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عقرو‹عامحإلاوةنسلاوباتكلابىفضابألابهذملامعدىذلاهللدمحلا

هدهعمتاقلطلعجو«عادتبالامکحىلاعتوكرابتهلنيصلخحلاهعابتأنع

ءعاطقاالبهلموديًادمحلجوزعهدمحأ«عازنلاوقاقشلاعفرتىفايرلا

هلإالنادهشأو«عاستاهتمحرىقانلنوکیارکشیلاعتوهناحبسهرکشأو

قحاةدمعهلوسروهدبعًادمحانديسنأدهشأو«هلكيرشالهدحوهللاالإ

:.ملسوهلآوهيلعهللالص«هدنعنمفةادهملاهتمحروهدابعىلعهللاةجحو

ردصلاىئهلاجرركذىلعلمتشيىغابألابهذملاىفباتكاذهفدعبامأ

ىلاةجحلاو‹هناكرأالعتماقىلاةماعدلاوهللصألامهمہمالءلوألا

هردصممهفءمهمازكرملاوهىذلاًادىملاو«هناينپالعماقوهملاعمتتبث

سيلفهلًادبمالاموهيلعدمتعيالهللصأالاملکوهدرومهبفرعيىذلا

ءاعبهذملاسارغدمعىذلارملامهبهذملاردصو«علالهآدنعةجحم

.رمثیوقرويفةايحلا

ةعباتتمتاقلحىفهللاءاشنإكلذنبنفوساكنامسقباتكلاو

هتدیقعف«تاقلحتسىلإنېئعبارونهتيناٹونهالوأةكسامتم
دوصقلملامامانلوءةعماجاهماقمنوثشلنهمةدحاولكوىناثلامسقلاوهو

وهوهيدېسنوهنيعتسنهللاو‹اهدعبالساسألاكنوكتاهمدبالةمدقم

.ليكولامعنوانبسح





ههمه

ہلےےم

ةمألاتدروىذلاوهلسوهلآوهيلعهللاىلصىلانآیفال

نأوءهبتشاعامةرومعملاءاجرأىلعضافأىذلارحبلاوهلب«هنم

امهمشنعباتلانأوءهنعةعرفتملاناجلحللامهمہعهللاىضرهبات

ضرألاتتبنأوءبذعلااهئامعدالبلاحاورأتدمأىلاىقاوسلاولوادجلا

ءلمىدمحملاثيغلاكلذلازامو«العهبةمألاتشاعامامحاوضواهفير

‹ثادحألانمًانوصمءثارتلاظوفحماضايفءىحورلاماعلاتانازخ

.هيفبغارىأنععوطقمالو«هيلإشطعتمیأنععونممرغ

اودلقتومالسإلااوقنتعاوًاعوطاوملسأاكنامعلهأنأىفالو

مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةوعدلاوعضخونبغارفينحلانيدلا

نمةسمحمنييضرملاةباحصلااوكراشدقو‹نيروهقمالونيروبجمرغ

ىطغنإو«ءامسلاىنةرايسلاىراوحلابهبشأ<نيفورعمماجر
.ىفحمرغةباحصلاةثيبىمهماقمومهقئاقحىلعرثاويالفمهدساح

جورخققحللمهنعاطنعبرعيو‹رخفلانامعلهأللجسيامو

هدوبعمرسکف«هللانودنمهدوبعمممهلعقوثداحملوسرلاىلإمهدحأ

مالسلاوةالصلاهيلعلوساهجوتو«هيلعلتاقيهربغنأعمهيلإراشلل
نمىقلتوةرونملاةنيدملاىفاوىح‹قرشلاىفةيبهلاةريزحلاىصقأىى

ةماعنامعلهألةاعدتساو«ريخلكملسوهلآوهيلعهللالصلوسرلا

٠ةصاخهسفنلكلذدعبهاعدتساامكاهتميقاملةرركتمتاوعد



ب

لهألمالسلاوةالصلاهيلعهيبنةوعدهللاباجأوهلككلذهللاققحف

نحناهو‹.ىفخيالاعةصاخلئاسلاةوعدو5٠ةماعنامعع

لاجرنعالقناهبحاصىلعمالكلادنعةيضقلاصقتهللاءاشنإ

نب<مهناکمیفخیالنمةمألاىفمهو«مالعأمالسإلاىمه

معنوانيسحوهو٠قيفوتلاىلوهللاواولمعامتاجردلكلومانألا

٠ليكولا



لوألاےسقلا

9تاقلحعبرأىلعلمتشللا

ءمہیدةيضابألامنعذخأنيذلاةباحصلاةقلح:ىلوألاةقلحلا

مہلعهللاناوضرلسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرةنسمہعاولقنو

معنبا٤امنعهللاىضربلطملادبعنبسابعنبارحبلاىو

فرعياكهنعمهلقنرثكأبهذملالهأنإف«ماسوهلآوهيلعهللاىلصىلا

مامإلاوهف«سردو«مامعأىرظنلانعمأوماوقأعبتتنمكلذ
ذخأدف«مهلاوردمتعمومهرکالوعمهيلعو«ةيوبنلاةنسلالقنىفىل

ةيضابألاءاملعرثكأوهوهنعهللاىضرءاشعشلاوبأديزنبرباجهنع

بقلكلذلوهملعةعسىلعةمألاتعمجأدقو«مدلملعلاةلمحلجأو

.رحيلاب

الجرنعبستیقلهنعیضروهللاهمحر«دیزنبرباجلاق

امہنعهللایغرسابعنبارحبلاالإمرهظأنبامتیوحفردبلهآنم
هنأو«اهلاعىأءهملعةعسلةمألارحًاضيأبقلو«قرغأنأتدكف

نمرہشأوهوهيفلاقملاليطنالفهبفرعينأنمفرعأوهوكلذكل
.ىلعىلعران

دحأوةباحصلاءاملعدحأىودعلاباطحللانبرمعنبهللادبع:ىناثلاو

رباجهنعذخأدقو‹هللاهمحرءاثعشلاوبأخويشدحأوهو«مه

6انحيحصاةأورهنعلو6رشكلاديزنيا

۸

اونودنيذلاءاملعلا)نممهربغوةباذلادسأويااعتسالاكهنع

هدهزنإ6هدهزلكاكشلانموهو6لوألا:ردصلاىةباحصلامجارت]



درثأرثأنمولاسفنأىلعهلهللانهفوحلاو‹هللانمهفوخو

لوهنإهاضریوهبحمقيفوتلاوهاضرىلعنوعلاىلاعتهلأسنناعتسملاهللاو

اهرهوجىفهللايمحویلاسلمالاراشنخيشلانيڏهىلاوءيشلک

ملوهيفلاقربنبهللادبعةلدابعةكمىفةثالث:لوقيثيح

.خلإانبتكىرثآرعبزلانیالنکی

ةشئاعةديسلا:هنعلقنلاةيضابألارثكأنيذلاةباحصلاءاملعىفثلاثلاو

رطشاوذخ»:امفمالسلاوةالصلاهيلعهلوقلءاهنعهللاىضرننمؤوملامأ

نملوألاردصلاامنعذخأدقفابْلعهللارەءاربمحلاهذهنعمكنید

الإنوكتحممهلعهللاناوضرةباحصلاناكو«معهللاىضرنيملسللا

ةوقواملادعواهطبضلاحلنوملسيواهكحمنوضرف«هيفنوفلتخمامف

هللااهمحررسيريغءىشامنعلوقنملاىفةيضابألابتكىفالو‹اهمهف

.اہعیضرو

:رثكلامنعلقننيذلاىأةيضابألادنعةنسلاةاورنمعبرا

ءاملعةلجأنمهنأىفحمالوهنعیضروهللاهمحریردحلاديعسوبأ

دحأوثيدحلاظافحدحأ«ريرحتمامورهشةمالعوهف.ةباحصلا

رهاوجعمجزكناکدقلهنعهللاىضر«ةنسلاةلقندحأولعلاةحنأ

.ةيلجةرعننفلالهأعمهتمجرتواهممهملاىوحوةنسلا

دحأو«لسوهلآوهيلعهللاىلصىنلامداخكلامنبسنأ:سماحلا

ةياحصلاعمىنفورعملا»مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلابنيصيصخحلا



۹

ىفنمألا<هنرد۱نومأملاىفطصلملاةمألامامإیدلنبرهملا

بایتراهبملیالوباعبفرعيالىذلادمتعملاةقثلامهنيبىضرللاهتم

-هلعهللایر

ةرخنمىملسلاىراصتنألا«هنعهللاىضرهللادبعنبرياج:سداسلا

نيدلاىفتفرعنيذلارايخألانيملسملانايعأنموءراصنألا

.نيدلاىفةلاصةجحاوحبصأو'نملسللانبےشامعأتدمحو

ءةنسلالاجرنبهلاحىفالىذلافورعملاةيوارلاةريرهوبأ:عياسلا

ةراكمهضعبركنتساىحءةنسلالقنىفمهظفحأومهاعوأنمناكذإ
رذعلاكلذبملإرذتعاو¢لسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرنعهلقن

هيفهلوالإةنسلاباوبأنمبابلقوءلوقعملاهانعمهددصىثهلىذلا

نمهرغىفاملثميرادنسىفهلفةعيشلاهضرتلنإو«ةياور

¢ةنسلادئاسم

اکمہف«مہقابلزمرکلاجرلانمضعبلابهوتننآانیفکیو
هيلعهللاىلصمفاكمهاكوءرهلانمةعرفتملالوادحلامهعانلق

ءاسنلانمانبسحوأ'ميدتهامييدتقامأبموجنلاكىناصصأ»:ملسوهلآو

٠هنعهللاىضرركبىبأقيدصلاةنبااهنعهللاىضرمأذةشئاع

.لسوهلاوهيلعهللاىلصىلاجوزو

ثيداحأهنعنيورنهلكمالسلاوةالصلاهيلعىنلاجاوزأنأیفحمالو

ىضرةشئاعلناكنإوءةمألاىلإءاملعلاةلمحوةنسلاةاورنهنعاهلقن

ىءاملعلانمةدودعمىهورشكلاىورتاهنإف«نهيلعةليضفاعرللا

ءاسنلانعالضفطفيلقانلاجرلاضعينإف٠طقفةلقانتسيل«ةنسلا



س١

نوكرديو٠لوسرلادصاقمنومهفي«ءاماعةلقنممضعبو«ءانمأ

لوسرلاكلذىلإراشأاكةياورلاسفنبالةياردلاضحمبةياورلاىفةياغلا

هلوقواعماسنمیعوأغلبمبرد:هلوقیفمالسلاوةالصلاهباع

هذہوهيقفبسیلوهقفلماحبر»:لسوهلآوهيلعهللایلص

كلذكو«ءاشاعءاشنمصخلجوزعهللانإفلاجرلازاتمتلاوحألا

ءمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلامهنعريخأءمهلعهللاناوضرةباحصلا

.هتیربیفیلاعتوكراتهللاةكحكلتو‹ضعبنممهضعبهبزاتمام

فيرعتلليهركذنلاجرةسمخةباحصلاىننامعلهأرشعمنأىفالو

اوناكنإو«ةسمحللاءالؤوهوءنيبغارقحلاعبتانممانآملعيلو¢م

ءةعيرشلااوامحنيذلاةباحصلاءاملعنمالوةنسلاةلمحنماوسيل

ىفخالوءنامعمهبرختفتو«ةملكلاىعملكبةباحصلانممهنكلو

ةلزوأنيدلاىفةوفهمففرعتملنيذلايسالهردقوةباحصلاناش

نكيملًاضيأكلذكو‹نينموملاجيمنعفارحناوأنيملسملارومأىف

ءليلقلاهدنعممضعبوريثكلاىوريمہضعبلب‹ةنسللةاورمهلكةباحصلا

دمكردأامًابهذدحألثماندحأقفنأولف«ةبحصلامساباوزافدقو

.هللدمحلاو«هفيصنالومدحأ

:ملإانرشأنيذلاةسمحلاةباحصلاءالوهنمو



1ا

ىدعسلاةبوضغنبنزامىئاطلاخيشلا

:هموقمعزناکو«ليامسلهآنمروكذملاةبوضغنبنزامناك

ق«نويعلاناسنإ:ىئهنعلاقاكناكوءمہلعمدقملاولیسیئیطلآ

رحابهللاقيمصهلناک«خيراتلابتكنمهريغینو؛لوألاءزجلا

ضعبىفليقو ةلمهمءارهرخآوفلأةلمهملاءاحلاوةدحوملاب

كلذلعلو ةلمهمءارهرخآوماونوتلاي رجانهللاقي::بتكلا

لاق2لكشلاةيراقتمةملكلاوةهباشتمفرحألانإف«هيفعقوتيحصتل

ةريسلابحاصبفورعملاوهو‹نومأملانمألاةربسبنويعلاناسنإىف
۱ا

نامعةيرقباصمدخأىأ«ندسأتنك:ةبوضغنبنزاملاق

مويتاذلاق٤ىلاحلااندلبىهتلقدامسىعدتفیفختلاب

اذِإمسالااذهصتحتليقوتقلطأاذإیهو«ةحيبذیةرتعهدنع

:لوقيمصلافوجنمًاتوصانعمسفلاق٤«بجررہشیئتناک

ءرشنطبوريخرهظ:لاق.هعمستامكرسيىأ«رستعمسانزاماي

ىلعميركلاليحلااذغلجوزعهللااهدارأىلاةوبنلاي:رحابدارملاو

:ةمألاهيلعىذلارفكلا:رشلابدارملاو«هنأشلجهللا|

ىلإهبسنلصتيناندعنبدعمنبایآ«رضمنمینثعب:لاق

راشملاريخللريسفتاذهتلق«ماللسلاوةالصلامهلعليلحلانبليعاممإ
نأل«نايدألاريكأوهیذلانیدالابیريكلاهللانيدبهلوقو<هيلإ!

ءاهرکأرابتعالااذنوکیف٤اھلکنايدألاىلعههرهظينأدعوىاعتهللا.

«هلاعفأووهئاذ"مظعلىعمزالعوزعهللةفصريكأ,نأوا!

.لالحلامسالةفصنوكيف

عفنيالهنإف«رجحلانمتوحنملاكرتایارجحنمًاتیحتعدف:لاق



۱۴

ءلوعفمىعلیعفتیحنلاف؛اکرشهلابرفکدفابرهذْختانمو‹رضيالو

نمملست:لاق۽ًاعفالوارضكلمتالىهو«ةراجحلانمتوحنمىأ

ىعلماوءاہلعملعرقسوءهللابذاعلاوراثلااسدارملاو«رقسرح

.هلالجلجهللاباذعنمملستكلذككرتب

ىعزفأوتوصلاكلذىعارىأكلذتعزفف:نزاملاق

ىلارومألانمىأبجعلاذهنإتلقو:نزاملاقءمالكلاكلذ

مصلانممالكلااذهلثمجرحثيح«اهناسنإلااہمبجعتی

نماذهو6اإهوذخنانيذلاعزعزيوهتدابعهیدباعلیعنیف«دوبعملا

اهرابتعاباهلبقتسيف‹هيلإاهقوسيىلاهتمحرنمونزامهدبعلهللاةيانع
.لجوزعهللانمةمحر

كلذلیرخأةحيبذتحمذىأ‹ةرتعمايأدعبترتعمم:نزاملاق

ًاتوصتعمسفلاق.كلذبمهمانصأىلإنوبرقتياوناكىأ٠

6لهجنالامعمستلبقىلإلبقأ::لوقيلوألاكىأءمنصلانم

لعشترانرحنعلدعتیکهبنمآلزمقحمءاجلسرمیناذه
وهلبءرعشبسيلهنكلرعشلاكمالكلااذهناكف‹لدنحلاباهدوفو

.ناهكلاعجسبهبشأ

ناهربنبالاق«یبداریربحهنوبجعلاذهنإتلقف:نزاملاق

ترمىلاىأتايبألاهذهمدقتريسلاضعبىفتيأرو:لوقأ:نيدلا

لوألانمنبأًاتوصتعمممثلاقانزامنأو«اهلبقامىلعًافثآكيلع
.ملعأهللاوهرخآىلإعمسانزاماپلوقیوهو

ءنصلانماتلعقوىذلالاحلااذهىلعىأكلذكنحتانيبف:نزاملاق

لجررهظدق:لاق؟رحلاامهلانلق‹زاجللهآنملجرمدقذإ



۴۳

هتعمسامأيناذهتلقف‹هللاىعاداوبيجأهاتأنمللوقيدمحأهللاقي
تبکروًاعطقًىاذاذجهترسکفنصلاىلإلاق«نصلانم

مالسإلاىلحرشف«ےلسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرتیتأویلحار

نامعنمجرخنالهموقےیعزوهونزاملٹمنآريبختنوءتملسآو

اذإوءهبنتمطيبكربالإةرونملاةنيدملاىنأيىحزاجحلاضرأىلإ
هيلعهللالوسرةباحصىفنودعيةلمجاوناكهبكرعمنزامملسآناک

ءهعماوناكنيذلالاجرلاءاممأركذينمدجملانآالإمالسلاوةالصلا

ةياورنمةيضقلاذخأتنحومركلاىراقلااہميلعىفالو

انلمهأانکل«نحتانمهلاثمأووهاهذخأينأىغبنيناكوءىلحلا

دعبیاتلقولاق«انرغاعلاسناندع۽تعاضامدعبو«انقوقح

:ام

انلناکوآذاذجأرجانترسک

لكلضتپالضهبفيطنابر
انتلالضنماناده

لاپىلعیمهندنکيملو

هلآوهيلعهللالصىنلاىمشالابدارأوهنيدلًابستحمنكأملىأ

:لاقئهنیدبملعىلقبسيملی«ملسو

انوخإورمحنغلبابكاراي

یلاقردابفرلاقنلڎىَأ

یهویطنم٤تماصلایبوةماطخىبامنوخإوورمعبىعو:لاق

اموخإوةماطخىبونزامبسناندروأدقو«ىطنمةماطخونبىأ
قورطقىعوبطملا'(نامعلهاباسنأپنايعألافاعسإ)انباتكىف

ةيامحمباسحألاةياعر)ىمسلملاًاضيأباسنألاىفىناثلاانباتك



ہہ١1

دسأىفةطقاسةيماللاىأتايبألاهذهو:ىلحلانيدلاناهربنبالاق

هبمرغمیآ«برطلابعلومىنإهللالوسرايتلقفنزاملاق«ةباغلا

ىلاءاسنلانمةينازلااهبداولاوءةرجافلاىأكولملاو«رمحللابرشبو

‹اهقبشةدشلىألاجرلاىلعةطقاسلاليقواهعامجدنعىثنبو

ىمسو‹طحقلحمباوبيصأىأءطحقلانونسانيلعتمادىأتحلو

طحقماوعأنأ‹یعی‹اھداللبنماهدرطيىأةمألاطحقيهنألًاطحق

:مهيلعترم

اوعاجىأ‹لايعلاوىرارذلانلزهولاومألابنيهذف:نزاملاق
نأهللاعدافدلوىلسيلولاقعوحلانملازحلاباوبيصأىح

ةياورىنو:ادلوىلبهمو؛بصحلارايحلابانيئأيودجأامىعبهذي

برطلابهلدبأمهللاو:مالسلاوةالصلاهيلعلاقف:ىيعهبرقتةدايز

-.رهعلابو‹هيفالايرءرمحلابولالحلاومارحلابو«نآرقلاةءارف

هبرقتادلوهلبهو رطملاىأ-ايحلابهتأوجرفلاةفع ىنزلاىأ

.اڄهنيع

نآرقلارطشتملعتو«هدجأتنكامىعهللابهذأف:نزاملاق

!یرقنماطوحاموهتیرقیعینامعتبصخأواججحتججحو

الٴوافتیانایحهتیمسًادلوىلهللابهوو!رئارحعبرأتجوزتولاق

.نايحامهنمدحاولكاضيأهدادجأنمنبثاممانأامسالةايحلاب

:لوقأتأشنأولاقامهركذهبايحأفءسداسلاوعيارلااهو

ىيطمتبخهللالوسركيلإ

جرعلاىلإنامعنمىئايفلابوحي



ب١١

:ةنيدملاكلذبدارأولةنيدملاقيرطىلععضومجرعلاو

0یصحلانمريخايىلعفشتل

جلفلابعجرأفىنذىلرفغيف

:نزاملاق.بولطملابزوفلاوجرفلابىأ

مهنیدهللاىفتفلاخرشعمىلإ

یجرشمهجرشالویبہدمهنیدالف

كلذىكحاکهوبنأوهمالسإدعبهنماورفننمحهلوقكلذبىئعيىأ

انآ«یقیرطمهقيرطالوىهذمالویلكشمهلكشال«مهنع
:نزاملاق:محنیابم

اعلومرمحلاووهللابًاءرماتنکو

؟جهنلاپمسحلانذآىحنابش

:نزاملاق:رغتلاوالبلاب

یجرفىلنصحفًاناصحإرهعلابوةيشخوًافوخرمحلابىلدبف

:یجحامهللوىوصامهللفینوداهحلاىئیمهتحبصأف

.ةمعنلابثدحتاذهو

«قوبنأىالس|-دىعبیأ۔یوقىلإتعجراملف:نزاملاق

ضارعإلارثآف¢مهمانآوىمملى٠ىسفناوجهأاعف

تلق٠مہعتیحنتولاقءمهنارابمنعءاضغإلاومهلكاشمنع

ناکلسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرنإف‹«برغتسعاذهسيل



ب١

هموقنمهيلععقودقو‹ةرهاظلاتايالاوةرهابلاتازجعلملابانورقم

بغروهيلإلامنموهلتقىلعاورمآاتىحسانلالكهفرعياممعقوام

ناشوهاذهو‹مالسلاوةالصلاهيلعهبىلتبااممهظحهلف«هنيدىف

رعاشےفناکماكواهرارقرقتسيىحاهعوقولوأىفرومألا

ىهبارضأىلإهفيضنف«هانفرعانتيلوءهمساىلعتقنملوتورعم

.(لیامسءارعشرکذیفلیامحلارهز):انباتک

ليامسیففورعملاوهتلق«هيفدبعتأًادجسمتينتباو:نزاهلاق

ناطلسنآلاهءانبددجىذلاوهو‹انتلعنمًابيرقرامضلملادجسمےساب

.ناسحالالكهئانبىنسحأدقودیعسنبسوباقیلاحانام

ىلعوعديوثالثهيفدبعتيفمولظمدجسملااذهىنأيال:ناهربنبالاق

لاق.یفوعالإهربغوأصربنمةهاعوذاعدالوهلبیجتساالإهملظنم

خيشلااذهقحىفاولعفامىلعاومدننزامموقىأ«اومدنموقلانإمث

ىذلانزامصالخإنمركأصالخإىأو٠«صلخلاىناحصلا

هيلعىلاًادصاق«رافقلاوفايفلاابعطقيهتلحاربکروهدوبعمرسک

ىماوبلطواولعفامىلعاومدنولاقنأدعبنزاملاق.مالسلاوةالصلا

ةطساوبليامسىفمالسإلانوكياذهبو‹مهلكاوملسأف‹مملإعوجرلا

عجروءلالضلاونمهسفنرهطىذلاحلاصلاخيشلااذه

تورعمرامضادجسموهتايحىفهصالخإرثأىأرىحهلًاصلخمهللاىلإ

نودبعتيفمنظلاىفهيلإنوريسيلضفلالهألازالوءليامسىفءاعدلاةياجإب
۾هللادمحلاومهءاعدبيجيف¢مامهمیلجوزعهللانوعديوهيف

یلى.ِ..
:نايعألاةفحتنملوألاءزاردصىفهللاهمحرىلاسلامامإلالاق
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ةبوضغنبنامعنمملسآنملوأنأركذةبوضغنبنزامثيدحىو

ةماطخنبرشبىيانبنايحنبرملانبنايحنبةسامشنبةعيبسنب
٤ليامسلهانمناکو۽ىطنبثوغلانبورمعنبناہننبدعسنبا

روهظلوأدنعماسوهلاوهماعهللایلصهللالوسرىلعمدق

مالسلاوةالصلاهيلعىنلاىنأانزامنأفثورعملاتلق<5نامعب

همحرهلوقهيلعلدياکامهلوزنلوایفهاتأهلعلفةنيدملاىف

اروهظالًاناکناکةکمیئہروھظنف‹مالسإلاروهظلوأدنعهللا

ملسوهلآوهيلعهللالصىلاهلاعدوملسأولاقءحالطصالابسحم

مسصلانمنزامىلععقاولاببسلااذهدعبرکذمم«ريخنامعلهألو

یتعلائولاق«اقباسانرکذاکلاقامزاجحلانممداقلاهللاقنأىلإ

مشاهنببلطملادبعنبهللادبعنبدمحمهللاقيلجررهظلاقمداقلانأ

رابجالورتبتسلفهللایعاداوبيجأ:هاتأنللوقيفانمدبعنبا

اهضرعةنمكرشيأو‹ناثوألاةدابعكرتوهللاىلإمكوعدأ«لاتالر

معنيالوًافطيالىظلتراننمضرألاوتاومسلا

ًاقادصمناكفى‹نمهتعمسامابنهّللاواذهتلق:نزاملاق

ًاذاذجهترسكوهيلإتبثوفلاق.همنصنمهعمسىذلامالكلاكلذل

«لسوهلآوهيلعهللایلصهللالوسرىلعتمدقىحیلحارتبکرو

امعهتلأسفلاق.رخناهدعبنزامايرشبأةنوميمةلحرلاهنإهللاوتلق

مالسلاوةالصلاهياعهللالوسرنألدياذهو.مالسإلاىلحرشفهلثعب

:مالسإلاهلحرشينأآلالباقهلابقإىأرونزاممدقعرس

(تاقلط-۲م)
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ىلامالسإلادعاوقهيلإىقلآأوءةمزاللاهيلعضافأهنأكف

هیضتقياعدوزینأمزليهنأديالو«ةديعبةقشنمءاجذإاهنمدبال
كلذلو«هيفابغارهلًادعتسمددصلااذهًاثيهتمءاجًانزامنأل«ماقمل

مامإلادرسمثىدهللىلقهللارونوهيلإةاقلملارثأىلعلاق

ءاذهىتعلافرعنملوءيثعلانعالقنةيضقلاهللاهمحرنيدلارون

مدقلاخروملاىتعلالعلوءكلذكيتوعلاهنأسانلانضعبنظيو

ةاورنعةنامعلااباضقلالقانأىلإلاحلاجاحاذهلوًاينامعنکیملو
1

بحاصولماكلابحاصوواخنباویرطلاک«نامعنعبناجآ

نامعنعرابخألامهيتأتف6نامعرغىمنيذلا«ممورا

.ةمهبموةطقاسوء5اهنماصقنمواهيفًاديازموةفرحموهبولم

لعلف٠خيراتلاريعنامعانباتكىفلاوحألاهذهنعانملكتدقو

الباققلخناسنإلانإفملعتيفالهاجوارکذتبايسانوأهبنتيالفاغ

۾نآلكىفملعتلل

مالسإلاىفشاعهنأىلعالذلدفاححتحححو:نزاملوو

ءاجهنأانملعدقوءهدعبوأىنلاةايحىكلذملعنالانكل«ًادهع

هموقعجارتم٤راصامهموقنبوهيبراصوهمالسإدعبنامع

مالسلاوةالصلاهيلعىنلاىلإداعهنأكونزاممهعجارو«هيلعاوناكامع

:موهفملاوهاكاجاحهيلإداعهلعلوءلباقلاماعلاىف

ةالصلاهيلعىنلاءاعدةكربىأنامعتبصخأو:نزاملاق

ىنلانمكلذبلطثيح«نزامكلذىفببسلاناكوتلق«مالسلاو

جرصاكاهدعباموةنسلاكلتىبصحلاناكو«لسوهلآوهيلعهللاىلص

فعلامهيلعلبقأ نامعلهاىأ٠هيلعلبقأولاق«هسفننزامهب

:لاق.اهوحتوانغوًارقبوالبإىشاوملاءامننعةيانككلذوفلظلاو
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لهانمددعنمآوءتاراجتلاىفحابرألاترهظورحبلاديصرثكو
.مالسإلاىلإمحةيعادهللاهمحرناكذإهيديىلعاوملسأیئعی«نامع

ىلصىلاىلعهيفتدفوىذلالباقلاماعلاىفناكاملف:نزاملاق

ءنيبيطلانبابيطلانيكرابملانباكرابملاايتلقف؛ملسوهلآوهيلعهللا

‹هانمهفامححصياذهو«كنيديمهيلعنمونامعلهأنماموقللاىدهدق

نزامديىلعاوملسأدقنامعلهآنمارشكنأهقوطنموهموهفعلادهتإف

نيدىيد:روكذملانزامهاورامفمالسلاوةالصلاهيلعلاقفءروكذلل

مالسلاوةالصلاهيلعلاقاادیصوًابصخنامعلهأهللاديزسمالسإلا

يموطمت<یریملویبنمآنلںںوطمت«ینآرویبنمآنلییوطنال
ًچامالسإنامعلهآدیزسهللانأوینآرنىریملویریملریئنمآنل

ةيباحصلاحيوهفهيلعو«نامعلهآمالسإىثنزامةياورهذه

لهآناکًانزامنإثیحنمو«هنعیضروهللاهمحرتاشرغنم

امو<طقسالووزبالواہكاذذِإكللاىسركنكيملو«ليامس

نٹيحمآريغقيرطلاوةيئانةفاسمليامسوراحصنبوناک
یبادبعوفيجىلمالسلاوةالصلاهينعىلابتك«ةيلهاجىسانلا

معيامهمالسإنأكشالو‹امهمالسإىكاذذإنامعىكلمىدنلجلا

ءامعزنعًانزاملاسمالسلاوةالصلاهياعىنلالعلوءنامعىامهموق

نزامملعيالةيئانةفاسمامهنيبوهنيبنأوامهنعهرخأف«كاذذإنامع

اهيلِإاموليامسةيحاننعناملعيالامهاعروًاثيشامهنعليامسىئ

ةيحانىلإنورظنيالو.ابناغمصاوعلاىلإمراظنألجكولملانأل‹ايش

ةفلتحمًامأوةنيابتماطاهرأمضتكولملامايأنإف«هللاءاشامالإةنايدلا

اذهوءناكًايأوناكفيككلماحلصياممهمهلجوءتانايدلاىئ

ىلإملسوهلآوهيلعهللالصىلابتككلذلفلايجألالكىمهنأش

خييراتلاىفمزلياكءانيبامنإو.انددصنمنآلاكلذدبعورفيج
جنامعلهألةيباحصلاىنعمررحتامنإانهوءماعلاىنامعلا
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:ىسارلابهونبهللادبعاغلاناحصلا

ىلصىنلاىلعدفو<اامعلهآنمیسارلابهونبهللادبعناک

ًافورعمناکو٠نامعلهآهيلعدفونمةلمجىفملسوهلآوهيلعهللا

ناكوءريثكلاكلذبهفصواكتانفثلاىذببقلىحةدابعلاودهزلاب

اهابأناكوهتعاجشوهمركوهلضفلهوراتخاذإناورملالهأمامإ

لاقرخآىلإدحاونماهمهارالوءاهلبقيملوالوأاهمرفنو

:مہضعبلاق٠مزلیاکهللاقوقحممايقللنكلوافةيغرالهللاواهوتاه

ملعلابفرعةيضابألاهنأنمودزألانمىسارلابهونبهللادبع

ىنلاكردأءبيجاعألاةدابعلاىنهلوءةعاجشلاوةحاصفلاوىأرااو

ناکوصاقونأنباعمقارعلاحوتفدهشولسوهلآوهيلعهللاىلص

٤مکحتلاركنانمةلمجنمناكوءهبورحىتبلاطىبأنبىلععم

.ناورېنلاىنلتق

ىسارلابهونبهللادبعناورهلالهأىعينيملسملامامإو:هربغلاق

‹قحلاىلعريصلاةعزعوةعاجشلاودشرلاوةداهزلاوةدابعلابفورعلا

انمىہشأهللاةعاطىتوملاىريهفيسةحفصنمةنحلارظنب

ةبيغروًاضرنعنوملسملاهعيابًايدزأىبسارلابهونبهللادبعناك

ىلإاوثعبهوعيابالوايندلاونيدللهحالصنمنوملعيالهيف«مہم

نأنانثمطاونقيىلعهلوبقوهاضربمهعیببنیرورسممماعګأ

املنملسملانأل«اہعديوأةمامإبمہلاطيدوعيالبلاطىبأنبىلع

نكتملةمامإلانأل«ةترامإىلعنيروهقمالونيروبجم!ونوكيملهوعياب

ممممامإلًادحأنوملسملاىضراذإوءنملسملانماضررغبدحأل



م۲۲

نكتملةمامإلانألءرمألانعهلزعوهعلخمهلفقحلافلاخمامهنماوأر

هيلعاوماقنايعفلاخالكلذلو‹ةفئاطوأناسنإلًاكلمالودحأل

یفهولتقكلذنماثيشلعفيملالو٠فرتقااممبوتيوألزتعيل
لقألاىلعناكذإءناتاقلاةلمجنمبلاطنأنبىلعناكوءقحللاماقتنا

هلنولتاقلاناكللتقللقحتسمريغناکولو٠لتقبًايضار

فيکو‹هنععفديملثيحمهملظىفماكيرشىلعناكلو«
ءفيسفلآةئامةنيدملاىفو٠لتقللاقحتسمنكيملوللتقنكي

ىأراملكلذلواذهلاحلاوهنمأمىمامإلالتقعيطتسيىذلااذنف

نّيدلالجرلاوهوهاطعأىذلادهعلاببسيًايضارىلععالخنانويناورملا
قرتفتنأفوخمهمامإةماقإىلإموقلاعراستفةمامإلاببلاطيدوعيال

نبهللادبعاوعيابفةملكلل
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ذإ‹ءبهذمالاجرةلجأنمروكذملاراععسابعلااينأىفال

ةثالثهنعىورف¢ملسوهلآوهياعهللاىلصىنلاكردأنوملسملاهنعذحأ

هلوبدألاىففلأنملوأوهو4ملسمةديبعىبأخيشوهوثيداحأ
ةصاخنمناکومدلوبأهنعكلذىكحءبرعلالاثمأىثفيلات

سيقلادبعنموهوءمنعهللاىضرةباحصأصخأنملب«ءاثعشلاىل

هناوخإنعلقيالءنيدلاىفةدمعىقحلاىفاتبيثالجرناك«لصألاىنامحع

مالسلاوةالصلاهيلعىلاىأرذإةبحصلاكحزافدقو«هنعهللاىضر

دعبلازيالوء٠اشتاماقمىفءاملعلاهبهوندقو«هنعیورو

ناكوءةجحلامهنيذلاءاملعلابكومىفوملسملابكرلاةعيلطىف

كامسلانبرفعجوءءاثعشلاىنأكىعباتهنألقنلاريهشىف

¢ىناحصهنأحيراتلاعبتنبرهظمث«بيبحنبعيبرلاوةديبعىبأو

.لوقلااذهلصأكلذفىعباتهنأراثآلاضعبىثدروان

3

كاذكوءراحصاذكهللاهمحرىلاسلامامإلاراشأهيلإو

٤ىلرهيلعیلصدمحمبحصنعاوذخأنوعباتمهرفعج

ىنامعلارثألاىفهلوىضرمىنامعوهوالجهنأحيحصلاو

لدعلابرهشولضفلابفرعهنألمهلعدمتعملانموهولاوقأ

ءاثعشلاىبأنيخيشلادعبةجحلامهنيذلاملعلاةلمحهالوتو

ةديبعىلأخويشدحأانلقاكوهوءامهلعهللاىضرةديبعىبأو

لوألاردصلاىفنيملسملالاجرةّلجأنموهورشكلاذأهنعو



س٢٤۲

۱ (1J نرقلاىفمالسأإلامالعأنمىدبعلاراحصدعاوقلاةيشاحىفو
ديو«ةربصبىلعهللاىلإوعدينموةياغملعلاىفناكءلوألا

ةديبعتألًاخیشناکوديزنبرباجنعملعلاذأءةليوطدثاقعلاى

?ىضابألابهذمللىناثلامامإلاملسم

:2.
كامسلانبرفعجنعةديبعوبألمحامرثكأونايفسوبألاق

:ممسداقونيملسملاةمنأنماناكوىدبعلاراحصو



س٢۲

١١١حاطلاهشردنببعكعبارلا

الو‹ةيسرافلاتاغللانسحمنممهللاهمحرىنامعلاةشربنببعكناك

ةطساوبمالسلاوةالصلاهيلعىنلاةوعدبنامعلهأملسأونامعبىنلارخعاش
ىلإالسرأاملسأالامهنأو«ديعورفيجىلإىمهسلاصاعلانبورمهبودنم
نأامإونيدلااذهىتاواخدينأامإدرجتسدةنيدمراعصىفسرلا

كلاةهفاشممهسيئردارأف‹برحللاودعتسينأامإو«دالبلانماولحرب

نسحمىأ«ايسرافايبرعالجررظنا:كلمامهلاقف.ددصلااذهسرافیف

ىلعهسفنىانيمأءنيفرطلانمهلمحتياميفةيبرعلانسحياكةيسرافلا

كللاىلإهولسرأفروكذلابعكىلعمهريختعقوف«ةنامأبهيدويفلمحتيام
ىأرفةنيدملاءاجف.ىلااذهرخفرعتيلةنيدملاىلإكلملاهلسرأفءسرافب

ثعببىذلاىلاىفركذتىلاتافصلاملعوملسوهلآوهيلعهللاىلصىلا

٤ملسوهلآوهيلعهللاىلص«هيديىلعروکذلابعكماس«نامزلارخآ

هنأو‹مالسلاوةالصلاهيلعىلارخحيحصبسرفلارخوًاملسمعجرو

ةيحاطنمدزألانمةيحاطونبوهيدييلعملسآدقو«هتوبنیفثاشرغنمین
دقو‹ءامسلاءامرماعنبورمعنبنارمعنبرجحلابدوسوآدوسنب

نيدلاىئةقثةدمعناكءىناعىدزأوهفباسحألاةياعرىفمسلتعضو

فاحلاجرو‹نويعلامهمحتقتالنيذلالاطيألاونيدودعملالاجرلانم

.دهعلاكلذىئامسالمهلاغاذه





ب۲۷

١٠9یرامذلادادشوبآسماخحلا

ناكذإءنهااضرأنمًارامذینأياًرنامعالجودادشوبناک

ةيناممنامتتناكلاحلاةعيبطبو«باوبألاحوتفمنملاونامعنيببلاصتالا]

لسءمالسإلالاجرنمدادشوبأناكوءخبراتلادهعذنمىنعموًاسحإ]

باعيتسالاىفركذج:همالسإنسحوملسوهلآوهيلعهللاىلصىلادي"ىلع

کن٤نامعنعهعفدياميشيلمارنإوىنامعوهوباحصألادادعى

دنعنمًادسحنامع“نممآعمنامعنعءالجألاجرعقداومار

بحاصلوقوهو٤توبكنعلاتيبنمنهوأوهاملثعاوثبشتو‹مهسفنأ

لاق.نامعنكسىنامعلاىرامذلادادشوبألاق

تلق٠نامعنكسفنملانمهلعلنامعنملجرلانوكينأهءاسىذلا.

لوقيمت«ملعبنأالوأهيلعلبماعيالامدرينأعطنتملااذهفلكىذلاام

:لعنعءاشامالذدعب

«اولانیملاماومهونامعلفرشلکنامعةدسحنمرثكدردقلو

نامعلهأبنودانياولظوءنشحللارجحلامهمقلتتحبصأاياضقلانكلو
ىنامعلاخيراتلاحبصأوءنامعنماوسيلمهنأنودانيسمألاباوناكنيذلا

نامعنمهنآنوينامعلاهبےلعیملنامعلاورکذو«مآةدعنمنامعىلإدفي

١اٹ”اهللدمحلاو
ہم





سہ۲۹

ةيناثلاةقلحلا

هللامهمحرنيعباتلاةقلح

نوركاافلندينيناسمانيالااجرنمنيبةقلحنأىيا

همحرديزنبرباجءاٹعشلاوبأرونألارلاوركألامامإلاىو

هفرعىذلانينامعلاءاملعلاديسونعباتلامامناک.«هنعیصروهللا

مىشدقو«معلالهأنمهفرعنملكهيلعدمتعاو٠ءفلاخملاوقفاوملا

ةقيثولاىرصلاك»نانيتكنمیضمامقهتمجرت عابتأنعءاثعو١اةلازإو¢ةقيث

Eاهرغوجهانملاقدصأوءاثعشلای

هيفو‹یضماممرکايمالكلاهيفدعتالفماعلاوصاخحللاهفرعدقو

۱۰اِ
ةمنأنمىناثلامامإلالسمةديبعىبخيشوهو«هللاءاشنإةينخاا

خيشونماسملاعجرمناكف«هتجردىفءاثعشلاايافلخأىذلا«ةيضابألا

Le)
هتحصبدشىذلا|دنسملاىوار«هللاهمحا
اکادہشیحيحصلوارربیبحناعبر
6نامعلاىدزآلابئاسلان!مامضخشوءثيدحلاملعبةربحلالهآ

لعهعممدقىذلابکكرلاو٠«یدنلحلانبدبعنامعكلمنعباتلانمو

.لسوهلآوهيلعهللاىلص«هللالوسرةفيلخقيدصلاركبأ

مهدراورکوةفالحلاةريضحىلعاوعباتتنامعلهأنأكشالو

.امہعہللایضررمعورکبییاىلع

®)

رخقةرمصبلاءاصفقهنعهللایضرباطحلانبرمعهالوىذلا

لههفرعدقو٠هداريإلماقملاعسيال٠بدألافرطنمفيرط
ا۱



س۳۹

۾اهريصمتدعبنامعلهأنمةرصبلا

7

فراسةرقصیاو6ىكتعلامشجنب:نامعلهانمنىعپاتلانمو

هلخدأىذلاiنبحربنامعلهأنمنعياتلانمو7ىدزألاملاظنبا

هللایضرركبیملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرةفيلخىلعرح

هلآوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمسشىلاضرألالهأنماذهلاقو«هنع

٠انيحانبرحبلاحضنينامعاهلاقياضرأملعألف۲١اہفلوقیملسو
0آ

رجحالومہسبهومرامىلوسرمهاتآول

ورموبأ:قبسلابمهماعمدقملاوثيدحلالهأمامإ«نيعباتلانمو

نموهوانيتکةدعىفهتمجرتانعضودقو6ورحن!بیبحنبعيبرلا

٤ءدیزنبرباجةذمالتنمهنأاک‹هنعهللایرةديبعىلأةذمالت

o -ع®۰.۹

.دنسملابرہشاعيبراناالإ6ىلاةذمالنمورمنببیبحهوبا

نمركألابدننەٺاكو:هنعللاىضرنبمامض:نەو

ء2هللاهمحرديزنبرباجةاوردحأناك«نامعلهأنمدزالا

مامضنعهتياورنكلو«ماضنعذأامراكأعيبرلاذأدقوهنع

اهرشنواهيودتلهللاقفويملف<ةرفصنبكلذدبعةرفبصوبآاهالوت

اهعبتتنكمملانموءنمملسملاراثآىئةرتعبمتيقبوءسانلااهمعفتنيل

اهنأبرغملالهأنمانناوخإةعامحلاانربخادقو«لقتسمبانکیفاهعمجو

معيلعبطلاباهرشنىلعمهانضرحف‹كانهملعلاخويشدحأدنعةدوجوم

ءءاملعلارظنىئربكألاداهجلانمملعلاةمدخوهللاردقينأىسعف‹اهعفن

مضوقنمىلعسانلالوعينيذلانمايملاءاملعلالوحفنماذهمايحنو

..±موسةبئاشهبشتملىذلافلسلااوناكذإ£مطوقععًادضيأنوقثيو



ہہ۳

الا«عيبرلانملقأبماضسيلف‹نيدلاىفممىضرألارغمعرٹویو

ماهاماضلكلذنكيملوءهخماشمنععمجايفقيفوتلاهلبتكعببرلانأ
لهأنمنييضرملانيعباتلانمهللاهمحركامسلانبرفعجكلذكوءماعلا
مامإلاهيلإراشأوبهاذملاىفهنعذخويولعلاىفدمتعينمو«نام

اذكلوةيثيحًاضيأرولایونسماحرشةمدقمىنهللاهمحرىلاسلا

.ممعیضروهللامهمحرخاإرفعجكاذكوراحت

انكرتو«لمعلاوملعلاىفىلوطلاديلاملنيذلامهريهاشمانركذامإو

صاخباتکلنوجاتنورٹکمهوةلزعملاىنمہودممنکمرغ

ىرخآةنوآىفكلذلهللاقفوينأیسعومهرابخأعمجمومرکذیوح

«هلحومرحالقفوألاوهو





ویساے۴̀

ةقلحلا۳

لوألاردصلاق(ناعلهآق

اذهىفركذنانكل؛نورشكلوألاردصلاىفنامعلهأرىهاشمناملعا

ةياوهوةياوهتولكلنإف‹راصتخاللًابلطمهرەھاشمرهشأباتكلا

رمأتقولاةاراعوبيجباتكاومسيىلاوءةرصتحملابكلاانتقو

ىعارفهتقولهأللويامنإوءهسفنلفلويالفلولانأل«بولطم

«علاطملارجضيالوىراقلامأسيالىح«مهغريبلطتيومهبغر
:لوقنفەيلعو«امنوومرسيواهمجحرغصلتالعحملاانتقوفتجاركلذلو

1
هارفلادمحأنبليلحلا:لوألاردصلاىىنامعلهأرهشأنم

ىۍذلاوهو‹هتنامأوهدهزوهتیمالعیفةيلاعةرهمشبةمألاىففرعىذلا

4مهفالتخادنعًامکحهباوضروهلاوماسوهعاونأببدألالهاهفرع

النباعضودقو6لعفبافءلعفىلإو٤لوبامفهلوقىلإاوازنو

مامإلاهيولاقو«هعرووهدهزوهلامعأوهلاصحامفرکدذهلفاحهمجرتهل

ن۰ناكو‹ىدیهارفلادرجابلياحلانامعلهنمو:هللاهمحرىلاسلا

ممادولهآ وهو4اہلبسداماقأوةرصبلاىلإجرحخ3نا

‹فحأهفيلأتلإهقيساموءهللاف¦بتكلاماماوھىذلالباتکبحاص

.همکحنوضرفةغالانمهيفنوفلامفبدألاومعلالاهامکاجتهياو

هحضوأوهبوبن۰.لوأوهو«بساهلووحنألابحاصوهو6نوملسيو

(e. ۱
.وحنلایفیوبیسخسودو‹هحرشوهرو

22.۱٦0

وهو٠ءنفلااذهعضاودوسلانار'نعرحنلاخادقناكو

لف4نکيلو6ًاعادتراهجرختساهنإاذ6یاوقلاوصورعلابحاص

(تاقلطمم)
ن



۳

مالسإلاةلودجرتمل:ناكلخنبالاقو«دوجودمحأنبليلحلا

ةقرطمعقونمضورعلالعجرخأىذلادمحأنبليلحلانمبجعأ
٠ةطوقنملبقنكتملوافرحألاىطقنلاعضاووهو«تسطىلع
عبتسانلاو:مامإلالاق٠بارعإلاتاکرحیا«لكشلاعضماووهو

نكيملولوتلق٠هيلمدقتلاورايضملااذهىفقبسلاةليضفهلوهل

هتمجرتءاصقتسادارأنمو«راختفالاىفىفاكناكلهرضنيتامعلل

اىدنقرمسلاثيللانأخيشوهوناکلخنباهيلعف

دمحمنبدمحأركبوبأ:بدآلاوململاىتناملهآريهاشمرہشأنمو١

٠نامعلاشنمعفدقلهآنم»ىدزألاديردنبنسحلانأنبا

نمهفصودقو«هرکذنعیغتهترهشوةرهمجلابانکبحاصوهو

ءنفلاففرعامعورأنموءبدألاىففلأامعدبأنمهنأبهفرع

ةدعتافنصمهلو٠هلهأدنعهيلعلوعملاوهنفىفرتعملاباتكلاوهف

لجرلانافاهركذب"ليطنالهتمجرتوعضاووهتايحوخراوماهركذ
هيفهلوقیامو‹هودساحهبهیمریامىلړتفتلنالو«ےلعىلعراننمرہشآ

روكذلابيطحللاوهو:مامإلالاق«هوأشاوكرديملنيذلاهوادعأ

هبادآنعزجعيو«ءاغلبلاهمالكدنعفيىذلاحيصفااوروهشملارعاشلاو

ىفبيطخوهوءابطحلاهمالكبنيعتسيو«ءاحصفلاهنمربعتسيو«ءابدألا

هرعشیفدیجموهرنیئمکحو«هبدآیفةودقو«هبطخىئعقصموهرعش
.بدألاوملعلانونفىفهيلعةدايزال

نيصحلانيىلعرحلاوپأ:ناملهأءاملعريهاشمرهشأنمو

ةيضابإلاءاملمنمناكوةكملهأنمناكللاهمحرىرعنملانيسحلانبلهرحلاوبأ(١)س
٠لقانلانموأخسانلانمءآوهسعقواممهنأبلوقلانأواينانكيملونيصلفملا



۳۵

ناكو«نامعلهأنيبنأشلاوفرشلاملنيذلامالعألاءاملعلادحأ

ءةكمىلتقو‹ىدنكلاىحنبهللادبعنمةارشلانمهللاهمحر

.هللامهمحرخيراتلا...(١)ىذلاىراشلاةزمحىنأةيارتحت

ےبیمسصص
هللاديعربخصلاةديبعوبآ:لوألاردصلاىثنامعلهأريهاشمنمو

ےسححRiف

ةديبعىلأببقل©عّبيرلاذيمالتنمونرقلاءاملعنممسالانبا

ىققبسلابصقزاحنممناك٠لسمةديبعىأنيبوهنيبازييمترغصلا

ءالهكوًاباشىوقتلاودهزلارومىئضاخو«المعواملعناهرلاةبلح

نحةكمبناكو«ةرسومةينغجوزتممابزعناك«ةكعهتماقإتناكو

.ةعيبلاذخألدجسملاباوبأىأباوبألاتقلغأفروصنملارفعجوبأتام

اULي

فطلفمهعمىرضحلاىلعولئاووبدنحنبلضفلاوةديبعويآناکو

؟ةعيبلاتليلعتذخأولىرتاذام:ةديبعىنألليقف«اوجنفمههللا

مدعوهدهزوهعروةدشلكلذ.ذخوتنألبقىسفنهللاوبهذت:لاقف

.قحلایفهتداوه

لاقاكناكوءلوألانرقلاءاملعنمجرعألانايح:مہمو

ربكأنمو‹نيدلاوىوقتلالهأنمونيخسارلاءاملعلانم:هيف؟رامشلا

ءاتسلسمةديبعيبانمريكأوهف«هنعذخأوديزنبرباجبحصنم

هاوتفیفلینمم«رکنملانعًابهانفورعملابًارمآهللاىلإايعادناكو

:لوقيامارشكو‹هددشت«ةديبعىبأىلعركنيوءرسيتلاوليهستلاىلإ

كلذلوي«ةديبعوبألوةياكرمألاناكنإاننيدىهللااناقشأداو

o\۱‘ا

271٠e1لصألاىفضايبائه(١)>
tazi



٦۳

هلهجناامفهرظننيخيشلانمدحاولكلوةديبعىنأددشتنمامرت

نرقلاءاملعنمليزعلادبعنبهللادبعوهزبزعلديعنبا:مہمو

»هسردةقلحعيبرلاوهتعمجو«ةديبعىلعاوجرخننيذلانمىناثلا

نمولاجررکانموهو<عيبرلامہسأرىعةديبعفذيمالتو

e

ديدشناكءلوألانرقلاءاملعدحأناهدلاحلاصحونوبأمهمو

رباجنعذخأ«معذخأوماعلالهأكردأنممملعلاريزغعرولا

اممراکأهنعذخأ‹ملسمةديبعىبأخويشدحأناكوهرغوديزنبا

٠هرضحماذهىفيوةديبعابآمرنموهفكلذعموباجنعذآ

ءجرعألانايحهقيفرهيلعركتيناكاك«هددشتهيلعركنيلظنإو
مکہمآ:ًاددشتةديبعىئأنعهغلباذإ«لوقيامرشکحووپآناک

نمدجناذكهوءارضاحةديبعوبأناكاذإىنولأستنأنايتفلارشعماي

نمونايحومامضوحونىبأكربسيتلاىلإليمنمرباجنعىقلتنمنب
دقو‹عيبرلاوةديبعىنأكطوحألاىلعسانلالمحوىرحتلاىلإجتحم

اهراونأاولسرأوةعيرشلااولمح‹ءاملعبةرماعةغمدأاذهجرخأ

۰معیضروهللامهمحرابرغوافرشاوءاضأف6ةفحسداعبألإ

رلاةسردمىجرخنمیرضحلابوينبلئاوبويآوبآ:مهمو

ءةيضابألاءاملعبتومرضحرخزتنحىف«تومرضحماعبيبحنبا

ناکنأالاجرتومرضحمتكردأ:منعًاثدحتمروكذملالئاولاق

ءهعرووهملعوهملحوهلعىفاهلمتحالاهلكايندلاىلعىلوولمهملجرلا
اعرلثساذِإماعلاىفهبعكواعوهردقةلالحلريغصلاةديبعوبأناک

.عيبرلابادهعبرقأهنإفلئاوبمكيلع:باجأ



س۳۷

ءاملعنمفورعمنبيلا:لوألاردصلاىفنيملسللاءاملعنمو

بحاصوةديبعىبأنعمعلاهللاىلإايعادالضافًايقتناكءةيضابألا

بحصينأهاضتراكاذل«ةديبعىأدنعةيماسةلزعماذناكو«عيبرلا

لعفألتنكام:الئاقكلذىفىلاهعچارناو«جحلامسومىفعيبارلا

مكيلعربشأاف‹هملعوهنسوهلضفىفةياغعيبرلاو«عيبرلاعمجرخأ

هلوقبةبحمةديبعآسفنىدادزاف.ةيافكعيبرلاىو«ىلثماثدحًامالغ

.هدحوعيبرلاجرخفءارمدنعدادزاواذه

ءاملعلانمروكذملايئلاوخأفورعمنببيعش:نيملسملاءاملعنمو

۳جرأوملایکتيمملئاسمفعيبرلااوفلاخوةعنانعملعلااوذحخأنيذلا

ةديبعوبأىأرف¢حلاصنبليهسواوصنمنبمماحوزيزعلادبعنباو

تومدعبملاوقأىلإمممهفالخنعاوعجرمث«عيبرلاعمقحلان

نأهلسيلوهيأرافىريلكةيداهنجالاوومألانأةقيقحلاو«عيبرلا

دحأنممرتينأدحألسيلوءنيذلاىئكلذركنتسيالوهربغدلقي

ىلعوهَلدصقلاناكنإرثأتيوأارتينأنعالضفءةيداهمنجالارومألاىف

ةيداهتجالارومألاىفهلثمدهنحمداهنجاضقنينأدحألسيلوةمآلاعامجإاذه

.هللامهجرفلسلابهذموهاك

٦۱

ىذلاةبقرلانبةلقصم:لوألاردصلاىفنامتلهأربهاشمرهشأنمو

ءىمالسإلاملاعلاىاعموابخألاوراثآلاةاوروبدألاوملعلالهُهبفرعا

,ةداقلاوءالجألاءاملعلادعبأعماسمتغلبروكذملاةلقصمةرهشتناكو

فلآنمرکاظحاحلاوهو٤مالسإلاءاملعدحأهعثدحتاك«ءامعلا

ديزمالاممملعلالهأرابخأیورو«برعلاءاملعرابخأركذوبدألاىق'
۹۹
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اسفانمواداروابيحموًادعاقوسانلابطخماذهةلقصمناكعهيلع

.ديعبنملوقعلالهأهاريىذلاملعلاوهف«اثئدتبمو
١

:لوقيىذلالماهيفنأحصيىذلاةلقصمنببركهدلوو>

ءةيحالإةيحلادلتال:لوقيىذلالثلاوأ«رجشلاىلعليلدرلا

امهلٹمام:رخصلاةديبعوبألاقامهرکذنعىغتامہرهشو

.مالمإلاف
۱(

یذلادیزنبناحوصنبةعصعص:نامعلهآربهاشمرهشآنمو

ناهراسرقامهفهوخأثالذكو6اضيأهيلعدیزمالاعهنعخيراتلاثدحم

۰امهردهللوناياوملعلالهآدنعنادااذهق

(E
وهو۽ديلبلانبةرم:لوألاردصلاىفنامعلهارهاشمرهشأنمو

داوجلاقالطناقلطنيوثيغلاليسليسيًابيطخناكنامعدزأنم
الاجتراهنمضرألاىفدوجأنكيملهنعمامإلالاق«ددريالودقعتيال
امفشيفعيضاوملالوانتي.ھاهنماربحوًاركفبجعأالو«ةهدبو

ناکو‹افطيوةفطاعلارٹیو«اسرويورانلاحدقيفاياضقلالعبصنيو

هيلإىقلأجاجحلابلزامف«لسرملانبعوهوااجلاىلإبلهالوسر

.هرقووهلجأوهنمبجعام

I

هبهروةرهملإهنعهللایهر دحر ۳F هلسرأ۹ىدناق

نمىلعهلةوفنوکیلنامعبرفیجىلعفطعبناةرهمنمهلعةا

›
خيراتلااهركذىشلاوحأىفلاجرلامیداقمنمةجفرعناكوءاہفهفلاحخ



س۳۹

۱

هرابخأرکذیذللناحوصنبناحیس:نامعلهآرهشأنمو

.ريسلاىفملعلاله

نبملاظةرفصوبأ:لوألاردصلاىفنامعلهأريهاشمرهشانمو

یدنکنبخیبصنبااهيمهآاهثیداحأهنعةاورلاثدحىذلافراس

ن۰ةيومألاةلودللناكىذلاوهوءدزآلاممصنمیدعنبورمعنبا

.ااكرأمظعأوربكأنمواهداوقمطعأ

فورعملاروكذملاةرفصنببلهملا:نامعلهأربهاشمرهشآنمو

مهمطحوةقرازألابیننمةرصملاذقننساىلاوهوهتعاجشوهمزح

نيمغارمماقعأىلعةقرازألادردقوءماعلاوصاحلاهفرعدقامطحن

حالسلانولمحمالجرنڻالثنمركأةيرذفهلتناكواولانيمل

مهراتو‹دحألكمهفرعيدزألامهوةداقوةداسهدعباوراصمث‹هعم

ءلاجرلاباجنأنممهو«مهنالوطببءولم

بحجاصسابعلاوبأ:لوألاردصلاىفنامعلهأريهاشمرهشأنمو

روهشمفورعملماكلاهباتكوملعلاىفةودقوبدألاىفمامإ«٠لماكلا

نأىغبنيالملعلانمةنيمثرهاوجهيفو٠بدألابتكنمهربغىلعمدقم
ردبلاىففيكوةيفاخريغةيملعلاسابعلاىنأةرهشودحأاهلهج

.هيلعاليلدىفكيهلكأىذلاهلماكاذهومالظلاىف
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ةعبارلاةقلحلا

ةمألاىلإلعلةلمحق

املنابأوةمألامهللاىدهنيذلامةمألاىلإملعلاةامحنأىفخمال

«لهجابهايغمهمفشکو‹!لدعلاجهانممحضوأوءدشرلاماعممهم

erدشرأوهدابعىلعهتجحهلامهلعجو«مالسإلاجهاتممحضوأو

مهجاوباوماقدلوءةرخألاىفةداعسلاوايندلاىفرمحلاهلهللابتكنم

ءافصلابلاوقهوغرفأىح‹مهموقىلإهولمحومممأالهونضتحاىذا

ًالاصًادبعیزجامريخكلذىلعهلاهازجف«افولانداعمىفهوعضوو

تاملکبمہفولحمیمہمدحاولکرکذدرفنسو«هتمأیئ

ةقئاللاتابسانلاىفمهانركذاماطانزفءاملايطىفراصتخالالمحتةزعجو

.لدولقاممالكلارخولوقنفمج





س£۳

قالطإلادنعدارلاوهو«ريبكلاخيشلاىمسيناكىوزنرقعلهآنم

بلاغنبیولنبةماسىلإهبسنلصتيعفانىبنمناك‹ىنامعلارثآلاىف
وهوءباسحألاةياعرىو٠ناونعلاوفاعسإلاىفهانركذاكىشرقلا

همايآینلبإلادابکآهیل]تبرضدقو«نامعبنیدوجوملا«دايزیبدج
ملعلاباطل

دجملوهتمحرىلإهللاهافوتىحكلذىلعشاع«حوآودیزنبا

.ًاضيأهئالمزکًاقیقحمهّرافوخیرات

رباجوةديبعهخابشأنععيبرلانعهبواتفیوربناک«





۽٥0

"ازالعملارعنلانبرينم:ىناثلا

هاحتنيىذلاىايرلابفورعملاىنالعحلاريثلانبربثموهىناثلاا

نكيملوانموهنولوقيحجاورلاو«انموهنولوقيءريراسللاالمجف

قسىحالبوطًاتمزرمع«مايرنبیرضحیبنموهلب«ندثفلانم
ةمصلانبديردهبشأفهيأربالإعفتنيالىقبوهالجرتعاضوهابجاح

لالحلاةفرعمىةياهنوملعلاىفةياغناك«ملسماذهوىلهاجكلذنأالإ

هبحضوأو«ليبسااةمأللهبهللارانأ«ليبنةماهفليلجةمالع«مارحلاو
ةيارتحتةنطابلانمادةعقوىفًاديهشىوت«هللاهمحرليلدلانيكلاسلا

۳۱1
يهللاهمحرنامعلروبنبابورحىفمعنبنازعمامإلا





کک—ع۷

اکذالرباجنأنبیسوم:ثلاثل

‹ةعيرشلاريطاسأو”رلعلالوحفدحأرباجیئآنبیسوممامإلاناک

مجرمىوكزألافرطلاىفحبصأءةيلعلاهلئاضفوةيكزلاهلامعأبفرع

قحللهپماقأواعديهبتامأوًابولقهبهللاايحأ«نتمؤوملاةدمعونيملسللا

همحرءهماوقأىفدحوألامامإلاودرفللاملعلاوهفءنامعىئةنيكمةدمحأ

دحأناک«بلاغنبیولنبةماسىلإهبسنلصتپةبضىبنمناك.هللا
e

. همألىلعنبیمومدجوهوبعکنبثراومامإلاةلودناكرأ
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"ليحرلانببوبحمامإلا:عبارل
باطقدحأةرببهنبفيسنباىشرقلاىوز#اليحرلانببوبحمناك

ءاہىقرمايأراعلزفرئازةفصبهئالمزعمءاجهنكلاواينامعنكيملو«ملعلا

اوناكذإاهلهألاحهرسذإ‹اممهلحرىقلأوامطوتساف«امرهزدهعفو

رادقألاتءاشف‹كاذذإنامعىمركیهو‹قازرأباععأوقالخألهأ

هلعلوعيبرلاووهءاج«قفاوملاريغناسنإلاداباموهتيرذواهبشيعينأ

عيبر"الاثمأاهاهأنمنوكيىلامايألاكلتهللو‹نامعىهلعيبرلابيغرتب

اهانمتيةزيزعمايألاإ‹امهنعىضروهللاامهمحرليحرلانببوبحمو

.ءىشلكىلعقبسلاامهواضقوهللاردقنكلو‹هللالهأ

)تاقملط94
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دنكلار:اا
یدنکللعلانبدمحم:سم

ءملعلالهآنمولاطبألانامعلاجرنمىلعملانبدمحمخبشلاناك

(.انظهقلخیئهللنإف5لماحلاهللولمحامهللوهتلمحدحأناكذإ

٠هّقلخنممهيفطصيو٩٠هلضفرهتبانعبمهدموهتمحربمهصتخ

عنتماوىفروصقلافاخهنكلو«ًامامإنوكينألحلصيىلعملانباناك

اهحياصماوناكنامعىلإملعلااولمحنيذلاةسمحلاءالارهلوبقلانم

اهرمأماوقوءهللاىلإاماعدوققحللامنادهو«ةرتعملاامدمعأوةرلا

هلىذلالطبلاهنعهللاىضرةديبعيأسارغاوناكءهايتشاالب

مهروتپونامعىفملعلارشتنامهم‹حضاولاليبسلاوحجارلانازملا

.قحللسانلاىدتها

‹ميركلاءىراقلااأمهنعنايبلاكيلإفبرغملاىلإملعلاةلمحامأ
7‹ًادحاوادروماودرولكلاذإنينامعلامماوخإكماف

للاقوقحاودأومهبجاوباوماقف«لحاطفلامالعألانمةعيرشلاضايح

ةحضاونيدلاملاعماوماقأوقحابلطابلااوعراصو«اممهفلكىلا

مامإلا:مهوةسمخاضيأاوناكو.مهنعیضروهللامهمحر

٠ىاردسلامصاعو4«سرنبنمحرلادبعمامإلاو«باطحلاوبأ

ءالوهءىوازفنلاىلبقلادوادوبأوءىسمادغلاراردنبليعامسإو

برغملاىلإمهنعهللاىضرةديبعىنأنعملعلااولمحنيذلاةسمحلا

علعلامهمرشتناف«قرشملاىلإنوينامعلاةسمحللاكثلوأهنعلمحاك

كنوارودم_ىهتناو:نملسملاةياز-مجتلعوقحا.ممرهظوس



س۵۲

روحلارودمہیھتناونملسملاةيارمهبتلعو:قحلامہرهظو

ددمنيملسملامههللادمأوءعاقصألاهذهىثىدهحلامالغأمهبتماقو

مهنمدحاولكلدرفنسو.لئاضفلالصاوتمًايراجلازيالاحلاص

هللاو٠لاقلانملاسحلاىفبسانياعنكلولاحلامستمريغالحم

:لوقتفلاحلكىلعدمحلاهلوقيفوتلالوئسملا



1©س

(1)ىرفاعملاباطخلاوبآ:لوألا

.ملعلاةديبعيبآةذمالتنمهنعهللاىضرباطحلاوبأناك

.مالعأنمملع؛بيرقنمسانلاهارياكديعبنمسانلاهاريىذلا

نقلتىلعةروصقمهتهنكتم«نملسلاتاداسنمديسونيدلا

.ةيعادناكهنكل«بسحفهعورفوهلوصأوأهثدابموأمهيدةبلطلا

.هركملاىفاهرمأبمايهاللوءةمألاىفقحلانيزاومةماقإليوق

.نمنآو«هبلمعيلبلطيامنإوهتاذلبلطيملماعلانأوطشنملاو

نعلطابلالمأدرلوهنعبذلابنيدلالاجرموقينأهبلمعلا
دودحةماقإلوهللادالبىداسفلالهأنمفاصتناللو£مهلطاب

نيذلاهناوخإعمهللدرجتيمامإبالإميالكلذنإو‹لجوزعهللا

فبعضناكالإوء2هثادعأمغرمامإلامدقتاذهعقواذإف‹هنورصاني

بولقىفىناعلاهذهترقاملف.داسفلاوملظلاةأطوتحتًافعضتسم

ءريرضلالطبلاةطيحىلإرادقألامهقاسنيذلاماركلاةذمالتلاثثلوأ

.مہضرآیفاورقالو٤مخضطاشنباوجرخهنعاوجرخالو

اذحلاصلامامحلاديسلاباطحلايآىلإاورظنومهعسوىفامماوماق

متالو«ئيشمدصقنعملعبنأريغنمهودمتعاف«رمألا

.رعشيملف٠ةمامإلابكعيابتلكديدمهلنيلثاقباطحلاىنأىلإاوماق

.كديدملوقيوهوالإًادحأريملفءرمألااذلهبنوطيحعموقلاوالإ

-ةديبعفأنمملعلابلطلءاجنيللهأنمىرفاعملاباطلاوبآمامإلاناك(١)

.امہعلایمنر

)7
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باتکمہفمقينأىلعهوعيابفلاثتمالانمادبريملف«كعيابنل
ءهللاةعاطىلإمهديأبذخأيو٠لجوزعهللاةعيرشبمهفمكحموهللا

كلسيو¢نيدشارلاءافلحللاةريسمهمرسينأالإًادبأرخآءىشلسيل

هوملعأو‹نيدلارمأنمتيمأاممهبىحمو«نيملسملاكلاسممم

ءلتقلاامإوةمامإلاامإىهوءهنعهللاىضرةديبعمامإلاةيصوب

سمشلاربيسممهفراسف٠بولطملارمألانمًادبريملذإلجرلالبقف

قحللىداملاهللاو¢هللاىفوهللهلمحتىذلاهبجاوبماقو«ءامسلاى

.لجوزعهللاىقلىحهنذإب
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اميسرنبنمحرلادبعمامإلا:ىاثلا

اوذملتنيذلاةسمحلالاجرلا دحأسرنبنمحرلادبعناك

ىةدهعلاهللاهلعجىذلامركلاىلولاو؛ملعلالطبلاةديبعأديسلل

تیمىلاثرہتسمأىلانمحرلادبعو؛نيدلاىفةجحلاوقحلا

لاطبأنبالطبملعلالاجرةمدقمىفالحفةمالعناك٠برغملاقارع

انأثليلعىفالو‹ىدحلاراونأبةرهاطلاهسفنترونت«مالسإلا

فرعنأديرامنإو«ملعلاةلمحنمًادحاوركذننأانهدیرنال

cprكلذلكتفًاعساوًاغارفىعدتسيءالوهثداوحلخيرأتلاامأو

.ءىشلكىلوهللاومعخيراتلانوئشبنينحملانيخروملاىلإ
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Wl ىقاردسلاماع:برغمللملعلاةلمحنمثلاثلا

ملعلاةلمحدحأىناردسلامصاعناک

,علعيىذلاءنيملسملاومالسأإلارصنىلإوعديو«نيدلارمأهمهيىذا

:هرسىفهللافاعىذلانموملادئاقلابالإنوكتالنيدلاةايحنأاني

امهمءوسلاپةرامالاهالوتتالوةوشلاهدعتستالیذلا6هينالعو

6سانلاناپةلادعلاةماقإولدعلارانمءالعإهرهلک4ناک

فررشلاوريغصلاوربكلالعىعربطلااهارغیهللاماكءارجإو

لاجریوقآنمهللاهمحرناکو«دتشاوأ:بطلاناه«عيضولاو ۱
مصاعناكتاورقلاروكذملامامإلارصاحالوهللاهمحرباطحلانأ
مدحنأوركسعلاةہجناكوءًاديدشًاضرمراصحلاءانثأضرمف‹هعم

11
فواہشاهنععاشفاثقلیہہشاناکو«ناورلالهېعةكوشمهدشأو

.ظَةَيَلاماماةديبعنع

ةدحاوهلاومسو«‹ءاثقمئاببهيلإاوثعبفناورقلالهأغلبفءءاثقلا

ءاثقلاعيببیدانیمصاعوحنىلإثيبحلاىضمف«هلاهعيبينأهورمأو

نماهعابف‹ءاثملانمهدنعامرخیهةبحلاكالتباذإو«ركسعلالخدو

عئابلاناكو‹هلتقىحمسلاهبراثفاهلكافهباعصأةطساوبمصاع

ودعلاريساو‹ًاديهشهللاهمحرصاعتامفناورقلانمبرهدق

الذناکو!؟ربرباماعنينيرخاسنودانياوماقوماعتوع

ملعلاكلذهللف«منالةمولهللاىففامالىذاملاعلالطبلااذهرمأةيا

۔ناکمم«هنطونمًارجاهمملعبلاط«نيتسسمخقرشملابشاعىذلا

.هنعىضروهللاهمحرنملسملامامإىدينبمسلابتوعهرمرخآ
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اأمادغلاارد ىسمادغلاراردنبلیعامسإ:عيارلا

بحافوغشملزيملىذلاىعاولاةمالعلاىسمادغلاراردنبليعامسإ

سمخەنعەللاىضرەديبعىأمامإلاعمیضقەنإفهدراوشصانتقاوهئانتقابملعلا

راهنوالیلهبلطامكنردإالإهتايحنمءىشهمهال«هبلطینادجمًاداجننس

ىحثالذىلعلاحلاهبرمتساو.هتمآیفمامإلاو«هموقیئةودقلانوكيل

ىضروهللاهمحرهخيشهعيشو‹هنطوىلإليحرلابهيفمهىذلاتقولا

ماكحألالئاسمنمةلأسمةئامنالثنعاهفهلأسعادولاةعاستناحاملف«هنع

نهاريالهبمرغهخيشو‹قيرطلادازكعلاهلقعيعفاهلمح

ءصاصتخاوةدوموصالخإوبحمهللاهمحرهاتفأف«ملابطىهطاشن

:هلوقبهباجأف؟راردنباایایضاقنوكتنأديرتأ:هلبعادملاكهللاقم

هللاقامرخآلیقو«هيلعاقرتفاءيشرخآكلذوكلذبتيلتبانإتيأرأ

ةماهاإلااوضرعاولصواملفبرغملاىلإاوهجوتمم؟هللامحريىنرمأتاذامع

هرذعاولبقفساناللهدنعتناكتانامأباللعتمرذتعافنمحرلادبعىلع

ناکو«هنماهولبشمراذعأبرذتعافهللاهمحرباطخلانأةيلوتاودارأو

خيشلاةيصونابمهاصوأهللاهمحرةديبعوبأمهخیش

ءلامعألامقاومرببخولاجرلالاوحأبربصيلهنإو«ديدسلاهيأرباولمو

لامعأنامزلكلوةسايستقولکلنفلاوحألاكالتیفاھلحلصبنمو

امايقلاوسانلانوشةرادإنسحملاجرلالكاموءلاجرلامعأىلكلو

.لوّعلالهآهيلعتقفتاامماذهو

مهلاثمأبمايألاحمستنألقنيذلالاجرلالوحفنمىسمادغلاةمالعلاو

هتجحمهوهضرأىئهللاءافلخمهماعلاةلمحو«مهلاكشأپرهدلادوجوأ
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لجوزعهللانمصيصخرةوبنلانأالولءايبنألابهبشأمهف‹هدابببع.

لطبلاىسمادغلاردهللفءهدحوهلللامكلاو«لحعلكأیتهعضبفرشو

داحنملكهبیدو«لهحلاكلاوحەبءىضيملعلارونبهموقىلعلبقأىذلا
علعلالابجنملبجوهو«هئاىفردبلاةرهشهدالبىفهترهشو«لضوأ

افصلاوةهازنلاوصالخإلالاثمأنمماسلثمو«مهفلاو

نملسمللةدمعونيدلاىفةجحوةمألالاوحأبءانتعالاو‹نيدلارمأب

نإوقحلانإف«نايعأمرتوأةمأقنحوأمعزطخسبیلابیالقحایإوعدي

.سانلانمءودلالهأسفنأىفىضرمريغناك

[ناكنانبلابمهلإراشينيذلالاجرلاذاذفأنميرغملالطبلاراردنباو

ةماقإبلهآفلكلجوزعهللانإف«هللاالإىشخنالوباالازرابالطب

ليبنلاةديبعوبأليلحلاهذاتسأهركأ«داسفلاقئالععطقونيدلاةدمعأ

ىحعسونمهيدلامهيدلاملكبهيلإتفتلاو«القعواسحهناکمیندآو

ىذلاىالسإلاملعلارهاوجنمهيعووهنهذالموهتمزعیوقوهتيلقعجضنأ

ديحملاديسلاةديبعىنهدیعللجوزعهللاقيفونمو«هتمأةايحهبشيعت

بحاصهتمجرتلاطأىذلاراردنباكاذاذفألاجرلانمهلِإقاس

.كلذبىفتكننحتوراتلابکوم
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ىبملاىوازفتلادوادوبا:سماخلا

مامإللاوذملتنيذلامالعألادحأىلبقلاىوازفتلادوادوبأناك

اهوماقأىلاةدملاكلتةليطهئالمزعمناکوءةرصبلابةديبعىأ

قحلاىلإداهرکاهللاهلعجئذلامليعلاكلذةديبعأعم

ةيغاطلاكلذدهعءبيصعلادهعلاكلذىثهيلإعادقدصأو

نودظفحلاوىعولاىفدوادوبأناكوءةمألاهبهللاىلتباىذلا

هلعمهجورخدنعةديبعوبأهخيشهللاقكللهئالمز

ملامالویمتعمساعتفتال:برغملاىلإةرصبلل5مهن

عمستملاموتعمسابتفانمحرلادبعللاقعمست

لاوحألهللاهمحرهنمكلذناكو«تعمساممتفا:باطلاىنأللاقو

ةمالسلامهمفيعضللبحمناكفءنيروكذملاهتذمالاتىفاهظحالب

‹ةيمالسإلاةفاقثلارشنوداشرإإلاىمدقتلاةركاذلاىوقلبحمو

اميفاهلمعتسينأءاشنمىلعهللا"نمىلاةبهوملالامعتساو

.هلتقلخ

ةحجانةسارفهتذمالتىفخيشللوهباحصأنوددوادابأىأرو

ىئبلاطیینبىلعةسارفبثكيهانوءهدالوأىدلاولاةسارفك

كلذدعبدوادوبآألزاموهتسارفتقدصدقوهدالوأ

نباهولادبعمامإلاناكءهللاهمحرىلاساامامإلالاقاكةليلج

نبسلجاذإ هملعةرثكوهتلزنمولعوهردقةلالجعم|
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اسايقمكلذىفكيوءملعملامامأىصلاكدوادىأىدي

ءنيملسلملادنعءاملعلاةلجأنمباهولادبعنإف«دوادىآ

یدینيبیصلاسولجلثعدوادیبیدینبسلجاذٳوهو
:هملعم

مايألاكلتلامجمهفمعیضرولاجرلاكعثلوأهللامحر

:ماوعألاةليطرهدلاىلايلنباهتيزو



-۳

ناىلإلعملةلمح

MW ِ .
ناکاکنمالهآنمناکىدنکلاىحمنبهللادبعنأىعال

نمململاىقلتلةرصبلاىلإامهملكجرخ«نمانماضيأباطلاوبأ
٠هللانيدیدہحلاوهللاىئدهاحلاءهلوسرلوهللصلحلارحلالطبلا

هبايحأىدههللاهلوخىذلالسمةديبعوبأءاملعلاةرئادبطقوهىذلا

٠ةديدعحاونىفنيدلاماعمهبنابأوىشراطقأىفقحلاحاورأ

لعجوءاهافوأناعإلاسبالمنمهيلعىفضأوًاراقوهندلنمهاسكو

ةالصلاهيلعهللالوسرلةباحصلارقوتعوننمهعابتأبولقىفهرقوت

‹قلا2ةربابحلاداهطضاتقوفناکاذهنأ1»مالسلاو

غراىنلارواعمككلذبئدابلانا۳اضرلامدعوروامہم

.ثدحتننأجاتالیذلافورعملاوهوهدلويزةعيبىلعنملسملا

تلصملافيسلابروكذملاةعيبىلعةباحصلارايخأةيواعممغرأدقوهنع

٠مهہسوءریلع

اهمسرىلاةطحللااوكلسفةيمأىبرثأىلعسابعلاونبءاجم
نيذلاهللادابعاولذأوسانلاىلعاوددشتواودازمث«مهليقنويومألا

لطبلاديسلاكاذةديبعوبأناكف«قحلارغبنوضريالوركنملانوركني

هبنيصيصلاهتذمالتىلإهسوردىقليلجوزعهللاتوكلمىفمظعلا
یفباتریالو٠هللمهعاطیئباتریالومہصالخإىفكشيالنيذلا

ىقنلاهرهوجوةحيحدصلاهحورونيدلادعاوقمقليةلمهباجتسا

قاسفلاىديأىلعذخألالبسمحلحتفبوءتاذلابةدوصقملاهتصالخو
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مالتاهاريىلاططحلامحلمضيوءهللاىلإريسلاةهجوىلإمهدشريو

ناكو‹ةرحلامهموفنهقشعتىذلاكلذىلعمحلنهربوءتقولا

ةسمحلاجرخامدنعو«.هتذمالتنمناكىحنبهللادبعنإانلقاك

لامهجورخةهجوبمهدوزدموءةفراشملاةسمحلامہموخإكةبراغلا

تابثلامملعضرحو١مهدالببمهرارقتسادنعهبنولمعيامو

مهلعوءحئاصدئاقرغبموقيالقحلانأمهدافأوءةحاصلاهملاعتىلع

ايندارومألرايتخالاناكاذإوءايندللرمأنمربكأهنإفنيدللاوراتخمنا

!نيدلارمأبفيكفمزليام

ةلمحركذدنعةديبعىلأةمجرتىفهللاهمحرىلاسلامامإلالاق

یدنکلایحمنبهللادبعقحلابلاطمامإلابصنًاضيأهرمآنعو:ماعلا

.زاجحلاونعلاهترامإتعمجو«نملاضرأىئ

هٹیحنمو‹ةفطاخةراشإانبتكنمفلسامفكلذىلإانرشأدقو

‹هتلودباوماقنيذلاءايفوألاهلاجلوديجخبراتهلناكمامإلااذهنإ

ىغبنيىذلاقيرطلامنابأو«هتجحمهبهللاماقأىحىفبلااوعراصو

مايآلامهملعتلبقأو؛اهدونجبايندلامهلعتركنإو«هكلسينأملسملل

ممراذإامسال‹هللاىفناكامهلضفأوهنمدبالتوملانإف«اهدوشحم

نملاةاغبىلعماققلابلاطنف‹اهلعىضللاىغبنيىلاةطحلانيملسملل

‹مهمايحىفاهوجمنينأمزليىلاقيرطلاسانللحضوأومہلعىضقف

لهآنملسافوعنبراتخاةزمحابأىراشلالطبلاهلماعلسرأو

ءازهدبمحلاحتفوےلارسکبزجةيرقصوصخنمنامعنمةنطابلا
ع.>

هبوللاسشهديوهعورنويءأاالعناك«املامعانمسهمجعم

م

م
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ءهلوحجوعراحبلاو«همامأعدصتتلابحلاتلخملكتاذإىذلا«ةبيه

رحنمديلابوذياكهيدلبوذيلطابلاو«هيدينيبلستتويسلاو

.ىساورلااهزىمقلاةبيهوءسمشلا

روهظنأنآلاىحهفرعناملکو:"ةريزحلاماعمبحاصلاق

ھ۱۲۹ةنسادبنأشتاذةيسايسةوقكتومرضحىفةيضابألا

هتروثقالابلاطبفورعملاىدنكلاىحمنبهللادبعنلعأامدنع

لتحاو«تومرضحیئرمالابلقتساوقبساک<یومةفيلخرخآىلع

.زاجحلاونميلا

اهالتحابقعءاعنصىفاهاقلآىلاهتبطخیفهتوعدصخلتتولاق

لاقفهدصقماہفمنابآةبطخاهلهابطخءاعنصلتحاامدعبی

:هيلعىلصفىنلاركذوهيلعىثأوهللادمحنأدعب

مالسإلاامملإاعدنمةباجإوهيبنةنسوهللاباتکلإمکوعدنان0[:

“الالحلالحلابزانيضر5انمامإنآرقلاوانتلبقةبعكلاوانيبندمحمواننيد

ءاروهاذبئومارحلاانمرحوءالياقانتهبیرتشنالوالیدبهپ,یغتبنال

ءاہیدتقنراٹآو٤تاکحمتایآو«تانیبضئارفیلمکوعدن«انروهظ

دیحوتىلإوعدنو«مکحايفلدعدعوامفقداصهللانأدشن٠

ىهلاوتورعملابرمألاوضئارفلاءادأو‹دعولاوديعولابنيقيلاوبرلا

.هللاءادعألةوادعلاوهللاةيالولهألةيالولاوءركنملانع

انللوقيًابيطخعمسنىمفىدنكلالطبلااذهةمهمىههذه

تابآوںضئارفلاو«هللالوسرهنسلإوهللاباتکىلإمكوعدن

(تاقلط٥م)1



س1٦

هعمستنيأو«ركنملانعفورعملابرمألاىلإو«تاكحم

هللاباتکىلإوعدينملابامف!؟یضابآريغبیطخاملاقةبطخىأىو
موغفتالو‹هجوىهلماقيولئاقي6مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرهنسو

تومرضحىفةيضابألانأققحتدقلو«هللاءادعأىلعهلةرصانمةمألاهل

ىفىقتحلاةوعدرشنلةدهاجلمعتىلاديلامحلو«الاىهمهنميلاو

لوعملاهيلعرةيضابألالاجردحأقحلابلاطنأوءضرألاعوبر

ةيضابأبمطاصتانأو٠خيحصلانايكلاءانبونيدلاةدمعأةماقإىف

ىعاريلازياللطبلاةماعلاةديبعابأنأوءىمرغةرصباا
الإنوردصياللمعلالاجرنأوء2ةمألاىثتانكسلاوتاكرحلا

£

ودببو:(ةيضابألاةكرحلاةآشن)هباتکیفاروكدلالاق

زمحابآنارکذبیul¢ليلقريغةيضابألاىأء5مهددعنأ

ةرصنلةيضابألانملاجرىفامدق“دقةبفعنبجلبو۽فوعنبراتحلا

‹نميلادالبىفنودوجومةيضابألانأىنعملاو«ةديقعلاىفماوخإ

ةموكحلانأل«نيروكذملامهلاوخإةرصانلاوعاجاوءاجنيذلاو

اسبالقنالاوأاهمصلمتلانولواحمءالؤهوةيومأكاذذإنميلاىف

.ةلاظامنألءاهملاكملولحلاو

ىلإامتراشإىفاحوضورثكأرتعتفىدزألاةياورام:روتكدلالاق
ءاجو«قحلابلاطةكرحىفاوكرتشانيذلاةرصبلاةيضابأ.ددعةرثک

رکذةياوردروأامدنعایشنةفيلخغلابدقو«ةرصبلالهأنمقلخهيلإ

نفناکايأولاق.ةرصبلالهأنمناكقحلابلاطشيجةماعنأاهب
ةرصبلاةيضابأنمةعومجمنأىلعدكوتاهلكهنأتاياورلاهذهىفحيحصلا
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س۷

ممةرصانلاوبهدقوءىدزألافوعنبراتحنلاةزمحوبآمهدوقي

.توەرصحىف

ىحممةرصبلاىفةيضابألاةوقحضوتتاياورلاهذهف

ىلعلدياموء5نميلاوتومرضحیممناوخالنیدیوماوعاج

ريسلاورق:قحلابلاطركذيوهو هلوقنميلاىفةيضابألاةرثك

ءاہناکنمىلإبتکواھلتحاامدعبیاتومرضحنمیاءاعنصىلإ

دادعتسالامهمبلطيوضمتسينييضابألانمءاعنصبىأ

اميمهأاهةعامجءاعنصبمهنوكىلعنهرياذهوءةماتلاةظقيلاو

هنأمهريخولاق.هلواحمىلاهلاىئهيلعدايعاللًالاصًاددعو

راسوتومرضحىلعیرضحلادیعسنبهللادبعتفلختسامت«مملإمداق

ىرذالبلانعالقتھاءاعنصىلإًاهجوتمنمنمنفلأسأرىلغ

لاقىفقثلارعنبساقلاوهوءاعنصىلعىآىلاولاےلعامولاق

ءءاعنصجراخىضابألاشيلاةاقاللمررقروكذملاىفقثلاىلاولاملعالو

تاءارجإلاذختيملو‹رثكلاهركسعوهتوقبًادتعموًادعتسمناكهنأودبيو

ريسءابنأبملعاامظعًاشيجعمجناكو«هتلمححاجنبةليفكلاططحلاو

رشکددعاذًامخضناكهنأباهشيجىرذالبلافصودقو«هيلإةيضارألا

ليقنِلاحلکیلعو‹لتاقمفلآنيثالثهشيجغلبيليقةدعو

نممظعأناكهنأحيحصلاموهفملانمهنكلو«هيفغلابمددعلااذهنإ

هنكلو‹باسنألاىفىرذاللبلالوقياذكهةدعرثكأوءةيضابألاشيج

ةرمهمزهوقحلابلاطهبقحلثيحءاعنصىلإرقهقتوروكللامزه
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لعةيضابألایلوتساو(ەدنحضعبعمماشلادالبىلإبرهفیرخآ

.ةناملا

بلاطنأىلإةيعيشوةيضابأوةينسرداصملارشتو:روتكدلالاق
اوضرعتيملوءةنسحةلماعمناكسلااولماعدقةيضابألاهنارعأوقحلا

عموةكرحلكىفو‹ممألالكعمةيضابألانأشاذهوتلق‹ىذأبدحأل

اذهو‹تناكةمأىأىلعىغبوأفسعوأملظمففرعيممصخی

۽فداشمهرات

قحابلاطاهاقلأىلاةبطحلارداصملاضعبدروتو:روتكدلالاق

ةرتفلاكلتىفةيضابألاءارآضعبحوضوبنبتىلاو«ءاعنصلهأىف

.اساوذخأيلفاوءاشاألاصخثاللثبامفسانلاريخدقولاق.ةركيملا

‹اھاعابتأعماودهاجمواهءارآوةيضابألاراكفألااونبتبنأ:ىلوألا

مهقوقبسنيذلاماوخإعمتابجاولاوقوقحلاىنوواستيةلاحلاهذهىفو

ءىفلاةمسقنموءمهلضفألامرجألانممشنوكيوءرمألااذهىلإ

.ممام

اذهىلإوعدينأهيلعفمهعمدهاجيملومشوقبلاقنم:ةيناثلا

ءالؤوهلشةنيعمًاقوقحةبطحلاركذتملولاقهناسلوهبلقبىأرلا

eعابتألا.

نممغرلالعدايحلانطرشلانيذڏهلبقيالنممزلینا:ةغلاثلا

‹ىذأبدحأهلضرعتنلةلاحلاهذهىنو«ةيضابألاءىدابمللهتضراعم

نامأبجرخيلفاذههركنمو:هلوقبقحلابلاطهنعرعاماذهولاق



س۹

هسهاتلضرعنکیملانرفظنفهناسلوهدبانعفکيوهلهآوهلامىلإ

ءالوهلئمةنيعمقوقحةبطحلاركذتملولاق.همدكفسىلعانلمحمملو
۽عابتألا

بلاطاهطخىلاثالثلالاصحللااهذهىثبيبللانطفلااأرظناف

ىآرلایفاكيرشمشًاخأنوكيةيضابأللميطملادج«اهناعمروصتوقحلا
حلاصملاىئًاكيرشامرتحمانومأمالوبقم«لاحلاولاماىفاكيرشوةديقعلاو

ىفعادلدصتمرعغةعدلاونوكسلاىلعًارصتقمناكنمو«ةيويحلا
نأريىلنمو‹نيدلاىفنيدهاجلملامايقنيملسملاةوعدبمئاقريغونيدلا

فوخالهتئيبوهلهأیفمرتحم«هلاموهنیدیفرحوهفكلذنمًائيشلعفي

٤مہلعسدوأمہہلعًأطاووأنيملسملاىلعرهاظاذإالإجرحالو

.هبكتراىذلالعفلااذهاودعريصي

لاومآونئازخنمهيلعیلوتساامعیزوتبقحلابلاطماقدقو:لاق

قحلابلاطىأرتلقءمهمءارقفلاةصاخوءاصعنصىثسانلانب

هجولاريغىلعسانلانمتيبجلاومألاكلتنأهللامهمحرهباحصأو

نأو«ةمرحوالحوةلقوةركاهطالتخالاسرفرعيالو«عورشللا

هزنوبابرألالوهجمريصيثسيحنيملسملاءارقفهعجرمناذهلثم

ةعألازالو«تورحلاوملظلالوصحمنمًائیشیلوتینأنعهسف

.لامعألالكىفثو«لآملاولاحلاىفةهازنلاةرتوىلعةيضابألا

ءهللادابعهبفرعيًاراعشةيضابأللةهازنلالعجىذلاهللدمحلام

.هللامحرنمالإنونبالولامىغيالمويهبنودېشيو
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ىحنبهللاديعقلابلاطمامإلاخيراتركذديرنالانهنحو

ناکاموهنمناکامو‹هتلودخیراتوهبورحوهلامعأركذالو«هبزحو

۽قلعتهبهلاملکبلیفکلفاحخبراتهلولوطيء,يشكلذنف«هيلع

فرطلانأملعيلفرطلااذهىةيضابألادوجوركذننأاندرأامإو

ىنعمنأو‹ًايضابأةوبنلادهعنمبيرقلاديدحلاهدهعىنناكىنا

نإفءأرطامكلذدعبهيلعًأرطنإوقحلادهعهيفمئاشلاوهةيضابألا

ءابآللناكامركذاسنقحنمثإو.لوعملاهيلعىذلاوهىضابألادهعلا

.رومألامهأنمنيدلارمأناوناشنملهآودادجألاو
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س۷ا

نميلاىفةيضابألاريهاشم

ةجيحلاىهةيرثكألامهتوهرضحونميلاىفانلقاکةيضابألاناك

الو‹ةيضابألاةداقنمناکیريماحابصلانبةهربأمهمو‹نيدلاىئ

نيذلانييماشلابرهجوتناكو«ءاعنصوةكمنيبقحلابلاطمامألامزه

‹هيلعةرئادلاتناكفناكملااذهىفهودعبىقتلاف«ةزمحتألاوضرعت

نبهللادبعنبىحةيضابألانمو.رثكددعنميلاةيضابأنمهعملتقو

‹عافدمامإةيضابألاهعيابىذلااضيأةداقلانمیربمحلاقايسلانبورمع

ىومألاشيحلابلغتوءامفودعلاهمجاهواهلإًاجتلاذإندعىثاضيألتقو

لتقو‹اميلخادىفاوعفتراوتومرضحىلإةيضابألاةيقبرتفونميلاىلع

‹ةيضابألانمةئامعبرأونصحانبیلعرحلاىيأةكمملاععمةكمىةيضابألا

.رصتنملاىومألاشيحلاءاقللتومرضحىفةيضابألادعتساو

ءاحنأنمبقترملاءاقللااذهلةيضابألادعتساو:روتكدلالاق

اوعمتجاو٠نادموليقعودوةدنكمهعمفتلاو«تومرضحنمةفلتخم

ةيضابألاالموءهلةدعاقمابشذاىذلاىمرضحلاديعسنبهللادبعدنع

جراخىومألاشيحلاءاقللاوراسمث«داتعلاوماعطلاونئوملابمموصح

ةمساحةجيتننودراهلاةليطةكرعمنفرطلانبترادثحمابشنصح

ءمابشنصحلتحاوةيضابألا1دبعىمسملاىومألادئاقلاقياضو

٠هيفىلاةريخذلاىلعىلوتسو

ءفينعلاتقلاولسرتسالبءةيضابألاةكرحىلعضقيملكلذلكنكلو

روكذادئاملااورصحفاکكلذلرمهاوقعاجرإةيضابألاعاطتسالب

۳(
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اممہلعدروةيضابأىأ«مهاصمعاطتساًامويرشعةعبرأ

مهرایتخابالجرتومرضحىلعیلوو<«مهماعبہنملامهعاتمنمفرع

قحلفجحلاےسومسآرئیلةکمىلإجرخمث٤ةيمساةعاطبمهمىضرو
نكًاماقتناهبحصاولتقوةكمنودقيرطلاىفهولتقفةيضابألاهب

.مهملتق

تلازامًادجةماهةكرحاننميلاىفةيضابألانأاذهنمدافتسملاو

اهعياوتوءاعنصواهعباوتوتومرضحتلازامو‹عارصىفةازغلاعم

مهيضابأىلعةرئاحلابورحلاوتاوزغلارثاوتملو«ًابعشوةماعزةيضابإ`
هذهنعهديعقربنأهللادارأالو‹ىرجملاعبارلانرقلافصتنمىلإ

ةيضابألاىلعاوضقف«نملاظلاةروحلاوةريابحلااهيلعطلسعاقصألا

یئةرئاجةماعزةيضابأللتناكاموهلوسرالوهللااهاضرياللامعأب

لضفأىلإاودمعةصرفلامهتكمأاذإاوناكلبءتاقوألانمتقوىأ

٠هلوسرةعاطوهللاةعاطىلعهوعيابفمهرايخأومهئاملعلکأوماجر

اوناعأوقحارانمهباوماقأوءركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاىلعو

اماومظعوةربابحلاتمظعاماورقتحاو٠ىوقلااوقعضأوفيعضلا

اوماقأودجاسملااونبوىعيبطلااهارجمىئءاحمسلاةعيرشلااوداعأو«هترقح

لکومہاقوألکیفمدثلذوةمآلا|وحلصأو٠تاعمحلاوتاعامحلا

۾زنيناکملکیئومہنمزآ

ىناثلانرقلانمثلاثلارخاوأىو:لوقيضوعروتكدلااذهو

¢ةيومألاةلودلااهنهجاوىلالكاشملاةيضابألاخياشملغتساةرجهلل
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ةيضايألاعاطتساوءقطانلاضعبىفةمامإلانالعإلمهعابتأىلإاوزعوأو

.ھانامعونميلاوتومرضحنملكىفةيضابأةمامإسيسأت

‹نوهراكقحللاوهمايقمهوسيحلاءادعأنكلو

ةيلاحلادوهعلاةليطةمامإلامسااهلمشيتومرضحونميلادالبتلازامو

ةالصلاهيلعىنلاتامالهنإف٠مهيلعهللاناوضرةباحصلالمعلًاعبت

ىضرركبابأاوماقألبءرمألاىهتناوةوبنلاتهتنااولوقيملماللسلاو

تماقاممًامناقاهرماوألًاعباتةوبنلاهبتءاجاعالماعمل.امامهنعهللا

مالسلاوةالصلاهيلعىنلانمدقفيملكلذبو«امترسل‹ةمألاهب

هللاهمحرهتافوتنداملمث5هدبىحولالوزنوميركلاهصخشالإ

سوقلاىطعأوهبحاصةربسمراسفهنعهللاىرباطلانبرمعاوماقأ

.اهمراجىئرومالاۍرجأو«اسراب

نمهيلععيوبامىلعنافعنبنايعنوملسملاعيابهلجأرضحامو

٠اهطثاحىئللحلاعقونيحةمامإلاحرصضاقتناادبانهو«هلبق

هتقاطدحماقوبلاطنأنبىلعاوعيابمث«راهاوءانبلاثلذعدصتو

‹بقعىلعًاسأراهيلقوةمامإلاتعزعزعزاعزحايرهبتفصعىح

:ةيامنءىشلكلودشارلاريسملاكلذرخأتو

ةيواعمموصعلبىئاهاقلأفىلعنبنسحلانيملسملانمقيرفعيابو

مےلًامامإطقفةيضابألاىنعأنوملسملاميابمثءءاشفيكاهببعلي

نمةمأىففرعيلهنإوكلذذنمكلذىلعمدوهعىفاورمتسا

ءةمألاىلعبلغتملاناطلسلاوضوضعلاكلماالإكلذدعبمالسإلامآ

ملوءبرغماوإنميلاوتومرضحمونامعبةمنأاوعيابمهنإفةضابألا
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خوضرلامهيفدوجوملالبءمالسإلامآنمهربغقإلاحلااذهفرعي

رمأوضيضحلاىفىقلمةباحصلالمعحبصأوءلدعماراجملاظلاةعاطل

هفسىأو‹داغوألاوءاهفسلاهببعالتيمالسلاوةالصلاهيلعدمحم

كتهمايأةئالثءعمسموهنمیأرمبهللالوسرمرحةحابإنمركأ

قاسفلامادقأًاطتوءةعركلاسوفنلاةماركامفسادتومرحلاامف

ملاظلادی؛ویو«هعمقحلاولتقيىحقحالتاقيوقحلالهأتاماهىلع

.هملظىلعوهو

تلازامونامعةمامإلإةعباتتومرضحةمامإتلازامواذكهو

بتکدقواہنایحنمدهعرخآیلاهثادعأىلعاهديوتنامعةيضابأ

لاحلاماودلاحملانموءلوادنلااهمايأىلعولاوزلاايندلايلعهلل
ءفرعتالرهازلادهعلاكلذدعبنميلاىحاونىفتحبصأةيضايألاو

دالببلغآنملب<اهلظصلقتوالاجرتدابواهموسرتحمناو
ةلمجمافنميلاىوتومرفحىفةمنأةدعةيضابأللناكامدعبهللا

بحاصوهو«هللاهمحرسيقنبمهاربإقاحسإوبأمامإلامهرخآ

مامحلامامإلاكلذةسامحناونعوهو«داقتلافيسلابموسوملانويدلا

اولذبمناف¢مهنعىضروةمنألاثثلوأهللامحرفءمادقملالطبلا

ةاضرمبلطىفويسلالالظتحتاوضمولجوزعهللنبارقمهحاورأ

.هنأشلجهللا

.ءهملظىلعماظللعوضخلاىهوةماهبئاصعمالسإلاىمدقل

‹قلاخلاةيصعمىئقولخملةعاطاللوفيمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاو

ناطلسلاوةيعضولانناوقلابهدابعلهعرشىذلالجوزعهللاكحلدبو
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نملسملانعهرصنوهنوعهللاعفرالذبو‹راهقلادحاولاوهىقيقحللا

6ديلاتاذولخىلعمهومهرصانناكو«ةلقهومهرصانناکامدعب

مهلمشقزومهعمجقرفتومهحورصتراهاهديمهعهللاعفرامو

ةءولمممهلجأنمايندلاتناكوماعلاةداساوناكو‹ضيضحلاىلإاولزنو

ةدابعنمىضريالهللاومظعداسفقحملاىعماظلاةناعإنأكشالو

:هكلمىداسفلا
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ىمیعلاضاباناهللاالعمامالا

نمةبلعثنبتاللامتنبضابأنبهللادبعمامإلانأىفخيال

ناک‹ىميمتلاسعاقملآسيقنبفنحألاطهردبعنبةرمیب

ناکو.هنعملعلاذالديزنبرباجمامإلاىلإءاجقارعلالهآنم

ناکورذيامواهمىنأياميفوةينيدلاهتامهمىئوهرومأىفهرظاني

ةباحصلانمًارشككردأهنإفًاضيأىعباتوهو<ءاثعشلانأعابتأنم

هبلببستناىلاضابآنبدهللادبعنأىيفخيالو«مهللاناوضر

هلادبعنمهناروكذللنضابأناک٤هللادبعدلاوغابللةبسن

ءةرخصلانملطابلاءامعزىلعلسقثأناكهللادبعنأالز«هنمملعآو

ِ دينيدلاقناحبالوهحاصىلعلطابلادربلابالناکو

AFR ۳ یمخ.هترعنمهلناکو6تورحابةمألالع|وطلستنيذلاءارمألا
تچ=

Ces ی : 7
2ناکهاف6هردقنمطلالعدحارسجمملعفرنکروعینم

N a.
٧v

االولو)ا::لجوالوفئاخرغىغبلاهجوىموقيرامامہموعاریال

6ةبآلا(كانمجرلكطهر

ىلإًارظنهیقتیوةيواعمىراديناكهطهرعمسيقنبفنحألاو

كلمادبععمضابأنبهللادبعفالخب‹امفءارمألاعمطيىلاهايند

ذإءةيواعمنمًارجأسانلاىلعكلملادبعةوطسنأعم«هناوعأو

دفكاللادبعامأ4«ةعيرألاءافلخلاةربيسبدهعديدجةيواعمناك

هللادعۍعاريالذعموناطلسلاةوطسوكلماهربتددجت



V۸ب

دعابتيوهلامعأهيلعدريلبهيراجيالوهیرادیالوهوضابآنبا

قاطأفليحلااذههيحانجتحتیوضناتیصهلعاش<هنم

فالخمةيضابألابنآلاةامسملاةمألاهذهىلعًاملعراصفهيلعمسالا

٤هاوسامتکرتوملاوقأبتذحخأءاملعىلإتبستنااهنإفبهاذملاةيقب

ملاعخيراتلامفدهشنيذلالعلالاطبأنمضابأنباو‹تفرعكلذبو

+مهريلهبدېشپ
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ىضابالابهذملازكرم

اہتبنثیحةرصبلابناكىضابألابهذملازكرمنآىفال

لصتاف؛ىالسإلاملاعلاءاجرأىلإدتماواهمعرفتوافًأاشتناو

مجنأنامتنمهيلإتوهوءةعرسلاةياغبةرصبلانمةبيرقلانامعب
ريخلالهأهيلإتفاهتوءناعإلابحتلاطبأوةرّيخمالعأوةر

لمعلاوهعابتاىلإنيملسماوعدتةاعدهلتماقو«ةهجلكنم
ىحمنالةمولفاتاللجوزعهللاهجوكلذبديرت©هاضتقع

هلتدتمااکقلاماعدلعقوسوفنىفخسر

نيئامعلاءالمزةسمحلاهتلمحةطساوبىماسلابرغملاىلإناكر

لاجربامواهيمهآامللودبرغملابهاتماقفءةسمحللا

هولثتمافبجاولااوملعوهوعبتافقحااوفرع‹لابقأةمنأولاطبأ

رهدلاةمجىفاوناكفمهومواقفةمألاةاتعوةملظلاروجاوأرو

لطابلااوعراصءةعطاسلامجنألاناعأإللاءامسىفوةقرشمةرغ

اپاوٹكلذىلعنوجریال«یئآنیانمقحلااورصانو«رهظاملك

اوضموهللامهقفوفهللادنعنامثألاىلغأبمهسوفناوعابءهللانمالإ

یهومهاوامدليستضرألاىصحىلعوءفويسلالالظتحهيلإ

لاجراهلهأناكذإ«ااحرفاھلقفصتنعلارولاوهللانمعب

ةودقْلانمعلعلاةلمحماهيحاونونميلاىلإبهذملادتماكلذكوءهللا

نبنأشلاناكفنامارخىلإوءىضرلاةديبعنأحلاصلا

ةيبرعلاةريزحلاىلإو٠هضرأىفهللاةنانكرصمىلإو٠عاقصألاكلت



ب۸

ءهضرأىهللاةمحرمهنيذلاةيضابألالاجربنفيرشلانممرحلاو

:هدابعىلعهتجحو

ايحننيذلانوصلخللاةادلامهونوتمأوملاةمثألامهفريضالو

rةايحلاملدعستوعرضلامملفحموعرزلامهمتبنيوضرألا

تآرالو.سوفنلايأ[نكستودابعلاrجماتوءدالبلاممرمتعتو

لازقتالىلاةرهاقلاةطلسلاوضوضعلاكلماىلإلبيعىلالودلا

بهذملااذهتداعءةيلغلاورهقلابسانلاىلعءاليتسالاىئاهيمهأ

اهثدابملاخيهنألىالسإلاماعلاءاحتألكىفهتبراحوهيلعتبلأتو

وأةيومأنوكتنأىرتىهوًاصلاخًايرمعنوكينأىلعرصيو

هنيبواهنيبقرافلاوهكلذناكفءةيورسكوأةيرصيقوأةيمشاه

.نسحلاشايرلاوبختابلاغسوفنلانأكشالو

هدنعةبارقالنتفيلخلاجهنىلعنوكينأبحيىضابآلابهذلاو

ءمهلههللاناوضرةباحصلاناكاکلطابلابالإهيدلدعبالوقحابالإ

لامتیبىمهدحألضرغيومالسأإلاىلعهيبلتقفمهدحأبحي

لالاتيبافءهادعاموةايلاهبموقنامليثضلاءىشلانيملسللا

لقألاىلعكلذنإفءرومأمللامرثكأرمأللسينوةلودلاةوقل

كلذىقبوترثأتوةمألاتجرحتاذإو٠ةمألاسوفنىجرحارشي

ىهفةاواسملاامأ٠جالعهلنوكيالدقامقعءاداهثووأاهسوفنىف

سوفنلانكستثاصنإلاعموفاصنإهنألنانئمطالاونمآلاثروث

.امنانقلوطتوحاترتو
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بهذمتتىلالودلااهرصانتىضابالابهذمالةيداعلابهاذملاو

مغرلاىلعاھمةرنمعفرتىلاىهلودلاالتو«اہھذم

دیتىلاتاموکحلاو«لاخلانملاحیئهلًادضنوکتنأنم

كلذبىوقيف٠الطابوأناكًاقحهعابتاىلعسانلامغرتاہھذم

بهذملاىلعىضقيكلذبو«مظعألاداوملاهفلأبىحسانلاهلعضو

ماغرإوامنافلومرنبهذملاهدييأتنموءفعضتسملاناهلاىضابألا

ىلعاولتقومهملكنوءاملعلادلجمکءافاعلمعلاىلعسانلا

.امفءاجاللوبقلادع

اذهو‹نآرقلاقاخةلأسمىلعتارمدلجانبدمحأاذهف

بنذوأمرجريغىلعتاراغملااشاعمكةديبعوبأوءاثعشلاوبأ

ىفاوفرعنيذلاءاملعلاةيقبكلذكو«امهرغلنفلاعامموكالإ

ماغرإو«هللاءاشنمالإباذعلاوناوحلانممهمجنيملىالسإللاخيراتلا

ءلوقعلالهأرابتعاىفىهاودلارکانملطابلالهأدييأتوقلالهأ

هايانثلالخنمعشيىذلاقلاالإرصانمىغابألابهذمللنكيلو

هدیوينمنيدلالاجرنمًاماوقهللاهلهللاىلإهتريقععفرينبح

ءهاوسهلديوهالوهللاالإهلرصانالف<هملاعمددجموهرصنيو

نمعفتراوءهللاءاشامالإىمالسإلاملاملانمهلظصلقتكلذف

هذفانوه«هغلابوهرمأهللوامفرشتناناكىلاىضارألا

هورصانيلهدابعىلإهنيدبىحوأهللانإف‹ةدابعىلعهللاةجحهبتمتدقو

اذإفهثادعأمغرهتابجاوباوسوغيوءحجاورألابهودفيوهوديويو

یحموقبامرغيالهللانإ)لجوزعهللاطخسیئاوعقودفهوعيض
م(

اھکريملو«بتكلالزنأولسرأاهللالسرأls/ممأبماوري

(تاقلط-٦م)
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هللادارأاذإوزهدابعلعیلاعتهتمحرنمكلذ3هبرصرقوةيورسک

۷١قلانمهلدرمالفاءوسموقب

هنإف¢هدابعلهللانمةمحرحيحصلاجملاىلعبهذملااذهءاقبو

ديويقارتفالاثردحوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسربهذ

دعاوقلاىلعالصأتمًاهذمءاجامثإوًاثدحتسمًابيهذمءاجامهنإف

هيلإرظنوهعبتتاذإةحيجرلاةحضاولالوصألاباعدم«ةحيحصلا
كلفوسو‹ىوبنلاىدلافلامامهيفدحينملفاصنألانصب

.ًاضيأهيفىرخألابهاذالهأىدلاموهيفقحلالهأهلوقيام
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ىضابألابهذملاىتمالسإلاءاملعهلوقيام

نموقحلانمىضابألابهذملاىئمالسإلاءاملعهلوقيامنأملعا

مالسإلاقرفقدصأنمةيضابألانإ:ليقامحصأنموهنمبرقلا

نوکيوأ3٤یوحلامہلعبلغيلنِإهعابتاوهقانتعامهلعبجوي

هيفليقامرًاعدقليقامومنعًابئانقيفوتلاوأمشًاعنامنامرحلا

رصعلالهأنمناكامولئاقلالاحفرعيالوأ٠ءليدبتوأرييغتنم

.ىلاحلاثدحناکنوکیف

لوقيىملعلاممحلاوضع"يخونتلانيدلازعليلحلاةمالعلااذه
لوقيلب‹ناكًايأنيملسمللبهذملهأبىلابيالًاحيصصًاعرصالوق

هلوبقبجيقحلافقحلاوهناکاذإو<قحلاوهىغابألابهذملا

اللاسوعرىلعاليصفتوالامجإكلذلاقء5هتعاطوهعابتابجو

ةحصب'"فراعاو5فقاومةدعىفةيضابألانعلاقملاققحدقو

‹احیصمهلمعناكًاحيصصمهدنسمناكذإو‹حيحصلاهنأومدنسم

٤كشريغنمحيتوهفحيحصىلعىبناامو«حيتىلعهونبمهال

لبقيلنموهعابتاوهلوبقبحجبىذلاوهقحلاوىحىأىعمو

.هيلإاعدوقحلابرمأهللانإف«رفاكوهفقحلا

بهذمايظحاجللنيبتلاونايبلققفودنسلانسحةمالعلالاق

نمنورفنينمموةلمقلالهألضافأنمبهذملااذهلهأوىضابألا

حيحصتىفحيرصصناذهتلقءءىشىفنيدلانمتسيلىلاعدبلا

مدعبوددشتلابنيملسملاضعبمهميانهنمولاق.ةيضابألابهذم
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دنعنمًادسحمهومريءرودصلاىتامونعألاةنياخ

:لئاقلالوقملاريشياعاک

م(مءادعأموقلافهيعساولانپملاذإىفلااودسح

مفةضابألاموصخلوقیمشوقبتعدختنكدقو:لاق

نممآتملعفمفنقيلىلنیبتم«هبمهلومنیاملمجمتددرف
ىلإةلماعموةدابعنممهرومألكىنوعجرينمو«نيملسملارايخ
«ةنسلاوباتكلافلاحاعنولمعيالمهىعملاوءةنسلاوباتكلا

فرصتضعببھ١هيفقحللتابثإومهہهذملحيحصتاذهو

۱(
.قانتعالهللاهقفوىذلاىرصملانبىفطصمديسلاامأ

-بهذملانعحفانيراصفءىوايسثعابباهاقلتىلاقئاقحلابالمعبهذلا
عابتابءارمألاوكولمللحئاصنلااينمضةلحمًاشنأوهنععفاكيو

هبنومرياملكمهلعدرومهمدعابتوهموقلزتعاوءىضابألابهذل

عوجرلاتاہه:لاقف«هنعهدراولواحو«ءوسنمىضابألابهذللا

ةلتكهلتماقو٠هئاصخأوهبراقأنمرشكهپقحتلافقحلانع

.رصمجراخاهرکسعمتبرض

محلالتحامايأنيضابألااورواجاسنرفنمالاجرٺنِٳثيحنمو

نأاوررقًايونعمًاسرداهوسردوًاقيقداثمنايدألااوثحوبرغملا

هتنآو۽ضابأنباعابتأبهذمىنالإرصحتنتالىمالسإلانيدلاةواقن
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احرصاصنصنيثيدحلاةمنأهاورىذلاقارتفالاثيدحنأرخ

لاقمبانريغىلعجتحتنالنحتوءطقفةدحاوقرفلانمةيجانلانأ

حجتحمانكلو«ممهذملنوبصعتمممإلئاقلوقياعرذإ‹انئاملع

لهآنمىلعنبربزلالاق.ىرخألابهاذملاءاملعهلوقياع

لاقو.ةيضابألاهيلعاملسألاوحلصألا:دناضرأنمدابأمظع

ةيضابألانإ:نرقلااذهلوأىفملعلالهأنمئدادغبلاقزارلادبع

لوصأىلعنعلطملالاوقأبلاغاذكهو.قحلاىلإقرفلابرقأ

انرشأامكلازتالهثاملعنيفراعلاوهعورفوبهذللا

نممهموء5قحلالهأىلإةيضابألابسنينمممم¢ًاقياسالإ

لوقنمأدباودجمملممألكلذاذكهوء5هنمبرقلاىلإمهفيضي

.تارابعلاهذهلثعنورتسيفقحلا

عابتأةيضابألایرصملاةيمالسإلابهاذملاباتكبحاصلاقو

ةيضابألالعجوءالادتعاجراوحللاريکامهو٤ضابأنبهللادبع

ةيحراتلاقئاقحلاقيقحنىمهروصةلررقتملاءيشلاكجراوحلانم

ءهبثدحتملاةيحضفلهحلانإفكلذةيضابألارضيالو؛ةيدئاقعلاو

ۍذلاىغاطلالقلالوقياممغرمحلهنمةداهشالادتعاهلوقو

ةيمالسإلاةعامحلاىلإمهرقأو.لاق©لصأبقئاقحلادنعفقيال

قيرطلاربنتةامحلاهذهو.ولغلاوططشلانعهدعبأمهفًاريكفت

برقأوالادتعارثكأةيضابألاف.ديهشوهوعمسلاىقلأنم
ىلإءولغلاوططشلانعمهدعبأوًاريكفتةيمالسإلاةعامحلاىلإ

:لاقنأ



س۸

:معلاقمث«مهئارآضعبثيراوملاىفةيرصملانناوقلاتسبتقادقو

تلق.نيكرشمباوسيلنيملسملانممهلانأصنتةيضابألاءارآةلمجو
ىاننماومالولاق‹هللالوسردمحمنأوهّللاالإهلإالنولوقيمهلألمعن

كرشلانماوجرخدقلتلق.نيكرشمالنيملسممهفلاحمنولوقيةيضابألا

نزف‹ىصاعملالعفبننموملانعاوجرخو«هللالوسردمحمهللاالإهلإالب

“٨نماوموهوىنزينمحىفازلا»:لوقيمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلا
مهل(لقانمآبارعألاتلاقو):العوزعهلوقىلععرفكلذو‹ثيدحلا

`(مكبولقىننامإلالخديالوانملسأاولوقنكلواونموتمل)دمحماي
نامبإلاامآ«هللالوسردمهللاالإهلإالمكلوقبنوملسمانإاولوقىعمو

هلړالےلقنحهللاةينادحوبمكفارعابنفهاضریالامنولعفتمكنألالف

اهقحيالإمكلاومأومکٴوامدتمرحفمملسآاذہف«هللالوسردمحمهللاالإ

.باقعامإووفعامإ‹هللاىلعمکباسحوِ

نودتهالےھكرتوبهاذملالهأنمرشكلاريحىذلاوهديماادهو

اوحيصأف«هعرفوهلصأةمعنلارفكاولهجوكرشلامهعمرفكلانأل«

هفيلاكتبممطاخوالوقعمهلقلخللانأاومهفيملوءاهنمهلةاجنالةوهىف
«لعمرحامباکترابهللادودحاودعتنبحاهورفكةميظعةمعناهنأواس

هنيبقرافلاهلعجولقعلاةمعنبهيلعهللامعنأنمبجاونمناكو
اهادعتيالهدودحدنعًافقاوهللارماوأًايعاونوكينأناويحلانمهربغ

:ةرعشديق

ةربكلابكترمنومسيer:ةيضابألانعايكاحىرصملاحيشلالاق:

كلذوخيشلالاق.ماقاقيقحتكلانيبدقو«داقتعالاىفًارفاكالةمعنرفاك

نمءىشبوأهبتكبوأهلسربوأهللاباورفكول:تلق«هللاباورفكيملأل
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6نەملسمارباھم3هزفدوتاماذإهيلعةالصلاكةماعلانملسملافوفح

دعبنملسللامكحهنمديعبوها١قوقحلانملذوحنوهلةيالولاكو

.نم

نإنولوقي:ةيضابألانعايكاحةيمالسإلابهاذملابحاصخيشلالاق

ءامدنولوقيو«هللابنجىفاورصقهللاباورفكيملهيفا

نررسپفكلذنوتلعيالكلولاقئ«مالسإودیحوترادهرادومارح

نزفعزلااذهللصأالتلق.مارحمءامدوهفلاخمرادنُأسفنأف

احارصهپنوحرصيلب«هنومتکیالوهنوفالًامارحهنوریامةيضابألا

تاڭ.رعتلااذهنولوادتيهلكوناطلسلاركسعمالإهلوقو:هيفةداوهال

اهينبتامتإفاهوحتوعالقلاونوصحلاكلامتيبمقهنوريهلع

ىلعمرجالفكلذكرمألاناكاذإوءنيملسملالامتيببنيطالسلاوكولملا

.نولوقيامةعضرفىلعاذهنيملسملالامتيبنمذخألا

الإنوبراحمنيذلانيملسملامئانغنمنولحمالةيضابألاىأمعهلوقو

مستینمقیلیالشحافًاطخاذهبورحلاىفةوقنمهيفاملكو«ليحلا
تیبنمليلاوأحالسلاناكنإمعنلذنولحمةيضابألانإلوقينأملعلاب

نملحمالفپحالسوةلبقلالهآليخامأو«لالاتيبليبسامهليبسلاما

مرحىلعكلذبةناعتسالانزحامإو«ارشكالواليلقالادبأءىشكلذ

مهحالسولتقلابمهليخفالتإزاجوكلذىلإةجاحنيملسملاىفتناكاذإ

رسکعوننمكلذنألءفالتإلاعاونأنمعونىأبو«قرحلاورسكلاب
نودريولاقهلزانمرمدتومهرجشعطقوريضنلاىبلنعطقكوق

عومطملاامهةضفلاوبهذلانإفهارنىلعليلدكلذتلق٠ةضفلاوبهذلا



۸۸—

ثراوتلاومحكانمونفلاخلاةداهشةيضابألادنعىأزوجولاق«ًاعبطاف
اذوتلق.ھاملاحنتيهلکاذهنمولاق«يعم

‹ەئايضنماضيمونورهظيوقحانوبراقينيذلامالسإلاءاملعلوقيهلاثمأو

«هموسروحوهقئاقحناکالإنوریالنورثکلمهوقحلاءادعأبلاغلاىئو

اضعبركذيفرغمخرومرغصلانبایرتالآ«مہلعمکحتتءاوهأسانللو

فرعيومیلامعآیفقحلاىلعمابھلدهشيو‹ةيضابألاةمنَأنعقحلانم

ةوادعسانأنلعأاكمهوادعناعيكلذعمو«فاصنإلاولدعلابمهل

ةالصلاهيلعهللاىنهنأنوملعيمهو«مالسلاوةالصلاهيلعهللالوسر

.مالسلاو

ءديعبنمولولاوحألاىلإربشننأتاماقملاهذهلثمىئانيفكيو

فقواذإف«هدئاقعوهلاجرنعو«هعورفوهلوصأوبهذانعثدحتنو

هدابعفلكهللاو‹هرمألكلموهف.هسفنلةرملاسمتليلقاعكلذىلع

وأةيشاححرجًائيشنيملسملابهاذممبهذمیأیلوقنال«قحلاعابتا

لوقيالعوزعهللانإف‹ممرىلإقحلارومألكنو«امسفنىلعرثي
كن):هللوقيوأ(ليكوبمكيلعتسللق):مالسلاوةالصلاهيلعهيينل
بولقنإ»:ثيدحلائو(١)(ءاشينمىدهمهللانكلوتببحأنمیدہال

.مهبفوعرلاوهدابعبىفحلاوهونعباصأنمنعبصأنبدابعلا

.6٦5ةبآصصقلاةروس(١)اک



- ۸۹

داقتعالاىفباتكلانمىناثلامقل

ةزئاجلاوهلةبجاولاهتافصةفرعموهللاةفرعموديحوتلانأىفخمال

ةكثاشةوهىنمقودقفهبرفرعيملنمو‹نيدلانمهقحىةليحتسملاوهيلع

القتسمًاملعاهواعجوديحوتلاقئاقحمالسإلاءاملعررحدقو«هللابذايعلاو

ىففطتقننحتاهونيملكتملاهلهأىلعاوقلطأو«مالكلاملعهيلغاوقلطَأ

٠تاقلحهدقعىفاهعضنديحوتلانمًاراهزأمجحلاربغصلاباتكلااذهىف

یلاعتهدنعانلةريخذهلکكلذلعجمنأو«هنوغوهقيفوتاههللانمنمجار

.ليكولامعنوانبسحوهو





س۹

ىلوألاةقاحلا

لجوزعهللاةفرعمى

‹عرشلادورولبقلقعلابةبجاوىلاعتوكرابتهللاةفرعمنأملعا

تنلعأدقو«اہاجن]نلعأوًاحاضيإاهدازعرشلادرواملف

»اعلاحلاناسلبتدانوىلاعتهللاةفرعمنعاهلكتانئاكلا

اعبطندىنعوبطللاةمامتسالاامسرىئاہلإانرشأدقو

‹هقزرًاقزاروهقلخًاقلاخهلانأملعينأبجوفيلكتلادح

هسفنقلمملهنآملعيهنألكلذهردقًاردقموهروصًاروصمو

هلاهقلخقلاخنمالدبالفءهيلعوهتردقةغبصباهغبصيملو
اهاكتاقولخمللنيابمقلاحلاكلذنأوءقلحلاىلعةوقلاولوحلا

هنإف٤«صقنلكنعلماكلاهنأو٠«لاحلانملاحىفاهمءىشللثامم

نعجاعناکاإهتل«اديابرنوکناحاصبميكاذكنکيملنإ

ىلعلمتشتةسردمناسنإلاسفنو«ًاعطقًافإنوكينأحصيمامءیش

حصنإمالسلاوةالصلاهيلعهللالوسرلاقاذهو«العوزيهللكفرعم

۲4
هسفنىلإرظنلالقاعلانعمأادإف.(«هيرفرعهسفنفرعنم»هلع

ناکنِٳیغبنیامقوفویغبنیاکهبرةفرعمنعهرًاسورداعیقلن

قافآلاىئانتایآمہرس):هلوقپالذىلإالعوزعهللاراشأدقولقعاذ
e.۱1

.(...ممسفناىو

لكبقافلاىئو«ناويحلانمهربغىوناسنإلاىفىلاتايآلاف

قوذلاوناسللاورصبلاوعمسلانإف‹نايدلاقااحلاىلعلئالدلامعآناکم

هللاةفرعمىلإالقعلاىدتهملئالدتانكسلاوتاكرحلاوسمللاومشلاو

رعشلاودللاوماظعلاوحلاومدلافوتانحسلاوناولألافو«لجوزع

نوكوء‹كاردإلاوىعولانمىفخاممكلذريغو«نانسألاورفاظألاؤو



- ۹۲

ةفعلاوذو«مركلاولخبلاوذومقعلاولسنلاوذوءىشنأوأاركذناسنإلا

ءالعوزعهللاةفرعمىلعلئالداهلكاهنإفءلاوحألانماهوحتوهرشلاو

الذنمءىشداجمإدحأميطتسيالناكاذإهنإف٠ًاضيأهتينادحوىلعو

راشأاذهىلإوءىلاعتوكرابتهللةلماكلاةردقلاتتبثهنعزجعلاحصو

“¢لوقعلانمىرابلاةفرعم»:لاقثيحهللاهمحرىلاسلامامإلا

ريسملاانيماقمااذهىئهيعارصمىلعلالدتسالابابانحتفولو

;لقنلاةيحاننمامأ«لقعلاةيحاننماذهءمارمىهدأوماقمدعبأىلإ

هتافصنعوهللانعربحتةيعرشلاصوصنلاوةيعمسلالئالدلاتءاجدف

ةكئالملاووهالالهنآهللادهش)شاالإهلإالهنآملعاف):احرصاصن

ىهوالاثمأىن٠(مويقلاىلاوهالإهلإالهللا(طسقلاباقملعلاولوو
ةيهولألاتبثيوءءىشلكلبقةينادحولاررقينآرقلاءاجلبةرشك

ًاعطقهربغهمفهکراشبالیلاعتهلقلطملالامكلانأو4افوصأبسحم

تناکامهمهتاقواحعنمءیشهيفهیناديالالقنوالفقعققحلالالحلاهلو

ءلامحلاحنعليمحلاوهفهتاعونصمیئلامحلابهنأشلجصتخاو«اص
.ىلاعتهدحوةيبوبرلابصتخمنىلاتافصلابفصتملاوهو



۹۳

ةناثلاةملحلا

ىلاعتهلةبجاولاتافصلانايب

یهواہنودهدوجوبلولانکمبالةبجاوتافصهللانأال

نکيملالإواذهنمدبالولجوزعهئاقبلةياهنالف«قلطملاءاقبلا
‹كلذكعيمسلاوهتاذبريدقلاوهتاذبرصبلاوهتاذبماعلاوهوًاطإهنأشلج

رٹویامهبملیالو«مونالوةنسهذخأتال«هعنصىفمكحلاوًاضيأىوقلاو

4ولحمالءیشلکعموءیشلکیلعوءىشلكقوفوهف6هيلع-

ملغاکنوکام„اعب٠نامزألاهينفتالوناوكألاهبطحتالوناكم

.نايسنلاوةافغلاولهاکءیشهمدعتبملاملعناکام

رصبوأعn۴العمسيویربًاعطقهلةبجاولاتاغصلاهذهف

ضرألاوتاومسلاكلمهلهناطلسمظعوهلالجلج





٥۹۵

ىلاعتهيلعةزئاجلاتافصنأ

ءايحالاكهلعفىلعةلادلاىههيلعةزئاخلاىلاعتهتافصنأىفال

هللانإف.اهوحتوطسبلاوضبقلاكوءمادعإلاوداجمإلاكوةتامإلاو

6مقتنملاونعملاوتيماوهویاوهف6لزألاقاہمفصتاالعوزع

بجوياهاضتقعهفاصتانإلاحلكىلعوتاذاتفصامهوأرهاقلاو

ءتادارإلاهلثدحالوتاودبلاهلودبتالىلاعتهنألءلزآلاىهلامهنوبث

هلف«اہدتبینوئشالادبینوئشنولوقیاہکیھفاهلكنوئشلادجوأ

ىلاعتامهيثأنايلزأناكحردقلاوءاضقلانإف«دجويوأدجّوءىشلك

نامكحوءاشحفلانعهزت«ءاشُيامضاقوءاشياملعافنمهناحبس

لممالوءهاشاحةرذلاقثمسانلاماظيالءاشيامالإهکلمیئمقيال

دلويملودليملاپهتافصیفدحاووهتاذیئدحاوهاضتقایلاعتهرمأايش
ıt» (1 Îع)€al

ةنئاحعبعيمسلاوهوءیشهلکسيلءادحاوفكهلنکيملو
5)

ع . . ۳ e





۹۷

لجوزع4حقةلصتسملاتافصلا

ةبجاولاتافصلاىفانمضتلخدهيلعةليحتسملاتافصلانأىفْال

<عماجطباضاهدضهيلععنتماهلتبجوةفصلكف‹هل

علعلانإف«ًاعطقاإنوکنأحصيملىآ«اإنکيملكلذكنكيملون

.ًاعطقاإنوكينأزجمللهجاهيلعزاجواناک

صقنىلعالادنوكبامو٠ةطاحإلاوةردقلاورصبلاوعمسلااذكهو

رئاسنمنيماسلارغدنعالإاعامجإهللاىلععن]منتمهناف«ووحنوأ

٠لازنإولسرلالاسرإلاعتوهناحبسهيلع;ئالانموىرخألانايدألا

ءصقنوأزجعىلعلديالاممكلذوحتوباقعلاوباسحلاوثعبلاوبتكلل
ةبغرنإوء‹راصتخالاىضتقيتقولانألةلاطإلاىرنالانإثيحنمو

ثحابملاىلعرعتةبغرموقلكلوتارصتخلاىبةنوالاهذهىسانلا

.نعملاهللاوجورلاىفسمشلارورماللزانملاىئردبلارورم

(تاةلط۷م)





تللل

مسجتلاىلعاغرهاظلديىلاةمبتشملاظافلألا

امممہطاخلجوزعهللانأملعلالهأىلعیفال۰

ققحتلالبقنئارقلاسفننمباطحلانومهفيمهف<موقعىرجم
نيابمالعوزعهللانأةعيرشلاىفررقتاذو٠ءباطخللاىوحفل

نمءىشیفلهجوأمهومطدعيملءلاعفألاوتافصلاوتاذلاىف

:كرابتقلاخلاتافصفلاختقولخملاتافصنإف‹هنأشزعهللاىحو

!ذلفءناسللاةفرعمىئناكامهمىنرعلامهفلاكبتريالفءىلاعتو

اذكهوءنلابةرصبملاءايشألاةبقارموديلابةغللاىفذخألاناكال

«ناسنإلاىامسفننعهبرعاملثعاهناعمنعىلاعتوكرابتهللامعو

ةفورعمالعوزعهللاقحبىفم(ىنيعىلععنصتلو):لاقف
`ةلاحتسابمهفلارارقتسانمانمدقاهتردقهقحىفةموهفمديلاوهظفح

.نمحرللةفصنوكتنأناسنإلاةفص

ركملاودجلاوءيجملاوءاوتسالاوةضيقلاكتافصلاةيقباذكهو

هللامهطاخفمهيباميفرشبلاامبطاختيتارابعهذهنإفءبنجلاو

نوبهذڏپالفءهللاتحىفمهدنعاہناعمرارقتسالهايإلومہیبایفلجوزع

كلاوحألاىفمشنیابمهتردقتلجهللانأاوملعدقواهربغىلإامس

.(ءیشهلثکسیل):هلوقیفاذملعضواکاھلک

كثايدلاكللاتحىفناصقنلاهويامءافتناناهذألاىرقتساف

مغلىفتاراعتسالاوتازاجملادوجوباضيأمهملععمىلاعتوكرا

۱9
4



س۰۰بم

ماسیثىحماہمنوحشمنآرقلالب«ىصحتنأنمرثكأىهو‹ىحصفلا٠

اهدوجوواہنابمنمًاثیشرکنتسيالوًاعئاطاهىناعلمضخموأامغارىنرعلااط

'افمدلفالخالودحاولصألاوء.نآرقلاىفاهدوجوك«ةنسلاىف

اهمهصالخیریاالةجلیفهسفنبیردقفمهجہلنعداحنف«دبا
ركملاو«ءاملعلاهبحرصاكهرمأهبنجوهتمظعهللادجىعمو‹ًادبأ

هتلوادترمأاذهو«ةلغلاورهقااهانعمشرعاىلعىوتساوهتبوقع'

ءاجامدروننأماقماانعسيالاهنسلأىلعىرجو«اهمناربعتىفبرعلام

لإمكحلازيزعلاراشأدقوءهتاذىلاعتههجوو«برعلانعهيف

تايآهنم):ىلاعتوكرابتلوقياهانركذىلاظافلألاهذهكهباشتملا.

یئغيزممولقىئنيذلاامأفتامرخأوباتكلامأنهتاكحم

اونتفيلىأةنتفلاصقلىحاءاغتباهنماهباشتامنوعبتيف)لفارعحخا

هسفنفصيثيح٠مهوصكةروصهللجوزعهللانأبسانلا
هنأو‹ىسركلاىلعءاوتسالاونيعلاوديلانمقولخملاهبفصتبامي

ءامسلإةليللکرخآانبرلزنید:ثیدحیفاکلزلیودعصیفیعسب
لاثمأو؛هتروصىعمدآهللاقلخ»:ثيدحموءايشألاهذہفخلاايندلا

سفنهبفصوامهفصننحفكلذبهسفنفصوهللانآباورتستو

ضحمزاحلاراكنإوزاجملاورکنیماففقتيالاذهوء«هلدنالوهلوأنال

`لجوزعهللاهيزتبحجملبءلقنوألقعنمرصانماموةيالةرباكم

.هيلإريشيوأصقتلامہویاملکنع
te)

یا¢هبنامالاوهبرفرعملعبتجيدعاوماقلاق



ہہ١١۱

هسفناہمدجوأ¢ةيادبالبمدق<ةدهاشمرغبدوجومهنأوهدوجوب

ءنوکياموناکاممماع«مونالوةنسهذخأتالمويقىحمئاد

هيلعىفحمالو>ضرألاالوتاومسلاىفةرذلاقثمهنعبزعرال

٤ناذآالرعيمس4ناسلالپملکتمفلكتالبرداق‹تاملظلاىفءىش

عرتخا«هاهنتمهيلإوهقلاخوءىشلكهلإ٠نافجأالوةقدحالبرصب

ب.دیریاممکحموءاشياملعفيمکحرداقنمهناحبسلاثمريغنمقلْخلا





(۹۴۳

ةغلاثلاةّملحلا

هلللامكلاىك

هكراشيالهنأشلجهللوهقلطملالامكلانأمركلائراقلااأملعب

ىلإامف‹ةيلاعلالاصحابرهاظتوةيماسلاتافصلابفصتانإودحأهيق
ملعيكلذبوريغالوه:وهفهللالاكامأءمدعلاىلإولوئتصقنلا

ىثعنتمااذإهنإف٠ىملإلالاكلاىلعلديامةراملاتافصلاىو«هتابث

?هللالاكلبجومهانلقامهباشتملاليوأتوءلامكلاهلتبثصقنلاهقح

«ناكامهملقاعهبىضريالوصقنلانعبرعمرهاظلاهلاحىلعهواقبإو
٠هبجويامعالضفصقنلاهويءىشىلاعتهيلإفاضينأحصيالر

القعهلقحتسملاوهفءهلللالحلاوهلكيرشالهدحوهلللاکلاف

ىسدقلاثيدحلاىو«هبىلاعتهصاصتخابةيوبنلاةنسلاتدرودقو«القنب

هلآوهيلعهللالصىفطصللاانديسهنعهيوريايفلجوزعهلالوقيكلذك

رازإالوءادرالةقيقحلاو«ىرازإةمظعلاوادرءايربكلا»:لسو
كلذكوىتافصنمةفصءايركلانأكلذىنعمنكلو«فورعملاىلاي
ىڭالبىلعملوىڭاضقبضريملنم»:ىلاعتهلوقكلذكو.ةمظعلا
زىجىتلامظعەيفوليحتسيرارفلانأةقيقحلاوفاسویضرأتحنمرفیلف

رشبلانمزجعلاتبثاذإوذئمويكبرىلإرزوالنيأف
«قولحملازجعتبثهللاةردقتنبثاذإوءردتقملاكيلمللةردقلاتنبث

هفاصتاققحنو«هلالجقرشأوهللالامكزربقولحلازجعتبثاذإو

طيحلا«هتافصوهتاذىفلماكلاوهفءهرغبقيلتالىلافاصوألاب

:ءيشلکب
وهوا««رهاظلاونطابلاورخالاولوألاوهرالعوزعهللانأىفخمالو

هعمیواست6ءاشياللاعفلاوطاریدقءیشلکیلعو؛<لعءیشلکپ

قلخنبهدنعقرفالءةيمظعلالكايلاورحبلاولبحلاوةرذلاقلخ
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وهو«لڄاملعياکقدامملعي۽اموناصارألاواہفاموتاومسلا

وأ«ماهفألاىروصتياملكف‹نوعجرتهيلومكحلاهلءىشلكىلو
هقلاخهللافسوءرلاهلكرحتتوأءسوفنلاهبجلتختوأ‹ماهوألاىفليختي

.یضقیذلاوهف<هديبءیشلکهروصموهردقموهربدموهكلامهللاو

هناطلسنعءىشاهمجرملو«اليصفتجراحلاىاهذفنأوالاحإرومألا
‹همأنطبىننحلایبر«هقاخنمقلخىلإرقتفمالوءیشىلإجاتحمربغ

ىلإاقلخلکیملو<هبشيعيامهلرسيو«رحبلاحللىئتوحلاعطأو

نمهناحبس«هتفصتناكامهمءیٹبمظاعتيملوًاةيعضرقحتسيملو‹قلخ

:هتوکلمیعیدب
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ديحوتلاىنعملحاضيإ

دنعوهف<ءاملعلادنعهيلعحلطصملاديحوتلانأىفال

املدأنمبستكموهف«ةينيدلادئاقعلاتابثإىلعهبردتقيلعنيملكتللا
ثیحنآرقلاريشياذهاو«ةدابعلابدوبعملادارفإوهءاهمفلادنعو«ةينيقيأا

تاذتابثإوهلاقبو٤"(نودبعيلالإسنإللاونحلاتقلخامور:لوقو

دحاوهنأىقيقحلاءىشلابمكحلاو‹تافصلانعةلطعمالوتاوذلاهشت

هللانمهلكدوجولاىئامنأبفارتعالاوهديحوتلاو«ديحوتلادافموه

.هیلإدوعیوهنمءیٹلکو

فرتعانمونيدلاموقينيلصألانيذهىلعو.لمعوةديقعديحوتلاف
نيدلانأدقتعانموءهدّحودقفةرالاتافصلاهلتبثأوهللادوجوب

هلللمعنمو«هدیحوتبفرعادقف٤نيدلاىفناكامهمهرغلسيلهلل

لإضوفوهللاىلإهرمآےلسنموهدحودَقْفاقحهيفهریغلريملالمع

هيفاجرالمعلمعنمو‹هدحودقفانيدهفاخوهيلعلكوتو‹ءايشألا

.ًارعوًابكرمبكتراوعنصامفًاطخأدقفهللاريغنمءازحلا

وءاثبعقلحلاقلحمل«ءرىبكلاوريغصلاوديعبلاوبيرقلاعمهللا

واراحبلاحلىفناکامهماقوامسنيملویدسمہمًادحأےكرد

اسلاوهومعطلوهف٠ءضرألاونبوأءضرألاقابطأ

‹تابيسملاًايهوبابسألاعضوىذلاوهو«ضرململاوحصملاوىساكلاوهو

.هللدمحلاوديحوتلانمكلذلكو
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e °“ةعبارلاةقلحلا

"ابفءاجاموةيؤرلاف

نمهيلعىضقيو«هساسأنمديحوتلامدةيؤرلابلوقلاناىفْال

ررقتوءزيحتلاتبثتوءهنعهزمهللاولولحلابجوتةيورلانإفهلصأ

ىحداوقاهلكهذهفءكلذوحنوةهحلابىضقتوءنولتلاققحتوةيفرظلا

تافصلانمةفصقبتلوءاهعلجوزعهللاىلاعتيةيهولألاةعع
نوكينأحلصيالىرّيىذلاف«اهدعاوقىلعةمناقالوامساسأىلعةتباث

فييكتلاواهْنعهزيمتاومسلاوضرألابرو«تاقولخمللةيورلانإف«ابر

ريغةيلعلاتاذللزيملاوءاهمزاولنموهوهتمظعوهللالالجمقيليال

‹هرفغتسيوهللاىلإبوتيوأرفتغيالًاطخ؟ئطصةيورلابلئاقلاوءنكمم

نمهلصأنِإف‹هعضوباومكحونوملسملاهركنأدقفااتبثمدروامو

.هللامہعلدوہلاسئاسد.

نولوقينيذلاهلوقيامهيفتعمحًاباتكىفتبتكتنكدقلو

تفضأو«ةلدأنمملاموانوفانلاهلوقياموهبنولدتسپامو«ةيورلاب

افلامامإلاهيلعملطافىعمهتلتنكو«عبسلاتايفكلبلادئاصقلاهبل

عاضف«هنمهسلتخانمملعيملوهنمسلتخافهيفرظنيلهذخأف«هللاهحر

هللاعمانلمعرجأعيضيالنأىسعو«انتاطوطخمنمعاضامعمباتكلا

ملاسنبدمحنبحلفأبيجنلادلولاىمدارأةنوآلاهذهىفمث.لجورع

سانلاضعبنمهاقلتال«رضحمامماقمااذهنمهلعحأنأ«"ىحاورلا

لاجرمألانأاوملعلاوققحتولو«اهنوحجبتيوةيورلابنولوقينيذلا
4مظعلاىلعلاتافصىئمالكلانألCCمظعهيلعمادقإلا1

^~ 1
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«مارملااسحضتيوماقماالمجتيالمجانهكلذنمقوسننحماهو

اہفىلاةلدإلاضرعتسنو٤ماركإلاولالحلاىذتافصنعرعتذإ

لاقكيلإرظنأبر):هبرلهتاجانمیفیسومهلاىنلوقيءعازلا

ىلجاملفیئارتفوسفهناکمرقتسانزفلبحلاىلإرظنانکلوینارتنل
تبتكناحبسلاققافأاملفاقعصىسومرخواكدهلعجلبجالهبر

۲انتاقیلالجرنعبسهموقیسومراتخاو)7ننمأوملالوأانآوكيلإ

لجوزعهركذىذلاوهنالاهيلعیسومهركذىذلاتاقيملااذهو

‹ةفجرلاممذاقهرخآوميل(هبرهملكوانتاقيلىسومءاجالو)هلوقب

‹تاقيملاروضحلنيدعتسماونوكيلىسوممهراتخانيذلاهموقووهىأ

نماوننل):نولئاقلامهمف«ًادانعوهياعاعطنتمهرةيورهولأسذإ

مالسلاهيلعىمسوممهرابنخخاو(ةقعاصلامہذخأفةرهجهللاىرنىحك

هللاىنیسومومهبفيكفهقحىئاهعنممهعمسيلتاقيملاروضحل

ىفعنتعىلوأبابنفهقحىفتعنتماالف«هميلكومالسلاةيلع

:هرغقح

.قولحمردقينلوء٠هيلإًافاضمًامالكهعبسأىأهبرهملكو:هلوقو

ريكلاحبكثنإوء٤لجوزعهللاناسلىلعلكتبنأهماقمناکامهم

.هتمقنهپلجعيالعوزعهللانإفحافينأثالذلواحفدحأبرطبلاو

«حاورألاافقهزتىلاقعاوصلابهيمرتوةيورأالثاسددمتايآلاهذهو

نملاحیئهدوجونکالیدبآیفنوه(ینارتنل):لجوزعهلوقف
وههنأل«ايندلاىننأززاجلةر-آلاىفىرينأزاجولهنإفلاحلا

هلوقو.ةرخالاوايندلابروهفءةرخاألاىثهسفنًاضيأوهايندلاىثىذلا



!
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هلهللاىلحتاذإرقتسينأردقيله(لبحلاىلإزظنانكلو):هنأشزع

هلىلجاملف؟هبرةمظعهبروصتيهللقعالویسومنممظعأهنأعم

ۍأرامفوخنمهيلعاًبشغملبحلاكاكدنالًاقعصىسومرخواكدهلعج

كلذلوءثداحلالوهنممالسلاهيلعقعصو«لبحلاىلععقاولانم

«ىرتالكنبىأ(نىنموالوأانأوكيلإتبتر:لاققافأاا

ىأ(ةفجرلامذخأف):هتردقتلجهللالاقاكموقلابفجرأكلذكو

.لجوزعهللااهلسرأىلاةفجرلاكلتلاوعزعزتلكلاأ

نممتئشولبر):هبرىلإًاعرضتممالسلاهيلعىسوملاقو

نمالضتكتنتفالإىهنإانمءاهفسلالعفاعانكلهأ«ىايإولبق

۽تاقیلالبقنمىأ(لبقنم):هلوقو(ءاشتنمیدوءاشت
(انمءاهفسلالعفاعانكله):لاقنحهبربتاعيمالسلاهيلعماقو

هيلعیسومفاضأو٤هدابعهنمعنماممهرنماوبلطثيحمههفسف

ةيورللنوبلاطلامهممنأل(انمءاهفسلالعفاع):لاقذإمهلإلعفلامالسلا

مالسإىئلسوهلآوهيلعهللاىلصدمحمانيببعمطكمهمالسإىثعماطوهو

هبتاعفمأنباىلإتفتليملومهلإتفتلاف«برعلانمةاتعلاكثلوأ

نبحةنتفمالسلاهيلعىسوماهامساضيأكلذلو«(سبع)ةروسىهبرهيف

«مهدانعلجالفةبوقعالإةقيقحلاىئىهامو(كتنتفالإىهنإ):لاق

ىسومرخكلذلو.باقعللبجوملالضلاو‹ًاضيأالالضاهام

نألعيهنأل«هتردقتلجهللاةوطسنمًاعاترمًاتوهبممالسلاهيلع

:مظعاذهلثم

ن۰كلامزتىأ(كناحبس):لاقهتشهدنمقافأالًاضيأكلذلو
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نهالإنوكتالةبوتلاوذهنمىأ(كيلإتبت):لاهءةيورلا
رساجتينأىغبنيالىذلاجرحلالئاملاماقمااذهلثمىفبنذ

نمدءالإروهظلاوحوضولاةياغىفكلذلكو٠ناكامهمهياع

.هللقعال

ذئمويهوجو)ل:ىلاعتهلوقباتكلانمةيورلابنلئاقلاةلدأنمو

:نمليوأتلاىفاوطحخأءالوهو١(ةرظانابرىلإةرضات
ےہرہسدمے

نٳ:نولوقيمهوةمايقلامويىلإراشإ(ةرضانذئموي):هلوقالو

لضفلاومملمعنلااوقلتوةنجلاةنجلالهألحخداذإنوكتةيّورلا

ملأ:مهللاقفًانايعمهلىلجتوهترايزىلإهللاماعدءمظعلا
نممهلإبحأءىشناكامف٠مهلىلجتيفثيدحلامكيلعمعنأ
هيفثيحءحيجرلانهذلاوحيحصلالقعلاهدرياذهو«هللاةيور

ىلإامفهتيؤورنوكتىلاةهجلادوجووءنولتلاوزييمتلاوةطاحإلا

ةيالانأنعاولفغوءىئارلاوههجولانوكنمةديدعءايشأ

:نيفنصنونوكيةمايقلامويسانلانأريغ

وهف«مويلوأنماغرلاتاراشبىقلتبهيلعرورسلاقرشأفذص

هبىرشبلادبعلاىريىذلااضرلاكلذنإف«ًاعبطهجولاقرشمرورسم

كلموےقممعنىلإربصيسهنال۽فصويالامحرفلاوةطبغلانمهوسكيي

رصلابرمألارظتنيىقبيوكلذبرورسموهف‹ريغتيالزعو«ىلييال

زابناطلسلاهدعونمنألوقعموسوسح!ىعيبطرمأاذهوءهيلإ

.طاشنبدوعوملاكلذرظتنياجهبمىقبيةيفاولاةماركلاوةيلاعلا

ىقبيبضغلاوطخسلاىرشبىقلتىذلاسانلانميناثلافنصلاو
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هترارمقشداکیيبعروةعورىفديعولاكلذرظتنيهجولارغتماييئك

ىلاةماركلاكلتلولحةرظتنمءاظلابةرظانىنعمو5فوخلانم

نوعلطتيوالنوفوشتيمهف¢لجوزعهللانمىرشبلاملامتءاج

.هللانمرابدوعملالوألافنصلاتايصوصخنمىهفاهلإ

١1
€ةرسابذئمويهوجوو):هسنعهللالاقىذلاىناثلافنصلاامأو

لعفلا(العفينأ)ءوسلاىرشبتأرنحىأ(نظت)ةحلاكىأ

ةرخالالهأنألءهكلاهىأ(ةرقاف)هيلعىرشبلاتلدىذلاعينشلا٠

قيرفوهنجلاىفقيرفءهتءاسنموىرشبلاهترسنمامهناقيرف

.ريعسلاىف

لب۽ءىشبسيلىلإبىدعتالراظتنالایععىلاةيورلانإ:مشوقو

ةجحمنيذلابرعلاراعشإوءةنسلاوباتكلاىفىلإبةادعمتءاج

.ةيبرعلا-

هكردتال):ىلاعتهلوقىفهوفلكتامملبةيورلابنىلئاقلاةلدأنمو

كاردأإلااورسفف5٠هبالىأ(راصبألاكرديوهوراصپألا

لوقعملابهدرلكلذےلميالوهارتلب«هبطيحتالىعماوةطاحإلاب

زعهلوقىفةدايزلاظفلباضيأاولدتساوءلاقملاهبليطنالف‹لوقنملاو

ةيورهدايزلاو٠ةنجلاىسحلااولاق۳ةدايزویسحلاےل):لجو

نمهدعبىفخيالولقنلاولقعلابًاضيأدودرماذهوء٠لجوزعهللا

راناحاضيإ»انباتكىفملعلالهأنعةيورلاىئلوقلاانعبشأدقلو«قحلا

:رابحلاةيورمدعىف
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رسكيًاداحالوعمو‹لطابلادرتةحضاوةجحهلعجينأهللالأسن

«یلاتوهناحبسهلالجبقیلیالامعهمزتبجیهللاو‹لهاجلکلال

هلکاذهنِإفهرهاظىلعهباشتملابلوقلاعوننمةيورلابلوقلانإغ

هللابذوعن٤لالضورفكوهفهللاتاذىئحدقياموهللاتاذىئحدقي

نمهنإفىدحلاانحنععنأوء5هتعاطىلعنوعلاهلآسنو«ءاقشلاقباوسنم

;.ليکولامعنوانبسحهللاوهلیداهالفللضينمو«هللضمالهللایده
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مالسإلاىفىضابألابهذاءادعأ

ىفنونعاطلاو٠«نورثكآلامماعلاىئقحاءادعأنآىفخال

ريفولاددسعلامهوًاشيرقىرتالأ«مظعألاداوسلامه

ناکو«ريسلاددعلامههعمنمومالسلاوةالصلاهيلعدمحمو

‹ىوقتلاوىدحلامالسلاةالصلاهيلعدم#دنعولالضلاشيرقعم

نونحلاوبذكلاكةحيقتسملاتافصلاهيلإفاضتتوقمملادمحمناكف

هلموقتالىحءهنعداعتبالاوهنمرفتتلادصقلاهوحورحسلاو

٠ىضموءرابخألاهنعدعتبتوعابطلاهنمرفنتفءماعلاىةمناق

حيبقتلاومشلاوىذألادهعلاكلذىفهلانفرسيريغدهعكلذىلع;

حبكىلعهطلسو6هئادعأىلعهللاهرهظأىح6ةثودحألاءوسو

هدابعىلعهتجحهبهللارهظيلءضرألاىداسفلاوىغبلاحامج

ماقآوءقلحلاىلعهللاةجحتعىح٤هدالبیفهتوعدهبمغيو:

انءاجام:ةمايقلاموياولوقيالىح قحلاةدمعأكلذىلعهبهللا
q1ِ

یدهحلامکءاجو6مبذکفریذنوربشبمکءاجدلءاارذنالورشينم

ىضابألابهذملاكلذكو.هولبقتملفحلامکءاجو4ماضرعأف

یضرینلوهبىضريالو‹دمحتالامهئادعأنموقل

٤عمسياملكهللابنجىفلمتحمهنكلو«هوادعأهيلإهبسنيام

نولعيالءادعأهلقحلاناهنال6مالسبكاذىلعرعویىریو

مہملکبهذملااذهءادعأبكلؤو4ددمنوفعصيالوًاددع

‹وُنلئاقلاءالوهلإبهذاتفتلبالو4یوھبوبحام

(تاتلط۸م)
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لوقعلاوةعساولارودصلالهأنملوألالاقامكلوقيلب

:ةنيزرلا

امللاودصلاهبسحاتعدصنف

هتوفنانآهيفکيانتافنمو

نأىفكيغيزلالهأوءاوهألالهأنعضارعإلانأكشالو
ءدحأهبعنتقيالوادحأعنقيالىلوقلاباوحلانأل«اباوجنوكي

¡ىلععنشيودعابتلاةريسمعسويلازيالوءفالحلاةقشديزيلب.

ىنعطيالىضابآلابهذملاىرتكلذلو«اهنرعنرشياعسوفنلا٠

قحلاالإىريالوسانلاضارعأىفحدقيالو‹ًادحأنعليالودحأ

بلغمهرثكأبهذملاىئنوحدقينيذلافءهبىتعينأبجيًابش
¢حجبتلاممضعيكرحودسحلامهيىغطمملغأو«اياوطلاءوس

ءايريُامهامةيضابألاىلإاوبسنىحاياونلاءوسمهضعببمجهو

فاضأوربدالولیبقىفهلممسيلاممهلااوفاضأوهنم

الوروصقةيضابألابناكامو.لوقلانمىضريالاممهضعبملا
:لئاقلالوقبكسمتلانولضفيرصقت

ملالعدشلو

یینعيالتلقتمثتضرعف

منعدجويالو¢بلغأىئةيضابألالاجرنأشاذكهو
۱

.نعدريملبسلاوأنعطلانأل«بهاذملانمبهذمىثحدقوأنعط

ةالصلاهيلعهللالوسرناكولاخلانملاحىفهبرمأالوعراشلا



ب١۱۱

هرغىلعزاتماكلذبو6عمسيملهنأكورثكلاهموفنمعمسيمالسلاو

١(مظعقلخيلعلكنإو):هلهللالاقىح

تدعبوماقملاانبقاضبهذملاىفننعاطلانعلقنننأاندرأاذإف

افنولتيىأاةملظملاءادوسلاةعساشلاةيحانلاهذهىفانرفسةقش

لئاقلكنعتکسنفمالسبرورملالضفنانآكشالو‹تيرا

فشکننأانيلعو«هللاىلإسانلالكنوءلقانلكنعضرعنو

نف٠لهحلاكلاوحءىضياوليهزربنوقلاهجونعباقنلا

كلذفهبنتجافلطابلافرعوهعبتافقحلاىأروىدهللهللاهقفو

هللاوقطانلكناسلىلعهللاوتاحلاصللهنمقيفوتوهللانملضخ

.ناعتسملا

€





س۱۱۷

ةسمادلاةملحلا

نيتيصخشلاةءاربلاوةيالوااى

امه:نيمسقمسقنيامهمعونلکو«ناعونةءاربلاوةيالولانأملعا

ءةلمحلاةءاربوصاخشألاةءاربو‹ةلمحلاةيالووصاخشألاةيالو

امهصخنمو‹ةعامجللنابحتاكدارفأللنابحتةءارعلاوةيالولانأىفخنالو

لكةمايقلامويلئاسهللانإف«ريصقتوروصقىعقودارفألانودةعامحاب

محنةعامحلاصاصتخالهجوالو«اهلاعفأىلعامزاجمواهلامعأنعسفن

لمقتسملاطارصلاوهىذلاهباتكیمركلاهللاحضوأدقو‹هتفصهذه

.ةعامحلاىاهحضوأاك‹ةيصخشلاةءارعلاوةيصخشل

 مالسلاو6ةالصلااEنعايکجلجوزعهللالوم

قعقالالاق۴(ملحهاوألهاربنإ:لاقتكذآلع

هلامهنعىغاام.بتوبحطأادبتبت):لاقثیحةسصخشلاةءارلاىب

لبحاهدیجیئ.بطحلاةلامحهتأرماو.بطتاذآرانىلصيس.بسكامو
ءے۱ ةفلاخلاةءارلالصأو:نيدلاىفةقفاوملاةيالولالصأنأل¢(دسمنم

نموتملعنمكلذلمشيففلاحااذكهو‹هتلهجوأنيدلاىفقفاوملاب

.باغنمورضحنمو‹«تلهج

هديبأتوهترصانموهتناعإوهتبحمقفاوملاةرمثف:ةرممنلصألانيذملو

دقو‹كلذرغبنيدلاےقتسيالو«فلاحاكلذدصبو6هلانوكرلاوهودع

:لجوزعەتلالاق.ةيوغللاةيالولاىحممركلاىنلاومظعلانآرقلااذهحرص



۱۱۸—

W0
مهومکنموقعالصنمكيفنيالاىمورتور

.نملسملابرصنتسمللمالسأإلاةبسنل

نمأومكلذكو«نوعرفةأرماؤىسوممأةيالوصاخشألاةيالونمو

لباقيامةءاربلافو«ىعسيةنيدملاىصقأنمءاجىذلالجرلاونوعرفلآ

ىذلاو):ىلاعتهلوقیئءاجیذلاکو«هبریئمهاربإجاحیذلاکءالوه

هذهدجوتالوسمشلاكةحضاوةلدأهذهفاممخلسنافانتايآهانيتآ"

ةءارلاكنيدلاىفةضورفملارومألانمةيالولاو«ةيضابألاعمالإلاوحألا

:مركلاهباتكیئلجوزعللالاق«امهمكحهيلإهجوت«اهنفصبفصتانل
نيذلاوهللاليبسىفمهسفنأواودهاجواورجاهواونمآنيدلانإ)

نكتهولعفتالإ):لاقنأىلإ(ضعبءايلوأمهضعبثئلوآاورصنواووآ”

هنأملعاف):لجوزعلوقايالاةيالوفو«(ربكداسفوضرألا

هنأشلجهللابجوأف‹(تانمأوناونىنمومللوكبنذلرفغتساوهللاالإهلإال

مث:العوزعهتينادحوةفرعم٠ .تانماوملاونىنمومالرافغتسالابكلذدعبرمأمث

الذإمسيالولبجوم«تانموملاونينمومللرافغتسالابوجونآىفالو

‹بوجولاالإماقلااذهلثمىتانمؤملاورافغتسالابرمأللىع

رذعلالسريماركلاولالحلا'اذعمستالآ‹ىلولارخلرافغتسالاحصيالو.

ةدعومنعالإهيبآلمهاربإرافغتساناكامور:مالسلايعمهارهيبنلا

(ىلركلرفغتسأفوس):هيبألمالسلاهيلعلاقذِإ‹(هايإاهدع

قرفريغنمفيلاكتلارثاسبووكنيفلكناعيمجىلعةيجاو

1



س۱۱۹

-:ءاسنلاىفالعوزعهللالاقوء.ةيبربرلاةينادحوةفرعمرمألابامنارتقال
ء۱

.هللانمةرفغملانهللأساى(هللانهلرفغتساونهعيابف)

_.صاخرمآاذهنِٳلاقيالًاعطقنهيالولبجومنهرافغتسالاف

-هعمةمألالوخدىلعةلادلاحلانئارقإف¢مالسلاوةالصلاهيلعىنلل

مکحلااذهى
ِ1«.

عنش٤(اورجاىحءىشنممہیالونمکلاماورجاہملواونم

ءمهلعةضورفملاةرجحلامدعبنايصعلاىلعاوقبثيحمهنيالونمهللا

نوکينأىفنف0شءايلوأمهہضعبنورفاكلاو):لجوزعهللالاقو

.داسفوضرألاىثةنتفنكتهولعفتالإ):لاقمثءايلوأملنوملسلا

.نكتنيرفاكللنونموملاداعيملونونموملالاويملاذإی(ربك

رفكلارهظيو¢قلالهأىلعلطابلاىديألواطتوءلتقلاىهوةنتف
.ناعتسملاهللاوداسفلاةياغاذهىفونامإلاىلع

.نيذلاو):ىلاعتوكرابتهللالوقيىرخألاةيالاىو

.رئابکتناکءاوساقلطمیصاعملالهآنمبجيةءاربلانأىفالو

.نيملسملاعاحإونآرقلاكلذىلعصنامككرشرئابكوأةمعنرفك
.كلذىلعقلطم

.لهأنمةءارعلاةرضغبلانأىأءضغبلابجوتةيعرشلاةءارلاو
رفاكلانعلوهنايصعلىصاعلامشیامشلاكلذكوأ]‹ًاقلطمىصاعملا

نيذلاومهاربإیةنسحةوسأكلتناكدق):ىلاعتهللالاق.هرفكل

مکبانرفکهللانودنمنودبعتامومکنمءآربانإمهموقلاولاقذإهعم

.دقف(۱)(هدحوهللاباوتموتىحًادبأءاضغبلاوةوادعلايكتيبواننيبادبو

 



مےک

‹نمهعمنمومهاربابالابحيرصتلالکةيالاهذهتحرص

مکنمنوثرتمی۰«مکنمءآربانٳمفوقلاحیفاولاقنبحىأاولاقذإ

.ةءارلاهذ

ةيالافهعمكيرشلامدعوهدحوتنمضتيهدحوهللابناعلاف

همنموهبءاستئالالكمهاربإباوستآپملنيذلاىلعىعنتاهموهفم

هللاىفبحنأوهو«نامإلاحيحصلانماولاوهاذهو«نيتماوملانم

شايرنماذوحموآةبارقوأبسنىلإتفتليالوهللاىفىداعيو

اموهنمدعابتينأللاىلعو«رانلاىلإرفكلاريصمنِإف‹ايئدلاا

.هيفمقينأكشوأىمحلالوحماحنموهبانتجابهيلإ

¢2ةبراحنابىفزرابدققيلوىلىداعنم»:ىسدقلاثيدحلاىو
وأًايلوىلتيلاوله»:هدبعلهللالوقيًاضيأىمدقثيدح رخآىفو
كلذكو«لجوزعهللادنعةميظعىلولاةاداعمنإف4اودعىلتيداع

ةءارلابحتبونذلارئابكنمةرببكىهف:نآرقلاصنباهإفودعلاةالاوم

هکحو٤مهموهفرئابكلالهأوقاسفلاوةاغبلاىلوتينمو«اهلعافنم

هنإف)‹نيملسملارشعمىأ(مكنممشوتينموز:ىلاعتهلوقلمهمكح

‹هلمةءاربلاتبجوهالوقتنمىلاو٤مهمكحهکی)امہم

امنإو¢اعامجإتباثهللاءادعأنمةءاعلابوجووةءاربلاىئممال
.صاخشألاقمهفالخ

ةثالثةءارعلاوةيالو"دراومىفملوكلدىفةيضابألالبادانّيبدقو
‹نتهحلاىفةقيقحلاو‹لاوحألانمرهاظلابمكحلاوىهلارحأا

سيلامفقتالو):ىلاعتهلوقلهرمألكشأنمىففوقولااور
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ءهعيتافهقحكلنابةثالثلا:'ثيدحلو('راعهبكل

Ce Ê £

.مکحلابدیرنو«هنعفقفثايلعلكشآرمآوهبنتجافهیغكلنابرمآو

ةءارعلاكلذكوةبجومةقيقحلاةيالووامءاربوةلمحلاةيالورهاظلاب

.نەيفىأرلافوقوواروجحمبكراذإىلولاىنىأرلاو«لطابوأقح

.ملعأهللاولطابلانموأقحلانمهمكحفرعيملرمأبىن





س۱۲۴س

-ةصداسلاةا

قارتفالاثدحی

اکءاہبندعبقارفالابةمألاىلعىضقلجوزعهللانأىفال
نفلتحعنولازيالو):لاقذإركلهباتکیكلذبلجوزعهللارخأ

مهقارفابىلاعتهتنکحتضتقای((مهقلخكلذلوثبرمحرنمالإ

نوكتفهاوسنمنالالهأنيبتيولطبملانمقحلازيمتيل
لهأةواقشلاكرادمىلإننمومللهدنعةداعسلالزانمكلذب

هلآوهيلعهللاىلصهللالوسرربخأدقوءنيرفاكلاموقلانملطابلا

هللالوسرلاق.اهلبقألاتقرتفااکهدعبهتمأقارتفانعملسو

یخاىلعاوبذكدقےہدجوفدوہلاتولب»:مالسلاوةالصلاهيلع

ىھوةيجانةدحاوالإةكلاهاهلكةقرفنيعبسوىدحإىلعاوقرتفافىسوم

:(نولدعيهبوقحلابنودېمةمأسومموقنمو):لجوزعهلوقىفىلا

ندنثاىلعاوقربفافیسیعیخىلعاوبذكدقمدجوفیىراصنلاتولبو

:هنأشلجهلوقیئىلایهوةيجانةدحاوالإةكلاهاهاكةقرف

ىمأقرتفتسو(نوريکتسیالماوًانابهرونىسيسقeنابالذ)

لوسراياولاق»جانةدحاوالإةكلاهاهلكةقرفنيعبسوثالثىلع

نوتيثينيذلاىأم«ىناعصأوانآهيلعامو:لاق.ىهنمانلفصهللا

.یرثأنوعبتيوىنسبنونتسیوترسبنوربسیویناعصأوهيلعانأامىلع

ةالصلاهيلعهرمأنمرمنولودېيالوهرعشديقهنعنوفرحنيال

تورجالوةيورسكالوةيرصيقالف‹ظعمأبطحلاناهمالسلاو

.ًادينعًارابجلطابلانوكيامدنعالإ



س١۲

لاقدهحوګوىیذمرلاودوادیباکثیدحلاةمثأهاورثدحلاو

4ہصناذهوًاعوفرمةريرهىبأنعهحامنباهأورو«حيتنسح

نعبسونتنثاوأةقرفنبعبسوىدحإىلعتقرتفا١:هدنع

هلکةقرفثالثىلعىمأقرتفتو٠كلذكىراصتنلاوةقرف.

انآاملاق»:هللالوسرايىهنماولاق«ةيجانةدحاوالإرانلاىئ

مالسلاوةالصلاهيلعهباحصأووههيلعاموھا«ىباحصأوهيلع

نيدلاىفةماقتسالالامجإلاىلعوهوفورعمهباحصأنعهللاىضرو.

روجالوملظالف<ليلحلاوقيقدلاىئنملاعلا.بررماوألعوضحلاو.

ًاضيأثيدحلاىوروناكامهمعورشملانعفارحناالوىغبالو.

هناےکاالاقو«رماموحنبامہحیحصیےکااونابحنبا
دفةددعتمقرطنمًاضيأءاجوء5لوصألاىثربكثيدح

وعنبنمحرلادبعورمعنباوصاقونبدعسقيرطنمءاج-
6عقسألانبةلثاوونايسىلانبهرواعمنعوءادردلاىلآنعو.

سابعنبانعديزنبرباجنعةديبعىنأنعبيبحنبعيبرلاهاورو.

هيفلاقمالذ¿5هقرطتحصوىلاعلاهدنستبثف«معهللایضر.

.ةحصلاالإ.

١N

ةياورى«راتلاىلإهلك»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقبراشأو

قحللفالحلكلذو«هللابذايعلاوالإنوربصيی‹عيبرلا

كلاهوهفىعطقلابجاولاكرتنمو«هعابتايلعهللابجوأىذلا

لعبجاوو6قلا'فالخلعدعوتلجوزعهللانألًاعطق

.رانلاكلذ.

ثيدحیو«ةدحاولاكلتيعديکلکو»:ثیدحلاقرطضعبىو

.حضاووهولوقنامديويامعيقبلا»



1
(0)فصةنتفاهلتمثةنتفةمألاحتفبابلوأو

دعبنويناورهلارفو‹بلاطىيأنبىلعةعيبريبزلاوةحلطثكذإ

كلذكذنموناورہلاةعقوتناكف«هلهأريغرمألاىلعطلستوىلعملخ

ضوضعلاكلماماقكاذذإوءمالسإلاءاضفالمقارتفالارذبودهعلا

‹قافنلاوقاقشللوعديقارتفالاىدانمماقانهنمودحألكهفرعيىذلا

لالاهءاسذِإ۽مهسقنأىلعماوباوةلغأوممويبءاملعلالخدو

مرححيبتسينموءسارتفالاباينأبكلملاىلعضعينمالإاوريملو

تكتهوراكبألاتضفو‹ىلابيالومالسلاوهالصلاهيلعهللالوسر

ىفنآرقلاىقلينموءةمركملاةكععلعفلاسفنلعفينأموراتسألا

ملعلالهلقبيملذثنيحو«كنيبوىيبقارفاذههللوقينمو«قلاوحلا

تعضوولازنعالاىعاودتماقكاذذإو«وعناعإلالهألالو«تح

لصحوماقوءضعبللضعبلازينعاشودعابتلالصحوباقلألا

ةسايسلاووذهرشيقنحىلعموقلالكو‹سانبديدنتلاوسانألدييأتل

ءمالسلاوالصلاهيلعلوسرلالوقلًاقيدصتةقزمملاةسائرلالهأوةقرفلا

ىلعناكاماهمىواعدلاو‹ةدحاولاكلتيعديکلکو:لوقيثیح

.كلذريغىلعناکامامو«تح

هيلعاموهلهملعبنأبهذملهأوأقيرفلاوأناسنإلادارأاذإو7

ىرظنیلفمہلعهللاناوضرهباعصأو«ملسوهلآوهيلعهللایلصىلا:

س

ًاعبتمهبءاجاملماعهيفقولاقيرطتالاسوهلهملعيلو<نآرقلا
ىضتقمبسحمهللاىلإًايعادهيلإوعدياماذاهتابجاوبًامناق«هتنسل

رغهرماوآنعةيئان6اليسالاسالولطابلعرمرغهرماوآ

ھالمحلاةف(ا)
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n

علظلالهألًايداعمقحلالهلايلاومیومدلمالولطابلبصعتع

دعبلابهللارمأركنمنعايهان«هيلإهللااعدفورعمبًارمآهللابستحارباع

ضارالونهادمالوباحريغةلادعلاجاهمىلعًاتباث«هللادودحاتاقهنم

اعيطماعماسءناعإلالهأكلاسماكئاس«هللاعماضرلاهبحصيالام

یغریامفلعفيولوقي«مالةمولهللاىففاخمال«لجوزعهللاةوهد

قرافيالوءةغرافلاباقلألابمنتقيالونيدلاىفنهاديال٠لجوزعهللا

.نيتمأوملامآةشئاعنإفءسفلالاىوعبتيالو«هلاحرتوهلحىننآرقلا

“تلاق«ےلسوهلآوهيلعهللالصىلاقلخنعتلثساملامنعهللاىضر

املنآرقلاامضرفىلارماوالابًاقلختمناكی7نآرقلاهّقلخناك»

.ةرعشديقاع

ةغالبلاىفةورذىلعأىلعلزنيةنوصملاةديسلاهذهنمفصولااذهو
۱

.هخلبأؤمالكلالزجأبلکتنهسرعةديسنماهردهلل

,فطصملاديسلاالعناكىلاتافصلاىلعناكنمنأىفخالو

.تباقلامالسإلاحيحصلاىقيقلالسملاوهف<سانجألاىأنمهباعتأو

وأًايعفاشوأًايفنحوأًايضابأناكءاوسءةيمالسإلاناكرألاىلع

ةيوبثلاةنسلارماوألاثتماونآرقلاعابتاوهقحلانإف.وأوأوأًايلبنحوأ

هللادنعباقلأللسياف‹ةنسلاوباتكلالعدمتعملاحلاصلافلسلاراثآو

ةنسلاوباتكلاىلعالإنودمتعيالةيضابألاناكاملنكلو

ةوفصوينأبىلوأاوناككلذادعامينولابيالوءةقحملاةمألاعامجإو



— ۱۲۷

ةيضابألانإفمضعبلوقياكء5قلانمبرقلابوقحلاعابتابوقحلاب
نودمتعيالو٠«قحلاىلعًامراجالإلطبملانودعيالولطابلانمنورفي

ءنيدوبجماوناكاذإالإداسفلاةاعدلنوعضخيالو‹قسفلاةمنأ

دلاءادهيلقىعطغيملنإالقاعففرعيمهراتارقينمو

موباننودسحينأاوردقينلفقحىلعنحنوايندلاىفانودسحاذإو

هيلعاممًادبأدىشانرضينافانعمقحلاوهللاىلإانثجاذإوةمايقلا

.الرغ

:مههجاوتىلاتامزألاىفقحلاعابتإبنوفورعمةيضابألاكوامو

راحص`صاعلانبورمعىدىلعاملسأذإدبعورفيجىلإرظنا

ےيلإهلالاقلب‹امءیشیفهيلعاضرعيملوءىشلكنمهيدلاياختا

ضبقهيلإاملسو٠ثيضراعمدرلكئارو.نمنحنوىبلاورمألا

ثراحلانبطيقللآنمةأرماوةاكزلاىباجطلاغتاللكلذكو.ةقدصلا

مہمرثکلاضبقفمہلعلاصفنیدترمباامہنظومھفنبكلامنبا

راسلب٤۽مهموقنمدحأهيلعضرتعيملوءةنيدملاىلإمهم

:وکشو«ركبىنآةفياخلاىدلةنيدملاباوقحالتىحمهفلخمهاوامعز
«هولاقامحصوةعاطنمًادياوعزنيملمهنأو¢عنصاموهلماعرمأهيلز
درو«هلعفىلعرکبألماعهنعهللایضرباطخللانبرمعددهف

ىطعأذإ٠نيملسملالامتيبنمنيرفومنيمرتحممهدالبىلإموقلا
نامعلهآناکولوءةئامنالثةئامنالثملمدرفلكباطحللانبرمد

نمرکامهدلبیفےھوايشمفلعفينأقدصلملاردقيىلنيدترم

نکیملهنکل«ةميظعةلتقممنيبتناكلقألاىلعولئاقمفالآةرشع



س۱۲۸

لهآمهةيضابألانإلفناف«مطاوحأتناكاذكهوامءیشالدنم

.رثکربغفقحا

e 1
اهیچن؛فسورناطلسلاعقاويىلحرلاهللادرعنبمامااذ

ةياغبمامإلاالطرانيدعبریواستالبابةزرفسويدقفيفىوزنى

حيبتسينملامعأنملامعألاهذهنيأف«امحاصىلعتدرىحدحلا.

ةثالثملاظلاهشيحاهحيبيوءةرونملاةنيدملاىهيدينيبهللالوسرمرح

اهنإ.اراهجمرحلاكتبوءارهقامنويبىفراكبألاضتفتف«املايلبمايأ

نبتنزاواذإو٠ناعإلارانبقرحاالإنمأومبلقىلعرحتالةيضق

ىفىضابألاىراشلافوعنبراتخلالامعأنيبوقسافلاعيلحلااذهلمع

نوتيبينيذلاهدنجنبیرتمكونيلجرلانبقرفلاىرتك«ةنيدملاسفن

قلاوحلاىئهيلينمنيبو‹نآرقلابلحتلاىودكیودمفبیراحلاىلع

.ديعبنوبلهللاوهنإ«كنيبوىيبقارفاذههللوقينمو

o

¦ھدجت<لزناًنيأولحاميأةيضابألابموسوملاليحلااذهلاحاذكهو
«هتعيرشيكحموهردقوهللاءاضقبنوضرفهللالزنأامدودحىلعنوفقي

نيمرحلاةألاممىلإنوايمبالو«نيدلاهدشانيامدنعاهفرخزبايندلامهبطتال

هللامنولذييفميدءادفلتقلخمهحارأنزف٠«توملاكلذىفاوأرنإو

,ددعبنيالاىقبينلوانملعامفمهلثعرهدلاتأيىل٠نيارقةنسالاتحن

افعلاايندلاىلعفكلذناكذإء.اذةقيقحءامأنوكينأالإًادبأ

۳.هنذإبقحللىداملاهللاو

س



ب۱۹

ةيضارألاقالخأ

لهأقالخأءلسرلاوءايبنألاقالخأةيضابألاقالخأنأىفنعال

.قالخأءلدعلاوقحلالهأقالخأ«افولاوافصلالهأقالخأ«لمعلاو

نمنيدلالهأقالخأ«مركلاودوحلالهأقالخأ«عرولاودهزاالحأ

ردغالوايرخسالودرعالوشحوتالوةظلغالوقزنالوشيطالنموا

:تورجالوروجالولظالوشغالو

iمھدیستیقاللقتمممقلتنم

0ىراسلاسىرسيىلاموجنلالثم

اذإو«اوقدصاولاقاذإوكلذكاودعواذإواوفواودهاعاذإ

ءملاظمللنوشممالوماظننوباحال«هبلطتياملكمهسفنأنمهوطعأقحماوماق

ةرصانمىفنوعسيالو‹لالضلالهأنوديويالوقعانلكنوعبتيالو

.نودلقيالرةلضملاءاوهألانوكحمالو«هللاىضريامرغبنوضريالوةربابحلا

‹قحابلاجرلانوفرعيلبلاجرلابقحلانوفرعيالو‹لاجرلامهيد

سيفتلاوسقنلانوعيبيءهربغبنونئمطيالوصلاحلانيدلاالإندابقيالو

.لاقثألالحلاحلامهفلكنإو‹لجوزعهللااضرىف

«ةياعرلانسحمهلإدفاوللاقلطممألانممهربغیفدجونالقالخأھل

عیبهيف۽مهرببکنودیضریالمهريغصو«مركلاىفمہنغقبسپھه

الإرمآهمهمالراساممفرثاسلارسي<هيضمرکیلهتارماقدحمهدحأ

هلهممعملزانلاىسني«تالاحملاقلطمىفمعزلاىلعمدقتتثيحهسفن

.بجاولااوسنيملاوملكتاذإو‹ريطلاهسوعرىلعنأكاوسلجاذإهنطوو

(تاقلط٩م)



ت۱

لثمىلعناكنمف‹باسحلامويلبقمهسفنأنوبساحمةيضابألاو

ناکلاحىأىلعوراطقألانمرطقىأىفوملانمةمأىأىفلاحلااذه

ءحلاصلادبعلاوهفهللارمأاكامقتسمهللًادبعشاعنموقلاىلعوهف

بسنالوبسحالو|اواليتفةبخاصلاباقلألاوأةغرافلاتايمستلاىنغتالو

لمشيسنالاظفلو4نودعالإسناإلاونحلاتقلخام)نيدلابالإ

:هللالوقيءلطابلاعمتاباستنالاوتاءاعدالانعرظنلاعطقبسنحلااذه

مهسفنأمهللوقتالىحى«نەبرقألاكترشعرذنأو):هيبئللجوزع

نيدلاعمرقللرثأالهنإف«مالسلاوةالصلاهيلعهللالوسربراقمكن

مكانقلخانإ)‹اهلمعنعةلوئسمىهالإةسوفنمسفننمامو«

هللادنعمكمركأنإاوفراعتللئابقوايوعشمكانلعجوىتأوركذنم
27۰مكاقا:

ىلعمهيئأو«لاعفألاولاوقألاىفمهقدصأوسانلاىقتأةيضابألانإ

ۍریوړ.هبنوامعيو«ارمناك.نإوقحانولوقي.لالحلاىذةعاط

نوحدةيالوءءىشبمهدئاقعلنوضرعتيالنيملسمبهاذملالهأةيقبةيضابألا

هلوملعلالهألاوقأنعجرالو‹ايعطقاليلدفلاالامممهلامعأىن

ءمركلاهباتكىفهللانعءاجامضقنبرمأيملهللانإفةحصلللايحا

.نوملسألاهيلععمجأوأمظعلاهيبنناسلىعءاجو

ةمصعفنوريالو6مالسإلاءاملعةيمالاسإلابهاذاءامعزرعتو

ةمصعالومهسقنألكلذنوعديالاك«ةيرشيإاطالغألاوءاطخألانم

مهفصونيذلاءاملعلاوقلالهأكلذىلععمجأاكلودروأىلالإ

لوتعملافلاخماممهلإبسننإوهدابعىلعةجحلامهف«هنوشخمممنأبهللا

لبقينأريغنممهسفنأهزنتومهماقمیشاحمنأبجیف«لوقنمانيابيوأ



ےس۳۱

سداىلعاهلمحتةصاخضارغأاهةثيبحلاسوفللانإف«قحلاريغمهيف
ايسالءارآلاثالتخاوةلبللاابنملمأتءايشأعضوو«ةنايحلاوردغلاو

ىفنعطةصاخةيضابآللدجويالو.هراهدزامهوسينيذلامالسإلاءادعأ

ةراثإاهنأشنمنوكيىلاًاصوصختناكامهمةديقعىحدقوأبهذم

مکومہفلیقمکو<لقیلفكلذنمًائيشلعناکنمو«نغضوأدقح

'اذإو٠ءقاقشلاةراثإودعابتلاامنأشنمىلاتالاقلاوفحصلاتررح

لسينيذالاناهرلاوليلدلابنايبوةعنعهودافأبجاولانعلئاس

ىلاذإوءريتتسملاىلاامشعضو‹حيجرلاركفلاوحيحصلالثعلاامح

ىلعبساملمملعابرهلنإف«هنأشوهوکرتلئاسلامنتر

.رقنلاوليتفلا

هلآوهيلعهللایلصىلاهبءاجیذلاقحاىلعمنةيضارألالوقنو

ثالثنمةحلاصلاةقرفلامهمهإو«ةرعشديقهنعاوديحمرلمهنإو«ملسو

ةلوقعمةلدأكلذىلعمغو٠.حيحصلاثيدحلاامدروىلاةقرفنيعبسو

,اهرظنىنةلدألانمامدلوىعدتقرفلارئاسنأاك«ةلوقتمو

هكرديالىذلابيغلاىرمألانإثيحنموءاهاعدمرريام

نأليحتسمريغوءةمألاءاملعنمذاذفألاالإهتحصبًاعوطقماك

ناكاذإو<نوكلااذهىهقلااهبىلانمةمأهاضرهللاحنمع

مهلصأىلعمهوكلذةيضابألارضيالفةنجلاىلإمهلكنوملسللا

.ةثامدوءميركللابجعتةنازرو«ىنارلارهيراقوىهنعنوعزعزتيال

۳لاقنملوقمہفیدصؤمقسلااهعم2

لعءايبنألایدهوكوللاتمس

ناجيرقمانأكفمهناماه



۳۲ E

هقالخأبنورثأتي«مهربغبطيلخنمناكامالإمهقالخأاغاذه

هذهو٤مهطلاشنممفادهشيودهشدقو¢ضارمألاىفىودعلارثأت

ىعرشلارتخملاىلعمهافصتضرعاذإكنِإفءنيماولاتافصىه

هذاءنيلسرملاديسدشارمنمةعباننيدلالوصأنمةدمتسماهيأو

ناكامهمكحالذاشلاولاوحألانمذاشلاىئالإ٠راسيلابمہم

:ناعتسملاهللاو



س۱۳۳

ىضابألابهذملانظو

تناكاذإةرصبلاىلسألاهتطوناكىضابألابهذملانأىفال

ناکذإ‹ىسحلانارمعلابةديدجىهاكىيدلانارمعلابدهعلاةدردج

ءنيرثكامنوينامعلاناكوهللاهحرباطحلانبرمعنموارمأباهمايق

يهو«ةادحلانامعلاجربةيناحعىهفةيضابأةينامعدهعلاكلذتناكلب
‹ىديهارفلادهنبلياحلاوءاثعشلانألثم:ةاقتلااهمالعأبةيضايأ

نببعكو«ًاضيأىديهارفلاورمعنببیبحهدلاووبيبحنبعيبرلاو

ءةاوردحأبئاسلانمایصو«امفروہشملادیردنباو«اہمضاقراوس

ةرةصفأننببلهملاوءةّسلامالعأاضيأءاثعشلاىنأوةديبع«عيبرلا

.هدالوأو

ثيحىضابألابهذملاًاشنامفذإةيضابأمهعمناملهآنمريثكلاو

امو«نيفورعملاةسمحلامعلاةلمحمنامعىلإاہمراطواہفماقواہدلو

راشلاثمأبناسارخكتالذكو.ءًاضيأةسمحلاهتلمحمبرغللجرخ

عملوتقملاةيطع.قب:لالهو«.ةنودملابحاصةمالعلااغنا
77هریووهیضاقاکواامهحر"دوعسمنٻىیدنلحلامامإلا

ةكمىلإوجاروملاڈابعنبابرصمىلإوهتلود

قحلابلاطبنملاوتومرضحنىلإوهناوخإوليلحلاةمالعلارحلاآب

فورعملاىراشلاةزحىبأو‹نمايلاهراصنأوىدنكلاىحمنبهللادبع

.لوألا|ردصلاىك

رسيرصتحشىفمهدادعتنکمالنورثکمهولاجرلاءالوهلاثمأب

.هللاهجرضابأنبهللادبعوهةعامحلامعزو‹اذهك

اناطوأنطوتسامث٠لصألاىفىضابألابهذملاناطوأىههذه
١۱2

e

\۳



١۱۳—

هبطاحأءوسلةديدعناطوأنعىلتناكنإو٠كلذدعبىرخأ

.دالبیفوالاغةيغاطلاسوفنلاههركتقحانأذإهلءادعألاتاداععو

نامعبهبانطأبهذملابرضم‹لااماودلاانمو‹لدباهانم

لزتمل4نآلاىحلوأآلادهعلاكلذذمهمئاعدىسرأوء5برغملاو

ءامظعكولموءاملعةمثأبةفورعمهزكارموةحضاوهلاعموةقافخهتايار

ىلعمہنايارتعفرو«ملاوعلاىفمودتماقوءماعلاىئراط
«راطقأةدعمهشويجتعراصو‹راحيلامهليطاسأترغوءسوءرلا

.خيراتلاءاملعتلازامر«مهعثدحمخيراتلالازيالءامعزےلتعضخو

اكلمو«ًامامإنناموةسمخنمر*کأنامعبمناکف٤مہفثدحتت

راحيلااوضاخدقورمتسملاهرخفو«طممهرکذملومهيأمف

تبتکدقثیداحأهللاضرأىفمو6نحلصماقااوباجونيحناف

ةتباث«لابحلادولخةدلاخرولانمفرحأب .لارالامصوصتبةت

ىذلاديعسنبسوباقةلالحلابحاصلاحلاانناطلسونآلاىحو

وهاهو؛نيروكنمرغلايقأىلإیمتناو«نفورعمكولمنملسلست

هملعلازيالىلادالبلارمیہنمهیلو«حابصملاوحالسلاهدونآلا

ءاقارشإًالألتياهجاتىلعهمساو«اقارباهسوءرىلعهفيسو«اقافخالع

راطأو‹ةيوملاهتمزعبقافآلاىلعاهفرشمسرو<ةيلودلااهوونعمعفر

ةفورعمتحبصأو‹رفاحخلاوحلاىمىحىلودلاماعلاىفاتيصاهل

`اناطلسهبمركأفءزرشلارظنلا.لودلانيعأرظنتاهىلإوءرهدلامغر

ءءادعألاهردقتامامهمامامههبززعأواددوسوادحمقيرعىسركيلع;

هدیآاهقوقحمهمايهاظحلانسحنمو‹امهدوجونامعلعلاطلانعنمو

.نيرفاكلاموقلاغرىلعنيدلاونطولاهبىوهللا

راتخلایراشلاةزمحىتأبطخنمًاثيشضرعتسننأديرنانهو

ءااحنافاھلخدالةکمیئاہمبطخیناهنعیضنروهللاهمرفوعنبا

نعنهريوامناعمحضوياماملعقلعنو«كلذكةرونملاةنيدملالخدو



١۱۳

نسحومهانىلعامنامعزایاونوةيضابألادصاقمساناملعيل«اهدصاقم

دالبااهذهاولوتنيذلانيرخالالامعأنيبلقاعلاالباقيومهاياون

ةعصانةيضابألالامعأدحيملاعفألانيبقرافلارظنيلو٠ءمدعبومهلبق
ے-۱

ءحلاصلافلسلاراثالةعباتءةتسلاوباتكلاىضتقلةمزالمةهارنلاىف

ىثةسرطغختم«ماوهًاعبتاوعاشاماولعفنيذلالامعأنعةيضاررغ

قحابو.ءايشألانيتھدصبوحاصلانمدسمفألاكانهو6ةمألاهجوآ

ذخاويًاضيآاو<لجوزعهللادنعماقمهلنوکياوقحاةجحموقت

.هدابعهللا

نمنامعلهآنمناک«هنعهللاىضرفوعنبراتخلانإ:لوقفالإ

ةمجعمىأزاهدعبمحلاحتفوملارسكيزجةيرقصوصخنمةنطابلا

اہمردابتيىلاةكلاهممرکافةهزمحوباهتدنکو6راحلامعانم

لسوهلاوهيلعهللالصىلاعو‹هللادسأةزمحیعم

6ًاماعًاعويشعئاشلاماعلاوصاحلادنعهبفورعملاهزمحیبقلو

لاجرلاةزبخمالإقيليالعمنعبرعيىذلابقللااذمركأو.ىراشلا
.هلاثمأنملاطبألاةداسلاو

£ءادشلاكيس6





جفوعنبراتحملاوه

بلطلةرصبلاىلإلقتناو«انمدقاكزجمةيرقلهأ,رمروكذملاناك

ًادهعامفشاعوءريرحتلاةمالعلاةديبعىنأريرضلاديسلانمملعلا

همحرىدنكلاىحنبهللادبعقحابلاطةمامإناوآاذىح

ةيضابأنملجرةئامنالثىئقلابلاطلًاددمةديبعوبأهلسراهللا

اذهىلإو¢ةسايسةينامعوًابهذمةيضابأةرصبلاتناكمايأةرصبلا

:.لوقيثيحىلاعتهللاهمحرىلاسلامامإلاريشيدهعلا

اقسفنمادبهلوفأبوًاقرشممولعلارصعانلناك

نيذلاةعامحلاىنعلاضرأىلإروكذملافوعنبراتحملاجرخف

ناكوءلقنلاضعبىف١۱۲۸ةنسىئقلابلاطمامإلاميوبف‹هوبعح

حتفلهلسرأكلذلوءمامإلا/اذهةلودناكرأدحأىراشلاةزمحوبأ

¡|تيومألانمةاتعلاامفثاعوةاغبلاامفدسفأنيفيرشلانيمرحلا

«ملظلانمطارصوىغبلانمرسجىلعاوشمنيذلامهدونجوممالوو

ةباصعلاهذهبلقنمةريغتذخأفءمنعىمالسإلاماعلامعو

لجرةئامعبرأزواجنالىلاهتبيتكىفةكمىلإةزمحوبأجرخف2اهذخأم

ةزمحوبآاهرمأىلوتفاملإواهمبرهفةكمءاجو«نيملسملارايخنم
ةداحلاىلع"سانلااولمحواوتسحأو‹هللامهجرهباحصأو,

نيدلااتمماقأو‹مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلااهفلشىلاةحضاولا

خيراتلاهنعكحملواهلهأةلماعمنسحأوءنلسرملاديسجمنىلع



۱۳۸-

1وکلسيملو«هللادالبیئاوثاعنممهريغنعهيکحمامةدحاوةءوص

.قحلاليبس

ھدصاغمنعاسبرعأىلاهتبطخهلاهمحرةزمسوبأبطخانهو

:لافقحالإساصرحو6ةرعسلالإافراشآو

.یلصفىاسوهلعایلصیبارکڈوهيلعیاوهللالمحنأكعب

عبارؤاملقاديرلادملایفهزدبعنبایوراکلاقم6هلع

.بطخ»ةفدحص۹١١۱۳هنسةماقتسالابةفورعملاةرهاملاةعبطهنم

بطخفةيبرعسوقىلعًائكوتمرنملادعصءةكمبىراشلاةزمحوبأ

اہمرکذو<اھمھملباھرٹکاهیردہعنباكرت٠ةايوطةبطخ

.ةكحلاليلقهعفنيملنمنأل«كرتامعةينغاهمركذايفو«اهرخآ-

اهرشکهرض

ةجيحلاهبهللاماقأامالإةزمحىبأبطخنمهبردبعنباركذيلو

.ىذلالطابلاىلإليلاوقحانايكنمنيذلاهلاثمأىلعو«هيلع

ناعذألاىفلخديملةيضابألاهلاقاذإحلانإف«ةيضابألاريغهلوقي

.داسفلالهأبنأولطابلالهأىلعلزننيحةزمحابأنعليهارتكلذلو

«لالادولقحلادلمنآالإهللاىبأنكلو«قلانعبرعأو
۽لاحلكىلعداسفلاولطابلاقحعو

مملعًاجاجتحاوةكملهأىلعادرهنعهللایضر‹ةزمحوبألاق

یهللاوبابشمهنومعزتیناحصأبینورعتةكملهأاي

نوہشتملارخثیدحىلإارظنلامىأ ممابش



س۱۳۹

لوسرباحصأناکو6مکابشپمکخویشمکرشومکخيشب

.ًابابشمهرثكأماللسلاوةالصلاهيلعهللا

ىأ«مهلجرألطابلانعةئيطب©مهنيعأرشلانعةيمع:لاق

مهلجرأةروهقم«مرحلارثاسنمهتيورهللامرحامىلإمهنيعأنوعفريال
ىئمهلاهللارظن:لاق.هنوضريالوىأ«لطابلاىلإىشملانع

اوناكاذكهوةدابعلابمهفصيءنآرقلاىناثعممالصأةينثتمليلاءانآ

.هللامهمحر

اذإوءاہلإًاقوشیکبةنحلاركذاہفةيآبمهدحأرماذإ:لاق

مآىهنذأىفمهجرفزناکةقپشقهشرانلارکذامفةيآبرم

معنوةبغرلاروةایفةغروهدنعااًالطللاةدابعلاودرج

اوقفشآومهرءاشمتزتهارانلا!رركذاذإو‹هيفبوغرملامعنوبغارلا

قفشأنموقفشأفاخمومقويو‹امبرقيوأاہلقوساغ

نمةقاطلاقوفللجرمألانأرهدابعنمهللایشحمقرتحا

.نتحانلا

ليلاماوقمابمهفصو«مهراہنلالکپمهلیللالكاولصو:لاق

مهربغنعمءلاحلاهذهىلعنوشيعيموقلىنوطوراهلاماوص

اذإوءلطابلالهأعمراهنلاو‹تاصقارلاوتاينغملاعمليللابشيمي
ءوسلإنمهتدعكام‹رجلانمًاسلفمءاجحةماسلاموءاح

مهلجرأومدیاومههابجضرألاتلكأدقةدابعءاضنأ:لاق

نمىلاحراوحلاىلعكلذرثاىحدوجسلاوعوكرلاةرثكبمهنصي
۱)ا



س١٤۱

بهونبهللادبعاوفصواكةدابعلاةرثكبمهفصصي«لمعلااذهامنأش

كورىلابامفرثأتيذإرعباىهو¢تانفثلاوذاولاقف‹ةدابعلاةرثكب

.منعىضروهللامهمحر«مايقلاو

لوطومايصلاةرثكنممهماسجأةلحانمماولآةرفصم:لاف

ملف<ممادبأىلعكلذرثأىحاماوقًاماوُصنولازيالءمايقل

هللافاوحخنمقراحتفةرارحمىلغتممولنآل۽ےهرغکمایاومعني

مناكف«عقاولاةياكحىهلببلتجمحيدمباذهسياو۽لجوع

.بيراحلاىلعلحتلاىودكنآرقلابیود

قحیالیلقكلذنوريىأ‹هللابنجىفكلذلنولقتسم:لاق

ءهللادهعبناوفوم:لاق.هنآأشلجهبهدعوامىلعلجوزعهللا

ىلعهللاهذخأىذلادهعلاوأمالسإلاانهدهعلابدارملاوهيلعنوتباثىأ

لهأهللادعوانوفومىأهللادعولنوزجنملاق.رذلالاعىفهدابع

دقودعلاماهساوأراذِإىح:لاق.ايندلاشايربملەتعاس

ةبدتكلاتقربأوتّیضْتنادقمهفويسوتعرمشأدقمهحامروتقر

ىأهللاديعواةبيتتكلاديعوباوناهنسا«توملاقعاوصبتدعرأو

:لاتقبلابيالىذلاةمآلاىفهيغبىلعمتاقلا«ملئوانملاودعلااوأرام

حولتتوماحئاولاوأرو‹مهلعفحزالزهجبو‹مهلتقبالونيتموملا

مشةبلاط٤مهرادنمبيرقلحتهبثاصمو٤مط

«الاجرةمهشوبراةمغمحتو«ةداعلاىهاکترجزىأةيتكلا

اوريمل«لاجرلالاطبأناديمللامحسولاتقللاهمدقتنعةيانككلذو

ءهتاضرملًايلطوهللارمألالاثتماامداصمالإاوضريملوامناقالمالإ

لذيمھداملجامو«هنولواځكلموأهنوموريیوندظحلال

تدعرأو6ةيداعمو



س١۱

مظعأنمهليبسىفداهحلانإفءهللاةعاطىئةصيخرسوعنلا

.ددنعبرقلا

ءءامسلانمموجنلاىوهاكناديمللىوامنلاالإاوريملكلذلو

لجرتولاطبألاعراصماونياعواهقرباوأروةييتكلادعرارعمسالو

اوعساعاوناسا٤لوتقموألتاقللاطبألاتاخرصیهو‹تولا

ديعواوآروءنوقالياعنلابمريغةييتكلااولبقتساواوأرالوشهو

ءةئفىلإًازمحتموألاتقلافرحتمالإرفنملعهللاديعونمنوهألاقلابةبيتكلا

ىلعدغاقلاوأأودعلاديعوو«ةييتكلاديعونممظعأهضخبهلهللاديعونإف
.لطابلاىلعقحاةرصنىئبغارريغهشارف

ىلعهالجرفلتىحاءدقمہمباشلایش٠لاف

نعطقسىحعاترمالوبهارريغمزعبًادرجتمیضمی«هسرف

رفعوءامدلارههونساتلمزدق:لاق.هللالیسیالتفهسرف

«ءامدلاربطهيلعتطعحناو>ضرألاعابسهيلعرسأو6یرلاوهندج

دنعوأهسرفماحتقادنعبارلاهرفعوههجومدلاىشغىعلاو

عابسللةسيرفىحضأف«هلنفادالىحبارتلاىفكرتو.اليتقهطومتس

انوصمًازيزعناكامدعبمخرلاوروسنلاونابقتعلانمءامسلارطلةمعطو

.دوحلاةياغىقسفنلابدولانإفبيرالو4لاجرلا

ءهللاةيشخنمامحاصیکباملاطرثاطراقنمیئةلقمنممکف:لاق

«هدوجسیامحاصاملعدمتعاالاطاهمہصعمنعتنابفكنممکو

ووو
.ديدحلاكمرقافدۇنخودونممکر

مهلتقينيذأاناصلاىنمولاىلعىسألانملمحلاهذهىثتلق

ىكېتنعلايو‹ناودعلاوىغبلاالإبجومالوقحرغبةقسفلاوةملظلا

لیبسیتاہحاصلتقدعبرئاطلااھذخأيمث«هللاةيشخنماهمارحمىلع



س١١۱

اہحاصتابالاطلجرلایو‹هدنعرانلاىرتالوهللاعمةياغلام«هللا

رسکلابخضرفاہحاصاهلذییمهللافوجیفیلص«العًادمتعم

رشېلابعمليدو«اروناللتيريننيبحلابوءهللاءادعأنمعطتلاو
هلۍردتالوةميقهلفرعتالهلکأتربطلاعابسهيلعطحنت«ارورس

.امدهلعتکیلتملعولو«اغ

ءنانحلاىفاهحاورألخدأونادبألاكلتىلعهللاةمحر:لاق

:لاقمث٤اهلهألهبحناهربو«اهلهللاهمحرهتيالوحابصماذه

آرئاجامامإوأباتكلالهأةرفكوأنثودباعالإمهمنحتوانمسانلا

ءايلوأانلكو«ةينكلاةعماحلاوهومدالانلکىأ«هدضعىلعًاداشوأ

انفلتخاامنإوءاذهىففلتختماننيبعماجةرطفلالصأنأل«اضعبانضعبل

داشلاورئاحلامامإلاوءباتكلالهأنمرفاكلاونثودياعف‹لمعلاىف

وعدنو«مهمهللاىلإريننيدلاىفانئوادعأءالوهف£هلةرصانملابهدضعت

;ىراشلالطبلاةبطخرخآھا.نيرصانلارخوهو«مملعانرصنينأهللا

هحالقفوملاهللاو٠هللالهآةهجوىهةذهوهنعىضروهللاهمحر

۰هاضربو

ديرنالو«اهلتحافةرونملاةنيدمللهجوتةمركملاهكمنمغرفالو

نمهلناکامو۽بئاصمنمهاقالاموهلالتحاةفصنعانهملكتننأ

ةزمحىنأبطخركذننأديرنانهنحتوخيراتلاىلإكلذنإفلمع

‹ديشوهوعمسلاىقلأبلقىذلكعمسيلهللاهحرىراشلالطباا

هنغرعتهيلعیوطناامنإوءهلقعنامجرتءرملاناسلنإف

.ناسللا



۳

ىباترملاتدرورصبملاترحةرطخةزمحوبأ.كلاممامالاق

هاياونوةزمحنأنيدىثكاشلاوهباترملاوهسفنريصبلابدارأو

هذههباومراعالمعیجراخهنآهيفسانلاداقتعانأاكهتدیقعو

ةزمحىبأمالكروكذملاكلامعمساذو(١)ةرهاطلاةهزنلاةقرفلا

اہلیىلاججحلاعمسو٠اذههکلسمیفهيلعرشياموهيلاوعديامو

وهامفًاباترمًارئاحىقبحلاامندیولطابلااہعرقيةزمحوبأ

یریىذلاهفتىفرصبملاىقبىأرصبلاتريح:لاقكلذلوهيلع

وبأاءاجىلاججحلانإفءرثاحرمألانمةريصبىلعهنأ
ىلعىطغىذلاغلاقحلانعتفنوبايترالاتحضوأو‹باقنلاتفشك

قئاقلالإبیرهبلقىیذلاعجرىأباترملاتدرو:هلوو

«سنآنبكلاملاقامرثأىلعوءهنعهللاىضرةزمحوبأامءاجىلا

نكلو‹ةريصيلابذخأوكرتهتيل:هللاهمحرىلاسلامامإلالاق

.هلیداهالفللضينمو<لضمالفهللایدنم.

,:هللاهمحرسنأنبكلاملاق:لاقىكلاموهودقعلابحاصامأ

ٹاشیعمو‹باترلاتدرورصبملاامفثلشةبطخةزمحوبأانبطحخ

ءاجامعامسدنعهيلعوهامرديملهسفنىفرصبملانأىأ«رصبملااف

بهذمیئباترملانأىآباترملاتدرو:هلوقليلدبةزمحوبأهب١

ةزمحفأبهذملإعجررغققلاأقلاوهلههزمحن

حضتانحةزمحأبهذملإعجرهبهذمىكاشلاهنيدىفباترملاتإليقو(١)س

|.قحلاەل



بک

ىحالناىفحمالو¢هعمقحانآفرعوء'بيرلاهنعلازامدع

ىلإقيدصلاىدهعوقيضملانيبيو©قيفرلادشريوقيرطلاحضويارو

5۽قيرطموق

نكلو«هلهنعلليلدبةزمحنأءادعأنموهودقعلابحاصلاق

بلاطأنبىلعاونعلدقفءالوهامأ‹كلذهباعتأوةزمحابأرضيا

ةزمحابآنونعليالفيكفنايفسىبأنبةيواعممہرمأالربانلاىلع

لطبملانعنوضريالممإفهريغنعةيضابألازيمتياذو

هللادمنآدعبلاق.ناکنيآوناکنمقحانعنونيالوناکايآ

FFلمعلاوهتعاطوهللاىوققتبيكيصوأ:هيلعلصفىنلاركذوهيلع

.مظعتومحرلاةلصو«لسوهلآوهيلعهللایلصهيبنةنسوهباتكب

¦ةتامإولطابلانمتمظعامربغصتوهللاقحنمةريابحلاترغصام

هللاعاطينأوء5قوقحلانماوتامأام!ءايحإو«روحلانماويحأام

هتبطخیئةمدقماهمىصوأمستلمجهذه.هللاةعاطىئدابعلاىصعيو

ًاغارفوًاعساواماقماهرکذیعدتسيعاونأىلعلمتشتنهمةدحاولك

ءهعورفونيدلالوصأىلعلمتشتةيلكةعماجهللاىوقتنإف‹اليوط

هللامرحامملجامواہمقداملجوزعهللارماوألكافلخديو

سانلالمحو‹لدعلارانمةماقإوةاغبلاداهجىوقتلانمولحأامو

اهعاضوأفالاتخاىلعةمألاقوقحممايقلاوءنيدلاناكرأبلمعلاىلع

.ىوقتلاةلمجنمةنسلاوباتكلابلمعلاواهعابطنيابتو

لمعنموةرخألاوايندلارومألوانتيهللاباتكبلمعلانأثلشالو

هقحلتهللادنعناكوهللاضرفلکعمجدقفهللا



سا١٤

لمعلانھىبعأمامالونيناممهحردهعفرتو<نحلاصلاوءادهشلاب

.مالسااوةالصلاهلعهيبنةنسوهللاباتكبلمعينمنيأو«هللاباتكب

هباتكبلمعلاوهللاىوقتهاخأملسملاهبىصوامريخنأكاشالو

اہلعهللاضحاملاطمحرلاةهلصو(«تناكامهمهيصواذهدعبامو

لوطيامةيحطالامکحلانمو«ىفحمالاملئاضفلانمامفوءاملإهدابعاعدو

قحللءاحإتمظعامربغصتوةربابحلاترغصاممظعتیو6هرکذ

ىئاهنععرشلاو«اسفنأىورغصتومظعتةربابحلانإف«لظللةتامإو

مفةربحلافداصوىأرلانسحوةياردلاوةراطشلاىیعدتدإلزعم

ىلعلجوزعهللاهلزنأىذلاعرشلارهاوبنملقعلانيأوءةيلقعلاعاضوألا

ءاضقأاعضاونمرشبلاكرادمنأوءًايإًانوناقوًايوامتاووتسدهئايبنأ

ىئءاجامعابت!یفوهئايبنأةعاطىفىلجتتهللاةعاطنأىفالو«ردقلاو

امو4بنتجينأضورفملانمهنعیہاموبجوهباهلنارمآاف٤هباتک

لاوحأىلعنوكتهللاةكحنِإف«بقترملارظنلاهيفماعلالألفهنعتحس

ceذخألاواھکرتعسيانآوابرايتخاًاصنًانيحوءاضورفمًاصنًانيحنوكتف

ىلاعتهتعاطف«هللاةعاطلجألدابعلاىصعبنأو«هتنموهلضفنمكلذلكو

,دبعلارهلطبهللارملءاجاذإو«دابعلاةعاطىلعةمدقم

هللاعاطأنمنإفءهللاةعاطلهألوهللةعاطلاف:لاقو

لهآمهنونموملاف6هتدصعملهیصعوهتعاطلأعاط

ةيصعملهأمهنوةسافلاونوملاظلاونورفاكلاوءهللاةعاط

6یلانلاققولاةعاطالو:لاق.العوزعهللا

٠لجوزعهللاةعاطلفلاخموهرمأبقولخملارمأاذإىعماو

هفعاطبنأحصيالف‹العفوأناكالوقهبهللامآالفلا#



ب١1

¦هتعطلهألةعاطلانإو‹ةعاطلصألاىقولخمللسيلذإ‹هبرمآلا

معاطبجوأىذلاهللنوعيطمنيملسملاةمنألوأنميبنللنوعيطلاف.هلةعاط

تلق.هللاباتكىلإوعد:لاق.هنأشلجهتعاطيلعمموکٹیحنم

هتكئالمعةروفحمهللااهلزنأىلاةمحرلاوهلبةجحلاهنإفهيلإوعدملام

امهذالسوهلآوهيلعهللاىلصىنلاةنسىلإةوعدلاكلذكو«ماركلا

ءرخالانودبامهدحلموقیالو«حورودسجامهلقوأ«ةادسوةمح

.ليصفتلابةنسلاتءاجوءلامجالابءاجباتكلانإف

ريغرومألاىفنيملسلانبتاواسملاهبدارملاءةيوسلابمسقلاوهلوقو

:هلوقو.موامدًافاكتتةدحاودينيملسملانإف٠ءةيصاصتخالا

ءفرهلاىذءاتيإوناسحاإلاولدعلابأبهللانأخبيرالهيعرلاىفلدعلاو:

«اهعضاومىسامخألاعضوو:ركنلاوءاشحفلانعىہيو

.اہفعضوتنُاهللارمآىJاهعضاومیھهذهو.بلا(یذلولوسرلل)ی

ءةقسفلاديىننيملسملاىفنركينأديريالاذكههللاهحرةزمحوبأو

ةمألاةاغبديىتةيويندلاوةينيدلامهلاصمو«ةملظلاىديأىنمهلامتيبو
ارشأانجرخامهللاوانإ:لاق.تاصقارلاوتاينغملاوتانيقللاهنيغاوطو

مسي«امفضوغختنأديونكلمةلودلاالو«ابعلالوًاوهلالو«ارطبالو
ءهللناکامنمهجورخنأًاميظعامسقهلاوجرخامىلعهللاهمحرةزمحوبأ

بجوأوءنيدلاىهللاامهمرحنارمأرطبلاورشألاو«هللاةعاطئوهللاىو

.نيدلاىفقاسفلاتافصنماهمأل«امهمءىشبءاجنملهباقعامهلع

نأديرن‹سانلانمدحأدنعرألانلىأانمليندقرأثلالو:لاق

‹هبقحالبقنانموقلءافكأانإفهل]سيلامانمدجألنيملوهب

روحلاماعموتمناظأدقضرألاانيأراانكلولاقمث«هنمرفننولطابلادرنو
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ب۱۷

ماكحألاتلطعو‹لمعوءنيدلاىفءاعدالاريكودخ

قحاىلإىدانيًايدانمانعمسقحابلئاقلاتدعوطسقلابلتقو

نيلقیشلنابقنمالقافهللایعادانا6مقتسمقرطلاو

‹اناوخإهتەعتبانديصأف«هرصتبانديأوهللااناوآف«ضرألاىفنيفعضتسم

روحلابىع‹تملظأضرألانإ:هللاهمحرةزمحوبألوقي

لهألعدارلامدعو‹تمعىلاىضوفلاوامرشتناىذلاماظلاو

٠ىغابلانمفاصنإإلامدعو‹ترهظدفرولاماعمانيأرو«امفداسفلا

ىفداسفلاباوبأتحتفو«ىدهحلاملاعمتسمطناو¢قحابمدعو

سانلاءاثروارطبواريكتاسفانملاوتاماعزالءاعدالارثكو«ضرألا

ريمألاديفحو«ىنالفلاةفيلحلانباانأوءرمألابقحأانأ:لوقيلك

٤هللءیشاہمداريالتاءاعدالاكلتلكوءىالفلاملاعلانباوءىنالفلا

قحلارغبلمتو«نيدلابايندلالكألو«هللادابعىلعطلستلااهمداريامو

هللاماكحأتلطعو«هلهألذُخوقحلاكردو«ىوملاعبتاوهللاهلرنأىذلا

مالسلاوةلصلاهيلعىنلااماقىلاوهباطخىانلعأىلاىفاهرنأىلا

نمو٤رجزقعملكتن۰تالذدنعو‹هدعبنمالمعللاعدوءهدهعىئ

یئعقودقفحلارھظآنمو4نيهآقحارصاننموء٠لتقتحىلإاعد

ىنتةنسلاوباتكلارجاوزو«انيدانيهللاىعادانعمسكلذدنعو‹رطحلا

نُالبقنممكیرلاوييجتساف):لوقرانيدیآنِنآرقلاوءانياإكلذ

ليسىلإعدا)«7مااکت۲هلانمهلدرمالمويناي

ءاتيإوثاسحإلاولدعلابرمأيهللانإ«اةظعولاواةكاب

؛۽يشلئابقنمانلقأف¢تابالانماهوحمولایذ



oس۱۸

«نويعلاانمحتقتنيفعضتسمنليلق«اهممّقتنينأهللافاحتبوعشنمو

ءهرصنبانديأو‹هضرأىفانزعأو«هفنكىهللااناوآف«نونظلاانعوبنتو

نوعيطم«هللابنونمومانألاحلاوانحبصأف«ةوقبالوانملوحال

لعانناعأو«اتبزاتلیریامرغیرنال‹همکحنوعضاخهرماوأل

زعهرکشنماذهوانيلعهللاعنرکأنماذهو«انايندراننيدرمآ

.العوزعهلركشهللالضفبفاراعالاناملعياک4لجو

۽رخآرشلوأريخمكلوأةنيدملالهأاي:لاقمن

هيلعهللایلصادمحمنلسرلاديسنضتحاونيدلاىوآنممكلوأیعی

ءةيرحلالامعألاعيمجىكراشولاحلاولالابدهاجو«لسوهلآو

ءرهدلاةليطىلتيًاصنهللابانكىمهحدمىنأىحقحلاةرصنلدرجو

هنورکنتالو«ةيمأیبداسفمكنیبرشتناو«ىغبلامكبكرنيذلامنامكرخآو

ءىھالملاورومزلاورومحلالحأنوعيطتو«هنمنومرتتالو

مالسإلاىففرشلانإف«مکفرشنمضغيونمطحامماذهو

.ءاوهألاعابتابال‹ىوقتلابةزعلاوةعاطلاب

1 ا CWA
۰: یدرعباتکنعمکوناتخافمکءاهقفوكءارقعطاكنا۰لاق

نيکانقحانعمحصنءلاحتناونلهاحلالیوأتبجوع

«مسمالكلااذهللاهمحردارآنورعشتالنكلوءءايحأريغًاتاومأ

اوېکرومهءاوهأاوعبتموقمکیفرهظیعملاو«یدانتنلةايحالنكلو

یأردقو«اولدعمااوراجلطابلالهألنوداقنياوحبصأف«.مهءأوشع

نهو4احولواےرصتمولانمعمسویرامرکذیسهنإف‹ةءورملا



س۹

راتنمرهشأآمهنيذلالضافألاةداسلاكلئ)وأیرارذمهموقلانإ

مكلصأحصامناسحإتمهوعبتانيذلاوراصنألاونيرجاهملاءاتبأای

رئاصبلاونيدلابةفرعملالهأونميلالهأمکٴوابآناک«مکعرفقسو

مناواسامحبهاللاباتعلااذممتاعةيعاولابولقلاوةذفانلا

لطابلامادقأتحتمهخوضروء‹رفاسلاءادعلانممهمىأراميلع

بنأومهيلعیئومهءايآرکشف6نيدلاقانراهبلحمالامحاضرو

.لوأريخمابمهفصونيذلاحلاصلافلسلاةربسلملاحمىلعفلاحلا

ةعيرشلاناكرأوىدجلاماعماوناكنيذلاراصنألاونيرجاهملاءانبأمو

ءحلاصلامكفلسهضعيبضريملامنوضرتمكنأو«ىوقتلا:دمحعأو

هيلعےهامىلعيمادقآتحنوتفاہينيذلاءالؤوهنممقوامىلإراشو

لهآاوناهأومرحلکاولعفومرحلااوحابتسادم5داسغلاولالضلانم

`الفءرحلامذلالهأهاضريالو‹ناعإلالهأهلبقيملاماولهفواعلا

.ىوقتلاوناعألالهآنع

ىا4ىكتلذأفايندلاىكتدبعتساةلاهحلاوةلالضلالهمنأو:لاق۱

فرصيايندلاىلإرظنلاواهفراخزواهشايروايندلاىلإالإنورظنتالمحيصا

:;نوكيايندلابهلاغتشاردقيو‹اهنعبولقلاىمعيو‹ةرخالانعسوفنلا

٤4كتلضفىنامألاو:لاقناترضامهذإةرخألانعهفارحتنا

2لمألامههليو)لجوزعهللا:لاق.ةجرمملاىنامألايكتدبعتسا
مشافرخزيفدارأنمداطصيام‹هدياصموناطيشلالئابحىنامألانإ

6اهلامعأوةرخألایلاهلاتافتلالاوبتحومهسوهنفاهتيريو

.للابذايعاوكاهملالارولاوىدرملالالضلاكلذىو
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هومتحتففايندلابابقلغأو‹هوعددسفنيدلابابكلهللاحتف:لاق

هللالوسرنوكلهيلعلخدينيالابابةنيدملالعجهللانأىمااو.

ةبيطتناك«معلاةنيدمیهواتيموايحاهىقمالسلاوةالصلاهيلع

راصنألاونورجاهملا«مهقدارساوبرضدقملعلالاجراف<هترجهراد

ءاجالو؛هحيئاممدیأبوعلعلابابةدمعأمهو<معهللایضر.

هلاجرىلعاقلغمملعلابابدسناايزدلاهذوهللاحرسمىنفلا.

.ءايقتألاهتمنأوءافوألا

نعمص«ناهرلانعىمع‹ةنسلانعءاطب«ةنتفلاىلإعارس:لاق

مهدايقناةنتفلاىلإىنعموءعزحلاءافلخعمطلاديبع«نافرعلا

نير+اهلاوراصنألاءانبأمهومهجاوناكوقحللًاداضمءاجنل.

مهماذإو4نموأمہراقآنمناک«قحادييأتوحلا

[لمدنهعباصأىلعضعيوهوقحللءاجةزمحابأنإف«كلذفالخىلع
امنإءهللادابعىلعطلستلاديربالواكلمديريال‹لطابلالهألاعفألا

مويلوأنمةيضابألالاحلعدقوءمولظمللةرصنوقحللاءدرجرخ

نعغيزلالهأ]فلخمحلاتقلنومدقتيةنيدملالهأباذإوءمهمايأنم
مهمرحكاهتنامهديأىلعاوناكنيذلاداسفلاولالض#لهأءاروحلا

:لئاقلاحصدقلنكلوذخأومهراكيأضفو

مالياتیمحرحلامهيلعناوحلالهسينمنم

ةزئاحلاةماعزالمرعتتداقناوعوضحلاوعونحلاموقلاتلدقو

هلاتقالإقحمالىناميلاىنامعلاوهوةزمحامأ.مهيأإومهنممجنأبالمع

هغراونيتوةكمحتفیئهنعاوعمسدو6هيلعهدرطو.

قاماوهلضففرعوهلدععاشو«ةديمحلاهناصخوةبكا!رلاهلامعأ.



۱١١۹ا

یف
معناکالإةملك.ااىعاملسمنوکرالىلسملاو6عبينأقحأ

€
....()موكوًادبأدحأىلعقحلاىفسيلوءميركلاعراشلا

.قمايمقلاو...(۲)عدروىغابلالاتقمالسإلاىةنسلانایهةنسلانع

كلذناهرلانعىع:هلوقو«رذيوىنأياعىلابيالىذلامرحلاهجو

مهواتاق)2(لارمأىلإءىفتىحىغبتىلااولتاقف):لوقيللانأ

راغكلانممكنولينيذلااولتاق)¦“(هللنيدلانوکیوةنتفنوكتالىح

.دعأومهتعلومهلعهللابضغاموقاولوتتال)٠(ةظلغمكيفاودجيلو
ا٩(اتءاسومن .(رصمتءومهجمط

.لكلاو«ةمعنرافكةمألاةاغبوًاكرشنورفاكلامهرافكلامهنمو

.مايصعبباذعلااوقحتسارافكلانإفءهماكحأىلعنوجراخهللةاصع

رفاكلاواكرشرغكلانبقراغفلاناكنإو«هرمأوأىلعمهدرمومر

بتيملااذإرفاكلاكهنايصعنمىصاعلابتيملاذإو«فورعمانايصع

امهايصعىلعارصأنِإوءامهمهللالبقباتنإفهرفكنم

.نعمص:هلوقومهنمهنإفمکنمموتينمو)‹امهرارصإباكله

هديرآالیذلاءیشلانعص‹هنولبقيالوقحللنوصيالىأنافرعلا

.مكنإىأعزحلاءافلحعمطاديبعلاقديرأالهللاقلخممسأو

ءعماطملالاجرلاقانعأعطقتاعإو«هيفنوسفانتتوعمطلاىلإنوتفاہ

؛[عضخاذإالإعمجبالوعمجيلالإعمطيالهنأللذعمطلاهاوهتسانمو

.لذيكلذلف«عمجامعمنوكينأبغرعمجنمنأثكشالو

لعجف6عزحلاعمطلادىمنونوکياضكلذ6عاضحو

.لصألافضايبانهاس



سا۵۲

al 0] 2 8 مط“م*ا|۹.
aنةروثأمةمكحلافو«شامقلاةفرخزوشايرلاعمجمهدنعام

.حضاووهو.لڏ

اوضفروىوقتلااوبستك١مكءابآنأىمکوابآےکٹرواممعن:لاق

هبءاجنمو‹لطابلااوضفروهلهأاورصانوقلاىلعاوتبثو‹ءاوهألا

.اوميقتسيملنبحمہاوخإنعاودعابتوقحانعمهءابآاولئاقىح

ةداعنوعبتيماركلاءانبألاىأ«مكءانبأنوڻروتامسئبولاق

:ةديمحادصاقملاوةيلاعلافراعملاوةيماسلالاصحلاىاسال

ملظامفهيآهباشینمو,مركلاىفىدعىدتقاهبأب
ًآوسأمكانبأنوثروتسفلاحلااذهىلعمنأوكلذكرمألاناكاذإو

لاوحألاءانبألاعبتاذإفتسأآللايو«هيلعنأامىلعمکوعبتاذإلاصحل

رومألاىلاعمبحهللانزف«رومآلاىندأىلإالإقوستالىلاةلذرتسللا

تزجعأدقو‹اهيلعديزمالنىلوألايملسملالإمعأو«اهفاسفسهركيو

دينمايرعلانيأو«مهبكربقاحللامارنمتيعتأومهدعبءاجنم

‹حبقتسمحيبقركذاعكسملانإىأهبنإ:لاق.لوانتلا

‹لطابلاىلعمكلذخوقحاىلعکءابآهللارصن:لاق‹عينصلاسئبو

ىلعفاسلاناك٠لالضلاالإقحلادعبامو‹عبتينأقحأقحلانأىأ

كلذلوكلذفالخىلعفلخلاراصمث‹حيحصلانيدلاوحيرصلاقلا

تناكامدعبةيورسكوأةيرصيقةفالحلااولعجنيذلاةملظلاىلإاونكر

ماظلاو«هللانيدمالسإلانأبيرالو‹ةيقيدصةيدمحم

.ناطبشلانيد

ددعناك٠لطابلاىلعمكلذخوقحلاىلعمکءابآهللارصن:لاق



۳٥١|

.لیلقمَاذإ)احودملاخلاةعيبطبليلقلالابالوةرثكتابسانمولاوحأ

(هرصتبمكديأومكاوفسانلامكفطختيننوفاختنوفعضتسم

اوبلغينورباصنورشعمكتمنکينإ)(مهامليلقواونمآنيذلاالإ)

موقممأباورفكنيذلانمافلأاوبلغيةئاممکنمنکیناو٤

مکنمنکینفر٠(اضمكيفننأملعومكنعهللاففخنآلا)ال
انذإبنفلأاوبلغبفلآمکنمنکینِٳونتئاماوبلغيةرباصةثام

راكولوثيبحلانأثاشالوءليلقلادييأتىفلجوزعهللانأشاذهو

.ثيبحلاثاتبجعأولو‹ءافجبهذ,دبزلاکوه

7

.نآرقلاظعاومو٠مكاهسأفوهللاومكادرأفىوحلامنعبتاف:لاق

وهللاعبتانمنآكشال«نورتعتالفمكربعتو«زتالفمكرجزت

دقو.نيدلاىفداسفوهللانإفءءاينغألاىنغأناكولوهللادنعسلفأ

ةدعىفةلسرملاهئايبنأةنسلأىلعوءهبىكىفوهللاىلاعتهللامذ

مذنمءارعشلاوءاملعلارکادقو۽یوحلانعسفنلاىجلو٠تاماقم

هحورصراياونيدلاطوقسنمهيلعبتريامو«داسفنمهيفاموهللا
ءروخصلااهعدصتتظعاوعهدابعهللاظعودقلو«هنمهللابذوعن

.نولملاعلاالإاهلقعياموءرودصلاودايكالااطرطفنتو‹روعشلااهبوذتو

.بهليوءراصنألاونيرجاهملاءانبأةزمحوبأبنولاوحألاهذ

تاثفنبمهسجاوهكرحخونامإلاةرارحمبمهظئافحىمحمومهرئامض

:لاقياکو«یدانتنلةايحالنكلو‹ةيحلافطاوعلارشيهنإف«مالكلا

مکتالونعمکانلأس:هلوقبمهيلعجتحامت.دوادایكروبزًارقتنل

یسعاذاموpepاذهىعملاو؛لعىذلا:مهيفامهللاوملَقفءالٴوه

رمآكلذو:ملعينمنآبجمماعيالىذلاولهاحلالعفينأ

“اولآساف)¢نوملعيالنيذلاونوملعيانيلیوتسیلهلق)هللانم

.تابآیف(نوملعتالمنكنإركذلاله
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اوذخأ:هلوقبمعىراشلالطبلاهاكحاممفةلمجنمو

رئابكلاريكأنماذهتلق«هقحريغیئهوعضوفهاحريغنملامل:

تلق٤هللالزنآامرغباومکحفمکحلایئاوراجو:لاق‹نيدلاىف

ىلوألاةيالاىفهللاهايسهللالزنأامريقپمكحنمنللوألانمركأاذه
x

¢ اقسافهايسةغلاثلاةيآلايقو«۽اظهللاهايسةيناثلاةيآلاىكو«١رفاک

اہکار|۳كلمرئابکلاسو6قسفلاوملظلاورفكلاةفص71هأرف

هولعجففاورثاتساو:معهولاقامہےہعایکاحلاق.هللابذايعلاو

ءاسلاروهمقانقوقحواولعجو>مءانغألاندةلود
۱ -

ءىلانمانمسادموانهللااهعرشىلاانقوحانوملظی6ءامإلاجورفو.

ءاسنلاتاقدصىفاهماوناكف‹زيزعلاهباتكىفهللاهركذىذلا.

رعامنمفنولو«نامنألاتايلاغلاءامإلاءارشىفنوسفانتیو«نہف

¢مملإءيفلاومشقحلالب«ًاقحالنوريالو¢مماوهشلًاھيتناهامو

نإجاتحالو6ةمألاعامجإومركلانارقلاںصنبمارحهلکاذهو

.حصاوهناصنلانمتلدلعلدامرکد

اولظىذلاجرحلاماقلااذهىفبلعادرهللاهحرةزمحوبألاق

ءالوهىلإاولاعتيكلانلقو:نيومألاةداسلالامعأنمو«هتمنومرتي

اومكحفکحلایئاوراجو«مکقوقحمكوملظو«انقوقحانوملظنيذلا

انیفکینماتبصأولانددووكلذىلعىوقنالملف«هللالزنأاهرغ.

لكنطعنلانرفظنإ؛مكيلعوانيلععارهللامث«مکیفکننحتانلقف

‹انھوجوبفويسلاوانرودصبحامرلاانشتافانف‹هحقحید.

لجوزعهللانمق٤هللامكدعيأف؛انومتاتاقفمودانلمضرعف

هللاماكحأاولدبنيذلاءالوهىلعمكايإونحتنوكننأمكنمانيلطو,
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ادحاواناسلوةدحاوادينوكنف6انفمکايإونحنانوملظو6مهماكحأب

اوسادوًاراهجسانلاءالوههعاضأىذلاهيدةرصنىلإوهللاىلإوعدن

6انیلعءالٴوھهلوصیٹحكلذلعردقنالوعيطتسناللمف6هتمارک

٠نإةاتعلاءالوهرشمكيفكننحتمكلالف«انيفكينمانبصأولانددوو

ءهملاظنممکمواظمنفصنتلومهقوقحقوقحلالهأنطعنلمہانرفظ

.قحةاعرنوكننأدیرنلب«اکولمنوكننأديرتالهلانئجىذلااذه

ءانمانبءأوهلبءاٺدارمقئامحملعيهللاو٠یدهةاعسودشرةاعدر

انلبقتساو<هللاىلعادامتعاوهللاليبسىتًاداهجانرودصبحامرلاانيقتاف

ءاباسنأنقرفتیشلئابقنمانئجفءهللانيدلةريغلاانتذحخأ‹هللاءادعأ

اضعبانضعبىلعانفلتونيدلاةطبارانعمجت«ابابحأنيفلمًاباحصأنيعمتجم

نطولةامحهنيدلاراصنأىلاعتوكرابتهلاندرجتو¢ناعإلالئامش

.ةرصانمىوسءىجمللانوعدفةجاحالوء9انملينراثلالمالسإلا

نأنمالدبانولتاقتالتضرعفهنیدرصنينمراعنيهللاوقلا

ماعجتحاومهخوومہہلعلزنانهو6انودمعومکودعانعماولئاَمَت

عهلعتلوتساكلذلو6هدراوعيطتسرملو6هراكنإلعاورداع

:هللاوف:لاقمث«ةبطخلاىوارسنأنبكااممهمامإامبلإراشأىلاةرمحلا

نكلو«لهاجللرذعالهنأعمرذعأناكلهملعنالولوقنامترعنالماقول

ىغماو.ةرخالاىئهبمكذحأيومكتنسلاىلعقحلابقطنينأالإهللاىبأ

.لاحلارهاظیکےکلناکلهملعنالولوقتاءفرعنالةلهولوأنممقول 71

.رذعهلناكلهلههفارتعاعمداقتااذإلهاجلانال٠«مکنیبوییبرذع
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لاتقنزف‹نوماعي۷نيذلاونوملعينيذلاىواسيالهنأل«لالارهاظى.

باطلانبرعضراعدقلو‹لوقعلاءافعضهكرديالدقةمألاىلعىغابلا

هلنابأوهللاهدشرأىحةاكزلاىعناملاتقةدارإىفركبابأهنعهللاىضر

رمعردصهللاحرشو‹هيلعهللاناوضرركبوبأهيلعدمتعاىذلاقلاهجو

.كلذ

لهأموقلانكلوءهيفهللامكحوىغابلاىغبنوملعيةقيقحلانكلو

ءايلوأمهموقلانأنودقتعيذإضورفممهعمديلقتلانإفءىهذمديلقتا

نارتعيو‹اولدعمآاوراجزوجمالرمألاءايلوأىلعجورحلاورمألاولوأوهللا

ةدعاقىلعامرجمقحناواممرحلانولعجيفامراجةزمحاأ

يماماواتاقوےھعمءالٴوهراثهللاهمحرةزمحىلعكئلوأراثاكلذلو

نعللالهآدرلدرجلوهسعابىذلاىراشلاةزمحىنىلعاورصانو

.ايدكلذنودقتعيو‹هدافنعداسفلالهآعدرو«مل

نالذخىلعبقاعيلب«هملظيلعملاظلاناعأنمبقاعيهللانآكشالو

.قحالهآ

نعايكاحماتملااذهىلإمالكلالصوامل:هيردبعنيالاقس

"امكاح:ةثالثالإمهمنحتوانمسانلالاقمث:هلوقبىراشلاةزمحا
رصنعلانأكلذىنعمو‹هلمعبايضاروأهلاعبتموأ«هللالزنأامرغبءاج
ىكانقلخانإسالااهيأاي):لجوزعهللالاقدحاولصألاىئىرشبلا
نوملسملافةينيدلاةيحانلانموابوعشمکانلعجوینآورکذنم

لزنآامرغبمکحوااكلموأناکًامامإمکاینراجنمالإممضعبلءايلوأ

یهواہايضاروأهلامعأىفهلاعباتموأهتفصهذهنابتمناکوآهللا

.لابولابلالضلالهأىلعكحهللانإفلالخ
١
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ءافلحللاىلعهئعطنمناكامةيطحللاهذهىنانطقسأ:هبردبعنبالاق

اذإتلق.زيزعلادبعنبرمعوبلاطىنأنبىلعونامعىلعافنمطهنإف

املظمهلتقناکاذإف«ةزحأريغفنيروكذملاىلعنمطةبأناک

لتاقلانعنوضرتمكلابامفءلئاقلامولنمرتكأىلئاقلامالينأىغبنيف

ىغةياذمأ؟ىتلالوقياذكهأهنونعاتولئاقلانومواتوهنوثرتو

انإهمساالإىقبامونيدلابهذاذهللاومذفاصنإلانماذهأ؟ناعإلا

ءربانلاىلعايلعنونعليموقو«نابعنولتقيموق«نوعجارهيلإنإوهلل

هللاضرءالوشنولوةيموقو<العنواتفيموقو‹نسحلانومسيمرقو

.سانلاءاوهأىلعمكحتتبئاصماهإ!؟نيدلاموقيلاحلااذهع

رکپابالإعيمجنمةزمحويأىأكرتيملو:هبردبعنبالاق

‹هوخأرخآلاوهوبأامهدحأنإف«همولتالتلقامهدعبنمرفكو‹رمعو

لاق.هموقاولتةوأهایاولمماوأ«ةيارقمهیبوهنيبسيلفامهادعنمام

نمنعلبهبردبعنباايكسفتيلبالتاق.هيلعهللاةنعلف:هبردبعنبأ

هتنعلتنأفهللادنعنعللاقحتساناكنإف؟المآنعللاقحتسالهملعتال

«اناعلالواناعطنوكيالعلسملاو¢تنأهملعتالهللاهملعبامنأل«لعريخي

رمسجىلعالإكبقتالةيلبتفرتقادفنعالاقحتسيالهللادنعناكنإو

ءلاقامهنعیکحتنأٹلیفکیو«هنمةمالسیئوكلذنعاينغتنکو٤مھج

ِ.حلصملانمدسفملاملعيهللاو

ىهاللاىلإىغصأالجرءافلحلانمركذهنأالإ:هبردبعنبالاق

ءافلحلاددعنمنالفنبنالفناک:لافةيعرلارمأعاضأو٤«فزاعملاو

اهدحأبرزئارائيدفلأبنادربهلىرتشا‹ايندلاونيدللميضموهومكدنع

ةمالسوهنيمنعةبابحدعقأوءرخالابفحتلاولاقوأءرخالابىدتراو
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هیبوثقشارکسالتمااذِإفةمالسايوىنینغةبابحابلاقو¢هراسينع

تالقو؛ىلاعتهللاءاماخةفصهذهفءريصملاسئبوراتلاىلإرطفرمطأالألاقو

هيلعلوسرلاوهمسابهركذالكلابامخلإىغصأالجرءافلحلانمركذهنإ
لاقورسانلاهفرعيىمهيفاعقسافلاوركذا»:لوقيمالسلاوةالسعلا
یاسانلاهفرەدیمهفاعقساملاكذنعنوعرتأ(مالسلاوةالصلاهباع

رمعاضأهنأبهفصيوهمساىحمکیوءاغللانموه:لوقيهبردبعنباو
لامتیبنمرانيدفلأبنادربهلیرتشاهنآو«ايندلاونيدلارمأوةيعرلا

ةبابحهتنغنبحامهقشمث«نىملسملالامتيبقفنياذهلٹمفأ«

.لاااذهیعهبردبعنباايهتنعلةنعلکف‹مطينأدارأىحةمالسةتقسو

.ماملامالکتاڵذو«ةروتملاةنردملاوةمركملاةكمقهزمحناهذه

.ةزمحیئآیفوههمالکاذهوءهبردبعنباهباوربةزمحىةبطخىفكلام

.ناعتسملاهللاوديتعبقرهبړلالإلوقنماياممرجال

0.یاضمرلانحندموعهالومىلإرمهديعلامامي

۹۱۹۷۹٢-۱۲قواوھ١١٤۱سمرح۱۹یر
¦2(۱اسنو۳ر)تد
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اگلاا
اتساوح

خوضوألا

همالعم

ىلوألاةقللا تاقلحعبرأىلعلمتشملا:لوألامسقلا

لوألاىدعسلاةبوضغنبنزامىئاطلاخيشلا

ىسارلابهونبهللاديع:ىاثلاناحصلا

سابعلانبراحصسابعلاويأ:ثلاثلاىاحصلا

ىحاطلاةشيربنببعك:عبارلاىناحصلا
ىرامذلادادشوبأ:سماخلاىناحصلا

منعباتلاةقلح:ةيناثلاةملحلا

لوألاردصلاىفنامعلهارھاشمى:ةئئاثلاةقاحلا

ةملاىلإملعلاةاحىت:ةعبارلاةقلحلا
ىاوزنلارذنملانبريشيمامإلا:محو

ىناثلا ىنالعجلارثلانبرم

ىناکزآلارباجنبیوم:ثلاثلا

ليحرلانببوبحممامإلا:عبارلا

ىلعملانبدمحم:سمالا

برغملاىلإمعلاةلمح

باطyلاوبأ:لوألا

تسرنبنهرلاديعمامإلا:نالا

ىناردسلامصاعثلاثلا

ىسمادغلاراردنبليعامسإ:عبارلا

ىلبقلاىوازفنلادوادوبأ:سماحلا

نميلاىلإملعلاةلح

1

ov

۵۹

١٦۹

۹۳



س۱۰

ةحفصلامقرعوضوملا

۷۱نميلاىفةيضابألاريهاشم

VYىميمتلاضابأنبهللادع

v۹:ىفضابألابهذملازكرم

A۳ىضابألابهذملاتمالسإلاءاملعهلوقيام

AAداقتعالاىئباتكلانم:ىناثلامسقلا

۹1لجوزعهللاةفرعمىف:ىلآلاةقلحلا

١۹۳ىلاعتهلةيجاولاتافصلانايب:ةيئاثلاةّقلحلا

0ىئاعتهيلعرئاحلاتافصلا

۹۷لجوزعهقحیئةلبحتسملاتافصلا

۹۹مسجتلاىلعاهرهاظلديىلاةهبتشملاظافلألا

۹4هلللامكلاتابثإىف:ةثلانلا

۹14ديحوتلاىعحاضيإ

۷`اهيفءاجاموىف:ةعبارلاةقلحلا
۳مالسإلاىفىضابألاءادعأ.
۱۷نةيصخشلاةءاربلاوةيالولاىف:ةنلماحلاةقلجللا

۳°قارتفالاثيدحىف::ةسذاسلاةقلحلا

۹۹ةيضابألاقالأ
۹۳۳ىغابألابهذملانطو.

0۱۹۳۷ةزمحىبأبسن

برعلالجسعباطم
۱۹۸۰ةنسل(۸۸۲عاديالامقرا

 




