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كغودلوغوهلأيذلادمصلادلألاسولد

مويلإناسحإبمہعباتوهبحصوهلآىلعونيقتمللًامامإو

نيدلا

تافلۇلابهەوصخفملعلااذهبةغلابةيانعةيمالسأالاءاملعىنعدقو

هللامهمحرةماقتسألالهأانباحصأذخأدقوةعساولاثوحبلاوةمجلا
نيواودلانمىصخالأميركفلامهثارتيفدجتفرفاوظحبكلذن

طسوتملااهنمورصتخلاريريصقلاانموبهسلاليوطلااهنمنلاذصا

ةعيرشلاسوماقونيبلاطلاجهنموعرشلانايبك

كلتدروماهافصأوانايبامبذعأواحرشهيفمهتارصتخمدوجأنمإو
نماهرهاوجتمظنيتلا(ديحوتلاةمدقم)بةموسوملاةميقلاةلاسرلا

يفةيضابألاةرسالابلاغناسللازياليذلا يربربلاناسللاتادرفم

ورمعصفحوبأليلجلاةمالعلابيرعتلابوانتمث ىيقيرفإلالامشلا

فادصألاقيقشتواهاياوطرشنلاهحرشباومتهافءاملعلانمريثكنمةغلاب

2زاجيالانابنايبلافطسوتلاناميقلاامهاحرشهرزاتماامو

ءاوهتساونيحرشلانيذهءانسفارشإنمتدازدقو‹لمللاباهسالاو

ةمالعلاانخيشامدايجأاهبىحىتلاةيسفنلاقالعألاكلتبلقللالام

س©ےک



رطسيذلاغيلبلاهعاريبىلاعتهللاهمحرشيفطاقاحساوبأمامإلا

..ريخلكعيمجلاهللاىزج..امهيشاوحيفةديفملاتاقيلعتلاكلت

نتملارهاوجةمظتنمةنيمثلاةيركفلاةيدحلاهذهميركلاءىراقلاىلإو

ىفوألاءازحجلاىزجيهللاونيرظانللقوريكلسيفتاقيلعتلاونيحرشلاو
دمحمانديسىلعملسوهللالصو..نيديفتسمللاهميدقتواهزاربإبزتعانم

..هبحصوهلايلعو

يليلخلادمجنبدأ

نامُغةنطلسلماعلايتفللا

ها۹بجر٦ طقسم



ةثالثلاءاملعلاةمجر

هلدحنل«عيمجنبورمعصفحوبأةودقلاةمالملاوهفةمدقملابحاصامأ

كردنانكنإو«همجارتيف-للاهمحرسيخامشلاردبلاهنعهبتكامريغةمجرت

ناك:ردبلالاق«هىلإاهتيسنبانمزجولةمدقملاسفننمةملمملاوةسلعلاهتلزنم

تناكيتلاةدبقملابسنتهبلإو«ًاروظنمءاملعلانيبنمناكو«ًاروهشمامامإ

يأسمريغوةبرج(ةريزج)لهأداتعايهوةيبرملاناسلباهديأفةيربربلاب

[احرشامتعدوأوةبلطلاءادتبايف(ةسوفن)ريغ-برغملالهأانباحصأنم
ديقحلاىلعمداتعالف(ةسوفن)لهأداعتسيلاهنوك.امأ«هااهردقىلع
دصحألنيدلالوصأنوتمنمنتميهو(ةسوفن)ةدبقعبمدنعةفورمملا
نمىلعودبيو«نوتملانمهاوسامعاونفتساف«هباونتعاومدنعرمتُساءامدقلا

:رومأصفحيبأةمالعلاىلإةبوسنملاةمدقلا

سس



ىلعاهريسفتوةثالثلالملانمديحوتلالئاسمنمهلمجعسيالامىلعاملاتشا
يمالكلاةفسللابيلاسأبباشتنأنود مهنعهللاناوضر فلسلاجاهنم

ةيالولالئاسميفاهنمضت«ةيفاللالئاسملاوتافصلاةفرعمنيئدتمملا
وأاصنزىزعلاهباتكيفمهيلعهللاىنثأنيذلامو«نيموصمملاةقرعمةءاربلاو
ربعملاهلانيدبءافولاىلعمهتوموةرخآلايفمهتداعسبعوطقمكلذبمهوءاحيولت
.ةمصعلابانباحصأىدلهنع

ولسرنيذلاءاببنألاركذكخيرأتلالئاسمليبقنميهلئاسملعاهؤاوتحا

مالإىلعءىدتبملانوكييك«خلابرملاءاسنألاو«مزملايلوأوةفاكلاىلإ

.هنیدلئاسبلصتياممهب

ملسملالاحناييو«همدعوندلابلمعلاىلإةبسنلابسانلالصفتباهتيانع
لالقتسالاىلإةبسنلابةمأألاهيلعنوكتيتلالاوحألاو«ةينيدلاةامحلاراوطأيف

ذافنمدعلناټكلابهنعرّسعملااهبلعبّكفتلاو«رومظلابهعرّسمملاةبلفلاو

۰هريغنممالسالاڙرفو6هدودحوةماملامالسإلاماكحأ

عامجإلاوهيذلا:يأرلاوةئنسلاوليزنتلانمميرشتلالوصأو
ملعتلاةيادبيفلمتملاا-مبلييتلالئاسملاتاهمنمكلانهام<خلاسابقلاو

سسأوعيرشتلالوصأوبيذمتلاونبدلالئاسمنمطسقبًاذخآنوكيتح
لودعلانمرمألايلوأةعاطوللملاماكحأةفرعم«ةيلالقتسالاةايحلا
رئابكلاةفرعموةيمسإلاتالاكلابىلحتلاوحلالجألقحلالبيسيفةيحضتلاو

ولتامّدقملامأنمعقاولارمألاسفنيفيهةديقعلاهذف.اهنيبامزرفو
بتكلالجأنماميىلعبتكتيتلاتافلؤملاتناكلامبحاونعيمجنماهبينتعا
.ةمالكلاةفسلفلاسوهنماولخو؟اخيراتوالوصأاهعدبأو

ل



:لوقىهللاهمحرهنألرظناهيفصفحيأمامإلاىلإامتيسننأيدنعو

هريغلاهنأيفةحيرصةرابعلاهذهف..خلاةيربربلابةخوسنمةتكنلاهذهتدجو
فيلأتلادعنأيهو«اهبفءارمالةققحنعانلبرعأخيراتلانإمث«هلال
ةقبطلانمفلؤملاو«مبارلانرقلاودميالهيلإلصننأنكيامىصقأةيربربلاب
نمذخؤۇيامىلعنماثلانرقلانمىلوألانيسخلاةقبطيهيتلارشعةسماخلا

ءسڭلااحريخامشلاردبلارسسوينورابلاهللادبعييأتاشقط

نمةيبرعلاىلإةيربربلانعلقنامرخآةمدقملاهذهلاقينأنكعو

.تافلۇملا

لامشبيمالسالاخيراتلاراوطأمنمةيربربلابفيلأتلاروط روطلااذهو
مهنيكمتومالسإلاىلإربربلاةيادهيفدومجلانمانفالسأهلذبامىلعلديابقيرفا

ردبلالوقيقف«ءازجنسحأمالسإلانعهللامازجفماوسهبلإغلبيمامهيف
مجرتملاانفرعتةميظعةداهش«امامإناكصفحابأةمالعلانإ:يخامشلا

امونزونودىقليولوقينبيخامشلاردبلاسيلذإ«هنارقأنيبهتيسنبوهل
مامإلاو«ةيرجه۲۸٩ةنسردبلايفوتثيحرصعلايفنابيرق-هللاهجر
دنعدودعمهنإفةذبنلاهذهةباتكدنعهتافوخيراتىلعفقنلنإوصفحوبأ

.مدقتاكنماثلانرقلانمىلوألانيسخلاةُمَأنمتاقبطلاباحصأ

ءاتلاحتفب نيجورفتعماجةربقبنفدو(ةبرج)ةربزجيهللاهمحريفوت
نمةيدقلا(غلاو)ةحبيكلذويربربظفل-ةمومضملاءارلادشوءافلاو
۰ةريزجلا

دحاولادبعنيديعسناثعيبأنبدمحأنيدلاردبسابعلاوبأديتحجملامامإلاوهف

نبمهارب]نبیحینبرمعنبدحجنبنابلسنبمساقلضفلايبأنبديعسنبا

4



وېف«يخامشلارماعنبيلعنبرماعنکاسيبامامإلادجرماعنبیموم

ةمالعلاهركذامىلع-هللاهجريوت‹ردابتيايفيفمامإلااذهبعمتح

.ھ۲۸٩ةنسينورابلاءايركزوب

اوغلبومهداہتجاومدحمظعنأشمملهبننيذلالعلامالعأنمسابعلاوبأو

.هيلإًاجتلٰيوهبمصتعيًاملعو¢هبًارانماهباوناکملايفیوصقةلزنم

اذإو«ةياغاهتلحيفناكةلكشمهملإتدراذإو«ةيآناكفّئنصوفأاذإ

اهلكمولعةدعيففيناصتلانمهل.ةيابنلاهيفناكمعلاسلاجمنمًاسلجبرضح

نمةمدقملارصتخا«اهحرشوهقفلالوصأيفهتمدقماصوصختاهمألانمدعت
لجأتناكفينالجراولابوقعييأنيدلاسمشل‹فاصتالاولدعلاوبانك

دعاوقظفحديربنلةدامىدجأو«ةدعنتمأو«هقفلالوصأيفنتمقسنأو

ًارصتخمناكنإواحرشوءازاحإوالوشاهنوتمنسحأاهارأليفإو9لوصألا

.قىقحتلاوةسافنلانمريبكبناىلعهنأالإ«ًادج

‹رَسسلا»باتكةماقتسالاوقحلالهأخيراتولاجرلامجارتعجارمنمو
هلحارمبوجىلعمفةردقالوأ«خيراتلانممفظحالنيذلا<هل

ةّداموةورثهنأنوماعيالممنكلوديفمريغباتكهنأ«هنيدايملوخدو

مهنمتتأونبدلاولعلانيطاسأركذبتّصتخاو«ببسبةيحانلكنمتذخأ
لازأالو«نوحشملاكلفلاوأ«نونكملازنكلااذهعلاطألينإو«بحمب

خيراتنمىقلغأامحيتافمو«ةشمثألاخيراتلئالجو<قالعألاهيففشتكأ
راهدزاو«نارمعلاو«لعلاخيرات:امقيرفإلامشبةيمالسإلاةمآلاطسوةضابإلا
¢هملعةرازغكليدبتدىحوتلاةمدقمىلعةشاحلاهذهو«نامإلاونيالا

ءاهمجحرغصعمةبرعلامولعوةعيرشلانونفيفهرّحبتو«هتدامةرفوو

اسلاكتفليًارطسىنعملاةيماسلالملاضعبتحتءىراقلااأكلتعضودقو
¢هقوذةمالسنعةبرْملاهتايرظنو«ليلجلافنصملااذهجذومنأك

س٠



ةيعاتجالاةابحلاىلإهرظنثمحنمفنصملانعانثدحماماهثدبو.هرظن"ومسو

امو«مئازعلااونهوأو«طاسوألااوفعضأنيذلاءاهقفلانمًاريثكنيابيًارظن

پارعإ)هامسمئاعدلابارعإليلجلامامإلااذهتافنصمنمهيلعتفقو

هباوصلعلو«ىسدعنبدمحمخشلاةينازخيفوهو(مئاعدلالكشم

يفتدېتجاو¢ًادحًاسيقنتانايدلانتمىلعاحرشهلتيأريأنظأو«هرابزا

.هبزفألفاذهةباتكتقوهيلعلوصحلا

ىلإوألئاسملاتاهميفاهيلإةلاحإلابهتافلؤمضعبنعفنصلملا
بوقمييأنيدلاسمشلنيرحبلاجرمىلعاحرشهلنإلوقيوهفاهيفلوقلاطسب
مساىلعلوصأالاةمدقمحرشةيطخيفملكتنيحةسدنملاوباسحلاوىقطنملايف

هرظنىلف(نيرحبلاجرم)حرشيفكلذانطسبدق:لاقفهقاقتشاولالجلا

يفلاقف«هيلعفقينأهللاهجر ينيمثلانيدلاءامضىنتدقو«بغارلا

[احرشهيلعقلعيخامشلاردبلانأتعمينأريغ:(نيرحبلاجرم)حرش
ىلعهحرشرخآيفدعوهنإمث«ًابيصمهلتنكيتبلايفعاضهنكلو«ًاببجع

ءەثحابمعيمجبعوتسياحرشامللعجيهنإفرمعلاهلللاًاسنأنإهنأهتمدقم
ةىناثوةئايعستىلإرمعلايفهلهللاًاسنأدقونيعستوةعبرأوةئامنامةنسكلذو

فئاطلنمو«هيلعفقنملودعواكًاطوسيمًاحرشافعضوهلملو«نيرسثعو
ةماهةخيراتةثداحبةمدقملاىلعاذههحرشخّرأيخامشلاردبلانأخيراتلا

ماعلاوهو«ةيايعستوةعبرأماعنابمشلئاوآخیراتبهنمغرف:لوقیثبح

نمنيينابسإلاجارخإهبينميو«(ةبرج)نمىراصنلانيملسملاجارخإنميناثلا
تفقودقوءةسنوتلاةكلمملاطوطشاولتحااك«اولوتسانأدعبةريزجلا

.اهديقيلرسيٿيملونينسذنمةعقاولاهذهليصافتىلع

هلنأرهظيو«نيرثكُملانيفلؤملانميخامشلاردبلانأىرأينإف«دعبو



يشالتلارديأاهبتبعللب«انيلإلصتماهنأديبةيهقفلاعورفلايفتافنصم
-هللاهجريفوت«نبعدعبًارثأتناكف«يشاوغلايداوعاهبتثبعو
هللادمعوبأةمالعلاةيرحه۲۸٩ةنسةسوفنلمجنم(نرفي)ةدلمب

نيسملكهبيترتبسحرشعةشماثلاةقبطلايفينورابلاءايركزنبدمحم
9.ةقبطةنس

سنوتبملعلاذخأناكهنأركذ:مهنماضعبهخيراتيفركذدقفهخوشامأو

نبحوفنبحلاصفيفعيأخخبشلاةمالعلانعوءيرومدببلاخمشلانعةسنؤلمل
دعناكو.مولعلاضعبتذخأهنع:ردبلالاقءيسوفنلايتريغندنتلاءايركز-

هيفرهظ«ندلاوةيمالسإلاةفاقثلايحاونلكنمًاراهدزاملعلابارهدزمردبلا
ةيآىسومنبدمحأنببوقعيفسوييبأو«يداربلامساقلايبألثمماخفمالعأ

ملعأناكو«خيراتلاوةيفسلفلاوةمبرعلاوةيعرشلامولعلاميمجيفهللاتايآنم

رماعنكاسيأمامإلاذيمالتنمريثكو.اهئاملعةداهشبوحنلايفسنوتيلجر

هملإراشيالمعوًاملعايلعلاةورذلاغلبمهنملكمجمهنمغبنهنإفيخامشلا

. مهنعيضروهللامهمحرف نانبلا

ناملسوأةمالعلا

هاربانبدوادنابلسوبأحلاصلايلولاريهشلاةودقلاوريرحنلاةمالعلاوه

راهزأفاطتقاولعلابلطيفلر«نيحلاصلاتاقثلادحأ«يبرجلايتالتلا

يبازبملالبعاممانبىسيعيدهميأةمالعلاىلإدفادفلاباج«اهضايرنمهنوتف

يلعنبديعسحخيشلانعو«ةيايعستونيتسودحأماعبازيميداوبيكيلملا

س۲



تأرقاملوأ:لاقف«ةيادبلاذنمةسلعلاهلحارمنعانثدحييذلاوهف

 ينورابلاىسيعنبءايركزيبأانمعىلعاهريغوسدبحوتلاةدبقع ةديقعلا

نموهو ينورابلاىسيعنبركبيبأ:ينورابلاهللادبعيبأتاقبطيفيذلاو

هبقفلادنعاهبتأرقو(ةبرج)ىلإ(ةسوفن)نمتمدقمث:لاقمث«ةسوفن
.ھايشكيودسلاسنوينبمساقلايأ

ةقبطلاريهاشمنميراوحلامهاربإنبءايركزىمحيوبأةمالعلاهخوشنمو

ذخأفةسوفنلبجىلإًايناثلحرمث«يشكيودسلامساقلايبأكرشعةعساتلا

"دشوممجلاوةزمحلاحتفب نوانجأةسمالعحلاصنيبوقعيفسوبيبأىلع

يهوسةنجممجسنانجلاهانعميربربظفلنوناهدعب-واولاحتفونونلا

مث«ءانغلاامقئادحوةيرقلايقستةرارثنبعابةسوفنلبجىرقلمجأنم

نبمهاربإخيشلانعمعلاذخأىلعفكعف(ةبرج)ةريزجىلإهخبشلحترا
ريمألماعروهشملامامإلايسوفنلايتريمندنتلاسابلاروصنميأةلالسنمدمحأ

نعذخأدقو<ةسداسلاةقبطلانمامهالكو«باهولادبعنبحلفأنينمؤملا

.غبنوابفعربتحنايبلاوقطنملاكلوقعملانونفدمحأنبمهاربإهخش

ةملظلاهوجويففوقولاوهبعشحالصإوململايفًادہتجمادهاجمناکو

هتناكميفناكتحركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفادهجلأيلو«ةاغطلاو

“رْذدقو«نمأىلعرهسلاوماكحألاذيفنتيفلداملامامإلاةلزنب

ىلعةروثلانأودبيو«سنوتىلعذئمويكارتألالامعنمفسملاوناسغطلانرق

نمرشلاغلبثيحهتراشإبتناك(ةيرج)ةريزجيفيكرتلايلعنبتوغغرد
ءندلاوةماركلانععافدلانمهعمديالامهدأةاقطلاةالولاكئلوأ

دنجلاوراكشنلاونابرغلانمعومجيةريزجلاىلعةيغاطلاتوغردراغنأناكف

س۳



هللاهجردهشتسافلبلجلاةمالعلاهذهلتقاهتيابنةوسقلابورضبةروثلادمخأف

جوأيفوهوةيغاطلااذههجاودقو«ًارهشنيجسوةعيدخذأنأدعب
ناطلسدنع"قحةملكداملالضفأ»:لعهلوقهيلعقطناام هنايغط

الإدعيهناوعأوةغاطلاثبليلف«لاقاكوأ««اهبحاصاهبلتقفرئاج

تناكو«اقافومؤازجناكفنابسالاهئادعأبمهنمللامقتناتحعوبسأوحن

.ىلوألایدامجرېشلئاوأةئاعستونيتسوعبسةنسللاهحر هتافو

وباوهدوادوبأو(ةبرج)ةريزجلابكوكربةموحيدوادييأعماجينفدو
هتافنصمنوفرعيالذيمالتلارثكأنأتحدواديبأبةماعلادنعرهتشاناملس

نبدمحماتدةنكيفمهئطخك«هممابینکبنأًاطخوهودواديبابالإ

ءايظعلانوُتنكيربربلانأنماشنًاطخلاو«دمحميبأبالإفرعيالذِإزيزملادبع

يأ«نالفاياب:هللاقينيّدلالاجرنممظعلانأمدنعلصألاوءمئاممأب

رهتشااذهىلعو«نونكيمهنأموتيفنالفابىلإهنورصتخيو<نالفاتدبس
تاجهللااهيلعبلغتيتلادالبلايفمهتينكبءايلعلاءايظعنمريثك
٠برغملابةيربربلا

اہنم:نينمؤماهدابعنمًاريثكاهبهللاعفن«تافنصمدوادنابلسيبألو

ءسنوتيةنوتيزلامظعألاعماجلابررقمقطنملايفيجوغاسيإنتمىلعهحرش
وهوبمغلارهظنعهظفحبالءانكردأنمدجنتنأ"لقةيمورجألاىلعهحرشو

«رئاجناطلسدنعتحةلكدابمجلالضفأ»ظفلبديعسيبانعهجمنياءاوو(١)
.يئاسنلاويقمببلاودحأهاورو



كلذكةدبقعلاةمدقمهذه«ةمدقملاحرشوتاظوفحملانمهبانيلعهللانمام

يفكلذوهتاظوفحمنمنكيمذيمالتلاوأءاملعلانمانكردأنمدجننأل

.كلذك(ةسوفن)وةريزجلايفلاجلالعلو(بازيميداو)اندالب

۰هلآودمحماندىسىلعهللاىلصو

یا

 

سا١





۲الا4

هحصوهلأوداتدىسلعهللاٰىلصو

يخامثلادحاولادبعنبديعسنبدمحأسابعلاوبأنيدلاردبمامإلالاق
:یاعتهللاهمر

ءابحألااشنأو«تاوايسلاوضرألاعدتباو«تانئاكلاعرتخايذلاللدلا

ىلىلاضألاامهبيذلا«هلوسردمحمهقلخريخىلعةالصلاو«تاومألارشنأو

لىلاپىلاماركلاهىحصوهلآىلعو

ميحرلانمحرلاهلاممب
ميهاربأنبدوادناميلسوبأ٠حلاصلاةودقلادهاجملاةمالعلالاق

ىلعمالسىلاوةالصلاو‹نيملاملابرهللدمحلا:ىلامتهللاهمحريتالتلا
ةركذتەذهف(دعبو)نيممجأهبحصوهلآىلعودمحمانديس«نيلسرملافرشأ

تابآودودحنمديحوتلاةديفعهديقعلاتاملكضعبىلعلئاسملانمءيشل

سلاجملاضعبيفةذفمالتلاتناكتاملكلاكلتلةهباشمةبسانمراثآوثيداحأو

هبتكيملامبعفتنياملققيضءىدتبملانهذنالةديقعلانوبتكيامكاهنوبتكي
هللافًاطخلانمءيشاهيفناكناوهللانملضففاباوصاهلكتناكناف

ىشتمەلابكلذضمبلقنامبروللزلادصقبملنمذخاؤينأنممحراوفارأ
.باهولاميركلاهناف٠«باوثلامامتايفوجرملاوباوصللقفوملاهللاو

.ريخلكلعماجلاديسلاىنعب:ةدحوملاواولامفضبلوليبعخج(١)

[۲] 1

 



دحجلا

صفحييأيكزلا«ةودقلايقتلاخيشلاىلإةبوسنملاةمبقملانإف(دعبو)
هبامةفرعمىلإةدشرملاةهبنملاو«ةيربلاقلاخدمحوتىلإةيداملاعيمجنبرمع
تكن’ىلعتوتحا«ةينيدلالوصألاظفحىلعةلادلاو«ةيدبألاةدامسلا

°يهتنملااضعبحاضيإىلإجاتيامرو‹ءىدتملااهمملعتىلإرقتفيفئاطلو

يفيتعاضبفعضبيئارتعاممهلکشمنميلادبامحرشيفهللاتٴرَختساف

؛بعرنملةدعاسموبلطنملًافاعسإهتکنمبمجكاردإنعيعابرصقو

ريرقتلاهعضيمسهللاهجر هنأل«اردانالإماهبإلاليزيامىلعديزأالو

نوكينأونوصلاوىتسفوتلالضفنمللالأسأو«ةلدألابيذهتوثحامملا

.هلًاصلاخ

هللادمحمهتمدقم ىلاعتهللاهحرسفنصلملاًادتبا«(هليدمحلا):هلوق

ةريرهوبأىور«ءارتباهلعحينأنمًاروفنو«لاكللابلطةلمسبلابكاربتنأدعب
رقباوہفللارکذبهیفحتتفياللابيذرمأوأمالکلک»:لاقهنألعهنع
لغشيريطخلارمألانألءاضيأبلقلالابلاو«نأشلاولاحلالابلاو«مطقأيأ
ءرَطخلايذلةيانكلابةراعتسالابوذنوكينأزوحيو«هكلامهنأكفبلقلا

يذلاللامعنركشنمهيلعبحيامءيشلءادأاضيأو«حشرترقيألاركذو
لەيملامملعتىلإهدشرأو«همعنمالسإلابهبلعمتأوهلقعلمكأوهتقلخ

مالئاضفلابقلعتءاوسميظعتلادصقىلعناسللابءانثلاوه(دمحلا)
ملعلاكهادعتبالولجرلامزلباميهو‹ةليضفعمجلئاضفلاف٠لضاوفلاب :ءاظطملاكهادعيولجرلامزلباميهوةلضافعمجلضاوفلاوةعاجشلاو
ناسللاباركذناكءاوسامعنمهنوكببسبمعنملاميظعتنعءيبنبلعقركشلاو
نعيقبيلاوهجامنباةياورومذجأرهفللادمحبهيفادبيالمالكلكةريرهيلآنعدواديادحعثیدحلاةياور() .نطفتف.ارمأوأمالکلکهلوقبنیتیاورنیبعنجفنصلافءعطقاهلدمحلابهيفادیباللابيذرمألکاداةريرهيي



ل
هلل

الكلعقدعبنأًادارشاضيأو«ةمدقملافيلأتاهتلمجنميتلاهتعاطىلإءادّهو
هلوبقلوهيفعورشملامامتإىلعقيفوتلاةدازتسالهبالسوتوهللامساباكربتلمف

هىدنىلعىلصوًارخآوالوأهللاركذاذإهنأبةمدقملاهذهنم'هملإهببرقتام

رشلوالاف«اهريغوةمعننمليجلاىلعناسللابءانشلاوهدهجلاو<مسجلالبق
هتدمحوحنءادنباهبةصاخلاهتفصىلعىناثلاو«هفورعمىلعهتدمح:وحن

معأوهوهدشلب«مذادملاضيقنو«ةليضفةيناثلاوةلضافىلوألاف«هملعىلع
ركيدمردصموهو«ةمعتلاىلعدابركشلادارفنألهجونمركشلانم
«هيلعدمحيابىتأاذِإلجرلادمحأ:لوقتوءاعراضماهحتفبوايضامسنيملا

ىلعقارغتسإللهيفمالكلاو.هعبنصوهحراوجدمحأ:زاحجلانمو«مْذأهدضو

هللدملادارفأعيمجرصحبةفلابملاهئاضتقالهلماقماءاعدتسالراتخلا.

.دبعلل:ليقوءسنجلل:ليقو«هب

مازتلانوكبو‹اسايق:لىقو«ماغدإلامزتلاكلدلوسابقريغلةزمحلا

هلصأ:ليقو<اهنعضوعفيرعتلاماللوألاىلعو«سابقلل(فلاخماتدإلا

سانلاضيوعتلاالماللالوخدوفذحلايفهريظنو«فيرعتلامالتلخدفءال
املعجيفيسرافللافالخماللاوةزمحلانيباوعمجف«سانألامشوقلسانأهلصأ

ءادنلاءايعمماللاوفلألاعاقجاةلالجلامسايفضيومتلاىلعكلديو«هيفاضوع

بجاولاتاذللمسا(هلل)ناكرالابةمدخواالمعوأنانجلاباداقتعاوا
لوزالهللادوجودوجولابجاوىنعمودماحملاعيمجلقحتسلمادوجولا

٠.لوزهریغدوجوو

.ًارارفيأ



بجاولاتاذلاىلعءادتبامضولابالعلعجو«ةزمحلاعطقو«أاب:وحنيف

ليلدلاىلإرظنلابيأ«ةيريدقتةبلغيوأ«ءيشلكلىقلاخلادوجول

عضوهنألتحبدوصملاىلعةيلغلالفهلإلاامأو؛اذهىلعقتشموهفةرامالاو

نأةبلغلكلدبالنأنيتملفلانيبقرفلاو«ةلايعتساامتملغوًاقلطمدوبصملل

تممجنلاوةنيدملاكبرعلاامتلمعتسانإف«ةسنحيقبست

ناربدلاو«نمحرلاوهللا:ةلالجلا'يمسإكةيريدقتتمساهسنجلمعتستملنإو

بجاولاموهفلمساهللانل«ةرامالاوليلدلابسحباهنأل«قومعلاوكامسلاو

لكوءيشلكهتحرتعسويذللنمحرلاو«ةدابعللتحتسملاموفوأهتاذل

اليذلادوبعمالممإللا:ورمعيألوقىنعماذهو«درفيفرصحنايلكانم

|مسإهنألةيلاعتسإلاةيلغلالببقنمهللانأحبحصلاو«وهالإةدابعلاقحتسي
الهنألةيريدقتلاليبقنم:ليقو«قابدوبعملاىلعبلغمثًاقلطمدوبمملل
.تافصلانماهربغوًاقزارًاقلاخهدابعلنوكبتًحاملإنوكي

ةكمملف

ءلعُأللاتأنيققحملانمةعامجونيدلادصسراتخا
نابيفطعهللا:(للاديجلازيزعلاطارصىلإ):هلوقريسفتيفيرشخزلالاق
ءادتياهصاصتخاو«ةيلغبمالعألاءامسألاىرجمىرجهنألديلازيزملا
:هٰحوألًاقاقتشاالوةيلغال

مسإريفبدوجولابجاوتاذيقبلاملعنكيموًاقتشمناكول:لوألا

؟ءيشلکقلابفیکف«مسإهلعضوربتعمءيشلكنآل«لطابوهو
فرطيفءيضمرخأمحنءايلاديدشتبقويملاوحمارلاولزمنارينبدامارمقلالزانمنملزنموأمحنناريدلا(١)

.ةيرونةنس۳۲وحناغدعيهنأاولاف‹امهمدنيالايرالاوطينيلاةرجما
— ۲۰



ىنبت'مسإ:ورمعيألوقىنعموهو«برملامالكنعجراخاذهوًاريدقت
.تافصلاهلع

هلةيدوبعللقحتسملاوأهتاذلبجاولامومفللعريغامسإناكول:ثلاثلا

فقوتتنأريغنمعامجإلابديحوتيهو«ديحوتةملك(للاالإهلإال)نكيم
عنجالفةرثكلالمتحيوهثمحنمموهفملانأةمزالملانايب«دبعرابتعاىلع
.لصفتمليلدبلصحيرابلابهصاصتخاونمحرلاظفلكةكرشلا

ءانثتسإمزليفىتسطابدوبعملاامإ«ةملكلاهذهيفهلإلإبدارملانأ:مبارلا

داتالوألاةمزالمنايببذكلا«دوبعملاقلطموأهسفننمءيشلا
ءةلضطابلاتادوبعملاةرثكيناثلاةمزالمناببو«هلإلاوهللا:يموهفم
درفملللعلاو<ىقحبدوبعملاىنعمبهلإلانوكينأ:ينازاتفتلالاق

درفلاالإدوجوموأدوجولايفهلةيدوبعلاقحتسيال:ىنعملاو«هنمدوجوللا

صتخسهللانإ:«فاشكلا»بحاصلوقىنعماذهو'«ماعلاقلاخوهيذلا

.ھاىلاعتقحابدبعييذلادوجوملادرفلابيأ«هريغىلعىقلطيملىتحلابدوبعملاب

:هحوالهفاقتشانورخآراتخاو

ءلاكلابةصوصغللاهتاذلًادرجيموهفملانعةبلغلاريغيًاملعناكول:لوألا

¢تاومسلايفللاوهود:ىلاعتهلوقدافأانصقنلانعةهزتملااملعلاتافصلاو

ىلاعتهبنمحرلاوهللامسإصاصتخايفانيالةبلغلاباملعهنوكواحبحصىنعم
هملعيرحتودّسقميناثلانأل«هسفننمءيشلاءانثتسامزايالو«دمحوتلادبقىف

.تافصلا

س



دافأو«عناملالإهنعلدعيالف«ًاقباساموهفمًاحدحصىتعمهلنإ:يتاثلا
.مدقتاكةملغلابةيمسإلاوصاصتخإلا

ماللاىلإاتكرحلقندعبافىفختةزمجلاتفذحف«هالإلصأنأ:ثلاثلا
°الاعفنزوىلع«اهالإلؤيهلأردصمدالإو¢ماللاضوعفسابقريغلوأ

هالإو‹ءالإنمكتدابعويأ¢كتهالإوكرذيوفءىرقو«ةدابعلاىنعم
اهاتهلأتهنمو«لاراصفهږکذامهنففرصتمث«دوبعميأهولأمىتعع

الإهنعلدعيالفءفيراصتلالماكىنعملاتباثظفلاذهو<كّسنتىنعع
ىلإجاتحنيطلارجحتساك«هلاينعأ«مسإلانمتاقتشم:مشوقو

بيجأو«ايمهلعتلهل:ىلاعتهلوقيانيالةبلفلابملعمهتدافإوليلد
ماجةيلغلابلعهلةيدوبعللقحتسملااذلمسإهلا“نألعاو<اهضعبنع
ناكنمالإدبعينأىتحتسيالهنأل«لميلامواهنملعامىنسحلاءامسألاىنعل

ًاريدمًاديرمارداقالاعابادقناكنمالإاقلاخنوكيالو«اقزاراقلاخ
‹تافصلاهذههلنمالإللابىّمسينأقحتسياليأ«تافصلارئاسلإ

ءكرشمكلذبلئاقلانألءللاوهتافصلاناعمنأيدارمسيلو
.قرفلاممفاف

أالإهذهىلعدحألفقأف«هيلاتلاوهأ:رظنلانالوقامأو
:داشرإلايفوءهادعكلذلو«دصقلاوبلطلاىنعمهنمغوهلعراجقاقتشالا

هل::وأ«عفترايأ«هيليهالنمىتتشم:لىقو‹ةدابعلابدوصقملاءانعمكلا

لوقعلانألءاملورّسحتيأ«هلووأهليهلونم:ليقوبجتحايأ«هلي
دجلاىأءصاصتخإللهلليف«ماللا»و«هناحبسهتمظعفصويفتراح
.قحتسملاموهفملةخسنيل(١ر

:لاقلاعفألاقلخبنيلئاقلالعدرلاةديصفيليأ(۲)
رهفکمهجوبیوحنیحنوهریسفتامهللامسافلاق

رهوولحینجامهوبحأاممهملاتنمهيلأتلاوه

ربملافانصأقلاخهنأهدجىلاعتهاعمتلق
.حتفبلعفومضبلعففنصملاديريوةحتفلاوةمضلابلعفةخسنلايل(۴)

۲

 



٠.دعريباملاكتيذلا

فاصتإلاىلعدملارصقديقيسنجلامالبدملافيرعتنإ:ليقو«للابصتخم

ناكءاوس«ربخلاىلعروصقموهفًادتبملاتفرعاذإسنجلامالنأل«للهنوكب

ىلعًاروصقمناكربخلاهبفرعنإو‹هريغوأسنجلا«مال»باقرعمربخلا
دمجلكيأ«هدارفأمسجسنجابديرأاذِإاذه"حصياإ:ليق4ًادتمما

يفربخلاهيلعىدصيامسناتوشزاوجلابفيرعتلادرحمبرصحلادمفيالو

.هلمأتف‹برملايفمركلا:وحنرخآدرفيفهريغلودرف

ةكومسمءايسلاوىمفريأ:كس<ةروهشمتاغلهبفو«ةلّصلايفيذلا

دحاأوايظفلءايسلاو¢عفترملا:كماسلاو«ةعوفرميأ«ةكماسوةكمسمو

.ةءامسعمجنوكتنأزوجحيو«مجلااهانعمو

اہمةققحلامفوصومةفلاخمىلعةلادةفصريغلصأ:(دمعريفي):هلوق

هبلإتفضأامفذحيدقوءاىنثتسيف«الإ»ىنعمنمضتدقو«هبلإتفيضأ
¢ةفاضإلابفرعتتلاممامإةدشلوراتخلاىلعالعموًاقافتاسيلممىنبتف

يدلاهللاي:ىلاعتهللالاق«تفرعتنيتفرعمنيداضتمنيبتمقواذإ:لبقو

.دمعريغبتاومسلاعفر

.ةناوطسارغبينعي(دمعريفب)عفروىنب(كمس)
.نمضي:ةخمن(١)

س۳



ىضقةدابّشلاوبغلاعءدماالوالوهاديهلسل

۰۰۰۰ةواقشلابنرخالو6ةداعسلابمول

ىلعةيفانُستسانوكتنأزوجيو«ةىلاحةلمج:(ءادتباهلسىل):هلوقو
:ةياهشلاو«قابومدقكلذىنعمو«ةياهنوءادتباامكمسواهثدحأنماريدقت

هملعقلعتو«هيتاذلاتافصلانم(ماعلا)«موبفملاةبراقتمةيافلاودمألاو
(ةداهشلاو)«ةداهشلكوبيغلكيأ«رىضاحوبئاغمولصعملكب
الوبيغياليأ«ةيآلا.. ةرذلاقثمهنعبزميالببفلالاعل«روضملا
لكبطاحألءيشهنعبغياليذلاىلامتهتفصيفديهشلاودهاشلاو4دعب

.ڳاددعءيشلکیصحأو املعءيش

مالعإلاامإو«منيبيضقيكيرنإ»حلاامإ:هوحوىلعءاضقلاو

امإو«ېضاقتنأامضْقافللعفلاامإو« ليئارسإينب:ىلإانيضقو

ءاضقلاىنعمو*ةيثملاامإو هايإالإاودبعتالأكبرىضقوفضرفلاورمألا
هللاءاضقو<همامتوءيشلاعاطقناىلإهيناعمعجرموهؤاضمإورمألاماكحإ
ءةلاحمالضامهكحوهبءاضرلاىلعدالاهللاثحو«ةلاحمالةكحللضتقم

بستكمهلطخاسلاو«سفنلاحيرتسمهبيضارلاف«ديربامكحاف

يئالبىلعربصيملويئاضقبضربملنم»:هللانعربخلايفو.للاطخسكلذب

وههشترخآالرخآالوهتيلواللواالهانعم(الوءادتباهلسيل)

باغامبيغلالبق(ةداهشلاوبيفلاملاع)ةباهنالبرخآلاوةبادبالبلوالا
امةداهشلاوقلخبملامبيفلاليقو‹نيبرشحامةداهشلاوانع

مكحىنممب(ىضق)ايندلايفامةداهشلاوةرخآلايفامبيغلاليقو‹قلخ

(هواقشلابنيرخالوةداعسلابموقل)



ارودلاجراموقلاوهفطلوهقىقوتبهامهابلع

:لاف

ءأاسنمنصحلآموقأيردألاخأتسلويردأامو

يقشلاو«ةنجلاهلتبجونمديعسلاو هظفلنمهلدحاوالعجمسإوهو

نيذلاامأول«ةيآلا..ڳرانلايففاوقشنيذلاامأفلرانلاهلتبجونم

لوخدبموقلوةنمجلالوخدبموقلىضقيأ«ةيآلاةنجلايففاودعس
يلابأالوةنجلاىلإءالؤه«همأنطبيفيقشنميةشلاو«هريغبظعتانمديعسلا

.ىلابأالورانلاىلإءالؤهو

هللالوسوانيلعجر:لاقرمعنبهللادبعثبدحيفر«همانطبنم
نيردتا»:لاقهیفکىلعضبافوهوناباتکهعمومويتاذملسوهيلعهللا

يفيذلا(لاملعأهلوسروهللاهللالوسراب:الالق«ناباتكلاناذهام

لهآءامسأبنيلاملابرنمباتكاذهميحرلانمحرلاهللامسبهيفينيمب

مهذأماحرألاياورفتسنالفمهددعومهرئاشعومهنابآءامسأوةنحلا

ىلامتهللانمالامجامهنمصقانالومهيفدئازبسيلفڭوادجتمةنيطلايف

يفاورفتسنالفمهددعومهرئاشعومهئابآءامساوراثلالهآءامسأب

الامجامهنمصقانالومهيفدئازبسيلفنولدجتمةنطلاقمهذأارال

اوبراقواودسهلقلخالرسیممکلکفاورتفتتالواولمعا٠لاقفهللالوسراب

ءهمأنطبيفىقشنميقشلاوهمأنطبيفدعسنمديعسلا»ظفلبٴةّريرهنأنعهريغصيليلاريطلاثيدحلااذهىور(١)
.ضرألايهوةلادجلاىلعنوقلم(۲)

—Yo



رامعوبألاق«لامفلا:ليقو«تومينأهيلعيرجياليذلا:(يحلا)و

هللالوقىنعمنأةياكحهللاهجرسیمحيوبأينثادح:ىلهللاهجر

ريغبالوةيريغلامويهنألةابحبيحلاقيالو«لعافلا يحلال:لجوزع

.ضقانتلامقيالملة

ءدحاولاعفلاويلاىنعمو:هللاهجر بوقعيوبأخمشلالاقو

ةفصةايحلاو«دوجولاكبذكأالاعفوأالاعفالاحتيأر:تلقولو

.ءايحاألاكاليحلاوتاذ

بحاصولمعيألمعناوةنجلالهالمعبهلمتخيةنجلالهابحاصناف

ىلاعتهللانایورؤ«لمعيالمعناورانلالهالمعيهلمتخبرانلالها
نلىبوطفرشلاوريخلاقلاخاناالاهلاالهللاانا»بتكلاضعبيفلوقب

رشلاتيرجاورشللهتقلخنليولاوهيديىلعريخلاتبرجاوريخللهتقلخ
يفةفلطتلاتعقواذا»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقو«هيديىلع

هلمعبايقشوااديمسهتكاهللوقیفماحرالاكلمىلاهللایحواماحرالا

هنفدهيفردقيذلابارتلانمذخأبهنالاقيو«هلمعوهرثاوهلحابتکاو

يفدلقرفلاعيقبباک:لاقيلعثيدحيفو.ةفطنلاكلتعمهطلخيفهتبرتو

هللالوسرنسكنفاندعقودعقفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعمةزانج

دحأننممكنمام»لاقفضرالايفثكنيلعجوهسارملسوهيلعهللاىلص

ةديعستبتكورانلايفواةنجلاياهناكمبتكدقوالاةسوفنمسفننمالو
دنواذااذهانباتكىلعلكتنفاهللالوسرابلجرلاف«اهلمعبةيقشوا
ةواقشلالهانمناكنمواهيلايصيسفةداعسلالهأنمناكنمفلمعلا
ةدامسلالهألمعلنوريصيسفةدامسلالهااما»لاقفاهيلامصيسف

اماف»ةيآلاهذهالتمث«ةواقشلالهألمعملنوريصيسفةواقشلالهأامأو

ةروسلارخاىلا«ىنسحلابقدصويقتاوىطعانم
.عطقفعيقبلابناككوشلارجشوهاضعلارجشلانمبرضدقرغلا(١)

س۲



نيلاعلابرهللدملا«نيدلاهلنيصلخمةوعذافوهالإَهْلِإال

اہلعمالكلانمءيسىضمدقو«دحوتلاةمالك:(وهالإهلإال)و

.ىلاعتهللاءاشنإيتأيسو

.ينودلابلطرمألاو«يواسملابلطساقلإلاو«ىلعلابلط:(ءاعدلا)و

.اهبرومأملاةربتعملاتادابعلايأ«مّسقلانيالا:انههبدارااو<ناعمنيدللو

Aوتالنأ:و ..یلاعتهللاهحوريغكتدابعوكتعاطبيفتت

غيلبتيهو«ةبرتلانملصألايفوهو«ريدملاوكلاملا:(برلا)و
:لىقو‹لدملاكةفلابمللهبفصوردصموهوو«ائدشفًائشهلاكىلإءيشلا

ثدحموقلاحخىلإآلوأجاتحتءايشألاف«عيبرلايبأنارابتخاهنظأوفصو

بحاصلاوديسلاىلعبرلاقلطيو«اهئاقبلاحامحلاصمىلإواہثدح

.ىلوملاو

هلتايئزجالومّلاععجوهو«ىلاعتهللاتلخاملك:جاجزلا(نيملعلا)
فيرعتلاو«عاونألاكلتبسحبممجفةفلتخمعاونأهتحتوهمسإالعقلطي

زجاعبسیلرداقلهاجبسيلملاعتيمبسيليحهللا(يحلاوه)
هرکتسمبسیلدیرمیمعابسیلریصبمصابسیلعیمسسرخابسیلملکتم

یرجداراامریصبعیمسدرفهلمالکلاوريدقميلعيح

هانعم«هوعداف»هللاالاةقيفحلاىلعدوبعمالهانعم«وهالاهلاال»

حاتفملاكلتنانساوءاعدلااهحاتفموةنازخةدابعلانا:رثالايفوهوبلطاف

ملاهترمثكرتوةرجشزهنمكعدبملوىلصنمنأليقو:لالحلاماعط
ءامعدلاةالصلاةرمثوةرمتءيشلكل»مالسلاوةالصلاهيلعلاقو<اهطقتلب

.تاقولخملانمىلامتهللاىوسامنيلاملاوكلاماوهبرلا(نيلاملابر

۳۷



6ةيريربلابهخوسلمةنكبلاهذهتدحوينإف>دعبو

ءةيربلاقلاخديحوتيف

نمهلدحاوالنملاعلا:لىقو‹ماعلابيمسامداحآقارغتساىلعلديماللاب

ةكئالملانممعلايلوأىلعالإقتلطيالو«ةمالسلاعمجيتحلمعمجمسإوهفهظفل

داوالوعاونأىلعلديهنأمدقتدقو«معأوهفهللاىوسنمملاعلاوءنيلَّثلاو

.عمجمسإًاضيأوهفهظفلنمهل

نمهقاقتشاوظفللايفهلدحاوالوممجللعوضوممسإماعلا:ءاقبلاوبأاق

.تاقولحخلاميجهلعحنمدنعةمالعلانمولقعينمبملاعلاصخنمدنعلمعلا

۰هثودحيلعةمالعيأ.

لبقلباقينامزفرظءدعب:(ةتكنلاهذهتدجوينِإف«دعبو):هلوف

ىونوًاظفلةفاضإلانعامطقادٍإمضلاىلعناشبيونامزاتفصلصألافامو

نمةطقنةتكنلاو«ةقابلاةثالثلاروصلايفبرعتو«نيممريغهبلفاضم
نمةطقنءانعمو<همالكيفةتكنباجزاجلنمو«سكعلابوضاببيفداوس
هتمدقمورسشقنمنوابلئاسمةرثكوهلوصفةّمسلمالكلالعهش«مالكلالع

.اهىفباطرإلاادباذإةتكنمةبطر:لاقي«ءهالعأامنأالإهلمةطقن

ةبوسنملاةغللابيأ:(ديحوتيفةيربربلاب)«ةبونكميأ:(ةخوسنم)
:(ديحوتيف)ربربلاةفلبامنعًاربعموةسبتلميأ«عمىنعبءابلاوءربربلاىلإ
امإوةلخادتمامإ«ديحوتلاهبلصحيامنايبيفناعمىلعىعدايأةثلاثةلاح

لعريضةنكنلانأل«لكشمديحوتلايفةتكتلاىنعمو«ةددعتمةرركتم
شوقنلانعةرابعامإةتكنلانأٌباوجلاو«هسفنلًافرظءيشلانوكسفدبحوتلا

.هلولدمىلإهيلإفاضمهلوق(١ر

۸“



ةنجلاوروشذلاوثعبلاوهتافصوعناصلاةفرعمنمةصوصخملايناعملاىلعةلادلا

ةفقللاطسوتباهربغوءاسنألاوةكئاللاوبتكلاةفرعمنمنيبامورانلاو
يناملاكلتىلعةلادلاةغللاوظافلألاسفننعةرابعامإو«ةيربربلاظافلألاو
كلتلةلولدمثمحنمةروكذملايناعملاكلتنعةرابعامإو«ةصوصخلا

وأيناثلاوأانرتخاامىلعلوألادارملاناكنإف«شوقنلاوظافلألا
ءةروكذملاةصوصقلايناعلاوتاموېفملانايبيفظافلألاوأشوقنلانأدارملاف

نيبرهتشادقو«هلنافورظمامهويناعملانايبوهشوقنلاوظافلألافرظف

يفاعملانابلاليناعمللافورظظافلألانوكتفيناعملابلاوقظافلألانأموقلا

ةلولدميهثبحنميناعملانعةرابعةتكنلاناكنإو«ظافلأللفرظ

|.عومجملاوأظافلألاوشوقنلاكلل

رصحنموهفاهبفهلئاسمراصحنامدعلمعلااذهنمضعيةتكنلانأدارملاف

يناعملانايبلتقبسامنإظافلألانألهانررقاكهجوألوألاو«يلكلايفيئزجلا

لصعحتامنإفيناعملاسفنامأوظافلألابطيحنأكواهريفبلصحندقيذلا
بلاوقظافلألانأكو«امناصقنبصقنتوظافلألاةدايزبديزتوظافلألانمذخؤتو
نوملاقىفوتلاو«ةفورظميناملاوفرظظافلألاف«اهردقبيناعملااهىفبّصت
هداعللجوزعللانمامهاإةمصعلاوقيفوتلاوديدستلاوفاطلالاحنمو

.

دعبالولىقالناميإلالعفلاحيف: ىلاعتهللاهحر ليعامسإانمعلاق

ممصبتالهتمحروكلعهللالضفالولول:ىلامتلاق«لضفوهنمةمعنيهو

هللالضفالواوسنرساخلانممتنكلهتمحروهللالضفالولو ناطشلا

۲۹



نمابلقتأنأ.هلضفلجأالو«هلوقالنمينلأسف

ىلعلبسي«ابظفلنيبيل«ةيبرعلاناسلىلإةيربرَبلاكاسل

ءبغرايفهتفعاسو«بلطامىلإهتبجأف«ابظفحءىراقلا

ءتدرأكلذيفريخلاو

نيرفاكىلاهللانالذخوهدضنالذلاو«¢دحأنمكنمىكزامهتحروكيلع
فالتخاوتارابع(متقىقحيفموقللو«دمبالولبقالرفكلامهلعفتقويف

,هلعانضرعأ

ةيانك(كشفپچالو]<هتزعنعةيانكد(هلوقالنم):هلوق

وفلوأاغلالصأةف«ءاملوحأ:(اهلقنأ)«هماعنإةرهشوهلاضفأنعةرابعو

لاواا
ىًاطخأ ايحتفونيفلاسكب ًاوغلالو<اغلىغل:لاقيو«ةقللاهنمو
صتخيالهنأبرامشإهلمهعنمعملكيدحلاردصوىنعملعضوظفللكةفللاو
ىلعنردقأنأهماعنإوهللافطلنمو«ةغلىمستةظفللكنأو«موقنودموقب

ةلوهسباندوصقمىلعلديوانرئامضيفامنيبيوبرعيهجوىلعفورحلاعبطقت
ىلإانضعبجئاوحهريمضيفاماضعبانضعبنأىلإانراقتفاةدشل

ءڪتاغليأ€كتنسلأفالتخاوضرألاوتاومسلاقلخهتايآنمولفضمب

ءصاتخاللريخلاوهيذلالوعفملاميدقتو«حضتتورهظييأ:(نيبيل)
هلاضفإعمهلاونيفةبغرلالوهناطلسوهزععملئاسلانمةبهرللمفأميأ
ءتىغتبافاعسإلايفهللاهحووتدرأليوحتلايفربخلانكلو«هناسحإو

دارأولوحورشلارئاسهيلعاناسللدبةيربربلاةغلهيفنيدلاردبهيلعبتكيالالصألانأرهاظلا:ةغلهلوق(١)
.هنيبلناسللايفت

ےہمس



منويلحوهو"لكوتهيلعوقيفولاهللابو
اكوا

ًاضيأصاصتخاللهبلعو(لإ)يفرورجملاوراجلامدقتو«امهربغديرأاليأ
.هريغىلعالتلكوتهملعوهربغيالوقبفوتلاللابيأ

هريغىلعلکوتآاليبسحأنميفاکويسحميأ:(وهو)

يفلوقموهيأ«ًادتبمريدقتبيسحوهىلعةفوطممةلجلاو«حدملاءاشنإلمعنو

زوجيلحمامليتلانأليسحوهيذلارب_خلاىلعوأ«ليكولامعنهنأش

ىحیحصاو«ريالعءاشنإلاطعهيفنكتادرفملاىلعاهفطع

انطسبوڳليكولامعنوللاانيسحاولاقل:ىلاعتلاق«لحماليتلالجلا

.باتكلااذهريغيفمالكلاهيلع

ليقوبرلاىضرودبعلالمعنيبقيفلتوهقيفوتلا(قيفوتلاهللابو)
ملسوهيلعهللاىلصلاق(تلكوتهيلعو)قحلاةباصاودبملالمعنيبقيفلت
حورتواصامخاودفترويطلاقزرتامكمتقزرلهلكوتقحهللاىلعمتلكوتول»
هللاقفةقانىلعملسوهيلعهللاىلصيبنلاىتأالجرنایورو.(«اناطب

سیلبانایورو.«لکوتواهلقعالب»مالسلاهيلعهللاقفلكوتاواهعدا
نلهنامعزتتسلاهللاحورابهللاقفمالسلاهيلعىسيعىلاىتانيعللا
.كسفنمرافنيعللاهللاقفنيعلابىلبلاقفكلهللاردقامالاكييصب
ربتخبهللانأهللاودعابهللاقفملىستةمالسلاكلتردفنافلبجلا۶هورذ

معنو)ينيفکبىنعمب(يبسحوهو)مهبراوربتخبنأدابعللسيلوداملا
«هللاىلعلكوتفتمزعاذاف»ىلامتهللالاقهللاىلعلاكتالايخف(ليكولا



:ديحوتلاةملكحرش

وهندلا:لفنيدلالصأام:لاقفلئاسلاسنإ

6دحوتلا

نإ:دوصقملايف-ىلاعتللاهمحرسفنصملاعرش(لئاسلاسنإ):هلوق

نعوهحرشومسإلاةقبقحنعاهبلئسيامو«ربختسمربختسانإ«لئاسلأس
.ديزام:وحنهفصونعو«ةملكلاام:وحنهسنج

ىنعملاو«ءيشلاهيلعىنيياملصألاو«لوألانم(ندلالصأام):هلوقو

ديكديحوتلاوهنيدلابهباوجيفو«نبدلالصأىمسمةقىقحءيشيأ
نألولاؤسللقباطمربغهنأللاكشإايءزجفيرعتوةمسإلاةلملاو«لصافلاب
‹نيدلالصأيأ«فاضمريدقتىلعتلقنإف<ماعلانعهبربخيالصاخلا

ًالوأدودحملاو«ةنيرقالبدحلايفزوجيالو«زاجميفذحلانأل«دساف:تلق

نألمالسإلاللادنعنيدلانإ:هلوقبهلملعتمئاليالهنألو«لبجلاعقيالثل
ةلعلانممودعملصألاو«ديحوتلامالسإلاو<مالسإلانيدلالصأذئنيحىثعللا
نوكيهمامتاباوجلانألو«هنعًاربخنوكيالومالسإلاىلعلمحيالدبحوتلاو

لوصأاذكو«اطخعونلابباوجلاو«نيدلانمعونديحوتلاوءةيمهاملاماټب

يفنيدلانألو«دبحوتلاوهيذلاعونلااذهيفكلذرصحنيالو«ةريثكنيدلا
ءلصألصأللنوكينأزاجللصأهلنوكينأزاجولو«لوصأونويبعهسفن

دىحوتلاهدارمنأباجينأنكميوءناجميإلاوهوالصأنيدلللعجمهضعبو



‘€مالسإلاهللادنعنيالانإ:ىلاعتهلو

نأللصألاظفلنعباوجلايفلدعاإو«خاسنلاهتفحصفهبفّلكاممهريغو
راصتخاللًابلطلعابقبليامركذوتابثالامدنعىمسيو«هبطقاسلاؤسلا

ىلعهبربخأوأ«لسلستلاىلإمجرملاهللصألاتابثإيفو«لصأنيدلانأل
نيدالوهمدععملمعالنأةهجىلعدبحوتلانيدلالصأنأوأةغلابملاهجو

موصلاوةالصلاكتاعاطلاضعبكرتنألرظنهيفونيدلاًاشنيهنمولصأوهف

هبنأهدابعهبهللارمأامنيدلاو<اہکرتعمنداليأ<نیدلللطبم

:عرشلايفو«قيدصتلا:ةغلناميالاو«ةربتعملاتادابعلايهولمعولوقلكنم
تارومأملاعيمجنمقحهبءاجامنأبوةلاسرلابدمحلوةينادحولابهللدهشتنأ
يفو«دايقنالاوعوضخلا:ةغلمالسالاو«هدابعابهللافلكيتلانيدلافئاظوو

ةينادحولاتابثإديحوتلاوتارومألاعيمجحيببلقلاوحراوجلا:لامعأعرشلا

رامضإلاولوقلانمدحاولكنأ:لوصأونوعنيدلامشوقىنعمو«قلاخلل

.لصأونيعلمعلاو

تفلتخانإودحاوءيشىلعاعرشقدصتناميإلاومالسإلاونيدلاتألعاو
هللااودبعملال;اورمأامو»:ىلاعتهلوقلةربتعملاتادابعلايهو<اهتاموهفم

هللادنعنيدلانإل:لاقو¢ةميقلانيدكلذو هلوقىلإ نيدلاهلنيصلخم
ربتعملانيدلاو هنملبقينلفنيدمالسإلاريغغبينمول:هلوقو مالسالا

:مالسإلاكلتيضرو$:هلوقو<مالسإلاوهفعامجالابلبقب

نمو»ىلامتهلوقكلذلثمو«مالسألاهللادنعنيدلانا»ىلامتهلوقل

تلمكأمويلا»ىلامتهلوقكلذلثمو«هنملبقنلفانيدمالسالايغغتبب

[r] ~r



تأةدابشفلوقلاامألمحورلوقبالإ1المالسإلاو

نالاداحتاالولوهنيملسملاسهلوقىلإ نينمؤانماهبفناكنمانجرخأفل
لوقىنعماذهو.فسعتليلدلاةرثكعمليوأتلاو.ءانثتسالامتيلمالسإلاو

موهفملاةفلتخميأءةفلاتمثالثلاصخلةفلتخمءامسأىه:تالاہلابحاص

دنعةدايزاذهيتأبيسو«نيدلاقلطمالربتعملانيدلابدارملاو.قودصملاةدحتم

امش٠اعرشامقودصمداحتابتلقاذإ:تلقنإف‹نيېجوىلعديحوتلاو:هلوف

ىلعلوح:تلق:«انملسأاولوقنكلواونمؤتللق:ىلا۔هتهلوقینعم

.يوغللاموبفمل

.لمعولوقنمبكرممالسإلانأىلعهيبنت(متيال):هلوق

ًاماسمنوكيالهنألنيدلاوهيذلامالسإللليصفت(لوقلاامأ):هلوق

(نسحموهوهللاىلإههجوملسبنمو)ضئارفلابلمعيوديحوتلابرقيتح
نسحأوًادحومناكللاىلإهتدابعهجونمف«ةدابعلاانهاهناسحإلاوهجولاو

نملفروضحلا:(ةداهشلاو)«ةدكؤمةلجنسحموهوضئارفلاءادأبلمعلا
رابخإلااضيأو«رصملايفرهشلاكنمرضحنميأ همصيلفرهشلاكنمديش
ىنعموهوىهلوهيلعاهو<سفنلاوأربغلاتحيفدقتعيابربخأيأ

ةداهشلالصأممضعبدنعو«اذكبكاحلادنعنالفدهشوحنةداهشلابمابقلا

مث«ناسللابهنعربعاذإكلذ.لاقيمث«نيببتلاوبلقلابروضحلا:ةفراعتملا

متيالمالسالاو)«انيدمالسالامكلتيضرويتمعنمكيلعتممتاومکنبدمکل

هذهفةلمجلارخاىلا(هللاالاهلالاالناةداهشفلوقلاامألمعولوقبالا



۰ 0 0 ۰ ۰ هللاالإهلإال

لکىلعهللاوللململااضيأو«الوقنكيلنإوءيشىلعلدياملكلكلذلاقي

هلإالهنأللادهشل:ىلاعتهلوق(ملمتحيو ملعيأبېديشءيش
ةياورلانيبواهنيبقرفلاو٠كلذحيهدابعربخأوأكلذلعيأ«وهالإ

نيربخانويفاکرتشانإو«ةماعلبةصتخمريغةياورلاو«نيممبصتختهنأ
ناضمرلالهةيؤروناذآلاو«هتراهطوءيشلاةساجننعرابخإلاةياورلانمو

لوهجماةيالواذكو<هدوجونعيأ«كحللبجوملاببسلانعرابخإاهنأل
اهنوكلةداهشلاتهشأولوددعلاهىفطرتشيالامامهشأاماذكو«ةكزتلاو
لعجنمو«ةمذلاةءارباهنألةداهشلانمفلاوشةيؤرامأو.ةئزجلارومأآلايف
.ددعلاهيفطرتشاةداهشلاليسقنممدقتام

لئملاوةيفىكلاوددعلاوةيمكلايفندفتديحوتلاةماك:(هللاالإهلإال)

ةيلغلابلعتحبدوبعملاوههلإلانأمدقتاملضارعألارئاسومسجلاورهوجلاو

نوكينأدبالو‹كلذلتحتسملادوجوملادرفلاوهلانأو«ةىلايعتسالا

اهيلاوعدييتلاةلمجلاوةداهشلاةملكوصالخالاةملكوديحوتلاةملكىمست

الاولوقبىتحسانلالتاقأنأترما»لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
الامهيرارذىبسومهلاوماومهئامد.ينماونقحدقفاهولاقاذافهللاالاهلا

دعبدادتراوناصحادعبىنز»:لاقهللالوسراباهقحامو:ليقف«(اهقحب

فينمالسالا»مالسلاوةالصلاهيلعلاقو«اناودعواملظسفنلالتقونامبإ

ةطامالاو«قيرطلانمىذالاةطامااهانداوديحوتلاةملكاهالعأاءزجنوتسو

هلاالدبملالاقاذافعبسلاتاومسلاذفنروننمادومعنا:رثالايفوةلازالا

رفشيملونكسأفيك:لوقيفنكسا:هللاقيفشرعلازتهباهرخآىلاهللاالا

.
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6نيرفالودشضالودنالوaكىرشلهدحو

ىقحتسمال«للاالإهلإالىنعمو«ىضمامفانركذامرخآىلإاقزاراقلاخ

:بارعإلا«لالاقلاخوهيدلادرفلاالإدوجوموأدوجولاىفهلةيدوصلل

الإيفنلالخدفهلإللالصألاو«ريخهمدقتامًوادتبمللالىق

نملدب:ءاقبلاوبألاقو«يرشخزالبسنو(دحاوهلإللاامنإ)راصحلاةدافال

يفلممتالنأبغنوكبالو«ربايفرقتسمادمشلانم؛«لإ

.ليوطهثحموفرامملا

وأيرابللبحيامهللاالإهلإالهيلعلداليصفتهدمبام:(هدحو)

ردصممسارثكألاو«لعفهلودئاوزلافوذحمردصم:هدحوليحتسي

دحاولاو«ةفاضإلابوأىلمبهرجوهتينثتذشوفرظ:ليقو«لاحلامضوميف

.هجوبهمدشالوهلءزجاليذلا

دسنو@اتدسفلهللاالإةحلآ(ېبفناكوللهةدكملاح:(كيش)و

.سکعالولثمدنلکو«ةلثاملانمبرضوهو«رهوجلايفهكراشيامءيشلا
دنالوىنعمو«فالخلاةياغينيبدحاوسنجتحتنايدوجوناشنادضلاو

ًاضيأنيرقلاو«بحاصملانيرقلاو«اميفنوهدسمدسياميفندضالو

نرقأو:هنمو«ةفاطإوةنوعموةوقيأ«نيرقهعم:لاقي«ةوقلاوةنوعلا

ءهملعنيردتقمنيقطميأ نينرقمهلانكامول»هقاطأاذإهمصخبلجرلا

نسونبنرقلاوةزرابملايفؤفكلاوبرحلايفريظنلا .رسكلاب نرقلاو

ةمتتركذابديحوتلاةماكمبتأوكراشملاقلطملثملاو.لثملاهيبشلاو.دحاو
مهمربممتداعترجاذكو«الامجاهيلعتلدالًاليصفتوًاباعبتساوانايبو
ةمدقلاهذهنأالإ«لصفتلاىلعهقحيفلبحتسياملكاوركذينأا

۳1



ءاجامنُأوهلوسروهدبعدمحمنو4لمشمالوالو

ي.

8۰۰۰۰ه۰۰.قحهب

ذختتاللدشرمانركذامو«لعفلاوةفصلاوتاذلابدحاوهللافةرصتحم

ملوءيشهلكسيلسادادنأهللاولعجتالو ائشەباوكرشت.الو نينثانيمإ

اكالللادبعهنألعينلابنامإلادبعلاىلعبحيامو«يدحأًاوفكهلنكي
جوحأقحلانيدوىدهحلابهلسرألوسرهنأو«للانياحبسملا:ىراصتلاتلاق

ترهظأوايندلاةلالضلابتألتماوىدارثآتسمطنانيحهىلإسانلاتاقوأ
برعلاو«ةينثتلاسوجملاتعدأو«ثىلثتلابىراصنلاتلاقو«دوسلا

یتانمناکاسمنابأف«ةلالضلاةماظيفقلخلارئاسكسينأو«ةيوستلا

مالظلاوًاناعإخلعهبرفكلابلقناف¢فاكرومألانمامةملظءاضأو

.انرودصيفهتفرعمتخسروانبردمحوتبنسلألاتقطنو«ءاض

وسراچدق۾نيدلاوباتكلانمهبءاحاعناعإلابح(امو)

نم؟ءاجدقب:عئارشلاونيدلانيبييأېلسرلانمةرقفىلعكلنسبي

.كشلاوكرشلاتاماغلوسرلاوباتكلابلافشك«چنيبمباتكورون

موصلاوةاكزلاوةالصلالثم(ضئارفلاعيمجبنايتالافلمعلااماو)

ثالثهذهف)كلذهبشااموجحلاو هلاالناهةداهشفلوالالوقلااما(ةثالث

دنلاو.هلوازييذلادضلاريسفتواللثمالوهيبشالوهلوقىلاهللاالا

٠.هيواسييذلا
دبعنبهللادبعنبدمحموهوهلوسروهدبعدمحميناثلالوقلاو

رارقأ ثلاثلالوقلاو ةنيدلابنفدوةكمبثعبيشرقلايمشاهلابلطلا
.قحهنادمحمهبءاجامب

۳yس



ءضئارفلاعيمجبنايتاإلافلمعلاامأو؛«هبردنعنم

ائيشنېمصقني'موةتنيبءاجنم«ليواقأةئالثهذېف

یلاعتهللانموهيبايفامأو«قئالخلانيوهنيايفهديحوت:

هنأىلعاميبذت«ءاجبیتلعتينأزوجيو«تحةفص:(هيردنعنم):هلوق

تباثقحینعمو.بوبرمدبعهنأىلعبرلاركذبهّبنو«ىوحلانعقطنيال
نأوهوحيحصضرغللب«لطابلاوثبمللهبءيجيليأ<ضحمقدصيأ
.ىلاعتهللاةفرعمىلعلديونّببيوهبىدته

ةلأسم

٠اهيلإيدؤملارظنلا:ذاتسالالاقو«هبرةفرعمدملاىلعبحيام

.هبلإدصقلا:ينيوجلاوكروفنا.رظنلالوأ:ينالقابلاركبوبأيضاقلا

ناميالالوالا(ليواقاةرشعبيتابىتحفىلاعتهللانيبوهنيباميفامأو)

«هلسروهبتكوهتكئالموهللابنمآلكنونمؤلاو»ىلاعتهللالاقةكئاللاعيمجب

«نييبنلاوباتكلاوةكناللاورخالامويلاوهللانمآنمربلانكلو»)اضنألاقو

ةيروكذلابالومظعبالومدبالومحلبنوفصوبالروننمتقلخماسجاةكئاللاو

النومرکمدابعنوطوتبالونولوبيالونوبرشبالونولكابالوةيثونالابالو
٠نرمؤۇيامنولعفيومهرمأامهللانوصعب

ةكئاللاقلخوةدافتسالالوةجاحلالقلخلاقلخيذلاهللدمحلالاقيو
رئاسقلخوةدابعلاوءالتباللسنالاونجلاقلخوةداعسلاوبرقللنيبرقلا
لوقعمهلسناونجلاوتاوهشالبلوقعمهلةكالئاللاوةداهشلاوةلالدللقلخلا



ةكئاللاعيمجبنايإلاف:لوألاامأ«ليواقأةرشعبيتأيحف
ءمهعيجىلعكتلزنأيتلابتلاعيجوءلسأرلاو

:فلخينبنابلسميبرلاوبأ.ءزجلوأيفلابلهجلاهلاوحابأمهنأتملعدقف
ةريزجلابحاصهيلعدريو.هللاءاشنإءاصفتيتأباكهلمجعسيالامميج

دنعبحياملاق:لىلدلابحاصلاق.همسمعتلاصيصختنوكبفهريغو
انباحصأفلتخاو.ىثنأوأناكًاركذًادبعوأناكًارحهلقعةحصوهغولب

نبنمحرلادبعورزخوبأوحتفنبسورمعو«ةقراشملارثكأف«هلهجعسيالامف
رظنىلفملاوقأطسبدارأنمو«للالوسراميلإوعدييتلاةلجلاهنأمتسر
عيجبقلاخللانأو«ةلجلاهنإ:نورخأتملالاقو<ليلدلاوةقراشملابتك
ليربجىلإدصقيو٠«بتكلاولسرلاو«نيتبنلاوةكئاللاهلنأوءاشألا

ليربجةكئاللانمنيعتنابجيو.لوقعالبتاوهشمهلمئاهبلاوتاوهشو
نمو.مالسلاوةالصلاامهيلعدمحمومدآءايبنالانمو.همسابهفرعتو

يحولابءىبننميبنلاناامهنيبقرفلاو(لسزرلاوءايبنالاو).نآرقلابتكلا
لشسوهریغىلالسراويحولابءیبننملوسرلاوهریغىلالسريملو
لٹمينيتأبانايحا»لاقفيحولاكيتأبفيك:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
انايحاويللاقامتيعودقوينعمصفنيفىلعدشاوهوسرجلاةلصلص
١٠«لوقياميعاوينملكيفالجركلمايللثمتب

بتكلاساساوساساءيشلكلسابعنبالاق(بتكلاو)
يمسو‹ةلمسبلاةحتافلاساساوةحتافلانآرقلاساساونآرقلا

يمسو‹ةمكحلابنرق:ليقوضعبباهضعبهتاباتنرقهنأالانآرقنآرقلا
ايحولزنااماهنمبتكلاو‹لطابلاوقحلانيبقرفبهنالاناقرفناقرفلا
٠ةاروتلاكابوتكملزنااماهنمونآرقلاك

.اہنعهللايضرةشئاعقيرطنمهحيحصيلعيبرلاهاور()
 



راثلاوةنحلاوباقشعلاو»باسحلاوماسلاموو6ثعبلاوتوملاو

ىلإدصقيو«نآرقلاونيدلابهءاحدمىلإهللالوسرهنأملعيو«هالوتيوهمسإب

لوأهنأمدآىلإو«نّتبنلامتاخهنأوسنألاونجلاةفاكىلإهللالوسرهنأدمحم

ثبعلاوتوملاهتفرعملجعسبالاعو<هسفنبنآرقلاىلإو«هبنيىلإلسرلا
.باسحلاو

.هتعاطلهللابارثانأو:(ةنجلاو)

هباقعوباوثهشالهللاباوثنآونيصاعللللاباقعامنإو:(راثلاو)
نمجرخأوثدحأهللانأىتولخلالجةفرعملہجعسيالامو«باقعهببشيال

ةفرعمبحيامو«هدوجوةكحلاتضتقاامثدحموهنمناكامدوجوىلإمدع

ةيالووهبمہکرشىلعنیکربماءامدليلحتومهبرلمهدبحوتبنيماسملاءامدرحت
ةفرعمبحباموءةلمحنيرفاكلانمةءارتلاوهلهجعسيالنمةيالووةلمحنيماسملا
هناوهتیصعمنعینوهتعاطبرمأهللانأةفرعمو«مدآلسننممهنأونيببنلا

امللمعوهسفننادنمسيكلا»ملسوهيلعهللاىلصلاق(تولملاو)

نالق»لاقو«توماةقئاذسفنلك»ىلاعتهللالاق٠«تومادعب
هيلعهللاىلصهللالوسرمظعدقو«مكيقالمهنإفهنمنورفتيذلاتولا
عمدحارشحله:اهنعهللايضرةشئاعتلاقواهباوثوتوماركذملسو

نيرشعةليللاومويلانيبتوماركذينم‹معن»:لاقهللالوسرابءادهشلا
تاذللامزاهولامعالامتاخولامالاعطاقوهواهركذمظعبالفيكوةرم

تماصوقطاننيظعاومكيفتكرت»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو«تاوهشلاعطاقو

ثعببهللانا»ىلاعتهللالاق(ثعبلاو)«توملاتماصلاونآرقلاقطانلاف

سانلا:لاقيو(باسحلاو)«نئعبتليبروىلبلق»اضيالاقو«روبقلايفنم
زجاعلاو»همامتوسوأنبدادشنعكاحاوهجامنباويذمرتلاوهدنسميلدححأاور(١)

TFٿواهاوههسفنعبتأنم:
عب.اهبساحليقواهدبعماوهسفنناص:نادولقاعلا:سيكلاوءيلامألافا

هس

ىلعینواهاره



هلنوکملاوههللاف«نئاکوهامونوکاموناکامعيمجو

قرفةفرعمو«دارفإديحوتلانأوهتيصعمىلعبقاعموهتعاطىلعباثم
لاومللانأةفرعموهريغبللاةاواسمكرشلانأكلذو<رئابكلانيبام
۰هئادعألداعموهئاملوال

نيماسملاومالساإلاةفرعمودم“تومولالالجعسيال:خيشلادازو

.لىلدلابهىلعفاهرىسفتوامثاحبأطسبدارأنمو«نيرفاكلاورفكلاو

فرعينألقعلالقعلالبقنمكاردإلادنعدلاىلعبحي:«ءابيضلا»يو
دحاوهنأوهشالهلعفنأاكهقلاخهشالهنو«ةةيدومعوهقلاخ

كولمملاوكلاملاىوتساالإوهدسلدبعلاةعاطبوجولهتعاطمهيلعهلنو
ءازجلانأو«ةعاطلاعفنتوفياللةصعملاىلعبقامموةعاطلاىلعباشمهنأو

فنصوءايبنألامهوباسحريغبةنحلاىلافنص:فانصاةثئالثىلعذمو

نمفسائلاةماعمهوبساحبفنصو«نوكرشملامهوباسحريغبرانلاىلا
ىلاراصاریسعاباسحبسوحنموةنجلاىلاراصاريساباسحبسوح
؟مهددعةرثكىلعقئالخلاهللابساحيفيك:بلاطيبانبيلعلليقو«رانلا

ةمايقلاموبدبملالاسي»ثيدحلايقو.مهددعىلعمهقزربامك:لاقف

امفهلامنعوهالباامیفهبابشنعوهانفاامفهرمعنعلاصخعبرانع

ةنجلانأملعا(ةنجلاو)«ملعاميفلمعاذامنعوهبستكانيانموهقفنا
كسلااهبارتوةضفنمةنبلوبهذنمةلبليهونيتاسبوراهناوروصق

ءادوسرانلانأملعا(رانلاو)تاجرديهونارفعزلااهشيشحورفذالا

عيمجوألفسالاىلاكردلاوىلعالاىلاجرادلا:تاکرديهوةدقومةملظم

هللانمهناهرشوهریخردقلابنموتناهانعم(نئاکوهامونوكباموناکام

٠تاكرديهورانلايفهلوقلنايبلفسألاىلإكردلاوهلوقو‹تاجرديهوةنجلايفهلوقلنايبخلا..جردلاهلوق(١)
يلةفيعضثيداحأداريإو.ةطاسبلاكلسمهيفكلسفاذههحرشبدوصقملاوهونيئدتبلالستديريىرتكفنصلاو

..هزاوجىلعءاملعلاقفتادقوبيهرتلاوبيغرتلاماقم

ب



لحمرادبىرخألارادلاتسالو‹لمعلابهقاقحتسالننفيالوىرخأراديئ

.ىرخالاوىلوألايوتستفلبقنمهقحتسااملاوززاجالإو

هملويلاويألنمهللعبطسيلهنأل«نيصاملاةءاربونيعمطملاةيالوبحتو

ملقنرنوقتيامونونيامنيبيًالوسرللنألمينأو«هودعيداميو

مسإلايفءايآلإبلافطألاقحلبينأبيو«يَدمحمعمسلابانيلإوهوهبءاح

نيذلارادلالهأاومسينأرطخنأدعبمهيلعبجو:لاقمث«ءازجلاو

رفكوأروحوألدعلهأامإرهاظلايفءامسألانماوقحتساابمرہظانيبم

كيبقحمعيااممدروامفاوفقينأو«منماوأربيوأمولوتیو

هفصبنآوةفصبهلسيلامهللانعيفنيو«مارحوألالحوأبرلاةفصنم
لهجلاولاقتنالاوناكملاىلعءاوتسالاوبرشلاولكلاومولايفنكهتفصب

تنأفهنعلأستملوكلاببرطخيلاموقلخلاتافصنماهريغوزجملاو

ضرفوعئاقولالوبقوةلمقلاودمتمسإةفرعمربخلانمكىلعبحيو«روذعم

اهبرارقإلاسانلاىلعبحي«ماكحألاوتامرعملااذكو«اهربغوةاكزلاوةالصلا

ىهتنا.امرحمكېهتنيوأةضيرفكرتيملامةرسفمامتلاهجيروذعمديعلاو«ةلج

هيلعهللاىلصهللالوسريللاقلاقتماصلانبةدابعنعيورو‹ىلاعت

هرشوهريخردقلابنمؤتىتحناميالاةقيقحغلبتنلودجتنلكنا»مىلسو
هرشوهريخردقلابنمؤنفيكهللالوسراب٠تلقلاق«ىلاعتهللانمهنا

ملكالطخااموكئطخيلنكيملكباصاامناملعتنا»لاقىلاعتهللانمهنا
ناف)«رانلاتلخدكلذريغىلعتمنافكلهللاردقامالاكييصيلنكي

مزاجلاداقتعالاوهململادح(ملعملا:ةعبرالاقفمالسالادعاوقامكلليق

س۲

 



لمكًاثيشنېنمصقنيااةانءاحنمءليواقأهرشعهدہف

۰۰۰۰ءقئالخلاوىلاعتهللانيبوهيبايفهديحوت

راذعأيفو«ديحوتلاريسفتنمتذخأاملجكعسيالهنألعاو.اصّخلم

.فالخسانلا

¢ةضيرفعج:ضئارفلالمعلانمبحياميأ:(لمعلاامأو):هلوق
لاستغإلاوءوضولاوموصلاودامجلاوجحلاوةاكزلاوةالصلاكتاضورفملاىنعب

امويصاعملاعيمجرحتو

لكنألهيلإ«لوقعمجوهيذلالاوقأممج:(ليواقألا)و

.مالکاہتحتلج

حجرأنهنميفريمشعمجو«ةماتابدكأةفص:(نهنمصقنيمل):هلوقو

ىاهلكمالسإلاماكحأهلعيرحتيأ:(قئالخلانيبوهنيبايف):هلوقو

رشعبيتأيتحةلمجلاهيزجحتالنيرخأتملانمروهجلافهللانيبوهنيبافامأو
ىلعدازنممدقتوهبءاجامو«مومعلاتركدنمصخرو«ةلمجلاريغتاماك

عامسلادنعركذامعيمجنمءيشلهجعسيالهنأًافالخظفحأالو«ةرشعلا

اذإممسنمرذععطقيال:لاق«ةقراشملاضعبلًاذاشافالخالإلاببرطخوأ

.اهباستلميأءةبحاصمللءابلاو«ليواقأللاهبريمضو«هلاببرطخي



هکرشيفكاشلاوءهللابكرشأدقفةدحاوكرتنف

ءكرىشم

نسونمهيفاممادقت:(كرشدققاهنمادحاوكرتنيف):هل

ورمعوأهلاقو«اثدحثدحملامكلذىلعلوتيو:قاحسإوبألاق.ناعإلا

.اضيأ

يسانلاولىحتسملاوركللاماكحأنأملعإ:(هکوشيفكاشلاو):هلوق

دىحوتلاريسفتلولبركذامعيجبركنلماف«ةفلتخممماسلاوكاشلاولهاجلاو

لعافلاكرشيالو¢كرىشموهفرئابكلانمللامرحاللحتسملاامأوكرىشم
لحتسملاكرش:موقىنعماذهو1ةريغصلللحتسماوكرشلانودام

نممرحلابكارلوقينأوهورخآريسفتلحتسملايفمملو«لعافلاكريالو

.ملسمهبكارومارحًالثمىنزلالوقييأ«لسميصاعللا
هللااوسنل:ىلاعتلاق‹هيفديعولاةوقلانباحصأهيفددشفيسانلاامأو

اماوسناماف-ىسنتمولاكلذكواهتيسنفانتايآكتتأكلذكلاق ممسنف

 (ىلإ)هباوركذاماوسنامفل:هلوقو«¢نيملاعلابر (ىلإ)هباوركذ
ًاظحاوسنفل:هلوقو«@هباورَكذاماظحاوسنول:هلوقؤ¢نوقسفي

-هلوقو«كلذريغومبلاوةوادملامنيبانيرغافهباوركذام هنلعب

.«نآرقلايساننممظعأابنذَرأملفيتمأبونديفترظن»:مالسلا

ةصوصنمةضورفموأالوسروأاكلموأابنيسننمانباحصأكرشو

لجمسيالامانركذامعيمجاذكو«ةصوصخمهللاباتكنمةضقوأ
لحتسمنأهترابعرهاظواميلعرارصإلانمدشأةريبكةريغصلالالحتساىتعيةريبكةريغصلللحتسلملاهلوق(١١

.حڂا..موقىنعماذهو‹دعبهلوقعمقفتيالوكرشيالةريغملا

س



.2.0.ءةايقلامويىلإكرشمكاشلايفكاثلاو

.هملعنععجار

خمشلاهعبتو«ىسفنالةظفحنوكننأانىلعسيل:ةلاصمخيشلالاقو
نايسنلامسقو< انأطخأوأانيسننإانذخاؤتالل:ىلاعتهلوقلبوقعيوبأ

<برقأدوحجلاىلإوه:لاقفلهجاامأو«جرحالوسأبالفلهذولهجلإ
مامإلاونوقرزناورزخنازعوسورمعكآلوألہجلاهلعسونملعجو

عرفنايسنلاولصألمجلاف-عسوأنايسنلاناكمهلاثمأيفنمحرلادبع

هيلعتماقاذإًالوأعسياميسننميففالخلاىكحوءفعضأعرفلاو

هربملوهلععسوضعبو«هملعنععجاروكلاه:لاقضعب:هبةجحلا
.موبهتانسحنمجرختسانلاتاعابتالإ«هملعنعًاعوجر

«لجعسيالابفسانلافالتخايفاہكحمّدقتدقفكاشلاولهاجلاامأو

ناميإلامتيالاملمكنإ:انباحصألاقف«فنصلادصقيذلاوهومماسلاامأو
اكرشمناكالإوهبفكاشلاوأهلهاجوأهعفادكيرشتيفكشلاعسيالفهبالإ
.ثالثىلإةلزتعلاتلاقوةمايقلامويىلإكاشلاكلذكو«مهلثم

لهاجلاوعفادلاكرشيماذِإعماسلاعسبفهلمجىلعناميإلاتيامامأو

ركذنأدعبفلخمنبنابلسعيبرلاوبألاقو¢مهلعفباوكرشأنإوكاشلاو
هرفکيفكاشلاو«رفاكوهفانركذامءيشيفكشنإف:مسيالامانمدقام

نوكلةلجلاامأ:عسيالامو«ةمابقلامويىلإرفاككاشلايفكاشلاو«رفاك

لثمضرألاكولمىلإاببتكودوفوللاهمعرشواهسلإوعديامنإرفيعهللالوسر

س
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ناعبادنلجلاينباويفنحلاىلعنبةذوهوسرافكلمىرسكورصبقوسقوقملا

رخأآلاموبلاولس“رلاوبٹكلاوةكئاللابناميإلاوةلجلاامأو<مهلكاشنمو

رفكينمول:هلوقو ريصملا هلوقىلإ-لوسرلانمآل:هلوقل
رشعلاتاملكلا:مهضعبو«ةلزتعملاهملعوءةيآلا هلسروهبتكوهتكئالموللا

ةنجلاوىتحكؤاقلوقحكدبعوتحكلوقوىحلاتنأممللا»:ديدمهلوقل

هريخردقلابنمؤتو»:رخآلايفو«ثيدحلا«تحثعبلاوتحتوملاوتح
٠لبقاتركذامعيمجوةلجلاامإو«لجوازرعهللانمهرشو

هبتماقاموهلمجعسيالامديحوتلاريسفتنمةجمحلاهبتماقامنأمعاو

الفممکیرشتوُامههريغوألهاجلاوأركتملاريفكتبمماسلاىلعةحملا
عسب:رزخوبألاق«ذخأاذإ:موقىنعماذهو«مملثمناكالإوفوقولا

مرحامىلعرارصإلاوللامرحاللالحتسالاوكرشلاالخاممارحلاعيمجليج
نمفةصاخهريغعميرابلاةيوستكرشلابدارأاجنإ:بوقعيوبألاق.هللا
هکیرشتبكملعموقتتمنهللاريغامأو«كرشموهفهللاركنأنميفكش
فرميلنإعماسلاو«كرشأدقفابينركنأنم:ورمعوبألاق«هريفكتوأ

نإو«هلثموہفلمفيملنإو«نأهبلعففرع.نإو«ءيشهيلعسيل
كحلااذكو.ىبتناءكرشأدقفلعفيلنإو«هكرشينأهيلعفهكيرشتذخأ
اهفرعيلنيمساركنأاذإ:نايمجسنبلادبعدميأنعو«كلملاوفرحلايف.

دىحوتيفو«عماسللرذعالفظفللااذهباكلموأابنركتأنإامأو«مماسلا

وأادىمانىنوأمدآانيبأكعماسلاعسيملابينعضدنإالإ:ةسوفن
«ىهتنااكرشمناكالإوهلمجوأكلذلعهكرشينأعماسلالمف«ءايبنألاةلج

مهسرفلاو‹يبلكلاةيحدهيلإلسرأمورلاكلمرصيقويبأنببطاحهيلإلسرأرصمبطبقلاكلمسقوقما(١)
ورمعنبطيلسهيلإلسرأةماجباكلميفتحلالعنبةذوهويمهسلاةفيذحنبهللادبعلسرأ,مويلامجعلا

.صاعلانبورمعامهيلإلسرأنامغاكلمدبعورفيجىدنلجلاانباو,يرماعلا



كرشأاذإ:رزخيبأنعو.مدقتاكًاقلطمهلمجمسيالايفهدنعحلااذكو

وبألاق«ددعلاتبثأوأللاركنأنأالإ:حونوبألاق.كارجأهترفكف

اذه«!وأتذخأهلثمتنكالإوهكيرشت«يبراذه:لاقوأ:ورمع

ليوأتهيفامركنأنلعماسلاامأؤوءرزخيأمالكبوقعييأريسفتلةيوقت
كاشلايفكاشلاكيرشتيفةجحلاو«قفانموهفهلضيلفهليلعةجحلاتماقف

الجركاوسمثةفطننممثبارتنمكقلخيذلابترفكأل:ىلاعتهلوق

€ةُماَقةعاسلانظأامول:هلوقدعب ًادحأيربكرشأالويرهللاوه

:ةتىلا؟لحتسميفلاقو«ڳًادحأيبربكرشألينتملايلوقيولف:هلوقو

. نوكرشاكنإمومتمعطأنإو

6

اهنيبامهددرتةيرلاو«ةراماللةبلاطنيلباقتمنيبسفنلايفددرتكشلا

مثًارمأاهمهوتةبارإلاو«فشكنيمثًارمأاهمهوتبيرلاو«ةرامألابلطبال

ءةرامأنعالموتسةمجعملاءاخلاب نيمختلاوموتامفالخىلعفشكني

ًاقلطمسفنلايفروصتياممهولاو«فقوتريغنمرطخمامحلاعارسإسدحلاو

ءهلم”معأنظلاولاحجرتناىسحلاوالوأدوجوهلءاوسيا

ىوسكشيقابلاوىنعبنظلاونابسحلاوسدحلاونيمختلالعجيمهضعبو

.ممفاف«مولا
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يبسوهلاموهمدمرحدفابكهوجولاههمءاحنمو

۰۰۰۰همسرد

ءلومشلادنفىل«املكدددكأ:(اہلکہوجولاہذہءاجنمو):هلوق

يسانلاولهاجلانممعأكراتلاو«اهلكاهبتأيماهنمًادحاوكرتنهن

انهاهتبنطأانإواذهىلعهتفطعنإهيفركذيعضوماذملو«كاشلاو

ةلأسم

كىلعفرعهللالوسراهملإوعدييتلاةلملابكرمشمءاجنإ:ورمعوبألاق
اہترءاوسهمدمرتوديحوتلابهيلعةداهشلاوهلديحوتلاتابثإوهتيالو

كرشلانم-ةلمجلاينعي-البيجتسملاجرخيو:قاحسإوبألاق«امسكتوأ
نأدعبليعامسإانمعلاقو«اثدحثدحيملامكلذىلعىلوتيو«ناميإلاىلإ
بوندلاكرتوهوهبىتأيذلاءافولابانيلعكلذهلبحيو:ورمعيأمالكدح

:هلوقو«¢فلسدقامملرفغياوهتنينأاورفكنيذلللقل:ىلاعتهلوقل

.ىہتناېپ<ایاطخکلرفغنةّطحاولوقول

هىفنظنمةيالوزوجتال:تلق«هقلاخنيبوهنيبكلذامنإ:تلقنإف

.هريغورفعجناکةفراسملاصوصنهيوقيوىهنامإلاكمدع

ةلأسم

ضرفوديحوت«لاالإهلإال:لوقنألعننأانبيلعو:ورمعوبألاق

س۸



.دىحوتلانمهماعالكلذو

لاصخنأملمنأاندعو«باقعهكرتىلعو«باوثهلعفىلعو«ةعاطو

كلذهيشولسرلاورانلاوةنجلاوثعبلا«هللاالإهلإالريغيهقلا

ألعننأانىلعسلو٠باقعهكرتىلعوباوثهلعفىلعوةعاطوضرف

نودوهاممابهبشأاموةاكزلاوةالصلانألعننأانيلعو:لاقمث.دبحوت

«ًاباقعهكرتىلعنأملعننأانيلع؛باوثهلعفىلعوةعاطوضرف

.اصخلمىہتنا

ةلأمسم

حلفأمامإلانعواضعببقطنوأقطنيلوديحوتلادقتعانميزجيالو
.هللانيبوهنديامفهداقتعاهیزح:سهلعهللایضر

يذلاديحوتللمرحتلاكلذويأ:(ديحوتلانمهماعالكلذو):هلوق
ريمشلانموأامنملاحفوذحمبقلعتتوسنجلاناسل«نم»و«هلع

الإهلإالاولوقيتحسانلالتاقأنأترمأ:مالسلاهيلعلاق«هلعيفرتتسملا
اہقحامو:ليق«اہقحبالإمهلاومأومشءامدينماونقحدقفاهولاقاذإف«لا

‹«سفنلالتقو<ناصحإدعبىنزو«نامإدعبرفك»:لاق؟للالوسراب
ءةييآلا..كاتمؤمتسلكيلإىقلأنملاولوقتالول:ىلاعتلاقو
كضارعأوكلاومأو»:عادولاةححيف مالسلاهيلعلاقو

.«اذهکرہشيئاذهکدلبيفاذهموبةمرحكمارح
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:ةعبرألق؟مالسإلادعاوقام:كلليقنإف

6ةيثلاو6لمعلاو6معلا

دعاوقىلعسسأتبيمالسإلاهش:(ةعبرأمالسالادعاوقو):هلوق

ةراعتسااذهىمسيو«دعاوقلاهمزاولنماركذو«هبهمشملافذحفةتباث

هذهبالإحصيالمالسإلااذكفءدعاوقلابالإمفتربالتببلانأاكف«ةيانكلاب
جحلاوموصلاوةاكزلاوةالصلاوديحوتلانعمالسإلادعاوقبهربغربعبوةمبرألا

هجعسيالامملعفملعلاامأناكرألاباهنعربعيتلاءايشألانعنيدلادعاوقبو
¢مازلإلاوهبرمألالعوءلعفلالاثتماةيفبكملعبيأ«هكرتعسيالاملعو

.كلذمدقتدقو«باوثلابوجوملعو

ملعلاوهبوهامىلعءيشلاكارداكيكشتلالبقاليذلاعقاوللقباطلا

نمةنايدلامولعيقابوضئارفلاملعوديحوتلاملعوهةضيرفهملعتيذلا
٠غلابلكىلعةضيرفملعلابلط»مالسلاوةالصلاهيلعلاقفةبافكلاضورف
ملعلااوبلطا»اضبالاقو«ادبعواناکارحیئناواناکارکذلقعلاحيحص
هجوىلعهللاقلخاملكملعلابلاطلحبسي»اضيالاقو٠«نيسصلابولو
ناماوتلمعلاوملعلاناملعاو«رحبلايفناتيحلاىتحسبايوبطرنمضرالا
يفليلقلمع»ملسوهيلعهللاىلصلاقوملعالبلمعالولمعالبملععفنبال
ريخهشارفيفملاعلاعرعرت.»اضبالاقو«لهجيئریشکلمعنمريخملع

الاعنكينبابهنبالميكحلانامقللاقو«ةنسنيتسلهاجلاةدابعنم

نكتالواعمتسمواملعتموالاعنكاضبالاقمث4كلهتفاثلاثنكتالواملعمتمو

نكتالوابيجمواعمتسمواملعتموالاعنك:اضيالاقمث‹كلهتفابار
هلللمعلاصالخاليقو«هللادنعةلزنملابلطيه(ةينلاو)كلهتفاسماخ
«ةينلالمعلابلوبلءيشلكل»ملسوهيلعهللاىلصلاق.ءابرريغنم

.حيحصدانمأبهحيحصيلعيبرلاهاور(١)



.عرولاو

اسمعنمانيلعسيلوضئارفلالمعالإاثيلعسيل:انيفلامضعيلاقو
ناوفقيوهکرتبرفکیثبحهللاضرفدحجنمنورفكيةوعدلالهأو«ءيش
ىلإلوقلازواجتيوأهفلاخنمرذعهيلععطقبوأةنايدهذختيملامعسوملايف
هكرتنمًافئاخباوثلاهدفًانحاررمأاكهلعفينأبحسفلمعلاامأو<لمفلا

عافتراوطرشلادوجووببسلاروضحدنعضئارفلاميمجيفكلذو«باقملا

«هتقوءيجمدنعهکرتمسيالینعموهوهتقوجورخعمرفكعيضنإو«عناملا
لكلوتابثلابلامعألاورمألالاثتماورمآلاىضرلمعلابدصقمفةينلاامأو

امعفکلافعرولالمعيملنمةلزتمبراصلمهأوملعنمو«یونامءىرما
.ءيشبعفتنيملولامعألاتطبحمدعاذإف«يهانلاوميمجكرتولحيال

ىلعرارصإلاورئابكلاىلعماقمانأورفاك"رصملك:«ءايضلا»يو
.ىبتنا«طخسيواملهأىلعهللابضغيوطتوءابيهلامعألارّسصترئاغصلا
اماوعبتال:هلوقو«¶ىذألاونلابكتاقدصاولطبتالل:ىلاعتللالاق

كتاوصأاوعفرتالل:هلوقو<طبحأفهناوضراوهركولاطخسأ

دقهنأًاديزاوغّلب»:ةشئاعلوقو«كلامعأطبحتنأ(ىلإ)ينلاتوصقوف

هيلعهلوقو«بتيملنإهللالوسرعمهداهجوهوزغوهححلطبأ

ء«دلخمرانلايفوهفٌةرصأوبذكنم»:هنعو««لمعلاطبحيءايرلا»:مالسلا

اضيالاقو«مكبولقىلارظنبنكلومكلامعاىلاهللارظنبال»اضبالاقو
.لمهاولمعنم»اضيالاقو«یونامءیرمالكلوتاينلابلامعالاامنا»

لودملاعرو:ماقاةعبراىلامسقنب(عرولاو)«لمعبملنمةلزنمبراص
ءتاهبشلادنعفوقولاوهونيحلاصلا٠صوصنملامارحلابانتجاوهو

«تاهباشتمروماكلذنيبونيبمارحلاونيبلالحلا»مالسلاوةالصلاهيلعلاق
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هللاءاضقبىضرلاوءهللارمألمالتسإلا:ةعبرأهناكرأو

مدعممضمنيالوموقبالنيدلانألءندلامئاوقبءاشألاهذهنعراعبهراغو

.رهاظاہنمةدحاو

مالسإلاهشاھرخآىلإ(هللارمألمالستسالا:ةعبرأهناكرأو):هل

دقتامىلعتیہب مالستسإلاف«اضيأةرامتسانوكسفهناكرأبوأمدت

ىلعمزعلاوءاضقلااذبلقلارورس:ىضرلاو«لارمأامىلإداقنالاوعوضخلا

نأوهلعداتعإلاوهللادنعاعىقاثوتسالا:لُڪوتلاو«هبهللاححاملاثتما

هيفامىلاهيدؤيناةفاخمهبسابالاملجرلاكرتبناوهونيقتملاعروو
لالحلانمابابنيعبسعدنانك:هنعهللايضرباطخلانبرمعلاق‹سابلا
هفحيفىصقتسأنم»ملسوهيلعهللاىلصلاقومارحلايفعفنناةفاخم

الوهبسأبالاملجرلاكرتيناوهونيقيدصلاعروو«ابلطمرشللكرتيمل

ضعب‹ةوقلاهوركمبهيلالصتانكلوسأبلاهيفامىلاهيدينأفاخب

ديصلامحلبهيلآيتأيسنويناكوسنويوهفسنويهبءاجاملكهنيايفباشلا

اذنایکحبامکو‹هيدبىلعيتابامهرکوةبيرلالهأطلاخيهنالهلكابالو

ىلعامامطةحلاصةارمأهيلاتلسرأفنوجسموهوعوجهقحليرصلملانونلا

نيدلاشو6ملاظدبىلعهيلالصوهنأبرذتعاوهلکاننایاناجىلايدب

اونوكتىتحمتيلصول»مالسلاوةالصلاهيلعلاقوعارشالبةنيفسكعروالب

هناكراو)«روليالاكلذمكمفنامراتوالاكاونوكتىتحمتمصوايانحلاك

سابعنبالملسوهيلعهللاىلصلاقهيهنوهللارمابدبعلاىضرينأوه
ريخهركتامىلعربصلايففالاونيقيلاوىضرلاىلعهللادبعاسابعنبااي»

دختيلويئامساتحتنمجرخيلفيئامعنرکشبملويئالبىلعربصيملويئاضقب

وأةينحعمايانحلاو.ةياهنلايلريثألانبااوراک2حهللالوسرثيدحالهنعهللايضرباطخلانبرمعلثيدحلااذه(۱)

.اهقلعموسوقلاةعرشعمجرانوألاو,يأةينحمابنأللوعفمىنعمبليعف؛سوقلااموىحلأ
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۰هللاىلإىهلألعلكوتلاو

ءكىلإيرمأتضوفوأكبلعتلكوت:انخاشأضعبمنمو«كزجعرهظت

ىلإاملكرومألاحتافمدرتنأضيوفتلاوتاكتازاجأو«قولاينمتو

عجرموةعاطلاميجةياغعوضخلانأةديدش(_زاکرااہنوکنایبو«یلاعتللا

مزعلاولوبقلاهنألةعاطلالصأءاضقلابىضرلانأو«صالخإلالصحيهبوةدابعلا

هلطخسلاكرتوهردقوهئاضقىلإسفنلانوكسوهبللارمأاملاثتماىلع

«انىلعةيفخامنكللسلجةحلصموةكحهئاضقيفنأىلإًارظن
هیرطخسباستکا:ةممظعةفآهكرتىفو«ىضرلاىلع٠تابعلاهللَاثحدقو

یدهوحارتسايضرنموهسفنةحارتسامدعوهرمأةحلصموهدشرتاوغو

ضربلنم»ثيدحلاينو«ديربامكحيهلانإالمايضرضامهللاحو

ىلإرظنأ««يئاوسابربلطبلفيئاعنرکشیماويئالبىلعربصيمويئاضقب

اکرفکىضرلاكرتو<هرءاضقبضربلذإ<سليا|ریاهيلاجرام

یلامتهللادنعاعقتنألكوتلانأواذهيعكانهامفطعافةتكنلارخایئ

هنأودحأنمالهللادنعنموهاإكتلخدسوكينيماوقنأكسفننطوتو

ةرهاظقئالعوةدابعلانعةلغاشضراوعهكرتيفو«كلمسقامكةوفرال

ملاملا«رومألاحتافموريبدتلاهدبنمىلإرمألاكدرضيوفتلانأو«ةنطإبو

ةياغبكملعمدعلكلهيفحالصأالايفكرابتخاكعقوبنأوهنمةلاقإالامر
كبحلصأكملعنأريبدتلاككرتف«رومألا

¢هللادنعامبةنينامطلاوقائوتسالاوه(هللاىلعلكوتلاو)«يئاوساهلا

امناملعتناوه(هللاىلاضيوفتلاو)برلانامضيفبلقلانوكسليقو

فللةنينأمطاضرلايفودوجوملاباضرلاولاقنأىلإ‹اقحرفاكرهفاهفرعيمنمةسخهلوقيلةمدقلاهذهرخايليأ(۱)

.ةجاحلا:ةللاومسجلا:ةينبلا
.يريغاإذختيلو:ةخسنيف(١
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ِ:رفكلادعاوق

٠٠*0:ةعبرأرفكلادعاوقو

فالخىلعمولعملاروصتوهو:(لهجلا:ةعبرأرفكلادعاوقو):هلوق

وهوهبوهامفالخىلعءيشلاداقتعاوأدوصقملامعلاءافتنا:لمقو«هئه

ماكحألاريغىلعةريغلاوبضغلادنعامبحاصلمحتةفنألاةاوىبحيهنأ

»ةيبصملايفيتمأكالم»:مِليينلانعو«ةيلهاجلاعازجىلعلبةيعرشلا

روجلابءارمالا:لاصختسبتسةمألاهذهنمكله»:الاهدعو

لمهأوةيبصعلاببرملاوراجتلاودساحتلابءاملعلاوريكلابءاشغألاو

«اونکتالوهبانهمهوضعفةىلهاجلاءازعبزعمتنم»:هلنعو.(لمحلابقتاسرلا

ءناسنإلاىلعةفآربكاوناطمشلادمظعانميهويهاٽموعراوقاہىفدروو

دعملاونعللاسيليابجوتساهبو«سانلاطمغيوىلاهتفسينأوهوربكلاو

یونمہجيفسيلا نیرخادمہجدس:یلامتلاق«لاةمحرنع

لاقءضلئارفلالهجوديحوتلالهجرفكوهيذلا(لهجلاةعبرارفكلا
مالسلاوةالصلاهيلعلاق"حربيالوروديةنوحاطلارامحكلهاجلا:ءاملعلا
لاقو«لمعلانسحباللهاجلا»لاقو«مالسالايئلهاجتالولهجال١

ىلعنمدمالوةعفشعطاقالوعالقالوٽو.الولھاجةنحلاېئسیل(اضبا

ةيعزجلاوةيبصعلايه(ةيمحلاو)«ىلاعتهللامرحيتلاسفنلالتاقالورمخ
يشفبني:ءاملعلالوقتو«ةيلهاجلاةيمحةيمحلا»ىلاعتهللالاقلطابلايف
هنافايشامهتباصاناويشميعجربهنافيرجيةيمحلاهتباصإاذاملسملل
لوزیتحدقربهنافادعاهتباصأناودعمهنافافقاوهتباصاناوفف

ايشمهريملومهرقتحأ:اصمغمهصمغيسانلاصمغلوقتمهبةنابتسالاومهراقتحأ:مهصمغرسالاطم(١)

.برضوعميبابنم:مهطمغو
.لوحتيالوهناكمنمفرصتيال:يأحريال(۲)

يعاسلاوهعالقلاو.بّرعُميلايرسظفللااذهليق,هلهأىلعراغياليذلاوهو(ثويدلاىلعةنجلامرحت)ةياوريلو(۳)
|.ريألابلقنمنكمتلاعطقيهنألهبىسسانلاقحيللطابلابناطلسلاىلإ

ىنعملااذهو,ةيلهاجلاناكمهلعفءوسنمءرملاموقىلإليمهعمناكىتمف‹هتدشوبضغلاناروليهةيمحلا()
څاتآيفناومهلعفءوسىلعموقبحةيمحلا:ليلايفينيمثلانيدلاءايضلاقاذغو,ةيعرشلايلاعملالييقنم

هندبوأهلاموأهلطابىلعلطبملاةناعأيه:هلوقبحرشلايلةمئألابطفبلقلالاوحأنمنوكتىنعما
هرطفيذلايلهاجلااهانعميفةمسجمةيبصعلاودبتابوحراوجلالاعفأنمةيمحلانوكتاذهىلعف.هديتحتنجموأ
تامنمانمسیلوةيبصعىلعلئاقنمانمسيلوةيبصعىلإاعدنمانمسيل):مالسلاوةالصلاهيلعلاقفمالسالا

سە.دوادوباهاور..(ةيصعىلع



۰۰۰۰۰۰۰.دسحلاوريكلاو

‹لفستنإوولملاعضاوتلاوىلعتسانإولفسلاربكتللاناك«ېنيركتملل

ىحنمسيلامبلطهنألرئابكلانموهو<ريغلاةمعنلاوزينتوهدسحلاو

هللالعةمعنلاوزىنمتينأدبعللزوجيفيكف«يفبوملظوهو«دبعلا

ملاظالولظهرارقةتساوهتوبثةكحلاتضتقاامةلازإبلطواهعقومواهمضوم

ىلعسیلپالممدقوهنماودءاديأو«دوسلاىوسمولظمةروصيف

ليباقلمحو«ةنجلانماجرخأفةرجشلانمالكافءاوحومدالسوسونأ

نودسحيمألهنامإلامدعنيكرشملارثكألمحو«ليباهءهاخألتقنأ

نسبتامدعبنمممسفنأدنعنمًادسحسهلضفنمهللامات7امىلعسانلا

.هکىحلامه

نأىورومهلراقتحالاياقلخلاطمغوقحلاهيفستوه(ربكلاو)كلذهنع
سيلاذااتمادحأناهللالوسرايلاقفمالسلاوةالصلاهيلعيبنلاىتاالجر
ربكلاامناال)لاقفربكلاوهكلذفةسفلببجعتفاديدحالعنوااديدجابوث

هبلقيفوتامنم»مالسلاوةالصلاهيلعلاقو(قلخلامغوقحلاهيفصست

ةريسمدجوياهحبروةنجلاةحئارحربملربكلانملدرخنمةبحلاقثم

لاقاهبهيلعمعنملاىلعةمعنلالاوزینمتوه(دسحلاو)«ماعةئامسمخ

هيلعلاقو«ةسوسمريعشةفرفكدسحهيفبلق»مالسلاوةالصلاهيلع

هطلسفالامهللاهاطعألجر:نيتنثايفالادسخال»مالسلاوةالصلا
فارطاوليللاءانآهولتبراصفانآرقهللاهاطعألجروهللاليبسيفهتكله
.دوسالدوسحلا:ءامكحلامالكنمو(راهتلا

سهە



3:رفكلاناكر

0.٠...ءةيهرلاو«ةضرلا:ةعبرأهناكرأو

هوجوولحيالامف:(ةبغورلا:ةعبرأ)ءرفكلاىأ«(هناكرأو):هل

امعنمةبغرلانمو‹بروم¢هيلپودنمنسحفريخلايفامأو«رشلا

سانلاءاضرإوءاجلاءاغتياواشرلاذخأوقوقحلانمكلاميفللابجوأ

ةعناصملاوةنهاذملاوههالىلقانيتاآباورتشتالوفابندلانمراثكتسالاو

«ةزئاجلاهوحولانمهللالضفءاقتبااأو«كاثددقتالثلةنياللاو

نملق ربخلايفلب«رشلايفةبغرلانمتسيلفةنسحلاسباماوذالملالكأو
اهتاببطاومرتالو قزرلانمتابيطلاوهدابملجرخأيتلاهللاةنيزمرح

اولمعواونمآنيذلاىلعسيل اببطًالالحهللاقزراماولكو-كللح

نورخآوهللاىلعءارتفامہقزراماوهرحواوامفحانجتاحاصلا

١.$للالضفنمنوغتبيضرألايفنوبرضي

كلايفلدعلاككرتبنمحرلاطخيسياناطلساذعناصتنا(ةبهرلاو)

سانلاوشختالفلهكقيدصوأكييرقوأكلاموأ«كيذؤينأةيشخهربغوأ
عنميفىزرلاتاوففوخامتمو«ةيآلاطسقلابوقاونوكسناوشخاو

.تالوطملايفعونمملاومنمزئاجلابلطافىلاعتهللاقوقح

٤قحريغنمعتميوقحريغنمنايه(ةيغرلاةعبراهناكراوا

ةهرلاو)منهجرانهلځدببابيانمهللاهبلابيملهقزرهیتابنيانملاس

فوخلانعةئشانتافملاهذهنألاروخابهبيصيوةحارصلانعفعضيىحةيبدألاةعاجشلانادقفونبجلاةيهرلانهر()
.ةبهرلاوهيذلا
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بضغلاو6ةوبشلاو

مدناروثنأكلذو<ةيهرلاوةبغرالنالصأ:(بضفلاو‹ةوهشلاو)
ذاللابلطلامإو<بضغفكنودنممماقتنالاةدارإلامإ«هراشقناوبلقلا

دمحمنعو«ةعانقيناثلاىلعوءنزحوةبهرونيجلوألاىلعهضابقناوةوهشف

دايدزاو.ارعالبةباخلاكهوكرتتناطمشلانمةعبرألاهذاوظفتحا:ريصبنا
اهلصأومظعرمأوةفآنمحارتساةعبرألامقنم«هرّشلاهوحنوةبغرةوهشلا

يصاعملاةرواجيويهانملافارتقاىلعدبعلالمحتاهنوكاهبكافكو«ةيعوزنلاةوقلا

كلوبضغتال»ناطشلايضربونامحرلاامناىتإوتاعاطلايفاحتو

ىلعسفنللةلماحلايه(ةوهشلاو)هللاقوقحعنميفرقفلافاخينايه
هلقعىلعهاوهبلغنمواجندقفهاوهىلعهلقعبلغنملاقبو‹يصاعلا

نممهعموةمايقلامويماوقايتاب»مالسلاوةالضلاهيلعلاقیوغولضدفف

یلومملاسماغف))اروثنمءابههللااهریصیفةماهتلابحلائماکتائسحلا

لاعفمهتمنوكأنأتفخهللالوسراياتلمهفصلاقفيناميلانبةفيذح

اذانكلوليللالمانهونوذخأبونوموصبونوكزىونواصبماوقأءالؤھ(

«رانلاىلاهللامهريصفكلذبمهلمعهللالطبافاهيلعاوبثوتاوهشمهلثحال
ةكرحوهاضباو«دسجلاىلعهرثارهظيفبلقلامدنايلغوه(بضغلاو)
وهواظيغمظكنم»مالسلاوةالصلاهيلعلاقماقتنالاةدارااهندبمسفنلا
:لاقهنايرصبلانسحلانعيورو«انامباوانمأهبلقهللاألمذافناىلعردقب

ءرانلايفعقتفبشتنأكشوبتثواذاوتبثوتبضغاذامدآنباابكحبو

هللالوسرابينظعلاقفملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلاىتاالجرنأيورو
هالصدعبهللارففتسا»لاقفيندزهللاقف«ةنجلاكلوبضفتال»١هللاقف

ال»لاقفيندزلاقف«اماعنيعبسبونذكلهللارففبةرمنيعبسبرغل

.رشتنلا:روشلاو.ةوكلانمسمشلايفرهظتوجلايفةرشتنملاةبرتألاقئاقد:ءابحا(١)
.هنمةعاسوأليللافصننموحن(٢)

.الألت:مجنحالو.رهظوردب:حال
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:مالسالامهمآ

٠٠.«قاكولاو«ةالصلا:ةامالسإلامسأ

هقودصموريسفتومالسإلاىنعممدت:(مالسالامهس):هلو

هبهبشملافذحفءابصناوظوظحاذبهشبيصنلاوهومهسعمجمهساو

-ثينأتلاءاهلبقءايلاكرحتل ةفرصنمةيناثنألعاو«همزاولضعبتبثأو

اوردقمنالًاضيأءاهريغبناماذكو«انوکسفرصتیالامطرشنمو

تفذحمثىنبسنمثنُلصألانأوبسنلايئايىدحإنعضوعابفلأنأ

:ليقو«راوجيامييشتهفرصعنمذشو«ماهتكفلألاانمضوعونيايلاىدحإ
رهظيملاممالسإلابهلدېشتدجو'نمنألمالسإلامهسأاملعحاإو«ةغل

ىلعهلوفةاكزلامنامةالصالو.ءرفاكاہكرافةالصلاكرتنم٤كلذريغهنم

ةرمملاهوحنو نيلاعلانعينغللانإفرفكنمو(هلوقىلإ)تيبلاجحسانلا

فةالصلا(ةالصلاةينامثمالسالامهسا)«هللاكيحبائيشسانلالاست
هيلعهلوقلو(مهلانكسكتالصنامهيلعلصو)ىلاعتهلوقلءاعدلاةللا
نمولكايلفارطفمناکنمفبجیلفماعلطىلايعدن٠مه))مالسلاوةالصلا

لمفامودوجسلاوعوكرلا:عرشلايفو‹عديلفهانعم«لصيلفامئاصناك

دحوبنأىلعسمخىلعمالسالاينب»مالسلاوةالصلاهيلعلاق¢امهعم
تيبجحوناضمررهشمايصو‹ةاكزلاءاتياو‹ةالصلاماقاو¢ىلاعتهللا
مكدعبةمأالويدعبيبنال١اضبالاقو«اليبسهيلاعاطتسانممارحلاهللا

اودأومخيرتیباوجحومكرهشاوموصومكسمخاولصومكبرهللااودبعاف
لاقو«مكبرةنجاولخدتمكومأةالواوعيطاومكسفنااهبةبيطمكلاومأةاكز

سيل»لاقو«ناميالامدهدقفةالصلاكرتنمفنيدلادامعةالصلا»اضبا

يفو‹ةراهطلاوومنلاةفللايف(هاكرلاو)«ةالصلاةكرتالا'رفكلاودبعلانيب

ضنوبحفانصأةثالثيفبجتيهو«لالانمىمسمءزججارخاعرشلا

رمتلاوتلسلاوةرذلاوريعمشلاوربلاماسقاةتسىلامسقنببحلاف¢معنو

نأضلاورقبلاولبالاةعبراماعنالاو‹ةضفوبهذنانثاضنلاو‹بيبزلاو

.هيلإنكيامونركسلا:نكسلا
توكياليلمعلارفكلانأل.كرشرفكالةمعنرفكانهرفكلاو.ةالصلاكرتبالإهيلإلصيالرفكلانعديعبدلايأ(۲ر

راکناکتايلمعلانودتايداقتعألايفوهفمالسالاوللانمجرخلاوهوكرشلاامأواضيأقافنوقفوهلبكرش

ةيلمعلاعورفلايفانباحصأدنعرفكلاقلطيالواذههبشوهلاتافصنمةفصدوحجوأةرورضلابنيدلانمملعام

رافكيدعباوعجرتالرهلوقكيلمعلارفكلانمضتتثيداحألانمةيهنعىوراماذكو.ةمعللارفكهبداريوالإ
0۸۔(ضعبباقرمكضعببرضي



6۰۰۰۰۰۰۰۰موسصصلاو

هللالوسرفالخمدعقبنوفلغلاحرفل:ىلامتهلوقو<اعامجإاهلثمموصلاو

ناسلىلعليئارسإينبنماورقكنيذلانمل-هلوسوللاباورفكمهنا(هلوقىلإ)

هولرکنمنعنوهانتيالاوناک(هلوقىلإ)جرمنایسیعودوواد
باتكلانمدحاولكىفرثكتديدشتلاةلدأوهلمرمألاو4نولعفي|وناکام

هذمهوتاذلاةلزنممالسإلانمهلزنهنألديحوتلاكرتوعامجإلاوةنُسلاو

كلوقكوه:تلق«ةفصلمجفيك:تلقنإف«اهتافصلباهؤابصنا

نلبذكلاولمجلاهبيصنورمعوهيفارهظنلقدصلاوملعلاهبيصنوديزمهس
:تلق«مالسإلاونيدلللصأديحوتلانأىلعليلداذه:تلقنإف«هيفارهتشا
حالطصالايفوءيشلاهيلعىنبيامةغللصألانألتافصلللصأتاذلالاقيال
رهاظلاىلعمدقملصألاهنمو«بحصتسلملاوةقيقحلالصألاهنمو«حجارلاوه

نيعاذه:تلقنإف«ةدعاقلاوباتكلالصألاهنمو«لىلدلاو

تاذلا:تلقءىنبتتاذلاىلعتافصلانأيفلاكشاالتاذلانأل«بولطلا
امو«هنئابمىلعینيالءيشلانلافضارعأوناعماهنألتافصلانابت

دبععضاوتاموةقفدصنملامصقنام»ملسوهيلعهللاىلصلاق.زعماو

لاقو«هللادنعازعاهبدادزاالاةملظمهيخانعدحاافعاموهللاهعفرالا
لاقو«هللاتاقدصنمةقدصهيفوالارحبيفالوربيفلامكلهام»)اضبا

قاواسمخنودامیفسیلوةقدصفاسوأةسمخنوداميفسيل»١اضبأ

كاسمالاةفللايف(موصلاو)ةقدصدوذةسمخنوداميفسيلوةقدص

¢تامرحملاتاوهشلاعيمجوبرشلاولكالانعحراوجلاكاسماعرشلايفو
هراطفادنعةحرفناتحرفمئاصللوةنجموصلا.»مالسلاوةالصلاهيلعلاق

بيطامئاصلامففولخل»مالسلاوةالصلاهيلعلاقو«هبرءاقلدنعةحرفو

حيبستهتمصوةدابعمئاصلامون»١اضيالاقو«كسلاحيرنمهللادنع

.«فعاضمهلمعوباجتسمهؤواعدو
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.ركلنعيبئلاوفووعلابرمألاودابجلاوةَرمُعلاوجحلاو

وقتاکلمحتءانعمنتافصلاهيلعىنيتمسا:محلوق اموًادتملاىلعينيمربحلالوقت

.ثحهيفوكلذنمسلهىفنحن

جحاطورشو«كسانملاعطقعرشلايفودصقلاةفللايف(جحلاو)

‹نادبألاةحصوقيرطلاناماوباحصالاةقفارموةلحارلاودازلا:ةسمخ
فاولظطو«تافرعبفوقولاو‹تاقيملانممارحالا:ةثالثجحلاضئارفو

كلذولضفألامعالايأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلئسو.ةرابزلا

ءامدلاقارماجثلاوةيبلتلابتوصلاعفرجعلاف«جثلاوجعلا»لاقفجحلايف

لاقفلضفالامعالايأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلئسو.رحتلاموي

ياملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلئسواهنتماواهاوقاىا«اهزمحا»
لُئسونآرقلامتاخيا«حتتفمامتاخلاولجترملالاحلا»لاقلضفالاوحالا
بلقلامومخملا»لاقفلضفاسانلاياملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
روربملاحجحلا(ملسوهيلعهللاىلصلاقيقفنلامومخلاو«ناسللاقداصلا

ىلاجحلانموامهتيبالةرافكةرمعلاىلاةرمعلانموةنجلاالاءازجهلسيل
(داهجلاو)«امهنيبالةرافكناضمرىلاناضمرنموامهتيباةرافكجحلا

(سفغنلاداهج»لاقفلضفأداهجلاياملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلنس
كدنعڵلضفاةلزنميأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلأسالجرنايورو

یورو«هغوهلامبهللالیسيفدهاجملا»لاقفهنایفصاوهئايبنادعبهللا

اكىسمەستحوفهللاليبسيفدهاجملا»لاقهنامالسلاوةالصلاهيلعيبنلانع

ةجردلا:تاجردثالثىلع(ركنلانعيهنلاوفورلابرمالاو)«ةمايقلاموب

ملوفورعملابرمأب1نمملسوهيلعهللایلصلاق'ةماعللبلقلاوءاملعلل
الا)للاقومالسلاوةالصلاهيلع«دمحمدمانمسيلفركنانعهني

نعيهنلاوفورعلابرمالاو«هبلقبالوهناسلاالوهديبرکنملاركنيملنم»
هللاهلذخامهلذخنموهللاهرصنامهرصننمفهللادونجنمنادنجركنا

.هتفظنوهتسنكنأتياتمننموهوداسحالوهيفلغاليذلايقللابرسفرقداملاناسللاومومحنابلقلارذیرریو()

ةبطاقنوملسملالبملاعوأهریغنودريمأابصخخياللقاعململكابفلكللاةيلمعلاةيعرشلاناكرألانميبللاورهألا

ثيداحألاننممالسلاوةالصلاهيلعهنعىورامنأو.هتمايصفتليقبهاكحاذهوهلىنعمالمسقلااذهوامتيضرفيفنوكرتشم

ةيذيفتلاةوقلافئاظونماهلهألقرقحلاذخأوةيعرشلادودخحلابقلعتاماغنإودرفلكىلعاميتيضرفىلعليلدللةماعلاةحيحصلا

بسحكلذوبلقلاوناسللاوديلا:تاجردثالثىلإركللاريغتهلمسقدقوءاملعلاديبوأءارمألاديبتناكءاوس
.رومألاريدقتوةعاجشلاوبجاولابمايقلايفتاجردسانلاوةعاطتسالا

س۰س



:نيدلال5

نمذخۇتاهضعبنأل«لزاونلاعيمجكحدارا:((ةثالثنيدلالاك):هلوف

داهتجإلالوصألعنمليأرلانمطبنتستاهضعبو«ةنسلانمايضعبو‹بتكلا

¢طبنتسملالإجاتحياموحلاعوعرفلاولصألانمسايقلانيناوقو
 ةاكزلااوتآوةالصلااوميقأولديحوتلالئاسمىوسليزنتلايفهبحرصللاف

رطشكجولوف-تيبلاجحسانلاىلعلو همصملفرهشلاكنمدهشنفف
اوحسماوًاببطًاديعصاوصف(هلوقىلإ)كهوجواولسغاف مارحلادجسملا

ساوطبارواورباصواوربصإ-هليسيفاودهاجو هنمكيديأوکهوجوب
اہنمدحاولكاودلجافينازلاوةىنازلا-ميديأاوعطقافةقراسلاوقراسلاو
مرحمتنأوديلااولتقتالهللارئامشاولحتالدوقعلاباوفوأةدلحةئام

هتذخاءارسالاةليلالجرتار»لاقهنامالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعيورو

هاذقنتسافرکنملانعهيهنوفورعملابهرماهءاجفناكموبناجلكنمةينابزلا
هللانمل»ةالصلاهيلعلاقو«ةمحرلاةكنالمنيبهالخداومهنم

نيالالامك)«هلنيلعافلاركنملانعنيهانلاوهلنيكراتلافورعملابنيرمآلا

اوراتخاو)مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاىلعلزنملامالكللمسا(ليزنتلاةثالث
'«ةاكزلااوتاوةالصلااوميقاو»ىلاعتهلوقل(ةاكزلاوةالصلاهجواةعبراهنم

(جحلاو)مكيلعضرفيأ«مايصلامكيلعبتك»١ىلاعتهلوقل(موصلاو)
ثالثلاقيو(اليبسهيلاعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللو)ىلاعتهلوقل
ةالصلااوميقأو)ىلاعتةاكزلاوةالصلاهللاباتكيفتانورقمتايآ

كبرىضقو)ىلامتهلوقلاناسحانيدلاولاةعاطوهللاةعاطو(ةاكزلااوتآو
ليلدبلوسرلاةعاطوهللاةعاطو.(اناسحانيدلاولابوهاباأالااودعتالا

حلاصلالمعلاوناميالاليقو(لوسرلااوعيطاوهللااوعيطا)ىلاعتهلوق
يفةنسلا(ةنسلاو)(تاحلاصلااولمعواونمآنيذلا)ىلاعتهلوقليلدب

تانورقمتايآثالث:دارأهناكف٠لا..ةاكزلابةنورقمةالصلا:ةثالئبهلاباكيلتانورقمماكحأةلالثبريبعتلايغب

1.ةنورقمماكحأايفتانورقمتايأثالثحلا



:هجوأةعبرأاهتماوراتخاو«ةريثكًاهوجوهنماوجرخأ«ليرتتلاف

‘هلاعاطتسانمجحللاو‘موصلاو6ةاكزلاوءةالصلا

عدصافكنمرمألاىوأولوسرلااوعمطأوهللااوعمطأ ًاعممجهللاىلإاوبوتو

-ڭىدلاولولرکشانأركنملانعنوهنتوفورعملابنورمأت رمؤتام

¢بيصنلاجرللل:هلوقو«نيقتملاىلإتوماكدحأرضحاذإيلعبتك
اضمكلذل:هلوقىلإېهقحىبرقلااذرتآول:هلوقو«تايآلارخآىلإ

:هلوقک«ليزنتلايفرثكياماذهلكاشاموةكحلانمكبركىلإىحوأ

-مدلاوةتيلايلعتمرحلو«ةيآلارخآىلإيلعتمرحف
اولکأتالل:لوقو«¢نودلعتالام(هلوقىلإ))شحاوفلاىبرمرحاغِإلق

-اضعبپتقيالو لطابلابكتيبكلاومأالكتالو-ابرلا
اههبشأاموڳمعهبكلسيلامالو كتويبريغاتوياولخدتال
ملامةلمجاممايق:ليقو«ةلمجالليصفتةححلامايقدعببجاواذهبناميإلاو

ينعأ«اكرشيفكاشلاعماسلايفو«ناكرشمركنملاوكاشلاوليصفتلاعقب
فالخوليصفت«لبصفتلابةجحلاهيلعتماقنإليصفتلاوأةلجلايفكاشلا
هبحرصلملاامأو«اهلثموهفذخأوةجحلاهيلعتماقؤلعاذإقيقحتلاو«مدقت

ةالصلاوهنفدوتبملانفككوتيملاوسافنلاوضيحلاوعاجلالسفكفةنسلايف

دترملالتفونصحلامجرورطفلاةاكزورفسلايفنيتعكركوءاجنتسإلاكوهيلع

نآرقلايغملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعدروامعرشلايفوقيرطلاةفللا

نيبعقوامريرقتلاوهلعفاملمفلاوهلاقاملوقلاریرغتوالمفوالوقنم
ينةسمخوسارلايفةسمخ:ةرشعميهاربانتسو.هنعهنيملوهيدي

ةنلاملاقلحونيطبالافتنورافظالاميلقتفدسجلايفاولاماوساآرلا

.ملسمويراخبلاىحيحصوعييرلاحيحصيفابنعهللايضرةشئاعثيدحيللعهنعةدراولاةرطفلاننسيهمهارباننمو(١)

س۲



:هجوأةعبرأابنماوراتخاوءةريثكًاهوجنواهنماوجرحخأةنسلاو

ءرثولاو4مجرلاو‹ناتتخالاوءاجنتسإلا

ىقاشنتسإلاوةضمضملاورتولاةالصوناتتخالاوناضمريفءىطاولاةرافکكو

دوعسمنبأنعيورامةنبإلاعمسدسلانبإلاةنبإثيروتوةماقإلاوناذآلاو
سدسلانيإلاةنبإلوفصنلاتنبللنأنإةنبإوتنبيفىضقرفعلالوسرنأ
هللالوسرنأنيصحنينارمعىورالسدسلادملاثيروتاذكو«نيثلثلاةلكت

ملامأةدحجلاثيروتوةبصعرخآلاسدسلاهاطعأمثسدسلادلاثّرورفع
فلتخاامفالإةئيطخهكرتوبجاوهبلمملاف«رثكياماذههشأامو
.هضرفيئ

مشوقعماذهو‹قفانمرفاك:ليقفهيلعةححلامابقدعبركناامأو

فيرحتالوليوأتريغبيأ«ةهجاوملوسرلالوقدرنم:للامهمحرس
دعبرفكيفكاشلامماسلاامأو«ةرتاوتملاةنسلايفاذهو«لاكشأهيف«كرشم
ةاكزلاريداقموةالصلاعوكزددعًاضيأةنسلانمو«هنيدنععجاروهفهذخأ

لهأثراوتيالولوتقملالتاقلاثربالو«ثراولةيصوالو|لصافتماكحأو
تأو«لبإلانمةئامةيدلاو«ثلثلانمةيصولاو«نيثلثلانيتنملاثاربمو<نيتلم

ةنّسلانموءضبحلاتقويفنمتقصالمزاوجوسافنلالاحيفءاسنلالزتمي

نانصحمامهواينزاذاةارلاولجرلانايا)ناتتخالاوءاجنتسالاو
كلذلسيلوةراجحلابامهومجربونيطبالاىلاةارلاوةرسلاىلالحرللرفحيلفق
ةسداسةالصمكدازهللانا)مالسلاوةالصلاهيلعلاق(رتولا)توماالاةباغ

مجرلانآنمیوریامنُيدنعوةسنلاببجاومجرلاناانباحصادنععاحجالانوكيداكونآرقلانمالةنسلانممجرلا(١)

نممجرلانامهنعتباثلاانإواذهيلءيشانتمئانعوريملوحصيالوليلدبسيلامكحيقابلااظفلخوسنلانآرقلانم
رتولاوءاجتمالاوناحخالاومجرلالاقرباجنعةديعوب:لاقهحيحصيلعييرلاةححلاظفاحلامامالاهاوروتيأراكةنسلا

.هللدمحلارقحلاوهوةنسلانمهنأىلعةمدقملاترصتقااذفوةبجاوننس

س۳



ةعبرأهماوراتخاوءةريثكهوجوهنم'”اوجرخأيأرلو

۰.۰۰۰۰!هجوأ

ee

جلالیصافتمیمجلبنيخسرفىلعةالصلارصقوةرمعلاوجلاتىقاوم

دلاوالنأو«ءامإلاءاريتساوحاكنلالئاسمليصافتوضئارفلانمهريغو

يأ«يأرلاامأوءرثكيامهلثمو.قتعأنمءالولاوةقّنعملارامخو«هدلوب

.دقفلاوةمامإلاكفهيفهبحرصللا

مدعوءاقشألامدععمبألةوخإوبألامأةّدجلاثاريمورخلايفدحلاو

عمبآللةوخالامدعومالاممةدحلاثٹیرونمدعًواقلطمكولاثرإ

وهعامجالاوةثداحلاملعيفعسولاعازفتساوه(يأرلاو)رجفلاعولطىلا

تاسيعرشلايفرومالانمرمأىلعةمالاهذهنمدقعلاولحلالهاقافتا
ملوليلبلجرلجرخبنااهنم:هوجوبنوكب(دقفلاو)تايداعملاوتايلئعلاو

«ةنيفسلاهبترسكناوأ‹ةقفرلانعفلختوأ«اتيمالوايحرديملونيفحزلا

فلولادصقب4(هجوأةعبرأاهنماوراتخاوةريثكاهوجوهنماوجرخأ):هلوق(١)

جحلاوةاكزلاوموصلاوةالصلانوركذيوةريثكًاماكحأميركلاتآرقلانماوجرختسانأ

.ميركلانآرقلاصوصننمةجرختسملاماكحألاىلعةلثمأك

نوركذيوةعركلاةنسلانمةربثكاماكحأاوجرختسادقفيأرلاوةنسلابقلعتيايفكلذكو

,ةيركلاةنسلاصوصننمةجرختسلاماكحأللةلثمأكرتولاومجرلاوناتتخالاوءاجنتسالا

دحلاوةمامالاودقفلانوركذيواضيأةريثكًاماكحأهنماوجرختسادقفيأرلابقلعتيابفامأ
.يأرلانمةحرختسلاماكحأللةلثمأكسدسلاتادحلاودادحألاثاربمورجايف



تادحلاودادحأالاثاربمو¢رجلادلاو>ةمامالاو>دلا

سلا

بلعةداعإالءاسفنلاوضئاحلانأو«نإلاوأبألامماقلطمةوخإلاوءاقشألا
بألاةوخإبجعحتءاقشألاتلمجفيك:تلقنإف<موصلانودتاولصلايف

ةنُسلايوار:اولاق:تلق«كلذبةنُسلاتدرودقويأرلانمبألانم

ركنملاكهيلعاوعمجأالركنملافبذكلابىمشلاهامردقو«روعألاثراجلا

هلاولمجبنأنيملسملايارنمو‹اتيمالوايحردبملوقيرحلايفلخدوأ
اڏانينسعبراءاضقنادعبهتجوزېفمكحلاو<ةهجلكلةنس:نينسعبرا

نيملسملامامافيلوهلنکيملنافدوقفملايلواهقلطبناجرختناتدارا

رهظوتجوزتنافاهجوزاهنع:يفوتملاةدعكلذدعبدتعتمثمهتعامجوا
٠.نيقادصلالقاذخاءاشناوهجوزذخأءاشنأريخمهنافايحدوقفلا

الركتملانعيسهتلاوفورعلابرمالانانيملسمايارنم(ةمامالا)
فصتكاونوكيناموقلاىلعةمامالابوجوطورشوةمامالابالاناميقتسب
كلذهبشأاموتافولعلاوتالومحلاوحالسلاوةدملاوددعلايفمهودع

نينامثدلجبرمخلابراش(رمخلايفدحلاو)مهيفكيامملعلانممهدئعو
یذهاذاویذهرکساذاورکسبرشاذاهنالفذاقلادحىلعاسايقةدلج
نصل»مالسلاوةالصلاهيلعلاقىرتفملادحهيلعبجوىرتفااذاوىرتفا

اهرصتعمواهرصاعواهنمثلكآواهبرتشمواهعئابارشعاهعمنعلورمخلاهللا
براش»اضبألاقو«اهيلعلادلاواهسلاجواهبراشوهيلاةلومحلاواهلماحو
وبراشةمالاهذهسوجموسوحممالکل»اضنالاو«نثودبامكرمخلا

«لابخلاةنيطنمهيقسبنأرمخلابراشدعوهللانأ»اضيالاقو«رمخلا
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:دلازرف

ءهبفأاميفوملاقلاملا:ةئالثنيدلازرف

.دحاجلاكرشملاوءهبًرقأايفنئاخلارقملاقفانملاو

فذحىلعريخةثالثوةسهولاندزيستهانعم:(ندلازرف):هلوق

.لزانمةئالثةفرعميأ«فاضم

ىفوملاملسملاةلزنمةفرعميأ«نيفاضمفذحىلعلدب:(ملسملا):هلوق
:ىلاعتهلونعاولهدذوءنمؤموكرىشم:نيتلزنلابلاقنمىلعدراذهيفو

اذكو«نمؤمةئجرملادنعقسافلانأل«ڳاقسافناكنىكانمؤمناكنهنأل
نإمومتعطأنإول:هلوقكلذيفاولوأتكرممهدنعقسافلاةيرفصلادنع

:لوقتةلزتعملانكل«ىلاعتهللاءاشنإةُمألانعمالكلايتأيسو«ېنوكرش
كرتوةمألاعامجإىلعلمحقسفلامدنعةثلاثلاةلزنملاو«اضيألزانمثالثب

فالخالبقسافيصاعلاوفالحالبرفاككرشملاوفالخالينمؤلانألاهفالخ
اذكو«كلذيففالخللًارفاكالوكلذبهتيمستيففالخللانمؤمهنومسيالف
تاقفانملاونيقفانملاللابذمعبلل:ىلاعتهلوقنعاولهنوًاقفانمواكرشم

نمول:لاقوءچتانمۇماونينمۇؤملاىلعهللابوتيوتاكرشملاونيكرشملاو
.ريثكيصاملاىلعرفكلاقالطإو« نوقسافلامهكئلوأفكلذدعبرفك

دادجالاثاريمو)«رانلالهأقرع»:لاقهللالوسرايلابخلاةنيطاموليق
لوقلابىتأ(ىفوملارقملاملسملا)نايبلازرفلا(نيدلازرف‹«سدسلاتادجلاو

لمعلاولوقلاعيض(كرتشماو)لمعلاعيضولوقلابىتا(قفانملاو)لمملاو
اماكرشمنمالونمّؤمنممكيلعفاخاال»مالسلاوةالصلاهيلعلاق

لاعتهللاىلإهبنونيدتممهرهلهأدقتعمهنألبهذمانعةرابعنيدلا(١ر



:نيدلازرح

نمةءاربو«ًاريخهنمتماعنم”ةيالو:ةثالثنيادلازرح

النمففوقولاب:لىقو>اکيصاعملاكڭرتوءارشهنمتملع

.هفرعتتحهفرعت

فاضمفذحريخةئالثوظفحلا:زرجلا:(ةثالثنيدلازرح):هلوف

نأل«ةوادعلاوةذبانملاةءاربلاو«ةافاصملاوةاداوملاةيالولاو«ةئالثلعفهريدقت
:ليقف«ةنلاثلايففلتخاو«هظفحوهزرحدقفهيلعىداعونيدلاىلعىلاونم

٤هنیدزرحآدقفاہکرتنمناليصاعملاكرت:ليقو«حلامدعوهوفوقولا

اہکرتفيصاعملاكرتيثيحوًاربتفًاربتيثمحوىلوتفلوستيثيحفرعيأ
۰هنیدزرحأدقف

نممكيلعفاخأنكلوهكرشبهللاهلذأدقفكرشملاؤهنامياهلفشدقفنمؤلا

ىفودهاعاذانمّؤلا)لاقو«نوركنتاملعفيونولوغتاملويقفانم

ملدهاعاذاوبذكثدحتذاقفانلاونخبملنمتؤااذاوگقدصثدحتاذاو

رماوهلوسروهللاهتمهحبصااذانمؤلملا»اضبالاقو«ناخنمتتوااڏاوفوب

لوسرابليقفیورو»)هایندوهنطبوهجرفهتمهحبصااذاقفانملاوهترخآ

مكلدأالأ»لاقفرفاكلانمنمؤلاانيلعىفخفهللاالاهلاالاولاقسانلاناهللا
حلاصلالمعلابهعبتاهللاالاهلااللاقاذانمؤملاامارفاكلانمنمؤلاىلع

ظفحلاوهزرحلا(نيدلزرح)«روجفلابهعبتاهللاالاهلااللاقذاقفانملاو

ارشهيفانلقارشهيفاننظوارشهيفانبارنموهانیلوتواریخهيقانلقاریخ
هلليطعاوهللضفباوهللبحأنم»مالسلاوةالصلاهيلعلاقوهنمانارىتو

2”«نامىالالمكتسادقفهللمنمو
ناميألالئلاصخظفلخسنلاضعببيفدجوياموءناميإلالمكتسادقف»ثيدحلارخاويلهابلاةمامأيأنعءايضلاودوادوبأهاور(١)

ضباللايفبحلثيداحأولاصخةلصخعجةليصخعجيهااوةلصخامهتسيللئاصخةف.عساناخسمن

مالسإلاردصلنيملسلاتافصزربانمةءاربلاوةيالولاتناکوناميإلالوصأنماموةءاربلاوةيالولانعاموةريثكللال

ةيآلا..«ەهلوسروهللاداحنمنوداويرخآلامويلاوللابنونمؤيموقديتالەديعبلاوبيرقلانيبمهدنعاميفقرفال

 



ءضئارفلاعيمجوهو«هكرتسانلاعسيالاملعفو«ديحوتلاوهو

.يصاعملاعيمجوهو:هلعفسانلاعسيالامكرتو

لىلدبهديدحتوديربرومةئالثةفرعميأ:(ةثالثنيدلادح):هلو

بولطملاوهوكلعفديدحتلاو«هربغنمءيشلازييامدحلاوءدحلاةفرعم:هلوف

ءيشهنمجرخيالثبحبهتاہجعيمجنمهعمجميوهزيميوهنيدهبطبضيامىتأيأ
مادقتامامهانعمباموكرشلاوديحوتلانمهلمجسانلاعسيالامتملعاذإكنال
.هتزيموكنيدتطبضدقفهيلعمالكلا

:تلق«هتايئزجعيمجمعيالديحوتلابعسيالامبهريسفت:تلقنإف

هبءاجامولوسرلاوكرشلاةفرعمكدمحوتلاىلإمجاركلذعيمجنآل«معيلب

لوقىلعمقتموأ<نيمسوملالوقىلعكلذريغنمهبةجحلاهيلعتماقامو
.عسوملكانكرشلالإوًادبحوتهنوكةفرعمانيلعسيلهنأالإ«نيقبضلا

رضاحلاىلعناضمرلوخدكةقضملاينعي:(ضئارفلاميمجوهو):هلوق

دعبهنوكيفو«لقعلاحبحصلاغلابلاىلعرهظلاتقورخآو«غلابلاحبحصلا

هلعفسانلامسيالامو«لجعسيالاموهو؟نالوق«ًاقلطموأةجحلامابق
فارتقإلاالإهلمجممعسيامو¢كرشلانيعةفرعمكهلمجسانلاعسيالامهيف

.يصاعملاةىقبوهو



:نيدلاكلاسم

ءروہظلا:ةعبرأنيدلاكلاسم

يفهلةعساليأ«غولبلانمءزجلوأيفينمي:(نيحعةفرط):هلوق
عسونمىلعدولاوراكنإلاىلإةراشإنامزلانمءزجىدأولو«لمجلاوكرشلا
.هتلاحلوأيفرظنلاهلعسونموليلدلايفرظنيوركفتيمادامهل

ءنامزممإنوكينأزئاجالكلسمعج:(نيدلاكلاسم):هلوف
 انلبسمهنيدهنللقرطلايهو«كولسلاعضاومىنعمبناكممساهنأرهظألاو
¢ةرامتسإلاهجوىلعزاجف«ېمالسلالبسهناوضرعّبتانمأهبيده

.كولسلاتالاحويأ«عاونأللممجوكولسلاىنعبردصمنوكينأدعبيو

نألءلعيفوتهيلعو«هبرومأملاولصألاوه:(لوهظلا:ةعبرأ)
«ركبلاداجو<وأبراحموأتراسدیعطقنمهعمالإمتتالدودحلا
ماكحألارئاساذكو«اههبشأامورفايفاضيأدلجلاو«نيبنازلنصحملامجرو
لهأنمةيزجلاذخأو«براحلاوأيغغابلاوأكرشملالاتقو«ةقدصلاذخأنم

كلذريغوىلاعتهللارمأاككلذةمسقونيكرسثملالاومأذخأوباتكلا

قراسلاديناعطقيوارهجركنملانعنايهنيوارهجفورعمابنارمابامهنعهللا
زرحلانمهجارخدعبرانيدعبروهوعطقلاهببجيبامزرحلانمقساذا
ونینصحمناکاذاامهنامجريونيرکبناکاذاينازلاوةينازلانادلجبو

فوقووقحلامالسألاروهظمدعوهيذلاناتكلادضوهو,ةبلاغةرهاظنيدلاماكحأمايقومانلالالقتسالاوهروهظلا(١)
.ناتكلاافاحفاهرمأىلعةبولغماهنكلةيمالسإةموكحلاتناكولوماكحألاذيفنت-



6.0۰عافدلاو

يدنکلاىسنبهللادمعورمعوركبويألوسرلادعبلمفاكماكحألانم

نبناسغو٤ليسيفقرغوبكنبثراولامامإلاو«دوعسمنبادنلجلاو

ءكلامنتلصلاو‹نننانفاوديمنكلادبعو«للادبع

«هنیاوناذاشن¦كللاكةانممهريغاذكويتنبنازعةمامإيففلتخاو

نمونمحرلادبعمامإلاومماحتفبيرفاعملاباطخلايبأكبرفملاةُمأو

ىلعناتفيلخابن«رموركبيأبدئاقملايفاوصصخانو«هتيرقنمهدمب
نمهفالخربتعيالودعيالنمىوسالعنعاطالو«ةفاكنيملسملادالب

ىطعأدقزيزعلادبعنيرمعو«امتقيرطلرصانوهفاهدعبلدعنمو«ةضفارلا
(۹) .فقوتففقوتنممنكلو«ًادهزوًالدعاهقحةفالحلا

مامإىلعسانلاعاتجاوهورومظلامدعاذإةيجاولاضورفلانم:عافدلاو

بحتوهتمامإتلازلاتقلالازاذإف«ممديذلاودملامهتلتاقمدنعهنومدقي

هللادبعكهتعاطمهبلعبحتو«امامإهنوكلاحعقتيتلاماكحألاعيمجهيلع
ودعلامهبشغذإهوعيابةقحملاةقرفلامكحتلالمأمامإيسارلابهونا

ناکنموايبأكو«ًاريسيالإنيماسملانمهعمنموناورهنلابدهشتساف

١۱(
:يبارلابهونبهللادبعك.(عافدلاو)ءارقفلايفاهناعضبوءاينغالانمةقدصلا

۔۰¥س



ذللاروجفلاوروجلانمةمألاتجضنأدعبنهابةمامألاملانلعأقحلابلاطیینبهللادبعمامألا(١ر
ابتقثةمألاتعضاملفتومرضحبذنوبضاقهوقحلابلاطىلإتعزفةيعأينبلامايبيأ
راتخخلاوبأهشويجدئاقنيفيرشلانيمرحلاىلعىلوتسافهعرشلةماقاوهللاءاضرءاغتبارمألابماقهيف

.هللاهرهداهشتسابتہتناونینسثالثوحنهتماماتمادوةيرجه١۳٠ةنسكلذوفوعنب

امام!اہبعيوبفنامحغىلإعجرفقحلابلاطمامالاةعيبرضحنمتناكونامغبعيوبمامالوأادنلجلا(۲ر

دهشتسانأىلإنارمعلارهللالوسرهيلعناكيذلاحضاولاقحلاءاوللمحفنامغلالقتسانلعأف

.ةيرجه١۱۳ةنسهللاهمر

ىشخوليسلامهملددقومنجسنمدارسأذاقنأليسيفقرغينامغلايصورخلابعكنبثراولامامألار

ةصاخوهسفنبمهداجناىلاةفيلخلاوهومهيلإردابفمهذاقنانوعيطتسيالىرايحسانلاومهحستكينأ
۱۷۹ةنسعيوب.ىلاعتهللصالخالاوةءورملاوةيناسنالاليبسيفهللامهمحرليسلامهذخافهلاجرنم
ثراولامامألاةافودعب١۱۹ةنسعيوبيدزألايدمحيلاهللادبعنبناسغمامالاو.١۱۹ةنستامو
ابتمظعتلتكلمايفةطسبهاطعاوةفالخلايفهللاهمادأنمتديمنبكلمادبعمامالاو٢٠۲ةنستامو
.۹هنسيفوتو۲۰۷دنسناغمامالاةافودحبعيوب.الدعوالالجواملعذلئموينامعقوفتيئ

تناكاميظعالوطسأسسأفةريزجلافارطأىلإهكلمعستافنامغبمامامظعارفيجنبانهملامامالا(

ةاشمنماهفانصابدونجلادعأوةييرحةعطقةئامتالثغلبةيحانلكيفقوفلاوبرعلارحبىلعةدايسلاهل

سرافةئاتسوةيطمفالاةعتوأفالانمفلاتتةمصاعلاةيماحتناكىتحةناجهوناسرفو

برضوارحبواربقوفتلايلعصرحلاوةباهملاوةمامإلالالجىتوأدقوشيجلامومعبكلابامفةيماحلاهذه
یشختذنموينامغةلودتحبصأىتحماظنولدعوةنايصنمهقحكلمللىطعأوثباعلكديىلع
مامالااذهزاتما.هيلعهللاةرةيرجه۲۳۷ةنسيفوتو٢۲۲ةنسعيوب.ابةطيحاكلامملااهسأب
اودقفاذإنيذلانييعاطقألاكئلوأربادعطقفءوسدياهيلإدنمتنأةمامالايلعةريغلاوةلوصلاةدشب
ةمألاءامظعلةكيرعلانيلكلذعمناكونمألانادقفوةمألايفىضوفلااودجوأوةلودلااومدهمهعامطا
.مهقانعأيئةمامالاةنامأنوردقيةمألارايخنمالاجرةلودللراتخاونایعأونيرصانءارمأونلماعءاملعنم

بابسال٢۲۷ةنسةمامالاءابعابمايقلانعفلختو۲۳۴۷ةنسعيوبيدمحيلايصررخاكلامنبتلصلادامألا١8

هتيالوةدمتفلبماظنلانحولدعلاوةمكحلاوملعلابةكلمملاساسدقو٢۲۷ةنستامويفةطوسبم
مالسالارامماقأوةارارجلاشويجلازهجوىرطقسةريزجمنمدرتساومهفزهوةشبحلابراحةنسنيئالثواخ
..همايأعمسلالقثوربكلاببسبفعضهيفرهظ.هتطلسهيلاتفلبناکملکيئ

همايأرخآىلارمتساويدمحيلارضنلانبدشارةيالونعءانةكلمملايفبارطضالاو۲۷۷ةنسةمامالايوت

هلالجنامغعیئإعجرللتقيملولاليلجامام!ناكوهللاهجرلقنأىلإماظنلالالتخاوةيلخادبورحهلتناكو
ةيغاطلاديىلعنامغىلعنويسابعلارهظاريطتسمارشوالابوتناكةمألانيبتبدىتلاتافالخلانكلو.هناطلسو
.۸۰٢۲نمروبنباةيغاطلاعمبرحلايفنازعمامالادهشتسا.هللرمألاويلخادلاعزاتلاولتاقتلاءازجروبنبا

ڪراتيفدجويالهنألهللاهمرردبلانموهساذههنياوهلوقوناذاشنبليلاهباوصناذاشنبكلماهلوق۷

دعبعيوبيددمحيلاديعسنبدشارمامألاوهدعبيذلاامنإو.هيبأدعبلوتناذاشنبليلخلامامالانبانامغةملأ

..٢٠4ةنسدشارمامالاهدعبىلوتو٥٠٥ةنسيفوتو7٠٤ةنسمامالااذهيوتليلخلاامالاةافو
باطخلايأةمامإمث.١۱۳ةنسرابجلادبعوثراحلاةمامإيهبرغملابةمامإلوأنأملعأ.ا..برغلاةمنأهلوق(۸ر

هتيرذويسرافلاعسرنبنهحرلادبعمامالاوهنحولدبعامالا١٤٠ةنسينمجمايرفاعملاجمسلنبيلعألادبع
املعرمعأورهزامہتکلمعلبایقیرفالاشمهفرعةمئأیوقأولجأمهو.لا..حلفأهنباوباهولادبعةمئألا

.مهکلملشماكلممهدعبالومهلبقريملواقيرفالامشبقالطالايلعةيندموالدعر



مالعانمءاضعأةتسنمنوكتيأدفوملعلاوةريصبلاونيدلالهأنمهيلعدفوةفالحلازيزعلادبعنبرمعىلوتال
٠يرصبلاريقنايفسوبأو٠ةكمليزنيربنعلانيصحلانبيلعرحلاوياويدبعلاكامسلانبرفعجل:لاجرلا
دبعهنياهعمناكورمعاوملكفٍينامملايلاللاناوكذنبملاسوبيلكنيبابحلاو.بتاكلانياتاححلالادبعوبأو
لبقفلا..سانالاومأنمهوبصتغااموربانلاىلعنيملسملانعلةعدبنمهوكرتامونيومألاممارجيفكللا

قيرفتيلللعلاةلعلهيتلاةباحصلاةنفيفهوملكفةعدبتيميوةنُسمويلكىيحينأىلعمهدهاعوءيشلكمهنم

نعدفولافقوتفامكحايفيدينأىبأفاتنسلأاهنمرهطتالفأانفويساهنمترهطءامدكلت:لاقففقوتفةمألا
دبعناکو.هنماولبقالهفلاقفیدهحلاةمئأنمهعمنموةذيبعياذئعويمامالاىلعرمألااوضرعممنكلوهتيالو

لرتينأدفولانمرمعبلطفةفالحلاةمصاعبلازيالدقولاوتامفهبءاجاملكيفدفوللاقفاومرمعنبكللا
يلرمعنأةقيقحلاوردبلاركذيذلافقوتلاوهكلذ.ةمصاعلادفولاحريفرمعهلعلصفكلذناكفهرمأ

.اعيجللامهمرةديعيألوقهيلعلديكةيالولا

ةبشبءاجاموروهظلامامأيزوزلملامتاحنببييحنببوقعيمتاحابامامالانإةيبشالوليوأتلالبقياليذلا(٠٠ر
ذإروهظلامامإهنأهيفبايترأالحوضوباثدحيوهو..يفمفسيلوءاهقفلامالكالإعافدلامامإهنوك

نيسوةئامتالثهدونجتفلبیتحابولطمالًالاطبوصلكيفيغبلالهآلتاقوةمامإلادطووشويجلازهج

نيکمتيفمظعلضفهلو.نيعبسوسقاوهئامتالثنموحنهعئاقوتناكوةلايخلانمالأنيناغنوةسخخو.ةاشمفأ

يسنجزيمنودسانلالكلنيلماشلانيدلاولدعلانمهوأراممربربلايفةلماكلاةيدمخلاةيادحلاوقحلامالسالا

.حضاولاقيقحتلاذخف..اهرازوأبرحلاعضتنأدعبرمألانمهلسيلعافدلامامإافةدنكنميبرعمامإوهو
حيحصلايخيراتلاعقاولاقفاويالعافدلاةمئأنمبهونبهللادبعمامالانوك..لأ.بهونبهلادبعكهلوق
مكحتلادعبعيوبروهظلامامإوهلبكلذكسيلوعافدلاماماهنأىلعاوقفتامهلكءاهقفلانأبجعلانمو
رألابهيلإاوبتكفهلزانتلبقمهمامإالعاوبطاخفيلعباحصأنمراصنألاونيرجاهملانمةباحصلاةيقبعمتجاال
ةيرماليذلاقحلاوهاذهناوربنلاةعقاوتلصحفبرحلاراثماذهناكفهيفمهعملوخدلاهيلإاوبلطوعقاولا
نوكتفعافدلامامإامأ.نيفرطلانيبتالسارملاهيفاندروأوةيضابالاخيراتانرصتخميفعوضولملاانررحدقوهيف

وهفتيأراکكلذكتسيلبهونبهللادبعةعيابمواهرازوأعضوواهلاوزبلوزتمثبرحلاةيباجحمدنعهتعيابم
قحللسمطوليلضتوهاغإوءيشبسيلهلكاذهفالخنوخرؤملاهرشحيامويلعدعبنوملسملاهعيابمامإلوأ
ةباحصلاةيقببرايخنمةلتكلاهذهةعيابمو.فرفاعدوهيلعكيديددشافملعلاءانمأهلقنوخراتلاهظفحيذلا

رباکأنممهريغويردبوهوىفوأنبةرجشويدعسلاريهزنبصوقرحويناطلانصحنيديزلممييفوهللادبعل
.مہنعهللايضرمهرابكوةباحصلانموهومهدنعةميظعلاهتلزنمىلعليلدلةباحصلا

y۲



6۰۰۰۰۰۰۰۰۰ءارشلاو

هللانيدمافقأوهفسدرجلب«ءاقىلاةحارلابلطالوناطشللناكتساام

.ةرسيموةنمممملظلادونجلتاقفهتقاط

)ر

ىلعباوثلانملانيالريمتسادادضألانمدودممروصقمردصم:ءارشلاو

ءاغتباهسفنيرشينمسانلانمو»«هللاليبسيفمهسفنأمهذب

نأبمملاومأوممسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإل«اهعبييأ<هللاةاضرم

ةنجلابهللانممهسفنأاوعابمهنألةارشاوسو«هللاليبسيفنولتاقيةنجلامف
ىلعاوكحللامهمحر كلذلو«يرتشمللعيبملاءيشلاملستمئابلاىلعبحيو

اوصقنيتحروجلاورفكلادمخيوهللانيدرهظيوأاوتوتحماقمامدعبةارشلا

.لاجرةئالثنع

وهو«نيمبرألانعهددعصقتنينأىلإماكحألاهبلعبحتروهظلامامإو
‹ةقيرطلاهذهىلعشامانباحصأرثكأو«هنودامالجورخللةارشلادح
كحال:لاقنملوأةورعهوخأوةيدأهمأوردحننسادرملالبيبأک

ةروهشمامهرابخأوءامقلاخنمامفوخأواهدهزأوسانلادبعأنمامهو«الإ
.ةارشلانمامهريغوفاحزوبيرقاذكو

(ءارشلاو)هتماماتلازلاتقلالازاذاوهتماماتناكلاتقلاناكاذاعافدلامامإ

كلذقوفامىلاالجرنیمہرابجرخبناوهوریدحنبسادرملالبيباک

راوطأيفنامعبانباحصأهبذخأمثريدحنبسادرملاليوبأهبماقنملوأوةيضابالافاصوأصخأنمءارشلا(١)
ملوجراوخلانمهيلإبسنينمتمهاوسيلافرصتيالفءارشلاقلطأاذإقحلانمنأىتحاهتمةرتفوةمامالانم

ناققحبتاكعيطتسينلوسمطنيداكنأىلإقحلاىفخأسوهلابقئاقحلاطيلختامنإومهريغيفطقءارشلافرعي

مهرغلةبوسنمءارشلاتدجواذافنيرلاوكشلاعدو.نيبلاقحلاذخفلواحامهمةيضابالاريغيفءارشلادجي

..نيقيلاربخلاهدنعفقداصلاراتلالأساف

اهرورسةايحلايفمهبليملفمهريمضدقعهللااورشلاجر

اموهللاليسيلاداهجواعرووىوقتوًاملعنيعباتلارهشأنمامهفاخزو٠يدزألاةرمنببيرقوه(۲)

.ءانعشلايبأمامالاولالبيبأباحصأنم



نبهللادبعكعافدلاو«ركبيبأكروبظلاف«ناتكللاو

ءريدحنبسادرملالبيبأكءارشلاو«يسارلابهو

ديزنبرباجءاثعشلايبأوةيركيبأنبلسمةديبعيبأكناتكلاو

٠....مينعللايضر

«نيفاضمفذحنمدبالو«اناټکواټکمتکیتکردصم:ناتکلاو

لوحأوهو«نامنمهلصأو«دزألانمديزنيرباج.ناقكلاقيرطكولسيأ

تسةنسيفوتورمعةفالخنمانىقبنيتنسلدلو«حصألوألاو«روعأوأ

نعوهنعذخأةديبعوبأو«رابخأهلوسانلالعأنمناك«ةرصبلابنيمستو

جاجحلاءاذأونحتماوفافقلابفرعيروعأهنإليق«متينبلىلوموهوهريغ
ءروصنملارفعجيأةيالويفىفوت«رباسجباحصألضفأناكو«نجسلاب
هنعذخأونابفسوبأركذاذكو«بجاحدعب:بوقميوبأخشلالاق

.ريثكرشب

نولصيولاجرةئالثنعاوصقنيىتحمهلزانمىلاعوجرلامهلزوجيالو
ىلصهللالوسرةلاحوه(نامتكلاو)اوجرخاذامامتلاومهلزانميفريصقتلا

`<ةرجمهلالبقملسوهيلعهللا
ةمألاتعمججأيلامعلايفوحلايدزألاديزنبرباجوبأنيعباتلانمةماقتسالاوقحلالهأةودقمظعالامامالاوه(١)

ةيحانيفوجلاوأةرصبلاباهبلزنيتلاةلحلافوحلاوةمامألاةمصاعىوزنوحنمنيبقرفةيرقنموهوهتقثيلع
هيفعمجمالسالايلقالطألاىلعفلؤملوأوهوناويدهلثيدحلاةمئأوملعلاتاقثدحادمحيلانموهونامغب

نمىقلدقومقلنيذلاةباحصلاةمئأنعهذخأاموريرقتوألعفوألوقنمهللالوسرنعهفلباملك
يل۳٩ةنميفوتهنأحيحصلاويأانباتكبهيلعفهخیراتدارانموالجرنيعبسطقفردبلهآ
..هللاامهركلامنبسنأعمةدحاوةعجج

 



:ةتسعمةتس

ءغولبلاعمةفلكلا:ةتسبمدأنباىلعبحتةتس

يأ«(ةفلكلا)«ةتسمميأ«(ةتسبمدآنباىلعبحتةتس):هلوف
نأغولبلاعمممتنأانيلعو«للاغلبيتحضئارفلاهمزايودبعلاهللافلكيال
نإوكرشأكلذلعبلنمو٤هتيصعمنعانانوهتعاطباترمأيأ«هاترمآهللا

ضئارفلانمهنودامودبحوتلابرمأوأ«كرشلانعىهنوديحوتلابرمأهنالع
ةعاطلابرمأهللانأممينأالإهيزجيالف«رئابكلانمهنوداموكرسثلانعىجنو
ءضْئارفلانمهنودامدىحوتلاىلعفطعاذإهيزجي:ليقو«ةيصعملانعىهنو

ًاضيأوهياجحيادنعهيهنوهللارمأىنعمو«رئابكلانمهنودامكرشلاىلعو
باطخلاامه:فسوبانمعلوقىنعمو«تاذةفصالهللعفامهالكو«هباطخ
تلاقاك‹تاذةفصبهللارمأسبليأ«تاذلاوةفصلااولطبأوباجيإلاو

تاذلاريغىنعماهلعجيفنوكينأنكميوريسفتللتاذلافطعو«ةيرعشألا

مهرباورفكنيذلامثل«قلابامتيوستوةيحلإلالاطبإاعمًايدقااق
عيمجيةطاحإلاوتارودقملالكىلعرادتقالايضتقتةيحلإلانأل نولدعي
غولبلاعمبحيامو«تافصلانماهربغىلإهتاذبًاماعارداقنوكبفتامولعمل

مالىسلاوةالصلاهيلعلاقضئارغفلاباجباعرشلافوةقشملاىلعسفنلالمح

مئانلانعوقيفيىتحنونجملانعوملتحيىتحيبصلانعثالثنعملقلاعفر»
يهوثانالاوروكذلااهيفكرتشبةثالث:ةتسغولبلاةمالعو«ظقيتسىتح

بمكتولمحلاوضيحلاثانالااهبصتختةئالثو‹نونسلاومالتحالاوتابنلا

س٢۷



ءلوسرلاةفرعموهللاةفرعمو«ركنملانعيبنلاوفورعملابرمألاو

هناحمسةدابعلاهلصلختنأوعوضخلاةيافلقحتسملاقزارلاقلاخلاةفرعم

عمانيلعبحيامو«كرشألجنمودمحمهقلخنمهتوفصوهلوسرةفرعمو

لااهملصوأيتلاةعنملانعةرابعيهو¢معنلابانيلعنمهللانأ:ةفرعمغولبلا

هقارشاوهاوقوندبلالخيك«ىصحتالانيلعهمعنوناسحإلاةج-ىلعانىلإ

ةنجلاىمظملاةصئلاواهريغوكانلاوياللايملا

»

ةايهو

٠نيىلسلاب

هدارف|وهتفرعمىلإًادشرموالىلدىلاعتهللاهبصنامعيمج:ڵلئالدلاو

ىناسنإلاواهىفاموضرألاواهىفاموتاومسلاولسرلاوبتكلاكهدىحوتو

ةيفاشلاتانيبلانماذههشأامو«بئاجملانمهيفاموناويحلارئاسولب
هلوقكنآرقلارثكأيفكلذىلعهللاهيندقو«هتفرعمىلعةحضاولالئالدلاو

¢رونلاوتاماظلالعجوضرألاوتاومسلاقلخيذلالدملال:ىلاصمت

ةماطلاقلخهللانألاقيوةيصعملانع(يهنلاو)ةعاطلاب(رمالاو)نييدشلا
قلخواباقعاھکرتیلعواباوثاهلمفىلعبجواواهلعافبحاواهبحاواهبرماو
ىلعواباوثاهكرتىلعبجواواهلعافضغفبأواهضفباواهنعىهنوةيصعلا
(لوسرلاةفرعموهللاةفرعمو)رانلاباقملاوةنجلاباوثلاو‹اباقعاهلعف

ةيبوبرلاوةيهولالابجاولافلیحتسموزئاحوبحاو٠ةثالثبهللافرع

كيرشلاوةبخاصلاليحتسلملاو‹ةداعالاوءانفالاوقلخلازئاجلاو«ةينادحولاو
قدصلابجاولاف«ليحتْنسموزئاجوبجاو:ةثالثبلوسرلافرعبو«دلولاو
ليحتسلاو‹نايسنلاوطلفلاومونلازئاجلاو‹غيلبتلاوةلاسرلاو



.ةوادعلاوةيالولاوءءاجرلاوفوخاو«لئالدلاونملاو

لخديلامرجاهمظعأركذف«ضارعألاومارجألانمقافلالئالدتنمضتف
ضارعأللالوانتماهمعأواهلمشأركذو«ريغصلاوزيبكلانمماسجألارئاسهيف
وه: لاقمث«ةرهاظلاوةيفخلاضارعألارئاسيةلالدلااهبةلالدلايفلخديل

لئالدىلعهبنف«چهدنعیمسملجأولجأىضقمثنبطنمقلخيذلا
هذهريغيفهيحرصاممامهريقيحاولواحيرصتىهتنملاوًادتبملاركذفسفنألا
«املكاشامو<ةيآلاېةفطننممثبارتنمكقلخيذلاوهل:هلوقكةيآلا

ءهتفرعموهتردقىلعةلالدللالىصفتةيآلاهذهريغيفركذيتلاءايشألارئاساذكو

ضالخإاوكرتفيكاورظنايأ«مثةظفلبءارتفالاورفكلادعبتسافيكىرتالأ
كرسشلاةلازإلةبجومامنألاهريغوةيسفنلالئالدلاوتايآلاهذهروهظممةدابعلا

:نآرقلايفاذهرثكدقو6ةتىلاءارتمالاةلازإللب«دبحوتلاتابثإو
. مېسقنأيفاوركفتيملوأ-ضرألاوتاومسلاتوكلميفاورظنيموأول

وهوللاباذعنمقافشالاءفوخلا:ءاجرلاوفوخلاغولبلاعمبحيامو

كثلوأل:ىلاعتللالاق«هتمحريفاممطءاجرلاو«ةيبضغلاةوقلافعضنم

نلافصاخنموماعنمنيمسقىلعوهولضفلا(نملاو)ةنايخلاوبذكلاو
ەدابعىلعەبهللانتمااموهصاخلاناوقازرالاةعسونادبالاةحصوهماملا
هدوجوىلعلدتىلاعتهللاتاقولخميه(لئالدلاو)ةنجلالوخدنمنينمؤلا
فوخلاو)لسرلاوبتكلايهلئالدلاليقو«عناصلاىلعلدتةعنصلامهلوقك
فوخلاوةنجلايفعمطلاوهءاجرلاورانلانمرذحلاوهفوخلاف(ءاجرلاو
عداروةيصعملانعرجازطوسفوخلافدالايفنارجازناطوسءاجرلاو

نزوول)ملسوهيلعهللاىلصلاقاهيلاعادوةعاطلاىلعثعابءاجرلاواهنع
سيرطىنعمو(رخآلانعامهدحادازالسيرطنازيمبهؤاجرونمؤلافوخ
فاختبلقنیبلقاذنکينباب:هنباللاقميكحلانامقلنايورو.مكحم
.ريرفتهظطلاخيالءاجرهبهللاوجرتبلقوطينقتهطلاخبالافوخهبهللا



:تاواصلاددع

ةرشعاتنثاو«ضرفنبنم"نا:ةالصنيرشعبلاعتهللنيذن
جحلاو«ةعجلاةالصورتولاوسخلاتاولصلاضرفلاف۽ةن

نوفاخيوهتمحرنوجربوبرقأةليسولامهبرىلإاوغتبينوعدينيذلا

ةمحرنمسايإلاوهورفكلاىلإهيفطارفإلاهجرخمالنأفوخلاو«هياذع
نمآلاوهونيرساخلانمنوكينأىلإهيفةفلابملاهجرختنأوهءاجرلاو«لا

نمبجاولالب« نورساخلاموقلاالإهللاركمنمنمأيالولهلاركمنم
فوخلا«ناطوسامو«رورغلانميلاخلاءاجرلاوطبنقتلانميلاخلافوخلا

ةعاطلالمفىلإثعابعادءاجرلاو«يهانلاويصاماانععداررجاز

الئلءاجرلانمالاخفوخلاحصيالو«سايإلاونمألاامهدضوتارومأملاو
ةيالولاو<انمآنوكباللفوخلانمًاىلاخءاجرلاالو«اسيآنوكي

.اهيلعمالكلايتايسو«غولبلاعمدبعلاىلعبحام

نابعألاىلعضرففسخاتاولصلاامأ«نيدتنويأ«(هللنيدن):هلوق

نهددعنمصقنيالوكلذركذنعةبفاكنببفامونبعوكرددعونهترهشو
ءرهظلايفةمحجلامامإعمىلصملاوعيجلايففئاخلاو«تايعابرلايفرفاسملاالإ

ىلإهکرتنمیلعةرافكلاىريو«بوبحبنبامهنمةعامجرتولاةضرفبلاقو

نأانترماكنامهللا:لاقةافولاهترضحنيحيناميلانبةفيذحنأيورو
نيرشمبىلامتهللنيدن)لثماكيفءاجرلانآلافءاجرلاوفوخلانيبلدعن
ةالصجحلالمجال(جحلاو)انيدكلذذختنوبوصنورقنىنعمبنيدن(ةالص

۷۸



ءبرغملاةالصدعبناتعكر:ةنسلاو.اليبسهيلإعاطتساس
نألمتحمو«هيلعىلصيالولتقناتتخالاركنأوأهركنأنمو«هتقوجورخ

ولو««رجافو"رابلكىلعاولص»:هلوقلاكرشهدنعرفكلانوكي

نأ:انباحصأضمعبدنعو<هيلعةالصلازاجألكرشمريغارجافالسمناك

ةنسلاركتأءاوسكرشفةهجاوملعيلاىلعدرنماذكو«ةنُسلادرنم
.ةليضفيهيتلاةنسلاوأضرفيهقلا

ديدشعافدلانألكرشممنمةدحاولكعفادو:ةيسوفنلاةديقعلايفو
ًاديدشتوًاظىلفتنوكينألمتحيوأهلعجنممدقتورظنهيفو

.قافنلايفهنكمتيف
:دافعهلوقبنوبجوملالدتساو<«رتولاضرفيفاوفلتخامهنالعاو

ةالصكلدازهللانإ»:هلوقو««انمسيلفرتويملنم»:هلوقو««اورتوأ»

وبأ««يلعداز»:ةياورلاضعبيفو««معنلارمحنمكلريخيهةسداس

امف«تابجاوننسرتولاوءاجنتسالاوناتخلاومجرلا:لاقرباجنعةديبع
¢«تولايهةالصكيلعدازللانإ»:هباحصألمالسلاهيلعهلوقلفرتولا
سمخبرتو»:ړملالوسرلاق:لاقيراصتألابوبأيأنعمييبرلاو

ناتمكريه(ةعمجلاةالصو)زئاجهيفمالكلاناالاةالصتيبلابفاوطلانأل

ةلصتمةبطخلاوةبطخلابلصتماهيفناذالاوةءارقلابامهيفرهجيرهظلل
دعبناتمكرو)ةعبسلاراصمالايف'لداملامامالافلخىلصتامناوةالصلاب
ةالصلفناتمکرو))دوحسلارابداوهحبسف(یلاعتهلوفل(برغملاهالص

هللالوسرامهعدبملناتنسلاو«موجنلارابداوهحبسف»ىلاعتهلوقلرحفلا

نيطساقوأنيطسقمًقلطمةمئألاءاروىلصتانأىلعروهمجلاوةمئألانمعمجيأراذهخلا..لدعلامامالاهلوق(١ر
ةديبعييأوضابإنبهللادبعوديزنبرباجلشماتمئألمعلوهرجافورابلكفلخاولص»هللاهجرعييرلامومعل
ءارونولصياوناکمنافهبحصولالبيبأكمهتقبطيفنمويدبعلاسابعلانببراحصوليحرلانببوبحنوملسم

هايضرةودقمهبىفكوجاجحلاكسانلارشأنموهنممهيفوةروجلادشأنممهوةعمجلاةالصمشامعوةيمأين
راحصوةنيدملاوةكميهوهنعهللايضررمعاهرصميتلاتايالولامصاوعيهةعبسلاراصمألاهلوقومهنع
.لوألاحجارلاونكتملمأمامإناكءاوسًاقلطمةعمجلاايفلصتلوقينمانباحصانمو.رصمونحباونافوكلاو



ءتملاةالصو6نيدىعلاةالصو6رحفلاةالصلبفناترو

«ءاميإيموتفعطتستمنف«ةدحاوبفعطتستمنإف<ثالثبفعطتستمنإف

هيبتاوهوفبطلىنعمنمهنمضتام؟دازیورنمةياورلوكتنأزوجيو

مفكلذلحألهنأكفباوثلانمهبنوقحتسيامىلعرتولانممهيلعبجوأاب

لمجيلهللاديربامل»:مظعلالالاق«ةقشملالمحتفخيلةيافللارظنمهيلعال

نم؟رهطملديربنکلوفيلعضرفایفقبضنميأ«جرحنمبلع
رفغينأدعبةنجلاكاإهلاخدإببلعهتممنمملولكيلعضرفامبونذلا

هضئازفوهمئازمبهماعناهصخربميلوءاملامدعاذإبارتلابرهيلوأ«كبونذ

تأنظأو«ًابحاوهنوربالنورخآو.لعلف

للانېبتکتاولصسمخد:مالسلاهملعهلوقلكلذىلعانباحصأرثكأومسبرلا

هلخدينأدبعهللادنعلفئیشنہقحنمعیضيملنهبءاجنمفةلىللاومولايف

رکذيلو°«رانلالخدىنأادہعهللادنعهلفائدسنېقحنمصقننموةنجلا

.رتولا

نيبوامهنيبملكتيملوامهالصنمرغسيفالورضحيفملسوهيلعهللاىلص
دق»ىلاعتهلوقلفرطفلاةالصامأ(نيديملاةالصو)نييلعيفاتعفرةضبرفلا

.رطفلاةالصينعب«ىلصفهبرمساركذو»١رطفلاةاكزيا«ىكزتنمحلفا

ةيحضلارحناويأ«رحناوكبرللصف»ىلامتهلوقلفرحتنلاةالصاماو

امآوامستاماواعبسامااهيبكتوريبكتلاوةءارقلابامهيفرهجيناتعكريهو
مارحالاةيبکتربكيوهجوبهنافةعبسبىلصنافةرشعثالثاماوةرشع.ىدحا
ةحتافارقيمثتاريبكتعبراربكبمثميجرلاناطيشلانمهللابذيعتسبمث
ضورفنميهو(تيلاةالص)عكريوتاريبكتثالثربكيمثةروسوباتكلا
اهيفءىزجبالنايعالاضورفونيقابلانعازجاضعبلااهبماقاذاةيافكلا
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.21.1.ءفسكلاةالصوءفسخلاةالصو

نكمعثيدحلانأبجونأهريغلو«بجاوريغيدنعوهو:عيبرلالاق١

دعبنيتعكركفامأو«ةالصفاوطلاو«رتولاضرفلبقنوكينأ

حبصلاةالصلبقيأ«رجفلالبقو دوجسلارابداوهحبسف»:هلوقلبرغلملا

هذهنيبوضرفلانيببحتسيالو«¢موجنلارابداوهحبسفل:ىاعتهلوقل

نأبرغملايتمكريف«حبسيورفغتسينكل«ايندلايفمالكةنّسلا

كانهظفحأال:هللاهجرسسادرموبألاق«ضرفلانيبومنيبوعديال
.ءاعدينعيًامالك

داہملاكنظاامفةيافكلاضورفنماألوقلارثكأفزئانجلاةالصامأو

ءفالحلامدقتدعبتاریبکتعبرأاهنأىلععامجالادقعتاو4ةعاجلاةالصو
ينبضعبهنظاواڻالثربكمناةالصلانمصعبرماهناراجنعو

للاناحبس:ليقو«ةالصلاهيجوتافهجويهنأملعاو<ملعألاوبلبل
الإهلإالوهللدمجلاوهللاناحبس:لوقيوأ<مظمعلاهللاناحبسريبكلاليلجلا

هللابنيرقملاىتوملاىلعةبجاوةالصلا»ملسوهيلعهللاىلصلاقدحانعدحا
مهنيفكتوتاومالالسفبملسوهيلعهللاىلصهللالوسررماو«هلوسرو

فسخلا(فسكلاوفسخلاةالصو)مهنفدينعيمهتاراومومهيلعةالصلاو

ىلصهللالوسردهعىلعتفسكسمشلا:نايورو.سمشللفسكلاورمقلل
لجالتفسكاهنا سانلاينعبنظفميهارباهدلوتامالملسوهيلعهللا
ةصكرلايفارقفنيتعكرهللالوسرىلصفملسوهيلعهللاىلصهدلوتوم
ملسوهيلعهللاىلصلاقفنارمعلآوحنبةيناثلايفوةرقبلاوحنبىلوالا

اذافهتايحلالورشبتولنافسخيالهللاتابآنمناتبآرمقلاوسمشلانا

الورضحيفامهعديالهتايحلاوطامييلعةتهتبظاومنمكلذوةنسلانمامهيلعليلدلارجفلاوبرغلاةنس(١)

.باتكلانمال.رفسيف



اذه:لوقىف«ربكىفاهۇرقىفرېكيفةحتافلاارقيمثرّسكيمثللاىلامتوهللا

انتفتالوهرجأانمرحتالمهللا«هدمبانتيقبأوهتبفوتكتمأناكدبعناكدبع

مهللا:تدزةيالوهلناكنإو«مالسلاهبلعيلاىلعيلصتوللادمحتف«هدعب

هتجردعقراوهرجأمّظعوهربقهلحسفاومالسلاهيلعهيبنبهقحلاوهبنذرفغا
هلهُانمًاريخالأو«هرارقنمًاربخًارارقوهرادنمًاريخارادهللدباملل
ةبحلاايفىقبتراديفهنيبواننيبعمجاو«نيحلاصلاحاورأعمهحوردعصاو

طلعهللالوسرىلعملستفةعبارلاريكتف«بوغللاوبصنلاانعبهذيو

انيكېجوهبحفصتافيفخميلستكفلخنمىلعملستفهيلعهللاملسنمىلعو

لقفهابىلوتتاىبصناكنإو«الامشو الو<اطرفوفلساسلهلمجامهلا:لقف

صقتنانإ:رفعجنيالاق«مامإلايدينيبرميامضرفلاعطقيامامطقي
وهوهيلعيلصينأىصوأنمةالصلابىلوأيلولاو.مهبمتي«هربغمدقهءوضو

:لاقنلافالخ«اہلحنمالإةزانجلامدقتيالوء"يلوهلنكيمنإىلوأ

الو«نفديتحوأىلصيتحركذلابالوغشمنوكيعباتلاو«مدقتلابحتسي
.تيمارمأنمهيلإجاتحيايفالإلكتب

ىلعامضرفبلاقمہضعبنأنظأوةدكؤمةنس'يبفنيديعلاةالصامأو

نيماسمالجرنيعبرأبالاوزلبقوسمشلاعولط.دعبةعامجىلصت:ةيافكلا
متت:ليقو«مارحالاةريبكتىلإةفصلاكلتىلعنيقابنيميقمنيفلابًارارحأ
دحأاهنعفلختيالنأبحتسيو«ةئالثلاب:لبقو«ةسخلاب:ليقو«ةرشلاب

سدقملاتببوةكميفالإهلبلاجراخاهواصيوممريغوةأرماودبعورفاسمنم

منيتىطخم ءةالسصلاةريىکتىلعنيئالثلکیربہکتبنيتحتتفم

.ةنيزلارمظيوبطتيوامللستفيو
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ءناضمرمايقو«تيميهاريإماقمفلخةالصلاو«ةلزازلاةالصو

لالوسرنس:ليقفةلزازلاوءاقستسالاوفوسخلاوفوسكلاامأو
ماعهللالوسرانبلصفسمشلاتفسخ:لاقسابعنبانعيورامافةالص
تفسخ:تلاقاہنأ-اہنعللايضر ةشئاعنعيورالو«هعمسانلاو
يورو«سانلابىلصفٍرْلعيتلانبامهارباهيفتاميذلاموبلايفسمشلا
ء‹اولصفرمقلافسخناوأسمشلاتفسكنااذإ»:لاقرعينلانع
هاور«ىلصوىقستسايثلانأهاورالةالصلاءاقستسالاناسنم:ليقاذكو
.مقنبادابع

فوسكلاةالصنأىلععامجالاممضعبىكحو«نظأسابق:(ةلزلزلا)و

فلغناتعكرلاامأو.كلذميجةنس'ةالصالنأ:مهضعبلاقو«ةّنس
نمو ىلصممهارباماقمنماوذنختاول:ىلامتلالاقدقف«ماقلملا

يفاذه«مدهيلعوامهالصةكمنمجرخنإو«امهركاذإ|ملصملفامكرت

.ضرفلافاوطلا

هيلعهلوقلو<هيفبغرمهنأىلععامجالادقمناف:(ناضمرمايقامأو)

‹هبنذنممدقتامهلللارفغًاباستحاواناإهماقأوناضمرماصنم»:مالسلا

امأو«ةعكرنورشعوعبرأاتدنعلمعلارثكأو<يلصيكفالخلارثكو

ىلامتهللالاق(میهارباماغمفلخناتمكرو)(هللااورکذافكلذمتيأر

ةهدحسلاةيآتلزنالهنآليف(ةدحسلاو)(یلصممیهارباماعمنماوذختاو)

ةالصلاو)«دوجسلابقحانحن»مالسلاوةالصلاهيلعلاقفراجشالاتدجس
رافمتسالاةكناللانموةمحرلاهللانمةالصلا(مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاىلع
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.محرتلايهو‘عيئلالعةالصلاو‹ةدحسلاو

ءىراقلااهدجسيو<ةلحارلاقوفىلصتانآاهتىنسىلعةوالتلاةدجس

ةراهطوءوضونمةالصلااهىفزوحت:لاحىلعليقو«لاحلكىلعمماسلاو

:انباحصأدنعراتخلا«الصلايفتبلتاذإدجستيهو«ةلىقلابقتساوپاىث

.الفنةالصلاتناكاذإدحست

الوةدكؤمايفبغرمةنسمثرمعلايفةرمضرففيلاىلعةالصلاامأو
ركنأنمنألعاو.ماقلاةالصورجفلايتمكرالإاہنمءيشكرتيفءاضق

هلوسروهللاركنأنىك.«كرشمليوأتريغىلعًاراكناتاصوصنملانمةضبرف

نموناوفصنبمهملًافالخلجوزعلبيذكتكلذنألمريغوهتكئالمو
امول:هلودعبنيوخأةبضقيفڳًادحأيبربكرشأالولل:ليلدبهقفاو

تامإلاو«€لمعطبحدقفناميإلابرفكينمو-هلوقو-ةُماَقةعاسلانظأ

ًاضيأو¢نوكرىشلنإمومتعطأنإوف:هلوقولبقعئارشلانمركذام
درنموضقنلا:درلاىنعمو<كرشمةهجاوملوسرلاىلعوأهللاىلعدارلا
هيفمدقتدقوكرشمةنُسلاركنأنماذكو«سكعلابوهضقندقفايش

عيمجيفانيلعبحيمعن؟ًاباوثكلذلاثتماىلعنألعننأانيلعلهو«فالجلا
امأ:ليصقتهبقفًاباقععييضتلاىلعنألمننأانيلعبحيلهامأو«تاعاطلا

ىمليقو‹رمعلايفةرمبجتاهناليقف‹ءاعدلاوعرضتلامدآينبنمو
يلعةالصلانماورثكا»مالسلاوةالصلاهيلعلاقوةالصلكربدليقوركذ
ملسوهيلعهللآىلصلاقو«مكبرلةاضرمومكلامعالةيكزتومكئاعدلةباجااهناف
هيلعهللاىلصارشعيلعىلصنموارشعهيلعهللاىلصةرميلعىلصنم»

یرخآهيلعءاعدلاوةراتهلمذلادورووهركذعمىتماهكراتقحيفديعولادورولحيحصلاوهوركذىتمهلوق(١)
قحيئاهلكتدزودقوفيكفةريبككلذناكاذإالإلعفلاكراتلعءاعدوأمذوأديعوعراشلانمدريالو
حيحصلانمكلانعمجلاذهيلثيداحألاداريالاانبهذولوقحلاعبتافهرکذعمیتمةعهيلعةالصلاكرات

يفرجحنبالوكلهانركذالقحلاوهوةريبكهركذعامسدنعةالصلاكرتءاملعلانمريثكدعدقوتارشع

مدعىلعرمألاةلالدمدعريغليلدىلإدسيالنأرمعلايلةرملوقلاداكيو.اذهيفمالكرجاوزلا
.هتمأىلعهلقحهركذدنعهيلعةالصلاو,ةحيحصلاةلدألامامأينفيالوهوراركتلا
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.كرشمو‹قامو‹لىم:هجوأالثىلعسلنلا

رئاسلعفوتاعاطلارئاسامأو«كلذانيلعبحبفكرشلالعفوديحوتلاىلع

يفبحي:ليقو«ايفباقعلالجعسيلبانيلعبجيال:ليقف«رئابكلا
قحالةالصلاريغ:ليقوءهلبقامانقساذهلجألو<ةصاخةالصلاكرت
.ڭامهجر خياشملاعمءايركزيأةلأسميهو«ةالصلاب

ادىپتوةءارلاوةيالوللةئطوتاذهركذ:(هجوأةثالثىلعسائلا):هلوق

رمأامعيمجيىقوملاملسلابدارملاو«نيدلازرفيفهيلعهيبثتلامّدقتدقو«امف
هلوق:تلق«هريغنودىفوملاملسملابدارملانأ«كتجحام:تلقنإف«هب
نمنوكأنأترمأول»«نوصلخميأء نوماسماننأبدهشاول:ىلاصت
:تلقنإف«ريثكنآرقلايفوهو«صالخالاىنعمبكلذلكو« نيحلسملا

له-نوملسماننأبدهشافل:دبموقعمصالخالاىلعلمحيفيك
صالخالااوعداال:تلق«كشلانيعاذهو¢انيلعلزنينأكبرعيطتسي
نيقلادايدزالماوسنوكيوأماوعدنالطبىلعاميبنتماوسركذبلاهعبتأ

عيطتسيلهىنعمو«¢ئتوملاىبحتفيكينرأل:ليلجلالوقكتببثتلاو

نويبنلااكحيل:ىلاعتهلوقترکدامةحصىلعكلديوكبرلزنيله
ىفوملاريغلاىلعنوزيجتكنألىعدتالضقناذه:تلقنإف« اوملسأنيذلا
تقساغإيذلاو«يذلاةلصيفهعوقولهبلالدتسالانكل:تلق«العفلسأ

كلديو«نوملسملايأ««لا»عملعافمساهنأكفلجلبفراعملافصولةلصو
حدملايفةياغيهف«ءايبنأللاحدمةيآلااسلجوزعللانأكلذةحصىلع

مېفافاذكهنكيملاذإملسأفالخبهيفبغربلمالسإلافرشلًاراهظا



نيماسملاةلمجةيالو:ةعبسليقوءهجوأةعبرأىلعةيالولا

ءنجلاوسنإلا«تيملاومهنميحلاهفرعنلنموءانفرعنم

مہیلعیتئآوهباتکيفهللامركذنيذلامغوءنيموصعملاةيالوو

ءةتجلابمحلدهشنومهتيالوانيلعبجاولاف‹ةنجلامفبجوأف

ةعبرأىلعاهمسقةاخاؤلاوةداؤملاةيالولاو«كرشلانمةلصخهعميذلاكرسماو

اہکرتنمغولبلاعمبجاوضرفيهوةلجلاةيالواهدحأ:ةعبسوأهجوأ
.كرشم

وهو«هللاءابلوأميمجيلاوتنأيهو«اوركذايفروذعمهسكاشلاو
رارحألاوسنإلاونجلانمنيدلامويىلإنيرخآلاونيلوألانمنيملسملاىنعم

:يناثلاو«مهفرعتلوأمهتفرعرابكلاوراغفصلاوثانإلاوناركذلاو<ديبعلاو
مهتلمجىلإًارظنمهيفصاخشألارثكنإوةلجلاةيالونميهونيمومصململاةيالو

«اہکرتنمكرىشيولسرلاوءابنألانمةللاةيالوانىلعبحتفيهنم

ليلدلاو(هجواةمبراىلعةيالولاو)«اغلاهيلعهللاىلصةئاميلعىلصنموةئام
نينمۇمللوكبنذلرففتساو»ىلاعتهلوقنآرقلانمةيالولابوجوىلع
مهضعبتانمؤلاونونمۇؤلاو»هلوقو«مهنيبءامحر»هلوقو«تانمؤلاو

قفانماهلهاجهوجولايقابوكرشماهلهاج(نيموصمعملاةيالوو)«ضعبءايلوا

٠.رئابكلانمنيعونمملامهنوموصعلاو



ءانألافلاجرلاامأو:ءاسللانمةرشعولاجرلانمةرشعمو
٤

الإمهيلعاهانيتكاماهوعدتباةينابهرولدابعلانادهرلاو«ءاملعلانوسيسقلاو

مہنمنابكلذل:ىلاعتهلوقيفحدماقاسمللامهقاسهللاناوضرءاغتبا

ءازجكلذول:هلوقبهبنوباثيامومءازجرکدذمث<ېانایھرونيسیسق

تانيسلادحأنملدبأةسواسقهريبمكتوسيسقنيسبسقلادحأو< نينسحملا

اہعمجونابرقكدحاولاىلعوبهارهدحاوعملاىلعلطينابهرلاو««واو

لوسرمهيلعًارقفءنسوهقفووديُساحنلامهلسرأالحرنوعبسم:نیباهر
نابهرةسمخونوسيسقةعبسالجررعينثا:ليقو«اوكبفسيلعكلا
:ليقو«اونمآواوكفهيلعلزنأاممهيلعارقمالسلامهيلعهوقلالفمهبهجو
ماشلانايهرنمةيناموةشبحلانمنوثالثونانثا:ليفو<«هسفنيشاجنلاوه

.نونمۇلارجاهنيحاوملسأ

ريخيتلايهوةفورعممهتصقوفومكهعمجو«لبجلايفراغلا:فمكلاو

بيغهلسهلوقىلإ-مقرلاوفكلاباحصأنأتبسحمأل:هلوقيفاهبهلا
كولمضعيهعنصضرألايفةرفحدودخألاوةيآلا ضرألاوتاوامسلا

نيذلاعمىلاعتهلوقلثماريثكنآرقلايفنوروكذم(ءايبنالاف)
نسحونيحلاصلاوءادهشلاونيقيدصلاونييبنلانممهيلعهللامعنا

نيسيسقمهتمنأبكلذ»ىلاعتهلوقل(نايهرلاونوسيسقلاو)«اقيفر

اونمآةيتفمهناىلاعتهلوقل(فهكلاباحصاو)«نوربكتسيالمهناوانابهرو.

تاومسلابرانبراولاقفاوماقذامهبولقىلعانطبروىدهمهاندزومهبرب

لتق»ىلامتهلوقل(دودخالاباحصاو)«اهلإهنودنعوعدننلضرالاو



ءنوعرفلآنمؤموراجنلابيبحونوعرفةرحسوسنويموفو

مهربخانىلعهللاصقنيدلامواهىفماقلأواراهدقوأفهتبعرنمملسأنملنمبلا

. دوذخألاباحصألتقل:هلوقب

اونمآاغسنوموفالإف:هلوقبمهنعهللاربخأنيذلام:(سنويموقو)

ءتمنبسنوينأيور«سنويموقنکليأ«ېيزخلاباذعمہنعانفشک

لهُىلإهللاهلسرأءاعشأنامزيفناك«ايسانموهوهمأقمنإلىقو

نيحباذملالوزناوفاخفابضاغممنعبهذفهوبذكفلصوملاضرأنمىونين
تدوساءامسلانممغلزنتفةلبلنيعبرألباذعلالوزنبمربخأ:ليقو«هودقف

اهدالوأوماعنألانيباوقرفوديعصلاىلإاوزربفنيثالثوسخلمهتنيدمهب
اوحع:ليقو<جيجعلابتاوصألاتلّعفناجيإلااورهظأواهينبوءاسنلاو

.ءاروُساعتقفاوةعمجمويناكومنعللافشكفةلىلنيمبرأ

نيدجاسةرحسلاىقلأل:هلوقبمهنعربخأنيذلا:(نوعرفةرحسو)

چضاقتنأامضقافل:هلوقوېنوراهویسومبرنیملاعلابربانمآاولاق
.نآرقلانمعضاوميفةروكذمةروهشمممتصقو«ةصقلارخآىلإ

تنمآةيرقتناكولف»ىلاعمتهلوقل(سنويموقو)ةيآلا«دودخالاباحصا

ةرحسلاىقلاو»ىلامتهلوقل(نوعرفةرحسو)«سنويموقالااهناميااهعفنف
:ماسقاةفعبراىلعنامنالاقلطملاقيو«نيلاعلابربانمآاولاقنيدجاس

الواينالايفعفنينامياونيملسملانامباكةرخآلاوايندلايفعفنيناميا
نامياكةرخالايفالواينالايفعفنيالنامياو‹نيقفانملانامياكةرخآلايفعفتني
النامباو«لیئارساونبهبتنمآيذلاالاهلاالهناتنمآ»لاقنيحنوعرف



ةأرماهحروءيهارب]ةأرماةراسو«ءاوحانماف:ءاسنلاامأو

بربتنمآينال:هلوقبهنعلاربخأيذلاوه:(راجنلابيبحو)

.ېةنجلالخدالبقنوعمساف

لجرل:لاقو«هلوقبهنعهللاربخأيذلاوه:(نوعرفلآنمؤمو)

.ڳاورکمامتآسهللاهاقوف هلوقىلإ-نوعرفلآنمنمم

تبمسو«رشبلامأ: دماوواولاديدشتوءاحلاحتفب-(ءاوَحو)
.مدآعالضأنمعلضوهو<تقلخيحنمامنألءاوح

تكکحضفل:هلوقبهللااهنعربخأيتلايهو:(ميهاربإةأرمإةراسو)

تيبلهأيأ«تيبلالهأهتاكربوللاةمحر(هلوقىلإ)قاحسإباهانرشف

ةراسيهوءناسحإلاريثكهدابعنمدملاهببجوتسياملعافديم«هلىلخ

مهارإوخأناراهنأباوصلاو«مهاربإمعتنبروحاننيناراهتنب

.طولوبأ

2۶۰۰۰۰

امجوزبويأواهممأوفسوبتنبينبنم:(ةمحرو)

هلوقل(نوعرفلآنمؤمو)نوعرفةرحسنامباكةرخآلايفعفنبوايندلايفعفنب
(ءاوحانمأفءاسنلااماو)«هنامبامتكبنوعرفلآنمنمّؤملحرلاقو»ىلاعت

ىلامعتهلوقل(ميهارباةارماةراسو)«انسفناانملظانبرالاق»ىلاعتهلوقل

ىلامتهلوقلبوياةارمأ(ةمحرو)«تيبلالهامكيلعهتاكربوهللاةمحر»



ءةنحوءوعرفةنبإةطشامةنقونوعرفةأرماةسآو
..2ی

۰۰۰۰‹فسويةأرماءاخملزو«ةنمو

ذإبويأولل:هلوقبهنعللاريخأ«طولدالوأنمهمأوريعنبموردلونم
نمةمحرمهعممهلثموهلهأهانبتآو(هلوقىلإ)رضلاىنّسمينإهبرىدات

.يآلانماهريغيفو« اندنع

:هلوقيفاہبلعللاىنثأدقنوعرفةأرمامحازمتنب:(ةيسآو)

.ېةنجلايفاتيبكدنعيلنبابرتلاقذإل

.مرممأ:(ةنحو)

تلاقذإله:هلوقبهناحبسامنعللاربخأمرمتخأىحمأ:(ةئمو)
هلانحلصأولهلوقو ًاررحمينطبيفامكلترذنينإ"برنارمعةأرما

.¢رقاعلهلوقوجوز

‹لوطلاوفاشكلايفطبضاذكيازلامضب( اخیلزو)

,(فسوبةأرما) ىلإ)يسفنءىربأاسمول:ريسفتلاضعبىلعةلئاقلايهو«

ىلاعتهلوغلنوعرفةارما(ةسآو)«انمةمحرمهعممهلثموهلهاهلانبهوو«(

يهونوعرفهنبأةطشام(ةنقو)))نوعرفةارمااونمآنيذللالثمهللابرضا

(ةنحو)نآرقلايفتركذنياملعاهللاونوعرفلآنمؤموهيذلاليقزحةاما
انحاصاوىيحبهلانبهووهلانبجتساف(یلاعتهلوفيفهروکذمابرکزةارما

ترذنينابرنارمعءارماتلاق»یلاعتهلوغلنارمعةارما(ةنمو)«هحوزهل

هآرمااخىيلزو)«ميلعلاعيمسلاتناكناينم.لبقتفاررحمينطبيفامكل

س



."نبنعهللايضرنينمؤملاأةشئاعو«نارمعةنباميرمو

نم:لىقو¢فسوبسقنكهللااهمحرسفنألاىأڳيبرمحرامالإ(هلوق

.مالك

اماسعرشعةثالثىلعهبتلمح:لبق«ىسيعمأ:(نارمعةنباميرمو)
<هنسةرسشعانتنئاوةئامىلعتتاموةنسناتسوانسمفرامدعبتشاعو

..ريثكفالخلاورابخألالهأضعيركذاماذه.

ىلعالونآرقلايفاهبحيرصتلاىلعملطألفنوعرفةنبإةطشامةنقامأو
.اهىلإةراشإلا

جوزةفاحقيأنقيدصلاقبتعهللادبعرکبيأتنب:(ةشئاعو)

نراجعتناک«ماعةاناموراأومينبنمعينل

نيٺستستنبلاوشيفةوبنلانمةرشعماعةكمبامجوزتفلييبلاامبطخف

رشعةعبسىلع:ليقو«ًارهشرشعةيناثسأرىلعلاوشيفةنيدملاباهبسرعأو
تبقبونينسعستةنبأيهو ناضمرنمةرشععبسةليلتتامو«نينسعستهعمتب

اهئاصيإبعبقبلايفاليلتنفدوةيواعممايأيفةينامث:ليقو٤ةعبسماع

ةممقفتناكو«اهاوساركبهللالوسرجوزتبملووبأاہىلعىلصو«كلذب

ءاهراعشأوبرعلامایأبةفراع«دنعهنعةياورلاةريثكةحبصفةلاع

تنصحايتلانآرمعنباملرمو)»یلاعتهلوفل(نارمعهنا)»نيقداصلا

«نیتناقلانمتناکوهبتکواهبرتاملکبتقدصوانحورنمهيفانخفنفاهجرف
تالناغلاتانصحلانومربنىذلاو(یلاعتهللالاق)نينمۇؤلاماةشئاعو)



لماةيضقبتيلتبادقو«للالوسرىلإسانلا"بحأيهو:ةعامجاهنعىور

.تباتو

یزروةرفغمممنولوقيامنوؤربمكئلوأل:هلوقباهيلعللاىتأدقو

نملکیملوريثكلاجرلانملمك»:لعلاقو«يآلانماهلبقاموبرك
ءاسنلاىلعةشئاعلضفنإوءمحازمتنبةيسآونارمعةنبامرمالإءاسنلا

«ةثالثلاادعنميناثلاولوألايفءاسنلافء©ماعطلارئاسىلعديرثلالضفك

اكاہنمًاربتيملواملاہنبإرافغتساليلدبمهارإمومیرمهتخأویسوممو

ىنثأدقو«هتانبوةجيدخو<نهملعتامتاللاينلاءاسنرئاسكلذكو
هلوسروهللانرتخافهلوسروهللانرقخلاتإبازحألاةروسيفهجاوزأىلعللا

نسحأدقو ًاميظعًارجأنكنمتانسحمللدعأللانإفل:هلوقبنهدعوو

ء€جاوزأنمنهبلدبتنإالو هلوقو اريهطتكرمطيول:هلوقو
.ةروسلايفريثككلذلب

ء¢يلماعلابرهللنابلسعمتماسأولالوليلدبنابلسةبحاصو
.انجرخأفل:هلوقو« هتأرماالإهلهأوهانيجنأفل:هلوقليلدبطولتانبو

.ليعامسإمأو«ةيآلا..ڳنينمؤملانمميفناكنم

مامقلبقهيفعسويامنكلو«كرشهنمةءاربلاودمحوتهمسابحرصنمةيالوف

۰..َ٤
«ىسوممأورمونيّسسملاءاببنالاكهممابحرصملاوءةلمجمهتيالوانيلعلبةحيحلا

.يذمرتلاوهجامنباويقبيلاوهاور(١ر

- ۹۲



ةيالولاىنعم

لبقنإفءناسللابءاتثلاونانجلابدولافاهتاذيفةيالولاامأ

:لشقف؟بحتنلو‹حلاصلالمعلاب:لقف؟بحتم:كل

:ليقو«سابعلاوبألبق«همساورضحلاوىسومفو«امهبشأامومدآجوزو

ةرمضكمومعلايفلخدامو<راجنلابيبحو«نوعرفلآنمؤمو ىسوم
هرجأعقودقف(هلوقىلإ)هتيبنمجرخينمول:ىلاعتلاقثبح
¢اتابهرونيسيسقمهنمنأبكلذل:هلوقلهدفوويشاجنلاو«ڳللاىلع

همسابالحرصملانمو«ركبوبأوموتكممأنباو«تلزنمهبفاهنأةاقثلالقنل

مفييذلاو«ېىمعألاهءاجنإ هلوقوسهبحاصللوقيذِإلللوقيثمح
.فسوبةأرماوبويأةأرماك:ةرهشلامماحينكل

نكياهمامأىنعموةيالولاحرشامأىأ:(اهتاذيفةيالولاامأ):هلوقو

ىلعلدیفرحاہسفنيفامأو<صاخنوکبردقتنأسنوزوجو«ءيشنم

<(مماقمتماقواہعقومتعقوفطرشوهلعفواہموهوًادتبموهمسا
نمناكنإامأفف:ىلاعتهلوقكطرشلاةلجوأ«اهدعبمسإلامقينأبحمو
ءطرشلالعفوًادتبملانمهيلعتلداملءاضقءافلامسإلادعبو<ڳنيبرقملا

هدحوهنقىقحوهانعموءيشلاتاذو4ةىىلستناكنإوءافلاهذجلردصالو

بحيامملسمللبحي(نانجلابدولاف)«ةرخالاوايندلايفاونعلتانمؤلا
هللالاقةنسحلاةفصلايأ(.ةنسحلاةئيهلايذ)ةرخآلاوايندلايفهسفنل

۹

 



قحتسملاوهوريخهنملع"نملالإبحتالوءةنسحلاةثيحلايرن

اهممالكلاريدقتوحرشبةقلعتم«يف»و«اهمظفلفلتخانإوىنعملاةدحتم

.اذكيةيالولاحرشفءيشنمنكي

ىلإوسنجليماف«هتعاطلعيطمىلإحراوجلاوبلقلابليما:ةيالولادحو
اہوجوبلسو4ةقلطملاةبحمللجرسهتعاطلوةءاربللجرمعيطم

.بهذملايفقفاويو«نذذآلاهرابخأونيعلاهبهاذميضرتيأ«ةحلاصلالامعألا

ىلعوأطقسوعقوبجوینعمو«عقتنمىلعيأ:(بحتنمىلع):هلوق

ضورعلاو«هلجألبحتيأفوذحموذبحتنملجأليأ«لبلعتلا

رابتعابلاقيضرعلاو<افوصحرابتعابلاقتنأالإموهفملابنابراقتم
.هصورع

امملعنمهيلعهللاضرتفاامىفوتسااذإةيضرملالاوحألااهبينعيةئيحلاو

.

نُأالإبعتنمىلع:هلوقلريركت«مالكلارخآىلإ(بهجتالو):هلوقو
.رصحلابغلبأيناثلا

ريدقتلانوكينأنسحألاوحلاصلالمعلاريركت(ةنسحلا):هلوقو
ةراشإهىفو«هدعباموهلقامفوذحلاىلعلدو«ةّسحلااذفرعنمىلعلقف

.ةيالولااهلهألبحتيتلالاوحألامميمنمىلوتيالهنأال

.املهأتسايأ:(اهقحتسا)



ءركذنليلوتملا:لقف؟امبيلعباثينمت:كلليقنإف

.رفكدقفةيالولاهلبحتالنمىلوتنمو.ًاعمناباثي:ليقو

ءةءاربلاةيالولادضوءرفكدقفاهبوجودعباهرخأنمو
ءةءاربلابالإطقستملةيالولاتبجواذإف۽ةيالولاةءاربلادضو

مہيلعصوصنملانمناكنإف«رفكدقفهتيالوتبجونمةيالوعّسضنمو

صنلاهيفلزننمعّسضنمفليقو«كرشمويفعييضتلادعبصنلاهيفلزتوأ
.للاءاشنإيتأيسو«عيبضتلابقفانمهنأعييضتلادعب

.دقىلوتملانأل«رَجؤييأاميلعىزاجييأ:(اهيلعباشينم):هلوق
ىحةنسحلاةعمسلاروهظلرخآلاو«هلعفلامهدحأ:نارجأهلنوكبفنسحأ

وهو«هيلعرجؤيفهيلعهللابجوأيذلاضرفلاىدأىلوتملاو«هبىدتقب
.دعبلاةياغيفىلوتملابرجأللصبيصختلابلوقلاواهبىلوأ

هبکقرمنمیربینعمهبفناکنميأ«(ةيالولاهلبهجتالنمىلوتنمو)
ءكرشموفءهالوتفهللاباتكيفهيلعصوصنملانمناكنإف«رئاىكلاضعبك
¢مدقتدقوةيالولاكحاذكواهرخأنمكحاذكو«قفانمهربغلوتنمو

ادحاوالحنابقامتينايدوجونارمأامنألداضتلالباقتةءاربلاوةيالولالباقنو

ةءاربلاالإةيالولاحيزبال:انباحصألاق«يقيقحامهدداضتوفالخلاةياغنيب

ءايشالافرعتامنا(ةءاربلاةيالولادضو)«مههوجويفمهاميس»ىلاعت
.اهدادضاب

—o



ةيالوانيلعبحتو.ةيالولابالإطقستلةءاربلاتيجواذإو

بحتاإنوملسملاو4.بونذلانمعالقنإلاوةبوتلابكلذوانسفنأ

هتفرعم:هدابعللجوزعهللاةيالوو.نيّدلايفءافولابمهتيالو

ىلإاوعجرغولبلابمهتيالوتبهذاذإنيملسملالافطأنألرظنهىفو«سكملاو
ىغلبوأقتعأاذإكولمملادلواذكو<فلاخديىلعملسأنماذكو«فوقولا

ثدحأفمميأباولوتنإاذكوءقفانللاامهوبأىتتعأمثةرحلامهمأباولوتنإاذكو

نإواههبشأاماذكو«فوقولاىلإلئاسملاهذهيفلاقتنالاف«هنمهباربيام

.فالخلااهضعبيفناك

ةبجاوهسفنءرملاةيالونألعإ:(ةيالوانيلعبيتو):هلوقو
امأو«هيلاومولافطألاهدسعوهلافطأ.اذكو«بونذلاعيمجنمةبوتلاىلع

املهتفرعميهفهدابعلهللاةيالوامأو<نيدلاعيجلءافولابفنيملسملاةيالو

«نافرعلابفصويالهللانألنوبجوتسياميملعلاباوصلاوباوثلانمنوبجوتسي
بحاصنظاكلذيفمبتو«اهزاوجيفورمعوبألفغدقو«فراعلاقيالو

ءيشلنيكاردالانمريخأللو«مدملابقوبسملاكاردالللاقتةفرعملاف«ءايضلا
ًاضيأو«اناثكردأمثهنعلهذمثالوأكردأنأبمدعاہنىبللختاذإدحاو
دعيلوطملايفونيكاردالالوألوألكلاكاردإلململاويئزجلاكاردإلةفرعلا
اهنوکلملعلابترسفامنإو<فراع:لاقيالو«ماعهللا:لاقياذلو«اذهركذ

الفةمتاخلاىلإًارظنبجوتسيامبملوقو<لزآلايفابفصوييتلاتافصلانم

دحاولكقحتسيامومرئاشعوةنمجلالهأءاممأبو«لزبمملاعهللانأللقتنت
ركيابأنأ:حلفأمامإلاباوجنعرهاطوبأخيشلالقنو«باوثلانممهنم



:ىلاعتهلداعلاةبالوو.ةنجلايفمشزانمومامهفرعمومب

:هجوأةعبرأ,بحتصاخشألاةيالوو.هبمرماللوبقلاف

يفبلقلا|قفاويواترصبأامنانىعلاواتعمسامنانذلالبننأ

اېلکهوجولاهذهلعبلاويمنموءةعيرشلايلعوكلذ رفکدقفاہلک

ةلدأو«داعيلفىلاوولاريلفىداعللانإ:لاقمنعهللايضر قيدصلا

ةمألاعامجإاذكو«هباتكيفةريثكهئادعألايداعماملاومهللانوك
.ىلاتهللاتافصنماهنأ

هنعماپنوأهبمهرمأامعيجنمهتعاطلوبقيه:(هلمدابعلاةيالوو).

.هباقعوهطخسبجواماولمفيالنأوهتاضرمءاغتباو

ضورفلانميهو«ةيالولاماسقأنمةعبارلايهو:(صاخشألاةيالوو)

لكتسادقفهللضمبأوللبحأوللعنموللىطعأنم»:هلوقلةبجاولا
ًاريخهبقالقًاريخهيقنم»:هلعهللايضرسرمهلوقلو««ناميإلا

ارشهيقانتظوارشهيفانلقارشهنمانيأرنمو<هانىلوتوريخهيفاننظو

اذإليلدلانألصاخشألاةءاربةلدأباضيأابوجوىلعلدتسيو««هنمانأربتو
صوصنتملاامأو.طورشصوصنملاريغيفافوصاخشألاةيالوبوجوىلعماق

ادابعلاةيالوو)یارامهلام



انيلعبجاولاف‹لداعلاناطلسلافةضبلاةيالووءقافرفكك

نمهئاولتحتناکنمعيمجوهنزاخوهريزووهبتاكةيالووهتيالو

ءامسأڪعهللالوسرناسلىلعهمسابنيتاذإكرشامكرتوديحوتهتيالوف
.ءابنألا

هنعلقنينأ:يناثلاو«نيملااهاضرتةلاحوةبلحرهظينأ:طورشلادحأ
بلقلانوكس:ثلاثلاو«اهاضربامالإنذآلاعمستالفهبهرمأابهللءافولا

عيمجكرتوهبرمأامعيمجلاثتماببهاذملانسحنمساوحلاهبلإيدؤتامىلإ
دغبلاويلنمو«كبصاخلاكبهذميفكقفاوبنأ:مبارلاو«هنعىنام
ناسلىلعهللادنعنمصوصنملاريغيفقفاندقفاهرخأوطورشلالاكتسا

لبقىلوتيذلاهلثمو«المجوأاعييشتكرتلاناکءاوسكرشأ<هلوسر

يفروهشملكةيالوو«لدعلاناطلسلاةيالوصاخشألاةيالونمو«ءافولابعلا
نمةيالويدنعةلجلاةيالونمو«نبدلاةداقونيملسملاةحمنأعيمجولب«ريخلا

ملعلا:اهدحأ:عبرأةيالولاتاجونيماسملاةضيبو<هئاولتحتتناك

.ءنيلدملاةداهش:ثلاثلاو«مفدتالةرهشريخلايفةرهشلا:يناثلاو«ءافولاب

ًادبعوأ:رفعجنباهلاق«ةأرماناكنإو«دحاولالدملاةداهش:عبارلاو

ىلعالمحنابحينأحيحصلاو<فالخهيقوهدنعلدعيو«رثؤمليبانعهاکح

يرصملادابعنباعميلاطجلانوميمييأةيضقيهو«لدملاريخبلمعلابوجو
اريخهنمانلرهظنم:هنعهللايضررمعلوقيفقبسامكادرفادرفنوفورعلا

نيملسملاةضيب(ةضيبلاةبالوو)ايضاباايبهونوكييأ(ةعيرشلاىلعو)خلا
.مهتعامج
ةديبعيأباحصأنمهلردبلادعيلوبيبحنبعيبرلاةقبطيلدودعميرصملادابعنيهللادبعروهشللامامالاوه(١)

اهذافنأدارأبشاملفاهتيصوىلعاهايصوهتكرتودهملايفوهوتنامهتدلاونايسوفنلانوميميأةيضقورظن
ةداهشبةمأةيالوبدابعنباهليتفافةحلاصةدحاوةأرماالإاهالوتينمدجيملفاهتيالونعلأسفابنعجحلاو

ىعريهنألمحللالكأنععتماعساولاملعلاوقداصلاعرولابمغدوهشملاملعلاةمئأنمدابعنباناكوةأر
..رصمبانياحصأنعانياتكيلهتججرترظنا.ردانلالماكلاعرولاوهاذهفسالالاومأ

۹۸



مالسإلاىلإكرشلانمعجرنملكلةيالولاب:ليقو«نيملسللا
.هنيديفًاعروناكاذإباوصلالهآىلإفالخلالهأنمو

اربيالهتيالونكمتلروهشملاو٠ مهنعهللايضر ةديبعيأباحصأنم

نمو«نيدلايفمهتداقونيملسملامامإولدملامامإلالثمروهشملاو«ةداهشلابهنم

هلعللايضر مامضةبضقيهوىلوتمناكنإو«هنمءىربتىلوتمنماربت
نمو< هنعهللايضرلاراةمضقيهوهنمءىربتهنمًاربتنمو

:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقلمالسإلاىلإكرشلانمعجرنمةيالوصاخشألاةيالو

نموةريشكاهعورفو‹اهبلعهيبثنلاضعيمدقتدقو«ةربابجلانمةءاربلاب

نمهعنيلاذإباوصلانيدىلإفالخلانيدنمعجرنمةيالوصاخشألاةيالو
ًاطخلابًارقموانيدتمناكنإهبنيدتامعيمجنعًاعجارناكوفالخلاالإةيالولا

دصقتلنإنيماسملالافطأةيالويدنعةلجلاةيالونمو«كلذهنعذأنمدنع

اونمآنيذلاوله:ىلاعتهلوقلصاخشألاةيالونمتدصقنإو«نيعمىلإ

نيكرسالافطأامأو»«فالخلافطأةيالويفو<«ةنجلايفينباب

باحصأوةيرفصلالاقو«انباحصألوقاذه«ميففوقولافنيفقانماو

نيكرشالافطأونوملسمنيملسملالافطأف<ءابآلاةلزتملافطألا:ثيدحلا

€ًارافكًارجافالإاودليالول:هلوقلنوقفانمنيقفانلالافطأونوكرشم
ملسوهيلعهللاىلصلاق(مالسالاىلاكرشلانمعجرنمةبالوو)

ةديعيأةقبطنموهوءانعشلاأمظعألامامالانعذخأنيعباتلاعباتةقبطنمةرصبلابةمئألادحأوهمامض(۱)

يفنييناسرخلانيملسملارايحنملجرنمًأربتةيالولالهأنمالجرنأهتيضقويرصبلابئاسلانبمامضوهو
كلناىرتأ٠هيلايتأجلأوىرتاميبتللحاتنأ:هللاقمامضايينمًاربتأهللاقفهنممامضأربتفمامضسلجم
..كلهللارفغف:مامضهيلإبوتأوهللارفغتسالاق٠تننظامسئبكالوتأوهالوتألجرنمأبت

اناكوامهنعلبهنعلفنيدسفملانمالجرانعلفحالصلالهأنمنالجررمقهتيبءانفباسلاحناكرياجمامالاةيضقو(۲)
.هنعللعاتعمتجادقوامكنمتيثأتييثتيأولاقهرأكدنعتبيالالجرنعلتفيكفكناكمبانملعامالاقفهايري

س4



فوقولافنيقفانلاونيكرشملالافطأامأو‹نيملسملالافطأةيالوو

.نالوقمهيففنيملسملاديبعلافطأامأوءمهيف
:ةءاربلاماسقأ

ةلجرافكللاةءارب:ةتس:ليقو«هجوأةعبرأىلعةءاربلاو

هلوقلميجاةيالوب:لبقو«ةيآلاكمهتيرذممتعبتاواونمآنيذلاول:هلوقو

وأهنادوېناذللاامءاوبأنوكبىتحةرطفلاىلعدلويدولوملك»:دع

ادقتنكدقو«مسجلايففوقولابراكنلاهناسجميوأهنارصتي

.افىلأتاهبفهتدرفأفةيضقلاهذهنعءارمألاضعبينلأسوأىلإبتك

ملعأ(ةلمجرافكلاةءارب:ةثسليقو«هجوأةعبرأىلعةءاربلا):هلوق
لىلدلاو«ةيالولاكغولبلاعمبحتودابملاىلعهللاامبجوأيتلاضورفلانمةءاربلانأ

ءايلوأ؟ودعويودعاوذختتالاونمآنيذلااأاي:ىلاعتهلوق«اهبوجوىلع

مشوتينموسهلوقوءاملوأىراصنلاودوهملااذختتالاونمآاأا

كنيداوذختانيذلااوذختتالاونمآنيذلااأاي هلوقوسمهنمهنإفكنم

:هلوقبةيالولاىنعممضومنيباضيأو«¢ءاملوأ هلوقىلإبعلوًاؤزه
مهلاقاحلا(نيملسملالافطاةيالوو)عطقينعب«هلبقالبجمالسالا»
مهبانقحلانامنابمهتيرذمهتعبتاواونمآنيذلاو»ىلاعتهللالاقمهنابأآب

ىلصهللالوسرلئس(نيقفانلاونيكرشملالاغطايففوقولاو)«مهتايرذ
نيلماعاوناكامبملعأهللا»لاقفنيقفانلاونيكرشملالافطانعملسوهيلعهللا
ةءاربلابوجوىلعليلدلاو(هجوأةعبراىلعةءاربلاو)«نيلماعاوناكولنا
هلوقو«مهيلعهللابضغاموقاولوتتالاونمآنبذلااهبااي»ىلاعتهللالوق
هنعحصذإمهابعهيلايحوينألبق(نيلماعاوناكاممملعالارثيدحنارهاظلالا..نيكرشملالافطاهلوق(١

نميّللاونيفلكمريغلافطالاونيفلكملاىلعباذعلاو(ةنجلالهألامدخمميناطعأفنيهاللايفهلاتلأسرلاقهنأ

هيلعهنعحصومدعبفيلكتلادعبالإنوكيالباذعلانأىلعلديهلكنآرقلاوباذعلابملظيالوةهحرلاب
امأو(قيفيىتحنونجلانعوملتحيىتحيبصلانعوظقيتسيىتحمئانلانعةثالثنعملقلاعفر)لاقهنأمالللا
.ةنجلايفلزامايليأ(مهتايرذمانقحلأرناميالالهأيلىلاعتهلوق
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ءنجلاوسنإلا«تيملاومهنميحلا«هفرعنملنموءانفرعنم

بجوأفهباتكيفهللامركذنيذلامهو«ديعولالهأةءاربو

ءرانلالهأ

نيذلاوهلوسروهللالونينمو هلوقو-اونمآنيذلاوهلوسروهللاكىلوامنإل
يفاملعجوةيالولاهلتحتنمىلوتدقفيأ« نوبلاغلامههللابزحنإإفاونمآ

ةيالولارصحفيكىرتالأبلاغيالنمبدضتعاو«هللابزحىلوتو!معضوم
‹رافكلاونيقفانملانماصمالخأوةالصلانوميقينيذلابامصلخأو٠وكذنميف

هلوقىلإءايلوأكناوخأو؟ءابآ!وذختتالاونمآنيذلااأابلت:ىلامتلاقو

اولوتتالل:لاقو‹كنودنمةناطباوذختتالل:هلوقوءېنيقسافلا

املكاذكف<كلاهيصحأنمرثكأةءاربلاةلدأو« مهيلعللابضًغاموق

هريغوکربنیاىلعةءاربوهف<«انمسيل»:لوسرلاثيدحيفتعمس

¢روكذقاسفلاونيكرسثلاعيمجنمةءاربلايهو<ديحوتةلجلاةءاربو
لهأنمةءاربلااذكو<انجوأاسنإ«ًادسعوأًارارحأ«اتاومأوأءاسحأ

هتءاسإبهمذوهلوسرناسلىلعهللاهركذنملكمهوةلجلاةءاربنميهوديعولا

اهتعىتتذإامأو«ةلمجاهتذخأاذإاذه«كاللاورانلاهلبجوأوهناصعو

.برقأصاخشألاةءاربىلإيفليصفت

ناف»ىلامتهلوقو«هنماربتهللودعهناهلنيبتاملف»ميهاربايفیلاعت

ريخلايفدعولا(ديعولالهاةءاربو)«نولمعتاممءيربينالقفكوصع

.اهمصخولصألانأرهاظلاواهلصحاوةخسنيف
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‹ذورمنلاو«نوعرفو«نوراقو«اماه:مهديعولالهأو

.طولةأرماو«حونةأرماو

 هدونجوهانذخأفل:یلاعتلاق<نوعرفدنجنم:(ناماه)

.چايشعوًاودغاهيلعنوضرعيرانلا-لاقوملايف

ىلإیسومموقنمناکنوراڦنإل:یسومبراقأنم:(نوراقو)

.4ضرألاهرادبوهباٽفسخف

:لاتلاق«مهارباقارحابرمأيذلاوه:نامنكنبا:(ذورمتلاو)
.4نيرسخالامانلعجفطظ

تحتاتناكف:هلوقبنعللاريبخأ:(طولةأرماوحونةأرماو)

ممألارئاساذكو<ىلإ امهاتناخفنيحلاصانداسبعنمنيدبع

باحصاوطولموقوحونموقودوودامکاہکالہلاOFاهئايبنالةيذكملا
اودتعانيذلاودودخألاباحصأنيبذعملاوسرلاباحصأومبتموقوةكيألا

.مالسإلاريغىلعتامنملكوةدئاملالهأنماورفكنيذلاوتبسلايف

نباناماهاب»یلامتهلوقيفروکذمنوعرفريزو(ناماه)رشلايفديعولاو
یسومموقنمناکنوراقنا»يلاعمتهلوقيئروکذم(نوراقو)«احرصيل
«یضفطهنانوعرفىلابهذا»یلامتهلوقيف(نوعرفو)«مهيلعيفبف

هبريفميهارباجاحيذلاىلارتملا»ىلاعتهلوفيفروكذم(دورمنلاو)

نيذللالثمهللابرض»ىلاعتهلوقل(طولةارماوحونةارماو)«كلماهاتآنا
قرتسورذحيأ(هسفنىلعةيقتهمزلف)ةيآلا«طولةارماوحونةارمااورفك
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‹هنزاخوهريزووهبتاكةءاربورئاجلاناطلسلاةءاربوابهيلإ

ةيقتهتمزلفملسمايفناكامرهنألءالفهئاولتحتناكنمامأو

امفل:ىلاعتلوقاهوجوىلع:(صاخشألاةءاربو):هلو
نأاونمآنيذلاوينللناكامله:هلوقو<ههنمًاربتللودعهنأهلنيبت

كنمءآرباإل:لوقو$محجلاباحصأ(هلوقىلإ)نيكرشمللاورفغتسي
ېنوکرشتامءيربينااودهشاول:هلوقو«چهللانودنمنودبعتامو

كلهأنمسيلهنال:حونلهلوقو<منمأربتدقفمہكرشنمًاربتاذإهنأل
يهو« ادبأتاممهنمدحأىلع؟لصتالوله:هلوقوءچنيلهاجلا(ىلإ)

.ةرينڪ

هنعللاربخمنأ:اهدحأءرومأةعبرأببحتصوصخلانمةءاربلانأملعاو

ىلعرصمهنأبرقينأ:يناثلاو«ديحوتهنمةءاربلافبهنيبأونوعرفكهمسار

كربخيوأاهلعفيهرهاشتنأ:ثلاثلاو«اهنمتبثيملوةريبكفارتقاوأةريغص

.اقنعلنمهللانعل:لاقف«هفرعيلالجرانعلهباحصأ

هيلعهللاىلصلاق(كرشلاىلامالسالانمعجرنملكةءاربو)هسفنىلع

‹لتقالاوباتنافاثالثباتتسدترلاو«هولتقافهندلدبنم»ملسو

دتراناوهولتفافدحوبملنانيفيسنيباممالسالا:بلاطيبانبيلعلاق
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ءكرشلالمالسإلانمعجرنملكةءاربو«هسفنيلع

.فالخلالهأىلإباوصلالهأنمو

رهشينأ:عبارلاو«لبقامفةرهشلابهنماربيالفريخلايفروهشملاامأو

هيمجنمورئاجلا.ناطلسلانمةءاربلاانيلعبحجبفةروجلاةمألاكرشلايف

هسفنىلعةقتلاهجوىلعهعمماقمازاوجلاهعمناكنمالإهملظىلعهنينم

.هلاموأ

عرش

:لىقو«هتمانئربرصأنإف«هتباتتساانىلعبحيةرببكفراقاذإىلوتملا

مثثالثىلإحلاكلذكفةبوتلاولعفلاهنمرركتنإو<باتتسيمثهنماربي
الورسالاوهناطمشلانوكيتحامماد:ةديبعوبألاقو‹هنمكىلعال

اذهنأدحاوماعنعتذخأنإوىةريبكلمفلانأملعتتحلعافلانمربت

امىلعوهونينثانمدبالفالإوذخألاتيبسنإكىلعالو«اريافةريبكلمقلا

ةبضقيهوهنمتأربتكيلوتمنمأربتنمو«تلهجنالأستفحهيلعناك
۱.ًاضيأكلالوتمىلوتملاناكنإوهللاهحر مامض

ضرفلاوبونذلانعفكلاوهلوالاضرفلانيضرفنيبامبنذلاو‹هولتقاف
هركذبىتحهللاركذبنأدبعلاردقبالنيركذنيبامركذلاو«ةبوتلاوهيناثلا

.ديحوتلابهركذيفهللا

ت2



اميرديالوهوىنزلاهبشةيصممىلعىلوتمىأرنم:ةديبعوبألاقو
هملعوهتمًاربتاماربيالوءهالوتيالو«لأسيتحهنعفكينأهلفهيفكلا

ينمءىرب:ىلوتملالاقنإو«هنعفقينأهيلعسيلوهنمأربتنمىلوتينأ
تحهیزحیالفهبونذمیمجنمباتنمو«هنمءیربنابلوتمامهونالفونالف
:لاقنمو¢كلذريغليقو«هنيبوانثيبايفاذههنيعببنذلاكلذىلإدصقي

ةريبمكبىلوتملاىمرهنألهنماربي:لبق«قحتساامريغىلعنالفينمءىرب
.اهعضومريغيفةءاربلاعقوأهنأهيلإبسناذإ

ًاربتنمو برقأةءاربلاىلإوهفهلعففرفكوأةريبكلمفلااذهلاقنمو
نُانازفلهأرثأنميظفحيفيقبو«كلاهوهفنيلوتلاةعامجنمدحاونم
صوصنو«هتيالوبنوماسملاكربخأنإالإهلاحكبجعأنإو«ًادحأىلوتتال
ءةءاربلااذكو«هللاىلإرئارسلاكحورهاوظلابةيالولانأىلعةبراغملاوةقراشللا

باوصلالهأنمنيدىلإعجريذلاودترملانمةءاربلاانيلعبحيامو

بتتسيمنمو مېنمهنإفنمنمو»لاضلالضلاةُغَأىلوتنمنآل
رخأآلانمنيلوتملادحأءىرباذإو«هلثموهفةريبكبكتراءآريذلاىلوتلا

وأنبقيتحءيشامنمعماسلاىلعسيلفهتءاربلرخآلاهنمءىربو«لعفىلع

.ةجحلاهملعموقت

بلطم

كاشلاو«كاشلايفكاشلااذكو<رفاكلحتسملايفكاشلانأملعاو

.ملسمريغءارييذلامرحلاوءاملسمىنزلابكارىربيذلالحتسملاو٠ملسم

—)ەە



:تلق‹ةءاربلاورفكلابداوبنذىلعرصمىلعكحل:تلقنإف

هلوقومج(ىلإ)مهسفنأيلاظةكئالملامهافوتنيذلال:وحنهتلدأةرثك

بلقلابليما:ةءاربلاو«كلذريغو ءيشنممهتيالونمكلامل:ىلاعت
ةءاربلاوةيالولاتايئزجبعوتسيال«صاعنعحراوجلاو

.ةطوسبملايفاهوبلطاف«اهترثكل

٦(¬



لصف
النکوہفمہیفکالعبملوةتسلاللملانمملعبنملك

لصف

نمو:ليعامماانمعلاقو<امماكحأوللملاةفرعمغولبلامماندنعبحتو

كلذلميملنمونوكرشممهنأسولاةفرعمانيلع:لوقينمءاملعلا
نيذلانيكرشانمىلوأباوسيلممنألحتسوجمللصيصختلاو.ىهتنا«كرشأ
هيأتباوصلاو*ابلهأىلإارظنللملاىلعءالقعلاريمضداعأوملباتكال

عرشامماوهفمالسإلاةلمامأ٠بتكلاتللمأنمةللالصأو«اعمجوًادرفم

امبابلاوباوباىلعلمتشاامباتكلالايولئاسمهيفاملصفلا

هناهيفليقةتسلالللافرعيالنموانيداهوذختاومهسفنألموقاهعرش

لامكلاوناميالاضايريفربتعينأشتاذنوكتنأاهزجعاولئاسلالقانمناميالاةهجنمللملاةلأسمناملعا(١)
لمحلبقنماميلااورظنممنأالإيفاصلابذعلانامياإلالئاسمرهنيفاهنيرشاحلااهبنيلئاقلالاخأالويمالسالا
نماناٹيحنماہبلھجلاجئاتنيلمطترتالناافاليفكاحضاوازيمتاهريغنممالسالازيتىلعسوفنلا
الو.زيزعلاهباتكيفاماكحاالركذهللاناو.اهراطقأنمريثكيفهتمأبةلصتلاهلةداضملامالساللةئوانملاللملا
انباحصأنمريثكركذهبللعينأنكمبامىصقأاذه.ةيدمحملاةوعالابةلومشمابنألاهلهجينأملسملليغبي

هبلصتتءيشنماهولخوناميالابناجنمقيقحتلاوهاكاهرابتعامدعلو.ناميالالئاسميللئاسملاهذه
بجاورمأوهوايفمكحلاةهجونمالإتاهمألانموهوهزجوميفهللاهمحريفاكلادبعرامعويأاهركذيمهنم
لهاجيفاوددشدقل:لوقيهللاههررصنابأىرتو.هباتكيفنيروغبتةمالعلااهركذىلعءاجالوماظنلالبقنم
هللامحروبيبللاىلعىفخيالىزغمنمةملكلاهذهيلواديدشتناميالالبقنمربتعاف٠لأ..ىلوألاللملا
عيبرلاابأنيدلاملعىنعيسخيشلاةياكحاماو:ليلدلاهباتكيلةلأسملاهذهيفلوقيذإبوقعيابأنيدلاسم

نمدعبأهذهفاوكرشانيذلاوسوجلاونوئباصلاوىراصنلاودولامهوللملالهجعسيالهنا فلخينبناميلس
ناميالابمهبناميالاهللانرقينااوكرشانيذلاوسوجناوىراصنلاوةجردغلبتملواهلكلئاسماهذه
كلذنمسخأأ..ىراصنلاودوهيلايأسمهلبىسيعوىسوموميهاربامهؤايبنأاهفلبتملةلزنمهبناميالافهب

انييألهتوادعونيصلحتاهللاءايلأونيدلاىلعهررضمظعلهبهونينأىلوأنيعللاسيلباناکلكلذنمءيشناکولو

لبقنکوسیلباناشيفتايآنمدروأامحلا..هيلعهبنوهبهونونآرقلايلهللاهركذدقومالسلاهيلعمدآ
ردصللًاجلثمناكفنيدلاسمتمالكتيأرىتحديحوتلالئاسميلاهداريابرغتسااماريثكةلأسملاهذقيقحتلا

..هنعيضروهللاهحرفسفنللًايرمو
۷(—

 



:لئاقنمنعلاقف«هباتكيفهللامركذنيذلامو«مهملعي

سوجاوىراصتلاونيئباصلاواوداهنينلاواونمآنيذلانإ»

.€اوكرشأنيذلاو

يهوىلامتهللاراوجىلإهباولصوتملمالسلاممبلعءاببنألاناسلىلعىلامتللا

ىلإفاضتةللانأمهضعبهركذامىلعينيبقرفلاو«نيدلانمىتعملاةبيرق
ةدحاوةتسلللاو«ناطشلاهعرشامللملارئاسوللاىلإفاضينيدلاويلا
نيالانإ:هلوقيفلانهركذتاللانهو6كرشلايفسمخومالسإلايف

اهفرىشلًاراهظااهمدقو«مالسإلاةلمبءادتباةيآلارخآىلإ اوداهنيذلاواونمآ

ادمةيلعفلالوصوملاباهفرعو«هدامعورمألاسأريهذإابماقهاللو
عجرتباتکلهُمهنوكلاوداهنيذلابممعتأونامزلکيفريخلکدیدجتبمه

محلامدةيلعفلاةلملاولوصوملابمهفرعو«نآرقلابخسنىتءايبنألارئاسهبلإ
.رمأنامزلكيفمددحتيوهملعاودهاعالممضقنةرثكوةرثكب

¢ماللاوفلألابميفرعىراصنلاوةقيرطىلعنوباصلاتبثالو

.ليجنالالهأمهنوكلىراصنلاتمدق:تايآلاضعبيفو

«واو»نعاوداهفلأوةنامدنونامدنكةنارصنوينارصنعجىراصنلاو
.ودهیدهنم

نمفةزمهربغبأرقنموجرخاذإًابصنمف«زمحلابنوئباصلاوهأرقنمو
.لاماذابص

س۰۸



7ا
اوكوکرناف.٠ليلالوسععاولعهباسكرتىلیعدنةيغابةف

محلونيملسملاةتفمهيلعتبلغنإف؛مېنمءیربومامدتکفساولعفيل1

ملتقو۳اقاeهيدنواجليالمو1نوويیوم

ىدالإانمديويصاملانماويقولىلاوتنإاهماکحأنمو
للارمأىلإءيفيوعجربتحهلتاقیغبناف«لضهبامكرتو
عبقيومہیرجىلعزاجومماومأةمينغومهتيرذيسمرحوةصاخهمدكفس

.ريدملاعبتيالوحيرجلاىلعزاجيالفالإو«غجرمویوأممناکنإمربدم
ىمهيلإدرتنأحيحصلاو«برملاءاضقنادعبةافيلاحالسيفاوفلتخاو

عابت:لىقو>هحالسوهلامهعماوتفدقراديفهباوكتفيذلالجرلاف

٠.لاتقلااورضحنيدلاءارقفلاىلعامنمثبىدصتيو

اولتقوةحراساهوذخأنإلىخنوماسملانيعتسينأسأبال:«رثالا»يفو

يفهودجوهلهأوأاولتقنإحالسوأ«مهودعلتناكاذإاطابريفو«ايلعاهلها
هحالسوأنمًائدشدجوفمالسإلايفلخدلجرابأو:هفو۰مهزانم

نئازلايليللالاومألاعج:ءاعصلخدودالبلاىلعىلوتساونبالالقتسانلعأالقحلابلاطمامالاناكلذو(١)

ةملظلالاومأاألهباحصأنمدحألائيشاهنملحتسيموءاعنصءارقفىلعاهمسقفةقباسلاةلودلالاومأنم

الإهلإالاولوقيىتحسالالئاقأنأترمأ»هللالوسرلوقبللااهمصعدقوديحوتلالهأنمةبصتغم
قحلالهأابيلعىرجةيعرشةدعاقثيدحلااذهفءاهقحبالإماومأومهءامدينماومصعدقفاهولاقاذإفهللا

هللادبعلمعلثموةيمالسألابهاذانممهاوسالمعابكسمتهنأخيراتلاوريملونامزلكيئةماقتسالاو
هاطعاہنمذخافةرصبلاريمأدايزنباىلاةلومحمةيابجلاهيلعترمنيحريدحنبسادرملالبيألمعىيحينب
نأنوجرحتيالنيذلاكثلوألامعأنمقداصلانيدلاوحاصلالمعلااذهنيأفيقالالبرأفهباحصأءاطعو
ماكحالاتناكىتحسفنولامنمهيلالصتاملكباوثبعينأوهللاالإهلإالمهمصعنملاومأاوبلسي

برعلابرحيفهبعمستلباذهدهاشنلازتالومهتنسلأيفىوعدمالسالاوقروىلعربحكمهدنعةيعرشلا
..هللابالإةوقالولوحالوديحوتلالهأنيباذهبتكننحنو

لاجرلادحأهجردتسافاناودعواملظمهلتقفدايزنباىلإنيملسملارايخنملاجربىعسهنألجرلااذهلتقببسو(۲)
نملتقنمبلوتقمواعرشمدل!لالحلجرلااذهوهعماجبناكملاكلذيفهونفدولتقفهلعضبقفناكمىلا
لاق..مهفافمهفافءايربالايف؛نمؤمكتفيالدثيدحوالالحهمدماداماروظحمهلتقسيلوءايربألا

ےہے۹ےکءاہیلولانلعجدققًامولظملقنمو٭



عبيمهيدلنوأجلبًاجلموهيلإنووأيىوأممحنکیملنإو

:لبوءمهلإدرتفةاغبلاحالسامأو4محرجلتعمومہراه

اودېشنيذلاءارقفلاىلعاهنمثبقدصتيوعابت:ليقو«نفدت

.كلذبمېنمنوُأربيولاتقلا

:باتكلالهأيفكحلا

ءديحوتلاىلإاوعدينأ:باتكلالهأيفكحلاو

ملنإوءنيملسملاىلعامميلعونيماسمالامملفهباؤاجنف

اوناكتسانإف«ناوهاوربقلاوللابةيزجلاىلإهباوتأي

دابجلالهأىلعهبهورثؤينأىلعاوعمجأنإف«متاقدصيفنوملسملارواشتو

.لاوقألاهذهةياكحكرتنسحالاو«كلذمهلزاج

راہظإبو«چاوماظمابنولتاقينيذللنذإللظلابءادتبإلابءامدلا

ضرمممولفيفنيذلاونوقفانملاهتنيلنللسانلايففاجرألاوقافنلا

كنیديفاونعطولنيملسملانيديفنعطلابو«التقتاولتقو(هلوقىلإ)
%4امولظملتقف"نمول»:مظملاللالاقاماظسفنلالتقبوءرفكلاةُمَأاولتاقف

:نيئباصلاوىراصتنلاودوهيلامه(باتكلالهاو)كلذمغليقو‹كرشم
ينعبنوبصبموقنوُئباصلاو‹ليجنالالهأىراصتنلاو«ةاروتلالهأدوهيلا

س٠



لصحأويسومحلاومأومؤامدتمرحاهوعفدوكلذل

ملناو«مجئاسننمرئارحلاحاكنومهحئابذلكأنيملسملا
مهیرارذسومحلاومأومؤامدتلحاهوعفديملوكلذل

۽مئاسننمرئارحلاساكنوممحئابذلكأنيملسملايلعمرحو

هللانوبراحينيذلاءازجامنإ:ىلاعتلاقداسفلايفيمسلابو«ةيآلارخآىلإ

"ڭاماكحأليدبتو«ةيآلا.. هلوسرو

فالخالبىراصتلاودومبلامو«مهنمباتكلالهأفةيقابلاللملاماكحأامأ

نودبعيوروبزلانوأرقيمنألباتكلالهأكحكانباحصألوقىلعنوباصلاو

:سابعنيانعليقو:ليعاممإانمعدعاوقيفو«ةلبقلاىلإنولصيوةكئالملا

نمناتقرفامه:ليقو«سوجملاودوهبلانيبموق:ليقو<نيدانبصأ:اولاقف

اذهىلعفًاباتكنوأرقيالوموجنلانودبعيةقرفوءةكئالملادبعيوروبزلاًارقب
¢مالسإلايفلوخدلاىلإمامإلاموعدينأمهكحباتكلالهأنماوسيل

:لىقوءةيداملالهأوىرقلالهأنمءارمألاوءاسؤرلااوعدينأةوعدلاةفصو

:لبقو«نينيمأنينامجرتيالإومهتفللعاذإىدارفمهوعديةيدابلالهأنإ

اولاقفاليجنالابباطموبياطماوراتخاليقو‹نيدىلانيدنمنولیمب
ادوهبدوهيلايمسوىسيعةمأىراصتلاوىسومةمأدوهيلا:انيدانبصأ
ىراصنىراصنلايمسو‹كيلااندهانامهلوقلليقو‹ةءارقلادنعمهدوهتل

روصتيلايضاقحتفنبسورمعةيضقهذهوقحلانععاتمالابو٠نيملسملاتاروعىلعةلالدلابمدلالحيوتلق(١)
نيديفنعاطلاوقحلاعناملتق:سايلإايكمئاحخينعذخالإوةثالثيفيلنذأت:هللاقثيحةسوفنىلعسايلا
ناكناىنزلابو.روهمجلادنعدمحمانديسيفنعطلابمدلالمبوتلق٠هأ..مهتاروعىلعلادلاونيملسلا
اوبأنيذلابرعلاعمركبيباةيضقهذهوةاكزلاعنوفحزلانمرافلا»هلوقلةدرلابوانصح

.هلةاكزلاءادأ
س١

 



ىلعدازيوماردةرشعلقعلاحبحصمهنمغلابلكىلعبحتو

.نامهردينارصتلا

انإفةيزجلامنمبلطمالسإلااولبقيلنإو<دحاويزجحي

ابذلڪُأومهئاسننمرئارحلاحاكنوءاهذخأمہنملحأوهيلعمهام

مهو(وقلإوألايلوكبهونياليااقیلاعتللالاق

:ليقللحباتكلااوتوأنيذلاماعطول:ىلاعتلاقو« نورغاص

اوتوأنيذلانمتانصحاول:لاقو«حئابذلابصاخ:ليقو«مهماعطعبمجج

.ءابقفلاةماعدنعباتكلالهأميجكحاذهو«¢لبقنمباتكلا

اوذخأيلوةينارصنلاىلعاوسيل:لاقف«ةبلغتينبىراصننعيلعلسو
تابباتكلاحاكنىربالرمعنياناكو«يمفاشلاذخأهبو<رخلابرشالإاهتم
تانصحملاو»ليوأتو4نمؤيتحتاكرىشملااوحكنتالولارقلساذإو

:هلوقلاوماسأومنماوناکنيذلانمكلِبقنمباتكلااوتوأنيذلانم
یسیعاوقنممظعأكرشال::لاقو«ةيآلا.ةُماَقةمأباتكلالهأنمل

.ةفشحيبألًافالخحاكنزوجيالو«ابر

موبلاوهللابنونمۇيًاموقدجحتالل:لوقيىلاعتهللانإ:ممضعبلاقو

هدومكنيبلعجول:جيوزتلايفلاقوچهلوسروهللاداحنمنوداوبرخآلا

ىلااومعديلف)ةرصانىمستةيرقمهلوزنلليقو<هللاراصنأنحنمهلوقل
مهيرار:يبسومهلاوماومهئامديفمهنعيزجتاهنألةيزجةيزجلاتيمس(ةيزجلا
 هلوقىلا رخآلامويلابالوهللابنوتمؤيالنيذلااواتاق»ىلامتهللالاق
.«نورغاصمهودبنعةيزجلااوطمبىتح

س۲-



® ® 9
SWOY WAW WW o0 oa oe

عجارلوألانأببيجأو«تايباتكلاحاكنرحتىلعلبلداذهف« ةمحرو
:ىلاعتهلوقلمؤامدتلحةيزجلااوبأنإو«ةيالولايهوةينيدلاةدوملاىلإ

اوتوأنيذلانم(هلوقىلإ)رخآلامويلابالوللابنونمؤيالنيذلااولتاق
مهنمرئارحلاحاكنو'محاذلكأمرحو:انباحصألاقو«ةيآلاباتكلا

یرږبامةيزجلارادقمو«ةيزجلاعمنامرحيومحرارديبسومحلاومأةمينغلحو

لقعلاحبحصمهتمغلابلكىلعةيزجلاو:ةسوفنىلإةبوسنملاةديقعلايفو«مامإلا
«دسعلاىلعالوءاسللاىلعسيلوةيزمجلاريغمهنملحمالوماردةرشع

باآودفلملنيمهردىراصنلاىلعنوديزيوةيزجنيناحجملاىلعالو
:لىقو.ىېتناةيابجلالاحيفمدعاوتاباذإءاتشلايفامنولطصيارجو«نيملسللا

ىلعنامهردو«ينغلاىلعماردةعبرأ:قرشالهأبتكيفو«رشعةسمخ

الو‹بهارلاىلعالوءخمشلاىلعسيلو<ريقفلاىلعدحاو2طسوتملا

لمسىلإرمعهببتك:ليقو«رهشلككلذوءيشدبعلاىلعالو«لفطلاىلع
هانغنأألىطمب:ليقفسلفماربقفلايففلتخاو«ةفوكلاىلعهالونيحفيتحنا
سوحجلاامأو«هملعءيشالنأ:قرالهأنمانباحصألوقو«هناسليف

لكۇتالومهتمرئارحباحكنتالهنأالاءاوسباتكلالهأكحكممكحف

دقو:فاشكلايفو««باتكلالهأةنسمهباونس»:لعهلوقلمهحئابذ

ركڪذينايموحملارمأفاضيرمملسملاناك:لاقهنأبيسملانبانعيور

اوتوأنيذلاماعطو»ىلاعتهلوقل(مهحئابذلكانيملسملللحاو)
هللالاق(مهئاستنمرئارحلاحاكنو)«مكللح»حئابدلاينعي«باتكلا
.رئارحلاينعب«باتكلااوتوأنيذلانمتانصحملاو»ىلاعت

نيملسملامكحتحتنونوكيينعيةيزجلانوطعياوناكاذإالإمهحئابذلحتالباتكلالهأنألوقلابانباحصأدرقنا(۱)

ةقفاومريغتناكىتمةحيبذلاونيملسماةبقارمتحتاوناكاذإالإةيعرشنوكتنأةحييذلاىلعنوتمؤيالمهنألكلذ
ابلاغمويلاىراصنلاهيلعوةيعرشةاكذاللتقوهاممكلذهبشأاموةنوعطموأةلوتقموأةعورصمنوكتنأبمالسالل
وتوأنيذلاماعطو#ةيآلامومعهلواتياليعطقةيعرشةاكذيكذمنكيمالهللاجيرحتوةتيمواقلطممارحيهف

هيلعىتلايهوةيعرشةاكذةاكذمريغيهيتلاةتيمللاليلحتناكلاهفوانتولهنألمهحئابذىتعي..ممكللحباتكلا
٩ةمكحلانيبقحلاحضاوهمكحتحتمهنوكبةيمالساةباقرتحتاونوكيناطارتشاو.باتكلالهامويلا
لهأةحييذنملكأهنأىورامو.ةحصللةياعراهتباقرلةعضاخحئابذلالعجتمويلاةندمتلاتاموكحلاو
لهأو.ةيندمةدئاملاةروسنألمكحلالوزنلبقاملاحىلعاوناكمهنأبللعيمبورحيفةباحصلااذكوباتكلا

وأنييمالسالاةبلغلاومكحلاتحتذئمويمهوهتوعددعبالإمالسالاباومدطصيملومينيدبكسمتىلعاوناكاضيأباتكلا

يمالسألامكحلالواتمريغيفمهنموهيذلانأكىتحهدادتماةعرسويمالسالاذوفنلاروهظلكلذمكحيف
هللالومرنامزتناكىتلايناعملاهذهعومجباوعارانباحصألعلوهلواتممكحيفوهمهحئابذتلكأنيذلانم

يأملسمةباقرتحتنوكتنأكلامطرتشاو٠يمالسالامكحلاتحناونوكيملامباتكلالهأحئابذةمرحباولاقف(هلع
فكةيألامومعبةمئالابطقلاقدقو.ملمةداهشبةيعرشةحيبذلانوكتامناويمالسامكحريغيفاوناكولو

ءيشبهعياتنموينرعلانيالوقسيلوةتيمتناكالإو.مهفافمالسالاةعيرشةاكذكةاكذنوكتنأىلعيأهريسفت

۳¬



:سوجنايفكحلا

هباوؤاجنإف‹ديحوتلاىلإاوعدينأ:سوجلايفكحلاو

هباوتأيلنإف¢نيملسملاىلعاممييلعو‹نيملسمللامملف

كلذلاوناكتسانإف«ناوحلاوربقلاولذلابةيزجلاىلإاوعديلف

نيملسللىلعمرحومهيرارذيسومحاومأومهؤامدتمرحاهوعفدو

ملمأةيزجلااوطعأءاوسنمرئارحلاحاکنولكأ

.

۳ -

تأوسلاجملستماومئاقوهوباوبکاررشامنباہقابيأ

يفخزيو.ايدۇيناكنإو«ةيزجلادأ:هللاقيو«هبيبالتبذخؤيوةلثلثلئلثي
ىنعمو«هعفد:هخزىنعمو«هحعزأ:هلثلثىنعمو«فاشكلايفاذكءافق
بحصاوداقنااذِإهديىطعأ:لاقي«ةعنتممريغةقفاومدييأ«دينع

 اناوهوهلًاريقحتهربغديىلعاهباثوعبمالوةثيسنريغًادقنديىلإدينعو
مراحملاتاوذنوحكنيورمقلاوسمشلانوديعبموق(سوجلاو(

دلوعلافوطرلدفراهيزل7رجيززجور

دحأباذهلعفهناهَريبلانعدريملوليلدىلإدتسياللمعلااذهو..عفدلاقلطملوقلااذهباحصأ
راغصلاسفنوهةيزجلاةيداتوياذادقفايمذىذأنمرمالسلاوةالصلاهيلعهلوقضيقنلوقلااذهلبةمذلالهأنم

..لدعلارةمظعللةيفاللالامعألاهذهيلعهلهأضحينأنممظعامالسالاو.ةيآلايفدراولا

س

 



:نەكرشملايفکحلا

ديحوتلاالإمنملبقالوتولتاقيمهنإفةينثولاامأو
ًاشیرقالخاميسومحاومأومهؤامدلحتولتقلاوأ
.تبينلاةمرحلايسلانمنوشاحيمهنإفةصاحخ

اهمهيلعماعنإنعوأملسملاذخآلادييهو<ةرهاقدينعهانعم:ليقو
ةيزجلالوبقف«ةيزجلانودديحوتلاالإمهنملبقيالةينثولانوكرشملاو«مهنم

.مهملعمعنلامظعأنمباتكلالهأنم

`الوحلصمهنملبقيالو<اولتقةوعدلادعبناميألااوبأنإنوكرشاامأو
موتدجوثيحنيكرسااولتقال:ىلاعتهللالاقمهلاومأنوبسيوةيزج

نوبسيالفةكملهأامأو.ةيآلا ةالصلااوماقأواوباتنإف(هلوقىلإ)

.اهلكبرملا:ليقو«لعللالوسرةمرحل
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ةلأسم

:بتكلاةلمج

:بتكةعبرأو

ةلأسم

بتكلانمهللالزتأامةلمج

نيعةفرطهلهجعسيالابهباتكردصالسىلاعتللاهحر خشلانألعإ

اسمونیدلاريسفترکذمث«كلذنمةلصخركنوألجنممزاياموکذم
ةءاربلاوةيالولاركذوتاضورفملانمءيشببقعمث«مالسإلاهنأوهبلإفاضي
كلذلك«امماكحأوللملاركذو«ماسقالاوطورشلانماملومنممزايامو

ءابنألاوبتكلاةلمجدارطتسإلاهجوىلعريسفتلاةلمجنمركذمث«ةلمجللريسفت
ربكذنمءاظعلاةنملاىلعدئاوفلانمكلذيفالليصفتضعبولسرلاو
لفاغلاهبنيللسرلالاسرإوبتكلالازتإنمةيقبلاىلإةلصوملالئالدلامظعأ



ىلعةرشعو«سيردإىلعنوثالثو«مدآنبثيشىلعنوسمابنم

:ةميقبتكةعبرأو«ةاروتلالبقىسومىلعةرشعو«يهاريإ

ةححلااهعبتانإراربألاتاجردىلإةلصوملاةماقتسإلالبيسنع

ةمحرالإامهاملسرلالاسرإوبتكلالازنإنأنيبيلو«ىصعوامنعلضنإ
هلىضمالنايبةدايزهبفًاضيأوةمئادلاعفانمللفيلكتلابمهضرميلهدابعلهللانم

يعرشفيلكتلانأهيبنتلاهيفوءاهويغوةيالولايفامليصفتضعبركذنم
تازجمملاكلتقدصيفرظنلابالإمتياللوبقلانأل«لقعلابالإمتيالويلقعال
.مهوبنتحضوأقلا

باتوضرألاىلإمدآطبهأالىلاعتللانألعإ:(نوسماهنم):هلوق
هبرنممدآىقلتفلمالسلاهيلع هتوبنىلعةلاديهوتاملكهنقلنأدعبهيلع

ثمبأيأڳىدهينمكنيتأيامإفلهلوقبكلذبقعأ«هيلعپاتفتاماك

مدآلمعفېنيدلاسخ(هلوقىلإ)اورفكنيذلاوللبلدياباتكلزنأوالسر
رضتحاامفماہنورمأوهنعینامعیہتناوهبیلاعتهللاهرمأامبجو

هللالزنأفهدعبنممهيلعثيشىلإىصوأوءهللةعاطلاماودبماصوأوهبنبعمج
ريغهتوخإهعاطأف«لبقامىلعفيسلابدلقتنملوأوهوةفيحصنيسمخهيلع
رضتحااملف«شونأهنبإىلإىصوأرضتحاالمث«امكحينولممياوناكو«ليباق
سيردوهوخونخأهنبإىلإىصوأفليلہمىلإىصوأفنايتقهنبإىلإىصوأ"
. مالسلاهيلع

.قحلابةمئاقينعي(ةميقبتكةعبراو)
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دمحمناقرفلاوءدوادلروبزلاو>ىسعلليجنالاویسومةاروتلا

.نيعجأمهيیلعو

هيلعهللالزئأف-ةمجعملاءاسخلامدقتب-حوناخ:ةيسوفنلاةديقعلايفو

.ريسفتلااذهريغةيآلايفو٠ثيشلئاسروسيردإهدجلئاسرينعي

:ىلاعتهلوقلًارشعىسومىلعوفحصرشعمهاريإىلعهللالزنأو
قرغأنأدعبةاروتلاىسومىلعاضيألزنأو‹ېىسومومهاربإفحصل
بذكنمةفأشلاصئتسانماملبقيتلاممألايفمقواماممفتراونوعرف
‹ةيكاطنإلهأوةدئالاباحصأوتبسلابنيدتعملابعقوامالإهيبنمهنم

.لعأهللاو

دمحمىلعناقرفلامث<ىسيعىلعليجنإلالزنأمث«دووادىلعروبزلالزنآمث
هللاخسنتحالوزندعبةاروتلاباملكمهماكحأتناكو نيممجأمالسلامهيلع

:هلوقلهباوكحينأاورمألىجنإلالهأنأ:ليقو«نآرقلاباماكحأ

ڭاامليجتإلالهأكحيلو كيلعمرحيذلاضعيكللحألول
نممهبقساامنيبتوىتحلاىلإدشرتيأ«ةهرورونوىدههلابتكلكو

ةلدألانمنفختاكامرهظت'و«كرشلاوكشلاتاماظفشكتو«ماكحألا

¢ماقنمةلعفةمىقلاو«لطابلامغيلحتوقئاقحلاحضوتوبولطملاىلإةلصوللا

ءةاموفنزوىلعةاروتلانزوو«تامنمتبمو«داسنمديسكاقاذكو

.ثنأاذلو:يرشحرلالاقيصلاةحوحرأيهوةادودو‹ةزافملايهو

.ةلزنميأىلعوأ«ىلإىنعببماللا:(ىمومل):هلوق
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نولسرملاف:ًافلأنورشعوةعبرأوفلأةئامءايبنألاةلمجو

۽ةعبسمللهأوءرشعةثالثوةيامالثمهنم

‹نيعمجأميلعووللعسدمو«دوادوءیسیعو‹سومويهاربإو

نورشعوةعبرأوينفلأةئامامتلجنأربخلايفيوردقف(ءايبنألا)امأو

نيبوهنيبًاقرفةدئازةئامفلأو«رشعةثالثوةئاممهنملسرلاو«ينفلأ

.هعمجزاجأنملًافالخضوفخسدحاوطخلايفهنم

سيردإنخلشوتمنبكمالنبحونمث«هيبعيمجىلإمدآ:لسرلالوأو

كبرناكامو$بيذكتلادعبقارغإلالىلدبةفاكضرالالهأىلإهلسرا

كبرنكيمنإكلذل«ةيآلا.. الوسرابمأيفثعبيىتحىرقلاكلهم
. نولفاغاملهأولظبىرقلاكلم

€ةمجعملاءاخلاببتكلارثكأيفو«نيتلمممءاجوءارب حراتنبمهاربإو

ماسنبدشخفرانبخلاشنبرباعنبغلافنبعرشأنبروحامنبسًاطخوهو
فلانافوطلاوهدلومنيب:لق«خولاسعرشأناكميف:لقوحونا

فلا:ليقو٤رسکوةنسفلامدآونافوطلانيبو«ةنسنوعبسوعستو

٠سانلاةفاكىلااوثعبينعي(ةفاكلالهأو)

جافنبوعرنبجورسنبروحاننبحراتنبمهاربا:وهةاروتلانعلوقنلابسلانأ:نيخرؤملاضعبلوقي(١)
ليوأتنمهيفورزامهارباايأنأنارقلايفروكذملاومالسلاهيلعحوتنبماسنبداشكفرانبخاشنبرباعنب

انداممهارباوبناکمنممسارزانُجاتلايفریرخأىلإةغلنمهلقنبريغتياماريثكظفللاوهجونيرسفلا

مهاربايأمسالنآرقلايفركذالاذهىلعوةحلاًامانصأذختتأيراكنالاماهفتسالاىلعرزآدبعتأىنعماوهل

.ريسفتلايفهجولااذهانخيشةمئألابطقدروأوحراتهنأىلعنيرسفللارثكأو
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يمدمو«بيعشو«ملاصو«دوه:ةعبرأمهنمبوعلاو

مهاربإةلمعبتاوج:ىلاعتهلوقلةفاكلاىلإمهارلسرأو؛رسكوةئاعبسو

كلذريغليقونبیولنبتهاقننبنارمعنبیسومو

ًاباتكانممساإل:هلوقلسنإلاونجلانمةفاكلاىلإهللاهلسرأهمأو

ةيرذنماشيأنبدوادونجلالوقنمهناحبسربخأایف یسومدعبنملز

نبىسيعو«ةفاكلاىلإهللاهلسرأو«بتكلاضعبيفاذك«بوقعينيذو

ابنينلعجولل:هلوقوهللالوسرمجرمنيىسيعحيسملاامنإل:هلوقو

ةاروتلاوةكحلاوةباتكلاهماعيولل:هلوقو<تنكانيأاكرابمينلعجو
اندىسو‹ةفاكلاىلإناقرفلاوروبزلاولمجنإلاوةاروتلاماكحأو€ليجنإلاو

كانلسرأامو ًاميمجلالوسرينِإسانلااأابلقل:ىلاعتهلوقلدمحم

.ڳسانللةفاكالإ
ركذنميبوعلاةغلبممتنسلأتقطنيذلاويأ«(مهنمبرعلاو):هلوف

:«فاشکلاويفو«دوهةبسنيففلتخا«ةييرعمهتبسننكت(إونآرقلايف

داعنبنبداعنبدولخلانيا:ليقو«حونبماسنبدشخفرانبلاشنا

اناسلیبرعوهودشخفرانبرباعنبا:لبقو«دولخلانبهللادبعنبا:لبقو

رباجنبديبعنیا:«هبسنيففلتخاو‹حلاصوبرعًاداعنألةبسنو

ا(برعهوقونهولکا۽ليقو«دوهنبا

.رہیصيةخسنيلورهصيهئابأيفسيلوبوقعينبىولنبتهاقنبنارمعنبىسوم:نيققحلاضعبهيلعيذلا(١)
ميرحتنأاولاقنارمحعةمعيهوىولتنبدباكوياهمساىسوممأنأنيققحلاضعبهيلعودوبيلادبييذلاةاروتلاركذي(۲)

.حالافيحصتبيخيلعلورصمنمليئارسايب!جورخدعبیسومىلعلزنتامعلاورت

ذوبنأوهروهشمانأريفمالسلاامييلعقاحسانبذويةيرذنمدوادنأهوراتخاونيخرؤملاضعبهيلعيذلا(۴)
..ملعااو..فنصملاركذكبرقعينب

س۲۰



ءسوموءعشويو«دواد:فسلابوشعبامنمةعبرأو؟نيعمجأ

:نآلاىلإاوتوميملمهنمةعبرأو؛نيعمجأمهيلعودحمو

ءضرألايفسايلإورضخلاوءءايسلايفسيردإوىسيع

ىمسيو«كلذبچافيعضانيفكارتلاناول:ىلاعتهلوقمهضعبرسفو«ىمعأ

ايفىلامتهلوقلنارمعننیسوم:(فیسلاباوثعبمپنمةعبرأو):هلوق
كبروتنأبهذاف(هلوقىلإ)ةسدقملاضرألااولخداموقاي:هنعريسخأ

نبفسوينبميارفاوأمهاربانبنونلانبعشويو« تودعاقانهاهانإالتاقف

ساىقلايفو«هدعبنمىمومةفىلخهنألسءاهوءابوأءافلاب-بوقمي

دووادو«ىسومةفىلخوةاروتلاماكحأبرمأهنألةفاكلاىلإلسرأنممنوكينأ
ةفاكلاىلإلسرأنمموهونايلسهكحيفو«ېتولاجدووادلتقول:هلوقل

.اليندمويف

هلوقلىسبع<ةوبحلابيأ«(نآلاىتحاوتوميممهنمةعبرأو):هلوقو

نمناساسنبنارمعتنبرمننیسیعوهوېهيلإهللاهعقرلبل:ىلاعت

(ناڪمءانعفرول:ىلاعتهلوقلسيرداَوبوقمينبدوطبسنمناملسدلو

.لماعنبسابملاوبأرضخلاو«¢بلع

رارضخالرضخلايمس(رضخلا)لاتقلاباورمايأ(فيسلاباوثعب)

.هبضرالا

١1۲—



یسعو«ليئارس]وهوبوقعي:ةعبرأءاببنألانمنامسإهلنم

هلل ا..

لدمحأوهودمو«نونلاوذوهوسنويو‹حيسملاوهو

وهەهيستيف:ليقو«ضرألايفسابلإويسوم:ةيسوقنلاةديقعلايفو

دلونم:ليقوسرافدلونم:ليقو«هاربادجغلافنبناكلمنبنايلب
نينرقلايدةمدقمىلعناك:ليقف«كلذريغ:ليقو«مهاربانبليعامسا

برشفةابحلارهتنينرقلايذعمرضخلاغلبومهاربانامزيفناكيذلاربكألا
اتدابعنمًادبعادجوفلل:هلوقبللادارأيذلاوهو«نينرقلاوذهبلعبملوهنم

‹نارمعنبنوراهنبزازعلانبنيسابنبسابلإ:لبق«كاملع(ىلإ)
هيلإهعقربنأهللااعدمسبلاهبنمآولميىلعاوفكتعاوهموقهبذكال:لبق
هبوکربرمافروننماسرفدجوفهعموجرخفتوملاةقاذمهنعرخؤيو

عميقتليوبرشلاومعطملاةذلهدنععطقورونلاهسيلأوشيرلاللاهاسكف

.ماعلك:ليق«مسوملابرضا

همأنطبيفصيملاهيخأدعبهبقعتلبوقعيىمس:(ناممأهلنم):هلوق
لوسرمرمنبىسدعحبسملاامنِإل:هلوقلىسبعو«هللايفصهانعمليئارساو

€ابضاقمبهذذإنوثلااذول:هلوقل-نونلاوذوهو سنويو«¢ڭا

هلوقلدمحأوهودمو«لصوملاضرأنمىونبنلهأىلإهللاهلسرأتمنباوهو
نوذعدوءېدمحأهسايدعبنميايله:هلوقوچهللالوسردمحمله:ىلاعت

حوسممهنالليقو«ضرالايفهتحايسةرثكلكلذبيمس(حيسللا)
٠نەريالاوىمعالاىلعحسمتهثالليقو‹نيمدقلا

نمظفللاطقسفضرألايفسايلاوىسومبحاصوأ٠ىسومبحاصرضخلاولصألانارهاظلاىسوم:هلوق(١)
.ملعأهللاو.اطقسةيسوفنلاةديقعلابنأتيثفاقلطمدحأهبلقيلذإًادبأىحىسوملاقينأنكميالهنألخسالا

رهدلانمانيحالعباودبعدوهيلانأةاروتلاركذدقوليئارساينبءايبنأنمسايلاوبرعلامانصأنممصلعب(٠
.منصلاتيبيأكبلعبهيلعونويمارألادبعورهظياميفهدبعنملوأمهو.نييروشألانعةوذخأ

۳۲-—



؛سيردإو«ثيشو«مدآ:نوىنايرسمنمهالنو‹نيعمجامېيلعو

؟ىسمزعلااولوأ«يهاربإوحوتو«مدآ۽هبرانمشهدادجألاو

.ساىلإوهولفكلااداودازو‹«دحاومساالإ

لوسرلانعرذوبأهلقنامًاعبت<(سيرداوثيشومدآ:نوينايرسلاو)
حوفمنمنوكينأساقلايفدعبيالو«ًاعبسركذمهضعبنأنظأو<ديت

¢ذورمنلاوېهموقناسلبالإلوسرنمانلسرأامول:ىلاعتهلوقلمهارباو
.ملعألاو<صنلاعمهلظحالو«ينايرس:لبق

هلالإنافوطلادعبلسنقبيمهنألحونوشيلاوبأهنألمدآفدادجألاامأو
نيبناتدعلاوبأهنأل«ېمهارباكييأةلمله:لاقثمحبأءامسللانألمهارباو

يفلوسرلاةمأنألهتمألبأناكفرفعللالوسروبأوهوأمهريغوشيرقنم
۰هدالوأحح

&لسرلانممزعلاولوأربصاكربصافل:ىلاعتلاق«ربصلاوةوقلا:مزعلاو
مزحلامزحأو٤هلدحنلويسنفلبقنممدآىلإاندېعدقلول:لاقو

نالادجيمس(حونو)رشبلاوباهنالادجيمس(مدآةثالثدادجالا)

رشفصالامدآيمسوهدالواووهالاقببملونافوطلانامزيفاوقرغسانلا
(مزملااولو)«ميهاربامكيباةلم»ىلاعتهلوقلادجيمس(ميهارباو)

نممزعلااولواربصامكربصاف»ىلاعتهللالاقداهتجالاوةوقلامعلا
هللايضرقيدصلاركبابآملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاسو«لسرلا

۲۳



امهالكليلخلاوجيونمزعلااولوأ

دمتينلاویسیعوسومو

تمزحهشوهتدشويأرلاةدوجوءيهتلا:مزحلاو«امزحوًامزععمجنم

باقملاخرفنالءابرحلانممزحأو6باقعخرفنممزحأ:لثلايفو«عاملا

همامطبءاوبأهءاجاذإةكرحلاةلقيفهلباوصلانأهتبرحتتقوهرغصنمفرعي
قاسنعىلختالءابرحلاوءتاموطقسكرحتولفلبجلاىلعأيفهركونآل

.یرخأبكسمتتحةرجش

ةلأسم

نمينلاو«هربغىلإلاسرإلاوهيذلادبقلاةدايزليبلانمصخألوسرلا
نومبتينيذلال:ىلامتهلوقلمتيالاذه:تلقنإف«معأوهفيحولاهيلعلزنأ
:ملعألاوتلق؟صاخللًادسقتنوكيفيكماملاو«¢يملايبنلالوسرلا

:ىلامتهلوقك«لوسرلالوسراليحولاهيلعلزنأنممالوسرنوكينأنكي
لوسرلا:يرشغزلالاقو«تحضوأوتدافأدقف نينثامهيلإانلسرأذإل

بانكهعمنكيلنإوللانعءىبتييذلاينلاو«ءايبنألانمباتكهعميذلا

لاسورذحلايا«مزحلابتدخا»لاقفرتوىلعمانا:لاغفمانياذامنعهنع

تهبتنااذامثعفشنعمانا:لاقفمانباذامنعهنعهللايغرباطخلانبرمع

«مزملابتدذخا»هللاقفهدحاوبرتوارجفلاتفخاذاىتحامفشيلصا

¬ ۲

 



رمأيلومالسلاوةالصلاهيلعيللاهلعفام:نيېجولعةنسلا

نيذلال:ةيآلايفلاقو1-2الإوتازجعمنمهلدبالينلا:لاقو

بحاصيثلاونآرقلاوهوهياصتخمباتكهبلإىحوييذلا لوسرلانوعبتي

دقالسرو$:ىلاعتهلوقلرظنبانكلايذبلوسرلاهصيصختيفو«تازجعللا
انلسرأدقلول:هلوقو كبلعممصصقنملالسرولبقنمكيلعمانصصق

دقل:هلوقو€كڭىلعصصقتم!مهنموكىلعانصصقنممنمكلبقنمالسر

: هلوقوچمفمقيذلابوتانيبلابيلبقنملسرماج
پىلغتلاببيجينأهلو« تانيبلابمملسرمهتتأل:هلوقوېتانيبلاب

رخأتايآوكلذدجالاضعبنكلو«ىسيعاولتقمهنأمهمعزومهئاعدا
€اخونانلسرأدقلل:وحتيلدتستمل:تلقنإف«آلوأانركذامباوصلاو

:هلوقلًاقلطملسرملااللوسرلاممادارملانأببحينأ«هلتلق«اههبشأامو
٠لسرأردصمبسيللوسرلانأل نينثاانلسرأذإ

امأ«حالطصالايفوةداعلاوةقيرطلاةغلةنسلانأملعأ:(ةنسلا):هلوق
انهدوصقملاوهويفامأو<هبلإبودنملانمضرفيسيلامفتاداسلا

اپمسقوربرقتوألعفوألوقنمنآرقلاربغلعلوسرلانعردصاموهف

(نيهجوىلعةنسلا)مزحىلاامزععمجنممزحلامزحالاقيوةوقلايا
يئامبودنملاو.باقعهکرتيفوباوثهلمفيفامبجاولاف.اهلمعبجاو
.باوٹهکرتيفوباعهلعفينامروظحملاو.باقعهکرتيفسیلوباوثهلعف

٥۲—



هجوىلعلوقلاهنراقاموهلىقفاوملالوقلانمادرجهلعفام:نامسقىلإفنصلا

مايقلاكةيلبجنوكينأامأدرجلالعفلالاقينأكلذقيقحتوءهبرمألا
ًاصاخنوكينأامأو<حابمهنألهيفهبيسأتلابحتسلاف«نابللاولكلاو
لوبقوةوسنعبرألاىلعهتدايزولبللامايقوىحضلاواحضألابوجوكهب
ةحاباوهيفهجاوزأريبختوهئاسننمءاشينمءاوياوءاجراواهسفنةبهاولا
امريغيفهبيساتلاف«ةمألاهيفهكراشيالامكلذريغوموصلايفلاصولا
بوحونمصنلنابهلعفنوکنأامأ.و‹هىلإتودنمكلذنمانيلعمرح

ينعاوذنخ يلصأينومتيأراكاولصل:هلوقلجحلاوةالصلايفهلاعفأك

4امديأاوعطقافل:ىلاعتهلوقدعبعوكلانمقراسلاديعطقو ككسانم
بجوناناتخلايقتلااذإ»:هلوقلةشئاعتربخأايفةفشحلابىغمهلاستغاكو

:ىلاعتهلوقلبرغملادعبرلاورحفلاقمكرهتالصكبدنلاوأ«لسفلا
ةعجلادعبهراشتناكةحابإلاوأ« دوجسلارابداو موجنلارابداوهحبسفلل
نأامإو«ًاماعوأاصاخنإنيىملاةهحىلعربتعااىكارهفاوطكريثكوهو

لولهنألناتلاکبوجولانمةفصلاوةهجلامولعموهوصننايبريغنوكي
ناذألابةالصلاودحلاو«هريغءاضعألاضعبعطقعنتمااك‹امنتناكلبح
هتماقاهلعفاذإةحابإلالاعفأرئاسكةحابإلاوأةبرقلادرعدصقكبدنلاوأ
ملعتملنمهلزنعوه:لىقو‹ةصاختادابعلايف:ليقو٤اقلطمهيفهلثم

ىلإةيسئلابلمحبفةهجلامولعمالوصننايبريغهلعفنوكينأامإو.هتهج
:فنصملالوقىنعموهوبدنلاىلعاندنعةمألا

-٦۱۳-



؛هيلعباقعالاہكرتوةليضفابلمعلاو‹ةلفانوبفهب

.هيلعبقاعيابكرتوةضيرفلمعلااهبرمأواملعفيتلاةسلاو

بوجولاىلعلمحي:لبقو«(ايفهيلعباقعالهكرتوةليضفاهبلمعلا)
چاوېتنافهنعکاناموهوذخفلوسرلا55آامول:ىلاعتهلوقلةمألاتحيف

€هللااكىبحيبتال:هلوقو هوعبتافل:هلوقو<هبىتأدقفهلعفامو

:ةشئاعلوقلو ةنسحةوساللالوسريفكلل:هلوقو«بوجوللرمألاو
هللالوسرينعتةفشحلابسغمنعتلئسنيلسفلااونجوأف«(انلستغا)

.اسفنو

ملوىداتاسًاضيأو¢مرقأفاوعلخفةالصلايفهلعنرفعملخاضيأو

كرمأاملوسرلااتآامىنعمهنأببمجأاوعتمتيلفمتمتلابمهرمأوعتمتي

نأةعباتملاوأيسأتلااذكو«هلعفيذلاهجولاىلعهلمفلثملعفتنأعابتالاو

ناناتخلاىقتلااذِإ»:هلوقنابةشئاعلوقو«هنعىنوأهبرمأاملئت

هلاعبتمهعتقو«يلصأينومتيأراكاولص»:نايبمهلعنعلخو«لسفلابجو
ةفلاخمالإوبدنلاوأةحابألاهنماومېف«کسانمينعاوذخ»:هلوقل

پدنفةبرقممفأنأ:ليقو«فقولاب:لبقو«ةحابإلاب:لسقو«رفكهرمأ

:يلوقو«انباحصألوقهبلعلمحينأدمبيالونسحلوقاذهو«ةحابإفالإو
ًاركنمنكيملوهبلعوأمالسلاهيلعهرضحمبلمفاذإينعأ«ريرقتوأ
زاوجلاىلعلدهركنيملوراكنالاىلعارداقناكوةسيئكلاىلإرفاكركًاحضاو

اذهفجرحتمدقتنإوةعاملاىلعهكحدحاولاىلعهكحنألهريغنموهلعافنم
.هلخسن

س۳۷



ةلأسم

ذئنبحنوكبفلوألاراركتىلعةنيرقتلدنإالإناضراعتيالنالعفلا
لعفلاف«ًارطفمحبصأًابثجحبصأنم»:وحتلوقلاهضراعنإوهلاخسيناثم

راركتىلعتلدوهبىسأتلاىلعةنيرقتماقنإوهيلاهجوتملوقلاوهبصاخ
لمعلاراتخلااهثلاث«ةمألاىحيففخيراتلاليجنإوىخسفيناثلاف«لمفلا

دوجوملاومودعملامعتهتلالدنألوكلذلمضو.هنألىوقأهتلالدنأللوقلإ

.اهىلعقفتمهتلالدنألوسوسحنلاولوقعملاو

ةلأسم

°طوقسلااضيأوءتوشلاةفلبجاولاو«نافدارتمبجاولاوضرفلا

تبثامبجاولاويعطقبتبثامحالطصالايفضرفلا:ةيفنحلالاقو

عيججيفهكرتثيحيبلطيباطخهبقلعتفكريغلمفحبحصلاو
:لىقو‹فنصملاةراشإهبلإو¢هكراتپقاعيام:لىقو‹تاقمللًاىبسهتقو

.هکرتىلعباقملابدعوأام

.ديدشعفدلانألكرشمنيتنسلانمةدحاوعفدنمنأملعاو

— ۲۸



ˆرفكلاماسقأ”:

,لعكرشلاو«كرشرفكؤءقافنرفكنيهجوىلعرفكلا
ىةطغتلاورتسلارفكلالصأنألعا:(نيهجوىلعرفكلا):هلوف

دضوهو«ىرخأقافنلاىلعو«ةراتكرشلاىلععرسشلافرعيفتقلطاو
نيذلانإ«ونلوألاو«معلادوححتارفكلاو

معلازكشمدتعوهو:يناثلاونآرقلايفرثكألاوهو«ةيآلاكمهتزذتأأ

ةيآلا رفكنمولبسهبلإعاطتسانم.تنبلاححسانلاىلعللول:وحن
للاباورفکما(هلوقلإ)ًادبأتاممهنمدحأىلعلصتالوف

رفكنمو(هلوقىلإ)تاحلاصلااولمعوكنماونمآنيذلاللادعولل:هلوفو

مهابكلذ(ةلوقىلإ)ةرمنيمبسمحرفغتستنإل:هلوقوكلذدعب
هكرتالإرفكلاودلايبسيل»:ثيدحلايفو«ېهلوسروللاباورفك
يدصمباوعجرتال»:هلوقو«ريشملانرفكي»:ءاسنلاىلعهلوقو«ةالصلا

ريكوهو«هنيةمعلبرفكدقف»:هلوقو«ضعبباقربرضيارافك
ريىلعهباتلمحنمهللارفغتساو«لوألاهجولالاتحااهضعبيفناكنإو

”بىغشتوفألخرفكلايفةمأللوهانعم

رهدلالهألمفكًادوحجنوكيكرشلانأينمي(:هلوف

یواستيأءةاواسملاهيفلصألاوماوسنمكرىشكةاواسمنوكيوةيونثلاو

ضعبتلعجةلعيل:تلقنإف«تاذوألصفوأةفصيفقلخلاوللانيب

ةلمللاقفضوصخملاةلعركذقتنأباوجلاف«كرشريغاكرشرفكتلا.

۽فلابباوجلاناكلقافتلالاۇسلابتتصصخولو

لوقلااذهباحصأىلعلكشفكرشلل-فدارم.رفكلالهيفاينمناكامففالخلاامأبيغشتوفالخهلوق(١)
دقويلمعلارفكلايفةحيرصلاةحيحصلا,ركفلاثيداحاكلاحبكرشلاهبدارينأزوجيالاميفرفكلاظفلدورو

نودرفكلاب-ثيدحلا-لهأهعربعيو.ةللاونيدلانمجرخمريغرفكهبدارملاوأاهسفنمذهتتاليوأتهلأاولحمت
بحغازلاتادرفمويفكوهورفكبنونققحلاو.ةللانمجرخلاريغرفكلابرفكلا
نوداكرشةلبقلالهأريفكتمعزلوقلاءونمنمبهاذلاةبصعتهبفذفيامف-بيغشتلاامأوانباخضأدنع“امونو.

.نومعزيامفالق“لاحلأنأىلعةلأسملايفبهذملاةقيقحاونييتينأ



:نامجوىلعقافنلاو¢ةاواسمكرشو‹دوححكرش:نہجو

.ميرحتوليلحتقافنو«ةنايخقافت

بذكلاوفلخلاقافنلالصأنألعإ:(نيهجوىلعقافنلاو):هلوق

هودعوامهللااوفلخأابهنوقليمويىلإميولقيفاقافنمهبقعأفل:ىلاعتهلوقل

بذکثدحاذِإ»:هلوقيفلعاهعمجوةنابخلا:لبقو«ڳنوبذكياوناكامو

.‹فلخأدعواذإو«ناخنمتئااذإو

قافنىنعمو«ةوهشبرئابكلاباكتراوضئارفلانممسامةنايخلاقافنو
ليوأتبهوبكترااموقحلاريغنمفالخلالهأهلوقياممرحتلاولبلحتلا

۳ةنادو

عرشلافرعيفو«قيدصتلاةفلنامإلانألعإ«(نامالاو):هلوق

:دىحوتريغو«هلہجعسيالامكلذريغوهبءاجامولوسرلاوهللاةفرعمكدبحوت
لصحةعاطلاتلصحاذإو«ىذألاةطامإولوهناحبسهبللارمأامميجوهو

بوجووةريبكلا.لصحرفكلالصحاذإو«نايإلاوباوثلابوجو
.باقعلا

لمج(ةاواسمكرشو)اشارهللاراكنايا(دوحجكرش)باقعهكرتيفالو

يفناخولوقلابىتأ(ةنايخقافن)اريبكولعكلذنعىلاعتهللكيرشلا
مرحبوهللامرحاملحييا(ميرحتوليلحتقافنو)هعيضىتحلمعلا
ديحوتلاديحوتريغوديحوتنيهجوىلعنامبالا)اطخلالبوأتبهللالحاام
داقتعالاوهانهاهلمعلاوناسللابرارقالاوهلوقلا(لمعولوق.نيهجوىلع

ةلزتعملالوقياكهللاىلعهلابجاوباوثلانأبيعطقلابوجولاالقاقحتسالابوجولابدارملا:باوثلابوجوهلوق(١)
الذإىلاعتهيلعباجيإبالهمركوهلضفضحمبهباوثهللاهيطعيفباونلاقحتسادقفاخلاصلمعاذإدبعلانال
.هتدارأوهلدعبيصاعلابذعيىلاعتهنأك.ديرياللاعفلاهنافللالعبجاو

۳۰



يلعديحوتلاو۽ديحوتريغو«ديحوت:نيبجولعناميإلا
عسيالوهكرتالوديحوتلالجعسيال«لمعولوق:نيهجو

.هلعفالوكرشلالج

هلهجكرشلاو«لاةفرعمدبحوتلانأ:(ديحوتلاو):هلوف
دحوهللاوهدحوملاو«ةينادرفلاوةينادحولابهتفصويأ«تدحوردصموهو

.هنيديناسللاو«بلقلالاعفأنموهو<نونمؤملاهدحووهسفن

هلنايبرارقإلاوبلقلايفةفرمملاوالمعديحوتلانوكيفيك:تلقنإف
فنصلانكل«حراوجلابالمعنوكيالةقىقحلايفدمحوتلانأفالخال:تل

برقتلاولمعلايفبرقتلانمناكامللمعلاىلعهقالطإيفهريغلًامبتحماست
هناحبسهريغلبرقتلانمهيفالللاريغةدابعىلعكرشلاقلطأاك«ديحوت
اذكو.«هلاعفأبسرخألاديحوتىلعلديامنإاضيأو«بلقللةقىقحلايفامهالكو

.هدیحوتلمحنممهربع

:لاقنإف«ال:لاق؟ناسللابقطنلانودحراوجلاهلمعتلهو:ورمعوبألاق

.ھاديحوتلاىلعهتلالدتلق؟سرخألاهلمعم

¢ةفرعملاهينغتالوةدابعلاهلصلخيوةىنادحولاوةيهولألانمهتافصبهللافصينأ

۳



:مالإلاماسقا

هتاقوأزحخآقّيضملاوءضئارفل

لميهيجنمرشاليجسيل٠اراشيشأعيا

تانساوأهتيللاىلإبرهلأريغدبعينأكرشلالمفو
.ةضاخ

ىلعدئازهتقواموهوقييضمامإوهو«فنلكتلاوه:(مالالا):هلوق

هتقوام.وهو.مسومامإو«ناضمروضئارفلاتاقوأرخآودىحوتلاكلمفلا

مازلإلانإلابقنمو«ضئارفلا:تاقوألوأودىجوتلا:نيسفتكلعفلالعدئاز

.هتقوءىجيمهنألعسوملانمفتقولالبقنوكيدق

دقفهعقوأ:ءزحيأفف“ءالتقوةننلكمسوملانأ.حلغاو

نإف.<هزخآ.:.4-معلا:وأ:زجكيفبحي:ليقو«هتقويفهعقوأ

.ءاضقفهرخأنإف«هلوأ:لىقو¢¢ضرفلاهبطقسيلفمدق

,ةرابلابووطقنيالفيحصلوهفنيدخسنيلاذكههبطقسيلفماقناقهلوق(١)

'ءاؤجأ:نه.ءزجيأيفمبهذإولفوه؛امنإفہرغنفلكلماهبفلكلانال-ضرفلاهبطقتب.الا

.رمألاسفنيفةقيقحلاوهوةرابعلاحرصوهكءاضقوهفتقولادعبهبءاجاذإوهادأدقفتقولا

س



.ديحوتريغوديحوتنيهجوىلعرمألا

كتودنمملعفلابلطرمألا-نألعإ(نيهجوىلعرمألاو)لوقا
.«نضئارفلاوديحوتلابرمألاكهكرتعنموتخيببلطنإبوجذؤلاىلإمسقنيو
عنلؤبلاطتإبدنلاىلإو؟كرشهتعيمنلافدبحوتهبرمألالكو
لبهلوصحنإيدختلاىلإو<€نمىمايألااوحكناول
ءاشنمفلهبرومألابطخسلادصقنإديعولاىلإو« ةروسباوتأفلوحن

ءاعدلاىلإو<چاماولممال.ديذبتلاىلإو< رفكبلفءاشنمونمؤىلف

متللحاذإووةبحابإلاىلإو«كيواسينملساقلإلاىلإو«جانلرفغإل
ءچاورلثتنافةالصلاتيضقاذإفلرظحلادعبىالطإلاىلإوچاوذاظصاف

¢€متعيابتاإاونلداشرإلالو¢€رمؤتاملمقإلىلإو
¢ڭاكقزراأاولكلنانتمإلاىلإ«¢كنلياملكبيذأتلاإو
|مننبقرفلاو:ءريخستلاو.ةناهإلاىلإوچةنجلااولخدال.ماركإلاىلإو

ةدرقاونوكفليديتلاريخبسقلاونوردقپالابمزیمتنعرابعةناهإلا

,حصيالبف‹ليدېتلاوةناهإلاوهربخستلانأحبحصلاو«رظنهبفوېنيئساخ

تأل«مازمتسالاريخستلا:لاقيإالو<نابتلااميماعلاصاخلانيبيرفلا
..يفارقلاكلذيفمهوردقو»ريخستلاالةيرجسلاءازهتسإلا

مةهلفوممنيدبانوهنوکبشتامءيربيأكېتلاىأو

اوقفنامحرفغتسالةيوستلاىإو« نوكبفنكفنيوكتلاىلإو

ءڳضاقتنأام.راقتخإلاىلإو4ىلاالذللعبالإو«اركوأ

obe



اوكلماعنإلاىلإو«€نامحرلاهلهدميلفمهرفقتساولءازجلاىلإو
بيذكتلاىلإو«ڳرصباومبعمسألبحجصتلاىلإو<يانينهاوبرشاو
°€ةراجحاونوكللضعبدنعزيحمتلاىلإو«لوقىلع ؟ءادهشاوعداول

‹رابتعإلاوةرواشملاوضيوفتلاوراذنإلاولاثتمالاةدارإوضيوفتلاىلإو

فيلكتلاومازلإلاوهللانمرمألانألعاو«ضعبتحتلخاداضعبنأىفخيالو

.باطخلاوباحمإلاىلعاندنعقلطبوهللالعف

ةلأسم

مدقتاكالموالوقنوكيديحوتلا:دمحوتريغوًادبحوتنوكيمازلالا

وأريىختوأنيعضرفوأعسوموأقمضمضرفامإديحوتلاريغو«هنابي

ريخغو‹لفاونلاببرقتلاكديحوتلاف«هريغوهديحوتمازلإلاريغو4ةيافك

.هليصفتضعبمدقتدقو‹حابملاوبدنلاكديحوتلا

نأبرسفينأنسحألاو«لكشموهولعفلاعمرمألا:انباحصألاقو
لعفلاورمألادوجودحتبفلعفلاةسبالمةلاحإللعفلاناكمإممرمألاقلعت
لمفلانيبددرتلاممالإروصتيالذِإ«ءالتيالاوهو«فيلكتلاةدئافءافتنال
مدقتملانأو«داحتالايفافالخهيلعمدقتينأدبالاذإف«كرتلاو

¢باطخلاهبينعأو«مهفلاوعامسلاتقومدقتلاتاقوألقأو«رمأالمالعا
.هعضوماذهسيلوريبكطسبىلإجاتحتةلأسملاو

‹اعرش:ليقو«اقلطماتدنعبوجوللفنئارقلانمدرجتنإرمألانألعاو

. ۳



ةيالولاماسقأنم

:نيملسملاهللاىلاوىنعمو«هولاوونيماسملاهللاىلاو:لايو

:لاقيالو«هبمهرمأاماولمع:هولاوو«باوثلامحلبجوأ

لالوهسفنهلأیلاو

ردقلاوهو٠بلطلل:لىقو‹بدنلل:لىقو«القع:لىقوةغل:ليقو

:ليقو«اېنمدحاولكيفةقيقحيأ«انيبةكرتشم:ليقو«كرتشملا
اهنيبكرتشملاردقلاوهو«نذإلل:ليقو«عضوامتيأليردياليأ«فقولا

:ليقو‹ديدمتلاونيبةكرتشم:ليقو«اېنيبةكرتشم:ليقو«ةحابإلاو
هللارمأ:ليقو<لاثتمالاةدارإلهتقولبقرمألانألعاو«لاثتمالاةدارإل

:لىقو«داشرإلاوةعبرألانيبةكرتشم:ليقو«بدنلالوسرلارمأوبوجولل

ايفحصألاىلعفيلكتبسيلوهبرومأمبودنلمانالعاو<ةسخلاماكحألل
هبًارومأمهنوکيفو«يعرشكححابملاو«ةقشمهيفاممازلإفيلكتلانأل
.فالحخ

نيماسملاهللاىلوتىنعمو:ورمعوبألاق«(نيماسملاهللاىلاو):هلوق
لهاقفتا:ليعامساانمعلاق4هبمرماباولمعهولوتو«باوثلامبجوأ

املثمنوکاموناكابًاملاعلزبمهذأو«لزبلداعمولاومهللانأديحوتلا

دقهنأومملئابقومرئاشعوةنجلالهأءامسأباملاعلزبمهناو«نوکی

.لزألايفهناحبسىداعو

.١۳.



:ةكنالملاةلمج

ليربجلإءةكئاللاةلمجنهل.نأ.لعت-نأانيلعو

ةالصلاهيلعدمحمىلإنياعلابرلوسرهنألعن هيلاونومالسلاةيلع
نودمحرتلاتمهيلاونومالسإلاونآرقلاونبدلابهاجمالسلاو

باوصلانأمدقتو«داعيملويلاوولاوملوىداعهللانإ:ركبوبألاقو

مح.بوجولاوبوجوهتيالووهللاةوادع:.ورمعوبأ[لاق]«ملعلابريبعتلا

ةوادعلاةفصلانألةفصلاقيالةءارعلاومريغالووهلاقيالشالَيف

ةلضافتمهتيالوالوهتوادعنمنسحأهتيالولاقيالو«للاةفصامنأرمعيبا

هبحاذكو«للامقانلاوراضلاامورضتالالورضتالو«مفنتالالوعفنتالو

:اصخلمىہتنااضةفصباحيإلاويهوملبباوثلادوچووپوجو

ادلو€رظنپاحيإلاوبوجولايفو«.رلعلاىنعمبهنألملمةفصدوجولاهلعج

.اهيلاويملالوهسفنهلالاو:لاقيالو«معلبربعتلاترق

هالوتنوليربجىلإدصقنو«ةكنداملاةلمجهلنأماعننأانيلعو):هلوق

هيلعهللایلصدمحمهليالوسریاولسرلاعيمجىلإنيملاعلابرلوسرهنو

كرسثلاهلعابويلا«كرشةكئاللانمهوكلهجننمو:(مهيلعو

دضقنو)قجهنا.هبلقيفدقتعيؤهناي.ديجوتلاةلمجبرقينأينعينانجلاب

اهفرعينأءرجللدبالءايشأةتس٠ءاملعلاضعبلاق(مالسلاهيلعليربجىلا

۰رانلاوةنحلاومدآودمحموهللا:ةيبرعلاب

۳۹



:خياخلاضيلاتونبطقئاوياممغبور

ءرفكدقفءةنجلامو.لاقوأتجلبةكتالملادنتو

O

 انيلعو<ىلاعتللاهمز.ليعامساانمعهاكحةنسالوباتكنمهيلعليلدالذإ
راغاهمةدحاولكونجلاةلجريغوسنالا.ةلجريغةكئالماةلجنأملعن.نأ

حئاورلابمهفصونم:ليقو«كرشملماجلاو.ةكئالملاةلمجريبغواهتبحاص
.ةوهشلابمهفصوهنألكرشأ

مهفصونماذكو‹«ةيركلاحناورلابىذاتتةكئاللانإ»:ثيدحلايفو

ةرجشنملكأتةكئاللانأ:يدرواملانعلتقنو«كرشأكرشلاولكألا
هتلكرشأةيثونالابمهفصونمو«اعامسكرشألسانتلابميفصونمو«دلخلا

لوبلابالومدلابالو.محللابنوفصويالو«كرشمهتفصيفًاطخلاوءللاىلعدار

نونفيال::لاقنمو.مومتوافتب.الو.ةيروكذلاب.الومونلابالوطوغتلاب:الو

لجرألاويديألابنوفصويوهتوافتمممَقَلخنإ:ليقو«كرشأ'قلخلاءانفعم

.نذألاوهاوفألازةحنحألاوقتاوعلاو

ةئامسخخةريسمةقتاعىلإأنذاةمحشنيبامنإ»:ثيدحلايفو

0سورهلاقو«ءالقعنوفلکمنورومأمنوبستکمنومزام<«ماع

ةقشقالوةقشمهيفاممازلإفنلكتلانآلفىلكتهلعسيوبسقكت:حف

نمول:لامتلاق«میتبغروېقافشاومهفوشنوفلكمپاىلعكلديويبلع

:لاقنمو«نيلاظلايجنكلذكممہجهیزجتكلذفهنودنمهلاينامهنملقي

بحوالو«امباؤشبملعأ:هللاو«فالداهتجإلايفراكرتثأنوصعب



ءلاجرمحلاقيلهو«كرموبفءثانإوأروكذمه:لاقنمو

:لاتهللالاق«زئاج:ليقو‹ليقثكلذ:لق
:لىقو>ةكئاللامه:لىق46لأاحرفارعألالعول

‹بجعمميفموق:ليقو«مهتائیسوتوتساموف

ريغمملرافغتسالانودءيشلكتعسوةمحرلانألمحرتلابمهتيالو«انيلع

نوجحميونوموصيونولصيموةداعلانعنورتفيالمابنوفصوبونيينذم

مهيلعو«تاعاطلاعاونأوتاداسعلانمكلذرينغونورفغتسيو

هيالولانمهباوفلکاممهیلعو<ءيشمدآينبعئارشنممهيلعسيلو«ماحلإلا
عبطآوعبطدقو«نينمؤمللرافغتسالاوبونذلانعفكلاودبحوتلاوةءاربلاو

:لیق«لاجرواغلب:لاقيلهو«فالخءاببنألابمهتيمستيفو«ىصعيالنم
ينبنملضفأمهنأحصألاو«مهمئابطقفاوياممهلبحنو

نمخومشلانمو:هللاهجرورمعویالاقءروهشمفالخةلأسملايفو

لِباقملالوصوونيماسلاىلإيادالوصو|قفايئ07لوقي

0شارنالارۋناوما

¢فلخوًاطخلوقلااذه«مجتاثيسومجتانسحتوتساموق:ليقو«ةكئالللا

هلامعأوهتمتاخلامعألاديسنال«مزالهلديعولافةريبكلاىلعتامنمنآل

.ةطوبحماملك

ةربعالوقلخلاعيججلعهكردمحمانديسةيلضفأيلعازتالوفالخال:مدآينبنملضفأمهنأحصألاوهلوق(١)
لضفأمهنأىلعةيرعشألانموانمروهمجلافءاينألايابامأو,مالسلاهيلعليربجليضفتيفيرشخمزلافالخب

نأبًاراعشأمدآينيبردبلاريعاذغولضفأةكئالماوأةكئالملانملضفأنينمزملارئاسلهفالخلاامنإو.ةكئالملانم
.ءاينألااذهنمدارللا
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|وجرخموق:ليقو«فارس]ريغنمانيكاونادأموق:ليقو

نذإريغبدابجلاىلإ

ةلزنممفسدلوةنجلاىقحتساةبوتلاىلعتامنمنأل؛هنمةلفغهذه:تلف

.مللانذأينأىلإملامعأروصقلنوسبحبفنيقباسلا

ىلعبرضمہڄتایسومهتانسحتوتساموقهللبقال:نسحلانعيورو

ضعبلاراثلالهأوةنجلالهافرعتىلعهللامهلعجموقمه:لاقوەذخۇ

.انعمنآلامهضعبلملويردأاللاوضعبلانم

راثلاباحصأوممتلاقموةنملاباحصأركذهللانألوقلااذهيوقيامو

تطسوتموقرکذنيتلاقملانيبطسوفمهيبیرجاموممتارظانمومتلاقمو

ىلعوباجحل:هلوقفناكملاامأ«ةلزنملاوناكملايفابلاحنيبملاح

تنومعطيمو:هلوقلءاجرلاوفوخلافماقملاوةلزنملاامأو«لاجرفارعألا
اذكو<لمعلاردقىلعءازجلانأملعتل€نيملاظلاموقلاعمانلعجحتاللهلوقو

ىلعهببفتلاهيفولمعلابالإهللادنعدحأقبسيالوامبسحىلعرخأتلاومدقتلا
هاجسيموسومدحاولكنأومهبصقزارحإىلعضيرحتونيقباسلالاحيفةبغرلا

.دحألكمهخبويةاصمعلانأونسحملادادزيوءيسملادتربفموبلاكلذيف

«ريبكبنذاضيأبجملاف«بجعميفموق:لىقو:رمعوبألاق«انعجز

ًاضبأهيقو‹‹بجعلاوهومظعأوهاميلعتفاوبنذتملولد:ړللاق

ءنيمراغلانمهنألنسحأاذه«فارسإريغنمنيدمهبلعموق:ليقو«رظن

.1مهللالوسرنعربخهيفو
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:ملا:اپفرعينأيغبنيءايشآ

سنويلاقوءمهيلاونونيملسملاهللنألعننأانيلعو

ملعأهللاوءافولادجملاذإءيبثبهبلعسنلوهملعاميرقي:بوبحمنالاقو
اذه<مهئابآنذِإريغنمداہجلاىلإاوجرخموق:ليقو«هبلقنمكلذةحص
:لىقو‹ھانقفانملا:ونكرشايرارد{ee:لىفونسحأ

.ملعألاو«رظن.هيفوءادهشلاوءاببتألاو,ةكئالملانمباربشألام

وهورانلاوةنجلانيببورضملاروسلاوباححلافارعأوهفارعألاو

«كرشمكلللهاجلاولسرلاوءايبنألاريغمدآينبنمنيملسملاكلجةفرعم

.€مهنيبءامحرل:ىلاعتهلوقلضرف

لالحتسالاو.برقتلاوابرمألاودنحوتنيماسملاةيالو:ربعوبألاق
..كرشاةئطختلاومزحتلاوراكفإلاو

ةكئاللالجيأ:(ىرخألاريغةلمجلكنأماعننأانيلعو):هلوف

.كرشأ:قرفلا

اجسيروسمبأنيايزكزيبا:ليصفنبسفويمماقلاوبأوه:(سنوي)

لمعلامعلايقاسیحیوہاهوخأووهناکوىاعتهللامہر
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ديبيلكنألعنننأانيلعو-هللاهحر:ءايركزيأ::نا

لہنموةلمجمدا::ونٻو.ةلمجنجلا.ةلمجةكبالملا:.ىرجخألا

تویمدآمہلکهءليينألانألعن:نأانيلعو.ءكرشم_وفكلذليي

مدالسننم

.ىلامت:

۴مدآلسننمئنویمدآمہلکءايبنألانأملعننأانيلعو):هلوف

¢فلاخلاريفكتبجولانيلعبجوولهنألكلذانيلعنبيلفلسرلاامأو
هپنولئاقلاقلمتق؟مہنملسرمهيلإثمبله:نجلاىفيفاوفلتخاسانلانأملعاو

3يلدنباطخلانأل£€نملسرعتابأ:ىلاعتهلوقرهاظب

مهنأروجلاوهيوسنآمهنملوسربمنلنيفلكمونيفلكمنيبقرفالو

باطلايفنيلقثلامجامهتل€كتملسزل:لاقاإو«ةصاخسنإلانم

دارانأنسحألاو€ناجرملاوۇلؤللااهنمجرخيف:ىلامتهلوقکكلذحص

. نيرذنمممموقلإاولول:هلوقلمهيلإنجلانملسرلالسرآ

ىلإ.دمحمثعبينألبقلسرلا:يبلكلالاق:«فاشكلا»يفو

.سنإلاونجلاىلإهللالوروسنإلا

.ةفاكلاوةفانفال
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ميعئارشنأملعننأانيلعبجيله:كلليقنإف«مالسلاهيلع
فرعأال:لاقنمو«كلذانيلعسيل:لقف؟ةفلتخموأةقفتم

هتفرعمنميلعسيل:لاقنمو«كرشموهف«مالسلاهيلعمدآ
ءكرىشموفءًادممفرعأال:لاقنمو«هعدفءيش

۽قفانورفكدقف«ءيشهتفرعمنملعسيل:لاقنمو
ءاوحتيمسوءضرألاميدأنمقلخهنألمدآمدايمسو

ءىرسيلاريصقلامدآعلضنمتقلخاألءاوح

:ىلاعتهللالاق:(ةفلتخموأةقفتمميعمئارشنأمعننأانيلعسيلو)

مالسإلانيدمموبأيأ««ىتشانتاهمأودحاوانوبأتالعلةوخإمايبنألانحن»
مدآلہجنمو«هدالوأىلإلوسرمدآنألعننأانيلعو«مهعئارشمامو

تونُ«هعدف«هتفرعمنميلعسيل:لاقنمو«كرشأ

:لاق«ءاسنألالوأنعهلاسنيحرذيبللعلالوسرلوقنمهتلاسرو

:لاق؟السرماینناکأللالوسراب:تلق««هيلعللاتاولصمدآ»
۰‹ممن

هيلعهللاىلصلاق(ةفلتخمواةقفتممهعئارشناملمنناانيلعلهو)
مالسالامهوبا«ىتشانتاهماودحاوانوباالعلةوخاءايبنالنحن»ملسو

.تالع'دالوأهلوقلريسفتونايب«ىتشانتاهمأودحاوانوبأ»هلوقو؛تالعدالوأءايبنألاوثيدحلا:تالعلةوخأهلوق(١)
.ىرخأدعبةدمبرشلاللعلاوهللاهجرفنصملاةياورىلعفقأملو
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نوفلتخيمنمةعبرأةكئاللانمنيرشعودحأةفرعمًبَحتسيو

ءءيشهتلاسرالوهتوبنالوهمسإةفرعمنمانيلعسبل:لاقممضعبو

نعليعاممإانمعءاكح«هباجيإيفرثأالوصنةنسلايفالونرقلايفسيلذإ
. ىلاعتهللااہمرسبوقعييأ

ءيشهتفرعمنمىلعسيل:لاقنمو«كرشأدقفًادمحمفرعأال:لاقنمو
نمقلخهنألمدآيمسويسلبارطالانيسحلانيالوقوهو<قافنرفكرفكدقف
دوسأورمحأوضببأنيبهتيرذتجرخفثيدحلايفدرؤاذكاملكضرألامدأ

علضنممدآدسجنمءاوحتقلخو«بيطوثيبخوبعصولېسأورمسأو

اذإهنألاهملإ:ليقو«ىرسيلاريصقلا:لبق«هعالضأنم
نيبابفقاباذهو«نوكسلاوةبحلايفغلبأناكهدسجنمةعضبلاكهنمتناك

تبهذنإفءاجوععلضنمتقلخةأرملانإ»:ثيدحلايفو«ءاسنلاولاجرلا

/«اہقالطاھرسکواترسکاہمىقت

زيتنألعا‹(ةكناللانميرشعودحاةفرعمبحتسيو):هلوف

هيلعلخدأواهعمجاذلو<زينمتبسيلةكئالملاو«نم»هيلعلخدتالددملا

هلوقک«نانثا:ممضعبلاقفةظفحلاددعيفاوفلتخامهنالعاوء«نمد

علضنمةارملاتقلخ»مالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعتاياورلاضعبيفويح
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ء.راتلا.نزاجن.كلامو«ةنجلانزاخناوضوون«شرعلاةلج.ةيناغو

اشاو.نانثا.لىقو‹€ديعقلامشلانعونيميلانع»:[ىلامت]

كلذيفرصحال:ليقو«ليللابةتسورابنلابةتس:«روهشملاوهولسللاب

معانورتبياكلمنيئالثوامضبتير»:مالسلاهيلعةلوقللقثوراكتلب

.هىفاکرام

ya

لاقو‹«ديعقلامبشلانعونيميلانع»ىلامتهلوقلیلدبنانثامهضفبلاق

ددعىلعنورصشالمهضفبلاقوءراهنلابنانثاوليللابنانثاةعبرامهضعب

كلوانبرهتالتشيفيبارعألالاقنيحملسوةيلعهللاىلضهلؤقليلدبمولعم
نيئالثوافيتباردقلاهذينيسفنيذلا»هيفاكرابمابيطاريثكادمح.دمحلا
مكيفنوبقاعتب»۷:ملسوهيلعهللایلص:لاقو,0.لوااهبتكي.مهيانوزردتبباكلم

اوتاب,نيذلاجرميفحبصلاةالصدنعنؤعمتجيفاهنلابةكئالموليللابةكئالم
مهومهانکرتنولوقفيدابعمتکرتافیکلوقیفمهبملعاوهومهيرمهلاسيفمكيف

ناازقنأرجلانآرقو»هلوقىنعماذهو«نولصيمهومهانيتآونولصي
راهنلاةكئالموليللاةكئالمهرضحتيااروضحميأ«ادوهشمناكرجفلا
مهشمبلاقمدتبلامعازنميذلالمةظفخلايقءاملعلاتفلتخاو
.امازك..»ىلاعتهلوقلاهنظابۈناهرهاظدابملالامعا.عيمج.نوظفحي

الودابعلابيغب.مهل.ملع:المهضعبلافو(صخبملومعف«نولعفتامنوملعب

مدآينبلامعألةظفحلامننا»بّتكلاضعبيفىلاعتهلوقلهللاالابيغفلاملعب
یلصلاق(مدآينبلامعأالنايكزمنانثاو)«مهبولقيفامىلعبيقرلاانآو
مويونينئالاموبلكيفلجوزعهللاىلعدابعلالامعاضرعت»ملسوهيلعهللا
.(شعلاةلمحةينامثو.)ةيكزتلاىنعميق.اذهناك.نا.ملعاهللاو؟سيمخلا

.كالما.ةيئامث.ليق«.ةينامثلئمويمهقوفكيرشرع.نلمحيو»ىلامتهللا.لاق

.كالنقالانم.ميظعكلفىشوملاو<.فوفصليقو2فالآةينامث.ليقو

ہ4



-كلموظوفحملاحوللاوليئارزعوليفارسإوليئاكيموليربجو

..رلعأهللاوءمالالا

ERE NEBETEEN

:-مالسلاهيلعيتلانعىورهنأيلازغلانعليغامسإانعلقتو
هيلعام,نوبتكيونيطايشلانمهتوظفحياكلمنيتسوةئامسملكلنإ»

رزۇيوارجۇي

هللانوزبكيمروبقىلعنؤفقيمومدعنوءيشلکنوبتکی:دهاجملاقو

مويىلإممنونعليوأنيحلاصلاونينمؤمللكلذباوثو«ةمابقلامويىلإ
 ديتعبقرهبالالإلوقنمظفلبام::ىلامتلاق«نيلاظاوناکاذإةمابقلا

هللايسركيفعبسلانوضرالاوعبسلاتاومسلاتيقلاوللابوةعبسلا
عبسلانوضرالاو.عبسلا:تاومنسلاتيقلاولىلاقيوةالفيفةاقلمةقلحك.تناكل

هللارملاقيوملقلاوءاملاوشرعلاهللاقلخاملوا:لاقهناهنعهللايغر
تلاشقف.تمزتحاف.ةلمنتءاجفهلمحىلعاوردقبملفشرعلالمحبةكناللا

هللايآلاةوقالولوحالوهللاىلعتلكوتوهللابتمصتعاوميظعلاهللامسب
نذابءولمحفاهلوقلثمةكئاللاتلاقفهللانذابشرعلاتلمحفميظعلايلعلا
لکوم(لئاکیمو)ةلاسرلابلكوم(ليربجو)حفنلابلكو(ليفارساو)هللا
نيبنأ:ثيداحالاضعييقو¢هللاو.حلوزالابلكوم(لیئارزعو(باسحلاب

راقصمشولاوينعبلءاضتيهللاةيشخنمعضولالثمريصب

یینعمعاقبماهلالا(ماهلالاكلمو(كلاةهبج)ظوفحملاحوللاو(رويلطلا

عۇرلعۋ.ثدحسةنمألكل»اني«زصهللا.دونيهنافنماةنسارف

`اخيناناكدقوسفنلايل.نيينعملاالكرةبلقوهنقنيفيأ.هغوزيل"يقلييللاعوزرلاوكلماهثدجييذلاثدحملا(١)
:ةيئابلاهتديصقلاقاذغوىمظعلابرحلاكلذ,نمولاقام.عقيفانثدحباماريثكفلاجرلاءالؤهنمةمئألابطق

بابستكا:يدنعوماهإ.بجاصو....:ثدحميلاپيزالو
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نمةعامحجىأثارمأنمهنوظفحمهفلخنموهيدينبنمهل

ءفاقلايفءاتلاتمغدأف'ثتاىقتعملصألاوهمالكوهظفحيفبقتعتةكئالملا

هنوظفحيهنوبتكبفهبلکتيامنوبقعيوأاضعببقعيممضعبيأوأ

هللاسأبنمهنوظفحيوأڳهللارمأبلفءىرقو«هظفحبمهرمأهللانألجأنم
هناظفحبنانثإ:لىقو¢هعامجوهطئاغدنعيمدآلانوبنجتي:ليقو«همقنو

.هيلعنودهشيراهنلاوليللانيبنوفلتخيةعبرأو«هلمعنابتكينانثإو

٠ةا

توملاكلممكافوتيلقلحاورألاضبقىلعلاهلكويذلاليئارزعو

.كبلكويذلا

انىلعضقىلكلامااودانورانلانزاخكلاموةنجلانزاخناوضرو

.ڳكبر

ةهبج:ليقفءظوفحملاحوللايففلتخاو«ليفارسإوليئاكيموليربجو
هضصرعوماعةناسمحهراسمهلوطءاضمبةردنمحول:ليقو«كلم

.كلذك

؟للاقلخاملوأام:دیزنبرباجیلملسمنبدیزببتک:ليف
.ملعألاو«مدقتاأىردأالو«ءالاوشرعلاولقلبهباجأف
لعاوصندقوسكعلاالوءافلايفمغدتالءاتلانأبدرويرضخلااذهيفعبتخاتابقتعملصألاهلوق١١

.امہيفامهريغمغديالوامهريغيلنامغديالورخألايلامهنملكمغديفاكلاوفافقلانأ
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بحجردرفلافءدرسةالثودرفدحاو:ةعبرأمرحلارش

.مرحلاوةححلاوذوةدعقلاوذدرسلاو

ودوةدعقلاودوبحجر:مرحلارهشأنألعا4(موللارهشألا):هلوق

ءللامہمحررثأيفاذك<اہملعيالنميفنورخآددشو«مرحموةحجيحلا

هللالوسرنيبيتلاةدملارهشأيففلتخا««مرحةعبرأاهنملل:ىلامتلاق

لوزنوءلاتقلاولتقلانممرحلارهشألاةنامصلمرحلارهشألايه:ليقف رهشأ
ةححلاوذوةدعقلاوذولاوشيه:لىقو¢ماعبةكمحتفدعبمستةنسةيآلا

ةرشعولوألاعييرورفصومرحلاوةحلايڏنمنورسثع:لبيقو«مرحلاو
باحريسفتلااذهىلعمارحتیمسفیک:تلقنإف«يناثلاعیبررهشنمماب

ةحيلااذنألبيلغتلاىلعوأمهلاتقومهلتقمرحواهبفاونمأمهنأبيرمشخزلا

لوألاعيبررهشنمرشعىلإةدعقلايذنمنورشعيه:لبقو«اهنممرحلاو
ىلإرہشنمنیماعلکيفجحلانوئسنياوناكمهنألةعستماعيفربكألاجحلاهنأل
ةححلبقرلللالوسرجحو«اوئسنيذلارهشلانوغليورخآرهش

يفبرعلاىلعاهيفلاتقلاهللامرح(مرحلارهشالا)«رمعفمكيفنكبناف
الوفويسلااودمغاوةنسالااولصنرهشالاكلتتلخداذافنامزلاكلذ
درسلااماءرهشالاكلتيفلاتقلاهللامرحمامناوحالسلاةعقعقاهيفعمست
هيفنوجحيسانلانافبجراماو.امجاروابهاذةكمقبرطيفجاحلانمايلف
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:جحلارهشأوةدملا.رهشأ

رفصومرجحناوةجحلايف.نمءًاموينورشع:ةعبرأ.ةدملاربشأ

:جحاربخألانممايأةرشعوءلوألاعيرو

نورشع.:ليقو.«.ةححلا.يذنممايةرشعوةدعقلاوذولاوش

..هلکةجحلاوذ:ليقو«هنم

نامزلاماقتساوعوضوملالصألاىإ.ةجحلاوذمجنأبباسحلائوتسافعادولا:
هللاقلشمويةئيمكرادتسادقنامزلانإ.»:هتبطخيف:مالسلاهيلعهلوقل

ناتمشىلابجرورفصىلإ:مرحلارخۇت.تناكبرملانل۽ضرألاو.تاوامسلا:

.برجلاوةرافلاىلإ:ممجامتخجال

رهشأجحالن:ىلاعتلاق«ةجحلا.يذىلإ.لاوشنيفجيلارشأامأو

تادودملا.مايألاو.رثكللابسلغتنوكّفىحضألامويىلإ:ليقو«6تامولعم
وأرسثعلايهوتامولعملانموأىحضألامويةمنملهو.«قيرشتلامايأيه
نممهاانياءىدفوةاروتلاهللالوناۂةيفو>لاوقأ.؟ةلضفلاد.ودعمو.مولحم.

.ىرتاكتادودمملامايألايففلتخادقو مظعحبذبهانيدفولحبذلا

ملسو:هيلعهللا!ىلنضهللالوسرنيبحلضلاةدم(رهشاأ

«تانمولعم:.رهشاجحتلا»ئلامتهللا:لاق[جحلارهشا)هيلالمفحلصلا

س۸



.:تادودعملاوتامولمملامايألا....

تادودعملاوءرحتلامويلبقمايأةرشعتامولعملامايألا
نموهله:رحنلاموييفاوفلتخاورحتلامويدعبماأةئالث

6تادودعملانم:موفلاف؟تاذودعملانموأتتاسولعلل

.دولعمو..مولعم:موفلاقوءتامولعملانم:موفلاقو

:رئابكلانيبزرفلا“

ءكرشلليتاوللا:نبنيبامزرفورئابكلاةفرعمانيلعو

:.لبقف‹رئابكلايفاوفلتخامهنأملعا«(رئابكلاةفرعمانيلعو):هل
صنام:ليقو‹«دحلاهيفهللابجوأ.ام:ليقو«هصوصخبهيلعدعوتام

¢ةريغصالوبنذلك:لىقوءادحهسنجيفبجوأوأ.هعرحتىلعباتكلا

:انباحصأدنعوةنايدلاةلقوندلابامكترمثارقكاةلقبنذؤتةعرجلك:لبقو٠

.مولعمريغومولعماهنمرئابيكلاوةمولعمريغرئاغصلا

اوركذيمهلعفاتماودهشيل»ىلاعتهللالاقرشاؤوعلايه(تامولعملاايالا
ىلابحامايانمام»ملسوهيلعهللاىلصلاق«تامولمممابايفهللامسا
لاق(تاددعملامابالا)«ةجحلايذ.نملئاؤالاةرشملانممايصلااهيفهللا
ةريبكلاؤ(رئابكلاةفرعمانيلعو)«تادودعممابايقهللااوركذاو»ىلاعتهللا
.ةنايدلاةقرو:ةخسن
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ءكرشمهللباذكملاوقفانمهللاىلعبذاكلاف«قافنلليتاوللاو

ءهثعبيملوهوًايبنثعبهللانإ:لاقنمهللالعبذاكلاف

:انباحصألاقءانىلعبجاوفقافنلارئامكوكرشلارئامكنيبامزرفامأو

ىلإكلذهلصويوأ«كرسشموهفقافنلاوكرشلارئابكنيسيزرفيملنم
اهلك:ةقرازألاتلاق«منيبةقرفتلامدعنمسانلاةلالضرثكأنألكرشلا

لضدقفهلوسروهللاصعينمول:[ىلاعت]هلوقل«رفكوكرشوريبك
تلاقو«نآرقلانماملاثمأيفېرملنإمهومتعطأنإو اديعبًالالض
ريبكوكرشريبكاهنم:ةلزتعملاتلاقو«هربغريغصؤكرشريبكاهنم:ةيدحتلا

.ريغصورفكالقسف

كرشهن:اهبلعباقعلاوقسفولالضورفكريبكلا:انياحصألاقو
وأهللادبحوتهراكنإكاصنهبرمأاممءيشلًاراكنإوهللايذكتناكاموهو

هتفرعملہجیوأهدوجورکنبوأةفصوأتاذيفهربغبهاوسوأهقلخمهش

يفكشوأثعبلالجوأاكلموأالوسروأابنوأهبتكنمافرحركنيوأ

اكصقنلاتافصبهللافصووأاهلجعسياليتلاديحوتلاهوجونمهجو

تاعاطلاضعبكرتيوأامىلعصوصنمةيصعبهللاىلإبرقتيوأةببشملاتفصو

«مولعماهنمرئابكلاو«ةرخآلايفباذعلاوايندلايفلاكنلااهيلعهللادعواام

اوينتجا»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقلةعيسرئابكلانابيرقتلاىلعضعبلاقو
«ابرلالكاو«رحسلاو«لتقلاوهللابكرشلا:اوجنتتاقبولاعبسلارئابكلا
بذاكلاو)«نىدلاولافقوقعو(فحزلانمرارفلاو‹املظسانلالاومالكاو

ةفرعمبجوامناوناكامدر۰(هللبذكملاو)نكبملامدازيذلا(هللاىلع
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هللانإ:لاقنمهللباذكملاوءهلزنيملوهوًاباتكلّزنأوأ

بتكلانمهللالرنأامرکنأوأءثوعبموهوًايبنثعبيم

افرحبتكلانموأًادحاوءابنألانمرکنانموهئابنأىلع

تاعاطلاميمجنمهلاعفأبىقلحلاىلإبرقتيوأ كلذبهرمأللانإ:لوقي
لالحتسالاانركذامفلخديو«للاريغةدابعىلإوعديوأ«ةالصلاوحبذلاك
كرسشثلالہجوأليوأتريغباصنهللاهلحأاممرحيوأ«اصنىلاعتهللامرحا
مومتعطايأېنوكرشمكنإمومتعطأنإول:ىلاعتهلوقكلذىلعكلديو

لالحلانمنومرحيايفو«ةتيملانمكلللالتقاماولك:كلنولوقيايف

وأکنممهعبتانمفىلاعتللارمأالمءاوهأنوبتيمنالمارحلانمنوللحيو

امایشلحنم:هنعلقنابفجاجزلالاق«هبكرشأهنيديفهللاريغمبتا

هرمأامعيمجيفهللاعاطأنإو«كرشموهفللاهلحأامئيشمرحوأهللامرح
7

.هللاىلعدارهنالاندنعاذهو«ھاهب

كرتوأءهلللحمريغهفرتقانإىلاعتهللاهمرحامعيمجوهو«قافنهنمو
ىسانلالاومأنمهلكأومارحلابسككهلمرحمريغهيلعبجوأامئيش
ساجنأوطئافلاولوبلاوركسملاوذسنلاورفاوريزنخلامحلومدلاوةمملانمو

هتامدقموانزلانمنطبامواهنمرهظامشحاوفلاميمجومهحئابذوكرشلالهأ

پبذكلانمًاقلطمروزلالوقوةنايلاوةقرسلاويغبلاوفيفطتلاوشفلاوابرلاو

لعفوسفنلالتقو«هملعةوشرلاوروجلاكحوةداهشلاوفذقلاو
رحسلاو«كتأرماوكدبعةقفنولواقلطمحلاعنمومحرلاةعبطقو«نيدلاولا
ناكوثرإلامسقيفروجلاوةرجافلانامألاوةمسمنلاوةببغلاوباقلألابزبانتلاو
.هريغويسولألاتاراشايلهارتولطابلالهأنمةرفكلاةدحللامعزيك(۱)
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‹ڭرىشموهفملنموايېلېج.عسيال«مالسلاوةالصلايلع

ءوسودسحلاوربِكلاوجحاكرتوةاكزلاعنموموصلاوةالصلاكرتوةداهشلا

ةيغرلاوةيبصعلاوةريغصلاىلعرارصإلاوهللاركمنْمأوةمحرلانمسأملاونظلا

...ليوأتلاعمميرحتلاوألالحتسالا.يف

ةلملاو<يتاوللازرفابمأيأ«فاضمفذىلعًادنيم:(يقاوللا):هلوق

نمموأهسفنلةوبثلاىعدانميفاوفلتخامهاملعاو<هريخب«ءافلا.»بعب

هللاىلعىرتفانمملظأنمولل:ىلاعتلاق؟قفاني.وأكرشيلهابنسيل
:لاقوأ»ابينهثعبهنأمعزفللاىلعيذكنمملظأدحأاليأ«ڳايذك
‹يفاعنصلادوسألاوباذكلاةمابيسميفتلزن«ءيشهبلإحويملولإىحوأ

اريكوبهذنمنيراوسيدييفناكمئانلاىربافتيأر»:ليبانعو
نيذلانيياذكلا(متلوأفاراطفامتخفنف(مخفنأنأيلِإلاىحوافينانهأويلع
ةماىسمكرشأاإاولاق«دوسألاءاعنصباذكوةماملاباذك|نيبانأ
ةفاكالإكاتلسرأامو.:لوقيلاو:ةفاكلاىلإمالسلاهملعينلاةلاسرهعفدل

ني.دعسدمعيف.تلزن(.هيلإلزنأام.لثم.لؤنأس):لاقنموچسانلل
هللاقلج.لىصفتنمبحعتفيحولاهللالوسرلبتيناكهمألناثعيجخأحرس

.ءةيآلارخآىلإ:.نيطنم.ةلالشنم.ناسنإلاانقلخدقلول:تلزننيحناسنإلا

,كلبكاتمبتكا:شا.لوسرهللاقف؛نقلااهللاكراتل.:.لاقف
ءهملإ.يحوأاكلإيىحوأ.دقل.اقداضدمتناكنل:.لاقفءامىتكفتلزن

ناموئكلذدعبملسأمةكمع.قحلو.دترافلاق.تلقفقل4:ايذاكناك

ذ]ةردق.نحهللااورقامنو::یلاعت:لاق.‹كرىشحوهفانكذامرکن
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ءكرىشمهكريفكانفلاوءكرشموبفءايبنألانمةلجركنأنمو
.ةمايقلإمويىلإكرشمكاشلايفكاشلاو

ىلعهطخسيهتفرعمتحهوفرعاميأ«ءيشنمرنشبىلعثلالزنأ
اكمهنعىفنفبتكلالازنإوةوبنلاراكنإىلعاورسجنيحهوفاخيملونيرفاكلا
مث«انباحصأدنعهيلعمماذهو«كرشموهفللافرعيملنموهتفرعمتيأر
كرشموهفافرحوأابنركنأنمنأعا:.لجلاهذه.ليصفتيفهللاهجرادب
,:كللاكحفو

استعقدينأ:ةىناثلاوعقدامملعبنأ:لوألا:تالاحهلعماسلاامأو

ةححلاهبلعموقتنأ:«عونلانمدحاويأ.نيبعتريغنماذكه

اذتښفًادمساىنوأمدآانابأعفدينأ:ةميازلاو<هكرشينأهيلعبجبف

ايبايفمدقتاممدقتدقوهکشينأهيلعبحيلبعماسلليفرذعإل
ةسماخاو«.اذهنمعبشأبةلأسملهذهىلعمإلكللامدقتوفالخبانممدآ

عقداممعيماذإةعسيفعماسلانألصاحلاوهملعيملوهساانيبنعفدينأ

نأالإكئيهعشيالتفهلهةعشيلانبنعقداإالإ..ةححلاهلعمقمام

نأماسلالعفبتكلاوةكلتالملاوءاسنألانملما“مفنإابمأوهکرش:

كلملاوفرحااذكو«ةلجلاركنأوللاركنأنمكابنركنأنمنأملعاو

تبذكط:هلوقلو«ةلدأنمامو@هردقتحللااوردامول:هلوقل

اينركنأنمو:تالاؤسلايفو«همېشامو<ادوهاوبذکدقو نيلسرملاداع

نأهيلعفافرعنإو٠<:ءيشهلعسيلففوعيلنإعماسلاوكرشأدقق.

۳



:ةيضابإلادئاقعنم

نإلاقنمالوقولخمريغنآرقلانإلاقنممانمسيلو
ءًاعيمجةيالولايفةلبقلالهأنإلاقنمالو«ةقولخمهللاءامسأ

تإلاقنمالو«ءايبنألانمرمعوركبابأنإلاقنمالو

ملنإوهکرشينأهبلعفهکیرشتذخأنإو«هلشموهفلعفيملنإو
:لاقنإامأو<ًانيعمالسمناكاذإكلذريسفتمدقتدقو«كرشأدقفلعفي
تالاۇسلايفاذكهنماربينأوهرفكينأالإهعسيالفعونلانمًادحاوتركنأ

وايناذه:لاقفنيعنإامأوهللاهجر نابمجسنبهللادبعدمحميبأنع
هنعو«ذخأيلوأذخأهنماربينأعماسلاىلعف«هتركنأكلموأفرح
هفالخىلعناكنإوركذاكرمألاناكنإ:ليقو«كلذهلغاسأهنألكرشأ
نععوحراذهنألهنماربيهنإف«يردأال:لاقوعجرنإو«كرشيالف

.قفانمقفانيابفوكرشملهاجلاهيفكرشيابفملعلانععوجرلاو«ململا

سيل:ةخسنيفوهللامالكبسيلنآرقلانإلاقنمانمسيلو):هلوف
سيليأءانليلوبسيل:انمسيلىنعمو«للاءاشنإباوصلاوهو«ىتولخم

.قلخ.ركنأنمو«اهىفريسفتلانسحأاذهوءفاضمفذحىلعانئابلوأنم
نمرکدنممميتأيامل:ىلامتلاق«للاىلعسيلولوأتموهفنآرقلا

نمجحرلا

نسمسيلواثليلوبسيلهانعم(انمسيلو)ةفرعملجالرئابكلا
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لقنوقعهتلدأترثكو هوعمتساالإثدحمميرنملف:ىرخألايفو
:اوفلتخانإوةيوشحلاعيمجهبلاقو«ءيشطسيعضومانرصتحمسلو

نيباموملعلالهأرودصيفاموىليربجهبلزناموظوفحملاحوللايفيذلاله
يهوهنعةرابعوأ«هنآرقوهللامالكومدقءىراقلاهولتياموفحصلملايقفد
ىنعمبمسإلالهسانلافلتخاو«قولهاوساموقلاخهللانأدقتعتوةثدحم
ةنيرقتلدامووحنلاوةغللايفرسفملانأممقافتاعمىمسللاىنعبمُأةسمستلا

ىنعبهنأحبحصلاو«ةنيرقلامدععمفالخلاانإوةيمسقلاىنعبهظفلةدارإىلع

ىهظفلالهتاذءيجملاهبلإدنسأيذلاف«ديزءاج:تلقاذإكنألءىمسلا
نمنأةئجرملانممالسإلاىلإيمتنينمةعامجبهذوءةعامجوثاكنلافلاخو

يفةيالولاهلتتبثاقحملسمنمؤموهفًالوقهورسفامىلعنامبإلاةقفصبىتأ
صاعالولاشالوقفانمالورفاكبسبلىمقملايفرانلاىلعضرميالوايندلا

.لئاسملاضعبيفبىفشتوفالتخا«قيفوتلاللابو

تفقوالو«ماسنألانموأنالوسررمعوركبابأنأنيلئاقلاىلعفقأملو

.دحأىلإهبسندحأمالكىلع
۳(

يفيتلاظافلالانأمعزنممعزولوزنمقولخم(هللامالكنآرقلاو)انفالخا

ءامسانالاقوهللاءامسايهميلعلاوعيمسلاونمحرلاوهللالثمنآرقلا

ءامساوءامسالاةيمستنآرقلايفيتلاظافلالانافلاقامكسيلوةقولخمهللا

هناليقو«قفانموهف(ءايبنالانمرمعوركبابانالاقنمالو)هتاذيفهللا

اڻاكناومسامنإولئاسميفتفلاخوةيضابالانمتجرخةدحارةفرفلءامساةيديزيلاوةواتسموراكنلاوثاكنلا(١)
هللادبعىلاةبسنةيديزيوربربلانمنطبلةواتسمواهلمهراكتالاراكنويمتسرلاباهولادبعمامالاةعيبمهلكلل
8هالقلئاسميففلاخبيبحنبعييرلامامالاباحصأنمناكيفوكلايوازفلاديزينب هوررجهونوململاالع

-ابذخۇيعورفلايفلئاسمهلوهعمنمو
جراوخلاةالغنمانيلئاقلانارهاظلاوثحبلاةدشعمءاينألانمرمعوابنأةمعازلاةقرفلالعفقأمل(۲)

اهذوذشعماعيرسابنيلئاقلاضارقناناالإةتباثنوكتنأنودةلأسملاهذهةمدقملافلؤمركذينألوقعمبسيلو

.اهولواتيملنيخرۇللاباتُكلاناکىحةيرغةلأسملالعجةعرسبتدابةيلقأوةالغضعبنماهرودصو

يفسيلاٹًاطخومطترانماہیفمطترافةمألانيبهيففالجلامدتحااٿةلأسملاهذهناملعا:لوزنموقولخم(۳)

هحضويقحلاوبهذمرشمهفلاءوسبنوعنشملابهذفناتفلتخمناتهجلاوةطلاغمايفترجامناوقحلانمءيش

‹همدقبنيلئاقلاو‹نآرقلاقلخبنيلئاقلا:نيقيرفلانملكقيرطنيوليلدلايفبوقعيويأنيدلاسممامالا
باهذلاولعجلاولزنلاوثدحملابهللانمفوصوللافحصلملاورودصلايفظوفحلانآرقلاىلعاررصقنولوألاف
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ةيقاب'ةرجحلانأمزحتالوءةدحاوةريسيفنعمتي
لاملحسهمدلمحجنإكافنمالو‹ةكم.حتفدعب

معزنمالولعتريقكرذيةئايدلالعنأمعزنمالو

.مامإمجالومامالقتستةزوحلكنإ:ةيضابإلانمةيفلخلاتلاقو

.عاجإلاقرحاذهلاقنمو«يتو

بفرعةقيقحنيئاطلسلادرلونيمامإلانعةيانك:نيناطلس).:هلوفو

<ماكحألاورومألاذاقنإىلعةردقلاهّنْيسَقلاهجووةراعتسإلادازأوأ

.ءاليتاو:ايلىقيأ« انيبهاناطلسىسومانێتاوي:امتلاق
!وأصتتاوةمينغومسویئابکلالهكيرنشتب2جزاوخلاتلاقو

.نالحفعمتجت.الامك(ةدجاوةريسيفناعمتجينامانآلاقنمالو)كرشم

.قندصلاركبوبامهللاقفمكنموريناانم:نيرجخاهمللراضتالاتلاق
ةلستحاو..مامالآوكجاو.لوسرلاودحاوهللاتاهيهتاهيه٠هنعهللايضر

ءمةكم۔حتف.كعيهرجه«yJملسوهيلعهللایلصلاق(ةرحهلا(

ةفلفلك.نمرفتالولخ»نلاعتهلوقلكرديال.(ةنايدلاملعو)
“هللاملعل.دارلاءاملعلايا.«:نيدلايفاوهقفتيلةفئاطمهنم

.هلام.لحن.همدلحب..نم.عيمج.نآةقرازالاتضعزو4یس.لولتهليواتب

ةقالثدحابلااال«ماسوهيلعهلایلصلاطخاهو

reEوهيذلاءِدَقلأنارقلعورقدقيبيرالذإقالعوهيذلانارا

نعاتضارغاعاذهخارودانفلازتفقحصلملايفظوفحلانعتوكسلابو.همدقب!ولاقفهمالكوهتفصوهللاملع

لرقفملانخغدْيعبلالوقلافخسنم:كلذلااموفحنصلماو.لبيلاةبوتكملامعازلا.يلاغلا:قيرفلا

.امب(ةماللسلاعايقهذهل.لوقلااطسبدقوريغالنيقيرفلاني,ايظفل..ىرت.تنأف:

.-قيفوتلايلع.هللدمحلاو:تافلۇملانمهربايفدجويال

ةدراجعوةيدجنوةقراؤاويرقصمجبحينمةرديتالفابلغمهتملكتقبطاوةةلالاهذهيفجراوخلاعماأر
الرئابکب.ديجوتلا:لهأيرشيةلباجلمهكراشدقوةديقعمهب.ةصاخاميتزيمتناكيخمنععرفتنمو

مهندبعمسجلادحل:هرهاظي,لوقلاباوغلبيذلاهبالليوأتيأ.اميسالومهرتغنعاحاصايبار

4.هلامفردن

 



دىحوتناسا.ةيالووeارظورشتاکولوتملةمامالانأ

اراكنإلاو«دیحوتلالحتسإلاوبرقتلاو«ديحوتاهبرمالاو

.كرشلبجلاوةئطختلاو
يسلايلغو« نوكرلكنإمومتعطأنإوظ::ىلامتهلوقباولدتساوةرحملا

اهوذختاونماسملالزىلإاودمعونابةيةيزفاةجانينبوابدلهأنم:عنقوام

.لهُثيروتزاوجحيمهتدعاقاوضقنو«لمبسلاءاوسنعاولضوارومواومعفايد

pF..مهتحکانمورئابكلا

افصوةعاطلادبعلارثكأاذإملعتريغبكردتمولعلانإ:ةيفوصلاتلاقو
رمبتیقئالتعوانالانم

لالالحملا.لحادايأ.٠لاومألاوهاماداحناب:جاوتلاقو

نوحيمنأنْظَأالضصاصقلاوأدجلاهمزليذلانأل«اقلطمالنظاايف

..معاهللاو .

:.اطورنشلاءافمتساغمقلاىلعبختالةمامإلانإ:ثاكنفلالاق-

نيماسل1جةيالوأمدقت3(ديتنيماسملاةيالوو.):هلوو

اهدوححبوامكرتوءلالحتسإلاوبرقتلاواهبرمألااذكو.‹ديحتوتاهب

اہلمقىلعبجوأللانألہجنمو<كرشاهاغرفليجد

نع,لوقلا.اذهفرعيملوةيفوصلا.لوقوهنيلئاقلانع:فتضصملاهركذامو.ةيرفصلاِتلافو.احيحصتةخسنيف()

نوميمنافبهاذمارئاسنمملعلاةمئأنمريبكعمجللوقلا.اذهنوكينأنوكيامبرقأو.,جراوخلاةيرفصلا
.اهبحاصللصحيصامملابئاوشنمتصلخوهللاىلاعاطقتالابتقصاذإلقعلاآرمنا:نولوقيومالالاملعبكلذ

.تافاشكتسانعجرخيالاذهلكةيمكحخلاتاضويفلابربغينممهمو.لئاتنما.قئاقدوقئاقحلافاشكتاوةوق
.لوسرأةنسوهللابانکنمةدمتسماهنألةيعرشلاموللايفتسيلاهنكلةّيلقعلاةضايزلالهألابلاغةحيخنصقئاقحو

`دمحلاواذهلمتىلدأللئاسملااتاصيوعلاكاردإواقيقحتوامهفنيلماعلاءاملعلابلقىلعنافرعلاضيفيدقو.هللا
..رکباوهنإهفراوعنمانيلعهللاضافأ١ارشکعقاوهلل
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:رفاکوپفاپفرعيملنمةسمخ

ءدوبعملاةفرعم:ًاقحرفأاكوہبفرعملنمةسمحخ

رارقإلاناكاموكرشهلراكنإلاف«ًادىحوتهبرارقإلاناكاملكنأملعاو

لکو«الفنوأتناكدبحوتةعاطبهللبرقتلكو«رفكهراكنإفةعاطهب

.كرشاهدحأبوأمهربغىلإبرقتلكو«كرشةىصعبهملإبرقت

سكملااذكوءكرشليوأتهبحصيماذإللامرحاللالحتسإلانأمدقتو

.دلجحمىلإجاتحملئاسملاهذهثعحاصءافىتساو

 ڭاهمحر خيشلانألعإ:(ًاقحرفاكوهفنهفرعيلنمةسمخ):هلوق

ىةرخآلاوايندلامولعنمنعمجامونمفرشىلعاهيبنتابةنكنلاهذهمتخ

هبيتأينأةسمخيفنسحألاو«اهريغودبحوتلالاوبلقلامولعو
زكامهلوقو ًارسثعورهشأةعبرألل:ىلاعتهلوقك«ركذلناكنإوءاتريغب

مخو«لصفاكعميينأريمضلايفنسحألاو««لاوشنمتسبهعبقامثد

لجرو«حطسلاىلعمالغ:وحن«ةدافإلاةركُتلابءادتبالاغوسو«ادتبم

«اقح»و‹لاغتشإلاىلعةبوصنمةيطرش«نم»و«لوطملايفققحامىلع

لاقو«نيضراعبسىلاهقنعيفهللاهقوطهراجضرانمارشقرسنم»

لوسرابليلقلامكهلليقف«رانلاثرويسانلالاومانمليلقلا»اضيا
وهاذه»مهللاقفبارتلانمءيشهبقزتلافضرالايفهعبصاعضوف؟هللا
ةبالوكلذبينعي(ديحوتنيملسملاةيالوو)تقبسةمامالاطورشو«ليلقلا
٠.نيموصمملاةيالووةلمجلا.
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نأزوحيوةمدقتملاةلمجلانومضمبيأاقحكلذتحيأ«هريغلديكوتردصم

:باوصلاو«نمفرعيلنم:هلوقيفحماستو«اقحًارفكيأ«ردصماتعننوكي
اتدنعهنألكرشلاالمعألاىنعملارفكلابدارملاو«هعمنكيملنمونهلعفيمنم

كلحصتفيكومدقتاكهدوبعمةفرعمدبعلاىلعبحياملوأنألعاو

:هبفصوينألبحتسياموهلبحياموهتافصوهئامسأبهفرعتالنمةدابع
مدشأ:للابسانلافرعأو«هتمظعىتحهمظعيمهتفرعمىتحهللافرعيملنم

هعفتيمللعريقيةكئالملاةدابعلجرهللادبعولو«ةدابعمہصلخأوةبشخ

.كلد

ميدقكتمريصبعيمسديرمرداقملاعيحهلِإهنأملعتنأهللاةفرعمو

ةهجهنمضتالونامزبهدوجودقيال«ةياهنهلسيلمئاد«ةيادبهمدقلسىل

فصويالتانئاكلاعيمجنعيغلاكلاوةزملاولالجلاوةمظعلاوذءناكمالو

كرحولاصتانمنيدودحلاىلعزوجيامهملعزوجيالونيثدحملاتافصنمءيشب

كرديوهوراصبألاهكردتاللءادبلاوساسحإلاواهدادضأوةيرهوجوظقيو
عيمجيهتردقوتامولعملاعيمجيهملعقلعت ريبخلافيطللاوهوراصبألا

,سفنيفءيشعقبال۾ريدقءيشلکىیلعو ملعءيشلبوهوتارودقللا

عفنلاوناميإلاوريخلاهم؛هتئيشموهتدارإوهردقوهئاضقبالإنيعةكرحالو

لصفورمألاربدوقلخلاًاشنأ«ماهوألاهقحلتالولوقعلاهفىكتالءاهدادضأو

يفالوضرألايفةرذلاقثمكبرنعبزميالنأشنعنأشهلفشيال«تايآلا
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۰..۰۰..۰َ«دوجوملاباضّرلاو.

لت44مازاانمالسرلالسزمهلأ

كبرلطيالوطسقلا:نزاومعضونُدعبريصقتلاىلع«ءافؤولا

.اد

تايآلانمحضوأامولوقعلابلالدتسإلابكردتاإهتفرعمنألعاو
...كرىشموهفهفرعيملنمو«لسرلا

هيلاكحاملعمزعلااضرلا:(دوجوملاباضبرلاو):هلوق

دكهومرءاضقبضربلنمعتامإلالجورغللاىفندقوهلوكشو
اضرلا:‹هئاضقبفيكف«ةيآلاكنونمؤيالكبَروالف$:هلوقب

ضربلنمو<هئاضقيفلدعلانأبنيقيلالىقو«ءاضقلادعببلقلارورس

.رفكدققهيلعراجريغللاءاضقیروطخسو-

هلهلعو6(.دقويشلکوالسلاهيلعهتعثيدنسحلاينو

ءاضقلاب٤«ردقلابايذكتهحاتفمناكالإ:رفك..ناك.امد::مالسلا::

نيق.كعلانمۇيالا»:مالسلاهيلعهنعو«ةفلكملكىلعبجاوردقلاو

شعبهنأوهللا-لوسرينأو«للالإلإ.النأةداش:عيبرأب.

ةقىقحغلبتدےنلكنإ»:مالسلإةهملع‹دعب٠

لكباصأامنألعتنأبدهرسف«هرشومريخ:ردقلابنمؤتتجب.ناميإلا.

تاخد:كلذزيغىلع:تمنإو«كييصنلنكيلكاطخأ:امو<كئطجبلنكي
:هلوقلهربمألهتفلاخوهللاءاضقبهئاضرمدعلناكامنإنبيلبإرفكو«راثلا
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6éدودجلاةماقإو

«عامجإلابرفكدقفهيلعًابجاوهربملوللارمأفلاخنم:اولاق«ەنمريخاأ

.كمفتاذهىلعهتفطعاذإاممدقتو<ميضەبناعما

املعفلدوعلاموقتنمةرامتسا:(دودحلاةماقإو):هلوفو

انولمعييأ«روجوجاجوعاريغنممهرمأاكمحلدحامدابعلاىلعهللابجوأ
كثئلوأفهللأدودحدعستنمواهودتعتالفهللادودحكلتلاهنوزواجتيالو

.كلذلمفىلعمهماودنعةرابعوأ نوملاظلامم

هبرمأاملعفو«لالحلاليلحتومارحلارحتنمللاهدحاموهدودحلاو

نموىكرشموهفاهركنأنمو«سانلاملظوقراسلاعطقكهنعىنامكرتو

.دحعمجدودحلاو«قفانموہفاہکرت

نكلءروهظلاعممزاتانِإ«ةيندملاتادابعلاريغيهيتلادودحلاةماقإو

.امادنابجاوركنملانعىمنلاوفورعملابرمألا

امكهيهنوهرمانمهللاماكحادودحلانوكتنأنكمى(دودحلاةماقاو)
امكو«هسفنملظدقفهللادودحدعتبنموهللادودحكلتو»ىلاعتهلوقيف

«مكملاعمىلااوهتنافملاعممكلنأسانلااهيا»ملسوهيلعهللاىلصهلوقيف

لعبجيهللاباتكبةنيبمةعيرشلايفادودحوامالعانينمّؤمللناهانعم
نوكتنأنكميواهنعاورصقيالواهوزواجتينأريغنماهيلالوصولا
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..ىلعربصلاو

عطقلانمكاملاهلعفيامىلعاملعفرعلابتراصدودحلاةنماقإنألعاو

.ملعأهللاو«هلثمناكامكلذريغوبيذعتلاونجسلاودلجلاو

ربصاول:ةغلربصلانألعءإ‹(دوقفملاىلعربصلاو):هلوف

:حالطصالايفو«هجونوديربيشملاوةادغلابميرنوعدينيدلاعمكسفن

ىولبلالأنمىوكشلاكرت:ليقو«دئادشلادععزجلانعسفنلاسبح

مظعأىلإلصوملاوررضلاورطخلانمعزجلايفاحملارفكربصلامدعلعجو
ملوينالبىلعربصيملويئاضقبضربلنم»:لوقىهللانأيوراملطخسلا

اذه:لوقيهنأك:لبقممضعبنعو««يئاوسابرذختىلفيئامعنلركشي

ديعولاوديدېتلاةياغاذهو«هاضربرخآابرذختىلفطخسنيحابرانبىضربال

لصوتيربصلابوربصيوىضربنأدبعلاىلعويضقينأبرللو«للانعلفغنل
لاقحاىلعةينبماهلكةدابعلانلهبالإاهنمدوصقملالصحيالو«ةداملاىلإ

¢ةئالثىلع(ربصلاو)كلذهبشااموبدالاوعطقلاودلجلاومجرلا
ىيسلعريصلاو‹اهيلعرارمتسالاوماودلاوهوهللاةعاطىلعربصلا
ىلعريصلاو‹اهيلعرارمتسالاوماودلاوهوهللاةعاطىلعربصلا‹ةثالث
‹كلذنمهيهتشتامعسفنلاعدروكرتلاوبانتجالاوهوهللاةيصعم

ضعبلاق‹هللاالعفنمطخسلاوعزجلاكرتوهوهللاةبيصمىلعربصلاو
ةجردالانيبامةنجلايفةجردةئامثالثهلفهللاةعاطىلعربصنمءاملعلا

هللاةيصعمىلعربصنمو‹ضرالاىلاءامسلانانعنيباملثم

ءامسلانانعونيترمضرالاىلاءامسلانانعنيباملثمةجردةئامعستهلف
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نإفعزجلاىلإءيشعرسأسفنلاو«بئاصملاونجلاىلعةينبمايندلاوتاقثشلملا
نولبتلي:ىلامتلاق«كلاماكتدروأالإوكلاحتنسحاهترهقواهتسبح
اوكرشأنيذلانموكلبقنمباتكلااوتوأنيذلانمنممستلوكسفنأوكلاومأيف
اذكو< رومألامزعنمكلذنإفاوقتتواوربصتنإواريثكىذأ

هنإدبملامعنًارباصهاثدجوانإ-اوربصالانرمأبنوديةُمَأمهانعلجول

ءادتهإلاوةالصلاوةمحرلاو€نيرباصلارشبوللةراشبلامفلعجو باوأ

توزجيكئلوألةفرفلاو نودتملا(ىلإ)مهبرنمتاولصمهيلعكئلوألف
رباصلاىفكف<متربصامبكبلعمالسلمهيلعملسيوكاوربصاميةفرغلا
.ىمظعلاتاماركلاويلعلاتاجردلاهذه

ريغبمرجأنورباصلاىفويامنإلفىتنمالوهلةماغالاباوثهدعوأًاضبأو

اوريصااونمآنيذلااأايلهبانبررمأبجاوربصلانأةلجلابو« باسح

دحأيطعأام»:مالسلاهيلعهنعو‹&نوحلفتكلعل(ىلإ)اورباصو

نمۇملاريخعيمج:هنعهللايضررمعنعو6«ربصلانمعسوأوًاريخءاطع

موقلاانثروأولربصلابالإةرخآلاوايندلاريخلانيالوةدحاوةعاسربصيف

قايرتوعجاتءاودربصلاو< اوربصاب(هلوقىلإ)نوفعضتسياوناكنيذلا

.هبكيلعفعقا

ذاللاوةعاطلايفةحارلانادقفلمومعلالمتحمي:(دوقفملاىلع):هلوق
لمتحيوقزرلادقفوبوبحملادقفلبئاصملايفذئادشلاباكتراوةصعملايف

۴
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۰دوېعلابءافولاو

هللاملأامداربنألمتحيو«ىقثوملادهعلا:(دوهعلابءافولاو):هلوق

هنعینوهتعاطنمهبرمامعيمجوهمارحرحتوهلالحليلحتنمهدابع

€؟دېعبفوأيدهمباوفواول:ىلاعتلاق«بجاوكلذبءافولاوهتيصعمنم

.دومعلابءافولابنيفلكملاهللارمأدقف

تانامألادوقعنممهنيبسانلااهلعجيتلادوهملاداربنأزؤجيو

اهديكوتدعباوضقنتالو اودهاعاذإممدېعبنوفولاول:ىلاعتلاق

.یفوأویفو:لاق4دوقعلاباوفوأومآنبدلااأي

ننا

اوفوأاونمآنيذلااهيااب(ىلاعتهللالاق(دوهملابءافولاو)اهنمادبام

هللایلصهللالوسرجرخ«نيففطملللىو»لزناللیقودوهعلابينعي(دوفملاب

هللالوسرابليقف«سمخبسمخ»لاقوةنيدملالهأىلعاهارقوملسوهيلع

الآةشحافلامهيفترهظامو٠رقفلامهيفاشفالاهللالزناامريفباومكح

فوايدهعباوفوأو»ىلاعتهللالاق«رطملامهيلعهللاسبحالاةاكزلااوعنم

انديسىلعهللاىلصودهعلابنيصلخملانيفوملانمانلعجامهللا«مكدهعب
.ملسوهبحصوهلآودمحم

(مت)

س١٦۱



ليوطتنودبعصامتحضوأدقوقملعتلانمةتكنلاىلعرسبتاماذه

ماعنابعشلئاوأيفهنمغرف«نيلاعلابرللدجلاو«ةتكنىلعةرغلب
‹ةبرجنمىراصتنلانيماسملاجارخإنميناثلاماعلاوهوةئايعستوةعبراأ

لمفينأحلصيامدجونلتنذأدقوهبعفناواصلاخهلعجامهلا
.نيلاعلابرهللدملاوًاميلستلسوهلآودمحماندبسىلعللاىلصو«رجؤيو

١٦۱—_





سرهفلا

(عيمجنبورمع):ةثالثلاءاملعلاةمجرت

(يخامىشلاردبلا)

(نابلسوبأةمالعلا)

ةمدقملا

دبحوتلاةملكحرش

مالسإلاناکرا

رفكلادعاوق

رفكلاناكرأ

مالسإلامهسا

نيدلالاک

نيدلازرف
نيدلازرح

س۷

١۱

۱۷

1

۲

oY

of

٦

o۸

١۹

۹۹

۹1۷



۹۹نيدلاكلاسم

5ةتسعمةتس
V۸تاولصلاددع

۸حسانلاماسقأ

٦۸ةيالولاماسقا

۹۳ةيالولاىنعم

۱ةءاربلاماسقأ

\.۷لصف

۱.۹نينمؤملايفحلا

۱باتكلالهأيفكلا
٤۱۱سوجلايفكحلا

\\0نكرشملافكلا

١۱۱بتكلاةلمج:ةلأسم

٥۱۲ةنّسلاماسقا

۱۲۹رفكلاماسقأ
١۱۳نامإلاماسقأ

۱۳۲مازلإلاماسقأ

۱۳۳رمالاماسقا

١۱۳ةيالولاماسقأنم

١۱۳ةكئالملاةلمح

س۸٦۱ےہ



للااهفرمينأيفبنيءايشأ
مرخارپشا
جحلارهشأوةدملارشا

تادودعملاوتامولعملامايالا

۱رئابكلانيبزرفلا
ةضابإلانم

رفاکومفےلنمةسمخ

۱۷٦/۹٩۸:عاديإلامقز

س۱۹٦۱

.£\

۷٤\

۱\۸

۱۹

۱۹

\o

\o۸



هيلعفقوتتيذلامالسإلاناكرأنيبنمدحوألانكرلاوهنيدلالوصأملعنإ
ةنيمالسإلاةمألاءاملعوڏدقو.هفئاظوعيمجهيلإعجرتونيدلااذهتايئزج

.ةعساولاثوحبلاوةمجلاتافلؤملابهوصخفملعلااذهبةغلابةيانع

ةلاسرلاكلتاًدروماهافصاوانايباهبذعأواًحرسمهتارصتخمدوجأنمنإو

ناسللاتادرفمنماهرهاوجتمظنيتلا(ديحوتلاةمدقم)بةموسوملاةميقلا

مث يقيرفإلالامشلايفةيضابألاةرسألابلاغناسللازياليذلا-يربربلا

.ىلاعتهللاهمحرعيمجنبورمعصفحوبأليلجلاةمالعلابيرعتلاباهلوانت

اومتهافءاملعلانمريثكنمةغلابةيانعتيقلدقواهريخلمشيواهتدئافمعتل

ناتمالعلامهنيبنماهرهاوجنعفادصألاقيفشتواهاياوطرشنلاهحرشب
نبدوادناميلسوبأويخامشلاديعسنبدمحأسابعلاوبأءاملعلاردبناليلجلا
.هللاامهمحرينالتلاميهاربإ

لخملاراجيإلانيبنايبلايفطسوتلاناميقلاامهاحرشهبزاتمااممو
اهلامجءاوهتساونيحرشلانيذهءانسقارشإنمتدازدقو.لمملاباهسإلاو

وبأمامإلاةمالعلاانخيشامهدايجأاهبلحيتلاةيسفنلاقالعألاكلتبولقلل

تاقيلعتلاكلترطسيذلاغيلبلاةعارببىلاعتهللاهمحرشيفطاميهاربإقاحسإ

...ريخلكعيمجلاهللاىزج..امهيشاوحيفةديفملا

0 -Publishing and Distribution

88 Chalton Street, London NW1 1HJ Tel: 44 (0) 20 7383 4037 Fax: 44 (0) 20 7383 0116

E-Mail: hikma_uk@yahoo.co.uk Website: www.hikma.co.uk

  


