفىهنلاقهيبأنعلهسنبةمامأيبأنعههيرهزلا
وباهاورهنيدملارمتنمنيرمتيرهزلالاقةقدضلايفذخؤينأقيبحلانولورورملانع

ثييبملااومميتالولجوزعهنلالاقيتلاهبالايفلهسنبچهمامأيبأنعو»دواد

نأ4ملسوهراعهنلاىلصهللالوسرجىهنفقيبحنولورورعجلاوهلاق«نوقفنتهنم

لاقهناباهشنبانعدعسنبدايزنعأطوملايفهكلامركوةلاذرلاهقدصلايفذخؤب

ىلعدعيوهولاققربحنباقذعالوةرافلانارصمالورورلالخنلاةقدصيفذخؤيال
لاقةقدصلايفهنمذخؤيالولاملابحاص املاخاهبحاصىلعدمتمنلاكلذلثمامناوكلام

امويدربلاكلذوةقدصلاهنمذخؤةالرامنلاومالافنوكبدقوةقدصلاينهنمذخؤياللخسلاو

الاهاندأنمذخؤتالههشأ هرورعملاوهلاملاطاسوأنمةقدصلاذخؤتامناوهرا.خنمذخؤت
«ةرافلانارصموإافشحراصففجاذارمتلان.'يدرعونروفصعةنزةلابالناكساوميجلامضب

«قيبحنباقذعو»ةقيقرةرشقىونلاىلعامناهنالكلذبيعسرمتلاءيدرنمبرض

لقدللمسارغصمةدحوفةلمهمقيبحوونقلااهرسكبقذملاولخنلانمسنجنيملاحتفب

نمثابونبتلمهملادوءارلاناكساوةدحوملامضب«يدربلاو»هتءادرلهبيعسرهتلانم

تدمعوبرضبابنمادمعىئللتدمعلاقيدصييأد۔.يناهلوقرمتلادوجأ

دمحونبءعىلعادمعكلذتاهفيأيناغناصلالاقوهيلاتدصقيأهتدمعتوتدصقهيلا

آاديصهنظبفاحبشىربنموحننمزارتحالاديفتاهيلعهنمةقيقديهونيقيودجميأنيع
هأو۔أيأههلامرشأهلوق»هنظىلعاديصدمعتامناهنالنيعادمعىمسيالهنافهيمريف

بابيفهريغيفوهيفلصالااهنوكل۔هفأةنيصبءاجامناوهبابىلعليضذلافهنبخأو
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ههنسحأهلامنمجرخمنمةتلادنعمكريخو»

غيبلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأةههتاكزنعيفعاماتح

اذهيفةزمحلافذحرثكوليضفتلا اذهاولاقفمضوملا كاذنمرش لامتساورشألصالاو
لعرثالاباذكلانمفذاشلايفءيرقورماعينبلةغللصالا «كريخوهلوقفةنللاهذه

نمريخأاذهنولوةيففلالاتابثارماعينبةغليفوليضفتللريخظفافكمركأيأ
هلامنمجرخنمهلوق»»ايهنمفلالاطقستبردلارئاسوهنمرشأنولوقياكاذ

هيلعدازوبجاولالعفهنالهللادنعآريخاذهناكامناوهدوجأوه.طايأ4هنسحأ

يشبلاقبكنيأنعهدمحأىوروهةدابزلابنسحبجاولاءادأبنروهف

الاهلاميفهيلعدحأولجرتررذاقدصمهملسوهيلعهللاىلصهللالوسر«

ضرقألتنكامورهظالوهيفنبلالامكاذلاقفهتقدصاهناهتربخافضاختنبأ
اذهفه,موأملامذخآانأامتلقفاهذغنةنيمسةقاندذهنكلورهظالوهيفنبلالامةتل

يعمجرخفبيرقكنم(ملسوهيلعهللايلصهللالوسر) ىلعانمدقىتحةقانلابجرخو

كاذ«ملسوهرلعهلالصهللالوسرلاقفربملاهربخافهملسوهلعهللاىلصهللالوسر

ةتنالوسر»رمافاهذخفلاقهذهتناكرجلاوكلمهانابقريختعوطتناوكياعيذلا

ىعدوايضبةبملسوهبلعهتناىلص يبرغملانيغلزنببببيخيشلاىلاهكلجرءاجولةكربلابهل
ةلالمجاذهامهعدخيشلالاقفةنجلاهتناكتزرلجرلالاقفلمجمهاتأفالمجهنمبلطي

ةطض.رفةةدصالعوطتيلاعتهللاهمحرخيشلانمادهوهبهاتافهلبارايخنملمجىلادعم

ه.ومعتحلخادلفنلانافضرفلايفاقوسمناكناولفنلاوضرفلامعثدحلاو

ملعاهللاوهماولمعامعتاجردلكلو

متيههتاكزنعينعامنوسخاوعباسلابابلايتح

نمذوخأمهطقسااذاقحلانعىنعلاقيهيفةاكزالاميأههتاكزنعينعامهلوقف
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» ةعسكلايفالوةراملايفسيللاقملسوهيلعهناىلص «

ثبدحىلاةراشااذهبريبعتلارثآامناوكبونذااذاكنعةتلىنعوهتحماذاحرلاهتفع

كلتومعدقلسوهلعهللاىلصهللالوسرلاقلاقيدمرتلاودراديأودجأهعيلت

. م«ةراملايفسبلهلوق»ثيدلا"هقرلاةقدصاوناهفقيقرلاوليلاةقدصنع

ل۔هأتوقةبعجرتوبهذتومامزلابرجتيتلالبالاةراملاميبرلالاقةددش.ةلهمءار .

ىلامتهلوقومونكميأمناكرسلاقيامكةرورجمينهبةراجتيمسرصاعخبشلالاقتيبلا

تدخحتااماوءامنلاوءانتقالذختتملاهنالاهناكزنعيفعامناوقوفدميأچقفادءامنمف
ينطقرادلاد_:نعيلعثدحفءاحدةوثرحلارعبوحضاونلالبالااهانه ٠ يلولهال

تذختا.ذارةبلاولاالالعفلعمسالااذهوةلماعممحيهو"4ةدصلاوملافالو

او.حو.فانموقصم ! ١ ةداعوأممانباحصأضص۔؛ثدحلارهاذخأدقول۔.ال

كلاموةداتقولوحكملاقهو\:.نورخااهجواورفلاولبالان٥لماوعلافةاكزلا

4 اوذخا\غا!ينأكوان,اعصأدنع ٩ ذوخأملاوهاذهوهريغورفهجنالاقسنانا

1 ر٭٫ءم
مهبهذ_٠وطاتحالانابرضاهنمعفدلافناليعاسلا.نودمنادلا-اجف

ناكولماوماانيماهذخأيهنأامنمملد_جأفيعاسلاامأطايتحالاىلعينبمىلات
موهسلإبكسماهفةاكزلابوجولاقنموتيد_ ١ رهاظاعنملالعاومنناقاللا

حتفبةخنلاو»ريجلايهةلمهملانوكسوفاكلاضب«ةعسكلاينالوهلوق»هيلا
يضرفنصالمزجهبوديبملايأقيقرلاةمجعملاديدشتونونلا لماوهلارقبلاليقوهنعةتلا
يهومضلابوهيناسكلالاقوديدشلاقوسلاوهوخنلانمهنالباوصلاوهوبلعلاق

رايخاهنالكلذبتيمسليحلاةدحوملانوكسوميجلاحتفب(ةهبجلاو)لماوعلارقبلا
رايخيمممعلاقومهديسلمجوموقلاهجوواهرايملةعلسلاهجولاقيامكمماهبلا
انلكتوادهبهيفناب(تمتو)ديبعلاولاغبلاوليلاةهجلاهيلبقو»ليلا
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عجرتوبهذنومامزلبرجتيتلالبالاةراجلاهميبرلالاإةقدصةهبجلايفالوةخنلايفالو

ةديبعوبألاقهميبرلالاقإليذلاةهبجلاوقيقرلاةخنلاوريجحخاةم۔كلاوتيبلالهأتوقب

نكملامةقدصاذهنمءيشيفسيل ةربرهيبأنعدبزنبرباجنع(ةديبعوبآ)ةراجتاا

ةقدصهسرفيفالوهدبعيفلجرلاىلعسالهملسوهلعهنلاىلصهلالوسر«لاتلاق

اذاهنافاهناودعامتنالاوةونقللالاهنم.قيفحنرالاهبرتش,ناكلذو(ةراجتالنكملا.هلوق)

بوجوواهلصأاهمنالآهنيذلاوبهذلاكرشملاح؛ريهوةراجتلاةاكزاهبفتبجوةراجتللاهذخأ

اهباعسانلاعمجأدقو(رتبسكا.تابيطنماوقفنا)ىلاتهلوتنمذوخأمةراجنلاىفناكرا

ةاكرلابوجوةح.عملاةلدالانامثعاجالاو"هبالابجوجحموهويلحنبدوادفلاخو

لمالاحعرفلاءالمعبوجولمازلتسالاقياطبةراجتلايفاهوجوىلعةلادنيد:اايف

ةقدصرلسملاىلعسإاهدنعهاوةعامجاذ.أداورتيدمحلا{ةر.هيبأنع4وت]ملأهتناو
ملسودحالو,طنلاةاكرالاةاكزقيقرلاوليلاىفسيلدواديبالوه..رفالودد.عيف

ن-ثاولمملامهدبعلاإهسرفالوهدبعيفهلوق)رطفلاةتدصالاةقدصد..!ايفسال

لوسرلنالنيسلانيذهنعيكزيزاملسللمزابالهناينليخلاسرملاويناسنالاسلا
يفةاكزلابوجوبلاقف(ةفينحبأفلاخو)ا.منانكزنعىنعدقملسوهياعهتنالسةتل
زاهدنعزامئناتياورهنعهيغفتدرقنانافلسنلاىلاارظناناناواناركذتناكاذاليلا

ه.اعچدروإرشعلاملرجرخموموقتوأران؛دسرفلكنعجرخمنانيبريختكلام

ينعمنعدعلفاكوهوةلاىلعالة.ةرلاىلعهذيقنلال۔خ!بيجأور)بابلاثدح

ثيد_لابهلدتساو»اعاجالطابوهودبعلايفهلثعلانينأزاجلحصولوثيدلا

ةراجتللاناكولوانلطمسرفلاو"دبعلايفةاكزلابوجومدبرهاظلالهأنملافنم

هبصدمخيفءاملعلانمد>اوريغهلقنامكعامجالابةتباثةراجتلاةاكززاچباوجلاوم

ملعأهللاوثدحلااذهمو
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مدهمةاكزلاعنميفديعولازتم

ميهةاكزلاعنميفديعولانوسخلاونماثلابابلاتح
هدنمدعولاورشلابفيوختلاديعولاواهلهأىلااهميلستمدعاهمن.هةاكرلامنمهلوق»

بذكاةلاحتسالاهفلخزوجالىلاستةللارابخأوربخاهالكوريملابصتخمهناف
فاذههتالكللدمالالدعواقدصكبرةاكتمنوهدللوقلالدي.الىلاعتوهفهلع

دعولافلخواكذكدعولافلخدعتتناكبرملانافرشبلاقحيفامأوىلاعتهللاقح
سعاشلالاقامرك

4يدعومزجنمويدامب!فاخم٭هتدعووأهتدعوأناويلاو<

ففللا4۔اعاوزاجافرثالادعوبىلاعتبرلادعوبابلااذهيفقرفلاضمبساقدقو

بابلاثرداحأيفدىولاو4داعملافلخمالهللازا+لئاقنمزعهلوقنعاولمحنوهدعو

فالخهبفاهعنمكديعولايفلخاداهمفدناكماعماهريخاتلهوةاكرلاعنمىلعهجوتم
صاعزعالباهرخؤمنأيدنعحيحصلاوامأروفلالعقلطملارمالالديلههؤشذم

عييضتلاةشخويدامللنابصملافمهضعبللوقوهواهناشنواهنلاواهباهذلايغميهنال

ىلعلديةالصلابباتكلاينآبلاغيفاهنةنامثقلطملارمالايفةيروفلابلوقللال
ينالاسابعنباتيدحيفهملسوهيلعهقلاىلصههلوقكلذكواهنادأيفةعراسملاديكأت
لوحفلوحلخديتحنكمتلاحماهيفطرفنمهليقو«ةاكزلامناةالضالبابلايف

ةتناىضرديعسيبأخيشلارايتخاوهواهلاعيضمتميمامكلهيالهليقوزهكلاهوهف
لوقلا١ذهنوحجريممهدعانمهخبتهلعهعبنوهتماقتسانمعضاومفمرجهوهنع

هدوصعمناليارب77نماربتياليكةعسوتلاكلذنمخيشلاضرغوهربلع

لوقلاوناكمالادنعجارخالاىلعثحللبسلانعلثسولفةءاربلابابسأيفتحبلا
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ءاجام
ةنلاىلص»»هيبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأهةاكرلاعناملتقيفف

هلتقيةاكرلاعناملاقملسوهيلع «

الورظنلاينفىوقأوهوةكربنبدحتيبأرايتخاوهناكمالاتقونعاهرخؤمنايصمب

مكلدايتنالامليهنافهفالخمامالاكحذاالانيملسملاءارآرميأربذخآنمأرب
ملعأةناواعاججامامالا

ميهةاكرلامناملتقيفءاجامزتم

ث,دبحنمهانعمملسمويراخبللوفنصملاهبدرمتثيدحلاهسابعنبانعهلوت»
هللادبعنبراجثدحنميئاسنلاوملسمواضياىئاسنللوهوةريرهيباورحنبهللادبع

ريغصلايفيناربطلادنعسنأنعريغصلاعماجلايفودارملايفحرصأفنصملاثيدحو

نأيوونللراربألاةيلحيفويوانملالاقرانلايفةمايقلاموبةاكرلاعنامطسوالايفةخسنيفو
ىلعةنعلةنعلنيمبسونيتنئاةنسلكيفلزنيىلاعتها ىلعةنعلنيمبسوىراصنلاىلعةنعلودوهيلا

امأواهذخأقحتسبناكمرماهعنماذاثلذةديبعوبلاقلتقيةاكرلامنامهلوقإلةاكزلاعنام

فيكوهتعاطسانلامزلتالواهذخاللهابسبلهنالاهاياهعنمنملتقيالفهريغ عفدمهمزلي

وهالوفانصالاكلتنمرابجلاسيلوةصوصخمفانصالاهبجوأدقىلاعتهنأىلعهيلامهناوكز

دجونالداعلامامالاىلااهعفدهمزليواهببطاخلاملابحاصومهيفاهمضوىلعنومأللا

نماهعنمولفنبتيىلعاهئادأنمنوكيىتحةيناملافانصالانماهلحميفاهمضوهيلمفالاو
ممدارفاوةريثكفانصالانالكلذىلعهلتقدحالسبلنكلفالخالبكلهفانصالا

مامالاناكاموهنيعبمهنمدحاولةبلاطملانيعنتالفضعبنماهبىلوأمهضعبسبلوةديدع
واهذخأبطاخلاهنالةيناملافانصالاماقماهتبلاطميفامئاقلداملا ناكأهلهأينابعضوواهتمسقب

الولداملامامالاىلادودحلارصأوىلامتةتنادودحنمدحهلتقنافهاضيأولاهعناملتقل
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لاقديزنبرباجنعچةديبعوبأ» ابأنأانغلب ينومن۔ولتتلاولاقهنعةتايضرقيدصلاركم
اهذخأقحتسيمامانماهعنماذاكلذةديبعوبألاقعيبرلالاقههبذعمهنتاقلالاقع

هماهاياهغن.نملتقيالفهريغامأول

دجلانالدودحلاةماقارئاجالزاجأنميأرىلعىتحعضوملااذهيفهت۔اقارئاجالزوے

دودلاواهوحتةقرسلاىفهفالخمنلاققحتيالفةاكرلافانصأةرثكلةهبشعونهيفانهاه

نعالوطمةعاجلااضيأءاورثيدحلاهركبابناانغلبهلوقلهملعأهتناوتاهبشاابأردنت
يبأنعمدنعهظفلوالاقعناكماقانعمهضمبةياوريفنكلةجامنباالاةربرهيبأ
لاةفبرعلانمرفكنمرفكوركبوبأناكو4ملسوهيلعةتلاىلصهتلالوسر)يفوتاملةريره

ىتحرسانلالتاقأنأترصأملسوهيلعةتلاىلصهللالوسرلةدقوسانلالتاقتفيكرع
ىلعهباسحوهقحالاهسفنوهلامينهمصعدقفاهلاقنفهللاالاهلاالاولوقب لاقفىلاعتهنلا

اوناكاقانعيتوعنمولهتناولالاقحةاكرلانافةاكرلاوةالصلانيبقرفنمنلتاقالةللاو
وفرعلاقأهم:.ىلعمهنلتامل(ملسوهيلعهللاىلصهلالوسر)ىلااهنودؤب حرشنأالاوهامهللا
يتومنمولدوادىبأويذمرتلاوملسمظفلىفوقحلاهناتفرعفلاتقالركبيبأردصةللا
ةن_۔مابتملزعملادلونميندنالانوناهدهبنيملاحتفبچقانملاو»هنودؤباوناكالاتع
يفهاوفلتخادقو»هدضعىلاريدبلاقاسهبدشييذلالبحلانيعلارسكب}لاقحااو)
مالكلانالةراقحلايفةشلابملاهبدارملاناىلانبققحملانمريثكبهذفهبدارملا
ةاكزلاقملابدارملاهليقو»ريقحتلاوليلقتلايذتقيفقييضتلاوديدهتلاجرخمجرخ
درلاهديبعينأوليمشنبرظنلاوىئاسكلالوقاذهوةنللايففورعموهواولاقماع
لبلاوهيذلالاقملاناكلذىلعمامحوءاهقفلانمةعاجلوقوهوةنالالهانممهريغو

مدقتاكةنلابملدارملانابهبقمتو»هيلعثيدحلالمحزوجالفةاكزلايفههفدبجمال
ىلعنالةضيرفلامذخؤييذلالاقملاداراهمليقو»ثيدحلافةدارصريغةم.ةملاو
نيدلانعاودترافنصنيفنصاوناكةدرللهأهيباطخلالاق»امطابرباه۔يلسةاهبحاص
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امهادحاناتفئاطةقرفلاهذهوةريرهوبأمهانعنيذلامهورغكلاىلااولدعوةللااوذبانو

ينهاوعدىلعهوق.صنيذلامهريغوةفينحينبنمباذكلاةمليسمباحصأ باحصأوةءوبنلا
انتتيبنةءوبنلةركنماهرسابةقرفلاهذهونميلالهأنههلباجت۔انموىسنملادوسالا
ريغاةءوبنلاةيمد(ملسوهيلعتناىلصدمح) ينماوةماببابةمليسملتقىتحركبوبأمهتاقفه
عئارشلاوركتافنيدلانعاودتراىرخالاةفئاطلاومهرثكاكلهومعوجتضقناو:انل

نكيلفةيلهاجلايفهيلعاوناكامىلااوداعونيدلاروهأرماهريغوةاكزلاوةالصلااوكرتو

سدقلادبعدجسموةنيدملادجسموةكمدحسمدجاسمةثااثيفالاضرالايفهللدجس

نيباوقرفنيذلاهرخالافنصلاولاق اهئادأبوجوواهسوجواوركنافةاكزلانيبوةالصلا

نرامزاكلذيفمسالااذهباوعديملامناوينبلالهأةقيقحلاىلعءالؤهولاقمامالاكل
مظعأتناذاةدرلالهأىلاةلجلافمسالافيضأوةدرلالهأرامغيفملوخدلاصوصخ

يفنبدرفنماوناكذابلاطيبأنبيلعنمزنمينبلالاتقأدبمخرأوايهمهأونيرسالا

اهبحمسيناكنمةاكزالنيمناملاءالؤهنمضيفناكدقوكرسثلالهأباوطاخمملهنامز

مهنافعوبربينبكتالذيفمهيديآىلعاوصبقويأرلاكلذنعهودص:اسؤرنأالااهعنمبملو

يبأىلااهباوثعبينأاودارأومهتاقدصاوعمجاوناكدق كلذنمةربوننبكلاممهعنفركب

ابأمجارفرمعلةهبشلاتعقووفاللاضرعءالؤهرصأيفومهيفاهةرفو هرظانوركب
' ناكوثيدلاسانلالتاقأنأترمأملسوهيلعةللالصءيبنلافلوقبه.اع«جتحاول

ركبوبأهللاةفهطئارشلمأتيوهرخآيفرظنينألبقمالكلارهاظباقلمترمعنماذه

لاواهطئارشارطأةقلعت.لامومدةمصعتنمضتدقهيضقلانأديريلاملاقحةاكزلانا

الاواههدحأبلصحمالنيطرشبنلعملا يفزاكفاهيلاةاكزلدروةالصلابهسياقمثمودمهرخ

فلتخلادركلذلوةباحصلانماعايجاناكةالصلانمعنتملللاتقناىلعليلدهلوقنمثكالذ

سايقلابركبيبأنموموههلابرمعنمجاجتحالاةيضقلادذهينعمتجادقوهيلعقفتملاىلاهيف

عيمجناوسابقلإصخمومعلازأىلعثكالذلدو نمدحاولاحلايفدراولاباطملاهنمضتام

هراوصهلنابوركبأيأرةحصرعدنعرقتسايلههتحصربتعموهيفىعارصاءانثتساوطرش

( حيحصلاعماجلا _١٠ يناث )
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ءاجام
لاقسابعنانعديزنرباجنعةدعوأمتم٩ال,ملبعتالةاكرراعنامنااح

اهعنامكاهيفيدعتلاوانالاهلاقةاكزلاعناملذالصالهملسوهيلعهللاىلصهلالوسرلاق

اهلهأريذلاه.فدييذلاوهاهيفيدعملايعيبرلالاق «

اىلد!يتلاةجحل\هردصحارشلااىلاريشرقملاهنأتفر.ذهلوقىنعموهوموقلالاتقىلعهمبات

بوج,يركنميفهلوقالانسحمالكوهوهنمدارلايهتاةلالدواصنهماقأيذلاناهربلاو

اناةدرلالهأورفاككرشماهبوجوركنمناقحلانافينبلهأةقيقحلايفمهنأةاكزلا
نولوأ:.ةانبثلذبمهفةلجلايفبوجولاسفنالءيبنلاريغىلااهئادابوجواوركتا

ملع١دنلاونوكرشمهكلذموبو>ولاسمركن١نصمهو

-).4"٩ااصلبةنالةاكزلاعداناءاحامرجح

الوىتمرمغهنالةااصهلهتالبفالةاكزلاعنمنثيأهةزلام1ةالصالهلوق«

ناكرأن٥نكرةاك.اناماضرأه«نبننتملان٠هنلاليقتاعا{نبقتلانمالاةدا.هلاهتناله

ناكرأضعبمد_مااذاوةاكزلاوةالصلااهنمسخىلعىنبمالسالاناغةالصلاكمال۔الا

هد_عاوقضبتمهدہنااذاتبلاكضمبلانودضعبلابمتتالوههجمدامالسالا

ةاكزلاىدأوغناملااذهراتولفهناكرأمدهتبهتعغ:هلاوزاهعفتنيالهنافاه.اعينبتلا

جانحمالووهامكميقتسيهنافهنممدنلاحامااذاتيبلاكةالصلالدهمزلي!اهجو
اظ.اغنتتارمثالثكلذلوتلارركياهاثالثامهاقهلوق»ءانبلاىلاهناكران.مناغلا

اهيفيدعتلاعيبرلالاقهاهسامكاهيفيدعتلاوهلوقهنواهتلاىلعاديدشتوراكنالايف
رلانافهلاموأهسفننعةيقتاهعفدبنمكلذكواهاهريغلاهمفد,يذلاوه امبعفدبالةاك
كلذكو-اهمجيالةاكرلانالايوينداضوعاهنعذخايلاهعفدينمكلاذكومرغم
دقهنالالعتماذهناكاماوكاذهنعيزجالهنافهثخاوهلاههدرانماهحرخانص
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ءاجام
»هلامكنلاقمال)اهيلع٩'ع<كةاكزلاعنامسدحىفالس

ںاكاناودلاةز.2يدعتلاينعمواهحوىلعاهدوبملفةاكزلارمأںصهلدحامزواج

يدعتلاوعلاثيحنمملاظمناملافاهقحىفملاظامهنمدحاولكنالاهمنامكاهيفيدعتلا

لابمالوءادابسافاعثبولطملاالخلعناكاذاءادانالءادالاترحنمملاظ

ملعأهللاوةءايقلاموبعرشامفالخىلعةدابعهلل
.هر:4ةاكزلاعنامبيدهيفءاحاماجح

سابعنياد:۔.نموهفهلبقيذلاثدحلاىلعفوطعماذهمالسلاهلعهنعوهلوقه

٦٩ملسو.اعهللاىلصهنلالوسر{لاقلاقةربرهنأنعىراخرلاهاوروفنصملالع

نراب٢هلعرفأاعاحشةمايذلامو.هلاههلل٠هكزدُّملمال.هنلادانآنص

اا_.كزنكانأثكالامانآلوي.هرقد_شينعيهرت.زهلاذخأحةما.ةااموبهقوطل

ةياوريفمهبللباذ۔عالنايبةياورلاهذ۔هيفوةيالاه“نولخ..نيذلاںب۔۔حالوإ

رحرىلالقنبنكلفنصملاة.اورف٠باسحلان-غارفلابكلاذمطقني١فنصاا

ةدحهغولبانهاهةرثكرلابدارملاهههلامرثكنمهلوقبىلاعتهللابذايء!اوهنم بادنلا
اكة۔ضغلاوبهذلالاملابدارملاوهلامرثكدقفباصنلاكلمنفةاكرلاهعمنجنيذلا

نبديزةياوريفعقوورجحنبالاقكزنكانأكلامانأهلوقيفيراخبلاةياورهباعتلد
هلتحصةما.ةلاموبناتاذاالااهقحاهنميدؤيالةضفوبهذبحاصنمام2

يناتالو«لاق»هرهظوهبنجوهنهبجاهبىوكبفمنهجرانيفاهباعيحافراننحئافص
اهركذينلاةيألاقفاوترانيدنباةياورفاعنيرمالاعوقولامتحالنيتياورلانيب

«منمجراناهيلعىمحموي»ىلامتهلوققفاوتملسانبديزةياورو“نوقوطسزيهو
نأرذينأثيدحنمنيخيشلادنعءاجدقفةيشاملانماهمنامباذعهامأوزهةبآآلا
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نيبةللايضةييتحهباذمبلكومناتبب.زهلعرقأعاجشةروصيفةمايقلاموه.اجهكزبملو

اهقحيدؤيالمنغوأرقبوألباهلنوكبلجرنماملاقهملسوهيلعهللاىلصءينلا «
تزاجالكاهنورقبهحطنتواههافخأبهؤطتهنمسأونوكتاممظعأةمايقلاموياهبينأالا

} هتاكزجرخمليأهكزبملوهلوق»»سانلانيبىذقيىتحاهالوأهيلعتدراهارخأ
ل:.يراخبلاةياوريفوعرقأعاجشةروصيفةمايقلامؤيهلامهئيجيأچءءاجهلوقو «

هعنملءازجهبذعيعرقأاعاجشهلامريصيىلاعتهللاناىنعملاوعرقأاعاجشةمايقلامويهلامهل

اهضعبقلخيو؟يشريغنمءارشالاقاخملجوزغهنافهللاقلاخيفعدبالوهن.هتناتح

قاخوبزالنيطنمماللاهلعماىلامتقلخدقواهسانجأتفلتخاناوضهلنم

لكىلعهتنانامنوكلذنمدشأببهذلانمةيملاقلخسيلفراننمجرامنمناجلا
ركذلاىلعمقيوةميظءلاةيحلاوهونابعثلاوهرسكتونيشلامذبهعاجثاو»ريدق؛يث
عاجشلاهليقو»لاوطتايحلانمبرضزابعتاراتخملايفونيباعنعمجلاوىثالاو

عرقييذلاهعرقالاوفسرافلاب:اويوهبنذىلعموقييذلاهليقو»ركذلاةيحلا
همدلامبطء.تهسأررهشنالعرقأيحو«ليقهه.ةرثك۔اطعمتبيأهسأر

عرقأيمس«ليقو»هسأردلجبهذيهلعلفاهسأريفرمشالةيملانأببقمتو «
تايلانمعرقالاهليقوهسأرةورفطعمتتىتحهأر27م۔اا؛ئرقيهنال

ةب:1:چناتبييزهلوق»هسأربرشاليذلاسانلانمعرقالاومسلانمهسأرضيبايذلا
هاتدشببزىتحملكتلاقينيقدشلايفناتللاناندبزلاامهونيتدحوموءارلاحتفبةبز

زاتقاحهليقو»هبنيعقوفناوادوسلازاتتكنلاايههليقو»امهنمدبزلاجرخيأ
ل۔؛.ةسأرىلعناتجل«لقوجزهلايتلزةلزنمهتلحىفاههلتوهدافنافنتگا

هباذعهلاضوفميأههباذمبلكومهلوقههيفنمناجرخمنابانهليقو»نينرقلا
هةنايذقإىتحهاوقلاليليكولاةلزعه.اذعيفوهفهنمنكمتلاوهيلعطاستلاب
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نينيعلا7دربلواححانلافنبيبرلاةلزعمملاةوغرنيبا_١االكن٥“هذف

رباجنعةديبعوبأ«رانلاغؤطتةفدصلانادمكءاجامتههةفدصلايف»

نبا» «ةرقشولورانلااوةتالاق(لسوهيلعهتناىلصءيبنلا)زعد.ز

لمهوةنابذايعلاورانللذخؤيمثهباذعبهليكوتلةياعوهفسانلانيبءاضقلامتيتحيأ

هعلخنبهللايضقينأدجمبتاحم.هلقمأهباسحنمهغارفدهبعاجشلابذعي

١ . . ٠

يكحواهمضوءارلاحتفبةوغرلا(مملاةوغرهلوق)لمتحمنيهجولاالكواصنهيفدجا

ةيلاملالهالةنلمضلاورثكالايفحتفلاب(ملاو)هنايلغدنعءيشلاولعيدبزلارمكلا

4 امه>امتيفنيتبيبزلاةلزنمبهلوق»تامومطملانملتاقلاوهوميمتىنبلةغلر۔كلاو

اجناكاهحامتلادنعرظانللناحوليايجناليرامتسازاجمةوغرلاىلعنبتبزلاقالطازاىنعي

تريدحلايفنيتبيبزلابدريملياهنينيعلاامهبدريملوهلوقلهسةوقنمكلذوناتبيبز
نيتتكنلادريملكلدكوامهتدحةئ.هوامهنفلخلك۔ثيفامهناهبشتاتاكنراونينيعلا

سنألوالاىنعملاوهمظعلاورمالال.وملثد۔اقا۔نالهنيعقوفن!وادوسلا

اضيأوسانلانمريثكىلعهفصوىمنخمهنكللاحلاحيسناكناونبتتكتلاوذوكلذب

ةهةقدصلايفنوسخلاوماتلابابلاتح

يفيأهةقدصلاىفهلوق عوطتلاةقدصلإدارملاواهلضف

ممرانلاءىفطتةقدصلاناءاجامح

يدعنعىناسنلاوملسمويراخبلاهاورث.دحلا4ملسوهلعهللاىلصءىنلانعهاوق«

د_حأونيخيشلادنعةياوريفورانلاءيفطتةقدصلانافهلوقمدنعسيلنكلمناحنبا

اهندبوكنياولمجايأخلاهكرانلاارةتاهلوق»ةبيطةملكبفاودجمملنافةرةقشبولورانلااوقتا
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ءاحامرانلاءينطتةقدصلاناف

ةتنالوسر)نعيننلبلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأىلفدلاديلانمريخايلعلاديلانا»

لطللامسقمرلادسيدقهنافةرمتقشبروكذللءاقتالاناكولوربلالامعأوتاقدصلانمةياقو

ىلعكحلادارملاو)هفصنوأميدلابناجةمجعملانيشلارسكبقشلاو)كلذقدصتملارقتحالف

ةرمتلاقشفزاف(هرباريخةرذلاقثملمعبنف)ىلاعتهلوقهريظنواهليلقواهريغكةقدصلا

بنعاهيدينيبونينمؤملامأةشئاعمطتساانيكسمناينشلبكلاملاقورذلانمليقث
ىرتكبجمأةشئاعتلاقفبجتواهبلارظنيلعجاهاياهطعافةبحذخنادنالتلاقف
اهبهلري۔ذتواهدمختيأهرانلاءىفطتةقدصلانافهلوق»ةرذلاقثمنمةبملاهذهيف

يدحلاىفوهورامتسالانعاهتنكسأةنتفلاتأفطأهنمو نمقدصتلاةمالسنعةبانكت
.يفطتةقدصلاناورانلاءاملاءيفطيامكةئطملاءيفطتةقدصلانادروامهانمعورانلا
ملعأةنلاوءوسلاةتيمعفدتوبرلابضغ

.هةهىلفدلاديلانمريخءايللاديلانأءاجامزح
هلعهنلاىلصهللالوسرهنأرمعنبةتادبعنعيراخبلاهاورثيدحلاهيننلبهلوق»
ىلفسلاديلانمريخايلعلاديلاةلأسملاوففنتلاوةقدصلاركذوربنملاىلعوهولاقچملسو
بيسملانبديعسوريبرلانبةورعنعوةلئاسلايهىلفسلاوةقفنليهايلعلاديلاف
يكحنا يناطعأفهتلأسيناطعأفملسوهيلعتناىلصةتلالوسرفتلأسلاقمازحني
هلكروسفنةواخسلهذخأنفةولحةرضخلاملااذهاميكحاللاق.يناطعأفهنلاسم

ريخايطلاديلاعبشيالولكأييذلاكناكوهذهلكرابيلسفنفارشابهذخأنموهذ
اثشكدعبادحأأزراالقلايكثعبيذلاو(هةللالو-راب)تامفميكحلاقفىلفسلادرلانم

:هنمهل.ةنايأبف.اطملاىلاايكحوعديهنعهنلايضرركبوأناكفازدلاقرافأىتح

نيماسلارشعمكدهشأيلالاقفاثيشهنملبينايبافهيطعيلءاعدهنعهللايضررنا
نمادحأميكحأزربفهذخايناىبأفءيفلااذهنمهقحهيطضرعأياميكحىلع
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ةلئاسلايهىلفسلاوةقفنملايهايلعلاوىلفسلاديلانمريخايلعلاديلالاق(ملسوهبلعةتناىلص

دييلابدارملاايلعلاديلاهلوق»يفوتىتح«ملسوهيلعهتنايلصةتنالوسرفدعبسانل

لاقوةمالاروهجهيلعوثيدحلايفاهريسفتهيلعلديامكءاطعالاوذخالاةحراجانه
اذهولاقةليلقلاةيطملانمريخةليزجلاةيطعلاناىنعملانأكوةممنلاىهانهديلاةتابننبا

يفصنللفلاخماذهوظفلجوأمراكىلعثح ةقفتملايهااعلاوهلوقفلبقيالفديلاريسمت

مهوةبلاطلاةلئاسلابدارملاوةيطعملاةقمنملادارملاههةلئاسلايهىلفسلاو يطعملانعناتيانك

تاياورلاهيلعترفاظتدقوثيدحلاسفننهىنعملااذهبىلفسلاوايلعلاريسفتولئاسلاو

آلاىلقسلاديلاهليقو»روهملالوقوهو لاؤسرينبمالاؤسبناكءاوسةذخ

هللادبوةبطملايمههللادينافهبلعقدصتلاديلبقهللاديفعقتةقدصلانابهدرو٨

يدبأيفوهامناثحبلانالرظنههيفو»نببامهاناكوايلعامهاتلكوةدخألايه
آلا هلوقراتعابوءاطعالاىلاهديتسنعوثلككلامهنوكرابتعابفهتنادبامأونيبد

يردبلاه“نسلانعولاحلكىلعابلاهديوذخالاىلاهديتبسناهبهاضروةقدصمال

الاديلاناةفوصتملانمهموقلاقو»هيلعقفاوبملوةعناملاىلفسلاوةطعملاايلعلاديلا ةذخ

نبالات»ةمالاهيلعتةفتاامفالخوصنلاهبءاجامسكعاقلطمةيطلانملضفأ
ناكلاذهزاجولوةأزدلابنوجتحبمهفلاؤساااوباطتس:اموقالاءالؤهىرأاموچةبيتق

«ةدئافإهذتعايذلاديسلاوهلهسان.ىلوملاوقنعافاقيقرناكيذلاوهقوفنمىلوا

ترفاظتدقويطعملاديمبرأيدالاد ترفاظتدقولئاساادي(ام.:اث)ايلعاهنابرابخالا

ولعلانيبةلباقمملوابلاحنذخالاوءاطعالاةيفيكلقفاو.اذهوالماتذخأءاوسىلفساهنا
هذهفالثمىطعملاديهيلادمتنأدمبولوذخالانعففعتملادي(اهثلاث)اهنمقتشملالفلاو

هذفاهففلتخادقهذهولاؤسرينبذخأآلادي(اهمبار)ايونمماولعايلعاهنوكبفصو
يلعنوكتفدرطيالفيونعملاامأوسوسحملارمالاىلارظنااباذهوىلفساهناىلاعج

ملعأهتناوايلعاهنوكقلطأنممالكلالمحمهيلعوروصلاضعبيف
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ءاجام
نافارةدصتلأقمالسلاهيلعهنعسابعنباقبرطنمو(ءودلاعراصميقتةقدصلانا)

ةّةفنلانا(متكءاحامزحء.وسل'هتهعفدنوءو۔لاعراصميقتةقدصلا

ةتنا'ىلصهللالوسر)لاقلاقيراصنالادوعسميبأنعينغلبعيبرلالاق(ةقدصلهالاىلع

(ةقدصهلهأىلعلجرلاةقفن(ملسوهيلع)

متهمءودلاعراصمقةقدصلاناءاجاموتح

يفنرابحنباويدمزتلاجرخاومدقتملادنسلابيأ«سابعنباقيرطنموهلوق{

بضغءينطتلرسلاةقدصنالاقملسوهيلعهللاىلصءيبنلا»نعسناثيدحنمهحيحص
ءوسلاهللاهاقولاقبثالذنم7ظيأهقهلوق«ءوسلاةتسمعفدتوبزلا

هيفعقييذلاعضوملاوهوعرصممجعراصملاولفهنمهظفحاذارسكلابةياقوهب
لكنبسلاحتفب(ءوسلاو)ناسنالااهيلعتوميتلاةلاحلاميلارسكبهةترلاو»ءودلا

مثهىلامتهلوقيفىنسحلابلبوقكلذلوحةياملكنعهبربهورومالانمناسنالامنيام
نيذلللاقامءوسلااؤاسانيذلاةبقاعناك ةعالاءوسوسل!ةتيم(دارملاو)ىنسحلااونسحأ
عأةناوقرغلاوقرحلاكةثدرلاتالاحلانمهتبقاعدمحتالامدارأ(ليقو)

متهإةقدصلهالاىلعةقفنلانأءاجامتح

ةمفهلوق)يذمرتلاو"يراخبلااضيأهاورثيدلا(يراصنالادوعسميبأنعهلوت)

لجرلاه:هفتامانهاهبدارملاواهنمأاذامهاردلاقفنأنممسا"هبقرنازوةقفناا(لجرل

مداخوةجوزنشمملهأتيومهلو۔دنملكهلهاداراوبحتسهومزالنمهتصاخلع

ؤياةقدصاهنوك(ىنعمو)دلوو وهوبا۔:حالاطرشبةقدصلاىلعرجؤيامكاهبلعرج
هدنعنمباوثلااهببنطيوهللاهجواهبديرينا



(٨١(

ءاحام

لوسر)لاقلاقكلامنيسنأنعديزنبرباجنعةديبعونأ(لئاسلاءاطعاىلعثلايف (
ميهءاجاميتحقرحمفاظبولولئاسلااودر(ماسوهيلعهتناىلصةللا

هملسوهبلعهللاىلصيبنلانعيننلبلاقةدبعوبأههاقسوأاملسمممطأنملضفينه

ةهلثادلاءاطعاىلعكلايفءاجام

هدنسميفدمحأةياورنمريغصلاعماجلايفهركذثيدحلاهكلامنبسنأنعهلوق
وبأويذمرتلاىورونكاسلاتنبءاوحنعمهلككلامويئاسنلاوهخمراتيفيراخبلاو

درهودرتالواليلقناكولوهبدربًاثيشهوطعأيأهكلئاسلااودرهلوقلهانعمدواد
رفاحلاةلز:بمنغلاورقبللوهوماللانوكسوةمجعملاءاظلارسكبهفلظلاو»نامرح

لجريفاملوفلظملاورقبلالجريفالوفخريعبلالجريفامللاقيفريخاوسرفلل

يفةنلابملاديزملهركذورانلاهتقرحأيذلاوهميلامغلهىترملاولهرفاحرامخلاوسرفلا

باطملاىنعمم۔مفنرمريثكلالضفىلعهيبنتليلقلاركذيفرحوبألاقةراقملا

لئاقلانسحادمتو

ههاكلقيطتنلقاليلقف٭اكناوتعطتساامريللالفال

ه“هلقأالاكراتتنكاذاري»هلانمريثكلالعفتىتمو

مههاقسوأاملسممطأنمهلضفيفءاجام]ملعأهللاو

هلظماوهيفةدايزديعسيأةياورنميذمزتلاودواديبأدنعتيدلاينغلبهلوق «

ابوثاياسماسكملسمامأهملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر»لاقلاقديمسىبأنعمهدنع
رامننمهللاهمعطأعوجىلعاملسمممطأملسمامأوةنملارضخنمهللاهاسكىرعىلع

ةدحاويهةرمهلوقلموتخملاىنيحرلانمهللاهاسءا.ظىلعاملسمىقسماسمامأوةنجلا
زلاكلخنلارامننموهورمتلا ىلمعكرتيهنالةغالالهاعاجابسبايلاوهوبنعلانمبيب

( ح,جملامءاملا _٦١١ _ يناث (
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موتخملاقيحرلانمهللاهاقسهاقسنموةنجلارامننمتلاهمعطأةرمتانسمممطأنملاق

ءاجام
ةللاىلصءيبنلا»نعةريرميبأنعديزنبرباجنعةديبعوأهنيكملافصوف«
ناتمقالاوةمةالاهدرتسانلاىلعفوطييذلافاوطلااذهبنيكملاسيللاقملسوهبلع

هبنطفيالوهينغيءانغد_حاليذلالاقهللالوسراينيكسملانفاولاقنانرمتلاوةرمتلاو

مناحوبألاقسبيبىتحسمشلايفكرتيوعطقيمثبراقيوأفجىتحهباطرادمبلخنلا

ىتحكرتتفةقرسلافولاوأاهنعففخيلتلحأامدمبةرسابيهوةلخنلاتدجامبرو

هفوةمعطالاعاونأنماهراجشأهجرختاموه«ةنجلارامننمهلوق»ةرمتنوكت

اهبارشوأةنجلارمخنميأ(موتخملاقيحرلانمهلوف)اهتممطألضفأاهرامننأىلاةراشا

يذلانوصملاوههموتخملاو»هبفشغاليذلاصلالابارشلاورخلاةوفصقيحرلاو

يذلاهليقو»هتسامتنعةرابعوهوهباحصأريغهيلالصيملوهماتخلجاللذتني
ممطلايفهنمنودامرخآنادارملليقو»هوحنوعمشلاونيطلاناكمكسابمشح
نوةسي)ىلامتهلوقىلاءاماهيفوهرخاىلاتيهتايأباتكلاتمتخمهلوقنمكلاةحئار

عأهللاو(موتخمقيحرنم

مدهينيكسملافصوينءاجام]وت
«نيكسملاسبلهلوق»دحأوناخيشلااضيأهاورثيدلاهةريرهيبأنعهلوق»
ديدشتوءاطلاحتفبههفاوطلاهلوقلهتاكرحتنكسلاملاةلقنمهنًأكقنوكسلانمليعغم
انهفاو۔طلابدارملاورادتسااذاافاوطوافوطفوطيءيشلابفاطمهلوقنملامفواولا

ريسلابعنقيىأ(ناتمقللاوةمقللاهدرتهلوق)هومطينامهلأسيسانلاتويبىلعرودينم
هذهبفوصوملاىلعنيكسملارصقامناخلا(هينغيءانغدجمالهلوق)تيبللهأنععجريف
الوسانلالاؤسلهفاوطيفةكرحفاوطالنافاضيأودشأاهعمربصلانالتافملا
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ءاحامسانلالأسيفموقيالوىطعيف

لوسرهلاقلاقةريرهيبأنعينبلاقةديبعوبأچةللاليبسيفةقفنلالضفيف «
ملسوهيلعهللاىلصةتنا هنبجوزقفنأنمه

هلوقويطميفهلوق)ءيشلانمةءافكلادملاوحتفلابءانفلاوهدنعامبمناقلارباصلااذملةكرح

نسحولاوحالالكيفءايملابابحتساتبدمحلايفويننلاباوجيفبصنلاباه(لأسف
ةلالدهيفوحاملالانودففعتلاهتفصنميفاهعضوىرحتيناوةقدصلاعضوىفداشرالا

ناونيكسملانمالاحأوساريقفلانالوقينم ريقفلافهيفكيالهنكلءيثهليذلانيكسملا

مهافرحبلايفنولمعينيكسملتناكفةنيفسلااماهىلامتهلوقهديؤيوهل"يشاليذلا

امهليقوريقفلانمالاحأوسأنيكسملا(ليقو)اهبفنولمعيةنيفسملناعمنيكاسه
جاجتحاوكسمتدحاولكلولأساليذلانيكيملاولأسييذلاريقفلاليقوءاوس

ملعأهلاوجراعملانممبا۔لاىفكلذميممتركذ
متهيةناليبسيفةقفلالضفينءاجامتح

هلوت»يئاسنلاولسمويراخبلااضيأهاورثيدلاچةريرهيبأنعينغلبهلوقه
هتاضرمىفيأةللاليبسيفءايشالانمءىشنرمنيخيشلاةياوريفدازهنيجوز

ركذهنافيئاسنلاهيلعوداهملاصوصخليقو.ريملاباوبأرمبابيأنم

ثيدحلاركذثيحىلاعتهللاهحربترملاعينصلوالاىلعوداهملاباتكيفثيدلا

نمناكامونينوأنيفخل:.سنجنمعفشلانيجوزلاىنمموةقدصلالضفيف
هركذريسفتلااذهودحاوسنجنمنانالانيجوزلانمدارملافايهلثموهفنيجوز
ملسمدبعنمامملسوهيلعهللاىلصةتنالوسر»لاقلاقرذيبأنعهلةياوريفيئاسنلا

هدنعامىلاهوعدبمهلكةنجلاةبجحهتلبقتساالاهللاليهسيفنيجوزهلاملكنمقفني
يفيدونهلوقلنبترةبفارقبتناكناونبريعبفالباتنانالاقكلذفكوتلق
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نوةال۔هلابابنمهيعدةالصلالهأن٠ناكنريخاذهنادبعأةنحلايهيدون

بابنميعدموصلال۔ه١نمناكنموهةد_صلابابنهمىعدهقدصلالهأنمناك

د_>حاىعلللهفةرورضنماهلكباوبالاهذهنمىعدينمىلعامركبوبألاقنايرلا

4معللاق4هللالوسران:اهاكباوبالاهذهنم

ىنمواهاوام.جنم4زلا4;:ءعديأةلاباوأنمىعدنيخيشلاةاوريفةنملا

هل.نبامالعاكلذبرهشيهنأينعيريخاذهةنادبعايهلوةبةنجلايفىدانبيأفنصالةياور

لفيأريخاذههلرةوهلهأنموهيذلابابلانمةنلاىلاىعدي.هتحردلاهفرونسحلا

ممظ»تالهيفنبونتلاوتاريملانمريخاذههانعمليقونيجوزلانمقفنأامباوثهبدارملاو

نممدارملاليقولفنلارثكبنمميأهةالصلالهأنمناكنفهلوق»ةدئافلارهظتهبو
ةناد,ءابهللاتيفباوبالالضفأوهوةالصلابابنميعدهلوق»ةالصلانسح
هجولاهرثكينمميأهةقدصلالهأنمناكنموهلوق»بابلااذهنمةنجاالخدا

قدصتلابزوفورعملاهبصتخموكلدبىعسييذلابابلانميأةقدصلابابنمهلوقوهنلا

موصلانسحمنلنر4تو١لفنلاموصرثكمنيأ4موصلاله١نمناكنموهلوقو«

بابمسايرلان‘نال_هذةاتحتالادبدشلوءارلاحتفب4نانرلابابنميعدهلوقو<

ظفللانيبهيفةبسانملاتعقوامموهونوئاصلاهنملوخدلابصتخةنملاباوبانم
هنالعبشلانعيرلاركذبيفتكاومئاصلالالسانموهويرلانمقتشم4الهانمهو

د_حالةياوريفوعوجلانممئاصلاىلعقشأهنوكلوأهمزلتسإهنأثبحنمهيلعلدي
ةامثيأباوبأةنجللونيخيشلاةياوريفولمملاكلذبهنمنوعديبابلعلهألكل
اهنملخديةعاطلاتاهمأنمةدابعباببىمسياهنمبابلكوةحيحصلاثيداحالايفامك
ةدراولاباوبالاميجنميعدةدايزلافصوباهاكاهنمرثك.تسان٥وةدابعلاكلتهلع_رلغنص

يهوةدئازةرورضنمهلوةيفنموةيفانامخلاچيعدينمىلعامهلوقةدافرلابابرالاعركت

لوخدوهودوصقملالوصحلباوبالاميجنمىعدينملجايتحاوةرورضسيليااممسا
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نيجوزنمناكامونيلعنوآنيفخلثمىنعينيجوز(عدرلالاق)مهنمنوكتناوجراو

ءاحامملعأهللاواملثم

لاقلاقكلامن!سنأنعديرنبراجنعهدبعوأمترسلا4دصلضفف:::-

ثيدحلاركذوهلظأالالظالمويهلظيفهلامهلظيةعبسملسوهيلعةتلاىلصةتلالو۔ر
ةهءاجامتحهنيمهقفنتامهلايشملمتالتحاهافخأفةقدصبقدصتلجرولاتتح
لاللالاملالاقمالسلاهيلعهنع4ةيرطنمومتملالالاملانمهقدصلايف-

يأمعلهلرة.هباجظاهاكباو.الاهذهنمدحأىعدلهفهلوقيفلاؤللدهعاذهوةنملا

مهمايصوممةدصومنالصةرتكلمهلامركتوايظعتباوبالاعيمجنمنوعدبهحامجنوكب

اعماجناكهنالكلذهلىجرامناوهمهنمنوكتناهلوق»ريذلاباوبأنمكلذريغو

ملعأةناواهلكتاريحلاهذهل

متمردلاهةدصلضففءاجامح

نمضرغلاوةرامالاوةيالولابابيفه_حرشمدقت4ثدل١هللامهلظيةعاسهلوق«

ةياورلايفوهنيميبقفنتامهلامشملعتالىتحاهافخأفةقدصقدصتلجروهلوقانههركذ

قحتساىلاعتهةتناهجوءافتباهتقدصىفخأنمءافخالايفةغلابموهوهنرهتقفأامةمدقتملا

دنرمنع«دمحأىورو»»هلظاالظالمويهلظيفهلظيىلامتهناومثوةليضفلاهذه

لوسروممسهناهل_۔وهيلعهللاىلصهنلالوسر»باحصأضعبيثدحلاقهللادبعنبا

هبدارأنااذهوهتقدصةمايقلاموبنمؤملالظنالوقي«ملسوهيلعهللاىلصةت

فهلظلبسايندلايفهتقدصناىنعملافهلعوفنصملاثدلقباطموهفرسلاةتدص

دنرمثدحفوهوصاخلظبابلاثدحيفلظلافةةدصملاقاطمدارأناوةما.۔ةلا

ملعأةناواهلظاهباوثلعجوأهلظتفهتقدصدسحتنأبسانلاىلااهادسايتلاهتقدصلظ

ميهلالحلالاملانمةقدصلايفءاجامزيح
وههلالحلالالاهلوقوفمدقتملادنساابكلامنباسناىنعيهقيرطنموهلوقف
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يبأثيدحيفهانعمكلذكوهبحاصبحوربهانعمهعيبرلالاقهةنجلاىلاهبحاصبئار
نوت)!ابلاهركذأنمدقيذلاةحلط

ميهماعطلايفةكربلاوهبقدصتياملضفأيفتح

يفىعاردقوداهجيفةمينغوأضرالايفبرضوأةبهوأثرانمهقحبهذخأيذلا

حوربيذلاوهلاملاكلذفهتوقحىدأوهطورشمزتلاوىلاعتهللارءاوأهحضووهذخأ
قوقحلاءادأباهيفهلوخدلاببسنوكييأةنجلاىلاهبحاصب نا۔حالاوتاقدصلابعوطتلاو

ةقدصلالضفنأىلاةراشابابلااذهيفثيدحلاركذامناوبناجالاوبراقالاىلا

ةباورهبتحرصامكلااملالالانمقدصتنمللصحمامناةمدقتملاثيداحالايفروكذملا

قدصتنم«ملسوهيلعتناىلصةتنالوسرلهلاقلاقامهريغونيخيشلادنعةريرهينأ
اهبحاصلاهيبربمثهنيميباهلبقتيهتلانافبيطلاالاهتنالبقيالوبيطبسكنمةرمتلدعب ,

نمناكاذاىنغلاحدمىلعلدي(ثيدحلاو)لبجلالثمنوكمتحهولفمكدحأيبريام
لوسرباحصأننماسانناملسمدنعرذيلأثدحيفوقوقحلاهنمتجرخاولالح

لسوهيلعهتلاىلصءيبلفاولاقملسوهيلعهللا,صهللا ررجالابروندلالهأ_.هذةتالوسرايهه

لو۔ر»مرقأفثيدحلامهلاوملوضفبنوقدصتيوموصناكزوموصيويلصنامكنولصي

تاجردلاروجالاوةريثكلالاو.الاةثلثمروندلاوكلذمهلوقىلعملسوهيلعهنلاىلصةتنا
راصىنمبحارنم:لعافهحئارهلون»قدصتلابمهدابزببسلباوثلايفةدئازلا

ىلعدرلاهيفولابقتسالانهلعافلامساناىلاةراشاريصييأحوربهلوقبعيبرلاهرفو
وههةحلطيبأثيدحيفهلوق»ينآلاةحاطىبأثيدحيفةدحوملاءابلابهاورنم
ىلعلديههركذانمدقيذلاهلوقوهيتالابابلالوأيفهركذينأيسيذلاثيدلا

ىلعاههاقبألبفنصملاةرابعريغيلوبترملاهرخأامناوعيبرلاعضويفامدقمناكهنا
ملعأةتلاوامدةمناكهنااهنممهفيليهام

ميهماعطلايفةكربلاوهبقدصتياملضفأيفنوتسلابابلازتم
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ءاحام

رباجنعةديبعوبأچبراقالايفةقدصلالضفأنأوهيلاهلامبحأبقدصتنميف»
ناكولختنمةنيدملابالامراصنالارثكأةحلطوبأناكلاقكلامنبسنأنعدبزنا

«دجسملاةلبقتسمتناكوهءاحريب»هيلاهلاومأبحأه

امهدحأنيثيدحلوالاىنعملايفركذهماءطلاىفةكربلاوهبقدصتياملضفأىفهلوة»»

يبأثيدحيتاثلاوهءاحريبإفوهوهيلاهلاومأبحأبةحاطيبأقدصتيفسنأثيدح
صارقايفسنأثدحوهودحاوائيدحيناثلاىنعملايفركذوينصلاةحينالايفةريره

هملسوهبلعهللاىلص»هتكرببالجرنيعبستمع..شأريعشنم

ميهيبراقالايفةقدصلالضفأنأوهلامبحأبقدصتنميفءاجامزي
وأويذمرتلاودمحأوكلاموناخيشلااضيأهاورثيدحلاههكلامنبسنأنعةلوق»

مأجوزناكويراصنالالهسنبديزوه(ةحاطودأناكهلوق)مهريغويئاسنلاودواد

نوكسوةدحوملاحتفب(٠احريبهلوق)لوالا.زجلايفهركذمدتدقوميلسمأسنأ
تفوءايلا ةغالاهذهولاقةنيدملابعضومولاممساىهريثالانبالاقوةلمهملاءاملاوءارلا

اهمضوءارلاحتفبواهركوهابلاحتفب"احزيبنولوقيفاهيفنيثدحملاظافلأفلتختامريثك

اهميدقتوءارلاركوهلوأحتفباحمربدامحةياوريفورجحنيالاقرصقلاواهحتةبواهبفدملاو
اهحصفأىجابلالاقوفلأةدايزبنكلهلثماحرابدوادنأننسيفولاق.ةيناتحتلاىلع
حارلانمىلعيفهنالاقويناغاصلامزجاذكوروصقمءارلاحتفوءايلانوكسوءابلاحبن

حاربا!هريغلاقوفحصدةفةنيدملارابآنمرئباهنانظوةدحوملاريكبهركذنمولاق

ريغوارجشنمهذةرتساليذلازاكلا ناتسبيهوهنمىلعيفاحريبولاقتلازاهناكه

ةفاضالاليقوربلاهيلافيضألجرمساءاحهليقو»ةنيدملابيراصنالاةحاطيبال
هلرق»مهضعبهركنأوءارلايفبارعالاتاكرخاذهىلعوءاجيلافرحلثم
املابقتساوهملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»دجسميأهدجملاةلبقتسم
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سنألاقبيطوهواهئامنمبرشواهلخديملسوه۔اعهناىلصهنلالوسر<ناكو

بحأناةحاطوبألاقهنوبحتاماوقفنتىتحربلااولانتنل»ةيآلاهذهتلزنامف
» ةتنالوسراياهعضفةنادنعاهرخذواهربوجرأهللةقدصلاهناو(ءاحريبايلايناومأ

حوريحئارلامكلذحخم«ملسوهيلعهتناىلصهلللوسر»هللاةفتئشثيح

هاهئامنمبرشيواهلخديهلوق{اهفةبغرلايعاودمظعأنموهوافرشلاكنمهابا

كنتملولذااهبفبغيامماهنالفالوأامأاضيأاماكنمناتلصملاناتاه بغرامكلذكن

ىلصهرانآنمةكربلانوسمتلإنيملسملانافناثامأوهمالسوهللاةالصهبلعىفطصملاهبف

يأ(ربلااولانتنلهاوق)هيفةهشاللالحولحيأهبطوهوهلوق»»مل۔وهيلعةنا
ريدلاليقوةعاطلاليقوىوقتلاربلاليقون۔لاهلاقزوبحتاماوةف:"ىتحآراربأاونوكتنل

.اهربهلوق»دهاجموسابعنباودوعسمنبارعىوربلوقلااذهوةنملالو

ةبويندلاةلجاملااهترمنديرأالينعيةرظتنملااهندئافوةرخذمااهتجيتنواهريخيأهاهرخذو
امفرصافيأهاهعضفهلوقإةللادنعةيقابلاةبورخأالاةلجنألااهنبوهمباطألبةينافلا

حتفبهخمخمهلوق»»هتلكارأثيحنيخيشلاةياورينوربلادوجونمتثشثيح
انونموامومضماهدبدشتبواكونماهمضبوهنودبونيونتلاعماهرسكوةمجمملانوكسوءابلا
لاقتو؛مثلانمبجمتللاملوقيةلكيهوةغلابمللاهرركوتنونوتضفختلصوزاليقو
ةروريصلاينعبحاورلانمةزومهملاءايلابهحارلامهلوق»ءيئلابءاضرلاوحدملادنع

درفتةدايزيهوةنجلاىلاهبحاصبحوربهلوة.فنصملادنعثدحلايفهري.هتعقودقو

حارهانعم«ليقو»لصافلاطوقسبثيدحلايفتجردنافيوارلنماهنالمتحمواهب
حوربهانعمهليقولاومالاسمنأكلذوةبرقهتفاسمنأهانعمهليقوفهرجأاهيلت
حلارلامكلذان.وقدنعتاياورلاضءبيفوودنلانعحاورلاىنتكاوهبودنيورجالا
لوعفمىنعهيفلعافيليةوثرمنونبااذزاكنلرماتونبالكحروذياةدحوملا

ىلافنصملاراشأوفحصدقفةيناتحتااباهاورنمنأىليعامسالاىعداوحوبرصيأ
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هلل١لوسراب)لمفاةحلطو.الاقنوبرقال١يناهلعجتزأىرانأوتلقامتتع۔سدقوةن١لاه۔>حاص

ءاحامهعينبوهبراقأيفةحلطوبأاههسةف

ىلصهتلالوسرلاقلاقةريرهيفأنعلزنراجنعةدسعوأ:1ةحاايف<

:يندلاهحا"هقدصلامعلملسوهلعهللا:

مهيفوةحاطيبأبراقأينعيهنيبرقألايفاهلعجتنأىرأانأوهلوق»مدقتاميفهسكعع

ةقدصلانيبمجلاهيفنالملسوهيلعهتناىلص»كلذيناراتناونيكاسملاوءارةفلا
لاقلاقةجامنباويئاسنلاويذمرتلاودمحأدنعرماعنبنايلستيدسحيفوةلصلاو

ناتنثامحرلايذىلعيهوةمدصنيكسملاىلعةقدصلا4ملسوهلعهلاىلصهللالوسر»

نامزيفةديلوتقتعأاهنأثراحلاتنبةنوميمنعهناخيشلاىورو»ةلصوةقدص

لاقفملبوهيلعنلاىلصةلللو۔.رل»كلاذتركذفهملسوهبلعهللاىلصهنللوسر

لثتماياعراضملاةنيبهللالوسرايلعفاهلوقهكارجالمظع|ناككلاوخااهنبطعو

ةياوريفعقودقوصيصختلالمتحممومعههمعينبوهبراقايفهلوقليلاهبترشاام

ملعأهللاوبكنينأوتباثنبناسحنيبهقهناهريغوملسم

مهةحنملايفءاجامتح

لاقةربرهيبأنعامهدنعهظفاوهانعمناخيشلاىورچثيدحلاةررهىبأنعهلوق»

ودغتةحنميفصلاةاشلاوةحنميندلاةحةللاةقدصلاممذماسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

جاتنابدهملاةييرقلانبللاتاذةقانلااهحتفزوجوماللارسكب(ةحتللاو)رخابحورتوءانإب

اهيطعيةقانوأةاشنمحنمبااميساوهوهلوحمىنعمبةليفهةحبنااةقدصلامنهلوق»

مسالااذ۔هورسكلابةحنملااضيأىمستوعطقنااذااهدربمثاهنبلبرشيالجراهبحاص

ىلعينصلاو»ءاطعلكىلغقلطأىتحهلامعتسارثكمئاهباصتخمناكلصالايف ينغنزو

لخدنإءالانالءاتلاوفالالابعمالهبو۔.دسلاقااذصاههجةقانوأةاشنمنالاةربزمغ
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«نبالاةريزغلايفصلاوةاشلاهحرملا(عبرلالاق)رخآبودنتوثانابحورتإف

اجام
لاقلاقكالامنسنانعدبزنراجنعةدم۔عوامتمامطلايف"هكربلاف::ص

هيففرعاافيعض(ملسوهيلع1ىلصةئلالوسر)ترم۔تء۔۔دقملسمال"هحلطوبا

املارامختذخامثريمشنماصارقاتجرخفممذتلاق؛ئشنمكدنعلهعوجلا

ىنصلاةحينلابقدصتلاحدمامناوينصلجلاةريثكلاةلخنلاضيألاقيودارفالادحيف
.-`_"۔...7َ
باحني4١رخابودخوانآحدرهلوقو«اهمدا7املةماتلاةيفنألالوصحنماهف١

واةحنملاةحدامةفصةلجلاوودفلاتقفورخآءان١زلتكعاكزاتدز١ءلماهنبلنم

اوناكبرعلاءايخسأضعبلملوةحودمساهنوكلسنعلأنمعباوجفانثتسا
ىلعماركلاعبطلةفلاخماهنالةيطعلاهذهنومذب نرابمهيلعادراهحدفةيجسلاقيرط

نألاةراشاهركدهنأرألبمجءانثوليزجرجأهلليلقلاناوهاككرتيال4٠َكرديالام

عأةناوهمودأكلذلضفأناوةعفنمرثكأناكامةقدصلالضفأ

هتهماعطلايفةكربلايفءاجامزتم

وبأهلوق»ملسمويراخبلااضيأهاورثيدحلاكلامنبسنأنعهلوق» وهچةحلط
دقوسنأمأيهةلمهملانيسلامضبيميلسمأالهلوق»سنآمأميلسماجوزيراصنالا
يبأاهجوزركواهركذمدقت تعمسدقهلرق»ةحلطينابيبروهفسنأاهناوةحاط
ةوزغيفتناكةصقلاهذهنابهاوملامالكرهاظحلاملسوهبلعةناىلصهللالوسرتوص

نمكدنعلههلوقلةحصلاوةوقلافالخف.ضلاوايهاويأهافيعضهلوق»قدنملا
عطقوهولافقاولقلثمصرقعمج«اصارقاهلوق»اللقولولوكاملانمياي؛يش

ءاملارسكب«راجلاو»اصرقاصرقهتطقاذاليقثتلابنيجعلاتصرقلاقيزبلانمراذص



(٩١(

ه۔اعهتلاىلصهللالوسرىلاىنتانسرا.هضعببىنتدرويديتحهتسدوهضعبزبلاتفاف

هعمودجسملايفاسلاجملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتدجوفتبهذفسنالاقملسو
لاقفتفقوفسانلا وباكلسرأ همامطبالاقفمعنتلقفةحلط

» زبلاتهلفهلوقلبتكوباتكلثمرخعجلاواهسأرةأرملاهبيلطنتبوةمجملا

هتفخأوه۔تبخأيأيهتسدوهلوق»هيلعه۔بناوجتعجورانلاضعبيفهتلعجيأ
تلعجورانلاضعبىفزيملاتفلاهناينعيرانلاضبيأههضعببينتدروهلوق «

ينتممعيأةشلئملاءاثلابهضعببينثتالوان.وقدنعةياوريفوءادرلاكسنأىلعهيقإ

هبلعهتراداوءىشلابءىشلافلوهوثوللانمذوخامهبىنتففلهانعمهليقو»هضعب

ريبعتلاهتاقىلعلديكلذكويبصوهوسن]لاتعسدثحزيلاةلقىلعةلالدهفو

تناكامىلاةراشاهئافخايفوهرئاسبسنألامتشاعمراملاضبيفهلعجوصارقالابهنع
ريغلانبع.هيلععقتيذلا؛يثلابدادبتسالان"نوجرحتاوناكمهنافمهقالخامراكمهياع

ةاساوملامسيالةلقزبملايفنالاحلاوهنيعهتأراذاهبهراثاوأهنمهتاساومنومزتلبو

(دجسملايفهلوق)ه؛رثويىتحهقوفلضفالفلسوهيلعهللاىلصهتنالوسرهبرثوأدقو
نيحهيفةالصللهملسوهبلعهتناىلصهيبنلاههدعايذلاعضوملادجلابدارملاليق

ةزمهبليقوةردعمةزمكلسرأهلوق»قدنملاةوزغيفةنيد۔البازحالاةرصاحم

يفانيالوهوةحلطوأكيلاىبيأمنتلاقفةحاطوأيلاكثحأيأماهمتساللةدودمم

نرعلدع4ملسوهلعهللاىلص»هلملودحتملمودحاواهادؤمناله۔الاسرا

مامطبثلسرأيأمامطباهلوق»لوالاتعابلاوهةحاطابأنالوأاماشتحااهركذ
ىلعكحلاهيفوغيلبتلانسحمالدمتويبصلوسرلانالةقيقحلاىلععالطاللثحبلادز.و
يبصراسلاىلعناكولويعادلاةباجاىلعلديومهبأامعراسفتسالاورومالايفتبتلا
ه؛لسراماعطلاراملعدة«ملسوهيلعةتناىلصههنأىلاةراشاهيلعءابلالوخدينفو

لاقاذهلفةكربلاتيبلالهالرهظبنأهعمةعاجلاوهمايقبدارأهنكلهعمرضاحهناوسنأ
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ةحلطإبانثجىتحانقلطنافسن|لاقاوموقه.منلهيملسوهبلعهتناىلصةتلالوسر»لاةمنتلقف

اندنعسلوسانلاب}ملسوهياءهللاىلصهللالوسر)ءاحدملميلنسماايةحلطوالاقهتربخاف

ةحلطابأنامهف«ملسوهيعةلالص»هناهرهاظهرج>نبالاقوفاو.وقهع.نا

ةحاطابأوميلسمانايذتقبمالكلالوأواوموقهلوحنللاقاذلفهلزنمىلاهاعدتسا

يلصءيبنلا»هذحاينأسناعمزبلالاسرابادارأامهنأبعمجفسنآعمزبخلاالسرأ

و۔عدينأهلربظوىحتساسانلاةرثكىآروسنألصواهفهلكأيف(ملسوهيعهلل

4۔ها.طان ٠ مهدوصعملصحيفلزنلاىلاهدحو4.م42ملسوهلعهللالصءينلا ,

ىلص.يبنلا»ىعدسانلا1ىاراذاهيلادهعهلسران٠يارىلعكلذ ٩ زالمتحمو

هيلعهتناىلص'ىنلاو»راثيااوفرعدقوءيثلاكلذمهيفكبالنأةيشخملسوهبلعةنا

جلىلعےقتسمريغهكمالكلااذ_هناب4درو,هدحو3االنرأوهملس-و

ا۔ذألسرأةحلطابأنايحولارونبفرعامل«ملسوهيلعةللايلص»هنالميوقلا
خلايضتقيمالكلالواوهلوةئهلزنمىلاهاعدتساةحاطابانام,ةيفيكهبهربخاوماعطب

سلالن!وسملاءاعدتسالاوءايحتسالاةلالدال.مارلاكلذيفحرص ٩ الهلعفسبل

لصحالةحاطيبأرمأبناكولهنالهلسرأنميأرىلعالوثلذيففرصتهلسبلهنال
هيلعهللاىلصههناباوصلافهيلاچملسوهيلغةتلاىلصءيبلاهىنأالباراطضاوعزفهل
ةكربمللصحإهمأوسنأعملياقزبخمريثكممججعابشاوهوةزجمملاراهظادارأهملسو
نيخيشلاةياوريفچانقطنافهلوق»مهتمدخبادآومهنيوطصالخاومهنيننسحبةميظع
سنأمدقتلنايباهيفوهترب_خافةحلطابأتئجىتحمهيديأنببتقلطناوقلطنافسنالاق
نألوقوهةربخأفهلوقاذهلعلديوريخلالاصدالوفيضاومداخلاةئيهكمديانيب

يأهمهمعطراممامطلانماندنعسياوهلوقلفمهعميأسانلابهلوقوخلامبادماايةحاط
تلاقفنيخيشلاةياوريفدازاليلقاثيشملمدقنفيكفسانلانمهعموهيلاهاناسراامريغ
ةنلا هللالوسرلبقاف(ملسوهيلعهللالصتلالوسر)لىتحةحاطوبأقلطنافمعأهلوسرو
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كدنعامميلسمابلاةف(ملسوهيلعنناىلصةتلالو۔ر)لخدفسنالاقممصعطنا.ماعطلان

ميلسمأهيلعترصمفتتفف(ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر)هبيمأفزعملاكلذبتتأف

ةرشعلنذثالاقمثلاقامماعطلاىلع(لسوهبلعهللاىلصهلالوسر)لاقمهتمدأفكع

ىلعةلالدوةمظعةبقنمملعأهلوسروهتنااهلوقىفوهعمةحلطوبأوهملسوهبلعةتلاىلص

وهوماعطلاردقملع»ملسوهلعهللاىلصهناينمتاهنبقيةوقواهاقعناحجرواهنيدمظع

ةياوريفوكدنع؟يشيأينيكدنعامهلوقزهاهلمفاملةحاصملالعيملاولوةحلصملاملعا
يألوهجملاةنيصهتتقهلوتلهراضحايفيلحميأكدنعا.ميلسمأاييملهنيخيشلا

: ريغصهبرقد٫دشتفمغ)ةكسلاو)ةكعميلسمأه۔اعترصعوراغصاهطقيأاتيتف.ج

) هتمدافهلوة)صخان۔۔لابوهولسعلاون٬سلابصتخموريدتس..لجنمءاعوليقو

مامطلاىلعهلرة)تبتفلاكلذلءادانمسلاوهوكملانمجرخامتاهجيأةزملاحتف
يالوقيزاهتلاءاشامهيفهملسوهيلعهتاىلصةتلالوسرلاقمثنيخ,ثلاةياورفو(لاقام

ن يفومادألاوزبملاينميةكربلاامهيفمظعامهللاهتنامابلاقمثةياوريفوءامسالاوءاعدلا
جرخمىتحاهنارصالعجلاهبءاج؛يشةكملافناكدةحاطوبالاقفنمسنملهلاقفةياور

عنصيلزبمفهللامسبلاقوخمتنافصرقلاهملسوهيلعهتناىلصهلالوسرلفحه .

اهطابرحتقاربتئجةياوريفوعستيةنفجلايفصرقلاتيأرىتحخفنيصرقلاوكلذ

سنأكلذبرومأملانأرهاظلاهةرشملنذئاهلوق«ةكربلااهفمظعأمهللا2مسلاقمن

يتلاةعصقلانافمهبقفرانوكيلةرشعةرشمانذاامناوهريغواةحاطوباهنال۔تحو

مهةرفامنا(ليقو)مهنعاهدعبلم,ةحليررضبالاةرشعنمرثكأاهبلعقاحتيالماعطلااهبف

كلذنأنونظيولكالاىلامهصرحدادزيليلقماعطىلااورظناذاريثكلامجلانال
مالسلاوةالصلاهيلعنوكينألمتحمو(ليق)ةكربلاقحمصرحلاومه.بثيالماعطلا

سانلاةرثكومامطلاةلقلريئكللالكالان.اويحتسيوااضعبمرضعبرثؤينأمهنمفاخ
قلطايايضاملاةغيصىلعةمجلار۔كب(نذا.هلوق)لزنلاقيضلم۔مةرف(ليقو (
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ىتحكلذكآوممشتحاواكفاولخدفةرشعلنذأماوجرخاوهبشىتحاواكأفاولخدف

الجرنيعبساوناكونو.جاموقلالكا»َ

متةلثسملاوهقدصلاهلهركتنمتمس

ةياوريفوهلوسرةطساوب(ملسوهيطهللاىلصءيبنالعافلاو)ةرشعللوخدلاحاباو

(الجرنيعبساوناكوهلوق)اوعبشومهاكموقلالكافةرشعلمثةرشملزذثالاقمثنيخيشلا
نذئالاقهناملسلاةياوريفوالجرںونامنوانوعبسموقلاونيخيشلادنعةياورينو
ءينلا)لكا.الجرنينامنبكلذلعفىتحاولكافهللااومسو:اومكلاقفاولخدفةرشمل

ةرشعيلعلخدالاقيراخبللةياوريفوآرؤسكرتوتيبلالهاو(ملسوهبلعهنلاىلص
يفوءيشاهنمصقنلهرظناتلعجف(ملسوهيلعةللاىلصءيبنلا)لكامنيعبرأدعىتح
نيبعجواذهكنودلاقفناكاداعفةكربلابهيفاعدمثعمجفيتبامذخامثملسملةياور
مهقحلمئنيعبرااوناك(ملسوهيلعةلاىلصهيبنلا)عماوعاجنيذلاسانلانأبتاياورلا

اونوكيناامانوقحاللاوعمسوأدهاشامعوارلكربخأفاليلقاودازمثةرشعمننوثالث
ضعبلاوفلختفهلسناءاعددنع(ملسوهبلعهللاىلصءينلا)ماوسلجنيذلاسانلامم

4ملسوهلعهناىلص»مهاعدتسانركلنيرضاحريغاونوكنااماواوقحلثماش

ملعاهللاواورضخكلذل

ميهيةلأسملاوهقدصلاهلهركتنمنوتلاويداملابابلايم
ةثالثبابلايفركذدقوسانلالاؤسياپةلثسملاوةقدصلاهلهركننمهلوقه

لاوةاكرلاياةقدصلاهلهركننميفاهدحاتيذاحأ لاؤسلاةيهاركيفزارخ
زئابكلانمةلممركذدمبىلاعتهلوقدحىلعمبرحتلانيمضوملايفةهاركلاب(دارالاو)
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ءاجام
تلاماهنعهللاىضرةشثاعنعدزنبرباجنعة.اسعوبأمتوةقدصلاهللحالنميفز

چينلةقدصلالحمالماسوهرلعهللاىلصهللالوسرلاقل

لاقوليقكلهركلجوزعةللاناحيحصلايفواهوركمكبردنعةثيسناككلذلك»

لمعتسايذلااهانعميفةهاركلانولمعتسيفلسلاناكولاملاةعاضاولاؤلاةرثكو

مرحمسيلامبةهاركلاصيصختىلعاوحاطصانورخأتلانكلوهلوسروهتامالكهيف

يفطلنفثداحلاحالطصالاىلعفللامالكمهنملمحنملمحمثهلعفنمحجرأهكرتو

هلوسروىلامتةلامالكيفينبنيالظفلواةهاركلاظفللمحنماطلغهنمحبقاوكلذ

يفيغبنياللايعتساهلوسروهللامالكيفدرطادقوثداحلايحالطصالاىنعملاىلع روظحملا

هانملعامو4اوقو(دلوذختبنانمحرلليغزيامو)ىلامتهلوتكالتعليحتسملا؛آردقواعرش

هگهلىنبنبامورعشلا هثدنلراساىلعهلوقوملينبنيامونيطايشلاهبتلزنتاموهلوقو

ناملسوهبلعهللاىلصهلوقوه)يعبنيامومدانباىنتشوهايمنيامومدانباينبذك

اذهيغبنيالربرمحلاسابلفمالسلاوةالصلاه۔اعهلوقومانيناهليعبنيالومانيالهلا

اهركديفدارطتسالامالكلاانبرخمادومادقالاةلزماهناف"هتكنلاهذهلهبنتلابجاولاف

عأةللاواهرطخمظمل

:1هقدصلاهللالنمهفءاجام-

رحن'هلاد۔عنعىنطقرادلاودوادوباويذمرتلاودمحاهاورثدحلا4ةشئاعنعهار«

درفتةدايزاهنافالاملثأتملالوهلوقالاةريرهيبانعدمحاوةجامنباوىئاسنلاهاورو
ىلعمارحابنافهضورفملاةاكزلاياه"هتدصلالحالهلوق»هيلعهنلاناوضرفنصملااهب

ىذلاىنلادحفءاملعلا4فلتخادقوهبالاهءارقفتاقدصلاامناإهىلاعتهلوقلىنلا

هبغك.لامهلنكيملنمانباحصاضمبهيلابهذامدعاوقلايفراتخاو"هقدصلاهعملحمال
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مهنفاوتخا.هقدصلاذخأوربةفوهفلولاىلامهنأؤموممو۔؟كوممتةفنلهلايعووه

نممهنموهمدخامداخرهنكسياتيبالخا.هعابولاهلصالا"هميقكلذيفربتعانم

لاةو)هيلاجاتحمالامفرصنمدبالوةلغلاىلارظناماوَه۔ةلاىلاكلذيفرظنباللاق

ماياراغلاهن.لكأينانجوهمدخممداخوهنكسيتيبهلورارقلالهانمناكاذا(مرضعب
لهأنمناكناوةاكزلاذخأيالفنيدهيلعسيلوةنسترقهلواهبكريةبادهلوةلملا
اهيلحمنغوهمدخمداخواهبكري"هبادوهلقثاهيلعلمحةلو_وهنكسيتببهلناكوهيدابلا

ملوةنستوقهدنعو ةاكزلاذخأيالفيناعملاهذههدنعتممتجااذافنيدهيلعنكي

يلوحباصنكلموهوةاكزلابجويىنغماسةةثالثىنفلام۔ةفماقملاررحنممن.و

نمباصنهيفغلبيامكلموهوآه.حضالاورطفلاهقدصبجوبوةقدصلامرحىنغوما

نوكبناوهوهقدصلانودلاؤسلامرحمىنغو٭َه_لصالاهتجاحنعةلضافلالاومالا

ديدثتومللرسكبةرماهكيوسةرميذلالوهلوق»هتروعرتسياهوهموبتوقهل
فرتلايوقلايوسلاةرملاوذميبرلالاقو"هقلحلامانندبلاحيحصيوسلاو»»ةوقلاءارا
ةاكزلالحتالهانعميفهليقو»"هشيعملاسكيفيمسلاوهوفارتحالاىلعرداقلايأ

ينعملاهكليقولهلايعوهيفكبامردقبباستكالاىلعردقييوقوهوةحصهؤاضعأن
لقعيذلالو لعردةلانعةبانكوهوةدشو للالايفنثيدحلايفهليقو»بسكلا
وهولا.ابهللحمالىنعلا(ليقو)سهاظلافالخوهوىلوااهكرتناىنملاوللاسقال

رقاهدعبم. جاتحااذااماوهلامماجىاالاماهالثأت.ناكاذاهللحتال(لزقو)هلبقامسب
ةراغكوأةعابتوانبدنمهيلعاهيذقيااهذخأب(ليقو)سأالفةشيعموملعبلطيفاهبا

٫ه ىنتسيلامهلسيلوكلذىلاجاتحااذاىرستوااهجوزلاضرااهذخاي(ليةو)

الااهبممطياالوقرطلاحالصالالوىتوملاناكلالوادجسماهبينييلاهذخأيالو
زااذهيفلصالاوهتبارقاهبلصيلالوهدالوأاهجوزيلالوةلفاناهبجحيلالوفايض
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لاملامماجلالثأتلافرتحملايوقلايوسلاةرملاوذيعيبرلالاق»الاملتمالو

ءاجام
س\ناكلاقيرد١.عسيفأنعدزنراجنعةد..عوأ«ةلئسملانعريفنتلاف«

هؤاضقهيلعبجنبدءاضقلاماواهنمهلدبالةشيمملامااهيلاجاتحانملةاكرلاحابأامناهتنا

لاملصأذاخنالشأتلاراتخملايفولامللعماجلالثأناعيبرلالاقالاملثأتلالوهلوف»
ةقدهلاناهكىنعملاوهالامل:اتمريغهلامنهلكايهناميتيلايصويفثيدحلايفولاق

نيصوصخفان_صالاهعرشدقىلاعتهتناناللاومالاممجمولوصالاذختينمللحنال
اهبءاينغالادادبتساىلاكلذىففالاهلصأتيولاومالاعمجنلتلحولوهريللال
ىتحقدضتاايفغلانم)لريقفللزوجنامردقيفسانلاهفلتخادقوه

د۔_حىلاذخأينازاجافميسوتلايفملابنم(مهنموزهنليلوهموبتوقىلعراصتقالابجوأ
ةاكزلاباصنهلايعنمدحاولكلوهسفنلذخايناهلاولاقوةاكرلاباصنوهوىننلا

ثمهبوأهرمعلوطيننتسيفةعيضهبيرتثيامرادقمذخأبزاهللاقنمهمهنمو»

تةبأامةقدصلاريخماللاوةالصلاهبلعلاقوىنألاوهاذهنالىنغتسيواهبفرجتيلةعاضر
دخانراهلفرتفانم4مو,لاقو+اونغغافےتيطعااذاهنعهللايضررحتلاقوىنغ

دحنعجرخاذاالامهردفالآةرشءناكولوهتلاحشمىلاهبدوهيامرادةم

اهءاروايفو77هبتك\مدخ.نالاد۔_:ءالاىلا4برذقالاو«لاد_:ءعالا

اهفانيالع:سوتلالاوقوكوتفاناوكبلقتفتساعرولللاقيهقييضتاهنودابفورظن

ةلعماجلانيبولاملبينغتسملانيبقرفلالوصحلع.اجلابلثأتملاعسيرلاريسفتىلعتبدحلا

قوفءيشعجلاناف حيجرتيفدهنلاجاتحيفراتخملايفامكلصأتلا,لبألاريسفتىلعاهيفانيوىنغلا
ملع١هللاوجراخنرحجرملاسامتلاىلازاوقالا

دت1نعريغتلافءاجامج-

لاق4املادسايفوماسهويراخبلااضياهاورثدل١»ىردام.هسفانعهلمق+

٩١۔يناث( )ح:حاام.ال١۔_٣
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منهدنعامدغنىتحاثال:مهاطعافهولأ۔منمهاطعافلوهبلعةتنايلصةتنالوسراولأسراصنالانم

نميدنعنوكباملاق ربصتنموهتلاهنغبنذتس؛نموهللاهمفبففءتس)نموجعهرخذاننلفريخ

هيلعهتناىلصةنالوسر»تتأفلامريغبانكرواديهشدحأموبيبألتديعسوبأ

تلقهتناه۔فعأففمتسينموةللهانغأىنفتسانلاقينارنيحفاثيشهلأسأملسو
يردلاديعسيبانبنمحرلادبعقبرطنمچيئاسنلاىورو»تمجرفيريغديريام

طوخوهيناعمنمءيشببطوخثدحلااذهيوارديمسابأنأىلعلديامهييأنع
رجحنبالاقمهنمةعاممىأچراصنالانمسانهلوقلكلذضعببمازحنبميكحاضيأ
نوكبامهلوق»غرفوينفيأةلمهلالادلاوءافلارسكبچدهنىتحهلوقفمهؤامسأنيعتم

لاملانمعيشلكيأطرشللةنمضتمةيربخاموانايبنمولاميأچريخنميدنع
هاياكمنمأوهس:>أوهؤبخأهرخذأههىنعمو»كنعهرخذأنافكيطعأيدنعدوجوم
راذتعاهيفونيترملئاسلاءاطعاهيفوءاخسلانمهبلعزاكامبرامشاهيفوكنعهبادرفنم
هكرتىلوالاناكناوةجاحاللاؤ۔لازاوجوففمتلاىلعضحلاهبفومدلادنعلئاسلاىلا

ثالثلادمبدرلازاوجهيفوراعبسلناطلسلالاؤسناهيفوةلئسهريغبهقزرهيتايىتحربصلاو

هففههلق)ىلامتهتنانمةفعلا_اطبوألاؤسلانعةفعلاهسفنابطييأففحتس.نموهلوق «
افغيفعهللاهل.ىنعااونيخيشلاةياورلةقفاو.يهوماغدالابهفعيخسنلاضبيفو(ةلل
كرتوتوقىندأبعنقنمينعييهانلانعظفحلايهوةلاءاطعاوهوفافنالانه
يهوةعانقلاهلعلهسآلاؤدلا ءانغت۔۔الابىنغلارهظييأهضتسينموهلوقوفىنفيالزنك
وهأنع ههللاهننيهلوقوفتلانماينغلهاجلاهبسحيتحلاؤسلانعففعتلاوسانلالا
ينغينياينفهلهيأ سيلثيدلايفوبقلا سفنلاىنغىنغلاامناضرملاةرثكنءىنلا

لمحوأىلامتةتنانمربصناىلعقيفوتلاباط.يأربصتينيخيشلاةياوريفوربصتنموهلوق»
ةعاطلالعربصلاىلعل_تشيربصلانالصصختدعبميمعتوهوهةاش.فاكتيوربصلاىلعهفت
ىلعوةيصملانعو ةرارمعرجتنأ,سانلايديأيفامىلاملطتلانعولاؤسلانعربصلاوإيالبلا
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دزنرباجنعئةديعوأ٨ربصلانمعسوأوهلربخوه٠اطعدحأىطعأاموهللاهرصب

كدحذخألهدرابيسفنيذلاوئملسو.اعهللاىلصهللالوسرلاقلاقةررهييأنع

اموهلوق+ربملاهلعلهمييأديدشتلاب4هللاهربص4اوآوهبرريخا4اأحوك۔ش.الوفكالذ

نالديملاىطعا.يثاهقوهالةم.ذربدصلانايبهربصلان.حوأوهلريخوهءاطعدحأرطعأ

ىلاعتهلوةىفةالصلالعمدقاذلوتالاملاوتاصاامراكملعهاجهنالتاماةلاىلعأربهلاماق

لامعالاودهاشااوفرا.ا4عستتهنأعسوأهنوك47الصااورصلاباونبعتساو«

ىنلاربصلاةياغءاضرلاناب«بيجا»هباوحرصاكهنملضنأءاضرلاهكليقنافزهدصاقملاو
ىفهبدارملاذاهيرباصهاندجواناإهىلامتهلوقهيلادشرباكهنعايهنجاسيلاهم.الاهبدت.يال
وهفالاواضرهه.نوكيامهوحو4ة> 'مربصافىلاعتلاقىنللاذهيفوادجصقانماقم

ملعأةتناوهيةييابالاكربصاموربصاو«اننعأإكملنافكبرربصاو«لسراان.مزلاولوأ:ص

هريرهانعمهدنعهظفلودانم.دحاوملس.ويراخبلاىوره؛"ثيدلا٥هر.رهانعهلوق«

هرهظىلعبطتحيفمكدحأودبنللوقملسوهيلعهنلاىلصةتلالوسرهتمسلاق

جرخاو«ه.:موأهاطعاالحرلأسنأنصهلريخسانلانعهبىنغتسيو٠قدصتف

كدحأذخأيںالهمل۔رهيلعهلاىلصةنالوسرفلاقلاقماوملانبريبزلانعهيراخبلا

سانلالأسينأنمهلريخههجواهبهتناىنكيفاهعيييفهرهظىلعبط>ةمزحيقأيفهلبح

ىنعملااذهدكتراملسوهيلعهللاىلصمدأاما4هديبيعيذلاوهلوق<٥ونموأهوطعا

يثحملالاق(كدحأذخأيهلوة(ةقدصبعوطتقاا؟ينلاىلمعفللاتوبثهفوعماسلاسمنف

ناىلعةلخادمالبذخأبنألهلعلوعراضملاىلعةلخادمالبخسنلانمهانيأرافاذك

ن١نريخهلوةهربخادتبمنوكيردصعاهدعبام.كي۔ةفيراخبلافئةردصملا

ةبصانلاناهنمتفذحدمتنوكينألمتحيولاقمسقلاباوجةيحسالاةلمجلاوخلاينأب

ملعاةتلاومارتنانمريخيديعملابعمستملووهقربلاكبريهتابآن.ووفدحىلععراضم
هرهظلعهلوتورطاعمجباطتحالاوفور..هليح١)هرهظلعتاطتحفال.>هلومتو(
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زانمهلريخهرهظىلعطتحيفالبح ه.:.وأهاطعاهلأسفهلضفنمةتلاهانأالجريتأي

٥رهظلعلايفرطخلامهجيفىنسلا١رطتحيقاعتهوا٥ر¡ظلمعهل.حفيافوذحعقاعتم

ىلعقشزاوسانلالاؤسنمريخهزاوه۔منممظعناودحألكلباطتحالازاوج7

وهواريخداطع.يذلاةمساولئاسلاداقتعاب-ليضفتلاةميصبربعهلريخهلوق«سفنلا

هاطعأيأ(هلضفنمهتناهاتأهلوق)باستكالاىلعةردقلاعملاؤسلايفريخالذارىثةقيقحلاف
نيبنالاالكزالهعن.واينغلاهاطعازاينذلالاؤسنهريخباطتحالايأىنلادارملاوالام

عنملامغولاؤدلاللذتيفرمالاناكهنزاوذخألاوللذتلايفرشلاناكهاطعانافارش

4٩4ءرملانمسماولوسانلالاؤسنعهزغتلاوفغ.تلاىلعكلاهثدحلافو«هلذو

كلذلضفيملعرشلارظنيةلئسملاحبفالولوكلذيفةقشملاباكتراوقزرلابلطيف

ىلعلخديالكلذواهيلع لوئسملاىلعلخديالوطعياذادرلالذنهولاؤ-لالذنملئاسلا

ةميبقنعمل۔۔جرخأهةلثمهللحتنميفةمناخهلئاسلكىطعأناهلاميفقيذلانم
انيتأتىتحألاقفاهفهلأسامل۔وهيلعةللاىلصةتنالو۔رتنأفةلاحتامحتلاققراخمنبا
تاغةلامحلمحتلجرةثالثدحالالالحالةلئسالازاةصيبقابلقمئاهبكلصانفةقدصلا
ىتحةلشسالهلتاهلامتحاتجاةحئاجهتباصألجروك۔2مثاهبيص,ىتحةلئسملاهل
يدنمهالثموعىح٣هتاصألجروشاعنمداذلسلاقوأشاعنماماوقص

لاق5شعن٥اماوقباصيىحةلذهلتاخل4ةافاااذتماصأدقلهموقنماحلا

»جرخأو«اتحاهبحاصاهاكتمحسةصقانةلغلاننهاوس\دشعنمدادس

رةفيذلةثالثلإلالالةلسملالاقهزاملسوهيلعهللاىلصُىنلانعسناعدوادواودجا

ة_ءارغلانمناسنالااهلمحتيامهةلاحلاوهعجومديذلوأعضغممرغيذلوامقدم
ىهوةلصأتسملاةثداحلاوةفآلاهةحئاجلاونيملسملانعءالبلاعفدونيبلاتاذحالصايف
دادلاوهنعةرورضلاعفدبهتينبهبموقتا.ماوقلاوهلاومالاورامألةكلهملاةكالا
چاجحلاوزمهموقنيباهبرهنش.ةدبدشلاةجاحلاةقافلاوهرقفلاهبدياموهورسكلاب



(١٠١(

ةديبعوبأ«راجلاةمهاسءيفةهءاجام]تحهمامطلاوةقدصلاعماج»
نرةحمالتانمزا'ءاسنايلاقهملسوهيعللاىلصهتلالوسرنعيتنلبلاقديزنبرباجنع

مارحلاوههيناثنوكسبونيتمضبهكتحدلاو»لماكلالقملاميجلاحتفوءاملارسك

وهفاقلارسكوةل_.مملالادلانوكسومملامضب(عقدملارةفلاو)هبسكلحماليذلا

نبنلامضب«مرغلاو»اهبتابناليتلاضرالايهوءامقلابهبحاصقصلملاديدشلارقفلا

ميللامضب«عظغملاو»ضوعةلباةمينالافلكتهؤادامزلياموهءارانوك۔وةمجلا

وذو»دحلازواجيذلامينشلاديدشلاةلمهملانيملابوةمجعملاءاظلارسكوءافلانوكسو

ءايلوأىلااهعفدبنتاةلاهبيسنوأهحجوأهبيرقنعةبدلمحتييذلاوهعجولامدلا

عأهللاوهمدةقاراوهلتةلمجوتييذلاهميمحوأهبرقلتقاهعفدناولوتقال

ميهماعطلاوةقدصلاعماجنرتسلاويناثلابابلازتم

مامطلاوةقدصلاماكحأاهبقلعتتثبداحالماجيأمهماعطلاوةقدصلاعماجهلوقتح

متهمراملاةمها۔ميفءاجامتح

الاقةريرهيبأثيدحنمهانعمملسمويراخبلاىور«تيدحلايننلبهلوق
ةاشنسرفولواهنراجلةراجنرقحمالتاملسملاءاسنابملسوهيلعهللايلصهنلالوسر

هريقحيفةغلابملاهركذبديرأةاشلاينلظنيبمعنيسلاوءافلارسكبنسرفلاوه

رجوءاسنلابصن«لوالا»هجوأةثال:هبارعايفليقهتانمؤملاءاسنايهلوق»

فوصومنييرصبلادنعردقيوهتفصىلافوصوملاةفاضابابنمةفاضالاىلعتان.ؤملا

ىلعهلاعابتاتا:هؤملاعفروءادنلاىلعءانلامضچيناثلاو»تانمؤملافئاوطلاءاسنيأ
فرححتفإنرزقحمالهلوةولحمللةاعارمتانمؤملابصن«ثلاثلاو»هظفل



(١٠٦(

» قرحمةاشعاركولواهنراجلنكادحا «

ءاجام
لاقلاقةريرهيبأرعدبزنبرباجنعةديبعوبأةثالثلايفاكنينثالاماطنا»»
ة_ءلرالايناكةثالثلامامطوةثالثلايفاكنينثالامامطملسوهيلعهتناىلصهللالوسره

هلوقهبقدصتلاوءىشءادهارقحتستاليأةليقثلانونلابوفاقلارسكوةعراضاا

اهتراجلهبدهنامرقحتسنالىنعملاوقدصتلاوأءادهالاهريدقتفوذحمقلعتماهنراجل
ولويأهقرحمةاشعاركولوهلوقرباكالانموأةينغةراجلاوةريقفيهتناكزاو

رةبلاومننلانماكلامضبعاركلاوغلبملااذهةراقلايفاغلابريقحهبقدصملاناك

ولاةلز+ تمناففخعءارلاحنفوملامغ(قرحملاو)دعادلاقدت۔موهوسرفلانمفيطظ

أطوملاةياوريفعقووولدمبةردنللناكلاربخبوصنمعاركلانالعفرلاىلاعوطم

تأتعنلاقحناكفثنؤمعاركلاوهبارعايفهل\عاركلاتعنبصنلاباقرحم

ضم٫نايبارعالاناحوامهريغوأطوملاودنسملاةياوريفاذكهعقوهنأالاكن

رلالملفهركذببرملا ةيدملانمنكادحاعنتمنالىنعملاوةغللاكلتىلعةياو اهتراجةقدصلاوأ
زرةحتالىنملافنهلاىدهأنملباطخلانوكيزأزوجبليقواهدنعدوجومللآراقتحا

بالجت_۔اوةيدملاىلعثحهيفو»ةليلقتناكناواهلبقتلباهتراجةيدهنكادحا
{ملعألاوهيطملاببولقلا

مهيةئالثلايناكنينتالامامناءاجامزتم

هلوفإفيئاسنلاويذ.رتلاوكلاموناخيشلااضيأهاورتيدحلاچةريرهيبأنعهلوقل
يأةئالثلايفاكهلوق»نيصخشمبشلدمللماعطلايأهنينثالامامط هجوىلعهبمهنروقتلمهبفكي
دسلمهبغكييأةمدرالايناكهلوق«مهعبشلايلايأهةثالثلاماعطوهلوق»ةعانتلا
مامطونينثالاىنكيد_حاولاماعطاعوفرصةشئاعنعملسميفوةرورضلاعفدوعوجلا



(١٠٣)

ءاجام
سانلاناكلاقمالسلاهيلعهنعاضيأهقيرطنمومهةرمثلالوأبقدصتلافتح

ماعطرمعثيدحنمةجامنبايفوةيناملايفكيةعبرالامامطوةبرالاينكينينالا

ةمبرالاماعطنراوةمبرالاوةثالشلايفكينينثالاماعطناونينثالاىغنكيدحاولا

عنقتلاومراكملاىلعضحلاثيداحالاهذهبدارملاهبلهلالاق»ةتسلاوةسمخلانكي

هناوةاساوملادارملاامناوةيافكلارادقميفرصحلادارملاسيلهمالكهىنعمو»ةيافغكلاب
هيناربطلادنعو»رضحمنمبسحباضيأمباروايهمامطيفثلاثلاخدانينثاليغبني

نينالايغكيدحاولامامطنافاوقرفتالواميجاولكهلوأوكلذيفةلملاىلادشربام
ةكرللاتدازرثكأماكمجلازاوعامتجالاةكربنعاشتةرافكلاناهن٠دخفثدحلا

ىتحديزيفهئيبنلعضوامهبفهتكربنمعضيزأهانعمهلينو»» اذهو«ليق»مهيفكي

قطنلابلكؤمءالبلامهلليقانينكيالاولاقنافهبمهتنسلأتقلطناومهنينتحصاذا

ناكناونيناالاينكيألنينثالاماطفعقاولانعرابخالاديرأزاهنابهلكشت۔او»
ماعطاوممطايأرمالاىنعمبربخهناايهدحانيهجونم(باوجلاو)وهاهرخآىنعمهل

طرشنا(ليقو)عزجالثةثالثلاتوةيكلذناىلعهيبنتللهنا(يناثلاو)ةثالثلانينثالا

ىلععامتجالاةباغكلا ةثالثلايناكنيقرتفماناكاذانينثالاماعطثيدحلاىنعمناولكالا

ؤرملالكايالنأومامطلاىلععامتجالابابحتسا(ثيدحلايفو)نيعمتجماواكأاذا

هرمللىنبنيالهناوةكربلااهعملصحتلصحاذاةاساواانأىلاةراشااضيأ(هيفو)هدحو

"هينبلامايتلوصحىنعبءافتكالاهبلصحمدقليلقلانافهمعدقتنمعنتميفهدنعامرقحتسبنأ

ملع'هللاوعبشلاهققحال

متةرمنلالوأقدصتلايفءاجاماتم

الوطمملس۔وكلاماضيأهاورثيدحلاومدقتملادنسلابةربرهابأينمي(هقيرطنموهلوق)

ميلاوةئلئلاحتفب(ةرملو)ةنيدملالهأىنعي(سانلاناكهلوق)رصتخمفنصملادنعوهو



(١٠(

ةكربلابةنيدمللاعدهذخأاذافملسوهيلعةناىلصةلل'لوسرىلاهباوءاجةرمثلالوأاوأراذا

“ ةرمثلاكلته۔طعيفهاريدلورغصأوعدي }

(ملسوهلعتلاىلصهللالوسرىلاهباؤاجهلوقو)جاضنلايفقباسلاوهاملوأوةفورمه

لدييذلاوهوةكرباإلهئاعدباكربتاماوايظءتوةبحوةلالجوةيدهاماكاذو قايسهيلع

اهحالصوديبامالعاوكلذبمهرممامتءاجروهئاعديفةبغركلذنولعمإ(ليقو)ثيدحلا

وملاحراشلاقههذخأاذافهلوتو»عرملاقوقحنمكلذبىتلمتيام قرطضءبيفدازأط
ةصكلامركذوةدايزلاووغلابيأهةكربلابةنيدمللىعدهلوقفههجوىلعهعضوثيدلا
.يفانلكرابوانرمثيفانلكرابمهالالاقمن۔وهبلعةتنالصهأءاعدلا يفاننلكرابوانتخ.د

ثاعدهناوكيبنوكدبعيناوكيهوكليلخوكدبعمبهاربانامهالااندميفانلكرابوانماص

تلاةدايزلاىههذهوهاهعمهلثموةكملهبكاعداملثمةنيدمللكوعدأيناوةك ة.اورىف
هءاعدهناباجأدقوأطوملاحراشلاةمسلاوقزرلارصأ٢يأهعمهلثموهلوقىنعموكلام

.دوجووةكرلاتوبثنيبةافانمالذاةدشودهجةنيدملايفمهباصأهناءاجامكلذضرا.بالو
ةثالثمبش,اهبدملانأوتوقلاليصحتيفةكربلامدارااو»نايحالاضعبيفةدشلا
هيهاريدلورغصأهلوق»هرتوقلافيضتيفةكربلاودللالي۔صحميفةدشلانوكف

«ةرمثلاكلتهيطعبفهلوقو»دولوميألوعفمىنعمبليعفديلورنصأكلامةياوريفو
ةلنذالنمىلعةرملالاخداورجالامظعكلذبديرينالمتحبليقاهباؤاجيتلايأ

لاقربكلارورسنممظعأهبهرور۔زافهرنصل هرضحديلورنصأهصيصختهضأيع
ىلااموللاجرلاقالخأبقحامربكنمونادلولاىلعمسقيامهفسياهنال هامنبلؤافتلا
يفوءادرلابلقيفليقامكاهندايزورامل ءاطعاقالخالاليمجوبادآلانمتيدحلا
ةنالوسر»»ينوكلذيفهحرفلوهربصةلقلريبكلانمىلوأهنالةفرطلابهفاحنلاوريغصلا
ملعاهللاوةنسحةوساهملسوهبلعهللاىلص



)١٠٥(

ءاجام
ىلصلوسرلا»نعيوريرعنبانعينغلبلاقةد..توأ«ةميلوالءاعدلاةباجايفه

هاهنأبلفةميلولاىلاكدحأيعداذالاقملسوهيلعهللات

هتهةميلوللءاعدلاةباحايفءجاماتح

حتفب(ىوريهلوقو)ملسويراخبلاوكلاماضيأهاور(ثيدحلارمعنبانعىنغلبهلوق (

ىلاكدحأيمداذاهلوقهرمعنباىلادوم.ريمضوهولعافللاينبمواولارسكوءابلا

اهصيصختوءانبلادعبنوكبسرملاماعط(ةهيلولاو)اهناكمتأبظفيأ(اهنأيلفةميلولا

(ليقو)ريثالانباويرهوملا4مزجوامهريغوںلم:وللانعلوقنملاوهسرهلاماعطب

مامطلكةميلولاليقو»»دقعلادهبرضحيذلاوهوكالمالاوسردلامامطةميلولا

كالماوسرعنمثداحرورساذختيماعطلكةميلولا(ليقو)هريغوسرداعنص

ناتخةميلولاقيفديقلاىلاهريغيفجاتحمورهشأسرعلايفةقلطمالايعتسانكلامهريغو

ىلايعادلاةباجاب(رمالاو)سردلاريميفزاجماهباىلعلدياذسهو}تاق)هريغوأ
تويثل7%بوجولاىلعقافتالايوونلالقنلبرثكالادنعبوجوالسرءااةميو

م-منفبوجولابنولئاقلافلتخامثةباجالابابحتسابلاقمهضعبنافةلئسملايففالخلا
تناكةوعدلاتمعنا(ليقو)هيافكضرفهنالاقنمم۔منمونبعضرفهنالاقنم

امأو»يعدنمىلعنيعتةباجالانافةوعدلابدحاولكصخناوةيافكضرفةباجالا

نعهللاديبعقبرطنمملسمىورابالةباجالانأرثكالافسرعلاريغ«"هميلو

ناتخىلاصاملانبنانعيمدوبجيفسرعةميلوىلاكدجأيمداذارمعنانععفان

» لقو»دح|هاورملسوهلعهللاىلصهللالوسردهعلعهلىمدنكنلاقوتجحمف

نانععفاننعبارعملسمىفاملوثدلارهاظلاضياهلةباجالابج

قرطنماضأ4هفو«هرمغوأناكاسرعبجياف ٥ وخأكدحأاعداذااعوفرصرح



{١٠٦(

ءاحجام
هللالوسر«لاةلاقةريرهنأنعديزنبرباجنعةديبعوأهةميلولاماعطيف «

ءارةمفلاكرتيوءابنغالااهيلاىعديةميلولاماعطماعطلارشهمل۔۔وهبلعةلاىلص

لهالكلام4هركو»تجرفهريغواسرعىلايعدنمهعفررےنانععفاننعيديبزلا

ارحافلكميعادلاذزروكبنااوحو4طرشو«هلايعدماعطلكلةباجالالضفلا

بمالهناففاكتمالوربرثواعدتبمواقسافالوةبيربحاصالوملاظريمناديشر
ساجيلوسلاجلابادآببدأتيافهتراجارم ٢ نمباجأنافاهكرتبحسيلبءالؤهةباجا

سانلاتيبلباقيالوةمحازملابنيرضاحلاىلعقيضيالوسلايفردصتيالولزناثيح

الوهرصبضنيوءادنلاوأ يفىأرناوهرشلاليلدهنافمامطلايجمىلاتادتلالارثكب
معأهللاوجرخيلفردقيملناوهريغفاركنمرادلا

متة.لولاماعطفءاجاموجح

اضرأداوركلذكوةربرهفأنعافوقومكلامهاورهثدحلاةريرهنأنعهلوق<

اوحرصيملكلامةاورلجهربلادبعنبالاق»افوقومكلامنعامهالكملهويراخبلا

نمارتلايفىنطقرادلاهجرخأاذكوهعفرباحرصمهنعمساقلانبحورهاورولاقهمفرب
4ملسوهلعهللاىلصيبلاوىلاهعفراحرهمثالامنعبتعقنبةماسنبليعامساقيرط

هنادارملاسيلوةمسطالارشنمةييلول|مامطاينهيهةميلولاماعطماعطلارشهلوقف
“ءاينغالااهيلايعديهلوقاارشهايسامناوهنمارشنوكياممامطلانمنافقالطنالاىلعماعطلارش

ظةغالافاذهاهنأشنميتلاةلولاماعطلاقنككلذاهفىلاغلاناىن٣!ءارقفلاكرتيو

بحوأوةميلولابرصأدقوقالطالاهبديريفيكوهبقعركذامبدييقتلاهبدارملافهقلطاناو
ولايففرعتلاناهليقويعادلاةباجا هاينغالاةاعار.مهتداعنمناكوىجرالادوعللةميل

لاقوهمامطلارشاهنوكنيبيناي:فانثتساخلاىعديهلووممراثياوةوعدلابميصيصخمواهبف



(١٠٧(

ءاجام
عنعالمالسلا٩4_۔اخ44رطنوتالكلا4عنميلااعمنعيمهنلااتح

يعرلانهلوحاممن.ااهءامعنحفرماهللجركلذىنعالك_)اهبمزحءالالضفكدحأ

جاتحمكرتيوهلك!نعيننذلاهلىمدهنالماعطلارشهنوكهجوثيد_لانبب٭ليوونلا

ةباجالاة.رحدحألعذالكالاةمرحلعلدنامهذسيلوسكملاىلوالاوهال

ةمرحدحألقيواهرخااهرثواهلوألاجرلافوصريخربكىلوالاكرتباب.وهامناو

ءازغالالعرصتقيالناوريقفلاةوعدىلعتالاثدح١نمدصقااوريخالافصلافةالملا

ءا.نغالاصخاذادوم.نبالاقفل۔ءفزافةوعدلابءاينغالاصيصختءايلعلاهركدقو

وبألافوألةوعدالفهت۔اويفةنسلاق.افنمةيكلاملانمبيبحنبالاقوبيجالناانرمأ
شيرةتءاجفءارقفاوءاينغالاةمياويفرمعنباىعدوةوعدلايفنوداملامتأةريره

تلاونواكأيامج۔هطنسفمهايمهيلعاودسفتالاوساجافانهاهمهللاقفنيكاسملااهممو

نالةباجالابوجولجعللدهفوهلوسروهللاىعدفةوعدلاتأنموكالامدازملعأ

عأةناوىحاولاكرتىلعالاقاطبالنا.صملا

تجالكلاا4عنعيلااعنمنعينلافءاجام-

ملسمويراخبلااضيأهاورثيدحلاومدقتلادنسلابةريرهابأينهيهقيرطنموهلوق»

اونقلءاملللضفاونمالسوهيلعتناىلصهتنالوسرلاقلاقةربرهيفأنعامهدنعهظفلو

«دوادوبأىورو»الكلاهبعابيلعاملالضفعاب.الاضيأاممةياوريفوءالكلالضفهب
ىنابلاقءاملالاقهمنملحالىذلاءيشلاامهتنالوسرايلاقتلاقاهبأنعةسبجمنع ؛وثلاامهتلاء

كالريخريملالعفتنألاقهعنملحماليذلاءيشلاامتناءينايلاق-حاملالاقهعنملحماليذلا

نا۔نزالاةحاحنعلضفامءاملالضفبدارملا4الكلاهعنميلءاملالضفددحاعنميالهلوق«

لجرنعهللاىضرفنصلملالاقامىنعملاو»هايوهبطرشملااروصقمنبتحتفبالكلاو
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ءاجام
بوتكملاقماللاهياعهنعسابعنباقيرطنمومتضرتااوة۔طملالضف ٢ -

تاوميفارتبرفحاذاالحرزاهللو\يباطلالاقويعرلانمهلوحامعنميلاجءامعنميفرهل

ءامكانهساواهنابنوعروتاومءالناكلاكلذفنولزنموقاذافءابحالااهكلم

مرنكميالهنممهعنمولهنالءاملاكلذبرشنموقلاكلذعنمأهلزومالفرئبلاكلتالا

ءاملانملضافلاعينعيمنلامفوانهاهنموزوجملالاذاودانعمهنعهعن ٠ ناكفكلذيعر

ضوء؛الادورولانعهعنماذايعرالدعأاملوحدراولانالالكلالعئابلاككلذبريصيهناف

ءاملالضفعيييالهانم.(ليقو)ءامللجألالكلاىرتشانكريصيفهئارشىلارطضا

لقوميرحتليهنلااذ_هلقملصاملاءالكلاعيبهلذبمدعوهدفدصفلانوكل

ىقسإو ١ برشن ١ دارانلوهاعاءالاعبنعىهنلانامضبلزعرهظالاوهوهبزنالل

ملعأهتلاوضوعبالاهيطعيالزأءامللبحاصلزاجلخنلاوأعرزلاهيقسبنأدارأناامأفهتباد

متهيضرقلاوةيطعلالضفيفءاجامتح

نسنأنعةجامنباهاورتيدحلاومدقتملادنسلابينعيهيسابعنباقبرطنعهلوقه

ابوتكمةنجلابابىلعيفيرساةليلتيأرملسوهيلعةللا,صهللالوسرلاقلاقكلام
رقلالابامليئاربجابتلقفرشعةينايبضرقلاواهلاثمأرشعبةقدصلا ةقدصلانملضفأض
هحولنايةدايزلاهذهيفوةجاحنن.الاضرقتسيالضرقتسللاوهدنعولاسإلئاسلاناللاق

يفوهيلاةجاحلالادحأهراتخمالفءادالابجاودرلانالكلذوةبطءلاىلعضرقلاةيلضفا
ضرغب-ناملاق4ملسوه۔اعةنلاىلصءينلا«نادوهسمن
١ نعاضياةجلنا

جاتحيفضراعتلانمنيثيدحلانيبامىنخمالوةرصاهنقدصكناكالانيترماضرقاملسم

ضبقحيفنوكيدقفصاخشالاولاوحالافالتخابفلتخمكلذلماومجلاىلا

ضرةكةقدصلانملضفأضرقلاسانل لضفأةيطءلانوكندقوفلكتالبدرلاىلعرداقلا
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» رثعةنايثبضرقلاواهلاثمأرشعبةيطعلاةنملابابىلع

ءاجام
هلعهللاىلصهنلالوسر»لاقلاقةربرهيبأقيرطنموهناريجلانيبةقدارملايفه

رقلاليضفتليقودرلاميطتس۔يالنمقحيف هلعتلضفمثكلذكاكهنأىنعمخوسنهض
ةنحةنسحلاءازجفلاثمأرشمبةنسلانالكلذوهمادلاثمأرشعبةيطملاهلوقلةقد_صلا

ضرقلاوهلوق+ءاشننلفعاضهللاوةمالاهذ۔هلىلاعتهللانشل۔ذضفصحم-ةلاو

ورفهرمثعةينامث ىلعديزي يمههردبضرقلامهردنأىلعلادثدحلاينيقلبلالاقنامةيطملا

رىثعةينامثيمتبوهل.اقمطقسفمهردهنمهلداعضرقلاو؛ىثاملدعيملةقدصلانكلةقدص
ةنارةلاةلدالاتامومعوث,داحاكلذيفوضرقلاةليضفىلعلاد«ثيدحلاو»ىهتنا

الوهلةل.اشهتقافدسوهتبركجيرمتوملسملاةجاحءاضقوةنوالالضمةيضاقلاةثيدحلاو

ه۔!اطلعصقنالوةحاحلاكنعهلاؤزاوجيفالوهتعورث.هفنيملدملانمفالخ

:جفزئاحوهوهملسوه.۔اعهللاىلصءيزلا«فاستسا1كلذنم٠يشهيفناكولو

زوجنالهاذيراو ١ 1 اءافولا ٥ عردموةغلااهرصحمواهعدزوجيتلاتاكالملا

٠ ح

ناءيئلاكلذنيعدربناهلفاثيشصرتقانمنالكلذوجورفلاةداعاىلايدوهنال

ىقب تأهلمثاهؤطوهلفةيراجضرتقااذافلئللادرناهلواهبدذ_خأىتلاةفصلاىلع

جورفلاةراعانعوهونيطودهبندرىلاىدالثالذزاجولفضرقلاكحاهدر

زوجضمبواطوتالنمنسيفتناكوامرحميذلواةارمالضرقلانوكيناالاليق

عأةناوىثحملاهرهظتساوطةفللادرنأطرشبكلذ

الايراخبلااضيأهاورثيد_حلاومدقتملادنسلابينعيهةريرهيبأنيرطنموهلوق»

ةناىل۔صهتنالوسر»نأةريرهيبآنعيراخبلاظةاوهيلعبجاوىق>كلذنافهلوق
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__(بجاوقحكلذاهرادجيفةبشخزرنينأهراجدحأعنبالملسو)
كارأيلامةريرهوألوقب.هرادجيفةبشخزرغنأهراجآراجعنمياللاتيملسوهيلع

وهوةيهانالنأعمزجلاب4عنميالهلوق»كفاتكأنيباهنيمرأالهللاونيضرعماهنع

ةدايزبننميالدمجاةياورل,الاهجولاد,ؤيويمنلاىنعمربخهنأىلععفرلازوجورهظالا

اكلذوحموأعذجوأدتوككلذو«هرادجيفةبشخزرنينأهلوق»ديكوتلانون

ينءيراخبلاخسنضعبيفكلذكوةبشلادارفافنصماةياوريفعقاولاوراجلاهيلاجاتحم

دحاولابدارملازالدحاوىنعملاواطوملايفناظفنلاىورربلادبعنالاقملاةغيصباهضعب

نأرابتعابفلتخمىنعملافالاونيتباورلانيبمجلانيعتييذلااذهورجحنبألاقسنجلا

قحكلذنافهلوقهريثكلاشلافالخمراجلاةحاسميففخأةدحاولاةبشلارصأ

هلودحاولناكاذارادجلازأىلعلدياذهوبجاولاعنمهللحمالويأچهيلعبجاو

اهريغوقاح۔اودمحألاقوهلنذأبنأرادجلابحاصمزلهيلعهعذجمضينأدارأفراج

نذأءاوسرادجلايفهعذجعضينأهلزوجيةياملانمبيبحنباوثيدحلالهأنم
اهرهشأنالوقديدجلايفهنعوميدقلايفيمفأشلالاقهبوربجأعنتمانافالمأكلاملا
هبزنتلاىلعثدحلايفنلااولمحو"هيفنحلالوقوهوربجمملعنتمانافكلاملانذاطارتشا

بوجو«بهذلاو»هاضربالاملسملالامميرحىلعةلادلاثبداحالانيبوهنياعمج
نذأتسااذاثيدحلاظافلاضمبيفءاجاملهيلعربجمالوررضكلاملاىلعلصمملاذانذالا
الفناذثتسالاةياورلاهذهيفطرشدقفهعنميالفهرادجيفةبشخزرنينأهراجمكدحأ
نالررضالثيحنذأبنأكلاملاىلعبجوناوهنذابالاريغلاكلمففرصتلالحم

هريغوأراجاللحمالواهئادأبناسنالابطوخهريغوراجللةبجاولاقوقملانماريثك
يراخبلادنعثيدحلايفةربرهيبألوقكلذىلعلديواهببطاخملانذانعالااهذخأ

ضارعالاركذلناكامهمدعدنعونذالادنعةبشلامضوزاجولونيضرعماهنعكرأيلام

لهأنمدحأهفلاخوهبىضقرمعأيوروثيدحلارهاظهيلعلديفبوجولاامأ»ىنعم
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يعميفلكأيملسملاناهيهكءاجامإتحهباردلاومامطلابادآيفه يفرفاك.ااودحاو

4 ملسوهيلعهللاىلصءيبلا»نءعةريرهيبأنعد٫زنبرباجنعةديبعوبأوف»ءاممأةعبس

عضينأهعناليأةبشلابحاصىلعهراد۔جيفريمضلالمحنمسانلانموهرصع

» لحمو»هدبىمخالوالثمءوضلاعنمةهجنمهبررضتولوهسفنرادجىلعهعذج
مدقيالوكلاملاهبررغتيامهيلعمضيالوراجلاهيلاجاتنأهبلاقنمدنعبوجولا

سأرنالالوأرادجلابقثىلاعذجلاعضويفجاتحمنأنيبقرفالوكلاملاةجاحىلع
ملعأةتلاورادجلانمحتفنملادسيعذجلا

ميهبارشلاومامطلابدأيفنوتسلاوثلاثلابابلازوح

نعىمنياموكلذنمهبرمؤيايفينعيةهبارشلاوماعطلابدأيفهلوقيتح
دارممزاللانودامبافرعصخناوكلذعيملبلوانتمبدالافمرحياموهلدفزوجبامو

يفتبرشلاكهبانتجابجبامبابلايفهركذللوالاىنعملابترا ةضفلاوبهذلاةينآ

وحموعابسلانمبانىذلكلكأنعيهنلاو ملعأةتلاوكلذ
هذهءاعمأةعبسيفرناكلاودحاوىعميفلكأبملسملاناءاجامتح

هلةياوريفيراخبلاركذويراخبلاوكلاماضيأهاور(ثيدحلاةربرهيبأنعهلوق)

ىلصءيبنلللفكلذركذفاايلقلكأيزاكوملسأفريثكالكألكاناكالجرزأىرخأ

ءاعمأةمبسيفلكأيرفاكلاودحاويعميفلكأينمؤملانالاقفچملسوهيلعةت
يذمرتلاودمحأاذكوثدحلاحارشضء؛لاقةريرهفأنعيراخبلاهاوراذك

يبأنعةجامنباوناخيسشلاودحأورباجنعملسمودمحأورمعنبا:رعيناسنلاو

دنسملارعنباويسومينانعملسمىوروىسومنأنعةجامنباوملسموةريره

فضلاوهنوكبنالمتحملجرلااذهوثيدحلالكأبنمؤملاناهلوتوهولعةفهنم
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هءاه.اةعبسيفرفاكللاودحاوىم.ىفملسالالكأيلاقه

ة.اورلايفاهركذىتالاماشلابالحمملسوهعهتاىلمةتلالو۔ر»»هلرمأيذلا

چ.اممأةمبسيفرفاكلاودحاوىمميفملسالالكأيهلوق»هريغنوكبنالمتحموةيتآلا

لث.ءاعماهعجودمانمرهشأهرمصقوءايلاببتكيوانونميلارسكبوهونارصالءامل

كلذكوسنجلاملسملابچدارملاو»ةرمحأوراحلثمةيممأدود.ملامجوبانءأوبنع

فةدوحومامهدحأفةدوجوألءاعمالافةقالالصأفءاوسرفاكلاوملساورفاكلا

ترطضاانهاهنموانطقدارصريغرهاظلاناللوتنمثدحللدبالفهلعورخألا

كرابيوماعطلاىلعههرشوهصرحلقينمؤملناهبدارأيليةه»دانمزايبينمانالا

وكرفاكلاوليلقنمعبشي»هبرشوهلكأميفه حمطمالهرشلادبدشصرلاريثكن
نمنباعهرذلافتوافتلانشامهنااملفماعنالكبراشلاومعاطملاىلاالاهربا

اذهىلاوىلغالامعالارابتعااذهوءام.اةعمسفلكابن٥نودحاوىم ٥ فلك \.

هنافثيدحلااذهدء,ةثالثلايناكنينثالامامطثيدحركذىلاعتهللاهحربترلاراشا

ىنكيامنانينثالامامطنافىنعمالانايبنوكيلهدهبهقاس باهذوصرلالاوزممةثالثلا
رفاك۔ااوفاطيشهبفهكرشيالفهءامطدنعىلاعتهللاىعسينمؤناناهلقوهرمالا

ها... ١ صبءالتماهعاشلفهلكايفدصتقينمؤا4ليقو+ناطشلاهكراشهمسرال

لكءلمالاهيفكبألهصرحوههرشارفاكلاو "هعبسلابدارينالمتحم(ليقو)ءاعمالا
نهسلاودسلاوعبطلاءوسوعمطلاولمالالوطوهرثلاوصرلاعبسلاتافملا'ام.الا

ه:تاخًد_سلعرمعملاتاوهشلانعضرعلانامالاماننمؤملاداربنالمتح(لةو ١

ءام..اةعبسيفنواك1رافكلارثك ١ نأودحاوىم80لكيننمؤلاضصمهبنا(ليقو)

هماعطيفهلكرابينمالنا(ليقو)نمؤااىمهلثمةعبسلانم.دحاولكذزامزليالو

ققحتوءاعمأةعبسيفلكابنمةب۔۔نكرفاكلانيبوهنيبةبسنلاعقتىتحةيمستلاهكرب
فصولاثيحنمنيلامت.صاخشأيفوأدحاوصخشيفثاذانردقاذاامبىنعملاكلذ
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اضيأهنع(ةديبع.وبأ)ثيدحلاءالثلايفاكنينثالامامطلاقمالسلاهيلعهنعهقيرطنمو

برشفتبلحفةاشبهلرمأوافيض4ملسوهيلعهنايلصهللاوسر»فاضألاق

صاخشالايفكلذكررنمؤموهوهلاحفالخرفاكوهولكالايفدحاولاكلذلاحدجتف
صخشيفدراوهنافيراخبلاةاورىلعثيدحلااذهسمنىفامچهديؤيو»نباثامناا

فيضيفقتالاثيدحلااضيأهديؤياذكونمؤمورفاكهيلاحفالتخابهلكأفنتخادحاو
لكألاثمأةعبسيفرفاكلالكأيهانعم(ليقو)ملسوهيلعللاىلصهلالوسر «

دارملاوأتاوهشلانعةيانكءاعمالانوكفنؤملاةوهشلامأهتوهشنوكتيأنمؤا

ةذاتخمتاهجنملكأيرفاكلاولاللادرجميهوةدحاوةهجنمالالكأيالنمؤملانا

(ليقو)لاللاوةنايملاوابرلاودسافلاعيبلاوةقرهلاوبصخااوةراغلاعبسيهوةبوشم

رفاكلاقلخولكالاةلقنمؤملاقاخيأهتلقولكالاةرثكعةرابعهذه

نمؤملادهرلهملسوهيلعهتناىلصوهبرضلثماذهليتوهريثكلاةعبسلابدارملافهترثك

لكأيكاذوليقلاههبشيفًانوقوةنلبلكأياذهفاهبلعرفاكلاصرحو هيفكيالفاصرحوةوهش
حيحصلاوثيدحلا۔ىنعمنعجراخاهرتكأوضمبيفلخادلاوقالاهذهضعبوريثكلا

(ت.دملاةئالثلايفاكنينئالاماعطهلوق)رعأتاومدقتايفهيلاانرشأاكٹيدلارهاظديأامرانخمل
بدأننمنأىلاةراشالاانهاههركذنمدوصقملاومامطلاوةقدصلاعماجيفهحرشمدقن
لوقلاحيجرتىلاةراثاهيفوحشلاةبناجمصرلاكرتوقلحلاعيسوتوعامتجالاماعطلا

ةئناوكلذنابيمدقتدموهلبقيذلاثيدحلاىنم۔نايبيفةدوحوملالاوقالانملوألا
هلوقليذمرتلاودمحأوملسماضيأءاورتيدحلاوةريرهابأينميهاضيأهنعهلوت»عأ
هفاضملسمةياوريفوهأرقأوهلزنأيأچافيضملسوهياعهللاىلصهللالوسرفاضأ

فللابهتنمأوهدنعفيضتنأوهبتلزناذاهتفضللعلاقفيضهبلزنيأفض

هنالهريغودحاولاىلعدحاوظفلبقلطيوفورعم«فيضلاو»افيضكدنعهتلزنأاذا
يفروكذملاهفيضلاو»هدنعلزناذاعاببابنمافيضهفاضنملصالايفردصم

) ح,حملاعماجلا_١ه_يناث (



)١١؛)

4ملسوهلعهنلاىلص٠يبلاههلرسافلسافحبصاهنامهاشعبسبالخبرشىتحاهبالح

773.7 هملسوهبلعهناىلصهللالوسر»لاقفاهامكبلفىرخأمثاهبالحبرشفتباطفةاش
هءاعماةعبسيفرفاكلاودحاوىعميفلكايلنمؤملاناز

ءاجام
تلاقلاقديزنبرباجنعةديبعوبأ»يهضئاحلارؤسنمبرلايفتح
لعجيفحدقلابهملسوهيلعةللاىلصهللالوسرو»انأبرشأتنكأهنعهللاىضرةشئاع

چشلاحانأوبرشبفيفعضومىلعهانل
لتالاللقملسأايفهرفكلاحيفلكالارثكناكيراذلاديمسنهاجهجهمساثيدلا

٩مفهلوقاهنبايأةلمهملارسكب(اهبالحهلوق)هملسوهبلعهناىلصءيبنلافهحدف

دحاوىنعملاواهمتتسيملفملسمةياوريفومامنلاىلعةيناثلاةاشلانبلبرشينأردقفيأ

نمؤملانأملسمةاوريفوهلبقيذلاثدحلايفهحرشمدقتخلا4نمؤملاناهلوق«

ملعأهللاوءاعمأةعبسيبرشيرفاكلاودحاوىعمفبرشي

مضئاحلارؤسن٥برالافءاجام:::-

يذمرتلاويراخبلاالاةعاجلااضيأداورثيدحلاياهنعهنايضرةشئاعتلاقهلوق»

هلوان.ضلاحانأوبرشثأتنكنلاقةشئاعنعمدنعهظغاوهرخآيفهدانزبنكل

ضئاحاناوقرملاقرعتاوبرشيفيفعضومىلعهافعضيفهماسوهيلعهللاىلصهينلا«
١ قرملاقرعتا4ىنعمو»فعضوملجعهافمضيفهملسوهلعهللاىلصهيبلا«هلوا1

مظ.مهنمذخأمظعءارلانوكسونيملاحتفب«قرملاوليتان۔ابقرملانممحالذخآيا
بابسأوببكحادقأهمجةفورعمةينآنيتحتف«حدقتابهلوق»ةيةبهيلعتيقبومحللا

ىلعهف(ماسوهبلعهللاىلص)لعجبياههبرشيفيفعضوءىلعهافلمجهلوق»
هفوابحاملهنتفاومةياهننمواضغبدوهيلهتفلاخمةياغنماذهوحدقلانماهذعضوه



)١١٥(

ءاجام
ةتنالوسرنعتعمسلاقدبزنبرباجنعةديبعوأهبارلايفعقيبابذلايفه

مكدحأ٠انايفبابذلاعقواذالاقملسوهيلعهللاىلص «

زاوجىلعلدي(ثيدحلاو)(مل۔وهلعهللايلص)هسمتبرطوهعضاوتلامكىلاةراشا

كلذكوةسجنت۔يلامهريغوديلاومفلانماهءاضعأنأىلعواهسااجعوضئاحلاةلكاؤم

افالخهبفملعأالوم,ضعبلاقوبارشوماعطنماهرؤسكلذكورهاطاهقيرنأىلعلدي

بسناموهريغلاقو ضئاحلالث.و(يثحملالاق)حس,خصريغسجناهن۔؛نأنمفسوبيبأىلا

ولوءاسفنلارؤسةساجننيمكحنماننامزلهأءاسنهلدفتامامأولاقءاسفنلا

عبسلامابالاينءاسفنلاهناكآيذلاةرمتلاىوننهقدوةفاظنلاةياغلسلابنهيديأنظن
هنافة_صانةدلبءاسنيفناكاذهلملو«تلقنهنعىهنملانيدلاىفولغلانفلئاوالا

ملعأةتلاواندالبيفهلدجلاودجوبال

ةهبارشلايفمقيبابذلايفءاجامزتم

نسةجامنباويراخبلاهاورهكثيدلاملسوهيلعةلاىلصهتلالوسرنعتعمهلوق

ثبدحنمهانعمةجامنبالنافءاودلارخؤيوءادلامدقيهناوهلوقالاةريرهيبأثيدح

ةريثكفانصأوهوةبابذهدحاوفورء۔بابذلاهبابذلامقواذاهلوقلفديعسنأ

ةآرملقصتنانافجالانأشنمواةادحأرغصلنافجأاهلقلخملوةنوفعلانمةدلوتم

حسعبابذلاىرتاذهلفايهتقدحةآرمايحبلقصتنيدياهلهللالعجفرابغلانمةقدلا

ريبانزوابإذريصيفنهنادبانمجرخمرافصدودهلصأوبابذتاناويحالوهيديبهينيع
اذاوةعاسلاكلتيفقلخوبونجلاحيرتجاهاذارثكيولبزلانمدلوتمسانلابابذو

«كدحأءانايفهلوق»ضوء,لاكمبطارلاتاوذنموهوىثالتوفخلامثلا2تجحاه

فنصملاةباورومكدحأبامث,ؤةحامناوىراخمللةناورىفوهماداوأهبارىشءاعويفيأ



(١١٦(

لاق»ءاودلارخؤيو:ادلامدقيهلاوءافشرخآلاينوءادهيحانجدحأيفنافهولة.اف

بابذلانألدياذهوديزنيرباجنعهةديبعوبألاقولههوسمغأيأهولتما«عيرا

4 هيفمقوامسجنيالمدهيفسيلامو «

ناكءامبرشيامميمتبارم:لابداراواضيأيراخبالةياوريهواهفمادالالوخدلمعأ

يراخبلاةياوريفهباحرممقردقوهومغأيأمللدمبفاتلابهولقمافهلوقللدريغوأ
ل۔يقةوداشرالاكلذبرمالاوه_ه۔ءغاذاءاماايفهلقهلاةيوهسمنيلفاهيفنافةجامنباو

دحأيفنافهلوت)هحرطيمنةياوريفويازلرسكمهعزنمنايعتياوريفدازبدن

يفو"ادهيحانج مزجوديلارأبتعابثينأتلاليقوتنؤيوركذيحانجلا(خلاءافشرخآلا

ضفخاو)ىلاعتهاوقيفاكزاجملاليبسىلعهريغللاقيورئاطللهتقيقحوتنؤيالهنأبمرضمب

رخؤيوءادلامدةيهناوهلوق»هولقمافهلوقلليلعتةللاو(ةمحرلانملذلاحانجامه

يفو-بابذلايحانجدحأيفاعوفرمدهسنأثيدحنمهجامنبادنعوهءاودلا

ةياوريفمقووءافشلارخؤبومسلامقيهنافهيفهولقمافماعطلايفمقواذافءافشرخألا

نباهحصودواديأ نيسيعتقرطلانمئشفعقيوءادلاهذيذلاهحانجميقتياونابح

يذلحانجلا يتتيهدجوفهلمأتهناءاملعلاضبركذنكاهريغنمءافشلاهيف رسيالاهحانجب

هنادعسيبأثيدحيفوةرهاظكلذيفةبسانااوءافشلاهفيذلاوهنالانافرعف

دارملاناوبابلاثيدحيفعقاولاءادلاريسفتهنمدامنتسيوءافشلارخؤيومسلامدهي

ةكحلاومرولااهيلعلديةيمسةوقبابذلايفناءابطالاقاذحضبركذومدلاهب

صفهحالسبهاقلتهيذؤيايفطقساذافحالسلاةلزنمبهليهوهتعسلدنعةضرادلا
ءافثلانمرخآلاحانجلايفةتناهعدوأامبةسيمسلاكلتلباقينآعراشلا

اموبابذلانالدياذهوديزنبرباجنعةديبعوبألاقوهلوقهملعأهتناوىلاعتهتنانذاب
اهيلعوديزنبرباجنعهلوقطاقساخسنلاض.بيفوههيفعقوامسجنيالمدهيفسل

طابنتسالاهجوورباجطبنتسملنااهيفنافانتخنىلعهفالخةديبعوبأمكحلااذهلطبنتسملاف



(١١٧(

ءاجام
لاقدبزنبرباجنعةديبعوبأميهةرهلاهنمتبرشيذلاءاملانمبرشلايفزيح

مكيلعتافاوطلاونيفاوطلانماهافةرهلاهتسمءاميفملسوهيلعةتناىلصهتنالوسرلاق

(بقعتو)داسفاكلذزالهبفتاماذاءاملاسجن.اهسمغبرصأيالماسوهيلعتناىلصهنا

هرفععيامسجنياللاوتوعالفقفر4د۔هفهنو٠بابذلاسمحغنممزلبالهنا

ىعدللاوهاهتو.نعازرتحمهسمنينأاهنمآروصلرانتيتهسمغبرمالانامباوجلاوه

للاغلانافاراحبارشلاناكولاملوانتيوتيملوأتامءاوسهس.غيلبزرحتيالناوانه

«لكشتساومموهلاىلعلمحدي.ةتلاعياملفدرابلافالخمتوعةروصلاهدهيفزا

لكىلاهتيدعتينفبابذلايفصنلادروهنابروكذملامكحلايفهببابذلاريغقاحلامهضعب

هذهوهبىولبلامومعيهوةرصاقبابذلايفةلملانوكمنأزاومجلرظنةلئاسهلسفالام

ناذهولاقةصوصنمهذهوءاغثرخآلايفوءادهبحا:جدحايفنأبليلعتلاوأةطبنتسه

رجمةلعلانوكدعيفهريغيفنادجوبالناينعمل ؤزجهنارهظييذلالبلئاسهلمدالهنوكد

ظفللاحيرصنمالةراشالانمةدافتسمهتيمةراهطنا«باوجلاولهةل۔اكةلعالةلت

اذهانيطعأفلئاسلامدلانمهولخالاتاناويحلارئاسةتيماهبفلاخمىنعمهنتيملدجتملو

ءزجمتسلاوآدمةراهطوهومكل١اذهبةلمتسمةلعوهوىنعملافهكراشاملكلمكلا

(حجردقو)هيفنحتامريغىشوهوءانالايفسلابالاةلدءزجنوكيامناوةلع
ضوعبلاوبابذلاكآلايفهعوقوميامزأرجحنباهاوقتساوانهوقيرخأتمنمةعاج
نحوىولبلامومعةلعلانأىلعءانبمهنماذهوسجنيبراقملاكمعيالاموءاملاسجنيال

ملعأهللاولئاسلامدلانمهولخةلملانالوقنلبكلذملسنال
متمةرملاهنمتبرشيذلا\\نمبرثلايفءاحاما

ماكحأيفهحرشمدقتثيدحلاوهنمبرشتلاهمفبهتباصأيأهةرملاهتسمءاميفهلوق»»

ةصقلارخآىلاةداتقيبالءاملااهصوبكتنبةشيبكنعاغالبكلا:هرباجهاوروهايملا
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ءاجام
لاقديزنبرباجنعةديبعوبأميهءانالايفسفنتلانعىهنلايفوتح ابأنأينتب

ملسوهياعهلل ١ ىلصهلل ١ لوسرتمسلهناورمهللاةفيكحلانبناورملخديردملاديعس

نعىورااليناهتنالوسرايفهلل,ةفلاقمذه.وبألاقفبارشاايفسفنتلانعىمني

4 سمنتمكيفنعحدقلاناوهللاتفدحاوسف »

جلاذاوسجنبسيلهنالةرهلاهسمتيذلاءاملانمبرثلازاوجانههركذنمضرفلاو

معأةتلاوهنمبرشلامرحالفاسجننكي

تءانالايفسفنتلانعيمنلايفءاحامح

هحصويدمرتلاودمحااضرادعسيل١نعهاورثيدحلاخلا4ذيعسابأناينذلبهلوق«

يندملاوبارشلايفسفنتلانعفنصملادنعوهوبارشلايفخفنلانعيهنلايفامهدنعهنكل

(ملس,هيلعةتناىلصينلا)ناسابعنبانعيدهرتلاهحصويئانلاالاةخاىوردقوبراقتم

يفسفنتيذاىمن ينهةمك.لاوؤجدمحاونيخيشلادنعةداتقيبانعبابلايفوهبفخفنيوءانالا

امروهدعببرشينمهرذمتسافءاملابقلعفارسفنتملانمجرخنامعرهنالكلذنعينلا

٥هلعدعيلواالثملوكاممفلاريغتمناكرسفنتملانوكلاماسفنلانمريغتبارمألللصح

نمدشأاهلكلاوحالاهذهيفخفنلاوةدعملارأخببجرخمسفنلازالوأةضمضملاوكاودلاب
يتأيساكمامطلايفخفنلاهلث.وهريغوءامنمبورشملكلوانتيمبارشلايفهلوق»سفنتلا

هلوقابناحههجوحنيلفكلدنمءيشهانعنافسطعتيالوهفأشحتالكلذكوةديبعأنع

دقتامهنياوريفولجرلاادهےسالعفتأملولجرلاقفيذمرتلاودمحأةياوريف4هلليقف

سكعىلعفنصملاد:عوهودحاوسفننميرلامدعنعلاؤسلاربخاتوةادةلانعلاؤسلا

كلذلالخفتسفنتاذاالاءاملانمىنتكااليأدحاوسفننعىورأالهلوق»كلذ

رمعلوقوهوكلذىلعردمنادحاولاسفنلافبرشلازاوجىضتقياذهرهاظوهنمةحان



)١١٩(
يفكلذكوةديبعوبألات(ميبرلالاق)هقرهافلاقىذقلاىرأينافلجرلالاقف خفنيالمامطلا

ءاحامهدرييلفآراحناكناوهبف

ميههدعببرشلابقحأبراشلانيمىلعسلاجلاناح

سابعننبامهنمةعامجكلذهركوسنانبكلاموحابريبأنبءاطعوبيسلانباوزيزعلادبعنبا
وهلجرلااذههيلجرلالاقفهلوق»ناطيشلابرشوهلاقوسواطوةمركعةياورىف

هلوقدحىلعيركذلادهعللهبفلأفيذمرتلاودمحأةباورهبتحرصامكلوالالئاسلا
ذلاسبلو)ىلاعت ةاذقلايذمرتلاودجأةياورينفوههىذقلاىرأينافهلوق»(ىثالاكرك
ردمتسوهركيامممهضعبدازونيعلاوبارشلايفطةسيامرصقلابوهوىذقلاةدحاويهو

يأههقرهافلاقهلوقلهنعلوزيلهخفنالهفهرذقتساامبارشلايفرصناينادانعمو
نيتزمحلالاقثتسالهقبراانانولوقيالوهقبرهأانااولاقامناوقارايفةلقرهأنمهبص

تلخدامثفرلاسفننماهنأكتراصفتمزتلامثءاملاةزمحلانماولدباهبوبيسلاق
ىتيرأقرهالصأنالنيملاةكرحمهفذحسماضوعءاملاتكرتوءاملاىلعدمبفلالا

ىذقلابهلعف.امىلاداشراباوجلااذهيفوقيرهموهفقايرهاقيرهاقارهاةثلاثةملهيفو

ةلعلل(هبفمخفنالماعطلايفثالذكوهلوق)تصلابنكلوخفنلابهلزتاللاقهناكفهآراذا

يبانماذهوريذلاهرذقتسيفةهيركرواقازبخفنلادنعجرخينافوخيهوةمدقتملا

سابعنباثيدحنمطبنتسمهريغدنعوهوةلملاداحمالبارساىلعماعطالسايقهللاهمحرةدبع

نالهيفخفتيوأءانالايفسفنتياىهن(ماسوهيلعهتناىلصيبنلا)نايئاسنلاالاةسلدنع
كرت,نأكاذوخفنلاريغبيأ(هدربيظاراحناكزاوهلوق)بارشلاوماعطلاءانالمشيءانالا

سبلوةرارحلاطرفمراحيفةكربالهنافةكربللهديربتبرصأوةحورملابهبهليوأدربييتح
ربتلانمدارا هتحضنأاموادرابلك“ووسمشثلاهتجضنأاماولاقدقفةباكساابهترارحلاوزدي

ملعأهللاود۔حالعفنأولكاللىهأهنالةرارملاضعبهذدجويأراحلكورانلا

:ةههدعببرشلابقحأبراشلانبمبىلعسلاجلاناءاجام]م



(١٢٠(

بارشبيفأهناهملسوهبلعةتناىلصةتن'لوسرفنعيننلبلاقديزنرباجنع(ةديبعوبأ)
يطعأنايلنذاتأمالغلافهباحصأنمخويشهراسينعوريغصمالغهنينعوهنمبرشف
هبديفهملسوهيلعهتاىلصهللالوسرإهلتفلاقادحاكنمىيسفنبرثوأالهنلاواللاقفءالؤه

نبلهستيدحنممماكدمحأوملسمويراخبلاوكلمهاورهتيدحلاينالبهلوت «

كلذبهيلا'ىجيأةيفوفلاركوةزمهلامضبهينأهلوق»يدعاسلايراصنالادعس
«هن.برشفهلوت»نبانمحدقبينأانموقدنعةياوريفونبليأبارشبهلوق «

هلوق»راثيالاوأةاساوملادصقلهلكهبرشيلامناوملسوهيلعهللاىلصءيبلا»ينمي

ليقوسابعنبةللادبعوهوهريغويراخبللةياوريفامكموقلارغصأوهورينصمالغ
هراسينعوانموقةياورو4هراعأنمخويشهراسينعوهلوق»سابعلاننلضفلا

هلوق)ركبانأممصموديلولانبدلاخمهضعبركذدقوهباصأنملوقاهفسبلوخايشالا

نذأولهناهرهاظوراسيلاىلعمهنيذلاخويشلايلاةراشالا(ءالؤهيطعأنأيلنذأتأ
ال هنالكلذلثمراثيالازاوجامهدحأناثيشهنمدافتسيفكلذبقحأمالغلاناعمماطع
الفهلنعالاقحةلوانمناامهيناثوهاجلاوة.فرلاباستكاوفرشلايفمدقتلابابنم

لاقانموقةياوريفو(آدحأكنميسفنبرثوأالهلوق)هنذأبالاهنعكاذفرصحصب
آدحأكنميبصنبترئأالهتلالوسرايهللاو حرصملابيصنلاىنعمبفنصملاةياوريفسفنلاف
ىلعسفلاممفالطاهنموكلذوحمىلعبرعلادنعسنتلاقلطتدقوانموقهياوريفهب

هريغوطرقنمبدالاهبغيدياماهحتفولدلارسكبهغبدلاونيتنبدوأليقًهنبدردق
رعاشلالاقغابدنماسفن:يلبهلاق

چرينالمةاشدلجيفهريدتيتلاسفنلالمجأل
كراانمهلانبامهنمهبيصنبداراوكنهييصنبيريغلضفأاليأرثوأاللوقىنعمو

ةا:ااحتفبيهلنفهلوقولصافامهنيبلصفيلثيحالاحهدمببرشلابوأهرؤسبرش
وهولتلاىلعيرلانهلصأوفنمبهعضويباطلالاقوهعضويأماللاديدشتوةيقوفلا
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ءاحجام
هيلعةللاىلصينلانعىنغبلاقراجنعةديبعوبأ.ةهءاملابعنعيهنلايفز

هًاصمهوصمنكلورهبلادلوتيكلذنمنافبعءاملااوبعاللاقلسوه

مالبلتلنلانموهليقوءاقلالكيفوهبىمربءيشلكيفلمعتساعمترملايلاعلاناكملا
لغجوهعرصيأ؛“نيبجالهلتوهنموفنملاوهومالهرخاونمتحوتفملانيتانئلانيبةنكأس

بردلاةنسناهثيدحلايفوهبابلاثيدحقيلألوالاريسفتلاوضرالاىلاهنيبج

ناونطوملكيفنمالاميدقتةماسلا ةهجيفىنعمللبهبفىنعلسيلنيملاىلعيذلاممدقت

ىلعاهلضفوهونيميلا وهلبنيميلاىلعوهنماحيجرتساكلذناهنمذخؤيفرا۔يلاةوج حيجرت
سوللانهنمىلوأوهنمءيجمهنمىحنبالةعفرسلحعوألعسلجمىلاقبسنمناهيفوهتهج

ناوزاجقباسلاهرثأنانكسلسلجملاهبىهتناثيحينآلاسلجملبروكذملاعضوملاي

ناهيفوهنذازوجينممناكاذاارينصوأناكاريبكهنذابالاهنععفديملائيشقحتسانم
أللموزالااللضفلاليبسىلعمهبلابرقيامف"اكرشءاسملا كلذبةبلاطملانأىلععاج

هماقمموقبنموأمامالامهيفنكيملاذاكلذلحمچهريغلاقو»ربلادبعنباهلاقبجا
ملعأةتلاوهلكلذيففرصتلافناكاف

هنهمءالابعنعيهنلايفءاجامقح

بهشيتهيلادنعسنأثيدحنمريغصلاعماجلايفهانعمركدچثيدحلايننلبهلوقه
ىفدازهحراشلاقابعهوبعتالوًاصمءاملااوصمهظفلوسنأثيدحهنأبهلزمرونامالا

لاقيصمريغننم"املابرشصلاهابعءاملااوبعتالهلوق»ىلانمدابكلانافةياور

نوكسوءابلاعضبچرهبلاهلوق.سفنتريمننمهبرشلتقبابنمابعءاملالجرلابع
بتبابنمولتقبابنماعمهصمنمرأهاصمهوصمهلوقو»سفنلامباتتءاهلا
ءاملابعنعيهنلاثيدحلايفوحابصملايفاذكهانمجبهصتمأواهبلعرصنقينممهنموةمل

(جصلاعماجلا١٦١يناث)
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ءاجام
لوسرلانمدقتلاقةشئاعنعدزناراجنعةد_بعوأ:سدلالكأفزح

» قيوسلالكايف»ميهءاجامقحثيدحلاا۔يحملسوهيلعةتناىلصةنا

ةحلصملاىلاداشراللهصمبرمالاوسفنلاقيضبفورعملاءادلانمةءالاىلعقافشالل
هبلعهتاىلصزاكوسفنلانعءالبلافديفةيويندلاوعرشلابادآببدأتلاىفةيذيذلا

» ةك_لاو»ملسمهاورىراوىرماوىوراهنالوقيواثالثبارشلايفسفنتيملسو

هنيكستنعىلوالاتزعامةناثلاةفدلانكستفتامفدةساملاةدعملالع٥ددرتءاصميف

مجهينأنماهيلعبأوةدصملاةرارحلملسأهنافهاضيأو»ةيناثلاهنعتزيحعامةثلاثلاو
ةدحاو4_هفديوربامعب7لوانتن٥ةلئانناوةيقأعسأهنافةدحاوةلهودرابلااهلع

وأهتيكةرثكوهدربةدشبةيزيرفلاةرارحلا؛طبنأهنمناخهناف داسفىلايدؤيفاهنمضي

نافةراحلاةنمزالايفةراحلادالاناكسيفاصوصخةبدرضارصأىلاوأدبكلاوةدمل
ادجمهبلعفوخمةدحاوةلهواهفبرشلا ملعأةناوب.لانعيهنلايفرسلاوهاذهو

هيهسحلالكأيفءاجاموتح

هنمبجبنامفهركذمدقتثدحلا4اسحملسوهىلع1ىلصهللألوسرلانمدقهلوق »

ىلاةراشالاانههركذنمضرغلاوأضوتمو4:ملكفنمساجاماسحهمامتوءوضولا

» قبوسلاسيحلاهميبرلالاقنمسلابلوملاسيملالكأزاوج هريغلاقوإنمسلابتتللا
اعروديرثلاكىقب:يتحديلابكلد.نمسلابزانح..وطقاممىدبوهاونعزرسلا

كلذذختااذاعاببابنماسيحلجرلاساحلاقيلصالايفردصموهوقيوسهعملمج
بطأنمناكسيملانالقزرلانمتاسيطلالكأزاوجثيدحلانميدافتسيو «

عأهناوبرعلا:عدوجوملا

لكايفءاجام]يتح متوقبوسلا
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لاقديزنبرباجنعةديعوأ» رخزامعنلانبالاق (ملسوبلعةتناىلصتنالوسر)عمانج

قيوسلابالاتؤيملوداوزالاباعدفرصملاىلصفربخىدأنميهوءابهصلابانكاذاىتح

«ىلصمتانضمض.وضمضمفبرلاىل'ماقمناناكأولكافيرثف4رماف

نبمشجنبةعدحمنبرماعنبكلامنبنمنلانبديوسوههمنامعنلانبالاقهلوقه

دہشينرالايدهوالايراصنالاسوالابكلامنبورتناجرزخلاثراملانبةثراح

ثدلاوةندملالهأفدميلسوهيلعتلاىلصملالوسرماهاكدهاشملان“7؟دحأ

هيلعةتناىلصةتنالوسرعمانجرخهلوقههحيحصنمنيعضوميفيراخبلاهنعاضيأهجرخأ
هلوتدهللاوةل»يلاحتفبهمءابهصلابهلوقهيراخبلاةياورهبتحرصامكرببخماع72

نمواضياكنسملافةخسنيهونمطاقسايراخبلاةاورفو»ربخىندانميهو

نيببعملاربيخنمةحورىلعيراخبةياوريفوربيخفرطثابهصلانالضيدبتال
لاقوةحورىلعاهنمتناكناواهفارطأنمدتوربيخميرخنماهنالاقينانيتياورلا

ناورةسلايفدازلاىلعءاقفرلاعجهيفداوزالاباعدفهلوق»ديربىلعيركلاةديبعوبأ
لكوتلايفحدقيالكلذناورافسالايفداوزالالمحهيفوالكأرثكأمهضعبناك
ل۔هأنمهوعييلهتلقدنعمامطلاجارخابنبركتتحملارمأيمامالاناهنمطبنتساو»»

هلرة4.مدازالنلر-صهنمبصيدازلاعمجيفركسملالهالرظنمامالانأو7\١

ةمفدلسغمهنحطوهسدمحدوحامبوبلانموهواولارسكوةلهملاحتمب4قيوسلاب

هكاولاقيوسوةرارملاوسيلانمىلقلايفهبستكااملوزرلدراببىرخاوراحءاع

بوبلاقيوسثيدحلايفدارملاويكاطنالاةركذتيفاذكهيلقدعبقحسوففجام

مضبيرثفهلوق»»ريعشلاوربلانمبرعلاهلهعتستامرثكأوهكارذلانود رسكوةثلئلل
تدرثنمةلمهملادبدرثفةخسنيفوءامليلقبلايأةيناتحتءاياهدعبةددشمةلمهللا
اهباصيليأ«برنللاىلاماقمثهلوق»قرمبهلبتمثهتفتنأوهولتقبابنمآدرثزبلا
اهرذےسدالهنألاملاوهضمضماماوطةفهافضمضمنكلهددجمفءوضوىلعناكو
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ءاحاماضوتيملو

هال١اخناراجنغينابلاقدازناراجنعةد..عواجرحبلادلصفتس

الصالورتبلقف ا...
«اضونتيلولوفةالصلالاوحأنعهعبتتهلغشفمفلايحاونوأنانسالانيبهاياقبستحم

مدقت.هنالخوسنمرانلاتسمامسءوضولاناليلدهيفيباطلالاققبوسلالك]نميأ

ءوضوبرثكافنبنتالصزاوجىلعيراخبلاهبلدتساولهعبسةنستناكربيخحتفو
ملعأهللاوماعطلالعبةضخضملابابحتسا.ىلعودحاو

24رحبلاد۔صيفءاجام-

د_حاوملسمويراخبلاوفالاماضرأهأورثدحلاهللادبعنبرباجنعينخابهلوق«

شلاثمءبلاوخلااشاجهحويا»ث»هلوق٢ةددعتمظاَاوهدلتقرطبةمارالاو

ةد_شن“هواك]مالرحسلاقرووهونبتحتمبطخلاشيجىمساثعبلااذه:7

نبرحمهيفناكولحا۔لاوحنتناكةوزنلانالرحبلافيمل,ةرازغيراخبلاهيسوعوجلا
اضيأهدنعةياورينوملسمةياوريفاتشيرقلريعنوقلتمهلسرأهنعهللايضرباطملا

../

لبالاوهوشيرقريعىقلتدصقلاوةنيهجضراةرلافاهنببةافانمالوةنيهجضراىلا

ثلذوةرجملانمنامثةنسبجررهشيفةيرملاهذههتناكو»هريغواماعطللةلمحملا
«فتوإةروكذماةنسلانمناضمريفناكهنافحتفلالبقودهعلاشيرقتثكنامدعل
مارحلارهشلايفازغهلسوهيلعةتلاىلصوهنأظفحمإذاظوفحريغموبجريفهنوكاب
رهشالافلاتةنلاميرحنالوةلاىلعيمهناب«بيجاوةبرسهيفثعلال.ه٩راغ١الو

هرح>نالاقولهخسزلعةمالامظعموءاطعوةيرهاظلالوقوهوخوسنمريغمرحلا

يفامىغتقم نألمتحمولاقةيديدحلاةندهلبقاهلبتواتسةنسيفثبلانوكيناحيحصاا
مهناربحلاقرطنم'يثيفعقيماذملوةنيهجنممهظفحلليمهبرحسيلريعللمهيق ادحأاولتاق

نره.رهاظلافالخادههتلقدحاوناكميفرثكاوارهشفصناوماقامناهفلب
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ضعببانكاذاىتحاانجرخفم۔مفانأوةئامنالثيفوهوحارجلانبةديبعابأانيلعرمأواثب

» هعمجفشيجلاكلذداوزابةدبعوبارمأدازلاينففقيرطلا

مهنوكوثيدحلاقايس انمبهلوقلاولتاقلاوقلولوآديكآوقليلمهنالكلذلعلديالاولتاقي

لبقكلامةياوريفدازاشيجيأ نيحيحدلايفرباجنعرانيدنبورمعةياوريفدازولحاسلا
دعسنباركذوةنيهجضرأىلاانث.برباجنعممقمنبتلاديبعرعململوشيرقلاريعدصرب

يلبامسةيتحتلادشوماللاركوةدحوملاوفاقلاحتبةيلبقلابةنيهجن"يحىلاممعنا
الومهضء؛لاقابرحيأآديكاوقليوفاوفرصنامهناولايلسةنيدملانيبوهنيبرحبلالحاس
(رمآوهلوق)ةنيهجن4ميحةبراحمدصقوشلارقريعدصرندصتمالث.رلانألامتحالةافان.

نبةللادبعنبرماعهمساليقهحارجلانبةديبعابأهلوق»مهيلعاريمألعجيآلادش

ن؛بيهانبلالهنيهلادبعنبرماعوهوحصألوالاورماعنبهللادبعليقوحارجلا

ادحأوآردبهدهشلهةرشعلادحأيربلايرقلارظنلانبكلامزبرهفنبثراحلانبةبض

ةيناثلاةرجملاةشبملاىلارجاهوهملسوهيلتهتناىلصهللالوسر»عمدهاشملارئاسو
هللاقشعلاةدشنمهيلعوهاموةديبعنيأشيعىآروماشلابالمتلانبرمعلخداملو

يناثةنسساومنروعاطىفهنعهللاىضريفوتو»ةديبعابأبكربغايندلاهتريغاناك

بتكلايفتالاورلايفروهشللاوهاذه4ةئامنالثىفهلوقفلبجنبذاعمه.اعىلصوةرشع

عباضيأيئاسنلوراصنالاونيرجامملانءمهنأنيبودعسنباكريسلالهأمزجهبوةتسلا

ىلعةروهشملاةباورلايفرصتقاهلعافتحصزافئامنالوةرمشع هتاقلركلاصالالاهس:۔أة؟امنالث

ماشهنعملسمويراخبلادازوباطلانيرےمهيفوملسمةاوريفدازمهفاأوهلوق >

غرفيأنونلارسكوءافلاحتفچدازلاينمفهلوقا,اقرىلعاندازلمحمبهونعةورعنا

ىذلادازلاىفيذلادازلايدارملانأاوركذوءانفلاىلعفرشأىنفىنمزوكنأمهضعبزوحو

ةديبعوأرمافهلوقلهمل۔وهيلعةلاىلصءينلاهمهدوزيذلارمتلابارجوهوموهللناك

.ابهصلاىف(۔وهباعتلازص)هلفريظناذهوه:هدوجوملاعجياه«“هههشلاكلذداوزاب
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دقلولاقةرءةرمتالاانبصيملوينفىتحالباقاليلقمويلكاةوقبناكورتيدوزمناكو

» لاتتدنفنبحاهدنهاندجو

لهحتلوعامتجالإبةكربللصحتلداوزالاممجمرمأاعناوقيوسلايفدركذمدقتالريبخىندأنم.

ناكهنايضتقيقايسلااذهرهاظوهلةيقبالنمنببودازنمةةبهدنعنمنبإةاساوملا

ىفتقامومملاقيرطبيذلاينفالفصوصخلاقيرطبداوزاومومهلايرصبداورأرف
» رتيدوزمهلوقمهنبةاساوملادصقلصوصلاقرطبيذلاع۔ثزاةد.ءيايأر

هناينمملاودازلاهيفلمجمامرسكبدوزمةيننتلادلاوواولاحتف.يازلانكاويلارسكب

عو.ن۔لصجتملاناك رمتيدوزهردق تبثأةيننتلاودارفالابرمتدوزميراخبللةباوريفو

» انتوقيهلوقفاضيأيراخبللةباوروهوامهريغوثلاموفنمملاةباوريفةدراولايهو

وهريمضيهوءاهلاةدابزبدانتومإكلامةباوريفو حتفبتوةيوداوزالانهلصحتااىلاد

لاحلاىلعصنلابهالباقاليلقهلوقفت,وتلانمديدشتلاوهمضبينالثلانهفيفختلاوهلوأ
«ىنفىتحهلوقتانتمللةغصالتبوتتلاةلاملنايبدالءيثبسياوةيلوعماىلعليقو

نميمتبامرخآنمينعيةرمتةرمتالاانبصيمفهلوقوفداوزالانملصحتلادفنىتحيأ
امقحانداوزأتاقفةباوريفوءانفلاىلعفرشأينفىنممزوكبنامهضمبزوجولصحتملا

امهري_غونيحيحصلايفرباجنعرانيدنبورةياوريفوةرمتالاانملجرلابيصيناك
ةدحوملاوة.جمملاحتنبطبلاانلكأتحديدشعوجانباصأفاندازيفتحلحادلاىلعانقأف

يذلاوهوليقحلطلاوجسوملاككوشهلميظعرجشنيتحتفبملسلاقرويأةلهمءاو
ةتنادبعنبرباجوهكاذلئاقتبنفنيحاهدقفاندجودقلولاقهلوقفهقرواواكأ

نببهونعكلامةياوريفروكذموهوفنصملاةياوريفركذيلاؤسلباوجوهو

» ىنم.,تىنفثحاهدقفاندجودةالاقفةرمىنغتاموتاقولاقشرقىلومناسك

ملاىلحتمدملانمريخاهنالارثأنادجولايفاهدقماانكردأيأاهدقفاندجودقلهلوق
اند۔جودشلهللاقفكلذنعلأساضيأهناريبزلايبأنعململوعوجلاملاضعبدرت ,



)١٢٧(

مأمنةليلةرشعناممشجلاكلذهنملكافبرظلا:.توحماذافرحبلاىلاانيهتنامم

ءااانماهابرشنميدثلايصلاصعبامكاهصمتلاقاهبنوء:صتمتنكامتلاقفاهدقف

ىذلارحبلاوهوهيلاانلصويأهرحبلاىلاانيهتنامثهلوق»ليللاىلاانمويانيفكيف

ملسملوتوحاذافزاسيكنببهونعكلامةناوريفوهتوماذافهلوق»ةنيهجلحاسب

4!اديهاذافهانبتأفمخضلابذكلاةئيهكرحبلالحاسىلعانلعقوفراجنعريبزلاينأنع

ىعدت اضيأهنعةباوريفوربنعلاامللاقبةبادرحبلاانلقلأرانبدنبورمعةباوريفوربنعلا

ثمسا!عيمجلساجمساتوحلاو»ربنملاهللاقبهلثمرنلاتيماتوحرحبلاانقلأف

لات.هسرغلااهنجنمذختةريبكةيرحمةبادهكربنعلاو»هنممظعاصوصخمليةو

تام۔أافاوجايفدجوناماورجشلانمجرخمومشلالةوةبادلادنهميجرمو۔شملاربنعلانا

_ ةبعارذنيسمخاملوطغلبيمظعالارحبلابنوكنةكمسربنملايرهزالالاقوهملتبتىذلا

ةلهمملاء:رلارسدكوةلاشملاةمجمملاءاظلاحتمب«برظلالثمهلوقو»ةيبرعبتسبلوةلابامف

لاقلهبوصألوالاوةطغاسلاةمجءملابهنامهضعبىكحوةدحوماهدعب برظلاهعيبرلا

,ةلالبلاهنةباوريفوهرغصىلاةراشاحامضبلسملابرظلاكلاملاقولبجلا

هاوريفوهةليلةرشعنامنهلوق»يلاعلابسبلاطسبنمناكاذاءارلانوكسبوهليقو

,حنبالاقارهشهيلعانافريبزلايأةياوريفورهشفصنهنمانلكافرانيدنبور

كملاىقلأرهشفصنلاقنموهريغهطبضيملامطبضةرشعيناملاقنمنأبمجنو

منادجولبقتناكيتلاةدملاةيقبمضوأرسكلاربجآرهشلاقنمومايأةثالثوهودئازلا

ةباورآذوذشاهنمدشأولاقةذاشيهواموبرشعىنثامكاحلاةياوريفعقوولاقاهبلاتوحلا
تبانىنحهكدونمانهداوراجنعرانيدنبورمعةياوريفدازاثالثاهلعانقافينالومل ١

نملاهللصحهن ١ ىلاةراشاهفوتعحريأةدحوموةثلثمتباثوانماسجأانيلا

اوربخنىتحاهمظعربتخيلهنعهنلايضركلذلمفامناخلاهرصأمثهلوقوهقباسلاعوجلا
لصحامكعماسالرابتعالالصح.ذط.طضوةحصنعربلانوكيفاهربكنعمهءارونم



)١٢٨(

امهبملفاهتحبرممنتلحرفهتلحاربمافاتبصفاهعالضانمنيملضبهةديبعربأ

«لبجلابرظلاميبرلالاقه

نكسوزاحلاةخاينحتفتفماللاامأوداضلارسكبعلضةذث"هكنبماط,هلوقو»دهاشملل

يهوعولضوعالضاوعلضأاه.جوىننايهوميمتةغليف هتحاربهلوقو»نيبنجلاماظع

:ماهبالاىلعةلحاربكلامةياوريفوةديبعوأوهورمالاىلادثالاريمضلاءاهةدايزب

لوعفمللءانبلابواهديدشتوءاملافيفختبهتاحرفهلوقو»نايبةدايزفنصملاةياوريفو

مدقتامكهلتناكةلحارلانالةديبعوبأيأهرممثهلوقوفلحرلااهيلعلمجيأ

ةانمابامهبصتملفكلامةياوريفوامهعافترالهسأربا.ملنيمافيأهامهبهيمفهلوقو «
نبادنعوهتحترفهعملجرلوطأىلادمعفيراخبللةباوريفوةلحارلاريمضلاوةيقوفلا
جرخفانملجرمسجأهيلعلمحفانعمريهمسجأبمأ.تماصلانبةدابعنعقاحسا

ةرمنوكيفهنعهللايضرةديبعيبأنمناكدهلككلذلملوهسأرتسمامواهتحتنم
لجرمسجاهيلعلمحريعبےسجاىلادمعةرمواهيلعوه7ةرمواهاحربةقانلابرج

ىلعفقاحتفلايفلاقوةدابعنبدعسنبسيقلجرلانابةمدقملايفمزجوموقلانم

كلمهيلالسراافورعمةيواعمعمهتصقولوطلابروهشمهنافاسقهناظاوهسا

ناكثيحبيمورلاةماقلوطتناكفهليواربسسيقهلعزنومهنملجرلوطامورلا
لاقفهليوار۔عزنيفسيقبتوعوضرالاىلعاهفرطوهغناىلعاهفرط

» سيقليوارس«٭اهناسانلامليايكلتدرا» دوهشدوفولاو

» دومنهنميداعليوارس«هذهوإرسيقباغاولوقيالزأو ««

لافهملسوهلعهللايلص:ينلكلذانركذةنيدملااندقالفرباجنعرببزلاينانعيراخبانو

ملعأهللاوهاكأفهنموضعبمهضعبهاتأمكمهناكناانوممطاهتناهجرخااقزراراك



)١٣٩(

ءاجام
هيلعهللاىلصهللالوسر)ىهنلاقةديبعوبأ(لكالادنعاهنعيهنملالاوحالايف (

نملكأيىذلاراشقلافبيقنتلاوليمرقلاوريشقتلانعهجوأهثالثنعلكالايف(لسو

يفرفحييذلاباقنلاومسيالامهبفلعفرييذلالمرملاوماعلطلاهجورشةيوةيحانلك

4 مادالاهيلاعجربوةلخماعطلا .

.ةهلكالادنعاهنعىهلالاوحالاىفءاجامات

هبدرفتامهلعلوثيد۔دلاكنم.يثيفهدحأ»ثدحلاهنلالوسرىمههنهلوقال

دنعيأهلكالايفهلوقهدعاوقيفليعايساخيشلادوحنركذوهنعهتلاىضرفنا

مملوتنمذوخأملاوحأيأچهجوأةثالثنعهلوقوفلكالاةلاحيفوألكالا
لدبهجوأةئالثنملدبهدعباموهريشقتلانعهلوقوالاحيأاهجوموقلانسحأنالف

فيفختلابرشقيفةنلابمديدشتلابهرشتردصمريشقتلاولهريسفتلاهتدئافوللكنملك

ذخأاذاماعطلارشقهنموهرشقتلزااذارشقدوعلاترسثةلاقيلتقوبرضبابنه

) كلامىورو)ماعطلاهجورشقيوةيحانلكنملكأييذلاديدشتلاب(راشقلاو)هالعأ

7 ماعطب4ملسوهيلعهللاىلصةنالوسرإ1لاقهنأناسنكنبهونعدريغو

كيلبامملكوهللام4ملسوهبلعهللاىلصهنلالوسر»هللاقفةملسينانبرهبيبر

لكالانالكلذوريثكنبديلولاةيإوريفامكةفحعلايفشبطتهدبىآرنبحكلذو

راهظاهيفوقارصأالايفايسالسفنلاروفنلةءورمكرتوةرشعءوسهبحاصديعضومنم
ماعطلاهجوذخأيهنالكلذىلعةدايزريشقتلايفواههابشاوبدالاهومسومهنلاوصرحلا
مهضعبهيلاراشأامكميرحتلارهاظلاوانموقروهمجد_:ءةهاركَلليهنلاومادالاهيفيذلا

ارمتناكوانولريغماعطلاناكاذاامكلذنمىنثتسيومارحلكلاوةبحصءوسوىذأهنال

ىلصهنلالو۔رمبتتدقورخألالسامملكالازوجهنافهكاوفلانمهوحوا7وأ

) يحملامهالا۔. ١٧ - ىناث (



(١٣٠(

ءاجام

(ملسوهيلعهللاىلصءيبنلا)نعسابعنبانعةديبعوبأمدامئاقبرشلايفزتم
ححلا

هريغوهةجاناىورويراخبلادنعسناثيدحيفاكةقرلانمءايلالسوهبلعهللا

|هبف٠ديتلاجر.تاابيتااذاوهيااملكاماعطبينااذا(ملسوهيلعةتناىلص)ناكةشئاعنع

4۔اعهلل١ىلص+يديبدخالاقبوذنشاركعنع4حا.ناو4يدملاىورو{

اهنماناكافدولاوديرثلاةريغكةنمانيتافمامطنملهلاةفةماسمأتىلاماسو

هدبضبقوهيدينببنمهملسوهبلعهتناىلصهلكاواهيحاونيفيديبتطبخل
٦ادت١.دحاوماعطهزهد_ح١وعضومنثلكشاركعابلاق.ىنعلايديلعىرسالا

ه_۔اعهنلاىلصهديتلاجويدبنيبنملكاتلمحف:طرلاورمتلاناولأهفقط

'فعضهدأنسايفودحاونولريغهنافتثشثيح.نملكشاركعابلاقفقبطلايفلسو

فيفختلابلمريفةنلابمديدشتلابلمرردصموهفليمرتلاامأوه.وةتدهاوشهلنكل

عمةيناثلاديدشتوىلوالاميملامضب(ل.رلاو)عرسأولورهاذاهيشميفلمرلاقب

وهلبقودعاوقلايفامكةلجعبمقالعباتلللكالايفوهوليمرتلانملعافمسااهرسك

مقللاعباتتهبشهنافقاقتشالابسنألوالاوف:صخلادنعاممسيالامهيفاعفريىذلا

لمرأنمذوخأميتاناالوقلالملوةلورملايفنيلجرلالقنعباتتبةلجم قاضورقااذالجرلا
لاتبفيفختلابيفةغلابمديدشتلابتبثنردصمف(بيةنتلااما)مسالاعقطيمفلانافهلاح
٠ع- ` ِ ١
.چباتنلاوهقرخياماعطلابيقنتهنموهنرخاذالتقبابنم.ابقنهوحموطئاملابة

4صتخيفمادالاهلاعجريوةرخماعطلافرحنيذلاوهوفانلافةغااسمدد_شتنان

ملع١هللاوبدافعضوةرشعءوسوهو.اع١لود

مز\غاقبربالايفءاجام<_ه

ملسمودجحأاضيأىوروديعسفأنعملسمودحاهاورههثدحلاسابعنبانعهلوت»
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هامئاقبرشلانعىهنهنآ »

امئقبرشلانعرجز٭ملسوهلمهتناىلصثيبنلاوفنأسنأنعةداتقنعيذمرتلاو
هنالكلذو«امئاقبرثلانعىهنهلوفهثرخأوزثكلذلاقلكالافانلقفةداتفلاق

امئقبرالهريغلاقونطبلاءادلكلذنعيهناعايمخنلالاقواطالخاكرحم ةديدعتاقآ

ءاضعالاىلعدبكلاهمسةيىتحةدعملايفرقتسيالومانلايرلاهبلصحمالهنآهاهنم)ه

.تدبيلانفاسأىناذوفنلاعرسيوهترارحدربتنأهنمىشخيفةدعملاىلاةعرسبلزنيو

يبنلانيبعمجناذربوهرذردانهلعفاذافامئاقبراشلابرضيادذ_هلكوجردتريذب

يهنافزاولانايلهلعفدقوردانامئاقمزمزنمهملسوهراعهللاىلص»هبرشفلعفلاو

نايا«ملسوهبلعهتناىلصمهلمذوهزنتلاةهاركىلعروهملادنعواندنعلو

بجاولالعضزوكبالوبودنموابجاوهاعنايبلانالةهاركلاتحتلخدالزاوجلا

هلوقتلذدكأدغواجسالميرحتليهنلانامهضعبهرهظتساولفاهوركمبودنالوأ

نالهأيتتإىأ؛رتتسرظيسننفامئاقمكدحأنبرثيالملسمدنعةريرهيبأثيدحيف
يفديدشتلاىلعلدباذهف!ولاقامئاقبرشلانمةدلوتلاطالخالاكلتببهذيتلا

منلا غرسامهنكامرحتايهنلاناضعبلااذهمالكرهاظوميرحتلايفةغلابملاو
(بتعنو)موقكلذبلةدمتوكاذىلعلادلامالكلانرمكلذدمبركذام

خسنلابلوقافلكىلاةجحالفنكمممجافاضيأولامتحالابتبتيالخالانأ

أنمىلافردنمىقنلالعلاولاقفاديعبليوأتىهنلايفةيكلاملاضعب(فاكتو)
ابرشهرخامولايقاسنوكنعاجورخوهبادادبتسامهلبقامئاقهبرشيردابفءامهراعصأ

لكالازارجيففالخالوامئاقلكالانمعنملانمضتثيدحلانافاضيأويرزاملالاق

ىلعليحتىهنلاث.دحأوزاوجلاىلعلدتامئاقهبثثيداحأنأيلرهظييذلاولقامئاق
رخنامةبرشازأعءاارمالالمخنولاقلكأوىلوأوهامىلتثاوبايختسالا

ىننأهلص7نصبلاع!لثالذنعماما,مخنلالوقدو.ودءاودءةلازوكياطاخ



(١٣٦(

هامئاقمزمزنمبرشهنأىوريو «

رارضالانأىلععفانملاوراضملاعأوهوعزاشلانمعاجيهنهنهيفويعرشاليطهدنع
نارمكلذليوارلاچامناقمزمزنمبرشهنأىوربوهلوقعاللاواعرشمارحسفنلاب

ىلصءينلا)تبتاسابعنانعنيحيحصلايفودمحاونيخيشلاةياورهبتحرصامكهسفتسابع

برشايلعنأدمحأوچيراخبلايفو»مئاقفوهوبرشفمززءامنمولدب(لسوهيلعةتا
ةتناىلصهتلالوسر)ناوامئاقبرشلانوهركياساننالاقمماقوهوةفوكلاةبحريف

نبيلعوباطخلانبرمعناهنلبهنأكلامنع(اطوملايفو)تمنصاملثممنص(ملسوهيلع
ركبابأتيأررمطمنبريبجلاقوحرشلايفوًامايتنوبرمثياوناكنافعنبنامثعوبلاطىبأ
يبأنبدعسونينمؤملاماةشئاعنأباهشنبانعيكلامىوروامئاقبرشيقيدصلا
رفعجيبأنعكلاماضيأهىورواسأبناقوهوناسنالابرشنإيربالاناكصاقو

ريبزلانبهللادبعنعكلامىوروامئاقبرشيرمعنبةتنادبعتيأرلاقهنأيراقلا
هلوقوهوىلاعتهللاباتكىلاهيفمجراا(سابعنبالاق)امئاقبرشيناكهناهنبانع
يهنلاهصخعضوميفالالاحيأىلعبرشلاولكالاحيبتةبآلاهذهفاوبرشاواولك
ىلاةراشاهنعهللايضرسابعنبانممالكلااذهوهملسوهيلعهللاىلصءيبنلانع
صوصخعضومىليهنالمحعمجانكميلناضرامتلابلفلاويهلاينيدحنيثدحلاطقاست
لاعتهلوقيفةروكذملاةحابالاىقبتف قالطالالعكلذ2دقىلاعتهنافاوبرشاواولك

زاوجلابلوقلامهضعببسنولفلابضراعميهنلاوةققحتمةحابالافىفارسسالادحلييملا
نعارخأتمهوأرمهناكواولاقامئاقمزمزنمهبرشباكعةعبرالاءافا{لاىلاوروهججاىلا

دعيواولاقيمنلافالخهئافلخلعفكلذققحوخسانوهفعادولاةجحيفهنافيمنلا

حلصيخسذللاليلدحلصيملناواذهونيدلايفمهددشنوهلمهنمزالمةدشممهيلعهؤافخ

رجحنبالونيثدحلادحأحيجرتل

يزاجملالهأةوفصةنسب٭زفتدمقافبرشتتمراذا»



(١٣٣(« _

)هلوقوهوهتناباتكىلاهذعجرملا«سابعنالاق حيةالاد(اورثاواواك

ملسوهيلعهنلاىلصشيبنلانميهنلاهصخعضوميفالالاحيأىلعبرثلاولكالا

ءاجام
سابءنبانعد.زنبرباجنعةديبعويامءاقلايفنمبرشلانعيهنلايف]لت

بردشغءامقسثنخهنايوروءاقسلامنمبرشلانعىمنهناملسوهلعهنلاىلصءينلانع

هةبادهيفنوكبنااقافشاكلذنعىهنااوسابعنبالاقهنم

«زاوجلانرايبلهنكلو٭اهئاقهبرشاوححصدقو

متءاقسلايفنمبرشلانعىهنلايفءاجاموتح

سابعنبانعمهدنعهظفلواملسمالاةعاجلااضيأهاورتيدحلا{سابعنبانعهلوق)
نمبرثلانعملسوهبلعةتناىلصهللالوسرىهنلاق دحأويراخبلااضبأهاوروءاقسلايف

دنعوهوهيزنتلاىلعرثكالاهلخييهاااذهيناوفتخاولهةريرهيبأثيدحنم

لصأىلعةصخرلاثيداحألمحويهاتوبثل7,حتلابمزحنبامزجوقامفشاللسابعن

اوناكمهنالةحاباللةخسانيهنلاتيداحانأدمحابحاصمرئالاركبوباقلطاوةحابالا

لةنوزاوحلاخسفءاقسلايفنمبرشيذلانطبيفةيحلالوخدنوىتحثكالذنولع

«رجحنبالاقهيهنهبفىنغلبيلاقوبرقلاهاوفانمبرشلازاجاهنأكلامنعهريغ

4ملسوهبلعهللاىلص»هلعفنمالازاوجلاىلعلديامةعوفرااثيداحالانمءيثيفرا

بنرافكلذنعينلاةلعىلاانرظناذاولاقحجرايمفهلوةنماهلكيهنلاث.داحاو

هلوق»«ملسوهيلعهللاىلص»هنمنومامهنأيغتقيكلذيفءاهلاهركذامميج

اهدمبةددشملانونلاوةمجعملاءاملابثنخههنمبرشفءاق۔۔ثنخهنأيورو

ركَتلاوءاوطنالالصالايفوهوكنجلانمذوخأمهنمبرشفهوحنهففطعيأةئاث.
طقفريغصلاوهليقوريبكوأناكآرينصمدالانمذختملاءانالا»ءاق۔!او«ءانثنالاو



(١٢٣:(

» ةجامنباىورتةريبكنوكتدقوةريغصنوكتدقاهنافهنممعأهبرمقلاوانفرعهيلعو

لوسريلعل۔خدتلاقةشكهتدحنعةرمعفأنانمحرلادبعنعهححصويدمزتلاو

دمحاىوروهتمطةفاهفىلاتمقفامئاقةقلعمةبرفيفنمبرشفملسوهبلعهللاىلصهتا

ملسوهبلعتلاىلصهللالوسريلعلخدتلاقميلسمأنعلئامشلايفيذمرتلاونيهاشنباو

« سابعنا'الاق:يدنعلهاذاهافت.طنفمئاقوهواهمبرشفهماع4رقتبسلاىفو

٠ ٠ .. ء .٠ 7 ٠ . . ٠ .ل . . .٤ ِ . . .
يقبطنوا٥هرذختوهنطرلخدنو١هغرإاتفي١هنادهفنوكن1اقامشاكلاذنعيمنااو

يفنمبرشالجرناتشثنافبوالاقةريرهيباثيدحدعبدحأدازرهتنتفهتنح

ىمنفناتيحهنطبيفباسنافءاقسنملجربرشةبيشيبأنبادنعوةبحتجرخفءاقسلا

وهوءاقاالمولهن١ىذغتعاذهورححنبالاةثكالذنعملسوهلعهللايلصهنلالور

جرخادقولاقيهنااهلوانةيلهنمبرشحاكحاطبرهطلرممهفلخدييذلاءالادهاشي

لاقهنتن.كلذنالءات۔لايفنمبرشبنأىهنظفلبيوقدنسبةشئاعث,دحنمكالا

نطابه_ء۔ةبرشابوأءاقسلالخادسفنتيفبرشيناصاخيبنلانوك؛نايذنميادهو

نأيهنلاهبللعامةلجنموالفةسامريغنمهفلخادىلامفلانهبصناهأءاقسا

قرشينأننمأيالفهتجاحنمرثكأهنمبصنيفءاملاهبلغيدقءاتسلارفنرمبرشيذلا
اهعومحموةهاركلاتوبيفينكتللعلاهذهنمةدحاويبرملانبالاقهبايثلبيوأهب

هذهعومجمىمنلانوكينأدمبيالناهقفلاهيضتةييذلاةرجيبأنبالامتآدجةهاركلاىوتت

يخغتميامحيجرتهلثميفةداعلاورحلايذتقياماهيفوةهاركلايفتع.اماهورومالا

ىلاجاتحملادجملوةقلعمةبرقلانوكتناكرذعلنوكيامنببقرفوليقارعلالاقممرحلا

ةروكذملاثيداحالالمتاذهلعوذثنيحةهاركالفهفكبلوانتلانمنكمتيوءانابرشلا

زاوجلاثيداحأنأهدبؤيورجحنبالاقيمنلاثيداحأهيلعلمحتفرذعريغلنوكبامنيبو
قلطمنمبرشلانمصخأةقلعملاةبرقلانمبارثلاوةةل-ءتناكةبرقلانأاهيفاهلك
ىلعزاوجلارابخايفةلالدالولاقةبرذلا اآ;لمحواهد_حوةروصلاكلتىلعلباقلطمةصخرلا

ملعأهللاوخسنلالعاهلجنموأن"رملانباهجةرورذلالاحلع



(١٣٥(

ءاجام
نيعةديبع3۔-4٠نعالنالابارناايفةنسااناالب كلامسنأنعددزنبرماج

هيبارعاهنيمىعوءأعبيشنباب(ملسوهيعهتناىلصهللالوسر)ىنألافلل

هدزنعال ٥ نمالابارشلايفةنسلازآاجاملي.-

سنألرعظافلالاضح.يفويئاسنلاالاةعامجلااضيأداو,هثدحلاسنأنعهلوتف

فيتلارتلانءاتاهنبابرشونجادةاشهملسوهباعةناىلصهتنالمسرللتاغلاق

ركبوبأهراس؛ىلعوبرشفحدقلا(ملسوهيلعةتناىلصهللالوسر)يطعافسنأراد
لاقمهنيمىلعيذلايبارعالاىطعأفهتنالوسرايركبأبأطعارمعلاقفيبارعاهنيمنعو

هنانركوهلوامنم(ينأهلوق)اونميفالأنونعالانونعالاةياوريفون:الافنعالا

رسكب(بيشهلرة)سنأراديفتناكةصقلاناالايتآلااذ_همسيملولوعغدلنبه

اوناكامناوطاخلاوجزملاوهوبوثلانملوهجمللءانبااىلعةيناتحماهدبة.حلل

اوناكفةراحلاغلايفدالبلاكلتواراحنوكبللادنعنبالانالءاملابنبللانوجزمع

ىلعزاكهنعانموقةياوريفوإيبارعاهنيممىلعوهلرة)درابلاءاملابنبالارحنورسكب
ديلولانبدلاخهنامعزنمومسييبارعالااذهونيميلانعلوصحلالكلابدارملاو

مدقتملارينصلامالغلاثيدحتيدجلااذههأبتشأنمهيلعىرساشحافاطلغطلغدقف

دلاخوهملسوهبلعهللاىلصهنيمينعناكانهيبارعالاناامهادحانيتهجنمطلغوهو

شيرقةلجأنموهذايبارعادلامللاقيالهناةيناثلاومالنلاثيدحيفهراسينعناك
ةتنالوسر»»انانألاقةبيبحيبأنبهتلادبعثيدحنميناربطلادنعمقوورجحنبالاق

هراسينعركبوبأسلجوهنيمنعتسلجتئجءابقدجسمنمهملسوهيلعهللاىلص
الولاقيباحصلامسينكلدحأهحرخأولاقهنيمنعيناوانوبرشفبارشبىعد .

سنأراديفكلتوءابقبتناكةصقلاهذهنالاضيأهبسنأثيدحيفمهبملاريسفتنكمي
ديلولانبدلاخقحيفكلذدعبتساامكيبارعاهللاقيالويراصنأوهفاضيأو



(١٣٦(

4 نمالافنالالافويبارعالاىطعأوبرشفركبوأدراس,ىلعو :

ءاحام

يبأنعدبزنيراجنعةديعوآةضفلاوبذلاةبآيفبردلانميهناف
كبيبأءاطعايفهنذأتسيملوبرشنأدعبيأچينارعالاىطعأوهلوقف مالنلانذأتساامكر
مدعوةيلهاجلابهدهعبرقلهبلقلفلأتوهشاحماةفاخمدقتملاتيدحلايفخايشالاءاطعايف
نباوهومالغلانذاتساامناوهملسوه.اعهللاىلصهللالوسر»قلخةفرعمنمهنكمت

هبراقاخايشالاوايسالناذثتسالابهسفنلابديطتوةيلعالالداامهنعىلاعتهللاىضرسابع

اسانثتساكلذلمفوكمعنباوكمعتاياورلاضعبيفوهنعهللاىضرديلولانبدلاخمهنمو

عفرلاهبفزوجبنمالافنمالاهلوق»مهن۔اركلًراثياوممدوبامالعاوخايشالابولقل
٩لعو١ح|و١مدهمنعالاي١رملافوذحمادتبم0ىلعفعفرلاامابصنلاو ان١

ممصععبهطذتساو«اوطع١و١اومدقربدهتىلعفبصنلااماونمالامدقييالعافلا

ةروهشمةداعيهوارحملهوهيليىذلا.نيملالعنمءاطعاهنلانانمالاريركنم

ةلهالايفموثلكنارعلوقكلذنموقالخالامراكميبةدود_.مبرلادنع

متيلثبهنالمالسلاوةالصلاهبلععراشلااهرقاف(انيملااهارجمساكلاناكو)
نادقرفالوتجحمرحنبالاقوروهلادنعبحتس٠ةنسلاهذههلعفوقالخالامراكم

لاقوكلامنءحصبالربلادمعنبالاقءاملاهصح4أكالامنعلفنوهريغونالابارش

برشريغيفنميالاميدقتوةصاخءاملايفتتبثةنسلانأهدارصنوكبنأهبشيضايع
كلميالهنأليقدقهنوكلكلذبءامللصاصتخاناكيبرملانبالاقسايقلابنوكيءاملا
ملمنيالفءاملابباشملانبلايفصنبابلاثيدحتلق»تابورشملارئاسفالخ
ءاملافاصنتتثةنسلانابضايعهىجومنيالكلذكوهريغوءالانقرفلان٥اوركذام

معأهللاونبللايفصنبابلاثيدحنالةصاخ
هذهةضفلاوبهذلاةينآيفبرشلانعيهنلاينءاجاميتح



(١٣٧(

ةينأيفبرشنم(ملسوهيلعةتناىلصهللالو۔ر)لاقتلاقةملسمأنعيردخلاديعس
همهجرانهفوجيفرجرجمامنأكةضفلاوبهذلاله

دنعتبدحلاوچملسوهيلعةللاىلصةتنالوسرلجوزيههةملسمأنعهلوف «
نعماننعكلامهاوردقوةيباحصنعيباحصةياوروهفاهنعديعسيبأةياورنمفنصملا

نعقيدصلاركبيأنبنمجرلادبعنبةللادبعنعباطخلانبرمنهللادبعنبديز

نمحرلادبعنبهللادبعنعةرمنبنامنعقيرطنمملسلوبهذلاركذيملوةماسمأ

نبيلعةياورنماضبأهلوةضفوأبهذءانانمبرشنماعوفرمةملسمأهتلاخنع
ةضفلاوبهذلاةيآيفبرشيوألكأييذلاناعفاننعرمعنبهتنادبعنعرهسم

ىلعچةينآهلوق»لكأيهلوقبرهسمنبادرفتنكل هلوتوه.اعولاوهوءانامجةلفأنزو
ددرتاضيأءارهرخوةنكاسءارامهنييةيناثلارسكوىلواجلاحتفوةيتحتلامضبهرجرجم
هلوقو)اكرادتماعرجهعرجاذاقاحلايفءاملابصتوصوجاهاذاهترجنحيفريعبلاتوص

وأبصلاىنعمةرجرجلانأىلمعرجرجملوعفمههجرانهلوقو»هنط.يأ(هفوجيف

ازاجمهيلالؤيامماب؛ىشالةيمسنرانللآرجرجهامسوبراشلاريمضلعافلافعرجتل
رانلايفزوجمهليقو»هارانمهنوطبيفنولكايامناجىلاهلوقدحىلعةغلابملل

» يتلايهرانلانأىنعملاوةيلعافلاىلععفرا ثدحلاو»رهشألوألاونطبلايفتوصت
ساقيوملسمةياورهبتحرصاملكألاهلثموةضفلاوبهذلايفبرالاةمرحىلعلاد
يفهذاخماوايهئانابنيزملامرحوايهنمءانايفلوبلاوامهنمةرمجمبرمجتلاوهيفةراهطلاهيلع
امهبينأنلاقلطمميرحتلكالاوبرشلاميرحتنمدوصقملانالاضيأهبفلوبلاوتويبلا
قرفامناوةأرماولجرنيبكلذيفقرفالوايندلايفةرفكللوةرخالايفانلكلذنال
ملعأةناوجوزانةنرلانمةأرملايفدصقيامليلحتلايفامهنيب

) جحلاعماجلا _١٨ ياث (
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ءاجام
يموزغملاديلولانبدلاخلاقلاقسابعنبانعدبزنبرباجنعةديبعوبأ(بضلايف (
هذونحعبضينأفةنوميمتيبيف(ملسوهيلعهللاىلصةتنالوسر)ىلعتلخدف

ةبضلاياجام]وت
نعيباحصةياورهيذودمحأوملسمويراخبلااضرأهاورثيدلاسابعنبانعهلوق «

سابعنادنسمنموهلهيرهزلاىلعهيففلتخاامربملااذهورج>نالاقيباحص

نبدلاخنعسابعنبةللادبعنعيراخبلاينهظفلچجلادلاخلاقهلوتدلاخدن۔.نموأ

چدلاخوهخلاذونحمبضييناف«ملسوهيلعهنلاىلصهتنالوسرم.لخدهنأديلولا
يشرقلاديلولاواليتونراهلسواموزخمنبرنبةللادبعنبةريغاانبديلولانبا

نزحنبثراحلاتنبيهوحصألوألاوىربكلاليقوىرنصلاةبابلهمأيموزخملا
ةبابلتخأو«ملسوهبلعةلاىلصءيبنلالفجوزثراحلاةنباةنوميمتخأيهوةيلالملا
ةلاخنباوهوهملسوهيلعهللاىلصءيبنلازهمعبلطملادبعنبسابعلاجوزىركلا

ناكوةيلهاجلايفشيرفارشأدحأناكوةبابلنمنيذلاباطملاذبعنبسابعلادالوأ

هبنوزهجماماهيفنوعمجماهنوبرضاوناكفةبقلاامأةيلهاجلايفليحلاةنعأوةبقلاهيلا
هفلتخادقو»برحلايفشبرقلويخىلعمدقلانوكيناكهنان(ةنعألاامأو)شيملا
يذيفةديدملاتناكوربيخىلبقوةد.دملادمبرجاهليقفهترجهوهمالساتقويف

ةنسهمالساناكلب«ليقو»عبسةنسمرحملايفاهدمبريبخوتسةنسةدعنلا

» ليقوإلءيش,سبلوهظيرقىنبنم4ملسوهيلعةلاىلصهللالوسرلغارفدعبسمخ

4 ملسوهلعهنلاىلصهللالوسر»لبخىلعناكمهضعبلاقونانةنسهمالساناكلب

نادلاخناحيحصلايفنافدودرملوقلااذهوتسةنسةيبيدحلاتناكوةنيدلاموب

هلسوهرلعةناىلصةتنالوسر»ممهلظفحملوةيبيدحلاموبنيكرشالليخىلعناكديلولا
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نربخأتيبلافتلاةوسنلاضعبلاقفهديب(ملسوهياعةتلاىلصةللالوسر)هيلاىوهف

ةنعأهملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر»هيلوبملسأنيحنملزيملوحتفلالبق.دهشم

حتف«مل۔وهيلعهتناىلصةتللورعمدهشوبردلاةبراحملاهتمدقميفنوكفليملا

هلمعتساوةديدعثومبىلعاريمأملسوهيلعهللاىضهللالوسر»هثعبواهبفيلبأفةكم
ةدومحفقاومكلذلكيفهلومورلاوسرفلاونيدترملالاتقىلعهنعهللايضرركبوبأ

ينامواه'اهزوأفحزةئامتدهشدقللاقةافولاهترضحهاملو»ةروكشمراثآو
ريملاتومبامكيشارفىلعتومأانأاهوةيمروأةنعطوأةبرضهيفوالاربشمضوميندب
چيفوتو»اهبسرتنمانأوهلاالاهلاالنمىجرألمعنماموءانبجلانيعتمانالف
باطحلانرعةفالخيفنيرشعوىدحاةنسةنيدملابيفوتلبلبقوماشاانمصمحم
نونوةنكآسةلمهعهذونحعضبنأفهلوق:عأةللاواحنعهنلايضررمعىلاىصوأو

رمءهةياوريفعقورجحنبالاقةيحلاةراجحلابيوشميأةمجعملاذهرخآوةمومضم

ةديفحهبتمدقهتياوريفسنوبدازهانعمذينلاوضحأذونحلاويوشمبضب
نزحنبثراحلاتنبةديفحمأنأريبجنبديعسةياوريفىضمولاق(آرغصم.ءافوةلمم )

هبيود(بذلاو)ًابصأواطةأوان.۔(ماسوهيلعهللاىلصءيبنال)تدهأسابعلانباةلاخ
ةنكاسمثةروسكمنيتاممملسحابأىنكيونوذرجلانمربكأهنكلنوذرجلاهبشن

ةنسهئايمبسشيعيبضلانأهيولاخنبا(ركذو)ةليبقلاتيمسهبوةبضىننالللاقيو

هنانسألبلاقيونسهلطقسيالوةرطقامونيعبرألكيفلوبيوءاملابرشيالهنأو

اذكلمفأاللاثمالانموشطعلابهذيهمللكأناهريغ(ىكحو)ةدحاوةنطق
ءاولادربوميسنلابيفتكيدربالبضلانالءيثلالعغ.النأدارأنمهلوقيبضلادريىتح

چهديبلسو٧بلعتلاىلصهلللوسرهيلاىوهأهلوق»ءانشلايفهرحجنمجرخيالو

نافبرقنعناكاذاهذخايلاهدماذاهدبءىشلاىلاىوهالاميهدخاياهيلااهد.يا

«ذزربخأتببلايفيتلاةوسنلاضعبلاقفهلوتر«فالأريغبهلاىوهليقدعبنعناك
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عفرفهللالوسراببذضوهلفهنلكأنأ7ع)ملسوهلعهللاىلصنلالو-ر (

يلدجتفيموفضرأبوهسيلنكآواللاقهتنالوسرايوهمارحاتاقفدلاخلاقهدب

ينغلبلاقدزنبرباجنع(ةديبعوأ)رظنهللالوسر,هتاكأوهتررتحافدلاخلاقهفاعأ

يفوهن.لكأنأديرباع٭ملسوهلعهنلاىلصهللالوسرإنملعايأةوسذلانون

هلعهللاىلص»هبلاىوهأنأدمبثلذةوسذلاتلاقامناومجلاواوباوربخأيراخبلا

ناكهناةياوريفءاجدمتوهتداعتناكامكلكأبنألبقهنعلأسيسهنانهناهديبملسو
لو۔راب_ضوهليةفهلوق»هلىسس!ىتحماعطلهديمدقباملفقملسوهلعهنلاىلصف

هلعهنلالصةنالوسرإجوزيهوةنوميهكلذلئاقناتاياورلاضبيفءاجهتا

رخآهجونرمطسوالايفيناربطلادنعورجحنبالاقاهنيبيفةصقلاتناكو«ملسو

ضءبناىلعلدياذهووهام(لسوهياعةتناىلصهتنالوسر)اوربخأةنو...تلاقفح

يضراهناكوكاذنهلتلاقاهناكذاضيأةنو...يهخلاهللالوسرنربخأةلئاقلاةوسا

لاقههديعفرفهلوة%تربخافيهتردابدحاهربخ.الفدربخناهريغتدارااهعتلا

ريغنمىلكأهناهنمذخؤيولاقبضلانعرسنويدازرجحنبا هلونإهلمدقناكامبضلا
دوجولكشيالفاهلوحاموةكعيفنلاصتخيفاشيرقينعيهمييموقضرأبوهسال

يتلادنسملاخسنميجيفةيقوفةانمههفاعايندجتفهلوقلهزاجلاضرأباريثكبابضلا
هفامنىفندجأفيأةزمهلابيندجأفانموقةياوريفوهفاعأبطاخماييناقلتفهانعموانيدأ
بارثاومامطالجرلاىناعلاقيهلكأهركأيأةفيفخءافوةلمه.نيعبهفاعأهلوقوه
فذؤرءااوهاذهنيءاروجههتررتجافهلوقهههركاذاريسكلاابةفايعبعتبابنمهفاعي

» رظنيهللالوسروهلوق»طلغدفوءارلالبقيازبحارشلاضعبهطبضوتيدلابتكيف

ىكحوبضلالكأزاوجىلعلدب«تيدحلاو»هيلعركنيالفهاكألاحهلارظنيبيأ

هاكأنعيهنلايفتدروثبداحأباوكسمتهتهاركةيفنحلاعوهمرحموقنعضايع
هماسوهبلعهنلاىلصفوهوهللسنالخوسملاناملعينالبقتناكاهنابهبجاو



{١:{ )

لوسرابضلافلوقنا.لاقماسو٩.اعهللاىلصةللالوسرىلال+5.ءاحلاقرعنبانع

همدقتدقهحاطف١ثا؛دحوه.رححالو٩اكَاب؛تسللاقهللا

ءاحجام

____حنتممارحريطلانمبلغوعلبلانمبانىذلكلكأذا)ت
دبعثيدحنمدوادوبأجرخأدقوةخوسمملاممالانمنوكمتناةفاخماهنعىهناما

٥ىنلا+لامفاهنماوخ۔طمأ4٩وثدحلاباب۔ذلاةريثكاضرأانلزن:.حنن٭رلاَ

ناىثخأفضرالايفباودتخسمليئارساينبنمةمأناملسوهيلعهللاىلص

ناخ۔.شلااضنأهاور)ثدحل١رعنانعىنخابهاوق(ملعاهللاواهؤةكافهذهنوكت

ءزجنبةعزخلجرلااذهنوكتنالحتحخرجحنالاتخلا(لجرءاجهلوق)دجأو

لاتهمرحأالوهلكااللاةفلوغتامهلل١لوسلاتلقفهندحنمةجامنباجرخأدهف

الياهمرحالوهلكابتلهلو«فيضهدنسومرحملاملكاينافتلق

نالهلكاءاشنملهمر۔حاالوهفاعايند_جافيموقضراسبلهنالهلكا

بضلاةصةبسابعنباتر,خامدالانبديزيثيدحيفعقووهمرحميلعلزنيلهللا

الوها7الهملسوهيلعةتناىلصالوسر»لاقمهضعبلاقىتحهلوحموقلارثكاف

هجرخأاللحموأامرحمالاهتلاءيتمبامنلقايس:,سابعنبالاقفههر>أالوهنعىهنأ

ركتافهلحأالدار'هلكآالوسوهيلعتناىلصهلوقبربخأيذلاناسابعنبانظيبرملانبالاقلسم
بابفيأ«مدقتدقهحلطياثدحوهلوقلاحممارخلاولالحل١ممقنمهجورخنالهملع

ةحاطونألاقكلامنسااث.دحةحاطياثيدحدارملاوماعطلاينةكرىلاوهبقدصتاملضفأ

كدنعلهعوجلاهيففرعاافيعضملسوهيلعل!ىلصةتلالوسرمتوصتممسدقميلسمال

ناهلاةراشالانمضرغلاو4حرس:مدهتدقوخيلاريعشنماصارقاتجرخاف,عنتلاق'يشنم

ملعأةتلاونذالادمبةرشعةرشعاولخددقمهنأهبادآنمهيفوماهطلاركذيفءاجدقثيدحلا

ممارحريطلانمبلخيذوعابسلانمبانيذلكلكأناءاجامزجم
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هةرهنأنعديزن'رباجنعةدعو«

هاكافعابسلانمبانيذلكهظفلوملسماضيأهاورتيداةريرهيبأنعهلوق»

ىلصهلل١لوسرمرحلاةراجنعيذمرتلاودحالوريطلانىلخاذرك7ملومارح

عابسلانمبانيذلكولاغلاموو-الارلامولربخموين٥لملسوه.اعهنلا

هإاعتنالصةتلالوسرناينشلاةبلع"يبانعدواداباويراخبلاالاهةعاجلاىورو»

ةبلعيبأنعكلامهاورث,دحلااذهومارحهلكافعابس!انمبانيذىلكلاقملسو

وهكلذميرحتبلوقلاىن"اندنعرمالاوهواطوملايف»ثالاملات«ةهربرهييأنعو

لوقنملاوهوطقفةهاركلابلوقلاهباحصأدنعهبهذمنهروهشملاوةنيدملابمهدنعدمتعملا

فكلذو:رصبلافاذهدحاورعيفثكالاموهلمعوأناكوليقاندنعةلعنأنع

نانعط.ا.مناليقاموةهاركلابقداصلاعنااىلعتبدحلايفميرحتلانولمحيمهلعلوةنيدملا

نعدبزنبرباجنعهاورةديبعابأنالادجديعبوهوتيثالفةريرهىبأثيدحيف
نهحرحتلاثلامىوردقودوجولانم4حوبنطلاهفىتاتالقيرطلاادهوةريرهيأ

.لاوقالاوةحابالاليقومجرحتلابلوقلاروهجلابهذ.و٥ركيزأدهفماكنيمجو

رثكأدنعلمملاهيلعويذمرتلالاقبابلاثيدحلميرحتلااهحصأوبهذملايفاهلكةئالتل
لهأنصانناوخالاعاضيأهذوخام4اكوةهاركلابلوقلاهدصلافهابوملعلالهأ

مامالامايايفروهشملاسرافلاسابلانببوبأنأيلامتهللاهمحريخايشلاردبلالاقبرغلل

يضرباهولادبت رأمطقفلابشأوةوبلودسأىلعزاجهنعهتنا غنب.نملاقفيحىلعزاجفألج
لكاينفنيردابماوبهذفيداولابهيلففهوركملاحالا فلحلابهلوقلاامأوإلفذخأهوركمل
يحوأابفدجاال)لقىلاعتهلوقمومعبكلذىلعچاوجتحاوففضلانمةياغ ةالا(يلا
مأالاةباناليةدقف؛اضنأو«ةرحادعلميرحتلاثدحوةكماماهباوماو:

جاوزالانمءايشأزومرحماوناكمهناةيلهاجلانعةياكحاهلبقمذقتهنالماعنالاةميهببةصاخ
ه:لاالاتاروركذملانميأ(امرحمىلايحوأايفدجااللق)ةيالاتلزتفمجنارابةيناملا
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مارحريطلانمباخيذوعابسلانمبانيذلكلكألاقهنأملسوهباعهللايلص"يبنلانع

اجام
يلعنعينغلبلاقديزنرباجنع(ةديبعوبا)متمهيسنالارجلمولنعيمنلايفح

هملسوهيلعهللاىلصتلالوسرىهنلاقبلاطيبأنبا»

هتارق477٦١ركدرزنلاحنوكدرالوهللاربغل4لهأاموحوفاامدلاواهنم

ىفتلزنةروكذملاماعنالاةبآناموقنعهيبطرقلاىكحو»اسجرهنوكوهوهرحتةلع

اهنابهدرو»ةخساننوكتفعادولاةجح مدقتامهدييوءاملعلانمريثكهبحرصامةيكم

مهصيصخوماعنالانمهوهرحاممهمعرحيفبرعلاىكرشملعدرلايفتابالانماهلبق

لبقهلككلذومهيلعدرللقيسامكلذريغىلامهتمالكلذضب ىلاقرجهلا هلوقةنيدملا
لصأهعابسلانمبانيذلك اننيسنبالاقباينأهعجةيعابرلافاخيذلانسلابانلا

باهلامبداراينميرحتلابنولئاقلاهكفلتخاو»اهمنرقوباندحاوناويحيفمتجمال
ودعرالامامأودهفلاودس"الاكا.لاغه.۔طبودعيوداطصنوهربغلعلوصو4ىوتة3امنالهف

ثداحأعبضلالحيفادرودوانريغنموامموقبهذهدهىلاوالفىلعلاوعبضلاك

نكلوةجامنباويدمرتلادنعءزجنبةعزخثيدحهعرحميفدروفلعثلااماواهبس,ال

ةدحوماهدعماللاحتفوةحمللانوكسوميللارسكبهبلخيذوهلوةو«فيعضهدنس

ودميوهبداطصبيعب-البانلاكهلوهودحأوظلغأوهنمدشأهنركلهريغلرفظلاكريطالوه
ملعأةئلاوايهوحنوباتعلاورةصلاككلذوريطلاعاب۔ىعسياذملو

ةههيسنالارحلاموملنعيمليفءاجامزتم
سهللاد_.۔عان٨د_>لاقيراخبلااضناهاور4ثدحلابلاطفانبيلعنعينذلبهلوق«

يلعنعامهيبانعيلعنبدمحينبانسحلاوهللادبعنعباهشنبانعكلامانربخافسو

يهنلاهبجوتيفءاململافلتخاخاملسوهلعهتناىلصهتالوسرىهنهلوق»»هركذ



)١؛؛)

هنالورخأةلدالىوقأرحتلاوههارككآىلعهلحن.ممدميرحتاالعهلمحن.ممنثكاذنع

يفوةبلهاجلايفالالحتناكاهناكلذوهءاسنااهعتمنعهلوقفقالطالادنعىهنلايفلسالا

لجالامتاذافةمولمممايأطرشىلعاذكواذكبةأراللجرلاجوزتينايهومالسالاردص

ينيدبزتوةرجالايفكديزامللاقمايالايفهديزتنأبحانافافضرفيذلااهرج!اهاطعا
اممناالاحاكنلانمهرينكنيدهاشويلونههيفدبالوكلذفةأرااتءأشزافمايالايف
هتخسنليقخوسنمهنالوقاارثكأوةوسكالوىنكسالوةقفنالوةدعالكلاذكوزا:راوتال

سانلانملقالالوقوهوخةتملةيقاباهناهلقوهثيدحلااذههخنلقوثاريغاهآ

مم:عةللايضربوبحنبدمحموةرفصنبكللادبعةرفصوبأورلا(هذملا"هان.لاقهبور

هناهنعللاىضر(سابعنبانعو).تمعتمت۔الىنتعنمتدجوولةرةصيلانعدجوو

ثدحولاقنايعالاتايفوىفويتشالاءانلاىلعدلجمملةعتااحاكنيفرعينعاطأوللاق

نبىحملاقفةعتلاليلحتبيدونفرصأفماشلاقيرطيفنو.اللا:كلاقروصن.ندح

لاقلخدأناىلااتكسافالاوالوةفامجولوقللامنأرزافيلاادغغاركبأءانيملاىنالويلمنك'

(ملسوهبلعةتنالصتالوسر)دهعىلعاتناكزاتعتمظاتغ.وهولوتيوكات۔,وهوهاااخف

ىهنتىتحلهجابتنان.واههنعىمنااناوهنعتنايذرركبيبادهتىنعو ىلصةئلالوسر)هلهفامع

هنلا ىلاءانيدلارباأموأفهنعةتنايضرركبوباو!لسوهياع وصنمنبدمحم نبريفلوق.لجرلاقور

يلامىبحيلزومألالاقف:لجوسلجفمكأنبيحمءاجفانكس.أفنحته۔اكنلوتامباصملا
ءادنلالاقهبفتدحامولاقمال۔الايفثدحاملنين.ؤالاري.أيمغوهلاةفريغتمكارأ

لجوزعهللاباتكنملاقاذهتلقنبأنمولاقانزةمت:امهنلاقانرلالقانزلاليلحت
نبذلاوإهلوقىلا(نونمؤلاحافآدق)ىلامتةتلالاق(ملسوهيلعةلالصهللالو۔ر)ثدحو

ءاروىغتباننيمولمريغممنافمجامأتكاماموأمهجاوزأىلعالانوظفاحمهجورفلمه

د_نعقلاةجورلاىهفلاقاللاقنيكم.ةعتملاةجوزنينهؤااري.أايإنودالامكماوأذكالذ

نيداعلانمنيذهزواجتمراصدةفلاقاللاقاهطنارشاملودلولاقتحنتوثروتوثرتةتلا

نعايهيبانعةيفنحلانبدمحمينبانسحلاوهتناد۔بعنعىورنينؤللاريهأابيرهزلااذهو
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چةيسنالارجحلاموللكأنعوم

يبأنبيلع ةعتملانعيهنلابيدانأنأ(ملسوهبلعهتلاىلصهللالزوسر)ينيمألاقبلاط

يرهزلاثيدحاذهنمظوفحملالاقفنومأملا.انيلاتفتلافاهبرمأدمقناكنأدعباهمرحتو

اودانفةعتااميرحتاودانهللا.رفغتسالاقفكلاممهنمةعامجهاورنينمؤملاريسأمنانلقف

ليمبنوماملاناكواهتدجوامكآهنلقناذلوةنسحةرظانميهوتايفولايفهركذاذكاهس

ةبلغلاورهقلابةرامالاتابثايفمهتدعاقىلعايرجنينمؤملاريمأبهنوعديامناوعيشتلاىلا

ىلاةبوسنمنرونلانوكسوةزملارسكبة.نالارجلاموللكأنعوهلوقو ««
انحللاتبوم۔منمشحوتستالوسانلاسنأتيتلايهونيتحتفبةيسنأهيفلاقيوسنالا
مرحلاقراجنعيدمرتلاود۔جحأدنعوةرا7نضايرلاثدحفئاضرأةيلهالا

لكولاغبلامولوةينالارموحلرب.خموبينعي«“مل۔وهبلعهللاىلصهللالوسر
نسحأناثكلاملاقوميرحتلافصلاذهوريطلانمتلخيدلكوعاسلانمنانينذ

رياولانبلاوليملاولاقىلامتوكرابتهتناناللكؤتالاهناريماولاخلاوليحلاقمحا

ثارابتلاقوهنواكااهنمواهنماوبكرتلإلمامنالافىلاعتوكرانلاتو4هنلز.اهو.كتأ

ةميهبنممهقزرامىلعتامولعممايايفهللامسااوركذيوهىلامتو اومهطاواهنماواكفمانالا

رالريماولاغبلاوليحلاىلامتهتناركذفهكثالاملا»هريقفلاسئابلا ركذوةنبزلاوبوك

رالمانالا رمعلاقيراخبلاينولكالاوبوك نومعزيديزنبرباجلتلقرانيدنباينعيو
كحاثكاذلوقيناكدقلافةيلهالارلانعىبنملسوهياعهللاىلصهلالوسرنأت
افدجأاللقلأرقفسابعنبارحبلاكلذبأنكلوةرصبلاباند۔:عيرافغلاورمعنبا

نءكيرشن' ٨ قرطنصداهحصو ٩ ودرمن' ١ ةاوريفو4امرحميلايحوأ

ءاشأواكأبةيلهالالهأناكلاقسابعنبانعءاثمشلايبأنعرانيدنبور
وه4لحأامنه.ارحمرحوهلالحلحأوهانكلزنأوهٹدنهلاثمعضارذقتءا.ثأنوكرنو

1 اهرخا 8١ دحأالل ٢ اذهالتووعوهفهنعتكسامومارحوهفمحاهولالح

( ح×صاام.الا _١٨ __ يا )
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ءاجام
لوسر»ملاقسابعنبانعديزنبراجنعةديبعوبأهةتيملاراجنعامتالايفه

هاهنيطعأدقتناكةتبمةاشبملسوهبلعهتناىلصهتنا

ةللاىلصءينلانعصنهبفتأيلامفمنيامنالحااذهبلالدتسازبهبتو»
موملجعمد_همميرحتلاىلعص.صنتلاوكلذبرابخالاتدراوتدق4٠[رحب٩ملسو4۔اع

رجلانعيهنلايففقوتهناسابعنبانعيراخبلانميزاغملايفوسايقلاىلعوليلحتلا

هللالوسر+4:عىبنأيردأاللاقهنهنعيبعشا!نعهيففدألوأصاخىنعلںاكله

اهمرحوامماومبهذتناهركذفسانلاةلومحناكهنألجانمهملسوهباعهنلاىلص

٤ناثثاد۔_حنم\_ضرايراخيلان4يزاخاافورب۔.خمو4١ هعىمن\_ء١ىفوا١

سنأثيدحيفءاجو»ةرذمعلالكاتتناكاهنالاهنعيهنمهضعبلاقوسمخلاهنال

حاذهويطرقلالاقاهموحلنمءانالالسبرمالاةملسثدحفءاجوس>رامناذ

هتلق٭جراخىنعملالامنااهمرحىلعلادوهولاقاهاك]مرحم4:مداذتسافسجنتاا

سجركحةلالجلاكحنافةرذلالكأتاهنوكوهويجراخفهولانأليفاملمحلب
ملعأهللاوبيطلالكأوسحلالوطبةراهلعلالاحىلالقتنتىحتاذلا

.ميهةتيلادلجعافتنالايفءاجامتح
امهيححصيفملسمويراخبلاوأطوملايفكلاماضبأهاورثيدحلاسابعنبانعهلوق»
هلوةمهدنعهفسملواهدنسمن٥هلحهنوميمنع٩لاقةحامنباالاةعاجلارئاسو

ةجامنباوملسمودحأسابعنبانعةدايزلاهذهىورنكلربطدنفغبدباهاامأو
هلوقالةنسماثدحاهولجوانركدنهرباضرأاهاوروحيحصتنسحهفلزقويدهرم)او

ةاورىفولوءةمللءانبلاب»اهنطعأدمتماكهلوق«فغخوءايلاديدشت4ةتسمءاش

«ملل۔وةيلعةناىلصتنلوسر»وهذثنيحيطعملاوةنوميمةالوماهاطعأناككالم



(١:٧(

امنأواهلكأمرحامنالاقةتيماهناهنالوسرايليقاهدلجمتعفتناااهلاقفةنو...ةالوم
) ديز7رباجنع(ةديبعوا)رهطد۔ةف.دباها (

ةاكزلايأةقدصالالهأاوسيلديبعلانأهيلعلكشيالوةقدصلانمسنوبةباوريفدازو

كلامدازهمةنو..ةالومللوقلةكول۔"الةة.تهالمساةالوملانال هيلعةتلاىلصءينلافجوز

ة.اوريفواهدلجب(متسفتناالههلوق)اهه۔افرعأرجحنالافوينمةالوملاهذهوهراسو

نباقيرطنمملسمونبديموأغبددلجلاوهواهباهابةباوريفواهدلجمنعفننأالفأكلام

اولاةفكلامةباوريفوههتنالوسرايليقهلوقلهبمتسفتافدومتخبدفاهباهامتذخأاله:.ع

مرحامناهلوقلئاقلانيبعتىلعفقاملرج>نبالةقاولاقيراخرلايفوةتيهاهناهللالو-راب

باتكلاصيصختهيفوناتياورةليقثلاءارلاريكوءاملامضبوءارلامضوءاملاحتفباباك [
لكالاهصنلاحلكياهئازجاميلماش(ة۔تلاياعتمرح)ىلاتهلرةنالةنسلاب

هلوق ملسوهبلعهللاىلصهللالوسررصأةشئاعتيدحىفهأوقورهلطدقفغبدباهااميأو
لبقه.عافتنالاحصيالفغابدلابعافتالازاولنيئيدلاالكغيداذاةتيملادلجمفتنيزا

كلذ عافتالازاوجمومعلارهاظوغدليوأغبداقطمهبعافتنالاهز.وجيفيرهزالافالخ

بلكلادلجانباصأسمرثكالاه.لعوموقىنثتساوتناك:..يأخبداذاةتيملاتاطمدلجم

شاوتسمذثدحلاموح٥بضعبذخأومد_نعاهه"بعةساحنلايهنمدلوتاموريزنلاو

الغابدلانابضبهاوقوةاشلايفثدحلادورولهمللوكألاىلعزاوملاموتهرصقوه

ىلعريرطلايفدزي ناب“بيجأوهغابدلاكلذكفةاكذلار,طيمايكزوللوكألاريغوةاكذلا
عنمومماععافتنالابنذالانأبوببسلاصوصخرابتعانمىلوأظغالامومعبكسل

نيشلامضبميلغنةتنادبعثدحلبديملأدللاغيدءيشبةتيمنعافتالا«مرذ
اوعفتنتالنارهشهتوملبتملسوهيلعةتناىلصهنلالو۔رهباتكانانالاقرنصممالو

هلعأونابحنباهححصويذهرنلاهنسحوةعبرالاودحأهاوربصعالوباهابةتيلانم
باراطضالامهضعب ىلعلمحمهناهتحصلستدمباوملاوإف نقدلالبقهبعافتنالا



(١:٨(

ةتبالدلجتمابناملسوهبلعهللاىلصهللالوسررصاتااقاهنعهللايضرةشئاعنع

ه.اعهللاىلصهتنالوسرلاقلاقةريرهانعديزنبرباجنع!ةديبعوبا)غبداذا

٨ نيكاسملاكرتيوءاينغالاهبلااعديةميلولاماعطمامطلارثملسو
» هتاءاشناينالاءزجلا.رلتيوهدحوةللداوببترتلاباتكنملوالاءزجلامف

دج(لسوهبحصوهلاودمحسانديسىلعهنلاىلصوميحرلانرلاةنامدت

ههجلاباتكح

دلجوامداىمسيغابدلادمبوهيلعقبطنمباهأظفل ةشاعنعهلوفهلعأةتناوأتايتخ۔وك
هيلعةنلاىلصةتلالوسررصأهلوقليئاسنلاويذمرتلاوداودوبأوكلاماضيأهاورهتبدحلا

ينعملاوتخبداذاةنملادولجعتمتسيناكلامةياوريفومغداذاةتيملادلجيعفتنيناملسو

رشهلوفملعأةتلاورمامكابدلابعافتنالازاوجدييقتلاهيفوةحاباللرمالاودحاو

نارتيوكلانههتياوروماعلنلاوةقدصلاعماجبابيفهحرشمدقت«ثيدحلاماعطلا
معأهللاوانهودنعانبأناتياورايهونيكآسملاثارتيوهلوقناكمءارقفلا

ةجلاباتكزجح

تيبلاىلادصقلاعرشلايفورظممىلادصةلاةرثكلياخلالافودصقلاةغللافوه(جحلاهلوق)

حتفبوهوةصوصخملامعأبمارلا حتفلاودجتلهأةنلرسكلاذاليقنانةلاهركموةلمهملا
بوجوو»رهاظلاوهوسكعلابليقوردصملارسكلابورسالاحتفلابهليقومهريغل
هنااوعججأواهيلعينبيتلامالسالاناكرأدحأوهوةرورضلابنبدلانممولعمچجحلا
لوالامالسالايفجحنلةدرلادمبمالسالاددجتورذنلاكضراعلالارركَمال

» فلتخامث»روهشمفالخوهويخارتلاىلعوأروفلاىلعوهلههفلتخاو «
فلنخائةرجملادعبهليقوفذاشوهوةرجملالبقضرفليفهضرفءادتباتقويف
لبقوعستةنسليقوسمخةنسليقوتسةنساهناىلعانموقنمروهملافهضرفةنسيف



(١:٩(

لوالبابل

نميفمذءاجامزحيجلاضرفي مرهخيشوه.جملاةضيرفهتكردا

«سابعن؛انعديزنبرباجنعةديبعوبا

وبأمهبجبحوديسأنبباتعحتفلاماعيهونامنةنسسانلابجحورشعةنس ةنسيفركب

صودصنملاوهيئحلالاق»حعةنس4ملسوهيلعةنلالصهتح>تاكوةرحلان4عسل

لاقنملبلدوهولاقرثعماعملسوهبلعهنلاىلصجحوعستماعضرفهأاندنعهيلع

ضبرعتمالسلاوةالصلاهيلعريخأتيفققحتيسيلههريغلاقو»يخارتلاىلعهنأ

اليكم,كسانمسانلاملعيوجحمىتحشيعيهألميناكهنالروفللبجوملاوهوتاوفلا

كمحتفمدعلتسوأسمحهزسنعهرخامالسلاوةالصلاهلع ٩ أرهظالاليقوغيلبتلل

طالتخالاةهاركفمستةنسنعهريخأتامأوءيسنلالجالفنامثةنسنعهريخأتامأو

ملعأتلاوةارعتيباابنوفوطينيذلانيكرشملا
مةهججلاضرفيفلوالابابلازوح

قطندقفباتكلاامأةنسلانمهضرفىلعةلادلاةلدالايفيأهجحلاضرفينهلوقه

هلاعاطتسانمتحبلاجحسانلاىلعهتنوإىلاعتهلوقئااذنمعضومريغف4وحو,

هلوقوههاليبس ةرورضلابمولعمعاطتسانلهضرفلععامجالاوهتةرمعلاوجحلاومتأوزه
ميجمرهخيشوهوجاه.طبرفهتكردأنهيفءاحامح

كيأىلعناكولتآرالاقهلوقالاةعاجلااضيأهاورثيدلا«سأبعنبانعهلوق»

ةأرمافسابعنبانعيراخبلاهركذااوثدحلااذهفهورك7مافخلانيد

هانعميئاسنلاودمحالوجحن١لبقتنااهماهبترذنجحنعءينلاتلأسةنبجنم

نعملسوهلعهللالصهنلالوسرلاسمعتخنملجرفرمبزلاناهللادعثدحنم

ةاورلافالتخالوبابلاثيدحىنمركذمريبكخيشوهومالسالاهكردأدقوهأ



(١٠٠(

نبلفلاناكلاق نمةأرماتءاجفملسوهبلعهتناىلصهللالوسرففيدرسابعلا
تلاىلصهتنالوسر»لعجفهيلارظنتواهيلارطنيسابعلانبلضفلالعجفهيتفتسنمعثخ

» نا«ةنالوسراي»تلاقرخالاقشلاىلالضفلاهجوفرصيهملسوهيلع »

اممتلكىورنأتيضقاہناحيحصلاوةأرماوألجرهنتلوتلالهءاملعلافاتخاكلذف

لجرلاؤسينالاسنأثيدحيفواهيبأنعتلأسةيمعخلاناوهنعةللايضرفام
سابعنبهللادبعقيقشبلطملادبعنباوه«سابعلانبلضفلاناكهلوقله.انع
ماكلذكوىنكيسابلناكهبوسابعلادلوربكأوهودابأليقوةللادبعابأىنكي
نيحهعمتبثونينحوحتفلاملسوهلعهللاىلصهيبنلامازغثرالاتنبةبابالضفلا

نعىوروسانلالمجأنمزاكوذئموبهفيدرناكوعادولاةجحهعمدهشرسانلامزهنا

ةتنالوسرينفدرالاقسابعنبلضملاهيخأنعسابعنبانعوملسوهيلعهللايلصهيبلا
ةرمجلامرتحملزنفىنمىلامججنمرلسوهيلعةتناىلص .هيلعةتناىلصءيبنلالسغلضفلادهشو
بصيزاكورلسو امهالكونيدانجاموبليقورفصلاجرسموبلتقوبلاطيبأن.يلعىلتءاملا
زوعاطيفتاملب«ليقوإللوقىفةرشعثالث"هنس لبليقوما۔شلابةرشعنامةنسساومع
نبنسحلااهجزتموثلكمأالاادلوكرتيلوةرشعسمخةنسسكومريلاموبدهشتسا
زعىلعيأ«ةللالوسرفيدرهلوق»يرم۔شالاىسوموأاهجوزتفا,ةرافميلع
نيسلاوةمجعملاءامملاحتفب«معثخنمهلوق»مدقتاكعادولاةج>يفكلذوهناد

نمةريبكةليبقوبأةلمهلا هنملطتيأيهيتفتسنهلوقفهفرصوهنمزوجوهباومسنميلا
اهلارظنيلضفلالعجفهلوق»ثيدحلايفةروكذملااهيقيفكحلاناي

لاىلالضفلاهجوفرصيهلوقلاليجايضوامهنمدحاولكناكوهيلارظنو
نعههجولدعفلضفلانقذبذخأفهديبفلخأمالسلاوةالصلاهيلعهنأكلذورخألا
تءاجاذافاليججامالغلضفلاناكويلعثيدحيفيربطلاةياوريفعقوواهيلارظنلا
قشلاىلالضفلاهجو«ملسوهيلعةللاىلصهللالوسر»فرصقشلااذهنمةيراملا



(١٠١(

ردأجحلايفدابعلاىلعهللاةضيرف لتبثيزأميطتسيالريبكاخيشييأتك جحأفأةلحارلا
كاذكادفلاقمعنتلاقهنع :1١ هنعهتبضةفنيدكيبأىلعناكولت.أرألاقهنعا

اثدحامالغتأرهرخاىفلاقوهنعههحوفرصرخألاقشلاىلاتءاجاذافرخألا

جحلايفدابمااىلعهتاةضيرفهلوق»ناطيشلاامهنيبلخدينأتيشخةثدحةيراجو
ىلعاهرقأ4ملسوهبلعهللاىلصههنافبابلايفثيدحلابلالدتسالاعضوموهاذه

مهئاسنوملاجرومهرابكومرانصناهذايفرقتسممهدنعمولعمهضرفنا(هيفو)اذهالوق

اذهىفلاملاهللصحوالامهلواخيشملسأنأبكلذو«آريبكآاخيشيبأتكردأهلوق «

خيشلاونمزلاىلعجحلابوجوىلعليلدهبفومرهخيشوهوجحلاضرفلزتوألاملا
كلملنأبةخوخيشلاةلاحبوجولاقبسيملاذايليقو»هسفنبجحلارعزجاعلا

ةعاطتسانمزللسيلوجحلايفةعاطتسالاطارتشالجحلاهمزلبالفاهدعبالاهلصوبام
ىنيربخايأءاتلارسكبتأرأهلوق»هنعتجج>زاهبزجأيأي4:عجحأفأهلوقد

هبحاصملاهتعفديأءاتلارسكبهتيضقفهلوقو»دابعلاقحوهلادلاحتفب«نيدو «

يفسابعنبارعنيخيشلادنعةياوريفونيدلالثمجلافيأهكاذكادفهلوقوه

هللاقفجحمنالبقتناموجحلابهتخاردننعهملسوهرلعتلاىلصءينلا»لاسيذلا

هنلانبدضقافلاقمعللاقهضاقتنك ١ نداهلعناكول4ملسوهماعهللاىلصءيبلا >

هبلدتسادقودابعلانيدىلعىلاعتهللانبدسايق«ثدحلايفو»ءاضقلابقحأوهف
جحيزجحمهنألعلبلدضرأ7حضاووهوةنسلانمهسافلاتوبثلع 3

ناكاذاامأهلاوزىجربالهنافمرمملالثماهؤربىجربالةفآهبناكاذافاكلانعريذلا

يفدبال«ليقو»»هتايحيفهنعجحمنأحبالفنونلاوضرملالثماهؤربىجريةلع
نمهيلعررضلانمةيشملاوةلحارلاىلعهتابثمدعنيرصأدوجونمهنعج.جحتلاةحص

ثدحفينأيس1هنعريغلاج>هيزجنالةملاىلعردميذلاكدشلاهرضرالنهدش

ىلعاهكرأنأميطتستالهمأيفلجرلالوقنمرأ توتنأاهبلطتفخاهطبرناوريعبلا



(١٥٦٢(

ءاحام
ه۔اعهللالصةلالوسرزأاض.أهقيرطنمويخارتلاىلعحابوجويفاتح

» هترجهنمجج>رشعدعبالاجحملسو ٣

دبعبرغلابنيملسملامامالهباوجثدحلااذهنمطبنتسادمتهنعةتلايضرممييرلانأكو

ىنبنمهيلعافوخةسوفتءاملعهنفجحلادارأنمحامهنعهللايضرنحرلاد.ءعنبباهولا

دحمويربلابيبحنربمسيبرلانيدلايفنيءامالاهمأيفىتفتس۔اوساملا
نراكثيحهنعجحنالةرجالاءاطعازاوجعبرلاباوجنمناكفيرسلادابعنا

نباباوجنسناكوقرشلاكولمنمهسمتىلعهفوخ5مالسالاونيماسملارمابالو:ثم

يففالاوةفصلاهذهبناكنمعةياكلابجلاضرفطوتدابع فالاعرفةلئملاهذه

يضرعيبرلالوتبمامالاذخافمرهلادمبلاملادجونمةلئسهيف ؛“قفتاولعبجلانعةتلا

هوحنوزجحعن.ةردقمدعوأتوم.نعالايزجمال1ريغلاةط.رفنعلاءازجابنولئاقلا

جلاهليقو»لغالايفع:سوتللاتاطههفريغاانعةباينلازاوجليقهنافلفناافالخن

ناب«دروةصقلاهذهةبحاصبصتخمكااذهزأوادحأيز.نالريغاضرفنع

كلذيفتمقوةهقاولانالدلولابةباينلاصتخمهليقولفلصالافالخصاصتخالا

سابعنبانعنيخيشلاةياوريفعقوهنأممكحلاصختاللاحةعقاواهناباومجلاوإف
هلوةبةلملانعهبنمالسلاوةالطلاهاعهنأثخلاهتخأنعلاسلجريفةيذتلاهذهريظن

ةتناوقامتالابدلولاريغهيضقينأحصينيدلاونيدلاكهلعجفخلانيدكييأىلعناكولتبآرأ
ىلعجلابوجوينءاجامزتمملعأ مزهيخارتلا

نباينا4هيرطن.وهلو« 4ججحرشعدبالاجحهلوقه:دقلادنسلابسابع

نينسرشعدعنالاةرجهملا.بجحم)ملسوهبلعهللالص)هناينعينينسياةلمهمرسكب

ذ_زهاهرمغجحملخعسنالاقةرجلانمةرشاعلاةنسلافتناكوعادولاةح>يهواهنم
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هيهتم!نمجحلانعفلخنملعرگنأالوإي

ةرشعمستازمغ(ملسوهيلعللاىلصءيبا)نامقرأنبدبزنعيراخبلايفوهللاهافوتنأىلاأبتن

قاحهانالاقاهدبجحوعادولاةححيمرةدحاوةححرجاهامانلجحهاوةوزغ

ةتناىلصةتنالوسرجحمزحنباهلاقولنيتجحنكمجحهلينوةكمبىرخأو هيلع

اذكوهللاالااهملعيالآرعواحح>اهدعوةرحلال٬قواهدم,وةءونلاليقرمآعاوملسو

ناوعادولاةجحالاةقيةلايفهيلا.فاضينأيغبنياليليهسلالاقوجرفلايبآنبالاق

ناكدقوامورشعدحا:سلكفهزورخروة.سمشلاروهشلاباسحنعج ١ نولت

ناركدمريدبةكمحتفرئكلذوكوبتنمهلفغمجحمزاداراملسوهبلعهنلاىلصءيبذلا)

هدهعدهعيذلكىلاذبنتحجحلارخافةارعتيباابنوفوطيونوجحنبكرشللااياقب
ركناالرهلوق»لعةللاوثرشلاموسرءاحمادمبةرشاعلايفحيح.ةعساتلاةنسلايفكلذو

يخارتلاىلعجحلابوجونأىلعلالدتساهنعهتنايضرهنماذهپخلافاختنمىلع
يناثلاوةرشاعلاةنسلاىلاجحلاريخأتين(ملسوهبلعتلاىلص)هلطفامهدحأنيهجوبهلالدتساو

لاقهبوانمروهجلابهذموهيخارتلابلوقلاونيرخؤلاىلعهراكذ ١ مدعوهوهربرهن

ضعبلاقهبوروفلاىلعهنأموقلاقوىفاشلاودمحموفسوبوبأوىعازوالا وبأوان,احصأ

دقهنأبمدقتلالالدتسالانعهاوباجأولهيفاشلاباحصأضعبودمحأوكلاموةفينح
ضرفهنألاوقالاةلمجنموجحلاهبفضرفىذلاتقولايففلتخا ولوريخأةالفرشعةنسيف
طالتخالاةهاركلناكاماملسوهيلعتلاىلصفهيخارتفةرشاملالبقضرفهن!ملس

تمببلاهللاربطايفةارعتيبلابنوفوط.ونوجحاوناكم۔مالكرمثلالهأجحلاف
مدعميخارتلاعازملالحموردذملهخارتفملسسوهلاو4۔اعهنلأىلصجحمممارحلا

لاق«ملسوهيلعةتايلصءيبنلاهناسابعنباثيدحروفنابهنيلئاقلاةجحو»رذبلا
نديعسنعودمحأهاورهلضرعإاميردبالددحأنافةضيرةلاين٬لجلاىلااولحعت

( ححلاعماجل ١ ۔؟.ہياث )
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ءاحام

كلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأهةرمالارمملايفبجمالجحلانا»

امعينوسلاقفساجمويتاذرهظلاىلص«ملسوهبلعهتاىلصهللالوسر»نالاق

جحلاهتنالوسرإبسباحنبعرقالالاقفهبهتربخأالاءيثنعدحأيلأسيالومتش

هبلعهتاىلصةنالوسر»لاقلاقرخآلانعامهدحأوألضفلانعسابعنبانعريبج
ة_حاملاضرعتوةلحارلال۔ضنتوضيرملاضرعدقهنافلجمتيلفجحلادارأنم4ملسو

هذهىلاالاجرثعباناتمدقلباطخلانبرملاقلاقنسحلانعوةجامنباهاور

هامنيملسبمهامةيزجلامهيلعاوبرضيفجحمو:دجهلناكنملكاورظنيفراصمالا
عاهللاوهننسيفديعسهاورنيملسم

ميهةرمالارمعلايفبجمالجحلازأءاجام>

الوسابعنباثيدحنمهانعمىناسنلاودمحاليثيدحلاكلامنبسنأنعهلوت»

نارهاظلا4سلجموبتاذرهلاىلصهلوق,ةرإرهيفأثيدحنمملسملواضيأ

ةريرهيبأثيدسحيفوماعلكهبوجونععرقالالاؤسلجحلاضارتفادمبناكاذه

جحلاكيلعضرفدقسانلااهبأبلاقف«سوهيلعةللاىلصةنالوسر»»انبطخلاق

هنبعمجموسابعنباثيدحيفهوحنوخلاتكسفهللالوسرايماعلكلجرلاتفاوج
جلاضربرهظلاةالصدمبسانلابطخ«ملسوهبلعهللا,ؤصلهناببابلاثيدحنيبو

لامنهلوقلوزنببسوهثيدحلااذه(يثحلالاق)خلامتشامعيفولسلاقفسلجمث
هلوت»»مهنسهركذامىلع(مكءوستلدبتزاءايشأنعاولثسنالاونمآنيذلااهبأاي)

نبكلامنبمرادنبعشاجمنبنايفسنبدمحمنبلاقعنب«سباحنبعرقالالاقف
دراطعممچملسوهيعتلاىلصءينلا»ىلعمدقميمتنبةانمديزنبكلامنبةلظنح

دماميفارشأنممهريغومداعنبسيقوردبنبناقربرلاوةرارزنببجاحنبا

لوسر»»عمادهشيرازفلانصحنبةنييعوئقلاسباحنبعرقالاناكدقوةك.حتف
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هاتنجوترمحاىتحهملسوهيلتهللاىلصهنللوسر»بضنفماعلكيفبجاوانيلع

«اولعفتملولواولعفتلتبجوولوتبجولمعنتلقولهديفنيذلاولاتنإ»

رهاظلاومهبولقةفلؤلانماناكوفئاطلاارضحوأتينحوةكمحتفيملسوهيلعهللاىلصةتا
دہمشوحتفلادحميدفوممهمودقفناكهمالسانالآارفاكذثموبناكعرتالانأ

ةمدق.ىلعزاكوهورابنالاحتفهعمدهشوقارملالهأبرحدياولانبدلاخعمعرقالا

ىلعرماعنبهللادبعهلمعتساوديلولانبدلاخ ناجزوجلاابيصافناسارخىلاهريسشيج
يفجحلانالكلذنعلأسامناليقهماعلكيفبجاوانيلعجحلاهلوقفشيجلاووه
ساقهنارهظالالبليقوراركتالةمهومةغيصلاتناكفدصقلادهبدصقلاوهممفراعت

ماعلكهراركتنأرديلولاومالاةاكزوموصلاوةالصلانملامعالارثاسىلعجحلا

ةضيرفيأ«تبجولمعنتلقولهلوق»لاحملاةلجنمنيفلكملاعيمجىلاةبسنلا

4 ملسوهيلعةلاىلص»هيلااضرغ.ناكباجنالانانولئاقلاهبلدتساوححلا

ىلعليئارسامرحامالاليئارساينبلالحناكمامطلالكىلاستهلوباولدتسا

» دروللوصالايفطوسبمفالخةلئسملايفويةاروتلالزنتنألبقنمهسها

هاربيأربوألزانيحوبوأهسمتءاقلتنمنوكينانمعأمعنتلقولهلوقنراب

دودرميفخوأيلجيحونعادرجمهسفنءاقلتنملوقلاناعمداهتجالاهلانزوجنا

هسفنىلعليئارسامبرحتامأوف(ىحوبيحوالاوهناىوهلانعقطنيامو)ىلاعتهلوقل
هسفنىلعمرحنأينشنارذنفءاسنلاقرعهبناكهرذنرذنلليقدقفاهنابلأولبالامومل

هبانتجابءابطالاهيلعتراشأ«ليقو»همرغهيلاهبحأكلذناكوهيلامامطلابحأ

اهودؤتليأاولعفتتبجوولوهلوق»»ءادتباهللاميرحتكوهفتلانمنذابكلذلعف
سابعنباثيدحيفوماعلكيفسانلاعيمجللصحتالةعاطتسالاںافكلذنعمكزجسل

كلذويمترفكماولءهتملولوهلوقلاهباولمعتنأاوميطتستملواهباولمعتملتبجوولو
تيبلاجحسانلاىلعتنوىلامتلاقدقوةمعنرفكضرفلاكرتوذئنيحضرفلامهكرت



(١٥٦(

منعطت۔سالمهنماوتاف.يثبمكرمأاذاواوهتنافءيشنعمكتيهناذانكلومترفكل

ءاجام
لاقكلامنسا ١ نعدزنراجنعةدسعوأمتمهمانعلجرلاجحف ::-

ةريبكزوجعيازاهتلالوسرابلاقف(ملسوهيلعهتناىلصةللالوسر)ىلالجرقأ

هاهنعجحافأتومتنااهبلعتفخاهنطبرناوريعبلاىلعاهكرانأعيطتستال»

كرتييأرفكنهوهلوقىنعمونيالاعلانعينغهللانافرذكنموالدس۔هلاعاطتسانم

ىعسيضرفلاكراتناىلعليلدثيدحلاوةآلاينفةعاطتسالابهيلعهبوجودعبجلا

ه_نعيهنملاضعبلعافنافه.اكهوكرتافيأهاوهننافءيشنعكيهناذاهلوق»ارفاك
ناحالهنالحناليداعملاضعبنعةبوتلاناليقانهنموعرمثلايهنلبكترم

كلذومتمطتساامهنماوتافءيشبكنراذاوهلوقهدحاولاحيفابئاارصمنوكب

وتوبوجولاقلعتيفطررثةعاطتسالانال (اهعسوالااسمنهلافلكمال)ىلاعتلاقرمالاهج

زوجالوعطتسيملامهنعطسوعاطتسااملعفضمإنودهرومأملاضمبحاطتسااذاو

ييطلالاقثيدحل١اذهلهىلعرودقملالعلا4.اككرتيالهاككرديالامناللكلاكرت

ماكحالانمىصحمالامهبفجردنيولاقملكلاعماوجنمومالسالادعاوقلجأنماذه
ملعاةتناواهنميقابلابيتأياهطورشواهناكرأضبنعزجعاذاهنافاهعاونابةالصلاك

متيههمانعلجرلاج>يفءاجامزح
ةصةريغةصقلاهذهنأرهاظلاويممثلافوعنبنيصحهساليق«لجرىنأهلوقف
نبارهظتساوناتصقاهفهمانعلأسا:الجرلاواهيبأنعجحلانعتلأسامماةيمعثملانالةمعنلا
اعىجهماولجرلاوأهنعلوثشسملاواضأتلاسفهعمهتناتناكولجرلئاسلان١رحح

هظتساوهيبأنعلجرنملاؤسلااهبفعقوولاقنيتصقلاداحتاىلاباهذهنماذهو
مساولاقفاكتودمعادعفاهيم۔٭نمولاقةمعلاةصقريغةصقلاهذهناهريغ

رينصتلابليقملاءارلارسكوءارلاحتفبنيزرواوهورصاعنطيقلهيبانعلئاسلالجرلا



)١٥١٧(

ناشلبابلمعلاق
..

ةديبعوأ٭تيقاوملانايبيفهجءاجام]ؤتحههمارحالايفتيفاوملايفه

لهالهملسوهلعهللاىلصتلالوسرتقولاقيردلاديعسلأنعديزنبراجنع

» يذنماولهيناةنيدملاه ةفاحلا

ه.زلهريغنعجحلابدحأعربتاذاهنأهنمذخؤبوليقاهنعج>يأهمنلاقهلوقله

ه_مانانيببل-جرلاناههجووجحلا ٩ اعبالناكناوريغلاكلذنعجحلا

ديرأنااذهوكلذنعهمل۔سوهيلعهللاىلص»رسفتسيلوةلحارلادازالةعبطتسم
ثد۔حلاقايسنكلباوصلارهاظوهوملسذمارحالابجحاايفلوخدلادعبموزالاهب

الءازجالاالاثيدحلايفسنلهنابدودرذكلذلبقموزلهبدراناوهدعأس.ال

ىلعججحلابوجوفرعدقلجرلازأزوجهنأب,هلضرعتيملبوجولانافبوجولا

ملعأهللاومهدنعمولعمةعاطتسالاطرشنالهمأ

مهمارحالايفتيقاواايفيناثلابابلاتح
خسنلاضعبيفوةنيدملاوةكممرحيفومدمارحالايفتيقاوملايفهلوقهتح

يفعدرثلدودحملاعضوملاوهوتاة.همجتيقاوااومارحالاركذلوتيقاوملاباب

اضراناكملاىلعقلطافهيفمسنامثهبصتخمتنو؛يثلللعنأتيقوتلالصأومارحالا

متتيقاوملانابيفءاجامتح

دحنبيأمارحالاتاقي.عضولاكلذللنعجىأفاقلاديدشتبهتقوهلوق

هلرقلمارحاللةيبلتلابمهناوصأاومفربيأباولهبنأهلوقلفهعضومنيعومارحالا

ءافلحاهعجاليفتبنيهوةبصقنازوةملحريغصتةمومضمةلمهمهةملحلاىذنم

مشجينبها:منمءاموهوةكمنملحارمرشعوةنيدملانمنيخسرفىلعةفيلحلاوذو

ربيفنلالتاقايلعنأليقامومسالااذ۔هىمسمفرعبويلعرثاًنالارهتشادقو
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قرعتاذقارعلالهالوململينهرلالهالوانرقدجنلهالوةفحملاماشلالهالو

ماشلالهالوهلوق»برخةرجشلادجسمبفرعيدجماهبوهللصأالبذكآهيف

يذاحميياشلابناجلانمةنيدملاوةكمنيبعضومءاحلانوكسوميجلامضب«ةفحملا

ليسلافحجافةعهمهمسانراكواوركذامىلعةكمنماخسرفنيسمخىلعةفيلحلااذ
ضرالافرجاذافاحجلبسوهببهذاذافحجألاقيةفحجتيمسفاهلهأب

حتفبلب.عينبنيبومهنابعقوفبزثيبنونكسيقيلامعلازاكيلكلانبالاقاهببهذو

ليسءاجفةميهماولزنفبرثينممهجرخأفبرحداعةوخامهوةدحوملارسكوةلمهملا
مح“الاد_حأاهلزنيالفىجلابةفحجلاتصتخاوةفحجلاتيمدفم.ملصأتسايأمهفحتجاف
ءاملادوجولةلحرمباهلبقغبارنمنالانورحباذلوبارخنألايهوةمدقةيرقيهو
م-,هزلاهباومںافةنيدملاباورميملناماشلالهالتأتيم«ةفحلاو»لاستغاللاهب

هلاولاقةيكلاملاورويبأنعصيخرتلاميضع,ىكحواعاجاليقةفيلحلايذنممارحالا
اذاهنأاندنعروهشملاوةفحملاىلاهريخأتاضبأيندمللزوجبةيفتحلانعوةفحجلاىلاريخأتلا
لهالوهلوت)بهذملابتكيفدوجوماضيأفالملاوامرحمالاهزواجيالتاقيمرم

سلمأرودملبجأطخاهكيرحتوءارلانوكسبوهولرانلانرقاضيأىمسيو(انرقدجن
عضاومةرشعهبيعسوعفترمناكملكللمسا(دجنو)تافرعىلعفرشمةضيبهناك
نميلالهالوهلوق)قارملاوماشلااهلفسأونميلاوةماهتاهالعأيتلاانهاهنمداراو (مملي
ءارنيماللالادبابمرمرباضيألاقيوةزمهءايلالادبابملللاقيوىلوالاماللالسبقءاي
ماحنمةدحاولكدمبنيمالبمللدنسملاخسنرثكأيفوءانالبمرمراضيألاتليقو

بتكنمئشيفهدجالو ةديصقيفرظنلانبااهركذكلذبوانتنليفةروهثمةغلهوةغالا

ميلابابيفةغلللهأاهركذدقوبرملاةغلبهنامزلهأظفحأوهوهئاجبدنمجحلا
نيتليلىلعةماهتلابجنينلبجوهوءايلاةدايزىلاكلذباوراشأمهناكوماللالصفنم

لبجلاوهوقرعهيفمضومنيملارسكب«قرعتاذقاردلالهالوهلوق»ةكمنم
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ثردحلااذهبتبثقارعلالهالاتاقيمقرعتاذنوكوةكمنمنيتلحرمىلعريذصلا

دوادأدنعةشثاعثدحموهجامنباودمحأوملسمدنعرباجتيدحنوفنصملادنع

يراخبلايفوهنعهللايضررمعداهنجابتبثاناقيمقرعتاذنوك(ليقو)يناسنلاو
ذثنيحاتسسأيأهنعهللايضررمعنمزيفةفوكلاوةرصبلانارصملاحتفاملرمعنبانع

انرقدجنلهالدح(ملسوهيلعهللاىلصهتلالوسر)نااولاقفرمعاونأناتمالساامهذا
قرعتاذملدغةيرطنماهدودحاورظنافلاقانيلعقشيانرقيتأننااندرأاذاو

وهفةنسلاقفاووباصأفهيفدهتجافربحلاهغلبيملهنعهللايضررمعزاباهنيب(مجو)

مالسلاوةالصلاه۔اعهتافود.,الاحتفيقارعلاناكلذينانيالوهتاتذاومفهناداعنم

«ناكو»اهحتفلبقةفحجلاماشلالهالتقوامتكاذهلهالتقوفحتفيسهنأملعهنال

مفقرعتاذهىلااوهتناتحقارملانماومدقادفوزأوللوةيهنعهللايضرنايفسوأ
ىلادملااذهزواجمزأدحاليغبنيالهببتعىلعلوبييبارعارمللاقفمارحالانبأنماوردي

تاذنأىلعءانبهنعةتلايضرهنماذهوةجحلامهيلعتماقدقوكلذمهمزلمرحوهوالاةكم

صوحنلاتيقاوملاةلمجنمقرع ةرفصوألاق»تاتيلالبقمارحالاميدقتزوجواماع

تاذنممرحنانرصفانبكلذقشءاتشلاهاجالففيصلايفةدجنممرحتانكلاعتهللاهمحر
ننمهيلعهللاةمحرناكهناكلذوقرع .تناكةدجنأىلعلدباذههمالكوقارملالهأ

تاقيمةدجنأهمالكنممهفنفتاقيملالبقاهنم:نومرحمهفقرعتاذنمةكمنمدما

قرعتاذلكلاتاقيمقارملالهاكوحنوناسارخلهأنامثديدسبسافلقتسم

ثدحيفاكمريحننماهبلعرمنملوةيملاكلتلهالتتقواماتمقاوملاواهباعنورععممال

نأنملونهلنهفلاقنيخيشلادنعسابعنب نملنملهأريغنمنهيلع ةرمعلاوجلادبربناك
هناهنسحويذمرتلايفواهنمنولهةكملهاأىتحكلذكوهلهأنمهلهثنهنودناكنف

لبجاقرعنافبابلاثيدحينانبالاذهوقشملاقرشلالهالتقوملسوهيلعهللاىلص

هنممارحالاوليلقبتاقيملاىلعهمارحامدقتدقفقيقعلانممرحأنهفقيقملاىلعفرشم

ةيرقو)قباسلانممارحالايفطايتحالاورصامكاهيلعمدق.هنافغباروةفحملاهريظزوطوحا



)١٦٠(

ءاجام
ناكلامنسنأنعديزنبرباجنع«ةديبعوبأ»مدهيةنيدملامرحيفاتح

هدحأهلماطماسوهيلعللاىلصهتنالوسره

مرحيلةمدقلااهرانآبطبواهارحتبنأيقاردلاىلعبجبليقمننموتبرخ(قرعتاذ

اطايتحااهياعهم'رحامدقينألحصفالاومرحمريغاهزواجماليأكذبوجوىنعماهن.

ىتحهديبذخأفاهنممرحقرعتاذدصقالجرريبجنبدعسههىآرو» نمهبجرخ
ملعأتلاوكلتالىلوالاقرعتاذهذهلاقفرباقلاهبىناوتحيداولاهبعطقفتويب

هذهةنيدللمرحىفءاجاميتح
يراخبلاجرخأدقوربيخةوزحغنمهعوجردنعكلذوهلرهظيأ4دحألعلطهلوت»»

كلذبيعسخسرفنملقاىلعةنيدملابروهشملبجنيتمضبدحأوزالوطمثيدحلا
ةنسلاوشلئاوايفةروهشملاةهقولاهبناكوكانهىرخالابجنعهعاطقناوهدحوتل

فرصنيفركذموهوماللااميلعىسومىخانوراهربقهيفوليقةرجملانمثالث

(هبحوانبحعلبجاذههلوق)يوقلابسيلوهفرصماتميف.ةلاىنعمىلعثناتلازوجمليقو

ربدقتلاوفاضمفذحىلعهنأاهدحأهلاومأىلعمالكلااذهىنعميفءاملعلافخا
لالاناسلبةرسمللكلذلأقهنأهاهبنا:ههناريجمهنالراصنالامهبداراوهلهأانبح

ناهاهثام«بحننابحنملعفكلذومهايماوهلهانمهبرةلرفساانمهمودقدنع

ثيدحلةنجلالابجنمدحأنوكلهرهاظىلعمالكلاوهتقيقحىلعنيبناجلانمبلا

عنامالودمحأهجرخأةنجلالابجنموهوهبحتوانبحبدحألبجاعوفرمربجنبسبعينأ
)ملسوهلعهتناىلص)هبطاخدقواهنمحيبستلازاجامكبلاناكانملابجلابناجيف

بح(ملسوهيلعةتناىلص)ناكهناهعبارودحأنكسابرطضأامل_اقفلقعينمةبطاخع

هفورحتاكرحةبدحالانمقتشممسانمنسحأمساالونسحلا.الاونسحلالافث



(١٦ )

«عيرلالاق»اهبتبالنيباممرحاانأوةكممرحميهاربانامهللاهبحنوانبحملبجاذهلاقف

هاهيترحنيبامنعب«

(ملسوهيلعةتلاىلصءيبنلا)نمبلاقلعتفهولعودحالانبدعافترابرهشيكلذوعفرا

مالكلاءاقبايدنعچراتخاو»ملعأهتناوكلذبلابجلانبينمصتخمىنعمواظفلهب
لابلاىلاعتوهناحبسرخسدقفالاحهيفبحلاعضوسيلوةعامجهحجرامكهرهاظىلع
ءاملااهنمطبهىتحةراجحلاضعبيفةيشملاعضووقارمثالاويشملابدوادعمنحبسينأ

رجشلاورججلاهيلعملسوهندنحسانلاعمسيتح(ملسوهبلعهللاىلص)هقارفلعذجلانحدقو

عضوىتحهايىلأمتهبحديزمىلاةراشاكلذوتاداملايفءايبنالابحعضوركنيالف

هيفدعبالفلبجلل(ملسوهيلعهتلاىلص)هبحامأوهتبالصةوقوهيبطرفع۔رجحلايفهبح
كمرحتبيأ«ةكممرحميهارباناهلوق»عأةتلاوسانلادنعدوهعمعاقبلابحذا

ضمبيفءاجاملهداهتجابالهقلاصاباهمرحامنامالسلاهيلعميهاربانافهناساىلعاهايا

قلخموبىضقهنلاناىنعلاوضرالاوتاومسلاقلخمهللاههرحدلباذهتاياورلا

اهميرحترهظأنملوأميهاربانايندملاوأةكسممرحيسميهارباناضرالاوتاومدلا
مرحأاناوهلوق»نافوطلادمبهرهظأنملوأوامارحهنلادنعكلذلبقناكوسانلانيي
ضرأيهوةرحلايهوةبالةينثتةدحواافيفختبزأتب"اللاوةنيدملاىنمبهاهتبالنيبام

ةبرغلاوةيقرشلاثيدلايفدارملاوعبرأرارحةنيدلافنتكادقودوسةراجحتاذ

هلوقيفةدحاوةرحىلاناسحاهدردقواهبناتلصتفةيبونجلاوةيلبقلاامأو

هالثأتفهتيباهفزعلاىنب٭اهلابجةروطأمةرحانله
هعرحتودوسلاةراجحلايهلابجلاواهبلابجلاةرادتسالاهلابجةفوطميأةروطأمىنعمو
يفديربفرجشلااماوديصلاقحيفناكامنااهبتبالنييام(ملسوهيلعةتلاىلص) اهروديفديرب

لاقديزنبيدعثيدحنمدوادوأىوردقواهلك )ملسوهبلعهللاىلصهنلالوسر)ىمح

يفعقوولجلاهبقاسيامالادضميالوهرجشطبخالوآديرباديربةنيدملانمةيحانلك
)ححملاعماجلا.٢٦١_يناث)
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ءاجام
ىلصهللالوسرلاقلاقكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ(ةكممرحيف (

«اهتطقللسحتالةنلااهمرحمارحةكم«ملسوهيلعةتناوف

ةمررشيفنكبمهنالءازجلاالطقفةمرحلايفهيبشنلاوةكمميهاربامرحامكنيخيشلاةياور
.يشبهللاكنولبيل)ل:اقنمزعلاقكةمالاهذههبتنالتبايشوهامتاوديصلاءازجميهاربا

بوجولابهوةلتفهنيدملاديصمرحميفدارملااومهفةباحصلاوكلذلبقنكيلو(ديصلانم

(تلاقو)ءاملعلارثكالوقاذهنبقيبالاءيشاهيفبجمالفةمذلاةءاربلصالاوءازجنود

ءيبمرحةكمنأاكءيبنمرحهنالءازجلااهديصيفانباحصأنمدمجوبأهيلالاموانموقنمةقرف

ةيفتحلاتلاقوم.رحتلاريغءيشءازجلامأنالبولطملاتابثايففاكريغسايقلااذهو

دايطصالالحنالاولاقاهرجشمطقالواهديصمهدنعمرحيالفةكذكمرحةنيدمللسل

حلصيالوهولمتحممهيورسواولاقةمطاسنيهارببالامرحيالفةعطاقلاصوصنلابفرع

فاكبابلاثيدحناوصيصختلللمنحمتامومملابديصلالحنأباوجلاو»ةجح
مارتحالابميرحتلاليوأتوربحلاةحصيفكشالوداحًالبصصخمومعلاالكلذل
عأةلاوآدجديعل

متيهةكممرحيفءاجامزح
هلوتوهةمايقلاموبلااهتمرحكاهتادحألزوجيالةمرتعةمرحميأمارحةكمهلوقه
ةكممرحميهارباناهلوقهيفانيالوخسنلامدعلاءاماوميرحتلااذمهلديكاتةنااهمرح

وهةقرقحلاىلعمبرحتلايملافهماكحألرهظموهبررماوألغلبممالسلاهيلعميهاربانال
هلوقإفهنلبمىلاةرمويقيقحلاهلعافىلاةرمفاضيوهفميهارباناسلىلعهرهظأىلامنهل
امهذختآللحتالاهتطقلناىنعملاوةكمنممرحمللليصمتهدعبامواذهياهنطقللحمال
ثيدحيفنيخيشلادنعءاجفرعملاءانثتساواهيامهبطتفاهلهالاهفرميلاهذخأاذاالا



(١٦٣(

اهديصرفنبالواهرحشدضعمالو

(ملسوهيلعةتناىلص)هتبطخرخآيفةديبعيبأغالبنماضيأفنصملادنعوهوسابعنبا
فيرمتلاالامرلاةطقليفسبلليقانهنموحتفلاماع امناواهبقدصتيالودحأاهكلمتيالف
الذيقاالتناكناورهاظفكملتناكزااهنالاهبرىلااملاصياناكمالمدنعكلذبتصتخا

لاقو»»اهبحاصةفرممىلالصوتلالهسماعلكيفاهفرعاذافاهيلادراونمابلانقفأولخ
رهاظكلذلاوجتحاوفيرعتلايفةنلابملابةكمصتختاماودالبلانماهرينكيهموق

قاولاقاهفرعنمالانيخيشلاد_عسابعنباثدحفهلوقوهويفنلانمءانثتسالا

رهاظلاوتابثايفنلانمءانثتسالانالدشنمللتباثلحلانأىلعلدفدشنملاىنثتساوللا

لوهنيبلفيرعتلايفةغلابملاسفندارأولفاضيأوثيدحلاىنعمنمردابتملاهناللوالا

اهبحاصلالالمحتالاهناومارحاهذخأنأرهظياهيلاهدانسابوةطقللاسفنلميرحتلادنسي

وبالاقءيشبالضرعتيالواهنعضرعيلفاهفيرعتهيلعقشنفىلاعتهللامرحامظعت

كلذواهكلامفرمينأالااهكرتبحتسيمرحلايفةطقللاناميلسنبسيقلاققاحسا

نماهبحاصاهيلادوعيهلملواهفيرعتلفقوملاكلذيفقلخلامعينأردقيالطقتللانالال
دنعسابعنباثيدحيفوهاهرجشدضميالوهلوق»ملعأتاواهدجمالفهتعاس
ناكولومارحاهرجشعطقناىنعملاومطقلادضعلاومرحلاىنعيهكوشدضعبالنبخيشلا

ليقكلذلوسابعنباثيدحيفرجشلاىلعكوشلاقالطايفةدئافلايههذهواكوش

فلاخهنأب«دروفهنميذؤملاعطقزاوجبليقوهبيذأتلالصحولوكوشلاعطقميرحتب
ترودلبالاهاعربيذلاكوشلاهنمروظحملانوكبنأهش4ليقو«صنلاقالطال

رجشلاءاهقفلاصخ«يبطرقلالاقو»بطحلاةلزنبنوكبهنافهاعرتاليذلابلصلا
هيففلتخافيمدآةجلاعمبتبنامامأفيمدآنصريغنملاعتةللاهتبنياممهمطقنعيهنلا
سانلاهتبنأامعطقزاوجىلععاجالايشلاىكحدقوتلق»زاوجلاىلعروهجلاو
توهثيفاشلاهيلعوانباحصأبهذفلوالاعونلانمعطقامءازجيفاوفلتخامف .



)٦١؛)

4اهاراخال:الوط

يهوةلزجلايفوةرةبةريبكلاةرجشلايهوةحودلايفلاقهنأسابعنبانمفهيفءازجلا
يفومهرددوملايفوروزجةحودلاف4ليقو+مهردبدذضقلايوةاشىطسولاةرجشلا

مئأ.لب7ازجال4كلاملاقو«نيكممامطةقرولايفومهردفصلريغصلابيضقلا

رفنتسيءاطعلاقو» صنلامدعفالللاببسويدههتميقذخؤيةغيحوألقوف
مدعبللعتهبجوبملنموةمرحلاوميرحتلاعماجبديصلاىلعرجشلاساقهبجوأنفءازجلايف
ةحوتةلاءافلاديدشتوهلوأمضباهديصرذنيالوهلوق»لصالايفةمذلاةءاربوصنلا

ىع٥رفننافهضومنعجاعزالاوهوهرهاظلمعليقوداطصالانعةيانكوهليق

نمدافتسي4ءالملالاق+الفالاونمضهنوكسلبقهرافنيففلتنافالوأفلتءاوس

يفءازجلاتوبثبزيزعلاباتكلاءاجدقولىلوالابفالتالاميرمريفنتلانعيهنلا

لدعاوذهب5منلانملتقاملثمءازجفادمعتمكنمهلنقنمو»ىلاعتلاقديصلالت

دمملاكءاطخلابءازجلاهمزلياولاقفطحلادمعلابروهملاقحلأوهةبعكلالابايدهكنم
ةراوروهواششءاطملافىرأالريبجندعسلاقوةنسلابترثءاطلافءازجلاناليقو

دمعلايفتلزناهناللاحةقفاومدمعلاتركذامناهالاوذاشهبلوقلاونسحلانع

اديقهركذسبظئهنمةتلارتتنيفداعنمو»هلوقهبلعتترتيلدم.لاركداضيأو دحموأساقو
بوجوىلعاظحديدلالتقيفءازجلابوجو ناكثيحأطخنمؤملالتقيفةرافكلاوةيدلا
عفديالكلذكقةرافكلاوةي.للاضفادنمؤمللتقيفأطملانكيمالوهفالتامرحعيفأطخلكلا

لطرلارصقلاوةمحعملابالمل١واهشرشحزجاليأهماهالخالتخالوهلوق»معالاوديصلاءازج

شيشلامأوالكللانماضغناكاماللا(لةو)ةاصحوىحلثمةالخةدحاولاتابنلانم

ىمربابنماخهتلخاضرألاق.مهتعطقاذاءالتخاالملاتملتخالاقيوسبايلاوهف

نمدشأهنوكلهيعرميرحتىلعهمطقنعيهنلابهلدتساو»لاخولتخملعافلاوهلثم
فالخسانلالمعوهومئاهبلاةحاصمليعرلاسأبالهيفاشلالاقوزمشاشتحالا



(١٦٥(

» سابملاهمعلاقف +

رلابميرحتلاههصيصخيفو»هريغىلاكلذىدعتيالفهنعيهنلاهنافشاشتحالا بط
سبايلامرحلابطحنمجرخأاجفسأبالليقوهئالتخاوسبارلايعرزاوجىلاةراشا
نمسانلالكأيايفصخرنممهنمورمثلاوقرولانمرجشلانمطقسيايفوتيللا
عطةيالوهملقيالناطرشبءاودللذخؤيناكملاانسلايفصخرنممهنمومرحلارجش

يفناكولذاركذامميرحتىلاةراشارخذالاءانتتسايفنابهلكاذه«بقمتو»الصأهل
اميتبفرخذالاالانثتسيملهنالاحلاومالسلاوةالصلاهبلعهاننتسالةصخررخذالاريغ

) ملسوهيلعةللاىلصءيبنا)ميأهسابملاهعلاقفهلوقهملعأهتناوميرحتلاىلعهادع

تنبةليتنههماو»هبسنرخاىلافانمدبعنبمشاهنبراطملادبعنبسابعلاوهو

دمسنبنايحضلاوهورصاعنبةانمديزنبرصاعنبورنيكلامنببيلكنببابخ

جابيدلاوريرحلاتببلاتكةيبرعلوأيهوطساقنبرمنلانبهللاميتنبجرزمانبا

تيبلاوسكتناهتدجوناترذنفرينصوهوعاضسابلاناهببسوةوسكلافانصأو

هيلعهللايلصءينلاجدلاوهللادبعونصناكولضفلاوأ4هتنكوجتلعففهتدجوف

نينسثالثليقونيتنسلهملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»نمنسأناكوملسو
ةياقسلااماةيلهاجلايفةياقسلاومارحلادح۔ملاةرامعتناكهيلاوشيرقيفاسثرناكو

لوقبالومارحلادجسملايفبسيادحأعديالناكهنافمارملادجدللاةرامعاماوةفورمف

كلذىلعاودةاعتواوعمتجادقاوناكشيرقًالمنألاعانتماكلذلنوء.طتس,الآرجههبف
همياباملةبقعلاةميب«ملسوهيلعهللاىلصتنالوسر»عمدهشوهبلعاناوعأهلاوناكف

رسأوردبموبنيكرشملاعمجرخنمناكواكرشمذثنرحناكودقعلاهلددشيلراصنالا

) ملسأو)ثراحلانبلفونوبلاطيبأنبليقعهيخأينباوهسفنىدفورسأنميفذثموب
ةرجملاتمطقناوةكمحتف«ملسوهيلعهنلاىلص؛يبنلا»ممدهشورجاهمثكلذبيقع

سانلاطحقوسانلامزهنانيحملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»عمتبثوانينحدهشو



(١٦٦

الكلااللاومطة.اليأدضييالهعيبرلالاقورخذالاالالاقفةتنالوسرايرخذالاالا
«ترويبلاهنمفتورےحلاهنمعنصيتبرخذالاو

فلاثل(بابل

متةسلتلاوجحاللالهالا ::-

:ةمجلامويةنيدملاب«يفوتو»ضرالاتبصخأفهتنامهاقسفرمعهبىقستسافرمعةفالخيف
نايعلتقلبقنيثالثونيتنثاهنسناضمرنملبلبقوبجرنمتاخةليلةرشعيتنثال

هاضراوهنعهللايضرةنسنبنامونامثنباوهوعيقبلانفدونايعهلعىلصونيتنس

ضيبافجاذاوحرلايكذفورعمتابنءاملاوةزهلارسكبمرخذالاالاهلوق»

لصأهلهريغدازوتويبلاهنمفقتورصلاهنمعنصيتبن«ميرلالاقو»
بشخلانيبتويبلاهبنوفةسبةكملهاو.ززملاولهسلايفتبنيقاقدنابضقونفدنم

هلوق(دوقولايفءالملانمالدبهنولمعتسوروبقلافتانبللانمبلالا4نودسو

لطامبهلًاتامساسابعلاهمللسوهيلعةناىلصهنمباوجاذه(رخذالاالالاقف
رخذالاالا(ملسوهبلعةتناىلس)هلوقناكله(اوفلتخاو)هيلاسانلاةجاحلهءانتسا
هلاىحوأليقواقلطمةلئ!اهذهفحاهلضوفيلاعت1نأكلبقتويحووأداهنجاب

خسنلازاوجىلعهب(لدتساو)هلاؤسبجأفكلذنمءيشءانثتسادحأبلطناهناكلذلبق
نراب)تيجاو(هنمىنثتسملاوينثتسملانيبلصفلازاوجىلعوحضاوبسللولعفلالبق

الالوقبأدارأ(ملسوهيلعهللالص)نوكبنالامتحاللصنلاحينءانثتسالااذه
هتبطخرخايتايسامهيفانيوتلقهسفتمالكبهمالكلصوفههالكبسابلاهلغشفرخذالا

سابعلامالكدعبتكس(ملسوهيلعهللاىلص)هنااهفركذهنافحتفلامو(ملسوهبلعةتناىلص)
هيهةيباتلاوحاللالهالاتلاثلابابلازيحملعأهللاواليلق
عفراذامرحملالهأوتوصلامفرلالهالادهةيبلتلاوجحلللالهالاهلوقتمح
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ءاجام
يردلاديعسىبأنعديزنبرباجنعةديبعوأملسوهيلعهللاىلصءينلاةيبلتيفوف

» كيبلمملاكيبلملسوهيلعةللاىلصهتنالوسر»»ةيبلتنالاق « .

دنعتوصلامفرنمذوخأملكلاواخراصجرخاذاالالهادولوملالهأوةيبللابهتوص
دارملاوتوصلافريفلمعتسامهتيؤربمهتاوصأاومفراذالالااولهألاقيلالجلاةيؤر

بابلايفركذىلاعتهتاهجرهنالركذلاوأريبكتلاوأةيبلتلابتوصلاعفرانهاههنم

كيبلملاكيبلمرحلالوقيهفةيبالاامأو»»ةثالثلاعاونالاىلعةلادلاثيداحالا

ىلا فمارحالاةريبكتكاهبالامارحالايفلوخدلانكمالنكريهوثيدحلارخآ

ضمبوةيكلالاانمبيبحناوةفينحوبأويروثلاكلذىلعانقفاووانلوقوهوةالصلا

لاقةفينحابأناالاةمركعوسواطوءاطعورعنبالوقوهورهاظلالهأوةيمفاشلا
مارحالاةريبكتيفكلذلاقامكراكذالارثاسوليلهتوحيبستنماهانعميفاماهناكميجن

حصيفطرشالونكربتسيلةنساهناىلانورخآودمحأويفاشلاوكلام4بهذو»»

يههباصأضعبلاقويفاشلاهبجويملومدلاكلامبجوأليقومدنعاهنودبجحلا

جحلاحصيومدلاربجتةبجاو لوخدلاةينهنودبكسنلامتاليذلانانوربءالؤهواهنودب

ةينلاىلعةفقوتللالامعالانمةيبلتلاناهيباوجلاوتاينلابلامعالااماربللكسنلايف

ىلعلمملافقوتهيفامةيا"ااوكلذىلعثيدحلالديالولمعلانعةينلاىفكمتالف

ملعأةئاولمملاماقمةينلاةماقاالةينلا

متكملسوهرلعةتلاىلصءينلاةيبلتيفءاجاموتح

نادبعنععفاننعكلامهاور«ثيدحلاملسوايلعهللاىلصهللالوسرةيبلتناهلوق»

ىلصهتنالوسر»تمسلاقرمعنباثيدحنمنيخيشلاةياوريفوهركذفرمعنبا

ةسنلاودجلاناكيبلكلكيرشالكيبلكيبلمفلاكيبللوقيايلملهبملسوهيلعة
يأ«كيبلمهلاكيبلهلوق»تايلكلاءالؤهىلعديزيالكلكيرشالكلملاوكل
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هكلكيرشالكلملاوكلةمعنلاودملاناكيبلكلكيرشالكيبل»

كتعاطىلعتقأيأهبماقأناكملابںلأنمبابلادمبابابلاكتمدخمبرايتربلأ

ة۔زثتابدارملاوةباجادمبةباجاكءاعدتبجأيأهل۔يقو»ةماقادمبةماقا

ىلاعتهلوقكريثكتلا فيفختللدئاوزلافذحوةركدمبةركىأهنيتركرصبلاعجراف
يعادلاىففالخلاامناوءاعدلاباوجةيبلتلانافالخالهاشةفاضاللنولافذحو

ليللاوهليقوهمملسوهيلعةللاىلصهللالوسر»وهليقوىلاعتهللاوهليةفوهنم

ىلامتهللباوجلاباطخناهريغبوصتساوضعبدنعرهظالاوهومالسلاوةالصلاهيلع
مالسلاوةالصلاهيلعميهاربايدانملانابلوقلاىلعمامكحاماوةقيقحامايعادلاهناف

(ليقو)عيججلاعوقونمعنامالوسييقيبألبجىلعوأنوجحلابوأهماقمىلعفقوليق
يبرلاقجحلابسانلاىفنذاهلليقتيبلاءانبنممالسلاوةالصلاهيلعميهارباغرفآ

ىلاجحلاكلبنكسانلااهيأاي)ميهارباىدانفلاغالبلايلعونذالاقيتوصنابيامو

نوبليضرالاىعقأنمنوبيجيسانلانورتالفاضرالاوءامسلانيبنمهعمسف(تييلا
هباجأننملوأوءاسنلاماحرأولاجلابالصأيفةيباتلابهوباجأمهنأسابعنبانعةياوريفو
ذثمويميهارباباجأناكنمالاةعاسلاموقتنأيلاذئموينمجحمجاح.سبلفنميلالهأ
هذهوةبهولالاتابثالةيناثلابةدكؤملاىلوالاةيبلتلاليق(كيبلكلكيرشالكيبلهلوق)
ترركاذهلوةيتوبثلاتافصلاوتاذلابوجويفةيلثالووةيدنلاةكرمثلايفنلاهبفرطب
دقوةياردوةياورراتخملايفناةزمهركبيكلملاوكلةمعنلاودملاناهلوق»اتبرأ
دوجأرسكلابلعثلاقوحتفلاهجواذهدمحالقحتسمكناليلأينعملاوحتفلابيور
ىلعفطعبصنلابكلملاو»قلطمرسكملاىنمهوببسلااذهبكيباحتفلاىنعمنال
أدتبمهألجععفرلامهضعرزوجوهدملاعأدتيوكلملاوهلوقدنعفقولابحتسياذلودجلا

دجلانالكلملادرفأوةءءالاودملانرقامناوليقكلذككللملاوريدقتلاوربلافوذح
ةمرنالهنالكلالادمحاللاقهناكامندعمجفهمعنىلعهللدجلالاقياذهلوةمعنلاقلعتم
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» اهفدبزبرمعنبااكوعفانلاقه

بحاصهنالهلاهةمعنلاناققحتلركذهسفنبلقتسمىنعموهفكللامأوكلالا

كبامو»»ىلاعتلاقةمعنلالأصياودجلاقاقحتسايفيأكلاههكيرشالهلوق»كلا
ىلاءامباةم.نلاىلعدمحلامدقتيفوةتنانفةمعننم هتاذبهنأىلاةراشاودمحلاىنعممومع
لكىلعدملاىلاعتهلفمعنبوأمنأءاوسدمحلاقحتسا نباىلوموههعفانلاقهلوق»لاح

كلامديناسالاحصأيراخبلالاقهنامزيفمالعالادحأوهيندلاهتلادبعابأىنكيرمع
نبانععفاننع نيرشعةنسهيفونإةقوهيناسنلاوشارخنباوهيلجلالاقوجرمع

ه.اعهنلاىلص»لوسرلاةيبلتىلعراصتقالاءايلعلابحتاخلاهماهبفديزيهلوق»»ةئامو

دحأيفيبفاشلاوكلاملاقةهاركلبواهنهاركواهبلعةدايزلازاوجيفاوهلتخاوهماسو
وهاممتشامباوبللقيملووهاملف.ةيبلتلامهملعهملسوهيعهللاىلص»هنالهلوق

كلذيفىدعتينأينبنيالفةالصلايفريبكتلامهملعامككلاذمههلعلباذهسنجنم
كيبللوةيالجرصاقويبأنبدمسعمسوهملعأماتيش اذكهوجراعملوذلهنالاقفجراعملاذ
لبنورخاهزاجاوههملسوهيلعةتناىلصإهةتلالوسردهعىلعيبانانك لعفلةهاركا

«ليقزاففسابعنباوةريرهيبأودوعسمنباقبرطنمتءاجثيداحالوهنباورع
تمدقتدقوة:سلاعابتاليرحتلاديدشناكهنأعهاهنمسيلامةيباتلايفرمعنبادازفيك

» بيجاوالوأةروكذلايأتايلكلاهذهلعديزيالملسوهيلعةللاىلصءيبنلاناهتياور
هتدايزفهريغعموهكلذكهدحوءيشلاناواخسنتسيلصنلاىلعةدايزلاناىنآرهناب

تاماكلاكثلوأىلعرصقلامدعمهفوأ(لسوهيلعهللاىلصءيبنلا)ةيبلتبهنايتانمعنغال

طاخهيفسيلهناىلعىنكياملًقالزايبىفطصملاراصتقاولمملاةرثكبفعاضتيباوثلاناو

اركذهبلمضهعمسامبىتااللباهريغبةنسا هيفريجمحتالراكذالابابوهانعميفرخآ
رحىلادؤيملاذا راثكتسالاوعوضومريخركذلانافهلوهيلعةتلىلصءيبنلاوهلاقامفي

نعملسميفوهثاعديفهلوقيملسوهيلعةللاىلصزاكهدازيذلااذهرثكأنأىلعنسحهنم
) ححصملاعماجلا _٢٢ _ ينان (



(١٧٠(

» ل۔.لاوةبغرلاوبيباكيديبريلاوكيدمسوكيل «

ءاجام

نعديزنبرباجنعةديبعوبأمةهةروأزمغوأجحنملبقأنمهلوقيامىفجح
ةرعوأوزمغوأجحنملبقأاذاناك(ملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر)نايردملاديعسيأ

لهبرعزاكرعنبا كيبللوةيوتايلكلاءالؤهنم(ملسوهبلعهتناىلصتنالوسر)لالهاب

ةمرخنيروسلانعةبيشيبأنباجرخأوظفاحلالاقانههدازامرخآىلاكيدمسوكيبلمملا

كيبلدازوعوفراالثمركذفرمعةيبلتتناكلاق لضفلاوءامعنلااذكيلاابوهرموابوغرم
ددعنوكبكلذبواثالثكيبلربركمتأطوملاةياوريفهكيدعسوكيبلهلوق»نلا
كتعاطىلعتدعاسهانعموكيبلكاهنينثتواهدارفاهكيدعسو»لصالايفامكامبرأدبزالا

ةبوصنلارداصملانموهوكلذككنيدتدعاسوأداعسادنباداعساوةدعاسمدعبةدعاسم
يأهكيديريملاوةلوقادرفمكيدمسممسيمليمرجلالاقلايعتسالايفرهظياللعفن
مالسلاوةالصلاهيلعميهاربالوقكبطاختلاسحنماذهوكمركوكتردقبريملالك
هلوق»اهرضواهعفنواهرشواهربخةتناديباهلك.ايشالافالاو(نيفشيوهفتضرماذاو)
طلااهانعموكيلايغرلاوأطوملاةباوريفويلمعلاوةبغرلاوكيبل هديبنمىلاةلثسملاو
ىلعرمالا هبىمتنيوهبدصقبيأكيلادمملاوهلوقو«غرافكبرىلاو»ىلاعتهلوقدح

دنعاهربخفذحنآدتبملمعلاو.ةبغرلافهجولكىلعوكللمعلاوردقينألمتحموكللا
توملاعفر«هيبنت»ملعأةنلاوأطوملاةياوريفيناثلانودلوالاربخركدوفنصللا
عمستاهنأىلععمجيفةأرملاامأولجرلايفاذهرهاظلالهأهبجوأوروهلاهبحتساةيبا
ملعاةتلاوتوصلاضفخةروماماهنالاهسغن

هذهةرموأوزمغوأجحنملبقأنمهلوقياهفءاجامزتم

وحلبقأواهنمغرفاذايأةرمعوأوزمغوأجحنمهلوق» راكذالاهذهبلوقيناكهنطو
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كيرشالهدحوةتناالاهلااللوةيمثتاريبكتثالثضرالانمفرشلكىلعربكي

( نوياريدقءيشلكىلعوهورجلاهلوكلااهلهل )

لمحوةثالثلاررممالاهذهكلذصاصتخاثدحلارهاظوةصوصخلاعضاوملافةصوصخلا

لوقعرشياولاقفثالثلايفرصحنم(ملسوهيلعةتناىلص)هرفسناللاحة.قاوهنأىلعروهجلا

بلطومحرةلصكةعاطرفسلكيفكلذ ميملالمشياململع هليقوةعاطلام۔انم اضآىدعتي
ناب«تةءتوباوثلاهللصحاملمفهيلعمنتالفهلباوئالهيفرفاسملانالحابملارمنلاىلا

صوصخيفعازلااعاوناركذنمراثكالانمحابميفرفاسنمنمبالةعاطلارمن۔,هصخيذلا

بهذفصوصخماتقولااذهيفركذلااذه ةصوصختادابعاهنوكلصاصتخالاىلاموق

فرشلاوةالصلابتعوناذالابقعرونأملاركذلاكهبصتختفصوصخركداملعرش

بدنوهكاذدنعريبكتلاهحوروضرالانميلاعلاناكاءاف\هملعءارلاوةمحلاحتفب

نامزلايفكلذيعاربهملسوهيلعهللاىلص»»ناكوتابلقتلاولاوحالاددجمدنعركذل
سالتمالىغبنيفة۔اغوروهظهفوسفنالبوبعءالمتسالاناهتبسانم4ليةو«ناكلماو

هلوقجديزملاهنمرطمتسيوكلذرركيو؛ىثلكنمربكأهللاناهدنعركذينأهب
درفنملا ٩ اىلاةراشاليلهتلابريبكتلابيقعتيفوهاوسقحدوب.ماليأ4هللاالاهلاال

ىنعملةدكؤملاحهدحوهلوق»نكامالاعيمجيفدوبعملاهناوتادوجوملاعيجداجا
الوهتاذفكرشهلسبليأ4هلكيرشالهلوةوإادرفنميأهذحوىنم٫هل.ةةلجلا

دحاوهلاكلاوالقنوالقعل۔.حتسمكيرشلالبهكلميفالوهلاعفأيفالوهتافصيف

» د_جاهلوهلوت»تاقولخملافانصأوةردقلاوناطلسلاميملامضب«كالملاهلهلوقو ,

دحلاىلعوكماىلعرورملاوراملاميد_ةتيفوليجبتلاوميظءتلابنورقملاليجلاءانثلايأ

نحتيأفوذحمادتبمربخمفرااب«نويياهلوقو»كلذبىلاعتهصاصتخاىلاةراشا

ضحمرابخالادارملاسللوهللاىلانوعححارهانعموعجارنزوبآمجوهونوسا

ةدابعلابمهسلتيهوةصوصخمةلاحيفعوجرلالبلصاحالليصحمهنافرفسلانمعوجرلا
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هدحوبازحالامزهوهدبعرصنوهدعوهللاقدصنودماحانبرلنودباعزودجاسنوبثان

مومذموهامعنومجاريأ«نوبئاتهلرةوهةروكذملاتافصلابفاصتالاوةصوصخلا

فاكتمالذبراوةدابعلايفريصقتلاىلاةراشاههبفو»اعرثدومحموهامىلااعرش

هلوقو»نوداقنمنوعضاخيأ«نودجاسهلوق»نولوةيفيكةماللميلعتهضوهدهج

نوماحموأنوهاعبقلعتمهانبرلهلوقو»ىلاتانبرلةدابعلانوهجوميأينودناع

هلوقوهنودجاسىلعنودباعمدقتأطوملاةياوريفوةلصافلاةاعارمومامتهاللهيلعمدق
امئادآريثكدمحلاهلفكلذهقاقحتسالليجلابىلاستانبرلءانثلاىلعنومئاديأنودماح

هنيدراهظانمهبدعوايفيأهههدعوهتناقدصهلوق»ىضربوانبربحنامكارمتسم

اولمعوكن.اونمآنيذلاهللادعو»ىلاعتهلوقوهةريثكمناغمهللاكدعو»»هلوقك

دعولافةرمعلاوجحلاامأووزغلارفسيفاذهوهةبالاضرالايفمهنفلخت۔يلتاحلاصلا

هسفنينمرهههدبعرصنوةلوتنينماةتناءاشنامارلادجسملاناخدتل»ىلاعتهلوقيف
رخلاوايندلاينهتاهرصنينانأنظيناكنمفهلسوهيلعتنالص ءام۔)اىلابب,ددميلفة
لمفريغنميأههدحوبازحالامزهوهلوق»»(هتناهرصندقفهورصنتالا)ةيلا
هبرلقلخهلفودبملانافةقيقحلاىنعماذهومهتهجنمببسالونيبمدأآلانمدحأ
لعفلاتقالبرافكلاديب,نأءاشولوهيلاوهن۔لكلاو وهىلامتهتناىلاضيوفتلاهيفو «روهشملا
نموشيرقرافكانهبازحالازأ مهفلزنوقدنملاةوزغيفاوعيأاوبزحتنيذلامهةفاو

«بةمتو»نطاوملاومايالاعمجيفرافكلابازحادارملاهكليقوهبازحالاةروس

ةوزغكلذلاهنمقباطملاوةروصحمهسفنباهبفجرخيتلا«ملسوهيلعهللاىلص»هتاوزمنناب

يذلاهللادرو)ىلامتهلوقرهاظلقدنملا نينمؤملاةتلاىنكوآريخاولانيملمرظيفباورفكن

بزحنملكيأةيسنجاماماللافسانلانمةعمتجملاةمطقلاهبزحلالصأو»(لاتقل
بنرالمتحوچيبطرقلالاق»برقالاوهومدقتنمدارملاوةيدهعاماورانكلانم
زاوجثيدحلايفورهظألوالاوبازحالامزهامملايأءاعدلاىنعمبربلااذهنوكب



(١٧٣(

ءاحجام
لاقفرحن!هللامل۔عىلالجرءاحلاقراجنعةد..ءعوأ:1هيورتلامويلااهالاف »

لاقنهامولاقكباحصأنماهعنصياد_حأرأملامبرأمنصتكتيأردقلنمجرلادبعايأ
» ةبتبسلالاعنلاسبلتكتيأرويناملاالاناكرالانمسمالكتيأر «

صالخالانعلغشب٩الفاكلانعيعنيامناوفاكتامالكلاوءاعدلايفعجسلا

ملعأةللاوةينلايفحدقيو

متمكمنمهرورتلامولالهالافءاجام-

قالطالااذهلثميفدارملاوهونعهللاىضرءاثمشلاايأديزنباىنمبههرباجنعهلوق»
يه»نرلاديعاااهلوة«مىلوميندملاحرجنمل..وه4لجرءاحهلوق,

دارللانالمتحميشحملالاق4كيامصأنمهاهعنصادحأرأه)وق«رعنهللالعة.:ك

«ياملاالاناكرالانمسمتالكتيأرهلوق»اهضه؛عنصيناكناوةعمتجمكريغاهمنسيال

ةتناىنصهتالوسر»ربلهنابرعنباهباجأفينابلاالاتيبلاناكرأنماثيشملتستاليأ

ءينلا+رالاقهب١نعهللاد۔عنبملاسثتادحهضفان٫الويلاملاالاسعهملسوهلع

ثيدحيفناكرالابدارملانالنييناهلانينكرلاالاتيبلانمملتسيملسوهيلعهتناىلص
هريغنعلاؤسلااماودحأهكرت.المهدنعمولمم47هالتسانافرجلاادعام.بابلا

هلعرےتقااماوليقنميلاةهحنمهاريذلاورجملانكرملاسثدحفنبباملابدارملاو

فالخمالساهلعميهاربادعاوقىلعنايقابانالنيبناملامالتسالعمالسلاوةالصلا

ىراخرلافومطح7١اومطحكلذمهممآنحشرقءاهاريغتاههن\نييماشلا

نمولاقهنأءاثمشلايبأنعرانيدنبورمينر,خألاقجمرجنباانربخأركبنبدمحلاق

ملتسيالهأايهنعهتنايضرسابعنباهللاقفناكرالاملتسيةيواعمناكوتيبلانمائيشقتي

نعكلذهللاهمحرمرلاثدحواروجهمتبلان٥ءىشسمالاقفنانكرلاناذه
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» ةرفصلابغبصتكتأروط

لامنلاسبلتكتأروهلوق»نهلكنهملئسيريبزلانباناكوةديبعوبأهنسحتسافةيواعم

منالس١ت يتلايهةدحوملاءابلاناكساونيسلارسكبههيتبسلا ةقتشمينهواولاتاهيفرعشال

ةلازالاوقاحلاوهونيسلاحتف ةبطرلاقيتناليأغابدلابتتبسنااهنالكلذبتيمس«ليقو

وأتناكةغوبدمرةبلادولجتبسلادبزوبألاقوغوبدمدلجلكتسلا(ليقو)ةنيايأةتبسنم
ىلااهتفاضاواهقاقتشانوكبناحصالاوليقرمشلاملقيغابدلانمعونيهليقوةغوبدمريغ
اولاقامكقلحلاوهيذلاتبلانمتناكولواهتبسنيفةروسكمنيسلانالغوبدللدلجلا

رسكلابالاتملعاميفثيدحلااذهيفدحأاهوريملونيسلاحتةبةيتبسةبسنلاتناكل
لمعتةغوبدملاتناكوةغودمريغاهرعشبلاعنلاسابلبردلاةداعتناكويليق

اهابارمعنباسبللجرلابرغتسااذهلوةيهافرلالهأاهسبليناكامناوهريغوفئاطلاب
» ةرمفصلابغبصتكترأروهلوق»اهالبيملسوهبلعتلاىلصةتلالوسر»ىآرهنألهباجأف

دنسميفوينزاملادنعهبشأالاوهوبوثلاغبصليقورهظالاوهورعشلاغبصداراليق
هتيملارفصيهملسوهيلعةتناىيلصءيبلاوفنابجتحموهتيحلرفصيناكرعنبانادوادييأ

هحدمىلاراشأهناحبسهنالبوبحمرفصالابباضخلاناهليقو»نارفعزلاوسرولإب
لقنو(نبرظانلارسن)هلوقب ةجاحنالتيضقرفصألعنبةجاحبلطنمناسابعنبانع

ادجردانملسوهيلعهنلاىلص»هنبصورفصأدلجمتضقليئارساينب هبرغتسااذهلو

نباهلاعتسابدرفتاملوهباحصأرثكأهكرتاملهتداعنمغبصلاناكولورمعنبانملجرلا

هرنلاهلاوحابعأوهوباضخلايفنكلامنبسنأنعةحيحصقرطنميوردقور
ةلاىلص»»هناراتخملاوهيوونلالاقفةمدخالهمزالإناكهنال«ملسوهيلعةنايلص

هكرتنكميالونيحيحصلايفرمعنباثيدحهيعلدالتقويفبضخهملسوهيلع
لاقوهمعأةللاوقداصوهوىراملكربخأفتةقوالامظعميفهكرتوهلبواتالو

ىلاعمجبهذفىلوأةكرتمأبحأباضخلالهافلخوافلسملعلالهأفلتخا«هريغ



)١٧٥(

رمعنباهللاقةيورتلامويالاللهتملولالحلااوأراذاسانلالهأةكمم.تنكاذاكتيأرو

. هجرخأموفلافننوةبصدالىراصنلاودوهبااناهفر ٥ ربرهينأثيدحنلدتسملوالا

٭«ملسوهبلعهنلاىلصهنلالوسرجرخلاقةمامأييأثيدحومهريغويئاسنلاوناخيشلا

لهااوفلاخواورغصوااورمجراصنالارشعمابلاقفمهالضيبراصنالانمهخشملجع

٩ ربكنمريثكعمجونيسلاونس ١ تبضخاذ_لونسحدنسبدجأهجرخأباتكلا

بيعشنبورمعثب,د۔ىلوأباضخلاكرتناىلاءاهلملانمريثك«لامو»»ةباحملا

هاوراذكهاهيضخمأاهمنتنيناالاروهليهفةدشباشنماعوفرمهدحنعهانع

ءانثسالا4رطنمءيشفراوه:سحويدمرتلاهجرخأيتالقسملالاتنكلىربطلا

لوسر«لاقلاقةرم.بعكتدحنمةحامناويدمزتلا4جرخأو«روكذلا

هجرخأوةمالامويآرونهلتاكمالسالايفةبيشباشنمهملسوهبلعهللاىلص 1

ثدحنم4يناربطلاجرخأو«حيحملاقواضنأةسدعنورعثدحنميدمتلا

ىلعبضخمملاذملوبيشلاريبغنهركبناكيملسوهبلعةناىلصءينلا»نادوعسءنبا

نبب«يربطلاعجو»ةباحصلارابكنممجعجوبمكنيبينأوعوكالانبةملسو
اعش.تسمهدشنوكينلرمالانابهفالخىلعةلادلارابخالاوبضخلاىلعةلادلارابخالا

4 فالتخا٭نسحمجوهوهمحفبحسلالوهفالخناكنموباضملاهلتحتساف

دنعوهتها1ىلامهزنكأبهذفداوسلابباضخلازوجلهباضخلابابحتسابنولئاتلا

اوبحتساوهريغيفصخريلوداهجلايفهيفصخرنمم-ممومرحةهاركاهنايوونلا
هيلعةتناىلصهنلالوسر»ىلاةفاحقيبأبينآلاقرباجث.دحلةرفدلاوأةرملابباضملا
هيلعهتناىلصهللالوسر»لاقفاضايبةمانئلاكهتلوهسأروةكمحتفموي«لسو

لرعرخآهجونممابييأنباويرطلادازوداوسلااوذتحاو ١ ذ۔هاوريغ4ملسو

ضايبلاديد_شتابنةمحللافيفخوةمالامضب4ةمانثلاو«هورموهناوبهذفراج

ةيورتلاموبالالاهنلولالملااوأراذاسانلالهأةكتنكاذاكتيأروهلوق»هرمتوهرهز
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ينافلاعنلاامأويناهلاالاسمبملسوهيلعةللاىلصهلالوسر»»رألينافناكرالاامأ
ةتنالوسر»تيأرينافةرفصلاامأواهسبليملسوهيلعهللاىلصهتالوسرلفتبأر

4 ملسوهبلعهنلاىلصهنلالوسررألينافلالهالاامأواهب--:ملسوه.اعهللاىلص
هاهرعشالةبتبسلالاعلاهعيبرلالاق»هتلحارهبثمبنتىتحلف

نرالكلذيح۔۔هنمنماثلامويلاةيورتلامودارملاوةحلايذلالهلال_4ابدارا

درفتدقرمعنبانألديلاؤسلااذهوءاملانمهيفنوونرباوناكفىنعاليلقناكءامل

نرلادبعنعكلاملاقلال_ملااوأراذانولهباوناكسانلاناوةيورتلامويلالهالاب

متنأواثمش.مساقلانا

نباةللادبعنعةورعنبماشهنعهكلامىوروهلالهلامتيأراذااولهأفنونهدم

كلذلصفيهعمريبزلانبةورعوةجلايذلالمجحلابلهبنينسعسنةكمماقأريزلا
امناوةبورتلاموبىلاهريخأتولالهلاةبؤربلالهالانيرمألازاوجيففالخالو»
يوروإفاسلانمةعامجلاقنيلوقلانمد۔حاولكدكلذنملضفالايففالا

رمعنبالهأعفاننعقازرلادبعىوروةجحلايذلالمللهيزاكرمعنباناكلام
ىرخأةرموةبعكلافوجنملالسلادعبىرخأةرمولالهلاىأرنبحجلابةرم
افلتخمالالهاانيفتالهأرمنالتلقدهاعنعاضيأ«ىوروجىنمىلاحارنبح

امارحيلهأىلعلخدأانأاذافترظنمثيدلبلهأذخأمتذخأفماعلوأامألاق
هلوق»ةيورتلامويمرحنلاقذخأت؟يشيأبفتلقلعنانككلذكسيلوامارح-جرحأو
لهنوكلةيورتلاموبلهأامنهنأىنملاواهكربمنمهبموقتيأچهتلحارهبثءبنتىتح
رمعنباهباجأينزاملالاقهتاحارهبثعبنتىتحلهبملسوهيلعةللاىلصهللالوسر»»رب
«ملسوهيلعةللاىلصءينلالعفسفنبلالدتسالانمنكمتيملتيحسايقلانمبرضب
امنا«ملسوهيلعهللاىلصةللالوسر»ناهسايقهجووهانعميفابلدتساواهنيمبةلثسملالع
يفهعورشلاحىلامارحالارمنبارخافهلاباهذلاوجحلايفعورشلادنعمرحا



(١٧٧(

ءاجام
يبانبدمحمبحطصالاقديزنبرباجنعةديبعوبا؛&ةنرعىلاىنهن.ريبكلاوةيباتلاينه

لثمىفنوعنصتفيكركبيبانبدصلاقفتافرعىلاىنمنمكلامنبسنأوزكب

ه,لعركنيالفلهملاانملهبلاقف(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمماومويلااذه

ه«هيلعركنيالفربكللاربكإوه

موييبليرمعنبانراكلاقفجحلابيايرواجملانع«ءاطعلئسو»هيلاهيجوتوجلا

هنعتلا7رباجنعءاطعنعكلملادبعلاقوهتلحارىلعىوتساورهظلاىلصاذاةيورتلا

انيبارهظبةكمانلمجوةيورتلاموبىتحانللح«ملسوهيلعةتنا,لصءيبنلالع.انمدق
مرحبچهيبنت»يراخبلاهلككاذركذءاحطبلانمانللهأرباجنعريبزلاوبألاقوجلاب

نفنجلادجسمنموأبازيملاتحتنموأحطبالانمامااهفوجنمجحلابةكمناكن.

ىفاذ.ههلزنيذلاهرادبانممرحأءاشناواهفوجيفناكاذاهازجأمرحأثيح

ميعنتلاىلاجرخءاشنافل_لاىلااهبمارحاللجرخمنأيكمللدبالفةرمعلاامأوجحلا

ءاشناوانامزيفسانلالمعكلذىلعولحأوىمسوفاطومرحلالخدممر>أو

يفامهنيبعمجياكمرحلاولحلانييةرمسلايفعمجبنأدبالومرحأفةنارمجلاىلاجرخ
وملاىلاجرخةكميفحلامرحملانافجلا ملعأهتاومرحلاولحلاهلعمتجيكلذبوتافرم,فت

مهةفرعىلاىنمنمريبكتلاوةيباتلايفءاجا.جح

رجحنبالاقيئاسنلاهقثويزاجلاينلافوعنباهركيبأنبد_ےهلوتل

دحاولاثيدحلااذهريغهريغالوسنارعحيحصلايفروكذلاد۔۔حلسباو

اذهلثميفنوعنصتفكهلوق«ملسمهحرخأرمعنةلادعهتاورىلعابنأقفاودقو

سنالتاقركبيبأنبدمحمنعةبقعنبىسومقيرطنمملسموركذلانميأ«موبلا
«هيلعركتيالفهلوقو»يبلبيأهلهبهلوق»موبلااذهةيبلتلايفلوقتامةفرعةادغ

)ج.=ماامماجا٦٣_يلا)
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حارلالابلا

رباجنعةديبعوباههتومدمبمرحلالسغينمتهمءاجامقجتح«مرحملال۔غىفف

ثدحلاوه.حاصىلعاندحأبيعبالة۔ةعنبىسومة.اوريفولوهحمالءانبلاىلعهلوأمضب

نهرنباثيدحيفوكلذىلعمهاياملسوهيلعتلاىلصهربرةتلنيرمالازاوجىلعلدب

لوسرم۔42انودغهأنعرحن!هللالعنهلا.عنعةافأنهللاديعقيرط

ينعيلاقهلةياورينوربكملاانمويلملاانمتافرعىلاىنمنمملسوهيلعتلاىلصهل

لوسرتارادامهولاسفككلاعهنلاديسلىنعيهلتلاقفةماسنأناهلادبع

عأهللاولضفالاليعفوقولاكلذبةماسينأن'هنلادعدارأوعنصيرلسوهماعلاىلصةلا

متمرحملالسغيفبارلابابلازم

لالهالللسأهنعهللايضرركذيملوهتومدعبوهتايحيفمرحملالسغنيفهلوق «
: ناحتدلوسعتشءارسازالفثدحملاامأ..دملاريغوثدحمالهبروماموهو

لستنتفاهملاقفملسوهيلعهتلاىلصهتنالوسرلركبوبأكلركذفءاديبلابركبيبأ
ءاسفنلامارحاةحصهفوأطوملايفكلام»'وروجحلايفضئاحلالمفتامبابيفهركذلاه
ه۔۔اعاندازوثدحلامسالومشفهتكراشامهنالبلااهمىلوأوضئالااهلثهو

اهناممهبترمأاذاءاسفنلانالاةلطممارحاللاستغالاهنمذخؤيدقومدلاناليسل

عفاننعكلامىوردقفثدحملاريغهاماو»ىلوااهرينفضئاملاكةراهطللةلباقريغ

ةفرعةرشعهفوقولوةكمهلوخدلومرحزالبقهمارحاللستغيزاكرننبهنلادبعنا

ح4تابىوطاذرمحعنايأاجاذاىتحعفاننعبوأةاورنميراخبلادنعو

ملعأتناوكلذلمفلسوهبلعهللاىلصةللالوسرناثدعحبولستغاةادغااىلصاذافحبصي

هتههتومدعبمرحالغيفءاجامزح
4.اععراشلاةظفاحملهتا.حيفكلذزاوجهنمذخؤيو4هتوم۔'هبمرحالسغنيفهلوق ١
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اذالاقمالسلاهيلعهنعهقيرطنموردسوامبمرحملالسنيلاقسابعنبانعديزنبا

» لسغمرحملاتام «

اينبمهلوأمضب«لسنبهلوق»ايبلمثعبيهنالانتيموايحهماكحأىلعمالسلاوةالصلا
قرونمقوقدملاوهوهردسوءامبهلونولفتاماذايأهمرحملاهلوقو»لوعفملل

رهاظفمرحملاريغامأمرحمريغوأامرحمناكننمىتوملالسغيفهبرومألاوهكلذوردس"
يتالاثيدحلايفاعوفرمةعامجلاهاوررثالااذهوبيادبسياردسلانالفمراامأو
زاحرلايفتلاهمحرميبرلاهصخرو»ردسلاوءاملابلاستغالايملامرحمللاض٫أزوجو

مرحملاىلعمارغبيطلاامأوسابعنبالاقهبوبيطلارصأنمسيلهنالاقويبرملا

نعركذوهوركمهنأبهذلاولا۔ةغالالبقمارحالادنعهلهزاوجيفاوفلنخاواعامجا

ياههتبرطنموهلوق»نيمويبمرحمبنالبقبيطلاسمينألجرالهركهنأسابعنبا

هظفلوةعاجلااضياهاورثيدحلاوملسوهيلعهللايلصءيبنلاىنميهنعهلوقوسابعنبا

هتلحا٫نععقوذاةفرمبملسوديلعهتلاىلصهنلالو۔رعمفاولجرامنيبلاقسابعنبانعممدنع

الوهويفهونغكوردسوءاعهولسغالاقفملسوهرلعهللاىلصءينالكلذركذفهتصقوف

رشففنألحتفلايفلاتوايبلمةمايقلامويهثعبيىلامتهللانافهسأراورمختالوهوطنحن

ةتنادبعنيدقاوهمسانامعزفنيرخأتملاضعبمهولاقروكذملامرحلاةيمستىلعقرطلانم
املةيبتقنبانامهولاببسولاقيزاغملاباتكنمرمعةجرتيفةبيتقنباىلاهازعو

دقاومهيفركذفهللادبعدالوأركذمثرمعنبهللادبعمهنموهدالوأركذرمعةمجرتركذ
نبدقاولنارخأتملااذهنظفكلهفمرحموهوهريمبنععقولاقفرمعنبةللادبعنبا
سالوملسوهبلعهللاىلصءينلا»نمزيفتءةويتلاةصقلابحاصهناوةبحصهنلادبع

فهوأاهجوز"اماوديبعأتنبةيفصهمأنافهلةبحصالروكذملادقاونافنظاي

نباركدامكرمعةفالخيفتامهنكلورخآهللادبعنبدقاوةباحصلايفورمعةفالخ

ةيئاشناةللاولوهجمللينبمضاملفوهومدقتامكردسوءاميألسغهلوق»دمس



(١٨٠(

«هسأررمخالوبيطبسميالوامهيفمرحأنيذلاهيبوثفالانفكيالولف

يربطلالاقهامهيفمرحأنيذلاهيبونيفالانفكيملوهلوق»رمالاىنعميناهنالىنعم
نرلاهنمذخؤيومهئامدبممولمزلاقثيحديهشلايفامكهلةمركنثلاثابوثهدزيملامناو

هبلعةتناىلص»هرماللاملاسأرنمنفكلاناوةحصلايفاطرشسبلنفكلايفرتولا

ىلعاضبأچلديو»المأقرفتسمنيدهبلعلهرفتسيلوهيبونيفهنيفكتبهملسو
ناوطيخلايفنفكيالهناوقابهمارحاناومارحالابايثيفمرحملانيفكتبابحتسا

دمحأهعاليألوءفمللءانبلاب(بيطبسمالوهلوق)زئاجةسوبللابايثلابنيفكتلا

ليستبانرمأاهتاممدعبكلذىلعةظفاحملابانرصأفهتايحيفمرحملاىلعبيطلاةمرحلكلذب

ناكامكىطنباليأ(هسأررمخمالوهلوقو)هتايحيفهبآرومأمناكىذلالسفلاتيلل

ىلعليلدهيفتهيبلالاقهسأريفلجرلامارحانالكلذومارحالالاحلهبطنيالهتايح

ةيكلاملانملاقنلافالخمارحالالجالعقويهنلاناوهسأررمخمامكطنحممرمملاريغزا
اضيأبهذملايففالاويملاعنميامتيلاعنصيفتولبعطقنيمارحالانامريغو

ةل۔هلانايفرهاظثيدلانان!بيجأو)المومعالنيعةعقاولجرلااذهةصقزااولاق

ءينلا»نمزيفدحاولتبئاملكنالصالاومرحملكيفةماعيهوكسنلايفهنوكيه

ثدحلامح7م٫ضعب}لدتساو)صيصختلاتبثيىتحهريغاتبث(ملسوهبلعتلاىلص

نمهجولالههببسفالخهيففهجولااماوهيلعممتوهوهسأريفلجرلامارحاناىلع
رماذانتنلانمهفنأيطغيناهلناركذوسأرلانمهناحاضيالايفححصوالوأسأرلا
لاحمثةعاطلمعيفعرثنمناثيدحلايفوةرورضلالالكلذوه.تليطنيوهب

لمملاكلذلهأنمةرخآلايفهللاهبتكيناهل؟رجرتوملاهمامنانيبوهنيب

نأادحأرمأبلملسوهلعهنلاىلص»هنالجلاينةلالاكرتىلعلديويل

ملعأهللاوجحلالامفامرحملااذهنعلمكي



(١٨١(

ءاحام

يف) ءاوبألابةمرخنبرودملاوانأتفلتخالاقاضيأسابعنبانعو(هسأرمرحملالسغ
» همساالجرتلسرافسابعنبالاقهل۔ةيالوهلاقوهأرمرحملالسةيتاتف

مههسأرمرحملالسنيفءاجامت

يذمرتلاالاةعامجلاهاوربدلاومدقتلادنسلابينهيهاضيأسابعنبانعوهلوق «

سابعنبالاقفءاوبالابافلتخاةمرخمنبروسلاوسابعنبالأنينحنبهللادبعنع

بربأيأىلاسابعنباينلسرألاقهأرمرحملالسنيالروسملالاقوهأرمرحملالسغل

نمتانفنصملادنعوهوثيدحلارخاىلانبنرقلانيبلستغيهتدجوفيراصنالا

نيسلانوكسوللاركبروسملاهههرشنروسملاوهلوق+ىرتامكسابعناقيرط

لفوننبةهرخمنبروسملاوهوءارلاحتفوءالانوكسوميلاحتفبةمرخوواولاحتفو

ه.أوةبحصهلنمحرلادبعوبأهتينكويرهزلايشرقلاةرهزنبفانمدبعنببيهأنبا

ةرجملاد۔ء؛ةكمدلوءافشلااهمساليقوفوعنبنمجرلادبعتخأفوعتنبةكناع

ىرودلارمأيفنمحرلادبعهلاخمملزيملونيدلاوملسلالهأنماهبقفناكونيتنسب )

ىتحاهبلزيملفةكمىلاراسمثنامنعلتقنأىلاةنيدملابماقأويلععماهيفهاوهناكو

يفةكمىلاريمننبنيصحلامدقىتحةكمبريبزلانباعممافأوديزبةعيبهركوةيواعمىفوت '
وهوقينجنمرجحهباصأروسملالتقفةرحلاةعفودمبريبزلانبالاتقلماشلانمشيج

ناكوريبزلانباهلعىلصونيتسو:رأةنسنملوالاعبرلهتسمهلتقفرجحلايفيلصي

برقلبجدلاوةدحوملانوكسوةزملاحتفإهءاوبالابهلوقهةنسنيتسونيتنثاهرمع

ءابوالاليةلالاوباقلاىلعوهوهئابولكلذبيمسليقهيلابسنتةدلبهدنعوةك

) هلسنيالوهلاقوهسأرمرحملالسغيتلقفهلوق)هلحتيأهؤبنتلويسلانال(ليقو (
ىورودكلذادعاهفاوفلتخاوةبانجلانملستنينأمرحمللنأىلعاوعجأرذنملانبالاق



(١٨٦١(

بوثبرتتسيوهونينرقلانيبلستغيلجرلاهدجوفيراصنالابوبأيبأىلانينحبهنلادبع
لوسرولستنيفيآكلأسيكيلاسابعنبالوسرانألجرلالاقفاذهنمهللاقفهيلعملسف

يلادبىتحهاطاطفبوثلاىلعهديمضوفلجرلالاقمرحعوهو«ملسوهيلهللاىلصةت
ربدأواهبلبقأفهبديبهكرحهسأرىلعبصفببصأهيلعبصيناسنال.لاقهسأر

ناسلممءاوبالابنادونانرقلاهميرلالاق»هبلعهتناتاولصلءةيهتيأراذكهلاقم

سماخلارابلاتياسنتوب

مرايبامزوح ...يل
يورومالتحالانممرحموهوهسأرلسذيالناكرمعنبانأعفاننعأطوملافكلام

دبعنبالاقكلذزاوجىلعلديثيدحلاوءاملايفهسأريطنينأمرحدلهركهنأكلامنع

هذخأ(ملسوهيلعةتلاىلصءيبنلا)نمصنكلذيفهدنعناكسابعنبانرأرهاظلاربلا

هريغنعوأبويأييأنع هسأرلسنيناكفيككلأسيبويأيبالنينحنبةتلادبعلاقاذهلو
نباىلوم(نينحننبةلادبع.هلوق)سابعنباوروسملافال۔ةخاهيفعقوامبسحىلعالوأ

نبدلاخوميهارباهنباهنتىوروسابعنباهالومنعوبوبأيبأنعيوربيندمسابع

نيبهلوق)كلملادبعنبديزبةفالخلوأيف(تام)نابحنباهقثوردكنملانباونادعم
هأطأطفهلوق)رئبلاةيناسلنانوكبناسلمءاوبالابنادومعامهورئبلاينرقيأ(نينرقلا
فشكنايأ(هسأريلادبيتحهلوق)هسأرةاذاحمنءهضفخيأ فيكهبريلكلذلمفامناوربظو

تاولصلعفيهتيأراذكممهلوق)ه.اىلعفقأملزجحنبالاق(ناسنالهلوق)هلسغاذاعنصبي
سابعنبالروسملالاقفامهنربخافايهيلاتعجرفيراخبالةياوريفداز«هبلعهللاه
سأرلاةيطنتومرحملللاستغالازاوجىلعلديثيدحلاوكلداجاالياادباكيراماال
عأةناواهركذعضوماذهسيلدئاوفثيدحلايفولسنلالاحديلا

متيتتيالامومرحملاتتامسماخلابابلايمح

يفلخدىنعممرحانملعافمسامرحملاوهريغوسابللانم«يتتالامومرحملاتتامهلوقو



(١٨٣(

ءاجام
لاقلاقيردلادعسأنعلارن'!راجنعهدبعأ4سابللانممرحايعتامف »

تالبو!رسلاالوة.امعلاالوصبمقلامرحملاسبليال(مل۔۔وهيلعهتناىلصهللالوسر (

يفافخالاالوسناربلاالو «

جحلاةدابعفلخد٠الةمرحلاليضملابسلابهدلتماهربصو44لخدأيأةمرحل١

ةيحالاوسأرلانهدوبيطلاوطيخملاسبلةعبسلاعاونالاهيلعمرخاعمامهوأةرمعلاوأ
ملعاهللاوديصلاوهتامدقموعامجلاورفظلاورعشلاةلازاو

ةهسابللانممرحملايتتياهفءاجاميتح
(سيليالهلوق)رعنباثيدحنمةعاجملاهاورثيدحلاهكيردلاديعسىبأنعهلوق»

نوملسملاعمجاضايعلاقيهنلاىلعمزجلابيورويهنلاىنعميفيذلاربلاىلعمفر

اذهناىلعاومجادقويهريغلاقوهمرحلاهسبالثيدحلااذهيفركذامناىلمع

امناوكلذعبمجسلةأرمللناىلعاومجارذنملانبالاقةأرملاهلقحابالفلجرلابصتخم

نا4رمعنانعو«سررولاوانارفعزلا4ميذلابرولثلامنمفلجرلامملرتشل

يراخبلاودمحأهاورنبزافقلاسبلتالوةمرحملاةأرملاقتنتاللاقملسوهياعهنلاىلصءينلا
رظنتنننملاىلعنابقنهف4>والءاطغسل4باقتنالاو«هحصويدمزتلاوىناسنلاو

يفةأرااسبلتاميازفلالادعبوءافلاديدشتوفاقلامضب«نيزاغتلاولهايهنمةأرملا

يفولجرللفحلاكديللوهوهوحتولزغكءىثلاةاناعمدنعاهبغكواه.باصأىطخيفاهبدب

.اهنلاىهنيملسوهيلعةللاىلصءينلاتعمسلاقرعنبانعدوادىبأودمحادنعةباور

دوادوأدازوبايثلانمنارفعزلاوسرولاسماموباقنلاونبزافقلانعمارحالاف

رمعتاهنالكلذبتيمس«ةمامعلاالوهلوقهبايلاناولانمتبحأامكلذدعبسبلتلو
ماللاناكمنونلابةفلهيفوبرعميسرافلاورسمج«تاليوارسلاو»سأرلاعيمج



(١٨٤(

لكوأةليوطةولقنونلامضبسنربعجسناربلاولفاضيأةمجعملانيشلابىرخاو

صيمقلابهبنذاولاففخعججءالاركبهفافملاوةنجوأناكةعاردهنمهساربو

ىلعلومملاطيخمللعلوارساابوندبلاردقىلعلومملاطوه,ها:هميفاملكىلع

وأاطيخسأرلايطنياملكىلعسناربلاومئامعلابوامهريغوزافقلاونابتااكهنموضدردق

ركذه“يباطلالاق»اهريغوبروجوسادمنملجرلارتسياملكىلعىفافملابوهريغ
لتكملاه.:موردابالوداتعملابالسأرلاةيطغتزوجمالهنأىلعلديلاعمسنربلاوةمالا

هأرلع4نصودرحأالاولاقامحصعبقلاكهسبلدارأنارح>نبالاتقهسأرلجعهل.

رتساذكواسبالىع۔,الهنافءاملايفسايننالاكهبهذميفرضيالهللماحلاةئيهىلع
ىلعثيدحلااذهيفركذيملاماو۔اقءاهقفلاناحاضيالايفركذو»ديابسأرلا

مئامعلاركذوقاوطالاعيمجكلذكقصيمقلاركذهنأكلذوهانعميفوهاممركذام
ركذوسأبالفهاللظهقوفنوكيناالامئاعلارينبهجولاوسأرلاةيطغتكلهكف

رزيالومرتحمالو ٥ دسحىلعالوهسأرلعدشاالومرواط:ربالكلذكفتالوارسلا

الوهكس.فافئاخناكناواسوقالوافيسدلةتبالوةدقعهسفنىلعدقعيالوابوثهيلت

اذههگنيفخسبايلفنيلعندجنلزافهلوة»زورحلاوذواءتلابدلقتيالكلذكوهدلةتي

ه.اءعهللاىلص(هنافُمثريدقتىلاجاتحمالبسانتممعتلممالكلاوفانخالاالوهلوةلنيجت

مدعيتلاةلالايهواهلاهبفزوجييتلاةلالانايبىلاجأتحافافخالانعىهنام(ملسو
نملفسأايهمطقيلونيملاسبلبنازوجمذهنيحهناغنيلعنلااهيف نامالانايظلاامهونيبمكشلا
سليالنيلعنلادجاوناثيدحلاموهةمونازوجلاانفرعيفامهومدقلاوقاسلالصفمدنع
اراصنايبرملانبالاقةيماشلاضعبوةيفنحلاهزاجأوروهلالوقوهونيعوطةللانيفلا

» تبدحلارهاظو»»دقافالازجمملاثيشلجرلارهاظنمارتسىتفالاوزاجنيلعنلاك

قلحمهسأرقالجاتحااذا ٠ بجة.:لالاقونملعذدناذاامهلنملعةيدفال ٢ ١



)١٨٥(

سررولاالونارفعزلااهسمأجايثنمائيشمراسبليالونيبعكلانملفسأايهمطقيلو

ةحاملاتنوهال«لسوهيلعةتناىلصءيبنلا»اهنيبلتبجوولاهنأبهتولفيدتفيو

اهسبلنافعطقالبايهسبلاذابناهنالةدئافمطقللنكبمةيدفتبجوولياضيأوه

يفاشلانعوةيدفالفسوبوبالاقوثيللاوكلامدنعواندنعىدنفانيلعندوجومم

يفدمحأنعروهشمللافالخايهسبلزاوجيفطرشايهمطقنااضبأهكهرهاظوننالوقلا

دجبملنموظفلبنيح,حصلايفرباجوسابعنباثيدحقالطالعطقالبايهاةزاجا
هناسابعنبانعهربخأءاثمشلاابأنارانيدنبورمعنعةياوريفونيفخسبايلفنيلعن

لبوارسدجووآرازادجمملنملوقيوبطخوهوهملسوهيلعهللاىلصءيبالاثعمس
ناببقعتو»ايهبايلفنيفخدجوونيلعندجملنواهسبلباف لمحىلعقفاويدمحأ

رمالاةغيصبدرودييقتلانالديجهيلعهلمحنافانههبلوقيناىنبنفديقملاىلعقاطنل

الونارفعزلااهسمهلوق»سمالاينلأقلطملابلمعولفةقاطلروصلاىلعةدايزكلذو
حتفب«سرولا بيطرفصأتبنةلمهمنيسوءارلانوكسوواولا سبلليقوهبغبص,حمرلا
ميرحمهنمذخؤيفمشلاةميالميفههبشياموبيطلابأنتجاىلعهبهبنهنكلوبرطبسرولا

لاقو)اضيأءاسنلللماشكملااذهوبيطلاهبدصتيامفهبلعمجموهومرحملاىلبيطااعاونأ
لعسولاوزارفعزلابهبن(يقاردلا كملاكاههنمةحئاربيطأوهام يفمرحاذ!وايهوحوربنعلاو

ايمهمامطبيبط"نودصةيساانالمامطلايفهلك ١ يففبوثلا مرحتهانعميفوىلوأندبلا

فالجلاواميطتدمياللكالاوبيطلاوسبللادراولازالمرحمالليقومرسابلبيبطتنودصقر
اهوحنوموصيقلاوحيشلاكربلاراهزأوحافتلاوجرتألاكهكاوفلاامأهببطتالدصقيامف

هنأبيطلاوسابالانممرحملامن.يفهةمكحلاو»بطتللد_هصةيالهنالمارحسيلف
هفرتلانعدعبينأدصقلاوربغأثمشأجاحلاتافجحللفانمهنالؤعاجلاىلاوعدي

مودقلاركذتيلوعشاملاةفصبفاصتالاوةرخألادصاقملهههعمتجمواهذالموايندلاةنيزو

توملاهبركذتيلوتاروظحملاباكترانمهعانتماوهتبقارمىلابرقأنوكيفهبرىلع

(حرحملاعمجلا؛؛ينان (
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ءاجام
جوزةشاعنعديزنبرباجنعةديبموبأهماهلتقمرحمللزوجبيتلاباودلانايبيف «

! ملسوهبلعهنلاىلصهللالو۔ر»لاقتلاقيملسوهيلعهللايلصءينلا «

چنہاتقيفمرحااىلعسيلباودلا «

نعهدريحتلءاةتلوةارعةافحةمالاموبثمعرلا7نانكالااسالو

عأتلاوهبونذ

ةهجاهلتقمرحمللزوجيتلاباودلانايبيفءاجامهتح

نميذمرتلاالاةعاجلادنعثيدحلاهملسوهيلعنلاىلصءيبنلاجوزةشئاعنعهلوقف

ةلاىلصهتنالوسرلفرصأتااقهظفلدمحأونيخيشلادنعةشاعثيدحورعنباةياور

قساوفاومسضايعلاقثدلامرحلاولعحلايف!ملسوهباع

ناويحلانماهسنجنعىذالابتجرخفىذالاورارضالاىلامهنمةمالسلانعمهجورل
«“قسةلهناو»ىلامتلاقاكاماكأمبرحتلليقولامبعافتنالانعاهجورملچليقوف
هنلاىلصهللالوسرفهام۔دقوبارغلالكأنمةشئاعتلاقوتامرحأاركذدنع

املاينغاواهرحجنعاهجورملكلذبةرافلاتيمسيءارفلالاقو»تسافملسوهبلع

قسفلابللعولتقلابرمأيرملانباهلاقوفجورملاقسفلالصأوداسفلابسانلالاومأ
هبنفقسفلانمعاونأةسمخىلعةسخلابهبنوةلعلاهبفتدجواملكلاكلاىدمتف
ذلا رفاسملاةرفسلحبارفلاديزيوةأدمحلايفاذكو,يطلاعابسنمهسناجيامىلعبار
غدلتبرقعلاوسرتفتوعسلتةيحلاوكلذكبرةعلاوعسلياملكىلعةيحلابو»هبارجبقنو
سرتفملكىلعروقملاباكسلابوةيذؤملالزنملاماوهنماهسناجمامىلعةرافلابووسرتفتالو
سيلباودلانمسخهلوق»ةبذأالاىلافكلادحنعنهجورخنهقسفىنعمولاق
ءاجدقفرخأثيداحأيفاهيلعةدايزلاتوبثاسخلايفكحلارصحنيالفموهفمددمااادل
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ةرافلاوةأدملاوبارغلاحانجه

دازورعنباثيدحيفاضرأهدنعوملسمدنعدوعسمنباثيدحيفةلالتقبرمالا

يبأثيدحنمرذنملانباوةميزخنبادازويداملاعبسلاديمسيبأثيدحنمدوادوأ

ةسمخىلعاهبهبنيلسخلاركذلاقنمقدصدقلوامستتراصفرهنلاوذلاةريره

بذلاوعبشلاوةيملانمركذاموراضملاسانجأللوصأيهنخلاقسفلانمعاونأ
عابسلانمراغصلالتقءالؤهربلودعاوقلايفلاقهاهسانجأضعبلليصفترمنلاو

4 موقلاقو»رملاولىلمثلاوعبضلالهاهرابكنمودعيالاملتقالوودمتالاهنال

لتةيوليقبراقملاوتايحلاراغصلتقيزوجمولسخلاىنميفوهفلكالامرحملك

نماتقيليقفاوفلتخامنةيذؤللارابكلاالالتقتالزأيضتقيبهذلاولهزارغلاراذص
.ديقتلاواقلطمدرواهلتقبرمالاترأينعبفوملاركذدربملنورخالاقونهفاخاذا

انأوبرقعلاوةيحلاريغيففالخلالمليشحملالاق»»ليادىلاجاتحمفولا
فورعمنيذلامضب(بارغلاهلوقو)مايأمجلامضب«حانجهلوف»»اةطمنالنيفامه

بيسملانبديعسةياورفدازهينععزتبوريعبلارهظرةنيوسلتخمهنالهلتقحيبأااو

ضعلاديقلااذمذخأوضايبهنطبيفوأدرهظيفيذلاوهوعقبالاملسدنعةشاعنع

بارغلايمريالورثالايفوحصأهتاياورنالقالطالارثكالاحجروثيدلاباحصأ

نعو»هيلعءيثالفهلتقناوهيمريهنافهتلحارربظحرجوأهثاعوقرخديريزأالا
نباونسحلاقويذمرتلاودواديبأدنعوهيمرينكلوبارذلالتقيالدهاجمويلع

نوكيزاهبشي«يباطملالاقو»هلتةيالوبارذلايمرواعوفرمديعسيبأنعةجام

هلعليقفةلعريغنمبارغلاهلتقناو»سلالكأبيذلاريغصلابارغلاهبدارال
هلوق)حاضيالابحاصهيلالاموثيدحلارهاظلقفاوملاوهوهيلعءيثاللقوءادفلا

زمملاورصقلا.املاكبأدحاهمجوةزومهمنيتلمهملالادلاحتفوءالارسكب(ةأدملاو
فلتخمملواهليمستزوجيوةنكاسةز۔مب(ةرافلاوهلوق)ريطلاسخأيهوةبنعونك
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» روةهلارلكلاوبرقمااو

مرحملااهلتقاذاءازجاهيفلاقهنايمخنلاميهاربانعيكحامالامرحللاهلتفزاوجيفءاملعلا

هريغهنعىكحولدلهأعيمجلوقفالخوةناافالخاذهلاقوردانباهجرخأا

هلوق»»ءايلعلاليواقأنعجراخصنالفلاخماذهيباطخلالاقةرأنلالتقمرح.الزوجنال

اديدشامالياملؤتوغدلتاهرهظيفاهانيعولجرأةياماهلبراثملاةدحاو«برقعلاو

ىتحتيملالومئانلابرضتالواهتمسبريعبلاوليفلالتقتوىضألااهنسلبتتاماعرو

لومفروقملاباكلاوهلوقزهاهملاستوسفانملاىلايوأتوهبرضتفهندبنم؛ئشكرحتي

م۔ميلعاد۔عوسانلارةعاملكوهكلاملاقحراجىنغمرقاعيفةغلابوهفلعافىنعم

ةنينحوبأويعازوالالاقوروهلالوقوهوذلاودهفلاورمنلاودسالالشمهفاخأو

ينهلوقروهلاليلدوبئذلاهباوةحلأوةصاخفورمملاساكلابدارملاحلاصنبنسحلاو

هلتناهوحمورمودسأنمهلات.؛اذهناكاملكفيدامااعبسلاو.ليهسفأثدح

اباكهيلعطاسمهالالاقبهلىبأنبةبيتعىلعملسوهيلعهللاىلصلههؤاعدوكحلااذه
ريطلاعابسلتقزوجنالهنافالخالهيجابلالاق»هلتةفدسالاهيلعادعفكبالكنم

ىلعءازجالفررضلابتأدتبانافةيدفلاهبلمفاهلتقن.وءادتباثدحاليفامريغ يفو(تلق)اهتاق
ىلصةتلالوسرثيهتيفوىدمتوهياعىنبنمهلاتقزاوجىلعليلدمرحللركذاملتةزاوج

ينوفكالذىلعليادةيبيدحلاماعةرملابنومرحموةمفادمالهباصأوملسوهيلعهلل

وأءانزبمجروأصاصقلالتقهبلعبجونسنلتقزاوجىلعليلدمرحلايفاهاتق«زاوج
لتقلابجومىرجءاوسهيفدودحلارثاسةماقازوجهنأومرحلايفكلذريغوأةبراح
لاقو)ملالهأنمةفئاطتلاقهبومرحلاىلاهبحاصأجلشهجراخوأمرحلايفدحلاو
فالتاناكناهللاامهحراخهلفاموهيف4.اعماقيمرحلايفكلذنههكرام)موق

ىلارطضيىتحعيابيالوسلاجالوملكيالوهيلعقيضيلبمرحلايفهيلعمقإلسمت

ءاطعوسابعنبانعيوروهيلعماقيسفنلانودناكاموهجراخهباتماقفهنمجورملا
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ءاجام
ديزنبرباجنعةديبعوبأةهجاهبفيناجلالتقيفومارحاريبةكملوخديفتح
املفرفغملاه۔أرىلعوحتفلاماعةكمملسوهلعتلاىلصةنلالو۔رلخدلاقكلام7سنأنع

عأةناواهنوداموسمتلانيباوقرفيملمهنكلهوتكلاويشلاو

ميهاهبفيناملالتقيفومارحارينبةكملوخديفءاجاموقت

(رفغملاو)ةرجملانمنانةنسناضمريفكلذوةكمحتفيأهحتفلاماعهلو

سأرلاىلعددحلاعردلضفنملءبنامءارمئءافلاحتفوةمجءاانينلانوكسوميللارسكا
هربغوأناكديدحنماههبشوةضيبلاكحالسلانمسأرلاىطغنامليقوةوسنلقلالثم

ةمامعهبلعوةكمحتفمبهملسوهيلعىلصلخدرباجنعننلاباصأودمحأولسو

هنالاقوراجنعريبزلاىبانعكلامقيرطنمربلادبعنباهاورومارحاريغبءادوس

ةمامعلاقوفرفنملاناناكمالسناثيدحنيبوهنببةضراهمالواولاقكلامنعبيرغ

ةراثشارفغلاقوفةفوفلمءادوسلاةمامعلاتناكوأديدحلاادصنمه۔أرلةبقوهنتيهو

هسأرىلعناكهلوخدلوأنوكبنألمتحم(ليقو)رينبالهناوهتبدتابثوددولل

(لاحلكىلعو)ءآرامرباجوسنأنملكىكحكلذدسبةمامعلاسبلوهلازأمثرفنلل
اوحرصدقومارحالاةلاحلفلاخموهوهسأرايطغم(ملسوهيلعهللاىلص)هلوخدحصدقف

لعليلدكلذوهمارحانهذثموبلاحمهنأدحأوربلفاض,أوامرحمذثموبنكيملهنأب

وبالاقثلذيفءاهقفلافلتخادقوةرمعالواجحدربملنملمارحاريغبةكملوخدزاوج

عادولاومارحالاهيلعفةرمعوأاج>ديربةكملخدنمنألقامفةنااتءاجديعس

لقنوالصفمفالملاركدمثكلذىوسابففاتخاولاقافالتخاكلذيفملعأالولاق
دحألخديالسابعنبالاقوامرحمالاكدحألخد.البلاطفأبىلعنعهريغ

نأالوللاقاضيأسابعنبانعواهمفانمباحصأونيباطحلاونيفالملاالامارحاريغبةكم
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ةبعكلاراتسابقلعتملطخن,اهللالوسرايهللاقفلجرهءاجهعزنل

لدهنماذهومارحابالامرحىلالحنمتلخدامةورااوامنصلانيبيمسلايلعقشي

نرأةكملهأنمنيباطحللصخربءاطعناكوبابحتسالاةهجىلعلوالاهلوقنأىلع

(ليةو)مارحاريغبةكملخدتاقيملانودهلزنمناكزاچليقولمارحاريغباهولخدي

ةنرلايفهيلعوةنسلاكلتيفهلوخدرركمتولوهبلعمارحاالفهتنسيفمرحأدقناكنا

ريغباهلخدينأةرمعالواجحدريلنلصخربنمهمهمو»لخدنامارحالاةلباقلا

هلعفنوربنيدهشلملالعلوثيدحللقفاوملاوهاذهوتيقاوملاءارونمءاجولومارحا

هدبدحاللحمالوراهنلانمةعاسهلتلحأدقاهنالهباصاخ«ملسوهيلعةتناىلص «

ناطحلاالاهقيرمدمارحاريغباهلخدن.ىلعلاقتحنيددشملانمهللاهمحرحيراناكو

يجبنالةرسملانأبريبختنأوةكمنماوجرختنألبقاوفوطينأمهيلعونبلاقبلاو
بوجولوقلابجولةكملخدنملكىلعمارحالابوجوبانلقونفاعاجااهراركت

ارارماهرركت طةفةد_حاوةرماهبوجويفاوفلتخاامناودحأكلاذبلقيملوةديدع

الفبوجولاريغىلعوهامنانيكسلادحأدربملنلمارحالابرمالانأكلرهظياذهبو

ليقهلجرهءاجهلوق»ملعأتلاومدلاهمازلالينعم ث,رحنبديعسليقوةزربوبأوه
هامس۔ملسأاملفىزعلادبعهمسأمالوةلهملاءاطلاوةمجعملاءاملاحتفبلطخنباهلوق «
ىمساهلخأهاعسحنلادقفلالههمسالاقنموهللادبع4ملسوهلعهللاىلص.ينلا »

الولحيفمهنمؤأاللافوحتفلاموبهمدملسوهيلعهتناىلص»ردهأنمدحأوهوكلذب
راصنالانمالجرهعمثبواقدصم4ملسوهبلعةتناىلص»هثمبفملسأهنالكلذومرح
ظةيآسافمانواماءطهلعنصيواسيتديناىلوملارصافالزنملزمفهمدخملسمىلومهعمناكو

ةناىلصءيبلا»ءأجهبنايننتنيتنيقذختاوةكمقحلودترامنهلتقفاثبشهلعنصيملو
يئآرالفةانقهديبوسرفىلعلتاقةمدنملاىلاجرخحتفلاموزاكالوملسوهلع

ةبعكلاىلاىمتناىتحعجرفةدعرلانمكسمتسيامىتحبعرهلخدلاتقلاوهللاليخ
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«مرحمريغذثموي(ملسوهيلعةتناىلصةتلالوسر)ناينغلبدمقورباجلاقهولتقالاقه

هحالسبكينبنملجرذخأفاهراتسأتحتلخدوهحالسحرطفهسرفنعلزنف
لوسر»لاقفكلذب«ملسوهيلعهللاىلصءيبنلاهزبخأوهيلعےسوتسافهسرفو
هجرخألتقفكلامنعملسمنبديلولادازههولتقاهلوقلههولتقاهملسوهيلعهتناىلصت

نببئاسلانعةكمباتكيفةب۔نبورمعجرخأولنابحنباهحصو:اثاعنبا
نباةبعكلاراتسأتحتنمجرختسا,تيأرلاقديزب

ربصاذ_هد.؛يشرقلتقياللاقوميهارباماقمومزمزنيبربصهقنعتبرضفلطخ

صاقويبأنبديعسليقورسإينبرامعليقوثيرحنبديعسليقفهلتاقيفهفلتخاو»
ىلعةفلاخملاتاياورلاةيقبلمحتوحصالاوهويملسألاةزربوبأليقوديزنبديعسليقو

تلأبةريسلابيذهنيفماشهنبامزجوةزربابأمهنمرمثابلاناكفهلتقاوردتبامهنأ

يفيناجلالشتزاوجىلعلدي«ثيدحلاوثهلتقيفاكرتشاةزربابأوثيرحنبديعس
هلعميقأواهنمجرخأةبعكلابقطتولفءايلعلاضعبلچليقوهذيديالتيبلانأومرحلا

.مرحلانمجرخهنافلتقلانودامهيلعماقيهليقو»هلدهشيثيدحلاومنلاقدحلا

رطض٫ىتحسلاجمالوىراشيالوعيابيالفمرحلايفماقملاهلعقيضيهليقو»لتقب

اولوأتءالؤهومهريغوبهذلالهأدنعفال۔_الاولتقفذخأجرخاذافجورملا1

ةعاسهلتحيبأامناهنأبهبيجأو»»اهبلتقلاهلحيبأيتلاةعاسلايفناكهنأبثيدحلا

نيبامةعاسلانابهمتو»كلذدهبلطخنبالتقواهيلعىلوتساىتحلوخدلانم

امطقكلذلبقناكلطخنبالتقودمحأدنسميفامكرص.لاتقولوخدوراهنلالوأ

ةللايضرديزنباوههرباجلاقهلوق»ةكميهرارقتسادنعكلذورفغملاعرتايفهلوقل

مويأ«ذثمويهلوقهمدقت٠حيحصهياعهللاناوضرهغالب«ينغلبدمتوهلوق»هنع

نكيملوكلاملاقأطوملايفوةرمعبالوةجحماليأهمرحريغهلوقتو»ةكمحتف

راجثدحنمملسمىوروعأهللاوامرحمذ٤هويهملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
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سناسلابابلا
نبرباجنعههةدببعوبأفتبلايفذالصلايفءاجامهةورااوافصلاوپدجسملاوةبعكلايف «

ةبعكلاهملسوهيلعةناىلصهنلالوسرفلخدموالالبتلأسلاقرمعنبانعينغلبلاقديز

يفأنباىورومارحاريغبءادوسةمامعهبلعوةكمحتفموب«ملسوهيلعةتناىلص»لخد

امرحمالاةكمهملسوهبلعةللاىلصءينلاثلخدب.لاةسواطنعحيحصدانسابةبيش

| عأةناوةكمحتفمويالا

مذةورملاوافصلاودجسملاوةبعكلايفسداسلابابلاوتح

ثيداحأاهفركذهنافةبعكلاامأ:ةهةورالوافصلاودجدملاوةبعكلايفهلوقآتح
نولخلايلتسلاهقارتحاربخاهنمواهبفاوطلايفاهنمواهئانبيفاهنمواهفةالصلايفاهنم

أشنهنموردقلايفسانااضوخببسوهكلذناونيتسوعرأةن۔لوالاميبرنم

نبرباجثدحيفهركددقوةبعكلابطاحأامهبدارملافهدجسملاامأو»هيفمهفالتخا
خلادجسملانمجرخنبحلوةيملسوهبلعةلاىلصهتنالوسر»تعم-لاقهللادبع

ريبزلانبةورعورباجثيدحيفامهنيبىسلاهركذدقفهةورملاوافصلاامأو «

ميه(تيبلايفةالصلايفءاجامزوح
هاورورمعنبهللادبعنععفاننعكلاماضيأهاورهثيدحلارمعنبانعيننلبهلوق»
اعلاام:انومدقتملادنسلاكلامنعامهالكىحمنعملس.وفسونبةللادبعنعيراخبلا

هللالوسرلنأرمعنبهللادبعنعمهدنعثدحلالوإاوايهريغونيحرحصلايفمفاننعةعاج

يجحلاةحلطنبنامثعوحابرنبلالبوةماسأوروهةبمكلالخدملسوهيلعهنلاىلصف
ه,اعتناىلصتنالوسرهعنصامجرخنيحالالبتلاسفةتنادبعلاقاهيفثكموهبلعاةاغاف

حتفلاماعكلذوةبعكلاملسوهيلعةتلاىلصهللالوسرلخدمويهلوقخالاتفهملسو
ىلصةللالو۔راهلخدامكةرمرمملايفةبعكلالوخدبابحتساهيفوليقينايسامك



(١٩٧٣(

`هاروةدمعأةثالثوهنيعنعندومعوهراسنعادو.علعجلاقلءفامومنصفيك

لال_حوهواهلخد\:ا4ملسوهياعهللاىلص«4٩المرحوهواملخديالو4ملسواعهللا

يفسبلهملقوفسأبالفارارماهاخدناولبق الاةسخلادنعةشئاعثيدحللضفاهلوخد

نملاررقوهويدنعنمهماسوهباعةتاىلصةتلالوسرجرخلاقيذمرتااهحصوىناسنلا

٣اتاهفنك.ياتدووةبعكلاتاخدينالاقفهلتلةفنبزحوهويلامجرمتسفناابيط

ضمإ«.دقوهلعفىلعمدناملضففناكولهناكلذويدعبنميتمأتبعنأنوكأن١فاخأ

لوخدنأسابعنبانعانيوردقورذنللانبالاقيشسيلوكسانملاماهلوخددعىت>انموق

انعبجتحادنمهلوخدىفعنصفيكيألعفاموعنيصفيكهلوقفكسننمساتمبلا

نيدوعوهراسينعادوعلعجهلوقبلوالانعهباجأنيئيشنعلاؤسومفكا:هلمفءىثيأو

نمآوحترادل١نوهنابلهجوىلصمخهلوةبيناغانعهباجأوهءاروةدمعأهنالثوهنيعنءع

هخسزيفوهءاروةدمعأةنالثوهنيمنعندوءعرهراسنعادوعلهجهلوتعرذأةئال

واهفدومعدارفابهنربنعآدووهراسينعادومعلعج (لكشتساو)انموقدنعزاتياورامه

هناب(عججو)زاناهراسوأهنيعنعامنأ;رهشهنالخلاتبسلاناكوهلوق-نيغصوأالايفدارفالا

ىلاراشأدرفأثيحوملسوهبلعةتلاىلص»هنمزفتيبلاهيلعناكامىلاراشأىنثثيح

)ليةو)ىلوال١هتن.هنعريغتهنأرعشنهنالذشهويتسيلاناكوهلوقهلادشربواذدعبهلاراصام

كانهنأزوجليقوةينثتلاهياورهتنبلمتوهفنينثالاودحاولالمتحمسنجدومعظةل

هراسنعآدومعوهنيمنعادومعل٥جلاقنهطسوالازجلاىلصوهفطصمةدمعأةثالث

تالامتحاه4ليقو٭دعاهفوهربتعانيدوعلاقنموهبنجىلاىلصيذلاربتعل

دانسابكالاىورنكنليراوسلانيبةالصلازاوج«هيفو»اهركذبليطنالرخا

ةحامنباىورويراوسلان"ةالصلانع)ملسوهلعهنلاىلصينلا(ىمنسنل١نعحيحص

ةنالوسر»دهعىلعيراوسلانيبفصنناىمننانكلاقهيبأنعةرقنبةيواعمنع
يهنلاناىلعهملسوهيلعةتناىلصلهلدفلدفآدرطاهنعدرطنوملسوهبلعهللاىلص

)جحماامماجلا۔٧٥۔يناث(



)٩١؛)

لاقعرذأةثالثنمآورادجلانببوهندبلعجوىلص.ةدمعأةتسىلعذئمويتدبلاو

ههلةلبقالفاهرهظىلعوأاهاخادىلصنمةديبعوبألاقعيرلا»

نانمزىنديومدنالبقكلذو"ةدمعأةتسلعذ:.وتببلاوهلرة+ةهاركلل

هنارمعنبانععفاننعةبقعنبىسومنعىراخبلايففنآلااماوريبزلا لخداذاناك

نمبوهنبنوكبىتحيشمبرهظلالبقبابلالعجولخدبيتحهجولالبقىهةبعكاا

هنالالبهربخأيذلاناكملاىخوتييلصيفعرذأةثالثنءاببرقههجولبقيذلارادجلا
يبأغلبيفينأيسامكنيتمكرىأىلصمنهلوقولههيفىلصملسوهيلعهتنالص»
نعرازتلاوةحياطنبنايعنعهريغودمحأورعنبانعدهاجمنعناخيشلاهاوروةديبع

يفةالصلازاوجهبفونامثعنبةبيشوناوغصنبنمحرلاد_بعنعيناربطلاوةربرهييأ

ضرفلاعنميوهملسوهبلعهتالصءيبنلافنمعقاولاهناللفنلايفرهاظوهوةبكلا

يفعسوتلاهتبثدفنالضرفلاهيلعساقيالفةنسلابلفنلاهنهصخاهلأبقتسابمالل

ىلعةالصلاكضرفلايفتبنيملاملالا ةرورضريغنمآدعاقه:الصورايتخالايفةلخارلا
ضرغلااهبفانموقروهجهزاجأو»ةعاسلاهبفبلطياموبناورلاريغبلفنلاموقديقو
نمةديبعوبألاقهعيبرلالاقلههيلعسايةلابفضرفلااماوةن۔سلابفلذنلاامالفلاو
هالعواةلطماهلخادةالصلاحصتالسابعنبانعوهلةلبقالفاهرهظىلعوأاهاخادىلص

«نايفسوبألاقو»اهميججلابقتساىلعلمحيفلابقتسابرصأدمتواهضمبرابدتسامورب
نباناكوهلةلبتالىلصملانملاقفةبكلاقوفيلصيةبجلان.الجرءاثعشلاوبأىئآر

اذهفدلبلانمءيشيفرباجناكنالاقفهبربخأوأهلوقعمسفدجدللاةيحانيفسابع

هادعتالفهبصاخهملسوهيلعتناىلصهلسفنااوأرهدعبنهوسابعنب|لملوهنملوتلا

دامحنعحيحصدنسبةبشنبورمهاورامهديؤيوءاعدلاىلعةالصلااولمحمهناواهريغىلا
ركموحبسنةزانلاىلعيلصتالاتةبعكلايلصأفيكسابعنبالتلقةزمحنأنا

دحجستالومكرآالورفغتساوعرخلوركوحيستنبلازاكرأدنعمتدحسنلالوعكرتالو



)١٩٥(

ءاجام
مخ“ةبعكلاءانبيفا

يعأةتناونيتمكراهبفىلصمملسوهيذعةتنالصهنايتأيسامهدربوه

ميهةبكلاءانبيفءاجاماوح

نعىقرزاللودحأءانببالالوأاهعضوهللانايربطلاىكلاهاننمل؛أيففلتخادقو

مآتيبلينبنملوأءاطعنعقازرلادبعلومدالبقاهتنبةكئالملانانيسلانبيلع

«بةمتوهارااهانملوأهكليقومدانتدشاهانبنملوأهبنمنببهونعو

ناونافوطلاموبمفرهناومالسلاهيلعميهاربالبقهنانبمدقتىلعلدتراناتدروهنإب

ىلعءانبفميهاربالةتناهأوبىتحهناكمنودلمبالوكلذدعبنوجحاوناكءايبنالا

اعارذنيثالثضرالايفهعرذوهعارذبعرذأةعبسءاملايفهلوطلمجومدآساسأ

د_:ءارئبهلرفحوابابهللجوافقسهللمجمملوتيبلايفرجملالخداوم۔,عارذب

ءانبنايلعنعامهريغويقهيبلاوةبيشيبأنباهىورو»تيبالىداماهبفىقليهباب
يصقهانبمممرجه_تنبفمدهلا.ةقلاعلاهتنبفمهسا.ثيليناهللاءاشامثبلمهارا

ربجاهيوارلعلونيرشعةي!وريفواعارذرشعةينامناهعافترااولمشيرقثبالكنا

ا_لمثمهبةقفنلاقيضلرجلايفاهولخدأاعرذااهضرعنموالوطنماوصقنورسكلا

اهمدهفقينجنملابىمرلانمتعضمضتةيواعمنبديزيةهجنرمريبزلانبارصرح
رجملانملخدأفنلاهيلعوهامىلعالوطداعافميهاربادعاوقىلعاهانبوهتفالخيف
ناورمنبثالللادبعجاجحلارواشرزلانبالتقاهلفرخاابابافلعجوعرذالاثالت
هدرفرجملايفهدازامامأوهرقأفاهلوطينهدازامامآهيلابتكفريبزلانباءانبضقنيف

ثلاادبعنايمكافلاركذوءاطعنعملسميفامكلعففهحتفيذلابابلاد.۔وهئانبىلا

نبالقنوتالاىلاجاجحلاءانبىقبوجاجحلانملواهمدهيفجاجحللهنذاىلعمدن



(١٩٦(

هبلعهتاىلصةتنالوسرلافتلاقاهنعهللايضرنينمؤللا.ماةشئاعنعىنلبلاق(ةديبعوبأ)

4 تحبلااونبنم>كموقيرتملاملسو +

هلعفاملعةيعكلا.ع:نأدارأروصاهدحوأيدہلاهابأوأدشرلاناهريغوربلادبع

و۔ھه4;۔ء:ىنعملااذهوكرتفكولمالةعامريصتناىخالاقوكلامهداؤفريبزلانا

ناباآمثانبددحنواهمدهدارأ\رمازلانباىلاراشأنحسالاناهللادعهفاخيذلا

ىذلاريذيفكدعبءيجننمنمااللاقوصقنالوةدازبالضرتالواهنمىهواميرب

ملاسنعباهشنبانعاطوملافثكالامهاور4ثدحلاةهاعنعينغلبهلوق«.۔۔مهن¡ص

ناةاںعرعنباهللأل۔عربخاق.دصلاركبأنا!درحنهللادعناهنلاد۔عنبا

نعاه۔اكقرطنمناخ۔شلاهاورو ١ ثدجلاكموقيرتملاقملسوه.۔اع1ىلص النى٠

نونلافذ2«يز1هلوق٭امهريغونيحيحصلايفرخأقرط.هلودنلااذهكالام

مهضعبلاقةماعلارومالافهلهأحلجرلاثدح»هفو+اكموقنايفرعت1يأ

اهضةنىلوتيذلاناكركلذبةشئاعلعاملسوهيلعهللاىلصهنافةءوبنلامالعانملعهذو

ءاسنلاولاجرلانماهريغلكلذلاقهناهنعلقنيلوريبزلاناهللادبعاهنخانبااهءانبو

ثميملالبقكاذوة۔,عكملايأههتيبلااونبنيحهلوق»اشيرقيأههكموقهلوقه

ةبعكلاتناكلاقمكالاويناربطلاوقازرلادبعدنعليفطلايبأثيدحىفونينسسمخ

مضواهسايبتااكوقانمااايحتقتامردقتناكوردماهفسالمولا:7ةيلهالاف

ة_:يفستلبقافإ»اذكهنينكرتاذتناكوالدسلدستاهيلع
اودجوفاهبشخاوذخا۔١)ش.رقتجرثلترسكناةدحنماببرقاوناكاذايحمورلانم

ةحنافةيحتدب٫ههدهاوداراالكفتدبلاهباونديلبشلابوهباودقفآراجتاهبفيذلايمورلا

شيرقتمدهفدايجنماوحاهاةلأفاهبفهبلاخمزرغفرسنلانممظعأاريطلاثمبفاهاف ةبعكلا

« ملسوهراعهللاىلصءينلا«اييفاعارذنرشعءامسلافاهوهفرفيداولاةراجحاهونبو

نمهنروعتدرفهقتاعىلعاهمضيبهذفهلعتقاضنفةرمعهلعودايجنمةراج ١ ل۔ح



)١٩٧(

ميهاربادعاوفىلااهدرتالأللالو۔رايتااقفمالسلاهباعميهاربادعاوقنعاورصتقا

» رةكلابكموقناندحالوللاقه

سمختيملانيبوثلذنيبناكوكلذدمانايرعريملفكتروعرمخداييدونفاهرغص
.2 اولاقفهيفاومصتخادو۔الارجملامفراودارأاملفيلعنعةيوهارنبادنعونينس

جرخن۔لوأهملسوهيلعةتلاىلصيبنلاهنزاكفةكسلاهذهنمجرخمنملوأاند

لخدينملوأ2اولاقيدلا.طللفلجرةليبقلكنمهوفريمثبوثيفهولعجزاف

بوثبرمافهوربخافهنملخدنملوأهملسوهبلعةتناىلص"يبلا»زلكفةبيشينببابنم

ه۔ضوفهذخأمثهوهفرفبوثلانمةفئاطاوذخأينأذخفلكرمأوهطسويفرجملاعضوف
ساسالايهوةدعاقمج4ميهاربادعاوقنعاورصتقاهلوتهملسوهبلعهنلاىلصهديب

وهتدبلانمرادملانعهملسوهلعهللاىلصءىنلا»تلاسفةشئاعنعنيحيحصلايفو

هازأشامنتلقةقفلامهيلعترصقك.وقنالاةتيبلايفهولخديلمادتلاقمعألاق

ناثدحالولهلوقلاؤاشنماوعنعواؤاشنماولخديلكموقكلذلعفلاقاعفترم

مهدهعبرقيأثودلاىنكنونففلأفةغاماحتفونيتلمملالادلانوكسواارسك

نيخيشللةياوريفوكلامةياهرهبتحرصامكتلعفلهريدقتفوذحمالولباوجورفكلاب

هتةرلآو4.جرخاامهفتاخدافمدهفتيبلابترمالةياهاجندهتتدحكموقزاالول

يفبالامدازوميهارباساساهبتغلبفايبرغابابوايقرشابابنيبابهلتلعجوضرالا

» ملسوهبلعةتناىلصةللالوسرنماذهتءمسةشئاعتناكنملرعنبهللاد.علاةفاطوملا

نأالارجحلانايلينيذلانينكرلامالتساكرتهملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنىرأام

ةدسنمعوقوفوخباوصوهامكرتثدحلايفو»مےهاربادعاوقىلعمتيملتنبلا

ىثخاموهراكناىلاسانلاعراستيامرمالايلوبانتجاوناميالايلاسانلافالئتساودشأ

ىلعم_متدعا۔كيجاورصأهيفكرتيالاممهبولقفلأتوايندوأنيديفمهبلعررضلادلوتهنم
اضرامتاذااممنأوةحلصللسلجوةدسافدنممهالافمهال'ميدقتهيفوكلذه,شوةاكزلاذلرت



»١٩٨)

اجام
لوسر»»نايننابلاقةديبعوبأهحتفلاماعةبعكلاملسوهيلعهللاىلصهلوخديف»

ه“حتفلاماعةبكلالخدملم.وهيلعهللاىلصهللاه

عأهللاوةدسمهملاعفدبىدب

متهمحتفلاماعةبعكلاملسوهيلعةلاىلضهلوخديفءاجاموح

نمةنماثلاةنساايفناضمريفكلذوةكمحتفيأهحتفلاماعةبعكلالخدهلوق»

ةماسافدرموهوةكمع١نمحتفلامويلبقا4ملسوهيلعهللاىلصهناكلذوةرجملا

لاقوتحدبلاكنعةاوريفودحسملافخاانحةحاطنناولالبهعموءاوصقلالع

نجرخالواهنيطعتلهتلاولاقفهيطمتنراتبأفهمأىلابهذفحاتفلاانتآنال

«لسوهلعهللاىلصهللالوسر»ىلاهبءاجفهتطعاكلذتأراملفيبلصنمفيسلااذه
نومعزيةحاطيبأونبناكلاقرمعنبانعةعيعضقبرطنمىهكافلائوروبابلاحتفف

حاتفلا4مليسوهيلعهللاىلص»ذخافمهريغةبعكلاحتفدحأعيطتسيالهنا

ه۔اعاهماغافيجحلاةحاطنبنامعوحابرنبلالبهدبزنبةماساووهلخدوهديباهحتفف

يقرزالاهىورو»»ةءاساهيفثكمفعفاننعبوبأةباوريفواليوطانامزاهيفثكمو
ةدحاوةرمةيمكلالخداماملسوهىلعهللاىلص4٩أملعلالهأنمهدحاوريغنعنايفسنع

ةبعكلالخدملسوهيلعهللاىلصهفالخاليوونلالاقواهلخديوجحمحتفلاماع

نباووههححصويذمزتلاودوادوبءاورامبهبقستو»عادولاةجحيفالحتفلاموي
عجرمننيعلاريرقرهواهدنعنمجرخ(ملسوهيلعةللاىلص)هناةشئاعنعمكاملاوةمزخ
ثكلذناهرهاظنافىتماىلعتقتشنوكأنافاخأوةبعكلااتاخدلاةفبيثكوهو
دونوكيفىقهيبلامزجهوهترعفالوحتفلافهجمنكتةشاعنالخادولاةححف

دعبةنيدملابكلذامللاقهن]لمتحمهنابهبيجأولنبترمملسوهلعهنلاىلصاهلخد



(١٩٩(

ءاحجامنبتعكراهبفيلصف

لثعءيشيأبلاطيأنيلعلثسلاقةديبعوأةهزابرعتنبلافوطبالهأت

يبأىلا(ملسوهبلعةتلايلصهللالوسر (عستماعةجحىفركب (

رهاظلاوديعبلامتحاهنابهبقمتوهكلذعنامقايسلايفسيلفحتفلانمهعوجر
تديلاىفةالصلايفهحرشمدقت«نبتعكراهيفىلصفهلوقهملعأهللاوهفلاخم

مةهكنايرعتبلابفوطيالهنأءاجاماوح

يأههكنبهلوق»لئاسلااذهمسيملهبلاطيبأنبيلعلئسهلوق» هلوقوكلسرأ
ركبابأثمبلسوهعةناىلصةتنالوسرناكلذوةرجملانميأهيعتماعةجحيف

يفةءاربةروسهايأهثبدعبتازنومهجحنيملسمللميقيلعستةنسنمجحلاىلعاريمأ
ايفهيلعاوناكىنلادهعلانمنمكرشملانمبو(ملسوه۔اعهلاىلصةللالوسر)نيبامضقن

كلذناكومارحارهشلايفدحأفاخالوهءاجدحأتببلانعدصيالناهندبوم

برعلالئابقنيبوهنيبصئاصخدوهعكلذنهبناكوكرثلالهأنيبوهندباماعادهع

مهنملاقنملوقيفوكوبتنعنيقفانملانمفاختنميفوهيفتلزنفةايسملاجآلا

هبذعهللاىلصهتنالوسرل)ليقفنورهظيامرينبنوفختسياوناكموقرثارسهللافشكف
يبأىلااهبفتشبول(ماسو تالكلذويتيلهأنملجرالاىنعيدؤياللاقفركب
مهلمامفهتيبلهأنمنوكيلجرنموأمهعمهدقعنمالادهعلاضقنلبقتالبرملا
ة_صتلاهذهبجرخالاقوبلاطيبأنبيلعباعدفكاذيفمهتداعبهلسوهيلعةاىلصل

رفاكةنجلالخديالهنأىنمباوعمتجااذارحنلاموبجحلابسانلايفنذأوةءارردصم

هلاىلصةللالوسر)دنعهلناكنمونايرعتيبلابفوطبالوكارش.ماعلادعبجحالو

ىتحءابضملا(ماسوهيلعةتناىلصهنلالوسر)ةقانىلعيلعجرخفهندمىلاوهفدهع(ملسوهبلع

يفقيدصلاركبابأكردا ىتحايضفرومأ۔لبلاقارومأممأاريمألاقركبوبأهآرايفقيرطلا



(٢٠٠)

«ةنمؤمسفنالاةنملالخدتالونابرعتيبلابفوطبالنالاصخعبرألاتد

ىتحمهكسانمنعمهندخسانلابطخفركبوبأماقمويلةيورتلامولبقناكالفكامدق

اهمتخىتح(ملسوهيلعهتلاىلصهللالوسر)اهلسرأيتلاةءاربلاسانلاىلعأرةفلعماقغرفاذا

انمىلعةنسلاكلتيفبرملاوجحلاسانلابركبوبأماقأد نزيفاهبلعاوناكيتلاجحاارومانمز

4هرمايذلابسانلايفنذوبلاطف١نا'يلعماقرحللامولاوناكاذاىحةاهاملا

لكعجريلهيفنذاموبنهرهشاةعبرأسانلالجاوهملسوهبلعةتناىلصهللالوسرل

هللاىلصهللالوسر«دنعهلناكدحاالاةمذالوكرسدهعال.مهدالبومهماىلاموق

نانرعتمدبلابفطلولرثمماعلافكالذدعبجحلفهتده.ىلاوهفةدمىلادهع4ملسوهلع

رئارسسنعتفشك6ةرثعيملا4ملسوه.اعةللاىلصةلالوسر:دهتىمسًل٩ربااتنكو

كلذونايرعتيبلابفوطيالنا.هلوق»ةنيدملاىلانيلفاقيلعوركبوبأمجرمثسانلا
مهريغنممهلعمدعينمدحأتبلابفوط.الناهدعبوألفلالبقتعدتااشلرقنا

اهاقلأهبايثبفاطففلاخنافانايرعفاطديملنافمدحأبايثيفالافوطياملوأ

ءاعاللواهفاوبنذابايثيفمرنودصعالمامهنمامعزكلذاولسفاهسعفتنيل.غرفاذا

كلذلاطرابمالسالاءاجفبويدلانميررتاابالؤامتوأبونذلانعديرجتلالاكىلا

انايرعفاوطلاحصالففاوطلالاحيفةروملارتسسبوجوىلعل۔رلدثيدحلايفو
انايرعفاطنفاطرشسيلةيفنلاتلاقوهتحصاطرشاهرتسفانموقروهججدنعواندنع
ىناوطلاريغيفمارحةروملافشكامولعلانمومدهمرلجرخافكمادامداعأمهدنع

سمنالاةنجلالخدتالوهلوقهةيصعميفةعاطحصتفيكفدشأفاوطلايفوهو
انا)رفاكاماونمؤمامامهلكسانلاذارفكلاضبتنوهيذلاناميإلابةفصتمياهةنمز.
بحاصقسافلاوهوة۔ءهنلارفاكلمشيرفاكلاو(آروفكاماوآركاشاماليبسلاهانيده

..لإ.. نينمؤماسيلةمءالارفاكوكرشلملامهونافنصلاناذهفكرمشلاوه.ىلامتهللابرذاكلاوةريبكلا
ندضلاعامجاةلاحتسال؟رفاكانمؤمنوكمالونامالادضرفكللوملركلامسالو۔-



(٢٠١(

هيلعهللاىلصءيبنلاهدنعهلناكسواذهمهماعدمبمرحلايفكرشموملسمعمتجمالو

ههدهعىلافدبعهملسو »

ناميالانعجرخدقفرةكللايفلخدنموةلاحمالرفكلايفلخدنامالانعجرخنف

باننمىلعهللابوتيونينمؤماسبلايهنالةمعنرذاكالوكرشمةنملالخديالفاعطق

اهبأي)ىلاعتهلوقىنعموههاذهمهماعدمبمرحلايفكرشموملسمعمتجمالوهلوقو

عستماعوهو(اذهمهماعدمبمارلادجمملااوبرقيالفسجمنوكرملاامنااونمآنيذلا

اورقبنااعنممهساجنلف(سحنوكرمثملااا)هلوقفمهحنمةلعىلاعتوهناح.سركذو

نرملنوضرعتالنوملسملاناكوهنوجحنوكرمللاناكوماعلااذهدعبمارحلادجسمل

نيمآالوهلوقىلا{دوتملاباوفوا)ىلاعتهلوقيفروكذملادملابءافوتيبلادصق

ممادسافلامءےزيفكلذنرونتديأاناوضروهللانمالضفنوختماراتبلا

عنمذثموبنمفاذهمهماعدعبمارحلادجملااوبرةيالفهلوقبكلذخسنفىدهىلع

كرشملكينثولاىلعودجاملارئاسهبلعانباحصأساقومارلادجسملانمنوكرشملا

ركذلاسلاجموةالصااعضاومكلذكواقلطمكرشملادجسملالخديالهنأاندنعبهذلافإل
ىمنيليقوبتكلاةساردونآرقلاةءارقنعىنبالوبرضهتنيملناوكلذنعىهني

اورمعينانبكرشمللناكام»ىلاعتهلوقنمذوخأمدجاسملارئاسنممهعنمناليقو

وبأرسفوانباحصأنمرثكالالالدتساوهورفكلابمهسفناىلعنيدهاشهتنادجاسم

يرشغرلالاقواورمتع.الواوجحالنأبمارحلادجسملااوبرقيالفىلامتهلوقهباحصأوةفينح

دہعملسوهلعهنلاىلصءيبلادنعهلناكنموهلوة«مهدنعمرلالوخدنمنوعنعال

هضقنيملامهتدمءاضقناىلاتباثهدهمفةمولعمةدمىلادهعهلناكميأههدهعىلاف

دنعمتدهاعنيذلاالالههلوقبزيزعلاهباتكيفىلاعتهللاهركذنيذلامهعالؤهوهسةن
مهلاو.يقتسافكلاوماقتساافمارحلادجسملا جلدمونبوةنانكونبوةرمضونبمهوليقا
يدسلالاقوحتفلاماعهنمةبيرقةهجيفليقومارحادحدملايفملسهيلعهللاىلصمهدهاع

) حيحصلاعماجلا ٢٦٢ يناث (



(٢٠٢(

چرهشأةسبراىافدهعهلنكيلنموه

ينةيبيدحلاتقواولخدركبلئابققاحسانبالاقوةميذجونبمهقاحسانباودابعنباو

شيرقنمالاضقننكيفشيرقنيبوملسوهيلعهللاىلصتنالوسرنيبتناكتلاةدمل
مهدهاجلاقوحيحصلاوهوبطقلالاقهضقنيملنملدهعلاماماابهللامافليدلاينبو
فةبالاتازنلاقشيرقممكزألوقهنمبرغأوحتفلاماعاهمالسابدروةعازخ

اوملسادقزاذالاتقومهنابهدرو»رهشالاةمبرامهليجأتلزنفاوضقنلباوميقتسي

اوذخأيملنيذلامهورافكلارثاسنميأ«دهعهلنكيملنموهلوق»ةعازخكلذكو
يأرهشأةحبرأىلافهلوت»اوضتنفاوذخأوأالصأادهع نوحيسيتقولااذهىلامهلجاف
رأضرالافاوحيسفهلئاقنمزعهلوقىنعموهونينآاؤاشفيكضرالايف يرهشأةعب
رخلاعيبرنمرشعمامناهؤاضقناوةنسلاكلتنمربكالاجمحلاموبةمبرالاهذهءادنباو

ناومرحملاوةحلاوذوةدعتلاوذولاوشةعبرالارهشالايرهزلاوهسابعنبالاقو «

لوالاميبرنمنيرشعىلاةدعقلايذنمرشعيداحلانمليقولاوشيفتلزنةبالا
اهدعبةنسلايفراصغمذناكيذلاءيسنللتقولاكلذيفناكةنسلاكلتيفجحلانال

نموليقدهعلنكيلنللجاهةعبالاو»ةمايقلاموبيلااهبفرمتساوةجحلايذيف
اذ_هتحتلخادلكلانافةعبرأىلادهعهلنمكنذكواهيلعفرهنافاهنوددهعهلناك
لاوتأفهدهعمامتىلافاهقوفدهعهلناكنموةعبرالاءاضقنابمهنيمأتيضقنيوليجأتلا
اولجاامناورهشأةعستناذألاموبدهعنمةرمضليتبدقوهليق»مهندمىلامهدهع
مالعاكلذولتتلاوأمالسالاالااهد۔هبسيلهنافاوراتخيواهبفاوركفتيلةدملاهذه
رهشالايهواودجوامثيحنيكرشملالتقحيبأاهخالسنابوردفلامهوتنعجورخومه
ثيحنبكرلثملااولتقافمرحلارهشالاخلسنااذافىلاستهلوقيفةروكذملامرحلا
همومتدجو ةجحلااذنالبيلنتللليقواهبفليجأتلاةمرحتوبثلامرحتيزامناو
لاتقلاميرحتخسنكلذبوضعبللاييلغتةعبرالاىلعمسالاقلطافمرحلارهشالانممرحملاو



(٢٠٢٣(

ءاحام

» رحنلاوايهنييداولانطبيفيمدلاوةورملاوافصلاىلعفوقولاوفاوطلايفل..رلايفه
(ملسوهيلعةتلاىلصةتلالوسر)تبأرلاقهللادبعنبرباجنعديزنبرباجنعةديبعوبأ

يفامازحناكلاتقلانافبجرومرحملاوةجلاوذوةدمةلاوذيهيتلامرحلارهشالايف.
نيكرشملااولتقافلجلالاةمبرأيأ(مرحلارهشالاخلسنااذاف)هلوقبخسنفرهشالاهذه

اودجوىتمواودجوثيحاقلطمةعبرالادعبمهلتقانلحيبأدقفهةبآلامومتدجوثبح
ملعأةنلاوراوجوأحلصوأنامآيفالا

فلهرلايفءاجامه رح:لاوامهن.يداولانط:يفيمسلاوةورملاواهلاىلعفوقولاوفاوطلا

لوسرتبأرهلوق»باوبأةعبرأيفأطوملايفهعطقاذملوبابلاثيدحاهعجةمبرأىهف

يبأنباويناسنلاودوادوبأوملسمهاوراكعادولاةجحيفيأهملسوهيلعةلاىلصةن
عادولاةجحةفصيفهنلادبعبرباجنعثيدحلااوورمهنافمهريغوديمحنبدبعوةبرش

كارشمكلانهنكبلثيحفاوطلايفلمرهملسوهيلعهتناىلصثهنآىلعلدياذهو

( ملسوهيلعهللاىلصهتلوسر)مدقلاقايه:عهللايضرسابعنبانعيراخبلايفو

هاعهللا,صءينلاوفمهرمافبرث.ىمحمهودفوكيلعمدقيهنانوكرشملالاقوهباحصاو

نأمهرسأنأهعنميملونينكرلانيباماوشمنأوةثالثلاطاوشالااولمرينأهملسو
طاوشالااولمرب يضرباطخلانبرمعنأاضيأچيراخبلايفوهمهيلعءاقبالاالااهلك
.يبلاهعنصىشلاقمثهللاممكلهأدقونيكرانبآرانكآممالمرالوانلاملاقهنعهللا
ناكامنالمرلانأىلعنالديناربملاناذهفهكرتننأىشالفهملسوهيلعهنلايلص
يفعقاولاحلصلابةرمعللاهولخدمهنافماعبةيدحلادعبتناكيتلايهوءاضقلاةرمعيف

يففلتخادقوهدلجلاوةوقلامهلاورهظأفنوكملاذغموبةكميفوةيبيدحلا ةيعورشم
سابعنبالاقفهملسوهبلعتلاىلصزههنمهعوقوىلعقافتالاعمفاوطلايفلمرلا



.)٢٠٤)

«“فاوطأةثالثيفهيلاىهتناىتحدوسالارجلاىلالمر»

هنأتومعزبمرقهلركذولمربملءاشنمولمرءاشنمةنسبوهسيلايعنعهللايضر

هباحصأووههللفملسوهيلعهللاىلصيبنلانأاوقدصيأاوبذكواوقدصلاقفةنس

راهظاللفامناهنأىلعلدبسابعنبانماذهواهكرتزوجمالةنسهولعجذااوبذكو
'ذخأاذهبوكلاالاوزبلازفةلملاتلازدقوافنآهنعمدقتامكنيكرثللةوقلاودلجلا

لاقنممهنموسابعنبارحبلانعاذوخأممهمقفرثكأناكومهنعهللايضرانباحصأرثكأ

روهجبهذولوالالوقلاىلعلمدهلاومهدنعكورتملوةلااذهنكلةنسهنأوهمات

ثيدحيفالكعادولاةجحيفلمرملسوهيلعةتلاىلصفهنالةيقابةنسهنأىلاانموق دقورباج

لمرلابحتسياليفاشلاباحصألاقفهاوفلتخان»دالرلتملسأوسانلاىرمأ

لمرالفةرمتوأجحريغيففاطاذااماةرمعوأجحيفد۔حاوفاوطينالا
فاوطوهواهنمدحاوينعرشيامالبجحلاتافاوطلكيفاضيأمدنععرشيالو

عرشيوامأهدعليمسلادارأءاوسمودقلافاوطيالاعرشيال«ليقوهيمسهبعل

مدةتدق“بهذلاورينلالاوقأاهلكهذهودحاوفاوطالااهفسيلذاةرمعلافاوطيف

هلمرلاو»عراضملاةنيصبلمربنلاضعليفونيتحتفبهلمرهلوقولهملعأةتناو
يثاملاكرحبناهلصأوةلورلابهيبشوهديردنبالاقوعارسالاوهملاوءارلاحتفب
يتلاخسنلاميجيفاذكهههيلاىهتناىتحدوسالارجحلاىلاهلوق»هيشنيفهيبكنم

رجحلانملمرلاأدتباهتيأريأهبلاىهتناتحدوسالارجملانمأطوملاةياوروانيديأب
لوالاهطوشىفلمربهآررباجنأدنسملاةياورىنعموهطوشرخآيفهيلاىهتناىتح
ثلاثلاكلذكواضيأهيلاىهتناىحيناثلاهطوشيفمثدوسالارجملاىلاىعتناىتح
نمةيؤرلانوكتأطوملاةياورىلعوىناوطلايفلخدنأدمبلمريهاياهتيؤرنوكتف
هرهاظولوالاطاوشالايهوهفاوطأةثال:يفهلوقهفاوطلايفءادتبالانيح
يفوةفوطلاعيمجيفلمرلاباعيتسا لوسرولمدقاهنعهنلايضرسابعنبانعنيحيحصلا



(٠٢د)

دجاهلوثالملاهلهاكيرشالهدحوهللاالاهلااللوتوانالربكامن۔صلاىلعفقواذاف

«اال+اال١كاذلش٠ةورالاىلععنصبوردقعيشلكىلعوهوتيعويح«

برثييمحمهننهودفومكيلعمدقيهنانوكرنملالاقفهباصأويملسوهيلعةتناىلصةل
...‘سهم3:هلهطُم.ا7...ه8 ناوة:الثلاطاوشالااولمربنلسوهيلعةللاىلصياإمرمأذ نينكلانيباماوشع

باعيتسالامدعينيرصاذهومهيلعءاقبالاالااهلكطاوشالااولمرينامهرمأيناهعنمملو

وهفرشعهنسيفعادولاهححيفهنوكلرخاتمهناب:بيجأوراجثيد_۔حضراعيف

زدبلايففيضنيملسملايفناكوعبسةنسةيضقلاةرمعيفسابعنباتبدخسان

وناكنيكرشملانالنييناملانينكرلانيبامادعايفكلذىلااوجاتحاوةوقالاراهظااولمرف
.٠ ٠ . -ي٠.

نملمررمشع4:.سهملسوهلعهنلاىلص+جحالفاهندبمهر«رجحل١ي\سولح

هزونسمهيف(اذصلاىلعفقواذافهلوق(ملعأهللاولواللاخ۔اناذهذناك.ذرجل١ىلارحلا

تيبلاىآرىتحافصلايأهيلعقرفاضيأرباجنعملسميفوءاعدلاافصلاىلعفوقولا

(ةللاالاهلاالهلوةو)تارمثالثركأهللالاقيا(اثالثربكهلوق)ةلبقلالبةتساف

(هلكيرشالهلوقو)آدرفنميألاحلاىلعبصن(هدحوهلوقو)هاوسقحسدوبعماليأ

(كلملاهلهلوقو)اه.۔والقعليحتس.كيرمشلافءايشالانم؟ىثىفهكرأشيدحأاليأ

هلوقو)ةرخآالاوىلوالايفليجلاءانثلايأ(دملاهلوهلوقو)تاقولخملافانصأميملامذب
ن.4و.هدارأن٥تيعوتاقولخملاىان۔صأن٠هتاحدارأنميحيأ)تم.؛ويح

هلبقاملعلييذن)ريدقيشلكىلعوهوهلوقو(لريامللاعفىلاعتوهفاضاممفانص

ةةامالاوءابحالاىلعةرصحنمريغةرهاقةعساوةردقلانانايبهيفوهتدئافلليمكتو
هدحوبازحالامزهوه٥هدل۔عردذوددعوزجنأهدحوهللاالاهلااللسمةراوريف!داز(

قراذاهنعةتنايضرديزنبرباجنراكوتارمثالن!ذ_هلثملاقكلذنيباعد.

}كلذلشمةورملاىلعمنصيوهلوت)يفاجيبارعاهناكركذلابهتوصعفربامنصلا

هاثالثاالثهلوقولركذلاوفوقولانهاغصلاىلعهلعفيذلالشميا
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جرخاذاىتحىمسيداولانطبيفهامدقتبصنااذاىتحىشمافصلاىلعنملزناذاو

» هريغهضمبرحوهدهدهضعبرحوهنم

ىلعيقرلاةيعورشمهبفوطوشلكيفةورملاىلعانالثوافصلاىلعاثالثركذاملوقييأ
نگلهرعسحصهكرتولفبجاوالوطرشبسبلرومادنعةنوهوةورألاوامنصلا

هيلعردةيامب۔حوهامناوءاملعلانمدحأدنعءاعدلاوركذلايفدحالوليقةل.ضفلاهتتاف

تردمايأچهامدقتبصناهلوق»داتعملايشماياهىشمهلوقفهرضحوؤرما
يأببصيفطحنيهناكىشماذاهنموردحنااذابصناوءاملابصمهلوقنمزاجموهف
«ىعسهلوقوإ»نيرضخالانيللانيباموههيداولانطبيفهلوقووردحنمعضو.

اذاىتحهلوقو»لمرهريغوملسمةياوريفويشلاىفعارسالاوهوةوقبىشميأ

هلوتوهوطرشلاباوجاهنمطقسهلعلوانيدبابيتلاخسنلاعيجيفاذكهههنمجرخ

دانءلاه;ثمىشميداولانطبنمجرخاذاهنأىنعملاوهلبقامبهيلعةلالدللفذحوأىثم

يف(ىعسلاو)هنمجرخيىتحىمسيداولانطبيفهامدقتبصنااذاىتحاطوملاةياورو

مزليالويشملاعرستنكلولمرةأرملاىلعسيلومدلاادمعاهكراتمزليةنسعضوملااذه

ىتحهيعسيفلورهبملنمومهبلعتلاةمحرةبراغملاانباحصأنمينالدبألالاقوءيشيمانلا
رثكأيفةلورملاكرتنراوهيلعءيشالوداعأرصقيلنافيسلاديبومدهيلعفرصق

شي٠ الولالحالالبقداعألقالاكرتناوهيلعامداعأالاولحأنامدهيلذفتاعاسلا

تاوطخثالثعضولازواجيملامهيلاعجرهعضومزواجىتحلمرلايسننموهدبهبلع

را(اومجاو»ةبراقتمناعملظافلايشملايفعارسالاوةلورهلاولمرلاونيتوطخوأ

ىلاةورملانمعوجرلابسحبلهاوفنتخانكلطاوشأةعبسةورملاوافصلانيبيمسلا

وانباحصأبهذفالمأاطوشافصلا دبعوبألاقكلذبودميال(ليقو)اطوشدميهنأىلاانموقروهج

ىلعاننامزيفلمعلاويفريصلاركبوبأوليكولانبصفحوبأويفاشلاتنبنبنمحرلل

نبيلغوهوهدريغهضعبرحتوهديبهيدهضعبرحتوهلوقهعأةتلاولوالالوقلا
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ءاحام
رملافاوطيفيتح تااقلاقريبزلانبةورعنعىننلبلاقةديبعوبآمهابكارضب

ةلاىلصةلالوسر»ىلاتوكشهملسوهيلعهللاىلصءيبنلافجوزةملسمأيل

ىلصهيدهضعبناينعملاوىلعنعنيحيحصلايفامكةندبةئاميدهلاناكوبلاطييأ

املعنعدواديبأيفويلعهضعب2ةف.رمثلاهدبهرحنرثكالاوهوملسوهبلعةلل

هريغوملسميفواهرثاسترحنفينرمأوهديبنيثال:وحنهندب(ملسوهيلعهنلاىلص)رحت

رحنفايلعىطعامهديبنيتسوانالثرحنفرحنملاىلاملسوهيلعةتلاىلصفردنامثرباجنع

بلأايلعرصأمثنيثالثرحتلسوهيلعةايلصهناباهنيبهكعجوفحصأاذهوربغم
هنأرهاظلاوضايعلاقنيثالثوانالملسوهيلعةتناىلصرحنمنيثالثوامبسرحذفرحني
يفءاجامكنيتسوانالثت¡اكوةنيدملانمهعمتءاجيتلاندبلارحملسوهيلعتلاىلص

«ركذو»ةئاملامامنيهونميلانمهعمتءاجيتلاندبلاايلعىطعاويذمرتلاةياور

نوتسوثالثيهوهرمعينساهبدصقهن]هديبةندبنيتسوانالهرحةمكحناممصم

ملعأتلاوةندبةنسلكىلع

مذابكارضبرملافاوطيءاجامتح

دبعنبدمحمدوسالايأنعكالامهاورثيدحلايريبزلانبةورعنعينغالهلوتإ

جوزةملسمأنعةملسيبأتنببنيزنعريبزلانبةورعنعلفوننبنرلا ىلصءينلا

ةعبرالاىيحمنعملسمويسينقلاويبنعقلاوليعامسانعيراخبلاهاورو(ماسوهيلعهللا

فنصملادنعةورعنألعحيحصةورمنعهنعهللايضرهغاليفمدقتلادنلابكلامنع

هلوقهاهنعاهتنبانعهذخأامناكلامدنعوهواهسفنةملسمأنعثيدحلاذخأام

كلذوضرلانميكتشاامملسوهبلعهللاىلصهللالوسرل»تركذيأ«توكش

هلعهللايلصهللالوسر»ناتاياورلاضمبيفوعادولاةج>يفعادولافاوطيف
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لوسروجتفطفةبكارتنأوسانلاءاروتيببينوطلاقيكتشأيناملسوهيلع
هروطسمباتكوروطلاوارةيوهوتيبلابناجىلاملسوهياعةتناىلصهللا «

ءاجام
هنلاىلصهلالو-ر«تعمسلاتهللاملعنرباجنعةدسعوأ4امنصلاءديلاف »

يفوطفحبصلاةالصتميقأاذااهللاقفتفاطةملسمنكتملوجورملادارأه 7

» سانلاءاروهلوق»ةضيرميناىنعملاومجرتاياهيكتشايناهلوق»كريعبىلع

بكارلافاوطزاوجهيفوكريعبىلعيأ(ةبكارتنأوهلو)ممفوفصمطقواهنبادب

اوذوطبلو)ىلامتهلوقلهتمهاركبليذوهعنعلبقفرذعالامأرذعبلومحما4قحابورذعا

هل ١ لص(4وكرواولاقهريغ4فاط\عا4فاطابكارفاطنماولاق)قلاتميلاب

( ملسو4.۔اعهللاىلصءينلا(مدقسابعنبانعدواد1يمهرذعلناكاما)ملسوهلع

سانلاهاريلابكارفاطملسمدنعرباجثيدحيفوهتلحارىلعىناطفىكتشيوهوةكم
نالاقنم(مهنمو)رذعلةملسمأبوكراذكونيرماللكلذلعفهنألمتحموهولأسيلو

ملسوهيلعةتلاىلصهلوقلرظنهبفوهريغهبقحليالف(ملسوهبلعهللايلص)هصئاصخنماذه
زاوجهيفوتييلابناجىلاسانلابيلصيناكحبصلاةالصيأ(يلصيهلوق)ينكسانمينعاوذخ
وهوأطوالاةياورىفو(روطلاوأرةيوهوهلوق)اضعبمهضعبذؤيملاذاةعاجاةالصلاحفاوطلا

كالامة.اورفواولافذحاذهلوةروسلاهذهلجعملعوهوروطلاةروسبيأروطلاأرقي

» باتكلاوهنيدمبوهوىسومهيطهللاماكيذلالبجلاوههبمسقلاهروطلاو «

حوللاليقوملقلاريرصعمسيوهوىسومهللاهبتكاموهليقولامعألاهبفبتكيىذلا
ملعأةتلاوهيفبتكييذلادلجلاليقوةفيحصلاقرلاو»نآرقلاليقوظوفملا

ميهافصلابءدبلايفءاجام.زتم
أطوملافكالامرورليوطثدحنمةعطقهذهخلا4هللالورتعمسدلوق

»
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هبةتناأدبامبأدبنفاوطلادبربوهودجسللانمجرخنبحلوقباسوهبلع

ءاجام
وبأهةورالاواصلانيبيعسلالصأين» لاقريبزلانبةورعنعينغلبلاقةديبع

اهفهتنادبعنبراجنععادولاةح>ةصقفهريغنوملس.هدركذىفوتس۔اوف:صملاكهطعا

.٠ َ ه ., 7 - ٠ ٠ ٠ . ح .٠١١ ٠ .. .٠

اود_خاو»ارقفهاراماهلامدهت1اهراىخ٠و\ال۔مهر٤اه.سفاطفلاقآا

فارق 4١ روا٫ه يفوتبلانجوهنابماللعجونيتعكرىلصف4ىلصمميهاربامامنم

نمجرخ7هماتسافنكرلاىلاعجر.نورفاكلااهابلودحأهللاوهلقنبتكرلا

هللاأدبامأدب ١ » تارئاعشنمةورملاوامنصلانا«أرقامنصلانمانداهلفاصلاىلابارلا

» ىآرىتحهيلعىقرفافصلابأدبفهب فاوطلادربوهوهلوقهلاةلبقلالبقتسافتيبلا

ةتناأدبامبهلوقهاندنعيسلابفورعملاوهوكسنلاءادألةورااوافصلانيبددرتلايأ

يركذلابيترتلانأهيفوههللارثامشنمةورملاوافصلانالهىلاعتهلوقيفىنعيههب
نفةيالايفعملاقلطمواولاتناكناوابابحتساوأابوجواماىعرمثلا,رصألايفرابتعاهل

هللايلصءينلا«عنصكاةصلانملمملافاتساوطوشلاكلذحرطامنصلابادبب

يفانموقنمامهالكويفارقلاهذيملتومالسلادبعنبزعلافلتخاوفملسوهيط
(اضرقعاو)افصلاليضفتبذيملتلالاقوةورملاليضفتبخيشلالاقفةورملاىلعافصلاليضفت

لعاهللاورخالانوداهدحابمالاهةملعتملاةدابعلانا2لضفتلااذهلةرمالهاب

:ةورملاواذصلانايمسلالص١فءاجامح

ه.أنعةورعنماشهنعكلامهورثدحاا4ريبزلاناةورعنعينغلبهلوق{

يئاسنلاوينمقلانعايهدوادوبأوفسوبنبتلادبعنعريسفتلايفيراخبلاهجرخأو
دنسلااذهبكلامنعماكوبهوناقلرطنماضرادوادواومساقلانباقرطنم

نيححمصلافقرطهلو٥وحنبةيواهمياو4ما۔اف١قلرطنمملسسه4حرخاومدغتللا

١اث( _ )ح:حملام.اجل٧٢٧
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ةنارئامشنمةورملاوافصلاناهىلاعتةتنالوقتبأرأنسلاثيدحذثموانأوةشئاملتلق

اهبفوطينأهبلعحانجالفرمتعاوأتيبلاجحنف اهبفوطيالزأاسأبدحأىلعىرأاف
امهبفوطيالناهيلعحانجالفناكلوقتامكرمالاناكولالكاهنعةللايضرةشئاعتلاق

ذثموبانأوهلرة»همأتخأهتلاخيهونينمؤملامأيأ«ةشئاماتلقهلوقهامهريغو
لالاينهرذءعدمتفورمءلانسلاافبايشلانعةرانكوروريغصيأ4نسلاثدج

موهفمنعينيربخايأ«ىلامهتنالوقتبأرأهلوق»ةثادحلانمأشنهيلعهسابتلاناو

امهدحأنمىبسناذالايعسلاالبجامهچةورملاوامنصلاناهلوقو»ىلاعتوكرابتهلوق
لصالايفةورملاوسلمالارجحلاوةرخصلايهوةافصمجلصألايافصلاورخآلاىلا
مابةلابرصأواهيلاهتنابدنيتلاملاملانميأههللارئاعشنمهلوقولقاربضيبأرجح

» ر۔تءاوأتربلاجحنفهلوقوهللاةعالعلايلعلمجاملكوجحلالامعأرئاعشلاليقواهلع

هلعماالويأ4هلعحانجؤهلوةو«ةرءهلاوجل ١ نيكسنلادحألهدصقنيأ

تمغداوأهجرخمبرقلءاطءاتلاتادبأفوطتيهلصأءاطلاديدشتب«فوطيزأهلوقو «

افيأهامهبفوطبالنأاسأبدحأىلعىرأافهلوقبامهنيبىمسيىنعملاوءاطلايفءانلا

يمسلاناةبآآلاموهفمذاهكرتباسأبد۔حأىلعنظأاموأكلذكرتبامنادحأىلعدقتعأ
هتحانالعلدكلذوهلعافنعنالاوهو.حانجلاعفرلجعتلداهالبجاوسلل

رجالاتابثببحتسملادازيوةحابالاةمالعمثألامفرنالكلذهيفليقاملابجاوناكولو
نمهنظوأهدقتعاالهيلعدرلايفيأ4ةشئاعتلاقهلوقولكراتلاباقعببوجولاو

تلقامسأيرهزا1وريفوكلذنعرجدزاوعدنرايأ4الكهلوقو{ةالاموههم

وليأچامهبفوطبالناهيلعحانجالفناكلوقتامكرمالاناكولهلوقو»يتخانباب

ثرتيفحانجاليأامهبفوطيالناهيلعحانجالفظالاناكلتمهفامكرمالاناك
نو.اباهظفلوامأحابملاةةيقحكلذوكراتلانعمئالاعفرىلعلدتتناكفامهباوطلا

4 ةاطمهتكحولعافلانعنألامادةحرصمههدعوبوجولانعةتكاىمفال
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ةانمتناكوةانمنسنولماوناكوراصنالايفةبالاهذهتازناماو

مالسالايفكلذرمت۔يالناةيلهاجلايفكلذم۔ماعفن.اومهوممالنيلئاسلاباوج

ةاىلص»»هلعغكرخأةلدأنمدافت۔فبوحولاهامأولهمهلاؤسلاقباط.باوجلاءاج
يرزاملالاقمككسان.ينعاوذخهلوقممكسنلكيفهيلعهتبضاوموهلماسوهيل

اهرهاظىنتقاامناةآلانالظافلالاماكحأباهتفرع.وةشئاعهقفنماذهانهوقن"

لمتحمكلاذناهتربخافبوجولاطوةسفاصنسلوامجنفأ!اطاانعجرحلامر

هعاقيانمعندقنانا۔نادقتعيوابجاولعفلانوكبدقوفوطنالنالامااصنناكونف

بوجويفنىفنقيالفحيحصباوحلافتلعفناكيلعجرحالهللاقيفةصاخةفصىلع

هذ_هتلزنااوتااقفببسىلعهدورولحانجلايفنبريبعتلاناهلتندبمهيلعلعفلا

عورشمهناىلععاجالادعبيمسلامكحيفسانلاهمفلتخادمو»جلاراصنالايفةب"الا

ةنسوهيررللا7ه:حوبأوةداتقونسحلاوةفوكلالهأوانناعأروهجلاتف

فرصناوافصلاهيمسمتخنمكلذكوحاضيالايفلاقمدلابربجيوىعهكرتنففةبجاو
نعيورموهوةضيرف 4١ انباوعاضعب4لاقو«مدهلعفلحأوطاوشأ7نع

ءاسنلارطوىتحءالؤهدنععسيمنقاحساودحأوكلامويفاشلالاقهوةشئاع

نكرلابهنعانهوقضصمبرهبعتىعموهولاقنشجل ١ 4_.لعوكاذ4.اعفهلجالذ

سنأنعكلذيوروةبآلانمةورعهمهفيذلاىنعملاباكسمتعوطتهناموقلاقول
آريخعوطتنف)ىلاتهلوةبنوجتحممهلعلونيريسنباوريبزلانبهللادبعوكلامنبا

يمسلاصرصخىلاالةرمعلاوجحلالصأىلامجاراذهناچباوجلاوله(هلريخوهف

هلوتهعأةناوعورشمريغردتعملاوحاحلاريغليعسلا,عوطتلاناىلعنيملسملاعابجال
سوالام)راصنالافهلةو(ةورملاوافصلاناىلاعتهلوقينما»ةيالاهذهتلزناا

لاحتف)ةانمو(مالسال-قةرهلاو ١ جحللنومرحي ١ ( نولمهلوقو(جرزخل ١ و

ةياهالاتناكد.دقبرح>رهوثاناتلاوة۔۔لعالةحتفلابضوةخسءاتمفلااذةفلنونلاو



(٢١٦٢(

ةئلالوسراولأسمالسالا.اجاملفةورملاوافصلانبباوفوطينانوجرحتباوناكوديدقفلخ

ميبرااناقةبالاةورملاوافصلاناىلاعتوكرابتهللالزنافكلذنعملسوهيلعهللاىلص
ههنودبعيةيلهاجلاتناكديدقبرج>ةانم

يحمنبوراهبصنةرخصتناكيلكلانبا(لاقو)هنودبعي (تيمسو)اهنودبهياوناكفليذل

دردقوذحأطوملةياوريفو(د.دقفلخهلوقو)اهدنعقارتيأىنتتناككمادنلانالةانم

ث,حبىدمبلاةهجلارماهلباقمتناكاهلعلوالباقميأةمجحالنوكسوةلمهلاحتفن

اهدعةلالحتفوفاقلامضب«ديدقو»رابتعابوذحورابتعابفاخاهنااهبلعقدصب

هلوقو»يركبلاديبعوبأهلاقهايملاةريثكةنيدملاوةكمنيبةعماجةيرقةلمهممنةيتح

نوكرتييأةورملاوافصلانبباوفوطبنأنوزرحتييأميجلاوةل۔۔ملابهنوجرحتي
ه_۔هننعمالاوثنحلايفنييأ7ثنحتيملوقلثمنالاوهوجرحلاةشخفالذ

مهنأيىنملاوه يفوةانمفاوطلاىلعنورصتقيفاهنيبنوفوطيالةيلهاجلايناوناك

نوفوطياللاشملابتلاةيغاطلاةانبلهأنمزاكامناوملسمدنعيرهزلانعنايفسةباور

مهاوماسينالبقاوناكراصنالانايرهزلانعسنويةياورنمهلوةورملاوافصلانيب

هاوتوةورملاوامنصلانيبفطيملةانبمرحانممهئابآيفةنسكلذںاكوةانمنولهيناسغو

يربطلايوروةميركلاةبالالوزنلببسروكذملاناحرصخلاهمالسالاءاجامف

أنرمةورملاوافصلانيبيسلاناراصنالاتلاقلاقسابعنبانعمتاحيبأنباو
افصلابمنصناكلاقيشلانعيضاقلاليعايساويهكافلاىوروةالاهللالزنافةيلهالا

يئرمالسالاءاجاهلظامهني.نوسةيلهاجلالهأناكوةلثانيديةورملبنئووفاساىعدي
لزنافامهنيبيمسلانعاوكسمافمهناثوألجأنمةيلهاجلالهأهعنصناكامنالاقوامهب
يفاينزامهناباتكلالهأمعزيهيفدازوهوحنسابعنبانعيدحاولاركذوةبالاهنا
يفو»ادبعةدملاتلاطامافامهبربتعيلةورااواصلاىلعاهضوفنيرج>اخسفةبعكلا

ظةابهريبمتونآرقلانمهروضحهطابنتساوريبكلاريغصلاةثحابسأبالهنأثيدلا



(٢١٣(

ءاحام

تلاد.عىلالجرهاجلاقديزنبرباجىعةديبعوبأهتهيناملانكرلامالتسايفزح

ثيدحلاامبراعنصتكتيأرنمحرلادبعابأايلاقفرمعنباف

عأةتاوكلذنمثيشركتلةشثاعنالىرأامطفلبوتيأرأ
مةهيناملانكرلامالتسايفءاجامويح

مدهتولالهالابابيفمدقتدقث٫دلاخلا«رعنبةللادبعىلالجرءاجهلوقه

هلوتبهباجأويناملاالاناكرالانمسمالكتيأردلوقعبرالاةلجنمركذوكلانهه>رش

هذهلومالتسالاسلابدارملاوينامبلاالاسميملسوهيلعهتناىلصهللالوسرهرأمليناف
سملاىننامناهنافقيقحاليفاضايناملاالاهلوقيفريعلاوانهاهبترملاهيلاراشأةلسملا
نباعنيخيشلاد۔:عوهمالتسانمدبالذارجلانكرنودنيرماشلانينكرلانع

رلانيذهمالتساانكرناملاقرع لوسرتأرذ:مءاخرالوةدشيفرجحلاويتاملانينك
تبأرلاتفرجملامالتسانعرمعنبالجرلأسىراخبلايفوامهملتسيماسوهيلعةلاىلصةتلا
تبلغناتياراتحزناتياراتلقهلبقيوهملتسهملسوهراعهنلايلصهتنالور

ملسوهيلعهتالصةتالو۔ر9فتبأرنيلابتبآرالعجالاق نأهرهاظفهلبقبهههلتسي
نبا زاهمفبهلبق.وهديبرجحلاملتسيهنأاندنعهبهذماوإفمالتسالاكرتيفارذعماحرلاريملرمع

لاقهنأهيبأنعةورعنماشهنعكلامىوروديعبنمهديبهيلاراشاالاوكلذهنكمأ

ىلصهتنالوسرلاق مالتسايفدمحبأايتمنصفيكفوعنبنهرلادبعلهمملسوهيلعةتنا

لدياذهفتدصاهمل۔وهيلعةلاىلصهتنالوسرهللاةفتكرتوتملتسانمحرلادبعلاقنكرلا

يذؤناللاقواهتهاركسابعنبانعقرطنمىهكافلاىوردقوةمحازملاينبنتالهنأىلع
ةتلاىلص»لاقلاقثراحلانبنمحرلادبعنعامهريغودمحأويبفاشلاىوروىذؤتالو
فيضلايذؤتكنافنكرلاىلعمحازتالفيوقلجركناصفحابأرمعلهملسوهيلع



(٢١٤(

ءاجام
مارحلاهناتيبقرتحاامللاقديزنبرباجنعةديبعوبأههمارملاتيبلاقارتحايفف

خرلااهبتراطةرارشلجأنم «

مالتساودانسالادمحلسرمروضماوركفالاوهملتسافةولختدحونانكلو

نودهمالتسانسيامناهنافىناملانكرلاامأوهضعبهنالهنكرلمالتسارجحلا
ملعأهللاوهلما

: مارلاتيبلاقارتحايفءاجاميتح

اهنالرد۔ةلابابيفةصقلاركذبانلاناكخلامارحلاهللاتيبقرتحااملهلوق «
ةبعكلابةقلعتملالاوحالاةلجنماهنالبابلااذهيفاهركدامناوهيفضوملاببستناك

ثيدحيفنلاةفصلاىلعمالسالايفهددجريبرلانباناواهتانبركذبابلالوأمدقتدقو

عبرأة:سلوالاعيبنمولخلاتسلتبسلامويقارتحالااذهزاكومدقتلاةشئاع
شبرقأهنتبامىلعتناكةبعكلانأكلذوريبزلانبامايأيفنيتسو اهرداخةروكذملاةنسااىلا

يذلاشيجلالعهالويذلاةيواعهنديرزبريمأهفلختساريمأوهويلوكسلاريمتنينيصملا

اوتأونيصحلافاختسافقبرطلايفتايفةكمىلاراسمثةرخلاةعقوتناكفةنيدملالهالتاق

راتساممناريننمةرارشنمتقرتحاوقينجنلابهومروهولتاقوريبزلانبااورصاحةكم
اوناكمهنأ4ليقو»فقلايفاناكوليعامساهبيدفيذلاشبكلاانرقواهفتسوةبعكلا

ربوقينجنملابتيبلانومرب مهلوقبنوزجم

1 حسملااذهناديعاهبيمرت٭دبزملاقينفلالثمةراطخ «

همهنمرخآلاقو «
4 ةورملاواغصلانممهدخات«ةورفماعينصيرفك +

ثكلذعماهناوقينجنملاةراجحنمهبتيرامةبعكلاناطيحتلامفقينجنممساةورفماو



(١٢ه٥)

فالملاعقومثنفهتيبقرتحبنأهللاردقيملنورخآلاقواذههللاردقسانلاضعبلاق

تقرحأفخلااهبتبهةرازش:تلبقافامهلوحنودقوياوناكمهناهيفببسلااكوتقرتحا

يدحلاقديزنبهللادبعينثدحيدقاولايلاقولمتببلابشخقرتحافةبعكلابإ
تبأرورانلااهبلاتصلخدقوةبعكلاتقرتحاموييبأعمةكمتمدقلاقةنرذأنبةورع
نملجرىلااوراشأفةبعكلاباصأامتلقفةنكمأةثالثهنمتعدصناودوسأدقنكرلا
هبحمرلاتراطفهلحرسأريفاس؛قذخأاذهببسبتقرتحااولاقريبزلانباباحصأ

يفببسلاناكمهضعبلاقودوسالارجحلاوينابلانكرلانيبامةبعكلاراتسأتبرضف

ملكناملوأناكوتبلاقرتحافرانلان.ةرارشتراطفتببلارخبتتناكةأرماناكالذ

يفنسلنلا ردقنمسيلموقلاقوهريغحصباليذلاقحلاوهوهتلاردقنموهموقلاقفذثهويردقلا

نوفوط,سانلازاكوضرالاباهاو۔ىتحةبعكلاريبزلانبهللادبعمدهفاولاقلطابوهوةتنا

ديزنبرباجمهبفاطنملوأواهضومىلانولصيوساسالاءارونماهب

اءالاقفمودہمتيبلاوفوقوسانلاومارحادجحسملالخدهناكلاذوهنعهللايضر

بقانمنمهذهواوفاطفاطسانلاهآرايلفاهمرحيذلاةدلبلاهذهبردبعاناترصأ

هدابعنمءاشنلهبهاومنمرخديهللاواهؤاشكردياليتلاهلئاضفنموءاث.ثلايأ

ريرحنمةقرخيفتواتيفهدنعدوسالارجلاريبزاانبالمجوميظعلالضفلاوذةناو

ممتيبلاةنازخيفةبجحلادنعبيطوبايثنمهيفدجواموتيبلايلحنمناكاملمجو

ىلعاهءانبداعأ سانلاضمبلاقهلوق)ةبمكآلاءانبيفةشئاعثيدحيفمدةتيذلافصولا
ردقيلنورخآلاقوهلوقو)قحلالهأمءالؤهوهتداراوهتردقبناكيأ(اذهةللاردق

نملوأوىلامتهتناهمحريداربلامساقلاوبألاقةيردقلامهءالؤهو(هتيبقرتحمنأهتا
وبأممدمبويراوسالاسنويوينهجلادبعمويتشمدلاناليغة.احصلامايأيفردقلايفكن

يفثكمويرصبلانسحللذملتدقوهوةبردقلابهذلبصتناءاطعنبلصاو"هفيذح

يرابلانألاقولعفلاهقلخودبعلاةردقبلوقلادعاوقلررقملاوهوةنسنبرشعهتسلا



)٢١٦[(

عسيرنمنولخلايلتسلتبدلاموبهقارتحاناكوةديبعوألاق»ردقلاينلوالا

5احامنيتسومرأةنسلوالا

نأيننلبلاقةديبعوبأچةبكلابابىلعحتفلاموبملسوهيلعهلاىلصهتبطخيف»

فالخدابعلانمديربنأهيلعزوجالوملظالونيشهيلافاضينأزوجمالميكحلداع
ريخاللعافلاوهدبعلاوهيلعمهبزاجتمثاثيشدابعالقلخبتأهيلعزوجالوهبمرمايام
هللانوكبنأةمكحلانمسيللاقوهلمهيزاجهناحبسهتلاوةيصعملاوةعاطلاورمالاو

نكلذيفنوكيفنيرفاكالداعمرفكللضغبموهوهبنيرفاكللرفكلاقلخمهناجب

هريخردقلااهريبكواهرينصواهفيعضواهبوقةمالاميجلاقوفهسمنشىلعزاعأ

يفهلنوكملاوردقلاوديرملاويضاقلاورشلاوريخللقلالاوهوهناحبسهللانمهرشو

د_صاقراتخمديرمهلوهوهلعافدبعلاودبعلالعفهلكاذهمموهواهبفنوكييتلاهتاقوأ

ناوفصنبمهجنمناكامالاهيلارطض.الوهيلعروبجمريغهبنكأسوأكرحتمهيلا
نولو"الاهلاقامىلعالهناحبسهنلانمهرشوهريخردقلالاقوعاجالاضقندقفهباحصأو

كلذنم؟يشيفدبعالةردقالومامعأىلادابعللرارطضالاوهاركالاوربلاةهجىلعلب
ةضبقيففرصتموهولامذالانمدبعلاىلااذامواولاقةداراالورايتخاالودصقالو

لضيىلاعتوهناحبسهللااندجودقواولاقةثيشملاوةدارالاوملساىضنقعفرمعمورمالا

نموريخلاهلقلخهللاءاشنمفهليداهالذةتلاللض؛نمثلاقوءاشينميتدهبوءاشينه

دريامةنسلاحرصن٥ردقلاوءاضقلابابيفمدقتدقوةلطابلامملاق.هدهفرنثلاهلقاخءاش

نوضئاملاامبسبكلهةنتفقارتحالاناكدةفةلخلابوةلطابلاةيوهالاوةدسافلاءارالاهذه

رج.اردقلايف هناح,۔برلاتافصىلااهنمودابعلالاصفأىلاتيبلاقارتحانممالكماامهب
عأةناوريبكآولعنولوقيامىلاعتو

ميهةبعكلابابىلعحتفلاموي«ملسوهطهللاىلص»هتبطخيفءاجامزح



)٢١٧(

جرخمثنيتعكراهيفىلصفحتفلاماعةبعكلالخدهملسوهيلعةتناىلصهتالوسر ««

هدعوقدصيذلاهندجالاقفبابلايتداضعبذخأفةبعكلالوحسانلابىضفأدمتو

آريخنظنوآريخلوقن:اولاقنونظتاذامونولوقتاذامهدحوبازحالامزهوهدبعردنو

» فسويىخألاقكلوقأانأولاقحجسأفتردقميركمخأل

مدقتةبمكلالخدهلوقل يأه“سانابىذضفأدقوهلوقلنيتمكراهفىلصفهلوقكل.اكوهحرش

ملسوه.اعةتناىلصءينللريمضلاولعافالينبماماوهوةبعكلالوحناكيذلاعساولاناكلامغلب

ينبماماودنجلاريمالامزهدحىلعيلعزاجمهيلاءاضفالادأنسافكلذبرمآلاهنال

همهرومأملانالمسيمللعافلاولوءنهال مهعامسامهبءاضفالانمضرنلاوركذيملالثمم

اهرسسكبةداضعةيننتةلمهملارسكبهبابلايتداضمبهلوملةعفانلاةعماجلاةبطخلاهذه

اهردصامناوةبطحلايفعورشاذهههندجلاهلوقفبابلانمةبعلابناجىهواضيأ

بنراكىذلادعولابشبرقلآريكذتوىلاعتهللاةمعنباثدحتخلاهدعوقدصىذلاهلو

نولوقتاذامهلوقزهلالهالابابيفهدمبامحرشمدقتدقوةءوبنلالوأيفملهركذب

هلوقلكبعناصينانونظت؛يشيأويرمأيفضع,لمكمبلوقياميأنونظتاذامو
لاقيالفحفصيووفعيناكلذبفورلانأشنمومركلابفورعميأچمركخأ

نمللوةتبرعلاومهنريشعنمهنالاخأهومسااوريخالاهبنظيالوريخالاهلن۔يف
مهللاقذا)ىلامتهلوقهنموبرماااخأابيبرءالمهلوقهنمونالفينوخأةليبقلانمناك

هونحمهلميلمركلاوةوخالايفصونيباومجامناوحلاصمهوخأمللاتذا»دوهموخأ

ةزمملامطةب4حجسافتردقهلوقجميفرلاهبناجيفمهنمردصامعمهيقاميالفلقرب ,

رئاسلالثملاووفعلانسحأولوقلالهسفتردقىأةلمهمءاحمثميجمثةلمهماهدمإ

نعذبالنلنوكتدقةردقلاذاكلملانمآرارفتردقاولاقفهوريغامناوحجسافتكلم

«فسوبيخأهلوقحجسافتكامرهظنيحلجلاموبيلعلةشئاعتلاقدقوكالابه

) ح.حدلاعماجلا ٢٨ ينات (



(٢١٨(

هنيمحارلامحراوهومكلهلارغيمويلامكيلعسرثتال »

هلوق»مالسلاوةالصلااعيججمهيلعميهاربادلونموهفاضيأوهلثمءيبنهنالاخأهامسامما

هيلعبرثلاقيوموللايفءاصقتسالاوريبعتلابيرثنلاوخيبوتالوريبعتاليأهبيرتتال

نمناكامرتسيهو.ةرفغملابءاعدمكللةللارذنيهلوقو»هلفهيلعحبقاذاابيرثت

اككرشملاوملسملامهيفناكنامحضاورمالافذ۔"وياوملسأدقموقلاناكنافبونذلا

ىلاجبتحانبكرشماميجاوناكناوايلسمناكمءاعدلافرصنالاملارهاظهيلعلدي

ينللناكامىلاستهلوقعمءاعدلاهجونايب نيكرشمللاورفنتسيناهعماونمآنيذلاو

نالةبالاهذهلوزنلبقناكءاعدلااذهنالوقنفذث:حوةبالاهىيرقيلوأاوناكولو

نرميملسوهبلعهللاىلص»هعوجردعبةمساتلاةنسلايفتلزنامناةبوتلاتنآبلاغ

4 زاجأو<ةبالاخونموهفة:ماااهن۔۔اافروحتفلاموناكاماءاعدلاوكوبت

يملاكرس:ءالرافغتسالاانموقضب طهلرافغتسالانااماز باوجلاوز»زاعاالهقيفوتل

رخألايفزوجالاماهدحأيفزوجدمتنائيشامهفنارفغلاباطريغقيفوتلاباطزا

جرخسانلانأمطاوهلسوهلعةلاىلصةتلالوسرلزن1ءاةتكالانمالةنسلافو

٫ن نانعاعدهفاوطىضقاملفهدييفنجحملابنكرلاتس,هتلحارىلتامىسهبفاطفتببلاىلا

مثهديباهرسكفاديعنمةمامحاهبفدجوفاهلخدفهلتحتفوةبكلاحاتفمهنمذخأوةحلط
بازحالامزهوهدبعرصنوهدعوةتلاقدصةتلاالاهلااللاقفةبمكلابابىلفتومناهحرط
تحتوهفىعديلاموأمدوأةرنأملكالأهدحو جاملاةباقسوتيبلاةنادسالانيتاهيدق
نمىتلخمدآومدالسانلاءابالاباهمظاعتوةيلهاملاةوخنمكنعىهذأدقةتازاشيرقرشعما

رشعمايلاقمةبالاىنناوركذنممكانةلخاناسانلااهبأيإهلاقفةبالاهذهالتمثبارت
اوبهذالاقفمبركخانباوميركخااريخاولقيلعافينانورتاذامةكملهأايوأشيرق
ةونعمهبافرنمهنكمأهللاناكدقوهملسوهيلعةتلايلصتالوسر»مهقتعافءاقلطلاماف
وهقيلطلاواورسويملواوفرتسيمفاوقلطانيذلايأءاقلطلاةكملهأىمستكالذلف
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تيبلاةنادسالانيتاهيمدقتحتيهفةرثأموألامومدوةيلهاجلايفابرلكأوالا

هينعاتناكامىلعامهلهالامهتيضما۔ةينافجاحلاةباقسو «

يمدقتتيمفةرثأموألامومدوةيلهاجلايفابرلكناوالاهلوقهقلطأاذاريسالا
لاملاومدلاامأومالسالايفهمبرحتفابرلاردهامأاهببلاطيالةرودهميأچنيتاه
ةيلهاجلايفرثكدقوايساللئابقلانيببورحلال.ثتونتفلاجيهنامهنمءيشبةبلاطملانالف
بورلارانتدمخاماهنبااطميفلنذأولفكاهتنالاولالحتسالاليبسىلعلتقلاوبهنلا

ةرنأملاوارنامحئابقلااودعامبراوناكمهنالفچةرثأملامأو»بولقلاتازاز>تبهذاملو
ظةلواهبزوئدحتينرقنعنرقاهرثؤ.وركذتيأرثؤتاهنالةمركلااهمضوءاثلاحتفب
لكالأةفرعمويمالسلاهيلعاهبطخةبطخيفهريغوملسمدنعرباجثيدحيفةعطقلاهذه

نعضأمدلوأزاوةعوضومةيلهاجلاءامدوعوضوميمدقتحمةيلهاجلارمأنم شي٠

ة۔.اهاجلاابروليذههتلتقفدعسينبيفاعضرتس.ناكثراحلانبةميبرنبامدانئامد

ةزادسالاهلوتزهه۔اكعوضومهنافبلطملادبعنبسابلاابرعضأابرلوأوعوضوم
لاقيهحاتفمةبالووتيبلاةبمدخةنادسلاوامهيفةلمهملارسكبهجاحلاةياقسوتيبل
ةرفكورفاكلثمةندسعجلاونداسدحاولافاهتمدخلتقبابنماندسةيمكلاتندس

ناكليقومزمزليقجاحلاةياقسوسانلايتسلدختيعضولللصالايفي"هباقلاوه

جاحللهبعكلاءانةيمدأنمضابحيفهبكسيوةكمىلابرقلاواياورلايفءالالعفانمدبع
يقسيومزمزءاميفهذ,نيف_دبرلايرتشيناكمزهزرمنحامافراطملادعتهدعبےئاههنراهلعف .

ءاوالاوةياقلاوهباجحلاهبلاناكةبعكلارمأبالكنبيصقىلواملقاحسانبالاقسانلا

د۔عناكوهركبرادلادبعناكوهمظعقروىمقربكايلفهلاقهةودنلارادوةدافرلاو

دبعلىمقلاقدبعوىزعلادبعكلذكوبهذملكبهذوهيبأنامزيففرشدقفان.
ىلاةودنلارادهاطعافلاقكيذعاوفرشدقناكناوموقلابءكنةملألينابهللاوامأرادلا
تناكولاقةدافرلاوةياقلاوءاوللاوةباخحلاهاطعافاهبفالارو.الانمارمأشيرقيضقتال
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« هابكاباهربكتوة.اهاملاةوخنبفذأدقىلاعتهللانأوالأ +

اماعطعنصفبالكنبيصقىلااهلاومأنممسوملكيفشرقهجرختاجرخةدافرلا
ناىلعاوهجايصقنبفانمدبعىنبنامثدازالوةعسهلنكيملنمهنلكفجاحال

مهموقينمملضفومهيلعمهفرشلمهنمكلذبيلوأمهأاوأرورادلادبعينبيديأباماوذخأي
زاوةدافرلاوةياةسلاانمدبعينباوطمنأىلعاوحلاصتمثلاقشيرقكلذدنعتقرفتف

ةنادسالاكلذميمجمالسالالطبأمثارصتخهارادلادبعينبلةودنلاوء'والاوةباجلانوكت

ينبيفتناكوجاحلاةياقسالاورادلادبعىنبىفتناكيتلاةباجحلايهوتيبا ىنانمدبع

يفسلجهتبطخنم(ملسوهيلعةتلاىلص)غرفاموامهاكمالسالاهمهرقأف نبيلعهيلاماقفدجسملا

ةتناىلصفةياقسلاممةباجحلاانلمجاهتنالوسرايلاقفهدييفةبعكلاحاتفموبلاطنأ

نبأهملسوهيلعةتناىلصةلنالوسرلاقفكبيع كاهلاقفهليعدفةحلطنبنامثع

ىلصءينلانمثكلذلأسيذلاوهسابملاناهيليقوءافووربموبمويلانامنعابكحاتفم
رادلادبعينبدحأةحلطنبناينملحاتفملامفدوهعنفملسوهيلعةتل ةراقس)اسابملاهضبقوه

دبعىنبنودهلعفكاهفلعفيناكفسابعنبهللادبعهدعباهيلوفيفوتىتحهدييفتناكو

اهبلوأنحالوكلامسابعنباهللاقفسابعنبااهفملكاقةينحلانبدمحمناكولطملا

ةيرنبماعوةتناديبعنبةحلطةنيبلاتقافاهيفملكتكوبأناكدقومالسالاوةباهاملايف
دبعدمبةيلهاجلايفاهيليناكرلطملادبعنبنابعلانالفوننبةمزحعوفوعبرهزأو
هملسوهيلعهتناىلصةتلالوسر»نأوةفرعبهتبدابيفهلبايفبلاطوبأكدجوبطلا
هللادبعديبتنكورذحنمكلذفرعفبلعملادبعينبنودحتفلامويسابعلااهاطعا

ةللادبعنبيلعديفتناكفيفوتىتحملكتمايفملكتيالوعزانماهيفهعزانيالسابعنيا

ىفوتىتحهذ,نيوفئاطلابهلامنمبيبزلاهيتايوهدجوهيبالعفكاهيفلعفيسابعنبا
ىغتالاقبةمظملاوربكلانونلاحتفبهةيلهاجلاةوخنهلوقههدلودييفتناكذ

.االافرشأببسباهمظامتويأءابالاباهربكتوهلوقومظاعتورختايأانيعنالف
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ليتقيفالأكاقتأةتلادنعكمركأميقشرجافوأىتنمؤمالاسيلبارتنممدآومدالك

» لبالانمةثامةظاغ.ةيدلاده.لاهبشاطللاوطو۔لاواصملال

مدآومدالءانبأكاكيأ4مدالكاكهلوق»اهرخاذممظعأوةلهاملانأشكلاذناكو

الاسإلهلوق»بارتىلاعجرملاودحاولصالاومظاتلاورخافتلاايفبارتن.قلخ

_افنصلاناذ_هالاسانلانيبةربتعملافانصالانمقيليأهيقشرجافوأيقتنمؤم

نا»ىلامتلاقتتلانسؤملاوهوبسحالوبسنهلفرهيملناوفرشلايفةياغامهدحأ

رجافلاوهوهموقفرشننمةياغيفاكناوةسلايفةياغياثلاومكاقتأهتلادنعكمرك [
ًاتيضواماوًافيرشامالقيلوهآروفكآماوآركاشاماليجسلاهانيدهانا»ىلامتلاققشلا

تأوهودممااهبشوهولتقلانمعونتابثاهيفخلاهطو۔ااواصملالتقيفالهلوقه

رضي ةشربهبرضناكالذكوهوحعورهظلايفنيقيقدلاطوسلاواصم'اكةداعلايفلتقيالاعهب

ًأطخوهوثيدلاينهركذيذلاوهعرنلااذهفكلذنمتامهلتقدصقيلوةرمببهامروأ
راصفهلتدصةيملهنالأطخوهولتاقلاريغبهيمروأهبرضدمعتهنالدمعلاهبشأاناودممااهبش

دهعلاه.ثامافاولاقاضحاطخوأاضحعدمالانوكياللتقلانأانموقضمبمعزوًأطخادمع

ه.شلقشملابلتقلانأىلعةفينحوبأهبههلدتساوهدريثيدحلاوكلاملوقوهوفرميالف

اهبلصاحلالتقلاوةفيفلااصملاوطوسلافثيدحلانابيدروفصاصقلابجو,الدص
لقثاامافدمعلاهبشقبرطبالتقنوكب هلوة»لتقللدمموهيذلاددعملابتحلمفريبكلا
ىلعماعفطعطوسلاواصعلاليتقىلكفوطممهيدمملاه.ثأطخلاو هبشنأىلعاهيبنتصاخ
ةذصزركينأ(اهدحأ)هوجودمملاهبشبارعايفوطودلاواصعلاليتقيفرصحنمريغدمملا

ءاطلابداربناهاهناثو»نبدضلانيبعقودمسلاهشهلرقنالزاجوةفرعموهوءاطلا

نايبفطعوأءاطخلانمالدبدمعلاهبشنوكيناهاهنل:و»ةركنلاةلزنوهفسنجلا
فطع«لبالانمةئامهلوقو»خلااصعلاليتقيفهلوقهربخأدتبمةبدلاهلوتوف
نملاحلاءيجمزاجأنمىأرىلعةيدلانملاحهةظلغمهلوقهاهنملدبوأةئرللنأب
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لحالويلبةدحاللحمةمايقلاموبىلاىلاصتةتنااهمرحمارحةكمةفلخنوعبرأاهنم
هديبملسوهيلعهللاىلصءيبنلافاهزمنفلاقراهننمةعاسيلتلحأامناويدمبدحال

اهالخيلتخالودشنمالااهنطقللحمالواهرجشعطالواهديصرفنياللاقوإ»

ةظلغ.اهنوكلاحاصعلاليتقىفةنئاكةيدلادريدقتفوذحملاربلاقلعتمهلماعوادتبمل

ةعذجنولال:وةقحنوئال:وةفلخنوعبرأاهنمةظلغملافةفخوةظانمىلامسقنتةيدلاو

بحاصمزجهبوالالقتسالتاقلاىلعدمعلاهب۔ثيفودوقلانمالدبدمعلايفنوكتو

اهدحأناعونهةفضلاو»ةففخمةيدلادمملاهبشىفيليقو»ىلاعتهتناهمحردعاوقلا

ة۔خوضاختانبنورشعوةسمخءازجأةعبرأىلعيهوكلذبنيلئاقلادنعدمعلاهبشةبد
يناثلاعونلاو»ةعذجنورشعوةسمخوةقحنورشعوةسمخونوبلتانبنورشعو

نورشعونوبلتانبنورشعوضاختانبنورشعءازجأةسخىلعىهوضحملاءاطملاةبد

اهنافهبشودمملاةيدالاةلقاعلانمبلطتونينسثالثيفىدؤتوةعدجنورشعوهقح

اذهونينسثالثيفاضيأيدؤتليقوهتلقاعنوديناجلاىلعيهوةدحاوةنسيفىدؤت
اوحاطصاامىلعاوناكتقوىلعاوحلطصانافاهئادالتنونييعتىلعاوحاطصياذا
لبالانملماحلاماللارسكوةمجعملاحتفبچةفلخهلوق»ملعأهللاودمملاكدمعلاهبشو
لاقيلعافمسايهواهظفلريغنمءاسنلاىلتةأرااعمجنامكاهظفلريغنمضاخماهعجو
تافلخليقفاهظفلىلعتعمجاروةبمتلثمةفلخيهفتلمحاذابمتبابنمافلختفاخ
سناثيدحيفهحرشمدقتخلاچمارحةكمهلوق»فلخلاقيفاضياءاملافذونو
الويلبقدحاللحممةمايقلامويىلاىلامتةللااهمرحهلوقانهدازوتيقاوملابابرخآ

4 ملسوهباعةلاىلصءينلا»اهزمنفلاقراهنمةعاسيلتلحاامناو.يدبدحاللحم

وانيمبهيلاراشأاذابرضبابنمآزمغهزمغغلاقيهديباهليلقتىلاراشاهناينعيهديب

اهبلاراشملاةعاسلاوهنمسفرءتلهتسسجاذاىديبشبكلاتزملوقنيديبهتزمعوبجاح
ىلعلدنثيدحلاوحتفلاموبكلذودمحأدنسميفامكرصملاتقولوخدوراهنلالوأنيبام
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روهظلوروبقللهنمدبال.هنافهللالوسرايرخذالاالاابرجماخيشناكوهمعسابعلاهللاقف

چلالحهنافرخذالاالالاقمثاليلقمللسوهلعهنلاىلصءيبلاتكسفتويبلا «

عباسلابابل
متهيىنموةفلدزااوةفرعيفوتمح

ةتناىلصهناللدعلادصقناوبرحمةكملوخدميرح نمىلعاهتمرحركذملسوهيلع
ىلعالوخدزوجماناوهاةرصوصخاهبرحناوهدعب ةوةلادجونلبرحلانودقلاراهظادصق

ىلاستةللالاقلتاقكلذىلعلتوقنافماكحالارشنيوقحلارهظيويهنيورمأيفكلذىلع
(نبرفاكلاءازجكلذكمولتقافكولتاقنافهيفمكولتاق.ىتحمارلادجملادنعممولتاقتالو)
دنعدحألاتقمهدنعزوجتالفدهاحموزيزعلاديعنبرعوسابعنبادنعةكحةرالاو

دجسملاوأمرحلالخدناهنافكرشلافطقلاىنثتساو»لتاقينادعبالادجسملا
خوسنمةداتقوانموقروهمجدنعيهنلاولتاقيملولولتوقيبأفجورملابرمأومارلا
ة:فنوكنالىتحممولتاقهلوةبخو۔نم(ليقو)(مهومتدجوثيحنيكرشملااولتقا)هلوقب

زاكهنالةمكحمهبألاناوهولوالالوقلاديؤيبابلاثيدحوملعأةناوةداتقلسدو
مللمضب«ابرحماخيشناكوهلوق»عأةتلاوكلذلبقناكلاتقلابرمالاوحتفلاموي
ملعاةللاوىرخادعبةرمهتربتخااذاابيرجءيشلاتبرجنملعافةددشملاءاراارسكو

هذهىنمو"همادزالوهفرعيفمباسلابابلايتح

ملسوهيلعةتناىلصهللالوسرنعءاجامركذيفينهيىنموةفلدزالو"هفرعيفهلوقزه
نببواهنيبلاقيوجيجحلافوقوعضومتافرعوهفرعوهثالثلاعضاوملايفكسانملانم

هنالاريدقتةهفرععمجتافرعولبجلايه"هفرعلوقيمهضعيولايمأةعستوحنةكم
رحنلاةليلجبجحااتيبمعضوملساف4"هفلدزملاامو»تافرعبلاقيامكَهفرعبتفقولاقي

اذاءيشلاتفلزامهلوقنمةذوخامليقو"هبرقلا"هفلزلاوآهفرعنماهبرقلكلدبتيمس
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سافىنمامأوهرحنلاةلرلسانلااهماعمجاضيأ.ديمسانهاهنموهتممج مرحلامعضوم

لايمأ:هثالثذكمنبونيبلاقيوقيرشتلامايأورحنلامويمهتماقاهيفوجرجحالرحللاعضوموهو

ةناىلصةتنالو۔۔رذارباجنعلسهىروهلعأةتناوقاربيأءامدلانم«ىنمىنميمسو

رحلاقماسوهيلع فقوماه۔اكةفرعوانهاهتفتووكللاحريفاورحافرح:ماهلكىنموانهاهت

هقوموىنعملسوهيلعهنلاىلصهرحنمىلاةراشالاوفقوماهلكممجوانهاهتفقوو

تارخصلابرقهفر.بهفوةووفيلادجسمنمابيرقهرحنمزاكدقو"هفلدزااوةفرعيف
رلالبجدءدوسلا ينونالااهبدوجومءانبلاوهوليقمارلار.شملادنعآهفادزملابهفوقوو"همح

جلاباولهأفىنمىلاوهجوهبورتلامويناكامافلاقعادولا"هجحيفدريغوراسمدنعرباجتيدح

تحاليلقثكممخرجفلاوءاشملاوبرغملاورصعلاورهظلاامبىلصفاسوهيلعةلاىلصءينلابكرو

كتالوملسوهيلعتلاىلصةتلالوسرراسفةرمنبهلبرضترهشنم"هبةبرمأوس.ثلاتماط

هيلهاجلايفمنصتشيرقتناكامكمارحلارهشملادنعفتاوهنأالاشبرم ةتناىلصةتالوسرزاجاف

مأسمشلاتغازاذاتحامبلزضةرمنبهلتبرضدفهبقلاد۔جوفآهفرعىتأىتحماسوهسلع

. مارحكلاومأوكامدنالاقوسا)اطقنيداولانكرىنأفهلتلحرفءاوصقلا

ءامدوعوضومةيلهاجلاهأنمءيشلكالااذهمكرلبيفاذهكرهشيفاذهكمويةمرك
دعسينبيفاضرتسمزاكوثرالانبةعيبرنبامدانئامدنممضأمدلوأناوةعوضومةذهاجلا

عوضومهنافبلطملادبعنبسا,عابرانابرنمعضاابرلوأوعوضومةيلهاجلاابروليذههلتقف

نهيلعكلوهللاةماكبنمجورفمتللحتساوهللانامأبنهومنذخأكافءاسنلايفهللااوقتافهدك
نلعفنافه'وهركتادحأمكشرفنثطؤيالزا مكيلعنهلوحربمريغابرضنهوبرضافكلذ

مأوتلاباتكهبمتمصنعاناهدعداولضتنااكيفتكرتدقوفورلابنوكونمةزز
اهعفرةبابسلاهعبصا,لاةفتحصنوت,داوتفلبدقكنادمشناونافزولئاقناافينعنولثسن

رهظلاىلصفماقأمئلالابنذأتارمثالثدهشالادهشامفلاسانلاىلااهتكنوءامدلاىلا

ىلاءاوصقلاهتقاننطبلمجفقوملاىتأىتحبكرمايشامحنيبلصيملورصملاىلصفماقأ

ت.هذوسمشلاتبرغىتحامقاولزيلفةلبةلالبقتساوهيدينيبهاشملالبحلمجوتارخملا
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ءاجام
س\فلتخايردلاد۔عسفأنعلازنارباجنعةدمعواهةفرهبفوقولاف »

لورمايصيفةفرعموبيفسابهلانبهتادبعةدلاويهوثراحلاتنبلضفلامأدنع

ديعسوبالاقمئثاصبسيلنورخالاقومئاصوهنولئاقلاقف4ملسوهبلعهلأىلصهنلا

چهبرشفهريبىلعفقاووهونبلحدقبلضفلاماهيلاتلسرافإ

ءاشعااوبرغملااهبىلصفةفلدزل ١ ىنأىتحعفدوةماسأفدرأوصرةلاباغىتحالاقردلا

هلنيبتنيحرجفلاىلصفرجفلاعلطتحعجطضامئاثيشامهنيبحبسيملونيتماقاودحاوناذاب
ىنأىتحءاوصقلابكرمئنةماقاوناذابحبلا هربكوهاعدفةلبقلالبةتسافمارملارمثملا

سابعن:لذنلافدرأوسمشلاملطتنالبقعفدفآدجرف۔أىتحاهاولزيرلف7دحوودلاهو

يتلاىلعسولاقيرطلاكلسماللقكرخرسحمنطبىأىتح ىناتحىربكلاةرملاىلجرخن
نمىردفذحلاىصحلثماهنمةاصحلكممربكبتايصحمبسباهامرفةرحشلادنعيتلاةر ١

ريغامرحنفايلعىطع ١ مهدملةملانتسوال:رحنفرحنملاىلافردناميداولانطل

ةتا:لدثاوفلانماهبفالاملوطبةعطقلاهذههنمتركذامناوخلاهبد۔هيفهكرشأو
وملا ملعأةتلاوةثالثلامضا

: هفرهبفوقولايفءاجامزجح

هذآانهاههدروااماومودلاباتكرخافه>حرشمدقتخلا4س\:فالتخاهلومت ,

هتفليهو ٥ ريعبلعامناوناكهناوهفرعب4ملسوهلعهللاىلص«هفوةوهفصنابنم

يريعبتبلحلاقبناسنالاكىالاوركذلاىلعمقيريعبلاوفاقلاحتفعمدلابءاوصتلا

هري.؛ىلعملسوهبلعةتناىلصلففقوامناوىثنالاصتخمةقانلاوركذلابصتخملحلاو

فاطاذلولقالجارناكولغلبيثيحهمالكملبيلومهكسانمهنعاوذخافسانلاهاريل

؛رمةبادلاىلعفوقولاكلاملمجوبيطخللربنامضويفةمكحلاىهوابكاراضدأ

( ح:حملاعماجلا _٧٢٩٢ - يناث (
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ءاجام
لاقرباجنع«ةديبعوبأ»هةفلدزللابءاشعلاوبرغملاةالصوةفرعنممفدلايفه
ىلصهتنالوسر)مفدلاقدبزنبةماسأنعينغلب بعشلابناكاذاىتحةفرعنم(ملسوهيلعةتنا

«ثيدحلايفو»رذملابرذعأهللافةلعهتبادبوأهبنوكنأالاابكارفقيلاقفةنسلا

ةبادلابافححكلذنكيملامزئاجاهكارلضارغأومفانلباودلاروهظىلعفوقولانأ

ثدحتالةداعكلذذختنلورثكالاوىغالايفكلذيفيمالاناوحيحصضرغريغلوأ

لطيملوةعاجعمثيدلاهذخأفاهيلعابكآرناكنمامأوةيلهاجلاهلمفتتناكامكاهباع

لعفكحيحصضرذلادصاقكلذلعفنموينلايفلخديالفاهبرضيىتحآريثككلذ

هغنىلعوأاهكرتزاةبادلاىلعفوملاوأهمالكغيلبتيفملسوهيلعةللاىلص"يبنلا»

عأةناوجرحالفكلذبهسفنزرحيواهزرحيلاهكريف
هذهةفلدزالابءاشعلاوبرغملاةالصوةفرعنمعفدلايفاجامزح

ملسمويراخبلاواطوملايفكلاماضبأهاورثيدحلادبزنبةماسأنعينملهلوق»

ىلصةللالوسرعفدهلوق»ةماسأنعقرطمهدنعهلوهننسيفدوادوبأوايهيحيحصيف
ثيدحىفاكاليلقةرفصلاتبهذوسمشلاتبرنامدعبكلذو«ةفرعنمملسوهلعهنا

ركب«ب.ثلابهلوق»برخلاتقولوأوهوهريغوملسمدنعنلادبعنبرباج
ليدلانمءاملاقيرطانفرعيفوهولبجلايفقيرطلاليقوقيرطلاةغللايفوهةمجلا
نوديذلا.هيالابشلاهنأيراخبلاتاياورضعبيفوثيدحلانمدارملاهلعلوريسيلا
هبلعةتنايلصةنالوسرب»يدتقيرمعنباناكوةفلدزملابرقهنأضعبيفوةفلدزال
ةمأينبكولمناكويلصيالوأضوتيوةجاحلايذقيهنوكيفيأكلذيف«ملسو
لو۔ر»هذختاةمركعلاقوكلاذىلعرمعنبامهقفاويملفبعشلااذهيفبرغلانولصي
هنأءا:.۔ليتچءوضولاغبسيملوهلوق»ىلص.هومنذخماوالاب.«ملسوهيلعةتناىلصةت
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ةفدزملاءاجالففكرفكماماةالصلالاقفةالصلاهلتلقفءوضولاغب-يملوأضوتولابولزنف

هلزنميفهريعبناسنالكخانأامبرنلاىلصفةالصلاتميقأءوضرلاغبسأوأضوتفلزن

أضوتيأرححنبالاقامفهانعمويراخبلاتاياورضعبيفعقوكانفخاءوضوأضوت

:سملواضوت.هانغمليقو+هداعلاغىلاةسنلابءالالامعتساففخوةرمةرص

غابسالاىنموهفاظنلايهوةءاضرلانمهاليوغللاءوضولامساهماعقاطاوىججنتسايأ

رتقال٧ءوضولاءاضعاعيمجيفاضوتبهانهمنال.ةوه٬وضولمكي.يألاكالا

لصوأةالصلاركذتيألفلارامضاىلعبصنلابيةالصلاهلتلقفهلوق»اهضعبىع

چملسوهيلعةتنايلصههنأنظةماسانأكوالثةالصلاترضحريدقتىلععفرلازوجو
هلعهللاىلصٌيبنلا+4۔اعافجرخوأجرخينأداكدقواهنقوىآروبرغلاةالصيدل

فرعاهما١نكب٠وةفادزملابءاش.لاحع.جالاهريخانغثةلالاكلتفاهنأهملسو

ةزمحلاحتفبكء.اماوءادتبالاىلععفرلاب«ك.ا.اةالصلاهلوق»كلاذلبقةنسلاكات

كيدينيىلصتسةالصلاىنعملاوادتربخوهوكمادقىنمة.فرظلاىلعبصنلابو

رتاملعباتلاريكذتتيدحلايفوكيدينييىلصملايأاهناك.ىلعةالصلاقاطأو هلمةيلهعوبتمهك
يتلاةفصلاىلعهنأيأ4هوضولاغب۔أوهلوق{ملعأتلاوهباوصهجوهلنيييوأهنعرذتعيوأ

ةالصيني«ةالصلاتيقأمنهلوق»انالثاثال:أضوتيناكهنأيهوءوضولامايناهدو

يفجلانيمتفةفرعنممفادللةنسلاىهونيتالصلانيبعمجلاودارأمهنألاملاوبرغلا

نبلعفلايفعمتجادةفرفسلاتابجومنمعملازاوجوكسانللةلجنمةفلدزملاوةفرع

هلوق»نيمتامزجبملولهنأكلذوعجلازاوجوهورف-الصخرتومجلانيعتوهوكدن

كلذنزاكوعلادوصقملاونيتالصلانيبعقولمفاذهچهلزنميهريمبناسنالكانش

ىلص»هترضح نيتالصلانيبريسيلالمعلابسابالهنأىلعلديفهركتيملفلوهبعهتنا
يفوعمجلاكلذضقنيالو صخرولاقحراوجلانمععيمجيفمالكلاريغزارقلاطبيالحاضيالا
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بحتساةديبعوألاق4عترلالاق<ءى؛7لصفلواهالصفءاشملاتميقام

» ناتفيفخناتعكربرغلادمب ««

ىفييفاشلالاقوةدحاوةماقاوناذابامهنيبععحتذويفوكلا(لاقو)اهبمهشوشتن.نماللوأ
بابلاثيدحرهاظوهوطةفنيتماقانهنيبم.دمحأنعةياوروهويروثلاهاوقوديدجلا
هركذيملناذأناكدقهناىلعلدفهريغهركذدقهنا«باومجلاوإلاناذأركذيلثيح
تافصلاهذهنمدحاولكرنبانعءاجدقوهنعةلفللوأمدنعامولم.هنوكلاماةماسأ

تميقأمشهلوقوفدمحأنعروهشملاوهوزا۔نالاهيفريختييذلارمالان.هناىربناك74
امنانيتالصلانيبمججافناذاالبيأهءاشملا هللاينص)هلفامكنيتماقاودحاوناذأبنوكي
وهوهريغوملسمكنعهللاد۔ءعنرباج17كاذبتحرصةفلدزملاوةفرعف(ملسوهلع

خ=ذلاضعبيفوعوطتلانمىنعيءيشباهنيبلصفملوهلوق»انموقرثكأهباعوانبهذ.

رذنملانبالقنودحاوىناواثيشامهنيبلصيملوانموقةياوريفو٠يشبامهنيبلميملو
ندمجلاةنسلاناىلعاوقفتامهناللاقةفلدزملابنيتالصلانيبعوطتلاكرتىلععاجالا

خيشلالقن١ذكوامهبعمجهاحصيامهنالفنتنمولاقهمادزم\ءاشملاوبرغلا

وهوهنعهتناىضرفنصملاهركذىذلاةديبعيبأفالخركذوكلذيفعامجالاليعامسا
هنعهللايضرةديبعابأنأىلعثيدحلارهاظهفالملوءاهقفلادنعهذوذشلكورتملوق
ما.ىهنفءاشاعد.نيتعكرامهندبىلصدوهسهنبهللاد۔عنايراخبلايفهبدرفت

عمجنودميدقتلامحجفناطثءالولاوبيتتلازاةي.ذاذلابهذوماقاونذاذالحر

ن٥تبجعتيثحلالاقاب.رقهبلعمالكلامدقتخلا4برغألدعدبحتسيهلوق«ريخا-اا

لاقرابالوثيدحكلذللدتساوهفالخلوتبمث.دلايورفيكهتلاهمحرةد..عف١

دقو4تلق+يراخبلاهاوريذلادوهعمنبانعيورملارثالالدتساهتلاهمحرهللو

مدمتممناوريخأتلاعمجيفةيفاشلااضيأهبلاقلبكلذبدرفتيملةديبعابأنأمدقت

ملأهلاوهفالخىلعروهمجلاوهركذمدقتدقودوعسنبانعرمالا
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ءاجام
جحمناماعىلاتهللانذأامللاقةديمعوبأهةفرملسوهيلعهنلاىلصهتبطخيفف

» ب٬رفه فقوفمامنلاةجحيهوعادولاةجح

مذةفرءبملسوهيلع"ةتلاىلصهتبطخيفءاجاميتح

يموهريغوملسدنعهللاملعنراجثادحنمباللالو ١ حرشفاهركذمدعتدقو

ينربخ ١
لاقةبعشانثدحرمعنصمحانثدحلاقيراخبلافواهركذمدقتئةالهلاليق

ءينلا+تمسلاقامهنعهللايضرساءنبات..سلاتدبزنراجتعمسلاقورغ

كنذاامهلوتورنعةندبعنباهماتافرعببطخ4ملسو4.۔اعهللاىلص

هلعةناخجحلانوكيلوممكسانهسانلالياكلدبيملسوهأعهنلالصهئ.نفرصايا

تقولااذهىلاجحلايلسوهيلعةللاىلص»»رخأامناهنابراعشانذاهلوقيفوكسانملانم
ةوماعلااذهيفالاةرجملادمبجحلاىلاجورخلايفهلنذأيملتيحىلامتهتلانمرمأب
اميدوتهعدولردصممساواولاحتفبهعادولاةجحهلرمت»كلذةمكحيفليقاممدق

هيلعةتناىلصهنلالو۔رثنالكلذبةجحلاهذهتيمسامناوهرف۔دنعهعيشتنأوه

هح>يهودلوق«عادولاةححهذ_هاولاميكهتطخدعبسانلااهفعد,4ملو

هملسوهيلعةللاىلصفهديترخآاهنالكاذباهرسفامناوهلبقاملريس۔هتهمامتا

تناكاهنالوىنمسانلاعامتجابهدهعرخآوك۔انمابهدهعرخآوتيبلاب

حرصاذهخلاةفرعب«فقوفهلرق»همالسوهيلعهللاتاولصفيرثلاهرمعمامتىلع

ناخيشلاىوردقواهبملسوهيلعهتناىلصهفوقولاحةفرعبتناكامناةطللاهذهنأ

تالاقرحنلاموبملسوه_ِاعهنلاىلصانبطخلاقةركبفأثيدحنماهلوأنمةعطق

ملسوهيلعهتاىلصهركذرركتدقهلعلوةليوطةبطخركذفخلارادتسادقنامزلا

ةرماهركذوهنعهنلاىضرةديعيبأدنعتباثلاوهوةفرعبةرماهركذفةعطقلاهذهل
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رشالفضرالاوتاومسلاهللاقلخ.مويهئيهكرادتسادقنرامزلاناسانلااهبألاقو

يهمايقلامويىلاةهجلايذيفجحلانأوالاىمحمةدعالوأسنب »

نامزلايرادتسادقنامزلاناهلوق»نيخيشلادنعتباثلاوهورحنلاموبهتبطخيف

لوالاهلاحىلعمجروراديأرادتساىنعموةنسااانهدارملاوهريثكوتقولاليلقلسا
يفاذكةفاضالابموبةئيهكهلوقو»اهثيسنبةيلهاجلاريختنالبقهيلعةتناهقلخيذلا

قلخموبهنثيهكىرخاةخسنيفوانموقةياوريفاضيأةخسنوهوانيديأبيتلادنسملاخسن
فوذعردصمةفصفاكلاوهتلاحوهلكشوءىشلاةروصةئيهلاوضرالاوتاومسلاهللا
نبذللانيرينلانماهفاموضرالاوتاومسلاناقلخموبهتلاحل:هةرادتسارادتسايا

باسحلالصأىلاداعنامزلانأىنعملاو»رهشالاوةنسلاويلايللاومايالافرمتاهم
ماعلكنوكينأوهوضرالاوتاومسلاقلخمويهمضووهللاهراتخايذلامضولاو
يفبرملا«تناكو»اموينيثالثىلانيرشعوةعستنيسبامرهشلكوارهشرشعىنا

يننااماعاولعجفكلذاوريغمهنرلهاج جمحلانوئسنياوناكمهنافرشعةثالثاماعوآرهشرشع

ة:سلاكلتريصتفىغامهوئسزيذلارهشلانولعجموهدعبرخآرهشيلارهشنمنيماعلكيف
ءيدلاامناىلامتلاقامكاهريغنومرحومرحلارهشالانولحيفاهرهشألدتبتورشعةثالث

اميفجحيتلاهنسلافيلصالاهرادمىلعهررقوكلذىلاعتهتنالطبافةبالارفكلايفةدايز

هعضومىلا"هجحلاوذلصويتلاهنسلايهعادولاةجحملسوهيلعهللاىلصهتللوسر

"هجحلايذيفجحلانأوالاىصحتةدعالوأسنبرهشالفملسوهيلعهتلاىلصهيبنلالاقو

نامزلالوأيفردقملاهتقونعرخؤييأأسنيرهشالفهلوقچىنعمو»»"همايقلاموبىلا
ندعالفهلوتهىنعمو ىلاسانبراهبلعاهعضويتلاةدعلاريغرهشالايفدمتيأىصح «

رخآآرهشهناكماومرحوهولحانوبراحممهومارحرهشءاجاذااوناكيواتيبلالاو «

رهشلكيفنوجحماوناكدهاجحملاقوددملادرحاهربتعاو,شالاصوصخاوضفرىتح

روهشلايقابيفكلذكونيماعمرحملايفاوجحمثنياعهجحلايذيفاوجنيماع



(٢٢١(
. ءاحجام

سانلاطخهجحالةديبعوبألاقهيههفلدزملاوهفرعنمعفدلاتقويفاح

ىلمعسهشلاتراصاذاتافرعنمنومغدباوناكناثوالاوكرشلالهأنالاقفةفرعب

ىلصءيبنلاجحمثةدعقلايذنم"هيناثلاهنسلاعادولاهجحلبقركبيبأةجحتقفاوف
تخسانتدقءيسنلارهشأنامهملعاوىنمبرثاعلامويلابطخولبقملاماملايفملسوهيلعةنا

تاو.سلاهللاقلخمورهشالاباسحهيلعهللالهجامىلارصالاداعونامزلاةرادتساب

عأةتناومايالافنأتسميلدبتتالكلهيلع"هظفاحملابمرمأوضرالاو

متيهفلدزملاوآهفرعنمعفدلاتقويفءاجامتح

فوقولامظعالاهنكريأ"هفرعجحلااجدقو"هفرعبهفوقويأ«هجحمتااهلوت»

ةاكشملايفةبطخلاهذهركذلا(ةفرعبسانلابطخهلوق)مدنلاةبوتلاهنموةفروب

)ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر)بطخلاقةمزحمنبسيقنبدسحةياوررم

يفيأهحراشلاقوهقاسوانبطخلاقويتهيبلاهاورلاقمثخلاةيلهاجلالهأنالاقف
رجحنبالوقوناميالابعشيفهاورىقهببلانآىنمييرزجلاهركذنامالابعش

رمعنعاملسمالاةعاجلاىوروهدحأفهبابنمتعلاطدقوهتحصبملعأةلاملسمهاور

مهفلاخريبثقرشأنولوةيفس.كلاعلطتىتحمجنمنوضيفيالةيلهاجلالهأناكلاق

ةجامنباودمحأةياوريفوسمشلاعولطلبتضافأ(ملسوهيلعهلايلص.يبنلا)

حتفبريبثوسمشلاعولطوهوقورشلايفلخدأيأقرشأهلوقف(ريننابكريبثقرشأ)
املابجمظعأوهوةكفورعملبجةلمهمءاراهدمبةيتحلانوكسوةدحوملارسكوةثلئال

كرشلالهأناهلوق»عرسأاذاسرفلاراغأمموقنمذوخامعفدنيأريننايكهلوقو
اوناكايرتنافاتيرقادعاممهبدارملاوبرملانمةيلهاجلالهأهو«نانوالاو
اهبنوزاتمبممسةنالاهولمحةيصوصخةفمادزملاانوفقيااوسانلاعمةفرعبنوفةيال

هفومهتزيفبرملارثاسنع ضافأثيحنماوضيفأمتلىلاعتهلوقلزنم هلوقف؟سانلا



(٢٣٢(

سمشلاتمطاذاةفلدزاانمنومفديومههوجويفلاجرلامتاماهناكلابلانسوةر

ىتحتافرعنرممفدنالاناومههوجويفلاجرلامئامعاهناكلابجلاسوءرىلع

انيدهسمشلاعونطلبقتلاءاشناادغةفلدزالنمعفدنومئاصلارطفيوسشلابرغت
» نانوالاوكردلالهأيدلفلاخ «

بورنلاالبقاهنلاهيبشتخلا4سمشلاتراصاذاهلوقو»وجرييأهنو.فد

نوكتبورلالبقسمشلانأكلذولاجرلاهوجويفيأ«مههوجويفهلوقر»ريس

ىلعلجرلاةمامعنم؛يشردحننابكلذومههوجويفلاجرلامنامماهنأكلاجرلاسوءريف
املباقيامىلعاهوضععبامنابورغلاتقوسمشلانالمهسوءرىلعلقيمامناوههجو

سورىلعمقيامهبشدقوعولطلاتقواذكواهطاطحمالسأرلانههقوفامىلادعتيملو

هجولاىلعةردحنملاةمايعلابقفالانمسمشلاتندامنيحراهنلايفرطبءوضلانملابجلا

وأحيضوتلاديزلمئاعيفةفاضالاوةمالاضايبناعمللبجلاسأربناجيفممليهنال
رشعميأچاناوهلوقو»»مئايملاهبشيامنهسوءرىلعنافبارعالاءاسننعزارتحالا
يفلخدبيأچمئاصلارطفيوسمشلابرغتتحتافرعنمعفدنالهلوقو»نيملسملا
اذهىلامفدلاريخاتورطفيملوأرطفأءاوسبرمثلاولكالاهللحفراطفالاتقو

مدهيلعليقوهححدسفليقبورغلالبقفدنانموقرثك١دنعواندنعبجأوتقولا

عجريملنكوهفهكردبملناوهيلعءيشالفبورغلالبقفوقولاكردافعجرناوطقف

عولطىلااهبثكملاهركيرافسالادنعيأههسمشلاعولطلبقهلوقهملعاهنلاو
عضاومباودلاوسانلارظنبنبحعمجنمةعفدلاهناهمحرديزنبرباجلاقاقافتاسمشلا
حتفب(انيدههلوق)مماوق يدهلفلاخمهلوقوانتقبرطوانتريسيألادلاتوكسوءاملا
لهأواهدابع(اماهأو)ما:صالانانوالاومهنقيرطومهتريسليأ(نانوالاوكرشلالهأ
ملعأةناوهبنوستللاهباحصأكارشلا



(٢٢٢(

ءاجام
ناكفيكديزنبةماسألئسلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأهمفدلايفريسلايفه

قنعلاريسيناكلاقعفدنيحعادولاةجحيفريسيهملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ميهعفدلايفريسلايفءاجامزح

ماشهنعاطوملايفومسللئاسلااذهولوعفمءانبلابههديزنبةماسالثسهلوقه

نبدامجقيرطنمملسمل-سلاجنأوديزنبةماسال:سلاق,هيبأنعةورعنا

نعهولاسامعاوديزنبةماساتلا۔لاقوادهاشاناوةماسالئسهيبانعماشهنعديز

هنالكلذنعلاؤسلابةماساصخاماوهملسوهبلعهللاىلصههل.ةباودتقيلكلذ

اطوملايفكلامهاورثيدحلاوةفلدزااىلاةفرعنم(ملسوهيلعهتناىلصةنالوسر)فدر

ةياوريفدازمفدنيحهلوقلهمهريغوةجامنباويئاسنلاودوادوبأودمحأوناخيشلاو

ةضافالايفعفدلالمعتسيامناوليقةفرعنمفرصنايأعفدىنعموةفرعنممانموقدنع

ةفرعنعهسمتمفديأعفدينعمليقواضعبمهضعبمفديكلذمهريسميفسانلانال

ليقوعارسالاوءاطبالانيبريسفاقاهدعبنونلاوةلهملاحتف«قدلاهلوقهاهاحمو

بصتناوهبادلاقنعهبثارحتيريسليقوحيسفلاوطالاوهليقوةعرسيفلهسريس

» ةجرفهلوقو»قنملاريسلاريسييأةبفصولاىلعوأىرةهقلاباصتناةيردصملاىلع

يفوانموقدنعةياوروهوانيديأبيتلادنسملاخسنيفاذكءارلانوكسواهحتفوءافلامضب

هركذامكدحاوىنمبامهوةحوتفمواوفميجلانوكسوءافلاحتفبةوجمهدنعةياورلارثكأ

ةليقثلاةلمهملاداصلاونونلاحتفبهصنهلوقو»عسنملازاكادارملاوهريغوربلادبعنا

1 هلصأواهدنعامىهقأهبجرختستيتحهبادلاكيرحتصنلاديبعوألاقعرسأ.أ

يفريسلا"هبةيكهفرعمنمرثكأثيدحلااذهيفسيلربلادبعنبايلاق»ءيشلا
لاجءتسالالجالهلفمهنودنفجاحلا"همثأمزلاموهولاقةفلدزااىلاةفرعنمفدلا

) حج,حصلاعمللا_.ينا (
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«ربسلايفةعرسلاوهقنعلاوقنعلاقوفصنلاوصنةجرفدجواذاف»

متو:ةفادزااةالصلايفيراصنالابوأيباثدحاح

يلصيبنلا)بحاصيراصنالابوبايبأنعينغلبلاقديزنبرباجنعةديبعوبأ»
برنملاعادولاةجبحيف(ملسوهيلعهتلاىلصةللالوسر)عمتيلصلاق(ملسوهيلعةتنا

«اعيمجةفادزملابءاشدلاو»

ةنيكسلاوراقولانيتحلصملانيبعمجيفيأةفلدزملاءاشملاممالاىلصتالبرغللانالةالص

ىلعليادهيفَهعزخنباهلاقو»ةالصلالجالاهدعدنععارسالانمبوةمحزلادنع

ىلعلومحماعجىنأىتحاهيديةمفارهتقانتيأرافلاقةماسانعسابعنباثيدحنا

ةينيكنعلاؤسلاىلعنوصرحماوناكفلاسلانااضيأثيدحلايفوهريغنودماحرلالاع
صنلاوهلوقفكلذيفهباودتقبلهنوكسوهتاكرحميجيفهملسوهبطهاىلص»هلاوحأ
جردمهنكلةماساريغنعهناريسفتلااذهرهاظوةعرسلايفهنممفرايا«قنعلاقوف

نبميحرلادبعويئاسنلادنعنايفسويراخبلادنعناطقلاىحهجردأاذكوثيدحلايف

د۔ہمحنيباذكوةورعناماشهنمريسفتلاناكلامدنعوةعزخنبادنععيكووزاممل۔

نمريسفتلاناماشهنعامهالكةناوعيبأدنعضايعنبسنأوملسمدنعنمحردبعنبا
امهونايفسنمهناةميزخنبادنعوعيكونمريسفتلاناهيوهارنبقاحسادنعوهمالك

مالكنمنوكيالمتحعفنصاادنعوهوا:هوقدنعيلاريسفتلامجرفماشهنعهاذخأاما

عأةللاورهظألوالاوةديبعيأمالكنموأراج

مدةفلدزاابةالصلايفيراصنالابوبأيبأثيدح]
يفةفادزملابةالصلاحرشمدقتاذكوةالصلايفنارقلابابيفهحرشمدقتدقو

اضيأهاورثيدحلاهيراصنالابوباييأنعىنغلبهلوق»امنآمدقتاةماسأثيدح
تباثنبيدعنعديعسنبيحبنعهيفكلامدنسوملسمويراخبلاواطولايفكلام

عمىلصنأهربخأيراصنالابوباابأناهربخايمطملاديزينبةللادبعنايراصنالا



)٦٢٣٥(

ءاجام
هللألوسر)لاقلاقرعنبانعينذلبلاقةد..عوبأ:1ىنعررسلايدا,يفال

ايداوكانهنافقرشلاوحمهديبمنوىنمبنيبشخالانيبتنكاذا(ملسوهيلعهللاىلص

اودلونيحمهررسهيفتعطقينعب.ںو..اهتحمرسًهحرسهيفررسلايداوهللاقب

ه«ىنمىلعنافرشمنالبجابشخالاوةميظعلاةرجشلاةحرسلاهيبرلالاقه

اميجةفلدزملابءاشعلاوبرغملاعادولاةجحيفملسوهيلعهللاىلصهللالوسر «

هيهيجبررسلايداويفءاجامزتم
نبورعنبدمحمنعكلاماضيأهاورثيدحلاهرعنبانعىنغلبهلوده ىلئدلاةلحاح
تتلزاناناورمعنبةننادبعيلالدعلاقهناهيبأنعيراصنالانارمعنبدعنع

لهلاقفا,لظتدرأتلقفةحرمدلاهذهتحتكلزنأاملاقفةكمقيرطبةحري ثلذريغ

تنكاذ"(مل۔وهيلعةتلالصةللالوسر)لاقرممنبةتنادبعلاقفكلذالايناززأامالتلقف

دنسلابكلامنعمساقلانباقبرطنميئاسنلاهجرخأوثيدحلاىنمنمنيبشخالانيي

ىلعنافرشمنال.جنابشخالاىلاعتهللاهمحر2رلالاقهنبيبشخالانيبهلوق«مدقتل

لابجلاشاخالاودح۔اقوفىنمةبقعلاتحنيذلانيلبجلاامهبدارابهوناالاقوىنم

هلوتو»راشايأةمجعمءاخمهخمنوهلوقلةصاخىنموةكملابجلمسااهنالاقيو
نيسلامضبوهويداولاظفلطاقسابررلاهللاتبكلامةباوريفوهرردلايداو

«ةحرسهيفهلوة+يصلاةرسنمةلباملاهعطمتاموهوةرسعمجءارلاحتفمماه۔۔كو

هري۔غلاقوةمظعلاةرحشلايهعيبرالاقةنكاسءارامهنيبنيتلمهملاءاملاونيسلاحتفب

فنصملاةياورتناكناودحاوىنعملاوةرجشهبكلامةياوريفوبعشامفةلوطةرجش

ةتنايضردبزنبرباجلاقييبننومبساهتحترسهلوق»صنأىنعملاىلعيهوصخأ
ضء؛لاقو}٢ررستءطةفاهنحماودلوماكلذواودلونبحمهررسه.ذتعطقينيهنع
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ءاجام
هبلعةتناىلصهللالوسرفصخرلاقةديبعوبأميهقيرشتلالايلىنبتيبلافلت

هرحنلاموينومريوةتوتيبلايفلبالاةاعرلملسو

كلاملاقوهنمعطيذلاعضولاةرسانالةرواحملاةقالملزاحمهررستمطقا:.وق

دحاودعبادحاواهتحتاوثبنتيأرورسلانموهفبيبحنبالاقمهرسيامماهتحتاورشب

ملعأةتلاونيئيبنلاعضاومبكربتلاهثيدحلاينو»كلذباورسف
تهقيرشتلايلايلينمتيبملايف.ةاجا.تمح

ةليللكللمدهيامفلمفنافرفنلالبقاهريغيفتيبللجاحالزوجلفاندنعبجاووهو
ةنادبعنععفاننعكلامىورومالسلاوةالصلاهيلعهلوقوهلفنمذوخأمهوجوواهنإب
ىنثتسيوهبقعلاءارونمىنميلايلجاحلانمدحانتيبياللاقباطخلانبرمعنارحنبا

نباوسابعنباثيدحيفامكةياقسلاباحصأوبابلاثيدحيفامكلبالاةاعركلذنم

هكتببنا(ملسوهيلعهنلاىلصةللالوسر)نذأتساسابملانأدحأونيخيشلادنعرم
رهدسابملابكلذصاصتخاىلامهضعب«بهذوجهلنذافهتياقسلجانمىنميلا

نش٤«ليتو«مشاهونإمهوهقيرفهليقو«هلآهعملخدبهليةو»دومج

هريغلةياقسلممولىتحسابعلاةياقسبكحاصتخبليقمثكلذهلفة.اةسلاىلاجاتحا

لهونيبراشللءالادادعاكلذىفةلعلاوهمعنممهنمواهلجالتيبملايفاهبحاصلصخريمل
صاصتخاىلعروهملااولامتحالحهريغولكالانمهانعميفامهبقحليوأءاملابكلذصتخم
كلاموةسخلاهاور.مهنعهللايضرفنصملادنعلسرمثيدحلاهصخرلاقهلوقكلذ

يدع,نبماعنع يفوضاقمجةاضقكعارمجءارلامض4ةاعرلهلوق»يذمرتلاهححصو

ةباوريفدازتابردصمةتونبلايفهلوقواضيأعارعمجدملاوءارلارسكبءاعرلانموقةياور

سانلايمرينيحةبقعلاةرجيأهرحنلاموينومريفهلوقفاهنعاجراخيأىنمنعانموق
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) .رذ رفنلامونومرمنيهوإنوهربدغلادعبنهوةانغلابنو )

. ..
نيحسمشلالوزتنادمبكلاذورحنلادعبيذلامويلابياهةادغلابنوهرإمتهلوو»

نببامبرةاهرواحعىلعءيشاامساقالطانمآزاحمةادذلاا,ياع.نلطأااورااسانلايمري

نوتيبيلبالاباحصأناكلذواهفزوجتالفدغلانوهربمثكلامةياوريفولاورلاوغادنلا

نوهريهلوقو)ةادغلابهلوقىلعفوطع..هدغلاںسوهلوقإفسانلام..نوحبصي.ممابايف

مويلايفنومريوقبرمثتلامابألوأيهوةادغلابنومريمهناىنعملاوهلبقاملريسهت(نبموب

حتفب(رفنلاموينومربمنهلوقو)نيموييفذوءر!مهفقيرشتلامايأينا:وهوهدعبيذلا

هبفوقبرمشتلامايأنمثلاثلامويلاكلذويننمفارصنالاوهوءافلاناكساونون

مهري_نكمميلع:الاولجمتناامأولاقهيلااورخأتناينعييشحملالاقيناثلارفنلانونكي
يمرنيبعمجيهااةاعرلاهصخرناءالملانمةعايجدنعو كلاملاقدحاومو؛ىفنيموب

دنلانماومررحنلاموييلييذلامويلاىذماذافرحنلاموينومرمهناثيدحلاريست

دحأيضقيالهنالكلاذمرمويلنومررمثىغميذلامويللنومريفلوالارغنلامويكلذو

رثنلامادبنافلاقكلذدعبءأضقلاناكىضموهبلعبجواذافهيلعبجىتحائيش

تيدحلاريسفتاذهاورفتورخآلارفنلامويسانلاعماومردنلاىلااوماقأناواوغرفدقف

روهججاونيمويلدغلادعبنمودغلانومربمثرحنلاموينومريهدنعتيدحلاظفلنكلهدنع
لامهلنمكلذب"هيفاشلاقحلأوءاعرلاوَهياةسلالهأبتيبلاىفةصخرلاصاصتخاىلع

لاقوهدهامتيضبرموأهتوففاخمرمأوأهعابطفاخ تاروكذلايفمدلابةيكلاملا
وهوةليللكنءعمدهبلعبجواهريغنمىنعتيبملاكارتنةيالالهأوءاعرلاىوس

دحأنعروهشملاومهردقدصتلااضنأهنعونيكسمماعطةلرللكنعيمفاشلالاقو_هدملا

عأةتلاوهبلعءيشالهبفنلانعو



(٢٣

نماثلارابلا
«مارحالابجوياليدحلادلقتناإهمتهمءاجامتحةيدنلاوءازجلاويدلاىن

هنايفسيبآنبدايزبتكلاقيردلاديعسيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ «

ميهيةيدفلاوءازجلاويدحلايفنماثلابابلازح

ففخمولقثمعنلانممرحلاىلاىدهباموهفيدهلااما(ةيدغلاوءازجلاويدملايفهلوق(

لجرللتدهأوففخملاعمجليقتتلابيدهلاليقواضرأفيفختلاوليقثتلادهددهةدحاولا

مرحلاىلايدملاتيدهاوريمالليقثلابةيدهوهفاماركاهيلاهبتشبفلالاباذك

ذوخامهوحنوديصلاىنهتانجوأهمارحايفهتيانجىلعةبوةعمرحملامزلياموهف(ءازجلااماو)هتقس

هسةتهبقيناسنالاهلديييذلاردقلاورف(ةيدفلااماو)ةبألامنلانملتقاملثمءازجىلاعتهلوقنم
وأمايصنرمةيدففىلات)هلوقنمذوخاماهوحموأةدابعيفهنمعقوريصقتنم

عأةللاو(كسنوأةقدص
متيهمارحالابجوباليدهلاديلقتنأءاجامح

مهلكملسمويراخبلاواطوملايفكلامهاورثيدلا«يردلاديعس.يبأنعهلوق»

يأچنايةسيأنبدابزبتكهلوق»ةبراصنالانجرلادبعتنبةرمعثيدحنم

ينبنامزيفكلذبارباجثدحديعسابأنأكونايقسيبأنبةيواعمدلاوبرحنبرخص
ةميدخوآركمهيبأبهاباةيواعمقاحاتسادمبةمالادنعةبسنلاهذهبدايزرهشنيحةيمأ
الوةعساوكلذبةيقتلاوءارمالاةوطسنمافوخنايسيبأنبدايزاولاقفسانلامهاقتاف
ينبةلودتضرقنا قاحاتسالبقوةيمسنبدايزوهيبأنبدايزالاهللاقيناكامهيمأ
تمتىنقثلاةدلكنبثرالاةالومةيمسهمأتناكوديبعنبدايزهللاقيناكهلةيواعم
دہشةيواعمةفالخيفناكاملفهيلابسنيناكوهشارفىلعدايزهلتدلوفروكذملاديبع

«ببسو9ةيواعمهتحاتسافهدلوادابزنابنايفسيبأرارقاىلعةبواعمعابتانمةعاج



(٢٣٩(

نبلهساهمجرخانيحسرافادابزىلوناكايلعزأىنثملانبرمعمةديبعأركذايفكلذ

رمأحلصىتحاهروكيفلقنتيلازامواهيلعبلغىتحاضعبمهضعيبدايزبرضففينح

نايلسوهللاديبعهاطرانبرسبذخأ.هذدهتيةيواهمناكرخطصاىلعهالوحسراف

مدقفهلمعىلعهدريوةيواعمةعاطيفلخديوعجربلنااهعنلتقيلمحسهيلابتكوهيدلو

ىصقالاضرنلامرأةيواعمىلعهمودقلبقدايزللاقةبشنبةرينملاناكوةيواعمىلعدايز

ةيوامللعيابدمويلعنبنسحلاالاادبدحأهيلادميالرمالااذهنافلوضفلاكنععدو
لصتوهلصأىلاكلصألقنتنأىرألاقىلعرشأفدايزلاقنبطوتلالبقكسفنلاهذخف
الوهتنمريغيفآدوعسرغنأةبعشنبابدايزلاقفءامصانذأكنمسانلاريعتوهلبحكلبح
ةبعشنايأرذخأوىوعدلالوبقىلعمزعداننا.هقسفقرعالوهحتفةردم

اهرعشنعتفشكوهلتنذأفاهاتأفانيخأرمأنعنايفسيبأتنبةبربوجهيلاتلسراف

مجودجسملاىلاةيواعمهجرخأغميرموأكلذبينربخأيخأتنأتلاقوهندنيب

يفرابخانأوفئاطلابانيلعمدقنايمنابأنأدهشألاقفيلولسلاجرموأماقفسانلا

ينتئالاقفةيمسةدلكنبثراحلاةيراجالادجألتلقوهتيتأفيغبىننبالاقفةيلهاجلا

وبألاقفامتاشثعبتملوآدهاشتشبامناصابأليالهمدايزهللاقفاهرذقواهرفذىلعاهب
كبذخأ.قلهللاوتيأروتنياعامتدهنشامناو"يلابحأناكليتومتبنغأمتنكولميرم
همتلقفهنيبجحسميلعجرخناثبلافناشهدتدمقواهيلعبابلاتقلغأواهعرد

دايزماقفاهيفنمرفذواهيدثنمءاخرتساالولميرمابأاياهلثمتبصأاملاقفنايفسابأ
ايدنديبعناكامناوهلطابمكلذقحيردأتسلومسمسامركةدقدهأشلااذهسانلااهيبلاقف

تنبهيفصوخاديعنبسنويماقفاولاقامبملعأدوهشلاواروكشمايلواروربم نبدسأننبديبع
ملسوهيلعةللاىلصهللالوسرىذقةيواعمايلاقف"هيمسةالومهيفصتناكويفقثلاجالع

"هلانخعشارفنالرحملاناورهاعللدلولاناتناتيضقورجلارهاعللوشارفالدلولانا

هانزىلعرميبأةداهشبملسوهيلعهللاىلصهللالوسر"هنسنعافارصناوىلاعتهللاباتكل

ةريطكبنريطالوأنيهننتلسنويبهتلاو"هيواعملاقفنايفسبأ سنوبلاقفاهعوقواثيطب



)٢؛٠٤)

مرحايدهىدهأنملوقيسابعنبةتنادبعنالاقفاهنعهللايضرنينمؤملاماةشئاعىلا

ييدهبتشبد۔ةوهيدهرحنيىتحجالاعمرحنامهلع

لاةبوكلذيفمكحلامانبنمجرلادبعلاقفهللارفغتساومعنلاقمقأمثهتناىلاالاله

|يريجلاعرقمنبديزيلهنأ
هيتالالجرلانعةلفلغم»برحنب"هيواعمغمالأ»

هينازكوألاقينأىضرتو٭فعكوبالاقبناضنتأو»

ه«ناتالادلونمليفلاحرك«دايزنمكمحرنأدهشاف»
هلوقنماذخأ4هدهرحنيىتحجاحل|لعمرحنامه۔اعمرحايدهىدهأنمهلوقط

يفهصفململسوهيلعهللاىلصهلوقنمو(هلحيدهلاغلبيىتحمكسوهراوةلحنالو)لاست

يضرهناكلذورحاىتحلحاالفيدهترلقوىسأرتدبلينايتألاديعسيأثدح

هنلبيملواهظفح"هنسىلعدمتعاهناوأهلةرمئابملاىلعيدملارصأيف"هيلوتلاسافهنعةلا
تنكلاقهللادبعنبرباجهيبأنعرباجنبكلملادبعنعهريغويواحطلاىوراهخسان
يالاقفهيلجرنمهجرخأىتحهبيجنمهصيقدقفلسوهيلعهللاىلصءيبنلادنعاسلاج

ناكمىلعرعشنو'مويلادلقتنااهبتشبيتلايندبترمأ ملفتبسنويهيقتسبافاذىك
نباقفاوهدةو»هبفهجحالففيعضهدانساوىسأرنميعرفنمجرخالنكأ

نيريسننباوءاطعويمخنلاويلعورموةدابعنبذعسنبسيقورمعنباكلذىلعسابع
ةلحرمىلعتناكمفةكمىلاورماتجرخنايفسوبألاقعيرلاىتفأهبونورخآو
لاق"هندبىلرتشاماسمإيالضافناكوطقلاملسمهللاقياملىلومترمأةرسعبلانم
انيلعلخدينافاختاناانعنصامتلاقفلاقلعففلاقاهرعشاهلتلاقفهندباملىرتشاف

بجودقاهللافلاقهلأستعبرلاىلااملسمتهجوفاهناكمتماقافلاقكلذنمءيش
يدكلاخبشلاهديو»كتندبيرحنتىتحمرحملاهنعكسمبامىك۔هافمارحالاكيط
ملعأالفةرمعلاوجحلاىنعمريغلالفنهقاسناولاقةرمملاوأجحلليدملاقاسنممكلذ
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لاقكرمأبيلاىتكاف لوسريدهدياقتلتفانأسابعنبالاقاكسيلوةشئاعتلاق

ثعب.4ملسوهبلعهللاىلصهللالوسر»اهدلق.يديبهمملسوهيلعهتنايلصهللا

هبدهرحنيىتحهلهللاهلحاائيشهملسوهيلعهللاىلصهتالوسرمرحمبملفيبامماهب

ريصيالنورخآوريبزلاناوسناوةشاعودوعسمنا4لاقو«4۔اعمارحالابوجو

نءعءامنلافشكنملوأيرهزا»لاتو«راصمالااهمفبهذكلذىلاوامرحمكلذ

اهلوقسانلاغلبامللاقواهنعةرمعنع.دحلاركذفةشئاعكلذيفةنسلامحلنيبوسانلا

يرموأكلامةياوريفدازكرمأبيلايتكافهلوقفسابعنباىوتفاوكرتوهباوذخأ
دي۔ىنورهيلعاهراكناهنلباماهبلابتكةنأكوعنصياجيدلاهعميذلايأيدملابحاص

رحنيىتحمرحملاهنعكسع\عكسمايديملابتثمه٫اذاادايزناالليقوةشئاعنعروصنمنا

امهلوتو»يردلاديعسوبايأ4لاقهلوق+اهبفوطبة۔هكهلوأةشئاعتلاةفه.ده

سيليأ«سابعنبالاتاكسيلو كربخأامهيفةنسلاامناوسابعنباىتفأامككلذيفةنسلا

ك۔وهيعةتلايلصفهلعفنمتنياعامبرابخاخلاكتلانأاملوقولهةربخودهاشمنعهب
سانلافكفيدههن]ملسيدملاهبدلقبا.هلوأحتفن«ديلقلاو»هبلءافلاب؛رثلالتقو

يديب4مل۔وهبلعةلاىلصهللالوسر:يدهدئالقتلتفانأ.وقةياوريفوهنع

دشولادلاحتملب4يديباهلوقو«ذحاوىنملاورسكلابةدالقعمجوهومجلا.77

تلتفاهناتدارانوكتنازاجحلاموعفدهيفوسنجلاةداراىلعدارفالابةياوريوءايلا

قيدصلاركبابأاهابأديرتةفيغللاةدحوملاركوةزهلاحتفبهيأعماهلوقو»اهرمأب

تدارأنبللانا4لاق«سانلابركبوأحعحماععستةنسناكثعلاتفونإتدافأق

هنأديرتنألمتحمءلاقةصقلاعيمجباهملعكلذبةشئاع هبلعهللاىلصءيبنلاإفلسفرخآ
لوأيفناككلذناناظنظيالثاعادولةجحهيلييذلاماملايفجحهنالملسو
تالوسرمرحيمفاهلوقبكلذبتاكأوسداللااذهةلازاتدارأفخسنمثمالسالا

رمانمهرحنييالوعفمللءاناابهيدهرحنينحهلهللاهلحااثبشهملسوهيلعهللاىلص

)ح.جملام.اجلا٣١يناث(
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ءاجام
يأنعديزنارباجنعةديبعوأ4ةرمعلالعنملطتال1قاسنمنأ«

اولحأسانلالابامملسوهيلعةلاىلصءيبنلا»جوزةصفحتلاقلاقيردلاديعس
رحاىتحل۔>|الويبدهترلقويسأرتدبلن١لاتنفكترعنمتنألحلوةرم

هرعش4دلوهسارهتصعفغمصو١لو۔اغىلادهانأديسلتلاو4عبرلالاقٹ

لوانتهتبدحلايفوهلهأنملالحلاينأبامينأيالالحانبفحبصأفلسمةياوريفوهرحن
ةماقانمناكامامسالوهبمتهبامسناكاذاهبفكبنمهلناكناوه۔ةنب؛يثلاريبكلا
لصالاناوصنلابداهتجالادروضمىلعءالعلاضبضارتعاهفو4ايدلارو.أوعلارشلا

ملعأةناوةيصوصللاتبنتىتحهبىسأتلايملسوهبلعةللاىلصهلاعفأيف

:تةرملالمعنملاحتاليدملاقاسنمناءاجام-

نبنمؤملامأةصفحنعيذمرتلاالاةعاملاهاورثيدحلاهيردلاديعسيبأنعهلوق»
يه«ةصفحتلاقهلوق»خلاسانااناشامملسوهبلعهللاىلصءينال»تلقتلاق

ةح>يفاهنعهنلاىضراهنمناكامالاؤسلااذ_هواهحنعهللاىضرباطحلانرعتخب

.ينلا»نأعادولاةجحةصقيفهريغوملسمدنعةئنادبعنبرباجثيدحيفوعادولا
يرمانمتلبقتساف١وللاتهتحسانلاوةورملالعوهوىدانملسوهيلعهنلاىلص

املعجيلولجرلفيدههمهمسالكنمزاكنفةرعاهلعجوىدهملاقسأمتردتساام

اولحأثيحلفلافكتفلاخمىلعمهلمح؟يشيأومهأشاميأهسانلالابامهلوق»ةرمع
اهنملاؤسلااذهوقيقعلايداوبجحلاىلعاهنلخدأيتلاكترمعنمتنألحتملوةرمعب
اذلوهرمأنعالاكلذنولعفيالمهنأملعتتناكذاةفلاخملاىلعةلماحلاةللانعثحي

هلوقلكلذورحنأىتحلحأالفيبدهتدلقويسأرتدهايناهلوقبكلذةلعنعاهاجأ.
دلقوأمارحالادسنعهسأردبلنمكخهلحميدهملاغلب.ىتحكسوهراوقلحمالوىلامت



(٢٤٢(

ءاجام
ةناىلصةتنالوسر)ناةريرهيبأنعدبزنبرباجنءةديبعوبأهيدلابوكريف «

٭قوسيالجرىنآر(ملسوهياعه

امأوةنسلاهتنيبدقوةالاىنعمنمرهاظفيدلاامأهدهرحنبىتحلالزأيدهلا

دقفنيكسنلانمغرفينألبقلحأنفمارحالايفثكملالوطل؛و,تلاهيفنالفديبلتلا

ديليوهسأرهببصميفغمصوألوساغىلاد.هينأامديبلتلاو»هدصقنععجارلاهبشأ

يفتمدتياللهرعشممتجيلغمصلاوحماثيشهيفلمجيأهسأررعشدبللاقيهرعشهب
(غمصلاو)رونتوروبصكلوغهللاقيونانشالايلوسانلاو»لمقلاهيفمقيومارحالا

غو.صدحاو «ديلتتلاوإ»ةنمصهنمةمطقلاوحلطلاغ.سيبرهلاغمصلاوةريثكهعاونآوراجشالا

هلوهفيدههناملميلةدحاولعنوأنالعنهيفقلعيفلبحهريغوأريمبلاقنعيفلعجنا

ثيدحلااذهرهاظوعأهتناودلتتالمنذلاناىلامتهتاهجرميبرلايأروفاقلارسكبةدالق

يتألاصاقونبدعسثيدكةرمعلاامرحعناكهملسويلعةللاإصءينلا»نايضتقي

درفأمالسلاهبلعهنااهنعهللايضرةشئاعنعيتأيسهناعمعتقلايفهدعبيذلابابلايف
عأةناوثيداحالاهذهنببعلاةيفيكلاءاشنايتأيسوجلا

مدهيدملابوكريفءاجامتح
هلوق»هوحتسنانعملودمحأوناخيشلااضيأهاورثيدحلاةريرهىبأنعهلوق»

ىلعفقأرجحنبالاقچالجرىآر ءاجنماذههمالكلقندقوثحبلالوطدعبهمسا

ةقانيأهزانوهلوأحتفبةندبقوسيهلوقجاثشهيلعاودبزيب٠وظافحلانمهدعب

ىلعاضيأةندبلاقلطتو ىلعةندبلامقتالولاقركذلاريعبلاىلعاهقالطايرهزالادازوةرقبلا

ولاقاهندبمظعلكلذبتيمسةصاخل؛الايهةندبلا«ليقوإةأشلا ل؛الابةرقبلاتةحلأامناوا

نعةندبلايزجممالسلاوةالصلاهيلعهلوقوهوةنسلاب ثيدلاقرفقاولاقةعبسنعةرةبلاوةعبس



)؛:٢)

كليواهبكرالاقةندباهنالاقاهبكرالاقةندباهناهللالوسرايلا_ةفاهكرالاقف"هندب

رقبلاىلعقاطتعضولايفةندبلاتناكولذافطملابايهنيي فوطعملاريغفوطعملانالاهفطعغاساملة

هيلعهتلاىلصءينلاهرئاسياهبكارهتيآردقفةياوريفوةرقمهندبقوسيملسةياوريفوهيلع

نماهنوكذالمارحلاتيبلاىلاذادهمةندباهنادارأههةندباهناهلوقهاهةنعيفلمنلاوملسو

ىلعينخةنأنظلجرازارهاظلاومولمملبالا.. لاقفايدهاهنوكماسوهبلعتلاىلصءيبلاو

لاقةندباهما¡ اهنوكلهلسوهلآوهيلعهتنالصءينلاهىلعكلذفخلهناقحلاومهضعب

ىلعلدببابلاثيدحوكلبوهتعجارميفدازامللاقاذمحلوةدلقمتناك بوكرزاوج
لصفهكرتلاعولحتوأابجاوهنمزاكامنيقرفريغنميدملا لاقهبولاصفتسالاهلسوهيلعتنا
ىلابسنوةجاحريغلهبوكرهركبليقوانريغنموانمموق مهضعبديقوءاهقفلارثكأ

وإرارطضالابزاوجلا ةرورضللبكريهليقوحدافريغابوكرةرورضلادنعبكريم"ليق

هليفوهاةلطميدملابوكرزوجنال«لقولزنحارتسااذاف نمضيوةجاحلاعمزوجب

رلاباهنمصقنام بوكرلاجمرهاظلاله:ضمب(لاقو)بوك ةذااخملورمالارهأظباكسمت

نأب(درو)ةبئاسلاوةريحبلانمةيلهاجلايفهيلعاوناكام ٠ينلا)دهعيفيدهلااوقاسنيذلا

رلازاجأنم(فلتخاو)كلذبمهنمدحأرمأيملواريثكاوناك(ملسوهسرلعةتنالص بوك
ل۔حنااوزاجأكلذكوانموقنمروهلاهزاجأوكلامهغنفهعاتماهاعلمحمنازوجله

يفاضبأ{اوفلتخاو)اهرجؤيالهناىلععاجالاضايعل۔ةنومدةتلال.صتلالعهريغاهبلع
ه_:هبرشيال(ليقو)هنم:قدصته۔ثناف4هبقد_صتيموقلاةفءيشهنباتحااذانبالا

كامأاللوقكاهانعمدعقتالواهمالكبرملااهس,ىدنةلك(كليوهلوة)مرغب.برشثناف

نلحمووا,تحتس,ذكلهيفعقونمللبولاقييورملالاقةكاهيفمقورملاقتةلكاهنا(ليقو)

ل۔ءتحولاقهلهتعجارملجألاييدأتهلاملفيبطرقلالاقواهقحتسيالةكلهيفعقو
زا كلذنعهرجزفاهريغوة.:الايفةيلهاجلاةداعىلعاهبوكركرتيهنأهنعمهفنوكب
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ءاحامةئااثلاوأةيناثلايف

هللادبعناراجلاقاتدبزن!راحنعةدبعوبأمت4۔۔سنع4درلازأج

ههسنعًهندرلا"هديدل١ماعملسوه۔اعهللاىلههللالوسرممانرم:

يفوأةيناثلاةعجارملايفكليوهللاقيأيوارلانمكشهةثلاثلاوأةيناثلايفهلوق»

نمرحزورمالالاثتمالاةرداماىلابذدنلاوىوتفلاريركتثدل١فو«42انلا

املاهداشرانمفنالريغصلاةحارهىاراذارمكلاناو4ووكاذىلاردا

قفاوموهورج>نباهلاق»هفةوبفقاولاعافتنازاوجيراخبلاهنم«طبنتساوه

نرموةيفاشلادنعحصيالسفنلاىلعفقولافصاخلاامأوة.املافاقوالايفروهمجل

ملع١هللاويدنعححلاوهوه“تلق٢ممةفاو

دةءع.سنعةندرلاناءاجامرم

راجنعمهدنعة٫اورفدجاوناخ.شلااص١هاورثدحلاههللاد.عن'رباجنعهلوة{

4لايفانءةملكرقبلاولالافكرتشنل١«لسوه۔اعةتلالصهتلالوسر+انرمالاق

ريغيفحصيكلذكوكاذنودايفحصيدمفهتحصطرشوءازجالاةلالناسةع.سااو

ملسمدنعرياجثدحفك4دهيفا۔اعكرشا4ملسوهلعهللاىلص«٨الاضيأدارفالا

هاعبجاولانالد.۔.هعلاءاز>حيدهفالازئاجيديملاع:يفاكارتشالاو+هريغو

مهلكاونوكبناكارتشالايفطرتشيةفينحوبأهلاقوهمنلانملتقاملثءءزجلا

دوادنعهنيضرتغماونوكيناموقطرتشاوةدحاومهبابسآزوكَننارفزدازونبرةنتم

ثدلاوامنطمزوجنالكاامنعوبجاولا.زودعوطتلايدهفزوجنةيكلاملاضعبو

ةنسلاوهفلبالاامأاهمرةبلاولباللرحنلازاوجىلعليلدهيذخاهانرحتهلوقلههدرب

(ةيبيدحلاماعهلوقو)لوالاىلعلديثيدحلاوحمذلاورحنلااهبفزوجماولاقفرقبلاامأواهيف

معيزجمالوةعبسنعانيزتححيا(ةعبسنعهزدرلاهلوقو(ةرحلان-تمسماعوه
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ءاحام"هعبسنعةرةبلاو

اع7نينمؤملاما"هشئاعنعدبزنبراجنعةديبعوبأءاسنلانعرقلارحيف

يذنمنيقبلايلسخملسوهبلعةتاىلصةتنالوسرعمانجرختلاق جلاهناالاىرنالوةدمةلا

كلذبتيمساممااهنالةندباهتيمستنممهفيامادعاصفهايشعبسةلزنممتناكاذاالا

"هقحءمنوبلنباونوبلةنباوضاخمنباوضاخمةنبانارئالايفلاقاذهلواهندبملظل

هعسنعاهتوفافةذثلاوهسمخنع"هعذلاولاقيزجمالضاخنبانودودحاونع

هلوق(4٨نعاهتوفاذ"هنسلاو"هسمخنع"هينثلاوهثالثنعرقملان“ةهعذملاولاق

ل٧الانمنب۔عونلل"هماءهدبلالمجنمنعماعلعصاخفطع)هعبسنعةرقبلاو

بوكريفكلذيفاللامدقتدقولبالابهصاخاهاعجنم.دنعرثانمفاطعوهورةبلاو

متتءاسنلانعرلارحفءاجام-عأهللاويدهلا

رخهلو)دمحأوناخيشلااضآهاورتيدحلا("هشئاعنعهلوق) ةتناىلصءىنلاهءاسنينهت(انج
نمنيقبلايلسخهلوق)اعستنكوعادولاةهج>يفهههنججحنهنافاميج«ملسوهبلع
كلذبىبسواهركوأفاقلاحتفبةدسقلاوذوةرجملانمرشعهنسيفىأ(ةدعقلاىذ
نمملسوه.اعهنلاىلصهجورخناليلايللابتربعاماولاتقلانعهفنودعساونكممال

ىلصواجتامنيتعكررصملااهىلصفةفيلملايذبلزنفرصعلاورهظلان»ناكةنيدملا

ئةليللاكلتنهيلعفاطفهعمنهلكهؤاسنناكورهظلاوحبصلاوءاشعلاوبرغللاهب

ءارلاحتفونونلامضب«ىرنلوهلوق»عامجلالغريغهمارحالايناثالسنلقغا
مهنالكالذالامهسوفنيفعقيموأةنيدملانممهجورخنيحجحلاهنأالانظناليأ
ةشئاعهبتمرحأايفسا۔نلاهفلتخادقو»جحلارهشأيفةرملانوفرعيالاوناك
ةرمعبلهأنممتنكفتلاقاهنأحيحصلايفاهنعتبثاملةدرفمةرمعاهناليقفالوأ
حمانجرخحيحملافاهنعتدثآةدرفمتناكوالو١جحلابتمرح١اهنا>ليقو«



)(٢؛٧٤)

تبلابفاطاذايدههعمنكبم7ملسوهملعهللاىلصهللالوسررمأكمنمانوندامف

محالاذهامتلقفرحنلامويرقبمحابانيلعلخدفتلاقلحناةورااوافصلانببيمسو

«هجاوزأنع(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر)رحنلاقه

عمانيبلرخآثيدحيفاهتبثوجحلاهأالاىرالملسوهيلعهتلاىلصهتنالوسر»

روهجلابهذهيلاوةنراقتناكاهأ«ليو»جحلاب4ملسوهبلعهنلاىلصةنالوسر»

املفهلوق»كترمعوكجحلكفاوطكمييملسوهيلعهللاىلص»»هلوةلانموقنم

هلوقو»ىرخأةياوريفاهنعءاجامكفرس.باوناكنبحكلذوةكمنمانبرقيأهانوند

تياىلص)هنأملسمدنعرباجةياورنممدقتخلاهملسوهيلعةتلاىلصهللالو۔روفرم
عمجوةورملاىلعوهوكلذلاقهناوةورملاوافصلانيبهفاوطدعبكلذبرمأ(ملسوهيلع

مرمأنيحارخآتناكةميزعلاناونيعضوملايفنيترمكلذبرمالاهربركتلامتحابامهنيب

الالحريصبيأهيااثرسكوهوأحتفب(لحبنأهلوتو)ملعأهتلاوةرمعلاىلاجملاخ
ةرمعلمرحانممحلوقيفدحاوةفينحوباكسمتهوحموثدلااذهرهاظبوعتمتيناب

ىتحهترمعنملاحتباليدهلاهعمناكاذاعتمتملاناياهيدهرحنيىتحلحمالفىدهأو

رعنملحبيفاشلاوكلاملاقورحنلاموبهدهرحني يدهلاقاسناواهلامعاغارفدرحلهت

ىتح)ىلامتهلوقىنعمفانباحصالاقورحنيملناوهجحنمجاحلالحىلعسايقلاباوجتحاو

رحنلاموبهلحفاجاحزاكنفاولاقهبعافتنالاوهلكاوهمذلحبتيحيا(هلعيدهلاغلبي

لوسضمللايذبمءاملاركولادلامضب(لخدفلوق)هبدهغلبيموبهلحفآرمت.مناكناو

ىلعحصيامنااذهونارقلامدنملكالالعهبلدتسا(رقبمحلبهلوت)لخادلاسيملو

(هجاوزانعماسوهيلعهللاىلصتلالوسررحهلوقو)ةنراقتناكةشئاعنأمعزنلوق

يفنيرمالازاوجىلعلدينيتياورلافالتخاورحمناكمحمذيراخبلادنعةياوريفو
ىراخبلالدتساو(ةرقباوحذتنأكرمأيةتنانا)ىلامتهلوقلحنذلااهلبحتساورقبلا

ناكولهنالهرسأريغنمهئاسننعرقبلالجرلامذزاوجىلعكلذنعةشئاعماهفتسا



)٢؛٨٤)

ءاجام
نبانعديزنبرباجنعةديبعوبامرحوهوىذأنعه۔أرقاحنمةيدفيفل

4ملسوهلعللاىلصهتلالو۔رعمجحلاديريةرجعنببعكجرخلاقسابعله

تنذاأهناوكلذباهملعمدقتلمتحبهنأبهبقمتو»ماهفتسالاىلاجتحملاهماعبحمذلا
نمنذاتساهناىلعلوح'ذ۔هيوونلالاقونهيلعمحاللاخداتبرغتسااهنكلكاذ

لصالانابملعيراخبلاناكهريغلاقوهنذابالازوجمالرينلانعةيحضتلانال

_ملعالاوناذ:ةسالامدع

ءاجام متممرحموهوىذانعهسارقاحنمةيدف

نإكنعدمحأوناخيشلاوكلاممهنمةعايجهاورثيدحلاههسابعنبانعهلوق»
-هكجرخهلوقىرامسابعناقيرطنمهنعهلليضرفنصلادنعوهوه۔هنةرت

ةرجنبا نبثراحلاندعنييدعبةيءأننباءارااحتفوميللانوكسوةلبملانيملامضه

ننبفوعنبورمع يولبلاىلبنبنارفنبليقنبةليبعنبرصاعنبهشارانبيرمنبداوسنب
فوعنبافيلحوهليقوجرزلانبثراحلانبةثراحينبفباحوهليقراصنالافالح
راصنالافيلحسبليدقاولالاقو.راصنالانمملاسينبفيلحوهلبقوجرزللانب
د_ح\أ(ىنكي)هدحألذراصنالابسنيفهمساتباطدعسنبالاقمهسفننمهنكلو

ةنادبعنإرباجورمنباهنعىوراهاكدهاشمادهشوسامئهمالسارخأتنمسناكو

نباوبهونبديزولئاووبأوباهشنبقراطوسابعنباوصاعلانبورعنبهللادبعو
ةيدففتاززهيومريغومكدالوأعبرلاودحموكاملادبعوقاحساهدالوأوىليييأ

نيتناليقونيسمخوىدحاةنسةنيدملب(يفوتو)ةفوكاانكسوكنوأةقدصوأمايصنم
چجحلاديريهلوق»ةنسنوعبسوسمخليقونوعبسوعبسهرمعونيسمخوثالثليقو
ماعةمقاوةصقلاناانموقنمننسلالهأدنعفورمللاوانيديأبيتلاخسنلاعبجيفاذكه
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قلحبنا«ملسوهيلعةللاىلصةتنالوسرفهرسفهسأريفلمقلاهاذتآفزه

ىألاقةرجعنببءكنعمهريغودمحأودواديأونيخيشللة.اوره.ت>حرد3هديدحلا

خلاكيذؤتكسأرماوهنأكلاقف"هيبيدحلانمز(ملسوهيلعتناىلصهتنالوسر)"يلع
هلهجوالوماساملابجيفهرهاظلمعاماجحلادريفنصملادنعسابعنبالوقف

هيلعةئلاىلص)هنالعادولاهجحةرموهيبيدحلابةرمنيترمآهصقلاراركتبلوقلاىوس

تناكناوهصقلاراركتديإالوعادولاهجحيالاجحلاديريهنيدملانمجرخممل(ملسو
ةرمعلابوارصحملابصاخكلذنانظوالوالاكلاىننهنالامتحالدحاوصخشىف

. ىم . - َ

ةرمعلاىلعجلاقلطالوقتناكلذوالوامسابعنبا۔الكنوكينا(اماو)جلانود

دصقلاسفجحلادارألوقتوامارحالاةلاحيعسلاوفاوطلاوتسبلادصقفامهكارتشال

رهظالارآدجدي۔بليوأتلااذهويوغللاىنعملاوهوتببلاىلا ملعاةتلاو"هعقاولارركت

لوسر)يلعفقولاقةرجعنببمكنعيراخبلايفوههسأرينلمقلاهاذأفهلوق «

يمجوىلعرتانتيلمقلاوةياوريفوالهتفاهنيسأرو"هيييدحلاب(ملسوهبلعهنلاىلصهلل
»

ملسوهيلعةتنالصهلاقلاقفيبراشويجاحىتحيتيحلويسأريفلمقلامقو.ملو

نبالاقخلاچقلحبناملسوهيلعهللاىلصةللالوسرهرمأفهلوق»ءالبكباصأدقل

ريغوأةرونوأصقموأىسوبناكءاوسقاحلابةلازالاقاحلايفافالخملعنالةمادق

خلافتنلاالاتالازالاميجقحلتلاقفكلذنعفتلاجرخافمزحنبابرغأوكلذ

هللامرانامأقحلأانهاهنموقلاصوصخالثمذلاةلازامرحملاناملمتنو

كحكلذيفهكحنافررضلاعفدلهنلازاىلامراجاتحا.يشلكسأرلاقلحمىلاعت
وأهممعفىذاهساريفهباصأنمهللاهمحرديزنبهرباجلاقوهيدتفيوهلعفبقاحلا

ةيدقإ»ىلامتةتلااهركذيتلا.لاصحلادحأكلذةرأفكفهاوادفهدسجيفضرموأهقلح

يلفمرحمريغوأهلثممرحرصقوأمرحمقلحاليقوإهههكهنوأةقدصوأمايصنم
ىلعمدايهنمدحاولك نورخآلاقواضيأمدهيفامئانهلرصقالاناكناودمملاوءاطلا
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كازجتلهفكلذيأةأشبكسنأوأنيكسملكلنيدمنيكاسمةتسممطاوأمايأةثالثمصلاقو

رهشنماثيشطقواءامدافلمتحىشمواهيلاجاتحاماششمرحمالمعزاومئانلالعئنال

زجناوهماعءيشاذحرجنافهريعبنمعقوناكلذكونيصخرملادنعهيلعيشالفهسار

ىلعانموقضبهب«لدتساوىذأللقلحلاىلعنايقةيدفلاهيلعفحرجلاءاودلرمشلا
ةبترمةيدفلانأرهاظلافقلحلاركذبهبقعتو»لمقلالتقىلعاضيأةيدفلابترت

ه:اشبكسناوأنيكسملكلنيدمنيكاسمةتسمطاوأمايأةثالثمصهلوقفهيلع
ةينذتلامومعةدافالريركتلابناسنالكلنيهمنيدمنيكاسمةتسمطاوأكلامةياوريفو

لهجهنافهنودبميقتسمىنعملاوراركتلامدعلصالانالفنصلاةياوريفرركتيملامناو

زاجلالهادنعثلثولطروهولبكمفلاب4دلاو«مهعومجملالندمنيكسنملكل

قارعلالهأدنعوهوث,دجلاىنعمهيلعوثلثولاطراةسمخعاصلانالعاصعبروهف

جراعملانمعباسلايفاطوسبممهفالتخاتركذدقولاطرأةينامثمدنععاصلافنالطر

مايأةتسىلامايأةئالثمايصمايصلافةيدفلانايبيفىلاعتهللاهمحرديزنبچرباجلاقف
مايصلاوةكمبمامطالاوحمذلاولاقةاشكسنلاوةرشعىلانيكاسمةتسماعطاةقدصلاو

نميزجناملقألنايبثيدلايفديدحتلانأىنآرهتناهمحرهنأكوهازجأناكثيح

ثيحموصيهنافموصلاامألاقةاشهلقأوةرقنهطسوأوةندبكسنلاىلعأهريغلاقوكلذ
عضوميأينليقو»»ةكمبنوكبنأبجيلبقفمامطالاوكنلاامأودالبلانمءاش
عتمنلامايصىلعاسايقمايأةرشعمايصلاناهليقو»ةبالايفمهبمكلذركذنالءاش
سايقوهوامايصكلذلدعوأديصلاءازجيف»ىلاعتلوقلنيكاسمةرشعلماطالاو
ىلالدمفربخلاهنلبيملهفلاخنملعلوبابلاثيدحهبحرصامقحلاولبقيالفصنلاعم
حرمامناوكنعأزجأأطوملاةباوريفويكأزجأتلعفكلذيأهلوقلملعأةناوسابتلا

سابعنبانعدحاوريغجرخأ»نايبلايفةدايزريبختللةديفملاوأبريبعتلادمبكلذب
ينهل:مولوالافلوالاوهفدجلنفناكاذافريخمهبحاصفوأ(وأ)نآرقلايف؟يشلكلاق
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عساتلابابلا
متهيةصخرلاونارقلاودارفالاوعتمتلايفزتم

ةمركمويخنلاميهارباوءاطعوجيرجنباورانيدنبورمنعوأعمرييختابلوقلا

ةلوسروةتلانوبراحينبذلاءازجامنا»ىلامهلوقيفالاجيرجنبالاقكاحضلاودهاجمو

عأةناواهيفريخعسيلف
ميهةمخرلاونارقلاودارفالاوعتمتلايفعساتلابابلاقح

لبققاملاككسنىلعكسندشتيفهةصخرلاونارقلاودارفالاوعتمتلايفهلوت»

وهفعتدلاامأ»ءايشأةعبرأىرعبابلايفمجرتذقوأطخيمرلالبقرحنلاكوحذلا
كلذبيح۔ةنسلاكلتيفجحلابلالهالاوةرمسلاكلتنمللحتلامثجحلارهشأيفرامنعالا

هلحيبأامماهريغوءاسنلانمءاشامجحلاوةرمعلانببذذلتيأعتمتيهلعافنرال

نارقلااضيأعتمتلانموربلادبعنبالاقنارقلاىلعفلسلافرعيفعتمتلاقاطيو»

هدحوجل:لال_هالاوهفيدارفالاامأو»ةرمسلاىلاجلاخسفاضيأعتمتلانمو
وهفذارقلاامأو»هزاوجيففالخالوءاشنملجحلالامعأنمغارفلادهبرامتعالاو

اهيلعلخديمثةرملابلالهالاوأهزاوجىلعقفتماضيأوهواعمةرمملاوجحلابلالهالا

انارةناكلههلسوهيلعةتلايلصهجحيففلتخادقوهبففلتخماذهوهسكعوأجحلا
نمةعامجةهجنمانارتجحهنأيورفكلذيفثيداحالاتفلتخادقودارفاوأاعتمتوأ
اطوملايفكلامودواديبآدنعواضيأمهدنعةشئاعونيخيشلادنعرمعنبامهن.ةباحصلا

امأومهريغوىناسنلاونيخيشلادنعيلعودواديبأدنعسابعنباويذمرتلادنعرباجو

سابعناودمحأورلسمدنعناينعويلعونيخيشلادنعرعنباوةشاعنعيورفاعتمتهج>

ادارفاهجحامأوبابلاثيدحيفيتأيسامكصاقويبأنبدعسويذمرتلاودمحادنع

دمحادنعرعنبانعواضيأيراخبلادنعاهنعوبابلاثيدحيفايةشئاعنعيورف



(٢٥٦٢(

«تفتخادقو»ملسمدنعاضيأهنعوةجامنيدنعرباجوملسمدنعسابعنباوملسمو

تاباورلانيبعمجنمملعلالهانذثتداحالاهذهفالتخاللاوقالاترطضاوراظنالا

لاملالمحدارفالاهنعىورنملكناليقواعاستاهبمأامءىنلاىلافاضاالكنالاقف

نملكوهباحصأهبرصأامدارأعتمتلاهنعىورنملكوسمالالوايفهبلهأامىلع

نارقلالوانتيةباحصلادنععتمتلانا«ليقوإرمالاهيلعرقتساامدارأنارقلاهنعيور

ىلصجحهنأيوردقدارفالاىورنملكواعتمتجحهنأىورنمةياورهراعلمحتف

ىنأواهنمغرفمثجحلالامعأدرفاهنأونارقلاىلعلجلانبمتيفانارقواهتمتملسوهيلعهلل

امةيضاقلانبداحالانعباجأواعونحجرفضراعتلاراصنملالهأنمو5

لكلواوفسعتماهرنكاةليوطتاباوجيهوهفلان اهالواواهاوقاتاحجرمهراتخااملممنم

جرخمنمتجرخاذاةلوبقمةدابرلاوةدايزىلعةلمتشمهشيداحأنالنارقلاتاحج
ممعيوراعبمجممالكلذيفهيلعفلتخاعتمتلاودارفالاىورنملكفاضأوحيحص

تاياورفالخملبوأتلالمتحنالنارقلاتاياورفاضيأوانارقجحملسوهيلعهللاىلصهنأ

بهذفدارفالاوعتمتلانملضفأنارقلالهچاوفلتخامثههلمتحتاهنافعتمتلاودارفالا

نيعباتلاوةباحصلانمرخآعمجبهذولضفأنارقلاناىلانيعبانلاوةباحصلانمةعامج
ناللضفاللارايتخاانباحصادنعلمعلاهيلعوبهذملاوهولضفاعتمتلازاىلامدعبنمو

نمةعايجبهذوهباحصانميدملاقسيملنمهبرماهملسوهيلعةتناىلصةتلالوسر»

لضفلايفةثالثلاعاونالاناءايلعلاضعب«لاقو»لضفادارفالاناىلامهدعبنموةباحصلا

دارفالانملضفاامهوءاوسلضفلايفعتمتلاونارقلافسويوبا«لاقوزهءاوس

)ملسوهلعهللاىلص٠ينلا)لمفقفاويلهللضفانارقلافيدهلاقاسنه«ليقو

نمو هبرصأوملسسوهيلعهللاىلصهللالوسرهانمتامقفاويلهللضفاعتمتلافيدملاقسيمل
نمهددصبنح.امعجراخلالبوطتلافوخاهركذبليطنالججحقيرفلكلوهباحصا
ملعاةللاوراصتقالا



(٢٥٢(

ءاجام
نلهسنعىنْا؛لاقلازنراجنعةد۔.عو! ١ : جحل ١ 1 ةرمعلاعتملاف -

» سيقنبكاحضلاوصاقويبا «

هذهجلاىلاةرمعلابعتمتلايفءاجامتح

ثالا.اضياهاورثدحلا4ساقنكاحضلاو7ياندلعسنعىنابهلوق »

هناهثدحهنابلطملادبعنبلفوننبثراحلانبهتلادبعنبدمحمنعباهشنانعأطوملايف
ناركذيامهونايفسأنةبوأعمجحماعسقناكاحضلاوصاقوفأن'فهعسعمس

ثيدحلاىتاسمنةنارمألوجنمالالذلعفيالسقنبكاحضلالاقفجبحلاىلاةرمعلابمتخل

دنسلابكلامنعديعسنبةبيتقناميجيناسنلاوحيحصلاقويذمرتلااضيأهاوروخلا

عبسهنساهح>ةح>رخاونمهبراوعبراهنسهكلعملوةيواعماهح>ةححلواومدقتملا

يبأنبدمسوحيحصلاىلعنيسمخوسمحةنستامآدعسنالىلوالادارملاونيسمخو

بالكنبةرهزنبفانمدبعنببيهأليقوبيهونبكلامنبدمسوهصاقو
تابةنجهماوقاحسا \١ ينكبيرهزلايشرملالاغنايؤانا'بكن:ةرصنبا

ليقوةنسدعبهمملسأ«ةيمأنبنايفسيأتنبةنحليقوسمشدبعنبةيمأنبنايمنس

عماهلكدهاشملاوقدنملاوآدحأوردب-يدهشولةنسةرشععبسذثمويهرمعوةمرأدعا
نيذللاشويلاىلعباطخلانبرمعچهل.تساوفيملسوهيلعهللاىلصةللالوسر »

يذلاوهو7ةي۔داقلابسرفلامزهيذلاشلاريمأناكوهوسرفلالاتقلمهريس

ناكفهبورحعيججيفيلععملاتقلانعلزتعاوةفوكلاىنبوقارهلابىرسكنئادمحتف

نب_سمخوعبرأةنسليقونسحوسمحهنسيفوتولقايفةنتفلارمأيفكاكدلانم

نببهونبربكألادلاخنبسيقنبكاحضلاو»ملعأهللاونيسمخونامنةنسليقو
يئرقلاةنانكنبرظنلانبكلامنبرهفنببراحمنبنابيشنبورمنبةلثاونبهبلعث



(٢٥٤(

نمالالذعنصيالكاحضلالاقفجحلاىلاةرمعلابعتمتلافافلتخا سئبدعسلاقفةتناالهج

وخأوهوهينانكلاة۔يبرتنبةميمأهمأونمحرلادبعوباليقوسنبأابأىنكييرهفلا

« ملسوهبلعهللاىلصءيبنلا»ةافولبقدلوهناليقاهنم ٤ رغصأناكسنتتنبةمطاف

هلةبمسالليقوثيداحا(ملبسوهبلعهللاىلصءينلا)نعيورواهوحموانينسعبسب

بورحلايفهلوةيواعمةطرشىلعناكوهملسوهيلعهللاىلص:ينلانمهعامسحصيالو

ىلعهلمعتسامنعجرمنقارملاداوسىلعهيفراغاشيجىلعةيواعمهريسوميظعهالب
ىلصةيواعميفوناملونيسمخوعبسةنسهلزعونيسمخوثالثةنسدايزدمبةفوكلا
راىلاةيواعمهنباوديزيعناكفةيواعمنبديزيمدقىتحدلبلاطبضوهيلعكاحضلا

كاحضلاهلتاقفماشلاضعبىلعكحلانبناورمبلقفريبزلانبةتلادبعلقشمدبعيابفانام

» ناكو»ناليعسيقنمريثكهعملتقوجرللابكاحضلالتقفقشمددنعطهارجرم
يا(جحلاىلاةرملابمتقلايفاةلتخاهلوق)نيتسوعبراةنسنمةجحلايذفصتنمهلتق

هتنسيفةكمنمكلذدمبجحلابلهيواهنمللحتيمتجحلارهشايفةرمملابمارحالايف
نمهلوةوهوثيدحلابةعةديبعيبأمالكلزنتيهيلعوهيفافلتخايذلاتمتلانمدارملاوهاذه

كلذلكوكرتءاشنمولمفعنمتلدارأ افلتخايذلامتمتلابدارملانايشملارهظتساوعساو
ةنارمألبجنمالاكلذمنصيالكاحضلالوقليلدبةرمعلاىلاجحلاخسفوهو'يراطلاعتتلاهيف

ناكنمالاةرمعلاىلاجحلاخسفوهاماهومنصيذلانافلاقهماهانعنصودعسلوقلو

كاحضلانيبفالانافظةللارهاظفلاخمهلالدنمارهاظناكناواذهويدههعم

هلوق»كلذدمبهزاوجىلععموهوجحلاىلاةرمعلابعتمتلاسفنيفعقاودمسو
رمأبدارملاوعنصيناكملءفيالأطوملاةياوريفوهةللرمألهجنمالاكلذعنصيال
مارحالارارمتسايضتقيمامالابهرمأف(هللةرملاوجحلااوغتأو)يلاعتةلوقىلاعتهللا
كاحضلالهجوهمارحايفهبلعآروظعناكامبللحتيمتمتملاوللحتلاعنموجحلاغارفىلا
يفداز(تلقامسأبهلوة)(يدملانمرسيتساافجحلاىلاةرمعلابعتمتنف)ىلاعتهلوق



)٢٥٥(

نعيمندقباطخلانبرمعراكاحضلالاقفتلقام ةتلاىلصهنلالوسرا,ء:صدقدعسلاقفكلذ

عساوكلذلكوكرت»اشنمولعفمتتلادارانمةديبعوالاقمبرلالامتههاهانمنصورلسوه.اع

نعيهندقباطخلانبرمعزاهلوق)اسينأتوةفطالمكلذلاقيخأنبابأطوملاةياور

يأكلذبسانلايفأتنكىسوميفأنعملسملظفللاوناخيشلاىورمتمتلايأ(كلذ

يردتالكنالاقفلجرينءاجذامسوملابمئاقلينافرمعوريبأةرامايفعتمتلازاوج
ناشيفتثدحاامنينمؤااريماابتلقمدقالفكسنلاناشيفنينمؤملاريماثدحاام

ذخأتناوهةتنةرعلاوجحلااومتأو»لاقىلامتهنلانافهللاباتكبذخأتنالاقفكنلا

دقرمعلاقفاضياملسسملويدهلارحمىتحلحم4ملسوهلعهللاىلص»هنافانثيبنةنسب

ءاسنلايأنهباولظتناتهركنكلوهباحصاوهلعفدق(ملسوهيلعةناىلص٠يبنلا)تملع

ناكوعتمتلاهركاهلجاليتلاةلعلارمعنيبفك۔ؤررطقتجحلايفنوحورتمثكارأالايف

كلذىلارمتسيالئلءاسنلابمهد_معبرقهركفقلرطلكجاجحللهفرتلامدعهيارنم

هلعهللاىلصةلالوسراهمنصدقهلوت)مطفنيملتنموهبهدهءعدعننمفالخمتقولا

يفينميهعماهانمنصو(ملسو عمكلذل«ملسوهيلعهنلاىلص»»هعنصدارملاوعادولاةجح

يدهلايعمزاالولوهلوقىفكاذلهينمتوللحتلاىلعهتفراشميدهملاقوسلللحتيملهنا

قاسنمالاكلذبمهرمادقهناىلعلعفلاةلزنمهنمينمتلااذهدعسلزنأفتالحأل

طابنتسالاىلعةمدقملاةجحلايهةنسلانالكلذبباجاامناوهلعنصمهعنصفيدهلا

مارحالاعاونابقداصكلذوةرمعلاوجحلامامتابوجوىلعتلدامناةبالانافيارااب
هانمتوهبمأدقوفيكهيفلامججاالنيبف«ملسوهيلعهنلاىلصءيبنلافلمفاماوةثالثلا

ينعيةةناباتكيفةمنملاةيآتلزننيصحنبنارءءنعملسملظفللاو«نبحرحصلايفو ««

هنيملواهخسنت"هبآلزنتملمثملسوهيلعهنلاىلصةتنالوسر»ابانرماوجحلاةعتم
كاذعقوورمعينعيملسملفليفوءاشامهيأربلجرلاقتامىتحملسوهبلعةتلاىلصامنع

يمنيتلا"همتملا(ليقو)ملسمدنعكلذيفهصقصاقويبانبدعسعمةيواعمواضيانايعنم



(٦٥٢ا

ءاجام
تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعدبزنبرباجنعةديبعوبأمدهجحلابدارفالايفيم

هجحلا(ملسوهبلعهللايلصهتنالوسردرفأه

بانلاثيدحيففالخلالمحويشحملاهرهظتسايذلاوهوةرمعلاىلاجحلاحسفرمعاهنع

خسنلاناهدقتممىلعءانملسميفاكاهيلعسانلابرضيناكاذملوضايعلاقهبلع أصاخناكم

لحمةتلانارمعلاقرباجنعملسمةياورچهديؤيو»طقفعادولاةجحةنسيفةباحصلاب

لزندقنآرقلاناوءاشامهلوسرل هيوونلاراتخاوهةتناركرماامكةرمسلاوجمحلااومتأوهلزانم
دقعنامثدارفالايفابيحرتهيزتتالاهنعيهنامناهناوهفورعملاةعتملارمعهنعىهنيذلازأ

مالكلامدقتدقوهتلق»لضفالاينفالخلايتبو"ههاركالبعتمتلازاوجىلععامجالا

بهذملاروهشموكرتءاشنمولعفعتمتلادارانمهنعهللايضرةديبعيبالوقوكلذيف

ملعاهللاومدقتايلضفاعتمتلانا

موهجحلابدارفالايفءاجا.يتح

درفاهلوقزه"هشئاعنعمساقلانعيراخبلاالا"هعاجلاهاورثدحلاههشئاعنعهلوقل
لخدامنلوالالالهالادنعرمالالوأيفىنمتجحلا(ملسوهيلعهللاىلصهنالوسر)

دوادوبأوآهجامنباودحأويراخبلاىورانرقمراصفقيقعلايداويفزاكنيحةرمملاهيلع
لوقيقيقعلايداوبوهوهملسوهبطةتناىلصهنللوسرتعمسلاقباطخلانبرمعنع
ةباورىفوةجحيفةرمعلقوكرابملايداولااذهيفلصلاقفيبرنمتآةليللاينانأ

جلابيليسنأهعمساذهلومالسلاهيلعليربجيتآلابدارملاوةجحوةرمعلقويراخبال
ةفلتخملاكداحالانمبعجلايفمالكلامدقتدمواجحوةرمعكيبللوقياعيمجةرملاو

نيبوثيدحلااذهنيبيفانتالوبابلالوأيفملسوهيلعهللاىلصهمارحاهجونايبيف
عادولاهجحيفرلسوهيلعهللاىلصهنلالوسرعمانجرختلاقاهااضبأةشئاعنعيفأيسام
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ءاجام
نعةديبعوأهدهمأطخيمرلاىلعرحنلاوحذلاىلعقاحلاميدقتيفةصخرلايفزجح

هيصاملانبورمعنبهللادبعنعىننلبلاقديزنبرباج

دقف(لسو.هيلعهللاىلص)ءىتلاامأاهعمناكنمواهسةننعتربخأامنااهنالةرممبانالهأف

يدهلابابيفاهنعمدقتامهبفانيالاضيأكلذكوبابااثيدحيفامكدارفالابهنعتربخأ
هنأالاىرنالوةدعقلاىذنمنبةبلايلسخماسوهبلعهتناىلصهلالوسرعمانجرخ

بنجنمهدنعرقتساامس.ىثاننظوهواهسفنيفعقوالكلذتلاقامااهنالجحا ةرمعلا

) ملسوهيلعةتناىلصةلالوسرلتلاقةصفحنامدقتامهبفانيالكلذكوجلارهشأيف

جحلاىلعاهلخدأىتلاهترمعدارملانالكترمعنمتنأللحتملوةرممباولحاسانلالإبام

اهماظنمتليوانيامدحوةفلتخملاثيداحالاعمجتاذهبوقيقعلايداوبناكنيسح

. ىلاعتهللادنعملعلاو

ميهأطخيرلاىلعرحنلاويذلاىلعقلحلاميدقتيفةصخرلايفءاجاميتم

نمهانعمامهرينلوناخيشلااضيأهاورثيدحلاچصاملانبورمعنبةنادبعنعهلوقف

ىنكيميتلابابيفهيبأبسنيفهبسنمدقتچصاملانبورمعنبهللادبعو»رخأقرط
نمرغصأناكويعهسلاجاجحلانبهبنمتنبةطبرچهما»نمجرلادبعوبأليقودمحابأ
نا«ملسوهلعهللاىلصلءيبنلانذاتساوه.لبقئملسأ9ةنسةرشعيتنئابهدأ

ينافمعنلاقبضغلاوءاضرلايفعمساامبتكاهنلالوسرايلاقوهلنذافهنعبنكي

ةللاىلصهتنالوسر»ثبدحاينمظفحأدحاناكامةريرهوبالاقاقحالالوقاال

هللادبعلاقوبتكاالوبتكيناكهنافصاعلانبورنبهنلاد۔عالا4ملسوه۔اع

نبتسوثالثةنس«يفوتو»لثمفلأ(ملسوهيلعةتناىلصةتنالوسر)نعتظفح

نيسمخوسمخةنسيفوتليقوكشنيتسومبسةنسليقورصمبنيتسوسمخهنسليقو

) ج,جلاعماجلا ٣٣ يناث (
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لةللالوسرايلاقف(ملسوهيلعةتلالصنلالوسر)ىلاءاجالجرناعادولاةجحيفلاق

رمشألتنالوسرابهللاقفرخآهءاجفجرحالوذاهللاقفحمذأنألبقتقلخرمشأ
الولاقالاءيشنعمويلاكلذيفلئننامفجرحالومرألاقفيمرأنالبقترحتف

مويلاتلذينهملسوهيلعهللاىلصهيبلانمةصخرهذهةديبعوبألاق(عي.رلالاق)جرح

ةن۔نيمبسونتنلاهرمعهناكونيعبسوثالثةنسليقونيتسونامثةنسليقوفئاطلاب
(عادولاةح>يفلاقهلوق)نيعستونيعبسيفريكبنباكشةنسنوهدنوناتنثاليقو

فلاانموقدنعةباوريفوركذامباهنعرابخالايفواهتفصيفلاقىأواولاوءاحلاحتف
لجرهءاجهنولاس.سأنللىنبعادولاةجحيففقوملسوهيلعتلاىلصهللالوسر «

ةرتكمم.ذئموينيلئاسلاةرثكلمسيملهلعلوهمساىلعفقألهالجرزاهلوق»خلا
ضعبميدقتتفرعاميأنيعلامضبيرشألهلوقلئاسنملئا-مهفنيبتيفماحزلا

روهشريمننمتركذامتلعفواجلابوجوبرقلالهاجنوكيفاهريخاتوك.الا

الونآلاذايأ«جرحالوحناهلونفرهظأاذهواثطخمنوكلاغشالاةرثكنم
نعموبلاكلذيفلافهلوقويناثلالاؤسيفلوقلااذكوهبتأطخأايفكيلعمن
ن(ملسوهلعهللاىلصءيبنلا)لثسافانموقدنعةياوريفو«جرحالولاقالاءيش

مثةبقعلاةرجيمرةس»رأرحنلامويلامفأوجرحالولفألاقالارخأالومدقءيش
رتلااذهوةضافالافاوطمنقلحلامثمذلا مجمبيت وهليقفهمكحيفاوفاتخانكلهيلع

جرحالوملسوهيلعةناىلصهلوقنالاولاقثيدحلارهاظباوكسمتوءيشاهكرتببجلالفةنس

قيضاههد_>أباجايفوقيضلايمنجرحلايفنبدارملانالاممةيدفلاومئالامفريضتقي
الةجاملاتقونعنايبلاريخأتنالملسوهيلعةتناىلصهنيبلابجاومدلاناكولاضبأو
بوجو(يورو)مدلاهكرتنمىلعاوبجوأوبيترتلابوجوبنورخآلاقوزوجي
هلعويأرلاباحصأويبخنلاونسحلاوةداتتوريبجنبديعسوسابعنبانعكلذيفمدلا
م۔منفجرحالوهلوقينعميفاوفلتخامثكلاموةفينحوبألاقهيوبهذلالهأرثكأ
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رشاعلارابلا

..لديصلافزوم
واسفنالايفعقواذاناسنلاوءاطلاعفريناولاقامكةيدفلانودنالاعفرىلعهلحنم

ادهلثمىورسابعنبانااذهلعلديواولاقنامضلاهمزلوهلحنالهنافلاومالا

نم(مهنمو)هفالخبرصأملدارملاهناملعوكلذمهفهناالولفاولاقمدلابجوأوتيدحلا
هيلعهللاىلصءيبنلا)نمةصخرهذهةديبعوألاقميبرلالاقصيصختلاىلاهيفبهذ

كلذيف(ملسو مامتلاىلكسانملاماكحأاوملميملذئمويسانلانالمابالان.هدمبامنوديأمويلا
ذثمويءيطخملارذميناسانفمهكسانمهنعاوذخأيلملسوهيلعهنلاىلصهعءاوجرخامناو

ضحرفدحاولاتقولافىنطصملا7ىلعصاخشالاع:جنرمعالطالارذ.ا

رذعالمويلاثفكالذملهترثناوماكحالاتررةت_سادقورذعلااذهلمورلاكالذفل

يسانلابةصخرلاصيصخمىلاموق(بهذوالءادفلابوجونع؛ئطخالولها

تألداذهفعأليأرمشأمللئاسلالوقبكلذىلعاولدتساود.املانودلهاجلاو

نعذثمويلأسيهتعمسامفملسمدنعةياوريفامكلذديؤيويطغملاوألهاجلااذملةصخرل
لو۔رإلاقالاههابشأوضملبقرومالاضبميدقتنملهجنوأءرالاىسنباحرمأ

عابتابوجوىلعلدليلدلانافاضيأو»جرحالواولفا«ملسوهيلعهتلاىلصةلل

ةصخرملاثرداحالاوانمىنعاوذخهلوقبجل1١ملسو4.اعهنلالصلوسرلا«

قراوةلا١هده1١اذهصتخيفرهش١مللئاسلالوبتارقدقهنععقواممدمتف

فصوىلعنراذاكاچاضيأو»جحلايفعابتالابوجولصأىلعدهملاةروص

ةذخاؤملامدعلبسانمروعشلامدعنأكشالوهحارطازجممربتعمنوكبنأنكم

ملعأهللاوهحارطاحصيالكملا٩قلعدو

2مرحمءالدملايفرثاعلابابلاوتمح

ممهدامرلاد۔ےصجيلعمرحو۔ىلاءزهلوقلرللاديص4دارملاو4مرحمللديصلافهلوق,
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ءاجام
ىلالجرىدمهألاقسابعنبانعدنزنبراجنعةد..عوأيدملالكأنمعنميف

4 ملسو4.اعهللاىلصهللالوسر »

ىلعلدييناثلاوهلكأنممرحملاعنملمعلدباهدحأنشدحبابلافركذدقو4امرح

هلعوموقلاقفالخواملسكلذفءاملعلا4فالتخا«دقوهلدصلاوأهدص..ناهزاوج

ثيللاورءعنباوسابعنباوبلاطيبأنبيلعىلابسنواقلطمهميرحتبانباحصأدنعلمعلا

وهواقلطمدهلاللكامرحمللزوجمنرورخا«لاقو»ناحساويروثلاو

هلدصيملاملكأاوزاجافهموتلصفو»فلسلانمةفئاطهيلعونييفوكلابهذم
هاكأكرتطايتحالاوةفلتخملاثيداحالانيبليصفتلااذهباومجوهلجلالديصاماوهرحو

اهنانينمؤملاماةشئاعنعهيبانعةورعنبماشهنعكلامىوردقومرحمريغنم

للكاينمتهعدفئشكسفجيلخنافلايلرتعيهعيتخاناهلتلاق

متهيديدلالكانممرحملاعنميفءاجامتحملعاهللاودصلا

ناةلاد\۔عن!للاديعنعباهشنبانعكلامهاورثدحلا4سابعنانعهلوق<

ةتنالوسر)ىلاىدهأهنأةماثجنببعصلانعسابعنبهللادبعنعدوعسمنبةبتع
يدمرزتلاوملسمو.يراخپلااضيأهجرخأوثدلاركذمايشحوآرامح)ملسوهيلعهللاىلص

ثدحل١ادهدانسافكاامىلعفلتخسملوكلامقيرطنممهاكةجامنباوينا-لاو

بهونبااطومفعقووسابعنبادنسمنمفنصملادنعوهوبصلادنسمرمهناو

نإديعسنعملس4هجرخأاذكوسابعنادنسمنمهلم»صصلازاسابعنبانع

يشحولاراجلا«لسوهيلعةتناىلصهللالوسرلىدهأيذلالجرلاو»ريبج
هللادبعنبةعيبرنبساقنبامففلافةليةثلاةثلثملاومجلاحتفبةماثجنببعصلاوه

فيزليقو:ةتخافاهمساوبرحنبنايفسيبأتخأهمأشيرقفيلحيثيللارمعينبا
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ألابايشحوةرامح ملسوهيلعةتناىلصهتنالوسرىآراملظهيلعهدرفاهضومىنعءاود

حصالاىلعناينعةفالخيفهتام»»نادولزنيبعصلاناكوةمانجنبملوخألاقيو

اللاقةورعنعقاحسانباهكىور»لوالاديؤترابخالاورمعةفالخرخآآيفلاقيو

نببءصلامهنمةسمخاوناكوناهملهنوكشييأةبقعنبديلولايفقارلالهأبكر

نبفوعنيبوهنيبملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»(ىخآو)ثداحأهلوةماثج
تدهأملسمدنعةباوريفءاجوتاياورلارثكأيفاذكمهايشحوآرامحهلوق»كلام

لاقشحورامحقشهلىرخأيفوشحورامحلجرهلىرخأيفويثحورامحملنمهل

لىدهأهنأىورنمثيدحنمتبثأرامحىدهأبصلانأكلامثيدحيفاشلا

نبالاقوشحورامحملبصلاينيرهزلاباحصأرثكأىور(يذمرتلالاقو)رامح

رضحأبصلانألمت(يطرقلالاقو)يردأاللاقريقعراملاباهشنبالتلقجمرج
رامحىدهألاقنفةلهمدقف4ملسوهيلعةتناىلصءيبنلاةر.ذحآوطعهنممطقمئاحوبذمرأما

هنألمتحبولاقملسوهيلعةتلاىلصءيبنلإفهمدقامدارأرامجملاقنموايحالاحوذمه.امدا
صتختىنمملهدرامتاهناهنمانظهنموضمبهاتاوهاكذهيلعهدراملفارحهلهرضحا هعانتمابه۔اعافهتامجت

فلبوأتللاهجايتحالهرامحملةياورلوأتامناومهض٬بلاقلكلاكحءزجلاحزا ةباورام

زالليوأتلجاتحتالفشحورام قفتتليوأتلااذهىلعوايحديصكسمملزوجمالمرحملا

امسةفحجلانيبوهنيبلبجدملاوةدحوملانوكسوةزمحلاحتفب(ءاوبالبهلوق)تيداحالا

.ناكولذاءابولانمهيفاملالهبلويسلاءونلكلذبىمساليمنورشعوةثالثةنيدملاىلبي

ىلعراملاملسهيلعتناىلصهتنالوسردريأ(هيلعهدرفهلوق)ءابوألاليقنكلذك بعصلا
نمكسمتكلذبونومرحماناالاكيلعهدرنملاناهلوةبدرلاةلعملسوهيلعةتلاىلصنيبدقو
ملاملكأزاجأنمهلوأتوهركمدقتدقوبهذملاوهولهاةلطممرحملاىلعديصلالمرح
ايحايشحوآرامحذينأمرحمللسبلفايحرامحىدهأبصلاناكنايفاشلالاقفهلدصي
لقنوهلديصهنأملعنوكبنألمتحفامجلىدهأناكناو هنظاهدرهنايفاشلانعيذمرتلا
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» نومرحاناالاكيلعهدرنملانالاقههجويفةهاركلاه

ءاحام
هلجأنمدصيملاذاديصلاملمرحملالكأيه لاقلاقدبزنبرباجنعچةديبعوبأ«

» نبا ملسوهيلعةاىلصهللالوسر»جرخسابع

ىلعهكرتفهلجأنمديصةنا مدعنم؟يشانلاريذتلايأ«همجويفةهاركلاهلوقوهزنتلاهجو

يفلادلاحتفب(هدرنملاناهلوقو)ههجويفكلذرئأرهظ؛رثلاهركاذاناسنالانافءاضرلا

لصتاموزجمفعاضملكنمفعاضملارخآكلادلامضباوضلاةاحنلالاقونيثدحملاةياور

واولايلواهلبقامنأكقءاملاءالاهدعبءاملاةمضاهبجوتيتلاواوللةاعارمركذملاريمضب

ةاعارملادلاحوتفمفاهدرلثمثنالامأركذملايفاذهامومضمالاواولالبقامنوكالو

نمفءضأفيعضوهورسكلازوجوفلالا ةلع(ملسوهيلعهتلاىلص)هلركذامناوحتفلا
يذلامبظملاقلملانموهوهتيدهدربرينتلاوراسكنالانمه؛امىآرنيحهرطالاب.طتدرلا

» مظعقلخلاكماو»زيزهلاهباتكيفهبهتلاهفصو

{{ميههجأنمدصيماذاديصلاملمرحملالكأيءاجامت
كلاموحابريبأنبءاطعبهذموهو اولوأتوهوحتوبابلاثيدحماولدتساوةعاجويمفاشلاو

لنملونيثيدحلانيبليوأتاااذهباومجوهلجأنمديصاذاامىلعهولمحولوالاثيدحلا
نالاخوسنمبابلاثيدحاولمجمهلوقبلاقنموانباصأ نبصصلاةصقوءاحورلابتناكهتيضق

الابتناكلوالاثيدحلافةماثج ثدحالابنوذخأياوناكويزهلاةصقنعةرخأتمىمفءاوب
نعكلامهاورثيدحلاسابعنبالاقهلوقفملسوهيلعهللاىلصهرصأنمثدحألا
نبةحاطنبىسيعنعييلاثراحلانبميهاربانبدمحينربخألاقهنأديعسن.يحم

جرخماسوهيلعهللاىلصهنلالوسرزأيزهبلانعيرمضلاةملسنبريمتنعهللاديبع
نبىيحمنعرهسمنبيلعونوراهنبديزيوميشهوديزنبدامحهاوروخلاةكمديرب
دنسمنرمكلامدنعوةملسنبريمدنسمنممدنعوهفيزهبلانعاولوةبفدعس
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ىلصهنلالوسرل)ركذفريقعشحورامحوهاذاءاحورلاغلباذايتحمرحموهوةكمديرب

لوسرايلاقفهبحاصوهويزهبلاىنأوهبحاصهتأينأكشوهوعدلاقف(ملسوهيلعةنلا

مثقافرلانيبهمسقفركبابأملسوهيلعهتناىلصهتالوسر»رمافراملااذهبكأشهللا

«عضاوميهوجرعلاوةثيورلانيبةباثالابناكاذاتحىضم

جورملااذهنوكياهبشيةكمديربهلوق»سابعنبادنسمنمعيبرلادنعويزهبلا

ناكساومارلاحتفبچءاحورلاهلوقزهعادولاةجحيفهيملسوهيلعةتلاىلصفهجورخوه

ةياوريفوشحورامحوهاذاهلوقو»ةنيدملاوةكمنيبعضومدملاوةلمهمءاحوواولا
يأ«ريقعهلوقو»شحورامحسانلادجويئاسنلاودمحأةياوريفويثحورامحاذا

هلركذيأهملسوهيلعهللاىلصةللالوسرلركذفهلوقو»ىنعموانزوحمرروقعم

عندةومناهوقولهدعو٠ هياورفامكريقعرامحاذههللالوسرابليفراجلاسانلاضب

نيشلارسكوءايلامضبهبحاصهيأبناكشوبهلوقو»ءيشبهلاوضرمتتالوهوكرنايأ

هركذوهعوقورظتنملاهيشلابرقةعرسنعةرابعوهوحصفألوالاواهحتفزوجوةمجعملا

ناكاذاكولمملاءيشلاذخأعنمهيفوهبقحأهبحاصنأىلاةراشامهلملسوهيلعةللاىلص

دصلانأ«هيفو»اهرظننملكاهظفحمزليالةطقللانأ«هيفو»هبحاصهيلاعجربامم

ءاملاناكساوةدحوملاحتفب«يزهلاىنأوهلوقوهديبهضبقيمولوهرقاعلاكلمريصب

بحاصيأهبحاصوهوهلوقوهيزوبلاشيملسلابمكنبديزوهةمجعملاءازلابو

ءارلارسكب«قافرلانيبهلوقو»مششامهبفاوعنصايأ«راجااذهبكنأشهلوقو»راجلا

هيفورفسلايفنوقفارتملاموقلااهرسكوءارلامضبةقفرمجليقوةقفارملاكردصمليق

هبحاصهايسهنالهكلمدقفهلبنوأهحمربديصلاتبثأاذادئاصلاناوعاشملاةبهزاوج

كلذيفمالكلامدقتدقوهلجأنمدصيملاذامرحملللالحديصلامخناوهتبههيفلبقو

ثبوأيوبندجسمهيفعضومءافةيتحففلأفةثلثموةزمهلامضب«ةياثالابهلوقو «

عضومءاملاوةشااحتفوةيتحتلاناكساوواولاحتفوءارلامحضب«ةثيورلاو»جرملانود
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ىلصهتنالوسر»مأفمهسهبفولظيففاحبطباذاف هيلعفقينأالجرهملسوهياعةتا
عضو.يففتتحملاولظلايففتاحلاوروقعملاريقعلاميبرلالاقفهزواىتحدحأهبيريالو

«ءوسهسمباليأهبيربالوهلوقوةزافلل»

متجحلايفضلاحلالمفتامح

فقاحيبطاذافهلوقو»نيمرحلانببعضومجابوءارلاناكساوةلمهملاحتفب«جرملاو«

ىناقففلأفةلمهمءاحفقاحلاوةرجشلظيفديبعوبأدازوهبيمردق«مهسهبفولظيف
و۔ھهوفة>ىلا٢يذلافقاملاليقوهيلجرىلاهيدينيبهسأرينحنمفقاويأءاذف

فقالاليقوه۔۔ونيفينثتوىنحادقىنعيفقاحديبعوألاقولمرلانمفطنناام

لاقو»همونيفىنثتوىنحنادقوفقحلاكابوطنمنوكيوألمرلانمفقحيفضبارلا
فاحلامساناىنعيةزافملاعضوميففتتحملاولظلايففقاحلالاستةللاهمحرعيبرا

حتفوميلامضبفتتحملامسابصخمهنافةزافملايفاينثتمدجوامبصتخم ةلمهماهنيبةيقوفلاةانثملا

ثردحلايفلظلابدييقتلافهيلعوةجحهبىنكوهرينلهدجأملقرفلااذهوءافمثفاقمثةنكاس
نالفايلاقفممسيمل(الجرملسوهبلعةتناىلصةتنالوسررمافهلوق)لاحلافشكلوهاا

حتفأ(هبيرالوهلوقو)ديبعوأهاوراذكه"ىشدحأهيربالسانلارعىتحانهاهفق

هكرحمالوهساليأهريغلاقوءوبهماليأهميرلالاقةدحوفة.تحتفءارلار۔كوءابلا

يبلاناكاحيحصاذهو.اعنيبعالودصلارفنينامرحمالزوجنالهنالكلذوهجحالو

مهضعب(لاق)عورشملافلاخلفلكلءودلامومءااتيموا.حهلوانتبعيبرلاريسمتوايح

هففضلامابرهلابهسفنظفحلردقيالاديصىآراذاسيئرللعرشيهناىلعليلدهيفو
زجاملايفوهفديصلايفاذهتبناذاو«تلق»ه,احصأنمهظفحمنمرصأيناهتباصاةيانجلوأ
ملعأهلاوةيناسنالاةمرحلتبأسانلانم

مهجحلايفضئاحلالءفتامرشعيداحلابابلازوم
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ءاحام

يضرنينمؤالمأة۔ثأاعنعديزنبرباجنعةديبعوبآيةرهلاىلعجحلالاخدايف «

الهافعادولاةجخيف«ملسوهيلعةتناىلصتنالوسرعمانجرختلاقاهنعهتلا
عمجحلابلهافيدههعمناكنمهمل-وهلعهللاىلصهللالوسر»لاقمةرم.

» ضئاحانأوةكمتمدقفتلاقاعيججامهمتبىتحل۔خال.ةر..لاه

ءاسفنلاكلذكواهنماهجورخدنعوةكمىلااهمودقدنع(جحلايفضئاحلالسمتامهلوق (

ميهةرملاىلعجحاالاخدايفءاجام]تح

ريبزلانبةورعقيرطنمدمحأوناخيشلاهاورثيدحلا«نينمؤملامأةشئاعنعهلوق»

انللهأفهلوقهةتنادبعنبرباجتيدسحنمهانعماضيأمهلواهنعهللاىضرهشئاعنع

هيلعةللاىلصهللالوسر»عمانجرختلاقدمحأونيخيشلادنعاهنعةياوريفويةرمعب

لهيجحبلهبتأدارأنمولفيلفةرمعوجحيلنأكنمدارأنملاقفملسو

جحلاب«ملسوهبلعتلاىلصهتنالوسر»لهأوتلاقلهبلفةرمعبلهينآدارأنمو
لهأنميفتنكوةرمعبسانلهأوجحلاوةرمعاابسانهعملهأوهعمسانهبلهأو

هنأالاىرنالوتلاقاهنايدهلابابيفاهنعمدقتاميفانيهوحتوثيدحلااذهوةرمعب

ممنافمارحالاهوجويملسوهبلعهتنايلصلهممنيبينألبقناكامكاذاملوقلملهجحلا

مارحالاهوجوهملسوهيلعهللاىلصلنيبالفجحلارهشايفةر.لانوربالاوناك

مرحأنمعمةرءء؛تمرحأفعتمتلاراتخانممةشئاعتناكواهجوممفنصلكراتخا

ىتحلحالمثةرلاممجلابلهيلفيدههزاكنمهملسوهيلعهللاىلص»لاقمنا

مثةثالااهوجولانيبكلذلبقمهريخنأدمبنارقلابيدهلاباصصأرمأفاميجام,هتي

نعضارعالااهرمأفةكمتاخدنأدهباهرمأ4.ااتكشففرسةشناعتضاح

دقوةهمتمتمتناكنادعبهراقيهفةرءهلاىلعجحلاتلخدأفجلابمارحالاوةرمدملا

(حبحصلاعماجلا--ح٤ينان)
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هبلعهنلاىلصةللالوسر»ىلاكلذتوكمتفةورااوافصلانيبالوتيبلابفطأملف
» ةرمسلايعدوجحلابيلهأويطشتماوكسأريذقنالاقفلسو «

تاياورلارهاظفال_تخافاللاببسولاوقأةثال:ىلعاهج>ةيفيكيففالخلامدقت

ةورملاوافصلانيبالوتيبلابفطأملفهلوقو»اهفنتخمنيبممجمهتركذيذلاهجولااذهو

امأودجسملالخدتالضئاملافاضيأورهطبالاحصيالهنالتيبلابفاوطلاتكرتاما

«باومجلانلكجلااذهةشئاعتملعنبأنمهتلقنافإففاوطلاىلعرت.هنالفىمسلا
تلاقاهنعنيخيشلادنمف(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر)ںسكاذلعاهلمدقتدقهنا

لخدفتثمطفرسبانكاملفجحلاالاركذنالملسوعةللاىلصءيبنلا»عمانجرخ

هبتكءيشكلذنافلاقميلتاقتسنكالمللاقفكأانوملسوهيلعةالص.ينلا «

ةكاذوقو»»يرهطتىتحتيبلابيفوطتالناريغجاحلالدياميلعفافمداتانبىلعةنا

ىلمعفسأتورسحتىوكشناكامناهملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرىلاكلذتوكشف

دقوخلاكسأريفقناهلوقبمالسلاوةالصلاهبلعاهباجأفيبسلاوفاوطلانماهتافام

هناىلعهلواتييفاشلاناكوطاشتمالاب.اهسارضقنباملهرماملعلالهاضبلكشتسا

ةمصلالكاشرال ٩ ؛بمو«دراقريصتفجااميلعلخدنوةرمعلاعدننااهرم ١

ةرحلاىمراذاجالاهحيبتس.امحابتساةكملخداذارمتعملانااهبهذمزاك«ليقو «

:نوكينالمتحم(ليقو)كلذىلاةرطضمتناك(ليقو)هبجوملسالهناب(بقعتو (
رفظلاضقنىلاجاتحفةدبامتناكناامسالوجحلالهللسنلالجالناكاهسأرضقن

. ءيشهنمطقسيالىتحقفرباهسباصاباهرعشحيرستهبداراالعافطاشتمالا(اماو (

حرسا)طا:مالاو(هرئافظلحةمحلاداضااوفاةلابسأرلا)ضقنو(ناكئ ٥ رهظا

سيلوجلالمىلايل,فاواهلمعنعيضرعايأةرمسلايعدوهلوقفطشاابرعشلا
يتحدمحأونيخ,ثلادنعهتنادبعنبرباجثيدحيفءاجاملةيلكسااباهنرملاطبادارملا
اة.هجكترعوكتجحنمتللحدقلاقمثةورملاواننصاابوةبمكلابتفاطترهطاذا
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عمملسوهيلعتلاىلصةتنالوسرلينلسراجحلاتبضقالفتلعفتااق ركبيلانبنحرلادبع

اهببهذافلاقتجج>نيحتيباابفطألىنايسنيفدجأينأهللالوسرايتلاقف

ةشئاعاهنرمتعايتلاةرملانالداذفةبصحلاةللكلذوميعنتلانماهرعافنمحرلادبعإ

كترعناكمهدهيملس,هعهللاىلص»هلوقناواهلضفةدايزىهاماميدنتلان“

وهفتبلابفاوطلاكرتنمتدحواماهسيفتدجونيحاهةنسيطتلزاكاا

اهومسوةعباسلاةنسلايفملسوهيلعهللاىلصةتنالوسر»اهر.تعايتلاةردملاريظن

ةللالوسر»اهفدصىلاةديدحلاةرمعدمبتناكاهنالكلذوةيضقااةرعوءاضقلاةرمع

ةرحعكلذبهباسصالوهلتناكفتيبلانودقلحورحنفتيبلانعهملسوهياعةللايلص
نكلوآرايتخافاوطلااوكرتيمذاىلوالايفداسفااللباقلامادلايفاهناكماورمتعاوةا

رمعيفةشئاعلاحكلذكفودملادصوهونال يفو»»معأةتناوضيملااهقحيفعناملاواهيت
ناطرشبنكلروجابهذهيلاوةر.للاىلعجحلالاخدازاوجهجملابيلهأوهلوق

طاوشاةعبرايضملبقناكناليقوةر.هلافاوطيفعورشلالبقلاخدالانوكي
دبعنبايلقنوةيكلاملالوقوهوفاوطلامامتدعبولوليقوةيفنملالوقوهوحص

اهلوقجلاىلعةرمعلالاخداعنمىلعاسارقةرملاىلعجحلالاخداعنفذشرونابآنارلا

د_,عو»ىنمنمعوجرلاةليلىهودصلاةليللاسرالاكلذناكملاچيناسرا

دمحموبأليقوةللادبعابأ«ىنكب»اهبوبألةثئاعوخأوهركبيبأنب«نرلا
بأنولاوتمةعبرأةباحصلايففرعيالوةكيفوتوةنيدملانكسنراموبأليقو
و.أالاملسوهيطهللاىلصءينلاهاوبحصواوملساهلبقيذلانبامهن.لكهدعبهونبو

وبأنمحرلادبعنبدمحمهنباوركبييأنبنرلادبعهنباوقيد۔هصلاركبوبأهنإاوةفاحق

هيلاماقفزاربلاىلاىعدوآدحأوآردبرامكلاعمدهشةشئاعقيقشنمحرلادبعناكوقيتع
سجرلادبعناكوكسفنبينعتم«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرفهللاقفهزرابيلركبوبأ
ةنس«ينوتو»همالسانسحوةيبيدحلاةندهيف«ملسأو»يمرلانسحًابماراعاجش
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نيبوتيببةرمسلااولهأن.ذلافاطفتااقكترمناكماذ_هلاقفترمتعافمبعتلاىل
فاوطاوفاطمئاولحأئتورملاوافصلا جحلاباولهأنيذلاامآومهجلىنمنماوجرنأدنءدرخآ

» ادحاوافارطارفاطامافرملاوجحلااو.جوأل

هلوقو,رثكألوالاونيسمخوتسةنسليقونيسمخوسمخةنسليقونيسمخوثالث

ىلعوهوةكمجراخفور.مناكمةلمهملارسكونونلانوكسوةانثملاحتفبميمنتلاىلا

ليشبكمىلالحلاىندأنمدعبأمعتلايرطلاهلاقوهةنيدملاىلاةكمنملايمأةنبرأ

«ىدروزوجتدقفلحلاىندأىلعهقلطأنموليمنموحنامهنيبلبلحلافرطبسيلو
لخادلانيبنعيذلالجلانالميعنتلايمسامنالاقريمعنبديبعقبرطنميمكافلا
تبأرجيرجنبا«لاقو»نايعنيداولاومعنمهللاقيراسيلانعيذلاومعانهلّلاق
نبدمحمهيفىنبىذلاعضوملاىلاراشأفلاقةشاعهنمترمتعايذلاعضوملافصيءاطع

يأ«كترمناكماذههلوقولبرحلادجسملاوهوةكالاءارويذلادجسملافاش

هذهانموقةياوريفوجحلانعةدرفنمنوكنناتدرأيتلاكتزمعناكملمفلااذه
تيبلابةرملاباولهأنبذلافاطفهلوق»ةرملادارملاوتنؤللاىلاةراشالابكترمعناكم
ىنمنماوعجرنأدمرخآفاوطاوفاطماولحأمثةورملاوافصلانيبو ءالؤهوهمهجل
يناثلافاوطلاوةكماهباولخديتلاةر.هللناكامناهيعسعملوالافاوطلافنوعتمتملام

ةضصافالافاوطوةرابزلافاوطوهوةكمنمةيورتلاموبهباومرحأيذلاجحالوهامن

بعلهنالةضافالافاوطيمسوىنموعجوةفرعدعلتربلاةرابزهيفنالكلذبيس

ىنمنمعرجرلاواضرأةضافاتنبلاةرابزىلاريسملانالوأىنمىلاةفادزملانمةضافالا

7ىمسوفوطيفرحنلاموقاحلادعبنوكياذهوتيبلاةرايزلامهد۔حزاثيشةكمىلا

عوجرلابابلاثيدحيفهبدارملاوىنمنمرفنلاوهيناثلاعوجرلاوىنبتيبللعجري
«ادحاوافاوطاوفاطامنافةرمعلاوجحلااوعجوأجحلاباولهأنيذلاامأوهلوقوهلوالا
فاوطوهومهجلدحاوفاوطالامهمزايالوجحلانودرفمامهنملوالانافنصءالؤهو
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فندملاوهف.فاخيناثلاوه_.۔اتممتلرالاومود۔_ةلاناوطاضدأممهزابليةوةرابزلا

اغامهناثيدحلااذهيفةشئاعتركذونيكسذلانبباوهجنيذلامهونونراقلايناثلا

دحاوفاوطنراملايزجلاقن٠كسهبولوالافندلاكاد۔>اواناوطاوفاط

ثالا.لاتهو:7رباجورمحن'انلنلرعلوقنملاوهو4رعوهحلد_حاوىمسو

ثكالذىكحونا۔مسونافاوطنرانلامزلينورخآهلاقو+دوادوقاحساوىفاشلاو

فىفال۔اوةفنحوأوىمخنلاويبعشلالاتهبودوهسمن ١ وبلاطنأنىلعنع

هريغوملسمدنععادولاةح>ةصةفهللادبعناراجثاد۔_۔>.الهةححوبهذلا

ننسمنمهرمأوةورملاوافصلانهبه۔۔و4ملسوهماعهللاىلص«هفاوطركذهفو

مهأيلعنعامهريغوينطقرادلاوقازرلادبعهجرخأو»هترعنمللحتينأيدهملا

. هنلالوسر»تيأراذكهلاقمثنبيعسايملىمسونيفاوطايملفاطوةرمعلاوجحلانيب

تاداراةشأاعناببابلاثدحنعسانلاصمهباجاو«4ملسوه۔اعهللاىلص

ةدئاعثيدحنافهنمبجعتامماذهونارقعمجالةعتمعمجةردلاوجلااوهجاهلوقب

هلداوبابلاثادحفكاحنمدحاولكهلعفياموتررقنعتمنملصفبحرصم

نيرمالاالكنالوقتناالاعمجالهجوالوامعنعجلانمدبالفةحرحصنيقيرفلا

اللاق4ملسوه.اعهللأىلص,هآدمحأونيخيشلادنعراجثدحه.الداكعساو

ملسمىورواع.جكترےوكتححنمتللحدتةورملاوانملانوتمسبلاباذاوطملعا

تضاحنيحتيبلابفطتملوتمدقفةرء.'بتلهأاهنأةشئاعنعسواطنعد_حأو

7 رفنلامويهملسوهلعهنلالصءيبنلاوهامللاتوجحلابتاهأدةواراككسانملاتكسف

جحلادعبترمتعاف ٢ ...:اىلانمحرلادبعممامتعبفت٫افكترعوكحلكفاوط

رذعلاكنعام."ردحاوىمسودحاوفاوطلعراصتقالازاوحلعليادفعساهلوف

س[اا-١!٠إ.ا _: ٠
هب4لدتاو«ارذحوارفسمراوللازاوحعلدن»ت.دحلاو«ملع ١ هللاو

» ليقو»رثكالالوقه,ةكمناكنمسةرهملادارأننلحلاىلاجورخلانييعتىلع

لحلاتاهجلضفأنأىلعاصب:.ه.لدتساو»تاقيملاكرتمدهبلعبجوةرمعلاحصت
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ءاجام
ينه تلقتلاقاهنعهللايضرةشئاعنعدبزنبرباجنع(ةديبعوبأ)«شئاحللعادولاكح

» تضاحدقييحتنبةيفصنا«ملسوهيلعةتاىلصهتالوسرلل «

ىلالحلاتاهحبرقاهنوكلقواعناميعنتلانمةشاعمارحانأ4فعتو«ميعنتلا

ملعاهللاولضفالانمهنالالمرحلا

ةهضئاحالعادولاحيفءاجامتمس

قلرطلااذهن.12يرفاصملاهاورثدحلا4اهنعهللايصرةشاعنعهلوق«

ةدشثاننمهعمسهنعهللايضرارباجناكفظفالاضمبفناتفلتخماهانعمدحتمنبتاورب

لوسرلتلقهلوق+دحاوملسويراخبلااضراهاوردقونيترابعب١٩4۔.سئهاودنيترم

تلاتاهنايراخبللةاوريفو4تذضاحدويحتذخةص.زاملسوهلعهللأىلههللا

لوسرلدارافةينصتضاخرحنلاموبانضفافهملسوهبلعهللاىلصءيبنلا»عمانجج>
لاقضئاحاهناهتنالو۔رايهتافهلهأنملجرلاديرباماهنمهلسوهبلعهتناىلصةتنا
رخألاقرح:لاموبتضافأيهتلالوسراياولاقيهانتساحأ بطخأنباه4يحتنبةيقصوإفاوج
ليقوموخاننبماحنلانبريظنلانببيبحف١ن!جرزملانببكنيديبعنبةبلعثنهنهنبا

ىوالط۔۔۔نمليثارساينبنمريظنلاونبومهناسلبملعأمودوهبلاهلافلوالاوموخنليقوموخت

تنبةربهفص)مأو(مهيلعهنلالصىروميخانارمننوراهدلونمحبوقعينبا

قيقحلاىبانبةنانكأمياعفلخ.يدوهلاكشمنبمالسسجوزةيفصتاكولأومدلا

ةتناىلصهتالوسر)ناكلامنبسناىورربيخموبةنانكأمنعلتقفنارعاشايهو
لاقيسلانمةيراجىنطعالاقفهفيلخنبةيحدهاتأيسلاعجورييخحتتفاامل(ملسوهبلع
حلصتامريظنلاوةضرقةديساهناهللالوسرايليقةيفصذخافبهذفةيراجدخفبهذا
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ىلبتلقتيبلابنكعمتفاطدمقنكتملاانتسباحالملااسوهيلعةتناىلصهللالوسرامللاق

نمةلقاعتناكوالمسقواهجوزتواهقتعاواهجحراهافطصاو(ملسوهبلعتلاىلصةتنا

ملعاةللاونيسمخةنسليقونيثالثوتسةنسامنعهللايضر(تفوتو)ءاسنلاءالقع

ماللاانتساحاهلعاهنأشيفلاقوألوقلااذهاهنجاللاقيأةيفصليأيامللاقهلوق «

ةياورلايفوهانت۔داحاهلعلهلوق»ةيذصلنيهجولاىلعريمضلاويفينعموأليلعتنلاما

نمهجوتلانمانتماماهلعاهىنعملاو»دمحأونيخيشلاةياوراهلثموىمهانتسباحاةيآلا

فاوطتفاطامامنا(ملسوهبلعهتناىلص)هنمانظهبفهجوتلااندرايذلاتةولايفةكم : .
ينميتيبلابنكعمتفاطدقنكملالاقاذهلوةضافالا ثيدحلافلعلوةرايزلافاوط

(ملسوهيلعهتناىلص)كلذلاقامناوهتقيقحىلعوهفلاحلافشكلماهةتسالاوقافشالا

ىتحمية.ناجاتحفاهمارحاىلعةيقابيهوهعمهجوتلاباهمايالوهجوتيواهكرتيالهنال

ناهمزابجاحلاريمأنا(اهنم)رومأىلعهبچلدتساو»ىناثلالحلالحتوفوطتورهطت
هندارانوكنالامتحاب(بقعتو)ةضافالافطتمانممضيحنملجالليحرلارخؤب

ة_كاعدقعىلعسانلابسبتحاامكةيفصلماركاليحرلاريخأتملسوهبلعهللاىلص «
ةرإرهيفاتبرطظنمهدرودقهنايعثدحلارهاظن ٥ لمعبلامتحاهن\)بيجا (

ابلهأندأوانفدىتحف۔عناناهلسالفةزانجعبن-صنريهأاسلوناريمأاعوفرم

ينحاوفرنيناملسيلفنكرلافاوطلبفضيحتفموقعمرمتحتوابحةااو رهظن

اهلسرحباولاقمهنافةرايزلافاوطفطتملاذاضئاتماللاملاسبح(اهن.و)مهلنذأتوا
اهيلعسهحمهنأهنعهللاىضرديعسوبأدازءاسفنلاىلعاذكوضيحلاةدمرثكاءاضقناىلا
ماقممناقهبلملاوءاسنلالاحنمفورعمكلذنالطرشملواكاذهيلعطرم:فطتىتح

نأب4ببجاولفقيرطلاعطتكداسفللاضرعتهيفناب(لكشتساو)طر۔ثلايفهركذ

هبلعىريهنافديمسوبااماومرحمةأرملاعمنوكبناهلعناامكقيرطلانماعمكلذلك

لحيفه.اممموغباث ٦ املحلحرلااشنانفهتةفرنعهفاخررذلافاخناوثكااذ
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اذهناءايلعلامجادقواهريغوضئاحلاىلعةرابزلافاوطبوجواهن.وفرعاتلاوةأراا

رحنلامويهلفبحتسيهناىلعاوقفتاوهبالاجلاحصيالجحلاناكران.نكرفاوطلا

عامجالابهبلعمدالوأزجاقيرمتتلامايأيفهلعفوهنعهرخانافقاحلاورحنلاويمرلادمب

ةفنحوألاقوروهلادنعه.اع؛ئئالوهأزجااهد..هنأوقيرثتلامايأدهىلاهرخأناف

فوطيرألبق؛رطونافءاسنلاأطيملاماذهومدهعممزللواطتاذاكلامو ملعأةتلاوهجحدسف

نيخيشللةياوريفو.:ثيحانسحتالفيأاذاالفىرخالاةياورلايفو(نجرخافهلوق)
اهبناممورمنتفةياريفويجرخأهلةياوريفويرمتاسأبالفيراخبالةباوريفواذارفنتف

مزليالهنأىلعهبهلدت۔اوهةنيدملاةهجىلاىنمنهليحرلااهبدارملاوةبراقت.

يضرسابعنالوقوهوراصمالاءاهةفةماعهياعورهاظوهوعادولافاوطضئاحاا

تناكاذاماقملاباهورصامهنأتباثنبدبزورمعنباوباطخلانبرمعنعانيوروامهنعةتلا
بجاكاهيلعهوبجوامهناكفعادولافاوطااضئاح ملهلبتتضاحولفهضافالافاوطاهبلطت

نبافلتخاهليفو»كلذنعتباثنبديزورعنباعوجرتبثدقوليقاهنعطة۔,
نوكيديزلاقفرحنلاموبتيب!ابتفاطدقوتضاحاذاةأرايفتباثنبديزوسابع

سابعنبابكمباتنالراصنالاتلاقفتءاشنارفنتسابعنبالاقوتيبلاباهدعرخآ

ينرمأفتببلابتفطامدعبتضحتلاقفميلسمأكتبحاصاولأ۔الاقفدنزفلاخت.تنأو

انتسبحةشئاعاملتلاقفةيفصتضاحورمنأنأ«ماسوهيلعهتناىلصهتنالوسر»

«ليقو»ضئاحلاككلذيفءاسفنلاورفنتنأ(ملسوهيلعهللاىلصشيا)اهرمأف
تيبلاعادومم۔زليفءالؤهريغامأوضئاحلاىلعاسايقعادولافاوطهمزليالضيرملا

لكيفنوفرصنيسانلاناكلاقةجامنباودواديبأوملسمودمحأدنعسابعنباتيدحل
تيبلابهدهعرخآنوكيىتحدحأرنيال«ملسوهبلعةتناىلصهتنالوسر»لاقوهجو

وهه؛وجوبلوةلاوبوجوناىلعكلذلدفهبرمأوملسوهيلعلاىلصفهلعذدقو

وهرذنملانباودوادواناملاقومدهكرتبمزليوانموقنمءالملارثكأبهذموانبهذم

عأةناو"يتهكرتببجمالهنأالاهبمألابجأوهليقوزههكرتيفءيشالةنس
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ءاحامنجرخافلاق

نعديزنبرباجنعةديبعوبأهتيبلابفاوطلاالازئاجةراهطريغىلعكسانلالمفناه
الوتيبلابفطأملوضئاحانأوةكمتمدقتلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاع ةورملاواغصل!نيب
كنأريغجاحلالغياملفالاقچملسوهبلعةتناىلصةتنالوسر»ىلاكلذتوكشف

ةللايضرنينمؤملاماةشئاعنعديزنبرباجنع«ةديبعوبا»يرهطتىتحتبلابيفوطتال

ميهتيبلابفاوطلاالارئاجةراهطريغىلعكسانملالفناءاجامومح
ةللايضرهاوردموبابلالوأهحرشمدمتتبدحلاهاهنعهللايضرةشئاعنعهلوته

لوالااهنيدحةرمهتندخلاهنعهللايضراهنمهعمسكلذكهنالآردتخوالوطمنمترمهنع

ةححيفيأيةكمتمدقاهلوقولةصقلاكلتنمرصتخملاربحلا)ذهةرموهلوطب

فاوطلاىلعبترمايحنيبفاوطلانالةورملاوافصلانيبفطتملامناوضئاحانأوعادولا
ىمستاهنافتنبلابتفاطامدمبةأرملاتذضاحولهنافهيفاطرشةراهطلانوكالتيلاي

يلفاهلوتهكسانلانمهرينكطقفةبحتسميمدلايفةراهطلاتالضئاحيهو

ةالصفاوطلانأكلذو«يرهطتىتحتيبلابيفوطتالكنأريغجاحلالعميام

مارحانمكسانملاعيمجميتيدمحلاوكلذنايبمدقتدقواهمكحةراهطلايفهكحف
هعنصترصألكفةبجاوالةبحتسمعيجلايفةراهلطلافكلذريغويبرويمسوفوقوو

كلذينءيشهيلعنوكيالمشرهاطريغوهوهعنصيلجلافجملارمأنمضلئاجلا
كلذكفائيشاهبلعلعجيلولمفلااملحابأهكملسوهبلعةتنارؤص»هنالابنجناكولتح
لهفكلذكوهلعفلاثضوتمرهاطهاككلذيفلجرلاتوكنألضفلانكلولجرلا

ملعأةتلاونكامالاكلتيفةراهطلامدعدمعتيناهلينبايالوملسوهبلعةتناىلص»

ةتنايضرءاورامناوامنآهحرشمدقتتيدحلاهاهنعةتنايضزنينمؤلامأةشئاعنعهلوقه

نالدياذهونتمربخلاهجثدحاهنأكقةثئاعنمهعمسكلذكهنالنبترابعنمت,ههنع

)حيحملاممالا٣٥-يتان)
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كلذتركذفتضاح!ملسوهبلعهللاىلصءيبنلا)جوزييحتنبةيفصناتلاقاهنع

ذاالفلاقتضافأدتاهنال۔يقفيهانتسباحالاق«ملسوهعةناىلصتالوسره

ءاجام
ةتنايضرنبنمؤللمأةشئاعنعدبزنبرباجنعةديبعوبأهلالهاللءاسفنلالاستغايفف

ىنعمللةيدؤملاظافلالالاقيفهنوبصيفهانعمثيدلانولقنياوناكمهنعةللايضرةباحملا

انباحصأهيلعوىنعملابثيدحلالقنفراعللزاجأنممهنفلوصالالهأاهبففلتخاةلئسميهو
املوةو»سمشلاةعلطنميناثلايفاهبفلوقلاتطسبدقوعنمنممهنمونامعلهأنم

قافشالاىنعميفماهفتسالا(يهانتسباحأهلوقو)كلذةركاذلايهاهنالءاتلامضبتركذف
يهكلذلئاق(هلليقفهلوقو)انتسباحاهاعلهلوقوهومدشقتااثيدحلايفلعلبهنعربعملا

كلذهللاقاضيأاهريغنالمتحوىلبتلقاملوقيفىلوالاةياورلابحيرصتلامدقتامةشئاع

آرظنانهاهلئاقلاتمهبأواهسفنباهرابخاىلاآرظنلوالاربملايفاهسفنىلالوقلاتبسنف
ةضافالافاوطتفاطفتببلاىلاىنمنميأ}تضافأدقهلوقو)ةلاقملاينكارتشالايلا

نالهجوتلانمانلعنامالفتضافأاذايأذشيحانيلعسبحالفيأ(آذاالفهلوقو)
ملعاهللاوهتلعفدقاهلعيدلا

مةهلالهاللءاسفنلالاستغايفءاجامتح

ةتناىلصهنأبابلالوأةشئاعتيدحيفمدقتدقوضئاحلاهلثمو ضقنتنأاهرمأ«ملسوهيلع
نينمؤملامأ«ةشئاعنعهلوق»ضئاحيهوةرملاقوفجحلابلالهاللطشتمنواهرمش

رنبةتناديبعقبرطنمةجامنباودوادوبأوملسماضيأهاورثيدحلااهنعةتنايضر
مساقلانبنمحرلادبعنعامهدحأنيدانسابكلامهاوروةشئاعنعهيبأنعنمحرلادبعنع
نعيناثلادانسالاوهدنعلسرموهفءامساقليممساقلاوسيمعتنبءام۔أنعهيبأنع

يذبركبأنبدعتدلوسيمعتنبءامسأنابيسملانبدسيهسنعديعسنبيح
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ييأنبدمتدلوسيمعتنبءامساناتلاقاهنع ركبوبأكلذركذفءاديبلبركب
«لستنتلفاهررملااتفلسوهيلعهتناىلصةتنالوسرلف

يضرركبيأىلعفوقومدانسالااذهيفوهولمنشلستنتناركبوأاهرمأفةملحلا

ثراحلانبدبعمنباةلمهمنيسهرخآنيملامضب«سيمعتنبءامسأناهلوق»هنعهلل

نبديزنبهيواعمنبصأعنبةعيبرنبصاعنبةفاحنبكلامنببعكنبمتنبا

معثخوهولبقانبفلخنبسرفعنبنارهشنبهللابهونبريشبنبكلام
اميدقءام۔أ«تملسأ»ةينانكلاثراحلانبريهزنبفوعتنبدنههاهماوه
انوعوهتنادبعةشبلابهلتدلوفلاطيبأنبرفعجاهجوزعمةشدلاىلاترجاهو

قيدصلاركبوبأاهجوزتبلاطيبأنبرفعجاهنعلتقايفةنيدملاىلاترجاهمئادو
يبأنبدمحمهلتدلوف اهنعتاممركب فالخاليخهلتدلوفبلاطيبأنبيلعاهجوزتف
مأتخأوهملسوهيلعهتناىلصءيبنلاوفجوزتراحلاتنبةنوميمتخأءامسأوكلذيف

تاوخأعستليفومألتاوخأرشعنكومهمألاهناوخاتخأوسابعلاةأرمالضفلا
داملانبدادشهدعباهجوزتمئأتنبهلتدلوفبلطملادبعنبةزحاهجورتءامسأناليقو

ءامسأتناكوءامسأتخأسيمعتنبىملسةزمحاهجوزتيتلاامناءيشلسبلاذهورفعج.

سابعلاوةزمحو(ملسوهيلعتلاىلصءينلا)اهراهصأنفآرابصأسانلامركأسيمعتنب
عضومدودةيتحتةانثماهدعبةدحوملاءابلابهءاديبلابهلوق»مهريغوامهنعنايضر

ضايعلاقةفيللايذبهتدلواهناانموقدنعةياورلاضعبينامهيفانيالفةفيللايذفرطب

يذب«ملسوهيلعةتنالصءيبنلا»لزنوسانلانعدعبتلءاديبلافرطبتلزناهنالمتحي
انلالزنميمسفمرحأوتابكانهوةقيقحةفيلحلا هلوق»مهمامالزنممسابم۔ماكس

ىفاهمارحاحهلنيبيلهلهركذامناچملسوهيلعهتناىلصهتنالوسرلركبوبأكلذركذف
ركبنالملسوهيلعةتناىلصهنمرمالااذهلستنتفاهرمهلوقوزهاهسافنلاح

رهاظلاوةقيقملاىلعاهلرمأبسيلليقونيبلوصالاضبدنعلاستغالابءامسألرصأ
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ردننعهالابللاهنلم

لوسر)لاقلاقةريرهيبأنعديزنبرباجنع«ةديبعوبألةرمملاوجحلالضفيف

انأناللوالا رمأىسيلهةيمستلاسةىلاعجريهناليظفلفالملاوطقفغلبمركب

بذنلاعضوميفهتيدنوبوجولاعضوميفلاثتمالابوجوىلعمهقافتاعمالمأاهل

اهنملوأوضئاحلااهلثموءاسفنلامارحاةحصهيهفيبلتومرحيأچللهنلمثهلوقوه
اضيا«هيفو»مدلاناليسهيلعاندازوثدجلامدالومشيفهاتكراشامهنالجلا

ضلئاحلاكةراهطالةلباقريسغاهناممهبترمأاذاءاسنلانالاةلطممارحالللاستغالا

دكآهناليقىتحةدكؤمةنسوهوروهلادنعبوجوللسيلكلذبرمالاوىلوأاهرينف

مارحالاديرمىلعهيلوفدحأيفءاطعونسحلاورهاظلالهأهبجوأوةمجلالسغنم

«هيفولاهلصتمءامسأنالجحلاينطرمشباتسيلمارحالايتعكرناهيفوالمأارهاط

ىلص.يبلا)نماهعامسنعثكلذبمهؤافتكاوضعبنعممضعبننسلالمحةباحصلاةداعزا

عاهللاو(ملسوهلعهللا

ميهةرم۔ءلاوجحلالضفيفرشعيناثلابابلاجح

وهوةربرهيبأثيدحامهدحأنيثيدسحهيفركذدقو(ةرمعلاوجحلالضفيفهلوق)
ملسوهيلعةتلاىلصهؤاعدةمجرتللهتبسانمهجووةشئاعثيدحياثلاوةمجرتلاةبسانميفرهاظ
ىلعءاعدلااذهكلذباوقحتسافكسانملانمآءزجاولعفامناءالؤهونبرصقملاونيقلحمللةمحراب

ملوكسنلااذه دصةأعرشوةرايزلاةغلنوكسفمغب(ةرمملاو)كلذفامضأكسانملارئاسىلع
لاحتيمئزاكمضوميأيفلحلانمالاوهبلعرزاتاقيملانماملمرحيفيسلاوفاوطلا
«ةر.لاىلاةرمعلاهلوقوإ»ناخيشلااضيأهاورثيدحلاةربرهيبأنعهلوق»يسلادعب
رئانصلانميأهاهنيباملةرافكهلوقوفةرمملاىلاةيهتنلاوأةرمعلاىلاةمضنملاةرمعلايأ
كلخدنونايسكنعرفكنهنعنوهتامرئابكاوبنتجتزا)رئابكلابنتجانرمكلذو
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» روربملاجحلاوايهنيباملقرافكةرملاىلاةرمملارلسوهيلعةلالصتناه

زأىلعلديلبةدحاولاةنسلايفةرمعلاراركتزاوجىلعلديثيدحلاو(امركالخدم
رمعلاقفءاملعلانيبعازنلااهبفعقوةلئسميهوتانيسلاريفكتنمهيفاملميظعلضفكلذ
يفرمتعاءايشاءاطعلاقوهنكمأامرمتعبسنأوبلاطيبأنبىلعوةشئاعوسابعنباو

هللاهجرعيرلاناكوتششامرمتعافقيرثتلامابأت.هذاذاكلاملاقونيترمرهشلك

تاتيلانممرحمالنأرمأيكلاموبأناكوارارمجحلارهشأريغيفرمتينألجراللوقي

» زاكو»هبرمأوملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»باحصأكلذلعفلاقوةرم.,الا
يفرمتمياليربلانسحلالاقوةرمالاةنسلايفةرمملاسيللوقيهللاهمحرديزنبرباج
هنعهللايضررباجلوقبونيترمةنسلايفةرمعلاهركسنبريسنبالاقوةرمالاةنسلا

كلذيفبابلاحتفنملوأوعيرلالوقبلسملاممورخأتمراتخامئانباحصأهامدقذخأ

تقولكيفهلعفوةنسلايفاهراركمتزاوجىلالامهنافهنعةللايضرديعسوبأخيشلا

عنمياعنامملعأالفجحلامايأتضقنااذافجلامايأتمادامجحلاىلعلخدنالاهناالالا
ح۔.حصلاوهاذهو«تلت»فورعمتقويفدودحمدحاهلسالولضفاهنالةرمعلا

هيبلا»رمأنعنيترمعادولاةجحيفترمتعااهنعهللايضرةشئاعنالوبابلاثيدحل
نراةيوداملاتلاقوضئاحلالعمتامبابيفاهنيدحيفمدقتهملسوهبلعهنلاىلص

اهنأبهوللعمهنكلمدقتملاعيبرلالوقموهفملقفاوموهوةهوركمجحلارهشأيفةرمعلا

يناهلكرمععبرأرمتعأدقملسوهيلعهللاىلص»»هنأبدروهتتويفجحلانعلنشت
نأةيلهاجلامعزلاطبالهلككلذلهفةددعتمنينسيفةدعقلايذيفاهلكلبجحلارهشأ

لوقهنمولوبقملايأ«روربملاجحلاوهلوقهروجفلارجفأنمجحلارهشأيفةرمعلا

مناهطلاخماليذلاروربملاليقوهمدايكجحربمالسلااعيمجمهيلعمألةكئالم
يذلاجحلادارملاوىنعملاةبراقتملاوقالاهذهيبطرقلالاقهيفءايراليذلا«ليقو »

نأروربملا(ةمالعو)لكالاهجولاىلعفلكملانمبلطامعفومتعقووهماكحأتيفو
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ءاحامةنلاالاءازجهلسل

اهنعهللايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوأهريصقتلاىلعقيلحتلالضفيفه

عفرلاب(ةنملاالاهلوقو)باونيأ(ازجهلسيلهلوق)جحلالبتناكاممآريخعجرب
لامهالاينامىلعامالمحهنوهفريميمتينبنافكسملاالابيطلاسيلمهلوقدحىلعبصنلاو

ملعأهللاوسيلىلعامزاجحلالهألمكيفنلاضاقتنادنع

هدمجريصقتلاىلعقيلحتلالضفينءاجاميتح

يضرفنصملاهبدرفتقيرطلااذهنمثيدحلا(اهنعللايضرةشئاعنعهلوق)

نباةياورنمانموقدنعوهوهنعهللا يباوديعسيباوبرأمونيصحلامانباوسابعنباورمع

نيقلحملامحرامهالاهلوقراركتتاباورلاضمبىفوةريرهيباوةدانجنبيشبحوميرم
نمةلحملامحرايراخبلااهقلعويذمرتلاول۔هدنعمفاننعثيللاهياورىفوانالثاهضعبيفونيترم

راركتلاباموريمهرثكافالاوثيللانمهبفكشلاونيرصقملاولاقنبرصقملاواولاقنيترصوأةرص

هنمناكءاعدلااذهالاةنملوقحجرباهنعهلايضرهشئاعقبرطنمثيدحلادوروونيترم

ىلصف عادولاةجحتدهشدقوةييدملاماعدهشتملةشئاعنالعادولاةجحيف«ملسوهيلعةتلا
كلذتقويفااوفلتخادقوف لاقوعادولا"هجحيفاذهزاكمهضم؛لاقف املةيبيدحلايفمهضعب
نيترمهعوقوباولاقفنيلوقلانيبموقمججوةكملوخديفًاكهطاولعفمفىللابمرمأ
ةيدبدحلايفيذلاففلتخمنيمضوملايفببسلاواولاقعادولاةجحيفةرصوةينيدحلابةرس

اوعنممهنوكبنزحلانمهيلعلخدامللالحالانعةباحصلانمفقوتنمفقوتببسلناك

(ملسوهلعهللاىلصءيبنلا)ممفلاخفكلذلعمهسأفمهرادتقاممتببلاىلالوصولانم

ة۔اسمأهيلاتراشأفاوفقوتلالحالابمرصأايفلبقملاماعلانمعجريناىلعاشيرقلاصو

نمناكفضعرصقومهضمبقلحفهومبتفلعفمهلبقملسوهيلعهتاىلص»وهلحبنا
اذهبحيرصتلامقودقوريصقتلاىلعرصتقانمسرمالالاثتماىلاعرساقلحلاىلارداب
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يلصةتنالوسرلاقفتلاق نبرصقلاويةنالوسرايهاولاقنبقلحملامحرامهالاملسوهيلعةتا

ولاقمهناهريغوةجامنبادنعسابعنباثيدحيفببسلا ترمهاظنيقلالابامهتنالوسرايا
هعمجحنيمرثكانافعادولاةجحيفببسلااماوهاوكيملمهناللاقمحرتلابمل

اوللحتب.ةرمعلاىلاجحلااوخسفينامهرماالفيدهلاقسي.4ملسوهيلعهللاىلص «

نمفخأمهسفنايفريصتتلاناكةعاطلانمدبنكيملاملمثمهيلعقشفمهسوهراوقلحواهنم
لاثتماىفنيباهنوكلقلحنملعفملسوهيلعهللاىلص»حجرفمهرثكأهلعففقلحلا

قاحلاناكوهبنيزتلاورعشلاريفوتبحمتناكاهنابرملاةداعناهليقو»رمالا

اورصتقاوقلحلااوهرككلذلفمجاعألالفنموةرهشلانمهنورياوناكامرواليلقمهيف
قلحنملعافمساةددشملاماللارسكوميملامضبنقلحملامحرامهللاهلوقهريصقتلاىلع

هذهوهوحنوىسومبهرشةلازايفءاصقتسالاوهوهقلحيفغلاباذاديدشتلابهسأر
يمفاشلاونويفوكلاهبحتساودحأوكلامه۔بجوادقوسأرلاعيمجقلحيضتقتةن.صلا

عبرلاةيفنحلادنمفيزجملاضعبلااذهفاوفلتخا4بهذملاوهو»مهدنعضمبلايزجيو

تارعشثال"قلحىزجاملقايفاشلاوانباحصاضعبلاقوفصنلالاقففسواياالا

يفسأرلاحسمةلئسمريظنةلئسملاوقيلحتلاىنعمنمموهفمللفلاخوهو

ابابحتساهلصأبرقنمهرعشعيمجنملجرلاذخأيقلحلاكهريصقتلاو»ءوضولا
نمنيعبصأردقوهوةأرملاهذخأتامردقىلعدزيلناوأزجأهفارطأنمذخأناف

ىريهريغوأهللاهمحرملسمةديبعوهأناكوةلأردقكلذلقأليقوةلهجاهرمشفرط
كلذفودذخأتنارعشلاةليلقوةعبرأوأةثال"هنمذخأتنارمشلاةريثكلاةأرملل

سيلاعوفرمسابعنبانعدواديبايفوعامجابريصقتلاءاسنلاقحيف«عورمثملاو «
هلوق»اهسارةأرملاقلحتناىهنيلعنعيذمرتللوريصقتلاءاسنلاىلعامناقلحءاسنلاىلع
يامروعشاورصقنبذللامهوةروسكملاةلمهملاديدشتوميملامذب«نيرصقةملاوهللالوسراباولاق

وطنماثيثاوذخأ تالامتحااميمجامهوانورصقملاوأنوقلحمااماةباحصلاضعبكلذبلئاقلاوامل



(٢٨٠(

» نيرصةملاولاقله

ىلونيذلاىلعهقرطنم؟يشيففقاملرجحننبالاقونيعونلاالكنمضعم,لااهرهظاثالث

ةتناىلصتلالوسر»لاقيأينيرصقملاولاقهلوق»ديدشلاثحبلاكلذيفلاؤدلا
توكلاايه:ببللختولوهبلعفوطعملاكحفوطعملاءاطعاهيفنيرصقملامحراوملسوهيلع

فطعوةدحاوةرمنيقلحهللءاعدلادنسملاخسننرمهانيأرايفكلذكوهمنرذعالب

ءاعدلارعنباثيد۔حنمكلامنعتاياورلامظعميفوةيناثلاةرملايفمهبلعنيرصقملا

ةعبارلاتناكامليراخبلاةياوريفوةثلاثلاةرمايفمهيلعنيرصقملافطعونيترمنيقلحمال

نيقلعملامحرايذمرتلاوملسمدنععفاننعثيللاةياوريفنأمدتدقونيرصقلملاولاق

نباقيرطنماهعيجراركتلاةياورونيرصقملاولاقنيرصقملاواولاقنيترموأةرم
الفعادولاةجحيفهعوقولةشئاعثيدحيفراركتالفانيديأبيتلاخسنلاتحضنافرمع
ريصقتلانأهاهنمبدئاوفثيدلايفوةيبيدحلاةيضقفالخراركتلايضتقبببس
تبثوةجحلوأقاحلانيمتيرصبلانسحلانعةياورالاهيلععمجتوهوقلحلانعيزجي
لدأوةلذلاوعوضملايفنيبأوةدابعلايفلبأهناللضفأقلحلانأاهنمو»هفالخهنع
كرتهنابرعشيفقلاملافالخهبنيزتياماثيشهسمتىلعيقبيرصقملاوةينلادصقىلع

لعفنملءاعدلابلطوهلعرشاملصفنمءاعدلاهاهنمو»درجتلاىلاةراشاوهتلكلذ
ريصقتلاوقلحلاىلارظنلابسانلالوالاه«ناهيبنت»ملعأهتناواحوجرمناكزاوزئاجلا
هسأرديللاكريصقتلاهيلعرذعتييذلاوهوقلحلاهقحيفنيعتيفنصفانصأةثالثىلع
افيطلهرعشناكنمكلذكوىسوملاهسأرىلعيرجمهنافرمشهلسيلىذلاكلذكو
نمقحيفقلحلانرافءاسنلايهوريصقتلاهقحيفنيعتيهكفنصو»هريصقتنكممال

انركذنمري۔غمونارصالاهلزوجتفنصو»كلذنعيمنلامدقتدمتوزوجالفةلثم
كسنهنافلاخملاوقفاوملاد۔نعروهشملاوريصقتلاوقلحلايفسانلافلتخاييناثلا
هناليقو»هبالاايعنمدحاولصحمالامهناكرأنمنكروةرمسلاوجحلاكسانمنم
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مهدابلاباتك

ملستلايففاللاريظناذهيففالخلاوكسنبسيلوسابللاوبيطلاكةروظحمةحابتسا

ملعأةتلاوهبابيفهركذمدهتدقوةالصلانم

مدداهلاباتكح

لذبعرشلايفوةقشملاتنلباذاآداهجتدهجلاقيةقشملاهلصأيجلارسكب لاتقىفدهجلا
ةدهاحمىلعواهميلعتىلعاهبلمملامثنيدلارومأملعتلسفنلاةدهاجسعقاطورافكلا"

ديلابقاسفلاةدهاجمىلعوتاوهشلانمهنيزياموتاهبشلانمهبيتايامعفدبناطشلا

ديلابرافكلاةدهاجموهولوالاىنعملاانههبدارملاوركنملاراكنامهوبلقلامثناسللام
هنمزيفناكلهياوفلتخاو»اقافتاةرجملادعبهكعرشو»بلقلاوناسللاولاملاو

نيرجاهملاىلعنيعضرفناكليقونالوقةيافكوأنبعضرفهملسوهيلعةتلاىلصه

مالسالارصنلةنيدملىلاسأنملكلعحتفلالبقةرجملابوجوهدبؤيوزفمهريغنود

هليقو «ملسوهرلعهللاىلصءينلامههيابمهديؤيومهريغنودراصنالاىلعانيعناك

قراطةنيدملاقرطاذاراصنالاقحيفنيمتبهكليقوهورصنيوهووؤينايلعةبقملاةلل

ردبة۔صقيفعقواماذهديؤيوءادتارافكلانمدحألاتقديرأاذانيرجاهملاقحيفو
هنيعنمىلعو«ملسوهبلعهللاىلصهيبنلاهاهبفجرخيتلاةوزنلايفانيعناكليقو

ةيانكضرقهدعبامأو»ىفطصملانامزيفداهجلاحيفمهلوقأهذهجرخمملولو

مزليهنافةعامجلاوأدلبلاوأرصملاودعلامدينأكهيلاةجاحلاوعدتناالاروهشملاىلع
ةرمةنسلايفهلعفبةيافكلالصحوكلذلمامالاهنيعنمىلعنيمتيكلذكوهمذدرداقلا
«ليقو»كلذكالدبفاقافتاةرمةنسلايفبهتاناوهنعلدبةبزجلانالروهلادنع

ملسملكىلعنيستمرافكلاداهجناقيقحتلاومهضمبلاقيوقوهونكمأاملكبجي

ملعأتداوهبلقباماوهلاماماوهناسلباماوهديباما

(حبحصلاعماجلا_٣١ينان)/
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ناورسيلاورسملايفةعاطلاوعمسلاىلعةعيبلايف»ميهءاجامهةميبايف «

تماصلانبةدابعنعتعمسلاقديزنبرباجنعةديبعوبأمئالةمولهتنايففاخمال

هملسوهيلعهللاىلصةتنالوسرانميابلاق

متهمةعيبلايفرشعكلاثلابابلازتم

ةعاطلاوةمرا.لاىلعاضيأقلطتوعيبلاباجناىلعةقفصلالصالايفيهوچةميبلايفهلوقزه

ىلعديكالادقملاءاطعاةجرتلايفاهبدارملاو صوصخءيشثيفوأاقلطمامالاثتمالاوةعاطلا
هيفامءافولابجمالوانئاخهتنايقللعفيلنافهمزتلبناهمزاهلفنمكلذىطعأنف

عأةتناوقلاملاةيصعميفقولخملةعاطالوكلذمرحلبىلامتهتناةيصعم

ففاخبالزأورسيلاورسلايفةعاطلاوعمسلاىلعةعيبلايفءاجام ميهجمئالةمولةتنا
داورثر,دلاوربلااذهبةدابعنعينثدحنمتءمسيمأهكتماصلانبةدابعنعتممسهلوق

ييحمنعاطوملايفكلام نعهيبنعتماصلانبةدابعنبديلولانبةدابعينربخالاقد,.۔نب

د:۔۔لابكلامنعليعامسانعماكحالاباتكيفيراخبلاهجرخأوخلاانعيابلاقهدج

نبيحمنعسيردانبةتلادبعقيرطنميزاغلايفملسمهجرخأومدقتم ةتنادبعوديمس
ةلمملانعلامب4ةدابعو«هبهدجنعهبأنءعةدابعنبديلولانبةدابعنعرحنبا

لقاوقلالعابيقنناكوةيناثلاوىلوالاةبةملادهشراصنالاءابقندحأةحوتفملاةدحوملافيفختو

«انابهلوقف»لوالازجلايفهربخضعبركذوهبسنمدمتدقوجرزلانإفوعينب
ةءوبنلانمرشعةيناثلاةنسلايفىلوالاةبقعلاتناكو»اعمنيتبقعلايفراصنالارشعمينعي

لبق هيلعتناىلصفهعيابمسوملامايأيفىرخاضعبوةنسبةرجملا الجررشعانثااهيفههملس
او..ايواوءاساسوالانمهنانثاوتماصلانا'ةدابعمممجرزلانمةرشعراصنالانم

الواثيشهللابكرشنالنأيهوةكمحتفدمبتلزنيتلانهتميبقفوىأهاسنلاةميبىلع
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يفهيصمنالوانلجرأوانيديأنييهبرتفنناتهببينأالواندالوألتقاالوينزنالوقرسن

عزاعننالناوانيلعةرئأوهركملاوطشنملاورسيلاورملايفةعاظلاوعمدلاوفورمم
متذونافمالسلاهيلعلاقمئالةمولهتنايفىاخمنالوانكثيحقحلابلوقنناوهلهأرصالا
افعءاشناوهبذعءاشناهتناىلاهرصأناكاثيشكلذنملفوينشحننموةنجلاك

«مل۔وهياعةتناىلصهتنالوسرثبوةنيدملاىلااوفرصنالاتةلاذثموبضرفيملوهنع

ةيناملاةبةحلاهإتناكو»»نآرقةلاهيرقبوماكحالااماهبةنيدملاىلاريمعنببعصممهعم

رهشأةثالثبةرجهلالبقهءوبنلانمرشعةثلاثلاةنسلانهةجلايذيفىربكلاةبقعلاىه

سوالانمرفنهثاملا'ةياوريفورفنةثامسمخنم.ابيرقجحلامموهيفةكممدقهاثكالذو

دهسنبالاقالجرنوعمممقفتاوةكمىلاريحمنببصمممم٠جرخوجرزلاو

نبالاقورمعتنبءامساوةرامعمابعكتنبةبيسننانأرماونيلجروأالجرنوديزي

لوسر»اوقالاسفننوم.۔وسمخكالالاقوناتأرصاوالجرنوعبسوةثالثقاحسا

يلايلنمةلاثلاةليللايفةبةملابهشاورضحنامهدعاوفماسوهيلعةلاىلصهنلا

تناكوجحلانماوغرفاملوابئاغاورظتنيالوامئاناوهبنيالنأمهرمأوةعياب۔القيرشتلا

بعشلايفاوعمتجاىتحنيفختسمنوالستيسانلائدهدم.موقلاجرخةدوعوملاةليلل

هريغهعمسيلوسابلاهعموهلسوهيلعةناىلصةتالوسرمهقبسدموةبةملادنع

ماكتفهلقثؤ٫وه_خأنبارمأرضحنأبتحهنآالاهموقريدىلعذهووهو

ةلضننبةدابعنبسابلاورورعمنبءاربلاومازحنبورعنبهللادبعملكتوساملا
ىلنونوكيابيقنرشعيناكنماوجرخأيملسوهبلعهللاىلصتلالوسر»لاقم مهموق
سوالانمةثالثوتماصلانبةدابعمهنمجرزخلانمةعسابيقنرشعيننااوجرخأف

ىلصهتنالوسرهلاقو نيبراوحلاةلافكءالغكمهيفاملكموقىلعمتأملسوهبلعتنا ىسيعل
برضنملوأناكةرارزنبدعسأةماماابأنأنومعزيراجنلاونبفمناولاقميرمنبا

ميملاوألبنولوقيلهشالادبعونبوةعيبلل«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»ديىلع
«ملسوهبلعهتناىلصهنللوسر»ديىلعبرضنملواكلامنببمكلاقناهيتلانبا
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لوةنناوهلهأرمالاعزاننالوطشنملاوهركملاورسيلاورسملايفةعاطلاوعمسلاىلع

4انكامثيحقحلابموقنوقحلا»

مللاقچملسوهيلعةتناىلص»»هنأذثموبةعيبلاتناكوموقلاعباتتمثرورعمنبءاربلا

رمالاىلعورسيلاورسلايفةقفنلاولسكلاوطاشنلايفةعاطلاوعمسلاىلعينومياب

ايمينومنمتنأىلعومئالةمولاوفاختالوهللايفاولوقتنأوركنملانعيهنلاوفورعملا
كنحنمنلاكنقحلابكثعبيذلاولاقمهديءاربلاذخأفكجاوزأومكءانبأوكسأهنماودنم

كردنهبنذالايفىنعمعمسلالصأةعاطلاوعمسلاىلعهلوق»انيفزيزدلاهنعنمام
مثباطخلامبفىلعهوقلطافاوعسوتمثتوصلاكارداسفنىلعقلطأمنتاوصالا

دارملاوريسفتفطعهيلعةعاطلافطعفثبدلايفدارملاوهوةعاطلاىلعاضيأهوقلطأ

رقفلاةيناثلاناكساوىلوالاةلمهملامضبرسلاوهيهنلاورمألادنعلاثتمالاةعاطلاب

ةلمهملانوكوةيتحتلاةانثملامضبرسيلاو»ةدشلاوةبوعصلانمهيفاملكلذبيس
رومالاريسيتوشاعملاةلوهسنمهيفاملكلذبيعسرسملادضوهوةورثلاوؤانننلا

لسكَلااتلاحامهبدارملاوطشنملاكلذكويناثاانوكسوثلاثلاولوالاحتفب(هركملاو)
اهنوبحييتلاواهنوهركييتلاءأيشالايأبوبحلاوهوركملاامهبدارملا(ليقو)طاشنلاو

17.
طاشنلانملعةموهوطشنملاوهركملاايهوةيسفنلالاوحالابناتنثاورسيلاورسعلاايهو

الوهلوق)طاشنلاىنع:ردصهوهوأهلعفرثؤتوهيلافخوهلطشنتيذلارمالاوهو

ءارمالامهوه_ةحمماوقلاهلهأبدارااوةرامالاوكلملارمالادارملا(هلهأرمالاعزان

نوظفاحلاهماكحالنوذنملاىلامتوهناحبسهتناصابنومئاقلامهومهتعاطسانلامزلتنيذلا

رمالللهأباو۔يلفهدودحاودعوهماكحأاوذبنوىلاعتهتنارصأاوفلاخاذافهدودحىلع
امعك.نمو(نوملاظلامكلثلوافهللادودحدعتينمو)ةعاطسانلاعلسللو

بابينمدقت.دقونورفاكلاىرخأيفونوقسافلاةب"يفونوملاظلاكماوافهللالزنأ
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.- ١ \ ان 1
حاجاممالةموللليففاخنالو

رباجنعةديبعوبأ«اورفيالناىلعةعيرلاوعاطتسااهفةعاطلاومملاىلعةعيبلايف «

4 ملسوهيلعهنلاىلصهللالوسرانعيابلاقرحنبانعديزنبا +

كربخأالأنرافعنبنامثلتماصلانبةدابعلاقلوالاءزجلان.ةرامالاوةيالولا

يدمبنمءارصأنوكتسلوقيهتمسهملسوهيلعةتلاىلصهتلالوسر»نمهتعمس؟يشب

دوبيراخبلل17يفوةعاطمكيلعكشوألسيفنوركنتتامنولمعيونوءرقتامكزو7٦1

نممكدنعاحاوبآرغكاورتناالاهلوقيهوءانةتساةدايزهلهأرمالاعزاننالناوهلوق

اوعزانتالثدحلاىنعمولاقةمصعلاانهرفكلابدارملايوونلا4لاق<ناهرهفهللا

دعاوقنمهنوملمتاةقحمآركتممهنماورتناالامهباعاوضرتمتالومهنيالويفرومالاةالو

نايدوادلانعنبتلانبا4لعنو+مكاشحقحلاباوءوبومهاعاوركنافمالسالا

ةمولهللايففاخنالوهلوة»معأةللاوحيحصمالكاضيأاذهويشحملا4لاق,ربصلا

ريغنمنيدلارهنيفديجملانولذبيلبىلاعتهللاندفلذاعلذعىشحاليا4نال

نا۔الاودرلابنيدلانورص:.للبمهرومانمءيشفنونهاد.الونعاللامولةظحالم

نمةرملا)ةموالاو(هركنمهركويضرنميضرهنصالخاومرءعقدصنعلاماو

نمطقاثيشىاخناللاقهناكناتنلابمريكنتاايفواهيفويرشخمزلالاقلذملاوهوموللا

|ملع١هللاوموللانمدحامول

.اورفيالناىلعةعبلاوعاطتساايفةعاطلاوعمسلاىلعةعسلايفءاجاما

:هيابهلوق(ملسمويراخبلاوأطوملايفكلاماضرأهاورثدحلا4رمحتنانعهلوق<

لول"هبيدحلامويتناكةعيابملهنمنارهاطلاخلاملسوهيلعةلالصةنالوسرل
دعبتناكةعيبيهواضياملسممنصهيضتقييذلاوهو"هيبيدحلايفناكهنافيفالاراج
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ممعيابلوةينمةباحصلانمتعمسورباجلاقمتسطتسااهفلوقيوةعاطلاوعمسلاىلع
4 اورفالناىلع »

ديقتيالفنيتبقملا"هعيبيفناكامنامدقتملاةدابعثيدحوهماكحأترجومالسالارهظام
يفهن.دشأرمالالوأيفبولطملاناليشحملاورجحنبالافالخثيدحلااذهبهقالطا
ةلقعمهرخآ تابثمالسالالوأيفبجاولاناكهناكيهانوايناثمهنرثكوالوأنيملسملا
بجاولاراصفمهنعففخمثنيتئاملنيرشعلاتابثوودعلانمةرشعلنيملسملانمدحاولا

عح۔لاىلعهلوق)"هماتلاموبىلارمتسمكحلااذهيقبونيفلأالفلأونيتئاملةئامتابث
(منمطتسااهفلوقيوهلوق)ةعاطتسالابدييقتريغنملاثتمالاقلطمىلعيأ(ةعاطلاو
اقالطالوقلااوقلطتالومتعطتسااهفاولوقماسوهيلعهللاىلصةللالوسرللوقبيأ

هتمأبهتفأروملسوهيلعهللاىلصهتقفشلامكنماذهونوميطتسنالاممكسفنأاومزلتالث

قيطتالاممزتنالهللوةيناينبنيهةيطيالاممزتلينمناسنالاىآراذاهنا«هيفو»

عأةئلاونوقطناملامعالانممكيلعملسوهيلعهللاىلصهلوقوحننموهوهضنبكرتف

مم٥يابلوقينمةباحصلانمتمسوهلوقو»هبلعهللاةمحرديزنباىنعي(رباجلاقهلوق)
نعنوكرشملامدصنيسحةيبيدحلامويتناكامماةعيبلاهذهو«اورفيالناىلع

دنعوملسمحيحصيفامكراسينبلقعموةتلادبعنبرباجكلذبةباحصلانملاقلاوتيبلا

ىلعةملسلتلقلاقعوكلانبةملسىلومديبعىبانبديزينعاضيأملسمويراخبلا
يراخبلايفوتوملاىلعلاقةيييدحلاموبملسوهيلعهقلاىلصهللالوسرميابءىشيأ
يبأنعةياوراضيأيهوربصلاىلعمهمبإلاقأمفاننا رارفلامدعوتابثلاربصلابدارملاورمع
تاياورللكدوصقمنيبتاهلكىناملاعمجتةياورلاهذهوالماتوملىلاكلذمهبىضفأءاوس
توللاىلع"هيبلاىنعموهواولتقيوأمودمباورفظيتحربصلاهانعماورفيالناىلع"هميبلاف

ملعأةللاوهسفنيفدوصقملاوهتولملانأالتوملايلاكلذانبلآناوربصنىأ
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ءاجام
نرباجتممسلاقدبزنبرباجنعةديبعوبأاهيفةلاتالاحصتالهناومالسالاىلعهميبلايه
كعوينارعالاباصأو«ملسوهيعهللاىلصةلالوسر»يبارعاعيابلوقيتدادبع

هيناثهءاج«لسوهيلعةللاىلصهنلالوسر»هلىبانيتميينلقأهللالوسرايلاقفهنيدملا

» لاقفيارعالاجرخفهلىبافهثااثوه

مةهاهيفةلاقالاحصتالهناومالسالاىلع"هميبلايفءاامتح

عيابهلوق)ملسمويراخبلاواطوملايفكلامهاورثيدحلايةننادبعنبراجنعهلوف»

رجحنبالاقبرملانهيدابلالهأمهواهحتفببارعالاىلا"هبسنةزمهلاحتفب(يبارما

وهولاقمزاحيبأنبسيقهنأراربالاعسيبريفركذيرشغزلانأالاهمساىلعفقأ
دق(ملسوهبلعهللاىلصءيبنلا)دجوفرجاههناباوحرصوروهشمريبكيببانهناللكشم

ىسومينالليذلايولاقهبأمساوهمساقفاورخآهلم ٣ وذحناكنافلاقتام

مسايفديزىأاذهوهنوكبنألمتحيفيرقنملامزاحنبسيق"هباحصلايفوينيدملا
لسفىلعهعيابيأمالسالاىلعانموق"هياوريفدازواطلغوااوهس"هينكلاةاداهيبأ

يفيأ("هنيدملابهلوقو)ىجلاةلمهملانبعلانوكسوواولاحتفب(كعولاو)مالسالالاصخ
حارشلاضعبلاقوليقاذكمالسالاىلعاهبكلتعيانيتلايا(ىتميبينلقاهلوق)ةنيدلا

ةقفاومبالاهدقعاملحدريملهنآليلدبمالسالانعدادترالادريملوةرجهلانمهلاقتساامنا
ىلع(مهضعبهلمحو)هلتقلاهيفعقووةدرلادارأولوكلذىلع(ملسوهيلعةنلاىلصءيبنلا (

يمأ(هليبافهلوق)ةنيدملابماقملانمةلاقالا ىلعينعمبهلىفماللافهليقينأيبأوهيلععنتماف

دمبتناكزااهنالهل.ةينأهيلعنتميكلذلكىفةئلاثوةيناثةرميأ(ةيناثءاجمثهلوقو (
ىمةحتفلالبةتااكناورفكلاىلاعوجرلالحالهنالهلتملفمال۔الاىلعيمفحلا

ىلع يأ(يبارعالاجرفتهلوق)هنطوىلاعجرينأرجاهلللحمالوةنيدملابهعممالاوةرجهلا
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«اهبطكسمواهثبخيفنتريكلاك"هنيدملااما«ىل۔وهلعةتناىلسةتنالوسر ««

فاكرلارسكب(ريكملاو)(ملسوهيلعةتنايلصءينلا)نمنذارينبودلبلاىلاةنيدلانم

نوكسوةيقوفلاحتفب(يفنتهلوقو)رانلاىلعلمتشملاعضوموأرانلاهبخفنييذلاخفلا
خسونمرانلاهزربتامةثلثلاوةدحوملاوةمجعملاحتف«ثبملاو»بهذتيأءافلابونونلا

يفعقووثيبخلاءىئلاوهوءابلانوكسوءالامكبىوروحارشلاصمبلاقرذقو

رسكب«اهب.طكسمتوهلوق»ريكلا"هبسانمهبشألوالاواهثيبخيفنتدنسملاخسنضعب

ةيتحتلادشباهبر"هياوريفوحارشلاضعبلاق"هفيفخلاهبتحتلانوكسوءاطلا

هنالىنممموقأيهولاقةحيحصلاةياورلايهومهضعبلاقءاطلاحتفعميأةروسكم
ةتناىلصءيبنلا»چهبشبيطلاوريكلانيبةبسانمىأولاقثيبملاةلباقميفهركذ

ةلازانمهيلعرودياموريكلابد۔ھلانماهنكاسبيصياموهنيدملاهيملسوهلع

ىلاباهرارشيفنتةنيدملاكلذكوبيطلايت۔ب.وتيبملابهذيفبيطلانعثيبلا

رانلانعيةنيهخفنةدشبربكلانالنسحهيبشناذهومهيكزتومهرايخرهطتوعوجلاو

يذلاخفنملاريكلأبديرأااذهرجلاصلاخالايقبيالقحدامرلاوناخدلاوماخسلا
بهذلاوديدملاثبخعزتيهترارحةدشلكلذناىنمللافعضوللهديراناورانلاهبخفني

شيملاةدشوبصولاوىحلابسانلارارشيفنتكلذكةنيدااوكلذةصالخجرخيوةضفلاو

(دقو)مهيكزتومهرايخرهطتوتاوهشلايفلاسرتسالانمسفنلاصلخيتلالاحلاقيضو

عملضفلااهلهأيفرهشولدسلااهيفرهظادلب:تناكاذاةنيدملاريغيفةلصملاهذهدجون
الااشدعدمرأوالاحاهنمعسوأوهامدوجوعماهبفتبثيالهنافةنؤملاةدشولاحلاقيض
ةنيدملاناثيدحلااذهبهيلدتساوفهتبغرمالسالايفتمكوهتينتصلخوهنامايوقنم
راصفمالسالايفىرقلانماهريغوةكمتلخدايتلايهةنيدملانالاولاقدالبلالضفأ

نيذلاةنيدملالهأنابلوالانعبيجأو»ثيبخلايفنتاهنالوابلهأفئاحصيفعلا
ىدحاليضفتكلذنممزليالفنيقيرفللتباثلضفلافةكملهأنممهمظعمةكماوحتف



(٢٨٨(

متك؛ادهشلاةدعف -

ىلامتهلوقليلدبنامزلانموسأنلانمصاخيفوهامناكلذنأب«يناثلانعو»نيتعقبلا
دمب"هنيدملانمجرخدقوكشالبثيبخقفانملاو(قاسفنلاىلعاودرم"هنيدملالهأنءو)
رامعو"هحلهويلعمةهفئاطودومسمنباوةديبعوبأوذاعم«مسوهيلعتلالصينلا»

ساننودسانصيصخمثيدحلابدارملانالدفهباحصلارباكانممهونورخاوريبزلاو

هنال«ملسوهيلعهللاىلص»هنمزبصاخكلذنامزحنباركذو»تقونودتقوو

رخآيفهنادرواللاجدلانمزوهنامياتبثنمالاهعمماقملاوةرجملاىلعربصيال

امأولاقهيلاجرخالارفاكالوقفانمىقبيالفاهلهأبفجرتلاجدلااهبلزنيامدنعزامزا

لمعاةللاوالفكلذنيب

ميهءادهشلاةدعيفرشعمبارلابابلاتح

ىلعوهفهددعيفيأءادهشلاةدعيهلوق» دقومةتنادنعروهشلاةدعناإفىلامتهلوتدح
منمءادهشلاىفءاجامبابهلوقبيذمرتلاونوعاطلايفتامنملضفبدوادوبأهلمجرت
عرشلا77مساوهوديهشممج(ءادهشلاو)ةداهشلاهيفىجرامبابهلوقبةجامنباو

اذهىلفسلااورغكنبذلاةملكوايلعلايههللاةماكنوكتناابلاطهللاليجسيفلتقىمل

لافانصالارثاسىلعقلطأمثرمالالوأيفديهشلاينعم ابلاىفنبروكةذ نودلوتتملاكب

نأكويجهنال؟ديرشيمسليقفكلذبهتيمسليففالتخاوهوحنونوعاطاابتيلاوهلام

ةنابهلنودرشرهتكلالموهنلانالآد.ہشيحس«ليقو9ةرضاحيأةدهاشهحور

نامالايهلدرشهناليليتر»ةماركلانمهلدعأامهحورجورخدنعدهشيهنال«ليقو

دهشييذلاهنال«ليقوةمحرلةكئالمالاهتومدنعهدهشيالهنال«ليقولرانلانم

ءاينالانالليقوةمئالانسحبهلدهشةكئالملانالليقولسرلاغالبابةمايقلاموب

)حيحملاعماجلا_٢٧يناث)



)٢٩٠(

ءاجام
نعةديبعوبأرئاجناطلسدنعقحةلكلامعالالضفأناوديهشهلامنودلوتقملاناه

نبانعديزنبرباج ةتناىلصءيپناا)نعسابع اضيألاقوديهشهلامنودلوتقلالاق(ملسوهيلع

ملعأةللاوكاذريغليقو»لعابتالانسحمهلدهشت

امعالالضفأناوديهشهلامنودلوتقملاناءاجامزوم متمرئاجناطلسدنعقحةلكل

لتقفهريغوأناكاناو.حهلامىلعلئاصلالتاقنميأچديهشهلام.زودلوتقملاهلوق»
ينامىلاعتنلادنعديهشباوثهليأايندلاينالةرخآلاكحيفديهشوهفةسفادملايف
هنوكيفحدقياللزانلاتوافتوتوافتلانمنيباوثلانيبامممهللاليجسيفديهشلا

الةرخآلايفآديهشهنوكىنممولزانلايفنوتوافتماضيأةكرعملاءادهشنافاديهش
ىتوملارئاسماكحأاهبفهماكحأنافايندلااماطقفةرخألايفديهشلاحىطعييأايندلا

زئاجلاملانعهمفدلاوو»صوصالاليتقهنومسييذلاوهوكلذريمغونكولسغنم
هنظىلعىلغنا(ليقو)بابلاثيدحرهاظلتوملاوأةاجنلانظءاوسبحتسملب
سأبالفمهئاقبتسابلطوسانلاةسايسيفرظنلاةهجىلعناكنااذهولتاقيالفلتقبهنا
ناوكلذيفةحلصملاروهظدنعهب ىوردقوهدريبابلاثيدخيعرشلاعلاةهجىلعزاك

كلتفنالاقداعيلعادعناهللالوسرايلاقالجرنا!يرافنلافرطمنبديوفنعيناربطلا

لوسرابلاتالجرنأديمسىبأنعديمحنبدبعجرخأورانلايفوهفهتلتقزاوةنجلايفتنأف
ةناتلخدكلتقنافهلتاقيأنافتارمثالثهدشنانلاقيلامذخأينأدبريييقلنمتيأرأتا
رانلالخدهتلتقناو اذهنأرهاظلاو(ماسوهبعهتناىلصهللالوسر)ينهبهاضيألاقوهلوقإف
وقىلعفوطممهنالسابعنباد:سمنماضرأثيدلا نموهوديمشهلامزودلوتقملالاقهل

ريغلزاكولهنافرهاظلااذهةدازايفكشالفسبلدتانهاموهيلعفوطعملاهلثفسابعنباثيدح

دمحأدنعوهوةماماينأوديسأنعةجامنباهاوردقوهنعهللايضرهنيبلسابعنبا



(٢٨٩١(

رثاجناطاسدنعاهبخاصاهيلعلتقيقحةلكلامعالالضفأ «

هلوقمهدنعسالوةماماأثدحنماضيأدمحأدنعوباهش7قراطثيدحنميئاسنلاو

يفولامعالالضفأهلوق»اهبحاصاهبلعلتقي دارانااهنمذخؤيفداهلالضفأانموقةياور

ةرباصملاوربصلاوطابرلاووزغلااهنمالامعأداهجللناكلاذوداهملالامعأفندملادنعلامعالاب

لضفأهذهورئاجناطلسدنعقحةملكبملكتلااهنمواهوحنوةفقاوااوتابثلاو
نملضفأهذهناىنملالب«ليقو»بابلاثيدحرهاظلهلاما

ة.اكلابدارملاواضيأاهنودبوليقةفاضالابهقحةلكهلوقو»»هلامعألضفأاهنأالداهجلا

ناكامناواهوحتوةباتككهانعميفاموأظفلنمركنمنعابهنوأفورمعارمأدافأام

لنيلهيرديالفوخوءاجرنيباددرتمناكودعلادهاجنمنالداهجلالضفأكلذ

ضرمتدقففورعلابهرمأوقحلالاقاذاوهفهدييفروهةمناطلسلابحاصوبلغيوأ

هلوقولفوملاةبلغلجأنمداهجلاعاونألضفأكلذراصفكالهللهسفنفدهأوفلتلل

حارجلانبةديبعىبأنعرطانقلايفوملاظيأچرئاجناطلسدنعاهبحاصاهبلعلتقي
ماقلجرلاقىلاعتهللاىلعمركأءادهشلايأهيهتنالوسرإب»».تاقلاقهنعهللايضر

يرجمالرللانافهلتقيملنافكلذىلعهلتقفركنملانعهاهنوفورمملاهرافرئاجلاوىلا

بتكياثيشلعفيالفهددسروهظفحمهللاناىنعملاوهشاعامشاعناوكلذدعبهيلع

ىلعهاقليتحاقيفوتوىلاعتهللادنعنماظفحلامعالانمهلبتكياملءةيامناوةتبلأهيلع

نءو(ميظعلالضفلاوذهللاوءاشينمهيتؤيهنلالضفكلذ)هسفناهيفهللذبيتلاةلاحلا
ىلاماقلجريتمأءادهشلضفألاقهنآهملسوهيلعهنلاىلص»»هنعيرصبلانسحلا
ةنملايفهتلزنمدشلاكلذفكلذىلعهلتةفركشللنعهاهنوفورعملاهرمافرثاجماما
لعاهللاورفعجو:ةزمحنيب



()٢٩٧(

ءاحام

بفروطبللاونومطملاةسمخءادهشلالاقةريرهيبأنعةديبعوبأهةسمخءادهشلانا

ةهجءاجامةللاليبسيفديمشلاومدهلابجاصوقيرفلاو
عبرلالاق«ربقلاباذعنمراجوهمدنمرطقتةرطقلوأدنعهلرفغيدشلانا«

رطقتةرطقلوأدنعهلرفغيديهشلا«ملسوهيلعتلاىلصءيبنلا»لاقسابعنبالاق

ميهةس;خءادهشلانأءاجامتح
هركذاموحنىلعةربرهيبأنعيذمرتلااضيأهاورثيدحلاهةربرهيبأنعهلوق»
دلاخوكيتعنبراجوةيمأنبناوفصوسنأنعبابلايفولاقمثهيلعةللاةمحرفلل
ثيدحةررهنأثبدحىسبعوألاقةشئاعوىسومىبأودرصنبناملسوةطفرعنبا

تالكلذونوعاطلابتيملاوه«نومطملاوويذمرتلاوهىسيعوبأوحيحصنسح
بحاصوهليق«نوطبلاو»ةمألاهذهلةداهشوهفنجلانمانئادعأزخونمطلا

وه«ليقو»هوحموءاةستسالاكهنطبضرمبتوىذلاوهچليقو»لاهسالا

يعيبسلاقاحسايبأنعيذمرتلايفوهلككلذمميامداراهليقولجنلوقلابحاص
ةتناىلصهتنالوسر»تعمسامأنايلسلدلاخوأهطفرعنبدلالدرصنبناملسلاقلاق

هقيرذلاو»معنهبحاصلامهدحألاقفهربقيفبذعيهنطبهلتقنملوةيملسوهيلع
ريغابوكررحبلابكرنبديقميهقالطاو»ءاملايفاقرغتومبيذلاوه (مدلاو)مرحم

چدارملاو»هبفطقسيفرثبلابناجنممدييذلاكطقسفمدهناملادلاوءاملاحتف

نعزرحتلاالميملاذاءادهشلانمنادعيامناقبرغلاووهوهيفتومبيذلاوههبحاصب
عأهللاوزايصامعفاكلهتحزرحتلايفاطرفنافةكلملا

مذيربقلاباذعنمراجوهمدنمةرطقلوأدنعهلرفنيديهشلاناءاجامتم
رطقتةرطقلوأدنعهلرفنيهلوقو»هدعبامليلدبةكرعملاديهشيأديهشلاهلوق»



(٢٩٣

ربةإاباذعنمراجوهنلاليبسىفههدنم «

ءاجام
نكيمنا(ملسوهيلعةاىلص)لقوهفيسلارينبءادهلايف ه.ادهشلا «

تاجردلابظعتارطقلاىقاببىطعيوهمدنمةرطقلوأدنعهونذهلهتلارفغبيأهمدنم

:داهثلالضفبهنمذقنييأ(ربقلاباذعنمراجموهلوق)امركماهعنمهلروفغمهبرىقليف
ركهعفردابعنبةلاضفثدحنمكالاوناب.حنباويذمرتلاهحصوننسلايف7

نمنمأيوةمايقلاموبىلاهلمعهلىمنيهنافهنلاليبسيفطبارملاالاهلمعىلعمتمتيم ربقلاةنتف

مايصنمربخةللال۔دسىفةللوموبطابرهعفرنايلستيدحنمرازبلاويلاسنلاولسمدنعو

ملعأهللاوناتفلانمأولمعيناكيذلاهلمعهيلعىرجتامناوهمايقورهش

متهيفيدلاريغبءادهشلايفءاجاموتح
رباجنبةللادبعنبهللادبعنعهننسيفدوادوبأركذخلا«ءادهشلانكيملناهلوقه
هربخأهزاهمأوأهنلادعنهللادبعدحوهوكتعنثراانكيتعنعكبتعنبا

تباثنبةتلادبعدوعيءاجهيملسوهيلعهنلاىلصهلالوسرناهربخأكيتعنبراجنا

هللالوسر)مجرتسافهبجملف4ملسوه۔اعهنلاىلصهللالوسر«4حاصفبلغدقهدحو

كيتعنيالعجفنيكبوةوسنلاحاصفميبرلااياابكيلعانبلغلاقو(ملسوهياعتلاىلص

اولاقةيكابنيكبتالفبجواذافنهعدهملسوهيلعتلاىلصهتلالوسر»لاقفنهنكسي
اد۔هشنوكمنأوجرألتنكناهتناوهتنباتلاقتوملالاقهللالوسرايبوجولااف

دقلجوزعلاناملسوهلعهنلاىلصةتالوسرلاقكزاهجتضقتنكدقكناف

لوسرهلاتىلمتةتناليبسيفلتقلااولاقةداهشلانودمتاموهتينردقىلعهرجأعقوأ
د.هشقبرفلاوديهشنوعطملاهتناليبسيفلتقلاىوسعبسةداهشلاملسوهيلعةتناىلصهنل
تتويذلاوديهشقيرحلابحاصوديهشنوطبملاوديهشبنجلاتاذبحاصو



)٩٢؛)

ديهشليتقلاهملسوهبلعهللاىلص»لاق.ليلقاذامهففيسلابلتقنمالايتمانم

ركذفارصتخةجامنااضيأهجرخأثدحلاوةديهشممجنتوغةأرااوديهشمدهلا

تومتناوهةلمملانوكسومجلامضبعجوفورعمضرمبنجلاتاذو»هبب۔

يهولماحلايههذهواهنعلصفنمريغاهبفعومحجتءيثعمتناماهناىنعملاودلواهنطبيفو

نمتماجاهنالاقةداهشلانماعاونأاهريغدازدقوعيبرلاثيدحيفةروكذملاءاسفنلاريغ

هصفوفهللالببسيفجرخنوهتملظموأهلهأوأهمدوأهنيدنودلوتقملااهنمةديجقرط

يفربصنموهتبادنعراخلاوهللاءاشفتحيأىلعهشارفىلعتاموأهريبوأهسرف

دقونجسلافتيملايمقلعلادازابيرغتامنمولابلاسوءرنمىدرتينمونوعاطلا

لنقنموه.خأنودلتقنموةرخصلاهبلععقتنموملعالللاطوهوتميااوالظسه>

ليبسيفةدهاحملاكاهجوزىلعةريغلاولاقركشملانعيههانلاوفورعملابمالاوهراجنود

هلوقهيذانيءادهشمهاكءالؤهلعجاهليقنافهاقشعتيملاولاقديهشرجأاهفتلا
ن!رباجثدحيفهلوقكلذكوةسمخءادهشلاةريرهيبأثيدحف:1ملسوهلعهللاىلص«

رباجوةريرهيأيثيدحنمدحاولكفاضيأوهللاليب۔يفلتةلاىوسعبسةداهشلاكتء

ملعمنلقالابملعملسوهيلعهللايلص»هنأباوجلافددملايفبحاصفاختكيتعنبا
ذهنيتلانبالاق»ءاشنملءاشامهلضفنمديزيهللاواهبربخافكلذىلعةدايزلا اماكه

مهنابيمهروجأيفةدابزومهبونذلاصيحمتاهلعجنأبدحمةمأىلعهللالضفتةدشاهيفتاتيه

هيلعلديوءاوسةبآرملايفاوسيلنيروكذملانارهظييذلاو(رجحنبالاق)ءادهشلابتارم
ةتوملكبلاطيبأنب(يلعلاقو)همدقيرهأوهداوجرةعنمداهجلالضفأنايورام
ليلدهيف}يمانمهلوق)ارصتخمىهتنالضافتةداهشلانأريغد.هشوهفملسملااهبتوب
يفرتقلاالاةداهشةقباسلاممالايفنكيإلوةمالاهذهلةيصوصخةداهدلابابسأددعتنا
ةداهشلاترصحمااذايأ(ليلقاذامههلوقو)انموقضمبهركذامىلعةصاخهللاليبس

مهبلعتلالضفنمنوريثكممءادهشنالاملاومهنمءادهشلالقفيسلاليتقيفيتمأف



)٥٩٢د)

ديهشميلسلاوديهشعبسلاهلكأنموديهشقيرغلاوديمثنوطرملاوديوشمدلاحاصو
«ديهشةلاليبسيفاطبارمتامنمودهشلسلابحاصوغيدللاىنعيه

وةتناليبسيففيسلاليتتيأ(ديوشليتتلاهلوقو) لعرئاجهلتقوأهلامنودلتقنمكلذك
هريسفتمدقتنيتحتفب(مدهلابحاصو)هركذمدقتاموحنىلعالظلتقوأاهلاققحةلك
لكوهوةذلاهناكساوءابلامضب(عبسلاهلكأنمو)ةريرهيبأثيدحيفهدمبامووه

كلدبهومسغيدللاميركنازو(ميلسلاو)رهنلاودهفلاوفذلاكسرتفيوهبودعيبانهلام

تبرغاذاسمشلاتملسمهلوقهنموةزافمةكلهملاةيمستكلذنموةمالسلابهلالؤا:

ةءالسلاوزفلابلؤافتكلذلكفوسكلاعباصأاذارمقلاىفامتوسمشلاتفاعتمهلوقو

داكالهثرلافثدححورقماللاديدشتوةل۔هملارسكن1لسلابحاصو«ةيفاعلاو

يناطبارمتامنموهلوق»مهيفمدلاةرتكلبابشلاضارمأنموهوهنمملسهبحاص

لوسر»جرخاملوودعلارنثلةمزالملاةطبارملاوودعلاهلتقيملولويأههديهشهللاليبس

عداهللالوسرابلافونبداجبلاوذهللادبعهعمجرخكوبتىلاهملسوهيلعهللاىلصةللا

ةناىلصةتلالوسر»اهذخافاهبهاتافاهرشقيأةرمسءاحلبينتئالاقفةداهشلابيلهتنا

لوسرايلاقراغكلاىلعهمذمرحلاقوأمرحاينامهلالاقفهدضعىلعاهطرف«ملسوهيلع

تنافكتلئتوىمجلاكتذخافهللالبدسىفتجرخاذاكنالاقتدرأاماذهسيلةلا

كانهنفدواهبيفوتفىجاهتذخأامايأهاوماغأوكوباولزناملفناكهيأبلابتالوديهش

لاتثدحمدوءسمنبةللادبعناكفربقلاىلعاهبفقوفراننمةلعشلالبذخأوليللاب
كوبتةوزغيفهملسوهيلعهللاىلصهتنالوسرعمانأوليللافوجنمتق

ةنالصتملوسراذافاهيلارظنااهنمتافركسعلاةيحانيفراننمةلعشتيأرف «ملسوهيلع
ىلصةتلالوسروهلاورفحدقممهاذافتامدقنيداجبلاوذهللادبعاذاورمعوركبوباو

هالدفامكاخأيلاايلدالوقبوهوهيلاهنايلديرمعوركبوباوهترفحيفلزتهملسوهبلعهتنا
لوقيهنعضرافهنعايضارتيسمأدقىنامهلالاقدحللايفهعضووهعشلهاثيهامفهيا



(٢٩٦(

تامنموءاسفنلاوديهشوهفتاممثهعجضمذخأاذاىلامتهللاركذنمو ديريهشارفىلع
» وكناف ىلفسلااورفكنيذلاةماكوايلعلايهةللاةملكن

متهمةداهشلالضفيفاتح .

تيلايدوعسمنبةللادبع اذاىلامتهتناركدنموهلوق»ةرفحلاهذهبحاصانأتنك

نعةيانكمجلاذخأوعاجلضالامضومداضلانوكسوميلاحتفبهمجضمذخأ
نمديبشوهفكلتهتليليفتاممثكلذدنعىلامتهللاركذنفمونالشارفلاىلاتاوأاملا

ألاءادهش ىلصهللالوسر»نعءاجدقوهلمعهبمتخثيحىلاستهللاركذلضفلةرخ

يفينسلانبانعمةريثكيداحأكلذهنعلاقتيتلاراكذالاتايبيفهملسوهيلعةتلا
ملعالهربخفذحأدتبموهفدبوشيأچءاسنلاوهلوق»اعونرشعةينامثةلينلاومويلالع

ةقشملانماللصحاملجالاديهشءاسفنلاتناكامناوهدمبايفلوقلااذكومدقتاممهب
امكاياطخلارمفكيضرالاوةدالولاأنم نموهلوقوهديهشرجأةنادنعاهلفداهملااهررك

اهلبقامىلعفطعءاسفنلاووهود۔يشهردقفوذحمهربخوهتاصهدعباموأدتبمهتام

ةملكوفيهاونلاورماوالانماهعبتياموةتنالوسردجةللاالاهلااللوقچهتناةماكول
ةيلهالارومأنمكلذعبتياموىلاعتهللاريغةدابعوةمللاددمتبلوقلاهاورفكنيذلا
ديهشوهفهتماكباهذوكرشلاءافطاوهللاةماءالعايفعاسوهوهشارفىلعتامنف

ىلعىلاعتةتناةملكءالعاالاهتيبنمهجرخملدهاجملانالكلذودهاجملاىنعميفهنال ةملك
لامالابسحببتارااتوافتعمىنعملايفاةمتاوبلطملايفاكراشتدقفاوركنيذلا

عأهتناواولمعامستاجردلكلو

| متهمةداهشلالضفيفرثعسماخلابابلاتح
اهباوثاهلضفبدارملاوهللاةملكهالعالهللاليبسيفلتقلايهوهةداهشلالضفيفهلرة «



(٢٩٧(

هاجام .
هيلعهللاىلص٠يبلا)نعةربرهيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأمةداهشلاىنمتيف»

لتقأمئايحأمنلتفأمنايحأمنلتقأفةتناليبسيفلتاقأنأتددولهديبيسفنيذلاولاق(لسو
ديزنبرباجنعةديبعوبأ(هللاليبسيفملكبنملضفيف)ميمءاجاميت

زتلااهلضفركدنمضرغلاوىلاعتهتنادنع باونردقتملعاذاسفنلانافداهجلايفييغ

هلضفىلاتقاتوهلعفيفتطشنلمعلا

متهمةداهشلاينمتيفءاجامزجح

هلومهريغوملسمويراخبلاوأطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلاهةريرهيبأنعهلوق»»

هلوق)هتضبتوهكلم٢يأهديبىسفنيذلاوهلوق»امهريغونيحيحصلايفةريثكقرط

لادلارسكبوهومالرينبانموقدنعةياوريفومسقلاباوجيفةحوتفممالبتددول
هلوقكلذكواهلكمضاوملاةثالثلايفةز.ملامضبهلتقأفهلوقلهةيناثنوكسوىلوألا

هيلعهلاىلصهنأهلصاحو»لومفمللينبملكلاونيمضوملايفةزملامخايحأم
نكلنامزلايخارتىلعتلدناومثوتارمثالثةداهشلاهللصحتنأىنمتلسو

لصحإءايحالاولتقلادعبتاجردلوصحىنمتملانالهجولاوهةبترلايخارتىلعلجلا
هبلعهللاىلص)هنمينمتلااذهه"لكشتساوةبترمدهبةبترملينلاهررك.نهولبق

ىلص)لاقدقفعوةولامزلتسيالريملاولضفلاىنمتنأب(بيجاو)لتةيالهنابهملععم(ملسو

ةنلابلادارأملسوهيلعهتلايلصفهنأكرئاظنهلوربصىسومزأولتددو(ىلسوهيلعةتنا
يفسقلابلطبابحتسا«ثيدحلايفو»هيلعنبملسملاضيرحتوداهجلالضفنايبيف

ةبعراهظاهيفزاللصحمالهناملعناوريانماذكلوصحتددوهلوقزاوجوهللاليهس

ىلعمقبرجالاوهيفةبغرلاوريللا ملعأهللاوةداعمنتمامينمتهيفوةينلاردم

مهةناليبسيفملكبنملضفيءاجامتح

(حيحصلاعماجلا_٣٨ينان)



۔)٢٩٨)

ةتلاوةتلاليبسيفدحأراكيالهديبىفنيذلاولاق«ملسوهرلعهللاىلصءينلا«نعةر؛رهأنع

رلاومدلانولنوللاامدبشيهحرجوةمايقلامويءاجالاهلربسيفاكينهعأ كسملاحيرب

مريغوملسمويراخبلاوأطوملايفكلام.اضرأهاورثدحلا4ةريرهيأنعهلوق«

فاكلانوكسوءايلامضبهملكبالهلوقوهكميفوأهتردقيفيأهديبهلوقه
يفملكب|نبملعاهللاووتوفداهجلاياهةللاليبسيفهلوقوحرجيياماللاحتفو

ميخفتهيفوضرت۔ءملا.ىنعملةررقمةدكؤمىنثتسملاوهنمىنثتسملانببةضرتعمةلمجههليبس

(تءضواأءعملعاةناوىتنااهنضوينابرتلاق)ىلامتهلوقهريظنهللاليجسيفملكينمنأش

ةنا.صللايمتننوكبناهنكميو»رومالامئاظعنمهبقلعاموتمضويذلاهيلابيأ
صلخاناوهاغاروكذملاباوثلاناووزغلايفصالخالاىلعاهيبنتوةعمسلاو"ايرلانع
ة۔:اثملاناكساوتحتةانئالءايلاحتفبهبشيهلوقوايلعلايهةتناةلكنوكتلدصقلا

حر2ومدلانولنوالاهلوةو»ريثكيأآرجفتميرجميأةد_حوذةلمملاحتفو

ة_ةبةحاكسموهسيلذاكسلاحيركهحبرومدلانوليراجلاكلذنوليأچك۔.لا
نوالاالااهنانصوءامدلاماكحأنم4)سالفةصحمدهنال4ردقالفمدلانولفالخ

هللاةعاطىفهسفنهلذ۔؛هتلبضفلعدهاشهعمنوكلكلذكهثعديفةركلاو)طقف

أرمتوأدهشتسانانببقرفالهنا»ثادملارهاظو{همالنمىلعد_هاشوىلامت

ايزدلايفلمدناامالهلامدنالبقهبهبحاصتامامدارملانالمتحمورجحنبالاقهتحارج

نارهاظلانكلةلجلايفالضفهلناكلذينيالولوزيمدلاناليسوةحارلارثأناف

لابحنالامهده9وكلذكدلاقرافنم\ا.دبع4حرحوةمالامويءيذلا

نع51اونابحناويدمرتلاهحصونتسسلاںامصالو.ادهمشلاعباطهاعذاعمنع

تناكامرزغأةايقلاموب؛يجتاهنافةبكنبكنوأهللاليبسيفحرجنماعوفرمذاعم
صتختالةروكذلاةفصلانأةدابزلاهذهبفرعولاقكااهحمرونارفعزلااهنول
لاتتيفهنادرهاظزاكناولضفلااذهوچاولاقفحرجنملكلالسحلبديهشلاب



(٢٩٩(

رتفياليذلامئاقلامئاصلالثمكهتناليجسيفدهاجملالثملاقمالسلاهيلعهنعهةبرطنمو

ةتلاىلصةتنالوسر)لاقلاقديزنبرباجنعةديبعوبأ»عجريىتحمايصالوةالصنع

رمالاةماقاىفوقيرطلاعاطقوةانبلالاتقىفهللاليبسىفحرجنمهيفلخديرافكلا

مهضعبهلدتساوفلجوزعةللاليبسميملانالكلذوحنوركنملانعىهنلاوفورعملا

هلوقنابهتمتو»ديهشوهفهلامنودلتقنمهيملسويلعةتلاىلصجهلونتبكلذل

لتاقلاوصالخالارابتعاىلاةراشاهليبسىفملكينمملعأةناوملسوهبلعهنلاىلصه

الوعرشلاةيعادبالعبطلاةيعادبكلذلعفوهفهظفحوهلامنوصدصقيامناهلامنود

هتبرطنموهلوق»»عأةناوكسلابركةمايقلامويهمدنوكبناديهشهنوكنممزلي

هيلعةتناىلصءيبنلا)ينعب«مالسلاهبلعهنعهلوقزهمدقتملادنسلابةريرهابأينعيهاضرأ

هلاحيأهللاليبسيفدهابملاةفصيأةثلثملاوميلاحتفبيدهاجملالثمهلوقو»«ملسو

هتاعاسنمةعاسميضيالومايصالوةالصنعرتفياليذلامئاقلامئاصلالاكىلاعتهنلادنع
نيتيالابصنالوأمظمهييصيالمهنأبكلذفىلاعتلاقهداهجنمعجريىتحباوالب
رشلاولكالانعهسفنلكسمممئاقلامئاصلاناهببشتلاهجوو كسمعدهاجملاوتاذللاومونلاوب

رسكتبالوفءضياليأارلاوهاتلامضب(رتفيالهلوقو)هلتاقپنمىلعاملسباحودعلاةبراىلعام

4 وكعيطتس,الدحأناكناوالثمكلذبرضهنالمتحمهمهضعبلاقماراهنالواليلالكلذنع

مئاقلارئاصلاىلعداهلاباونلاحايجابلالاقريثكتلادارأهنال.تحواراهنالواليلرتفيالايلصمااق

ميخفتاذهضايعلاقهمظعنمفرعوهترثكنمعرثلاررقاملدرادةمفرمنالانكناو

ىتحداهجلاالكالدعدمتلئاضفلانمركذامسهريغومايصلانالداهجللميظع عبجتراص

لئاضفلانأهبفوأهريغوةالصلاىلعةبضاوملارجألدعتةحابملاهتافرصتودهاملاتالاح

يضتتبسايقلاديملاقيقدنبالافوهءاشينملهللانمناسحايهامناوسايقلابكردنال

دامخاوهرشنونيدلاءالعاىلاةليسوداهجلاناللئاسويهيتلالامعالالضفأداهجلانا



(٣٠٠(

رئاجناطاسدنعاهبحاصاهلعلتقيقحةءاكلامعالالضفأ(ملسوهيلعف

اجام
ءينلا)نعةريرهيبأنعديزنبرباجنعةديبعوأ4هلجسفدهاجح۔الهللالهكف ,

يفداهجلاالاهتيبنمهجرخالوهللاليبسيفدهاجمللهللالفكت(ملسوهيلعهللاىلص

( ةنملاهلخدنأهتا_اكقيدصتوهنلاليلس )

خلاهقحة۔اكلامعالالضفأهلوق«عأهللاوثكلذلضفبسحهلضفهضحدورفكلا

العلاةبترملاف٩زاوهلضفنايانههركذنمضرفلاوءادمثلاةدعبابفهحرشمدعت

نمرمهاظلانامدعدقورباجلسرمنمعضوملااذهفثدحلاوةداهشلابتارمنم

هريغوكلذبعأهللاوسابعنادنسمنمهناسابعناثيدحملعبقباسلابابلافهركذ

مةههليبسيفدهاجمللهللالفكتيفءاجامتم

وأطومليفكلامأضيأهاورثيدلاچةريرهيبأنعهلوق لفكتهلوق»لسمويراخبلا «
اهلكوةتنابدتنايراخبالوهللانمضنةربرهيبأنعةعرزيبأةياورنمملسمويةث
مهسفنأنينمؤلانمىرتشاهتلانالهىلامتهلوقيفروكذملادعولاقيقحهلصحمودحاوىنعم

هةنجلامهزابمملاومأو ىلعقيقحتلاكلذو هيلعةتلاىلصربعوىلاعتوهناحبسهنملضفلاهجو
نقمطنايفنيبطاخملاةداعهترجاممهوحونامذلاظمابباوثلابىلاعهلضفتنعملسو

يذلادهاجمللفصوخلا4هنلالدسفداهملاالاهتلبنمهجرخمالوهلوق«مهسونهب

الوةعسالويويندضرغهتدبنمهجرخناليذلاوههنافدعولاكلذبهلهللالمكت
٠ ٠ سي-ب ٠ ٠ ءاغتباوهلاباوثيفانمطهللاةلكءالعاوةتناليبسيفداهجلابلطهجرخماماوءابر

نيدهاجمللامبرابخالايفىلاعتهللامالكيأهتالكقيدصتوهلوقو»هتناةاضرم
ضحالاهجرخالىنعملاونيتداهشلاةلكتايلكلابدارملاهليقوباوثلامبظعنم
لفكنىنعملاولفكمتهلوقبقلعتمةنجلاهلخدينابهلوقوىلاعتهتصالخالاوناميالا



(٢٠١)

» ةمينغوأرجأنملانامعمهنمجرخيذلاهنكسمىلاهدر.وأ «

وأهبونذلةرفكمةداهشلانوكنفباسحالبةنملاهلاخدابهتازغيفدهشتساناهلةنا

ءايحأهلامتلاقوةنجلايفحرستءادهشلاحاورأنادروامكهتومةعاسةنجلاهلخددار

يأهنكسمىلاهلوقوهلخديىلعافطعبصنلابهدربوأهلوتوفههنوقزربمهبردنع

ة.ينغالصلاخرجأنميأهةمينغوأرجأنملانامعمهلوقوهنمجرخيذلاهلزنم

دهشت۔يناامادهاجملاناهانعمهليقوإفاثيشمننيلنمرجأنودرجأعمةمينغوأهعم
«ليتو»عمجالولخةمنامةيضقلاوا۔معامنجازاكماعمةمينغوأرجأنمكفنياليناثلاوالوأ
ضعبيفعقودقوواولاىنعمبوأنا «لكشتساولاقماهبفنكلواولابانموقدنعتاياورلا
ةريثكنافكلذقفتالدقوعجرنملكلنيرمالاعومجمبنامذلاعوقويضتقيهنال

نبورتنبهللادبعنعملسمىوراملوالاليوأتلا«ديؤيوةمينغالبعجربةازغلانم

نممهرجأيئلثاولجمتالاةمينغلانوبيصيفهللاليبسيفوزغتهبزأغنماماعوفرمصاعلا
ةركحكاذيفمهضعب(ركذو)رجأمهلمتةمينغاوبيصيملنافثلثلاملىتبيوةرخألا

الثنيدهاجدلدعأهللانااولاقةفيطل ةمالسلاناتيوبندلافةبورخأوناتيويندتاماركث

هليتبوةتنادعأاماثلثهللصحدقفاماغاملاسمجراذافةلالوخدةيورخألاوةينغلاو

ثيدلاىنعمناكفهتافامةلباقميفاباوثكلذنعهتناهضوعةمغالبعجرناوثلللا
صتخملاباوثلااماواباوثهنعكتضوعايندلارجأنمءيثكتافاذادهاجدللاقينا

لضفبيهاماوةنجلانيتيويندلانيتمعنلاريغناهيفامةياغواعمنيقيرفلللصاداهجلاب
ثيداحالارتكأهيلعلداملهتفلاخملةمينغلاذخأبدهاجملاباوثصقنهلكمتساو»»ةتل
تصقنولفهتمالئاضفنماهلعجوةمينغلالحميملسوهبلعتلالصءيبلا»حدمتنمرهنشاو

رجأنمصقنأردبلهأرجأنامزلتسيكلذنافهاضيأو»اهبحدقلاعقوامرجالا
عقوامناهنالوالانع«باوجلاولقافتابلضفأردبلهأناعمالثمدحألهأ

ممالانمانلبتناكنمىلعاهمبرحمةلباقميفناكثيحةمالاهذهلةميننلالحمحدمتلا



(٣٠٦٢(

ءاجام
ةللادبعينثدحلاقديزنبرباجنعةديبعوأ«نبدلاالاةئيطخلكرفكتةداهشلانا «

تلتقناهللالوسرابلاقفئملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»ىلالجرءاجلاقرمعنبا

هادانلجراربدأايفمنلاقياياطخينعةنارفكيأريدمريغالبقمًابستحمرباصهللاليجسيف

يناثلانعههباوجلاونيملسملاءافعضلةيوتومالساللةوقاهبفوايندلامعننمةناهلياحتف

رجالالامكنيبلباقتلاناليردبلاىلعيردبلاريغليضفتكلذنممزليهناملسنال

مدعدنعالش.ردبلهألاحناهتيانفمنذيفوزبوأمنيملاذاهسفنبوزغينملهصقن

ينلاوفاهدهشةوزغغلوأاهنالكلذبردبلهأزاتمااماواهدوحودنعهنملضفأةمغلا

ملعأةناوهلهأةوقومالسالاراهتشاأدبمتناكوراذكلالاتقيف«ملسوهيلعهللاىلص

مذينبدلاالاةئيطخلكرفكتةداهشلانأءاجامتح
هلوقلةدانتيباثيدحنمأطوملايفكلامهاورثيدحلاچرعنبةتنادبعىنثدحهلوق «

ممفماقملسوهبلعتاىلص , 4١ ملسمدنعثلللاةاوريفوهمساركلا»لجرءاح

يفهلوقوخلالجرماقفلامعالالضفأهللابنامالاوهللاليبسيفداهجلانا.ركذف

هلوقيفءاتلانملاوحأ(ربدمريغالبقمابستحمارباسصهلوقو)داهجلاينعبيهللاليبس
باوثفاعمطهللهلمعصاخأنموهبستحلاوفامروالاهذهلعىنوكلاحيأتلتق

ربديوةرصلبقيدقذاهلديكأت(ربدمريغهلوقو)ههجووددلايطعأنموه(لبةملاو)ةنا

يعةلارفكبأهلوقو)ربدمريغهلوبلامتحالااذهمهترافلبهم ٩ [ هيلعقذصفىرخا

يهو.ةئرطخعمجج(ياباطج والافلاخسناسنالاهلعفام دمحنعناكعسا اهرةنيأىنلاوماطخو
اياطخلازا(هيفو)منهلوقب7هيلعةتنالص»»هباجافلالااذهىلعتلتقنايلةن

رغكتالةلوبقملاربلالامعأناولسعلايفةينلاوباستحالاعمةحلاصلالامعالابرغكت
(هادانهلوقو)صالخلانماهيفدبالفتامبلاامافهبرنيبودبعلانيبامالابوندلانم
فيك«ملسوهيلعتالصفلاقفرضحفءاعدامهليعديأ(هليدونفهلوقو)هاعديأ



(٣٠٢)

نيدلاالامنلاقفهلوقداعأفتلقفيكلاقفهليدونفملسوهيلعهللاىلصهلالوسر
(مالسلاهلعل؛ربجيللاقكلذك )

«نيدلاو»نيدلاالامه4ملسوهيلعةنلالصلاةفلاؤسلاداعافمدقتملكلاؤسفىنبتلق

هؤافيٹساواهبحاصوفعالاهرفكبالهنافسانلالاومأنمدبلامزاياموهلادلاحتقب

حريحيفهزادأوأدوبلفءادالالعردقوأهصووءافو ٩( كرتن.ديفاذهولبق

ةداشلاوداهملاناونييمدآلاقوقحميظعتىلعهينتيهبفو»هضتبلوتاموفروأ

ىلمتةتلاقوقحرفكتاعاونيبمدالاقوةحرفكنالربلالامعأنمامهريغو نكمم«ليقو

هلزوجنالهحولعه.حاصهنادتسااموهوةئطخوهيذلاندلاىلعلوخاذهلاةبنا

نمتلذيننتساهنالءافولاىلعمزاعريغنادأوأهتمذفتبتفبصغوأةليحبهذخأنأبهلعف
اذهيفهنعاتوكسمهيفنوذاملانيدلانوكيوسنجلانمزوكياءانثتسالايفلصالاواباطخلا

لضفنمهبحاصضيوعتوهلهباهبتسانمهدبعبهنلافطلياملهبةذخاؤلامزلالفءاننتسالا

ناكنا»تلق«ىفودحوولوءافولانعزجاعوهوتامنهفلوقنام»ليقناف«هللا

أربتالفروجحمفالتاوأبصنهلثميطاعزوجنالقيرطباهمرلااهتمذمزلىذلا

يفةبونلاعفنتامناوهبونلاهطقستالوهنمهثارباوأهلهأىلاهلوصوبالاكلذنمة۔هذلا

ألاةبوقعلاطاقسا غئاسقيرطبهمزللاملاكلذناكناوىلاعتهللاقحمصتخماهةبورخ

يفريملاهلىجريوبوتيىتحبنذبحاصبسيااذ۔مفردقبملوافولاىلعمزاعوهو

لبربجلوقنألدياذه«ليربجيللاقكلذكهلوتفلاملااذهىلعمادامىقدلا

اذهبليربجهانأفىغمولجرلا«لسوهبلةاىلصفأنأدمبناكاغاكلذمالسلاهيع
. تش4ملسوه۔اعهنلاىلص,نثتسا{اذهلوفكالذلبن.ناكرمالانأكوءانثتسالا

هيفربلادبعنبالاقوءانثنسالابيحولالزن امويلتيالامولتباميحولانمزاىلعليلد

ةللاتايآنمنكنويبيفىلتيامنركذاولىلامتهلوقيفليقدقونآرقبسيلامونآرةوه
لعأةتلاوىوملانعتطنيالهنافةتلانملكوةنسلاةمكحلاوتايآلانآرقلاناهمةمكحلاو



(٣٠٤(

ءاجام
ىلص“يبلانعسابعنا' ١ نعدازنراجنعةد..عوأ4لسنالةكرعملاديہشزأ ,

هةمايةلامواكسمدوههمدنافلسذدالةكرعملافلوتقملالاق4ملسوهلعهللا »

متكلسنيالةكرعملاديهشنأءاجام ::-

كرشمنمرافكملالاتقدارملاولاتقلاعضومةكرعملاهلسفيالةكردملايفلوتقملاهلوقف
ىرخاواردد۔۔ہشنمقيرفلاليتفةلودلاباهذوةهماك.لادامخاللاطمامالالجعغابو

ىتوملارئاسماكحأايندلايفهماكحأوةرخآلايفديهشهنافهوحنوصوصللاليتقفالخم

ريغيفتامهناللسغيهنافدعبنمتاموةايحقمرهيفوةكرعملانمديهشلالحناو

هلمعتبالولسنيالكلذهموبيفتاماذاحورجملانانييسوفنلا(ان,احصأرثأيفو)ةكرللا

فانصأنمةروكذماهنالحورممابءاسفنلااوقحلأمهنأنظأو«جاضيالايفلاق «
ناهلل ١ دبعنععفاننعكلام4ىورو,4مالسلاهلع ٠ ينلا«ثادحفءاديشلا

ىضرل۔سغاماوهللاهجراديهشناكوهلعيلصونفكولسغباطخلانرعنأرمع

هبوكلامدنعلتقلاعضومريغيفتامهنوكلواندنعصوصللاليتقهنوكلهنعهللا

هنالاقبنجلاحاضيالايفىنتساونبليلدلانييامجلسنيالةكرعملاديهشنأىلعلدتسا
يراصنالارماعيبأنبةلضنحةكئالملاليسذتبكلذىلعلدتساوديهشناكناولدف

كسماكريصييأ)ةمايةلاموباك.مدرل4هدنافهلوق(دحأءادهشنموهوهنعهنلايضر

كلذيفةمكحلاوهمهنعلسنلامفرلليلعتاذهومدلانولفهنولامأوهتحئاربيطيف
ىلعدهاشومهبرءاضريفمهسةنألذيلدهاشنوكيلةايقلاموبمهيلعمدلارثأءاقب
فمدقتاموةكرعملاديهشبةصاخةفصلاهذهنايغتقيليلعتلااذهومهدلبمممصخ

ةماعةللاانلعجنافةناليبسيفحرجنملكلنوكتاهنأيضتقيةريرهيبأثدح
ءانلابجووكلذهحرجتاموىلاعتةللاليبسفحر+ديهشلكللسلاكرتمزل



(٣٠٥(

ءادهشلايف«لسوهلعهللاىلصهللالوسر»لاقلاقسابعن ١ نعرباجنعامةديبعوأل

» لسغريغنماهيفموفليامهبايثيفمهولمز «

هضراعةكرعملاديهشبةصاخةروكذملاةفصلاناانلقناوةكرعملايفلوتقملاهلوقنمموهفمل

اهعمطقسيالةلاحىلتنيثيدحلانيبعمجلانمدبالوميدعتلليغنقملاةريرهيبأثيدح
توماهدحأنئشن-ؤةكرملسنلامفرةلملانا»لوقنف«ةكر.اايدييتتلانمموهلا

رمأوهوةمايقلاموباكسمدوسيهمدنوكيناثلاود_هاشمرمأوهوةكرعملاينديهشلا

هنوكةلعلانالاقينأ(نكممو)ةلعلاسفنالةلعلاؤزجاكسمهمددومفيحولانممولمم

ةمكحلانوكتدقوكلذةمكحلنايباكسمدوهيهمدنافهلوقناوطقفةكرعملاليتق

يأ«ءادهشلايفهلوقزهملعأةتلاوةلقتسمةلعاهنمدحاولكلةددمتمءايشالةماع
سابعنباراشأهيلاودحاوىنعملانالةكرمملايفلتقديهشلككحكلذكودحأءادهش

دهعلليهوملعمهيفهلقبسيملنمدنعميمعتللةيضتقملاسنجلامالبىتافءادهشلايفهلوقب

اذهوكلذبنيصوصخللاءادهشلانيبلميملاريملولهنأىلعكلذملعنمدنعينهذلا

لسنيالدحأءادهشلثمناكنمنأةمالانيباهبففالخالفةلئسملاامأوريدقتوضرف

دهشتسايذلاهبونديهشلانكفلسغريغنماهبفمهوفايأمهباي:يفمولمزهلوق»

هدسجيراوىتحهيلعدازيهنافهنكلىنكبالهرونناكاذاالاثيشهيلعدازيالوهيف

تغشكن١هسأراهبيطغناةرمتهلعناكدحأمو4:عهللايضرريمعنبعصملتقالو

هسأرىطنينأ«ملسوهيلعهتناىلصفرمأفهسأرتفشكناهالجرتيطغناوةالجر

يفلمزيالفسابالانمبايثلاريغجرخممهبايثبهلوقموهفمورخذالاهيلجرىلعلمجمو
هنععزنيلبهعرد هنمعزنيفسابللانمبوثبسيلامهنععزنيكلذكوديدحلاعيجج.

لةماركمايثبمهليمزتوةماعلاهبلعنبيملامسونربلاونرقلاوفللاونال۔.ناومناخ

لاعتهتلادنعملعلاوةدحاوكلذيفةمكحلاومهئامدبمهنفدك



(٢٠٦(

ءاجام
نبرباجنعةديبعوبأ(باحصالالجالفلختلازاوجوهللاليبسيفوزغلاينمتيف (

تيبحاليتمأىلعقشأنأالول«ملسوهيطهتناىلصهتنالوسر»لاقلاقةريرهىأنعديز
تنرود۔_حثالوهلعلمجأامدحأالنكلوهللاليبسيفجرخمةلرمسنعفانخحنأالنأ

«يدمباوفلختتزأيلعقشيوهبلعنولمحنامه

مهباحصالالجالفلختلازاوجوهللاليبسيفوزغلاينمتيفءاجاموتح

الولهلوةو»ملسمويراخبلاواطوملاىفكلاماضيأءاورت,دحلاهةريرهيبأنعهلوقه
خلادجأالنكلوهلوقليلدبهعماوناكنيذلاهءاحصأانهةمالابداراا«يتمأىلعقشأنأ
هرسنعمالسلاوةالصلاهلاءوهفاختاذا٩الةمالاقلطمدارملانوكنأنكعو

هددهةفلخلكلعحورخانيعتوفلختالنأ٥ريغلعاةحناك١لدسيجرخ

مهلعحامنودجمالهوكلذمهيلعضرفينأفاخهنأنكموهتمأبقفرأفلختلانأىرف
لكدنعكاولابرمالاكرتامكوناضمرمايقيفةعاجلاكرتامكبوجولاةيشخهكرتف

مهسونأكاذوبابلاثدحيفهركذامةعشملابدارملالوءوضولكوةالص

هريغوبوكرمنمرمسلاةلآنعمهزجملبهأتلالعنوردشالوفاختلاببيطنال

ريللاينةووزغلاةلضف(ثيدحلايفو)ملسوهيلعةللاىلصءيبنلا)دنعهدوجورذمنو
هفوانيعريص,دقهن1(متو)نيملانمالةيافكلاضورفنمداهجلانأهفولق

كرتيناكهناومهبةفأرلاونيملدملاىلعةقفشلانمملسوهيلعةتناىلص»»هيلعناكام
فلختلازاوجهيفواههأرثؤبحلاصملاتضرامتاذاهنافنيملسملابقفرالهراتخمامضب
ةرثكوليللابمابلالوطكةعاطلاعاونأرئاسهلثموباسصصالابقفرلالسجالوزغلانع
قشينممهيفوهعابتايفالاهباحصأسنتبطتالوهبىدتقينمناكاذاراهنلابموصلا
ملعأهللاونابلاثدحلهلزاجمقفرالكلذصمبكرتنافعابتالاهىلع



(٣٠٧(

جت«ليخلايف لوسرونعيننابلاق(ةديعوبأ)ليخلابةقباساليفةهكءاجام «

عادولاةينئاهدمأناكوءايغملانمترمضيتلاليللانيبقباسهنامسوهيلعهتناىلصهلل

(يتلاليلانيبقباسو (

ميهليخلافرشعسداسلابابلازيم

نرمرجأوهللاليهسيفاهيلعلجاواهبةقباسملايفيأةهليحلايفهلوقا
سارفالاةعامج(ليملاو)مالسالالهأىلعءاوناهطبرنمرزووهللاليبساداهجاهطبر

ةثؤميهوةديبعوبأهلاقل:اخهدرف.لبةورفنلاوطهرلاوموقلاكهظفلنمهلدحاوال

وهفةيشملايفالا.تخالال.خليذلا«تي.۔و»ليبخاهرينصتيفليقولويخملاو

ملعأةتلاونسحلايبأدنععجوهيوبيسدنععمجللمسااذهىلع

ةهليحلابةقباسملايفءاجامزح

أطوملايفكلامهاورثيدحلاملسوهيلعهللاىلصهتالوسرنعينبلاقهلوق

ثيدحلارخآهلوقىنعفذئنيحورنبهللادبعنعمفاننعمهريغوملسمويراخبلاو
لمفدبعلاناهسةننعلجرلالوقريظناهبقبسنممرحنبهللادبعنا هلو)اذك

ةنيدملابةرجحلانمةساملاةنسلايفكلذناكواهبهقباسملابرصأيأ(ليخلانيبقباس

اض.أترمضأهبفزوجفلوعفهالاذبمةددشملاميلارسكوداضلامضب(ترمضهلوقو)

.تيوقوتنمسىتحتفلعيتلايهليللانمرمضملاواطوملاةياوريفعقاولاوهو

ابةرعفجاذافتقرعوتيمحىحلالجلابتيشغواتيبتلخدأوتوقلاردقباهفلعللق

ناكمدموةيتحتفءافلانوكسوةلمهملاحتفبچءافلاو»يرجلاىلعتيوقواهملفخ

هأطخوهلوأمضيكحوءافلاىلعةيتحتلاميدقتيمزاملاىكحورصقلازوجوةنيدملاجراخ

حتفب(اهدمأو)هريغوضايع تيمسواولاحتفوةثلئمابعادولاةينتوهاهنياغبلاوةزمملا



(٣٠٨(

امقبسنمناكرحنبهللادعناينذلبدقوقيرزينإبدجسمىلاةيذثلانرم.رمضتإ

عادولاةينثىلاءايفلانيبنا.فسلاقاهيلانوعدوملاهعميميةنيدملانمجراخلانالكلذب

نبالاقيراخبلاامهاورةعبسوألايمأةتسمهنبةبقعنبىسوملاقوةتسوألايمأةسمخ

حتفوءاتلامضب«رمضتمهلوقو»يروثلاوهنايفسوبيرقفالتخاوهورجح داضلا
هلوقوإلبلاةفخوداضلانوكسبةياوريفوحارشلاضعب«لاق»ةلقنلاميالوةمجمما
ةحوتفمءارمنءارلامضبقيرزنبويركذلادهعللاهيفلافعادولاةينثيأةثلملاب(ةيذثلانم

زيمةفاضاممبلادجمةفاضاوراصنالانةليبةمورماعنبقيرزوهفاقفةبتحتلانوكسو

وأليمةبقعنبىسوملاقويروثلانايغسلوقيفليمقيرزينبدجموةيذثلانيبوكلمال

هون يأاهبقبسنهلوق» نبانععفاننعبوبأةياورنمملسموةتباسلهذهوأليللاب
وهيذلادجملاهإزواجياقيرزىنبد۔حسمسرفلايفففطفسانلاتقبسفلاقرمع

قباسنمبفناكرمعنبةنلادبعنأوكلامةباوريفودلاةزواجمفيفطتاالصأوةياغلا
؛ثيدحلايفو»آرادجسرفلايفب:وفىرجأنميفتنكورمعنبالاقيليءامسالادنعواه
دصاقملاليصحتىلاةلصوملاةدومحملاةضايرلانملبثبعلانمسيلهناوةقباسملاةيعورشم
ىلعثعابلابسحنةحابالاوبابحتسالانيبةرئاديهوةجاحلادنعاهبعافتنالاووزغلايف

ىلعواناجمباودلانماهريغوليخلاىلعةقباسملازاوجيففال_خال«يبطرقلالاق»كلذ
«هيفو»برحلاىلعبيردتلانمكلذيفاملةحاسالالايعتساوماهسلابيارتلااذكومادقالا

ءادتبالامالعالاةيعورشم«هيفو»وزغللةدعملاليخللبحتسموهوليملاريمضتزاوج

(هيفو)رصأيأقباسهلوقنالهبرمآلاىلارمالاةبسنهيفوةقباسملادنعءاهتنالاو
ىلامتهلوقلهم:.يفيخنللافالخروهجلاهيلعونيسوصخمموقىلادجسملاةفاضازاوج.

وجهيفوه«ةنندجاسملانأو» ةجالاريغيفاملابيذمتنوكيامةجاحلادنعمئاهبلاةلماممزا
ةلزنمنييرياغ(لسوهيلعللاىلص)هنلمحلزانمقلخلاليزنتهيفو»ءارجالاوةعاجالاك
لعاةللاورمضتملامبعتاايهطاخولورمملاريغورمضملا
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ءاجام
ديسأنعدزنبرباجنعةدسعوأ»عابتاهدجمملجرلااماعلمحسرفلاف »

يفعابيهدجوفةناليبسقيتعسرفلعالجرلمحهنعةتايضرباطخلانبرنايردلا

نافكتقدصيفدعتالوهعبتاللاقفلسوهيلعهتناىلصهللالوسرنهنعلأسفقودلا دئاعلا

متيعابتاهدجن.لجرلااهيلعلمحمسرفلايفءاجامتح

ملسمويراخبلاوأطوملايفكلامهانعمىورثيدلاههيردلاديمسيبأنعهلوقه

مبلاوةلمهملاءاملاحتفإهلمحهلوق«هللادبعهنراوباطخلانرعثدحنممهدنعوهو

ةباوريفوهياعلتاقيلهلهبهووهبلعهبقدصتيأةلومحهلسيلدهاجملجرلةلومحهلعجيأ
هلعوزغيلكلعلحهماعهلج 4١ هرهاظوهللاليدسفسرمبقدصلرمعزاهبأنعملاس

زعلازههفلصحهنالهعلجرللغاسااوه:ةورعناليقو٩عمهلغاس ١ ذلو

معىوعديهو4عافتالامدعىلاىمتناوكاذنع7للاقاحللانعهلجال

. يبنلليرادلاےمتهادهادرولاسرفلااذه4مساو«هفلاخ.ثدحلاقابسوليلد!هلع

(لجرلاو)دعسنيلهسنعدعسناهجرخأهلعلمحفرهاطعاف«لسوهالعهنلاىلص

قيتعلاوقاتععمجلاوقباسلابركلاهقيتعلاوإلفهمساىلعفقأملرجحنبالاقلومحملا
هلوقو)ةنيدملاقوسقوسلابهدارملاوإهداهجلاههتناليبسو»ءيشلكنمنئافلااضيأ

سرفلاناىلعةلالدهفوىلاعتهللهجرخأنأدعبهلهئارشكحنعلأسيأ(هنعلأسف

هعتبتالهلوقو»هدييفناكنلهعيبغاسالوهبرتشبنأدريملافقوناكولذاةبهناك

اضرأةلالدهذوكتقدصيفعجرتال٫يأاضد]مزجابهيدمتالوهلوتوهرتشتاليأمزجلا

ةدصلايفادوعءارشلاىمسوكسحواكفقويفلاقلافقوناكولذااكرلمنناكهناىلع

حماسيىذلاردقلاىلعقلطافيرتش.الكلذلثميفمئابلانمةحاسملابترجةداعلانال

ىنعملاودوعلانعيمنلافكليلعخلاههتقدصفدئاعلانانهلوةو«عوجر ٩ [ ه

ىفمجارلاهبشفهئيتلك1عجريمثأيقتيناحبقيامكادجحبقيةقدصلايفعوجرلانا
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ءاحامهٹ.ةيفدئاعلاتاكلاكهتقدص

د؛زنبرباجنعةديبعوبأةهرزولجرىلعورتسلجرلورج!لجرلليملاناتح
رتسلجرلاورج١لجرلليلاهملسوهلعهنلاىلصةتلالوسرلاتلاقةريرهيألنرع

ه.ر>لعلدتسا4وهنماريفنتونجهنللاريوصتهلاو>سخأفناويحل١سخأهتقدص

باكلالهفنالاولافطةفهوركمهنأىلاانموقنمرهجلاهبهذومارح؛رقلانالكلذ
«اناق«ردقتسلام؛رقلازالةصاخليثمتللمهدنعه.دشةلافهغ.اكمدعاميرحتلافصوال

وحاسخايفاكلالثمهناوعجارلاةخيفةنلابملاهيبشتلانمضرفلا .وسلال:.كلذوهلا

هيثبليهكرتتوأثهليهيلعلمحتناباكسلالثكهلثفإهةناءادعأنمناكنمالابرذيال
نمامهريغورذنوةرافكنماههباشامةقدصلاب«قحليو»ةلاحلاهذهنمدافتسمممرحتلاف

ةهاركالفهثروأاذاامأوهرايتخابهكلمتامماهوحوة_.هلاءارشلاب«قحانو»تايرقلا

بهودلاووباوثلاطرشلابهونمثدلااذ_همومحنمصخ»يربطلالاقو«

لكءا:ةساورابخالاتوميدلبهاولاىلاثاريملااهدريتلاوضهنليتلاةمهلاوهدلول

لاق»ءالزهعوجرالفهمحرلصبنموحوريغللبجبينذااكتالذادعامو»لات(كلذ

ةرخألاباوثاهبداربةقدصلااقلطمهفعوجرالامو

ةهرزولجرىلعورتسلجرلورجالجرلليحلاناءاجاموتح

هح.صنممضومريغفيراخبلاواطوملافكلامهاورثردحل1ةربرهف١نعهلوق

الارزوهيلعىهيذلاورتسهليهيذلاورجأهليهيذلاةثالثلافانصالااوركذو
هحراشلاقرتسهليهنمزايبفدحمفنصملاكهاورهنافةصاخداهملاباتكيفيراخبلا

افغ.توانتاهطبرلجربرشلاباتكرخايفتبثامكوهولاقاراصتخاهفذحامنا
....٦...۔2٨لإ۔.١م

٠ ءونلاتامال۔ءييايسولاقرمسكلذليمفاهروهظالواهناقريفهللاىحساي1

هرتسلجرلوهلوقورخالايفباوثياهرجالجرلليملاهلوق" نوكسوةل.ملارسكب
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جرفرجأهليهيتلاامأفرزولجرىلعو ةضوروأجرسيفاللاطأفةتناليبسيفاهطبرل

كذاهليطتمطقاهنأولفتانسحهلزاكةضورلاوأجرملانهكلذاهلبطيفتباصأاف

» اهراثآتناكنيفرشوأافرشتنتسافإ

يفرصلاهجووميأهرزولجرىلعوهلوقوهلالوهرقفلرتاسيأةيقوفلاةانثم

لوالاوهوةعاطلالعفهبنرتقينأاماايهنملكوةراجتوأبوكرلامااهينتقييذلاناةثالثلا

يفرصحلاثيدحلانمحارمثلاضبمهقدقويناثلاوهوالوالوأريخالاوهوةيصمموأ

بولطملافلخدفاعونمموأاحابموأابولطمنوكينأنعجرخالليملاذاختالاقفةثالثل
» ضرتعاو»دصاقملافالتخابسحمارحلاوهوركملاعونمملايفوبودنللاوبجاولا

سنيملوهلوةبديقكلذهبفلختييذلايناثلاملانالثيدلايفركذيملحايملاناب

ركذبينتعيامناابلاغهملسوهيلعةتلاىلصههناهبف«رسلاو»بودنمابقحايفاهبفهناقح

) نكممو)وفعهنعهنوكسزاملعاملهنعتكسففرصلاحابااامأعموأضحهيفام
سقلافالخبدنلالىقتراامرهنأالاحابملصالايفوهيناتلامسقلالاينا

هلوقوهداهجالاهدعايا«هللاليبسيفاهطبرهلوقو»بولطمهثادتبانمهنافلوالا

ناكساوملحتمب4جرملاو«يعرالحرستىتحهيفاهطبريذلاللايأهاللاطأف

عضوم(ةضورلاو)نئمطملاعضوملايفقلطيامرثكأوءالكعضومميجموءار

تبرشوتاكأيأ(تباصأافهلوقو)عفترالعضوملاىلعقاطتامرثكأواضيأءالكلا

لوطوهبطبرتيذلااهلبحمالفةيتحتلاحتفوةلملاءاطلارسكب(اهلبطيفهلوقو)تشمو

امناومهضعبمعزامكانهةياورهبتألواضيأةحوتفملاواولابلوطهللاقيوىعرتاامف

هلبتكيفهلوطيفنتسيلدهامحلاسرفنايراخبلاد:عافوقومةررهفأثدحيفدرو

طاشنبترجىأنونلاديدشتوةحوتفمةيقوفوةنكاسةلمهم(تنتسافهلوق)تانسح

نالهبيعسنيطوشوأاطوشامهيفءارلاوةمجعملاحتفبچنيفرمشوأافرشهلوقول
ةئلملاودملاباهراثآهلوقوضرالانميلاعلافرشلاوهيلاهجوتبامىلعفرمثييداملا
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تانسحكلذهلناكبرشتنأدريرلوهنمتبرثفرهنبترماهنأولوهلتانسحاهئاورأو

رجأهليهف ه«ميبراالاقإفرزوكلذىلعفمالسالالهالءاونوءايرورفناهطبرهكلجروف

يرتتحرهيأتنتسافيمرلانمنكمتتىتحاهفلاطأفجرميناهطبراذاامللاطأ
مالسالالهالةوادعيأمالسالالهألاونوهتلاقحكرتيليأهللاقحسنيملو

حتفبرهن,هلوقوز»ثورمجةئاملاب(اهناورأوهلوقو)اهنمرفاولاعضاوم اهنوكسوءاملا

ةللاورهنلاكلذنميأ}برشنزأدروهاوقو)ضرالانويعنميراجلاءالا

ليصافتلاىلعرجؤيناسنالانا(هيفو)هد۔صقي ٠ ولوكلذىلعرجؤيهناىنعملاوةيلاح

لديواهنيعبءايشالاكلتدصقيملناوةلجلايفاهرجأدصقاذاةعاطلالفيفمقتيتلا

كاذنالرجأامنا«ليقو»(تبتكاماهلعوتبسكاماهل)ىناهتهلوقاضيأكلذىلع

نمبرشتثيحدارملانا(ليقو)رجؤيفكاذباهبحاصميفهيفاهبرشعفتنيالتقو

ليناثلاهمقلاوزهدصقلانعلودعكلذلكورجؤيفاهبحاصمننيفهنذاريغريغلاءام

يفاهروهظالواهباقريفهتلاقحسنيملوامفعتواينفتاهطبرلجروهوفنصملاهركذب

همءابروهلوقومظاعتلاوهورخفلالجاليأليلعتبصنلابهآرهلوقو»رتسكاذل
يأدملاونونلارسكبءاونوهلوقزهكلذفالخىلعنطابلايفوهوةعاطالارهظميأ
نونلاحتفضايعىكحوةوادءلابهتضهانلجرلاتأوان(ليللالاق)ةوادعوةأوانم

ناهرهاظلاوإ»ادهبهانعفتبثنافسيوأيبأةياورنعيليعام.الاهاكحورصقلاو
اهنمد۔حاولكوصاخشالايفدرفنتدقءايشالاهذهنالوأىنمبهلبقاهيفوهبذواولا
ريللاامصاونيفنوكمتامااهناوليحلالضفزايبههثيدلايفو»هتدحىلعمومذم

يفتذختاااةكرللاو يأعيبرلالوقو»لمعأةناوةمومذميمفالاوحاب.وأةعاط

اعماميه>رطتواهيديعفرتذاحرىنعميفهكليةووطاشنبتقلطناهانمميرجمتحرص

كرتيويأةللاقحسنيلوهلوتإ»ةربدموةل۔,قماهودعيفحلتناهانعمليقو

اماخاسنلايدبأنمطةساياةثالثلافانصالانمطقاسلافنصلانالدياذهوهللاقخ
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ةتناالاهلاالاولوتيىتحسانلالانقيفصيءاجامزتهيهنلاليجسيفوزغلاعماج »

4 ملسوهبلعهتنالصهللالوسرلاقلاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوب

» لصاحلاوثيدلايفركذي:ءيشريسفتلىنعمالذاريسفتلااذهليلدبهاوردقففنصلا

اهروهظيفالواهباقريف.تباثلاقلاسفنرسفيملوكارتلابنايسنلارسفهتناهمحرعيبلاا

اهباقرصخواهبوكريفاهيلعةقفشلاواهاعدمالاواهيلاناسحالااهباقريفتاثلاقحلاو

ىحلاهاماول(ةبقرربرحتف)ىلاعتهلوقكةمزالاقوقحلايفريثكاعتسناهنالركذلاب

اهلمحالنراوهللاليبسيفاهيلعلجاواهلخقارطاوهفاهروهلفيفتباثلا

رويجلوقو(انلوقوهو)ليملايفةاكزلابجوبالنملوقاذهكلذوحوهقيطتالام

وبألاقهابحاصهفلاخوةفينحيبأودامحلوقوهوةاكرلاقحلابدارملاهليقولتانموق
ملعاةناولامتحالاقورطلثيدحلاىفهلةححالوكلذىلاهقبسادحأملعاالرع

مهنلاليجسيفوزذلاعماجرشععباسلابابلا 3

ردصملصألايفوزنلاوداهجلاماكحالعماجيأههناليبسيفوزغلاعماجهلوق «

ةازغلامسالاوادعبابنموزغيازغ
متهمةناالاهلاالاولوفييتحسانلالاتقينءاجامزح

سنأورمعنبهنلادبعوةريرهىبأةياورنمانموقدنعثيدحلا«سابعنبانعهلوقف
الاهلااللوقىلعراصتقالاةررهيأثيدحيففضعبىلعةدابزاهضع!إيفوكلامنبا

دمحمزأوتناالاهلاالنأاودهشيىتحرخآهجونمهثيدحيفو.بابلاثيدحيفاهللا

اذافسنأثيدحيفوةاكزلاءاتياوةالصلاماقاوةدابزرمعنباثيدحيفوهللالوسر
لهالهلانتةلاحيفهلاقلوالاناباه»هعمجوإانتحرذواكأوانتلبقاولةتساواولص

نيذلاباتكلالهألأتتةلاحيفهلاقفهيناثلاامأو»دبحونلابنورةيالنيذلانانوالا

) ححلاعماجلا _٤.٠ يناث (
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اهتحمالامهلاومأوءامدنماومصعاهولاقاذافةتلاالاهلاالاولوقبىتحسانلالتاقأنأترصأ

ىلاةراشالاهف4ثلاثلاامأو«اصوصخوأ.ومعهنعونودحجنلوديحوتلابنوفرتعل

اولتاقينأمهمكحناتاعاطلابلمعيلوةءوبنلابوديحوتلابدهشومالسالايفلخدنمنأ

ركذيملوةلاالاهلااللوقىلعبابلاثيدحيفرصتقاهمليقولكلذيلااونعذيىتح

جرخمالناسنالانالثالثلالجلاىلعاملعراصةتناالاهلااللوقنالدارميهوةلاسرلا

ةرو۔لاديرتدجاتأرقمهلوقهريظنوثالثلالمجابيتأيىتحناميالاىلاكرشلانم
الاهملسوهيلعتناىلصةتنالوسرلفرمآألهنالينرسأيأههترمأهلوق»اماك

هملسوهلعةللاىلصهتنالوسر,ينرمأىندلاقترمألاقاذايباحصلايفهسايقوهللا

دهنرمأبنوجتحمالنودهتجممهنأثيحنممهلالرخآيباحصينرمأديربنألمتحمالو
مهفكلذلاقاذاسيئرةعاطبرهتشانمنأههلصاحلاولهلمتحايمباتلاهلاقاذاورخآ

نأعمراجلافذحولتاقأنأبيأهلتاقأنأهلوق»سرلاكلذوههلرمآلاناهنم

لاقنمنأهاضتتمفركدامدوجوةلتاقملاةياغتلعجخلاهاولوقييتحهلوق»ريثك

الاثيدلايفهلوقنأههباوجلاو»ماكحالايتابدحجولوهلاموهمدمصعكلذ
دقوهنلاالاهلاالقحملتوقماكحالانمأئيشدحجنفكلذعبجهيفلخدياهقح
وبأكلذبلدئسا اوعنميأههاومصعهلوق»ةاكرلايبناملاتقيفهنعهللايضرركب
چهيفو»ءاملاناليسعنميلةبرقلانهدشبيذلاطيملاوهوماصعلانمةمصعلالصأو
لهأكيرشتكرتهنمذخؤيورهاظلاهيضتةامكلاوةرهاظلالامعالالوبقىلعليلد

ليصمتريغنمهرفكنمرفاكلاةبونلوبقوعئارشللنيمزتلملاديحوتلابنيرقلاعدبلا

سمتةبيطنعالاديحوتلابرقأنملاومأرحنچهيفو»»نطابوأرهاظ هيلاو ين١كفر
عنتمانملكلاتتثيدحلاىفنمليقناف»خلاىرخأةياورهفوهلوقبفنصملاراشأ
(اهدحأ)هجوأنمهباوجلاف»دهاعملاوةيزجاايدؤملاتقكرتفيكفديحوتلانم

ليدبثبداحالاهذهنعآرخأتمةدهاعموةيزجلاذخأبنذالانوكينأبخسنلاىوعد
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4مارحكيلع.ككامدىرحأهرأوريفو«

نم:وكبتأهاهبناثههمهومتدجوثيحنيكراولتقالهىلاعتهلوقنعرخاتمهنا
ضرلافلخاذافبولطملالوصحرمالانمدوصقملانافضعبلاهنمصخيذلاماعلا

دارلانوكوصاخلا4لرايذلامادلانمهنوكتنأ)اهنا(مو.هلافحدميليالب

ظةلبىئاسنلاةياورهيلعلديوباتكلالهأريغنمنبكرمشملاساسلالتاقأهلوقيفسانلاب

ريبعتلااهريغوةداهشلانمركداممدارانوكينأ(اهعبار)نيكرشملالتاقأنأترصأ
ضمبىفوةيزجلاضعبىفولتقلابضبيفلمحفنيفلاخملاناعذاوهللاةماكءالعانع

(اهسداس)اهريغوأةيزجنمهماقمموقياموأوهلاتقلابدارالنأ(اهسماخ)ةدهاعملا

لاقهنأكفببسببسلاببسومالسالاىلامهرارطضاةيزجلابرضنمضرنلالاقينأ
يه)ىرخاةياوريفوهلو(ملع١هللاومالسالاىلامهيدؤ.اماومزتليوأاوءاسايح

يبأةياورن.دمحأويراخبلادنع رحنلاموبملسوهبلعةللاىلصءيبنلازهانبطخلاقةركب
همساريغبهيمسدسهنأاننظىتحتكسفملعأهلوسروهتنااناقاذهموبيأنوردنتألاقف

هنأاننظىتحتكسفملعأهلوسروةتنااناقاذهرهشيألاقىلبانلفرحنلاموبسيلألاق

ملعأهلوسروةللاانلقاذهدلبيألاقىلبانلقةجلااذسبلألاقفهمساريغبهمسدس

كللاومأوكءامدنافلاقىلانلقةدلبلاتسيلألاقفهمساريغبهيمسيسهنأاننظىتحتكسف

اولاقتغابلهالكبرنوعلتمويىلااذهكديهاذهكرهشيفاذهكموبةمرحكمارحكيلع

رافكيدعباوعجرتالفعماسنمىعوأغلبمبرفبانلادهاشلالبيافدهشأملالاقمع

يفيراخبلاهقاساذكه(مارحياعكلاوماوؤامدهلوق(ضعبباقركضعببرضا

ثيدحن۔جحلايفةدايزلاهذهركذاذكوكمضارعأوةدابزبدامجلاباتكفهركذوجلا

بل۔وكلاومأذخأوكئامدكفسيأفاضمفذحىلعوهورعن١ثدحنموسابعناا

7وأهفاسزاكءاوسناسنالانممذلاوحدملاعضومنيعلارسكب}ضروعلاو)كضارعأ

الامؤامدلحنالهناوماوماميرحوديحوتلابرقانمءامدميرحثيدحلارهاظ(ليقناف)
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ءاجام
تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوبأههانمسيلفحالسلاانيلعلمحنمزا «

رلالاق»انمسيلفحالسلاانيلعلمحنمهملسوهيلعهللاىلصهتنالوسر»لاق هعيب

ودعلاضرأىلاهلحنمديريةديبعوبألاقل

هلوةلزئاجةاغبلالاتقنا(باوجلاف)كلذيفهجولاامفاعاجازئاجةانبلالاتقوملاومألحسثيح

هناح,سهنافةب"ألاهذهلدارمريغثيدحلارهاظف(هتناماىلا؛ؤتىتحينبتتلااوملااقف)ىلاعت

مرحتلاىلعلاومأتيتبوة;الاهذهيفةللارمأىلااوئ.فيىتحةاغبلاءامدلحأدقىلامتو

ملعأهتلاونيماسملاىلعغيملوملسأنمقحيفاعملاومالاوءامدلامرحتامناوثيدملارهاظل

ميهانمسيلفحالسلاانيلعلمحنمنأءاجاميتح
ىسوميبأورمعنباةياورنميراخبلاهركذثيدلاههاهنعهللايضرةشئاعنعهلوقإ

نمديربةديبعوبألاقعيبرلالاق«انمسيفحال۔دلاانيلعلمحنمهلوق»يرمشالا
لمجامناونيملسمللنيبراحملارافكلاىلعحالسلاعيبييذلاوهوودعلاضرأىلاهلمح

يفببسلاوهناكايفنيملسملاىلعهباونامتساودملاضرألاهلحاذاهنالنيماسملاىلعالماح

هعمررقناملهنعةتلايضرهديبعيبأنمريسفتاذهونيملدملاىلعحالسللالماحهلعجحصكلذ
زاعأننميفديدشتلااذهناكاذاو4.هرسفقهببسىلعملطادقهنأكوثيدحلابدارالهنأنه
دمحةقبرطنعدعبدشأوهفنيملسمللالتاقمهسفنبهلمحنمكنظامفحالسلاعيببوذملا

مممانقلنيملسملاىلعحالسلالمحنميفانموقدنعثيدلاهىنعمو»(ملسوهبلعهللاىلص (

ةلتاقملانعلملابىنكهنأكواولاقمهيلعبعرلالاخداومهفيوختنمكلذىفاملقحدينبهب
نوكنوعضولاداضياملجابديرنألمتحمديعلاقيقدنبالاقوةبلاغلاةمزال۔اللتقلاوأ

لمتحموانيلعهلوقةنيرقلهبلتقلاةدارالهلحلحلابداربنأهلمتحموللاتقلانعةيانك
ديدشتلاونيماسملالاتقميرحتىلعةلالدهيففلاحلكىلعوهببرذللهلمحدارملانوكيزا
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اجام
تم.۔لاقيراصنالابوبأيبانعميبرلاهتههللاليبسيفةحورلاوةودنلايفويح

» يفةودغ تملطايمريخةحوروأةتناليبس ,

ثيدحنمرازبلاهجرخأحالسلاانيلعرهشنمظفلبثيدحلاءاجههرجحنبالاق»هيف

نيلاحنملكدنسيفولاتفوعنورعثدحنموةرمسثدحنموةركبلأ

يتاربطلادنعوهوانمسالفلبنل\انامرنمدجادنعو4لاق{.7اهمضبدضعاهنكل

«تلقط7ةديرثدحنمرازملادنعوهلاق«لبنلالدلبالاظمابطسوالاف

يانيالكلذوهببسنمهلعاممبارلاثدحرسفاغا٩اذةد.۔عفألأتدربال4اكاذهو

هبوقيوكلذدكؤيلبلبنلابمهيمريفانيالكلذكونيملسملاىلعهراهشاوحالسلالسجرحم

حالسلالمحمرحتوهوكحةدايزهيفو ىلعسيليأانمسبظهلوقولبودملادالبىلا انتتيرط
نيعبنأالهنودلتاقيوهرصنيناملسملاىلعلسملاقحنمنالانتقيرطلاعبتمسلوأ

انمسدلوانمسالفانشنمهربظزوهلتقواهلاتقةدارالهيلعحالسلالمحهفوخوأهودعهاع

يفهدضوكلذلعافنصةءاربلانعتارابعاراكهذهوبويجلانشودودحلابرضنم

نملوانتيالثيدحلايفروكذلاديعولاومهنمهنانكنمموتينموىلامتهلوقة,الولا

ديعولالمحمىحانمةاغبلاسافاض.اومهاتةبنوروماممالقلاله١ن-صةأغبلالتاق

ملع١هللاومهلثمناكنمىلعومهيلعثيدحلاف

متهللالاسفةحورلاوةودنلافءاحام-

هلثميراخيللوىئاسنلاوملسمود_جحاهاورثدحلا4يراصنالابوأفأنعهلوق«

ةدحاولاةرملاحتفلابةودنلاوداهجلايأ(هللاليبسيفةودغهلوق)ةريرهيبأتيدحنم
نمةدحاولاةرملا«ةحورلاو»هذاصتناىلاراهنلالوأنمزاكتقويأيفجورملاوهوودغلانم

تملطاممربخهلوقاهبورغىلاسمشلالاوزنمناكتقويأيفجورلاوهوحاورلا
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ءاحامسمشلاهيلع

انجرخلاقةداتقيبأنعيننلبلاقرباجنعةديبعوبأههبلسهلناكالبتقلتقنمنا»

ايندلانمريخدمحأونيخثلادنعسنأثيدحيفوتبرغوانموقةياوريفدازلسمشلاهبلع

يذلاوهكلذوملاوعلانمضرالاقوفوءامسلاتحتالسساايندلانالدحاوىنعملاواهيفامو

نيهجولمتحماهبفاموايندلاىلعةحورلاواةودنلاليضفت«ينهمو»سمشلاهيلععلطت

اقيقحتسوسحملاةلزنمئاغلاليزنتبابنمنوكينأهامهدحأديملالفقيقدنباامهركذ
ةلضافلاتعقوكلذلوعابطلايفةمظعتسمسفنلايفةسوسحمايندلانوكلسفنلايفهل
نادارملانا»يناثلاو«ةنملايفممةرذيوايالايندلايفامعمجنامولعملانفالاواه

ةعاطيناهةمنالاهلكاندلاهلتلصحولنالصحميذلاباوثلانمريخباوثلانمردقلااذه

لاقنسحلالسرمنمداهملاباتكىفكرابملانباهاوراميناثلااذهدبؤبو»ىلاعتةتنا

ىلصةنالوسر»ثب ةالصلادهشيلرخأتفةحاورنبتلادبعمهفاشيجملسوهيلعةتنا

هديبيسفنيذلاو)ملسوهبلعهللاىلصءيبلا(هللاقف4ملسوهلعةلالصءيبلا<مم

يفامتقفناول ميظعتوايدلارمأريقحتدارلانالصالاومهتودغلضفتكردأامضرالا
فكنفادلايفامم.جهللصحهنأكريمرطوسردقةانم4لص>نؤناوداهملارمأ

ببسىلاليللاداهجلانعريخأتلاببسناكاذيف(ةتكتلاو)تاجردلاىلعأاهنملصحنل
معأةتناومهنويعياهريقحتلاحلاىغتقافاندلابابسأنم

متك4۔اسهلناكالتقلتقنمناءاجامح

نعأطوملافكلامهاورودمحأوناخج.ثلااضرأهاورثيد_لا}ةداتقىأنعينذأبهلوق(

نيخ,ثلادنعوهوةداتقيفأنعةداتقنبالو.دمحعيبأنعحافأنريثكنبرعنعديعسنبيحم

ن'معنادسعنبسانخنبةمهدلبن!يم!رنيثرالا(ةداتقىبأمساو)هريغوكالامقيرطنم

ليقو(ملسوهبلعةلاىلصةتلالوسر(سرافيعاسلايجرزلايراصنالادهسنبه.اسنابك
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الحرتبأرفةلوجنيملسمللتناكانيقتلاالهنينحماع«ملسوهيلعةناىلصةتلالوسر»حم
فيسلابهتبرضوهفلخنمهتيتأ2تردت۔افلاقنبملسملانمالجرالعدقنبكرمشملانم

١٠ _

» فلتخا»ةملسّنببكنامننبداوسن»مارحإرهطمتنبةشبك«هماو»نامعنلاهمسا
«دہشو»نييردبلايفقاحساننباالوةبةعنباهرك.اي.وابردبناكممضعبلاقفاردبهدوهشيف

نماهدعباموادحأ ةفوكلابيفونليقءلوقيفةنيدمليفنيسمخوبرأةنسيفونواهلكدهاشملا
ايردبناكولاقتاتسهيلعربكايلتنايبعشلا(ىورو;اعبسربكفيلعهيلعلصويلعةفالخيف

ةالثةكمنيبوهنيبداونونوةلمهمب(نينحماعهلوق)نيعنرأةنسينونامنعنبنسحلالاقو
يأواولانركسومجلاحتفب(ةلوجلوقو)ةكمحتفبتعنامنةن۔هيااجورلاناكولايمأ
ةلولاهذهنكتموهمزهظنعأزارتحاكلذبربعورخأتومدقتوطالتخااهفهكرح

ىلصءيبنلا)تبثلبهلكشيجلاىف دقوةئاممهفليقامرثكأهعمةفئاطو؛ملسوهيلعةتلا
يفمزهناهناطقوربملومازهنالاملسوهيلعهتنايلصهيلعزوجمالهناىلععاجالالة
هنافنينحموباسالنطاوملاميجيفهتابثوهمادقابتءاجةحيحصلاثيداحالالبنطوم

لوقيورافكلاوحهتاةبضكرلعج

» بلطملادبعنباانأ»بذكالءينلاانأه

تمهاشلاقفمههوجوهبلبقتساممبارتنمةضبقضيقمثرصنتساوةلغبلانعلزنمث
عجارتمننيمزهنماولوفةضبقلاكلتبابارتهينيعالمالااناسنامهنمهللاقلخافهوجولا

يأنبملسملانمالجرالعدقنيكرشملانمالجرتبأرفهلوقنيملسملانمىلونمهيلا
اهمساىلعفقأرجحنبالاقلههلنتيلهيطسلجوهعرصوهلتقىلعفرشأوهيلعرهظ
نبردبنبةفيذحنبكلامنبةمكحنةدعسموهةداتقوأهلتقيذلاري"الانباهلاقو
يلووةبواماةنئاصلاهللادبعيلوةدعسمانبانمحرلادبعوةتنادبعهدلونمولاقيرازفلاةفيذح

ضع«لاتإفةرادتسالانمهلتردتسافهلوةإفناورصنبكلملادبعلةفئاصلانمحرلادبع
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مثتوملاحمراهنمتدجوفةمضينمضويلعلبقأفلاقعردلاتعطقىتحهقتاعلبحىلع
لتقنملوقي«ملسوهيلعةتنالصةتلالوسرفتعمسفتبض.منيناسرافتوملاهكردأ

» هيلسهلفةنيبهيلعهلاليتقل

لبحىلعهلوقرابدتسالانمتربدتسافىوربوحارملا نوكسوةل.مالحتفبهقتاع
تعطقىتحهلوقو»ىكنملاوقنعلانيبقتاعلانمءادرلاعضو.هنعبصعوأقرغةدحوأا

وىلوالاةلاهملارسكب«عردلا هقتاعلبحىلعفيسلابهبرضهناىنعملاوبرلاسابلةيناثلانوكس

دنعثيللاةياوريفءاجدقوددتمقوهتعطةفهقتاعلبحىلاةبرضلاتصلخوهعردمطةف

توملاحيردجوامدعبةداتقيبأةقناعمنعهدربيذلاوهكلذوهديعطقهنايراخبلا

هفوتوملاتبراقىنعملانالمتحموهتدشكةدشيأتوماحمراهنمتدجوقهلوق «

هيناسرافهلوقوادجةوقلاديدشزاككرشلااذهنأبرامشأ ههتيضممنهلوقىنتاطايأ
باطالانبرمم:اذافمهعمتمزهنافنوماسملامزهناوهتلتق.يراخبلادنعثيللاةياوريفو

لاةفسانلالابامتلقگباطخلانبرمعتيقلمثيناسرافتوملهكردامثكلامهياوريفو

هلفةنيبهيلعهلاليتتلتقنمهملسوهيلعةتلالصتللوسر»لاتفاومجرسانلزامثةتنارمأ

هبلوزتونايبلاهبلصحمامةنبيلابدارملاوهلتقيذلاوههناياهةنيبهيلعهلوق»هبلس

ندهاشلايفكلذرصحنيالوةيلالادهاوشلاوةلاقملاتانايبلانمناكءىثيأةمهنل

ىلعروهاقفتاوهبىفتكيدحاودهاشانهةندبلاناءاهقفلارثكأنعةيطعنباههلقنوه

ارلبقييعازوالاهلاقوهبابلاثيهحموهفلهلتقهنأهلدهشتةندبالبهيعدملوقلبقيالهنأ

الداطعأهملسوهيلعةتلاىلص»هنالهلدهبثنةني يزاغميفنابهرقستوزلةنييالبةداتتيب
ةداتقيبالرقأدقفحصيكلذناريدقتىلعو“تلقهلدهشيلوخنبسوأزايدناولا

ماللاوةلمهلاحتفبههبلسهلفهلوق»نايبلايففاكوهو_اسلاهيدييفيذلالجرلاباسلإب

للسلايفلخدتالليقو»روهجادنعهريغوسوملمنمبراحملاعمدجوبامدحومو
سانلافلتخامتبرحلاةادأبصتخمچلبقوةبادلا روهجلالاقفارمتسمكحلااذهءاتبيف



)٢٣ا)

كلدكملسوكيلعهنلاىلصةلللوسربلاقمثتسلجفيلدهشينمتلقفتمقفلاق

كلام)ملسوهياعهللاىلصةنلالوسر)لاقفتمقفةثلاثلالاقميلدهشينمتلقفاضيا

هضرافىدنعهبلسوهللالوسرابقدصموتقلانملجرلاتفةصقلاهيلعتصصقفةداتقاباي

«قيدصلاركبوبألاقفهنم»

لتقنمثالذلبقشيجلاريمألاقءاوسلسلاقحتسيلتاقلاناسانلانم هبلسهلفاليتق
سخلاةبآوهخسنيامتبثيملذاباوصلايدنعوهوبابلاثيدحرهاظباذخأالما

الفببسلإبصاخ«ثيدحلاو»مئانلايفةماعيهونينستسوحنبكلذلبقتلزن

ه«لبةو»كلذمامالاهلطرشزاالالتاقلاهقحتسيالموقلاقوهتوبثعمصاخلاءاغلانكمي

بالسالاترثكاذا(ليقو)هسمخءاشناولتاقلاهاطعأءاشنافمامالاىلاكلذيفرابلا

هللنافءيشنممتمنغااو.لعاوإىلاعتهلوةباوجتحاواقلطمسمخموق(لاقو)تسم

ثيدحوةماعيهفاضياونينحمويبابلاثيدحوردبمويتلزن}تلق)ةبالابةسمخ

رملايأههةنلاثلالاقثهلوقلملعأناوصاخبابلا هلوقوهةئاانلاةرملاةلاقملاثلتلاقيأةئلادلاة
هلوق»»هربخافهلاحنعهلأسو(ملسوهلعلالص)هركتلدهشينمفراتسايأتمقف
نموهوةماسىنبفيلحعييمعازخندوساهه۔انايدقاولاركذموقلانملجرلاةف

رلايفناب(_ةعتو)راصنالا هنمهضرافهلوق»يثرتبلسلاذخأيذلاناةحيحصلاةياو
ييأءاملارسكومطقةزم هيضريامهنعهطعا لهأض»بلاتخلاقيدصلاركبوبألاقفهلوت

ةحصوهفاصناةوقوهتمارصةدشوهملعفقاثلهنافاذهالاقيدصلاةليضفنمنكبملولملعلا

دنعةعيرشلايفربخاوىضمأوتفأورجزفقحلالوقلاىلاردابهقيقحتقدصوهقيفون

نماذهوهلوقىلعهارجاوه_فهقدصامبهيدبنيبوهترضحهملسوهيلعهللاىلصينلاه

دنعسناثيدحيفعقووىرخالاهلئاضفنمىعالامىلاىربكلاهصئاصخ

بحاصوهوةداتقوبأهاوراكركبوبأكلذلئاقناحجارلاورمعكلذلاقيذلانأدمحا
ةبوقتكلذلاقاضيارمعنوكمنابعجلالمتحوهريغنماهيفعقواملنقتاوهفةصقلا

(حبحملاعماجلا-؛١يناث)



(٣٢٢(

ةللالوسرلاقهبل۔كبطميفهلوسروهللانعلتاقيهللادوسأنمدسأىلادمعيالةتناوال

هناوةماسينبيفافرخماهنمتعتباوعردلاتمبفهيناطعأفةداتقوبألاقهاياهطعافقدص

.__ةيتكاهنناتولخننمناتسبفرخلا«حيرال»مالسالاىهتنآلاملوال
مسقلاواونعءانغتسالااهفوةتلاهالانموقةباوريفوهللاوالهلوق»ركبيفألوقل

«د..الهلوةونمحرلاوالممساكنمجرلااهاللاقيالفهتناممالاعمبملوهيبنتاافرحم

«د۔۔اىلاهلوقه»هملسوهيلعهللاىلصءينلا»د۔صقيالياملارسكبوةيتحتلاب

دوسالانمياههللادوسارمهلوقو»ةعاجشاايفدساهناكلجريانيتحتفب

نعلتاقيهلوقوهفيرشللةفاضالاوهاضريفمهسةنألذبلىلاعتقحلاىلانيفاضملا
لتاقيىنعملاواهللاءابلوالرصانةلاةماكلءالعاهنانيدصعبذييأ«هلو۔روهتنا

ىضرنعردصهلاتقناىنعاوأءاطلايههنلاةلكنوكمتلهلوسرةعيرشوهللانبدرصنل

يأههباسكطمبفهلوقوهههيرصأنعهتلعفاموزىلاعتهلوقامهببسبيأهلوسروةلل
«هطعأفهلوقوهكلمهنأرابتعاهلالسلا_فاضأوهسمتبرطريغبهلتقيذلاهلتقبل

ءارولادلارسكبهعردلاتمبفهلوق»هدنعبلسلانأبفرتعايذللرمأعطقةزمهب
عبسلةعابدأنبطاحهنمهارتشايذلانأيدقاولاركذبرلاسوبلنيتلمهمنيعو

تيرتشافانموقةياوريفوافرخمهتميقنمترتشايأ«هنمتدتباوهلوقو»ةضفقاوأ

<هفرخملاو«افرخهلدبتعنباويألدبىنعفنصملاةياورفنفاهلعوافرخمهب

«ليقو»ىنتجيأرمثلاهسنمفرتخمهنالهبيمسناتسبلاءارلارسكزوجيوءارلاوميلا
ةننلايههليقو»ءاشاهيأنمفرتخمنيفصنوكيليخنلانمةكسلافرخلا
يتلاةلألامساوهفميملارسكب«فرخلاامأو»ةريسيتالخهليقو»ةريغصلا ىتخ
هلوقولةداتتيبأموقموراصنالانمنطبماللارسكبهةماسينبيفهلوقو»اه
ه::أ:چمريرلالقو»هلصأ؛يدلكةلثأوهتلصأتوهتزتقايأةتلففلافةيقوفبهتنا
4ملعأهنلاومزاللاىنعملابريسفتوهوهتبستكا



(٣٦٣)

ءاجام

لوسروجرخلاقكلامنبسنأنعتمسلاةديبعوبأهتهةراغالاتقويفتح

حبصيىتحرغيملاليلاموقىنأاذاناكواليلاهاتأفرييخىلاملسوهبلعهنلاىلصةتلا

هتهةراغالاتقويءاجامتح

ملسمويراخبلاواطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلاچكلامنبسنأنعتعمسهلوقه

«ربيخىلاهلوة»كلامنبسنأنعليوطلاديمحنعهيفكلامدنسوةددعتمقرطبمهريغو

«لاتإلماشلاةمجىلاةنيدملانمدربةينامىلععرازهوزوصحتاذةريبكةنيدمرفعجنزو

اهيلاجرخقاحساهنبالاق{املزنقيلامعلانملجرمسابتيمسيركلاةديبعوبأ
ىلاةليلةرشعمضباهرصاحمماقافعبسةنسمرحملاةيقبيفهملسوهيلعنلاىلصءينلاه

لاقيداوبلزنهنآقاحسانباركذواهنمبرقيأهاليلاهانأفهلوف»رفصيفاهحتفنا
اودصقفاوزهجتنافطغناينغابفلاقممءافلحاوناكومهودمبالئلنافطغنيبومهنيبعيجرلاهل

لهأاولذخواوماقأواوعجرفمهبرارذيفمهوفلخنيملسملانأاونظفمهفلخسحاوعمسفربيخ
هيلعهذخادقناكلاحلااذهنأليلدهيفخلا«اليلاموقىنأاذاناكوهلوق»ريخ

يفبرعلاةداعيهوحابصلاتقوةراغالابابحتساهنمدافتسيفةداعمالسلاوةالصلا

ةكربلاهيفوةكولسمةقيرطوةعورشمةنستراصفعراشلااهرقأدقومهمالساومهتيلهاج

ظفليفوراغأنمةمجعملانيذلارسكوءايلامذبهرغيملهلوق»»ةمالاهذهنميزانلل
ءارلاحتفوفاقلانوكسوءايلاحتفبمبرقبملمدنعةاورلاضعبلومهلعريغيالانموقدنع

تحهلوق»لوالاححصوةدحوملانوكسو جابصلايلخديىتحيأءايلامضبهحبصي
اناذاعمساذافرظنإوحبصيتحانبرغيملاموقازغاذاناكيراخبلادنعةياوريفورجفلاهيلععلط ,

تجرفنركراناذآعمسيملوحبصأالفاليلمهيلانيهتنافرييخىلاانجرخفلاقراغأالاومهنعفك



3

ةئلالوسرلاقفسبلاوهتلاودمحماولافهوأراهلفمهلتاكمومهبحاسمبدوهيتجرخفحبصأف

_نيفلاحابصءاضموفةحاسانزاذاناييحتبرخربكأةللولسوهيطةال
دازو«دوبتجرخفهلوقوإ»مهيلعراغأوةليللاكلتنميأ«حبصافهلوق»خلادوهب

اوناكومهيلاهملسوهيلعةتن٣ىلصههدصقباوعمسمهنايدقاولاركذومهعرزىلادمجأ
نوملسلااهيفمدقيتلاةليللاتناكاذاىتحآدحأنوريالفنيدعتسمنيحاستمموبلكنوجرخ

ةاحسممجانفخنبتلمههممهيحاسمهلوقوكيدلحصيملوةبادلكرحتلفاومان

فراعتملايشا«“لاقو»برلاتالانميهرجحنا«لاقديدحنمةلاميلارسكن

هلتاكلاوهاهنعنيثارحللىنغالوعمجالحلصتهتنقبرفحلاتالآنماهنانألا
يأهوأرالفهلوقزههريغوبارتلااهبفلوحمةريبكلاةفقلامبملارسكبلتكممجةيقوف
دحاذهيأ«سيناوهتناودمحمموقو»هباحصأبالبةمملسوهيلعةنلالصءيبنافاوأر
زاحانجوبلقوةمدقموةرسيموةنيمماسقأةسمخهنالكلذبيسشيجلاسخلاو
اؤجافتاياورلاضعبيفوهعمالوعفمبصنلاودمحمىلمعامنطععفرلاهريغوضايعهطبضو

هلهتنازجنأنيحملسوهيلعةتلاىلص»»ربك«ربكأةللاهلوق»هاونصحتونصحلاىلا
تبرخهلوقوربكأةنالاقوهيدنعفرفىرخأيفوانالثيراخبللةياوريفدازهدعو

بارملاتالآنممهبديأيفهآراملاهبارخالؤافتليقكلذلاقابارختراصيأربيخ
لاقواهبارخهملعأهتنانامهضعبححصواهمسانمهذخأ«ليقو»لتاكملاوىحاسملانم
ظفلناعممدهلاةلآىآراململسوهيلعهقلاىلص»»هناللؤافتلاهنمذخؤييليهسلا
يأ»موقةحاسلهلوقوبرختسمهنذيدمناهنمذخأترشقاذاتوحسنمةاحسملا

هنيرذنللاحابصءاسفهلوقلزانملانيبءاضفلاةحاسلالصأومهنوصحومهتيرقومهئان
تآرقلابداهشتسالاولتقلازاوج«هيفو»باذسلابرذنأنمحابصحابهلاسئبيأ
ريغيفرثنلايفهزاوجيفانالخرلعاالمهضعبلاقوحارشلانمدحاوريغهلاقسابتقالاو

مساقلاديبعوأامدقكلذزاوجيففلأولاقرخلاةبرشوقا۔هلالزهوةعالملاونوجملا



(٣٢٥(

ءاجام
عيبرلاملسوهيلعهتناىلصهتنالوسرانكمتملاهناونيمناغللةمينغلاسامخأةمبراناه
الفمملانمريعبانبرموملسوهلعهللايلصهللالوسرانبىلصلاقتماصلاناةدابعنع

ههذهنزامكيانغنميللحماملاقفريعبلاربدنمةدارقلوانتفرصنا «

؛(هذو)مهيلاةلصتملاديناسالابكلذنمنيعباتلاوةباحصللعقوامهفعمجاباتكمالسنبا

اوركذاواوتبئافةئفمتيقلاذا)ىلامتلاقدقوهثيلتوبرلادنعريبكلابابحتسااضيأ

١ملعأةللاو(اريثكةنلا

ةهملسوهيلعةتناىلصةتنالوسرلنكتملاهناونيمنانللةمينغلاسامخأةعبرأناءاجبامتح

ةجامنباويئاسنلاودنسملاىفدمحأاضنأهاورث.دلا«تماصلانبةدابعنعهلوق»

نبريبجثيدحنماضيأيورويرذنملالاقفنصملاةياورلةفلاخهظافلأضعبيفنكل

تناكامناةيضقلاوةال۔صلاهذهنييعتدجأهانبىلصهلوقفةيراسنبضابرملاوممطم

ىلصءينلانانزاوهةصقيفهدجنعهيبأنعبعشنبورثيدحلنينحةوزغف

اذهنميلسيلهناسانلااهيأايلاقمثهمانسنهةربوذخافريعبنماندملسوهيلعهللا

وبأودمحأهاورطيخلاوطبلااودأفكيلعدودرمسخلاوسخلاالاهذهالوءيثءيفلا

ريعبانبرمهلوقولهالسرمكامهاوروطيخلاوطلادوادوبآركذيملويئاسنلاودواد

ملساهفمسقملانمريعبىلامهتوزغيفمهبىلصانموقةياوريفوةميننلانميأمنغلانم
يلسبلهناوىئانغنماذهنالاقفهلمانيبةربولوانتفمحقملانمريسبلاىلاماق

نمملسيأ«فرصناايفهلوقمكيلعدودرمسخلاوسخلاالاكعميبيصنالااهبف

رقلاةدحاوفاقلامذب(ةدارقلاو)هتالص ذلاونابرغكناد قلعتياموهوبارغكدارقرك

سوفنيفائيشنزنالاهناوأهتراقملاهبلثمامناوناسناللل.ةلاكمناهبالوهوهوحوريباإ
هناسانللنييبتلاوةمسقلالبقمئانغلانملوانتلانعريفنتلااهتدئافةغلا,ماهبليثمتلافموقلا



(٣٢٦

4 مميتلابابيفةروكذملسالسلاتاذةوزغومكيفدودرموهوسخلاالا «

هنافسخلاالاهريللحامالامننملانمهللحمالسانلانمهرينكملسوهيلعةللاىل
يتلاسامخالاةعبرالاحنعجراخهنالهانةتساامناسخلاالاهلوقههداهتجابهمسب
نممتهناغااوملعاو)هلوقبهباتكيفىلاعتهتناركذنملهنافشيجلانهبةكرشنوكت

هنافمكيقدودرمسلابلاغيأكيفدودرموهفهلوقولةآلا(4۔مخهللنافءيش
هيثنممتمنغامااوملعاوىلاعتهتناهلصفامبسحىلعهمسقيهملسوهلعةتناىلص ««

ه؛“يناربطلاىورو»هليبلانباونيكآسملاوىماتيلاوىبرقلاىذلولوسرالوهسمخهللناف
ةتناىلصهللالوسر»ناكلاقسابعنباثيدحنمريسفتلايفةبودرمنباوطسوالايف

اوملعاو)أرقنةسمخيفسحلاكلذبرضفةمينغلاسمخمسقةيرسثمباذا«ملسوهبلع
آلا(ءيشنممنغامنا وهىبرقلاىوذمهسوآدحاوهلوسرمهسوهنلامهسلعجفةب
ه۔طعيالليبسلانبامهسونيكاسملامهسوىماتيلامهسلعجوحالسلاوليملايفهلبقيذلاو

ريغنمهملسوهيلعتلاىلصهللالوسرلهسيلهناىلعليلدهثيدحلايفو»مهريغ

ةدانقونيريسنباويبعشلانعهدوادوبأجرخأو»شيجلاعمهبيصنالاءيشسخلا
دحأجرخأو»»يفصلاىعديمهسهملسوهبلعهللا,لصهتنالوسرل»ناكاولاقمها
يذهفيسلفنتملسوهيلعةتناىلصءينلاناسابعنبانعبيرغنسحلاقويذهرتلاو

ةشئاعنع«دوادوأجرخأو«دحأموبايؤرلا4_يفىريذلاوهوردبمويراقفلا

اليهومنغملايفيفصلاتوبثبلاقنمجتحأهوحمواذهبويفصلانمةيفصتناكتلاق
خسفةصاخهلردبموبتناكمئانغلاناليقدقهناىلعهقرطةوقلبابلاثيدحمواقت

نميفبطخأنبيبحتنب(ةيفصامأو)خسنلالبقزاكراقفلايذلهذخأفسيمختلا
كلذركحاهكحناكفضعبلاالااهنمنيمنامللملسوهياعهتناىلصءينلاممسقيملوريرخمنانغ
اومدقاسانربيخنمىطعأ(ملسوهيلعةتناىلصءيبنلا)نا(هانعمو)مسقيليذلاضيبلا
مهسيفتقواهايوردقهناىلعمئانغلاةدعاقنمىنثتسملامكحيفكلذناكفاهحتفدعب



(٣٢٧(

ماعطلابابيفةروكذمحارجلانبةديبعيبأةوزغوبايثلابابيفةروكذمرامناىذةوزغو

ءاجام
لوسر(ممانجرخلاقةريرهيبأنعديزنبرباجنعةد۔يبءو؛ا4لولذلايف

هربخماع)ملسوه.اعهللاىلصهللا

ةوزغوهلوق»عأهللاوسؤرأةمبسبلسوهيلعةتلاىلصهنماهارتشافيلكلاةفيلخنبةيحد
ىلاةراشالاوضيرملالسغنعرجزلابابيفهمميتلابابيفةروكذملسالسلاتاذ

مدقتدقولسال۔لاتاذةوزغيفآريمأصاعلانبورمجورخيفسابعنباثيدح
كلذواهفةالصلاوههبابثلابابيفةروكذمرامنأىذةوزغوهلوقو»كلانهاهحرش

يفةلادبعنبرباجثيدحىلاةراشالاوةعجلاةالصبابماماةال_صلاباتكرخآيف
يفةيأ«ماطلابابيفةروكذمحارجلانبةديبعيبأةوزغوهلوقو»رامناىذةوزغ
رحبلافيسةوزغيفهللادبعنبرباجثيدحىلاةراشالاوبارسثلاومامطلابدأبا

تيمناكناوهديصنمرحبلاهاقلأاملكأىلعاهبلالدتساللبابلاكلذيفاهركذاماو

عأةللاوهلككلذريفتمدقتدقو

متهملولنلايفءاجامتمح
انجرخهلوقإفدمحأوناخيشلاوأطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلاههةربرهيبأنعهلوق
يفكلاموانهاهديزنبرباجهاوراذكهربيخماعملسوهبلعهللاىلصهتنالوسرم.
هاوركلذكوةربرهيتأنععيطمناىلومملاسثينلايفأنعيلئدلادزنبروثنعأطوملا

حتفدهشةربره\أنرالداذهوهوحنبكلامقيرطنميزاغاايفاضرأيراخبلا

لوسرعماهدهشوربيخماعةريرهوأملسالاقةباغلادسأيفريثالانباركذامكربيخ

يلصءيبنلا)ممجرخلةريرهابأنا(ليقو)همزلمنهنسوهيلعةتناىلصةتل هيلعهلا

ىوردقوجتحتفنادعبربيخمهيلعمدقومهجورخدعبمدقامماوريمخىلا(ملسو
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__ متتلول ؟ججفلايبنملجرىدهاعاللولاومالالاةننالوابمذ _
هللاىلصءينلاو«ةنيدملاتمدقلاقةربرهيأنءعكالاونابحنباوهمعزخنباودجا

دقوربيخانيتأىتحائيشاندوزفهفوثدلاطفسعنبعاب۔فلختسادقوربيخ«ملسوهلع

حصألوالاومهماهسيفانوكرشافنيملسملاملكف4ملسوهىلعهللاىلصءيبلا«ابحتتفا

ةضفالوابهذمنتنملوهلوة»ةحصلايفهمواقتالهلةفلاخملاثيداحالاوبابلاثيدحل

لاومالاالاىرخأيفوعاتلاوبايثلالاومالاالاأطوملاةياوريفوعاتملاولاومالاالا

اغاةضفالوايهذمنفربيخا:حتتفايراخبلاةراوروفطنلافرحمعاتملاوبايثلاو

يمالسوديهوبرعلاضعبناثيدحلايفوطئاوحلاوعاتملاورقبلاولبالاانمن
بهذلانمتماصلالاملامهريغد:عوضورعلاوعانملاوبايثلامهدنعلاومالاامناوالامنملا

نأنعلعلقدقوالاميبالعاتملاوںايثانأهاضتممرححنبالاتوقرولاو

بهذلاتماصلافقطانلاوتماصلابرعلادنعلاملالاقىضلالضفلانعيبارعالا ةضفلاو

تماصلادارملافهلامرثكيرضحنعتلقاذافءانشااورقبلاوريصعلاقطانلاورهول
١ و

ودبنعتقاذاو دقنكلةميقهلاملالانأرهظبيذلاوقطانلادارملافهلامرثكي
امكالامناتسدلالعةدانقوأقلطأدةولضفلاءاك>ئءيشلهصصخموقلعللب

لاومالالمحتفمالسالايفهتلاتلاملوالهزاوةملسينبفافرحاهنمتعناف.هلوقنمم

الوأاهافنهنالدوقنلااهبداربالوثيدحلايفاهركذيتلاةعتمالاوطئاوحلاويشاوملاىلع
انهاهعقواذكهةتحلاناكساوةدحوملاحتفوةمجعملامضب«بيبضلاينبنمهلوت ««

ةمجعملامضبينبضلاميماذجلاديزنبةعافرقاحسانب.دمحمةياوريفواضياملسمدنعو

مادجنمنطبىلاةبسسزةدحوملارسكوةمحعملاحتفليقونواهدب.دحوألاختفو

نباهكلاقو اذكهلاقبيبضلاينبنميبيبضلامثماذجلابهونيديزنبةعافرريثالا «
مدقماذجنة.بضىنمييبضلازولوفيفبسنلالهأامأوثيدحلالهاضبهلوقب
اوملسافهموقنمةعاجيفرييخلبقةيديدحلاةندهيف(ملسوهيلعهللاىلصءيبنلا)ىلع
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٭>وفمعدم۔هللاةيدوساامالغ«ملسوهلعهنلاىلصهللالوسر»ىاديزنبةعافرهللاةب

لوسرلاحرطمعدماينباهس:كاذاىتحىرقلايداويلا«ملسوهلعتلاىلصهللالو۔ر

.يبنلا)لاقفةخجلاهلاينهسلنلالاقفهلتقفهباصافبرغمهسءاجذاملبسوهبلعةتناىلصةنا
اهبصتملرب.خموبمناغملانماهذخايتلاةلعشلاناهديبيفيذلاوال(ملاسوهبذعهللاىلص

» كارشبلجرءاجكاذسانلاعمسايلفارانهيلعل۔تشنتلمساقملا

همسادوساامالغهنلالوسرليدهاوهموقىلع(ملسوه۔اعهللاىلصهللالوسر)هلدقعو

يداوزأىلاارظنربيخةوزغيفلوتةملاهدارململوريثالانياركتاذكربيخملوقللمعدم

مللرسكبهمعدمهللاقيهلوقوهةنيدملانمةوزغبلقتسيملهنالاهعباوتنمىرقلا

ياذملادبزنبةعافرهادهأيذلادوسالادبعلاوهونبتلمهملانيعلاحتفولادلانوكسو

همتع:ليةو(ملسوهيلعهنلاىلصهنلالوسر)هقتعاف(مل۔وهلعهلاىلومةللالوسرل (

هلوق»ههجوةللاناىنعملاولوعفمللايذبماهمضبليقودصقيأواولاحتفبههجوفهلوقه
ىتحهلوقودوملاهبفةنيدملابرقبعضومروةمءارلاحتفوفاقلامغ«ىرقلايداو

ه«سوهيلعةلاىلصةتنالوسرلاحرطحممعدمامنيبهاوقفىرقلايداوبيأ«اهبانكاذا
دوهسانتابةتسادقويقهيبلادازو«ملسوهبلعهتناىلصهللالو۔ر»لحرطحماطوملاةياوريفو

اهحتفبوةل_ہملانوكسوةمجلاحتفب4برغمهلوقو«ةيهالعنكنملويمرلاب

هبىمرنرمىردياليأهيلااناضمومهسلةفصنوكينأدحاولكعمزوجواضيأ
ىماستاليقوهيففتايوهبلمتشإءاكلانوكسوةمحلانبشااحتف,؛ةل.شلاو »

هاوةوإهنبماسملاماسقأاهنمذخؤيمليأهكےساقملااهبصتملهلوقوبدهاملناكاذاهلهش
نرالمتحرانهياع(الامتشاو)لوهجمللءانبلابليقولعافللاينبهلعتفتةنزبهلعتشنل

راناهسفنةلمشلاريصتنابهتقيف>نوكب اهنادارانال۔هتحموردابتلاوهواهببذعيف
لرجحنبالاقلجرءاجهلوقهيتآلاكارشلايفلاقياذكورانلاباذعلببس

مدقلارپظىلعلمنلاريسءارلاةفخوةمجعملانيشلارسكبكارشلاوههمساىلعفنأ

) حبحصلاعماجلا؛٢ينان (
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رانلان.٠ناكارشوأكارشهملسوهيلعهتلاىلصهتنالوسر»»هللاقفنبكارشوأ

مهزئانلاباتك

متهيلسذلاونفكلايفاتح

نمناكارسشوأكاردهلوقوةريرهوأوهويوارلانمكشچنيكارثوأهلوقو

هباذملببسهناوأامببذعيرانكاذنوكيهانممواضيأيوارلانمكشلاةنيصهرانل

لوتةملكسيلهناوقناولولغلانأشليوهت«ثدحلايفولةلشلايفمدقتامكرانلاب
رهاظلاركحكسمتلا!هيفو»ةيصعمىلعرعبمليذلالونتملادرشلال,ادرشداهجلايف

ه.اذهعطةيالةري٫ك.لابحاصاموقفنيفلاخملاىلعةحح«هيف»هريغفشكنىح

عاهللاوهتيعرنمةيدلمامالالوق«هذو»

مدهمزئانجلاباتكح

ليقوحصفأرمكلاةعاجوةيتقنبالاقناتغلرسكاوحتفلابةزانجمجميجلاحتف
همحربترملادروأوتيملاهبلعناكاذاالاشعنلاقيالاولاقتيمالحتفلابوشالرسكلاب

وكبثيحمكحلايفامهدامماىلاهنمارظنامادامجلاباتكبقعباتكلااذهةلل مكحن
ةقرافموسوفنلاباهذىلايضفيداهجلانايهوةيونممةبسانملوأةيافكضرفهدنعلكلا
هباوبأرخآيفنيبامكنيلوتقاايفهنعردصياممكحنايبىلاهبفمالكلادمبجاتحيفةايحلا

ةبسانملايفرهظأهجولااذهلملوداهلاببسبنيكرشملالاومأنمةلصاحلامئانغلاماكحأ

ملعأتلاونيينعملاةظحالمنكمو

مةهيلسنلاونفكلارشعنماثلابابلازوح
هتومدعبهريهطتلسغلاوهيفنفدييذلاتيملابوثنفكلاچلسنلاونفكلاةلوق»»
عرشلاةهجنملفلافمدقمهناامكعضولاوركذلايفنفكلاىلعلسنلاميدقتبجاولاناكو
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ءاجام
يف زوجامالاتيمالنةكلايفزوجالهناوتاو.الانيفكتوءايحالاسبالضايبلابابحتسا

لوسرلاقلاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبآهتايحيفهسبلينا ةتنالصتا

كايريخاهافمكاتوماهبفاونغكوكءايحأاهوسبلأضيبلابايثلاهذهب.«ملسوهلع

مهتاومالانيفكتوءايحالاسللضايبلابابحتسايفءاجامتح

چهتايحيفهلبنأزوجنامالاتيمالنفكلايفزوجمالهناوه

نانعاضيأهاورتاومالاوءايحاللضايرلاسابايفثيد_خلاههسابعنبانعهلوق

نماهنافضايبلاكينماوسبلأظفلبيئاسنلاالاننسلاباحصأودمحأويفاشلاسابع

كأحالظمليفودانميقهيبلاوالاونابحنبا(هجرخأو)مكاتوماهيفاونفكوكايريخ
بدنجننبةرمسنعاضيأبابلايفوهكاتوماهبفاونغكومكءايحأاهو۔بلافضايباكبابربخ

ححصوحيحصهدانسارجحبالاقويذمهرتلاهححصوةجامنباويذمرتلاويئاسنلاودمحأدنع

ىناوءارغاوثحهكيلعهلوقهنابحنباويذمرتلاوناطقلانباسابعنباثيدح

ةدوجوملابايثلانمضايبلافانصأىلاةراشاههذهبهلوقو»نيتلاحلايفاهومزلأ
حاضيالايف«ركذو»ناتكلاوأنطقلاوأفوصلانمنامزلاكلذيف
ةلاهمحرهلاكوىغحملاهلاقبابلاثيدحملدتساوىلواةديدجلاةرهاطلاناتكلابايثنا

ايثىلاةراشالانأهدنعحص تأبايالايفلصألانالوأةديدجةرهاطناتكب
امناثيدلاظفلوةديدجاهنوكوةراهطلاءايشالايفلصالانالوأناتكلانمنوكتت

نمهيفامحاضيالابحاصلالدتساهجو(تلق)ملعأهللاوطةفضارلاىلعلدي

نسحاامواعرشبولطمنفكلانيسحوهفانصاىلعانمناتكلاناوضايبلاىلعكلا

تسيلةراشالاناىلعسنجلامومعىلعثيدحلابهدعاوقيفليعامس!خيشلالالدتسا

اهالبرمال!ليلعت45ريخاهنافهلوفو»ناهذالايفدهعي؛يثليهامناوىريرضاحل
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اهمناسنلناللحمويتءألاجرىلعزامرحمامهنالبهذلان؛ئشعالوريرحيفممونفكنالو

كروبقيفهبةللامترزامنرسحأةجامنبادنعءادردلايبأثيدحيفواهبفنيفكتلاو
اهنافهلوةببدنجنةرمسثدحيفليضفتلااذههجورسفدقوضايبلادجاس.و

ىلعمقي؛يثندأنالفرهطأاهنوكآمأورداظفبيطأههاهنوكامأهكبنبطأورهطأ

هيلعهللاىلص)هنعتبثامكايقننوكيفة۔اجنلاسنجنمناكاذالسغيفرهظيضايرلا

روكذلارمالاوسندلانمضيبالابوثلاىقنيامكاطلانمينتنوهئاعديف(ملسو

سبلهنأ(ملسوهيلعهللاىلص)هنعتبثايفسابللايفامابوجوللسيلثيدحلايف

سبلريغ.ىلعمهنمةعاجرقأهنأوضيبريغابايثةباحصلانمةعاجسبلأهناوضايلاريغ
كدحأيفوتاذااعوفرمرباجثيدحنمدواديبأدنعتبثاينفنفكلايفامأوضايبل
نامدرةبنعكهةربملاوزهةربحبونيفنفكيلفائيشدجوف تيمسنطقوأناتكرمنوكب

ينهمونفكنالوهلوق»طرطختلاونيسحتلاونييزتلاريبحتلاوةنيزيأةربحماهنالةرب

يفكلذنافءا۔زاانودلاجرلاسنجنماوناكاذايأههبهذلانم؛يثم.الوربرح
ىلعلديوتايملايفوايحملايفمارحفارسالاناففارسالاىلاضفيملامزئاجءاسنلا

هزاوجنلوقلاواهئاسنلناللحعويتمألاجرلعزامرحماهناهلوقيفليلعتلاءاسنالكلذزاوج

ممعةلايضربوبحمنبدمحمههركونايبصلاوءاسذللهزاجأهنافىسومنعدوجوملاوه

بجوأفتيلاويملاقحيفةيعرشلاماكحالاةاعارمبرجوىلعلديچثيدحلاو»
ىتحفيرشلاعرشلارصاوألاظفحمهناومأيفومهسفنأيفثكلذاوعارينأءايحالاىلعهللا
يفهنفكمقتيملاقحيجلاعيضاذافهاضريومهنمهبحييذلالاملاىلعىلاعتهللااوقلي
لبقربخنوأهبصوبلامتيملاىلع؟يشالوعيذملاىلعكلذئزاكهتايحيفهيلعمرحم

عنمهلثمو4۔أرىطغيالوابيطبرقيالوهيبويفمرحانمكتاذهريظنوىضريفهتوم

لسغريغنمممبارفءادهشلالبمزتلاوحالاةاعارم_رمواهنومدعبةدحمالبيطلا

عأتلاوكلذمدقتدقو
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ءاجام
لوتقملالاقمالسلاهيلعهنعاضيأهقيرطنموةهلسنيالةكرعملايفلونةملانأ [

:: ءاحام..-اك..هههايةلاموبدوههمدنافلدنيالةكر.اايف

سأرنمنفكلانا «لاملاسأرنمنفكلاسابعنالافلاملا

هيهلسنيالةكرعملايفلوتةاناءاجامزوح

بابيفه>رشمدقتثد۔_ملاومدقتاد_:۔لابسابعنباينعيههقيرطنموهلوق «

عأهللاوةداهشلالذف

سلاسأرننكلاناءاجامالت

نونريالفني:راولاماهسأىلعواباصولاىلعمدق.هوهفچلالاسأرنمنفكىلاسابتنبالاقهلوقل

تمس.للقح٢الندلاكلاملاسأرنموهفهدم!يقابلاثاثلانمالااباصولاذفنتالوهن.لذضفام.الا

كرتيوتامنهيفهتدئافرهظتفالخالمانيدلاىلعمدقبلهوسانلارئاسلقوقحنويدلانأك

وهونكابهليرتشالاهناناهردقبالانفكهلدجولواماثهنيدهيلعوهاردةرثءالا

دجوناايراعنفديونيدلااهبىغل.ةوةال١فهتوسةلزنمهالنيدلان-ةقحأ

نمنهكلانى)لوةلاو)هنيدنعهلاسااءاوكلذكهنفدنعهلئساالهللانالنغكهل

لاقورمنبسالخنعةذاشةياورالالاقملعلالهأعيجىلارذنملانباهبسنلالاسأر
يرمعزلانعهريغىكحوال۔.اقناكناثلثلانملاتسواطنعوثالثلانمنفكلا

هلوةبلاملا:سارنمهنآسابعنبا{لدتساو)آر۔عمناكناثلثلانمهنأسواطو

نوكتناةفاضالالصاوياهيلاايهفاضافلاقهيوثيفهونغك(ملسوهيلعهللاىلص)

لأسالوةثرولانذأتسيملوكلذبرمأ(لسوهيلعهللاىلص)هناف(اضيأو)كلما

هريغهلدتساوإهنيذلاوثراولالعمدهمنفكلانألدهرمأنماذيفهندنلنرع

مو!لتقريمعن'بعص4نأةحامن'االاةءاجلالعثرالانابابختدعتكلذىلع
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هلايهفاضأفهيبوثيفهونغكهترضحتامتيميف(ماسوهبلعهللاىلصهللالو۔ر)لوقل

ءاجام
(ملسوهلعهنلاىلصءينلا)مفدلاقسابعنباقيرطنموهةأرمللنكلاةفصيف «

همونلكمأهتنبانفكيفف

هيلعةلالسةتنالوسر»انرمأوهسأرادبهيلجرانيطغاذاانكفةرمنالاكرتبلودحأ
لالدتسالاىفرهظأاذهورخذألانمانيشهيلجرىلتلعجتوهسأراهبيطنننأچلسو
نذاتسل.وةكرتلا:.جيهةرمنلاثاملانأ,حرصهنافةرمالاكرتيوهبفيوارلالوقل

تامترميفهلوق»ثراوللةرءنلاثلثناكلثلثلانمناكولفثراولااهبهنيفكنتيف

ةلاىلصهللالوسرعمفقاووهوهتاحارهتصقويذلالجرلاوهتيللااذهههترضح

هوطنحالوه.اونيفهونفكوردسوءامهولسغاملسوهلعهللاىلصلاةفةفرملسوهلد

نممرحملالسغيفهحرشمدقتدقوايبلمةمايقلامو,هثمييىلاعتهتنانافهأراورءالو

ملعأةناوجملاباتك

ةمةأرمللنفكلاةفصيفءاجامتح

اممفصولااذهىلعهجولااذهنمثيدلااذهخلا«سابعنباقيرطنموهلوته

هلعهللاىلصهنلالوسرثتنبموئاكمأهتنباهلوق»»هنغهللايضرفنصملاهبدرت

اهنأريثالانباححصوةمطافنموةيقرنمنسأيهليقدليوختنبةجيدخاهمأوهملسو
تفوتاملفنايلعنمةيقرجوز"ملسوهإلعهنلاىلصهللالوسرإنالةيقرنرذصأ

ىلصةتلالوسر»ناكوعأةناوىربكلاكرتيوىرغصلاجوزرناكاموموثاكماهجوز

زعهللالزأاهافليأيناةبيتعوةبتعنمموثلكمأوةلةرجوزدقهملسوهيلعهللا

يتنباافلطتملنامارحامك۔وءرنسيسأرهينبالبلوبألاقهكبهليأادتببإرجو

دقموناكمأوةيقرنااهنبالةمأنإبرحتنبںططلاةلامحه.اليمجماتلاقودمحم
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ءاحامباوثأةسمخ

,تلاقاهنعهللاىضرةشاعنعدبزنبراجنعةديبعوأهلجرلانيفكتةصيف«

/4ملسوهبلعةتلاىلصهتلالوسرنفك

ةفر«ملسوهيلعللاىلص»٠ىبلاجوزفامهبلوخدلالبقايهامطفالعفامهامالمفات.ص

ةنسنملوالاميبريفاهاباهبحاكن(ناكو)موثاكمأهجوزتيفوتاملفنامثعنم
:سمإتفوتودلوهنمدل.وةروكذااةنسلانمةرخآلاىداجيفاهبىنبوثالث
تكححوة.طعمأاهتلسيتلايهوهملسوهيلعهتناىلصهللالوسرهاهبلعىلصومسن

ثبدحلاوهوكلذنمرثكأوأاسمخوأاأالثاهناسغأاملسوهباعتلاىلصهللالوسر»لوق
ليقوديزنبةماسأولضفلاوىلعاهربقىف(لزنو)نيريسنبدمحقيرطنمينلا

لاقولنذأفمهعملزنبنأ(ملسوهيلعةتلاىلصهللالوسر)نذأت۔ايراصرالاةحلطابأنا
ةفحلملامئرانلاسثعردلامثوقحلايههباوثأةسمخهلوقلاهبنامنعانجورلةثلانانلنأول
تنكتلاقةيفقثكلافناقتنبىليلنعدوادىبأودحأدنعثيدحلاكلذبءاجامكةفاغللاث

اناطعأاملوأناكواهتافودنع(ملسوهياعهنلاىلصهللالوسر)تنبموثاكمألسغنهذ

كلذدعبتجردأمثةفحاملمثرانلامثعردلامثوقحلايملسوهبلعهللاىلصهتنالوسره

ديهشلانببيبحنبميهارباقيرطترميمزراوملاهيوروهرخألابوثلايف
اهانرخوباوثأةسخيفاهانفكفتلاقاهنأةيطعمأنعةصفحنعناسحنبماشهنع
ةأرملانالدي}ثيدحلاو)دانسالاةحصةدايزلاهذهو}رجحنبالاق)ىجلارمخاك

ملعأهتناوكلذنوديزجمواندنعبحتسمكلذوباوثأةسمخىغنهكت

ميهلجرلانيفكتةفصينءاجامتح
هبأنعةورعنبماشهنعمهدنعوهوةعامجلااضيأهاورثيدحلاهةشئاعنعهلوته

لونمهنفكيألوهجمللءانبلابهنذكهلوقلملسوهيعهللاىلصءيبنلاجوزةشئاعنع
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نمةيلوحلاعيبرلالاق»ة.امعالوصرقاهبفسبلةيلوح۔ضيبباوأةثالثىف

٭نميلاضرأبعضوموهوالوحسىعسعضوم«

يفهنيفكتويذهرتلالاقهباونآةثالميفهلوقوإهرلسوهبلعةتناىلصهبراقأنمهرمأ
هنكيفثيدحتبثأاذهربلاد۔بعنبالاقوهنغكيفدروامحصأضيبباوثأةثالث
يوونلالاقضيبالايفنيذك.تلابابحتساىعلدي«“ضيهلوقو٭ل۔وهلاعهللاىلص

هنارباجنعدواديبايفاملةربحبوناهاد>ايفنوكياةنملابحتساوهيلعممجوهو

يدمزرتلاوملسىورنكلن->حهدانساوةربحدرونببونفنفكملسوهيلعهللاىلص

ه.لعهتلاىلصفلةورتنبماشهنعرءءهنعقازرلادبعلاقهنعاهوعزتمماةشاعنع

ليقوةيناثلامضوىلوالاةل.مااحتفةيلوحهلوقهنععوهيفففجةربحيفملسو

ةيرقلوحسىل'ةبونميهونيرثمكالاةياوروهورهشاهلراحتفويوونلالاقايهضل

يابايثلالحسيهنافراصقلاىلاةبسنفحتفلاباماومضلابةيرةلاىلاةبسنلاههليقونميلاب

(لاقو)نطقلانمالانوكتالةيقتضيببايثيههريغويبارعالانبا(لاق)اهيقني

ةلمهلارسكبچة۔اعالوصيقامهفسلهلوقهنطقااباه۔صخلوضيببا,:ةبيتقنبا

هانعم(ليقو)روهلالوقوهوةماعالوصيقالاهريغباوئالاةثالثلاعمسيل.ىأ
هليقو»اهيلعنادثازلبةثالثلاةلجنمنادودعمةمامعالوصيقةثالثلايفسيل
رهظألوالاوفارطالافوفلموأهبفنفكوأهيفل۔۔غديدجصيقاهبفسيلهانع.
نفكيفباونالاةثالثبابحتساىلع(اوقفتاو)فاكتنيريخالانيلوقلايفوحصأو
هلاميفلجرلاقحنمهنالهيلاتفايالكلاثلاوأيناثلايفةثرولاضبحشولفلجرا
ليقفةماعلاوصيمقلايفاوفاتخاو» ا.متهاركبليقوطةفاهزاوجمليقواضيأاممبابحتساب
لجرللىربالةتاهمحر(عيبرلاناكو) هلدتساوإ»راجلاربنبجوأورامخةأرمالالوةمامع
نعفوعنبنمجرلادبعنبديمحنعباهشنبانعكلامىورامببابحتسالابنولئاقلا
يففابورزؤ؛,وصمةيتيملالاقهناصاملانورحعنبةتلادبع هلنكبلنافثلاثلابوثلا
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ءاجام
هنبريسنبدمحمنعانغلبلاقةديبعوباكتيملالسغةفصيفل

يبأنبهلادبعىك(ملسوهبلعهلاىلص)هناف(اضيأو)هبفنفكدحاوبونالا
ييأالوحسىمسعضومنمهنعهنلايضرعبرلا{لومتو{هص۔3هترفحلخدأام:7

بنيوبايثلااهنهباجبنميلابةدلبلوسرلثملوحسحابصملايفوبايثلاكلتهيلاتبسن
:وهومجلاىلاةب۔ذمضلابةيلوحسلوقيميضولاقةيلوحباوثألانيفاهظفلىلعاهيلا

د_حاولاىلادرتهظفلنمدحاوهلناكهاماعنكبملاذامجلاىلاةب۔لانرالطاغ

ملعاةناوهاقافتالا

:تلملالسنةنصفءاجام:-

ركبابأينكيراصنالاىلومةنكاسةيتحتا.ي.نيتلمملارسكبنيريسنبدمحمنعانخلبهلمغف

٥الومنعىورنيمباتلارابكنمزاكوهنعةتناىضرديزنرباجءاثعثلايالرىحاممينرصبوهو

وةيطعمأوةشئاعوةربرهيبأونيصحنبنارمموتباثنبديزوسنأ نيمباتلارابكنمةفئاط
لوقي:يشلكءاذحلادلانلاقوسابعنبانمعمسبمل(دمحألاق) ه۔ه۔امناسا.عنبانعتبثيهبف

هةبراصنالاةيطعمأوهةيأمورشعةنستامديزنبهمدامحلاقهراتخملامايأةهركعنم
رابكنمتناكورظنهفومهضمبلافبعكتنبةبيسنليقوثرالاتنبةبيسناهمسا

دمحتاهنعىورو«ملسوهياعهللايلصةتنالوسر»عموزتوىتوملالسختتناكوةباحصلاءاسن

ةءاجلاهحرخأبابلاثدحورقالانىلعوريعنبثكلااد.عوةصفحهتخأونريسنا

فيزليقوةأرمللنكلاهفصىفمدتامكمواكمأيهههنإاهلوقهةيطعمأنع

مأتيفوتونامثةنسلوأيفبذيزنافوتناكومدنعروهشلاوهوملسمدنععقوامك

مأنأبربلادبعنبامزجدقوًاكيمجاهنرضحنوكتنأمجلانكميوعستةنسيفموناك
لجنموةوسذلانماهعمنموةيطعمألهأههاهنلسغأهلوقولهتاتيماةلساغتناكةيلطع

(حبحملامماملا_؛=ياث)
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تيفوننيحملسوهبلعةلاىلصةتنالوسرانيلعلخدةبراصنالاةيطعمأتلاقلاق
هردسوءامبكلذنتيارناكلذنمرثكاوااسمخواانالثاهناسغالاقفهتنبا

نونوىاةبفناقةنباىليلوباطملادبعتنبةيفصوسيمعتنبءامسأاهعمناكنم
لسغبوجوىلعهبهلدتساو»ًاًضبأميلسمأروضحىلعتاياورلاضمبتلدوةيقتلا

بهاذمنمروهشلاىلبوجوالسيلانالثهلوقنكلبوجولارمالاةقيقحنالتللا
لقت۔,الاثالثظفلنالدحاوظفلبنبفلتخلانيبنعملاةدارازيوجتىلعهبلالدتسالافءايلعلا

ولاهبداريفرمالاتحهلوخدنمدالفهسفنب لسنلالصالةبسنلاببوج ةبزلابةيبدنلاو

ثالثلابوجويلاينزااورهاظلالهأونوبفوكلاوهنسلابهذو»راتيالاىلا
فالخوهوثالثلاىلعدازبالوطةفهعضوملسغاهدعبءىشهنمجرخناوهاولاق «

انال:نكيلورتواهنلسغأةيطعمأنعةصفحةياوريفوهاسمخوأهلوقلفثدحلارهاظ
ءاةنالالصحنافةبحتسمةنالكلاوبولطهراتيالانأهلصاحوريبختللالبيترتلليوأوفاسخوأ

يفءندبلاع:ج.ةدحاوةرمبجاولاوءاقنالالصحىتحرتوديزالاودازامعرسيمل

فاكلارسكبه“كلذنمرثكأوأهلوق»»رابالاىلاةراشأسخلاىلاثالثلانملاقتنالا
ا۔خوأاثالثيراخبلادنعةيطعمأنعةصفحنعبوبأةياوريفوتنؤمالباطخهنال
لاقوميلاىلعةدايزلاهركودمحألاقهبوفندملاةياوريفرثكاللريسفتوهواعبسوأ
نهداهتجاىلاضبوفته&كلذنتيأرناهلوقوعبسلاةزواجملاقادحأرعأالريلادبعنا
راتيالاوهوروكملاطرشلابنهبلاضوفامنارذنملانباهلاقو»يهشتلاالهجاملابسحب
ثلذلعفنتبأرناهانعمنالمتحموةروكذملادادعالاىلاعجربزالمتحممهبلاقو

ىلعلسانلاىلاتالسخلاددعدرهقفلانمةظفالاهذهينوىمكيءاةنالافالاو يربامےسح

ناهرهاظواهنلسغأهلوتبقلعتمهردسوءامبهلوقهاهيفرتولاغولبنمثالثلادسب
ضخضخموءاميفردسلالمجميطرفلالاقولسغلاتارمنمةرملكيفهطلخردسلا
«موقلاقوفةلسغهذهفحارقلاءاملهبلعبصيهدسجهبكلديوهتوغرجرخنأىلا
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وفاكنمائيشةرخآلايفناعجاو اهنرمشالاقوهوقحاناطعافهانذآاننرفالفينتذافنتغرفاذافر

لاقفدمحأكلذركنأوقلطملافصونعرينتيفءاملاجزامبالثلءاملايفردسلاتاقروحرطب

ردسومامبةيناثلاوحارقءامبنهالوأاندنعبحتسملاو»ردسلاوءاملابةرملكيفلسنب
رظناوابيطسمالوطقفردسوءامبلسغيذئنيحهنافامرحمنكبملامروفاكوءامةئلا:ااو

مهنأكوليلدىلاجاتحمديقتلاوقلطمثيدحلاناع.ردسلابةيناثلاصيصختبابحتسايف
عيمجيفهراركتمزليالهناوةدحاوةرمولوكلذعوقوهنهضر۔نلانااو.مف

لاقو)حارقلاءاملابةقو,سملاةرملابلصحوهوءاقنالادوصقملاضرنلانالتالسنلا

قالطالاءاملابلسيملاذافاضملاءاملابريهطتلايفلصأثيدحلااذهحارشلا(ضعب

چروفاكنمائيشهلوقوهةريخالاةلسذلايفيأءاملارسكبةرخالايفنامجاوهلوقوإل

رومنلاهملأتواريثكاةلخلظينيصلاودنهلالابجبرجشنمنوكبفورعمبطوه
دي۔متلبضير.اعاورمحاهنولوعاونأوهوروفاكلاهفاوجأيندجوبوشهضيأهبشخو

) ىمخنلالاقو)انهوةروهجلاقهبو\روفاكلالعجهدرهاظوه

ثبدحلارهاظلفلاخموهوفيفجتلاولسنلاءاهتنادمبطونلايفلامنانويفوكرلاو

فيج«هيفو»مهريغوةكئالملاونبرضاحللعضوملاةحئاربيبطتروفاكلا«ةمكحو «

نملاحتيامدروهنعماوهلادرطوتيملاندبفيظنتيفةيصاخوذوفنةوموديربتو

ينهلعجرساذ_هوكلذيفةبيطلاحلاورلاىوةأوهوهيلاداسفلاعارساعنموتالاضنلا

ناهماقمالثمكسلاموةيلهوءالهبهذالال:ىلوالايفراكولذاةريخالاةلسملا

ولوهلئاماذاهماقمهريغماقروفاكلامدعاذالاقيدقوالفالاوممنبيطتلادرجىلارظز

رسكوةددشمىلوالانونلاححتفوةمجعملارسكوةزمهلادمهينافهلوقلةدحاوةيصاخ

حتفبةوة>الوقوإلدانءاعأيأههانذآالوقوليننملعايأةبناثل زوجوةلمهملاءاملا

«امنر.شأهلوقوإل(ملسوهبلعةتناىلص)هرازاوهوةنكاسفاقاهدم:لبذهةنليهواهرك

هتلاهمحرعرلالوقينعموهودلايل.يذلابوثلاراهشالاواهراعشه:احأيأعطق م٠زة
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ههايااهنيقتياهايااهنرعشاهلوقورازالاوقلايعيبرللاق»هاياه

ءاجام

ملسةنجسبءذنأيغبنياللاقسابعنباقبرطنمومتيلازهجمىلاةردابملايفه

. ههلهايناربظنيب «

ه..هرازالاريخأت٤ةمكحو{اكرتكلدلرمأااو٥غنودءاقواملهنلعأيأهابااهنيمل

نمهلا_ةت١نلصافالميركلاهدسحنمدهعلاسرفنوكللسخلانمنغرف.

رازالاوقحلا(عيبرلالوقو)نيحلاصلاراثآبكربتلايفلصأوهواهدسجىلاهدسج

ىأهلوقو»ازاجمرازالاىلعقلطافرازالادقعملصالايفوقحلانالمزالملبريست
عراضملمفوهوةودنلازوناهدبةنكاسةيتحتفةروسكمىفاقفةحوتفمةيقوفاهنيقت

ءاقوالهنلهحأىنملاوراعشلابرماللريستهالةفوذحملارمالامالبموزح4هاقونص

ملعأهللاوائشهتمقواملكبانكلثمءاقولاو

ةيتيملازيهجتىلاةردابملايفءاجاموتح

ةحلطزاحوحوننيصحلانعدوادوأءاورثدحلا»سامعنباقيرطنموهلوق+

دقالاةحلطىرأالينالاةفهدوه.)ملسوهلعهللاىلصهللاءىنلا)هانافضرمءاربلانا

هلهأىنارهظنابسحنناملسمةغلىنبنيالهنافاولحعو4يتونافتوملا4ثدح

نرخؤياليلعابثالثلاقهملسوهيلعهللاىلصهللالوسر»نأىلعنعبابلاينوه
اذاةالصلا ىذمرتلاودحأهرخأاركتدحراذاممألاوترضحاذاةزانجلاوتنأ

قيلبالونسحمالىأ»ىنبايالهلوة+لمتهدأنسايرأاموبيرغثدحاذهلاقو

كاردملانأىلاةراشالسملاىلااهنفاضايفهحورلاهقرافتناد۔١د۔لاةغلاوحصالو

رظنلابوااهنحناربجلايذؤتالئلنفدتاهاالاقحهتفلسالفكااذهقحتسلال

ةعاجلاقورسكنتالوسرافنالاقتفرانااحتخمب4هلهاينار,ظنيبهلرةو«اهيلا
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ءاجام

ىلص»»لاقوىنوملالسغكحيف تيملالسغبجوفمكانوماولسغا«ملسوهيلعهتنا
«مالسلاهبلعهلوقلهرضحنملع

ىنعمباهلكمهبنارهظنيبومهرهظأنيبومهيرهظنييملوقرديكأتاناتدثازنونلاوفلالا

نأكومهيلادانتسالاومهبراهظتسالاليبسىلعمهنيبهتماقانامالكلايفهلاخداةدئافومهن

ىتحرثكمهلصأاذههيبناجنمفونكمهناكفهءاروارهظوهمادقمهنمارهظناينملا

مهنيبفونكمريغناكناوموقلانيبةماقالايفلمعتسا ةيعورشمىلعلديهثيدلاوإف

عأةناوةزانجلابعارسالاثيداحأهلدهشتوهزيهجتيفعارسالاوتيملابليجعتلا

ميهىوملالغحيفءاجامزوح
يرتامياقيلعتفنصملاهاورثيدحلاكاتوماولسغاملسوهبلعهللاىلصلاقوهلوق

لدتسملاوهنوكيفسابعنباةباوربهلاصتالمتحموتيملالسغبوجوىلعهبلدتساو

فنصملاهبدرغتامملاملااذهىلعوهفلاحلكىلعولمأتلالبقردابتلاوهمكلذىلع
لاتلاقرمعنبهللادبعنعفيعضقيرطنمهأنعمةجامنباجرخأدقوهيلعهللاناوضر

ءافخاىلعمهنمأتنميأنونومألامكاتوملسنيل«ملسوهيلعةللاىلصهنلالوسر»»

لسنبةحيحصلاثيداحالا«تءاجدقو»تيملانمهوأرناسانللهراهظاقرليالام
ىلص)هتنبالسغبرمالاثيدحوهتقانهتصقويذلالسغثيدحاهنمالعفوالوقتيملا

لسغاىلععاجالادحاوريغكحدقومهيفًئاذًمئاشناكفلعفلااماو(ملسوهيلعةلا

نسلالاقوةنسهنايبطرقلاحجروةيكلاملاضعبكلذيففلاخوةياغكضرفتيا
كلذلبقةباناهنمردصتناندعيأنجتيملكذناللسغلبيسملانديعسو

لجاللسغلاةيعورشمناكولفمللاغلبيلنملسغبوجوب(بقعتو)اطايتحالسغيف

ينسيههرضحنمىلعهلوق»ملعأهتناوىنممءالؤهلسنلناكامةبانجلانمطايتحالا



(٣:٢(

ءاجام
لثسلاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأاهلسغدنعةأرملارمشقرمتيف»
ملعأهللاوهدنعاهسأررهشق.رفتبےمأفتنامةأرمانعملسوهيلعهللاىلصتلالوسر

هدنعممتجانافارحصلايفاتيمهودجوناكلذكومهريغوأهبراقأنمةو.رضحنم
ناومهريغنمىلوأمهنمةنامالالهأوىلوأهبهبراقأناكمهريغوبراقالامهيفسان

نمنيرضاحلاىلعهزاهجبجوبراقالارذحملنافمهنيعيناهيلبجورينلاباوناعتسا
اوباغناونيملسملاةعامجلريمأنكيملناوهزاهجمىلوأناكريمأةيرقلايفناكنافمهريغ
عأهتناومهريغنكلذبقحأهبلاوولدعلامامالاورضحنمىلذف

مجهاهل۔غدنعةارارمشقيرفتيفءاجاموجح

هريغدنعهدجأملوهياعةللاناوضرفندملاهبدرفتثيدحلاسابعنبانءعهلوقل

ىعازوالالاقوانباصأذخأهبوريفضنريغنميأ4اهسأررعشقيرمتبرمأفهلوقف
نكيملناانباحصأهلقاعبيرقوهواقرفاههجوىلعواهفخةأرلارمشلسربةيفنحلاو
امبكلذىلعاولدتساواهانرقؤاهتيصاننورقةثالثاهرعشرضيانموقضم؛لاقوهنيعب

اهنا(ملسوهبذعهللاىلصهللالوسر)تنبلسغيفةيطعمأنعتاياورلاضبيفدجوب
يطرقلالاقدمحأوناخيشلاهاورا,فلخاهانقلأفنورقةثالثاهرعشانرفضفتلاق نأكو
(ملسوهيلعهللاىلصهيبنلا)ىلاهيفتدنتسالهةيطعمأهتامفيذلانافالللاببس
النالصالانكللمتحمنيرمالاالكابابحتساهتلعفهتأرءيشوهوأاعوفرمنوكو
لاقو)لاقاذكاعوفرمثكلذدرب٠وعرملانذابالابرقلاسنجنمءيشتيملايفلعفي

ملعأةتلاوهاهلهربرقتو«ملسوهيلعهللاىلصهيبنلا»عالطامدعرهاظلا(يورلا
حرسينكلوقرفيالوهرعشجحسيالفةمجهيلعولجرلاتاماذالوالايناهيبنت»
ملقيال«يناثلا»:أرملارهشاضيأكلذكوهسأرىلاهدريلفرعشهسأرنمجرخنافوها



(٣٤٧(

هاعروموقلالضفأتيملاىلعةالصلابىلوالانامءاجامزتمزئانجلاةالص
ىلوألاقيملسوهيلعهللاىلصءيبنلافنعسابعنبانعديزنبرباجنعةدببعوبأ

«ةناركذيفمهنسأواعروموقلالضفأتيملاىلعةالصلاب»

هبراشوةلوطهرافظأتناكنا«ليقو»نهديالوحرسيالورعشهلزحالورفظتمملل

هربغد۔جيفطسبلانمعونممناسنالانالكلذنوهركيانباحصأوهنمذخأالبوط
نوصنتمالعتلاقفطشمباهسأرنودكيةأرماةشئاع«تأرو»هلميلستلابجليلدبالا

حرستللاجاتحمالتيملاناىنعملاوةيصانلاتددماذاتوصننموهديعوألاقتيم

ملعأتلاوةيصانلانمذخالاةلزنمبكلذو
مهزئانجلاةالصرشعمساتلابابلازتح

ةعافشنيملسملانمرضاحلايلاىلعتيماملسللقحيهورئانملاةالصيفهلو:>

ةرفغنلالهأنمناكناةرفنملالينبتيلاوباوثلالينبيملااهبمفتنيةماعةمحروةصاخ

اهنمدوصقملاوريبكتلااهناكرأتاولصلارئاساةفلاخمدوجسالواهبفعوكرالةدابعيهو
٠رفاولاظحلااهنمةللالأسنتيمالءاعدلا

ميهاعروموقلالضفأتيلاىلعةالصاابىلوالاناءاجاميح

اماهيلعهللاناوضرفنصملاهبدرفتاممبابلااذهيفثيدلاسابعنبانعهلوق«

تيللاىلعةالصلابىلوأهلوقهنيثدحملانمهريغووههانعمىوردقفةعامجلاةالصيف

نمنكيلناونبرضاحلاعروأةزانجلاةالصيفمدقتلابنحأيأهاعروموقلالضفأ
عامتجالمهريغنمل,أمسلاريمأوأهلاووأارضاحمامالاناكنافتلملابراقأ

ةبارقلاولضفلاعامتجالهريغنمىلوألضفالابيرقلافاونوكبملناوةرامالاولضفا

لوقىنمموهولوضفملابرقلانمىلوأناكبناجالايفالالضفالادجوبملناو



)٤٣؛؛)

ءاحام

يبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأهفشانلاىلعةالصلاوزئانجلاىلعريبكتلايف»
چسانللىمنچملسوهيلعهللاىلصءيبنلاظنأةريره»

ثب,دحلارهاظلقفاوملاوهوكلذيفمدقتلابىلوأموقلالضفأنامهريغوانباحصأنملاقنم
يفاوبهذمثبامصالارثكأه.اعومدقتلابقحأبرقالاناا:يفلاخخنموانمموقلاقو

الفدعبالامدقتنافبرقالا.برقالاكلذيفىلوالااولعجواهبتارصةبارقلايترت

هلنكبملاذاءاسنلانمةبيرقلا:ناذثتسابلاقمهضعبناىتحبرقالانذانعالامدقتي

ملسملاهدلوةزانجرضحاذايمذلابالاناذثتسابنورخآلاقىتحولاجرلانمبيرق

اهفهلقحالنماهبفنذأتسيفيكقةمامالايفيمذللالوءا۔نللقحالهنأريبختنأو
كلذانلقههنلاباتكيفضعببىلوأمبضعماحرالااولوأو»ىلامتهلوقباوجتحاناف
صاخبابلاثيدحوةماعةبالافهبىلوأمهريغنأليلدلاهبىذقامريغيف ةبالافميأو
يفكلذقالطإلنولوقيالةبارقلامدقتبنيلئاقلانأىلعىنملايفصنثيدحلاوةلمتحم
براقأموحنوءالؤهفايمذعنباوأايمذاخأوأادبعبيرقلالنروؤكيدقفعضولك

لبعضوملكيفةبالامومعباوذخأيمفكلذبىلوأنيماسلانممهريغنأاوحهه
ملعأةتناوائيشننتملةبارقلانالاهمومعبمهةلبتطةسفءايشأاهنماوجرخأفاهصيصختىااوبهذ

مهمفانلاىلعةالصلاوزئانجلاىلعريبكتلايفءاجامتح
هلومهريغومل_سهويراخبلاوأطوملايفكلامهاورتبدمملاهةربرهيبأنعهلوق»
ة:سبجريفهيفتاميذلامويلافهنوممهربخاياهسانللىناهلوق+ةريثكقرط

يبنلاوةالصللسانلاعمتجيلةزانملامالعالازاوجهيفوحتفلالبقهتومناكلةومسن

عامتجاللتولمالعالالعانموقنمهلواتناافالخحايصهعمنوكييذلاوه4:عيهنلا

هيلعهنلاىلص»هلوفواذكرجالانمهلناكةزانجىلعىلصنمثيدحيفوهتزانجل



(٣:(

4 ممفمف,ىبصلاىلاممجرخفهفتاميذلامويلافيشاجنلا ٢

!وعفشالإهلنومةشيفةئامنوذلب.سانلانمةمأهيلعيلهيفنيماسملانمدحأتومالهيملسو
ذخؤيمهضعللاقواعاجاريخريملاىلاءاعدلاوريخرئانملادوهشوةحابالاىلعليلدهيف

عونم ةنساذهفةالصلالهأوباحصالاولهالامالع'ه“ىلوالاتالاحثالثثيداحالا
هلوق»مرحاذهفاهوحوةحاينلابمالعالامةئلانلاهركياذهفةرخافمالىلفجلاةوعدهةيناثلاو»

ديدشتبواهددشنمأطخأومجلاةفخواهرسكبليقوروهشملاىلعنونلاحتفبهيثاجنلا

رحننبة.حصأهمساوةشبملاكلمنملكللبقلاوهوفيفختلام-مضعلىكحوهرخآ

نيملسللأدرناكوهيلارجاهيملوهمل-هيلعةتناىلص»هدهعىلعملسأةدرملاكلم
ةمحصلتقوميملالدبةدحومبليقوةمجعمليقوةلمهمهؤاحوةعبرأنزوبةمحصأوامفان

نملصحتففلالالدبهلوأميمبليقوداصلاىلعميملامبدةتنكلكلذكليقوفلأالب

نمبجريفكلذو«هبفتامىذلامويلايفهلوق»ظافلاةتسهمسايففالااذه

عقببناكموأناحطببناكموهوهىلصملاىلاهلوقزفحنفلالبقناكليقوعستةنس

يفوندقچملسوهيلعةللاىلص»لاقرباجنعنيحيحصلايفونيديعلا,لصمريغدقرنلا

ة.ےصأكيخأىلعاولصفاوموقفيراخبللوهياعاولصفملمشلانماصلجرمويلا

يفوةمحصأملاصهتلدبعتامملسملو لوسرلدنعموبتاذانحبصأةريرهيبأنعةباصالا
هباعاولصفيفوتدقيثاجنلاةمعصأكاخأنالاقفليربجهاتأفملسوهيلعهللاىلصةتنا

ىلصفهجورخنأرهاظلاوىلصملاءاجىتحهعمانبثووملسوهبلعهنلاىلصلفبوف

مالسالاىلعهتواةعاشاوهيلعنولصينيذلامجلاريثكتدصقلىلصملاىلاهملسوهيلعهتنا

هتا.حيفاوملسأنيذلاكولملابولقلفيلأتكلذينوملسأهنأملعيملسانلاضعبنال
ةرواممىلعهتالصثدحامأوهريغاغتيمىلعىلصهنأحيحصثيدحفتأملو

أطوملاةياوريفوهمهفصفهلوقهلاقمنمولختالقرطنمهاجلينيللاةيواعمنبا

ركذيوىنعملايفةرهاظاهناففنصملاةياورفالخليواتلاىلاةجاتحميهومهبفصف

_٤٤يتان) (حيحصلاعماجلا
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4 تاريبكتعبراربكو « .

همسوهيلعهللاىلصءيبنلا»ىلصموبيناثلافصلايفتنكرباجنعيناسنلايفومهفص
مجلالقولوآريثأتزئانجلاىلعفوغصالنأهيفويئاجنلاىلع ىلصفهم۔جرخنأزهاظلاو
كلاذعموادحاوأفصهفاوةصولمق.ذضرالءاضفىلدملاوريثكددع4ملسوهلعهنلا

ءاوسفوفصةثالثةزانجلاةالصرضحمنمفصييباحصلاةريمعنبكلامناكومهفص

وهوعدراةزانجلاةالصريبكةنأهيف4تاريبكتعبرأربكوهلوق»اورثكوأاولق
امراوات۔نوربكياوناكليقوةباحصلانهزيفعاجالاعقوهيلعوثدحلانمدوصتللا

نمفاتخامنلتخاناومدعبنثعمتجامنعمتجازالاقوه,اععامريل٠افاسخو

ىلعةالصهنابثدحلابلالدت۔۔الا«ضرتعاوتاريبكتبرالعمارعمتجافد7

نعدواديبانباىوروىلوالاق.رطبمهفيكاذنابهيبيجاو»ةزانجىلعالباغ
نم؛يشيفرامللاقواء.راربكفةزانجىلعلصامل۔وهيلعتناىلصءيبلازاةريرهيا
ىلعربكهناترثاناولاقاذهىفالاامبراةزانجىلعربكهناةحرحصلاثيداحالا ىثاجنلا

الاالفاذكمةزانجلاىلعاماوامبرأربقىلعواهبرا :الملاتبيدحلايفوفتيدملااذه
ىلصدقوفل۔اارثكأودحأويمفاشلاوانباحصالاقهبودلبلانعبئاغلاتيملاىلع
عرشتالةيكاملوةيفنحلالاقوابئاغزاكوهتومهنلبامعيرلاىلكىكزأبرباجيبأنبيسوم
ىلصهلةيصوصخكلاذاولاقمهناوءاملماارثكالربلادبعنباهبسنوبئاغلاىلعةالصلا
ن۔هوركذاميفكيالوليلدلاىلاةجاتحمةيصوصخلاىوعد&تلق»ملسوهياعتا

انلقدمحملكلذامنامهلوقةيكلاملانميبرعلانبالاقولقنلاىلاةجاتحماهنافتالاحالا
انبرناانلقهبدينيبةزانجلاترضحأوضرالاتيوطاولاقهتءأهبلمعتدمحمهبلعامو
لهالانثيبنورداقلهيلع ًكأدنعنماثيدحاوعرتختالورت.ورامالااولوقتالنكلوكلذل
تطسبدقوفالتهلسهلاميفالتىلاليجساهناففاعضلااوعدوتاتباثلابالااوثدحمالو

ملعأةتلاوجراملايفاهريغوةلثماهذهيفلوتلا



(٣:٧(

ءاخجام
اپنعهللايضرةشئاعنعرباجنعةه..ءعو ١ 4 عيقبلالهألعملسو٩.'ءهلاىلص٩الصف »

ةرربيتيراجترمافماقصمهبايثسبافموبتاذ4ملسوهلعهللاىلصهللا77+ماقتلاق

ىنتربخافهتقبسففردناففةيزاةلل ١ ءاشامهبرةبتفقوذفةوفعيقبااىلاءاجىتحتف 4

متكعيقبلالهألجعملسوهلعهللاىلصه;2فءاحامج-

هلون»يئاسنلاوأطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلاچاهنعةلايضرةشئاعنعهلوق «

هناىلعلديهناففنصملاةياورنمحرصأيهوةليلتاذكلامةياورينوهمويتاذ
ةقالءليلاسرازاحةليللالعمويلاقالطايفوةظقرلابايثهيفعضودقناكمولنثماق

رشعةيداحلاةنسلانممرحملايفميقبلالهال(ملسوهيلعةتاىلص)هرافغتساناكوهرواجملا
ةاورفوماببكالذملعا}ملسوهلع1ىلص(ىكتشا7وألاتهتح>نم صرح.4٩

مهلعرافتتسالابآرومأمناكوضبقىتحازامنوأاعبسالارافنتسالاكلذدعبثباافهنع

ضعبينأبناةفاخاهنمةريغوأايلعديفتسنليأههعبتتةربربتيراجترمأفهلوقه
ةنكاسة.تثاهندبطمنانياروةحوتم ٠ ةد_حوعةربربوثالذيوردو4)رح>

لالهيخضعبلةالومتناكواهنعهللايضرةث؟املةالوميهوةروهش ٠ ةداعءاه .

نماهوءابفراصنالانساناةالومتناكليقوشحجندجأيبالةالو ٠ تااكلبقو

اذاهقتعأنلىلوملامادخت۔ازاوجهيفوةيواعمنبديزبنزىلاتشاعواهتقتعافةشئاع

وهواقافتاةدحوملا1عيقبلاهلوقو«اثش٥ر>أنصصقنيال ٥ اوىضرنعثكالذزاك

يأهاندأىفأطوملايفداز«فقوفهلوقو»مالسالايفةنيدمللهأنمتامنمةربق.
4 فاناهللاءاشا.هاوقو<هربربي“ال44رهبتفقوفهلوةو«ة_ندللاىلاهرقأ .

نميأ4فرصنافهلوةو«الوطناكهرابرعشلوهوفوقولا :٨ نإيعل4سا

لمفامبيأهىنتربخافهلوةو»ةربربيأههتقبسفهلوقو»ةنيدملاىلااعجارهقوم



(٣٤٨)

يلصاليبلالهألاتثعبلاقفهتلأسفحبصأىتح(ملسوهبلعةتلايلصتالوسرل)اثيشركذامف

نورسعلرابل علي٫م

متهمروبقلايفتح

» تشبهاوقو»ناكءيشيألول۔إلابه.ايتنعيأههتلأسفهلوقوفهجورخيف
هلوقوةتبلاثلتينزينوفدملانيململاتاومأمميتبلالهأىلاهلوقوإفتلسرأيأ

ةالصلاكنوكتنالمتحورافغتسالاوءاعدلاا:هةالصلانالمتحبليقهمهيلعىلصال

لفمهلرةغتسإنارصاهناكذةمحرهيلعىلصنمىلعهتالصنالهلةيصوصخىتوملاىلع

لثمىرديالفمهيلاهريسموهثمبامأو مهيلعهنمةالصلابمهمركيلدارأهنالمتحموةلعاذه
تروكملهبرعشللواليلنفدنماهلثهوةنيكسملاكهيلعلهدلنمممن٨نهداعرهنال

عدوملاككلاذلجرخهناليقوهلدعےيلكاذبممصرؤبالومهيلتهتالصيفمهنيبايواسم

رفغتساناترمأدقيلااعوفرمةهبومييبأنعربلادبعنباحرخأوتاومالاوءايحالل
حيتافميفينريخدقهللاناةهبومبالاقفيلعلبقاففرسنامثمهلِةنتسافعيقبلالهال
هأديفةليللاكلتنمحبصأفيبرءاقلترتخافيبرءاقلوةنملا.هفدلخلاوايندلانثازخ

روبقلاىلعةال_صلازاوج(ثدحلايفو)(سوهيلعهللاىلص)هنمتاميذلاهم>و

د۔_۔عنباىعداوجراعملايفاهفلوقلاتطسبدقوءاملعلانببعازنلااهفعقوةلاسميهو

بيرقناكاذاالاهيلعيلصنمربقىلعيلصيالونيترمربقىلعلصيالهناىلععامجالارلا

ملعأةناورهشأةتسليقامرثكأولاقدهلا

مذروبقلايفنورشلابابلاتح
هبنت.أدقومآيننمتيلهبفنفدييذلاعضوملاوهوربقمج«روبلايفهلوق»
يفمهيلعىلاعتوهناحبس نالكتلاىلاىقلبنمهلمجوربقينمهلعجيأهربقاهتامامنهلوق
رعيهنلاوةرايزااكاهبةصاخلاروبقلاماكحأركذدارملاومدآونبهبمركأاممربقلا



(٣٤٨٩(

ءاجام

) ملسوهاعهنلايلصءيبنلا)نعسابعنبانعرباجنعةديبعوبأروبةلاةرابزيف «
يأرجهاولوةتالواهوروزفالأروبقلاةرابزنتنتنكلاق لبولاباوعدتال لبولاو

» برلاطخسيابو «

ةنجلانمهدعةمتيملاىلعضرعلاواهبفرفاكلابيذعتكاهبةصاخلااملوحأوصبصجتلا

ذهروبقلاةريزيفءاجامزخكلذوحنورانلاوأ
سنأنعمكاحلاهاورلاقورينصلاعماجلارفهركذثيدحلاهسابعنبانعهلوقه دازو

ةديربثدحنمهانعميذمرتالوةرخالاركذتونيملاعمدتوبلقلاقرتاهنافهلوقهف

ةيلهاجلانممهدهعبرقلرمالالوأيهنلاناكهروبقلاةرابزنع2تكهلوق»»

مالسالادعاوقترقتساالفكلذنعمهاهنقلطابلاةيلهاجلامالكبنوملكتتاوناكاعرف

آرجهاولوقتالوهلوةب(ملسوهيلعهتلاىلص)طاتحاوةرايزلامهحيبأماكحالاتدهمو

«اهوروزفالاهلوق»خوسنملاوخسانلاتعجيتلاثيداحالانماذهويوونلالاق
لاجرالروبقلاةرايزناىلعملعللمهأقافتاةعايجىكحدقورظحلادمبةحاباللرمالا

ىتحاقلطمكلذاوهركمهنايبعشلاويعخنلامبهارباونيريسنبانعمهريغىوروةزئاج

مهغلبيلءالؤهناكويتنباربقترزا(ماسوهيلعةللاىلصءيبنلا)يهنالولىعشلالاق

رمالادورولرمعلافةدحاوةرمولوةبجاوروبقلاةرابزناىلامزحنبابهذوخسانلا
طقفةحابالادرجعوأبوجولاديفيلهىهنلادمبرمالاففالملاىلعلزنتياذهوهب
مضب«آرجهاولوقتالوهلوقفقحلوهوطقفةحابالاضرغلاناىلعلديقايسلاو
مالكلارثكأاذااذكوشغاذاآراجهارجهبهقطنميفرجهألاقياشواحيبقيأءادلا

ةناهحرهنأكفبرلاطخسياموليوملاوليولاباوعدتالىأفنصملالاقوينبنيالاميف
تناكيذلاوهوماقملاكلذيفهنعينملالالاهملعلمالكلانمصاخعونبرجحلاريف



(٢٥ ٠(

ءاجام

(ملسوهيلعهللاىلصءينلا)نعسابعنباقيرطنموچروبقلاصيصجمنعيهنلايف»
متءاجامزحاهصيصحتنعيأروبقلاصيصقتنعىمنهنا

ناتعمساهنعهللايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوبأههلهأءاكببتيملابيذعتيف»
«ءارحالاءاكبببذميلتيملانالوقبرمعنةللادبع»

نمسنأثبدحيفهركذمروبقلاهةرايزيفةمكحلاو»مهاتومروبقدنعةيلهاجلاهلعفت

هباقجالعدارأنمليغبنيمهضعبلاقةرخالاركذتونيسلاممدتوبلقلاقرتاهنافهلوق

تاعاجلاقرفموتاذللامداهركذنمرثكبناهبرةعاطىلارهقلالسالسبهذايقناو

هذهفنيدلسملاتاوهأروبقةرايزونبرضتمحملاةدهاشىلعبضاوبوتانبلاونينبلامتؤمو

نمراثكالاعفتنانافهثاودىلعأهبنيعتسيناهبنذهمرلوهبلقاقنليغبيرومأةنال

ربهلاسيلفروبقلارازوتاومالاونبرضتحملادهاشالاوكاذفهبلقنالوتوملاركذ

ميهروبقلاصيصجتنعيهنلايفءاجاميتحملعأةقلاوةن.املك
مل۔هودمحأدانممىورثيدحلاومدقتملادنسلايأهسابعنب'قبرطنموهلوت»
نعىمنهلوق»هللادبعنبرباجثيدحنمهححصويذمرتلاودوادوباويئاسنلاو

صيصجتلاوهنيتمهمنيداصوفاتلابصصقنلافاهصيصجتنعيأهروبقلاصيصقت
صيصبميرحتهفورجالاوهوصجلايهةلمهملاداصلاديدشتوفاقلاحتفبةصقلاو
هركبليقوىمفاشلاويرصبلانسحلانعصيخرتلاهيفيذمرتلاىكمنيبطتلااماوروبقلا
.ملعأهقلاوسردامروبقلاريخنافةرهشلانعرارفهلككلذواضبأنيبطتلا

ةههلهأءاكبتيملابيذمتينءاجامتم
ملسويراخبلاواطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلاهاهنعتنايضرةشلاعنعهلوق»»
سابعنبانمكلذتعمسامعايهوةشئاعريمضلعافلاوثبناتلاءاتبتعمسهلوقه

بذميلتيملانا(ملسوهيلعهنلاىلصءيبنلا)نعيوربيألوقيهلوقوههنعهللايضر



(٣٥١(

عمسلاهلعلوأطخأوأيسنهكلوبذكيملهناامأنمحرلادبعيبالهللارفنيةشئاعتلاق

لاقفنوكياهلهأوتتامةيدوهببرمنيحلاقاميلسوهيلعهللاىلصةللالوسرفنم

اهنعةللايضرةشئاعتلاق«رباجلاقهاهربقيفبذعلاهناواهبلعنوكميلمها

» هوسلاهلمعببذعيامناوهلهأءاكبدحأبذعيالوه

هحراشلاقدارفالاىلعجلاءاكبًأطوملةياورينوتيماللباقميحمجءايحالاءاكيب

قفاويفهتابقيأ4۔حيأريمضلانهلدبماللاوةلبقلال۔.تےوتيلالباقمهارهاظلا

هأ7عأاهظلوبذعيهياعيكيرنمملسةياوريفوهلهأءاكبةكلميبأنباةياور

وهونارفغلابلطبهلءاعدههنمحرلاد_,عيبالهللارفغياملوةو»رفاك۔لابااخسيل

نأهبفوءاطخلاونايسنلاىلاهتبسننمشحوتيناًامفدواديهمتهتمدقةنسلابادألان.
امأاهلوقوهرمعنبتلادبعهتينكنمحرلادبعوبأوةيالولايفحدةيالرابخالايفأطخلا
ناكمقاولافلاخمامبرابخالابذكلازاكلذوبذكلادمتمليأهباكبملهنا
لنة>هنعبهذيأيسنهلوةو»اد.عتميلعبذكنمثيد-هلعلديايأطخوأادع

رمالانانظثيحنايسنلادعبرابخالايفطلغياچأطخأوهلوقولههجوىلعكلذ

4لسوهبلعةتناىلص»ةلوقنمعقاولاسفنتركذمثكلذفالخىلعوهوربخأام
لاقف(ملسوهيلعهللاىلصةللالوسر)مهيلعيمواهياعنوكبياهلهأوتتاميتلاةيدوهلايف
يمامناهلوقبمزجلااهبفيذلالبعمسامناهلملواهلوقأطوملاةياوريفسيلولاقاماهبف
نأعطقتلةشئاعنأبراهشأفنصملاةياوريفوخلا(ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرب)

بيذمآوخلامحسامناهلعلواملوقلكلفتنظاهنوكباببسلااذهرمعنبارابخايفةهبشلا

هوبأهاورلبكلذةياوربرعنبادرفتيملواهبلعالهأهاكباالاهرفكلناكامناةيدوهيلا

ةللاىلص»هنأرمعنبانعةكياميبأنباقيرطنمنيحيحصلايفامكنانسنببيرص

لخدرحبيصأاملسابعنالاتفهبلعهلهأءاكبببذميلتيلازالاقملسوهباع

ةلاىلصلاقدقويلعيكبتابيهصابرحلاقفهابحاصاوهاخااولوقيبببرص



(٣٥٦٢(

} تركذرمعتاملفسابعنبالافهيلعهلهأءاكبضعبببذعيتيملاناملسوهيلع

ناچمل۔۔وهيلعهنلاىلصهنلالوسر»ثدحامهتناورعهللامحريتااقفةشئاعلكلذ

ةتنانالاقملسوهبلعهتناىلصهتنالوسرهنكلهيلعهلهأءاكببنمؤملابذ۔ءيلهللا

نبالاتىرخأرزوةرزاورتالولهنآرقلاكبسحتلاقفةلهأءاكيباماعرفاكلاديزيل
نيحيحصلايفوائيشرمعنبالاقامهللاوةكبلمنبالاقىكبأوكحذأوههللاوسابع

ثملعامأرمعلاقفهاخأابلوقيويكبيبيهصلعجرممبيصأالىسوميبأنعواضيأ

ابيهصنأةلالدهيفويملاءاكبببذعيلتيمانالاقملسوهيلعهتناىلصهيبلافنأ

رعنباتوكسسبليبطرقلالاقرمعهبهركذىتحهيسنهناكواضرأىفطصملانمهعمس

هلنيعتيوليوأتللهلوبقهدنعلمتحانكلوثيدحلاظفحردهامدهبهلأرطكشل

لاقوذثنيحاهيلاةجاحلانيعنتلوتاراملالبقيالساجملاناكوآذئنيحهيلعهلمحملح

الابسابعنباداهشتسانممهفرمعنبانألمتحمهريغ أنكمماهنالهتياورلوبفةب

تلقكلذلعةمالعىملاهاكبنوكبوبذالببذعينأهلهللانأيفاهبكسمتي ناوه

رأتضتقادقلاعتوهناحبسهكحنافبذالببذعينأىلامتوهناحبسهلزاج
حصيالفهيدللوقلالدبيالومدعوتومدعووهدابعكلذبربخأوبنذبالابذميال

لاقوةعدرالالعهدنعرتسانمدنعالمتحمنوك.زأنكمالفعرشلارابخأ4.اعلمحنأ

ىلانكبلتتبناذاةياورلايباطجلا ةشئاعتورامفسبلوهنباورمعهاوردقونظلابليج-۔اهمفد

كلذبىصوأاذابذعيامناتيلفامهنيبةافأنمالوناححصاممناربملافاهتياورعفديام

ةفرطلوةكمراعشأيفآدوجومبردلاينآروهشمكلذناكوهتايحيف

چدبم.ةنباببيجلالعىقشوههلهأانأامينيعنافت.اذاف
. « ديبللوقوه

چرذتعادةفالماكالوحكيبنموهامكبلطمالسلامسامنلوملاىلا «
دارملاناىلعاو.جأوحيحصلاهنايوونلالاقوهنباورعثدحروهجلالحاذهىلعو

ببسببيذعتلانابهضرتعاوهنيسلاعمددرجمبالةحاينوتودبءاكبلاانهءاكبلا



(٢٥٢)

ءاجام
يردملاديعسيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأهييشلاوةادنلابهدعةمهيلعضرعاتلملانا »

» تاماذامكدحأزالاقيلسوهبلعةتاىلصةتنالوسرنا ««

رصحالهناب(بيجاو)املاثتمادنععقيامناهناىلعلادثيدحلاواهرودصدرجمةيصولا

ىلعهلمحنم(مهنمو)اولثتمبملاذاةيالزالاثتمالادنعهعوقونممزايالفقايسلايف

يهنلمهأنمىلعهلمحنم(مهنمو)هتداعىلعهلهأىشفءاكبلاوحونلاهتداعتناكنم
هلعفهلهأنأشنمفرعوحونلانعيهنلايفءاجامرالملعاذامهضعبلاقكلذنعهلهأ

ليقودريغلعفبالهسفنلعففكلذىلعبذعاذافهيطاعتنعمهرجزالوهتمرحممهملعيملو

اعوفرمىسوميبأنعدمحأهاوراكهبهلهأهبدنيامبهلةكالملاخيبوتبيذعتلاىنعم

هلليقوتيملاذبجهابساكاوه!رصاناوهادضعاوةحئانلاتلاقاذاىملاءاكبببذعيتيللا

يراخبلايفوهوحنبةجامنباويذمرتلاهاورواهبساكتنأاهرصانتنأاهدضعتنأ
اذكاواذكآوهالبجاولوقتهتخاتلعجةحاورنباىلعىمنالاقريشبنبنامعنلانع

عقيامبتيلالأتبيذعتلاىنعمليقوكلذكتنأيلليقالااثيشتلقامقافأنيحلاقف

فالتخاىلعتاهبجوتلاهذهليزنتبمجلالمتحبليقواهريغوةحاينلنمهلهأنم صاخشالا

ناكننموهعنصببذعلابوهوكلذبمماصوأوأاهبلعهلهأىشمفحونلاهنتيرطتناكنف
اهنعمهيهنلمهأوةحاينلاهلهأنمملعنسوهببدنامببذعةرئاجلاهلامفاببدنفاملاظ

ملسنمويهنلالمهأهنالحونلاببذعضارريغناكناولوالابقحتلاكلذبايضار

ىلعمهمادقاوهرمأةفلاخمنمهاريامبهماتهباذ۔فهوفلاخمثماهفطاتحافهلككلذنم
مذيىشملاوةادنلابهدعقمهيلعضرعيتيملاناءاجامتحهبرةيصعم

ياسلاولمويراخبلاواطوملايفكلامهاورثيدحلاههيردلاديعسأنعهلوق»

هبدرفتاممهنأكف.عسفأثيدحنمفنصملادنعوهورنبأثيدحنممهلك

)حبحملاعماجلا؛٥هياث)
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لهأنمزاكناىثعلاوةادغلابددعةمهيلعضرع لهأنمناكذاوةنجلالهأنفةنلا رانلا

لهأنف» «ةمابتلاموبةلاكشبىتحكدمتماذهلاتيفرانلا

دارملانالمتحموامهيفيأهيشملاوةادفلابهدءةمهبلعضرعهلوق»قيرطلااذهنم

,يحىلعالانوكيالضرملاويثعلكوةادنلكلمتحموةدحاوةيشعوةدحاوةادغ

الوكلذكرديلءزجهنميحمهناىلعلوحموهفهببطاخاممشوهيلعضريامملعل

يطرقلالاقوهيلعضرملاوهتبطاخمحصتوءازجأوأتيمانمءزجىلاةايملاداعتناعن

دارالولاقندبلانمءزجعمهيلعنوكبنأزوجيوطقفحورلاىلعضرملااذهنأزوج

ءادهشلاري۔نبصوصخموهمتءاسمالومدنعحابصالىتوملافالاوايهتقويشلاوةادذلاب

اهداسجابةنرتقمةجلايفاهراةتسابمهحاورأريشبتمهقحيفضرعلاةدئافلاقينالمتحنو

ناوةنجلالهأنفةنجلالهأنمناكناهلوق»نآلاهيفيهامىلعادئازآردقهيفناف

لهأنفرانلالهأنمناك فشكيريدقتنمدبالفاظفلءازجلاون'هيفدحاهرانلا
ثمبلادعبىربهنادارملاليقوهبلعضرعيةنجلالهأدعاقمنمدعقفريدقتلاليقفهانعم
ىلعلداظفلادحتااذاءازجلاوطرشلاناكلذودعقملااذههي۔دنيامهللاةماركنم
كردنالاعرشبيسفةنجلالهأنمناكناىنعملاوةسءاخفلا ردقيالامبزوفيوههنك
ةداعسلاريشابتةعيلطةلزنملاهذهنالكلذسكعىلعفرانلالهأنمناكناوهردق
بيذعتوةنجلالهأنموهنلميعنتكاذيفوىمظعلاةواقشلاحمرابتةمدقموىربكلا
باتكلايفهريظنودوعوملامويلاىلاكلذهراظتناوهلدعأامةنياعمرانلالهأنموهنل
زوضرع,رانلاغىلاتهلوقزيزعلا كثعبىتحكدءةماذهلاقيفهلوق»ههارشعواودغناهبلع

نمناكنااييذمتوريملالهأنمزاكنااريشبتكلذكلملاهللوقييأةمايقلاموبةتنا
ىنغتالحورلاناوربقلاباذعتابثاثيدحلايفوكلذبرعشمةيفلاركذنافرتللهأ
يحىلعالامتيالضرعلانالدسملاءانفب ربلادبعنبالاق ىلعحاورالازاىلعهبهكلدتساوه

ىنملاولاقاهريسننمحصأكلذبثيداحالاناللاقحيحصلاوهولاقروبقلاةينا



(٣٥ ٥(

ءاجام
هللالوسر)ناةررهييأنعلازناراجنعةدعوأ4روملاةرابزدنعلاقامف »

؟ثيدحلانينمؤ۔موقرادكيلعمالسلالاقفةربقملاىلاجرخهملسوهيلعهتنايلصف

حرستحاورالاناىنغلبكلاملاقامكيهلباهقرامتاهنأالروبقلاةينفأىلعنوكتاهنايدنع

ملعأهللاوتوعءاشثح

متهمروبقلاةرابزدنعلاقياميفءاجاموتح

لاتبامنايبلانههرصتخادقوالوطمةمالابابفهركذمدقتثيدحلاهةربرهيبأنعهلوقف

نوقحالكبةللاءاشااناوهلوقهمامنويئاسنلاولسمودمحأةربرهيبأنعاضيأهاورورباقملادنع

د۔حأىورومهدبانتفتالومهرجأانمرحالللادازوهلثمةشئاعثيدحنمدمحالو

اوجرخاذامهحاعي)ملسوهماعهللاىلصهنلالوسر(ناكلاتةدهربنعةحامنباوملسو

كبهللءاشنااناونيملسملاونينمؤملانمرايدلالهأكيلعمالسلامئاقلوقينارباقملاىلا

ءادنلاىلعرادبصنليق«نينمؤمموقرادهلوق»ةيفاعلاكلوانلةللالأسننوقحال

ىلعبوصنمحيحصلاوهوليقوهماقمهيلافاضملامقأوىاضملافذغرادلهأاييأ

ناكمبفعضلانموهوكيلعيفريمضلانملدبلاىلعهرجزوجيليقوصاصتخالا
ىلعونوكسملاعبرلاىلعةفللايفقلطيوهورباقملاىلعمعرادلامساناثيدلاينو

كربتلاليبسىلعةثيشملابدييقتلانوةحالكبهللاءاشنااناوهلوقلوهألاريغبارلا

ادغكلذلعافينا؛رشلناوقتالولىلامتهلوقلاثتماو ةدئاعةئيشماليقوههللاءاشنأالا

كلذريغليقوةبرتلاكلتيفمهعمنوكلاىلا ميلستلابابحتساىلعليلدهثيدحلايفولف

مالسلانااضيأهيهيفوللةيفاملابمهلءاعدلابابحتسارخألاثيداحالايفوروبقلالهأىلع
نمةيلهالاهيلعتناكامفالخمكيلعىلمالسلاميدقتىفءاوستاومالاوءابحالاىلع ةقرفتلا

ملعأةناوكيلعمبدقتتيلاىلعمالسلايفومالسلاميدقتبيملاىلعمالسلايفاولاقمهنافامعنيي



(٢٥٦(

ءاجام
ةللاروسرب)ةزانجترملاقةديبعوبأههنمحارتسموحيرتسمىلاتيلامسقتيف «

هنمحارتسملاوحمرتسملاامهللالوسراباولاةفهنمحارتسموأحيرتسملاقف(ملسوهيلعةتناىلص

لاق دابعلاهنمحيرتسترجافلادبعلاوهتناةمحرىلااهاذأوايندلابصننمحيرتسينمؤملادبعلا

» رجشلاوباودلاوسانلاوإ»

هتهنمحارتسموحيرتسمىلاتلامستيفءاجاموتح

نببعكنبدبعمنعيليدلاةلحلحنبورمعنبدمحمنعأطوملايفكلامهاورثيدحلاو
هبلعرم(ملسوهيلعهللاىلصةتنالوسر)ناثدحمناكهنايبرنبةداتقىبأنعكلام
ةبيتقنعملسموليعامسانعيراخبلاهجرخأوثبدحلاهنمحارتسموحمرتسملاقفةزانجب

ةزانجلاىلارورملادانسايفههةزانجترمهلوق»مدقتملادنسلابكلامنعامهالكديعسننا

يهوملسوهيلعتلاىلصهللالوسربفاورماملنيلماحلانادارالورمتالاهبرباهنالزوجت
نأينعياهنمحارتسموأحيرتسمهلوق»اهببسلناكروراانأزوحتلاغوسومهقتاوعىلع

هاذانمهريغحرتسيوأايندلابصننمحرت۔يامانيعونلانيذهدحأنمولخاللومحملاتلل

لصحتةحارلكىلعقطأمنءايعالادعبهسفنهيلاتمجراذاحارتساولجرلاحارألاي
نايباالكمالسلاوةالصلاهيلعمهلهنييفكلذىنعمنعهولأسايفخرمالاناكاملوناسنالل

صاخىلعماعفطعهيفقاهبصننممعأاهاذأو»اهنتشموامبمتنيتحتفبهايندلابصنوه
هلوقوإلابندلانمحارتساوهتناباذعنمنمأهدحليفنمونكءيلائيشتطبغامقورسهلاق
كلذكوهنمحرتسندالبلانافاقفانموأاكرشمناكيماعلارفاكلاوههرجافلادبملاو
ناكاميفدالبلاةحارتساهاماهرجشلاوباودلاوسانلا بدجلالصحيفيصاعلانماهبفهلعفي

باودلاةحارتساهامأوإلاهقحنماهعنمواهبصنلوألسنلاوثرحلاكاهبذ املهلمتسالف

اهرمئصنلوأابصغاهاباهملقلفجشلاةحارتساههامأولهاميقسواهفلعيفهريصقتواهتقاطقوف



(٢٥٧(

ءاجام
نعةديبعوبأچةميمنلابسانلانيبيشملابولوبلانمءاربتسالاكرتبربقلاباذعيف «

ربقلايفنابذمينيلجربرمهنأهملسوهيلعهتاىلصهتالوسر»نعانغلبلاقرباج
» ناكدقفامهدحأامأةريبكبنابذعيامونابذعيلاقف «

هبىحوآراردمءامسلالسريهدقفبىلاعتهتانافراجشالاودالبلاةحارتساامأيبطلالاق
زاجماهيلاةحارلادانسانكلراطمالاهبونذمؤشبسبحامدعبباودلاورجشلاوضرالا
ملعأةناو,كلامليهامناةحارلاذا

مةهمةميمنلابسانلانيبيثمابولوبلانمءاربتسالاكرتبربقلاباذعيفءاجاموح

يئاسنلادنعوهوسابعنبانعيئاسنلاويراخبلاهاورثيدحلاهانغلبلاقهلوق»

ىلصهنلالوسر»اهقشيتلاةديرجلاثيدحهرخآيفاودازورمعنباتدحنماضيأ
نيلجربرمهلوق»كلذهعمحصيملهناكوفنصملاكلذركذيملونيفصنملسوهيلعةللا

ةلاىلصهللالوسر»رملاقسابعنبانعيئاسنلايفثيدحلاظفليربقلايفنابذعي

امهروبتيفنابذعينيناسناتوصممسةنيدملاوةكمناطيحنمطئاحب«لسوهبلع
اهدحأ.زاكىلبلاقمثريبكيفنابذعيامونابذعي«ملسوهيلعهللاىلصتلالوسر»»لاقف

عضوفنيترمكاهرسكفةديرجامدمثةميمنلابيشمرخآلاناكوهلوونمءيربتسبال
انعففخنأهلعللاقاذهتلفملهتالوسرايههلليقفةرسكايهنمربقلكىلع

ريبكيفزابذميامويئاسنلاويراخبلاةياوريفةريبكبهلوق»اسبينأىلاوآاسبيملام

جألوأريبكببسبيأءاهالب اعنظيفةريبكيفنابذميالهنأهانعموبونذلانمريبكل

هو ةماعلادنعلاحلاكلذراقتحالكداقتعايفةريبكيفنابذميالوأىلاعتهللادنعةريبكي
يقوهنعزارتحالاايعيلعلقثياميفنابذسميالوأ ركأبكلذسيليأبرقأينعمبريبكل
سيلىنعملاليقوةلجلايفآريبكناكناوالثملتقلاكرئابكلا يطاعتنالةروصلايفريبكب



(٣٥٨”

نيبيثميزاكدقفرخآلاامأولوبلانمئربتسيال ةميمنلا,سانلا نهمرباجزاكوةديبعوبأإ

» ربقلاباذعتبثي «

سبلليقوةراةحلاوةءاندلاىلعلديكلذ سبلليقوبنذلايفريبكوهولعفلايفريبكب

يثملاوءاربتسالاكرتنايضتقيلوقلااذهوهيلعةبظاوملابآريبكراصامناوهدرجمبريبكب

سجمهنافلوبلاامأفرئابكلانمامهلبكلذكسيلورئافصلانمةميمنلا هنعهزنتلامزليف

الاةال۔صالذاهتالصوهثوضوداسةلضرمتدقفربتسيملنهفةالصللهنمرهطتلابمو

ةريبكهنافةميمنلابههيشللامأوإفروهطب هلوبلانميربتسيالهلوق»سانلانيبفالخالب

ربقلاباذعةماعنافلوبلانمارهزنتساةعبرالاننسلاباحصأىوردقوهزنتياليأ

لاقوءيشهيفقبيلهناملعيىتحكيرحتلاورتالبهلوبةيقبنمهركذأربتسالصالاوهنم
لقنلصالافيهةميمنلابهلوقزهةهبشلاعطقلهرخآتبلطءيشلاتأربتسايرشغزا
كرتوأةحلصملعفيضتقيناكامامأفرارضالادصقلناكامانههبدارملاوسانلامالك

حبقأنميهورارضالادصقبريغلامالكلقنةميمنلاليقوبولطموهفةدسفم
ركذدمبةديبعوبألاقاذهلوحيحصلاوهوربقلاباذعتوبثىلعلديثيدحلاوحئابقلا
ةرتاوتمةرفاوتمةريثككلذيفثداحالاوربقلاباذعتبثينممرباجناكوثيدحلا

ضحملااهاضتقمنملودعلاىلاليبسالودحاواهداومنافاهظافلاتفلتخاناوىنعم

لبانلوقعهيلالصتملوهملعانعباغافيأرلللخدميأيرعشتيلويأرلابلوقلا
هنابنفهناسلنماهيفءاجاملوبقوهيفعراشلارابخالمباستلاهوحمواذ_هيفبجاولا

لةأالفرتاوتلاهغلبينمورابخالابسحىلعهعوقوبعطقلاهيلعبجوكلذيرتاوتلا
اهنومفدبالريقلاباذعلنوركنملاوةحبحصقرطنمتءاجاهنالرابخالابقيدصتلانم

اوضقفءيشبسحنالمهيديأنيبناكاذاتيملانأاوأرةدسافلامهماهوأباهنولوأتيامناو

انلوةعناوءاشياملعفيىلاعتهناوةردقلاعاستانعاولفغوةلاحلاكلتىلعهباذعةلاحتسا
عأتناو«اليلقالاملانممتيتوأامو»كلذنمءيشىلالصنال



(٢٥٩(

ءاجام
هلعهللالصهللالوسرنأىراصنالابويأيأنععيبرلاهربقلاباذععامسف{

مهروبقفنوبذعيدوهلاتاوصأهذهلاةفسمشلاتمرغنبحاتوصعمس4ملسو

متهمربقلاباذععامسيفءاجام]وت
لاقديعسنبهللاديبعانربخأيئاسنلاهلصوأثيدحلاههيراصنالابوبأيبأنعهلوق
نعبزاعنءاربلانعهدأنعةفح+نأننوعينربخألاتةعمشْنعىيحانثدح

لاتفاتوصممسفسمشلاتبرغامدعبهملسوهبلعلاىلصهللالور«جرخلاقبوأفأ

هبلعهللاىلصهتلالوسرهعمتجرخيناربطاادنعةياوريفواهروبقيفبذعتدوهي

عم-نألاقفهتأضوفءاجحهتجالقلطنافءامن-رزوكيعموسمشلاتمرغنمح:1ملسو

ةياورلاهذهومهروبقفنوذعيدوهلاتاوصأعمسألاقعأهلوسروهلاتلقع۔-أام

نامدقتالقادصمهسمشلاتبرغنيحاهلوقو»اهريغوفنصلاةياوريفاملةرسفم

ىلعلدي«خلادوهيلاتاوصأهذههلوقو»يشملاوةادنلابهد.ةمهيلعضرعيتيلا
لادانمتوصلارودصدوهعملانافامدلاوحوزلاىلعقاوناكبيذعتلانأ

تيبث7ناكملاهلأساىتحهربقيفهيلاعجرتتلمحورنألديامءاجدقوتالانود

ضرعوسورمعلاة.ونمنمؤمللنالوةبنيكلملانأدرولاكلذدهلاهنمجرخمانأ

عاموةلماكلاةايملانودهتي۔احهعمىقبتهنأكوكلذلديؤميشعلاوةادغلابهيلعهدعةء

لدبوهريغو«ملسوهيلعهتناىلصءيبنلل»نكمممهروبقيفنيبذعملاتاومالاتاوصأ

17..17ِ1٠..ء

اولاقاذهتامىتملاقفرهقنماتوصعمس4ملسوهبلعهنلاىلصءيبنلا»ناسنا

رقلاباذععمسن١هللاتوعدلاونفادنتالن١الوللاقوكلذبرسفةيلهالافتام

لعللاقويحبصلاةمالعلاهركن١دقواوركذامىلعءاوعلاضمبولاصاوللاضبه.هسدقو



(٣٦٠(

ءاجام
لو۔رإثنأةربرهىبأنعرباجنعةديبعوبأيهربقيفتيملاطبغبنامزلارخآيلانا «

هناكمينتيلايلوقبفلجرلاربقبلجرلارمبىتحةعاسلاموقتاللاقملسوهبلطتلاىلصهنلا

ملاوهراكناىلاليبسالوربقلاباذعراكناىلعءانبنملاتاوصأكلذ ىلاعتهتنادنع

متهيهربقيفتيملاطبنبنامزلارخآىلاناءاجاسزح

موقنالهلوقدحأونراخيشلاوكلاماضيأهاورثدلاهةريرهيأ»نعهلوق

دارملافهيلعوايظعاغلبمةدشلانملاحلاغلبيىتحايندلارشحتالوأةمايقلايأهيةعاسلا

تأمتمقواذأفةمايقلاةمدةميهورودلايفليفارسااهخفنيىتلاىلوالاةخفنلاةعاسلاب

اهيلامايقلادانساحصاذهظتيملكابيحميتلاةيناثلاةخفنلاالاقبيملويحلكأهب

الاوبلاغلاىلعابرجلجرلاركذامناوةأرملاهلثمو«لجرلاربقبلجرلارىتحهلوق «
نيلصيالتابجحعءاسنلاودئادشلابنولتبملامهلاجرلانابلاغلاناكاملنكلكلذكهريغف

) ليقامك)ركذلابميصخةنتفلاران
» لوذلارجتاينانلاىلعو٭انيلعلاتقلاولتقلابتك »

ةدشلاوءالبلانمهبيصياملكلذىنمتيامناوهربقيفيأهناكمينتيلايلوقيفهلوقوه
ىفنبتيصللانوهأىنمتيفءرااىلعنوهأباصملامظعأوهيذلاتوملانوكيىتح
هيلعوهارتشالعابيتوملاكدحأدجوولنامزكيلعينأيسلاقدوعسمنبانعوهداقتعا
سعاشلالوق

4 هررتشأذعابيتومالأ«هيفريخالامشيبلااذهو «

هقافتاىلعقدصيلبسانلاعبمجيفالونمزلكالودلبلكفنوكمزايالويقارعلالاق

لزنامةدشبراعشأرورملابهينمتقيلعتينونامزالاضعبيفراطقالاضعبيفضعبلل
دهاشاذافءىشراضحتساريغنمتوملاىنمتيدقءرالاذاذثنيحقلاملاداسفنمسانلاب



(٣٦١(

متهمراكذالاباتكزح

متوءاعدلايفوتح

هنعهفرصبملةدشلاةوقفهينمتنمهتيجسإرفنوهعبطبزشنروبقلاىآروىرلل هدهاشم
نوكيامعرابخاثيدحلااذهزالتوملاىنتنعىهنلااذهضقانيالوروبةلاةشحونم

هللاىلصجهلوةلزئاجةنتفلافولتواينزاليقويعرش.-ضرعلهبفسبلو

تفعضدقمفلارمعلوقونوتفمريغكيلاينغبقافةنتفسانلاتدرأاذاوملسوهبلع

يفوهتلقفطرفمالوعيضمريغكيلاينضبقافيتبعرترشتناوينستربكويتوف

االنوتفمريغهيلاهضبقيناهبرلأساما(ملسوهيلعهتلاىلص)هنالرظنيليللا

ىئاسنلايفورمعءاعدكلذكوتوملاسفنلالةنتفلانمةمالساللاؤسوهفطةفهضبقي

ايندلافهبلزنرضلتوملاكدحأنينمتياللاق(ملسوهيلعةللاىلصءيبالا)ناسنأنع

ملعأةتلاويلآريخةافولاتناكاذايفوتويلآريخةايملاتناكامينيحامفلالةيلنكلو

متهمراكذالاباتكوح

لمجاذهظءانثلاوحيج۔ةلاوءاعدلالمشيامهبدارملاوىلاتهتناركديأركذمج باتكلا

باوباهثالثيف
ميهءاعدلايفنورشعلاويداملابابلازح

نموهوبلطامليصحميفهيلالاهتبالاوىلاعتهلانمبلطلاوهوهءاعدلاهلوقف"

«كلبجتساينوعداللاقفةباجالابلضفتومركوالضفهدابعهبهللارمأتاعاطلافرشأ
ىلعليبالوهيلعرضغهللاعدينماعوفرمةربرهنأنعهبسأبالدانسابدمحأىورو

ينيبيتلااماوثيدحيفهبرنعيوريايف«ملسوهبلعةللاىلصءيبنلافنعسنأنع
نيذلاتالهلوقلةدابملاةيالايفءاعدلابدارملاليقوةباجالايلعوءاعدلاكنفكنيو

١ )حيحصلاعماجلا_٦}ن(



(٣٦٢(

ءاجام
نانعذيزنبرباجنعةديبعوبأءاعدلاهباحصأملسوهبلعةتلاىلصهتنالوسرفملتيف

نآرقلانمةروسلامههلعيامكءاعدلااذهمهملعيناكهملسوهيلعهللايلصءيبنلافناسابع

الاهنودنمذوعدبناإههلوقكنآرقلايفريثكدابعااىنعمبءاعدلاوههيتدابعنعنوربكتسي

لاقهرهاظىلعءاعدلالمحىلوالاممضعبلاقورهاغالكرتاذهنابهضرتعاوههانان

ءاعدلانعربكتسااهنعربكتسانفةدابعلانمصخأءاعدلاناهمجوفيتدابعنءهلوقامأو
ناسللانوصوصلاملالاللالكأاهنميتلاءاعدلاطورشدقفلوهامناةباجالافلختو

يطعأافلضفأهتطعأيتائسمنعىركَدهلغشأنمثيد۔>«لكشتساوطجرفلاو

هكرتىلعديدشلاديعولاىضتقتةبالاوذثنيحءاعدلاكرتلضفىذتقيهنافنيلئاسلا

ةنجلابلطءاعدلانالءاعدلانملضفأناكءانثلايفقرغتسااذالقعلانإبهبيجاو»
ىلوأءاعدلافقارغتسالالصحملاذااماةنجلانملضفأهللالالجةفرعميفقارغتسالاو
ةيدو.هلالذوةيبوبرلةفرعمىلعهلايتشال

هيهءاعدلاهباحصأملسوهياعهللاىلصةنالوسرميلعتيفهاجاميتم

م-مهلعإامكهلوقلهملهوأطوملايفكلاماضبأهاورثيدحلاسابعنبانعهلوق»

هنمصقنلاوةدايزلاعنموهتالكبترتوهفورحظيفحيفهيبشتهنارقلانمةرودلا

هنباللاقاسواطناينغلبءاعدلااذ_هركذامدعبملسملاقوهيلعةظفاحملاوهلسردلاو
لاقوةعبرأوأةنالنعهاوراسواطنالكتالصدعألاقاللاقكتالصيفاهبتوعدأ

هبوهبوجوىربهنألعلديوهولاقحيحصدنساقازرلادبعهجرخأغالبلااذهوهريغ

رخألادهشتلانممكدحأغرفاذااعوفرمةريرهيبأنعملسميفورهاظلالهألاف
حيلملرشنموتاملاوايحلاةنتفنموربقلاباذعنمومنهجباذعنمعبزأنمذوعتف
اقباسنوكفدهشتلانمغارفلادعبةذا.تسالاهذهنانبعباذهفرح>نالاقلاجدلا



(٣٦٢(

ةنتفنمكبذوعأومنهجباذعنمكبذوعأوربقلاباذعنمكبذوعأينملا

» تايلاوايحلاةنتفنمكبذوعأولاجدلاحيسملاه

ةذاعتسالاهذهدعبنوكتءاشيامءاعدلانمريختىلدملانادرواموةيعدالانمهريغلع

ردصملاوةبوقعلمساباذعلاهربقلاباذعنمكبذوعأينامهلاهلوقلهمالسلالبقو

هدعتىلعهف,ظلافور,ظملاهفاضا٠,مهفاضالا:ءاملفاطمو,بدت ريدقتىلعهفرظىلافورظملاةفاضانمةفاضالاويزاجحلالعافلاىلافاضموهفبيذعتلا

ن-هةذامتسالاكالامهاوريفمدقوهركن١نشىلعدرهفورمقلافباذعنميأ٭يف

بسنأفنصملاةياوريفمقاولاوربقلاباذعنمدشاهنالاهيفمدقامناهلعلومنهجباذع

اهنبومعياهےنمجباذعنمك.ذوعاوهلوةيسحلادوجولافمنهجىلعمدهربقلاناف

حيسملاةنتفنمكبذوعأوهلوق»هفرظىلافورظالاةفاضانموأةبزاجمةفاضالاو

ءاحوةروسكملانيسلافيفخوميملاحتفبحيسملاورابتخالاوناحتمالاةنتفلاهلاجدلا

لوالاديرأاذا"نكلمالسلاهلعىدعىلعولاحدلاىلعقلطبابمحعأنمفصو7

بجاحالوهيفنيعالاحوسممقلخهنالكلذبلاجدلايسوثيدحلايفامكلاجدلابديق

حيسهنالوأ ةتفبدارملاهتايلاوايحملاةنتفنمكبذوعأوهلوففجرخاذاضرالا

ذايعلاواهمظعأوتالاهلاوتاوهشلاوايندلابںاتتفالانمهتايحةدمناسنالاضر.بامايحملا

ةنتفيه۔(ليقو)راضتحالادنعرابتخالاتاملاةنتةبدارملاوتوملادنعةعناملارصأةناب

هيلاتفيضأتوملادنعةنتفلااهنأزوجديملاقيقدنبالاقونيرمالالمتحمليقوربقلا

ل.كروبقيفنونتمتكنأحصدقوزبلاةنتفامنأزوجنوكلذلمءقامايحملاةنتفوهنماهبرةل

ةنتفلاىلعسرص,رادملانالربقلاںباذعهلوقشرركتالولاجدلاةنتفنماببرقوأ

ربتلايفلاؤسلاتاللاةنتفوربصلالاوزممءالتبالاايحملاةنتفليقوببسملاريغببسلاو

لاجدلاةنتفوتاملاةنتفتحتلخادربقلاباذعنالصاخلادمبماملانموهوةريحلامم
ايحلاةنتفتحةلخاد



)٦٣؛)

ءاجام
زاسابعن'نعراجنعةد۔..ءوأ4ليللافوحن٥ملسوه.اعهنلالصهئاعدف«

دمحلاكلمهللالاقليللافوجيفةالهلاىلاماقاذاناكملسرهبلعهللاىلصءيبنلا»

«ضرالاوتاوسلارونتنأ«

متكلاافوجنمملسوهلعهللاىلصهئاعدفءاحامح

نعيمكلاريبزلاف١نعاطوملاقكلاماضياهاورثدحل4١سابعنبانعهلوق,

يفيذمرتلاوديعسنبةبيتتنعةالصلايفملسمهجرخأوسابعنبانعينامبااسواط
اهريغونيح.حصلاففرطهلومدقتملادنسلابكالامنعامهالكن“٥قيرطن٥تاوعدلا

ينيأليللافوجيفهلوقوهليالامايقيهودجهنلاةالصينهيهةالصلاىلاهلوق»
نوكسبفوجلاسالاوفوجأومصعںابن“ردصموهو.اللافوملالصأوهط۔و

اهلخادواهنطابلرادلافوجليقفغارفلاولغشلالبقياميفلمعتسامئفاوجاعلاووارلا

ربخةيطرشلاةللاوطرشلاباوجهخلادملاكلمفلالاقهلوق»هطسولليالافوجو
ليقوربكيامدعبكلذلوقيهنادرووةالصلاىلاموقياملوأكلذلوةبناكهناهرهاظوناك

الوحبلاةالصىلاجرخادارأالاقهنالسميفومارحالاةريبكتدمبكلذلوةبناك
فصولايأهدجلاكلهلوقوهلوالالوقلافنالاةباورنمرهاظلاوهاككلذعوتون۔عزام
كوامهرون.ياهضرالاوتاومسلارونتناهلوق»قارغتساللهيفلاوليجلاب
لكنمأربم.ىأرونمنالفلاق.بيعلكنمهزنملاتا]هانعمل.ةواهذنهيدنم

؛“ضرالاوتاوم-لامويقهلوقو«هنلزهيأدلبلارونالفلوقنحد.وهلاقيوبيع

نراىنعملاود۔حاوىنعلكلاومقنيحبحصللةاوريفومايقنأاطوللاةاوريفو

ىلعمقتنأءامسلاكسمىلامتوهناحبسوهفايهفامكلذكوهباتماقضرالاوتاومسلا
مئاقلامايقلاةداتقلاتقو7قاخلاريبدتبمايقلامادلامويلالقوهنذابالاضرالا



(٣٦٥٠(

نموضرالاوتاومسلابرتنأدجاكلوضرالاوتاومسلامويفتنأدجلاكلو

قحةعاسلاوقحرانلاوقحةنجلاوقحكؤاقلوقحلاكدعووقحلاكلوقوقحلاتنأنهيف

يجابفصولايأهدجاكلوهلوق»هريذلميقملاهقلخريبدتبهسفنب رركتهرركل

اييلغتنمبربع«نهبفنموهلوقو»يرخآةفصةرملكهبطانيلوكلذلةبجوملامعنلا

همعنبهيلعداوعلاهحلصموهيذ_غموهلفاكوهكلموءيشكبروهفمهريغىلعءال_ةعال

هلفصولااذهىطرقلالاقكشالبتباثلادوجولاققحتملايأهقحلاتنأهلوقإ

هتحارالومدع:7ملفهسفنبهدوجوذاهريغليغبنيالهبصاخةةيةملابىلاحتوهناحبس

كامنمىنعموأهلآهنايعدبنمىلاةبسنلابقحلاتنألمتحمليقوهريغفالخممدع

هلوق»هبفكشالتاثكلوقلولدميأچقلاكلوقوهلوق»قلالاقد_تفاملا

نالماملادعبصاملاركدنموهوهعوقويفكشالوفلخهلخدياليأهقحلاكدعوو

ءاةالابدارملاهقحكؤاقلوهلوقلهةرخألايفهدابعهبهللادعواموهولوقلادعبدعولا

لامعالاىلعءازجلاىلاةبسنلابةرخألاىفقلحلالآمنعةرابعوهوتوملادعدثمرلا

دعولاتحتلخادهدعبامواذهورجحنبالاقانهلطابوهويوونلالاقتوملادارملاليقو

هلوقمماعلادهبصاخلانمهنألمتحموهبدوعوملاوههدعلامورد۔صمدعولانكل

راديأ«قحرانلاوهلوقو»اهفكشالةدوجومةتباثباوثلاراديأ«قحةنجلاو

مويأههقحةعاسلاوهلوق9نآلاامهدوجوىلاةراشاهيفواهيفكشالةدوجومةتبانةبوقعلا

رومالانمركذامىلعقحلاےساقالطاونامزلانمةعطقةعاسلالصاوهيفكشالتباثةمايقلا

فرعوديكاتلايفةنلابمقحظفلراركتواهبقدصينأبجماممأهناواهنوكنمدبالهنأهانعم

لاوزلاضرميفهاوساموتباثلاقحلاوههللاثالرصحللليقلوألاةثالثلايفقحلا

زاجمالابرصتخهدعواذكوهلوقاذكو٭ههلطابهتناالخامءىشلكالأهديبللاق
اذهلقحتسملاهنأىلعةلالدللفيرعتلاليقوممظءتللىقاوبلايفريكنتلاوهريغدعونود



(٢٦٦(

تمكاحكيلاوتمصاخكبوتبنأكيااوتاكوتك.اعوتنمآكبوتملسأدالمهالا

ه“تنأالاهلااليملاتنأتنلعأوتررسأوترخأوتمدقاميلرفغافف

يفتكرتوهمالكهد۔عونرالهدعووهلوقاذكوةادالاىذتقموهذاةقيةلابمسالا
نممع ٨ هموديامءاشوه٩َاذةه>نمءاةااهلبجنالثدحلاوةثدحمروأاهاليقاوبلا

ىقلاويمالامالكلامدقىربنهلوقاذ_هوهئا:ذةلاحتساةهجنهالقداصلاربخ

تدقتنايا«تملسأكلهلوقجد_حالاد_حاولاهلاالايدقالهنأه.ةرشاليذلا

هتاكوتكيلعوهلوقو»تقدصياهتنماكوهلوقزهكينوكر.التعضخو

تعجريأهتبنأكيلاوهلوف»ةبداملابابسالايفرظنللاكراتيرو.اتضوفيأ
ناهرلانر6ىنتيطعأ\_ءيأ»ت.صاخكوهلوق{كلعىاال.ق ٨ كملا

تلتاقكر۔هنوكادياتبو ١ رافكلانمينم۔صاخن ٥ ت.صاخةجحلانصينتنملاعو

ال4ينتلسرأاموق ١ دلح>حنملكتكاحكك>لايأهتكاحكلاوهلوق »

اهيلعلامفالاهذهتالصميجمدقوهوحونهاكنمهيلاكاحتةيلهاجلاتناكن.ىلا

يأهتمدقاميلرفغافهلوق»دجاكلوهلوقاذكورصحالةدافاوص,هختلابراعشأ

يأ"تررسسأوهلوقولتقولااذ_هدمبيأ؛ترخأوهلوقوم"تقولااذهلبق

راهظالابوسفنلاهبت:د_>امرارسالابدارملاوترهظأيأ4تنلعأوهلوتوهتخأ

صاخلالع!ماعلان4وهوى ٠ 4٩ عأتنأامويراخبةياورفدازناالا4كرام

7 الالعتوأهلامظمعنوالالحاو4.غنلامضهواهضاواماهلروفغمهرامشتالذلاقو

هلومإناولوقبنابرمأهفىنكلطةفميلعتللناكولذاكلذعومجدارااليقو4ىدتتي
الاقحمدوب.ماليأهتناالاهلاالهلوقو»كاوسدبعااليدوب..ياهيملاتنا

عماوجنمتيدحلااذهءمضعبلاقهللابالاةوقالولوحالويراخبالةياوريفدازتنا

ضارعالاناىلارونلاوهنماهماوقورهاوجلادوجوناىلاةراشابقلاظفلنالملكا
داجمااهيلتمكاحهنأىلاكلاوهنماضيأ هدابعىلعهمعننمكلذلكاشياملعفيامدعو



(٣٦٧(

ءاجام
ناكلاقتماصلانبةدابعنعمدرلاهلالهلايربنيحماسوهبلعهللاىلصهثاعديف «

ينآراذايملسوهيلعهللاىلصهتنالوسره ةتحلانيترمربكأهنلاربكأهتنالاقىلالهلا

هوحنولوتلاوادبملاىلاةراشاقحلاتنأهلوفمثهبدملاصصخودملاباهنمًالكنرقاذلف
اناقعواباوثءازملاىلاوةءوبنلاىلاةراشالاهيفوداعملاىلاةراشااهوحوةعاسلاوشاعملاىلا

هريغلاقوعوضخلاوهتلاىلاعرضتلاوةبانالاولكوتلاومالسالاوهبناعالابوجوو

ركذلاىلعهترظاوموهتردقميظعوهرةمظعب«مل۔وهيلعتلاىلص»هتفرعمةدابزهيفو

ملعاهللاوهديعووهدعوقدصبرارقالاوهقوقحهتلفارتعالاوهبرىلعءانثلاوءاعدلاو

متهملالبلاىربنبحملسوهلعهتناىلص»هئاعديفءاجامتح

لوسرناكهلوق»يتاربطلاودمحأاضياهاورثيدحلاهتماصلانبةدابعنعهلوق ««

تناىلص)هنمءاعدلااذهراركتبرعشتةغيصلاهذهخلاملسوهبلعللاىلصهللا (سرهبلع

اماوهفىرخأةيعداهتيؤردنع(ملسوطةللالوص)هنعتيوردقولالرلاةيؤردنع

لاوحالاضمبيفوءاعدلااذهبلوقيهلاوحابلاغيفناكهناواءاعدلااذهعماهلوقيهنا

بيرغنسحثيدحلاقويذمرتلانعهللاديبعنبةحلطثيدحكلذنموهريغبلوقب
نامالاونمالابانيلعهلهأمملالاقلالهلاىآراذاناكسوهيلعهللاىلصيبنلانا
اذاناك(ملسوهيلعتلاىلصهللالوسر)نأهغلبةداتقنعوهللاكبروينرمالسالاوةمالسلاو

كتلخيذلابتنمآدشروريخلالهدشروريخلالهدشروريخلالهلاقلالهلاىأر
دوادوأهاوراذكرهشبداجواذكر۔رشببهذيذلاهلد_خالوقي.تارصثالث

ربكأهتلاهلوق»رقوهمثةثلاثلاوةيناثلاوىلوالاةليللانمنوكيوهوهلالهلاهلوقه

رهشلاباهذرضحتساهملسوهبلعهللاىلصهنأكلذيفرسلالعلنيترمربكأةللا

روهظىلعنيترمربكفماظعلاهللاتايآنمةبآايعنمدحاولكناويناثلالابقاولوالا

آلا ريبكتلاميدقت(لسوهيلعةللاىلص)رئآأمناوتآلاروهظدنعركذلاةينونسمهيفونبتب
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ءوسنمكبذوعأورهشلااذهريخثالأسأيامملاةللإبالاةوقالولوحالةدجلا

هرشحاموبرشنموردقلا

ريبكللاىلاعتهنلاناىلاةراشاكلذيفنافرمقلادا.عىلعدرلانمهيفاملراكذالارثاسىلع

رهقللالوسمشللاودجستالهئافخدمبهرهظأوهبورغدهبه۔اطأيذلاوهىلاتلا

ضعبيفعقواذكهللدلاهلوقفنودعتهايامتنكنانهقلخيذلاهللاودجساو

راركتخسنلابلاغيفمقوويناربطلاودمحأةياوريفاملقفاوموهودجلادارفابخنلا

ماسوهيلعهلاىلصإههناكونيترمدجلا دقويناثلالوخدولوالارهشلاجورخىلعةتلادمحه

هلوةباذكرهشبءاجواذكرهشلبهذيذلاهللدجلادواديأدنعةداتقثدحيفعقو

الوعقنبلجيفةوقالولايتحاقللانمدحألسبليأةنابالاةوقالولوحال
لاعفالاةفاضابمهوذحاذحنموةيلهاجلالهأمزلدرهيفوميظعلايلدلاةلبالارضمفد

رئاسوهربزورمقلاوكلفلاناطلسسمشلااولاةفرمقلاوسمشلااهنموبكاوكلاىلا

دبعنممهنمناىتحكلذيفاولغدقويلفسلاملاعلايفريثأتلايفةلاعفةرايسلابكاوكلا
نمانموقةياوريفوهرهشلااذهريخكلأسأينامفلاهلوت»ةهبشلاهذلبكوكلا
رئاسنع(ملسوهيلعةتلالص)ىقاملوهلالهىآريذلارهشلادارملاورهشلااذهريخ
هنالرهشلاريخهلاسفىلاعتهبريلااجتلافهيطعموهلعافنمريملاباطةوقلاولوحلاقنحلا

لكينذاهدضنمذاعتساريملاهلأسنادعبوملاعلاميمربدملاوهواهلكءاي۔ثالاقااخ
كبذوعأوهلوة»لزالايفهاضقامببرلاربداقميرجتةعاسوموبلكيفولبرهش
.وسوكدابعىلعهتردقامءوسنمكلالجمصتعاوكيلا؟يجتلايأيردقلاءوسنم
حمدخنبعفاننعيناربطلاىوروايدوان,دواداعمواشاعمتاهوركمعيجلوانتيردقلا
ىوروتامثالثهرشنمكبذوعأوردقلاريخورهشلااذهريخنمكلأسأينامملا
كبذوعنوهرونوهحتفوهكربوهرصنوهريمخانقزرامهلاافوقوميلعنعةبيشييأنبا
ةنانالكلذبيمسةمايقلاموبوهرمعملاموبرشنموهلوق»هدعبامرشوهرشنم



(٢٦٨(

ءاجام

ةلايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوبأههتومضرميفملسوهبلعهللاىلصهئاعديفه
ىلادنتسموهوتوبنالبقهملسوهلعتلاىلصهللالوسرتتعمستلاقاهنااهنع

» قيفرابينملاوينمحراويلرفغامفلاهبلاتينصأويردصه

لاعن ملسوهيلعهللاىلص)وهورشلامظعأمويلاكلذرشومهعمجييأقئالخلاهفرشحم

يفوةماللميلعتوهبرلالعضاوتودبتهلاؤفهلهتنانار۔فنبهنمهتاجنملىعدق

ملعاةناوتالالابلقتوتاي'الاروهظدنعرحتسمءاعدلاناىلعهيبنتلاثيدحلا

متيههتومضرميفملسوهيلعهتناىلصهئاعدينءاجامتح

قرطاضيأهلولسمويراخبلاواطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلاةشئاعنعهلوقه
يراخبلادنعةياوريفوهبلعدمتعميأ«يردصلادنتسمهلوق»امهريغونبحيحصلايف

تيبلافقسوحهرصبصخشقافأاملفهيلعيثغةشئاعذفنىلعه۔أروضبقلاهرضحو

يعمستلمأيأ«هيلاتينصأوهلوقوهانراتخمالنذاتلقفىلعألاقيفرلايفمفلالاقم
هيفويعضمحراويبونذرتسايأهينمحراويلرفغامفلاهلوق»لوقيامممسالهيل

حءاعدلاوه:مهريغنبافىفطصملاكلذباعداذاوتوملادينعامسالوامهبءاعدلابدن

هلوق»ناعالاحيرصكلذوءاجرلاوةعارذلاوعوضملاوصالخالانمهيفاملةدابعلا

نيقيدصلاونييبنلانممهيلعهنلامنأنيذلامه(ىلعالاقيفرلاو)عطقةزمهبىنتحلأو

قامتراوةعاطلاىلعمهنواعتاقيفرمهنوكينعمواقيفركئلوانسحونيحلاصلاوءادهشلاو

ثبدحيفودحاولجربلقىلعنولخديةنجلالهأناىلاةراشاهدرفأوضعببمهضعب

ليربجعمدعسالاىلتلاقيفرلاملالاتفنأبحنباهححصويئاسنلادنعىسومنأ

نيروكذملاعمهبفةقفارملالصحميذلاناكملاقيفرلاناهرهاظوليفارساوليئاكيمو

قاحسانادنعامهديؤيوة:1لاوهيرهوجلالاقوةنملاىلعأ.وهربلاد_,عنبالاتقو

(حيحصلامماجلا-٤٧-يناث)
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توبءيبننمامملسوهيلعهتناىلصةللالوسر»»لاقتلاقاهنأةشئاعنعانفلبولاق

» ىلعالاقفرلامهللالوقيوهوهتممسريخمىتح «

دواديبأوملسميفوهئامسأنمهناللجوزعهتناىلعألاقيفرلاليقوةنجلاىلالاقيفرلا
يرهزالاطلغولفةفصوأميلحلاكتاذةفصوهوقفرلابحبقيفرهللاناًاعوفرص

ةياورنميراخبلايفوغئاسهللابقيليامىلعهلبوأتنالهطيلغتاهجوالولوقلااذه
هديتلاموضبقىتحىلعالاق۔يفرلايفلوقيلجفةشئاعنعناوكذ

م۔ميلعةللامنأنيذلاممىلعالاقيفرلاعملاقفةشئاعنعبلطملاةياورنمدمحالو
هلعولوالالوقلانبعوهوىلعالاقيفرلاريسفتيفصناذهواقيفرهلوقىلانييبنلانم

ديحوتلااهنمضتةملكلاهذهبىفطصملامالكماتتخايفةمكحلايليهسلالاقسانلارثكأ
نالناسللابركذلانوكبنأطرتشيالهنآهريغل»ةصخرلاهنمدافتسيىتحبلقلابركذلاو
ضبيفولاقركذلابارماعهبلتناكاذاهرضيالفنامقطنلانمهعنميدقسانلاضب
ربكأةتلاةميلحدنععضرتسموهو(مل.۔وهيعتلاىلص)هبملكناملوأيدقاولابتك
ماكنامرخآتناكفةشئاعتلاقنيحيحصلايفينلة_ثلاعثيدحيامهبماكنامرخآو

ملكنامرخآسنأنعمكالاىوروىلعالاقيفرلامهالاهلوقهملسوهيلعهللاىلص»هب
رركامدعبقالطالاىلعرخآاذهنأمجويذقمتنابدقعيفرلايبرلالجهب

هلوتزهيلايحوأامتنلبدقعيفرلايبرلالجراتخايألالجلبقىلعالاقيفرلامهال
اضيأكلامهاوركلذكوهنعهللايضرديزنبرباجاذهلئاقهةشئاعنعانغلبولاق
ةشئاعىرعةورعنعهيبأنعدهسنبميهارباق,رطنمملسمويراخبلاهجرخأواغالب
لوعفدللاينبمهلوأمضبچريختىتحهلوقوفلوسرلالمشيامدارأهيبننمامهلوقوه

! ملسوهبلعهللاىلص»هنمةلاقلاهذهوةرخالاوايندلانيبريخميا

لوتحيحصوهو(ملسوهبلعةتلايلسلالو۔ر)ناكتاقيراخبلاتاياورضبيفاكحي

ضيقلاهرضحوىكتشاالفريخموايبحممتةنجلانمءدعةمىربىتحطقءينضبقيملهنا
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ءاحامىلغالاىلابهاذهنأتفرعف

نعتماصلانبةدابعنععيبرلاهملسوهبلعهللاىلصءيبنلمالسلاهيلعليربجةيقريف «

ةنلامسبلاةفكعوبوهوهاقرمالسلاهيلعليربجناهملسوهلعهلاىلصهللالوسر «

» دس>اذادساحلكنموكيذؤبءادلكنمكيقرأ «

يفمملالاقمثتيبلافقسوحنهرصبصخشقافأامفهيلعيشغةشئاعذفنىلعهسأرو

هلوة»حيحصوهوان:دحبناكيذلاهثيدحهنأتفرمفانراتخالزذاتلقفىلعالاقيفرلا

يفسيلو«ىلعالاىلابهذهنأتفرعفهلوق»مدقتامكهتومضرميفىأهتعمسف
قيفرلاىلابهاذهنأكلذهئاعدنمتملعةشئاعنأىنعاوىلعالاىلاهلوقكلامةياور

هنعهللايضراهيبأمهفريظناذهةشئاعمهفوايندلايفءاقبلارتخملفريخدقهناوىلالا

هدنعامراتخافهدنعامنيبوايندلانيبهللاهريخادبعنا(ملسوهيلعةللاىلص)هلوقنم

ىتح(ملسوهبلعهللاىلصءينلا)دبعلابدارملانأ ىكب
ميهملسوهيلعتلاىلصءيبنللمالسلاهيلعليربجةيقريفءاجاميتح

ضعبيفةفلاتضعبعمةجامنبااضيأهاورثيدحلاهتماصلانبةدابعنعهلوقه
اذاايقرهاقرلاقيىمربابنم«هاقرهلوق»ةشئاعثيدحنمهانعمملسموظافلالا

هلوة»ىدموةيدمل۔:هىنرعمجلاوةيقرةرملاوىلعفنزوىلعايرلامسالاوهللابهذوع

كوعوموهفىجلاهتكعونملوعفمللينبموهودعوبابنمكعوعراضمكعوبوهو

نرءعواهداعراليقواهضنليقوىجلاسفنليقوىجلاأليقوجلاثخمكعولاو

اهترارحاكعوتيمسىجلالعلفاظوفحمناكنافرجحنبالاقرلاكعولايعمصالا

مسابكذوعأىأ«كيقرأهتنامسبهلوق»بردلانمةماعلاناسليندوجوموه(تلق)
دارملاوكيذؤيءيشلكنمةجامنباةياوريفومكيذؤيءادلكنمهلوق»ىلاعتهللا

دساحلا«دسحاذادساحلكنموهلوقففنصملاةياوريفهبحرصملاءادلاوهءيشلاب
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ءاحامكيفشيهللامساونيعلكنو

نسنأنءعملاز.راجنعةدعوأ؛ءاقستسالايفملسوهلعهنلاىلصهئاعدف »

» ةلالوسرايلاف؛ملسوهملعهنلاىلصهللالوسرىلالجرءاجلاقكلام

فاغشهللانعلكنمودساحدسحنمةحام۔ناةاوريفوريغلاةعللاوزىننموه

نويعلاودوسحملاوحنئاعلاوأدسالاسفننمجرخنماهسيهچنيعلكنموهلوف ««

و ١ ثككعونمىربتوكضرمن"٥ىفشلهنلامساةكرمي ١ « كيفشيهللأمساوهاوق »

نيعلاود۔۔ےاوكعولانمةيقرلازامجثيد_ےايفوكري.هللايارحةممساظفلنا
` . . ام.....ب )

ملع ١ هللاوةددعتثداح ١ فكاللاحيرصتلاءاحدقوعادلكنمول

تمجءاقسةسالافماسوه_.اعةاىلص4:اعدفءاحامالجس

امرنوملسزيراخبلاوألموالفكلاا.اضأ5؟4١ثالامناسنأنعهلوت

نعهملح١ىورولاتسنأثداحف4..سالجعفقأرح>نالاق4لجرءاجهلوق«

ن١نكممام>ا_۔رصيقالوروكهافكنبمهيلااذهرمسان١نكمأةرمن'بعك

لاقهزاجمسلاناليبحرمشنعةجامنباهاورنكايرازغلانصحنإةجراخهن:رم۔.ة:

ىلالجرءاحلاةف«ملسوهذعهللاىلصهللالوسر«نعانثدحبكةرصنا'بك.ا

انقسامملالاقفهيديعفرفهللاقسن١هللالوسرإلاقفهملسوهيلعهللاىلصثيب«

.ةراوريفوفارعا4زاسل|نعةحلطف١ن'قحساةياورفوبكريغ4اادهيفف

نعتباثلوقكلذضرايالوةيدابلالهانميبارعالجرىتاسنانعديعسنبا
ة_ةفاولمهيلابسنوالجرلالاسنادعباولاسمهنالامتحالاوحاصفسانلاماقفسنا

نءعتم1نعدرحالو”ملسوه۔اعهللاىلص«هاعدنم٨٩ودراوناكاملاسلالا٢ب

4٨الىأهلللالوسرابهلو44ےزىمنوهمال_۔.البقىرخاةمتاوفءاح٩المهوبر>



(٢٧٢)
عدافلبسلاتعطقناويشاوملاتكله ةتنالوسر»اعدفنألاقةمحربانيتأينأىلاعتهللا

4 ملسوهيلعتناىلصةتنالوسرفىلالجرءاجفةمجلاىلاةعجلانمانرطمفمملسوهيلعهنلاىلص

٭سملتاوقالانمهبشيدتاممدعلىأهيشاوملاتكلههلوق»همالسالبقاهلوقيال

مضبعاركلاظفليفوتماصلايشاوملاانهاهبدارملاولاومالاانموقدنعةياوريفورطمل

`ماعلانموهوسانلاكلهلايعلاكلهةيشاملاتكلهةياوريفواهريغوليملافاكرلا

توقلاةلقبتفعضلبالانالاهبفراملامطقنايأهلبسلاتمطقناوهلوقهصاملادعب
سانلادنعامدافندارملاليقواهدوأميقيامءالكلانماهقيرطيفدجتالاهنالوأرفسلانع

.رطملاطحقسنأنعةداتقةياوريفوقاوسالاىلاهنولمحمامزودجمالفهتلقوأمامطلانم
اهتروسينعةيانكرجشلارحاوتباثةياوريفورسكفمضبحوءاطلاوفاقلاحتفب

تلحماوةداتقةياوريفدحالوقروالإداوعأرجشلاريصيفهراشتنالوأءاملا\هرشمدعل

ىورةاورلاضعبنالمتحمواهلكاهلاقلجرلانالمتحمليقظافلالاهذهوضرالا

؛ىشاهنمتباثلانالةاورلاضعبنمطلغاهضعبليقوةبراقتماهنافىنعملابهلاقايماثبش

يفواهرئآهنالةجرلامساهيلعقلطأورطميأيةحربانيتأينأهللاعدافهلوقلهدحاو

لوسراعدفهلوق»كبرقستسافىرخأيفوايقسزأةياوريفوانئغيهللاعدافةياور

ملالاقم4دد(ملسوهلعهللاىلص)مفرفانموقدنعةياوريفوملسوهلعهنلاىلص1

ناكءاعدلااذهناىلاةراشأهذ4ة.جلاىلاةمجلانمانرطفهلوق«تارصثالثانثغأ

الوسنألاقةياوريفويراخبلاتاياورضعبيفكلذبحمرصتلاعفودقوةمجلامويف

نمتمطفرادالوتيبنمملسنيبواننيباموةعزقالواباحسءايسلايفىرنامهتناو
سمذشلاانبأرامهتناوالفترطمامثترشتناءيسلاتطسوتاملفسرتلالثمةباحسهثارو

لجرلاتيأرىتحانرطمافملسميفوانازانمانيتأيتحءاملاضوخنانجرخفةياوريفواتس

ترركتاذاةركنلاناللوالاريغهناهرهاظلجرءاجهلوق»هلهأيتأينأهسفنهه

يردااللاقلجرلاوهااسزأتاأسثيدحلااذهرخآيفكيرمثلاقدقوددعتلاىلعتلد
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هياعةتلاىلصهللالوسر)أعدفلبسلاتمطةناوىشاوملاتكلهوتويبلاتمدهنالاقف

رجدلاتبانموةيدوالانوطبوماكالاولايملاسوءرلعملاهثأعدفلات)ملسو

ةياوريفوناسللالهأنماسنأنالةيبلغأةدعاقلانارهاظلاورياغتلابمزحملهنأداضتقمو

يفو 4٩ فكشاناكهن ١ يغتعياذهوهريغو ١ لجرلاثكالذماقفسنأنعةدأتقوقاحسا

نعصفحنعهناوعيبالهلثموتلالوسرابلاقفلجرلاءاجفسنانعديعسنبيحهاور

اذهولسميفهلصأوىرخالاةءج+ايفيبارعالالجرلاكاذءاجىتحرطمتانلزافظفلبسنأ
ألعلظدحاوهناب.زجلايذتتب هلوقلهنظىلعلغبامرابتعابىرخأمزجوةراتددرتيناكأسن

ةرثكبىعرملاعاطةناليأههيئاوملاتكلهوةلوقولهرطملاةرتكنميأتويبلاتهدهنا
رذعتلاريفراملامطغنايأ«لبسلاتعطقناوهلوقو»رطملانمنكاممدعلوأءاملا

هعزخن ١ دنعسنأنع.مح7يفولوالاريغتاسوهفءالاةرتكنمقرطلاثاولس

رطللالزنأياخلاهلابلاسوءرىلعهلوقولةتنااييأههمفلاهلوقننابكرلاتسبتحاو

«
ماك'الاو{لاباروهظكلامةياوريفوا,)اعالابلاسوءروخلالابحلاسورلمع

نصربكأوهليقوعمتجملابارتااوهليقتاحتفةمكأتدعوحتفلدقوةزمحلارمسكب

ليقوةمخضلاةبضلايهليقوليللالوقوهودحاورجحنميتلايهليقوة.دكلا

نوطبوةيبارلانمىلعأةكالايبلاعثلالاقوضرالانمممتراامليقورينصلالبجلا
داومجةردوأالالعافمةلهفأعمس!واولاق4عفتني2ا:لصحتيام؛ةندوالا

ي ١ ةدحوملارسكبتمدنممج:رجشلاتانمو«دانمجه.دنادروه : : -7 »

لبفاهنابنعضومدارملاورطملاهلععقيالتنلاسمنال4تيابن
١ حلصبارمالوحام

ان.اعالوانيلاوحمهللالاق7ه.(ملسوهلعهللأىلص ١ عفرفيراخبلل77يفوتبذ 5١

٣
دحوموهتراجمافهلوقجرحشلاتانموةبدوالانوطلوبارظلاوماك:الاعملا

لشمتلاهجرميرلالاقوهسبالنعبونلاجرخمامكةنيدملانعةباحسلاتجرخيأ



(٣٧٥(

هلوقورانملاىدكلاماكلاهعيرلالاق»بوثلابايجناكةنيدملانعةباحسلا

باحسءامسلانيبواهنيبسيلوةنيدملابةباحسلاترادفيآصيمقلابيجةرقنلثمتباجناف

وهوصيمقلابيجةرقنلثمكةنيدملاءاذحنمتمطقناهانعموصيمقلابيجةرقن

امةنيدملانعترودتهانعمكلاملاقمساقلانبالاقوسأرلالاخدالعطةييذلاعضولل

ةياوريفوقاملابوثلاعطقيااهنعتمطةتينعببهونبالاقوصيمقلابيجرودي

ةنيدملايفنيأاتيشهنمىرنامتحباحسلاقزمتهراسوهيلعهللاىلص»ملكنناالاوهاف
الوكالهالاعفتريلهنايضتقيةنيدملاىوساميفرطملاءاقبنأب«لكشتساو «

تعطقناوةيشاملاتكاهوتويبلاتمد۔متهلوقللئاسلابولطمفال_خوهومطقلا

ينالةيدوالانوطبوبارظوماكآنمالوحاميفرمتساهنأبهبيجأوهلبسلا

اهرواجتناكولوريثكةعةبنودةعقبيفرطملاعوقووتويبلاالوةكوملسماقرطلا

رطملاكلذاهرضيالثيحماهيفيعرتواهنكتنكامأيثاومللدجوبنأزاجثاذزاجاذاو

ىلاجايتحالالامتحالاقلطمرطملامفربعديثرحءاعدلافبدالا4ثدحلايفو »

ةمعنبهيلعهتلامعنأنمناطبنتساهنموعفنلاهاقباوررمذلاعفريغتقيامبهبفزرتحافهرارمتسا

ههيفوإةمعنلاءاقباوضرالامفرهلالأسيلباهبفضرعيضراملاهطخسينأهليغبنيال

كلذرشابيملامناوةعجلارمأبدحاولامايقهفوهلكوتلايفانيالررضلاعفربءاعدلانأ

نأانبجعيسنألوقهنمولاؤسلابءادتبالاكرتومياستلاببدالامهكومللةباحصلارباكأ
ءادنباهههوأهبتعهناعدةباجايفةوبنلامالعانمرلعمهيفوجهلأسيفةبدابلانملجرلا؛يجي

عيبرلالوقوهةراشالادرجمهرمأباحلالاثتماوءاحصتسالايفءاهتناوءاقستسالايف

لكذاقلطماصوصخوامومعىدكلاوماكآلانيبنأيذتقيراغصلاىدكلاماكلا

ليقولتةكالاحابصملاينوكلذنايبيفاللاركدمدقتدقوسكعالوةيدكةمكأ
عمجلاوظاميملامروظاغابرودحاوناكميفةراجيحلانممتجااموهوةيبارلاكةفرش

عمجولابجولبجلثمماكاركالاعجوتابصقوبصقوةبصقلثمتامأومكأ



(٢٧٦

ءاجام
ىلصهئاعديفه اهنعةللايضرةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأهدوجسيفرلسوهيلعهنلا

ثدحلاهلحرصخ ١ ىلعيديتوفهتلطف4ملسوهلعهللاىلصةنالوسر»تدقفتلاق

ورشلاويلاتلاب
متهمهتلبضفوءاعدلابدأزح

« ىدكلاو»قانعأوقنعلثمماكآكالامجوبتكوباتيكلثمنيتمضب1ماكالا

ملعأةللاوىدموةدملثمةلصلاضرالا»٭ةيدكمج

» هدوجسيفملسوهياعهللاىلصهئاعديفءاجامتح

اطوملايفكلامهاورويئاسنلاودوادوبأوملسماضيأهاورثيدحلاهةشئاعنعهلوت «

نينمؤملاماةشاعناىتلاثرامانميهارباندرحنعديعسنىحنعالسرص

4تسملفليللانمهتدقففهملسوهبلعهنلاىلصهلللوسر»بنجىلاةمئانتنكتلاق

كتافاععوكطخسنمكاضربذوخالوقدحاسوهوهيهدقىلعيدتضوفيدي

فنصملادنعسيلوكسمتىلعتين"اامكتنأكيلعءانثىعحاالكنمكبوكتبوةعنم
هلوذوهوءوضولا4«بجحلامرانفم٨د_منام٥هدذ_:عتباثلا>اوخلاكنم.وهلوة

) ثيدحلاهلوةو)تالا:ههحرشمدادفوكطخسنمكاضروكباقعنمكوفذوعأ

عأةناوروكذملابابلايفهمدقتىلاةراشا

د4تابضفوءاع.لاندأنورشعلاويانلابابلازجح

ةلظاولاك4هزاا٫ناناسنالليغبنيامءاعدلابدأدارملا»ه:اهضفوءاعدلابدأهلوف »

رخألاثلثلارايتخاوةباجالاءاجرلاةوقوءاعدلايفمزجلاوماركالاولالجلااذايب

ة.احالانمىعادمللصحام77دارا6ةباحالالجعتلامدعوليللانص



(٢٧٧(

ءاجام
ةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأهماركالاولالجلااذايبءاعدلاىلعثحلاىفه
ىلص"يبلافنعاهنعهلايضر لاقهماركلاولالااذايباوظلألافچملسوهيلعتا

هلبيجتساالالجرلاهروعاللبق4اذءاعدلالزعهاوظفحهر:عيبرلا

هةمايقلاموبهتمألةعافشهتوعدأبتخادقلسوهياعةتلايلصهنافةيءاجاميتح
« ةوعدينلكللاقهملسر4۔اعهللاىلصهللالوسرنعينغلبلاقةديبعوا

مةهماركالاولالجلااذايبءاعدلاىلعكلايفءاجامتح

يئاسنلاودحأوسنأنعيذمزتلاهاوراضيأثيدحلاهاهنعةنايضرةشئاعنعهلوق

ةددشمةلاشمءاظوةروسكممالوعطقةزمهباوظلأهلوقهرصاعنبةعيبرنعمكالاو

جئاعدفكاذكلوقاومزلايا7ءاوةاورىوحارشلاصلاتقظ)١نمرما

ه“ماركالاولالجلااذابهلوقلماودلاوموزللاىنعمفت!وخامحلاوباأوظلأيرمشخزلالاق
ءام۔انممساوهزكقاخنهدحألكىلعرمتسملاليزجلاءاطعلاوةمظلابحاصيأ
هنلاهمحرعيبرلراشأاذهىللاومظعالانلامساوه4اىلامصعبهذدقوىنساهللا

هءاعدلادنعهباوظفحهلوقوثهلبيجتساالالجرلاهبوعدياملقهنافهلوقبىلاعت

؛يشلابظفحتلانافهمزالبءيشللريستوهواوظلأهملسوهيعهللاىلص»هلوقلريست

١ ملعاهللاوهلعماودلاوهتمزالل.مزاولن ٠

مرجةما.زلاموب4تم.الةعانش"٩وعداهتخا٨ملسو4.لعهللاىلص٩4زاءاجامخ

فكلامهاورثدل4١ىنابهلوق«»ملسوهلعهللاىلص«ه:اعدںادآنموهو

لكلهلو:<حيحصهنعهللايضرهنالفةررهفأثدحنمهملسمويراخبلاواطوملا

هرمغدنعهدعبتاياورلاضعبفدازواموعد.ةبادعتسميراخبلايفداز4ةوعد.ءيبا

رهاظهزكمشتساوإلهلبيجتسافتاياورلاضعبيفهدعباضيأدازوهتوعدءىنلكلجعتف

)ح.حملاعماجلا.۔س٨۔-يبا(



(٢٣٧٨(

هةمابغلامويىتمالةعافشيتوعدهىتخأناتدرأاناو »

هملسوهبلعهنلاىلصانئ.دن«اميسالةباحملاتاوعدلانمءا.دنالانمريثكلاعقوامعثدحلا

ةروكذملاةوعدلايفةباجالابدارملاناب(؟بيجاوإطقفةباجمةوعدءينلكلناهرهاظو

ةرعد.يبلكلهلوةىنعمليقوةباجالاءاجر,لعوفممماوعدنمكلذادعامواهعطقلا

هتمأينةباجتسمةماعةوعدمهنمعينلكللبقوىرخأتاوعدمهلومهتاوعدلضفأيأ
لقوباجتسبالاماهنموباجتسياماهنفةصاحلاتاوعدلااماومهنابحباماومهكالهاباما

لوقو(ارايدنيرفاكلانمضرالالعرذتال)حونلوقلهسفنلوأهاننهأهصحةوتدم.حيلكل

نمدحالىنبنيالاكلمىلبهونايلسلوقوهينرايلوكندلنميلبهففءايركز

رخدأيأةزهةدحوملارسكوهيقوفلاحتفوةمحعملانوكس:.ىتخاهلوقو«يدمب

هنتغشلامكهبفمهناجاحتاقوأمهأيفةرخآلايفيتمالةعافشاهنباجابعوطقملايتوعد
هتمأنعكيبنىزجاملضفأانعهللاهازجمهحلاصميفرظنلابهؤانتعاومهبهتفأروهتمأىلع

لهأوهسمتىلعهتمأرثأثيحءايبنالارئاسىلعاشيبنةليضفايبثيدحلايفوامرضعبلاقل

حارشلاضعبلوقومدعتنههريغلمقواكمهبلعءاعداضرأاهلعجوةباحلاهتوعدب4تدب

ربصالكلدنعاضرعةعافشلاتطعأعدافانأالاكالهالايهت.أىلعاعدهيلكادارأ

نمسااىلمعوبرعلانمءا.ح١ىلع\اءدهملسوهلعهللاىلصهنابقعتممهاذ١لع

هوعديبلكلالهجلاق.ناىلوالاورضموناوكذولعرنتاعدفمهثايسابشلرق

هيلعلزنهتمأضعبىلعىعداملهنافانثيبنامأوايندلايفمهنملكاهلانفهتمأقحيفباجتست
ةرخاللةرخدمةباجتسملاةوعدلاكلتىقبافمهيلعبونيوأءيثرمالانمكلسل
دارملاوعربتلاليبسىلعريغلانعررضلاعفدوريخلالهفلاؤسيه»يتمالةعافشهلوف«

ماقملادارملايهوةنجلالوخدل.جعتبفقوملالوهنمسانلاةحارايف,مظعملاةعافشلااهب

ىلص{هالكلذلىمسوادوماماقمكا9كثعي.ناىسعىلاعتهلوقيفروكذلادو.ا

عأهللاونورخالاونولوالاهذهدمحىملسوه۔اعهنلا



(٣٧٩(

ءاجام
نعينغلبلافةديبعوبأههلمضاو.تلاوهللعرضتلاوءاخرلايفءاعدلاىلعثحلايفه
نملاقهنانافءاخرلايفهوعداوكبرىلااوعرضتلاقهملسوهبلعةتلاىلصهنالوسرف

% ةدشلايفهتبجاءاخرلايفيناعد «

ةههلعضاوتلاوهلعرضتلاوءاخرلايفءاعدلاىلعتلايفءاجامزح

لاقهلوقه ةمحرفدنللاهندرفتايمهلعلوثبدحلابتكنمءعيثيفهدجأملثيدحلاينغلب

عفدهنماوباطايأ«هوعدافهلوتو»او.ضخاواوللذت.ىأهاوعرمضتهلوتههيلعهللا

يفيناعدنمهلوقو»هسكعةدشلاوندبلاةحصوقزرلاةعسءاخرلاومغنلاباجورذلا

يناعداذاهءاعدتبجأةعسلاوةحصاالاحيئاعدىلعبظاونميأةدشلايفهنبجأءاخرلا

هملسوهيلعهللاىلصءيبنلازهنعةريرهىبأثيدحنميذمرتلاحرخأوةدشلالاح
حيبأنباجرخأوءاخرلايفءاعدلارثكيلفدادشلادنعهلهللابيجتسيناهرسنم

يفيعداملماللاوةالصلاهيلعسنوينآههفربسنآنعيثاقرلاديزييبأةياورنمهريغو

لجونعهللالاقفةبيرغدالبنمفورعمتوصاذهبرابةكالملاتلاقتوحلانطب

هلعفربلزيمليذلاسنويكدبعاولاقسنوبيدبعلاقوهنمواولاقكلذنوفرعتاما

هيجنتفءاخرلايفعنصيناكاممحرتالفأبراياولاقمنلاقةباجتسمةوعدولبةتملمع

يهللااوركذاسيقنبكاحضلالاقوءارهلابهحرطفتوحلاهتنارصأفىلبلاقءالبلانم

عقوالفىلاتهللاركذيناكمالسلاوةالصلاهيلعسنويناةدشلايفمركذيءاخرلا

» نوثء.يمويىلاهنطبيفثبالنيح,سملانمناكهناالولفهىلامتهللالاقتولانطبيف

لاققرغلاهكردأاملفهللاركذليسانأيغاطناكنوعرفناو نالآهيلاعتةتنالاقفتنمآ

يفءاعدلجرلاناكاذايسرافلارايلسلاقوهنيدسفملانمتنكولبقتيصع.دقو

ناكاذاوهلاوعغشففورعمتوصةكالملاتلاقىلاعتهللااعدفءارضهبتازفءارسلا



(٣٨٠

» نموهتيطعأينلأسنمول

الففورء:سيلتوصةكمالملاتلاقهللااعدفءارضهبتلزنفءارسلايفءاعدبسيل

ةئلاكركذيءارسلايفهللاركذالاقفينصوأءادردلايباللجرلاقوهلتوعغشب
يفكلبيجتسينأهلعلكئارسموبيفهللاعدالاقهنأهنعوءارضلايفلجوزع

بابنماذهوهاباهتيطعأائيشينمبلطنميأههتيطعأيناأسنمهلوق»كئارضموب
يفءاعدهلمدنتدقناكهاعداذايعادلاةباجابدعوىلاعتهللانافصاخلادعبماعلاركذ

م۔مبلعةكئالملاوءاجردشأءاخرلايفءاعدهلمدقتنملةباجالانكلنكيملوأءاخرلا
دققالطالاىلعيعادلاناف(اضيأو)ءاخرلايفءاعدهلقبسيملنمفالخمهلعفشتماللا

ىلصهنعءاجوهئاعدباونةرخالافىطءيفهلرخؤيدقوهتجاحيفهلباجتسب هلعةتا

يفهلرخدبنأاماوايندلايفهللجمبنأامافهلبيحتساالاءاعدلابوعديرلسمنمامهلسو

نسلالاقومحرةعيطقوأئابعديملاماعدامردقبهبونذنمهنعرفكبنأاماوةرخألا
هنعرفكينأاماوايندلايفةباجالارهظننأامافءاعدلالكبيىلاستهللانايرصبلا
ملسوهيلعةتناىلصءيبنلاهنعةللادبعنبرباجلاقوةرخألايفرجأهلرخدينأاماو
تنأكترمأيلايدبعلوقيفهيدينببفقوبىتحةهايقلامونمؤبهللاوعديلاق

لهفكلبيجتسأنأكتدعووينوعدت لكناامألاقفبرايمنلوقيفينوعدتتنك
تجرفكنعجرفأنأكبلزنمنلاذكواذكموبينتوعدتسلأكلبيجتسأالاىنعدت
كبلزننلاذكواذكمويينتوعدوايندلايفكلاهنلجعينالوقيفبرايمنلوقيفكنت

اذكواذكةنجلايفاهبكلترخداينالوقيفبرابمعنلاقاجرفرتمفتنعجرفأنأ
اهنلجعينافلوةيفبرابمعنلوقيفاهنيضقفاذكواذكموبيفكلامضقأةجاحيفىنتوعدو
برايمنلوقيفتبضقاهرتمفكلاهيضقأةجاحيفاذكواذكموبيفينتوعدوايندلايفكال
الفهملسوهيلعهللاىلصةللالوسرهلاقاذكواذكةنجلايفكلترخداينالوقيف
نوكبنأاماوايندلافهللجعنوكبنأاماهلنيبالانمؤملاهدبعاهباعدةوعدهللاعدب
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هلترفغىقرفغتسانهوهتحريلاعرضتنموهتعفريلعضاوت »

ءاحام

يننل.لاقدبزنبرباجنعةديبعوبأهلبالانمرخالاثلثلايفءاعدلاىلعكلايفه

هملسوهيلعةللاىلصهلالوسر»لاقلاقةريرهيبأنعه

نمءيثيللجعنكيملهتيلايماقملاكلذ.نمؤملالوقيفلاقةرخالايفهلرخدا

ازدلايفهردقتعفريتمظملاعضاونمياههتعفريلعضاونموهلوقبيئاعد

رثأهيلاتلصوأيلالجويتزللاذتنميأههتمحريلاعرضتنموهلوقلةرخالاو

ونذنارفغىنبلطيأهينرفنتسانوهلوقولهتمحر ترفغيأ«هلترفغهلوقوههب

الفسانلانعاهنرتسيأهبونذهل اهنم:وشىلعبقاعيالوةرخالافالوايزدلايفاهبحضفي
نرافنليناو»ىلاعتهلوقدحىلعوهفاتلاةبونلوقبىلاعتوكرابتهنمدعواذهو

اذهيفو«بوتلالباقوبنذلارفاغ»ىلاعتهلوقوىدتهامناملاصلمعونمآوبات
ىلاعتهللادنعملعلاورظانلاةركفرهس٫امنيدلادعاوقوملكسلاعماوجنمثدحلا

متهمليللانمرخالاثاثلاينءاعدلاىلعكلايفءاجامح

عضاوميفيراخبلاوأطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلاةريرهيبأنعليننلبهلوق
لزنيلاق«ملسوهيلعةتلاىلصهتلالوسرلنأةريرهيبأنعمدنعهلوأوهحرحصنم

ينوعدينملوقفرخألاليللاثلثىتبإنبحايندلاءامسلاىلاةليللكىلاعتوكرابتانبر

نميهواهركديملاذهلففنصملادنعةعطقلاهفخهتبثتملوثيدحلاهلبيجتساف

ىكحوتقولاكلذيفهتمحروأهرمألزنيهانع.وليوأتلاىلاةجاتحملاةهباشنللثيداحالا

77رجحنبالاقاكلملزنييألوفذحىلعهلوآسرهطبضخئاشلاضعبنأكروفنا

يضميىتحلممهتناتآديعسيبأنعةريرهيبأنعرغالاقيرطنميئاسنلاداورام
يفأ7نايلعثدحوثدحلاهلباجت۔دفعادنملهلوتايدانمرمأ.لبالارطش
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ىنلأسينمهلبيجتسافينعدنمرخآلاليللاثلثىقبينيحىلاستوكرابتانبرلوقب

ءاحامهلرفغافرفغتسينموهيطعأف

لاقلاقةريرهيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأهةباجالالاجعتسانعىهنلايف»

عفدنياذهبويبطرقلالاقثيدحلاهلباجتسيعادنرملهيدانيدمحأدنعيماعلا

ىفايدانمهثعبييذلاكلا!كلذناسلىلعيأهىلاعتوكرابتانبرلوةيهلوقفلاكشالا

عوفرصوهوريخالاينعيءاحلارسكبهرخألاليللاثلثقبينيحهلوقلهتقولاكاذ

ةحرتاحفنلضرعتلانعساسلاةلفغودحهنلاتقوهنالتقولاكلذصخوكلثلهفص

ةباحالاولو,ةلاةنظمكلذوةرفاوةللاىلاةبغرلاوةصلاخةينلانوكتكلذدنعوىلاعتهللا

يهوةبطرثنمنأىختقيكلذوفنصملاةياوريفةلعلاواوفذحمهىنعدينمهلوت»

هلبيجأيأ٭دلبيجنسأفهلوقمماهفتسالاننأيخغتعيكلذوكلاسةياوريفةتاشم

نوهلوقلاامهطعأيأ»هطعأىنلأسلنموهلوقهبلطالنيسلاتسيلفهءاعد

واوكلامةاوريفسيلوفنصملاةباوريفنملبقواولاتابثابههلرفغأفينرفغتسي
راضملاعفرامابولطللنأةثالثلانببقرفلاوهلرفغأفهبنذنارفغينمبلطبمىنعمو

ىلاةراشاءاعدلاولوالاىلاةراشارافنتسالافىنبدوأيوينداماكلذوراسااباجوأ
لطلالاؤسلاوهبفباطالامءاعدلانألمتحمليقوثلاثلاىلاةراشالاؤسلاوناثلا

هلواىلعليللارخآليضفتثيدلايفوظفللافلتخاناود۔حاودوصقملازالمتحمو

نأوراح۔الابنبرفنتسملاوىلاعتهلوقهلدهشيورافتتسالاوءاعدلللضفأهنأو ءاعدلا
طرشيفللخلاعوقوهببسنالنمادلاضعدنعهفلختبضرتميالوباحمتقولاكاذ

طورشنم وأابءاعدلانوكيوأيعادلالاجمتساوسبللاوبرشملاورمملايفزارتحالاكءاعدلا
ىلامةتناهديربمألوأدبعلاةحلصملبولطملادوجورخأتيفةباجالالصحتوأمحرةعيطق
مهمءاعدلايفةباجالالاجعتسانعيهنلايفءاجامتحملعأةتلاو

ملسمويراخبلاوأطوملايفكلاماضيأهاورثدحلا«ةريرهفأنعهلوقه
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يلبجتسيملفتوعدلوقيفلجيملاممكدحالباجتسيملسوهيلعهللاىلصهتنالوسرلا

ءاحام

رباجنعةديبعوبأهتشناىنمحراملاتأشنايلرفغامهلالوقينأىمنلاىف

ةباجتسالان.هيباجتسبهلوق هلوةهبجكاذدنعهبجتسيف»(رعاشلالاق)ةباجالاين.ء

لجعيملامهلوقفحصالاىلعمرهللديفمفاضملامسالانالكمدحاويأمكدحال
هيلبجتسيلفتوعدلوقيفهلوقو»لجعتسييأةنكاسنبعامهناماوةيتحتلاحتفب

عرقوبوجونعرابخالاباجتسيهلوقديربنالمتحمم-مضعبلاقلاح.ت۔اللريسفت

ةثال:دحأبوهفبوجولاديرأنافاهعوقوزاوجنعرابخالاوأاهعوقوققحتيأةباجالا

هذهدحأبوجولطبخلاتوعدلاقادافهلرخديوأهبهنعرفكتوأهلأ۔املاجمءا.ثأ

ه۔ه:موهبىعداملبةباجالانوكيفزاوجلاديرأناواهميجصءاعدلايرعوةثالثل
يبأنعيذمرتلاوملسميفوطخلاونيقيلافضنمهناليلبجتسيمفتوعدهلوق
اموليقلجعتسيملامومحرةعطقوانابعديملامدبعالباجتسيلازيالاعوفرمةريره

عدبوثلذدنعرم۔حتسيفيلباجتسيرأملفتوعددقوتوعددقلوقيلاقلاجمتسالا

يأرارمث۔اللتوعدراركتوبتوايعأاذارسحنملاعفتساتالمهمرسحتسيوءاعدلا

أرارمثوعد تلصحةدابعءاعدلانالهؤاعدلبفيالءاعدلانمةلالمهلنمهريغلاقوةريثك
ثأملهنالاماةباجالا7ةدابملانملعنانمؤمللينبنيالفلصحتموأةباجالا

نااماوةرخآلايفهضوعىطعيلايندلايفهئاعدلوبقلزالايفردقيملهنالاماواهتقو
دايقنالانمكاذيفامممءاعدلايفنبحاملاحهللانافكلذيفغلابيوحليالو۔ةلارخؤي

نموراقتفالاراهظاومالستسالاو ءاعدلارثكينموهلحتفينأكشويبابلاعرقرثدكب

ملعاهنلاوهلباجتس.نأكشو

موزتشناىنمحرامهللاتئشناىلرفغامهللالوقبنأينلايفءاجامزيم
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مسالاكدحأنلوقيالملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقلاقةريرهىبأنعديزنبا
هلهركمالهنافةلئسملاىلعمزريلنكساوتئشناينمحراملاتئشناىلرفغاف

وهودوادوبأويراخبلاوأطواليفكلاماضبأهاورثيدمحلاكةربرهىبأنعهلوقه

م٫ض.بهلمحفيهنلااذهففلتخاكدحأناوةيالهاوق»سنأنعاضيأنيحيحصلايف

رفلادنعوهوهبزنتلاةهاركةهاركلاىلعمهضبوميرحتلاىلع هلوقهءاعدلابادآنمنيقب

تئشناينقزراملايراخبللةياوريفدازهكتثشناينمحرامهللاتئشنايلرفغامهللا

قيلعتلانعوهامناىهنلادوصةمنافءايشالاىقابلليثمتةثالثلاركذو ةئشملابقيلعتلانالةئيشملاب

بلطبالهنبهملميوهيلعرمالاففخيفيشلاىلعههاركىتأتيهنمبولطملاناكاذاهيلاجاتحمامن

ةروصهيفنالليقوقيلعتللةدئافالفكلذنعهزنمىلاعتةناوهاضربالا؛يثلاكلذهنم

الوبناكلذنمغونهلاناىلام۔مضعبراشأوهزمبولطملاوبولطملانءعءانغتسالا

لعمزهيلهلوقهفلاخمتيدلارهاظوعنميالهنافكربتلاليبسىلعالاقاذاالىنثتسملاك

نملعافءارلارىسكب4هلهركمالهلوقو«تئشنالوبالوحلودهجيا4ةلثسملا

د.ريامكحموءاشياملعفيىلامتهتناناىنعملاوجامفالخىلمعهلحاذا؛ئثلاىلعههركا

ءاشناولئاسلاءاعدںاجأءاشناومهكرتلعالوهلاعفأنمءيشلفلعهلهركمالف

ملعأةتناوةئيشملابقيلعتلاىلاجاتحمالفبجم
متمملسوهبلعةتلالصةللالوسرىلعةالصلاوحيبستلايفنورشملاوكلاثلابابلازح

لوقوهفحيبستلاامأملسوهيلعهللاىلصةتنالوسرىلعةالصلاوحيبستلايفهلوق»
هفلخدوهلال_جىقلبالاملكنعقلاںانملهيزنتااحيبستلاىنعموهللاناحبس

ءانتكاةجرتلايفامهيلعصنيملوبابلايفامهركَدهنافهللدملالوقوهللاالاهلااللوق
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ءاجام
٠ ينلا»نعد.زن!رباجنعةديبعوأهملسو4۔اعهللاىلصعينلا+لعهالصلالضفيف

نبركذلانمبتكالاةرمةئامموييفيلعيلصيدحأنماملاقهملسوهبلعةتناىلص

...يماوبعةالصءينلالعةالصلاةنسيف»هدهجايامزج
ةجرتلافالخدوحوهوهلعةدايزلاوءىلئلانع.77رزنلاباين4وهوأ.يبسنلاركذب

هل.اعدلايف«ملسوهبذعةتناىلصءيبنلافىلعةالصلاامأوهنعصقنلاوءيثلانع
ملعأةناواملسناو۔اسوهبلعاولص»ىلاتهلوتبصوصخملا

متكملسو4۔اعهنلا,لصءىنلالعةالصلالذنفءاحام ::--

نموهويباحصلاطوةسلفنصلااعلسرمثاد_ا4لا)نرباجنعهاوق »

نمءيثيفهدحأموهدنسيفطاهه3الفاهنحصلموكلالازنراجلبسام

يل.صيدحأنمامهلوق»هنعهللاىرفندملاهبدرفتاهلعلوثيدلابتك

ىلعهلمتشمهيلعةالصلانالكلذوهنيركاذلانمتكالاةمةئامموييفيلع

٩.4 دصان.ءادأنع>ءادابلاغتشالاو؛مل۔وهياعدتناىلصلوسرلا,مياف»ةوهللاركذ

نيركاذلانموأنيلفاغلاريغهونيركاذلانمبتكةرصةئاممويلكاهبلعبضاونف

هلامعأفصفتبتك4]هتاتكبدارملاولجوزحهنلاباتكيفنب>ودمملاارمثكهللا

4۔اع.هالصلالذففثاداحأتوءاجحدقوريثكلافهناالاوأددملاةة.فحهئاملابداراو

ةتناىلصهتلالوسر»لاقلاقملسمدنعةربرهيبأثيدحاهنمملسوهبلعهللاىلص «

ىلاعتهاوتكرجأ7يأارشعلع2ىلصة.حاويلعىلصن“:1ملسو.اع

4۔اعهلاىلصهنلالورلاتلاقيناسنلادنعسنل ١ نعو(اهلاش ٠ ارمعهلفةنسلابءاحنص )

تاثئ۔طخرثع4تط>وتاولصرشعهاعهللأىلصةدحاوةالصىلعىلصنم»ملسو

لغأهلاوتاحردرشعهاتعفرو

24 ملسو4۔اعهللاىلص.ىتنلاىلعةااصإااهذص ٣ ءاحا ٠ خس

( ح.حملاعماجلا ٤٩ يناث (
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) لسوهيلعتلاىلصهللالوسر)انانألاقدوسسميبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأف

» دعسنبريشبهللاقةدابعنبدعسسلجميف «

تامليلجىباحصيردباايراصنالاةبلعثنبورمعنبةبقعوهچدومدنميبأنعهلوق «
يفكلامهاورثيذحلاولوالاءزجلايفهتجرتتمدقتدقواهدمبليقونيبرالالبق

نبدعسسلجميفهلوق»ظافلالاضبيفريسيفالتخاممياسنلاوملسمواطوملا

فيرطنبةبلطنبةميزخنبمازحبةثراحليقوةميزخيبأنبةثراحنبميلدنبهةدابع
بيقنناكوحصألوالاوسيتابأليقوتباثابأىنكبيدعاسلايراصنالاجرزملانبا

راصنالاهياربحاصوهًواداوجآديسزاكوممصعبدنعاردبدهشوممعيجدنعةدعاسينب

لمحناكواهبهلهموقفرتعيةدايسوةسايراذراصنالايفاهبجوناكواهلكدهاشملايف

للاقيرادثيحهعمرودتاملوديرةنفجمويلكهملسوهيلعهللاىلصءيبلافىل
دعسنبسيقالادحاوتيبيفنولاوتينومعطمةعارأجرزلايفالوسوالايفنكي

«ملسوهينعةتناىلصءيبلا»ينوناموةن۔حرابخأدوجلاينهلهألوهلوميلدنبةدابعنبا
عيابفرمعوركبوباهيلاءاجفهسفنلعيابلةدعأسينبةمرقسيفساجةفالخلايفعمط

ناروحمهبماقأفماشلاىلاراسورمعالوركبأدمسميابمفدهسنعاولدعوركبايأسانلا
ملوةرشعىدحاةنستامليةوةرشععبراةنسليقوةرشعسمخةنستامنراىلا

الثاقاوهسىتحةنيدملابهتومرعشيملوهدسجريقخادقوهلتغ.ىلعاتيمدجوهنااوفلتخ

) ادحأنوريالورئبنلوقي

ههدابعنبدعسجر٭زخلاديسانلتقنحم
هداؤفطخمافن_ےمهسبهانيمرف «

ماشلابدعسهفتاميذلاموبلاهودجوفمورلاكلذظفاورعذكلذناملغلاعمساذ

اماچدعسنبريشبهلو»نكسرئبليقوهبنمرئبتودلااهنمم.يتلارئبلاناليق

ة.اء:نباوهنيملانوكسدعسو.تحةانثماهدعبةمحهملارسكوةدحوملاحتفبوهفريشب
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لصملااولوقلاقفهلأسهناانيزىتحتكفكيلعيلصنفيكفكياعيلصنناةللاانرءأ
چدمحلاىلعودمحسانئينىلعه

ىنكبجرزخلانبثراحلانبجرزملانببعكنبةبلعثنبكلامنبدزنبسالخنبا
لوأهنالاةياهدعبدهاشملاودحأواردبوةيناثلاةبتعلادهشريشبنبنامعنلاهنبابنايعنلاايأ
عمرمتلانيعموبلتقوراصنالانهةفيقسلامويهنعهتنايضرقبدلاركابأعيابن

كيلعيلصنناهتناانر.أهلوقفةرشعىتناةنسةمالانمهفارسدنادعبديلولانبدلاخ

كيلعلصنف.كقهلوقل(ايسآاو۔اسوهاتاولصاو:آنيذلااهمأب)ىلادنه!و,ىنا

هتوكسنوكبنال۔:حےهتكدفهلوق»ك_,اتةالصلابتئالاانذالافكان.اعيأ

هرمأامرظتنبهنال_هتدلوكلذمهاولافولنابحأفهلةمفرلاكلذيفذااهنماوتوأابح

٠4 44اأهنأان1۔زىت۔>حهلوف+نارذلاىفارثكأهرالهركذينذلامالك..ان1

ناةفانغيأهلأسلهنااننميتحكلامةياوريفولاؤدلاانيسنتوكسلالوطن٠يأ

ر٬كلايفليقفاقافتابوجواله.اتةالماابر.الاهاولوقهلوفلهاتنشوههركنوكي

هذهسفنبهيلعةالصل!امأوركذاملكليقومالسهبفدهشنلكيفليقوةدحاوةرم

4لعهتوكساهبوجومدعىلعلديواماقنالضفاهنكلواهبوجورلاقادحأناملعأالفةن.دلا

هاوتلزنيحنماهنيبلةبجاوتناكولودهسنبريشبهلأستحاهايام,..اهنعمالسلاوةالصلا

ىلاس ياهگدمحصانيبنىلعىلصمالاهلوقننالاىلاة>املاتقوهنالةاساستاو.اسوه,اعاولس

ه۔۔فشتوهنبوثملازحجابةرخالاىفوهتع؛رشءاقباوه:.دراهاخاودركذءااعاباندلايف4.ظت

هلوقلسنأنبكلاملاقهعابتاىأهدمحملآىلعوهلوقودوهلاماذمابهنايضفديأوهت.ايف

مهنمءايقتالاببغارلاونيسحيضاقلاهديقويوونلاهحجرونوعرفلآاولخدالهىلاع

ةناىلصهلوقوهنوتلاالادؤايلوانا»ىلاتهلوقهديؤبوقلطأنممالكلمحنهبلعو

ضعبيفونونلاكينايلوأناهلسوهات يشحملارهظتساوتتلكدمحملآثبداحألا

للحمالنيذلامهدلآليقوةقدصلاميرحتيفهفالخءاعدلامام.يفقحلاوهولوقلااذه
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هميهارباىلعتبلصامكه

هجاوزألقوفانمدبعنببلطملادبعينبِمشاهينبنمنونمؤملاهبراقأمهوةقدصلا

ليقوةيرذلامهيفلخديوهقدصلامهبلعمرحتنموجاوزالاليقوهتيبلهأليقوهتيرذو
هلوق»ملعاهتناوقحلاوهلوالاوشيرقعيمجمهليقوةصاخةمطافةيرذلالابدارمل

زا..ررعملاناممهدشنلاعضومنعلاؤسلارهتشارجحنبالاقئمهاراىلعتبلصا

لضفأهدحوهملسوهيلعهللاىلصآدح»نالهسكعانهعقاولاوهبهبثملانودهبشلمل
نوكننألضفأهنوكةيضقودمحملآهيلافيضأدقواهسالوميهاربالآوميهاربانه
نع4بيجأو«هريغللصحموأتاصحةال_صلكنرملضفأةبولطملاةالصلا

لاقهنأهلوالاةبوجأبكلذ ولهنأب»بتمتوهميهاربانملضفأهنأملينألبقكلذ
عرشوأمضاوتكلذلاقهنأيناثلاهلضفأهنأملعنادعبهبلعةالصلاريلكلذكناك
ةالصلالصألوهامناهيبشتلانأيثلاثلاهعابتالاةليضفكلذباوبستكيلهتمالكلذ
كيلعبنك)هاوقو«حونىلاانيحوأامككيلاانيحوأاناهىلامتهلوقكومفردقللال
نالفىلاتنسحأامكنالفىلانسحأكلوةكوهو(ركلبقنمنيذلاىلعبتكامكمايصلا
حجرو(كللاهللانسحأكنسحأو(ىلاعهلوةهنموهردفالناسحالالصأكالخديريو

الوسرمكيفانلسرأامك)ىلامتهلوقيفامكليللفاكلانأ(عدارلا)يبطرقلاباوجلااذه
لهجاكاليلخهلجمنأدارملانأ(سماخلا)كادهاكهوركذاو)هاوقيفو(مكتم ميهاربا
ىلعلصمفلاهلوقنأ(سداسلا)كلذميهارباللمجامكقدصناسلهللمجينأواليلخ
نأب(متو)دحملآىلعلصوهلوقباقلعتمهيبشتلابنوكيفهيبشتلانععوطقمدمح
تمقويتلاةالصلالثمةالصمهلبلطيفيكفءايبنالايواسينأنكميالءايبنالاريغ
ءايبنالايفنافعومجمابعومجمللوهامناهبشنلانأ(عباسلا)هلان.ءايبنالاوميهاربال
هاربالآنم تافصلابمبهاربالآوميهاربانمةريثكلاتاوذلاكلتتلبوقاذاةرثكب
فنصملاةياورىلعىتأتيالباوجلااذهو(تلق)لضافتلاءاقبنكمأدمحملتلاةريثكلا
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ىلعكرابو ديجحعديمحكنانيملاعلاينميهاربالآىلعوميهارباىلعتكرابامكدمحملاىلعودمحم

هانملعامكهتاكربوةنلاةحرو؛ينلابيآكيلعمالسلاةديبعوبألاق(ميبرلالاق)متملعدقامكمالسلاو

دمحلآىلعودمحمىلعكتكربرهظايأكرابوهلونإلهلآنودميهارباركذاهيفناف
ليقوةماركلاوريملانمةدايزلاةكربلابدارملاوميهاربالاىلعوميهارباىلعاهرهظأامك
تكربموقنمهرارمتساوثااذتابثدارملاليقوةيكزتلاوبويعلانمريهطتلادارا

دارملامئقاحساوليعامسانمهتيرذمهليق(ميهاربالآو)ضرالاىلعتتبثيألبالا
نودنولاصلاوءادهشلاونوقيدصلاوءايبنالامهيفلخديفنوقتملامثمهنمنوملسملا
ةلاحمالهلآيفنولخادمهفرجاهوةراسريغنمالسنميهاربالناتبثنامثمهادعنم

ثدحملكليقوكلفلانطبهاوحامليقوقلخلافانصأنيلماعلابدارملانيملاعلايفهلوقل

امأديحديمحكناهلوقهطقفنجلاوسنالاليقومهنمءالقعلاليقوحورهيفامليقو
اباكأدملاتافصنمهللصحنموهوهنملبأودومحمىنمبدملانمليفوهفديملا
يفلككنمةفصوهودجملانموهفديمحملاامأوهداعلاعفادمحميأد.املاىنموهليقو

متخةبسانموماركالاةفصىلعلديد_جلانأامكلالجلاوةمظعلمزلنسموهوفرشلا

هبهونتلاوهملعهؤانثوهثداهللاميركتبولطملانانيميظعلاني.سالانيذهبءاعدلااذه

ليلعتلاكاهنأىلاةراشاكلذيففدجملاود_جلابلطمزلتسيامكلذوهبيرةتةدايزو

ميركةفدارتملامعنلانمدحلاهببجوتستاملعافكناينعملاوهللي.ذتلاكوهوبولطم

نيدلاحتفبيورمتملعدقامكمالسلاوهلوقخلاكدابععيمجىلاإا۔حالاةرثكب

مياعتلانميناثلاوملعلانملوالاوهو.تماعيأماللادشونيملامضبوةففملاماللاركو

يقوحصألوالاليق لاقاذهلودهشتلايفمالسلانمهوملعامهبدارملاوحيحصامهالكل

يفيأهانماعاكهتاكربوهللاةمحرويبلااهيأكيلعماللاةديبعوبألاقهللاهجرعيبرل

وهوًلامتحاهبفربلادبعنبايكحورهاظلاوهكلذبمالسلاريسفتورجحنبالاقدهشنلا

ضايعهركذاذكورهظألوالالاقوةالصلانمهبلاحتييذلامالسلاهبدارملانأ
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ءاجام
هبلعةتاىلصهنلالوسرلاقلاقةريرهيبأنعديزننبرباجنعةديبعوبأليلهتلالضفيف
ردقءىشلكىلعوهورجلا4)وكالاهلهلكيرشالهدحوهللأالاهاااللاقنمملسو

يفولاقليقاذكاقافتاهبديقتياللاحتلامالسنأبروكذاالامتحالامهضعبدروهريغو

مالسلعلوقبنأيلم+ال-.حتسا1٩ةكراملان٥ةعابحمزج٨رظنقاغتالالعن

ناهلقوضابعهركذك.اعمالسلاهتاكربوهللاةرجروءىتلااهيأكيلعمالسلالاحتلا

عأهللاوهاهريغودلز

م:لياهلالذضففءاحامت

وملاكلاماضيأهاورثيدحلاهتربرهبأنعهلوق» هةتناالاه!االهلوقلل.ويراخبلاوأط
ةديذ.هاهمفننم٤اةداطمةة.هلايمنناب%بةمتولدريغدوجولايفوأاناهلاالريدنتلالو

مزلبالفصوصخملادييقتلاعمةيهاملابلسىلعتلدةديق.تيفناذافديقلكعمانافتال

ادتيملاعضوميفهلانافبرعلاناسلىفر.يالنممالكاذهنابضرتعاورخآديقماهن

ءانغتسالانافالاوأادت.مللربخنمديالذنبريدغتلاىلعوالمساهريغدنعو٥و.دسلوقلع

اهبفةيهاملانال؟ئثبسيافةقاطمهيهلاللايتناكرمضماذاهلوقامأودسافرايضالانع

دوجوالوة_۔ھامالن"قرفلذدوحولام٠الااندنعههاااروصتتالودوحرلاىمتن

ربلااذاقولوفراعملافلم.الالنالربخالهلاالن٥لدبعفرعضومفهللاااهلوقو

نيبولشلازاجأنكمربلافيرمتوادتبملاريكنتنمهيلعمزلباملاضيأحصيالفالاوأادتملل
هلكيرشالهدحوهلوة«ىفنلاف5ركنلابادتالاعوسيوةفرءمنوكيادتملاربخنا

نوكتاللاحلانالادرفنمةلوأملاحهدحوفهنلاالاهلاالنمدافتسملارصحالناديكات
قاطمميام4تالا١هلرو+لوالاىنعأةدكؤمينانلاحهلك.رشالوةفرع٠

ةلجچريدقءيشلكىلعوهوهلوق»ليجلاىلعءانثلايادجلاهلوهلوق»فرسدنلا
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هلتناكوةئي۔ةئامهنعتيحموةنسحةئامهلزتكوباقررثعلدعهلتناكةرمةئامموييف

كلذنمرثكألمعنمالاهءاجاملضفأبدحأتأيملويمتحكلذهموبناطيشلانمآزرح

تتشو
درفجةلوأملهدحوريمضنمالاحه“هلكيرشالفلعجلالاددعتعنمنمواضبأةلاخ

يأهموييفهلوقفتافوطعمكلذدباموهليفرورجملاريمضلانملاحكلملاهلاذكو
باوثلاهللصحكلذىلعدزيملودحاوموييفةرمةئاماملاقنمنأديفيوهومايالانم

حتفبلدعهلوقو»»ةملكلاهذهيأ«تناكهلوتههلفعوضفعاضنفروكذلل
ةنسحةئاملتكوهلوةإثنيشلانوكسب(رشعو)باقرةرشعقاتعاباونلثميأنيعلا

هلوقلزئاجنيهجولاالكوءاتلاةدابزبتبتكوكلامةياوريفو نميأيةئيسةثامه:عتيحم

ناطيشلانمانصحيأيازلبوءارلانوكسوءاملارسكبازر>هلوقو»هبونذرئاغص
لصحملاباوناهنموباقررشعلقتعملاباوثاهنمءايشأركذلااذهباوثنمهللصحدقف
ىتحكلذهموبناطيشلانمظفمنحهنااهنموهتائيسنمةئيسةئامريفكتاهنموةنسحةئام

كلذنمرثكألمعدحأالاكلامةياوريف«كلذنهرثكألحنمالاهاوقو»ىس

لصتموأهيلعديزيهنافلمعامرثكألمعدحأنكايأمطقنمءاننتسانيتياورلاىلعوهو
لاقوهيلعديزينملقهناوركذلايفةيامةئاملاناىلعهيبنتهيفربلادبعنبالاقل.وأتب

ديربنالمتحموءوضولايفلمملاراركتكةعونممكلذىلعةدايزلانانظيالثلدحأالا

نمرثكأبابلااذهنملمعدحأالاهبءاجاملضفأبربلاباوبأرئاسنمدحأينأيال
الاهلوقوروكذملاباوثللةياغاهناىلعليلدةئاملاركذضايعيضاقلالوقهوحوهلمع

هنانظيالثلهباسحبلضفلانمهلئاقلنوكيفددملااذهىلعةدايزلاديرينالمتحمدحأ

ةدودحملاننسلاتاعكريفاكاهيلعةدايزلايفلضفالهناواهدعتنعىهنىتلادودحلانم

نأالايأهريغوركذلانمسنجلااذهريغنمةدايزلادارتنالمتحموةراهطلادادعاك
لصحمرجالانايذنقيثيدحلاقالطارهاظوةحلاصلالامعالانمرذنآالمعدحأدبزي

هرخآيفوأراهنلالوأيفسلاجموأسامحميفاقرفموأايلاوت.مويلايفليلهنلااذهلاقنل
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. احام

لاقةريرهيبأنعدبزنبرباجنع«ةديبعوبأفهةالصلادعبحيبستلالضفيفف
ةئامهتلدملاوهللاناحبسهتالصرثأىلعلاقنمملسوهيلعهللاىلصهللالو۔رهلاق

ههاياطختطحةرمإ

لوأيفاذكوهراهنعبيفآزرحهلنوكياراهنالوأيفلاوتمهبينأينالضفالانكل

هليعيجيفآزرحهانوكيللبالا

متهمةالصلادعبحيبستلالضفينءاجامتح

فالتخاعملسمويرأخبلاواطوملايفكلاماضيأهاورثيدحلاهةريرهيبأنعهلوقه
ةئاممويينهدمحبوهتناناحبسلاقنمكلامةياوريفوههتالصرثأىلعهلوقلهريسب
لضفالانايوونلاركذوحبصينمحويسعنمحلاتنهتاباورلاضعبيوخلاةرصم

هحت,الوكلامةياورىلعهجتياذهوليللالوأيفوراهنلالوأيفانلاوتمكلذلوقينا

٭ةللاناحبسهلوقةضيرفلاةالصاهبدارالوهتالصرثأىلعلاقهنالفنصملاةباورىلع

لاذرلام.جودلولاوة.حاصلاوكرشلايممامزليفصقنلكنم4قابالايعهللاهزنتيأ

مسانراحبسوةلفانلاةالص٩داربوقاعيوركذلاظافلأعزجه.داربوحيبستلاقلطاو

هللاتحبسك\أح.سهللاتحمسهربدمعتفوذحملعفلردصملاعفوممقاوهز١لعبوصن٠

هنوكزوجوهللاتحبسيألوعفملاىلافاضهوهوافاضمالاابانلم.تسيالواح

هلوة.كرعشلاففاضمريغءاعولوالاروهشملاوهسفنهللاهزيألعافلاىلا57

هدمحوكلامةياوريفوهتلليمجلاءانالايأههللداوهلوقزف(ههزنااناح,۔مئهناحبس)

ىفوههاياطختطحهلوف»ةقرفتموأةبلاوتميأهةرهةئامهلوق»هدمحاسبتلميأ
هللانلعييضنلانم4رنابوهنبنوكياماباطالادارااوهاياطخهعتطحكالامةياور

تائيسلانبهذتانسحلاناىلامتهلوةتكهلةرافككلذىفنوكيهناىنعملاوهيلع
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ةتناىلصهللالوسر)نأتعمسلاقدبزنبرباجنعاةديبعوبألهرحبلادبزلثمتناكولو

موبتاذىلص(لسوهياع وهوامنآملكتملانملاقفسانلالعلبقأهتالصنمفرصنامفهباحصأب

فأنعديزنبرباجنعهةديبعوأچثيدحلاهبفاكرابماطريثكآدحدمحاكلوانرلوقةب

ةتنالوسر)نأيردملاديعسل همسوهيلعةتناىلص

ىضاقلالاقسمشلاهيلعتمطاموحةرثكلاىفةملابملانعةيانكهرحبلادبزلثمتناكناوهلوة»

ةئاملافاعضأفامضأرحبلادبزددعنالليلهتلاىلعحيبستلالضفاذهرعشيدقوضايع

ءاجاملضفأبدحأتأيملوهيفهلوقضراعيفليلهتلاةلباقميفةروكذل ليلهتلانابامهنييممجيفهب

وضعلكبهللاقتعأةبقرقتعأنمءاجهنالاهعيجاياطملاريفكتوحيبستلالضفىلعديزب

اهنمددعامرص>دعلاموعاياطخلاريفكتقتعلااذهلصرانلانه4:ماوضعاهنم

ثدحلاهديوةدحاولالعةدئازلاباقرلاقتعهدازاموةحردهامةدايزمشاصومح

دحوتلاةلكوهوهلقنمنوثيننلاووههلاقا٠لضفأهزالاماركذلالضفأرخألا

تيدحلايفهتلالالالنمضىفلخادكلذعيجومظعالاةللامساهناليقوصالخالاو
ههوهمةمو٩زمغتهللاناحمسقوطنففهلنضتمحيبستلاود.حوتلا٣حردلالهلاوقباسلا

نرالحيجسالان٥لضفأنوكف4٩زاهمومهودحوتهللاالاهلاالقوطنمود.حون

وحمود.محتلاوحيبستلايفةدراولالئاضفلاولاطلنالاقهنعأشنهزنتلاولصأدمحوتلا

نظبالفكلذريغومارلانةراهطلاكلاكللاونيدلايففرشلالهاليهامناكلذ

ىتحتلينأهتامرحوهتنانيدكهتاوهتاوهشنمءاشامىلعرصأوركذلانمدأنمنأناظ
لعالوىوقته.مسيلهناسلىلعهارجأمالكبنبا٨اكلالزانمغلبونيسدقالانبرهطملا

وبتاذىلصهملسوهيعتناىلصهنلالوسرناتعم۔هلوق»حلاص فرىصناالفهباعصابم

١ال.۔نص اريثَادجرجلاكالوانرلوةيوهو\ر١ماكلانملاةفسانلاىلعلبق٩

هءامنوةالصلاباتكنمدوجسلاوعوكرلابابيفهركذمدقتهثيدحلاهبفاكرابمابيط

(حيحصلاعماجلا٥٠يتا)



(٣٨٤(

هتاريبكمتثال:فرشلكلربكبوزغوأجحنملبنأاذاناك «

الوأاهبتكماهنوردتساك_امنبالوا.طرتأردقلهللالو_سراب ٢ ملجرلاق

دحأويراخبلاوكلامهجرخأدقوفنصملادنعلس۔رصثدحلاوكلانههحرشمدقتدقو

ع ١ هللاوعفار.ةعافرثادحنميلاسنلاودوادوأو

يفروكذ.هتاريبكتثالثفرشلكىلعربكبوزغوأجحنملبقأاذاناكهلوف «

هلااللوةبثهماتوكلانههحرثمدقتدقوجلاباتكنمةيبلتلاوجحاللالهالاباب

نوب\نوثآردق2لكىلعوهود_جلاهلوكااااهلهلكرشالهذحوهلاالا

ىمتناهدحوبازحالامزهوهدبعرصنوهدعوتلاقدصنودماحانبرلنودباعنودحاس

نبلماكااهبحصوهلآىلعونيلسرملاديسىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرهل«دجلاو ««

سيخةوحضهضييرتءامتناكوفرتعامهلضفبوىدنقامهادهبنملكىلعوفرشلكيف
ثلاثلاؤزلاىلامهنلاءاشناه۔ل٫و ٩١٥ ةنسرو,شنمهجلايدنثنذضملايلعرال

تحيحصلاعماجلاةيشاحنمياثلا ٠ زحلاتسرهفجح

7.7 ةنرمةےم

4 ملاباتكإ» ٢.. . و

ءاروشممويموميفنوسابابلا ٨ أ.ىزويبرالوهسانباب
.. مايصيفلوه:روعسباب

هفرعمولو . . .,.
‘ . ا ١ رفنلاقناضمر

را٠ وشاعمهىقءاح ٩
٢ وسلشتيفاج ١ رفسلايفراطلا.موصلاينءاجام +

ة۔اهااؤءرا,شءاح ١١ َ َ :اهاايلءراوساعموصيفاجراطهالاىلعموصلارايتخايناجامه
السالاو

, ؟ ٢ ةجاحلالارلاىف
شإك.,مماناةنالث۔وصىفءاجام ٣ رلكنم"_ ١ اموصيث"ىلازاضوفمرطفلاوموصلاناءاجام ٧

١ .,م ١ 4: 9س:ء و-م ٨ موصيف . ١٥ رفاسملاراتخا



(٢٨٩٥(

ةرصةدم

زاملايعنوةجموملاناىنءاجا. ٠ ؛ه|هيلتلصيبلاموصيناجم 6١
ةمناشملاوثفرلانعنا,هشموصلصفوملسو

4 ةقدصلاوذاكزلاباتكه.ةفرعموموصيفءاحام ١٨

باصنلاىفزواوسماحلابابلا ٥١| رطفيايفزوسخاويداملابابلا ٨

راملاةاكزينءاجامه٢|روحسلاوراطفالاتقوومئاصلا

لكنمبانلاريداقميفءاجامه|ارطفمحبصأابنجحبصأنمزاىف ٠

ةاكزاافانصأنمفنسناضهريفرطفأنمةرافكيفءاجام ٢
رطفلاةاكزيفءاجامههماملارطفتةبيغلانايفءاجامخ

زاكرلاةاكزيفاجام ٦٠ اصالةلبةاايفءاجامده

الامنوسخاوسداسلابابلا ٦٢ روحلاتقويفءاجام ٧

ةاكزلايفذخؤيريخأتوراطفالاليجستيفءاجام ٨

ة.شاملانمهذخأعنمامفءاجام7روحلا

نع'يدرلاجرخمزأيهنلايفءاجامده|ردقلاةليليفنوسخاويناثلابابلا .

سخلاجارخاىلعثحلاوةقدصلا|نعيهنلاىفنوجاداثلابابلامه
هتاكزنعىفعاهنوسخلاومباسلابابلا ٧ كشلاموبونيديعلامايص

ىفدعولانوسخلاونماثلابابلا ٠ لالحلاةبؤرىفءاجام ٦

ةاكزلام.نيديلاوكشلامويموصنعيهنلاف ٣٣

ةاكزلامناملتقىفءاجام ١ نعيهنلايف"اجامء لاصولا

هالصلبتتالةكزااعنامنااجامبجأناضمرلضفذوخلاومبارلابأبلاج
ماصنميفءاجام منامب.ذمتيفاجامهاياستحاوانامماناضمر ةاكزلا +

ةفدصلايفنوسخخاوعساتلابابلا ٧ مناصلامففولخيفاجامه

رانلاءرفطتةقدصلان!ءاجام ٧ نايبىفه مولاةلإضهلقحتسملامئاصلا



)٦٩٣۔

ةنيمةذرىم

نمريخايلعلاديلازا"اجام٨ هنال:لاىناكنينثالاماعطناءاجام١٠٢|ىلفسااديلا

ةرمثلالوابقدصتلاىفءاجام١٠٣ءو۔لاعراصمقنةقدصلاناءاجامه.

ة۔,لوللءاعدلاةباجاىفءاجام٠١٠٥|ةقدصلهالاىلعةقفنلاناءاجامه.

ةلولاماعطىفءاجام١٠٦|لئاسلا.اطعاىلعكلايفءاجام٨١

لضفىفاجل.١ منمنعىهنلاىف١٠7|هاقسوأاياس۔مطأنم الك.)اهمنميلءاملا
ضرقلاوةيطءاالضفىفءاجام١٨نيك۔اافصوءاجاممب

ناريجلانيبةقفارملاىفءاجام٠١٠١|ةللاليجسىفةقفنلالضفىفءاجام-٨

باداىفنوتسلاوثكلانلابابلا١١١دلاةقدصلضف٢ءاجامهه

بارملاومامطلالاللالاملانمةئدصلايفءاجامهه
دحاوىممىفلكأيملسملناءاجام١١١|قدصنا.لضفأيفنوتساابالا٦

ءامماةء..۔ىفرفاكلاوماهطاايفةكربلاوهب

ضئالارؤسنمبرشثلاىفءاجا.١١٤|هيلاهلا.بحأبقدصتنمفءاجام»

بارشلاىفمقيبابذلاىفءاجا.١١٥|براقالاىفةقدصلالذفأناو

يذلاءانالانمبرشلاىفءاجام١٦٧ةحنااهءاجام٨٩

ةراهنمتبرشماعطلايفةكرإلاىفءاجام٩٠

ءانالايفسفنتلانعيمنلاىمءاجام١١٨|هركتنهنوتسلاويداملابابلا٩٤

براشلانيعىلعسلاجلاناءاجام٩ةلثسملاوةقدصلاهل

هدعببرشلابقحأةقدصلاهللحمالن“يفاجام٩٥

ءالابعنعىهنلاىمءاجام٠هلئسملانعريغنتلايفءاجاه٧

سيجلالكاىفهاجام١٢٢|ةقدصلامهاجنوتسلاويناثلابابلا٠١

قيوسلالكاىفءاجام١٢مامطلاو

رحبلاديصىفءاجام٤راجلاةمهاميفءاجام٠١



(٢٨٩٧(

ةمةنيع

ملسوهبلعتلاىلص'يباةيبتيفءاجام٦١دب|لكالادنتاهنعىهنلالاوحالايف ٨

وزغوأجحنملبقأنمهلوقيابف ٠ امئاقبرشلايفءاجام .٣؛

كمنمةيورتلاموبلالهالايفءاجام ١٧٣ | اقسلاىفنمبرشلانعيهنلاىف ١٣٣

ىنمنمريبكتلاوةيباتلايفءاجام ةفرعل ١٧٧ | نمالابارشلاىفةنسلاناءاجا. ١٣٥

مرحملالسغيفعبرلابابلا ١٧٨ ةأأىفبرشلانعىقنلاىفءاجام ٣٦

هتو.دعبمرحملالسغيفءاجام ١٨ ةضفلاوأبهذلا
ه۔أرمرحملالسغيفءاجام ١٨١ بضلايفهاجام ١

رلاىتتيامسماملابابلا ىتيالاموم ١٨٢| نمبانيذىلكلكأناءاجام ١
سا.الانهمرحملايفتيايفءاجام ١٨٣ مارحريطلانمبلخوعابسلا

امانةمرح.الزو+نيتلاباودلانايبيف ١٨٩ ةيذالارلامولنعيهنلاينءاجام ٣

مارحاريغكملوخديفءاجام ١٨ ة:لادلتعاتالايفءاجام ٦

اهفيناملالنقىفو«جلاباتك ١٨

دجسملاوةبعكلاىفسداسلابابلا ٦١٩٢ | جحلاضرفيفچلوالابابلا ٩

ةورالاوافصلاومرهوهوجلاهكردأن.يفءاجا. ٨

تالافةال۔ملافءاحام ١٩٢ ١ يخارتلاىلعجحلابوجوشءا+اماه ٢

ةبعكلاءانبيفاجام٩١ه|ةرصرمعلا,يفبحمجحلاناءاجام :ه١
ملسوه.اعتلاىلصهلوخدىف"اجامههمأنعلجرلاجحيفءاجام ١٥٦

حتفلاماعة۔.كلامارحالايفتيقاوملايفناثلابا,لا ١٥٧

نابرعتيبلابفوطنالهنا"اجام ١٩٩ تيقاوملنايبيفءاجام ١٧
فاوطلايفلمرلاىفءاجام فوقولاو ٠٣ ةنيدملامرحيفءاجام ٦.٠

نطبيفيعسلاوةورملاوافصلاىلعةكممرحيفءاجام ١٦٢
رحنلاوامعنببيداولاةيبلتلاولااهالاهكلاثلابابلازه ١٦



(٣٩٨

ىدهلابوكرىفءاجام ٣ ابكارضيراافاوطيفءاجام ٢٠٧

ةمبسنعةندبلايفءاجام ٤ افصلابءيدبلاينءاجام ٨

ءاسنلانعرقبلارحتيفءاجام ٢٤٦( يسلالصأيفئاجامه ةورملاوافصلانيب
نعهسأرلحنمةيدفيف.اجام ٢٤٨| . ىنايلنكرلامالتسايفءاجام ٢٣

مرحموهوىذامارلاتيبلاقارتحايفءاجام ٤

دارفالاومتمتلايفهمساتلابابلاه ٢٥١ ملسوهياعهللاىلصهتبطخىفءاجام ٦

ةصخرلاونارقلاوةبمكلابابىلعحتفلاموب
جلاىلاةرمملابعتمتلايفءاجام ٢٥٣ ىنموةفلدزملاوةفرعيفمباسلابابلا : ٣

جحلابدارفالايفءاجام ٢٦ ةفرعبفوقولايفءاجام ٢٢٥

قلحلاميدقتيفةصخرلايفءاجام ١٥٧١ | ةال_صوةفرعنصعفدلايفءاجام ٦

أطخيمرلاىلعرحنلاومذلاىلعةلدزملاءاشءلاوبرغا

مرحمالديصلاىفورثاعلاباباا « ٨ ةفرهبملسوهيلعتلالصهتبطخيفءاجام ٢4

ديصلالكأنممرحملاعنميفءاجام ٢٦٠ | ةفادزملاوةفرعنمعفدلاتقوف ٢٣٦١

د.صلا:مرحملالكأىفءاجام ٦٢ عفدلايفريدلايفءاجام ٣

هلجأنمدصيملاذاةفلدزملابتالصلايفبوبأىبأثيدح ٣٤
ل۔ههتامهرشعيدالابابلازه ٦٤ ىنمررسلايداوىفاجام ٢٣٥

ىنمتتيبلايفءاجام جملايفضئاحلاقيرشتلاىلايل ٦
ةرمعلاىلعججحلالاخداىفءاجا. ٢٦٥ | ءازجلاوىدملايفنماثلابابلا ٢٣٨
ضئاحالعداولاحيفءاجام ٠ هيدلاو

ةراهطريغىلعكسانملالعفناءاجام ٣ مارحالابجوباليدهلاديلقتنايف ٢٣٨

تيبلابفاوطلاالازئاجللحتباليدهلاقاسنمناءاجام ٢

لامهالاءاسفنلالاستغايفءاجام ٤ ةرمعلا..لمعنم



(٢٩٩(

ةرذعةذإرع

رتسلجرورجألجرلليحلاناءاجام ٣١٠ | ةرمعلاوجحلالضفرشعيناثلابابلا ٦
زولجرىلع . .. .

ةاليبسينورلامماجرصعاسا ٣١٣ ىلعقيلحتلالضفيفءاجام ريصقتلا ٨

ةناالاهلاالاولوقيتحسانلالاتقيفءاجام ٣ داهملاباتك ٦

انيسيلفحالسلاانيلعل>نمناءاجاه ٢١٦ | ةيلايفهرشعكلاثلابابلاف ٨٢
ةللاليبسىفةحورلاوةودفلاىفءاجام ٧

ةلسهلناكاليتقلتقنهناءاجام ١٨ رسعلايفةعاطلاوعمسلاىلعهع.لارز ٢٨٢

ةراغالاتقويفءاجام ٣٢٢| اورسيلاو مئالةمولهتنايففاخمال
اهناونيمناغلةمينفلاساحأةعرأنأءاجام ٣٢٥ أافة۔ءاطاوعمسلاىلعةعيبلايفءاجام د٢٨

ملسوهيلعةئلاىلص.ةنالودرلنك.اورفيالنأىلعةعيبلاوعالطتسا

دوللايفءاجام ٢٢٧ |[ اهفةلاقالاحصتالهناومال۔الاىلعةم.لايف ٧
(زئانلاباتك) ٠١٣٠ [ . .ا.,دلاةدعيفمثععبارلابابلا ٩

لسغلاونفكلاىفرشعنماثلابابلا ٠ ناودبهشهلامنودلوتقملاناءاجام ٠

ءايحالاسبلضايبلابا,حتسايفءاجام ٣٣١ | رئاجناطاسدنعقحةلكلاحعالالضفأ

نفكلايفزوجيالهناوتاومالانيفكتوةءادهشلانا:اجام ٢٩٢
هتايحىفهلبنازوجيامالاتيمللةراقلوأدنهلرفغيدهثلاناءاجام ٢

لضيالةكرعملاىفلوتقملاناءاجا. ٣ فبلاريغبءادهشلاىفءاجام ٣
لاملاسارنمنفكلاناءاجام ٣ ةداهشلالضفيفرمشعسماخلابابلا ٦

ةارحالنفكلاةفصىفءاجام ٤ ةداهشلاىنمتيف:اجام ٧

لجرلانيفكتةفصىفءاجام ٥ ةللاليبسيفملكبينملضفىفءاجام ٧

تيللالسغةفصىفءاجاه ٣٢٣٦٧ | هليبسىفدهاجمللةللالفكتيفءاجام ٠

تيالزيهحمىلاةردابملايفءاجام ٣٤٠ | نيدلاالاةثطخلكرفكتةداهشلاناءاحام ٠٢

ىتوملالسغمكحيفءاجام ٣٤ ١ لسفالةكرعملادبهشناءاجام ٣٠٨
,لسغدنعةارملارعشقيرفتيفءاجام ٢٤٢ اوجووزفلاىنمتيف باحالالجالفلختلاز ٠٦

) زئانجلاةالصيفرشععساتلابابلا (٢٣ ... ليحلايفرشعسداسلابابلا ٣٠١٧

لضفأتيملاىلعةالصليلوالاناءاجام ٣ ليخلاةقباسملاىفء'جام ٠٧
اعروموقلامثلجرلااهيلعلمحمسرفلايفءاجام . ٩

ىلعةالصلاوزئانحلاىلعريبكالاىف باغلا ٤ عابتاهدجم



)؛٠٠)
هنع”

يبنللمالسلاهيلعليربجةيقريفءاجام١لهأىلعاسوهيلعةللاىلصهنالصيفءاحام٤٧
ملسوهبلعةللاىلصعبتبل

فملسوهلعهللالصهثاعديفءاجام٣٧٢روقليفنورشعلابابلا٣٤٨

كءاقستسالاروبقلاةرايزيفهاجام٤٩
يفملسوهبلعةلاىلصهناعديفءاجام٦رو.ةلاصيصبنعىهنلايفءاجامه.

.هدوجسهلهأءاكبتيملاسذعتيفءاجام٣ه. هتلضفوغاعدلابدانورشعلاويناثلابابلا٦ءادلا"دمةمهلعش.07

لالحلااذايبءاعدلاىلعثحلايفءاحام٧ة7776
ماركالاويشعلاو

أبتخادقملسوهبلعةلايلصهنأءاحام٧روبقلاةرايزدنعلاقيامفءاجام٥
حيرتسمىلاتيللاميسةتيفءاجام٦ ةمايقلامويهتمالةعافشهتوعدهنهحارتسمو
:اخرلايفءاعذلاىلعثحلايفءاجام٢٧٩)نمُاربتسالاكرتبرقلاباذعيفءاجام٥٧

هلعضاوتلاوةلعرضتلاوةءيمنلإبسانلانيبيثملاولولا
رخآلاكلئلايفءاعدلاىلعثلايف:اجام٣٦ربقلاباذععامسيفءاجام٩

لي"انمتيللاطبغينامزلارخايحلانا:اجام٠
ةباجالالاجءتسانعىهنلايفاجام٨٢هربقيف

نايلرفغامهللالوقنأيهنلااحام٣٨٣(راكذالاباتك)٦١

تئشناينمحرامهللاتئش+اعدلانورشعلاويدامحلابايلا)١

ةالصلاوحيبستلا(نورشعلاوتلائلابابلا)٣٨٤|هيلعةلاىلصةللالو۔رملعتيفءاجام٦٢
لسوهبلعةناىلصةلالوسرىلع{{هلعدلاهباحصألسو
ةلالصينلاىلعةالصلالضفيفءاجام٣٨٥|نمملسوه_لعةلاىلصهناعديف:اجام٦٤

لسوةيلعليالافوج
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