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«ميحرلانمحرلاهللاميسي

ةملك

ىنانهلارهازنبهللادبعنبدمحم/خيشلايلاعم

.«هودنلایعار.‹هيكمسلاهورثلاوةعارزلاردزو»

دمحمنيمالاىداهلاىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرلدمحلا

.نيعمجأهبحصوهلآىلعو
ةرسا...ءالجالاءاملعلا...ةداعسلاباحصا...يلاعملاباحصا

...ميركلاروضحلااهيا...هبىفتحملا

...دعياما:هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلا

انئاملعميركتبىفتحنلعمتجننأرورسلايعاودنملهناف
قيرطلاانلرانأملعوركفنمهومدقاللضفلابمهلفرتعنو
اورينأنمقئافلامهسحمهنكمثيححالصلاليسىلااندشرأو
مهلايجألاساربنهلجأنماولمعىذلاليقتسملاكلذمهتايحيف

ىلعمهتاعمتجمحالصالمهدعبنماهبىدتهيركفةرانموةقحاللا
.ةديقعلاهموقتوةيادهلاهاعرتجهن

يتلااهتفاقثىخيراتلاروطتلالحارمنمةلحرملكتزرفادقلو
دقو...اهملاعمرينيوممالاقيرطمسرييذلااهركفواهنعربعت
مسرفنيزرابلامالعالادحأهميركتبىفتحملايلاسلاخيشلاناك
لازنالواهتلتىتلالحارملاوةلحرملاكلتلينامعلاركفلاملاعم

.هجهانمىلعانلايجايبرويهقفلاهجاتنمسرتن
ىذلانيعملاوةيراضحلاتاسيسأتللىلوالاةنيللاركفلاربتعيو

يفًايساسًارودبعلتنألةلهؤمةقحالتملايجالعمتجملايذغي
اهبمستاىتلاةمسلاوهوناسنالابيقرلاويراضحلاءانبلا



بعلتلاهليهأتونامعسيسأتلىلوالامهتايادبنمنويتنامعلا
.ةيضاملابقحلاربعةيخيراتلااهراودا

نمدبالةميركةتفلوةيراضحةمسملعلاوركفلامالعأميركتنا

حيحصجاهنمىهواهتيرارمتساىلعثحلاواهدنعفوقوللا
هروذجوهبدأوهثارتوهلايجأوهركفوهتراضحبانعمتجمفيرعتل
ىلعاكتمنيرشعلاويداحلانرقلاةباوبلوخدلدعتسيوهوىلوالا

.ءىضملاهلبقتسمعنصيلقرشملاهيضام
‹ينامعلاخيراتلاةءارقلةصرفلاانلحيتتهذهكةبسانمنا

ةفاضاريتعتةءارقلكوءبقحلاولحارملاىتشيفهرضاحوهيضام
اهركفاهنمذخانلاهدنعفقوتلاىلإجاتحنانتريسملةديدج

.اهتمكحواهتفرعمو
-يملاسلانيدلارون/خيشلاةمالعلاميركتبيفتحنذانحنو
ءاملعلانمددعةمئاقلاىلعنوكينأوجرنانناف هارثهللابيط

.ميركتللمهقيرطيفنيرخالا

اهدجمثعابيفنامعلكرابو.حالصلاوريخلاهيفامهللاانقفو
ةرضحقرشملااهلبقتسمينابوديعسلااهرضاحيعاروميظعلا
.نامعناطلسديعسنبسوباقناطلسلاةلالجلابحاص

eهتاکریوهلأةمحرومكبلعمالسلاو



ةداعسةملك

یدنتنملاسيئر

هللاالاهلاالنأذهشاو...هناهربريذملا...هُناكملعلاهللدمحلا

ادعبوهللالوسرادمحمناو...

ةعارزلاريزويئانهلارهازنبلادبعنبدمحمخيشلايلاعم
..ةودنلايعارةيكمسلاةورثلاو

..ةداعسلاباحصا...يلاعملاوومسلاباحصا

...ميركلاعمجلااهيا...هاركذبىفتحملاةرسا

ةمالعلاىركذباذهيقاقثلاانلافتحايتأينأعلاطلانمينملهنإ

ىربكلاانتحرفمايألاهذهشيعتنحنويملاسلانيدلارونققحملا
اهرمغتةباثوحورب.ديجملانيرشعلاوىناثلاينطولاديعلاب
سمالاباهتروصىتلاةليمجلاانمالحألكف.لمالاوةقثلاتاحومط

انسوفنفيرستًاسوملمًاعقاوتحضأةكرابملاسوباقةضهن
اهلاصوأفبدتلىشطعلاراجشالاناصغأسمالييذشلاىدنلاك

.لضختوحرمتفةايحلاحور

ةعارزلاريزويئانهلارهازنبللادبعنبدمحمخيشلاىلاعم
يلاعملاوومسلاباحصا...اذهيقاقثلاانلفحيعارةيكمسلاةورثلاو
روضحلااهيأ...هاركذبىفتحملاةرسا...ةداعسلاباحصا...
...لضافألا

نمربكأًاطوشهللدمحلاو-انعطقاننأنايعللىفخيالهناو

هجوللاذفًاجذومنةرصاعملاةينامعلاةضهنلاتحضاامنيح«كلذ

عيمجلاملعيامكو«انئاقدصاوانتماءانبانيبءنسحلاليمجلا



ردقب‹انلهاوكىلعمويلكمظاعتتجذومنلااذهةيلوئسمناف
انتبرجتتءاجامكةمالاهذهءانيأىلعةدوقعملالامآلا

عمةزيمتملاوةيدولاانتاقالعوىروشلاسلجميفةيطارقميالا
نبسوباقناطلسلاةلالجىدفملادئاقلارارصاىلعدكؤتلراوجلا

حاجنلاسيياقملكبللكتلبراجتلاهذهمعدىلعمظعملاديعس
رداقيمالعاعباطبزيمتت,ةينقتةيملعةضهنراطإفءهميهافمو
هتاظحلقدأفنامزلابو,ةعساشلاهداعبأبناكملابةطاحالاىلع
رداقلاينامعلاناسنالاءانباهتايولوأةمئاقىلععضتةضهن...

فيكفرعيلهتافرصتوهكولسىلعةيترتملاجئاتنلاكاردإىلع
نمنماضتلابهبجاوبضهنيفيكوتايولوألابسحبفرصتي
.هتمألوهعمتجملءافرلاوءاخرلاقىقحتلجأ

ةعارزلاريزوىئانهلارهازنبهللادبعنبدمحمخيشلاياعم
ومسلاباحصا...هذهةكرابملاانتودنيعارةيكمسلاةورثلاو
اهيأ...هاركذبىفتحملاةرسا...ةداعسلاباحصا...يلاعملاو

رجفترصعوهاذهانرصعنأكردنانكاذإانناولضافألاروضحلا

انلوحروديامًامامتيعنةنطلسلايفانناوةيناسنالافراعملا

نممركننأىلإقدصبانعفدينأبجيكاذواذهلثمارمأناف
مهدوهجبانلاوغاصنيحةيئناسنالاوركفلامالعأنمانوقبس
,قرشميراضحثارتدئالقفهومظنايثارتاجيسنةقالخلا
ةفقووهامرادقمببسحفءافتحاسيلميركتلانوكينأنيجار
فططخنفيكوفقننيأاهلالخنمفرعتنسفنللةعجارمولّمأت
؟ليقتسمللانتقالطنا

ةعارزلاريزوىئانهلارهازنبادبعنبدمحمخيشلاىلاعم
...ىلاعملاوومسلاباحصا...ةودنلايعارةيكمسلاةورتلاو
.ميركلاعمجلااهيا...هاركذبىفتحلاةرسا...ةداعسلاباحصا

“۸



نأنونمؤينامعءاملعنمهنارقأويلاسلاموحرملاناكدقل
لب...تاهاتملاايانحيفطوقسلاوللزلاءاملعللىضريالخيراتلا

النيقادصمنيئيرجتاهيشلالكقوفنيهزنماونوكينأمهديري
كلتفمهمادقأتلزاذاف.نمثلاناكامهمقحلالوقنعنوعجارتي

نعاوفرصناف...فقومهدعبامفقومو.ةربرجاهدعيامةريرج

نمككلتوهذهنيبمهتقالعتناكو...ىرخألاىلعاولبقأو...ايندلا
يذلايملاسلاو...ةيقابىرخأىلإةيئافرادنمليحرللةدعلادعي

ءنييئامعلاءاملعلانمجذومنلااذهىلعلاثمربيخلهاركذيلفتحن

فرصناابيهمًالييثًاروقوةعلطلاكرايم...-هللاهمحرب-ناكدقف

هلتنالو‹اهتوهصىطتماف.هيوغللاوهيهقفلاوةينيدلامولعلاىلإ
...ةفعلاالاهنعرثؤبمل...ةميظعةرهشلانواهيفعرباهتكيرع

اذهمزتلاو...ةءورمللًاراثيإ‹نشخلابكرملاىلعهسفنلمح

ناك...عرشلادودحقيبطتفنواهتالو...ركنملاعمةندهالف

ةواقنفسانلانمًاصاخًازارطانؤاملعناكامك-هللاهمحرب-

ىرطفلامهدادعتساو.ريخللمهتبحمو.مهتريرسبيطومهبولق

نأبنونمؤيودومجلاوبصعتلانوهركي...جاتحملكةدعاسمل
.ةظحللكعمديدجلابيتأيملعلا,ناو...محالتوددجتفتافاقثلا

ةرهاظتلاهذهيفنوكننأهللاوجرألهذهىتملكمانخقفيننإو

انقانعاقوطاملاطلىمجنمًاءزجانددروفدهلاانققحدقةيملعلا

يلاعملركشلابهجوتأنأاضيأهذهيتملكماتخيفىندعسيامك
ةورثلاوةعارزلاريزوىئانهلارهازنبهادبعنبدمحمحيشلا
صخاامك...يميركتلالفحلااذهةياعربلضفتيذلاةيكمسلا

ديسلاومسلابحاصاهيموقبىتلاةلصاوتملادوهجلاريدقتلاب

يفةفاقثلاويموقلاثارتلاريزوديعسلآلصيفنبيلعنبلصيف

۹



هتاوطخديدستو‹يبدالاىدتنملامامأقيرطلاملاعممسر

ىلاركشلابهجوتاو...ةقيقدلاهتاظحالمو.ةميقلاهتاميلعتب

ىلعةنطلسلاماعيتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس

بحرأو٠يركفلاىقتلملااذهنمضاهيفكراشييتلاهتءاضا

عوكالايلعنبليعامسايضاقلاةليضفلضافألاىدتنملافويضب

رئازجلانميرومرملادمحمنبرصانخيشلاةليضفونميلانم

ىقبيو٠ةيبرعلارصمةيروهمجنمشيورددمحاروتكدلاو
ءامسفقلأتيًامجنوينامعلاركفلابوردفةئيضمةمالعيملاسلا

نيسرادنمنيركفملاباجعاردصمهتافلؤمىقبتوةفرعلملا
دشرملاملعملاهللاءاشامىلاهللاهمحر-ىقبيونيققحمونيثحابو

-هتردقتلج-للاوعدأًاماتخو,قثوملاخرؤملاوكردملانمؤملاو4

نمحرلاهللامسب...نيلئاقلاقدصأوهومهيفلاقنممانلعجينأ

:مدحرلا

(نيملاعلابرهللدمحلانامهاوعدرخآو)

.هتاکرىوهللاةمحرومكيلعمالسلاو



ميحرلانمحرلاهللامسي

ةملك
يملاسلادمحمنبناميلس/خيشلا

دهشأوءهدعبيينالنمىلعمالسلاوةالصلاوهدحوهللدمحلا

.يَهلوسروهديعًادمحمنأوهللاالاهلإالنأ

هيلعهلااودهاعاماوقدصلاجرنينمؤملانم»>ىلاعتللالاق

ينبااذكلوقبيلتعنمظعأوبأيلكنأبيلرخفربكأو
ينكرايآيذالمايوعدأويداتأامنأكفهتلقاماذاوييأ

تاوهشلاىقئالعاوعطقنيبذلانم-هةتاهمحر-ناكدقل

حلاصبهللاىلااوهجتاوتامزعلاقدصبدجملابكارماوجرسأو
قدصوبلقلاءافصبهيلااولسوتو.ةينلاصالخاولمعلا
بهاللابطحلانعو.نيحبسمةنتاذلاةرضخلاباورمف.ةيوطلا

.تايرغملاىلااوتفتليملوءتابقعلاباوأبعيملف.نيذيعتسم
.لاحوألانممهمادقأاورهطولاذتبالانعمههوجواوناص
هدعيىلعوءهباعصمهلللذف.قيرطلاةبوعصىلعلاباوئاعتسا
.بابلاحتفهللااولأاسباعصلااوزاتجااملف.هباحرمهلململف
يذلالندمحلا:اولاقىرسلالولحدعبماقملااوباطتسااملف
دعولامهقدصفدهعلاهوقدصهللاءايحأكئلوأ.هدعوانقدص

.برقلامهحنمفبحلاهوضحمو

.هريغيبسنألايفةذلدجيملللابهسفنتسنآنم

.مالظللعستمهيفدعيملرونلابهبلققرشأنمو

.ءامسلاىنكسالاضريملىوقتلابهحورتمسنمو

.ةنجلايفالإًارقتسمدجيملرومألاياعمبحأنمو
.ٍيَيدمحمعمنوكينأالإهعنقيملءامظعلابحأنمو
.هللاالإبحلابًاريدجىريالةايحلارارسأكردأنمو



-هللاهمحر-هماقمهدنعىلعأوهياوثهللالزجأريبكلاانديقفنا

هتالكشمیرکلًاکردم.هعمتجمضارمألسسحتلادیدشناک

نأذنمةيعامتجالاوةيسايسلاهاياضقمهألهبلقوهلقعبًاعباتم
يعامتجالاهيعوناكو.هتايحمايأرخآىتحملعللًابلاطناك
.ًاباعيتساوًامهفوًاقمعودوقمايألارورمعمدادزي

اندالبيفيمالسالاعمتجملاددهيالسسحتلادبيدشناكدقل

ةفقثملاتائيبلايفروديامو.يدئاقعوزغنماهربغييوةيبرعلا
اهسدتاهيوشتوتاءارتفانمو.مالسإلالوخهبُشنم
عمتجملاىلعنارامةرارمبزعشيناكو‹ءادعألاونورمعتسملا
نمةرثاكلاةرثكلااهتأطولمحتتةيعامتجاملاظمنمروصعذنم
.هدارفأنمًادحاوناكيذلا,نمؤملاجذاسلابعشلاريهامج

رامتنالاومهريغلةيعبتنمهرصعيفبرعلاهيلعناكامو
انتالكشمىربكلةحضاوةروصهنهذيفتمستراو

.ةيسايسلاوةيركفلاوةيعامتجإلا

.نيدلاههقفنسحوءةعساولاةيمالسالاهتفاقثباهجلاعيقلطناف
ةفطاعلكاهنوديتلاهتربخوءديدشلاهصالخإوفهرملاهسحبو
عيمجييرمتسملاهلاضنوبئادلاهلمعباهجلاعف.هفطاوعنم

ةأرجوةردانةسامحبةيعامتجالاوةيركفلاوةيسايسلانيدايملا
فرعتالةحارصوقدصوديدشصالخاوءادحفرعتال

.ةلماجملا

قىرطورظنلاةهجونمهلوحتاموصخلاتناكانهنمو
ةايحلاتالكشمليعولاناصقنوأبولسأيفحالصإلا

.اهمهفنعدعبلاو
هيمارملًاكردم.مهفلانسحأمالساللًامهاف-هللاهمحر-ناك

ءارآلاوةنسلاوباتكلاىلعهعالطالالخنمًافراعهدصاقمو

۔-ا۲



نيبعقاولايفناكامهتمكحبلازأف.ةعيرشلافادهألةيهقفلا

يفبتكتةلاقمسيلنيدلانِإو.دعُّبوءافجنمةايحلاونيدلا
‹قيرطلابىمرتفرشنتةلجموأ.ريهامجلايفىقلتةملكوأباتك
تامهوأتلاالااهنمردصتالةدودحمةربغصةئفيفًارصحنموأ

يفكراشتريهامجلاهذهنوكتنأهقحنمنىدلانإ..تارسحلاو

اهزعطانمهنألمالسإلاحلاصللمعلارييستلاهنيدقيرط
.اهتداعسبيسو

يفاوسردنممالوةمظتنمةسردميفسرد-هللاهمحر-نكيمل
ثعابوةفرعملاوركفلاداورنمًادئارناكلبةيبروألاتاعماجلا
ًاميظعًاجتنموًاريبكًافلؤموءليعرءىشنُموءليجذاتسأوةضهن
هبلقوهلقعيفاهلمحةدحاوةركفيفهلككلذمظنيًاثحابًاملاعو
يفهتلاسروءمالسإلاىلاةوعدلا:يهو.هرعاشمعيمجو.هسفنو

ليبسيفنيدلالغتسيمل.هللاىلاةوعدلايهواهلكةايحلا
ءةليينلاهفادهألًاققحمنيدللًامداخةسايسلالعجلي.ةسايسلا

دسافملاورورشلانملوقعلاريرحتوهتمأةمدخلةليسوو
دوقفمدومجلاودوقنمروهتلافدومجالوروهتريغيف‹ملاظملاو
.اهطسوأرومألاريخو

نألقعلاقحنمنأنمؤيناك.قحلاالإًاعبتمالوًادلقمنكيملو
قحنمو.سرديوثحبينأعمتجملاقحنموسرديوثحبي
باضرلاكلذصتمينأوثحببنأملاعلالقعىلعةيناسنإلا

ءافشهيفًايهشىنجاهمدقيمث.نيملاعلابرتاعيرشتنمميركلا
|.بولقلاولوقعلا

امبسانلاهجاوامنإوءًاديدعرالوًانابجالوًافئاخنكيملو
ةملكلاةماركبهنماناميإ.ربخلاهيفنأوقحلاهنأهبنمؤي
هفدهامنا.نوضربوأسانلابضقبتنأهمهيالناسنإلاةماركو

.ًاروهقمالارهاقمالسإلانوكينأو-ىلاعت-قحلايضرينأ



يمالسإلاهقفلاالوةيمالسإلاتاعيرشتلاييفالومالسإلافسيل
.نطولاقحيفةدماجةرجحفقتلوقعيفبيعلاامنإ.بيعلا
هجويفريثتوباحرلاهلوحقيضتوباويألاهنودقلغتف
مالسإلانأعم٠كرحتيالمالسإلانوكيىتح.بارتلانيثحابلا
نأىلإناكمونامزلكيفاهنيدلظيسوناكذنمةايحلانيد
اذاالإةايحلاهجاوينأمالسإلاناكامواهيلعنموضرألاىوطت
هتيحالصو.هلامجوهرحسوهتوقوهتيویحبًاددجتمناك
تصلخأوهللاهنيدتصلخأ.هنزوةمهافةحجارلوقعهلةلماح
يفناسنإللًاددمنيدلااذهلعجتنألجأنمتدهاجوقحلل

.ىلفسلااورفكنيذلاةملكوايلعلايههللاةملكنوكتنأوهتايح

ةلاسرلاغلبوةنامألاىدأنأدعبهراوجىلاهناهرثآنئلو

ءلمرهدلاديأىقبيسهنإف.هداهجقحهللافدهاجوةمأآلاحصنو

مالسإلاقيرطيفيضمللهاركذاهزفحتاهلوقعولايجألابولق
هيلقوهلقعروننم-هللاهمحر-هدقوأيذلالعشملاناو.ميظعلا

دهشتستوأاهفادهأىلالصتنأىلااهلًايداهًارانمىقببسهحورو

.هتلالدیسيفاهنود

دقفاوحجنناف.كراثآىلعريسلااوفنأتسينأنوريثكمهدقل
اودأدقفاوحجنيملنإو.هايإمهملعتنأتفرعنمماوملعت
.هنوقيطييذلاطسقلا

حضوأفمالسإللتشعدقل.هناوضروهللاةمحركيلعف

نمهيلعموجهيفهنامزكلحأيفمالسإللتلمعوهيناعم
ديرتتنكوجراخلاولخادلافيعامتجالاداسفلانمورامعتسالا
مهسفنأةوادعومهموصخديكمهنععفدتنأونيملسملابذهتنأ
.مهسفنأل

.مالسلاو.ًاتيموًايحكيلعمالسو



:ىلوألاةءارقلا
يلاسلاجهنم

»ةيهفشفلايف9

ىليلخلادمحنبدمحأ/خيشلاةحامسةرضاحم

ةنطلسلاماعيتفم

ىلعالاناودعالو.نيقتمللةبقاعلاو.نيملاعلابرهللدمحلاوهللامسب
.نيملاظلا

بازحألامزهوءهدنجزعأوءهدبعرصنوء؛هدعوقدصيذلاهللدمحلا

هرفغتساوهيلعينثأوءدمحلانملهأهلوهال ىلاعت-هدمحأ..هدحو

هللاهدهينم..هيلعلكوتأوءهبنموأوءهيلابوتأو«بونذلاعيمجنم
هدحوهللاالاهلاالنأدهشأو.هليداهالفللضينموءهللضمالف

هللاهلسرأ.هلوسروهدبعًادمحمانيبنوانديسنأدهشأوءهلكيرشال

قلخلاىلعةمعنوءنيقتمللًامامإو.نيدتهمللًاجارسونيملاعللةمحر
.ةمغلافشكوءةمألاحصنوءةنامألاىدأوءةلاسرلاغلبفنيعمجأ

.راصنألاونيرجاهملاهبحصوهلآىلعوءهيلعهمالسوهللاتاولص

ىلعراسنموءنيلماعلاةمألامالعأىلعوءناسحإبمهوعبتانيذلاو

..دعبونيدلامويىلإحيحصلامهجهن

ةعارزلاريزوءيئانهلارهازنبللادبعنبدمحمخيشلايلاعم
اهيأ..ةداعسلاباحصأ....ةليضفلاباحصأ...ةيكمسلاةورثلاو

..هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلا...روضحلاةوخإلا
ناكملااذهفو.ىبدألاحرصلااذهيفمكبيقتلننأةديعسةصرفاهنا

رونوءىدهلامالعأنمملعىركذيفةبيطلاةكرابملاةليللاهذهيف,بيطلا
ةيامحلو٠نيدلاديدجتل-ىلاعتوهناحبس-هللاهأيهءىجدلاراونأنم

ءاملعلاب ىلاعتوهناحبس-هللااهطانيتلافيلاكتلابمايقللوءنطولا

۔-١



ديمحنبهللادبعنيدلارونقالمعلاددجملامامإلاهنإنيحجارلا
.-هارثبيطوىلاعتهللاهمحر-ىملاسلا

نبلصيفديسلاومسلابحاصينفرشينأصرفلادعسأنمناو
هتوعدهيجوتبةفاقثلاويموقلاثارتلاريزوديعسلآلصيفنبىلع

يملاسلاجهنم)لوحثحببيبدألاىدتنملااذهيفكراشأىكللاةميركلا

نكلوهومساهايايندلقرخفةدالقلاهناو(ةيبدألاوةيملعلاهتافلؤميف

روصقعموءلاغشألامحازتوءلامعألامكارتعمكلذبموقأنأيلىنأ

هيلاراذتعالاىلاتررطضاكلذلفءللجلارمألااذهلثمبمايقلانعةمهلا

..لامعألانممخزلااذهطسويفةمهملاهذهبموقأنأنكمتأاليننأب

هبدجأينلعلءينهذهيفرصتعأثيدحلانمءيشبكراشأنأالامهللا

نأعيطتسأالوءليلجلاملعلااذهتافلّؤمنمهتأرقاممهبقلعامضعب

اذهىلعءوضلاطلسأنأىلعرداقيننأبلاوحألانملاحبلوقأ

هاسعاذاموءءوضلاهيلعطلسينأةجاحبسيلعوضوملانألعوضوللا
يدهجىراصقامناونيعىلعطلساذإةلابذلاءوضينغينأ

مامإلاتافلؤمبقلعتياميفثيدحلاضعبثدحتأنأناكملااذهيف

ناديملااذهسرافنإفيبدألابناجلاامأ.ةيهقفلاوةيركفلاهبىفتحلا
سردلانمهقحهاطعأدقيدنكلادمحأنبميهارباروتكدلازيزعلاخألا

لفحلااذهىفاهبكراشيتلاهترضاحميفليلحتلاوحرشلاوصيحمتلاو
خيشلاةليضفاهاقلأةميقةرضاحمىلااضيأانعمتساامك

مامإلاتافلؤميفيخيراتلابناجلابقلعتياميفعوكألايلعنبليعامسا
نعتثدحتىتلاتارضاحملانمديدعلاىلاانعمتسااهلبقو.ءيلاسلا
.هتافوىلاهتدالوذنمهتایح

فلأوءنوثدحتملااهنعثدحتامهممامإلااذهةايحنأبدكؤأيننإو

لئالجبةلفاحهللاهمحر-هتايحفءاهقحاهوفوأالنوفلّؤملااهيف

امكمامإلااذهماقمنعثدحتتةزجومةلمجدجأالينناو.لامعألا



ريبكلايمالسإلارعاشلا«برعلارعاشهلاقيرعشتيبرطشيفاهتدجو
:لاقامدنعكلذواهيفهاثرةديصقيفملسموبأ

»هموزبحيفملاحعلاعمج›

ةبذعتاملكىسنأالينناامكءليلجلامامإلااذهلًافصواذهبىفكو

اذهفصويفيليلخلايلعنبهللادبعخيشلاريبكلانامعرعاشاهلاق

:لاقامدنعهتدارإومامإلا

يفننعتزجعفدارأورهدلاممههممهنعتقاضفمهيذلا»

.«نمزلاةداراهتدارا

يتلاةريبكلاهتازجنمومامإلاةايحنعثيدحلاماقميفنآلاتسلو

ثوحبنيودتبىنتعيهلعلوءةودنهلصصخيهلعلرمأكلذفءاهبماق

ينهذرصتعأنأىلعصرحأ-لبقنمتلقامك-ينناو‹هيفتافلّؤمو
همدقأفءريبكلامامإلااذهتافلّؤمنمهتأرقاممهبقلعًائيشدجأينلعل

يهامناوتلقنأوقبسامك ءوضلاطيلستليبسىلعالمكيلا

.ميظعلاهروننماهدمتسأتاضمو

ةغلابةيانعينع-ىلاعتهللاهمحر-يملاسلانيدلارونمامإلا

هناحبس-هللاكرابدقوكرابملاهرمعنمةركبمةلحرميففيلأتلاب
نأهلرسيتوءةينسلاهبهاومنمهباندمأامباندمأفهرمعيف-ىلاعتو

هقفلالاجميففلأوءةديقعلالاجميففلأثيحءىتشتالاجميففلؤي
يفناكو.ةددعتمتاعوضوميفوخيراتلايفواهمولعوةيبرعلاةغللايفو
لوقعملانيبًاعماجًاققحمًالاعاهيففلؤييتلاتالاجملاهذهعيمج

.لوقنملاو
ءاوس٠ليلدلابةيضقلااهيفطبريىتلاهتافلؤممتيأراذامكيهانو

بناوجلايفةيهقفةيضقتناكمأةيركفةيضقةيضقلاهذهتناك

مدقيالوهوءلقنلاولقعلانيباماهيفعمجيهنادجناننافةيدئاقعلا

ءىدايةفلاخماهاريهنأدرجملةيلقنلالئالدلادريثيحبلقتلاىلعلقعلا

- ۱۷



صوغيفءلقعلارونبيدهتسينألواحيهنكلو.يلقعلالولدمللءدبيذ
ًاضيأهناامكءهنعثدحتييتلاقئاقحلاهانتكالجنمةلدألاقامعأيف

ىماعتيؤيلقنلابناجلايفهباسحىلعرفويفلقعلارونىلعسمطيمل

هتوحبيثلقنلاولقعلانيبمئاوينألواحلب؛ةيلقعلاقئاقحلانع
.ناکدحأيأنمديفتسينأفنأيالعالطإلاعساووهو.ةيمالكلا

قرفلالبقنملاجملااذهيفتفلأيتلابتكلاةعلاطمبينعدقو
ذخأوءمهريغوةيديرتاملاوةلزتعملاوةيرعشألاكلذيفءاوس.ةددعتللا
ةلدألاءوضىلعاهوشقانيتلااياضقلاوءاهوحرطىتلالئاسملاثحبي
يذلارهوجلااهنمصلختساو-لبقنمتلقامك ةيلقنلاوةيلقعلا
.هيتكوهتافلّؤميفهئارقىلاهمدق

نأعاطتسايذلاماعلادصقملا-بيرالبوهفىهقفلابناجلاامأ

عساوناكدقوءلوصألابعورفلاطبرينأوءةنسلابهقفلاطبري
ملعيفذخأملايوقعالطإلاعساوناكهناامك.ثيدحلاملعيفعالطالا

يفيتأينأعاطتساو.لوصألابعورفلاطبرنمنكمتدقوءهقفلالوصأ
رثكأدمتعيناكوءةددعتمتالاجميفاهيلاقبسيملتاقيقحتبهتافلؤم
هجهنمهسفننيبامكليلدلانعجرخيداكيالف.ليلدلاىلعدمتعيام
:لاقامدنع

املعلامالكىلعدرمتعأملاملعافلىيلدلاوقفقأيننإف

اوجرعهيلعوليلدلانماوجرختسااماوجرختساءاملعلاف

لبقيًامتحءاجنممقحلاولجرمهاوسولاجرمهف

ناو-مهلاوقأنألءءاملعلالاوقأىلعدامتعالاضفرلالكضفريناك

نرتقتملنإتانيبلااهزوعتىواعدنوكتنأىدعتتال-مهتلزنمتلج
وأىتفيامدنع ىلاعتهللاهمحر-يلاسلامامإلاناكامبرلوءةلدألاب
ىتايكلذلفءةقباسلاتافلؤملاةعجارمىلعًاريثكدمتعيال,فلّؤيامدنع

نوطبيفدوجومهناعمهربغلهدجيمللوقلااذهنأهيفركذيلوقب

“۱۸



ريغناکنأدعبهيلععلطاهنأهسفنبركذفدعبنمعجرامبرلوءبتكلا

.هيلععلطم
رمخلانأبحجريناك-ىلاعتللاهمحر-هنأكلذىلعدهاوشلانم

نافءعرشلادصقمىلارظنلاىلعكلذيفهدامتعاو؛تلح؛تللختاذا

اذافءاهتمالسولوقعلاىلعظافحلارمخلاهميرحتيفدصقامناعرشلا

عموءاهيفراكسإلالاوزبطونمرمخلامكحفءلولعملالازءةلعلاتلاز
هناركذلوقلااذهدمتعاامدنعهنكلوءمرحلااهنععفتريراكسإلالاوز

:لاقامدنعكلذوءهريغلهدجيمل

الحيدنعراتخملابهذلافًالختراصولازنأدعبو

نطفأفياوسلهدجأملونطولملااذيفحيقنتلاوهاذه

ءاملعنمو.؛مهريغوبهذملاءاملعبتكيفدوجوملوقلانأعمو
بهذوءةيباجلايفةكربنباةمالعلا؛لوقلااذهىلااوبهذيذلابهذلملا
.هسقنيأرلااذهىلاًاضيأنورخآةعامج

اهمكحينبيفةضاحتسملامكح(لامكلاجرادم)هباتكيفًالثمركذيو

ضيحلاةدمىصقأناوءرهطلاوةضيحلانيبامعمجيرهشلانأىلع
يذلاهنعهللايضر-كلامنبسنأثيدحيثءاجامكءمايأةرشع

:ثيدحلاصنوءديزنبرباجنعةديبعيبأنععيبرلامامإلاهجرخأ
ًاموينورشعفاذهىلعو.«مايأةرشعهرثكأوةثالثضيحلالقأ»
هلاقامنإهنأبلاقءهجرادميفيأرلااذهركذامدنعهنكلوءرهطللىقبت
اذهنمهطبنتساامناوءاملعلانمهريغنعهلقنيملوهسفنءاقلتنم

اذهدجوهنا:لاقهجراعميفةلأسملاحرشامدنعكلذدعبوءليلدلا

اهنمءبتكلانمريثكلايفدوجوملوقلااذهنأعمحاضيإلايفلوقلا

كلذىلعتصنىرخأبتكوعضولاةيشاحوهحرشوليتلاوحاضيإلا
.يأرلا

ضرعتلاىلاةجاحبانسلانسفنأدجنيتلاةلثمألانمديدعلاكانهو

امرثكأدمتعيناك-هللاهمحر مامإلانأىلعلدتتقولااذهيفاهل



نيبفلتخيهيأرناكدقوءليلدلامهفنمهيلابجوتيامىلعدمتعي
هايملاةلأسملعلوءةلدألايفهرظنبسحهباتكفالتخارخآلاونيحلا

بلاغيفهيأرنأكلذوءتارمةدعهيأراهيففلتخاىتلالئاسملانم

درجمبهليلقسجنيفءهريثكوهليلقنيبقرفيءاملانأهبتك
صنيذلاوهيأرلااذهوءهفاصوأنمفصوريغتيملولوءةساجنلا

رهطدالرهاطرهطمرهاطهتمءاملا

سجنيسيلقلطملالوأافسجنلاهيفحصسجرهنمو
اعمسافريغتيملوهيفافحعقونتيلقلانودناكوأ
ًاليلقنإوهريفغيملاماليقامالحصألاوهاذمه

ذخألا؛حجريوءهجراعميفيأرلااذهنععجريكلذدعبهدجنمث

دقو-امهنعهللايضرسابعنباوةريرهيبأنعيوريذلايأرلاب
ملسمةديبعوبأمهنموءديزنبرباجمهنمفمهدعباوتأةعامجهبلاق

وبأمامإلاهبلاقيذلاوهو؛بهذملاءاملعنميميمتلاةميركيبأنبا

لاقوءيكلاملابهذملايفريهشلايأرلاوهو.نيرخأتملاءاملعلانمناهبن
بهاذملاءاملعنمةعامجهدمتعاوءةيعفاشلاءاملعنميلازغلامامإلاهب

ءالافءهربثكوءاملاليلقنيبقرفالمهدنعوهو‹ةيرهاظلاكىرخألا

جراعميفهربتعايذلااذهءهحيروأهمعطوأهنولريغتاذاالإسجنيال

روهطءاملا»ثيدحلامومعىلعًاينبميأرلاىلعهدامتعاناكوءلامآلا

.«هحیروأهمعطوأهنولنمريغيفهيلعبلغامالاهسجنيال
ثيڊبحتأيملاماعناكناوثيدحلااذهنأمامإلاىأردقو
هنأل:مومعلامكحنعهتالولدمدارفأضعبجرخينأنكميصصخم

ثيدحوه«ثبخلالمحيالفنيتلقردقءاملاناكاذإ»ثيدحنأبلاق
لمحيهتكلوءثبخلالمحيالهنأىلعصنيهنافءهدارمريغهرهاظ

-انملسءهدارمريغهرهاظفءثبخلالمحىلعردقآناكرثكاملكءثبخلا



:ثيدحلاهنيبيهناكلذونيبوددعتمهرهاظنأب-مامألالوقيامك

.«ءيشهسجنيالءامنيتلق:ردق»

صخشهيفاضيأثيدحلااذهسفنوءلسرمثيدحلاكلذنأالإ

ثيداحألاىلعوءةلسرملاثيداحألاىلعدمتعننأنكميالكلذلفءلوهجم

ثيداحألاكانهواهبصصختفءنولوهجملاصاخشألااهيفىتلا

نعرخأتمدنسملاحرشو دنسللاعرشيفهناالا,.ةحيحصلاةتباثلا

حرشيفهتلاحانمو-نيباتكللهفيلأتخيراتنممولعموهامكجراعملا

ليلقلانيبةقرفتلانأبلوقيليأرلااذهحجريهدجنجراعملاىلعدنسملا
فلتخااذهيفهناىرتفءرثألايفةدراولاةلدألانيبعمجيهريثكلاو

عجرمثءهريغىلاهنععجرمثءيأرهلناكفءرخآلاونيحلانيبهيأر
.قياسلايأرلاىلاكلذدعب

دنسمىلعهحرشيڻوءجراعملايفهتاحيجرتنيبنرقنمنأىلع
رثكأناكدنسملاحرشيفهنأدجو-هللاهمحر-بيبحنبعيبرلامامإلا

هقفأةعسىلإكلذعجريامناو.جراعملايفهنمثيدحلابناجىلعًادامتعا

كانههعامتجاوماعيفجحلاىلاهرفسدعبثيدحلاملعيف

ناكاموءثيدحلاملعيفنوصصختملاءاملعلامهنيبنموءقافآلاءاملعب

نمريثكلعوجرلاىلاهاعديأرلااذهوءتارظانمنممهنيبوهنيب

ءتسلاتاهمألايفةعلاطملاىلعصرحيامًاريثكناكفءةيثيدحلاتافلّؤملا

ةلثمأنموءاهريغىلعةرهاظاهتامصبيتلاوبتكنماهريغو
لبقةالصلايفعرشاذإيلصملانأبحجري(جراعملا)يفناكهنا؛كلذ

بورغلايفوعولطلايفسمشلاهتآجاففءاهبورغلبقوسمشلاعولط

نورصاتمءاملعهلوبهذملايفروهشملايأرلااذهوءرصقينأهيلعف

ىلعدمتعاحيحصلادنسملاىلعهحرشيفهنكلوءبهذملاءاملعريغءاضيأ

عولطىلاتفتليالوءهتالصيفرمتسيهنا:لوقييذلارخآلابهذلا

اذهوءاهيفرارمتسإلانعالةالصلايفعورشلانعيهنهنألسمشلا

۔۲ا



ىلصنم»-هنعیلاعتهللايضر-ةريرهيبأثيدحىلادنتسييأرلا

هعكرىلصنموءهتالصمتيلفسمشلاعلطتنألبقحبصلانمةعكر

ىلعاذههيأرىنبدقف«هتالصمتيلفسمشلابرغتنألبقرصعلانم.

يفدجويهنأبركذوءجراعملايفيأرلااذهىلاراشأهناعم.ثيدحلا

يف(فيعضتلا)يفهيلاراشأ.نيمدقألالوقهلعلو:لاقمثءربلالهأبتك

مامإلادنسمىلعهحرشيفهيلعدمتعاوهححصيذلااذهنكلو.جراعملا

.بيبحنبعيبرلا
كلذفلاخيهنكلوءهتاليصأتيفهدمتعاوءالصألصأامبرلواذه

يأرنمهينبيامينبيامنا-يلودبياميف اذهودعباميفلصألا
دسيفرظنلاىلعو.ءةراتعرشلادصاقميفرظنلاىلعهلصأفلاخيامدنع

.ىرخأةراتعئارذلا

اذهوءءانثتسالامكحب(لوصألاسمش)يفلوقيهناكلذةلثمأنمو

:ةلصتملاتاصيصختلاعيمجىلعقبطنيمكحلا

لصحعناملالاةفوطعملمجالتنإلكللهبمكحاو

الداجمهتأرىتفالاالئاسلاطعاوموزخمينيبمرکاک

هربثكبهاذمانھھوةربخأللوهموقلاقو

نىذنودلاوقألارئاأاسونيلوقلالوأنيذحصأ

لوقلاححصوءةلأسملايفلاوقأةسمختايبألاهذهحرشيفركذو
اذهفلاخيهرهوجيفهسفنهنكلوءنتملايفهححصيذلالوألا

لبقتالاباتناو,تانصحملافذاقوروزلادهاشنأبلاقامدنعليصأتلا
:لاقهنأكلذوءامهتداهش

اولعفتفيكفةداهشهل اولبقتالىتأروذلاةروسف
ءانثتسالانأبلاقهنألكلذوكلذفالخيضتقيانهليصأتلانأعم

لمجلاكرشينأفطعلامكحذا,ةعطاقتملالمجلاعيمجىلعدوعي

رظنلاىلاعجار-يلودبياميف-اذهوةدحاوةلمجكاهلعجيفةفطاعتملا

“۲



نمةيقبهيفًاروزدهشيذلادهاشلااذهلعلذا,داسفلامئارذدسيف

نأريملوءةيلوصأةبوتبانلرهظتيتلاهتبوتو٠قحلاةقيرطلهتفلاخم
.ةداهشلاهذهلثمدرجمبكللكلمنملاومألالقنتوءقوقحلاردهت

نمريثكيفةدوجومءاملعلادنعتاليصأتللعورفلاةفلاخمنأىلع

كلذدعبمثالصألصؤيًانيعمًابهذمدجتامًاريثكوءةيهقفلابهاذملا

ىلعتءاجعورفلانأدجنبهذملاكلذيفهقفلاعورفىلاعجرنامدنع
ءاملعةلأسملاهذهيفعقوءةدحاوةلأسميفو؛لوصألامكلتفالخ

مرحلاىلاأجلاذإرفاكلاةلأسمىهوةيفنحلاوةيكلاملاوةيعفاشلا

هذهيفلوقياذامءيبرعلانبايكلاملاةمالعلاىلاعمتسنلو

رخآلجروءةيفنحلاءاملعدحأنيبتعقوةرظانميكحيامدنعةلأسملا

.هربتخينأملاعلادارأفءهيلعلخديفنح

دجسمب-هللاهرهط-سدقملاتيبلايفتنك:يبرعلانباةمالعلالوقي

موييفسوردلاانيلعيقلييناجرجلايضاقلاوءيفنحلاةبقعيبأ

هيلع.رهظملايهبلجرانيلعرهظذا,كلذكنحنامنيبفءةعمجلا
ءعاعرلاعرادمبسلجلاردصيفردصتوءاملعلاميلستملسفءرامطألا

ةردابملايفءاملعلاماركةداعىلع؟ديسلانم:يضاقلالاقف

باجأف؟لتقيلهمرحلاىلاأجلاذارفاكلاةلأسمىلعةعرقلاتعقوف

دنعمهولتاقتالوىلاعتهلوقليلدلا:لاقفليلدلاببلوطفءلتقيالهنأب

.ەيفمكولتاقيىتحمارحلادجسللا
:ناتءارقاهيفةيآلا

.عوضوملابصنيهومهولتقتالل:ىلوألا
يهيتلاةلتاقلانعيهنلاىلعةلاديهو4مهولتاقتالل:ةيناثلاو-

.ببسملاعتتماببسلاعنتمااذاوءلتقلاببس

هذه:امهيأرريملناوءيعفاشلاوكلامبهذملًارصتنميضاقلالاقف

نيكرشملااولتقافمرحلارهشألاخلسنااذافإىلاعتهلوقبةخوسنمةيآلا



نأبةلالدلاعمضاقبصنمبقيليالاذه:باجأف«مهومتدجوثيح
ءةماعاهبتضرتعايتلاةيآلاو.ةصاخاهبتججتحاىتلاةيآلا

نماذهوءهباوجةعرسنميضاقلاتهبفماعلاهخسنيالصاخلاو

.مالكلابيرغ

امهالكوءةلأسملاهذهيفنييفنحنيلاعنيبتعقوىتلاةرظانملاهذه

هذههيلعحرطفءرخآلاربتخينأدارأامهدحأنكلوءهلاحنمدجويف

مثءليلدلاىلعهضرتعامثءليلدلانعهلأسكلذدعبمثءالوأةلأسملا

صاخلاليلدلانأب-تمهفامك ةباجالاتناكدقوءةباجإلاعمس

هخسننكميالهيفمكولتاقيىتحمارحلادجسملادنعمهولتاقتالوإل
مرحلارهشألاخلسنا0زعىلاعتهلوقوهوماعلاليلدلاب

يفلخديفءةنكمألامومعل(ثيح)وثيحنيكرشلملااولتقاف

كلتنأامبنكلو.(فيرشلاايأمارحلادجسملالوحاماهلولدم
كلذخسنىلعمومعلااذهىوقيالفءةصاختناكةمدقتملاةيآلا

يعطقصاخلاوءنتملايعطقناكناوءةلالدلاينظماعلانألصوصخلا

نأعمبيرالب-ةيعطقهتجحتناكءنتملايعطقناكنافءةلالدلا

:صاخلاكةلالدلاىعطقوهمهدنعماعلانأىلعلدتةيفنحلاتاليصأت

نأنكميةماعلاةلدألانأبكلذىلعنونبيكلذلوءةيعطقماعلاةلالدو

.ةصاخلاةلدألاخسنت
يفروهمجلايأرنوريةلأسملاهذهيفةيكلاملاوةيعفاشلاو

نكميالفءاهّينظماعلاو.ةلالدلايعطقصاخلانأنوريف

:مهلصأريغىلعاوعرفءةلأسملاهذهيفمهنكلو,صاخلاخسنينأماعلل
لصأىلعاوعرفةيكلاملاوةيعفاشلافمهلصأريغىلعاوعرفةيفنحلاو
.ةيكلاملاوةيعفاشلالصأىلعاوعرفةيفنحلاوءةيفنحلا

زيحتمريغ-تلقوقبسامكناك-ىلاعتهللاهمحر-يملاسلامامإلاو
ةيمالسإلابهاذملاءاملعءارآبىألمهبتكتناكدقوءليلدلاىلإالإ



ناكوءعدصلابأريوءلمشلاعمجيامىلعًامئادصرحيناكوءةفلتخلا

دقفىتشيفنيزرابلاءاملعلانمنوبتاكلاهبتكاممديفتسي
مامإلاريسفتتامصبوءرخفلامامإلاىلعريسفتلايفدمتعيامًاريثكناك
نيدلالوصأنمريثكلاةمدقملايفف.(لامآلاجراعم)ىلعةحضاورخفلا

.بتكلارئاسيفولب
ًالمجدجنءرخفلامامإلالاوقأنمًاريثكدجن؛ةيعرفلالئاسملايفف
لئاسملاىففءةفلتخملافراعملاءازجأيفهمالكصوصننمةعساو
مالكبامعفمهمالىكناكوءاثحباهعبشأوءمامإلااهثحبيتلاةيدئاقعلا
.(لاحملايففيلكتلاوأقاطيالامبفيلكتلاةلأسم)ءرخفلامامإلا

هّصفوهصنبرخفلامامإلامالكاهيفلقنيتلاةيعرفلالئاسملانمو
درويدقهناامكءةيسرافلابةحتافلاةءارقمهتزاجايفةيفنحللهتشقانم

يأرلفلاخميأراهيفهلنوكييتلالئاسملانماريثكرخفلامامإلل
رخفلامامإلاف.(ءاظلا)و(داضلا)ةلاسم؟كلذةلثمأنمءرخفلامامإلا
نأىلفءنيفرحلانيذهيفحماستلايضتقينيجرخملانيببراقتلانأىري
كلذيدؤيالسكعلاو.(ءاظلا)نم(داضلا)جرخأفءاطخأادحأ
.هتالصيفجرحياىلا

مالكبقعتدقو٠يأرلااذهفلاخييأرهلنيدلارونمامإلاناكو

بجيوءًاصاخًاجرخمنيفرحلانيذهنمفرحلكلنأبءرخفلامامإلا
نيذهجارخانسحيالنمىلعناوءهجرخمنمامهنملکجرخينأ

.كلذملعتينأامهيجرخمنمنيفرحلا
ظفاحلامامإلاتاقيقحتب(دنسملا)حرشو(لامآلاجراعم)عبشأامك

حتفلابًاينتعمناكمامإلانأودبيوءيرابلاحتفيفينالقسعلارجحنبا

هتيانعنأودبيوءكلذبهردجأاموءةنسلابتكحورشنمهريغنمرثکآ
اذهبينتعيناكدقفءتقولانمةرتفبجحلاىلاهرفسلبقتناكحتفلاب

ىلعهحرشو(لامكلاجرادم)ىلعهحرشىلعةحضاوهتامصبوءباتكلا

.(بيبحنبعيبرلامامإلادنسم)
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هئارآيفةيحالصإلاهتعزنًاضيأيفخيالمامإلاناكدقو؛اذه

ءاملعلاءارآىلعصرحيناكاميريذلاعمتجملاهجاويناكدقفءةيهقفلا

ةهجاوميفيملاسلامامإلانكلوءةيسدقءارآلاكلتلنأىريو

يفهنوضراعينيذلاهجاوامبروليلدلابمجرتييذلالوقلابيتأيكلذ

ناكيتلاناذألاةلأسمًالثمكلذةلثمأنموءةفينعةهجاومكلذ

نودمامإلاميقينأنورياوناكذاءصاخلمعاهيفينامعلاعمتجملل

امىلاةلأسملاهذهيفعوجرلاىأر-هللاهمحر-ىلاسلامامإلاو,نذؤملا

هذهيففلسلاجهناوفلاخنيذلاىلعريكنلاددشدقوءفلسلاهيلعناک

هجاوامبرلو؛هرهوجيفوءهاواتفيفوهجراعميفحضاووهامكءةلأسللا

فينعدرىلاكلذهبىدأف؛هرصعيفنيدماجلاضعبنمةضراعم

:هلوقيفامكمهيلع

انوعديطايتحالابمهوانونسملااولهجنمىتأىتح

اولدباممهتيلايواولديف
الاتحاوةنساهاعداىتح

مرحملدجيرمعليهو
مدهلعاسهناو
امعزدقامكةنسناكول

هيرهلعلصهلعفو

عمجأنودشارلاءافلخلاو

لقعيالنمبلقبتخسرو
الاقدقامباهوتبثامىلع
ملعيالاملوقيهنأل

املعلاوانفالسأنتفتمل

هفقفلاسلاءاملعلاهيلعامل

اوعمجأهيلعمهئاهتنأىلإ

ييهللالوسرهيلعناكامعابتاىلعصرحيمامإلانأنورتف
يضر-ةباحصلارئاسهيلعناكامو«نودشارلاهؤافلخهيلعناكامو

هيلعناکامهجاویدقو.مهريغنمدحألوقمهيلعرثؤيالو-مهنعللا
ةلاحلاكلتريغينأعاطتساىتحءةدشومزعومزحبلبقنمنوينامعلا
ةفوقوملافاقوألاةلأسمءاضيأكلذةلثمأنموءهلبقنماهيلعناكيتلا



ةءارقزاوجنورينمىلعريكنلاددشدقفءرباقملايفنآرقلاةءارقىلع

مهتفلاخمبلابيملهنافءنيقباسلاءاملعللهمارتحاعموءروبقلايفنآرقلا

هناوءةنسهدضعتيذلاوهميلسلاحيحصلالوقلانأنيبوكلذيف

ىلعًاراكنالاقدقفءةنسلابًاكسمتممادامفلاخنمةفلاخميفيابيال

:روبقلايفنآرقلاةءارق

سراودلاانروبقرمعتأ
ةدحعملانكاسملاهذزشهو

ارقامواهرازدقىفطصملاو

اراتخملاعيتتنأكيسح

سرادلااهيلاددرتولو

هدعكلذليهواهبوجن
اريداواعدوًامالسلا

اراثآلافلاخاولوقىنأو

لمشعمجيامىلعًاضيأصرحيةيركفلاوةيدئاقعلاهتافلؤميفو
صرحناکكلذلوءاهعدصبآأریوءاهتملكدحويومليوةمألا

امكلذيفهلاقامةلثمأنموءةميظعةمرحنيتداهشللنأل,نيتداهشلاب

:لاقامدنع(ةقيرطلالهجنملةقيقحلافشك)هتزوجرأيفءاج
ادايعلابلاطنالنحنو

اننيتلمجلابىتأنمف
لالضلااورهظأاماذاالإ

مهلباوصلانبينانمق

ربرحتلانمهتيأرامف

هبشدرولئاسمدحج

اقحلايدينواهدرئانمق

ًاداقتعاونيتداهشقوف

انمققوقحلابيوانئاوخا
الاحممهيدقاور

مهقحنمكلذنيسحتو

ريرقتلاوديحوتلابتكيي
هبجومبنظنماهبءاج
اقلخلالضداليكاندهجب

اوملسينأبمهنميفتكنو
هتلاسرنمديحوتلاءاولتحتةمألاعمجىلعهصرحىلعلدأالو

اشابناميلسخيشلاريبكلادئاقلاوحلصملاىلااههجويتلا.ةيباوجلا



ةملكتحتةيمالسإلابهاذملاعامتجايفهيأرنعهلأسامدنعينورابلا

لجأنملئاسولانمذختينأيغبنياموءةدحاوةملكتحت«ءاوس

.یرخآبتکو«هاواتفيفةدوجوميهوءةريهشةباجاهباجأدقوكلذ
ىلاحومطهللاهمحر-يملاسلانيدلارونمامإللناكدقو«اذه

منتهتافلؤۇمتناكدقوءةملكلاعمجوءةلادعلاقيقحتوءعمتجللاحالصإ

لدعلاقيقحتونيلاظلاوملظلاةهجاومركذنامدنعكلذلوءكلذنع

سادرملاركذامدنعهلاقامكلذةلثمأنمءهتاملكيفىلجتيهحومطدجن

:هللاةملكءالعالجأنمءارشلاىلعهباحصأهتعيابم

امركينأىلاهنامزلاطاموارشلاىلعهبحصعياب
اوبلقنااهنمنمحرلاىضربواوبلطدقيتلاةداهشلااولان

.يدنكلاىيحينبهللادبعقحلابلاطينميلامامإلاركذامدنعهناامك

لاومألانئازخدجوو.ءاعنصحتفامدنعيلاملاحالصإلانمهبماقامو

نأحابتساامفءقحريغبءاعنصلهأنميبجيذلالاملانمريثكلااهيف

كلذمامإلالجسدقو:هياحصألائيشالوهسفنلائيشكلذنمذخأي

كلذلثمىلاهعلطتوءبهذملااذهلثمبميظعلاهباجعانعمنتتارابعب

:لاقكلذلوءلمعلا

امشتحاواهلهأفاهلعجبامكحاعنصبقحلابلاطو

هموقلالورتسلانمًائيشهمويقيضمنمنذخأيمل
مهبمركأةبصعنممهبمركأمهلثمكنمومهنماففعت
اوربغوأاولدبامىدهلانماورصبأامىلعاوتاممهناو

نيذلاةمئألاوءاملعلالوحفبهباجعايدبيناكاضيأهناامك

ماكحألارادصاىلعنوأرجيو؛ههجويثنوفقيو؛ملظللنودصتي
امك,نيملاظلاوملظلاةهجاوميفةمألاةحلصموقفتتيتلاىواتفلاو

- ۸



باطخلانبرمعمامإلاكسمبهباجعاىديأامدنعكلذحضتي

:ةلأسملاهذهيفلاقدقوءتقولاكلذيفيليلخلاققحملاهبمكحو

ىرشلادسأينبيقو

باطخلابيىعديهويأاذك

ملعلاكاذوناذاشلسننم

اناهبنينبلعىضقدقف
ملظنلمهلانابیضق
لامتيبكلذاولعجف

بلصتلاومسالابههباش

ارمعىیعديناکقدصماما

يباحصلارمعلايماسم

اوملظنيحملظلالهأخود

انامعىلعاوناكًاريابيج

ملعامنكلنيبنامعلانم

لاومألاكلاميمهلهجل
بجعتستالفملظلايلوأىلع

قئاقدلاهذهءافخلو

مكحاهبنمنومصاخياوماق

قئالخلاىلعاهمهفنسحو
ملحعلاكلذونازع

ىلىلخلاىخفقحللاانمامإليخللاوءاملايفهبىتفا

رمقلالثمحضاولاهنألركنتسملوهوهورکنتساف

.ءهتافلّؤمىفىلجتتةيلمعلاوةيملعلامامالاةيصخشدجناذكه

هنمتذخأدقوفزأتقولاوةريصقةدملانكلوكلذىفعساولاجملاو

مامالانأركذانأىسننأالومكيلارذتعاكلذلو,تيطعااممرثكا

هذفلاهتيصخشوةقئافلاهتعاجشو.عساولاهملععمهللاهمحر-

يفهبقاريو٠هیقتيو-ىاعتوكرابت-هللاىشخي«ًادباعًادهازًاعروناك
هلةعئارفاصوأبىتأدقو.ةدابعلاهلصلخيو٠هتينالعوهتريرس

لاقامدنعىلاسلانيدلارونماماللهئاڻريفملسموبةمالعلاهيزحلو

.مهفصويف

رارسالابتوكلملاىلإاوراطمهتيأرمالظلانجاذإتيخ

ةيملعةورثنمانلهكرتءاممتاضموهذهو:مامإلاتافصیههذه

۔-۹٧



نمفرغيلزونكلاهذهيفثحبينأحماطلابابشلاببيهأىنناوءةلئاه
نأ-ىلاعتوهناحبس-هللالأسأوءةمألاديفيامضايفلارثلااهنيعم
نأو؛هتنجحيسفهنكسينأو؛هتمحرعساوبيلاسلامامإلادمغتي

ىلعيشمينمحلاصلافلخلايفلعجينأوءهلامعأوهدوهجيفكرابي

.هيلعصرحلاوءهعابتاوءقحلاىلعةماقتسالايفهقيرط

نبلصيفديسلاومسلابحاصماقملااذهيفركشأنأىنتوفيالو

ةردابلاهذهىلعةفاقثلاويموقلاثارتلاريزوديعسلآلصيفنيىلع
ىلعىدتنملاسيئرةداعسزيزعلاخألاركشأوىدتنملااذهركشأوءةبيطلا

يملعلاويبدألاينامعلاثارتلابجورخلالجأنمةرابجلادوهجلاهذه

ىلعسرديثيحبحيسفلاقالطنأالاىلإاهيفعبقييتلاهقئاضمنم

:نوعماسلاهعمسيثيحبءنيبئاغلاونيرضاحلانمىأرموعمسم
-ىدفملامهلملادئاقلاهيفصرحيذلاتقولااذهيفءنولاتلاهولتيو

يضاملابقرشملالبقتسملالصتةقلحنوكينأىلع هتايحيفهللاكراب

نأىلاعتوكرابتهللالأسأفءهديلتىلادجسملافراطمضيىتحءقيرعلا

.قيفوتلايلووهوءعيمجلايفكرابي

.مكلاركشوءنيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

هتاكريوهللاةمحرومكيلعمالسلاو

٢۳س



:دءارضلا

يملعلاجهنملا

»هيخيراتلايلاسلاتافلّؤميف(

عوكألايلعنبلیعامساخيشلاةليضف/دادعإ

«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت»باتكىلععلطينمنأمرجال
ةنسىفوتملاىملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونريرضلاةمالعلاخيشلل
ةعساوةيارداذناكهفلؤمنأيفيأرلاىنكراشيسةيرجه۲
هیقفوءرعاشبيدوهفءةعونتمةمجفراعمو.ةددعتممولعبةفرعمو

امكءاهمالسإواهتيلهاجيفهدالبخيراتبملمخرومكلذادعوهوءعراب

فوةيبرعلاةريزجلايفاهلةرواجملالودلاباهتقالعىدمكلذكفرعي
رفاومهسببرضينأةديدعلافراعملاهذههلتأيهثيحءسرافدالب

.ةعساولاهفراعمرامثدحأ«نايعألاةفحت»هباتكناكفءفيلأتلاناديميف

نامعةناكلةبسنلابهمجحرغصنممغرلاىلعوءباتكلااذهو

نيبىوحدقفماهلايجيتارتسالايفارغجلااهعقوموءةيخيراتلاةيلودلا

وهوءهفلؤمرصعىتحخيراتلارجفذنمنامعخيراتةصالخهيتفد
.ةماعلاخيراتلابتكتاهمأيفعالطالانمريبكدهجةليصحبيرال
هياتكءارقدعسيسناكيتلاوءنامعبةصاخلاخيراتلابتككلذكو

قلعتيامماهيفدروامبداهشتسالاوأءاهنملقنلادنعاهلكاهركذب
ةميقنمللقيالدوصقملاريغاهركذلافغانأًاملعءهباتكعيضاومب

ىلاسلانيدلارونخيشلانأل.ةيملعلاهتناكمنمصقنيالوءهباتك

ولیتحهبتاکىلعيلميامیفنیماءافیصحناک-هذهانتملکعوضوم-
.صنلانعًاريثكدعبيالهنإفىنعملابناك

روكذملاهباتكنميناثلاءزجلايفهداريالالخنمكلذيلنيبت

نيبوءفيسنبناطلسنامعمامإنيبنيتلدابتمنيتلاسر(۷٠ةحفص)

۔-۳ا



نايعأنمامهالكودمحممساقلانبليعامسالكوتملامامإلانميلاكلم

ىلعنيتلاسرلانيتاهصننيبتلباقدقف.ءةرجهللةرشعةيداحلاةئملا

امفلتخيالنيتقباطتمامهتدجوفيتنازخيفةدوجومامهلىرخأةخسن

ظافلأضعبيفوءنيتلاسرلاةجابيديفالإيدنعامع«نايعألاةفحت»يف
كلمةلاسرصنبىتأهنايفلثمتتهتناماوءيشيفىنعملانعجرختال

نماهيفامىلعاهظافلأيفلدعيوألدبيوأريغيملوءاهريفاذحبنميلا

باقعلاميخووروبثلاوليولابديعووءديدهتوراذناو«قاربإوداعرإ
هذهاعبقعنأيملاسلانيدلارونخيشلاهلعفامةياغو.نامُعمامأل

مامإيأ مامألاباوجىلعفقنملانافسألكبو»:هلوقبةلاسرلا

يفهللامهركذنممىلاعتهللادمحبانتمئأو:لاقمث!مالكلااذهل نامع

نوتيبينيذلاوءامالساولاقنولهاجلامهبطاخاذإول:هلوقبهباتك

اذاوروزلانودهشيالنيذلاولءىلاعتهلوقىلا ًامايقوًادجسمهبرل
مهريغوءةلاعفلاةمئألامهف(۷۲-١٠رونلا)4ًاماركاورموغللاباورم

.بهذملايديز نميلاكلمدصقي لجرلااذهناكوءةلاوقلاةمئألا

راختفاكالاناورهنلالهألتقبهراختفااموءيلعلاياصولاتبثيهنأكو

ءاسنلا)*مهلهبشنكلوهوبلصاموهولتقاموىسيعلتقبدوهيلا

هللاليبسيفلتقينلاولوقتالو#هللاليبسيفلتقنمكلذكوء(۷
لئالدو:لاقمث.(١٠٠ةرقبلا)نورعشتالنكلوءايحألبتاومأ

.كلذنميءيشىلععلطنملنكلو؛عئاقوعوقوامهنيبنأيضتقتلاحلا
يضتقيامهريغودنهلاونميلانم نامعمامإيأ-مامألااذهنكمتو
ةمئألانكمتكلذكوءءاعنصكلمهمعزيامفالخىلعراصرمألانأ

نادلبلانمنكمتلاوناطلسلاوةوقلانممهلاوركذدقمهنافهدعبنم
اونكمتدقهدعبنمومامالانايضتقيكلذوءةيصاقلاراطقألاوةيئانلا
اهنمنكمتلايفًاخيراتدجنملانإفءاعنصالخاماهريغونميلانم



هللاونميلافارطأيفةرهاظف-نامعةمئأراثآيأ-مهراثأامأو

هدحوهللرمألاو:هلوقبهبيقعتمتخمثءةبطاخملاكلتدعبعقوامبملعأ
برهللدمحلاوءءاشينممكلملاعزنيوءءاشينمكلملايتّؤيكلملاكلم
`.نلاعلا

يماسلانيدلارونخيشلادارأنافضومغلانمءيشبيقعتلااذهيفو
ءءاعنصالخاماهربغونميلالمشدقنامعةمئأنوفننأهللاهمحر-

اذهردصمرکذينأهيلعناكوءةرملوألهأرقأءادجماهربخاذهف
دارأناو.كلذنمثدحدقًائيشنأىملعدودحيففرعأالىنإفربخلا

رابغالوحيحصاذهفنميلايفهروهظويضابألابهذملاراشتنانكمتلاب
ةئملايفةدوسلادالبيفوءةجحدالبنمعاقصأيفرشتنادقف.هيلع

ضعبركذيوديجملادبعنبطيطحلاديىلعةرجهللةسماخلا
ةبراحملهدونجدنجدقنيفرشلااذريمألانأىنميلاخيراتلارداصم

يديزلابهذملاىلامهلوحو؛هنعمهجرخأىتحبهذملااذهعابتأ
ىلعكلذناكاميروفالخميثكلذكترشتناامكءيوداهلا

ءقحلابلاطبفورعملايضابألايمرضحلايدنكلاىيحينبهللادبعدي
داسمثءةسداسلاةئلاىتحفالخملااذهيفةفئاطلاهذهترمتسادقو
.يعفاشلابهذملاكلذدعب

ناونعوهيذلاوءىلاسلانيدلارونخيشلاهكلسيذلابهذملاامأ

جهنملاىلاهنمنيمدقتملانيخرؤملاجهنمىلابرقأهنافةملكلاهذه
ًاقحلمًاتاونعنامعخيراتلحارمنمةلحرملكلعضوهنأكلذءثيدحلا

قلعتيامركذهيفلوانتي.نيعمعوضومهتحتجردنيو(باب)ةملكب
مامإلاحهنمبرثأتدقهلعلو.ةفلتخملااهبناوجىتشنمةلحرملاكلتب
فوتملاىنامعلايدزألادربملاديزينبدمحمسابعلاىبأيوحنلايوغللا

ةملكلمعتسايذلا(بدألاوةغللايفلماكلا)روهشلملاهباتكيف٢۲۸ةنس
امهيلافيضينأنودنمهباتكلوصفنملصفلكلًاناونع(باب)
.رابخأنمهعبتيامبالإىرخألاباوبألارئاسنعهزيمي

“۳۳۔



هلاقامبًانيعتسمنامغبفيرعتلابهباتكيلاسلاخيشلاحتتفادقو

نامعفصويٿ«بهذلاجورم»باتكبحاصيدوعسملاونودلخنبا

رهشآرکذوءهنکسنموهدودحرکذوبرعلاةريزجنمهناكمديدحتو

نمهيفعرزيامعاونأوءهتاريخوهئطاوشوهراهنأوهلوهسوهلابج

.هکاوفورامث
كلذدعبصلخوءنامعلهألئاضفبهباتكنملوألابابلاصخمث

ليلخلاهئاملعنمركذفهنايعأوهتداقوهئامعزوهئاملعضعبركذىلا

.ِقاوقلاوضورعلاملعسسّؤم١۷٠ةنسىفوتملايديهارفلادمحأنبا

ركذمثءهركذمدقتيذلادربملاركذوءةغللايف(نيعلا)باتكبحاصو

باتکبحاص۳۲۱ةنسقفوتملايدزألاديردنبدمحمنبدمحأركبابأ

ويدزأمهنيذلامهريغوءاملعلاءالؤهلامىلعةقرشمةلثمأك«قاقتشالا»

.ةيمالسإلاةراضحلاىلعءاضيبدايأنمدتحملاوينامعبسننلا

.هنمزىلاىهتناىتحباببابهدالبرابيلاسلاخيشلاقاسمث
اهليتلاةينمزلاتارتفلانمددعىلانامعخيراتفنصننأاننكميو

نامعىلانييدزألابرملالوخدبىلوألاةرتفلاًادبتفةياهناهلوةيادب
اهيلابرعلاءاجفءاهوكلمتدقاوناكنيذلاسرفلايديأنماهعازتناو

.اهنعمهوحازأفبرأمدسبارخدعبنميلانم
ملاعممظعأبرأمدسرايهنابابسأركذىلاةراشإلانمدبالانهو

نوخرؤملافءربتعانملةربعوةظعنمكلذيفالةيئيبلاةراضحلا

تاياورلالوقتيذلارأفلالعفىلعهبارخيفببسلااورصقدقنوملسملا

يتلابوقثلانمءاملابرستىتحدسلامسجيفرفحيلظهنأةيخيراتلا

يلعنبةرامعخرؤملارعاشلاراشأكلذىلاوديشملاهناينبراهنافاهرفح

:ةديصقنمهلوقيفيمكحلاينميلا

براقعلامومسنميعافألاتومتامبرففيعضلاديكرقتحتالو
برأملادسرأفلارفحبرخودهدهسيقلبشرعًامدقدهدقف



هلمحتتناكيذلانيطلامكارتىلاهبارخنوزعيمهنافراثآلاءاملعامأ

هجراخموءاملاذفانمدسفدسلاضوحهبًالتماىتحدسلاىلالويسلا

.دسلاراهنافلقثلاكلذلمحتىلعدسلامسجوقيملف

يذلاببسلاركذنعنوخرؤملالفغدقفبابسألاتناكامهمو
ةيأمهنكسميفًابسلناكدقل¥ىلاعتهلوقيفتانيبلاتايآلاهتنمضت

بروهبیطةدلبهلاورکشاومكبرقزرنماولکلامشونیمینعناتنج

نيتنجمهيتنجبمهانلدبومرعلاليسمهيلعانلسرأفاوضرعأفروفغ

اورفکامہمهانيزجكلذ.ليلقردسنمءيشولئآوطمخلكايتاوذ

ىرقاهيفانكرابيتلاىرقلانيبومهنيبانلعجوءروفكلاالايزاجنلهو

اتبراولاقف.نينمآامايأويلايلاهيفاوريسريسلااهيفانردقوةرهاظ
لكمهانقزموثيداحأمهانلعجفمهسفنأاوملظوانرافسأنيبدعاب

.(۱۹-١٠ًابس)چ“روکشرابصلکلتايآلكلذيفنإ

مهفنبكلاممكحةرتفنامعخيراتنمىلوألاةرتفلانمضلخديو

نيذلاهدالوأمكحكلذكوكرابملادلبلااذهيفةيبرعلاةلودلاسسؤم

لاقتنابةيناثلاةلحرملاادبتلمهنعكلملارسحناىتحهدعبمكحلااوثراوت

روهظةيادبىلامهيفكلملارمتسانيذلاسمشنبةلوعمينبىلاكلمل
ىلوتيوًاجاوفأهللانيديفنامعلهألوخدبةثلاثلاةلحرملاادبتومالسإلا
ءافلخلادنعنممثةيهللالوسردنعنمنولسرمةالواهمكح

يوةفيلخلاحافسلالبقنممثءنييومألاءافلخلالبقنممثنيدشارلا
نبدوعسمنبىدنلجللنوينامعلادقعدقفةعبارلاةرتفلاادبتهدهع

دقواهخيراتيفاهلمامإلوأناكفنامعىلعةمامإلاىدنلجنبرفيج
عارصلامغرةرخأتمدوهعىلاهبًالومعمنامعيفةمامإلاماظنرمتسا

.لتقلافةرجاشملاىلامهضعببرمألاغلبىتحمكحلاىلعةمئألانيبديدشلا

ةلحرملاةيادبيهوىربكلاةماطلايتأتذاةلاحلاهذهىلعمهامنيبو

٥۳„



ةدوزمةيريشبتةيبيلصةلمحةيلاغتربلاةموكحلاتلسرأدقفةسماخلا

قيرطنعتءاجفنيحلاكلذيفةرملوألترهظيتلاةيرانلاةحلسألاب
ةيرحبلاقرطلاىلعرمألارهاظيفةرطيسللحلاصلاءاجرلاسأر

مهنكلوءاهرداصمىلعمهيديأةضبقماكحإوةيلودلاةراجتلاراكتحال

هبيلصبورحنشبةركلاةداعاىلامهسفنأةرارقيفنوفدهياوناك
دنعةسدقملاندملانومجاهيسمهنااوعاشأدقفءنيملسملاىلعىرخأ

ةيمالسإلاةيبرعلاةلودلالاوزمهأرجولبكلذىلعمهعجشوءنيملسللا
يفءيشلعفمهتعاطتسايفناكاموءنابسألايديأىلعسلدنألانم
جنرفالابمهضعبماكحةناعتساومهسقنأىلعمهماسقناالولنيملسللا

اموءاهعيمجفئاوطلالودىلعءاضقلارسياممرخآلامهضعبىلع

يفرمحألارحبلاهايمةيلاغتربلانفسلاتباجدقوءةحرابلابمويلاهبشأ

ةريزجيفاولزنواوأرجيملفزاجحلاءىناوميفلوزنلاىلااهنمةلواحم
ءاهملاعمزربأفالتاواهلقاعممدهواهرابآمدردعباهنعاولختمثنارك

اهيفءاقبلاقطيملوءاهلحاوسىلامهتاوقضعبلزنوندعىلااوبهذمث

لوزننمتنكمتوجيلخلابوصذئدعبتمميفةنيدملاةناصحلاريثك
عارصلاالولوءاهلقاعمبتنصحتوةينامعلاءىطاوشلاضعبيفاهتاوق

ملوءاهلمدقءىطومدوجونمةيزاغلاىوقلاكلتتنكمتاملاهتمئأنيب

ةسكارجلانمتاوقمهسأرىلعونوملسملابهىتحًاليلقالاثبلت
ةمواقلنويتامعلاعفدنافنيملسملارايدنععافدللرصمنمتءاج

ًاطاشنكلامنبفيسنبناطلسنامعمامإلناكو.نييلاغتربلادوجو

كلذحضتيامكمهنمهبرفظنملتقوء«ىراصنلانفسةقحالميفزراب
يفهيلاةراشإلاقبسىذلاليعامسالكوتملانميلاماماىلاهتلاسرنم
قطننميأ-هقطنحضاوسانلحضتاو»:لاقثيحةملكلاهذهردص
نودجاوانمونوبتاعانيلعمكنآهنايب-نامعمامإىلالكوتملالوسر

.مكبابىلعنيكرشملاباقربكارميضاملاماعلايفانمادخعطقلجأل

۔-٦۳



نيبباتعلانأيردنلانايرمعلوءمكباتجلةدراولامهنفسلمهذخأو

ةقداصلاةدوملاضحمدئازوءءافصلاوةصلاخلاةدوملاناونعءالخألا

ملنحنانافكاهتناومئارجلافارتقادنعبجيهنأريغ.ءافولاو

ذاءاليلدكلذلعفمازلاىلعكلدجنالوءًاليبسكلذكاهتناىلادصقن

لهآمدةحابتساالوكتيعرةرايسلانبلاخمذختنوانبكارمزهجنملانك
مذاهللاانددعأوءركاسعلاوشويجلاانزهجنكلوءكتيضقوكمكح

برءاضرلانمًاضرعتنايدلاكلملاءادعأوناثوألاةدبعريمدتلرتاوبلاو

نيرباصلارجأكاردايفةبغروءنيمألاهيبنةنسلءايحاونيملاعلا

هللاءادعأومانصألاةدبعلاتقلبضغينأكلثملاشاحو.نيدهاجللا

نبيلعةلالسنمتسلأ»هلًالئاقنميلامامإبطاخيذخأمثمالسإلاو

اننيبىرجامبيردتتنأ.براشملايبونيكرشملليقاسلابلاطيبأ

كفسنمنادلبلاونكامألارئاسيفولحاوسيفلبقنممهاياو
لكيفمهذخأنلاناوءلاومألاوكالمألابهانتوءلايصلاةرثكوءامدلا

هاشلايردنبنوريجوجنكنمیتحهاشغتومهبكارمهبلحتعضوم
.«اريكتالوًاباتعكلذلجأنمانلرهظيملو

نوينامعلااهرهظأيتلامهلةدينعلاةمواقملانمىراصتلاجعزنادقو

هنسفوتملايبرعيلاناطلسنبفيسنامعمامإىلاىراصتنلابتكف
.(١A“/ج(«نايعألاةفحت»يفدروامكباطخلااذهةيرجه۲

اوناكاميفكدابعنيبمكحتتنأضرألاوتاومسلارطافهللدمحلا»

نمىلعنوطلسمءهطخسنمنوقلخمهللادونجاننأبملعا

هللاعزندقءيكابةربعمحرنالو,يكاشلقرنالءهبضغهيلعلحي

انبرخدقوانرمأللثتميملنملليولالكليولافانبولقنمةمحرلا
انطرشمكبجعأنافداسفلاضرألايفانرهظأوءدابعلاانكلهأوءدالبلا

متيدامتمكيغبىلعوءمتيبأمتنأناو.انيلعاممكيلعوانلاممكلناك

مارحلامتلكأمكنألعقدتالودرتالانيدلانمنوصحلاف

۳۷



النوهلاباذعنوزجتمويلاعزجلاولذلاباورشبافعمجلامتعيضو

.ةرجفمكنااندنعراصدقوءهرفكاننإانمالكمكبجعأناف.نولمعتمتنك

اندنعمكزيزعوءليلقاندنعمكريثك,لامرلاكانددعولابجلاكانبولق

.اصغةنيفسلكنمانذخأوًابرغوًاقرشضرألاانكلمدقو.ليلذ
فشكنينألبقباوجلادرباوعرسأفباتكلااذهمكيلاانلسرأدق

نممهنمسحتله)ءانفلابمكيلعىدانيوءةيقابمكلقبتملوءءاطغلا

مالكلارهاوجمكيلعانلسرأومكانفصتأدقو(ًازكرمهلعمستوأدحأ

.مالسلاو

:يليامہمامإلاهيلعباجأدقو
ءاشتنممكلملاعزنتوءاشتنمكلملايتؤتكلملاكلاممهللالقل

چريدقءيشلكىلعكنإهلكريخلاكديبءاشتنملذتوءاشتنمزعتو
هللاعزندق:مكلوقلةرهاشلاةبتكلاهذهىلعفوقولالصحدق

:متيغبوءعنشادشأو.مكبويعحبقأنماذهف.مكبولقنمةمحرلا

الفلوصألابقلعتنمءنيرفاكلاىلعهللاةنعلالأنورفاكمكنامتركذو

كشانلخديالوبيعمكنعاندصيالًاقحنونمؤملانحنوءعورفلابيلابي
ةيربانلويخوءلزيالانبميحروهفءلزندقانيلعنآرقلاوبيرالو

انومتلتقناوءةعاضبلامعنفمكانلتقناءةيلعةيماسانممهوةيرحبو
لبًاتاومأللاليبسيفاولتقنيذلانبسحتالول»ةعاسةنجلانيبواننيبف

:مكلوقو¶هلضفنمهللامهاتآامبنيحرفنوقزريمهبردنعءايحأ
.ةريثكلامنغلاةرثكبيلابيالرازجلا:لامرلاكمكددعوءلابجلاكمكبولق

ءءادعسانشعانشعناءةنيمأةيلاععنلابنحنفنيرباصلاعمهللاناو

اذا:كبحاصللقف«نوبلاغلامههللابزحناالأءادهشانتمانتمناو

نينطوبابريرصكباتكلااذهىلعفوقولالصحهتلاقمديشوعصر
كلذدعباندنعاموادمباذعلانممهلدمنواولاقامبتكنسإ#بابذ
«فوتحلابةيقسمفويسلاوءراعلاةرهظمرانلاوءليولابرطمتليخلاالإ

“۳۸



ىلعألاكلملاعاطأو.ىدرلابقاوعيشخوءىدهلاعبتانمىلعمالسلاو

هيلعدمحممانألاريخىلعمالسلاوةالصلاوءىلوألاىلعةرخآلاراتخاو

.مالسلاوةالصلالضفأ

ةمئألانيبعارصلااهيفمدتحيىرخأةلحرمةرتفلاهذهبقعيو

مهنمكلمتنملوأوءديعسوبلآىلامهنمدالبلاكلملقتنيلةبراعيلا
.ديعسنيدمحأديسلا

ةرجهللةرشعةثلاثلاةئملايفمهنممكحلامامزىلوتنمزربأنمو

ةلودلاذوفندطويذلاناطلسنبديعسديسلانيمدقتملايفامبرو

هيلاولناكفسرافدالبىلاهذوفندتماوايقيرفاقرشيفةيديعسوبلا

ةعساشقطانموةريثكعالقكلمتيفىربكديناهبننبفيساهيلع
ناطلسنبديعسديسلاةافودرجمبهنكلوءةميكحلاهتسايسوهمزحل

ىلعهدالوأمسقناىتحرابجنزىلانامعنمدئاعوهورحبلاضرعيف

قرشدجامديسللونامعىنيوثديسللناكف'مهيبأكلممسقناومهسفنأ
يلاسلافقوتيثيحشغربديسلاهوخأهعزاننأثبلاميذلاايقيرفا

تقفودقنوكانأايجار.ينامعلاخيراتلانمةلحرملاهذهدنعهباتكىف

.ةلاجعلاهذهىفهلتضرعاميف

هتاكريوهللاةمحرومكيلعمالسلاو

۔-۳۹





:دءارضلا

يلاسلا

‹ددجلادهتجا»

يرومرملادمحمنبرصانخيشلاةليضف/دادعإ

:ميدهتلا

لبءىدسسانلاكرتيملوءىدهلاملاعمحضوأيذلاهللدمحلا

اونوكيىتحءقدصلالئالدبمهديأوءقحلانيدوىدهلابهلسرلسرأ

هيلعلزنأفءنيلجحملارغلادئاقوءنيلسرملامامابمهمتخوءقلخللةاده
لصفوةمكحلاهاتاوىدهلانمتانيبوسانللىدهنآرقلا
دقوءىلعألاقيفرلابقحتلافءنيقيلاهاتأىتحهبرليبسىلااعدفءنايبلا

مثءةنيبملاهتنسوهللاباتكءادبألضننلهبانكسمتنإامانيففلخ

اوضهنفءلسرلاءافلخوءءايبنألاةثروءاملعلا.هدعبرمألابماق

.نييبتلاوداشرإلايفًادهجاولأيملوءهدعبنمةوعدلاوغيلبتلاةيلوئسمب
هسقنىلعهللابتككلذكوءفلسنعًافلخءرمألانوثراوتينولازيالو
اهيفثعبيناكفءادشراهرمأنماهلءيهينأءةمألاهذهىلعءةمحرلا

نيلهاجلاليوأتهنععفدي«اهنيدرمأاهلددجيًاناعنرقلكسأرىلع
الخاملك«ىدهلاسومشوءىجدلارامقأكئلوأءنيلاغلالاحتناوءنيلطبملا

رينیوهدابعىلعهللاهاجحميقي,دیشرفلخمهنمماق,دیمحفلسمهنم
اهقحاوليفتقيبكاوميفءهدارولمولعلاضوحءيهيوهداورلقيرطلا

ميوقلااهجهنيفاهتعبتاهلئاوأتضماملكىرتتلفاوقوءاهقباوسب
ةادهمهيفثعبيءنينمّؤملاهدابعىلعهللاةنميهكلتءاهرخاوأ

.نينمّؤملاىلعًاميظعهللالضفناكویرایحمهکرتیالو.نیدشرم
ءخماشلاملعلاودوطلاكلذ.نيلماعلاءاملعلاءالؤهنمو

وبأخيشلانيدلارون:رينملاردبلاوءريبكلادهتجملاو.ريرحتنلاملاعلا
-هنعهللايضر-ينامعلايلاسلامولسنبديمحنبهللادبعدمحم

.هافوأوءازجريخملعلاةمدخىلعهازاجو

۔٤ا



يملاسلاخيشلابفيرعتلا
-هللاهمحر

مولسنبديمحنبهللادبعدمحموبأنيدلارون:ةمالعلاخيشلاوه

يفنيميركنيوبأنمقاتسرلالامعأنمنيقوحلاةدلبيفدلوءىلاسلا

نبديمحهدلاوىلعهظفحوءنآرقلاملعتواهبأشنو)ه۸(ماع

الائیشعمسيالناكفءةيوقةظفاحهللاهقزردقوءديبعنبمولس
هللاهضوعفءهرمعنمةرشعةنماثلاةنسلايفهرصبفكدقوءهظفحيو

امهفهیعيوهظفحاممًائيشیسنیداکیالناکفءهتريصبيفارونهنع
ابدأوًاملعهنارقأزبفديدحلالفتةمراصةيوقةميزعاذناكوًاهقفو
.اقيقحتواهقفو
:مهنعاهذخأيتلانونفلاوهخويش

نمعركيلضافألااهئاملعسلاجممزالو.قاتسرلابقحتلادقو
سلاجمبةرماعكاذمويقاتسرلاتناكوءةريزفلاةيفاصلامهلهانم

ءالؤهنموءةنطابلاىلاهباهذدعبىتحمهلًامزالمانخيشلظفءءاملعلا

دشارخيشلاو.يربعلادشارنبسيمخنبدجامخيشلا:مهتمدقميلو

فيسنبدمحمخيشلاو.يمشاهلادمحمخيشلاوءيكمللافيسنب

نينثامهمزالدقودوعسمنبدمحمخيشلاوءيليحرلا
عمسنيحءةيقرشلاىلاقاتسرلانملقتنامث٠(۲۲)اماعنيرشعو

رمألالوألزنفءيثراحلايلعنبحلاصخيشلا:ريبكلاملاعلالضفب
ىلالقتنامث.يسبحلادمحمنبناطلسخيشلاراوجيفيبيضملاةدلبب

‹رايستلااصعىقلأوءرقتساكانهوءروكذملاحلاصخيشلادلبلباقلا

مولعلارشنيفهدعبهفلخفءهلجأهافاونأىلا‹(۱)تاونستسهمزالف

بسننإلوقلااننكميوءهنعملعلاذخأامرثكأوداشرالاوةوعدلاو
يلعنبحلاصهخيشقيرطىلعيملاسلاخيشلاىلعزاجءنامعيفنيدلا

ثيدحلاوريسفتلاهنعذخأدقفءملعلانونفنمهيلعسردامةرثكل



نايبلاويناعملاو.وحنلاوهقفلالوصأونيدلالوصأو

هتبلطيفمولعلاهذهرشنيلظهخيشةافودعبمث,قطنملاوعيدبلاو
.نامعلهأخويشرثكأدعباوحبصأنيذلا

:برغملاوقرشملايفهورصاعموهذيمالت
مهيلغأ(٤٠)رشععبارلانرقلايفنامعخويشلجنإانلقاذاغلابنال

نبدمحممامإلا:مهتمدقميفوهللاهمحر-يلاسلاخيشلاذيمالتنم

خيشلامهنموءيصورخلادشارنبملاسمامإلا:مهنموءيليلخلاهللادبع

نبىسيعخيشلاو.يكلالاسيمخنبرماعخيشلاوءدشارنبرصاتن

خيشلاو.يمايرلاديزوبآدمحمنبڭلادبعخيشلاو.يثراحلاحلاص

مهريغوءشباغنباو.يشيقرلاملاسنبدمحمخيشلاوءديمحنبدوعس

ءروتلانورشنيءموجنلاراشتناينامعلارطقلايفاورشتناءريثكوريثك
.ميوقلاهللاطارصىلاسانلانودهيو

وبأدمحمخيشلاوهللادبعنبدمحخيشلاناملاعلاهادلوهذيمالتنمو

.-هللاامهمحر-نامیلس

:هراثأوهتافلؤم

لوصأيف:اهنمنونفلافلتخميفةريثكتافلّؤم-هللاهمحر-كرت

دقو«لوقعلاراونأ»اهامسءزجرلانمتيبةئامثالثيفةموظنمنيدلا

ًاحرشمث«راونألاةجهب»:اهامسًارصتخماحرشاهحرش.نيترماهحرش
ةعبسيفةديصقديحوتلايفًاضيأهلو.«راونألاقراشم»هامسًالوطم

اهامسهلهجفلكملاعسيالاموديحوتلادعاوقاهيفعمجتيبنيعبسو
ةياغ»اهامسةمكحمديحوتلاىفةموظنمًاضيأهلو,ةديقعلاباوص

لهجنملةقيقحلافشك»:عوضوملايفًاضيأهلو«داقتعالايفدارملا

فلأيفةزوجرأمظنعقفءهقفلالوصأيففلأامك.ةموظنم«ةقيرطلا

هنتماومظنلاعدبأنمهقفلالوصأيف«راونألاسمش»اهامستيب



هتافلۇمنمو.«سمشلاةعلط»هامسًايفاضًاحرشنيدلجميفاهحرش

هقفلايفهلوةثالثيف«بيبحنبعيبرلا»مامإلادنسمحرش

يبأخيشللءلاصخلارصتخماهيفمظنتيبيفلأىلعفينتةموظنم
ةينامثيفاهحرشو-هللاهمحر يمرضحلاسيقنبميهارباقاحسا
ىلعلامآلاجراعم»هامسنراقمهقفيفعيدبحرشيفةمخضتادلجم

نأىونناكامفصتنادقوءفاكتعالاىلإهيفىهتنا«لامكلاجرادم

ءةينملاهلجاعتملولًادلجمرشعةتسيفهلعجينأايوانناكدقفءهمتي

رهوج»باتكهتافلؤملجأنمو«نايبصلانيقلت»باتكعورفلايفهلو

يفتيبفلأرشعةعبرأىلعفينتةزوجرأوهوءنايدألايف«ماظنلا

ىواتفلايفهلوءريظنهلنوكينألقءنيتممكحمسلسبولسأ

.ءازجأةعبسيف«نيمثلادقعلا»:باتكلئاسملاو

ةزوجرأيف«يقاوقلاوضورعلايفيفاصلالهنملا»باتكهتافلؤمنمو

متاماهنمانركذامناوءهتافلؤملكصقتسنملوًاعيدبًاحرشاهحرش
.يديألاهتلوانتوهعبط

باتكهلو«يلعنبحلاصةريسيفيلجلاقحلا»باتكاضيأهلو

نبادئاصقضعبهيفحرش«مالساإلامئاعدحرشيفماتلافرشلا»

نامعخيراتهيفعمجميقباتكهفيلأتنمو.مئاعدلابحاصرضنلا

هلركذيو.نيأزجيفهلعج«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت»:هامس

هفيلأتيفةروصحمهراثأتسيلو.ةغالبلاىهتنميفعيدبرعشناويد

یفًابیطاسرغاهسرغناکلبءازجروًامظنوأًارثنهیواتفوهلئاسرو

ناكملكيفاورشتنانيذلاذيمالتلاءالؤه.مهراكفأوءهذيمالتبولق

لبقتءملعلارونىلالهجلاتاملظنمسانلانوجرخيو؛ملعلانورشني

.ءازجريخنيملعتملاونيملعملانمالكهللاىزجوءمهنمهللا
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:هنفدموهتافو

رهشيففونتةدلبيف-هللاهمحر-يملاسلانيدلارونخيشلايفوت

نم(ه۱۳۳۲)فلأوةئامثالثونيثالثونينثاماعنملوألاعيبر

ريمحخيشلاربقبنجبهيفيفوتيذلادلبلايفنفدولوسرلاةرجه

ناكونيعبرألاوةسداسلازهانتنسنعيفوتدقوء«يناهبنلارصاننبا

عقوًاللخحلصيلفونتىلابهاذوهوهتلحارنمهطوقسهتومببس

یوتفيأهاوتفلجأنميربعلاسيمخنبدجامهخيشنيبوهنيب
اهناءرباقملاىلعنآرقلاةءارقىلعتفقوىتلافاقوألايفيلاسلاخيشلا

بهذف,بضغىوتفلاهذهبدجامخيشلاعمساملفءةثرولاىلاعجرت
عجريوءللخلاحلصيلوةوفجلانمثدحامةلازإليلاسلاخيشلاهيلا

مالسالانعامهازاجونيخيشلاهللامحرف-هيلعتناكامىلاقئالعلا
.فالخلاوقاقشلارشانافكوءءازجلاريخ

ةمئألابطقهيفيفوتيذلارهشلاسفنيفىلاسلاخيشلاةافوتناكو
يقتلاخيشلاهيفيفوتيذلاماعلاسفنيقو-هللاهمحر-شيفطاخيشلا

باطقألاءالؤههللامحر-ةسوفنلبجيفينورابلاىيحينبهللادبع

ناتيثرماهدوجأو.يلاسلاخيشلاىلعيثارملاتلطاهتدقو-ةثالثلا
.هللاهمحر-يحاورلاميدعنبملاسنبرصانملسميبأخيشلل

:هلوقبهيئارلاهتيثرمردصي

رامضملا.ىلاودعتانتايحورامعألاضراقمنونملابير
رايتلانمترذحاهتيلايىدرلارايتقوفوهلتسفنلاو
راهريفشىلعرارقلالثملطابفرخزوقنرىلعترق

:-هللاهمحر-لوقياهيفو

راتهتسايفهادرأيذلابحنمنحنوديقفلايكيائلام

راطوألاةرغتوىوهلارثأوىتفلاهيقاريامبسوفنلافغش



:لوقياهيفو

راربألاديسبيعنلالوهنمدشأروشنلاموينملوهلاام

رارسألاةبعكًارطءاملعملعلاةدمعددجملابطقلاملاعلا

رامنيحتالوراخملاعفريذلالضفلاعيرمكراعملاثيل

راتيلاةلملافيسنىيدلازعمهختجحمالساإلایمحيماح

لافقإلاقلامعألاددسملامكلاوفراعملارحب

يراسلارديدجملادوطركأذلافمادمحميبأيملاسلا

:لوقيىتحداشنالايفيضميو

هياصمرحرخصلاباذأنماي

ىسألانطولاونيدلانيبتعزو

صلخمةوعدمالسإلايفتوعدو

ةيبهوبئاصعكيلاتباث

:هلوقبةيماللاةديصقلاردصيمث

لللاريخايمالعألايسكن
:لوقياهيفو

مكبطقىدوأملعلالاجراي

ىضترملايلاسلابتكتف

هموزيحيفملاعلاعمج

راوطألافتاعاطلاكعيزوت

راصبألاووذاهبكيلاتباث

للجلابطخلابمالسإلاءىزر

لمعلاوىدوأملعلاعيمجلب

لوحاهنعامءاوعشةراغ

لمتشانوكلاىلعوهوةيتف

لزنربقلايفملاعلارثأ
:اهرخاوأيفلوقيىتحًادشنماهيفيضميو



يفكلنفرعوكاندقفام

دلاخيحملعلابرنإ

تكرتىتحنوكلاتكرتام
:نيلئاقلاعملوقأو

فونتتايتيوحامش

فوسكاهلاممولعلاسمش

فيلأتلااهءايضالجنكل

فوؤرلاانبركيلعىفضأ

فولأىضرلابكترمغو

لعتشيءوضنوكلاتاحفص

لقتناتولابتاذلانأولو

للجلادمحلاكلدمحلاةطخ

فونثنصهردارحبتممض

فورعملااهرونكيفروزأو

فوشكلاورونلاوىدهلاهيف

فوكواهلباوابئاحس
فوطتانبرتامحرنم

:ءاملعلانبيهتلزنمو

ميظعبناجىلع-هنعيضروهللاهمحر-يملاسلاخيشلاناكدقل

ءاملعلانمدودعموهفءرظنلانسحودادسلاوهقفلاوملعلانم

لئاؤألاكرتمك»:لاقيهلثميفثو.رئاصبلاومهفلايودنيدهتجلملا

ثعبيهللانا»مهفصويفثيدحلاءاجنيذلانيددجملانموهف«رخاوألل

باتکنعيفنيءاهنيدرمأاهلددجيملاعنرقلكسأرىلعةمألاهذهيف
.«نيلهاجلاليوأتوءنيلطبملالاحتناو.نيلاغلافيرحتهللا

زاتميءءاملعلاهنارقأنيبايردابكوك-هللاهمحر-خيشلاناكدقل

مامإلادنسملهحرش:لثمهتافلؤميفكلذرهظيءركنتالةرهاظتازيممب

.ةيملعةعوسوموهيذلا«لامآلاجراعم»باتكيفو«بيبحنبعيبرلا

ىلعاهررقوءريرحتنسحأاهررحيتلاهيواتفيفوءةرخافةميقتاذ
ةداهشءالثمكلذلذخأنلفريرقتاميأ:ميلسلاقطنملاوحيحصلاليلدلا

ىلعهميدقتيفقحساوبأخيشلا:مهوءانرصعءاملعلضافأنمةثالث

خيشلاحرشىلعهميدقتيفيخونتلانيدلازعخيشلاوءماظنلارهوج
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ءْزجلاىلعهبيقعتيفدمحمدمحمخيشلاو؛ثيدحلايفدنسملل

.-هللاهمحر-يلاسلاخيشلاىواتفنملوألا

ميهارياقاحساييأةملك

:ققحملاءةمالعلانيدهتجملاملعلاباطقأدحأءمخفلاملعلاكلذرهظ

ًاقورعمناكءيملاسلامولسنبديمحنبللادبعدمحموبأنيدلارون

رهظو.نامعبانغلبامبملعلاةسائرتهتناهيلا,داهتجالاوملعلاةرازغب

لهأنموهوءةيبرعلاوءةيعرشلانونفلافلتخميفةمجلاهفيلآتيفكلذ

يفةركاذلايوقًاريرض-هللاهمحر-ناكءفيلأتلايفةداجالاوقيقحتلا

عقوهنأءهفيلأتضعبيفءللاةمعنبًاثدحتركذءةنطفلاوءاكذلاىهتنم

اوبسحفءهيدلاولهنهذيفيقبامركذربكاموءدهملايفوهوثداحهمامأ

(ةركاذلاينختملنا)ًاموينيرشعنباوهاذافءهمايأنمىضمام

دالبلارئاسيفولوقأ-نامعبةمألاتاروطتىلعةظقيلاديدشناكو

.-ةيمالسإلا

:-هللاهمحر-يخونتلانيدلازعخيشلاةملك

نممهفيو»:دنسملاحرشةمدقميفيخونتلانيدلازعخيشلالوقي
بابرأوثيدحلابنيكسمتسملانمحراشلانأدنسملااذهحرش

هتنسبنيدتهملاوءهلاوقأيفوييلوسرللنيمظعملاوحجارلالقعلا

ىلعراتخيوءءاملعلالاوقأصحميدنسملااذهلهحرشيفوهفءهلاعفأو

یرینمموهسيلفلوسرلاثيدحنمحصامبهذملالهألاوقأ
اذا:«ميقتسملاطارصلاحراش»لاقءثيدحلاىلعالهقفلاىلعلمعلا

كرتيوءهبلمعينأهللههبهذمًافلاخمًاحيحصًالوقدهتجملاعباتدجو
ىدتقملاوعوبتملانأل:اولاق.كلذهلنيمدقتملادنعف.فالتخاهيف؟هبهذم

ةيهلوقحصوملعنأدعبفهلعباتوهفهاوسنموةييبنلاوههب
بهاذمللبصعتلازوجيالكلذلو:تلقءةلوقعمريغهريغلةعباتلاف



نمدعبلاو,قسفلانمكلذنافلوسرلاثيدحبءهبرتهتسيًابصعت
نيبصعتملاءالؤهنمونيعباتلاوةباحصلاةريسىلعجورخلاوءنيدلا

نملوققفاويثيدحمهيلعرماذانمةمئألاضعبلوقيامكنيدماجلا
هريغبهذمقفاويوأهلوقفلاخيثيدحمهيلعرماذاوءطسبناهودلق

ىتحنونمؤيالكبروالفللىلاعتللالوقاوعمسيملواوضبقناامبر
تيضقامماجرحمهسفتأفاودجيالمثمهنيبرجشاميفكومكحي

.ًاميلستاوملسيو

مهبهذمنأالاءةنسلالهأىلاجراوخلاقرفبرقأنامعلهأناكامو

هقفلاىلعالثيدحلاىلعلمعلاميدقتوةنسلاىلعينبمهيلعتعلطاامك

ةحيصنبلمعيذلاديزنبرباجمهماماهيلعىرجامبًالمعبهذملاو

.هنعیوريذلارمعنبهللادبعهخیش

نمكنا»:ديزنبرباجللاقرمعنبانأةفلابلاةجحلايفءاجدقف
تلعفناكنافءةيضامةنسوءقطاننأرقبالاتفتالفةرصبلاءاهقف

نمولوقعملانا:لوقنودفتعنكلذلو.«تكلهأوتكلهكلذريغ

ءيشيفمتعزانتنإفقىلاعتهلوقبالايدتهنالنألوبقملابلقلا

ىهتنا4لوسرلاوهللاىلاهودرف

:ناهدلادمحمدمحمخيشلالوقيو

دعبو»:هصتناميملاسلاخيشلاىواتفنملوألاءزجلاىلعهقيلعتيف
خيشلاةمالعلاهتبحصيفصلخملاءهتبحميفقداصلاخألاىلإبغردقف

دنقعلا»:باتكحيحصتوعبطىلعفارشإلابيثراحلادمحنبملاس

يبأخيشلانيمدقتملاقباسونيرخأتملارخفليلجلاةمالعلل.«نيمثلا

علاطأتأدبوهتقثنسحهلتركشفءيلاسسلاديمحنبهللادبعدمحم

تالاجمیتشيفةردانةعوسوممامأيسفنتدجوفكرايملاباتكلااذه

هكاردإوءةذفلافلؤملاةيصخشاهيفتلجتءةفرعملاناولأوملعلا
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مغرهنافكلذيفةبارغالو‹لماكلاهلقعوءةرينلاهتريصبوءلماشلا

ةمألامهيلاعجرتءءاملعلارباكأنمًاليجفلخءهرصبدقفوءهنسةثادح

نمريثكلابةيمالسإلاةبتكملادوزوءمهايندرومأو:مهنيدنوؤشيف

.ها...ةهعفانلاتافلّؤملاوءةميقلابتكلا

:ىرخأةلثمأوهديدجتوهداهتجا

حجريالءاددجمءاققحمًادهتجم-هللاهمحر-يلاسلاخيشلاناكدقل

عامجإلاوأةحيحصلاةنسلاوباتكلانملئالدلاهتديأامالإلاوقألانم

ءةلسرملاحلاصلملاولالدتسالاوأسايقلاوأ

هةفعيرشلادصاقمققحتيتلاءفينحلاعرشلانيزاوميفةربتعللا

ءامظنناکاموًارثناهنمناکام؛كلذبةقطانهتاباتكلكو.ةيمالساإلا

نمجذومناذهوءرصحلاالليثمتلاضرفلفكلذنمجذامنبانيتأنئلو

:هيفلوقييذلاهمظن

اروكذمنكيملاامنركذأواروهشملافلاخأامبرو
'املعلااقمىلعرصتقأملاملعافليلدلاوفقأيننأل

وجرعهيلعوليلدلانماوجرختسااماوجرختساءاملعلاف
لبقيًامتحءاجنممقحلاولجرمهاوسولاجرمهف

(نحنف):لوقيرهوجلايفو

نالفانللاقامثيحالنآرقلارمأثيحنحنف

انربخي:تيبلااذهىلعهقيلعتيفشيفطاميهارباقاحساوبأخيشلاقلعملارهوجلاققحملوقي(١)
الوءءاملعلامالكىلعالليلدلاىلعدنتسيهناللاةمعنبًاثدحتتايبألاهذهيف-للاهمحر-فنصلاا

دادتعإلاىلعاودمتعاوءًايرهظمهءاروديلقتلااوذبننيذلانيدهتجملاءاملعلاناش.حيجرتلادرجمىلع
نمضعبنعىورامىلاهمالكيفريشيو.هفيلأتيدهاشمكلذوءهنمماكحألاطابنتساو.ليلدلاب

ةباحصلانعءاجامو,نيعلاوسارلاىلعفهلوسروهللانعءاجام:لاقفلئسامللوألاردصلا
همحر-مظانلاسيلوءلاجرنحتولاجرمهف.نيعباتلانعءاجاموءدودرمهضعبولوبقمهضعبف

ققحمهنكلو.ليللابنوبطتحيو؛نوكوهتينيذلانمالو.نوفلؤمنحننولوقيونودوسينمم-هللا

.هفيلأتبانعفنوءءازجريخنيدلاوملعلانعهللاهازج.ققدمو



:سايقلاىلعثيدحلاميدقتيفلوقيو
ءارمالوانسایقىلعءاجثىحثتىدحلامدقن

(ماظنلارهوج)
:قراشملايفلوقيو

راتخملاةنسدعبعامجإيرابلاباتكهقفلايفلصألاو
ًاعديماهيفناكنمكلاهوًاعنميذهدنعداهتجالاو

ازوجألاىرحتننأبجاووازوجلصألاريغيفيأرلاو
-ملعلاباب-(راونألاقراشم)

:هيواتفوهتافلؤملالخنمههقفنمجذامن
:عيرفتلاوجيرختلالهأبًابجعم-هللاهمحر-يلاسلاخيشلاناكدقل

خيشلاوءيمدكلاديعسيبأخيشلا:لثمءاملعنم.قيقحتلاو

نبدعاجناهبنيبأخيشلاوءةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميبآأ

.ليصحتلالهأمهيمسيءيصورخلاسيمخ

ديلقتلانعضارعإلاوءاهبكسمتلاوءةلدألاهيرحتيفلوقيناكو

(نإوءراتخملاعبتتنأكبسح)

اراثآلافلاخاولوقبنإواراتخملاعيتتنأكيبسح

يفهقمعتىدمهنمنيبتيءداهتجالايفهيأرنمًاجذومنًالوأذخأنلو
نم)ليلدلابلطيفهيرحتو«فوجألاديلقتلادويقنمهررحتوءهقفلا
لئس:هصناماهنملوألاءزجلايفخيشلاىواتفيفءاج(نيمثلادقعلا

داهتجالانأبفلخينبناميلسخيشلالوقنع-للاهمحر خيشلا
راثأيفالوءةنسلايفالوباتكلايفنكتملىتلاةلزانلابصوصخم

ملنيذلافيكوءكلذيفهجولافيكءةلزانلالبقاوناكنيذلانيملسملا
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اندهاشانآعميأرةلأسميهوداهتجإلامهلزوجيالءاهلبقاونوكي

.اوأرامىلاءارآلاضعبنعًاحفصنوبرضينيملسللا

زوجينميأرىلعالاهلاقالهجوال:لاقهللاهمحر باجأف

نأهيلعنأقحلالبءادجفيعضلوقوهوءهريغدلقينأدهتجملل
.ملعأهللاولوقلارسيأوهو٠كلذيفىأرامبذخأيوءهداهتجالمعتسي

ءءاملعللهلاؤسنموأنيملسملارثأنمةلأسمظفحنمعلئسو

؟اهيلاجاتحموهوءاهنعهلأسيءاجنمامهبيتفينأهلزوجيأ
رصبأوهنمفرعأتفمضرألايفناكنإ:لاق-هللاهمحر-باجأف

هيلانيجاتحمسانلاناكناوءرطخلاةفاخمتفيالفءنيدلارمأب

وأءرثألايفهدجوامبمهملعينأسأبالفءهنمفرعأوهنمنودجيالو
(^ءزجلاسمشلاةعلطنم)هأ.ملعأهللاو,خايشألانمهذخأ

ءهقفلالوصأملعةرورضنعهثيدحضرعميف-هللاهمحر-ركذيو

سمش»هتموظنميفيذلاتيبللهحرشيفلوقيءدومجلابددنيوهو
:.هقفلالوصأيف«راونألا
هقفلالوصأتحتجردنمهقفلانفبملعلافدعبو

يتأيسوءمولعلانمصوصخلملاعونلاوههقفلانفو:حرشلايفلوقي
مساهقفلانأل؛همساىلإىمسملاةفاضإهقفلاىلانفلاةفاضايفهفيرعت

ىلعملعهقفلالوصأوءوطنميأجردنمويتأيسامبصوصخملانفلل
ةفرعمنأوههتحتهقفلاجاردنابدارملاوءاضيأهفيرعتيتأيسونفلا
-حاضيالابحاصلاقاذلوءهقفلالوصأةفرعمىلعةفقوتمهقفلا
هدنعلصحتتاملقلوصألاىلعمكحتيملنم»: ىلاعتهللاهمحر
:ءلوصألاعييضتالإلوصولانممهعنمام»:مهضعبلاقو.«لوصفلا
لهأو»:لوقيىتحءهتارظانموهحرشيفرمتسيمث.«اولطعتاولطباملف
دعبالإءاهتلدأنمماكحألاطابنتساىلالوصولامهيلعرذعتاننامز
الامجإهحداوقوهللعطبضوهدعاوقةسراممونفلاتاحالطصاةفرعم

نمهيفامباننامزلهأنمريثككلذنعبغردقوءًاليصفتو
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لاوقأظفحمههقفتمىراصقفقيقدتلانمهيفامةبوعصو
لاوقألاثغنورديالءءاهبنلاهلاقامةياورمهدحأةهابنةياغوءءاهقفلا

نعءقيضملاديلقتلايفاوسبحدقءاهنيزرنماهفيفخالوءاهنيمسنم
عديملوءكلذبمهتلزنماوفرعكلانهاوفقوالمهتيلوءقيقحتلاءاضف

.نوعجارهيلاانإوهللانإفسانلااهيا»:لوقيوسابعنباةلزنممهدحا
.ها«هونبولهجلاىقبوءهولهأوملعلابهذف

يفهللاهمحر لوقيوء(ىناثلاءزجلا)ًاضيأسمشلاةعلطنمو

:(سمشلاةعلط)هباتکنميناثلاءزجلارخاوأيفداهتجالاباب

املعافهاوسديلقتهيلعداهتجالاقاطأنإو

دريعنملافداهتجالادعبدهتجيىتحمرحيالليقو

يفتخيالامنالطبلانماذهيقوًاقلطمزوجيلبليقو
حضتملالاقملاوهوالليقوحصيايباحصناكنإليقو

لهسألاوهوزاجداهتجالابلمعلاتوفيناكنإليقو

لئاسملانمءيشيفداهتجإلاقاطأناحصيال:حرشلايفلوقيوهو

بجيلبءًايباحصوأءهنمملعأريغلاناكولوءاهيفهريغدلقينأةينظلا
ءاوسءهريغديلقتهيلعمرحيوءهقحيقحلاوهامهسفنلرظنينأ

يفيضميوءدهتجيملمأءاهيفحبارلاهلرهظفءةثداحلاكلتيثدهتجا

ءطقفملعألاديلقتزوجي:نسحلانبدمحملاقو:لوقينأىلاحرشلا

هنأبدروهباوصبنظلانمىوقأءهنمملعأوهنمباوصبنظلانأل

ءريغاليباحصلاديلقتزوجيهنأليقوءلكشملاىلاحضاولانمعوجر
ءكلذنأبدرو.«متيدتهامتيدتقامهيأبموجنلاكيباحصأ»:هلوقل

.هداهتجابلمعلاهضرففدهتجملاامأ,ديلقتلاهلحصينمقحيفوهامنا

:دعبلاقمث؛ماكحألاضعبيفزئاجيباحصلاديلقت:ةكربنبالاقو
ملعاذاامأوءهريغهيلعركنيملولوقلاقاذإمهنمدحاولاديلقتزوجي

.خلإ..الففلاخمهل



ةديبعوبآ-ةالصلايفةعقرلايفءاجام(۸ءزِج)دنسمللهحرشنم

:لوقيويهللالوسرتعمس:لاقكلامنبسنأنعءديزنبرباجنع

ةنيكسلامكيلعواهوتأونوعستمتنأواهوتأتالفةالصللبوثاذإ»

ةالصيفمكدحأنافءاوضقافمكتافاموءاولصفمتكردأاموءراقولاو

.«ةالصىلادمعيناكام

متكردأاموهلوق»:ثيدحللهحرشءانثأيفهللاهمحر-خيشلالوقي

مكتافاممو»:هلوقءافلابةياوريفوعميأ«ءاولصف

نافءةداتقيبأةياوريفو؛مامتإلاىنعموهوءمترمأامكاودأفيأ

ةياوريفامكءاوضقاف»اضيأيورو«اومتأف»ظفلبةاورمهرثكأ
٠ءاضقهنموءءاضقىمسيءادألاوءدحاوىنعملاوءفنصللا

حالطصاوهوءطقفنييلوصألاحالطصايفامهنيبقرفلاعقوامناو

:لاقنملةجحهيفسيلف.ثيدحلاىنعمهيلعلمحينأحصيالديدج

:هلوقنمدافتسينكلءاهلوأوهءلاقنملالوءهتالصرخآوهكردأامنإ
دعبامالإكرديملفءمامإلاعمهتافدقةالصلالوأنإ«مكتافامو»

ةالصرخآوههكردأيذلاوهتافاميضقيوكردأاميلصيوهفءكلذ

عضوموهاذهفءرمأهبهنألءهتالصرخآنوكينأمزليفمامإلا
ىتحماهفألاهيلعتعقوامكءاومتأوأاوضقاف:هلوقيفال؛لالدتسالا

هتافامنأىلعصنلاكلالدتسالاهجونمهتركذامريغبًالدتسمدجتال

.ها.«ديدستلاوقيفوتلاهبوءملعأهللاوءاهرخآهكردأاموءهتالصلوأ

ريثكىلعىفخييذلا,قيقدلاىنعملاوءةفيطللاةتكنلاهذهىرتتنأف
يفقمعتلاو,قبسلايلوأءءاملعلانملوحفلاالاهلنطفتيالوسانلانم

.مهفلا

ىلعجحلابوجويفءاجام-(٢ءزجلا)اضيأدنسملاحرشىفو

جحيملللالوسرنأ»:سابعنبايأًاضيأهقيرطنمو:يخارتلا
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نمجحلانعفلختنمىلعركنأالو؛هترجهنمججحرشعدعبالا
.«هتمأ

-هنماذه:ثيدحلااذهلهحرشءانثأيف-هللاهمحر خيشلالوقي

هلالدتساوىخارتلاىلعجحلابوجونأىلعلالدتساهنعهللايضر

يناثلاوةرشاعلاةنسلاىلاجحلاريخأتيف- هلعفامهدحأ.نيهجوب

بهذموهءيخارتلابلوقلاوىلعهراكنأمدعوهوهريرقت

لاقو.يعفاشلاودمحمو«فسويوبأوءيعازوألالاقهبوانمءروهمجلا

كلاموءةفينحوبأوءانباحصأضعبلاقهبوءروفلاىلعهنإموق
دقهنا؛مدقتملالالدتسالانعاوباجأوءيعفاشلاباحصأضعبوءدمحأو

يفضرفهنألاوقألاةلمجنموءجحلاهيفضرفيذلاتقولايففلتخا
-يَ-هيخارتفةرشاعلالبقضرفهنأملسولوءريخأتالفءرشعةنس

نوجحياوناكمهنألءكرشلالهأبجحلايفطالتخالاةهاركلناكامنا

-ٍةيَي جحمهنممارحلاتيبلاهللارهطاملفءةارعتيبلابنوفوطيو
نيلئاقلاةجحوءرذعلامدععميخارتلاعازنلالحموءرذعلهيخارتف

جحلاىلإاولجعت»:لاقةي يبنلانأ.سابعنباثيدحروفلاب
نعدمحأهاور.«هلضرعياميرديالمكدحأنإف(ةضيرفلاينعي)

:لاقءرخآلانعامهدحأوأءلضفلانعسابعنبانعريبجنبدیعس

ءضيرملاضرميدقهنإفلجعيلفجحلادارأنم»:هللالوسرلاق

.هاور«ةجاحلاضرعتوءةلحارلالضتو

ًالاجرثعبأنأتممهدقل»:باطخلانبرمعلاق:لاقنسحلانعو
مهيلعاوبرضيفءجحيملوةدجهلنملكنورظنيفءراصمألاهذهىلا
هللاوءهننسيفديعسهاور«نيملسمبمهام..نيملسمبمهامةيزجلا

.ملعأ
ولوءجحلاةيروفبلوقلاحيجرتءاذههبيقعتلالخنمنورتمتنأف

:ليلدلاهديؤييذلالوقلاوهوءانباحصأنمءةكربنباالإهبلقيمل



:(۳ءزجلا)ًاضيأدنسمللهحرشنمو
وبأوانأتفلتخا:لاقسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ

ءاهجوزةافودعبتعضواذا,لماحلاةأرملايف,نمحرلادبعنبةملس

تلحتعضواذإةملسوبألاقفءنيلجألارخآاهتدعتلقف:لاقءلايلب

نبایلومایبرکانثعبف.ةملسيبأعمانأ:لاقفلئسفءةريرهوبأءاجف

دعبةيملسألاةعيبستدلو:تلاقفكلذنعاهلأسفةملسمأىلا.سابع

لاق.«تلحدق»لاقفييهللالوسرلكلذتركذفءلايلباهجوزةافو

لمعلاامأو.ةيملسأللةييبنلانمةصخرهذهو:ةديبعوبألاقءعيبرلا

لجوزعهللالوقوهوءاندنعهبذوخأملاوهوسابعنباهلاقامىلعف.

:هیاتکيف

سمخيفًاليوطًاحرشثيدحلااذههللاهمحر خيشلاحرشي

لاوقألو«ننسلالهأو.ملسمويراخبلاةياورلهيفضرعتيءتاحفص
:حجرملاليلدلابلطيفهدرجتوءهعالطاةعسىلعلديامبءهيفءاملعلا

نمةصخرهذهو:ةديبعىبألاقءعيبرلالاق:حرشلاءانثأيفلوقيو

وهونبالاقامىلعفءلمعلاامأوءةيملسألل-أَييبنلا
نعلوقنملاوهوءهباتكيف-لجوزعهللالوقوهوءاندنعهبذوخأملا

هبلاقوءدوعسمنبانع«كلذيفلقنلافلتخاوبلاطيبأنبيلع
نبالاقءًاضيأنونحسنعلقنوءيلعييبأنباونمحرلادبعنبدمحم
امهنأل«سابعنباوءيلعلاقاملوقلاناكلةعيبسثيدحالول:ربلادبع

ءاهجوزاهنعىفوتملالماحلايفتعمتجادقو.ءنيتفصبناتعمتجمناتدع

نألولاق.نيلجألارخآنيقيلاونيقيبالااهتدعنمجرختالف
نمًاصاخ؛هجونمًاماعامهنمدحاولكناكاذإنيليلدلانأةدعاقلا

المعرخآلاصوصخبامهنمدحاولكمومعصصخيهتاف؛هجو
لامحألاتالوأول»:ىلاعتهلوقناف,كلذكانهاهو:لاقءًاعمنيليلدلاب
هلوقبصخيفلماحلكيفمومعلااهرهاظ«نهلمحنعضينأنهلجأ



ةعبرأنهسفنأبنصبرتيًاجاوزأنورذيومكنمنوفوتينيذلاو»:ىلاعت

اهجوزاهنعيفوتملكيفمومعلااهرهاظةيآلاهذهورهشأ
لامحألاتالوأو»¥:هلوقباهمومعصخيفءلماحريغوأتناكًالماح

ىلعتدازناو.لمحلاعضونمدبالفنعضينأنهلجأ

ءرخآلابهذملاىلعهفالخبءًاعمنيليلدلابلمعدقفًارشعورهشأةعبرأ

ثيدحبةملسيبأبهذملجتحاوءطقفقالطلاةيآمومعبهيفلمعهناف

دوادوبأجرخأوءليلدىلاةجاتحمةيصوصخلاىوعدنافءبابلا

يبأنعءمهريغوةبيشيبأنباوقازرلادبعوءةجامنباويئاسنلاو
ءاشنم»:لاقف«نىلجألارخأآدتعت»:لوقيًايلعنأهغلبهنأدوعسم

ةروسدعبتلزنءىوصقلاءاسنلاةروسيفيتلاةيآلانإ.«هتنعال
يفامتخسناهنأهنعديمحنبدبعجرخأوءارهشاذكواذكبءةرقبلا

لكيفىرغصلاءاسنلاةروستخسناهناهنعهيودرمنبادروأوةرقبلا

.خلإ...ةدع

-ٍْيَي يبنلانمةصخرهذه»:هللاهمحر ةديبعيبألوقو

ةَ-يبنلانألبانسلايبأنعءدوسألاةياوريفامهيلعلديةيملسألل
ال.هنأكلذوءلبانسلايبأفنأمغرولوءتئشنميحكناف:اهللاق-

.لهكرخآلاوباشامهدحأاهبطخءاهجوزدعبةعيبستدلو
دعبيلحتمل:لبانسلاوبألاقفباشلاىلاتلامفءلبانسلاوبأوهو

هللالوسرتءاجفءاهبهورثؤينأءاهلهأءاجنإاجروًابيغاهلهأناكو
اهلناكصيخرتلانألدياذه«تئشنميحكنافتللحدق»:لاقفع

دعبأمامتلبقءاهاياهتبطخكيلعلكشيالولبانسلايبأماغرالجأل

نأنهلجألامحألاتالوأوإل»:ىلاعتهلوقىنعمالوأتامهنأل

صوصخمريغهنأو؛مكحلامومعبموقلامدقتدقونعضي

يفةبطخلانعيهنلالبقتناكةصقلانأوأضعبدنعةيببسب
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هلوقىلاكلذبريشي«هباتكيفلجوزعهللالوقوهو:هلوقوءةدعلا

ةعبرأنهسفنأبنصبرتيًاجاوزأنورذيومكنمنوفوتينيذلاول»:ىلاعت

نأنهلجألامحألاتالوأو»:لئاقنمزعهلوقو ًارشعورهشأ
ةدالولاتمدقتنافءنيتيآلانيبعمجلانمدبالهناف.4نهلمحنعضي

ترخأتناوءةرقبلاةيأبذخألابجو.رشعلاورهشألاةعبرألامامتلبق

عمجلاناكماعمءنيليلدلادحأءاغلاحصيالوةيأبذخآلابجو

نولئاقلاو. ىلاعتهللاهمحر-ةديبعوبأهيلاراشأامهجواذهءامهنيب

.ها.مكحللًانيبمهولعجوءبابلاثيدحىلعاودمتعالحتاهنا

هوجونيبيوءًاريرحتةلأسملاررحي-هللاهمحر-حراشلاىرتتنأف

دحأحيجرتيفرايتخالاكيلاكرتيوءكيدينيبةلدألاعضيوءلالدتسالا

ىلاعجرتىتلاةيضقلايفصاخلاهيأربحرصيامبروءرخآلاىلعنيليلدلا

كلذو.اذكواذك:يدنعلوقلاوهقبسنملاوقأضرعدعبلوقيفءيأرلا

:«لوصألاسمش»يفهلوقك

يناوتلاهتوفوأتافنإناثرمأباضقلابجوو
امهفافيدنعحيحصلالوألاوامدقتيذلارمألابليقو

ةاورلاليدعتيف«سمشلاةعلط»يف-هللاهمحر-لوقيو

ملهللامهمحر انباحصأنأىلع»:حرشلاءانثأيفمهحيرجتو

ءىوارلاهلثمو.دحاولدعمريغمهحيرجتودوهشلاليدعتيفاوطرتشي

يفلوقف:حيحصلاىلعنيلدع.ةءاربلايفاوطرتشاوءهنمًالاحرسيأهنأل
:مظنلا

هلاديلقتءردبلاهراتخاامىلعينبم؛«حيحصلايفنينثابهنكل»
.ملعأهللاو,هفالخحجارلانأكلرهظدقو؛مظنلالاحيف.ينم

لاطبإاهنمتاديدجتوءهقفلايفةقداصتارظن-هللاهمحر-خيشللو



ءةفوقوملافاقوألالاطبإاهنموءةعمجلاةالصالاةدحاوةالصلنيناذأ

يبنلالعفبلدتسيوءرباقملايفةءارقلالاطباوءروبقلاىلعنآرقلاةءارقل

:عوضوملايفلوقيفةي

اريدأواعدوامالسالإارقامواهرازدقىفطصملاو

:هلوقبةعدتبملارومألاىلاريشيو

لقعيالنمبلقبتخسرواولدباممهتيلايواولدبف

ءةديقعلارمأيفهللاهمحر هديدجتنم:«نيمثلادقعلا»نمو

:كرشلابئاوشنمداقتعالاةيفصتو

مهدنعءةصوصخمةنكمألنيمظعملانع-هللاهمحر-لئسو:س

يلبتو.عفنتوءرضتنولوقيوءاهلنورذنيوءدجسموءءامنيعوءرجشك
رضيلهو؟كلذىلعاورصأاذانيملسملادنعمهمكحامءعفشتو

:امهالكراسوأاهلميظعتلاوءعضاوملاهذهىلاامهدحأريسنيجوزلا

؟كلذلعونصملاماعطلاواهلحبذتىتلاةحيبذلامرحتلهو
ملظعنمقہللاالاراضالوعفاتال:هللاهمحر باجأف:سج

وهفءراضلاعفانلاميظعتاهوحنوأءادجسموأءاربقوأًانيعوأءةرجش

مانصألاةدبعمكحهمكحوءرفكلاىلامالسإلانعجرخدقءمنصدباع

ءةراجحلانومظعياوناككلذلثمبالإةيلهاجلاتكرشأاموءبتيملنإ

مهنموءراضوعفانكلذنااودقتعاو«سوجملاكءرانلامظعينممهنمو

الإمهدبعتام:اولاقنكلوءرضتالوعفنتالمانصألانأفرتعانم

ةعقانريغاهننودقتعيو؛مانصألانودبعيمهفءىفلزهللاىلانوبرقيل

مكحوءكلذمهعفنيملفءللاىلااهبىبرقلانوجريمهنأالإءاهتاذيف

هللالوسررموةييبنلامهيلعمكحكلذكوكرشلامكحبنآرقلامهيلع

لعفيامك.حئابذلادولجاهيفقلعتوءةيلهاجلااهلحبذتةرجشىلعري
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اهأراملف«طاونأتاذ»ةرجشلاكلتنومسيوءمويلاةلهجلاضعب

تاذانللعجأهللالوسرايءمهنمهلملعالامضعبلاقنوملسللا

يفلوقلاظلغأوٍوْْيَيهللالوسرىلعكلذربكفءطاونأتاذمهلامكطاونأ

رحجولخدولمهنایتحمکلبقناکنمننسنکلستل»:لاقوهراكنا

موقىلعاورمنيحليئارساينبةصقىلاكلذبريشي.«هومتلخدلبض

.ةهلآمهلامكاهلاانللعجاىسوماي):اولاقفمهلمانصأىلعنوفكعي
ىلعجبذيذلاكلاحلااذهىلعحبذامو.ةيآلا(نولهجتموقمكنإلاق

.ها.ملعأهللاو,قسفكلذوءهللاريغلهبلهأيذلاوهو؛بصنلا

اوقنوءهتراضنوهتدجهقفلاىلااوعجرأنيذلانيددجملانمًاقحوهف

,ديلقتلاوطاطحنالااهيلعىغطروصعيفهبتقصلأيتلاتادايزلاهنع

لهأبنونوتفملاماوعلامهلعمسيالنكلوديدجتلالهأنمولختالو

.هللاهمحر-خيشلامالكيفمهيلاةراشإلاتمدقتنيذلاءدومجلا

ملعلالهأراكفأىلعةقرشمةعشملاهتسردمراونألازتالو

ذيمالتوءهذيمالتيفكرابوءهمولعبانعفنوءاريخهللاهازجفءليصحتلاو

نمءهثعبيفعرشامءايحااومتيوءهعاعشااوددميىتحهذيمالت
ىلاةقداصلاةتافتلالاهذهيفينعسيالوءديدجتلاوحتفتلاوطابنتسالا

انيفرثكيوءهراثأيفانلكرابينأهللاوعدأنأالإءىضملامجنلااذه

اوجهني-نأنيملعتملاءانبألايصوأينإوءهلاثمأنمةماقتسالالهأرشعم

هتريسباومزتليو.هقالخأباودتقيو؛ٍيفاصلاهلهنمنماوعركيوءهجهن
.نيلماعلاءاملعلانمهقبسنمةريسو

هبولاكتالاهيلعوءديدستلاوءنوعلاهنموءقيفوتلايلوهللاو

ناحبسءريصنلامعنوىلوملامعنفءانالوموهوءريصملاهيلإو؛ماصتعالا

برهللدمحلاونيلسرملاىلعمالسوءنوفصيامعةزعلابركبر
.نيملاعلا

ت



 

فلؤلملاباتكلا

يلاسلاخيشلانايعألاةفحت

يلاسلاخيشلاماظنلاةرهوج

يلاسلاخيشلاسمشلاةعلط

يلاسلاخيشلالوقعلاراونأ

يلاسلاخيشلاراونألاقراشم

يلاسلاخيشلاةقيقحلافشك

يلاسلاخيشلادنسملاحرش

يلاسلاخيشلانيمثلادقعلا

يلاسلاخيشلالامآلاجراعم  

 

 
 





:ةادءارضلا

يلاسلا
‹ايوفغلوابيدأ»

نمىلعمعنأو.مالسلالبسهناوضرعبتانمهرونبىدهنملادمح
ريخىلعًامالسوٌةالصو.مالكلاغيلببهقطنأف.نايبلابمانألانمءاش

نم.دوسمودیسلکدیسءداضلابقطننمحصفآوءداشرىلااعدنم
هبحصوراهطالاهلآىلعوءهللادبعنبدمحمهاوألايبنلاءدولومودلاو

.هعملزنأيذلارونلاعبتاوهبنمآنملكوراربألا
دعيامأ

زاربابةاعدوةمألامالعأوركفلانيطاسأميركتنإف

ضعبلءادأو.ممهللاثعبوءمئازعللًاظاقيا.مهحئارقجاتنومهرثأم

نمبفيكف.ةملكبولوهيفمهسينملكلةرخفمقحبربتعيبجاولا
درجيوءةفرشملافقاوملاكلتىنبتيذإيبدألاىدتنملاو!؟هانبتيوهبموقي

اراهظإءملاعملاحضاولاجهنملاكلذهيلانيبستنمللطتخيو.مزعلامراوص

هاطخكرابينأبريدجمارتحاوريدقتنممالعألاةذباهجللهنونكيا
نأبجيةئشانلانأكلذ.ديهشوهوعمسلاىقلأوأبلقهلناكنملك

مهرئاصبهللارانأنيذلانيبوهوملاحئارقجاتنبمدقتلاىلااهبردءىيضت

مهبولقنمةمكحلاعيبانيرجفومهرئامضىقنومهرئارسىفصو
(”«اريثكًاريخيتوأدقفةمكحلاىتؤينموءاشينمةمكحلايتؤيإل

ءيضتسينأدباللضافعمتجمءانبيفةنبلعضينأديرينملكف
.فلسريخلفلخريخنوكيىتححلاصلافلسلالامعأنملعشمب

نارمعلآ(۱)
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يفهتايلاعفنمض«يبدألاىدتنملا»خماشلاحرصلااذهيلاهجودقو

ًابيدأيملاسلاديمحنبهللادبع»ناونعبثحببةكراشمللةوعدلاجملااذه

اذهبابرأنمالوناديملاكلذناسرفنمتسلىناملعيهللاو.«ايوغلو

يفةفللاوبدألادئاومىلعايليفطلزنأنأحلصأالينإىتحنأشلا
نيبوينيبتلاحيظحءوسلفهلككلذعمو.نييوغللاوءابدألاىرق
يناريغ.ةبسانمماقملااذهيفاهنعحاصفالاىرأالفورظثحبلادادعا
ةرطقوضيغنمضيفىلعتفقوعالطالاةذفاننميتلالطالالخنم

لوقحنملقحلكيفتخسريذلاملعلاكلذتافلّؤمايانثيفرحبنم

اهيفهلتقسبوءةخسارمدقهلملعلاروحبنمرحبلكيفلب.ةفرعملا
هلولدمببدألايفةذفةيصخشنعمنتةضموتمشوءةفراولالظ

اندنملرهاوجلاسيفنبفذقيفهجاومأمطالتتيوغلسوماقو.عساولا
.هنعىأننلبحسلارطاومبثعبيوءهنم

نمتبرتقآامدنعلوقأامقدصبنقومانأويسفنتبطاخاهدنعف
هنمبارتقإلابيهتيبابعلااذهناكاذإ...هللحاساليذلارحبلاكلذ

تدمخنمميلاثمأهرامغضوخينأةيرخسلانمسيلأ«نوردتقلملا

!!؟هنافجأمونلاقبطوءهمزعىهووهتنطف

بجاولانمةمعنوءاهؤاضقمتحتيةدوملابةرماععوبرلمامذالولو
مدقتأينكلوءةفشتنبعوضوملايفيناسلنعتردصالاهرکش

ةليلقتارذشوةاجزمةعاضبنماهيفعدوأامءايحلااهفلغيتاقيروب
نمينأهللالأسأفثحبلاامأ.ريبعتلاكلذاهنعحصناريدقترثكأىلع
لووهفهدادماوهللاةئيشمبةحناسةصرفلانوكتامدنعهدادعإبيلع
.هيلعرداقلاوكلذ

۔-٤٦



»بدأالاويملاسلانيدلارون»

يلاسلانيدلارونققحملاملعلااذهتافلّؤمركذهعمسقرطينمنإ

ثدحمهيقفويلوصأهنأةلهولوألنظي هارثبيطوهللاهمحر

هتافلؤمنمفلؤميأتاحفصضعببلقيامدرجمبهنكلوبسحف

نأسحيفقلأتملارونلاوقفدتملاريخلادجيمجحلاريغصناكولو

نعنيقيوقدصبءىبنتعيفرلابولسألاكلذبتءاجيتلاةحيرقلا

.ىراجيالبدألارامضميفسرافو«ىرابتالةيبدأةبهوم

ةعيفرلايناعمللزربملاوةقيقدلاةليخأللروصملاوهبيدألاناكاذاو

لوقلاقداصنمهعدبيامبةيناسنإلاسفنلاقافآيفقلحملاوءةقيقرلا

.سوسحملابلاقيفلوقعملاهزاربابةيناسنإلاسفنلاقامعأيفلغلغتملاو

عطسأهتحيرقهبتداجوهللاهمحر-هرطاخهبضافامیفناف

.يعملألابيدألاهنأىلعناهرب

اعمسدقوىأردقنأكنظلاكبنظييذلايعملألا

ًاعيفرابولسأأرقتامنيحبرطلاكزفتسيوأبجعلاكلخاديدقتنأو

ةقيثوةلصهللاجميفبيدأرعاشوأعراببيدألًاعيدبًامظنوأ
كسفنكلمتلهنكلو.بهروأبغريفيفرعشرامضموأءبدألاب

ةقروبولسألاةعفرسملتامنيحكرعاشمةكرحدييقتعيطتستو

دبكلاوحنلالزلاءاملابايسناريبعتلابايسناوءلايخلاةعسوءروعشلا
ارعشهلعمستوأءفلؤملةمدقمعادباوأ,باتكلةبطخءاشنايفءارحلا

ةلأسمنعًاريبعتوأءرعاشملابهليونادجولاكرحيايسامحايضاهنتسا

اهيفتفلتخاةلأسميفلوقلتابثاوأةيلوصأةدعاقضرعوأءةيهقف
.اهناحجرىلعةلدأدشحوألوقىلعلالدتساوأءارآلا

=ا٥



«نيدلاروندنعيرثنلابولسألا»-ًالوأ

:رىبعتلا-ا

تئشاذافءجراخلايفهلوصحوهعوقونمءيشلاةحصىلعلدأال

ريبعتلايفةقدنميريبعتلاملعلااذهبولسأهبزاتميامنيبتتنأ

عماجمبذخأتةعوروحوضووةيلومشوءتادرفملاولمجلايفقسانتو

:صنلااذهيعمًارقافكبلق
.نيفراعلابولقءامسيفلوصألاسمشملطأنمايمهللاكدمحن»

ماكحألارارسأاهبزربأو.نيرظاتلاماهفإلةلدألاقئاقحاهبرهظأو

قيضنملاحلامهبىضفأىتحنيدهتجملاءاملعلالوحفلةيعرشلا
ءاضفىلاديلقتلا

ريظنلانعىلاعتوءهيزنتلابدرفتنمايكناحبس»:رخآلاصنلااذهو

هيفدجوينامزالوهيوحيناكمالف.يتاذلالامكلابفصتاوءهيبشلاو
عيمجىلعىضق.مدعلاوءانفلاهيلعلاحتساومدقلاودوجولاهلبجو

فرتعاوةيبوبرلاقحفرعنمهيزنتكهزنن.مكحوثودحلابهاوسام

(”ةيدوبعلاوزجعلاب
ةعاربولامجلاةعورنمنيصنلانيذهيفامكرهبيسيلأ

!؟لالهتسالا

اهنسحأوهدوصقمىلاةراشاهمالكلوأيفملكتملالعجينأيهو»

(”«ةيروتلاهجوىلعنوكيام
باتكلاو«سمشلاةعلط»لوصألاسمشحرشلعلطملوألاصنلاف

ماكحأللةلدألاتابثاةيثيحنعثحبييذلاهقفلالوصأيففلّؤم

طابنتسالاةيفيكنمكلذبلصتياموةيعرشلاةلدألانمماكحألاتوبثو

.طبنتسملاتافصو

۲ص١ج/نيدلارون/سمشلاةعلطحرش(١)
١صةطوطخم/نيدلارون/نآرقلامدقىعدانمىلعدرلايفنانلاضيفىلعنايبلاضور(۲)
°ص١جنيدلارون/لوقعلاراونأةجهب(۲)

۔-ا٦ا



ضيفىلعنايبلاضورب»ىمسمحرشعلطمهنافيناثلاصنلاامأو
.يدشارلادمحنبديعسةمالعلل«نآرقلامدقىعدانمىلعنانلا

دجومالادوجولايفسيلذإقولخمنآرقلانأتابثإ:باتكلاعوضومو
اموهدحومدقلابفصتملاللاوهقلاخلاف,قولخموقلاخدوجومو
.ٿٽدحمقولخمفهاوس

ةيمتحىلانيملسملادشريثيحرونلابضيفتيتلاتاملكلاهذهذخو
ةعقوتملاجئاتنلابكلذةيقحأًاديؤمةملكلاعمجىلاةاعدمهنمنوكينأ

وعدينأهلقرطلابرقأوةلاحمالحلصمعمجلايفيعاسلاو»:ةعيرسلا
ناف.مالسإلابيمستلاىلعمهضحيوةيبهذملاباقلألاكرتىلاسانلا

تبهذةميظعلاةلصخلاهذهىلاسانلاباجأاذاومالسإلاهللادنعنيدلا

هسفنلقحلاسمتليءرملاىقبيف.نيحدعبولوةيبهذملاةيبصعلامهنع
ىتحائيشفًائيشوشفيمثلاجرلانمداحأدنعًالوأقحلانوكيو
ةالصلاهيلعدمحماهبثعبيتلامالسإلاةياعديهو.ةرطفلاىلاعجري

لضنمواناوخاسانلاريصيفًائيشفًائيشعدبلالحمضتو.مالسلاو
ىلعلضیامناف

ءوشحلانميلاخلا,لمجلاقسانتملابولسألااذهنمنيبأىرتلهف

يفهتينمأنعًابرعمعيفرلاهبولسأيفرمتسيو.بولطملاىلالصوللا
كلاحهاشغينأالاهرجفهنمغزبينأبجييذلاناكملاوةدحولاققحت

يحولاطبهمةوعدلاهذهلدالبلاقفوأو»:ًالئاق.قيرفتلاةملظنم

عجرمهنأل.نمآلاهللامرحوماعلاوصاخلادصقموةكئالملاددرتمو

هبءاجنممقحلالبقناندجتمثنمفمالسإلاالابهذمانلسيلو.لكلا
فرعتو.اييبحناکناوهبءاجنمىلعلطابلادرنوءاضيغبناكنإو
(”«هقلاخنمريغصلاوهقفاونمانعمريبكلاف.قحلابلاجرلا

ريثكىلعهتيفرشأوهقفلالوصأملعةيلضفأرربيوهوهيلاعمتسنلو

١۷٠صعبارلاءزجلا-ءةطوطخم»نيدلارونتاباوج(١)
١۱۷صقياسلاعجرملا(۲)
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ىلايعاسلاوهسراداهيلالصييتلاةياغلاركذنأدعبمولعلانم

هتركذامبوةيادهلابلاطلةياغهدعبسيلماقمماقملااذهو»:هليصحت

ىلعهتيلضفأوهريغىلعهتيفرشأكلرهظيهقفلالوصأةدئافنمانهاه

امناهنأل,فالخالبمولعلالضفأناكنإوهنإفمالكلاامأ.هادعام

عوضوملافرشبوهامناملعلافرشو.ىلاعتهللاتافصنعثحبي

اذهو.ركذامرابتعابةيلضفأيهامنانوتفلارئاسىلعهتيلضفأف

وحتلاوةيبرعلاملعكمولعلانمريثكوةريثكتارابتعابهتيلضفأ
رابتعالااذهباهيلاهتبسنف.نفلااذهةفرعمىلاقرطىهامنإفرصلاو

ناامكهلجألبلطتامنااهنألةرجشلاىلاةرمثلاةبسنكيهامنإ
ذجتفبولطملااهنملصحيملامبرلواهترمثلجألسرغتامناةرجشلا
نم

نمةملكتفذحولثيحبهتاملكطبارتوبولسألااذهةوقىرتالأ

اذهنمًاصوصنتدروألةلاطإلاةيشخالولو.ىنعملالتخالةرقفلاكلت

ةيملعقئاقحضرعيوهفكلذعمو.ءاغلبلالوقعاهلامجرحسيباتكلا
نعتاباجالاوءاهيلعتاضارتعالاوءاهججحبةنورقمءارآوتايرظنو

نمديزملادارأنمحصنأىنإو..باذجبولسأبتاضارتعالاكلت

ققحملااذهاهيلالصوىتلاةجردلاهلحضتتلباتكلااذهةءارقبةفرعلملا

۱.ءاغليلاوءاحصفلانيبهتناكموققدملا

:ةياطخلاب

اذإاصوصخجرحالوهتدوجنعثدحفهدنعةباطخلابولسأامآ

هذهو«داشرلاليبسعابتاوداهجلاىلعثحلا»ةبطخلاعوضومناك
:سانلانمالميفاهاقلأهبطختارذشنمةرذش

دعبةفلألابو,تتشتلادعبعامتجإلابمكيلعنمدقهللانإوالآ»
مكممهظقيأوءىمعلانممكرصبوءىدهلارونبمكرئاصبحتفف.قرفتلا

= ۱۸

 



ةمعنلاهذهبمكيلعنمفءىوثلالوطدعبمكمئازعثعبوءالعلابلطىلا
.,ةلاهجلانممكجرخأوءةلالضلانممكذقنأوءةميسجلاننملاو.ةميظعلا
ديقركشلاناف.مكيلعهللامعناوركشافءمكءارآريخلااذهىلععمجف

تبثيومكرصنيهللااورصناوفويهللادهعباوفوأوءمعنلا
(”«ەكمادقأ

ًالمجهللاىلااهبهجوتتاوعدةبطخلاهذهلماتخلاكسملعجمث

.ةباجالاباهارحأولوبقلاباهالوأامف.رونلابعشتوةيناحورلابضيفت

مكيلادرو.مكتوعدىوقوهللازعأ»:اهنمةريسيةذبنهذهو

قدصوءمكلاجرقحلاىلعرثكوءمكلاومأرثكأوجلفأوءمكتمعن
مكبىطعأومكبقتروىضروركشوءمكلاقم

نتفلالهأدمخأو,قودصلاقداصلاننسىلعمكايحأو

عفدوءهلمكلعجوءمكلناكوءهعممكلعجومكعمهللاناكوءقورملاو
هللامادأو.ىدهلالبسمكبحضوأوءىودألامكبىوادوءاوسألامكب

:مالسإلامكبلمكوءمكبويعرهطوءمكبولقىوقو؛مكرصنزعأومكرتس

:مكرزوعضووهللادشءمالظلامكبالجوءماحرألامكبلصوأو
بهذأوءتاعورلامكبهللانكسءعدبلامكبًافطأومكبللارانأ
:ءوسهللامكارأالىمعلانممكبالجوءءامدلامكبنقحءتاعزفلامكب

یوقو.مكردقعفرومكرثأدمو؛مكرمأهللادمحءاودعمكبتمشالو
انلخدأولحموءكلاسملاروجمكذاعأوءمكركشركشوءمكربص
نيقيدصلاونييبنلاعمءمايخلاكلتيفروحلاعممالساإلارادمكايإو

(”«اقيفركئلوأنسحو.نيحلاصلاوءادهشلاو
:ةصقلا-ج

للحلاوءلايخلاجسنىلعهيفدمتعيملفيصصقلاهبولسأامأو

صصقنمهنوقوسيامونوخرؤملااهسبليامًاريثكيتلاةضافضفلا

۳٠۲ص٤جىملاسلاخيشللنيمثلادقعلا()
٢٤٦۳صء۲۳۱۳صقباسلاعجرملا(۲)
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ءةجزمألاوةليخألاعمبسانتتةلوبقمةرثؤمنوكتلءاهلًاقيمنتوًاجيورت
ةنامألاىلعصرحلاديدشوهلب.فطاوعلاججؤتوأءرعاشملابهلتوأ

.ذخأملايفةقدلاو.لقنلايف

جهنلاىلعناهربعطسأ«نامعلهأةريسيفنايعألاةفحت»هتريسو
نمةيلاختارابعبرابخألادرسوعئاقولالقنيفهسفنلهطتخايذلا

.فسعتلانعةديعبفدهللةققحم«دارملابةيفاوفلكتلا

ةدوجلانمةورذلايفةيخيراتلاعئاقولانعهريبعتفكلذعمو

لاوحألاىضتقملةقباطم.ىناعملاقايسناوظافلألاةبوذعوةلوهسلاو

۱.تاماقملاو

ةرئادلاكراعملاوداهجلابلصتياميفةوظحهيدليسامحلابناجللو

يفهبتكامعبتتنملًايلجكلذرهظيامكةياوغلايوذوةيادهلالهأنيب
.ةيبرحلاعئاقولاوكراعملا

ىلعقيرفلزيحتلامدعاهيلاراشملاةريسلايفهبولسأهبزاتمياممو

زاربادیرینمناكولوىتح؛مكهتلاوأصقنتلاىلااجليالهناامكرخآ
ةيناجمىلعنآنشلاهلمحيالوءةفطاعلاهئجلتالف.هلًايجوتسمهلاح

تامولعملالاصيإهيدلءيشمهأف.هباصنيفءيشلكعضيوهف.لدعلا

ليلحتبهدرسيوأهلقنيامعبتياملقو.لقنةحصوةنامأبءىراقلاىلا
وأءلضعملافشكوأءلكشملنايبكلذنمادبدجيملاذاالإقيلعتوأ
.ةايحلاعقاوبلصتتةيهقفةلأسملاطابنتسا

لب.تركذامىلعةريسلايفهتاباتكنمةلظثمأداريالماقملاعستيالو
.دارأىتمهنملهنيلنيعملاكلذىلعءىراقلاليحأ

“V۷



ةيرعشلاهتكلم-ًايناث

ةعيدبلاةليخألانعربعملاىفقملانوزوملامالكلاوهرعشلاناكاذإ
ةيفافشنعمجانلاروعشلابةلصلاقيثولاءةغيلبلاةرثّؤملاروصلاو

ةردقوةخسارةكلميملاسلانيدلارونلنإفءريمضلاءافصوساسحإلا

نوتنكمنمسئافنلاطاقتلاو.رعشلاروحبيفةحابسلاىلعةقئاف

ملو.هتمهوهمههوحنفرصيملوهبلفحيملهنوکعمفاهرهاوج

.اهتاعوضوميفرعشلاعئاورنمربتعتدئاصقهلنإفهنانعبكسمي
ةيوذعيثسفنلاىلاةقاسنماهدجيناعمابهدئاصقروغيفلمأتملاو

بولقلاىلالالزلابذعلاوفونألاىلاريبعلاقايسناناعمةلازجوءظافلأ

.رطاخلاضيفوءةهيدبلاوفعنملاجملااذهيفهجاتننا.ةئداصلا

يتلاةفيرشلاضارغألايههرعشيثاهقرطيتلاةيرعشلاضارغألاو
هبيدانيامو,ةماقتسانمهدشنيامو؛هعمتجمبهتضهنعمبسانتت

نإهرعشنمفءىدهلاءاولتحتءاوضنالاوءقحلاىلعةملكلاعمجنم

قدصوءةميكشةدشوءةميزعءاضمنعفشييسامحرعشهلكلقأمل
.دصقةمالسوءةيوط

:هلوقباهلهتسايتلاءارغلاهتيئاركلذىلعًالاثمذخأنل

رودخلاتابرلثمماقمروصقىلعروصقلايفماقم

رورسلاعاونأبحرفىلعًاضيأحورنواهلثمحبصنف
وجاهللظي.لمجلاوتادرفملاةبسانتنملاءظافلألاةيذعلاةيئارلاهذهو

ىلعنكتملولوءهعمتجميفدوجواهليتلاتايقالخألابمربتلانم
نعةمألاةمهضاهنتسااهئاشنانميسيئرلافدهلانكلوءعساوقاطن

.مهمئازعلًاظاقيامهيلاموللاهيجوتقيرط
رودخلاتابربمتهيشتىتحتاذللامكتهلأدقل

روبقلاناكسلثممتودغىتحتاوهشلامكترسأدقل

۔-۷ا۔



نمدئالقلامظنيفنورابتيبدألاناسرفوءارعشلاةلحاطفناكاذإو

دقهرصعيفديحولااذهناف.ًاهيبشتوًافصووابيسنوًالزغلامجلا

ةمهلاومهلاثيحةيماسلاةدايسلايوذةحاسيفةيلاعلاهتمههبتخانأ

ىلاعمتستلو.ىدهلاملاعمنمسمطناامءايحاوءلدعلامئاعدءاسراف

:لوقيذِإهدئالقدئارفنمتايبأ

بئاصملاىدحإلدعلابالطيكرتو

بتارملاىلعألومسأهبًارانم
بعأللكنميغلاوىوهلالهأل

ببالجلاتاوذنعاهيفزيمتيتفلااهبىلحتنإللاصخيأو

بقاخلانيزهللالوسرليبيسهكولسيفيفتقأقيرطيأو

ءللكلافرعتاليتلاةميزعلاوءةقداصلاةجهللاللاواهنا-قيلعت

.لعفيالاملوقيلناكامف.لاوقأللقادصملاعفألاو

ريبختيفمهتاقوأنمنيمثلانوقفنيءارعشلاناكاذإو

اذاو.ةدافرلايوذوكولملانئازخلحيتافممهلنوكتلحئادملاقيمنتو

مادقإلانيدايمنعىأنمببيدألانوكينأبمهنيباميفيحاوتلاناك
ناف.نوهلاةحوبحبيفةمالسلاراثياوءةحارلاىلادالخإلايفبيغرتلاو

زعلاىرذىلاهيكلاسلصوييذلاجاهنملاهرعشيفكلسدقملعلااذه

..ىبأمأصخشلايضر.ةلاحمالنئاكردقملانأنمًاقالطنافرشلاو

:هلوقكلذىلعناهرلاو

بئاجعلاىدحإرهدلالهأبيلغشل

يلنوکيلاحيأيركفتبوصف
ًابناجمودغأهيفماقميأو

موسقمقزرلانافكيلعنوه
امكهنمطخاميلعذيزيالف

هبمورتيعسيفدهجلاكلذبف
هفداصتتومنعسفنلاكنوصو

هدعومتاقيمنعلجعتلهف

مولعمودودحمحوللايفرمعلاو
موتحمبيغلايفامنبجلاعفديال

مومذمكنملهجقزرلاةدايز
موسرمكيفقمحلجأتدقو
مورضمبرحلاوىغولايفمداقل

۔-٢۷



موضهموهوهنعردختنبجيخألةظحلهنعرخأتلهمأ
ميمصتومادقارمعلاصقنيالامكرارفلايدجيالكيروالك

موتحممذلالكةنابجلافوةبطاقدجملالينةعاجشلايفف
ميلستوءاقلاةنابجلافوهلمادهناالنصحةعاجشلاينو

لخدتعمستامكيهولاونملااذهىلعاهجسنةيميملاهذهو-قيلعت
.ناذئتساىلاةجحاحنودناذآلاربعبولقلاىلااهيناعمواهظافلأ

ءاثرلاقهکلسم

فلإنم.قرافمىلعةرسح.ةيثرمبهتيرعاششيجتالًابيدأدجتاملق
يفةمقوأ,قفادءاطعلاضيفبلاضفمىلعوأبيبحوأءقفاوم
حمالمددحتىتلايهءاثرلاىلعثعاوبلانأريغ,قئالخلاولئاضفلا
نمددعياملابحهقدصىلعنهرتامك.هيمارموهفادهأورعاشلا

.هیفءاثرلاغوصينم

هتحيرقاهبتشاجيتلاهيثارمقوفتهللاهمحر-نيدلارونو

ضرفلالبنىلارظنلاب.مهيثدحموءارعشلاىمادقنمريثكيثارم
ءاثرلايفهدجتالف.يناعملاةلازجوينابملاةوقىلاةفاضافدهلاومسو

قلطنيهنكلوىلكتلاحاونحونينأعفرتيهناامك.ءايحلابابلجقزمي..
نموهلًاذختمهيفةلصأتملاقئالخلاىلعًاجرعمهيثرينمةايحعقاونم
.هتريسريحينممةربعوةظعوةودقءهدئالقدئارفبهعمسفنشي

امهالوأبىٹر:امهعونيفنيتديرفنيتيثرمنملوقأامىلعلدأالو
:اهعلطمويثراحلارصاننبيلعنبحلاصحلاصلاخيشلا

انيزرنإوتاثداحلامكحلانىدتالنأانياسحأتضق

.اتيبنيڻالٹونينثايفعقتةينونيهو
نبهللادبعمامهلاهنباهتيعمبوهيلاراشملاهخيشةيناثلابىثرو

۷۳



مولسنبديمحهدلاوودمحنبديعسخيشلاو,ىديعسوبلا

.اتیبنوتساهتایبأددعةعئارةينيعيهو.يملاسلا

.ناذآلاهبفنشتام

:علطملايفهلوقةينونلاتايبأنمف

انىلبناوتامركملاربغلانيلعىيأيقداصمزعو

:هلوقو
انقلاهيفالايلعلانعاناىتفبسحبالف

:هيثرينمفصيوهوهيلاعمتساو

انيدئاصلانيبدبصلاةامكلاديصريغىضريسيلمامه

انيلمأتلارهبيمزعوايتمجنلاسودتممههل
:اهانجعناينمًافوطقتيبنيتساهتايبأتغلبيتلاةينيعلانمكيلاو

عطاقرامعأللرهدلافعراصلملاضضمىلعريصأ
عئادولاضعبنمناسنإلايفرمعلانإفنوه

عمادملاعفنىسعاففليستنأعمادملافك

عزاجكنملاحلوفصيالرهدلانأبملعاو

ةعاربقرابهلالخنمحولييذلاعلطملااذهقدصأام-:قيلعت-

شعنيورفظلارمثيفربصلاتبنيعباتتمثيغيدينيبًارشبلالهتسالا
بختنملادرسوهيثارملكداريإلماقملامستيالومئازعلاظقويوممهلا
.فاصتإلانيعبرظانلارهبترردوءىلألرمألاعقاويفاهلكفاهنم

ةلوجانذخأنأدعبهرعشيفةددعتملاضارغألاىلاىرخأةرمدعنلو

:يڻارملالوحهعيرس

٤۷-



حلاصحلاصلاهخيشفلخيزعينأ-ىلاعتهللاهمحر-سنيملو

اممو.هيبأجهنىلعريسيلهايإاضهنتسمىسيعهدلويثراحلايلعنب

:اهعلطمىلاعمتسا.ًاتيبرشعينثايفةيئاهكلذيفهلاق

هلدعةقيرطيفاعيرسضهناو هلثمبتيزرنإوءاكبلالخ
نيرشعوةينامثيفمزليالامموزلًاحضاواهيفادبةيئاهًاشنأامك

:لوقياهعلطميفوتيب

هبهاذمكيلعتقاضناودجوهبلاطزعناوهبلطافدجملاوه

الاراهظاو.للانيدلةرصنداهجلاىلعضيرحتلابًاعلومناكثيحو

حضنيايفاصٌءانِإهرعشيفدجناننافةعيرشلاملاعمنمسمطنا
امو.ءارحلادابكألادربيوءةتيملابولقلاييحييذلالالزلابذعلاب

:اهيفلوقييتلاهتيئاحنسحأ

حطشلاوسيلدتلالطبوحتفلاوهللارصنءاجنإ

اهبهزيةدالقعقاولايفيهو.اتيبنيرشعوةسمخيفعقتةيئاحلاو
مزارهئانفبخينتوتابيصملاهيلعبلأتتامنيحوهو.رهدلانيبج
مزعلايفةبالصهديزتلبهلهاكىهوتالوهدضعيفتفتالءايازرلا

:هلوقباهلهتسايتلاةعئارلاهتيئاتكلذلدهشتةميكشلايفةوقو

هندىلعرقتالسوفنةييألاتاورملاالاتأ
هيلعتامهوباسحأببطخلكتلفوافرشتلع

هيزرلالقثاهربصففخمباستحاببئاصلملاتلباقو
هيلعقبتملربصلاالولفضعبرثأيفاهضعببئاصم
هيهبلاتاشاشبلاهبحولتايحمينمتعناصنكلو

اڌاوتيبنيرشعوةعبرأيفعقتوهدئاصقررغنمةديصقلاهذهو

نعًاريبعتتاروصقملاغوصيفنورابتيءامكحلاوءابدألانمريثكناك
مهنولجينمرخافمورثآموأ.مهرخافمومهرثأملًازارباوأمهرعاشم

٥۷„



ريغ.ةروصقمبمهيراجينأهتفيملنيدلارونناف..مهلءانثلانوليكيو

ىلعهناسلهبجهليوهرعاشميفجلتخيامعةربعمتءاجهتروصقمنأ

ىوحفكلاامبدجملابلطاوىوللاوبيبحىركذنعلخ
اوهيفاهلنيملنإوىتفلاويىلعلالينيفدوهجملالذباو

مثءلاونملااذهىلعاهلكوءًاتيبنيرشعوةسمخيفعقتةروصقلملاو

:اهتایبأنمو.ًاتيبنيرشعوةسمخنمىرخأةروصقمباهعبتا

ىهسامًانرقتفاواذإوىهتشابرحلانمسانلاعجشأ

ىقرأنمهاندجولًامظنوًارثنةماعبدألايفهبولسأانعبتتولو

ضايريفهزنتأانويهابتناىعرتسادقو.اهنيبأواهقدأوبيلاسألا
رعاشملاظقوتاتايبأهنمضيذلا.هريغلهدجأمليذلاهيبشتلااذههرعش

:اهيفلوقيةيئابةديصقنمةايحلااهبهتفةدماخلا

بيسهلعاعرلاوةىيربلافزرعماقام

بشخنمفقسبتیبهقىطنسيلدوطلاك

تبهرلااهزعزرالرعنياف

بصتاللحهبیمرتنمماهسبادعلامراو

بسحلاةقياسسانلاييمهلمشدجامأب

يذلاعلاهبيشثيح:ةيبيشتلاكلذعمتاراعتسإلاهذهيعملمأت

ةبلصضرأىلعالارقتسينأنكميالخماشميظعدوطبةلودلازمروه
.ةماخضلاوةبالصلانمتغلبامهمبشخنمهفوقستيبهلمحيالف

يوذدجامألالاجرللعلاىلاةفاضملالابجلاةراعتساعورأامو

٦۷-



)ةيرعشلاهتاراتخم(

يتلاةيفاصلاةآرملاهدحووههنمافوطقانلوانتيذلارعشلاسيل

ملعلااذهللبءبدألايف-هللاهمحر-نيدلارونمدقخوسرانلسكعت

ىلاهومسوبدألايفهنكمتنيبتننأاهلالخنمعيطتسنىرخأبناوج
لاثملاليبسيلعاهنم.هتارقأرئاسنيبةقومرملاةناكملاهيفهأوبتوءهارذ

نمهميظانمةعومجمليتءارقلالخنمهيلعتفقوامرصحلاال
يفرعشلانويعنمدئاصقاهبتاكجردأدقف.هريغلةيرعشلاهتاراتخم

يلدكأكلذببسنعناميلسخيشلاهديفحتلآسالو.ةعومجملاكلت

بحيامًاريثكناك-للاهمحر-نيدلارونخيشلانأهدلاونعًالقن

.اهظفحىلعثحيناكو.هيدلةراتخملادئاصقلاكلتىلاعامتسالا

هللادبعمامإلانيصحلاابأاهبىثريتلاةعئارلاةيثرملا:اهنيبنمو

نبسادرمكةوعدلالاجرنمهناوخاوهءانرقوقحلابلاطىيحينبا
:ةيثرملاهذهعلطمويراشلاةزمحيبأوريدح

يرجياهعمدولؤقتدنهرجفلاجلبتليبقتبه
رحنتلاىلعاهفكأولهباهعمادرمينيعترصيأنا

ربصاذتنكوعومدلابرساليدهعتنکوكارتعاىنا

يردتاهلاممأرثاعمأاهقرافىامكنيعيىذفقأ

)ربخيلعمهليبساولسمهبتعجفناوخاركذم
عيفرلاهقوذىدمناحضوياهلهناسحتساوةيئارلاهذهلهرايتخانإ

.ةيعادلاوبيدألااهبمتهينأبةريدجيهوفهرملاهساسحاو
يتلاةيماللاصاعلانبورمعةديصق-هللاهمحر هتاراتخمنمو

:هیلعلضفنمهلامبهلًارکذمةيواعماهببطاخي

يلدعتالقحلاجهنمنعويلىسنتاللضفلاةيواعم
يلحلاسبلموياهلهأىلعقلجيفيلايتحاتيسن
.يناهفصألاجرفلايبال.يناغألايفاهلوطبةديصقلارظنأ(١)

“۷۷V



اهنميتلامهجلانباةيئاراضيأتاراتخملاكلتنمو

يردأالويردأثيحنمىوهلانبلجرسجلاوةفاصرلانيباهملانويع

حئاوجلانيبامنبهلاوهرقتسمنعبلقلاسيسرنلزأ
هتیئاريناهبنلاناميلسنبناميلسرعشنمهنسحتسيناكاممو

:هلوقباهلهتسايتلاواهيفعدبأيتلا

رقشملافافصلانطباقنلاتبخفرعرعفوقفاتكأنمرادللا

(اربحمدربلاهلهوأنحلاذااهموسرتامجعمًاروطسنأك
ةلزجلاظافلألابةئيلملاةيئارلاهذهنع-هللاهمحر-خيشلالاقدقو

:تاقلعملاىهاضتاهناةعيفرلاةعئارلاىناعملابةزرطملاو
نم-هللاهمحر نيدلارونهبمتمتيناكامىلاةركاذلابدعنلو

نملوحفلاهنعزجعيليوطعابنمهيفهلاموىرابتالمظنلايفةبهوم
.ءارعشلا

كبحيذلا«ماظنلارهوج»هباتكلوقأامىلعهلدأوناهربىوقأف
ةقرفتلاعيطتسيالثيحبىغئاصلاةزوجرأعمعئارلاعيدبلاهمظنهيف

دعبةرماهدحوةزوجرألاأرقنمالإرهوجلاتايبأولصألاتايبأنيب
.ىرخأ

هنمضيذلا.«لامكلاجرادم»هباتكنيدلارونهمظنامعدبأنمو

يذلاهللاهمحر-يمرضحلاسيقنبميهاربامامإلللاصخلارصتخم

دهاوشداریاليعادالو.هعفرأوبولسأعورأيفتيبيفلأهتايبأتغلب

اعمسنمكىأرامفكوثدحدقامرصبتفالاماركلانبااب
ديحوتلاملعملاعماهيفزربأيتلالوقعلاراونأةزوجرأبمركأو

:هلوقباهایاائدتبم

ج.يناهفصألاجرفيبأ.يناغألايفاهلوطبةديصقلارظنأ(١)

.يناهينلاناميلسنبناميلسناويد(۲)



اقرشأدقيذلاللدمحلا

:هلوقباهلًامتتخمو
لوفقعلاراونأهللادمحبتمت

لالخإلاةمصونمةيراع
بلاطلكلافرصاهتيدمأ

:تايبألاهذهباهضرقامك
رمزمجنالراونألاهذه

ىلعلابابرأبابلأاهلف
ىاندقاماهنفيفتبرق
اوفلسدقىلألايخايشأتيل

ااوأرو يف

عساولاجماهيفمهل

ىقتلايوذىهنيفلوصألاسمش

لوصألانمءيشمهأةيواح

لامكلاةقيرطةكلاس

بذاكلوقلكنمهنوصت

رمقوأسمشقارشاالوال

ربتعممهملکتوحو

ررفلااهينابمعضواودهش
رردلااهيناعمللاحتناو

رقلعأمهدرشعاهلو

هتيرعاشنافعدبالوةبوذعوةقرليستيتلاتايبألاهذهعورأام
.هيفةورذلاغولبوبدألايفهنكمتسكعتةأرم

هتموظنمديحوتلاملعملاعمتزربأيتلالوقعلاراونأنمبجعأو

اهيناعمىمسأيفلوصألاملعدعاوقبترخزةيفلأيهولوصألاسمش

اضرعلوصألاىلعدعاوقلاكلتضرعبةزيمتمةيجهنميفاهينابمىلعأو
دئالقنكلولانملابعصهنوكعمسفنلاىلالوصألاملعببحيًايبدأ

رسيلانمةياغهتلعجنفلااذهديجاهبقرشأيتلاناجرملاوتوقايلا
يفعيفرلاقئافلايبدألاهبولسألةيفاوةساردددصبتسلوةلوهسلاو

:ةعاضبيهوةرباعتاراشاالايهامتافقولاهذهفهمظنوهرثن

.ةاجزم

۷۹



))ةغللاويملاسلانددلارون(

يفاهرردسيفنلطقتلملاواهراحبيفصاوغلاةغللايفنكمتملاناكاذإ

ىتشواهنونففلتخميئاهلمجواهتادرفمرايتخايفزربملاواهنماكم

ةغللاهذهيفمامإهنأبفصويويوغللامساهيلعقلطييذلاوهاهقرط

-هللاهمحر-نيدلارونخيشلانافهباصاخًامجعمفلؤيملولوىتح

روثنملاهمالكيفيريبعتلاهبولسأفءةغللايفمامإهناهنعلاقينمىلوأ

يفدجتالف«برعلاةغليفهمدقخوسرىلعكلديةديدعلاهتافلؤميف
املكفءًارفانتمالوًابيرغالوايشوحًامالكهتافلؤمتارقفنمةرقف

املكوبابلاةءارقلمكتنأىلإلصفلاكلذكدشباتكنمًالصفتأرق

الاكلذاموباتكلاضايريفهزنتتنأىلإةمهلاكيفتدقوتًابابتلمكأ
بويعلانمةلاسلاةيوغللابيكارتلاوةرهاظلاةحاصفلاوةرهابلاةغالبلل

الاهتافلؤميفهمالكنممطاقمدارياوةلصفمةساردلماقمامستيالو

اهلنيفلؤمىلعهتريصبوهرصبحتفينأءىراقلاثحأيكلوًاريسيارزن

تادرفملافلمألاغوليحرش»باتكلوألاعوضوملابةلص

.باوبأةعبرأيفوهو«لمجلاو
نمهيلاترشأالاقادصمباتكلاةمدقمنمتافطتقمدروأاذنأهو

.ةيبرعلاةغللايفةذفلاهتبهوم

باتكلاضايريفهزنتلاىلإاهتءارقهدشتةمدقملاارقينملعلو
.هركفشعنياماهراهزأنمفطتقيل

يبريلعاهبنملمجلاليصفتيفةموظنمهذهف:دعبامأ):لوقي
دعاوقنعبارعالااهتنمضلمألاغولبباهمامتدعباهتيمسلجوزع

نموبانطالاووشحلانملاخبابلااذهيفليلجباتكوهوبارعالا

لاحهنمتمظن:لاقوىنغملابحاصماشهنبالباهسالاوليوطتلا

لاحلاردقىلعًاحرشلاحلاكلذيفهتحرشدقوينهذهعسوامءادتبالا



موظنملاكلذىلاةتافتلاينمتحالمثفلأوةئامثالثوسمخةنسكلذو

كلذلعءىرقففلأوةئامثالثوةرشعسمخةنسيفمولعملاهحرشىلإو

هلصأمارمنعروصقنمهيفامتيأرفروكذملاهحرشعممظنلا

اذههتوسكوًايلاخاهنممظنلاكلذناكهتايبأةدايزبهتكرادتفروهشملا

حرشتيقبأمثايراعاهنمحرشلاكلذناكًاللحةبطخلاعمديزلا

ملعيلوًاليلديزجعىلعكلذنوكيلللخنماهيفامىلعلوألاتايبألا

يتجردنيبقرفلانيبتسيلوًاليلقًاليلقومنيامناملعلانأءىدتبللا
لوأاذهويهتنيهقيفوتبوءىدتبيهللالضفبلكلاويهننملاوءىدتبملا
.(هيلاوىلاعتهنملكلاوهيلاراشملامظنلا

:هلوقبةراشإلاىزغمصنلااذهلءىراقلااهيأيعمكردتكلعلو

اذهلوصفلعبتتملاو«يهتنملاويدتبملايتجردنيبقرفلانيبتسيلو»
ىفةراشإلاهذهقادصمدجيًاليصفتوًالامجاوًاليصأتوًاريبعتباتكلا

نعءىبنيضيمولئاسملاضعبيفامهادبأنيذللاحيجرتلاوقيقحتلا

:هفرعملابلايسمجسنمثيغ

مظننمةرتفدعبفلؤملاهبتكاحضاوودبيامكحرشلااذهو

فلؤملوأيهةزوجرألانألحرصلبراشأهنألةحورشملاةزوجرألا

:لوقيوهو:ةيملعلاةبتكملاهبفحتيهل

يلمأتغلبدقماظنلابذإلمألاغولبهمظنتيمس

افهدبعنعللاوفعيفطقافلؤمهليقفنصأملو

ةبترلافالعنإوفلؤمةلزنمًادبأولخيسيلذا

يدتقمنيقباسلابنكينإويدتبمراثعنمولخيفيكف
لوصحفلانممهفلالردمللوصولانعوبنيهمهزإ

ظفحللرسيمهنتمفعفنلاميمعوهفمجحلاريغصناكناوباتكلاو
نأديرأالورطاخلاجهبتورظانللقورتةيسدنسًاللحهوسكيهحرشو



ًاقيسنتواحاضياهعوننمديرفلاحرشلاكلذنمذبنداريابعسوتأ

.لوقآامىلعناهربلادجيلباتكلاتاحفصبلقينأءىراقلابسحف

ةردلاىلعةيثسلابهاوملا»باتكوهفيناثلافلؤلااسأو
مظنيطيرمعلاىيحينبنيدلافرشلةيهبلاةردلاهيفحرش«ةيهيلا

يجاهنصلادوادنبدمحمنبدمحمهللادبعيبألةيمورجألانتم

.يفوصلاريقفلايأيمورجأنبابفورعملا
ريغنيفيطلنيأزجيفرصتخمحرش-هللاهمحر-نيدلارونحرشو

زيمتملاهبولسأنأامكهفلؤماهبعتمتييتلاةعاربلاىلعحضاوليلدهنا

هفرصتنسحىلعرخآليلدارصتخمهنوكعمةيلومشلاوحوضولاب
علطملافشتسيلحرشلاتامدقمنمتافطتقمركذبسأبالوهملعةعسو

.رردلاسفنأمضتايابخنماهءارواماهيلع

مهيلابهاوملامضبهوحنىحننمعفرنمايكدمحن»:فلّؤملالوقي
للذتلابهناطلسلاوضفخنافمهيدلنيبملاحتفلابهتفرعملئالدبصنو

ىلعملسنويلصنوراقولاوةنيكسلابهتمدخيفاومزجناوراسكنالاو

نييبنلامتاخونيرخآلاونيلوألاديسقداصلضفأوقطانحصفأ
رومألاتأدتبمنيزئاحلاهباحصأوهبحصوهلآىلعونيلسرملاو
مهيعباتىلعواهرخافأوىعاسملالضافأنيزراحلاواهرداصمو
هبكرحتامءادتقالاقبسبنيفطاعلاءانثنسحأبمهتوعنلنيدكؤملا
.«كرحتمنكسامونكاس

ةجمربمسراهفاهنأكباتكلاجاتاهبنيزتييتلاتارذشلاهذهنأ
ةليلقلالمجلاكلتاهعدوأففلؤملااهغاصهلوصفووحنلاباوبأمهأل
.ددملاةريزغلاددعلا

ايانثيفهثبامهنعءىبنيفقيقحتلاوقيقدتلايفهعابلوطنعامأ
ةبلحناسرفنمناكفاهيفهيأرىدبأواهشقانلئاسمنمهتافلؤم
ةذفلاةيوغللاهتبهومودبتو.ححصيولدتسيوحجريودقنينايبلا

لكشمحاضياوأقلغتسمحتفومهبمحرشليربنيامدنعةيلجةحضاو



ثحبلاىلإهحرشداريامىلععلطملاجاتحيالحاضياولميالبولسأب
.رخآفلؤميفهنع

ىلعدرلايفنانملاضيفىلعنايبلاضور»هامسيذلاهباتكو
هلرصاعملايدشارلادمحنبديعسةمالعلل«نارقلامدقىعدانم

نمصتاذهوءلوقأامىلعليلدزربأهيثارمضعبهيفربحيذلا
صوصنلاتارشعنمدحاووهوءىراقلايدينيبهعضأباتكلا
احراش-هللاهمحر-لوقي.ةيندللافئاطللاوةيوغللاثحابملابةلفاحلا
:تييلااذهل

ناتهبلاصلاخنمهتسبلايذلابيغبسوقنعمهتيمرو
نومرينيذلاوإ»ىلاعتهلوقدحىلعفذقىنعمبىمرف)

.سوقلانعرتولايمرنمذوخأمءنهنوفذقييأ

اسوقيمسوءميدقلانامزلايفيمرلاةلآثنؤيوركذيسوقلاو
.هئانحنال

ىلاهبهبشملاةفاضانمهيلاسوقلاةفاضاويدعتلاوملظلايغبلاو
:رعاشلالوقدحىلعهبشلا

ءاملانيجلنعليصألابهذىرجدقونوصغلابثبعتحيرلاو
هنعردصتيغبلانأوهسوقلابيغبلاهيبشتيفعماجلاهجولاو

:لوقتبرعلانألنعبسوقلانرقوءناويحلاةينبلةدسفملاءايشألا
اذاالاسوقلابتيمر:لوقتالو.سوقلاىلعتيمروسوقلانعتيمر

اوحتمهنأبراعشانعبهنرقيفو.ديلانمسوقلاسفنءاقلااودارأ

عوضومناكمهسلانأبراعشاىلعبهنرقيفوهنعمهسلا
ارقنمجاتحيأتيبلايفتدرويتلاتادرفملليلجملانايبلااذهدعبف

.ةغللامجاعميفاهنعثحبللصنلااذه
نمهيفالزربهنكلوتادرفملايناعمىلعًارصتقمنايبتلاسيلو

هبشملاةفاضإنملماحلاسوقلابىغبلاهيبشتىفامكةيغالبفئاطل

.يملاسلاةبتكم-ناناضيفىلعنايبلاضورةطوطخم(١)

- ۸۳



تارشعلادجناذكهو‹امهنيبعماجلاهبشلاهجوركذوءهبشملاىلاهب
.هينونلاهذه.اهبحرشىتلاصوصنلانم
يفتادرفملاعضولتاليلعتلاوتاهيجوتلايوغللاهلياحتيفامبذعأو
ةيمستقالطارداغيالفتايمستلاوتاقالطالاولمجلانماهعضاوم

حاضيإلاوليلعتلانماهظحاهاطعأالإةبسانمنايبىلاجاتحتءيشىلع

الاثمذخأنلزاجملاتاقالعوتاراعتسالاوتاهيبشتلاىدلامىسالو

:تيبلااذههبحرشيذلاصنلااذهةلثمألاتارشعنيبنمًادحاو

نانعريغبيوهتةءاوشعبكارلهجءاديبًافسعتم
«مهينمرو»هلوقيفءاتلانملاحًافسعتم»:هللاهمحرلاق

اهكلساذاقيرطلافسعتهنموةيؤرريغنمءيشلالعفوهفسعتلاو

.دصقريغنم
كلاسلاديبيهنألكلذبيمسوءهيفءاماليذلاعطقنملاناكملاءاديبلاو

ًالؤافتهدضبءيشلاةيمستبابنمةزافماضيأىمسيوءهكلهييأهيف
.هتمالسبًالؤافتًاميلسغيدللاةيمستكاهراطخأنمزوفلاب

راطخألابهبحاصكلهيامهنمالكنأعماجبءاديبلابلهجلاهبش
لهجلاوهوهبشملاىلاءاديبلاوهوهبهبشملافاضأوهيفةعمتجلاا
اهنأكةفاضإلاكلتنأللهجلاباكترانمعماسلاريفنتهللصحيل
«دسأديز»انلوقنمغلبأوهفاهريغالءاديبلاكلتوهلهجلانأرعشت

اذهاهدحأًاعاونأفاضمللنأمهوتهبشملاىلاهبهبشملاةفاضانأل

ةعونتممظانلامالكيفءاديبلانأكفصوصخلملااذهىلافاضملاعونلا

لصحفلهجلاىلااهتفاضاباهصصخفهريغءاديبولهجءاديبىلا

ىلإجاتحاامحاضيإلالكحضوأنأدعبتيبلااذهحرشمتخيمث

:هلوقبلمجوتادرفمنمنایب
هلزييمتاللجرةلاحبقحلالهألفذاقلااذهةلاحفنصلملاهبش»

تاذءاديبيفهبضقنتاهعنميماجلالواهلرصبالسرفىلعًابكار

.يملاسلاةبتكمنانلاضيفىلعنايبلاضورةطوطخم(١)

“۸



نمةعزتنمةئيههبشملاوهبهبشملانيبعماجلاو.اهكلاسلهكلهمواهم
:هلوقدحىلعهيبشتلاهجوف.رومأةدع

(”اروننيحةيحالمدوقنعكىرتامكايرثلارجفلابحالدقو
ركفلاكلميالفهلاثمأوصنلااذهيفهقوربحولتنايبلارحسنإ

.نايبلايفمامإةغللايفمامإهنااهئشنململسينأالااهيفلوجييذلا

يفهترازغعملاونملااذهىلعجسنهعوننمديرفلاباتكلااذهحرشو

تاليلحتلانمهيفامسيلف«نآرقلامدقىعدانمىلعدرلا»هعوضوم
اهبىهزيةيهبللحالاةينايبلافئاطللاوةيوغللا

ةيوغلثحابمنمهيلاقرطتياميفججحلاةماقاوقيقحتلانعامأ
باوبأيفًالصفمكلذدجتكنافلوصألاملعبةرشابمةلصاهلىتلا

.«لوصألاسمشهبحرشيذلا«سمشلاةعلط»هباتك

يظفللاكرتشملاثحبميفهتحيرقهبتداجاملاثملاليبسىلعو
دقوءاهيلعتاباجالاوةلدألاضرعدعبحيحصتوحيجرتنميونعملاو

وهامناهلحموهدوجويفنيفلتخملانيبفالخلاناهيلعرابغالامبنيبي
.(”یظفلفالخاليونعمفالخ

و«نم»لامعتسايفلوصألاةمئأوةغللاةمئأهلاقاملقنامدنعو
نأهلصاحامصلختساءالقعلاتافصوأمهريغوءالقعلاتاوذل«ام»
«ام»ةلالدو«ةيزاجمةلالدىهامنالقعينمتافصىلع«نم»ةلالد
«ام»ىنعمبلمعتستدق«نم»نأكلذوءةيقيقحةيعضوةلالدكلذىلع
لمعتستدقو'"'«عبرأىلعيشمينممهنموإلىلاعتهلوقيفامكًازاجم
ءامسلاوإ»ىلاعتهلوقيفامكلوقىلعًاضيأًازاجم«نم»ىنعمب«ام»
(””«كءاسنلانممكلباطاماوحكنافإ»ىلاعتهلوقو(”«اهانبامو

زاجملابذخألاوهيذلامكحلاىلاقرطتوزاجملاماكحأدرسامدنعو

.يملاسلاةبتكمنانملاضيفىلعنايبلاضورةطوطخم(١)
.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو/١٤٠-١٤٠ص١جسمشلاةعلط(۲)

..رونلاةروس(۳)
.سمشلاةروس(٤)
.سمشلاةروس(٥)



زاجملاوةقيقحلانيبظفللادارأاذااميفهيلاوعديىضتقملةقيقحلاكرتو

ركذدعبلوقيوهفةقيقحلاىلعزاجملاةيناحجرراتخارهظأزاجملاناكو

ىلعةلادلاةنيرقلابزاجملاةيناحجرنإ:لوقأو»قيرفلكةلدأوفالخلا
تناكناوهنافةرهاظةقيقحلاةدارانمةعنامنكتملولوهتدارا

لصألاكرتيدقفلصألايهةقيقحلا
ىوقألاليلدللًاعبتناكامناواطابتعانكيملهرايتخانأىرتتنأف

تالامعتسااميسالوةيوغللاثحابملايفتارايتخالاهذهلثمىلالصيالو

.ةغللاتالاجميفليوطعابوذالإاهتازاجمواهقئاقحيفظافلألا

نأءالجبحضوأاهتالامعتساواهيناعمركذو«وأ»ىلعهمالكدنعو

تسيلوامهنيبهطسوتملانيئيشلادحألةعوضوميهامنا«وأ»

ريغوأبارضإلاوأماهبإلاوأكيكشتلاوأكشللةقيقحلايفةعوضوم
لعجلب.اعضواهديفت«وأ»نأةغللاةمئأركذىتلاىناعملانمكلذ

اهتضتقاتالامعتسالتارمثاهرابتعابنئارقلاىلالاوحألاكلتدرم
(.يناعملاكلتللصألايفةعوضوم«وأ»نأاهللاوحألانئارق

جرعينأنودايحطساهتالامعتساو«وأ»يناعميفهمالكنكيملو
رهظيرارسأوفئاطلنمتالامعتسالاكلتضعبهيلعيوطنيامىلع

ىلاعتهلوقيفامكيهنلادعب«وأ»مومعىلعهمالكدنعًايلجكلذ

مومعلااهتداقايفرسلاو»هلوقيفوأًامثآمهنمعطتالوإ
ءافتنابالاروصتيالمهبملادحاولاءافتناونييعتريغنمدحألاهناانهه

ادحأعطتالهانعم«اروفكوأًامثآمهنمعطتالوإىلاعتهلوقفعومجلا

يفنلاقايسيفةركنوهومهنم
ضيفنمضيغىهامنإةليلقلاتاحفصلاهذهيفهتدروأامواذه

فشتستتاراشااهنكلوءايصقتسمالواينغمسيلوءرحبنمةرطقو

.نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآوءةيوغللاوةيبدألاهتيصخشاهنم

٢٤٠۲٢٠۲ص١جسمشلاةعلط(١)
۲۳۳صقباسلاعجرملا(۲)
ناسنالاةروس(۳)
٢۲۳ص١جسمشلاةعلط(٤)

“٦۸ا



:ةسماشلادءارضلا

اققحمواهيقفيلاسلا

يفاوصلادمحأنبحلاص.د/دادعإ

:ميدقت

ىضروءةمعنلاانيلعمتأوءنيدلاانللمكأىذلاهللدمحلا
الاهلاالنأدهشأوءهركشأوهناحبسهدمحأوءانيدانلمالساإلا

ءملحلابهنيزو؛ملعلابناسنإلامركأ؛هلكيرشألهدحوهللا
ةجحملاىلعانكرتءهلوسروهدبعادمحمانديسنأدهشأو
ملسوهللاىلص..كلاهالإاهنعغيزيال..اهراهنكاهليل..ءاضببلا

:ىجدلاحيباصموءىدهلامالعأهبحصوهلآىلعوهيلعكرابو
.ىفتقاومهجهنىلعراسوناسحإبمهعبتنمونيعباتلاو

ريستةيمالسإلاةمألاوءيمالسإلاخيراتلارجفذنمف:دعبامأ
نيطاسأديلختييفتانايبلاةعصانءتاحفصلاةقرشمةريس

نيذلاركفلاةداقاهتمئأولوألاليعرلانماهتالاجر
تاءاطعوةّيهبتافلؤموءةيرثتاماهسامهلتناك

ءذاذفألاكئلوأهاجتنمضعببيفيديلختلااذه

لكيفمهلضفبًافارتعاو.نافرعلابءافولمحيفرشمفقومهيفو
.ناديم

راكفألاوةلايسلامالقألاباحصأنمريثكمهسأدقلو

هقفلايفةميقلاتافلؤملانمةعومجمراهظايفءةشايجلا
ريسفتلايفبدألاوةغللاييفخيراتلاوريسلافءديحوتلاو

تاباتكوءىرخأتافلؤمترهظكلذبناجىلاو؛ثيدحلاو
ممألاةادهمهنيذلاةذباهجلاكئلوألمجارتلايفةعونتم

.اهتساسواهوركفموءاهتداقو

“۸V



مالعألاةمئألاريسراسميفيتأي-عضاوتملا ثحبلااذهو
ىلعفرشييذلا«يبدألاىدتنملا»نمةميركةوعدىلعٌءانبو
نبيلعنبلصيف/ديسلاومسلابحاصةكرابملاهتامامتها

.رقوملاةفاقثلاويوقلاثارتلاريزوءديعسلآلصيف
ةمهمىلإدنستنأناكمبةداعسلانموربيكفرشلهناو

ههاجتبجاولاضعيبءافو‹ميظعلاددجملااذهنعةباتكلا

ىدتنملا»ةسائرنماهتيقلتيتلاةميركلاةوعدللةباجتساو
انتمئأهاجتةكرابملاهدوهجييفاقثلاحرصلااذهلًاردقم«يبدألا

.مالعألا

ايعوضومًاضرعاذهيثحبيفمدقأنأًادهاجتيعسدقو
.ةيسانملالالجومءالتي

دنعةفورعمةيلمعلاواهنمةيملعلامامإلااذهةناكمنأاميو
هنافةماعةفصبمهربغدنعوةصاخةفصبنيينامعلا
ةحفاطلاوءةفرعملاوملعلابةئيلملاةدلاخلاهتايحبةطاحإلالع

نمهيلعقدغأوهتاءاطعنمهللاهاتآدقف,ءةجهوتملاةربنلاراكفألاب

ةيارلمحلًالهأهلعجييذلاردقلاب؛هتاضويفنمهبهووءهمعن
هيلعهللالضفناكمثنمو؛مالسإلامسابثدحتلاو؛مالسإلا

نوبتاكلاىرابتيامهمهنإ.حوضووةحارصبلوقأو
نلمهتاباتكناف-يملاسلا-ةمالعلالجرلااذهنعنوثدحتملاو
لكيومامإلااذهنعاهبتكأيتلاتاحفصلاهذهو؛هقحهيفت

الو؛هقحضعب هنعهللايضر-هيفوتنأعمطتاليهفعضاوت
نمءىموتتاراشايهامنإءارقلاىلا-يملاسلا-مدقتاهنامعزت
ةدئفأتلعجيتلاءةيملعلاهتاماهساضعبىلاءايحتساىلعديعب

سانلاءالوتبذجيتلاوءهتومدعبوهتايحيفهيلايوهتسانلا

“۸۸



لعشمةعفارو.ةوعدلاءىدابمةلماحءربظنلاعطقنمهل
ءقافآلارطعيىذشاهرببعواهقبعلكنمتلعجف.ملعلا

:ةيتآلارواحملافثحبلااذهصيخلتنكميوبولقلاليمتسيو
.هتأشنحمالموهدلومسمشقارشإ:لوألاروحملا

هخويشوةيقاتسرلاةسردملابهقاحتلا:يناثلاروحملا

.لمعوملعةرجه:ثلاثلاروحملا

.اقيقحتواهقفاهتيمهأوهتافلؤم:عبارلاروحل
.هللاةمذيفيملاسلا:سماخلاروحملا

حرصلااذهلىنمتأنأالاةمدقملاهذهةياهنيفينعسيالو
نيطاسأىركذءايحإلهقيرطقشينأ«يبدألاىدتنملا»يملعلا
يفرصعءكرابملانوميملارصعلااذهيفءءاطعملادلبلااذه
.ىدفملاداليلاناطلسلةديشرلاةدايقلالظ

.قيفوتلاهللابواذه

ثحابلا

7



لوألاروحللا

.هتأاشننمحمالموءهدلومسمشقارشإ

.ةاشنلا.....دلوملا

م

یده

ةياغىلالوصولاىلعمهمزعاودقعالاجردهشينامعلاانخيراتنإ
ىلعمهتايحاهلاورذنمث,افصلاوةلادعلاوءيقرلاوومسلايفتهانت

.ءاطعلاولذبلاوءةعاجشلاوةيحضتلايفىهانتطمن

هدلومسمشقارشاناكيذلا«يلاسلاةمالعلا»لاجرلاءالؤهنمو

.دلاخلانامعخيراتيفًاديدجًافطعنموةقداصىؤر

:دلوملا

نينامثوتسونيتئاموفلأماعةايحلارونهانيعتحفاصدقل

«نيقوحلا»ىمست«قاتسرلا»لامعأنمةيرقيله١۱۲۸ةنسةيرجه
عرعرتو؛هدوعبشىتحءاهضايرنيبىلوألاهتأشنًاشنو.اهيفدلو

ناكوديمحهدلاوةسردميفميركلانآرقلاأرق؛هركفدقتاو؛همسج

.اعروًالضافًالجر

اتنثِإكاذنأهرمعوهرصبفكينأ-ىلاعتوهناحبسهللاءاشدقلو
ءاكذو٠ءقراخظفحبمتمتيناكذإهتريصبحتفهللانكلوءةنسةرشع

ناكدقلف.هروصتامعيمجطقتلتيتلاةروصملاةسدعلاكةركاذوءداقو

هظفحوالإهباوبأوأملعلالئاسمنمءيشىلاعمتسيالهللاهمحر-

هءايلوأوهءايفصأهللااهعدوييتلاتايصاخلانمهذهلعلوءًانقتمًاظفح
.هتعاطلهو

7۳



بشنأدعبهلهأثدحنأءهتركاذةوقوءهظفحةردننمناكدقلو
هناءاهاياللاهحنمىتلاةمعنلاًاركاذوءهيلعللالضفبًاثدحتمءهدوع

:ةأشنلا

دقلو.ءاكزلاوءاقنلاو.فافعلاورهطلاةأشن هنعهللايضر-اشن

نعءهتلوفطنعنيثدحتمءهنارقأوهدلبلهأثيدحهذههتأشنتناك

لفطهنأباهمظعأاممهضعبددریءاهدهاشمنعءاهقارشانعءاهتامس

اوناکمهنإريغءهللاالإههنكملعيالًابخمرسىلعيوطنيهنأوريغ
تاونسالاىهاملعفلابوءمايألاويلايللاهفشكتسرسلااذهنأنيعنتقم

يتلاةلوجرلارسكلانهفعيمجيفرسلاكلذفشكناىتحلئالق

يضر-حبصأدقلفءريمضلارسكلانهوءنيعونذأوءبلقلكءلمتناك
نمهللاهحنمدقلفءملعلارسكانهو.هموقوهعمتجمريمض هنعهللا

خيشو.ةدئفألاىوهموءراظنألاطحمناكفءةريزغلاةيملعلاهتاضويف

هتايحفبوصوبدحلكنملبإلادابكأهيلابرضت.لمعلاوملعلا
دهملانمًاءدبتامسقلاةءورقمملاعملاةحضاوتحبصأءرارسأاهعيمج

.دحللابءاهتناو

e

ةمدقماضيأو١٠٠صيملاسلاهللادبعنبدمحمخيشللنايعألاةضهن(١)

۹ا



يناثلاروحا

.اهيفهخويشوةيقاتسرلاةسردملابهقاحتلا-

:هخوىش....ةسردملا

:ةسردملا

قاتسرلاو(قاتسرلا)ةنيدمبعقتملعلااهيفىقلتيتلاةيناثلاةسردلا

نمرطسلاو‹سانلانمفصلاقدزرلاءىرّفلاوداوسلاءارلامضب

.لخنلا

نعدعبتيهوءقادسرلاو.قادزرلاوقاتسرلا:تاغلثالثاهيفو

.«ةعنصملا»ةيالوبونجءرتموليك١٠٠نمبرقيامةمصاعلاطقسم

يف«قاتسرلا»ةنيدملاهذهيفةمجًامولعىلاسلاانخيشىقلتدقلو

رابحألاءاهقفلاوءرايخألاءاملعلابرخزتتناكىتلاءةسردملاكلت

نبهللادبعةمالعلاخيشلاو:يكمللافيسنبدشارخيشلاةمالعلاك

نمريثكلانيروكذملانيخيشلانعذخأف.مهريغويمشاهلادمحم
ملاعلاوهفءاميظعًاطسقةفرعملانملانوءاريبكاوأشملعلايفغلبدقل

ةنسةرشععبسكاذنأهرمعوفيلأتلايفعرشءعرابلافلؤملاوءلماعلا

ًايفاواحرشاهحرشبماقمث«لمجلايف»ةروهشملاهتزوجرأفلأثيح

.هملعةعسوءهمهفةوقوءهئاكذةدحىلعلدياممءاعماجًاققحم

:يكمللاخيشلا:الوأ:هخويش

دشارةمالعلاخيشلاىلعذملتت-يلاسلامامإلا-نأًاقباستلقدقل
ةيعامتجالاوةيهقفلاخيشلااذهةناكملو-هللاهمحر-يكمللافيسنبا

ءىراقللنيبننأانبردجيلملعلارثكأهنعذخأيلاسلاانخيشنوكلو
.ةكرابملاهدوهجوهتايحنعةحملميركلا

نيتئامونيتسونينثاماعدلو.يكمللاديعسنبفيسنبدشاروه
ناكومولعلاملعتواهبًاشنف«قاتسرلا»نم«يرمق»ةلحمبفلأو



دجامةمالعلاخيشلاونازعنبدومحنبلصيفدهازلاديسللًامزالم
«ةيقاتسرلاةسردملاب»اسردمتقولانمةرتفىضقويربعلاسيمخنبا

هنأهتضهنيفيملاسلاهللادبعنبدمحمخيشلايوريو.يرمقدجسميف
ىقلتلجأنمروكذللادجسملايفةبلطلاهيلاعمتجيناكهللاهمحر-

هبالطهاجتةصلخمًادوهجلذبيخيشلاناكوءهنيعمنمٌلعلاو.ملعلا
يفةءاضالاهسفنبءيضيناكليللانجينأدعبفءاعضاوتمناكو

بالطاهلوحقلحييكلتادحوعبسحيباصملاددعغلبثيحدجسللا
().ملعلا

ةمالعلاانخيشمهنيبنم«ءاملعلانمةلمجهيديىلعجرخت
دمحمدهازلاةمالعلاخيشلاويكمللافيسنبملاسخيشلاويلاسلا

.ريثكمهريغويحاورلاسماشنبا
ةوعدةوعدلابًاضيأمتهيميلعتلاوملعلابهمامتهابناجىلاناك

هتوعدلالوءتابرقلافونصىلاةقياسملاوءتاربخلاىلاةرباثمللسانلا

ىلعمهلاومأسبحبءاينغألانمريثكعربت«سانلابولقيفرثأنمهذه
ةميقتافلؤمهلو.حالصلاوربلاباوبأفلتخمودجاسملاونيملعتملا

«كسانملاملعيفكلاسملا»ءتافلؤملاهذهنيبنمءةيمالسالاةبتكملاترثأ

رشنيف»ىرخأو«ملعلالضفيفةموظنم»و«كولسلايفةموظنم»و
ءارآوءةدلاخفقاومهل.ًاعروًالماعًاعاجشًامادقمالجرناك«قحلا

هنسنيعيسویدحاْغلييرمعنعةيرجه۲ماعيفوتءةعطاس

اممولعلانمخيشلااذهىوحريخلاوحالصلاولمعلاوملعلايفاهاضق

.هنارقأهبقاف

هبلمعلاوملعللهتايحرذنءهلاثمأىلاةجاحبنامعوتقويفشاع

.نوضارهنععيمجلاويوت

٢۲۳صنايعألاةضهن(١)

۹۳



:يمشاهلاخيشلا-ايئاث

دمحمنبهللادبعةمالعلاخيشلااضيأملعلامهنعذخأنممو

همحر-یارءهعرووهدهزوهلضفبماعلاوصاخلانيبفرعيمشاهلا

انهنميتأتلاومألاوءنيملسملانمنيفظومنعثحبتبصانملا-هللا

تابخالانعفراصهفرصالو؛ميلعتلاوملعلانعكلذهلغشامفكانهو

هللاءاضريهةدحاوةينمأيفهينامأرصحنتءمويقلايحلاهللمعضاوتلاو

ريخلاىلاسانلاةوعدوءحلاصلالمعلاوملعلايفهتايحىضقءهدحو

.ىدهلاوربلاو

-اهشاعةمهلاميظعولاسبتسالابةئيلمةايحنمةضموهذه

.هنيدوءهلوسروهللاليبسيف-ىمشاهلاةمالعلا

ءارهزلاقاتسرلاةسردمبقحتليلءهيلا-ىلاسلامامإلامدقامدنع

لالجالاوبحلالكلمحييذلانونحلادلاولالابقتسااهخويشهلبقتسا
مودقءمهتذمالتةمئاقىلاهمامضنابوهباحرفميظعلاقوشلاحناوجو

دادزتمویلكعموًاضعباهضعبيدانيمايألاتضمْو.نوميموكرابم
ءاضموءهئاكذةدحوءهذيملتةباجنذاتسألاىأرامدنعوءيملاسلاةمه

عمدعومىلع«ىملاسلا»نأكوءدهاشملاكلتباحرفهسفنتراطءهمزع

يفرونلاطويخناعباتيةرباثمودجباذخأف.يمشاهلاويكمللانيخيشلا
.دعباميفًامامإحبصأيذلاءيملاسلارونلاهجوتامسقىلعاهارسم

هيلاسلجهلضفوملعلانعثدحتيًادحأعمساملكيلاسلاناكو
وأهنمةملكبثيدحلامعطيةلءاسملانيبو٠تفاختمسيفىغصأو

الإملكتياملقءيأرلاوثحبلايفةكراشملاقيرطيفاهلسريتاملك
ءعبطلاءىداهًاباشرصبيءةيملعلاهتناكمنارهظيءاحيالاوريثأتلاو

ةلفاحةحاسةيلخادلاهحناوجيفوهامنيبتمصلاداقو«تمسلاريثك

.حبستتاوصأوءىلصتديشانأوءججؤتةطشنأءةكرحلابهئيلمءةفرعملاب
ةيهلاةيانعنأاكردأاهيفاموةحاسلاكلتناخيشلادهاشامدنع



:هلهأومالسإللبحىلعادهاشءاناسلهلنإويلاسلاخيشلاىعرت
.هئاملعًاطخنمولب.هئادعأديكنمطقفسيلءهضايحنعدوذلاو

يلعنبحلاصخيشلادلب«لياقلا»نامعنمةيقرشلاىلارجاهامدنع

ىلخنلاىدنكلادمحمنبديعسخيشلاهراز-هللاهمحر-ىثراحلا

BB:هلوقيملاسلاةمالعلالجتراف
ىدخعاملثمكدنعأيدخكلاانخيشايالأ

:هللاقف؟خيشلااهيأكدنعاميدنكلاخيشلاهيلعدرف

دعبلافمجنلاقوفتممهالعلليدعو
؟تغلبنيأوممهلاكلتوأشكرديلهلامعأوهتريسلءىراقلانإواذه

.:خيراتووحنوءقيقحتوهقفوءةدايروةدايقوءلمعوملعهتايحف
.ربلاعاونأنمكلذريغىلاحالصاوحالصو

:يربعلاخيشلا-اثلاث

دجامدهازلاةمالعلاملعلامهيديأىلعىقلتنيذلارايخألاءاملعلانمو

«ءارمحلا»هدلبىلاةبسنيوارمحلايربعلادشارنبسيمخنبا
ھه١١۱۲ماعلیقوھه١١۱۲ماعبجررهشيف-هللاهمحر-دلو

ءاربغلاىبأهدلاورجحيفىلوألاهتأشنًاشنفءءارمحلادلببمدكةيرقب

۱().بعللاووهللانعًاديعبدشارنبسيمخ
يلاعمىلاليملاوءريخلابحوربلاوناميإلاىلعهدلاوةسردميفىبرت

ذخأوءيودعلاملاسنبرصانخيشلانمةباتكلاوةءارقلاملعت.رومألا

.هدلاونمديحوتلاءىدابمووحنلانمًاطسق
ليلجلاديسلامايآكلذو«قاتسرلا»ىلالقتناهدلاويفوتنأدعبو
نمسانلانيبفرعاليديعسوبلانازعنبسيقنبنازعنبسيق

.مهاياهعيجشتومهلهبيرقتوءءاملعللهبحملعلايفديسلااذهةبغر
دعبهلدقعيذلاسيقنبنازعديسلاهنبامزالديسلااذهيفوتالو

.ةمامالاب

نماهعيمجهتايحرذندقلفءنامعءاهقفربكأنميربعلامامإلاناك
ةيهقفلاهفراعمبناجىلإو«ىوتفوءاضقوًاسيردتوًاملعتلجأ
.ةمكحلاوظعولايفءارغدئاصقهلءديجمرعاشوهف



تعمجوللاقيو.مولعلافلتخميفةيمظنوةيرثنةلئسأىلعةبوجأهل
.تادلجمةعبرأاهنمنوكتلةيرثنلاهتبوجأ

اماريثكو.نيمدقتملاءاملعلاعابتاىلعديدشلاهصرحهبفرعامم
مهلعمسوأالعفمهنمىأراذا,نيرخأتملاهرصعءاملعىلعبضغيناك

.نيلتالةأرجبهيلعدرفلسلافلاخيالوق
ءاملعهنعجرخت.نيققحملاءاملعلارابكنمخيشلااذهربتعيو

:يملاسلانيدلارون«قاتسرلاب»هتماقانابإهيلعارقدقفءنوريثك
علاصنبديعسخيشلاوءيربعلاديعسنبميهارباةمالعلاخيشلاو

دشارنبملاسخيشلاوءيئانهلارهازنبلالهنبيلعخيشلاويربعلا

رورسنبتباثخيشلاويربعلاردبنبملاسنبدمحمخيشلاوءيربعلا
.ريثكمهريغويبالغلا

:ةليلجتاماركهلیورتو

يفكلذدهوش«هتومدعبداوسلاهيلعبلغهتيحلرعشنأاهنم-
.هزيهجتوهليسغتلاح

.رمعلارخىلاهناسلوهلقعوةعمسهللاظفحاهنمو-

نعزجعيملوتاولصلافلتخميفدجسملانعهعاطقنامدعاهنمو-

.هداروآوهتدابعنمءيش

مرحملارهشنمنيرشعلاوعبارلامويلارجفيفهللاهمحر-يفوت
.نوضارهنعنوملسملاوه١١٤۱۳ةنس

يفوءهنيعمنمٌلعلاوملعلابلطلجأنمتناكاذاةرجهلانسحأام
نيدلايفاوهقفتيلةفئاطمهنمةقرفلكنمرفنالولفل»ميركلانآرقلا

(«نورذحيمهلعلاوعجراذامهموقاورذنيلو

سمتليًاقيرطكلسنمو):ٍيَيهللالوسرلاقفيرشلاثيدحلايثو

.(ةنجلاىلاًاقيرطهلللالهسًملعهيف

٢۳۸صنایعألا.ةضهن(١)

١۱۲ةيآةبوتلاةروس(١)

٦۹



تثتلاثلاروحللا

:ملعلالجأنمةرجه....لمعوملعةرجه

يلعنبحلاصخيشلاتيصولعنع«يلاسلا»مامإلاعمسامدنع

دليىلاهللاهمحر-رجاهلعفلابوهبيقتلينأهسفنتقاتىثراحلا

مزعدقلوءةيرجهنينسنامثوةئامثالثوفلأةنسكلذو«لباقلا»
هدنعثيلوءهرمأللثتمافءلباقلانطوتسينأهيلعيثراحلاخيشلا

ةمالعلاربتعيوءهدئارفنمجرختسيوءهدئاوفنمطقتليهلًادضاعم

.ملعلامهنعذخأنيذلاهخويشدحأيثراحلا

:هتضهنيف-نيدلارونلجن-يملاسلاللادبعنبدمحمخيشلالاقو

يفةرهشوًارفاوًاظحىتوأدقلدحأعلاصخيشلاناكف»

ءيحاونلارئاسنمرايخألاهيلادفووءلبإلادابكأهيلاتبرضفملعلا

لوصأوءهقفلالوصأوثيدحلاوريسفتلاكءملعلانونفرئاسيفسردو

يفوتىتحلاحلاكلذىلعمادوءقطنملاويناعملاووحنلاوءنيدلا
ىلعهدعاسوحلاصنبىسيعخيشلاهدعبدضاعمثخيشلا
ةمهلاولعوةسايسلانسحنمكلذيفىدبأو..رومألانمريثكلاريبدت

ٴ«بیجعلک

ربحلاوهف.ءلوقعلارهبيام؛هتفرعملومشوهتفاقثعونتلناك
يتلامولعلافلتخميف..نآرقلاريسفتيفءءيشلكيفنطفلاقذاحلا

سانلاهيتأينيثحابلادصقمناكدقفمثنموءاهيلاانرشأ
.هيلعاوهقفتيلوءهنماوعمسيلءنامعنادلبفلتخمنمتاعامجوادارفأ

ءذفانءاكذبعتمتسيةداقولاهتركاذبناجىلاهللاهمحرناك

.هيلاعةمهوءةغلابةنطفو

يفوهوءاحوضوسمشلاءوضكةشقانملاوثيدحلايفهتجحتناك

لب.بسحفعانتقالاواضرلابًامعفمةّشقانمكرتيالءهراوحوهقطنم

.هبولسأوراوحلاةنطفوءهتعوروقطنلالامجنمةطبغلابًامعفمو

- ۹۷



ناامفءروهشملاخيشلادجسميف«حلاصلا»هخيشنعسيردتلاىلوت

ًالاجرهيلعاولبقأوالإءةكرابملاهتماقاو,نوميملاهمدقمبسانلاعمس
نیعراتءهضیفنمنیفشترمءهملعنمنیلهان.هتسردمنیمآًنابکرو
اذاف.لئالقتاونسءهناهربةعاصنوءهتجحذافنىلانيعمتسمءهرهننم

.لمعلاوملعلايفايلاثمًازارطانلجرختةيناميإلاةسردملاهذهب
نعيهنلاوفورعملابرمألاوءءافولاوقدصلاوءءافصلاوصالخالاو
.؟يلاثملانارطلااذهىرتاينمفءركنللا

:هتذمالت

هذيمالت»:هللاهمحر-شيفطا()قحساوبأخيشلاةمالعلالاق

-هنمزيفينعي-نامعبمويلاملعلالاجرناانلقاذاغلابنالونوريثك
ىتح..ةرابعلاهذهىلافيضأو.ريثكمهنمغبندقوءهذيمالتنممهلك
وبألاقمٹ-هللاهمحر-هذیمالتنیمالتنمانئاهقفبلاغفاذهاننامزيف

دمحمهللاديعويأنامعمامامخفألاةمالعلامهتمدقمفو:قحسا

دعبةمامإلابعيوبءيصورخلايليلخلانافلخنبديعسنبهللادبعنب
.«هخیشةافو

كلانهةمامالاةوفصنأكبسحو.ءنوربثكهذيمالتنمءاملعلاو»لاق

هذهوءهذيمالتمهكلملاوةمامإلامهيلعتماقنيذلاو-نامعيفينعي-

ربكأنمءةمألاونيدللىمحاوناكىتح:مهيفاهخفنيتلاحورلا
(«مشاهمحر-هتناكموهنأشولعوهصالخاىلعدهاوشلا

يهو»:قحسايبأخيشلامالكىلعًاقلعميملاسلادمحمخيشلالاق

()«لماعملاعنمةداهش

دشارنبملاسعرولادهازلالداعلامامالاهذيمالتريهاشمنمو

.ةمامالابهيلعدقعنأىلاهرغصذنمهلًامزالمناكدقفيصورخلا

قحساويأ(١)

١١٠صنایعالاةضهن(۲)
عجرملاسفن(۳)

“۹۸



يفرابكلاءاملعلادحأىثراحلاحلاصنبىسيعةمالعلاخيشلامهنمو-

اهعمجةماهةيهقفةبوجأهلوءقحلاةرصنيفةدلاخفقاومهلنامع

تحتنيدلجميفىثراحلادمحنبملاسخيشلاهيقفلاملاعلااهبترو

`.«لئاسملاريرحتيفلئاسولاةصالخ»:ناونع
-كاذنآنامعيف-ىوتفلاوءاضقلاسيئرةكاردلاةمالعلامهنمو-

يفهخيشلادضاعمناكيكلالادوعسمنبسيمخنبرماعكلاموبأ

نونففلتخميفةديدعىواتفوءةميقتافلؤمهلءهرمونامزلاولح
.ةفرعملاوملعلا

قيزرنبدمحمنبللادبعداصتقالاملاعدهازلاةمالعلامهنمو-

بتكيناكثيحنيرهاملاةبتكلانمءديزابأىنكييوكزألايمايرلا

ولءةكرابمةيلمعوةيملعدوهجخيشلااذهلو.هخيشلفيلأتلاتادوسم

بناجىلاءهتيمنتوءنيملسملالامتيببريبكلاهمامتهاالإنكيمل
.اهلاومأحالصاوىرخألانيملسملافاقوأبهتامامتها

وهو.يلئامسلايميلسلاديبعنبدمحديبعوبأخيشلاةمالعلامهنمو

دهعي:ءاضقلاىلوتوًاداقوءاكذوامجًاملعبهونامعءاملعلجأنم

ىلوتويليلخلاهللادبعنبدمحمويصورخلادشارنبملاسنيمامإلا

.ديعسلآروميتنبديعسناطلسلادهعيفطقسمبروخلادجسمبسيردتلا

ًاملعهللاهبهوءيربغألاناخيشنبدمحنبفيسةمالعلاخيشلامهنمو

.ةيعرشمكاحمةدعيفهتسائروءاضقلاىلوتءاظفحو

تاريخللاعراسمناكءيدشارلادمحنبديعسةمالعلاخيشلامهنمو

تالامكلابافصتمو«سفنلاظوظحلًاكرات,راقولاوةنيكسلابافورعم

فقاوموءةميقتافلؤمهلءعفانلاملعلاليصحتيفًارباثمءةيناستإلا

.ةدلاخ

ايقتايلوناك.يدشاربلادمحنبملاسدهازلاملاعلاخيشلامهنمو

.اهلوحامووانسةدلبىلعءاضقلادلقت



هللهلمعيفهصالخالًارظنوءهعمتجمءانبأفيقثتوءهرشنوملعلابةئيلم

.ةقرشمةيملعًاروصهتسردمتجرخأفءهبرةيانعهتبحصءهقلاخ

ناكنيذلانيطاسألاهتذمالتنممهركذنملنمومهانركذنميفىلجتت

يفةيهقفلاسرادملاترشتنا,نيلماعلاءاملعلانمليعرلااذهلضفبو

.هللدمحلاونيدسفملاوداسفلا

نيذلاوهتذمالتربھاشمءالؤهھ›:«نايعألاةضهن»باتکفلؤملاق

دقوالاملعلانمةكسمىندأهلًاينامعدجتاللب.ريثكمهتقبطتحت

(')بهاوملانم
مهوالاءاملعنممويلايفامو»:(”يخونتلانيدلازعةمالعلالاق

(«اهراوأبهلموءاهران

۷٠۱-١٠٠صنايعألاةضهن(۱)

ايروسيخرؤموءاملعرابكنميخونتلانيدلازع(۲)
طصةمدقملا-۳ءْزجلاحيحصلاعماجلاحرش(۳)



عبارلاروحلملا

:اقيقحتوًاهقفاهتيمهأوهتافلؤم
يفةسيفنلاتافلّؤملاكلتفلّؤينأعاطتسافيكبجعيلناسنإلانإ

:يليامةليلجلاتافلؤملاكلتنموءنيسمخلاغلبيمليذلاريصقلاهرمع

:لوقعلاراونأ-ًالوأ
اهنعىنغتيالىتلاةيهقفلازيجارألامهأنمءنيدلالوصأيفةزوجرأ

Bi.ملعبلاط
:«راونألاةجهي»-اسا

ءْزجلاشماهبعبطءةزوجرألاهذهلرصتخمحرشنعةرابعوهو
.«سمشلاةعلط»باتكنملوألا

:«لوقعلاراونأقراشم»-اثلاث

ًاقيقحتةيدقعلالوصألابتكنسحأنمةزوجرألاكلتللوطمحرش
علطااهللاهمحر فسوينبدمحمبطقلالاقءةغايصوًاريرحتو

.«قراشملابحاصنعمأدقل»:هفلؤمبوهبًاديشمباتكلااذهىلع

:«دارملا-اعبار

ءةمالعلاخيشلااهقيقحتواهحرشبماقءداقتعالامظنيفةزوجرأ

ًادیفمًاعماجًاحرشيدنکلادمحمنبنامیلس
:«راونألاسمش»-اسماخ

ربتعت‹اسيفنًاحرش-هللاهمحري-اهحرشدقوءهقفلالوصأيفةيفلأ
.هقفلالوصأيفهبتكمهأنم

هفلؤمةناكمكرديلءباتكلااذهلئاسموباوبأيفلمأتملاءىراقلانإ

.احبضوتوًاقيقحتةيملعلا
بيجنيعييرلامامإلاحيحصلاعماجلاحرش»۔اسداس

لئاوأفشاعنيروهشملاثيدحلاةمئأنم«يرصبلايديهارفلا

.يرجهلاىناثلانرقلا



اهعيمجةعوبطمءازجأةثالثيفعقيلماشلاعماجلاحرشلااذهو

فلؤملاماقثيداحأىلعةلمتشملابتكلانمحرشلااذهريتعيوءةلوادتمو

لاوقأونمحيحصلاثيدحلادينفتلوءاهجيرختواهقيقحتب
.مهئارأةشقانمونيثدحملا

:«لاصخلارصتخممظنلامكلاجرادم» ًاعياس

يبأمامإلاهفلّؤل«لاصخلارصتخم»باتكلمظننعةرابعوهو
()نميلابةيضابألاءاملعدحأيمرضحلاسيقنبميهارباقاحسا

يفةيركفلانيطاسألاوةيدايقلاتايصخشلانمقاحساوبأريتعيو

|.يرجهلاسماخلانرقلايف«تومرضح»

هطيسبتوةيهقفلاهتيمهألارظنباتكلاكلذيملاسلامامإلامظندقل
.تيبيفلأىلعفينتءةماهلاةيهقفلابتكلانمربتعيو؛ملعلاةبلطل
:«لامآلاجراعمباتك» ًانماث

:عيدببولسأيفحرشلامكلذءاجو«لاصخلارصتخم»همظنحرش

ةقلعتملالئاسملابينثيمثءاهحرشلوأيفتايبألايناعملواتتي

ركذيمثءاحيضوتوًاقيقحتةلدألاباهدضعيوءرثألانمهسفنعوضوللاب
هيضتقيامىلعكلذىلافيضيمثءاهلوصأىلااهدريوةلآسملاعورف
ءةلزجتارابعبدعاوقلاكلتنمناكاماهيلادريوءدئاوفلانمماقملا

وللقتسمثحبيفنوكتنأحلصتاهليلدتواهنييبتدعبةلأسملانأىتح
اهردقيالوةفرعملاقحاهفرعيالهنساحموباتكلااذهلئامجوءتدرفأ

ةينامثباتكلااذهءازجأنملمتكادقل.اهيلعفقونمالإاهردققح
نمرثكأيفهلمكينأ-هللاهمحري هنملمأىلعءةمخضتادلجم

رخآناكفهلامكانيبوهنيبلاحموتحملالجألانكلوءادلجمنيرشع
.«فاكتعالاوموصلاباتك»هلحرش

تلصلانبناذاشنبليلخلامامالابادجنتسميمرضحلاقاحساوبا(١)

۔-۲١٠۱



:ماظنلارهوج»اعسات

رشعةعبرأىلعديزتءمكحلاوقالخألاوماكحألاونايدألايفةزوجرأ

عماجلاباتكلااذهةرهشنأدقتعأوءءازجأةعبرأنمنوكتيءتيبفلأ

دوجومباتكلااذهوالاينامعتيبولخيالدقوءهبفيرعتلانعينغت

.مهدیلبومهيكذ.مهلهاجومهملاعسانلاعيمجنيبروهشموهوءهيف
اممريثكلاهيفنأالالئاسملانمريثكلهراصتخامغرباتكلااذهو

باتكلااذهةيمهأىلعانلدياممءهتاحيجرتوهتاقيقحتبفلّؤملاهلمش
ةيدقعلاناسنإلاةايحبةلصاهلىتلاةفلتخملااياضقللًاريسيتوًاقيقحت

.ماكحألالئاسمنمكلذريغىلاةيدابعلاو
:«نامعلهأةربسبنايعألاةفحت»-ارشاع

برعلالاقتناذنمنامعلهألاوحأهتاحفصنيبباتكلااذهمضيو
ء-هللاهمحر-يصورخلادشارنبملاسدهازلامامإلادهعىلااهيلا

.نيسيفننيئزجنمنوكتيو
دنعةيخيراتلارداصملامهأنمربتعي قحب باتكلااذهو

ةمامإلاطاشنليجستونييودتبفلؤملاهيفمتهادقل.نيينامعلا

.سانلانيبةمئألاةناكمومكحلايفاهجهنمواهدوهعواهطورشو
:ةصالخلاو

خيراتنمةمهمبناوجىطغدقرخازلايخيراتلاباتكلااذهنإ

.ياقثلاويركفلاو.يسايسلاويداصتقالاويعامتجالابناجلاك.نامع
فلتخمىفاهريغوهينامعاياضقنع:«ىواتفلا» رشعيداحلا

وبأهدلوركذامبسحءءازجأةعبسىواتفلاهذهتغلبدقو.مولعلا

هذهعومجموءلمتكيملنماثلاءزجلانأالإ:لاقوهتضهنيفريشب
.ةبترمريغةفلتخمعيضاوميفةرثانتملئاسمىواتفلا

لمتشتءءازجألاكلتنمعبارلاوهو«تالكشملالح»باتكاهنيبنمو

ديزيبأهذيملتىلعةفلتخملئاسمنملكشاملولحءزجلااذهةبوجأ
نآمظلايوريامہباجأفهخیشىلعاهضرعفيمايرلادمحمنبهللادبع

.ليلعلايفشيو

-۳١۱۔



اذهبسنينأضحللااطخلانمهنأهيلعهبنأوهبهونأنأبجياممو

.هتبوجأنمدعيوديزيبأخيشلاىلعءزجلا

ةمالعلاىلعلكشأاميههيفةدراولالئاسملانأهتنيبامكحيحصلاو

.-هللاامهمحر-يملاسلارونلاهخيشاهيلعباجأوديزيبأ

:«ٍياوقلاوضورعلاففاصلالهنملا» رشعيناثلا

همحر-ماقتیبهئامثالٹىلعدیزتةعئارةزوجرأنعةرابعيهو

.ایعوضومًارصتخمًاحرشاهحرشب-هللا

عمجيحرشهيلعو«لمجلاحرشيفلمألاغولب»-رشعثلاثلا
.راصتخالاوقيقحتلا

:هيطيرمعلاىلعهحرش»-رشععبارلا

امعةيمهألقيالحرشلااذهو.يطيرمعلاىيحيةزوجرأحرشوهو

دهجومكحمزاجيانمهتاحفصنيبعمجيالةميقلاهحورشنمانركذ

:«ةعمجلاةالصماكحأيفةعنقملاججحلا»-رشعسماخلا

ةالصةيعورشميفججحنمءاهقفلاهلاقامهيفدروأباتكلااذهو

.رصملاماكحأوبجتنياوبحتىتمواهطورشوةعمجلا

:«ةيضابألاةعشأيفةيضرملاةعمللا»--رشعسداسلا

اهيفنيب«يلعنبحلاصخيشلاةريبسيفىلجلاقحلاةلاسر»

|.هئارظننيبهتلزنموهنارقأنيبملعلاكلذةناكم

يفمهمالقأتفرجنانيذلاكئلوأىلعباتكلااذهيفدر-شععباسلا

:اولاق,ةيمالسإلاقرفلايفاوبتكامدنع«ةيضابألا»ىلعءارتفإلاوحدقلا

ءةعبرألابهاذملاتنوكتنأدعبالإدوجواهلنكيملةيضابألاةقرفلانا

ىدبأ-هللاهمحري-فلؤملاف.ركذيفلّؤميألبقنممهلدجويالمهناو

۔-٤١



ءةعطاسلانيهاربلاوةعطاقلاججحلابنورقملايقطنملاهدرباتكلااذهيف

بهاذملالبقاودجوةيضابألانأءارقللًارهظم.مالقألاكلتباحصأىلع

.كاذنآةدوجوملاتابتكملايفترهظةريثكتافلّؤمنأامكءىرخألا

لئاوأنمبيبحنبعيبرلامامإلل«حيحصلاعماجلا:باتكنأيفكيو
مامإلااطوم»روهظلبقفلؤملااذهرهظثيحءثيدحلايفتافلؤملا

.ملسمويراخبلاو«كلام

:«دوهيلاوىراصنلاةفلاخمييفدوهجملالذيةلاسر»رشعنماتلا

باتكلالهأنمنيكرشملابهبشتلانمميقلاباتكلااذهيفردح
ءاضقلااهنآأشنميتلاودعلاسئاسدنمًابورضهيفنيبومهديلقتو

يفاهرهصوءةيمالسإلاةيصخشلابيوذتوءايلعلالثملاوءىدابملاىلع

`.لالضلاورفكلاتاعقنتسم

تاقيفلتلاىلعدرلافةحضاولاةجحلاةلاسر»-رشععساتلا

:«ةحضافلا

داهتجالاةلزنمىطاعتوءهغلبيملوهوملعلاىعدايذلاىلعاهيفدر

.اھلايھيملوهوهنامزلهآنم

يفرعشناويدىلاةفاضاءىرخألئاسروتافلّؤمليلجلاانملاعلو

فهريوءرعاشملابهليامدئاصقلانمهيفءةقرلاوةغالبلاىهتنم

.رئامضلاظقويوسيساحألا

نمف»:يملاسلاةمالعلافصويفيخونتلانيدلازعةمالعلالاق

ءاملعلانيبهتلزنمنيبيوءهتقيقحروصيامبهتمجرتنمملننأقحلا
هفيلأتيفكلذرهظو.نامعبملعلاةسائرهيلاتهتنا:لاقمث..نيققحملا

اهلئاسميفقيقحتلاعمةيبرعلاوةيعرفلانونفلافلتخميفةمجلا

.اهلئاسرواهبتكفيلأتيفةداجإلاو



:نىقحتوةلأسم

نبدجامةمالعلاهخيشويلاسلارونلامامإلانيبيهقففالخىرج

.-ىلاعتهللاامهمحر-يربعلاسيمخ
اميملاسلامامإلاىأراهصخلموءروبقلافاقوأيفةلأسملاهذهو

سانلاعاعرتفاهتوءروبقلاىلعةءارقللةيصولاةعدبنمسانلاهثدحأ

؛ةرومعمروبقلاتراصفءروهشملاربخلاصنبروجحملارمألااذهىلع

.هلوسروهللارمأفالخةروجهمدجاسملاو

لكعجرمو«اهلصأنمةلطابكلذبةيصولانأ«نيدلارون»مكحف

فوقولارذعتينولوهجممهوالإواودجونا«يصوملاةثروللاومألا

.لاوقألانمهيفامرهشأىلعلاملاتيبللوهجملانأىضقف.مهيلع
كلذءاضمابيصورخلادشارنبملاسمامإلا-للاهمحر-رمأدقلو

لخدأوءمامإلاهاضمأفءهلذافنالقحبلوقعفنيالاذا,هذافناومكحلا

عيبيفعرشفءمهتلودزعلءنيملسملالامتيبيفةقيتعلالاومألاكلت
.ةلودلاةجاحيفاهضعب

يملاسلاةمالعلاخيشلاىلابتكيربعلاهخيشعينصلاكلذغلباملف
:ًالئاقمكحلاكلذراكناب

رونهباجأفءاهلتلعجيتلاءاهتنسنعفاقوألاليدبتزوجيالهنا
ناكامريغىلعةسسّؤوملافاقوألاكلتنالطبلةيضتقملاججحلابنيدلا
روبقلاىلعميركلانآرقلاةءارقنأبًاجتحم()ٍوَيللالوسريدههيلع
رازيبنلانأوءةرهطملاةنسلانمالوباتكلانماهلليلدالةعدب
هناوكلبرمأالوانآرقاهعمأرقهناهنعدريملوءهباحصأضعبروبق

۳۸۸صنايعآلاةضهن(١۱)



:لاقو«دبعيانثويربقاولعجتال»:لاقو«اهسراودروبقلاريخ»:لاق

ثيداحالانمكلذريغىلا«دجاسممهئايبنأروبقاوذختادوهيلاهللانعل»
.كلذعنمىلعةلادلاةيوبنلا

فانمكلذوءاهميظعتنمعوناهلءاصيإلانأوءروبقلاميظعتاهنمو

لمعنم»حيحصلاثيدحلايفو؛هرمألبناجموهيدهلفلاخمو
.«دروهفانرمأهيلعسيلًالمع

ربقلاىلعةءارقلانأمكلملسأينإ:هلوقبدجامخيشلادردقلو

عضومىهىتلا.دجاسملانمدجسميفنوكتنأنمعناملاامفحلصتال

يذلاتيملانعةءارقلاةرجألاباهبيونينأءىراقلاناكمابوءةدابعلل

.متلقاممروذحمالثيحةرجألاذخأيفاهبيصوملانعوءاهبهليصوأ
مهضعبفءاهيففلتخمرجألابةءارقلانإ»:هلوقبكلذىلعيملاسلاباجأ

لوقبذخأننحنوءهزاجأءاهقفلاضعبءةدابعاهنالاهيلعرجأذخأعنم

.«هبمكحنونيعناملا
زاوجيفءاملعلانيبفالخلاتوبثملسأانأ»:هلوقبيربعلاخيشلادرف

لوقبكلذيفذخأيصوملانكلوءهميلعتونأرقلاةءارقىلعةرجألاذخأ

:مهلاومأنماهوجرخأوءاياصولاكلتاوذفنأةثرولاوءايصوألاوءنيزيجملا

عسوامكفدريالوفنعياللوقبلماعلاوءنيزيجملالوقبالمع
.مهلاوقأنمءيشبنيلماعلاعسيكلذكف,كلذيفيأرلابنيفلتخللا

ةثرولانمهلذافنالاوكلذبءاصيإلالصأنا:ىلاسلارونلاباجأف

لهاجلعفهناللعفلادرعنمتوفالخلامطقتةجحنوكيالءايصوألاو

يفهمكحريصيفلداعمامانمالافالتخالالئاسميففالخلاعطقنوكيالو

نمموأءكلذيفهدعبنمدحألهضقنزوجيالفهيلععمجملاكهيففلتخللا

.مالعألاءاملعلاوماكحلارئاسنمهيففلتخملايفهمكحتبثي

هربقرازينأىصوأًاملاعالوًامامادجتالكلذلوءهبةربعالفلهاجلاامأ

هملعنءيشباهيفموكحمريغناوألااذهىلاةيقابيهف.ءنآرقلاهعمىلتيوأ
هذهنالطببنآلانحنانمكحدقفءةمألاةادهالو.ةمئألانمانقبسنمم

۷١۱-



ناكاذامولعملانكلوءالوهجموأًامولعميصوملاناكءاوسءاهلكاياصولا

نممهنيبامىلعًاثاريممهيلاعجريةرايزللهبيصوملافنيمولعمهتثرو
.لاوقألاحصأىلعلاملاتيبلمجريلوهجملاو,ماهسلا

:هضارتعاىلعدجامخيشلاو؛همكحتابثاىلعىلاسلارونرمتساف

جاجتحالايفدجامةيشلارمتسامثكلذيفدرلاوةعجارملاامهنيبتلاطو

هيلعظلغيومكحلااذهلوبقيفهفوخيويصورخلادشارنبملاسمامالاىلع
هذهريملهناوءيملاسلانيدلارونرذعكلذبعطقهناسانلانظىتحلاقلملا

امدعبيملاسلاثبليملو...يأرلاهيفغوسياممالوءداهتجالالئاسمنم

هيلاهسفنبًادصاقءاجىتحءيصورخلامامالاىلعدجامخيشلاديدشتىأر

(۱)«هنمهنىبتيوأقحلاهلنيبيل«ءارمحلا»دلبب

:ةلأسملاهذهنمدافتسدام

اهربغوةلأسملاهذهلهقيقحتلالخنمانلرهظىملاسلانيدلارونمامإلا

:بيقنتلاوثحبلاوقيقحتلاءاملعرابكنمهنالئاسملانم

يهوءةعبتمةنسهنأكمايألانمموييفحبصيدقامرييغتبهتامامتها

.ةركنمةعدب

.نيملسملاةملكةقرفتىلاوفالتخالاىلايدؤياممهزرحت-
ءاجامدنعهخيشلهريدقتنمرهظيعيفرلاهقلخوفورعملاهعضاوت-

.هبعامتجاللهيلاًادصاق

:هللاةمذيفيملاسلا
هيرظانممنقينأهتشقانموهثوحبلكيفاصيرحيملاسلارونلاناكدقل

.ءاملعلارابكنمهلثحابلاوأرظانملاناكاذااصوصخهيثحابو
ىلعرصأهنأثيحًاينضمًادهجخيشلانمتذخأروبقلافاقوأةلأسمنأ

كلذانيبامك ةهفاشمهعانقالجأنميربعلاهخيشةرايزلبهذينأهسفن
.ًاقیاس

۳۳۹-۳۳۸صنایعآلاةضهن(١)



نمناكفءارمحلا»دلبيفهخيشبءاقللالجأنمهجوتيلاسلارونلاف

ةيرق»ىمستةيرقىلاءاهجولانمهعمنمولصواملهناهردقوهللاءاضق

اومهاهبورغنموندتسمشلاتناكوءءارمحلاةيالولامعأنم«حبصينب

طتممانخيشباذاوءاهنمةنيعمةلحمىلااوهجوتفءةيرقلاكلتبتيبملاىلع

ًاريرضهنوكلهرصبيملوهوقيرطلاىلعلئامةرجشنصغهعدصفهتلحار
هتلحارنمهاقلأفهالعيفلجوهناحبسقحلاهدارأرمألهباحصأههبنيملو

رفصنمنيرشعلاوسداسلامويلاىلااضيرمثبلوءىوقلايهاوضرألاىلا

.ةكرحلالولشمةيرجهفلأوةئامثالثونيثالثونينثاماع

يفرفصرهشنمرشعنماثلامويلايف«ءارمحلا»ةدلبىلاهرفسناكو
.ةروكذملاةنسلا

نأالاةلحارلانمهطوقبسهببسيذلالاضعلاضرملااذهنممغرلاىلعو

.هشقانيوهرواحيوهعجاريناكدجامخيشلا

نكلباوجلايفادهجولأيالةفورعملاهردصةباحرليملاسلاخيشلاناكو

فاقوأةلأسميفضوخلاليجأتاوأتراءاهجولاوةذمالتلانمرضحنم

ينامهباجأفهيفافلتخااميفدعباميفناثحابتيمثهتيفاعءاجرروبقلا

:يليامىلعاقرتفافيدنعاميربعلاخيشلامهفينألبقةلجاعملاىشخأ
.هتئطختنععجردجامخيشلانأ-

.داهتجإلالئاسمنمةلأسملاهذهنا

خيشلارمأف«ىوزنىلاهولمحينأهيقفارمنمنيدلارونخيشلابلطدقل

نمةبيرقدلب«فونت»ىلافاتكألاىلعلمحينأيناهبنلارصاننبريمح

.اهنمجورخلاهيلعقشو«ىوزن
-ناكوروكذملارهشلانمنيرشعلاوعساتلاهليلهتدايعلملاسمامإلامدق

ةيفاعبًارورسم«ىوزن»ىلامامإلاداعفءاضرمفخأةليللاكلتهللاهمحر

نمرشعسماخلاةليلهبرراوجىلالقتناىتحضرملافعاضتمثءهخيش

نمًاسيفناديصرةمأللكرتامدعبةروكذملاةنسلانملوألاعيبررهش
.بولقلاهبرانأًايحوراهجوتوءبتكلاتاهمأ

۹١۱=



هذىملتهيلعیلصامدعبركذلاةفنأ.«فونت»ةدليبهنامثجیرودقلو

ىلععقيفورعمهربقو.يمايرلاقيزرنبدمحمنبللادبعديزوبأةمالعلا

()«ةيرقلاكلتنملبجحفس

:ةمتاخح

:ةيلاتلاجئاتنلاىلاةسمخلارواحملاكلتنمصلخن

.هیقاث

.مهفلاوظفحلا
جراعمباتك»كةرخازلاةيهقفلاهتافلّؤمكلذىلعانلدتءامهلمًاهيقفناك

يف«سمشلاةعلط»و«ماظنلارهوج»و«لاصخلارصتخمحرشلامألا
.عبارلاروحملايفهيهقفتافلؤمنمهانركذامماهريغوهقفلالوصأ

ىلعليلدريخو.قيقحتلاءاملعرابكنماضيأوهفًاهيقفهنوكبناجىلا-
.ًاليلدتوًاقيقحتوًاثحبهلئاسمعسوأيذلا«لامآلاجراعم»هباتككلذ

هدئاصقوةيوغللاهتافلؤمكلذىلعانلدتمهلمرعاشويوغليملاسلاةمالعلا-

.ةيرعشلا

هحرشكلذةحصىلعناهربىوقأوءحلطصملاوثيدحلاملعيفليوطعابهل
.هللاهمحريديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسملحيحصلاعماجلل»

يفوهوءهنامزلهأةردندهزلايفوهفءرابغامهلقشيالهلضفوهدهز-
.هنارقأديسلضفلا

نمهريهطتوهعمتجمحالصايفداجلاهلمعدجنضايفلاهملعبناجىلا-

.فارحنالاوغيزلا

.لمعلاولوقلايفةجحلاوهو.ينابرلاملاعلاوهوءيلاثملاةيعادلاوه-
تاونسلاهذهيفوءريرضلجروهونيعبرألاوةنماثلازواجتيالهرمع-

١٠١٠صفرصتبقباسلاعجرملا(١)

-۱ا١



يفعاطتسافيكلقعلاراحيىتلانمديدعلاةمأللكرتةدودعلملا

هللانمةصاخةيانعالولماظعلابتكلاكلتفلؤينأريصقلافرظلااذه

.هاعرت

.نامعيفملعلاةسائرتهتناهيلاسانلادنعًامظعمًابوبحمناك

رمألاوهميلعتوملعلاذخأيفهتايحىضقيلاسلارونلانافةلمجلابو
.عمتجملاحالصاوءركنملانعيهنلاوفورعلاب

ثحبلااذهنعملقلاعفرأنأًارذعميركلاءىراقلاحيمتسأجئاتنلاهذهبو

هللانموءينمبلطاميفتقفودقنوكأنألجوزعهللانمايجارعضاوتملا
ةمحرلاوميمعلاريخلابءفاكينأهناحبسهلأسأوءةبوثملاورجألادمتسأ

مدقامءازجهتانجحيسفهنكسينأويلاسلارونلاانخيشةعساولا

.نيعيمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصونيملسملاومالسأإلل
.نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو

- ۱۱۱



:عجارملا

.يملاسلاهللادبعنبدمحمخيشلل.ءنامعةيرحبءنايعألاةضهن١

.يلاسلانيدلارونةمالعلليناثلاولوألاءزجلانايعألاةفحت-۲

.يخونتلانيدلازعخيشللحيحصلاعماجلاحرشنمثلاثلاءزجلاةمدقم-٢

.شيفطاميهارباقاحسايبآةمالعلل«ماظنلارهوج»ةمدقم-٤

.يملاسلانيدلارونةمالعلللامكلاجرادمحرشلامآلاجراعم-٥

.ىلاسلانيدلارونةمالعلل.لوقعلاراونأقراشم١

۱.هفلتخمتالاقمنمتافطتقم-۷

- ۱۱۲



:ةسداسلاةءارقلا
يفيلاسلادوهج

نامعيفبدأالاةمدخ

شیورددمحأ.د

نيدلارونةمالعلاخيشلاداليمناكنامزلانمعبرونرقوحنذنم

لقأوأنرقفصتنلالخو.ءيلاسلاديمحدمحهللادبعنبدمحمنبا
ىماعلقفاولاه۳۳۳۲٠۱-۱۲۸۸ىماعنيبليلجلاملاعلااذههشاع
ًاركفنامعخيراتيفاماهًارودبعلينأهلردق.م١١۱۹-٥
يبرعلاملاعلايفحالصإلاءامعزنيبةناكملتحينأواكولسو

.ةقيقدلاةرتفلاهذهيفىمالسإلاو
يناثلافصنلايفيمالسأإلاملاعلااهبرميتلاةرتفلاهذهناعقاولاو

روهظتدهش.نيرشعلانرقلانملوألاعبرلاوءرشععساتلانرقلانم
ريوطتدنعمهتامامتهافقتملنيذلاءنيرينتسملانيدلاءاملعنمهةفئاط

ةناعتسالاىلااهتزواجتامناوءاهتيمهأىلعريكفتلابهاذموثحبلاجهانم
عفدوبوعشلاظاقيايف.نيدللجضانلامهفلانمةدمتسملاحورلاب
لومخلاىلااهوعدتيتلاتارايتلاهجويفاهبفوقولاومامألاىلااهتلجع
۱.رحانتلاوأةقرفلاوأمالستسإلاوأ

ةنمزأيفءاملعلانمةفئاطلاهذهروهظمباتتينأةفداصمسيلو
.رطخلاةدحومهعمجيءيمالسإلاملاعلانمةدعابتمنكامأيفوةبراقتم
نوفتكيوءءارآلاصيحمتويديألاكباشتبهعفدىلعًانايحأنونيعتسيو

قئاثوًانايحأانيديأنيبدجندقوءةحيرجلاحورلاتافاتهءاقتلابًانايحأ
الاسحنالفقئاتولاهذهرمطنتوأمدعنتدقوءتاءاقللاهذهققحتىلع

.اهجئاتنالاسملتنالواهءادصأ
١١۲٠ماعيناغفألانيدلالامجداليمنوكينأةفداصملانمله

م۹٤۸٠ماعهدبعدمحمخيشلادلومنوكينأوم۱۸۳۸/ه



قراوفبم١٦۸٠يلاوح/ه۲۸۸٠ماعيلاسلانيدلارونخيشلادلومو

دقعلانوكينأوءرخآلاومهنملكنيبنيدقعلاودقعلاىلعديزتالةينمز
نموءاملعلاءالؤهراكفأيفراهدزاةرتفءرشععساتلانرقلانمريخألا

ةدحوبسحيناكيمالساملاعيفةضهنلاءاسرإلةلواحميفمهعياش

لوحةيوققئاثوانيدلنوكتالدقوءنايحألاهذهيفةيوقرطخلا
هدبعدمحمويناغفألانيدلالامجنملكويلاسلاخيشلانيبلاصتالا

فورظنعةريثكقئاثوانيدلتعمجتنيذلاءاضرديشرديسلاوأ
ةايحخيراتنعثيدحلايفددرتتةراشإنكلوءاهداصحومهتاءاقل

ةضهن»هباتكيف.هبيشدمحمريشببأهتبااهبتكءىلاسلاخيشلا

:ريشبوبألوقيثيحءةلصلادوجوةيناكمادكؤت«نامعةيرحبنايعألا
تالسارمرصمءاملعضعبوبرملاءاملعنيبوهنيبتناكود»

طاشننمًاريبكًابناجنأمولعمو١«ةنسحثاحبأوتالصاومو

رشععساتلانرقلاتاياهنيفرصميفزكرتيناكهدبعدمحمويناغفألا
ء١۱۹۰هدبعدمحمةافوىتحدتمامثم۱۸۹۷ةنسيناغفألاةافوىتح

م١۹۳٠ماعيفوتيذلااضرديشرخيشلاهذيملتاهلمحيةلعشلاتلظو

ماعيفوتيذلايملاسلاخيشلاةايحيفةلالدتاذخيراوتاهلككلتو

ةافودنعنيعبرألايفناكهنايأءاماعنيعبرأوةعستنعم٤

نيدلالامجديسلاةافودنعنيثالثلاوةيناثلافوهدبعدمحمخيشلا

ةمألالاوحأبهمامتهاةدشءىنمزلاقفاوتلااذهىلاانفضأاذاو.يناغفألا

اهعفنيامبحرفيءهتمأبلابلالوغشمناك»:هنالوقيامكةيمالسإلا
ولوثدحبةمألانمدحأبيصأاذابئتكيلهناوءاهرضيالنزحيو
ينمزلاقفاوتلاضعبىلااهضعبرصانعلاهذهانفضأاذا.(”«نيصلاب

نيبوهنيبتالسارملاوءهدبعدمحمويناغفألا؛حالصإلاءامعزنيبوهنيب

نبهتادبعنبنيدلاروننبهبیشدمحمريشبوبافيلات.نامعةيرحب٠نايعألاةضهن(١)
١۱۲صت.د-طقسم-مولعلاةبتكمءيملاسلاديمح

١٠٠صقباسلاعجرملا(۲)

۔-١٤۱۱



فلتخميفةيمالساإلاةمألالاوحأبهمامتهاةدشوءرصمءاملعضعب

ملاعلانيبةيحورلاةلصلانمنولدوجوىلانئمطننأاننكمأءءاجرألا
ءاجرأيفهلنيرصاعملاءاملعلانمنيحلصملاليجوينامعلاحلصلا

اذاو.رئازجلاوبرغملاوءايكرتوءرصموناتسناغفأءيمالسإلاملاعلا
لثمءامعزلاوءاملعلاضعبعمهتالسارمنعتثدحتدقرداصملاتناك

اهنافًاليصفتينورابلااشابناميلسونبدمحمبطقلامامإلا
`.ءانرشأامكةلمتحملاىرخألاتاقالعلاناولأتلمحأ

ىلاسلاتاقالعلوحةيليصفتلاتالسارملاهذهضعباندعاستو

ناکيتلاةناكملاروصتىلعءةيمالسالاةمألاءاملعوءامعزضعيب

وههيلويناكيذلاردقلااهرودبسكعتةناكميهوءمهيدلاهبىظحي

ناميلسةلاسريهاهفءةيسايسلاوةيركفلاةمألالكاشمبمامتهإلانم

لمجمبقلعتتتالؤاستهيلعحرطت.يلاسلاخيشلاىلاينورابلااشاب
ةقرفلاهذهىلعمهبهاذمددعتريثأتوبيسونيملسلالاوحأ

لوصوللخيشلااهحرتقييتلالبسلاومهنيبتاوجفلاقييضتهيناكماو
ةلئسألاىلعخيشلاتاباجانأعقاولاو)ةنكممتناكاذاةياغلاهذهىلا

هنأوءاهلمجميفةمألاىلاهجتيهركفنأنيبتةلاسرلااهنمضتتيتلا

ءامعزةقبطىلاهءامتنادكؤيهلككلذوءىرخأنودةفئاطيفهرصحيال

فصنلايفيمالسإلاملاعلااهفرعيتلانيملسملاءاملعلانمحالصإلا

.نيرشعلانرقلانملوألاعبرلاورشععساتلانرقلانميناثلا
تاذلابةرتفلاهذهنمتلعجةيعوضومابابسأكانهنأكشالو

ملاعلايفنييسايسلانيينيدلانيحلصملاةفئاطروهظلًامئالمًانطوم

يتلاىرامعتسالادملاةجومتناكدقلففالتخاىلعيمالساإلا

نميمالسإلاملاعلالوحفتلتءيداليملارشعسماخلانرقلاڌنمتدب

نعتسمليتلاةيمالسإلاروغثلانمةدحاونامعتناكوةدعبناوج

.اهدعبامو١۱۲ص«نايعألاةضهن»يفاهيلعدرلاوةلاسرلايفرظنأ(١)

١۱۱-



قراوفبم١٦۸٠يلاوح/ه٠ماعيلاسلانيدلارونخيشلادلومو

دقعلانوكينأوءرخآلاومهنملكنيبنيدقعلاودقعلاىلعديزتالةينمز
نموءاملعلاءالؤهراكفأيفراهدزاةرتفءرشععساتلانرقلانمريخألا

ةدحوبسحيناكيمالساملاعيفةضهنلاءاسرإلةلواحميفمهعياش

لوحةيوققئاثوانيدلنوكتالدقوءنايحألاهذهيفةيوقرطخلا
هدبعدمحمويناغفألانيدلالامجنملكويلاسلاخيشلانيبلاصتالا

فورظنعةريثكقئاثوانيدلتعمجتنيذلاءاضرديشرديسلاوأ

ةايحخيراتنعثيدحلايفددرتتةراشإنكلوءاهداصحومهتاءاقل

ةضهن»هباتكيف.هبيشدمحمريشبوبأهنبااهبتكءىلاسلاخيشلا

:ريشبوبألوقيثيحءةلصلادوجوةيناكمادكؤت«نامعةيرحبنايعألا
تالسارمرصمءاملعضعبوبرغملاءاملعنيبوهنيبتناكو»

طاشننمًاريبكًابناجنأمولعمو>ءةنسحثاحبأوتالصاومو

رشععساتلانرقلاتاياهنيفرصميثزكرتيناكهدبعدمحمويناغفألا
ء١۱۹۰هدبعدمحمةافوىتحدتمامثم۱۸۹۷ةنسيناغفألاةافویتح

م١۹۳ماعيفوتيذلااضرديشرخيشلاهذيملتاهلمحيةلعشلاتلظو

ماعيفوتيذلايملاسلاخيشلاةايحيفةلالدتاذخيراوتاهلككلتو

ةافودنعنيعبرألايفناكهنايأءًاماعنيعبرأوةعستنعم٤

نيدلالامجديسلاةافودنعنيثالثلاوةيناثلايفوهدبعدمحمخيشلا
ةمألالاوحأبهمامتهاةدشءىنمزلاقفاوتلااذهىلاانفضأاذاو.يناغفألا

اهعفنيامبحرفيءهتمأبلابلالوغشمناك»:هنالوقيامكةيمالسإلا
ولوثدحبةمألانمدحأبيصأاذابئتكيلهناوءاهرضياملنزحيو

ىنمزلاقفاوتلاضعبىلااهضعبرصانعلاهذهانفضأاذا٠

ابوهنيبتالسارملاو.هدبعدمحمويناغفألا؛حالصإلاءامعزنيبوهني
نبهادبعنبنیدلاروننبهبیشدمحمریشبوبافيلات؛نامعةيرحب.نايعألاةضهن(١)

۱۲صت.د-طقسم-مولعلاةبتكم.ءيملاسلاديمح

١۱١۱٠صقباسلاعجرملا)۲(

۔-۱ا٤



فلتخميفةيمالسإلاةمألالاوحأبهمامتهاةدشوءرصمءاملعضعب

ملاعلانيبةيحورلاةلصلانمنولدوجوىلانئمطننأاننكمأءءاجرألا
ءاجرأيفهلنيرصاعللاءاملعلانمنيحلصملاليجوينامعلاحلصلملا

اذاو.رئازجلاوبرغملاوءايكرتوءرصموناتسناغفأءيمالسإلاملاعلا
لثمءامعزلاوءاملعلاضعبعمهتالسارمنعتثدحتدقرداصملاتناك

اهنافًاليصفتينورابلااشابناميلسو«شيفطانبدمحمبطقلامامإلا
.انرشأامكةلمتحملاىرخألاتاقالعلاناولأتلمجأ

ىلاسلاتاقالعلوحةيليصفتلاتالسارملاهذهضعباندعاستو

ناكيتلاةناكملاروصتىلع.ةيمالسالاةمألاءاملعوءامعزضعبب

وههيلويناكيذلاردقلااهرودبسكعتهناكميهوءمهيدلاهبىظحي

ناميلسةلاسريهاهفءةيسايسلاوةيركفلاةمألالكاشمبمامتهإلانم

لمجمبقلعتتتالؤاستهيلعحرطتءيملاسلاخيشلاىلاينورابلااشاب
ةقرفلاهذهىلعمهبهاذمددعتريثأتوءمهتقرفببسونيملسملالاوحأ

لوصوللخيشلااهحرتقييتلالبسلاومهنيبتاوجفلاقييضتةيناكماو
ةلئسألاىلعخيشلاتاباجاناعقاولاو”ةنكممتناكاذاةياغلاهذهىلا

هنأوءاهلمجميفةمألاىلاهجتيهركفنأنيبتةلاسرلااهنمضتتىتلا

ءامعزةقبطىلاهءامتنادكؤيهلككلذوءىرخأنودةفئاطيفهرصحیال

فصنلايفيمالساإلاملاعلااهفرعيتلانيملسملاءاملعلانمحالصإلا

.نيرشعلانرقلانملوألاعبرلاورشععساتلانرقلانميناثلا
تاذلابةرتفلاهذهنمتلعجةيعوضومابابسأكانهنأكشالو

ملاعلايفنييسايسلانيينيدلانيحلصملاةفئاطروهظلًامئالمًانطوم

يتلاىرامعتسالادملاةجومتناكدقلف.مهعقاومفالتخاىلعىمالساإلا

نميمالسإلاملاعلالوحفتلتءيداليلارشعسماخلانرقلانمتًادب

نعتسمليتلاةيمالسإلاروغثلانمةدحاونامعتناكوةدعبناوج

.اهدعبامو81ص«نايعألاةضهن»قاهىلعدرلاوةلاسرلاقرظنأ89

۔-١۱۱



هلغاوشنمناكوءريبعتلالامجوةغالبلاةدامةغللانأنقوي»

ةعامجنيعيناكفءةباتكوةساردواملعوةدامةغللاءايحا..ةرثكلا

جذامنرشنيناكوءهذوفنوهلاموهتقووهملعبةيبرعلابتكلاءايحا

نمهتاريسفتوهسورديفاهبهونيوأهملقباهحرشيوةيفلسلاةغالبلا

رارسأ»ق«زاجعإلالئالد»و«عيدبلاتاماقم»و«ةغالبلاجهن»ليبق
تابسانملاضعبيفوةيخيراتلاثداوحلايفرعشلامظندقو.«ةغالبلا

هيضتريالوريكذتلاوأنيودتللدارييذلامظنلانمةدعوءةصاخلا

(”«ليمجلانفلاناولأنيبرعشلانفيفهبهذمىلعًارعش
ءامعزنيبةكرتشمةصاخنذإهيفةباتكلاوهمولعوبدألابلاغتشاإلا

فيلأتلالالخنممهضعبهسرامءاوسءةرتفلاهذهلنيينيدلاا

لالخنموأءةيفحصلاةلاقملالالخنموأءةيثارتلابتكلاقيقحت
هذهنمريثكيفرفاومهسبىلاسلابرضدقو.رعشلامظنوأةباطخلا
لوقيامكوةباطخلابهلًادوهشمناكدقلفدبدألابةلصتملانيدايلا
يفلاوطلابطخلالجتريًاقيطنمًابيطخناك»:نايعألاةضهنبحاص

ةمألاحالصايفيعسلانمماقملاهيضتقيامبسحلفاحملاوعماجلا

(«ناسلحصفأونايبغلبأببهريوبغريلمشلاعمجو
بدألابلصتتمولعيفتافلؤمبحاصكلذىلاةفاضإلابناكو

«يفاوقلاوضورعلاملعيفلهنملا»باتك«ضورعلاملعيفهفيلأتك
وحنلايفةلاسرهلوءتيبةئامثالثىلعديزتةزوجرألكشيفءاجدقو

.«لمألاغولب»ناونعب
وحتاهنمريكألابتاجلاهجودقفهدنعرعشلاومظنلاةعانصامأ

يهوءيبرعلاثارتلايفةعئاشةميدقةنسلًاعابتاًامظنفراعملانيودت

هذهيفهزيجارأضعبتغلبدقوءنامعبثارتلاكلذيفاعويشرثكأ

يف«ماظنلارهوج»ةزوجرألثمتيبفلأرشعةعبرأوحنةيحانلا
.مكحلاوقالخألاوماكحألاونايدألا

امو۷٠۲صداقعلادومحمسابع؛ميلعتلاوحالصإلايرقبع؛هدبعدمحممامإلاذاتسألا(١)
.ةرهاقلابرعلامالعأةلسلساهدعي

١۱۲صنايعألاةضهن(۲)

-۱۱۸۔



يرعشلاسفنلاتاذدئاصقلانمةعومجمهلتناكمظنلابناجىلاو

جذامنىلانايعألاةضهنبحاصراشأوءاهنمجذومنىلاانرشأدقو

هيدببهتبتكميفلازاماطوطخمرعشناويديلاسلاكرتدقوءىرخأ

.مويلاىتح
ءنامعيفيبرعلابدأللىرخأةليلجةمدخىدسأيلاسلانأىلع

مهجاتننمجذامنوءءابدألاوءارعشلارابخأنمريثكنيودتيفتلثمت

ءاهاياهنيودتواهليملاسلاةراشإالولانيلالصينأاهضعبلناكامو
.ةيحانلاهذهيفهتادوهجمىلاليصفتلانمءيثشبريشننأنسحيامبرو
ءافلؤميملاسلااهبعتمتيناكيتلاةيجهنملاةيملعلاحورلاىلعهبنننأ

ضعبروصقنممغرلاىلعءهلذبيناكيذلاءاصقتسالاردقىلعو
نأدويىتلاةقيقحلاىلانئمطيىكلءرصبلافكلالخنمهتاودأ

هئراقوهسفنءازإاهلمحيناكيتلاةيملعلاةنامألاردقىلعوءاهعيذي
هيلعءاقبالاىلاولبدجونإريصقتلابفارتعالاىلاهعفدتتناكيتلاو

ناكولمألاغولبحرشةمدقميفراشأامكءناسنالاةفرعمروطتلًازمر

هتكرادتف»:لوقيفتاوجفدجيلهيلاداعمثبابشلاةرتفيفهبتكدق

عمديزملااذهحرشبهتوسكو.ًايلاخمظنلااهنمناكتايبأةدايزب

ىلعىلوألاتايبألاتيقبأمثءايراعاهنمحرشلاكلذناك.اللحةبطخلا

:ملعلانأءىدتبملاملعيلوءًاليلديزجعىلعكلذنوكيلءللخنماهيفام
.يهتنملاهجردوءىدتبملاةجردنيبقرفلانيبيلو.ًالیلقًالیلقومنیامنا

قيقحتيفهعبتيقيقديملعجهنمىلارخآعضوميفريشيوهو

يفلوقينيحاهنيبةلباقملاوةفلتخملاخسنلاعيمجتلالخنمتاطوطخللا
يديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجللهحرشةمدقم

نمتعمجفءدصقريغنمخاسنلانمفيرحتلانمهيفعمقودقو»

نمتجرخفءنسحأوقيلأوهاماهعومجمنمترتخاوءنكمأامهخسن
قالطإلاىلعاهتمالسيعدأالوءاهريغنمحصأهنأىرأةخسنعيمجلا

.«قاطمنماهقوفدجأملينأريغ



بدألانعثيدحلاريغرخآضرعميفدرودقناكناومالكلااذهنا

عمجيذلاجهنملاىلعءوضلاضعبانليقليهنافًاعادبامأةسارد

يفيبرعلابدألاخيراتنمةرثانتملاءازجألاضعبهلالخنمىلاسلا

وهونايعألاةفحتهباتكيفصاخوحنىلعتلثمتتادوهجميهونامع

نوبستنينيذلاءابدألاوءارعشلانعةباتكلايفةيسيئرةرغثدسيباتك

بدألاخيراتبتكيفةيانعلانمريبكردقباودلخيملمهونامعىلا
اهلانضرعت.ةيركفوةيسايسوةيفارغجبابسألماعلايبرعلا

نممهنعةلقتسمةباتكباوظحيملامك٠(”ىرخأتاسارديفليصفتلاب
لاجملااذهيفتافلّؤملامدعنتتداكثيحءنامعيفبدأللنيخرؤملبق

؛مالكلاملعوهقفلاتاساردكىرخأتالاجميفتددعتوترثكنيحىلع

يفتدبدقتناكءليلقبيلاسلالبق.نيينامعلانيخرؤملابتكنكلو
ماعلاخيراتلادرسلاهضرعتلالخءابدألاوءارعشلارابخأضعبلوانت
فشك»باتكيفءرشعىناثلانرقلايفاذهنمءىشثدحءنامعيف

رخآباتكيفو.يوكزألاديعسنبناحرسل«ةمألارابخألعماجلاةمغلا

نبدمحمل«نامعيفترجرابخأوصصق»باتكوهونرقلاسفنيف

نرقلايفقيزرنباعملاجلملااذهيفريبكعسوتثدحوءيلوعملارماع
ةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا»هباتكيفءاجامدنعشعثلاثلا
نعةليوطةمدقملمحييخيراتلافلؤملااذهءاجامدنع«نييديعسوبلا

يمتنتوأنومتنينيذلاءارعشلانمريثكلاهلالخضرعتدزأآلاخيرات

.دالبلامهبتقرفتنإوىتحةليبقلاهذهىلامهلوصأ
دهعلابيرقناكوءعسوتويملاسلانيدلارونراسقيرطلااذهيثو

داليملبقيأه١۲۷٠ماعاذههفلؤمبتكيذلا,قيزرنبانم
ثدحتوهرابخأضعبيملاسلالقندقلوءةنسةرشععبرأوحنبيملاسلا

ءىرخأةيخيراترداصمنعوءيبتوعلانعكلذكلقنامكءهوأرنمىلا

ثادحأنمتافلؤملاهذهيفًاعئاشناكامليجستداعاكلذلالخنمو

مهفنبكلامةصقكينامعلاثارتلاىلابسنتةيرعشصوصنوةيبدأ

ءطقسم-ةرسألاةيتكم.ةرهاقلا-فراعملارادنامعيفبدألاةساردللخدملا«انباتكعجار(١)
۲.

۔-١۱۲



نزاممالساةصقوءهيرصاعموأهدالوألوأهلرعشنماهلوحليقامو
كلذكدرويامكةعئاشصوصننماهبطبترياموةبوضغنبا

يبتوعلانعلقنيولوألاردصلاءارعشنمهنطقتباثلاصوصتن
نمتملسيتلاةليلقلادئاصقلانيبنمديردنبالنيتليوطنيتديصق
ثادحألاضعبليلاسلاخيرأتنوكينأداكيوءريثكلاهرعشنمعايضلا
ًاماعًاخيراتهنوكبناجىلاًايبدأًاخيراتينامعلاخيراتلايفةماهلا

موجهنعهثيدحوءرعشنماهيفليقاموعاقلاةعقومنعهثيدحك
ناسلوأهناسلىلعارعشاهلهألهديدهتوءنامعىلعروننبدمحم
.هیلعدیردنبادروءهبتاک

اهتنوديتلاصوصنلالقنبيفتكيالبدأللخرؤمكيماسلاناىلع
سانلاهلقانتامدصرىلانيودتلاهبدتميامناوءهيلعةقباسلابتكلا
ةيحانلاهذهنموعويذلاةدودحمتاطوطخميفهولوادتوأءةهافش

ةيبدأثادحأوةيرعشصوصنميدقتب«نايعألاةفحت»هباتكدرفنيداكي
الولاهعيمجنايسنلااهرمطينأنكميناكءنيواودوءارعشلءامسأو
نمًاريثكلبقنمتعلتباىتلاعايضلاةيدرأنمةفحتلااهتلشتنانأ

ناويدكةيدرفيملاسلااهيلاريشييتلانيواودلاضعبوءةميقلاتافلؤلمل
يفناذاشنبليلخلامامإلارصاعيناكيذلايمرضحلاقاحسانبا

ناويدلالثمةيعامجنيواوداهضعبو.ءيرجهلاسماخلانرقلالئاوأ
يفتبتكىتلاءارعشلاحئادمهيفتعمجتدقوهيلععلطاهناركذييذلا

۱.ناطلسنببرعلبمامإلا
يذلا.يناهبنلاكمهرعشبزتعينيدرفمءارعشبيملاسلامتهيو

ءاكلمهوركذدقاوناكنإوًارعاشهيلعنوقباسلانوخرّؤملاهلفغأ

نأريغ؛مكحلايفهكلسمعممهقافتامدعلهبةداشالااوءاشيملمهنكلو
عبسلاتاقلعملاحطانتهدئاصقنأىربفءنيرمألانيبقرفييملاسلا

رعاشيلاتسلاىلاهبناجبريشيوءاهبزتعيواهنمجذامندرويوةغالب
.مهماكحوةنهابنلاةلودبفيرعتلايفهناويدةيمهأىلاريشيوءةنهابنلا
.ددصلااذهيفديحولاعجرملانوكينأداكيهناو



ةبراعيلاءارعشمامأكلذكفقو.«ةنهابنلاءارعشبيملاسلامتهاامكو

ةلوطمجذامندروأوءريرضلامهرعاش«يسبحلا»مامأصاخوحنىلعو

يتلا«ةيليخلا»هتديصقبصاخوحنىلعبجعأوهدئاصقضعبنم

.:نييلاغتربلاىلعةبراعيلااهيفرصتنايتلاوةفرشملاعقاولاضعبروصت

هذهبحرفلايفايقيرفاقرشيفرعشنملاقيامىلاهمامتهادتميو
.اهبةداشالاوتاراصتنالا

ةلوهجمةداععيشتيتلا,ةماعلاراعشأىلاهمامتهادتميداكيو

نمرثكأءةيمويلاةايحلاةغلنمبرتقتةطسوتمفلولا
ةقطنملهأاهبتكيدئاصقاهنموءةيرعشلاةعانصلاةغلنماهبارتقا

لوهجملماكناويدوناسغنبدمحممامإلاببيحرتلايفةنطابلا

ةلوهجمةديصقوناطلسنببرعلبحدميفنيفلّؤملاددعتموأ,فلؤملا

يفيرجهلارشعيناثلانرقلايفىوزنيفتعقوةبيرغةثداحلفلؤملا

|.يبرعيلاناطلسنبفيسمامإلادهع
بدألاةمدخيفهدوهجنماماهًابناجيملاسلالمكيوحنلااذهىلعو

ًارعاشًاييدأهنوكلالخنممهاسنأدعبءبدأللاخرؤمءنامعيف

كلسوءةمألاءاجرأيفةيحالصإلاهتوعدرشنيفءافلؤموًابتاكوًابيطخو

نرقلايفيمالسإلاملاعلايفنيينيدلانيحلصملارابكقيرطهلككلذب

:مهطسوأنمًادحاونوكينأقحتساوءنيرشعلانرقلاورشععساتلا
يبرعلاثارتلايفًاقومرمًاناكمهبدأوهركفلوهدلبلوهسفنللجسينأو

ءامعزلاونوداجلانوركفملاركذامسانلاهركذيسيمالسإلاو
نمًاعيمجاندافأويملاسلاهللامحرنوهبانلاءابدألاو«نولماعلاءاملعلاو
.هقافرملعوهملع
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:ةحباسلاةءارقلا

ةيميلعتلاوةيوبرتلابناوجلا
يملاسلاتاضلؤميف

ىدنكلاناميلسنبدمحأ/دادعإ

:ةمدقم
انتديسنيمألالوسرلاىلعمالسلاوةالصلاو.نيملاعلابرهللدمحلا

:دعبونيعمجأهبحصوهلآىلعودمحم
تلغشومالسإلايفةيانعلانمًارفاوًاطسقةيبرتلاتذخأدقف

ةمئألااهبىنعامكءةرهطملاةنسلاوميركلانأرقلانمةعساوتاحاسم

نسحأوليتلاىلثملاةليسولااهرابتعابىوصقةيمهأنماهلاءاملعلاو
يذلادرفلاءانبنمىجرتيتلاتاياغلاتققحلاهبيلاسأواهقرطرايتخا

تاياغلاققحتتئدنعولماكتملاءانبلايفةحلاصةنبلهرودبنوكي
عالطضالاىلعارداقناسنإلانوكيثيحدوجولااذهنمىركلا

مجحًارعشتسمدجوهلجأنميذلافدهللاكردمءةايحلايفهتلاسرب

لحارمزاتجانأدعبهتفيظوءادألايهمءهقتاعىلعةاقلملاةيلوئسللا

هنيدءىدابمنمهتايحيفهجهنمًامهلتسمةيلمعلاواهنمةيملعلادادعإلا

دمحمةيرشبلاملعموقلخلاديسىلعألالثملابهكولسيفًالثمتم.فينحلا
.ملسوهيلعهللاىلص

رعشتسانمالااهبعالطضالاعطتسيملةميظعنيبرملاةمهمو

.اهلهسفنرذنفاهتروطخكردأواهتمظع

تاياغقيقحتوليجلكيفنوليلقةيبرتلايفنيزربملانأدجناذهل
ذاريجلوسرلااهبءاجيتلاةوعدلافادهألقيقحتوهامناةيبرتلا

سيلوءاهلبقتلعمتجملادارفأاهلًايهيملاممالسإلاةوعدقيقحتنكميال

.ةيوبرتلابيلاسألاحجنأعابتابالاكلذلعفنكمملانم



:ينامعلاخيراتلايفةييرتلا

لضفأىلعةينبملاةيملعلاسرادملانمديدعلابنامعرخفتواذه
ملاعمخيراتلارمىلعتلاوتنآلاىتحونيعبااتلادهعذنمفسسألا

هللايضرديزنبرباجمامإلاةسردمبكيهانولاجملااذهيفةيراضح

مامإلاهدعباهروطايلعةيجهنمسسأىلعاهمئاعدىسرأيتلاهنع

اهيلاقبسيملتاميظنتعضويذلاةميركيبأنبملسمريبكلاةديبعوبأ
دفوثيحزيمتملاطاشنلابهتسردمتلفحوءمهدادعاولاجرلانيوكتيف

نمنكمتدارفألاكئلوأبو«ضرألاراطقأفلتخمنمملعلاةبلطاهيلا

يفةيملعلاسرادملاتلاوتاذكهوراطقألانمددعيفنيدلاوملعلارشن

ةينمزتارتفمهنيب-ءامسأدرجم ءامسأضرعتسننأاننكميونامع

نامعخيراتيفةزرابتامالعوملعللتارانمنوربتعيمهنأالإةتوافتم

نٻدمحمورباجيبآنبیسوموبيبحنبعيبرلافءداجمألابلفاحلا

ًاريخأويليلخلانافلخنبديعسمثيصقشلاديعسنبسيمخوةكرب

لاجرلاعنصتىلاوتتزومريملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونمامإلا
نمزيف-بلاغلايف-اوءاجوةدعابتمتارتفيفاوزربءلايجألاءىشنتو

ركفلاةوذجلاعشالردقلامهدعيفةسامةجاحبسانلاهيفنوكي
لهأيديأباوذخأيوثادحألاىرجماولوحيوءخيراتلاراسماوريغيف
عضاولاقيرطلاىلامهنودوقيسمادلامالظلاكلذطسويفمهنامز

لكلهكولسنكميقيرطوهوءىلاعتهللالضفبهيلااودتهايذلاملاعملا

.ىلاعتهيلاقداصلاهجوتلابنوهرمللاقيفوتوءهللاهقفونم

:ايوبرتيملاسلانيدلارونمامإلا
يوبرتلاهركفويلاسلانيدلارونمامإلانعثدحتننحنواذه

ىلاةجاحيفدعيملوهفهصخشنعثيدحلاىلاةجاحيفيندجأال

هلضفمامإللركذتنأهلهألليمجلابفارتعالابابنمنكلو«فيرعتلا

هتايحسركدقوهفءعساولااهموهفمبةيبرتلا...,ةيبرتلالاجميف
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اهتنامألمحواهبعلطضاوءىمظعلاةلاسرلاهذهلهسفنرذنوءاهفقوو
ملعلابلطيفهللاىلاهجتانأدعبفاهتيلوؤسمًالمحتماهتمظعًارعشتسم

هتمأهاجتبجاولانمهيلعامءادأيفذخأرفاولابيصنلاهنميتوأو
مادختساوةبسانملابيلاسألاعابتاوجهانملاديدجتنيبعمجف

اميأقفووءهيلاوعدياليلمعلاقيبطتلاىلعصرحوءةحاتملالئاسولا

.هتايحلوطاهيلاىعسيناكيتلافادهألاقيقحتيفقيفوت
يلاسلانيدلارونمامإلاىدليوبرتلابناجلانعانثيدحناكاذاو

سركهللاهمحرهناثيحهتايحيفبناوجلامهأربتعيبناجلااذهناف

لثمتاهلمجميفهتافلؤمنافًايملعامأ..ًايلمعوًايملعةيبرتللهتايح
ىلالصيلهتايوتسمیندأنمسرادلابهيفجردتيًالماكتمًايوبرتًاجهنم
هتعاربوةيملعلامامإلاةردقمىلجتتكلذيفوءايلعلاصصختلاةلحرم

اهبيدانييتلاةيوبرتلابيلاسألاكلتهتافلؤميفدسجيثيحةيفيلأتلا

غلابيعوىلعلديفيلأتلايفيملعلاهبولسأنأدجتذا.ةيبرتلاءاملع

بطاخيوءبتكلانماهبسانيامةلحرملكلفلّؤموهفءيوبرتلاجهنملاب
فراعملانمهبسانيامبلاطلكليطعيوءاهمهفتيتلاةفللابةقبطلك
:ايلعلابتارملاىلاهبيقتريىتحًائيشفائيشهبجردتيو
:ديرفلايفيلأتلاهجهنم

هباتكدجنيمظنلايقفءيمظنلاويرثنلانيبناجلايفهنأشاذهو
رثكأ«ماظنلارهوج»دجنمثءالهسًاحضاوًارصتخم«لامكلاجرادم»

يفوهفبابوبابيفتوافتيهدجترهوجلايفىتحوءًاعاستاوةيلومش
ةيلوصألاتاحلطصملامدختسيهقفلايفنيصصختمللةهجوملاباوبألا

باوبألايفبولسألاففخيهنكلوءءارآلاصحميولاوقألاضرعتسيو
نوكيلسانلانممظعألاداوسلامدختيتلايأماعلاعبطلاتاذةيهقفلا

نايحألانمريثكيفلواحيهنالبهدصقياممهفةماعلاناكماب
.اهيلعفراعتملاةجرادلاةيبرعلاةغللامادختسا
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رثكيوهفيرثنلابناجلايفحضاولكشبزربييوبرتلاهبولسأنكلو

ىلاءابيرقتةرملوألوجهنيهنألببناجلااذهيففيلأتلانم

لبقنماهيلاقبسيملتاعوضوميففيلأتلابابقرطثيحصصختلا
عيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجللهحرشيفلاحلاوهامكنامعلهأ

هبنعيملصصختمبناجكثيدحلاملعف.-هللاهمحر-بيبحنبا
خيشلاعربدقوةلماشلاةيعوسوملامهتافلّؤمهونمضلبنوينامعلا

هنارقألبقهبهخويشباجعاراثأاممداجأوباتكلااذهيفيلاسلا

سيردتبماقيربعلاسيمخنبدجامخيشلاوهوهخويشدحأناىتح
ناثيحنايعألاةفحتلةبسنلابلاحلاكلذكوةيملعلاهتاقلحيفباتكلا

الوةريبكلامهبتكايانثيفمهتمئأريسلنوضرعتيامابلاغنامعءاملع
ةفحت»باتكءاجوءردانلايفالاةصاخًابتكخيراتلاوةريسللنودرفي

كلذكفلأوخيراتلابنيينعملانيثحابلانمريثكلًاديحواعجرم«نايعألا
نيدلالوصأكةينيدلاتاعوضوملايفىتحهنالباهمولعوةغللايفًابتك
لبنونفلاهذهنمنفلكلةصاخبتكفيلأتيفذخأيهلوصأوهقفلاو

دحاولانفلايفةيوبرتةيملعةقيرطبجردتيثيحكلذنمدعبأىلابهذي

ًاحرشاهحرشيفنيدلالوصأيفلوقعلاراونأهتموظنميفلاحلاوهامك

يفملعلاةبلطلحلصيثيحب«لوقعلاراونأةجهب»هباتكيفاطسبم
قيقدتوقيقحتاذًاعساوًالصفماحرشاهحرشيمثةيسيسأتلالحارملا

اذهلنيسرادلاىوتسميفنوكيل«لوقعلاراونأقراشم»هباتكيف
يفهبجردتيونيئدتبمللنايبصلانيقلتفلؤيهقفلافوصصختلا

ريهشلاهباتكبةيهقفلاهفيلأتجوتيوماظنلارهوجمث«لامكلاجرادم»
.هقفلالوصأيف«سمشلاةعلط»

:ةفداههيويرتتاعوضوم

ينعأالوةيبرتللالوصفوًاباوبأيملاسلانيدلارونمامإلادرفيواذه

ةيبرتيفاسورديطعيهنالبءةيوبرتتايرظنوأميهافمعضيهنأكلذب
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اهنادجيتاعوضوملاذهيفلمأتملاوءةصاخةملسملاةيرشبلاسقفنلا

جرادمباتکةمتاخلاثملاليبسىلعوءةقيمعةيوبرتسسأىلعدنتست

سفنلامولعبهقمعتو.ةقيقدلاوةعساولاهتفرعمنعنهريثيحلامكلا

جالعلاوةياقولااهلضرعيوضارمألانمًاريثكاهيفصخشيفةيرشبلا
:همتاخلاهذهنمو

مكحلاهللامهلأنمىلعقح

بجيامبًامئاقنوكينأو
هاهناملعفنعًابهتنم

بيرلاىمحنعبناجلاذخأدق
یىربالفهتمههبتمس

نطفلادقوأومزعلاظقيأف

:اهيفلوقيو

باحصألالضفأىخوتمث

اباتناماذا

لمأاتلابءارآلالقنو

لجعتلابتاربخلاردابو

هداعميفتاقوألامسقو

هليلردصوهفداقرلاامأ

همديالامشاعملايقو

ىفكوهنملقامهناف

اباسحهليلقيفناو

- ۱۲۷

بدتدقهيلااملاعراسم

هالومهلعفباكترانع

بركالوهلوحموحيالف
ًارجتمواسکميلاعملاالإ

نرقيفاعيمجسمشلاوداعو

بادآألاولضفلابىدترانم
هلقثأامهعمنلمحبو

اباجأامنيحيغصيورمأ
لهمتلابةلجعلاجزمو
لجعتستالفرشنكيناو

هعرفوهلصأنفرعتو
هداقريقوهشاعميقو

هليقمنمفيصلايفةعاسو
هعىناغتيذلاكرتبو

افرعافريثكلايهلملانمربخ

اياتعلالغشملايثكلايقو



قزرلابالطيفنلمجيو

الكلاتعمجاذااذيحو

:اضيأاهيفلوقيو
مكحلاصنقيللالاغرفو

لمعلاصلخأوبلقلارهطو
انعدقهيلعيذلانزوو

هيلعيذلاكرتو

موصلاباهيقاعتبأناف

اهلىلذتىلعنوعلابلطو

اقلخلااذهطمغبنأريكلاو

معنلالوزتنأىنمتنمو

اللمعينأيهفءايرلاامأ

اورضحنامهبحيعاريوهف

ناميإلاةوالحاومرحو
لكهللاكادشهلعجاف

معنلاليسمهلانأبملعأو

كردقفرعتكلصأىلارظنأو

كلثماضبأسانلااذهناو

اباوجهتلمعالددعاف

ابساحتنألبقاهنيساحو

قلخلااذهنيمضانىرف

هلصتنأىلاهقيرطمزلاف
ىلحعملاهحادقأنمتلو

مدقلاخسارملعلايفادغىتح
لمألارصقوسفنلابقار
انيبلارينلاقحلادصقو
ىسأدقاماذاسفنلابتاعو
مونلالثمهاوهتامكرتو
اهليلجتييفكالهلاامناف

اهئايردسحربکوبجع
يرجتلاوتافأآلا.عينمو

امعنأدقاهينمنيسنىو

اقحلانأردبوًابردزم
مرحمدسحفهربغڅغنع

جرخذاىعديةطيغلابكاذو

الملاهيحيلنكلش

اورضحيملنارهظينأدوو
عييضتلابلامعألااومدهذا
ناتصقنلابديزملافيملف
رجحلالثمملستنأتئشنا
مقنلایوسهلینعمالبجعلاف

دبكلانمهبحاصتميناو
كربغلءابيركلانأردتو

كرضومهعفننوكلميال

اغارىلاعتللاىلانكو
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ةبوتللامك..ضرغلااذهلًاباوبأدرفي«ماظنلارهوج»ميقلاهباتكيو
هلماكباصصخمنوكينأداكيرهوجلانمعبارلاءزجلانالببادآلاو
.ةيوبرتلاضارغألاهذهل

:مامإلادنعةيلمعلاةييرتلا

ةيوبرتلاميهافمللهقيبطتيفيلمعبناجيلاسلانيدلارونمامإللو
-هللاهمحر-ماقهنكلوءهنمغورفمرمأاذهفبسحفهسفنيفسيليلمع

ىتحمهرافظأةموعنذنمهيديىلعمهابرلاجرلانمليجدادعاب

ليلخوبأليلجلامامإلامهزربأنمنيدلايفداهتجالاةجردىلااولصو
نبملاسيضرلامامإلاوء-هنعهللايضر يليلخلاللادبعنبدمحم

ةمالعلاوءيثراحلاحلاصنبىسيعةمالعلاخيشلاو.يصورخلادشار

ءالؤهعمهلوءريثكمهريغويمايرلادمحمنبهللادبعديزوبأريبكلا

ةمكحلكبةيبرتلاىلعهتردقمىلعلدتةاورلااهلقانتيفقاوم
.تايلوؤسملاىلعأبعالطضاللمهأيهيذلارمألا

:ةمتاخ

ركفلجريملاسلانيدلارونمامإلانأحضتيمدقتامىلعءانب

الفهيلعوءحجانلايبرملاوعدبملاوفلؤملاوهفىلوألاةجردلانمةيبرتو

نالبنآلانيينامعءاهقفدوجويفهيلادوعيلضفلاناانلقناورغ
مهنألءهذيمالتمهةيميداكألامهلحارمفلتخمبةيمالسإلامولعلابالط

يفعجارموتاررقمتحبصأيتلاهتافلؤملالخنمهملعنمنولهني

.ةنطلسلايفايلعلاةيمالسإلادهاعملاوءةيمالسإلامولعلاوةيبرتلاةيلك

مالسإلانعهازجوهنعهللايضرويلاسلانيدلارونمامإلاهللامحر

.ءازجلاريخنيملسملاو





:مءارفلا

رعشىلعةلالطا

»يلاسلانيدلارون9

ينابلكلاملاسنبيلعنبملاس/دادعإ

يلاسلاديمحنبهللادبعريرضلاخيشلانوكينأيداعريغرمأآلهنإ

ىلعلهجلاهيفسمطنمزيفةعيرشلاوهقفلامالعأنمًازراباملع
نمزيفدقعلاولحلامالعأنمًاملعنوكينأونيرصبملافالآرئاصب
يفمدقءىطوممهلنودجيالءايوقألاءايوسألاءاحصألانمفالآلاناك

سفانتلااذهعئارذىتشبطلستلاوةنميهلاىلعسرشلاسفانتلاةكرعم

.هتارربمو

ريغبناجلوحزرابلاملعلااذهنعيثيدحرودينأتينمتدقلو

نأعمتجملاىلعتضرفيتلاةزيمتملاهتيصخشبناوجنمرعشلا
ةعامجىلإيباستنانأالإ.ريدقتلالكاهردقينأومرتحإلالكاهمرتحي
الوتنكيذلابناجلااذهلوانتىلاىنعفديذلاوهءارعشلاورعشلا

اهتيرقبعبتسيقاماذاًازوربةيصخشلاهذهبناوجلقأهنأىرألازأ

.ىرخألافراعملانمريثكيفىلجتتيتلاةذفلا

ةاخوتملاةلوهسلابسيلخيشلارعشرداصمىلعلوصحلاناكدقل

بولسألاولهسلاظفللاوعيدبلاىنعملارعشلانملوانتيامةصاخو
بصنتهدئاصقنمددعىلعلوصحلايفهللاىنقفودقو.ليمجلا

ءاردانالإاهودعتداكتالتالاجمهثالٹوأنيلاجمفاهمظعميفاهمظعم

هنأيلحولينينيعمصاخشألءاثرىلعيوتحيدئاصقلاهذهنمريثكو
ًاتاومأمهاثروءايحأمهحدمفهجهنموخيشلاةايحيفريبكرثأمهلناك

.لاجرلاءايفوأانفرعاذكهو



اهنملكناكيتلاماسجلاثادحألابىألمىملاسلاةايحتناكدقل

هلعفتلعفلكلناكفةفينعةيبصعةزهوأاغلابًايسفنارثأهيدلثدحي
لهسلانمنكيمليذلازفحتملاهروعشىدللعفةدرثادحألاهذه

يفيالهشياعيذلاعمتجملاناكامبرو.هتالعىلعءيشلكلبقتينأهيلع

بابسألاوفورظلاتناكامهمةميوقةايحوحنًةحماطلاهلامآمیمجب

ممهلاذحشىلاهدئاصقنمريثكلايفهزفحًاساسحاهيفثعبىذلارمألا

يتلاهدئاصقمظعمءاشناوزعنببسلااذهلوةمألاءانبأضاهنتساو

مولكهجاوالإةديصقهلًارقتاملقكنإذإاهنعثيدحلاددصبنحن

نكميالمهيلعبجاوهنأخيشلاىريامعمهلوكنومهريصقتلضعبلا

هيفلوقيًاغلبمرمألاهبغلبيىتحلاوحألانملاحيأبهيفطيرفتلا
:ةرارمبو

ىهتنمانمزجعلالاحللهيهتنيالكتاياغللنإ

ءارعشلاوءاملعلانملوحفلاهيفمحازترصعيفىلاسلاشاعدقل

نايبلابابرأنمتارشعلاعلومهنمغبنفةغالبلاةيصانكالتماىلع
زاجاذاوًاعيمجمهركذلانهانثيدحلاجمعستيالنيذلاملعلالحاطفو
مهتايرقبعنمبيصنرعشللناكنممةليلقةلقمهنمصتخننأانل
يلاسلاناخيشنبدمحمرعاشلاهمعنباهرصاعنممنافةذفلا

دمحنبفيسةمالعلاويشيقرلارهازنبملاسنبدمحمةمالعلاو

مالسوبأو.يليلخلانافلخنبديعسنبهللادبعخيشلاوءيربغألا

ميلسنبسیمخميسووبأويدنكلارصاننبديعسنبنامیلس

وبأو.يديعسوبلاناطحقنببرعينبفيسرخصوبأويوكزألا
:اهضعبيفلاقراعشأبيملاسلاىثريذلايحاورلاينالهبلاملسم

لعتشيءوضنوكلاتاحفصفكنافرعوكاندقفام

لقتناتوملايبتاذلانأولودلاخيحملعلابرنإ

للجلادمحلاكلدمحلاةطختكرتىتحنوكلاتكرتام

١۱۳=



نوضرقياوناكنممهورصاعنيذلاءاملعلاةرثكنمهلقءالّؤه

دقوضيرقلابلافتحامهلنكيملنيذلالحاطفلاءاملعلاادعرعشلا

نمهتيصعويذوهترهشبستكيملهنأىلعةلالدللءامسألاهذهاندروأ

نألهتلهأةيلاعةمهنمهللاهبهوامبةرهشلاهذهبستكالبغارق

نعفرعدقل.ةليلجلاةيملعلاهتيلوئسملمحتبعيلضلاملاعلانوكي

نوميهيداولكيف)مهنأةزعلابرمهيفلاقامكوءارعشلانمضعبلا

لجوزعهللالوقلنيدحاجريغواننأديب(نولعفيالامنولوقيمهنأو

دنعملعلاووهلبةمسلاهذهبةموسوملاةئفلانمسيلخيشلانأىرن
نيبىتلاهدئاصقمظعمنألكلذتاحلاصلااولمعواونمأنيذلانمهللا

نمهيلعرطفامةليذرنعايهنوأةليضفىلعًاثحاهنوكودعتانيديأ
:الئاقهيلاعمتسنلف.قالخألامراكمبكسمتلاوةماقتسالا

هيندلاىلعرقتالسوفنةيبألاتاءورملاالإتبأ
هيلعتامهوباسحأببطخلكتلفوافرشتلع
هيزرلالقثاهربصففخفباستحاببئاصملاتلباقو

يمورلانباريبكلايبرعلارعاشلاناكنئلو.هجهنموهبولسأوهاذه

مهاياامهتملاقفءارعشلاىلعطشدقهطخسوهتمقنتايوننمةبونيف

:لجدلاوفييزتلاب

ءارعشلااهيبويسمهللانمةيسمنولعفبالامنولوقب

ءارمألالعفيالامنولوقيةدايزلبهدحومهيفكاذامو

هلجنانناثيحيلاسلاىلعجردنينأهاشاحاذهلثمًارمأناف

نمليمجللدروهامناوًاقلمتوأءادجتسهحيدمنوكينأنعهربكنو

يفةلعافلاىوقلاباطقتسالهنمةلواحمىرخأةيحاننموءىلوأةيحان

مهناخيشلادقتعينمىدلكولسلاميوقتىلعهعمنواعتتيكلعمتجلا

:هلوقيأرلااذهرربي.ميوقتىلاةجاحب

ل۱۳۳



قدصقئارطىغولايفهلو
نحلزانمالعلايفهلو

دوحناصنىرولايفهلو

فتحقعاوصادعلايفهلو

ءوسلكهسفنموقلايقتو

ًارطلئاوألاةربرستقطن

ابيرقًاقيرطالعللدجأمل
يرمأبقاوعقتركفتدق

موقدلخلايفناسحلاوجريفيك
يلاعملاواسرادنيدلااوكرت

مظاحعتميظعثداحادبينا

مداصوبورحلاتماقناماق

مراوصلاوانقلااهنكرتديش

ملاظسانلايفنوكيالنأدو
مناغملاوىروللدوجلارطمت
ملاظلملاومهنمرفكلاقحمت
مزالدجلملايفكاذنأىربو

مئاقناكنملالعلاٌقيرطنع

مصالفلازحوىهللانعطلثم
مئاظعلاباكترااجنلاتيأرف

معاونديغنيبلذلااوفلأ

مزاللكاوعيضوتالطاع

:ًالئاقحصفيفهنعحاصفإلادوشنملاهفدهلصينأىلا

متاوخلانسحلىلاعتللاوسانلاضرحأدبعانأ

ًارشابمآاضيرحتاهيلعسانلاضرحييتلاهتياغانلحضوياذكه
عمتجملاةئيبهيضتقتاموهكلذوةيروتلاوأزمرلاوأحيملتلافرعيال

ةرشابملاةوعدلاريثتستحقيبرععمتجموههشياعوهيفىبرتيذلا
فقاوملاضعببهسفنمزلأدقوًانايحأهارنوءهرعاشمبهلتوهتيمح

ةهجوًارربمهفقومنعًاعفادمهلوقكلذنمواهنعًاديحمىرياليتلا
:هرظن

العلابلطنعزجعللينئوعدي
مهظاغأفيتلخاوناكسمألاب

ملفدووودمهتدهعدقلو

ءاديلعلاودجمللمهتوعدو

يئادعأمهياذافىدهلابلط

يئامصخمهوالامهبرعشأ

ءالمهلحأوهةزعق



ءاهفسلاىلعنكلمهتيجأفةظلغوذهعيطدبدشاولاق

ءافوبروىوقتاخأیحضأيذللذحانجتضفخدقو

ءاضغيلاوضارعإلاىوسينماودهاشاممهنافةاصعلاامأ

لوحاهمظعميفرودتلوطلاةطسوتمةديصق٢۲يلاوحانأرقدقل

بعشةدعبعشتتروحملااذهنمو.هللاىلاةوعدلاوهدحاوروحم

دوستاهارييتلانواهتلاةلاحراكناوهلهأونامزلاىوكشاهنم

اهيلايتلاةرخآلاليبسيفلطابلااهفرخزوايندلايفدهزلاو.عمتجللا
نملةنسحلاةوسألامهنأىرينممهلوحنمنيحلاصللهؤاثرو.داعملا

ءاثرلااذهرثأتسادقوءةماقتسالاوداشرلاقيرطهسفنبجهنينأديري

حدملاتارابعبابوحصمالاىتأيالهنأىلع.ًابيرقتدئاصقلاكلتعبرب

فورظلاتناكاممكلذىلااموضيرحتلاوبدنلاتاحيصوديجمتلاو

يأرلاءادباباهحتتفاةديصقيفهئاثرنمجذومناذهو.كاذنأهيضتقت

يتلاةلضافلاةنيدملادوجوققحتيىتحةايحلاهيلعريستنأيغبنياميف

:اهبيداني

حطشلاوسيلدتلالطبوحقفلاوهللارصتنءاجنإ

رعشلايفلاحلاوهامكيثرملابقانمركذيفذخأيهتيثرميفوهو
يتلاتايركذلاليصافتحرشيفليطيهدجتالكنإالاميدقلايبرعلا

اذهناكولوىتحةايحلايفنابحاصتياناكامنيحهديقفعماهركذتي

مسرللمأتلاةدئافءىراقلارسخياذهبو.هيلانيبرقألابرقأنمديقفلا

ريغهلعجتةراسخلاهذهورصعلاكلذيفسانلاوةايحلاعقاولةروص

ةلوادتموةفولأمتناكةماعطوطخنمةلاجعيفهيلامدقامبفتكم

هقحبناجلااذهفوأخيشلانأولانينمتدقلونييداعلاءارعشلانيب

ىلعهفوقولالخنمةثداحلاءاوجأهعمشيعييقلتملالعجييكل

.ةنقتملاةينفلاةغايصلاةطساوبةقحاللاوةقباسلاعئاقولا



ريخألامطقملايفهيبأءاثرباهمتخمن

تاشنخيشلعيفهل
بذهمليمجلابحر
دنادشلاقاحملاقلط

ىلعىیدسأالاطاب

هسفنيرضأدقمك

معطهانيعتمرحمك
اربدالوألابناكدق
تيلويلاي7

ايقللافتنكيناهاتبأ

ردقملالجألالبىانف
اضرلاوةينلاتضف
الهللاتدبترواج

اوحترواجةدجيي

عئانصلانيزهرجحب
عئابطلاولئامشلانسح

عساوىضلايفهردص

عفانلاولئئصمجلانم
عناموقاويلنوكيل
عجامهرورغملاوضفقلا

عطاقتنك
عماسيحنلاكاذتذكام
عماطتولالييق

عضاوملاتاديعييف

عجارتسلنأاهئاضقب

قيفلتلاولحمتلاةمهتهبقصلينأعيطتسيالرئثؤمقداصءاثرهنإ

ةغلابملاهلحيتييذلاردقلابنيعيطاسيلهبهذمويملاسلاةعيبطنأريغ
:رعاشلالوقكاذهنمدعبأدحىلاةقرلايف

يناقلتيًامئاقيربمضنيعب

ينادرأبعادولادنعينكسميو

اهفالتخاىلعثادحألاعمهلماعتيفًابهذميدحتلانمذختاهناكلذ
انسلوءاثرلاهيفامبيرعشلاهجاتناىلعهرودبسكعنايدحتلااذهو

سايقلااذهنمصلختسنمثسفنلاءاملعوةفسالفلاسايقمبانرعاش

هوحنتجاملكهارینأک

ینمضبنأهترزاماذاداكد



.هتایحفترثأىتلاةيلخادلاوةيجراخلاتارثّؤملا

خسارناميإلاقداصنممهنأهمظنيتیبلكيشكرعشييملاسلاو

ًاليفكوأًادهاشءايبنألاىلعطرتشيالوًاليلدهللادوجوليغتبيالةديقعلا

:لوقىىذلاةيهاتعلاىبأدهاشيفنمكيهدهاشوهلقعوهترطفهلىلدف

دجاجهدحجبفيكوأهلإلايصعيفيكًايجعايف

دحاوهئاىلعلدتةبأهلءيشلكيقو

:لوفييذلاوشهوةزفحتملاةسمحتملاةعيبطلاوڏيملاسلاو

ابعصهلکيرهدوابرجيلمايألاىرأ

ابرقادبيأينمدادزريامفهيئادأ

ابثوينثنيفدارلابنعذيلهنيالأ

ابذجيتوقبعتيفالعتيقوهبذاجأ

:هتاسابتقاوهيناعمنمجذامن
هرعشمظنيوهفهابتنالاىعرتستىلماسلايفةيرعشةرهاظكانهو

ةبيرقلايناعملابلطيفلغوينأنودةينآلاةجاحلايضتقتاميسح
قنأتلاوبارغالانمًايلاخًايوفعالاقمهجويهناكلذ,ةاقتنملاظافلألاو

مهنمنويسامحلاةصاخءارعشلامظعمىدللاحلاىهامكوهناديب
ةرتنعلاثمأبابلااذهءارعشةنميهنمررحتلاوتالفإلاعطتسيمل
ةرتنعبخيشلارثأتاحضاوادبدقلومههباشنمومامتيبأويبنتملاو

:ةرتنعلوقاميسالاهيلاوعدييتلاةيلوطبلافقاومللهينبتو
لظنحلاسأكزعلابينقسافلبةلذبةايحلاءامينقستال

لزنمبيطأزعلابمنهجومنهجكةلذبنانجلاىنكس
:هلوقاهنمعضاومةدعيفخيشلاهسبتقا



بلاخملابادعلاكتشانكتناوالعلابلطيفزعلانإكرشعل

بياطألانانجلاضوريفكيناوةلذبباشمشيعيفريخالو

هتايبأبىملسيبأنبريهزرعاشلاحوليًاضيأةديصقلاهذهيفو

:لثمنمتيبدوجوةصرفيملاسلاتوفتالدقو.نمونمبًادبتيتلا

رداقملاينتضراعنايلبنذالوهرقتسمنمدجملابالطلع

ديلااذهقفاودقل هغاصوهرعشيفهدقتعافخيشلاسفنيفىوهتيبل

:اذکه

دجلادعسملوايلعلاىلاماقوةشيعملذيىضريملءرملااذإ

ديعلامزلملسفنلاعسوقوفاموالعاذوميركدجماذراصدقف

داعمثاهعسوالإاسفنهللافلكيال¥ىلاعتهلوقىلاةراشاهذهو

:وهلقتسمتيبيفىنعملاسفندكؤيل

دمحلاهلفالعقزربملوماقوةوطسوسأيومزعاذناكنمو

خيشلادعبءاجيذلاهشيروبأرمعوهًارصاعمًارعاشنأديب

فقاوملاىلعًاينثملاقثيحةديدجةينفةغايصبىنعملالوانتفيملاسلا
:ةيلوطبلا

:اهعلطمىتلايدمحيلاديعسنبدشارمامإلاةديصقامآ

هيكاسرطقلاحفاسنمهريغوهيناوجتفعترفقلزنمنمل

:اهنميتلاو

هبراقعكيلاتبدخأيفالوهدعبرشلاىرتريخيفريخالو



اهلاونمىلعمظنفاهبرثأتوخيشلاتبجعأاهنأودبيةديصقلاهذه

امعابرعيىكلامهعوطةديصقلاهذهنمنيتيباهنمضةهباشمةديصق

هيعالتبوعكوأىدقغبءادغنهمهلکءیرمالوقعبتتالو

هبئابحهيلعىأنتنأةفاخمةلذبيسميوميضيفحبصيف

:اهیفدشارمامإلالوقوهةديصقلانمعطقمبهونأنأانهبحأو

هبراحيالنملابرحىذألاتيأريننإموقلاةنبااييقلخوينيرذ

هيراقأهيلعيكيتىتفامإوهتادعنويعىكيأىتفامإو

ًاغيلبًازاجيإدومحمميحرلادبعرعاشلاهزجوأهتاذبىنعملااذه

:نيربهشلاهيتيبيفةعئارةدايزهيلعدازوًاليمجًاعادباهعدبأو

ىدرلايواهمييفاهبيقلأويتحارىلعيحورلمحأس

ادعلاظبغبتاممامإوقىدصلارستةابحامإف

ةديصقلاىلعفقودقدومحمميحرلادبعرعاشلانأنظأالو

.رطاوخدراوتوهامناواهنمسبتقيلةروكذللا
وهورظنللةتفلمةظحالملجسنلهراعشأنعثيدحلاوخيشلاىلادوعن
ىلعهلرثعنملاهنعانثدحتيتلاهدئاصقنمهانأرقامعيمجيفاننأ

مربتلاوأرسحتلاوأىوكشلاكرصبللدقافهنأىلعلدتةراشإوأةرابع
هللانمباوثلاورجألاكلذيفبستحمهنأيفكشنالوهربغهلعفيامك

.مالسلاهيلعبوقعيناسلىلعميركلانآرقلايفءاجامًاقبطم
ماتخلبقدونوءميظعلاهللاقدص«هللينزحويثبوكشأامنإل

نيذاحىلاعتهللاىلااهيفعرضتييتلاةعوطقملاهذههلدروننأثيدحلا

- ۱۳۹



ايندلايفرشلكمكايإوانبنجينألجوزعهيلالتبتلاوءاعدلايفهوذح
.ةرخآلاو

فطلبهيلعنشماو

لضفبهيلعنشماو
هزجلضفلابهاواي

فطلبكرادتملنإ

نماموبورهلانيأ

يصاعلملاقيركردأ

يصالخلەهبيضفي
ماسصقلاموسيءاشخي
صاقرغعقمو

صاعلوعئالظطل

صاننميلسيلف
يصايصلايمحتكاضق



:ةعساتلادءارضلا

اخرۇؤميلاسلا

يلاسلاملاسنبناميلسنبنودمح/دادعإ

:ةمدقم

مولعلانعةيمهألقتاليتلاةمهملامولعلانمخيراتلاملعنإ
:مهقالخأيفممألانمنيضاملالاوحأىلعانفقويخيراتلاف«ىرخألا

ربعملانامجرتلاوهوءمهتاسايسومهلوديفكولملاومهريسيفءايبنأآلاو
.لودلاوممألافلاسنع

نأرقلادرسيثيحميركلانآرقلابهطابترابخيراتلاملعةيمهأىتأتو
فيرشلاثيدحلايفءاجدقو٠ةيضاملاممألاصصقنمًاريثكميركلا

«مكنيباممكحومكدعبامًابنومكلبقامربخهيفنيتملاهللالبحنآرقلا»

هتاذدحيفوهاذهاندعبامابنوانلبقامربخزيزعلانآرقلاركذينيحف
لايجألاةقيرطىلعةرضاحلاممألااهنملطتةذفانربتعيىذلا.خيراتلا

ةميزهوراصتناوءةليضفوفرشوزعنمفلسامعربعملاوهفةيضاملا

ٹغونيمسنمهيفامہيضاملابلفاحلجساذهفءبورحوتاحوتفو

فاضيو.ةيناثلطوقسولودلمايقوىرخألراسحناوءىدابملراشتناو
.ةديرفلارابخألاوةديمحلاريسلابرخازلجسهنايفخيراتلاةيمهأىلا

هقبسنمعابتاوءادتهالاوءادتقاللةمجًاباوبأءىراقلاوثحابللحتفيف

.رايخألانيحلاصلانم

اذهيفلوانتأفوسوءهباتكوهتلحاطفوهداوروهباطقأهلكلذبوهو
.نامعخيراتباطقأدحأثحبلا

نمًارفاواطسقهاطعأفخيراتلاةيمهأيلاسلانيدلارونكردأدقل]

ةمدقميفلاقثيحربعفصلختساوققدوصحمفءهركفوهدهجوهتقو

ىلعنيعياممخيراتلاملعنالقاعىلعىفخيال»:نايعألاةفحتهباتك
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ىضمنمركذهيفنأآلءنيقتملاةقيرطىلادشريونيحلاصلابءادتقالا
نأهسفنتقاتشانيحلاصلارابخألقاعلاعمساذافءحلاطوحلاصنم

نمنوكينأهسفنتقفشأنيحلاطلارابخأعمساذاوءمهتلمجنمنوكي

دهاجيفحلطنملاوحأبنجتيوحلصنمرثأيفتقيهارتفمهتلمج

.«قيفوتلاونوعلاهللانمقحتسيفداهجلاقحهسفن

ىلعنيعيخيراتلاملعنأيلاسلانيدلارونهدقتعاامنأكشال

اقلعتمهديزيونينمّؤملالقصينيحلاصلاركذفنيحلاصلابءادتقالا

لامعألاىلادشريوىلاعتهللاىلإةيعادقدصأنوكيفءحلاصلافلسلاب

.تاحلاصلا

لاوحألامظعميفهنعىنغالهنأدجنخيراتلاىلاانرظناذاةلمجلابو

وهخيراتلا»يمشاهلادمحألبدألارهاوجيفءاجدقف.ةيويندلاوةينيدلا

مهتسايسومهتشيعمثيحنممهلاوحأونيضاملارابخأةفرعم
.«مهتغلومهبدأومهداقتعاو

نامع)يفيبايسلادومحنبملاسةمالعلاخيشلانعًاضيأءاجو

:(خيراتلاربع

ًالامعأوًاقالخأممألالاوحأاهيفىلجتتةآرمخيراتلانأىفخيالو»

دعبلاوحألاهذهنزاخخيراتلاوةدشوةظلغومراكموفطاوعو

.«ءاهقئاقحفشكواهئالجتسا

نيدلارونباجدقلقئاقحلافشكلًاقيدصتوبجاولاءادنلةيبلتو

وأةفيحصلوأباتكلًابلطًابرغوًاقرشلقنتورافقلاويفايفلايملاسلا

ةريسلزاربانمهيلاهسفنقوتتتناكامىلالصيلةدحاوةقرولىتح

.يفاوولماكولماشديدجبوثيفنامعخيراتلراهظاوحلاصلافلسلا

ةلقوةداملاحشيهوالآانخرؤمتضرتعادقةيوعصكانهتناكنكلو

ةلقعم»ةبوعصلاكلتاللعملاقثيحلبقنمبابلااذهقرطنم

ناكلبءباحصألالغشنمخيراتلانكيملذأ«بابلااذهيفةدالا
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سانللهنمدبالامنايبوةينيدلامولعلاريثأتولدعلاةماقابمهلاغتشا

.«الماشًاخيراتالوةعمتجمةريسمهلدجتالكلذلومهألافمهألاباذخأ

دقفتقولاكلذيفلاصتالاةبوعصوةبوتكملاةداملاةلقنممغرلابو

عصنأنامعلزربيوجرخينأءانعودهجدعبيملاسلانيدلارونعاطتسا
ىتلاورهدلااهيوطيداكيتلاويضاملاقامعأيفةبراضلااهتاحفص

الولانيضامنعًاريثكانلهجلونايسنلايطيفتراصلدكؤملانمتناك
هنملعجيذلا.ديلتلانامعيضامروذجنعماثللاطامأانخرؤمنأ

نماوتأنيذلانيخرؤملانمنوريثكلاهنعلقناقوثومًابتاكواخرؤم
.هذدعب

ريثكنمدحاوبناجزارباوهعضاوتملادهجلااذهنمفدهلانإ

دقل,يملاسلانيدلاروناهبزيمتبهاومةدعنمةدحاوةبهومراهظاو

ىلعانهرصتقأسوملعلانوتفيفةدعًاباوبأيلاسلانيدلارونقرط
.ثحبلاناونعيفءاجامبسحطقفيخيراتلابناجلاةبهوم

هدلوم-ىملاسلانيدلاروتبسن:ىتأآلاكثحبلااذهبيترتمتدقلو

ةيمهأهيليوخيراتللهبتباتکببسكلذدعبو-ةيملعلاهتلزنم-هتايحو

ضعبوخيراتلاةباتكيفهجهنممثنمو«نايعألاةفحتبىمسملاهباتك
انخرؤماهنمىقتسايتلارداصملاكلذيليوءهجهنميفتليقىتلاءارآلا

.هتافو

:هيسنوهمسا

نبديمحنبهللادبعنيدلارونيلولاقلطملادهتجملاققحملاديمعلاوه

يفنايعألافاعسايفءاجويملاسلاسيمخنبنافلخنبديبعنبمولس
رازننمملاوسلانأبيبايسلاملاسةمالعلاخيشللنامعلهأباسنأ

نبرضمنبسايلانبينبنمةخباطنبدانبةبضينبنمموقمهو
ةهيبرغلاوةيقرشلاقطانملايفملاوسلانطقيو.ناندعنبدعمنبرازن

.مهلةميدقلالزانملانيقوحلاربتعتونامعنمةنطابلاوةيلخادلاو
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:هتايحوهدلوم

اهبوقاتسرلالامعأنمةدلبيهونيقوحلادلببنيدلاروندلو
هللايضرهدلاودنعميظعلانأرقلاأرقواهبأشنوهلهأوهموقلزانم

-هللاهمحر هرصبفكهرمعنمةرشعةيناثلاةنسلايفو.امهنع

ناكفهاعوالإًائيشعمسيداكيالثيحظفحلايفةيوقةركاذهللاهحنمف

دبعنبدمحمدلاوللنايعألاةضهنيفءاجدقوةنطفلاوءاكذلاىهتنميف

هذهواهنودوأرهشأعبرأنباوهوظفحنيدلاروننأيلاسلاهللا
.هيفهللااهعدوأةحنم

ىلانيقوحلانميلاسلانيدلارونجرخملعلابلطلجأنمو
اهيحاونوقاتسرلاملاعيكمللافيسنبدشارخيشللذملتتفقاتسرلا

ناكفيمشاهلادمحمنبهللادبعخيشلاىلعًاضيأذملتتوتقولاكلذيف

نمعمساله١١۱۳ةنسةيقرشلاىلارجاهمثءءالضفلاهخويشدحأ

نأحلاصخيشلاهيلعضرعفءيثراحلايلعنبحلاصخيشلارابخأ
هخويشدحأحلاصخيشلاناكفهمزالفهرمألثتمافلباقلانطوتسي
.ملعلامهنعذخأنيذلا

ءحلاصنبىسيعخيشلاهنباهدعبدضاعحلاصخيشلايفوتالو

مئالةمولهيفهذخأتالىلاعتهللاتاذيفةريغلاديدشهنعهللايضرناكو

ةميزعلاةوقوةبالصلاوةلاسبلابهلدوهشمقدصلابقطنيوقحلالوقي
ةمألانمأبلابلالوغشممالسإلاةلمفلاخنمىلعدرلابًالغتشم

اهقرفتلنزحياهيلعةريغلاديدشاهعفنيامبجهتبيوحرفيةيمالسإلا
.ضرألاىصقأيفناكولوةيمالسإلاةمألانمدحأبيصأاذابئتكيو

لفاحملايفلاوطلابطخلالجتريًاقيطنمًابيطخهنعهللايضرناك
ىلعصرحلالكًاصيرحناكوءاهريغوةينيدلاتابسانملاوعماجملاو
ذختيناكونيبلاتاذحالصايفيعسلاريثكةيمالسإلاةمألاةدحو

نمرهظأدقوةلامتسالاوعانقاللاجهنمبيهرتلاوبيغرتلابولسأ
.نوربثكلاهنعزجعامناسللاةحاصفونايبلاةغالب

۔-٤٤۱



:ةيملعلاهتلزنم

ًاليلجاققحمنيدهتجملاةمألاباطقأدحأيلاسلانيدلارونربتعي

ةسائرتهتناهيلاوداهتجالاوملعلاةرازغبًافورعملوقعملاولوقنملل
فلتخميفةريثكلاهفيلاتنمًاحضاوكلذرهظيوهنامزيفنامعبملعلا

قاتسرلابفيلأتلاادبءاهريغوبدألاوةغللاوهقفلاوعرشلاكملعلانونف
نموءةنسةرشععبستقولاكلذيفهنسناكوةيرجه١٠١۳٠هنس

لوقعلاراونأقراشم-راونألاةجهب-لوقعلاراونأهتافلؤمرهشأ

.نامعلهأةريسبنايعألاةفحتوماظنلارهوج-لامآلاجراعم-

دفوفعفانلاملعلاوةفرعملابدوزتلاوهضيفنملهنللرايخألاهيلامدق
ميدقتيفيلاسلاةسردمتعونتدقوءاجرألارئاسنمذيمالتلاهيلا

تددعتلبةدحاوةداموأنيعمجهنمىلعرصتقتملفةيملعلا

لعناكف.ملعلاننونفئاستلمشوداوملتددعتوعمالتبعشتو

ودوةروكذمفقاوممهلتناكابقتاءاملعهيدلعيختقف
فنيذلاضباتلابلقلاوهناكف.نامعءاجرأيفملعلارشنيفمهم

اهيلاتدرونامعتءاضأروننمةلعشاوحبصأفةفرعملاحورمهيف

.مالظلاولهجلاريجأيديفجعتتناكامدعبةايحلا

دمحممامإلاودشارنبملاسمامالاهيديىلعجرختنمرهشأنمو

سيمخنبرماعخيشلاوحلاصنبىسيعخيشلاويليلخلاهلادبعنبا

.يمايرلاقيزرنبدمحمنبهللادبعديزوبأويكلاملا

تدعتلبفيلأتلاوسيردتلاىلعيلاسلانيدلارونةمهرصتقتملو
امهريغورصموبرغملاكنامعجراخنمءاملعلابلاصتالابماقفكلذ
مامإلااميسالوتاءاتفتساوتابتاكموتالسارممهنيبوهننيبتناكو
يفدمحمدلاولاركذدقو-هللاهمحر-شيفطافسوينبدمحمبطقلا

رونتاقلؤميفهذيمالتسيردتبماقبطقلامامإلانأنايعألاةضهن
.اهفلؤمىلعىنثأواهببجعأثيحيملاسلانيدلا
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:خيراتللهتباتکببس
ببسلاىلايتأننآلاوءيلاسلانيدلاروننعةطيسبةذبنهذهتناك

يملاسلانيدلارونلاقدقفءخيراتلاةباتكيفعورشللانخرؤماعديذلا

يفلضفلاةريسولدعلاناكثيحو»نايعألاةفحتهباتكيفكلذًافصاو

راصمألارئاسنهمهنعهللايضرةباحصلادعبًادوجورثكأنامع

ىدهلاةمئأراثآنمهيلعفوقولايننكمأامةباتكىلايسفنتقوشت

.«...مهراثآلبلاطلامهبيدتقيلو.مهبلهاجلامهتريسفرعيل

ةمئاقسأرىلعتناكحلاصلافلسلاةريسوةماقتسالاولدعلا

ثادحألانملسلستملادقعلااذهانلزربيلانخرّؤمتعدىتلاعفاودلا

ةينيفناكدقوءنامزألافلتخميفنامعىلعتبقاعتىتلاةماهلا
امنيأهلهأركذويضابألابهذملالاوحأعمجتةريسبتكينأانخرؤم
غولبنمعرسأمايألاةلجاعموقبسأنمحرلاءادنناكنكلواوناك
.هعورشيفىونامرجأهللانمهلناكفلومألملا

:ةفحتلاباتكةيمهأ

رصعذنمنامعخيراتيفامهمًاردصمنايعألاةفحتباتكربتعي

امتبتكو..»هخرؤملاقثيحنيرشعلانرقلاتايادبىتحوةيلهاجلا

ىلااهيفبرعلارمألوأنماهتمئأونامعلاوحأنمهبتكأنأيننكمأ
.«...نيضاملااهلهأرابخأنمهملعيلاىهتناامرخأا

ىملاسلانيدلاروناهيلعدمتعايتلارداصملانمةفحتلاةيمهأوديتو

احبنامعميلاقأباجودراوملاورداصملاءاصقتسايفهسفنبعبتتدقف
رداصملاهذهنمةعومجملهتراشانمكلذرهظيورابخألاوريسلانع

راثآلاوربسلابتكنمهعبتتىننكمأامتعبتتف...»:لاقثيح

۱.«خيراوتلاو

ةمدقمىمسملاهباتكيفةفحتلاةيمهأبرمعقورافروتكدلاداشأدقو
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هفحتلاباتكريتعي»:لاقثيحينامعلاخيراتلارداصمةسارديف

حتفلاباتكلمكيكلذبوهوم١٠۹۱٠ةنسىتحنامعلايلوحخيرات
.«م١٠۱۹-١١۱۸ةنسنمةرتفللًايساسأًاردصمربتعيونيبللا

نوكتييذلاوباوبأةدعيفةفحتلاهباتكيلاسلانيدلارونبتردقل

لئاضفونامعبفيرعتلالوألاءزجلايفلوانتدقفنيأزجنم
ىسايسلارثألاوبرأمدسرايهنادعباهيلادزألاةليبقةرجهوءاهلهأ
نامعنمسرفلاءالخدللبرعلادرطىلإريشيمثكلذنعمجنيذلا

هدعبنمهدالوأومهفنبكلامةرتفلوانتيفعسوتيمثمالسإلالبق

مالساىلاقرطتيو.سمشنبةلوعمينبىلاكلذدعبمكحلالاقتناو
لهأةديقعيفًابابيلاسلانيدلارونصصخيوةدرلاةكرحونامعلهأ
ةعزانمىلاريشيو.ةيضابألانامعلهأمهنعذخأنيذلافلسلاونامع

يسايسلامهلالقتسالينلجأنمةيسابعلاوةيومألانيبلودلانامعلهأ

ةيضابألاةمامإلاطوقسودوعسمنبىدنلجلاةماماروهظمثنمو

نييهيويلاونييسابعلامكحلابابيلاسلانيدلاروندرفيوىلوألا
.ناهبنينبىلامكحلالاقتنانعملكتيمثةطمارقلاو

ةبراعيلايدهعانخرؤملوانتدقفةفحتلانمىناثلاءْزجلايفامأ

ناكنيذلانيقباسلاةمئألالئاضفبةبراعيلادهعفصيوديعسوبلآو
ذوفنلانممهدالبصيلختلمهعارصولخادلايفلاعفرودمهل
دشرمنبرصاتمامالادهعبانطابانخرؤملوانتدقو.يجراخلا
ددعيمثنموهلءاملعلادييأتوهلئاضفوهصئاصخىلاراشأويبرعيلا
.هتاحوتف

دعبدحاولاةبراعيلاةمئألوانتيفيلاسلانيدلاروندرطتسيمث
مكحنمةريخألاةرتفلايفثدحيذلافعضلاىلاانخرّؤمريشيو.رخآلا

ىلعقزمتلااذهرثأوةيرفاغوةيوانهىلانامعلهأماسقناوةبراعيلا

يبنجألالخدتللةيحضعوقولاىلادالبلابىدأاممينامعلاعمتجلا
.نامعيفةمامالاطوقسورايهناقزمتلااذهىلاانخرؤموزعيو

٧۱-



اذهلثمتدقوةنحملاكلتنمنامعصلخيلديدجذقنمنمدبالناكف

دمحأمامإلاوهيديعسوبلاةليبقنمةديدجةيصخشيفيموقلاميعزلا
.نامعيفهكلاملاةرسألاسسؤميديعسوبلاديعسنبا

نمونييلاغتربلاعممادصلاىلااضيأىلاسلانيدلارونريشيو

ايقيرفايقرشيفةيضابألاةمامإلاةطلسعسوتلوانتيوزيلجنالامهدعب
ه۱۳۲۸ةنسثادحأبةفحتلاهباتكىلاسلانيدلارونىهنيوسرافو

۱۱ع۰

:يملاسلانيدلارونجهنم
ةباتكلوىخيراتلاثحبللةديدعجهانمكانهنأهيفكشالامم

يخيراتلاثحبلاجهانمءاقتنايفةقئافةردقمانخرؤمرهظأدقفخيراتلا

يفلئاوألانيخرؤملانممهريغويبوقعيلاويربطلاةقيرطعبتاثيح
دقو.اهيلعمكحلاءىراقللنیکراتاهديناسأبةيخيراتلاتاياورلامهدرس
روتكدلالاقثيحةيخيراتلاتاياورلاءاقتنافصرحلابيلاسلازيمت
انناف»ىنامعلاخيراتلارداصمةسارديفةمدقمهباتكيفرمعقوراف

ءةيخيراتلاتاياورلاهرايتخايفازييمتوةقدرهظأدقيلاسلاظحالن
:لاقثيحيأرلايفهيفلاخمىلعلماحتلانودلادتعالاباضيأهفصوو

ةداشملايفنيلدتعملانييضابألانمناكيملاسلانافةيناثةهجنمو...»
وهفكلذلوةيناثلاةيضابألاةمامإلاطوقسدعبنامعيفتثدحيتلا
.«فرطتلاركني

رداصمودراومىلعدامتعإلاىلعهباتكيلانخرؤمصرحدقو

اممةيخيراتلاتاياورلاوثداوحللهدرسءانثأاهضعبركذيواهبقوثوم

.اهتحصواهقدصززعي

:لاقفةزيملاهذهبقباسلاهعجرميفرمعقورافروتكدلاداشأدقف

نورقلايفنامعنعهرابخأيفيوكزالاىلعدمتعييلاسلانأمغر»

.«...هتاوروهدراومضعبیلاهتراشابيبوكزألانعزيمتيهناالإىلوألا



نيدلارونردابدقفيخيراتلاثحبلاجهانممهأنمدقنلاناثيحو
دقفءةيخيراتلاهتاياوراهنمىقتساىتلارداصملاضعبداقتنابىملاسلا
ةباتكيفيلاسلاجهنمنعثدحتامدنعرمعقورافروتكدلاكلذركذ

قيزرنباىلعًاريبكًادامتعادمتعييلاسلانإ»:لاقثيحخيراتلا
نبادقتنييملاسلانافكلذمغربنكلوبجياممرثكأامبرةقثهيلويو
ءاهافشسانلانموةماعلاةنسلأنمانايحأرابخألاذخأيهنألكلذقيزر

نبامالکفلاخموهو»:هلوقباهيهنيمثىرخأتاياوردرويهناوامك
.«ملعأهللاومدقتملاقيزر

بولسأيفًاجهنمةيعقاولاانخرّؤمذختادقفًارخآسيلوًاريخأو
اديعبةيخيراتلاهتاياورةباتكيفيلاسلانيدلارونصرحدقفهتباتك
ةيعقاوافصاورمعقورافروتكدلالاقدقفتاغلابملاوتافارخلانع

عقاولاىلابرقأةروصنيوكتيفةمهميملاسلاتاياورناف»:انخرؤم

اذهةريسنعرصيقنباتاياورنأوةصاخدشرمنبرصانمامإلل
يلاسلاتاياوربرصيقنباتاياورةنراقمفءةديدعتاغلابماهيفمامإلا

.«ةبراعيلامكحنمةرتفلاكلتنعحضوأةروصانيطعتهريغو

نيخرؤملانمهريغنعهبزيمتامويلاسلاجهنميوسانعبتتدقل

نيدلارونجهنمبرمعقورافروتكدلاباجعادروننأانهانبسحو

ةفحتلاةيمهأانلزربيهلككلذنا»قباسلاهعجرميفلاقثيحىلاسلا

ةيخيراتلاتاياورلالقنيفهتقدببسبةينامعلاةيلحملاخيراوتلابتكنيب
راهظاورداصملاكلتدقنهتلواحموهرداصمضعبىلاهتراشاو
هتنبتيذلافرطتللهراكناوهئارآيفهلادتعاومهنيبوهنيبفالتخالا

.«ةيضابألاقاتسرلاةسردم

قرطتلامدعنيقباسلانيخرؤملانمهريغوأىلاسلاىلعاممو
مامتهالاوتقولاكلذيفملاعلابنامعتطبريتلاةيخيراتلاتالصلاىلا

نيخرؤملانمريثكلااهركذيةظحالميهوةيلخادلالاوحألابطقف

۔-۱۹



دقفيملاسلانيدلارونانخرّؤمىلعقبطنيالذخأملااذهنأىرأىنناف

يفلاقثيحهلهأوبهذملالاوحأنععسومخيراتةباتكيونيناک
بهذملالاوحأعمجتةريسعمجأنأتمزعتنكدقو»ةفحتلاهباتك

برغملاونميلاونامعوقارعلاوزاجحلانماوناكامنيأهلهأركذو
كلذنأتيأرمث.اذهانرصعىلاةباحصلادهعنماهريغوناسارخو

سانللتلجعفلومأملامامتلبقمايألاةلجاعمتيشخولوطيءيش

يقابهللاءاشنأتعمجةحيسفلجألايفناكنإوةينامعلاةريسلا
«..تركذامبسحىلعةريسلا

ناكلاهتباتكيونيناكيتلاريسلاهذهلمكأوبتكهناانضرتفاولو

كلتبنامعتطبريتلاتاقالعلاوثداوحلالوانتةرورضلابرصق
ىماسلانيدلاروننأانههدقتعأاموةديعبلاوأةرواجملاءاوسميلاقألا
ارثکمتهيملونامعلةيلخادلالاوحألاىلعنايعألاةفحترصتقا

ناكثيح.ثداوحلاسفنراركتيفهتبغرمدعوهةيجراخلااهتالصب

اهربغبنامعتطبرىتلاتالصلاوتاقالعلاركذدورولةرورضلابكلذ
عرسأبةينامعلاةريسلاجارخالهدهجسرككلذلف.ةقباسلاريسلايف
بلاقيفةريسلاهذهعمتجتنألبقهلمايألاةلجاعمنمهفوخلتقو

.لماشخيراتولماکتم

:هرداصم

وهفةيخيراتلاعئاقولاضرعيفهبولسأبيلاسلانيدلارونزيمت

ناكدقلو؛ةماتةقدبيقطنمبيترتيفاهضرعيوتاياورلالقني

يلعليلدهتایاورةباتكيفهتاوروهدراوموهرداصمىلاهتراشال

اوءاجنيذلانيخرؤملانمريثكلاهيلعدمتعاهبًاقوثوماخرؤمهرابتعا
هتاباتكيفدمتعايلاسلانيدلاروننأهيفكشالاممو.هدعبنم

ءالؤهنمنييلحمريغونييلحمنيمدقأنيخرّؤمىلعنامعنعةيخيراتلا

نيخرؤمىلعوظحاجلاوريثألانباويدوعسملاونودلخنبانيخرؤملا

۔-١۱۵



.رصيقنباوقيزرنباويلوعملاويوكزألاويتاهلقلاويبتوعلاك
ةقباسلاةينامعلابسلايفةميدقلارداصملاىلاهعوجرىلاةفاضالاب

ليحرلانببوبحمويراوحلايبأوناطحقيبأورثؤملايبآلثمءالؤهل

هلنوكينأكلذبعاطتسافينالعجلارينلانبرينموبوبحمنبدمحمو
نايعألاةفحتميقلاميظعلاهباتكعضونمهتنكمةمخضةيخيراتةورث

.نامعلهأةربسب

نملحاطفلانيثحابلادحأةداهشانهعضننأناكمبلحملانمو

:ةفحتلانعلاقثيحرمعقورافروتكدلاوهويبرعلااننطو

باتكنكلوخيراتلاوهقفلايفبتكلانمديدعلايلاسلابتكدقل»

يلاسلانمباتكلااذهلعجدقوهليخيراتلمعمهأىقبيةفحتلا

يداليملارشععساتلانرقلانميناثلافصنلايفنامعخيراتلاخرؤم

نامعيخرّؤمةلسلسيفقيزرنباةفيلخونيرشعلانرقلاةيادبو

بتكيفرهظتملةديدجتاياوربًازيمتمهخيراتىقبيسو.نييلحلا

.«هوقبسنيذلانيخرؤملا

:هنعهللايضرهتافووهضرم

خيشلاةرظانملءارمحلاىلاةيملعةلحريفيملاسلانيدلارونناكدقل

ءانثأو.مهنيبتثدحةيهقفلئاسميففالتخاليربعلاسيمخنبدجام

نمهرهظىلعهطقسأوابمأنصغيلاسلانيدلارونضرتعامهريس
نموًاضيرمءارمحلايفىقبفًاريرضناكهنألهرصبيملثيحهتلحار

دعبهللاهافوتفضرملاهبدازفىوزنلامعأنمفونتةدلبىلالقنمث

نيتنثاةنسنملوألاعيبررهشنمسماخلاةليلنمةمتعلا
ءارهشأوةنسنيعبرأوةينامثهنعهللايضرهرمعناكو.فلأوةئامثالثو

بردلاتءاضأةلعشكرتونطولاوملعلاةمدخيفهتايحسركامدعب



رونهللامحرف.ةميزعوةمهبرمتسملالمعلاقيرطمهلرانأوبجاولا

.نيدلاوايندلاةسايسيفةودقهنعهللايضرناكثيحًاميظعاباصم

رونايثاريحاورلاميدعنبرصانملسموبأبرعلارعاشلاقثيح

:اهنمىثارملانمددعيفىلاسلانيدلا

للجلابطخلابمالسإلاءىزرللملاريخايمالعألاسكن

لزندقامممظعأحدافانبلزنيملنيالالاجراي
لمعلاوىدوأملعلاعيمجلبمكبطقىدوأملعلالاجراي

نامعهبرخزتتناكامىلعءوضلاىملاسلانيدلارونىقلأدقاذكهو

.ةديمحةسايسوةديجمتاحوتفوةديلتداجمأنم

تلعجىتلاوةزيجوةرتفيفةليلجةورثاكراتهتايحانخرؤمىهنأو

ًارخازىقبتسيتلاوهبىدتقيًاعجرموًاليلجًابتاكواخرؤمهنم

`.نامزألاىدمبردلانيثحابلاولايجأللءيضي
ةنامألاوةيعقاولاوةقدلابهتاباتكتزيمتيذلاخرؤملايلاسلاوهاذه

نيذلانمنانبلابمهيلاراشينيذلاباطقألانمكشالوهوةيقطنملاو

.نامعمهتبجنأ

۱۲۔



 

س

عوضوللا

:تاملكلاالوأ

يئانهلارهازنبهللادبعنبدمحمخيشلايلاعمةملك١

اةودنلايعار...ةيكمسلاةورثلاوةعارزلاريزو

يناليغلادمحمنبملاسةداعسةملك-٢

ايبدألاىدتنملاسيئر

ايملاسلادمحمنبناميلسخيشلاةملك-۳

:تاءارشلا:ايناث

ةيهقفلاهتافلؤميفيملاسلاجهنم:ىلوألاةءارقلا١

يتفم...يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسةرضاحم

ةنطلسلاماع

يملاسلاتافلؤميفيملعلاجهنملا:ةيناثلاةءارقلا-٢

ةيخيراتلا

اعوكألايلعنبليعامساخيشلاةليضفدادعا

ددجملادهتجملايملاسلا:ةثلاثلاةعارقلا۳

ايرومرللادمحمنبرصانخيشلاةليضفدادعا

ًايوغلوًابيدأيملاسلا:ةعبارلاةءارقلا٤

مفر
ةحضصلا

۱۳

\۷

۳

۹0 EEEيدنكلادمحأنبميهاربإ.د/دادعا 

 

 



 

ًاققحموًاهيقفيملاسلا:ةسماخلاةءارقلا-٥

ايفاوصلادمحأنبحلاص.د/دادعا

نامعيفبدألاةمدخيفيملاسلادوهج:ةسداسلاةءارقلا١

Weشیورددمحأ.د/دادعا

تافلؤميفةيميلعتلاوةيوبرتلابناوجلا:ةعباسلاةءارقلا۷

ىملاسلا

Eeيدنكلاناميلسنبدمحأ/دادعا

يملاسلانيدلارونرعشىلعةلالطا:ةنماثلاةءارقلا۸

اينابلكلاملاسنبيلعنبملاس/دادعا

ًاخرؤميملاسلا:ةعساتلاةءارقلا

ایلاسلاملاسنبنامیلسنبنودمح/دادعا
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ةرورضلابلثميالباتكلااذهيفدروام
ييدألاىدتنملايار

يبدألاىدتنمللةظوفحمعبطلاقوقح
ةفاقثلاوثارتلاةرازو

م٠۱/۳٠٠۲:مقر

 

 


