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ةمدقملا

اهدنعفقييتلاو«ةميظعلاةيمالسإلاةراضحلايفةزرابلااياضقلانم

ماظنمالسإلانأنوثحابلاءالؤهكردأثيح٠«داهجلاةيضق«اليوطنوثحابلا

.اعمايندلاونيدلارومأللماش

داصتقالاوةسايسلارومأيفةيساسأئدابمىلعهصوصنتوطنادقف

ةفلتخلاةيخيراتلاثادحألاناو؛يركسعلاركفلاوداهجلاولبعامتجالاو

ةديقعلانيبو؛تايداملاوتايناحورلانيبماتلاماجسنالاوقيسنتلاىدمتبثت

.تالماعملاوتادابعلاو«عيرشتلاو

نأيغبني؛يمالسإلاركفلايفداهجلانعمالكلايفلخدننألبقو

لذبءدبيذئدابينعتاهدجنثيحنيملسملادنعداهجلاةملكفرعن

هجتي(داهجلا)ظفلقلطنامدنعو؛ريخلابالجتساو«رشلاةعفادميفدهجلا
انعمأاماذإاننكلو«لاملاوأسفنلابةكرعملاىفداهجلاىلإةلهولوألريكفتلا

يمالسإلاركفلااهلمشداهجلانماعاونأكانهنأاندجوًاقيقدتوًاثحبرظنلا

.ةملكلاداهجو؛سفنلاداهجاهسأرىلع

اماريثك«اهدهاجنيتلاسفنلانأل؛ربكألاداهجلاوهسفنلاداهجو

ءرشلابهلسوسوياماريثكيذلاربكألاناسنإلاودع«ناطيشلااهيفيفتخي

سواسوةمواقموسفنلابيذهتناكانهنمو؛ةياهنلاءوسىلإهرجيو
ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرانربخياذهبوربكألاداهجلا؛اهيفناطيشلا

نمنيرصتنمنيرفاظمهتدوعدعبهباحصألمالسلاوةالصلاهيلعلاقثيح
امواولاق(ربكألاداهجلاىلإرغصألاداهجلانممتعجر):كراعملاىدحإ

.(سفنلاداهج):لاق؟هللالوسرايربكألاداهجلا
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اهيفمواقيو«هسفنناسنإلاهيفعراصيداهج«ربكألاداهجلاهنامعن

ليملاىلإتعزنوأتلواحاماذإرشلارصنعاهيفعمقيو«ىوهلاوحناهليم

.باوصلاوريخلاةهجىلإاههجويهنألو«ءوسلاورشلاوحن

؛ناطيشلاسواسووسفنلارورشةمواقمبالوأمالسإلامامتهادجنانهنم

؛قحلاملسملاءانبلادادعتسا«ريخلاءانبلابوصاههيجوتىلعلمعلاو

تحلصولهنألو«ةنئمطملاسفنلابحاص«ريخلابةرامألاسفنلابحاص

..رشلاوناودعلاةهجاومعيطتستةوقناسنإللحبصألسوفنلا

رجتدقةملكلاهذهنألداهجلالضفأنماضيأهنافةملكلابداهجلاامأ

داهجلاىلعمهثحوسانلاةوعدحلاةملكلمشتدقو«بعاتملااهلئاقىلع

لوسرلالوقيكلذيفوةبوتكملاوأةلوقملاةملكلااضيأاهنمومهميلعتوأ
مكلاومأومكيديأبنيكرشملااودهاج):مالسلاوةالصلالضفأهيلعميركلا

..(مكتنسلاو

مالسإلايفداهجلانمىمسألافدهلانأىلإانهريشننأدبالنكلو

لدعلاوريخلاساسأىلعموقيلماكتمديدجعمتجمءانبىلعلمعلاوه
ةعيرشلاتءاجيذلاديدجلاعمتجملاهنا«ماظنلاونوناقلاهدوسيو«ةاواسملاو

ءاجدقلف؛الضافايلاثماعمتجمهنملعجتلو؛هميقتلوهيلإوعدتلءاحمسلا

امكمهارخأومهاينديفمهتداعسوسانلاريخ«ريخلاىلإةوعدللمالسإلا

انلروصدقو:هتوعدقيقحتللئاسورسيلاوميلسلاركفلاوةمحرلانملعج
.ةفيرشلاةيوبنلاةنسلاهتلصفامك«ةريثكتايآيفرومألاهذهميركلانآرقلا

ىلإوعديملسوهيلعهللاىلصيبنلاراستاميلعتلاهذهءوضيفو

هرصاوأونآرقلاميلاعتنمالعاج؛ةنسحلاةظعوملاوةمكحلابهللاليبس

؛ضرعأنمهنعضرعأو؛باجتسانمهلباجتساف«ةوعدلاهذهلةليسو

اهقيرطىفةمكحبمالسإلاىلإةوعدلاهيفتراسيذلاتقولايفهناو
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تالاجررابكنمةمواقملاو؛تابقعلانمريثكلااهلباقئداهلاىملسلا

نمةةغلابلاةوسقلاوناودعلابناجنايحألاضعبيفتذخأثيح؛شيرق

هلوسرهللارمأىتحاذكهو؛يلعفلالتقلاولب؛لتقلاريبدتوبرضوءاذيإ

ترشتناثيح«برثيراصنألارادىلإةرجهلابمالسلاوةالصلاهيلعميركلا

ةوعدلازكرميهةنيدملاتحبصأو«جرزخلاوسوألانيبقحلاةملك

.ةيمالسإلا

ةرارماوقاذو«ءاذيإلافونصىتشلاوضرعتةكميفنوملسملاناكاذإو

ناف؛مهيلإنيبرقملابرقأنملبشيرقرابكنمبيذعتلاوداهطضالا
دشأةوادعيفلثمتيرخآنولنماناودعهجاويهارنةنيدملايفمالسإلا

ءادعألااوبلأو«اهومواقو«ةديدجلاةوعدلااوضراعثيح«دوهيلاهللاءادعأ

نأمالسإللدبالناكف؛هلتقوهئاذيإىلعاورمآتو؛ميركلالوسرلاىلع

ةسايسلاتماقدقو«هئادعأوحنةملاسملاةسايسريغةديدجةسايسجهتني

قوقحظفحو؛«ناودعيأدضسفنلانععافدلاساسأىلعةديدجللا

تلزنو؛ةديقعلاةمرحنععافدلاوةكميفمهرمأىلعنيبولغملاونيمولظملا

عافدلايفاسوردمهنيقلتو؛مهقحسوءادعألالاتقىلعثحتةميركلاتايآلا

دقلو«مهتماركومهتزعونيملسملاةيرحىلعظافحلاو«مالسإلامرحنع

ثيحنمهتلصفو«داهجلارومأةديدجلاةيوامسلائدابملاهذهتروص

ةبالصلابتباهأو«هبادآو؛هدصاقمو«هبابسأنايبو«هلدادعتسالا

؛مالسإلاةبيهضرفلمهتعراقموموقلاةدلاجمىلعتثحو«ةيحضتلاو

ماكحأتحضوأو«نيدهاجملاوءادهشلاةلزنمتنيبو«رارفلانمترفنو

.اهمظنومئانغلاوىرسألا

ذخأتاهبةلصتملاتاميظنتلاوةيركسعلاوةيبرحلاتادادعتسالاتأدبو

؛ةفيرشلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلائدابموسسأىلعموقتاديدجالكش
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هللاةدهاعماهقناعتواهنضتحتمالسإلاةيارلوحةيمالسإلاقلايفلاتفتلاو

ىلإاهقيرطديحوتلاةرعدتدجوو«ةقافخةميركةرحاهيلعظافحلاىلع

تحتةيبرعلاةريزجلاتوضناو؛اجاوفأهللانيديفسانلالخدو«بولقلا

سرافوقارعلاوماشلادالبىلإةيدمحملاقلايفلاقلطنتلفينحلانيدلاءاول

تبثيومكرصنيهللااورصنتنإ)نيملسملارصنبهدعوهللاققحيلو

.(مكمادقأ

وحنمهراظنأتهجتاىتحرصموماشلاحتفنمنوملسملاغرفنأامو
يذلاوملاعلانمءزجلااذهيفمالسإلارشنلةدعلانودعياوذخأف«برغللا

يفةيمالسإلاةلودللنيمألاصلخملاظقيلاسراحلاهمالسإدعبىحضأ
تايارعفرتلةنمؤملالفاحجلااهنمتقلطنايتلاةيسيئرلاةباوبلاو«برغلا

.سناربلالابجىتحءاخإلاوةيرحلاوقحلا

خيراتيفةديدجةلحرمتأدبةقطنملاهذهلنيملسملاحتفبهناو

عيمجلةبسنلابةمساحهذهحتفلاةيلمعتناكدقف؛ةيمالسإلاتاحوتفلا

لكشبةيقيرفألاةراقللةبسنلابةلاعفو«يقيرفألالامشلايفةعقاولانادلبلا

يفبرغلملاهبعتمتييذلايجيتارتسالاعقومللارظنكلذو؛ابروأاذكماع

ةقطنملاهذههللاابحدقف«يبرعلاملاعلانميبرغلايلامشلانكرلاىصقأ

.قراطلبجقيرطنعابروأىلإلهسلاذفنملاربتعياعقوم

حلاصلبرغملالبقتسموةيوهةلكشمةيمالسإلاتاحوتفلاتمسحدقل
ةدعربعهلكاذهمتدقلو؛هيفةعجراليئاهنلكشبمالسإلاوةبورعلا

نمهريغوعفاننبةبقعمهردصتينيمهلمءافكأنيملسمةداقلضفبولحارم
اوحضو؛مالسإلاوةبورعلاضرأةيكرلامهئامدباوورنيذلاةداقلاةرقابع

ةميركةزيزعةرحضرألاهذهىلعظافحلاليبسيفسيفنلاويلاغلاب
يبرعلابرغملاومويلاكلذذنمو؛لجوزعاهقلاخلالإنيبجلائطاطتال
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يرقفلادومعلاةباثبىحضألاعفلاهطاشنو«يجيتارتسالاهعقومبماعلكشب

هلهأاممةقطنملابوعشةدحويفدئاررودنمهبماقامبةيمالسإلاةمالل

؛روصعلاربعةيراضحلاتارايتلافلتخمهتقتوبيفترهصناىقتلمنوكيل

.خيراتلاىدمىلعءايفوألاهلاطبألتلجسيتلاةدلاخلافقاومللو

؛ةايحلانوؤشفلتخميفلاجرلاةقلامعبرخازيمالسإلاخيراتلاو

ةيصخشلاو؛اهتلاسرلةصلخم.اهنيدبةزتعم اهناميإبةيوقةزاتمتايصخش

دكؤي«عتمباهنعثيدحلاو«مالسإلامالعأنماملعربتعتانهاهلمدقنيتلا

ءاملعاعيمجمهبتعفدثيح؛لاطبألاءالؤهيفمالسإلاحورهتلعفامانل

يف؛راخفلاودجملاتاحاسىلإنييسايسةداقو؛نيركفمونيثدحموءاهقفو

؛سردلاوثحبلامهدعقيمل؛نينمؤمللوهلوسرلوهللةزعلانوبلطيرحبلاوربلا
اورفنو«عجاضملااوفجف«هللاركذنممهتنسلأتلمالو«مهبولقتلفغالو

هميلاعتبمالسإلاف؛مهسفنأومهلاومأبهللاليبسيفنودهاجيالاقثوًافافخ

نمململكبعفدو؛ًابجعاجزمبوعشلاجزمةميركلاهثدابمو«ةحمسلا
كلذلعاطتساىنأودجوامثيحقحلاةلاسروهنيدةلاسريدؤييكلرطقيأ

.اليبس

؛سفنلاريبكةمهلاىلاع؛ةيصخشلايوقهللاهمحر انخيشناك

فتاكتالو«بكارملاعمجتهدضعنمتفيمل«ةعلطلابيهم«ضأاخلاطبار

هنيعفهمزعوهردقخيشلانعيلاعلابابلافرعنأناكو«ءادعألاعومج

رمألابماقف؛هتوخنوهتمههبتلعو«هملعهعفردقف؛سلبارطىلعاريمأ

ىتحهتمأةيضقليبسيفداهجللهسفنرذنو«ةنامألاىدأف«مايقريخ

الجسدجمللجسيفرطسنأدعب«ةايحلاوضبنلانعرهاطلابلقلافقوت

بحنمهتمأبولقيفجلتعياملنايبلاقيمع«ةروصلاقرشم؛يناعملاقيقد
.ءاحمسلاةديقعللصالخإونطولل
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نييسلبارطلانيدهاجملاميعزينورابلااشابناميلسةايح)بتكىفءاج
ةنيدمبدلوهللاهمحرخيشلانأينورابلامساقلايبأهفلإللص

نعبشاملهناو«م1878ماعلالخ(وطاسف)ةيفرصتمةرضاح(وداج)
غوبنلالياخمهيلعترهظو؛ةيميلعتلاهلحارميفاردانءاكذىدبأقوطلا

ىلإبحلاكلذهعفدىتحةيبرعلاوةينيدلامولعلابحأو«رغصلاذنمةردقملاو

؛هنطوىلإلفقمث«رصمورئازجلاوسنوتتاعماجيفهمولعىقلتينأ

.ةينامثعلاةلودلاةسايسبقلعتياميفةصاخءارآهلتناكو

عرشةرهاقلابرومألاهلتماقتساامنيحو«م1907ةنسرصمىلإرفاس

؛اهاوسوتارمتؤملاوتاعامتجالاورشنلاقيرطنعةينطولاهتوعدةلصاوميف
ةعبطملامسابتفرعةعبطمةرهاقلابيلعدمحمعراشيفحتتفاثيح

اهرادصإلصاويلظو«(يمالسإلادسألا)ةفيحصرادصإبماقو«ةينورابلا

عباصأتدتماىتحنيغلابةراهموقذحو؛نسحهيجوتباهتسايسةرادإو
.اهرودصفاقيإو؛اهدادعأةرداصمبترمأفاهيلاينامثعلاذوفنلا

يف'باتكللشيفطميهاربإقاحسإيبأخيشلاةليضفةمدقميفءاجو

خيشلاةمالعلانباينورابلااشابناميلسةمالعلاهنأبينورابللهتمجرت

نمةهازنلاوبرحلاوةسايسلاوملعلاونيدلالجرينورابلاىيحينبهللادبع

.هسفنينورابلالوقيامك-(ةيناوربلا)يهوةينامثعلاةيبرعلاتامورألا

ثيحرئازجلاببازيميداوىلإملعلابلطيفهتلحرركذيهارنمث
فسوينبدمحمخيشلاةمئألابطقمولعلارحبنمفارتغالاىلعفكع
راهنلاوليللالصاوو؛قالطإلاىلعذئموييضابالابهذملاعجرم؛شيفطا
هدلبىلإًاعجارركملعلانمهيلاوبصيناكامذخأاذإىتحنينسثالثةدم

/7١ط١١ص؛نييسلبارطلانيدهاجملاميعز-ينورابلااشابناميلسةايح١

.ينورابلامساقلاربأماح48ه77
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ملاعيفاهزربيوهتافلؤميفيملعلاهجاتنإرهظيذخأثيحرصمىلإمث

هتسايسرهاظمنمارهظمتناكيتلادسألاةديرجيفمث«تاعوبطملا

.يلاوعلاويلاعملاىلإهحومطو

هنحتمانأدعبرهدلاغباوننمةغبانهيفديمحلادبعناطلسلافشتكيو

ةنسىبرغلالبجلانع(ناثوعبملا)سلجمىفاوضعبختناف«ناحتمادشأ

نعرمشف ايلاطياعمبرغلاسلبارطبرحتبشنثيحماخالااح

ىفتدهاجف«هللاهسفنتعابةوُقةسوقنلبجنمدنجو«دحلاقاس

دالبلارئاسنمنيدهاجملاقرفاهيلاتمصنامت,هداهجىقحهليبس

ملاعلارهبىتحلوجيواهبلوصيذخأفينورابلاءاولتحتةيسلبارطلا

نايعألاسلجمىفاوضعبختتناوىلاعلابابلاهنأشربكأف«هتدايقب

رعؤميفةيروهمجسسمأهنأدحىلإسلبارطيفهداهجغلبوّينامثعلا

.هبفرتعتايلاطيإتداكوِ!'انايرمث

لاحرلاطحىتحلمألاوحاجنلاولشفلاوةبيخلادعبرئاودلاهبترادو

يذلاذكنآىلعنبنيسحفيرشلاةوعدىلعءانبةسدقملاىضارألاىف

؛لابقتسالمجأهلبقتساو؛ةسدقملاىضارألاىلإرفسلازاوجهيلالسرأ

لصيفنبروميتناطلسلاىلإهأبنغلباملو«هباحريفلزنو«هتدافومركاو

؛ةميركلاةوعدلاهذهلباجتساف«طقسمىلإمودقلاىلعهشحتسيلسرأ

ناطلسلاهلبقتساونامعنمةرماعلاعوبرلاكلتيفلاحرتلااصعىقلأو

مظنلاحالصإيفمهاسفهتدافومركأو«هببحرولابقتسالمجأروميت

ملسملكاهيلاوبصيةياعغىلإغولبلاسملتيفادهجلأيملوتارادإلاو

.ةقيرعلاةلودلاكلتيفةوقلارهاظمزاربإيفنينمؤمللوهلوسرلوهللصلخم

نايكتاذةمألاتحبصأو؛يساسألانوناقلانورمتؤملاهيفنودروهشمرمتؤم-١

؟طينورابلااشابناميلسةايح(ينورابلامساقلاوبأ)ماظنودنجونوناقتاذيسايس
.١١ص/
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ملقب)هتايحراوطأيفاشابينورابلاناميلس)باتكتاحفصبلقنو

ةنس؛اه76١ةنسعبطيذلاو«ىناثلاءزجلاميهاربإجاحلاناظقيلاىبأ

لخاودىلإةيناثلاهتحايسىلعملطنلرئازجلابةيبرعلاةعبطملايفم17

خابسلانمالكرازهنأهلئاسرنمحصتيثيحلامعأنماهفنتكيامونامع

الابقتساكانهلبقتساهنأوارباولباقلاونسحوبينبدالبوىورنوىكزأو

نمخابسلاةدلببرمينورابلابكومنأ(١٠ص)باتكلاىفءاجامك

؛يلاهألالبقنماراحالابقتسالبقتساهناو؛ىوزنىلإهقيرطىفاربادالب

نافلخنبهللادبعخيشلاناو«لفحه744١1ةنسرفصموييفهلميقأو

:تايبألاهذهباهمتخةليوطةديصقىقلأيمضهجلا

ةجهبتءاضأرادلاهذه

نيرظانللاهن_ححىلجنو

ىجدلافاضنضكثلللامولقهب

نيقحمل|رانمنيدلاةولق

يذلاينووبلاناميلساذ

نيمرجما:امساجيهلايفراص

اعمايندلاونيدلارخفزاح

نيعمايارصنواقيفوتهدز

امئادىهلاقحلارهظأو

سردملايحاورلاناميلسنبملاسخيشلابيدألاىقلأيكزأازكرميفو

:تايبألاهذهاهنمئزتجن؛,ه1744ةنسرفص77/مويةديصقيكزأعماجب

١١



نسحلادفولابةمألارشب

نمزلاردبانرادىفاوثي_ح

اجحلاروفومةلملارصان

نمودايأقلدخلاعموم

ىضترياللاقمرانلاغلبأ

نسحجيرختبلوقلايفطصي

:لوقينأىلإ

ىلعداسنموناميلساي

نهيملادجمةمألاهذه

ايوعيبرضرأللتنأ

نمزلايفذالموفهكتنأ

ىروللادهعظفحينمتنأ

نمنعانوصضرعلانوصيو

.تايبألارخآىلإ

ثيحىوزنىلإينورابلالصو؛ه1344ةنسلوألاعيبرلئاوأيفو

لوألاعيبرنمةعمجلوأيفو«بيهمبكوميفيليلخلامامإلاهلبقتسا
؛ىوزنعماجباباطخةعمجلاةالصدعبينورابلاىقلأءه1744ةنس

:تافطتقملاهذهاهنمركذنةديصقو

لئالدنيدشارلارصعلتدبو

ءانسةارغلالببجنمحالذإ

تقرشأودالبلاةطساوءاضأف

ءاحمسةنامأسمشنامعب

1



:اهنملوقيو

ةمجقئاوعلافرمشوضهناف
ءاقرخةسايسنامزلااذلو

ةريحبتاحجارلالوقعلارذت

ءاكذهيدلنماديلبىريو

ىلعفكعاوهلاجرلاضقلالخ

ءاودماظنلا_فدنجميظنت

:اضيألوقيو

اهنيزتلابجلاىلعنوصحلاىرأو

ءامشفلاةيارلاكلتجاتلاك

ىبرلااهقعاوصتفذقنازتهت

ءاجرألااهئادصأنمقيضتو

هنإلئابقلابيعادتلاحماو

ءادوسةنحموودعلامهس

تقزمتفالخلابابولقعمجاو

ءاولنهتاتسشمضيىتسح

ادقاعكفرطلو(لصيف)لبشلو

ءاقتشقاقشلافرجانخلاهعم

لبقملنلمعاومدقتامعد
ءافووةمه(لصيف)لالف

1



:لوقيفبولقلاةدحووفصلاعامتجاىلإوعديو

اوقرفتتالواودحتاكلانهو

ءاوحندهشملواودهاعتو

اوركذاوقرفينمسواسواوعدو

ءالقعلادعسيلدودجلادجم

عامتجاو«عدصلابأرىلإايعادهلوقىلإانبلصيىتحاذكهو
:ةملكلا

دصارمبادعلاونحاطتلاامأ

ءالبوةلذمعيمجلاىلعف

هنيديفصلخمةحيمصنيدذه

ءارطاالودماهباشام

هلهألحيدملاكرتؤؤماينا

ءاجيهلااهرافظأتبشنأذم

لماكحيدميحصنيففرذعاف

ءانثةارنلابطقايكيلعو

١١ص/؟جناظقيلايبأل(اًشابينورابلاناميلس)باتكيفءاجامك

درويمثاميظعالابقتساهولبقتسااهلهأنأو«ءارمحلاةدلبرازينورابلانأ

-لوقيثيحهسفنىنورابلاناسلىلعءاجامكةلاسرلاهذهربخفلؤملا

:هللاهمحر

ءاضقلاةطخدلقتناكيذلايربعلاديعسنبميهاربإخيشلاغلبامل

انوعدو«ءارمحلادالبنايعأو(فونت)ىلإانهجوتربخ(قاتسرلا)ةنيدمب

اهلهأانلبقتساوفونتنممويفصنةفاسمىلعيهو؛اهيلإهمدقتفةرايزلل

؛برطمرظنمءارمحلاىلإانلوخدلناكو«نيليمةفاسمىلعانابكروالاجر
ل



اهعرازمنيبرمثانكو؛باحسلاكوجلاىفمهعفادمومهقدانبناخددبلتدقف

تامداخلاوتانبلاددعغلبدقو4رهملاوليخلاولاجرلاانبفحتءارضخلا

؛ةئاملاوحننهسوؤرىلعجاجزلاباوكأبةاطغملاءاملارارجنلمحييتاللا

ىرتو؟براشنملهنيداني؛الامشوانيميءابظلابارسأكرظانلانهاري

لمجأنمبكوملاناكف؛سمشلاةلباقمدنعموجنلاكعملترارجلاوباوكألا

.بكاوملانم ىنورابلا هتدهاشام

انسواملعنامعخيشفلسلاةيقبةمالعلااناقالنيتاسبلالخدمدنعو

-ةنسنيعستواعبرأ كاذنآ رمعلانمغلابلاسيمخنبدجامخيشلا

ةحارتسالادعبوهللاهمحر شيفطخيشلاةمئألابطقرمعردقيأ

راونألاعيبر4١موييفكلذوةيتآلاةديصقلاافنآروكذملاميهاربإخيشلادشنأ

.ها(ه4(17ةنس

نمورصحلااللاثملاليبسىلعاهدرونةديصقلانمةراتخمتايبأهذهو

يبأفيلأت؛هتايحراوطأيفاشابينورابلاناميلس)ىلإعجريلفديزملاءاش

ةلسا(اها777رئازجلا__ةيبرعلاةعبطملا36ميهاربإجاحلاناظقيلا

)2

اهلهأونامعتقرش

الملازراحنمدووفوب

ىمكلالطبلاديسسملا

امهلاناميلساشاب

ا]7271ملام

'0فإنورابنبااذ

السجلانِبريهششلايم

١



مولعبيذلااذ

ىلجدقةلاهجلاملظ

:لوقيفرضخألالبخجلاممقضعبهللاهمحر فصيو

عافترالابةروهشملارضخألالبجلاممقىدحإىلإتدعصءارمحلانم)

كلذوتايبألاهذهتلقكانهوانعجرو«نيتليلوامويانمقأو؛مدقفالآ()

.ه1744ةنسراونألاعيبر١١موي

خماشدوطءارمحلابناجىف

باحسبممعتمقطنمتم

الجارةعيفرلاهتمقتمجي
يبارحميفقالخللتدجسو

يتيحهنمتثشعبريثألاعمو

يبابحأنمضرألايفنمعيمجمل

ىلإةدعاصتعفرعاعشلاعمو

يباتمويبلاطمهلإلاشع

اهعيمجلوبقىلوملانموجرأ

يباحصويبراقألكلومشو

:اضيألوقيو

ةمقىلعأتبرشهايملاىفصأ

ةبيرقءامسلاىلإباحللاقوف

تقبعاةيكرزلانيحايرلاهيف

ةبيرغنالملعللرظانمو

١



اهرويطوحقنمءاوهلاهيف

ةبيجعحابصلاىدلنوصغلاقوف

تايبألاهذهبهتحيرقدوجتفةيخيراتلااهتعلقوىوزنرظنمهلنوركذيو
.ه1744ةنسراونألاعيبريفكلذو

اهتعلقوىوزننرظناوانههفق

اراجلاونالعجالباقاطقسمو

اتفتلمرحبلايحوراحصرظناو

اراناهنصحدجتيميربلاىلإ

اهجتمنينيعللكهجوبلبقاو

ارادلاوبرغلايحوزاجحلاوحن

الهتبمليللاايحأناميلساذه

ارانلاينورابلادقوأانههو
ادرفنمهللايجانيباتكلاولتي

اراردمعمدلاناكوجادليللاو

خيشلامدقته4١(3ةنسيناثلاعيبر١٠دقعنايذلاالهبرمتؤمدعبو

لجتراكانهوابيهمالابقتسااهدوفوهتلباقف؛ةرهاظلاىلإهشيجبىسيع

نبناميلسمالسوبأخيشلا ينورابلاةبحصبناكو يعملألابيدألا

:اهعلطمه744١ةنسىلوألاىدامج١١يفةديصقيدنكلاديعس

نيرسماوبهفرصنلاحفن

نيملاعلانيبةيارلااوعفراو

دقلفاركشضرألايفاوحرماو

نيملسملامامإهللارصن

٠



ركفلاوةسايسلالاجررظنةهجونمينورابلا
ِهراكملاهلامتحاةوقينورابلايفهشهديلءرملاناولاجرلاعنصتفقاولملا

ةموكحلاسيسأتبماقامدنعم1917ةنسىفهناىتح«دئادشلاىلعهربصو

مل«فورعللاايلاطيإوايكرتنملكحلصدعببرغلاسلبارطيفةينطولا
ناو«اليبسكلذىلإدجتنأنودهيلعطغضلاىفةليسوةيأايلاطيإكرتت

؛هنعانقوههاننمبجعيلهخيراتنمةبيطلاةحفصلاضرعتسيدإءرملا

6تثتيبحرامصرلهيلعتقاضاملهنأ:اهنمةريثككلذىلعصصقلاو

ريمألانأدجوسنوتىلإداهجلايفنيرباصلالاطبألانمهعمنمبلحتراو
املف؛نيدهاجمللةناعإكهينجفالآةتسبهيلالسرأدقاشابنوسوطرمع

نيدهاجملللاملاديرأتنكدقل:نوسوطريمأللهباطخىفلاقواهدرهتلصو

ةيصخشىظحننأبجعالوورغالذلهبىلةجاحالفداهجالنلاو

اوكتحاوهوفرعنمبنيركفملاوةساسلالبقنمرابكإلاوباجعإلابينورابلا

 ىنورابلااشابناميلسةايح)هباتكىفدرويينورابلامساقلاوبأاذهفهب

يفينورابلاميعزلا)ناونعتحتو(4صم1848نييسلبارطلانيدهاجملاميعز

.ةفرعملاقحهوفرعوينورابلااورصاعنمءارآضعبدروي(روطس

'"نوسوطرمعريمألالوقي

تحبصأوهتربكأف؛ةيسلبارطلابرحلاىفدهاجملاىنورابلاميعزلاتفرع

477١1ةنسنمةيكلملاةيعارزلاةيعمجلاسيئراشابنوسوطرمعليلجلاريمألا١

رياني7+ه1737ةنسمرحملا٠7ءاعبرألامويهللاةمحرىلإىفوتو«م1944ةنس

6حالصإلاقفارملكيفالعلاديلابحاصهللاهمحري-ناكوم2١٠[ةنس

نمىلوألاةعبطللاومدقنموةيلاطيإلاةيسلبارطلابرحلايفريبكرثأهلناكامك

مارهألاةديرجاهترشنو«م1441سرام١7يف(ينورابلااشابناميلسةايح)باتك
.6١/441/5١يفرداصلاو(774١3)مقراهددعب

١



هدلبلهمدقامبو؛ةديمحلاهلالخوةديجملاهلاعفأبةيماسةلزنمرىسفنريفهل

اوعابنيدلانمهنايدنعكشالو4ءافولاوصالخإلاقداصنمهنطوو

.ه١هللاناوضروةنحلااهباورتشاوللاايبسيفةايحلا

:.
:١'يرثوكلادهازدمحملوقيو

زازعإو«مالسإلاليبسيفةيحضتلالجرينورابلااضابناميلسنإ

ةصيصخلاهذهيفهرصعلهأنمنادمهينادياملق٠+مااسإلاةملك

.هأةرينلا

:""شيفطاميهاربإقاحسإوبألوقيو

نأنكميالاغارفنييسلبارطلانيدهاجملاميعزاشابينورابلاكرتدقل
تعمتجايتلالاصخلاكلتهيفعمتجتيذلالجرلانيأو؛مويلالجرهدسي

ةيبرحلانونفلابةماتةفرعمو«ةديشرةسايسوةعيرشوملعنمىنورابلل

؛نيرمعتسملانيبصاغلادضرمتسملاهداهجىفهدافأامم؛!؟لاتقلاةسرامو

اعهلوسروهللةعاطوءدححملايفمركوقالخل١يفومساذهلكجوتيو

.ه١هلثمبنامزلادوجيالايعامتجااحلصمنوكينألهيه

.-)٠9َح.-ّ :هلوق'"يرصملايفطلميهاربإدمحميشابزويلاةملكيفءاجو

.ةناتسألابةيمالسإلاةخيشملابصنماولغشنم-١

ةفيلخوهوركنتاةيركفوةيملعتاماهسإمهلنمو«ءالجإلاءاملعلانم١

مساقلايبألينورابلااشابناميلسةايح)باتكيفينورابللاومدقنمو«ةمئألابطق

٠(١١صينورابلا

يفاوكراشنموسلبارطيفيبرعلاحافكلايفاومهاسنيذلانيدهاجمانم ؟
,ةقئافلاهتردقموةقراخلاهتعاجشاهعيمجيفتلت«ايلاطيإدضكرامملانمديدعلا

ةدعجرخأف؛هلاموهملقبحافكلايفمهاسامك؛اعيمجبرعلاءانثهيلعقحتساام

146448ةنسلئاوأيفهللاهافوتنأىلإحافكلالقحيفالماعلظو«ةينطوتافلؤم

(اشابناميلسةايح)ينورابلامساقلايبأفلؤمنمىلوألاةعبطللاوردصنمناكو
١



ةميظعةوقودحاودسجىفةعمتجمةمأىنورابلاناميلسناكدقل

.ه١هلثمىلإنوكتامجوحأتناكةمأيفةماعزللاهأيهوهللااهدجوأ

ةءورملاوةعاجشلالاثمهللاهمحر_ىنورابلااشابناميلسناك

ىلعوهللاىلعادمتعم؛باعصلاىلعمادقألاو«دئادشلاىلعدلجلاو

راديوفشثيدحيف'""ىبايسلادومحنبملاسخيشلاةليصضفهفصيو

عفرألالمعلاالإىضرتالةمههلو؛لاجرلاةريخنمىنورابلا):لوقيفاننيب

.(لواطتملاهكاردإنعرصقيوديسلكهقاتشيلزنمىدل

يفهوكراشو6هوسلاجوينورابلااورصاعنمهناهتليضفيلركذيو

لكروميتناطلسلانمىقلىتحطقسمىنورابلالصوناامهناوهتالحر

لاقيو6هبقيليالابقتساهلبقتساوهتدافومركأثيح«ةوافحوةياعرومارتحا

ماقف6ىنورابلاةفاضتساىفبغرىليلخلاهللادبعنبدمحممامإلانا

الإقليالالابقتسانيينامعلالبقنملبقتساولخادلانامعىلإهتلحرب

رهاصونامعيفنطوتساىتحرخآىلإدلبنملقنتيلزيملو؛كولملاب

.44١١فيصيفكلذناكو

يذلاونييسلبارطلانيدهاجملاميعز(ينورابلااشابناميلسةايح)باتكفلؤموه١
طسوتملاعطقلانمةحفص(777)يفه7730١فيصيفهنمىلوألاةعبطلاتردص

(60٠)يفةحقنموةديزمىلوألاةعبطلانمتاونسعبسرورمدعبةيناثلاةعبطلاو
رمعريمألاريدصتبم1948ةنساه77١ةنسكلذوطسوتملاعطقلانمةحفص

.اشابنوسوط

يفةداجتاماهسإمهلنمو؛نامعءابدأويخرؤموءاهقفويركفممالعأنم7"

نامزلادوجينأردنينيذلاءاملعلانمدحاووهوخيراتلاوبدألاولوصألاوهقمفلا

.نيثحابلاونيسرادللعجارمربتعتيتلاهتافلؤمبةيبرعلاةبتكملاىرثأ«مهلاثمأب

١



نكسو«يربخلارصاننبدمحمنبربجنبيلعيربجلاخيشلاةلئاع

نأىلإةروكذملاهتجوزعمضاعو؛لئامسةلافسبهورافعضومبمهنمبرقلاب

.لئامسنماهثرووتيفوت

يفو:هلوقكلذىلإيبايسلادومحنبملاسخيشلاةليضففيضيو

ىلإجرخفةالولانوؤشةراظنينورابلاىلوتروميتنبديعسناطلسلادهع

نمتنكو؛يليلخلاهللادبعنبىلعخيشلاهتبحصبناكولامشلا

يابمبىلإهرفسىعدتساضرمببيصأثيحطقسمىلإداعمث«نيبحاصملا
.اهيفنفدوهبحنكانهىضقثيحجالعلل

ىنبهنأاضيأينورابلليبايسلادومحنبملاسخيشلاةليضفهركذيامو

يفلخدينألواحةسردمهذختاوةيميهاربإلاعضومبلئامسةيالعيفاتيب

نبدوعسخيشلاىلإتلقتناةسردملاهذهنأو؛يرصعلاميلعتلااهجهانم

.هيلععلطاايرعشاناويدينورابللنأبهتليضفركذيامك«يليلخلايلع

:"ينورابلاةميعزلوقت(هتفرعامكيبأ)ناونعتحنو
همزعنعهنثيملفاقلطمرطخلاىشخيهللاهمحر يدلاونكيمل)

دقو؛بيذعتوةقشمنمهيلعرمامو؛بصنوبعتنمهاساقامهميمصتو
«فورظلاهبتطاحأامهمهبجاوءادأىلعارباثملظف«ربصلابامصتعملظ

.ه١(لزاونلاهتفثتكاامهمو

:يبايسلادومحنبملاسخيشلاةليضفلثيدحلا١

تاحفص)باتكهفلؤموينورابلااشابناميلسةميركينورابلاةميعزةديسلا7

يديفحينورابلانيدلازعوينورابلاقراطينورابلاكرتامك«(داهجلانمةدلاحخ
.ميهاربإهدلويلنوميعزلا

ىز



ًارعاشينورابلا
يفلوصييذلادسألاو«فراعلاكنحملاةسايسلالجرينورابلاانفرع

رعاشلاينورابلاىلعفرعتننأانلنآو«لطبلادهاجملاو«ىغولاتاحاس

نمضعبداريإبكلذو.ةشايجلاةذاخألاةفطاعلاوريبكلابلقلايذناسنإلا

امكتايبألاهذهراتخنسو«رصحلاالليثمتلاليبسىلعةيرعشلاهجذاغ

.(ينورابلامساقلايبألينورابلااشابناميلسةايح)يفتدرو

خيشلاقيقشلاهاخأاهيفيثريهلةيئارنمةراتخمتاببأداريإبأدبن

لئامباميقمناكامدنعهيعنهغلبدقو؛ينورابلاهللادبعخيشلانبىيحي

ةنسىلوألاىدامجنم؟45و8يتليليفةديصقلاهذهمظنف؛«نامع

شيفطاميهاربإقاحسإيبأخيشلاةمألابطقةفيلخىلإاهلسرأو؛+ه7

:اهيفلوقيو

رتتسممويلاتنأنيأيخأىيحي

رطخلاقدحأاماذإنوعريخاي

ايوءافولابرايرسلانزخماي

رمقههجونمايولاجرلارخف

ملونيبتاكلالكمويلايلكاعن

ردقلاهءاشاميفربصلاىوسدجأ

لمأانللهنكلنزحنعبطلاب
رثأاذلام!الك؟كنمةدوعيف

تجعزناوتمصلالاطوانزحانأ

؟رجضلاىفشلهنكلوسوفنلاانم

"»,



ةلصالودوعال!ناهيه!تاهيه

ربخاالوتعنالوتومدعبنم

انعمجيرشحلاثيحةمايقلاىلإ
رفتغملكلابنذوءاقللاوجرن

.رعشلانماتيب(87)يفعقتةليوطةديصقلاو

:ةيمالسإلاةفالخلايفهرعشنمو

راكفألاتاحرب_كأهللا

راتخلاهناحبسهمكحيف

انعممهمكحنأاونظواومكح

اوراهنافانهلأراغفاوفغطو

مهللهفتدعصدقانأاهو(اولزن)
رادقألاداشاماومدهينا

هبتلز(ايراكنوب)ىرأيلام

رابجلاهكددقمأهامدق

"انرفتمهمكحبتيضقانمز
راقيهيلإصليننأكف

ىلإكلذبريشي(سنرفتملاكتحبصأ)لوقيهنأكوعينشتلابابنماذهلوقي-١
ينورابلاةايح156ص)هيلعةيمالسإلادالبلاباوبأقالغناواسنرفيفةراضحلا .(اشاب

صن



ءارعشلاوينورابلا

ضرعنةفلتخمتابسانميفةديدعراعشأويرعشناويدينورابللو

ءارعشلارظنةهجونمينورابلاىلعفرعتنلو«ةلاطإلانعًاحفصانهاهنع
هليحردعبهوثروهنازحأوهباصميفهوساووهتايحيفهوفرعنيذلاءابدألاو

.رخآلاملاعلاىلإ

يدنكلاملاسنبناميلسخيشلاليلجلاملاعلااهمظنةديصقيفءاج

:ينورابلااشابناميلسميمحلاهقيدصاهيفيثري

اجحلاوةماهضشلاوةبورعلانا

ينورابلاهباربقتئمضدم

ةبرتتباطوافرششهبتلاط

نوفدمنمهللايفىابمب

ايقاباليلجابطخهبمظعأ

نوقرمهينفيالفادبأ
اننكرمدهف|انبملأبطخ

نونمبيربانتونصدابأو

ةماقإرادبايندلاهذهام

نوتفملاكرتفتالفادبأ

امئادىلبحيهفبئاجعلادلت

ينوجشراذحمهلاهباطخو

ملوهتذلءرمللتنسمك

نوبزبرحبهتلاغفرعشي

؟



:اتيبنيرشعوةسمخيفةديصقلاو

ينازيملاىسيعنبميهاربإناظقيلاوبأخيشلايرئازجلاةمالعلامظنيو

يفةيلاطيإلاةيسلبارطلابرحلانمزيفينورابلاابطاخمءارغلاةديصقلاهذه
:اهعلطموه١7١ىلوألايدامج(7)

يدجويلجيهويقوسشيلكرحأ
؟درولاوأنيمسايلارهزمسبت

اهبتثبعابرلاناحيرناصغأو

دمكلانمنيزحلايفشتابصلاحاير

جنغتتاذءاديغةضغمأ

دقللاةيدرونانسألاةجلفم

مسابمئامعلابحنعرغشلااهل

دهشلانمىلحأقيرلابذعبدوجي

نسرموبارغلاقافمحافاهل
يدنعاهلريظناليبظةلقمو

تنواذإبيثك«تشاماذإمامح

دقلاةعوبرمكتءاجاذإبيضق

تكحاذإبولخ؛تصقىتمبولس

يدحواهبتفغشتقالاذإبوعل

اهرثنوجاالمياهانسحولي

دعجلانعواههجونعترفسأاذإ

اذاهبئاوذاهيبعكلبقت

دهنلاىوسسمتالدوربلاوتشم

1



اعزوتولامنسحلملاعيدبنماهل

دقعلاةنيزنعنهانغأديغلاىلع

ةولسهنعاهلامالاصوبحت

دبنمكاذىلإينعاهلسيلو

يفنافىميلسايينيعدتلقف

دسلاككنعالئاحيبلقءاديوس

يننإكبامرغمتسلفيراوت

دجملاورصنلابقحنمىلإقوشم

ةمحرهللاهقاسميظعمامه

دجملاولضفلاوناطوألاونيدلاىلإ

هناوبيغيالنكلسمشلاوه

دملاوزجللايذبالنكلورحبل

.ًاتيبنيثالثيفعقتةديصقلاو

اهلاقيتلاوةروهشملاهتيفاقاهنمينورابلايفدئاصقناظقيلايبألو

مرحملانم74يفكلذوينورابللناظقيلاوبأاهماقأةيميركتةلفحةبسانمب
:هلوقاهنموه7

اقسلاوباحرلابالهنالاله

اقرشأنيءامسلاقفأنمناردبو

تالألتديدجماعهبلاله

اقنووتفامسلاقوفهمسابم

هلامكءامسنمتحالرخآو

اقلتفانوجيفهتعشأ

7



اةجيهبوارشبءاجرألاهبتءاضو

رفرترورسلاءاماههجويفو

.رعشلانماتيب0يفعقتةديصقلاو

77



نامعءارعشوينورابلا

/؟طينورابلامساقلايبأهفلؤمل(ينورابلااشابناميلسةايح)يفءاج
ءابنأرشنبرخآلنيحنمينعتتناكةيرهشلاجاهنملاةلجمنأ(؟19ص

قلعتياممريثكلاكلذيفدروتتناكونامعيفةيموقلاوةيركفلانيتكرحلا
ىدحإكلذيفءاجامو؛كاذذإنامعناطلسةموكحراشتسمىينورابلاب

:لوقيثيحطقسميضاقيئاطلاحلاصنبىسيعخيشلادئارف

الجرايلعللنايموقأ

ركفويأراهلينيفمهل

مزعلاصنبىركلااورحداهل

ركودصقاهتابثويفو

افجسدمةوابغلاليلاذإ

ربخوملعمهنمهالبج

اهوحمدقلهجتاملظمكو

رطسرافسألانمىحمبامك

ملعنابلبمهحاورأاوذغ

ردقءارظنلاىلعمهللاطف

اياربلاساسنمنيبقرفف

رمغسانلايفنمواهبرجو

ايارسلامزهنمنيبقرفو

رفبرحلايفهلىتفنيبو

العفلاقنمنيبقرفو

ركموعدا_خهلىت_فنيبو

4



اميلقمكدجمنيأيموقأ

رسنوقويعهنعرصاقت

:لوقينأىلإ

مرقبمكلنامزلاحمسدقل

ربمالسإلاةمدخيفهل

ايازملاوذ(ينوربلا)مهلاوه

رمذءاجيهلايفدجملاليلس

تداجوافرشةسوفنهتمن

رهدومايأنامعلهب

م



قيقحتلاجهنم
:ةيلاتلاةيسيئرلاتاعوضوملاباتكلالوانت

طسوألابرغملابترهيتىلإاهنمةمامإلالاقتناوسلبارطةمامإ
هذهخيراتاولوانتنيذلاباتكلاوءاملعلالاوقأوترهيتةنيدمسيسأتو

.اهيلانيبوسنملاءاملعلاواهلةعباتلاندملاوركذلاوةراشإلابةنيدملا

دبعمامإلاةفالخواهئاملعو(ةعرد)نعثيدحلاباتكلالوانتامك

جورخوهرأثبذخألاومامإلانبانوميملتقوباهولادبعمامإلاونمحرلا

ثيدحلامث؛ةزرابملاوةرظانملاومهعمهبورحومامإلاىلعةلزتعملانمةيلصاولا
ةفالخو؛هلامعوسناينباةياكحولبجلاىلعسابعلانبابويأيبأنع

نعجراخلاتافنبفورعملايسوفنلاجرفربخوباهولادبعنبحلفأمامالا

قرشلاىلإتافنبورهونيملسملاىلإحلفأمامالاتاباوجو«ةعاطلا
ىلعنابأرذيبأةيالووهنعهللايضرديزنبرباجمامالاناويدهخاسنتساو

ناظقيلايبأعوجروحلفأنباركبيبامامإلاةفالخمثنمو«ةسوفنلبج

ةنيدملالهأعمناظقيلايبأوةسوفنبرحوةفرعنبالتقربخودادغبنم

عمجرعالاديبعيبأةمالعلاةياكحوةرظانمللةلزتعملاوةيضابالاعامتجاو

يبأةيالوو«ةسوفنلبجىلعسابعلانباحلفأةيالوو«هرابخأومامالا

يبأةياكحونولوطنباىلإروصنميبأباوجو«هرابخأوةسوفنىلعروصنم
ناظقيلايبأقيفرلةفالخلادقعو«هعمنوجسملاةفيلخلايخأعمناظقيلا

.دادغببةماقالاناظقيلايبأنمةفيلخلابلطو؛كلذدعبهعمهرابخأو

ضعبيعسودمحمنبفسويمتاحيبأمامالاةفالخباتكلالوانتيو

عامجاوبوقعيهمععمهبرحومامالاةعاطنعقورملايفنيدسفلا

١9



مامإلالوخدوسلبارطىلإبوقعيهمعبورهومامأآلاةفالخىلعنيملسملا

بهذملابابرألوحوهسوفنىلعسابعلانبحلفأةمالعلاةيالوو«ةنيدملا

اهيلعةعيشلاءاليتساواهيفمتسرينبكلمضارقناومامالاةافووترهيتب

.برغملايففلؤملاةحايسو«اهبارخدعبترهيتةنيدمءاثرو

كلذحضتيوتاعوضومنمهلضرعامعباهسابفلؤملاثدحتدقل

هترواجمنأىلإهفلؤمايانثيفاريشماهلخرؤييتلاةدامللهسامحنم
ثالثهلهتمزالموشيفطافسوينبدمحمخيشلاةمالعلاةمئألابطقل

متسرينبواهنارمعوترهيتنعلضافلاهذاتسانمهعمسيناكامو«نينس

نميقبامىلعفوقولاواهلالطأةرايزىلإهسفنتقاتشا؛«اهيفمهلدعو

ركذباورمعو؛اهارثاوئطونمتاكربنمادوزتو«ىضمنمبارابتعااهراثآ
هتاهيجوتوحلاصلاهئاعدبهدوزيذلاهذاتسانذأتساف«اهابرواهامسهللا

؛ةمكارتمضاقنأوموسروراثآالااهنمبيملواهدجيلترهيتىلإةيبلقلا

فلؤملارازامك«هتوقوهتعنمىلعلديةيحانيفليلقءيشاهروسنميقبو

تقوىلإدوعياهرمعنالاقينيتللانيترجشلانمبرقلاباهيفدوجوملاراغلا
كلذداهزضعبلادبعمناكهناراغلانعروهشملانافلؤملاركذيو«اهنارمع

.تاماركلاضعبىلإنيرواجملابارعألانمعمتسيامك؛تقولا

خيرأتلاىلإهاعفدترهيتبهباجعاوينورابلابحناانلحضتياذكهو

خرأنمرابخأباملاع«هيلابهذاميفاقفوملاقيقحلاوناكفةنيدملاهذهل
ةنيفلانيبهارنفقطنملاولقعللاهعضخيلب؛افازجماكحألاردصيال«مهل

خرؤملابولسأبابلسوأاباجياهلخرؤيامىلعقلعيوهثارآبيلديةنيفلاو
:لاحلكىلعولاحلكيفةردابملامامزلكلاملاهتدامبملسملافراعلاملاعلا

لقعللاهعاضخاوقئاقحلادرسىلعتدمتعااهنألةماههتاباتكتءاجاذل

.نيهاربلاوججحلاباهمعدوميلسلايقطنملاليلحتلاو

79"



ىظحيونامعيفنيلوئسملالبقنممارتحاوةياعرلكينورابلاىقليو

ةيحالصاةمهمبماقهنأو«هلوزنلامخفارصقدعأيذلاروميتناطلسلامامتهاب

نيبءافجنمكانهناكامةلازإيفاريبكارودبعلثيحنأشلاةليلج

ناطلسلصيفنبروميتديسلانيبويليلخلاهللادبعنبدمحممامالا

ناكاممديدجنماهيراجمىلإهايملاتداعو«رظنلاتاهجوتبراقتف؛نامع
.عيمجلاسوفنيفرثألاربكأهل

اشابناميلسةايح)هباتكيفينورابلاىيحيديعسمساقلاوبأريشيو

ةديقعلاهذهجهنىلعراسينورابلانأ(٠4ص؟طنيدهاجملاميعزينورابلا

راشأفءابطالاسفنىيعألاضعضرمهيلعبلغتىتحهسفنيفةلغلغتملا

ءاماياشارفلامزلوهتحصتلتعاىتحيابمبىلإرفسلابصاخلاهبيبطهيلع
؛اهئرابىلإةرهاطلاهحورتدعصف«بيبطعفنيملو«ءاودحجنيملو
.م1946ةنسويام١ءاميف-هللاهمحر هتافوتناكو

ةايحتهتناونيدلاخلالجسيفةئيضمتاحفصينورابلارطساذكهو
وهكلذ«نمزلانماحدرةماركلاوةزعلاوةيرحلاقيرطتءاضأةعمش

.هنطووهمالساوهتيبورعليبسيفدهاجملا؛لضانملا«حفاكملاينورابلا

يبيلصلايلعدمحم:ةعجارم

م483١ريبمسيدكهقفاوملاه1407يناثلاعيبر

»9
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لوألامسقلا





:سليارطةمامإ١

ةيضابالارداصملااهركذتةيصخشلوأىمرضحلاديعسنبةملسربتعي

ةيقيرفإلامشىلإلحترادقو«ةيقيرفإلامشيفةيضابألاةوعدلابةنورقم
ةقطنميفةسوفنلبجيفةملسرقتسادقو.مال1؟/ه4ماعدعب

لئابقنيبةوعدلارشنىلعاصيرحسامحلاديدشةملسناكو؛سلبارط
امويبرغملاضرأبرمألااذهرهظينأتددو:لاقهنأهنعيوريو«برغلملا

.يقنعتبرضنأيلابأامفلاوزلاىلإةودغنمادحاو

قرشملاىلإباهذلابصاخشألاضعبدعسنبةملسلسرأدقو

ةديبعيبأمامالاةرصبلايفةكرحلاميعزديىلعاوهقفتيوملعلااوذخأيل

هللادبعابأصاخشالاءالؤهرهشأناكو«يميمتلاةميركيبأنبملسم

مدقمرطيغمنباحبصأدقو«يناوابخلارطيغمنبديمحلادبعنبدمحم
.ثادحألاحرسمنعةملسءافتخادعبسلبارطةقطنميفةيضابألا

ه6200١ماعسلبارطيفةيضابألاةمامالانالعابلاوحألاتحنسدقو

ماقف؛مهيلعامامإديلتنبثراحلااوعيابينأةيضابألاقفتاثيح«مال0ا//

دبعناوعأيديأىلعةليغلتقهنكلوايبيلةيقبوسلبارطلالتحابثراحلا

دبعباطخلاوبأهدعبعيوبو«يسابعلاسلبارطيلاو«بيبحنبنمحرلا
يبأةدايقبةيضابألانكمتو«ةيضابأللامامإيرفاعملاحمسلانبىلعألا

ماعلايفاولوتساامكازكرماهذاختإوسلبارطىلعءاليتسالانمباطخلا

دالبمظعمباطخلايبالتنادوسباقورمدلبجوةبرجةريزجىلعهسفن
.يلاتلاماعلايفةيقيرفإةبصقناوريقلاىلعءاليتسالاعاطتساوىندألا

سمخةليطنييسابعلاةالولاعممهعارصيفةيضابألارمتسادقو

ةكرعمنميرفاعملاباطخلايبأبختنملامامالالتقمبعازنلاىهتناوتاونس
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ثعشألانبدمحميسابعلايلاولاديىلعم1211/ه144ماعامنروات

.يازخلا

يزوزلملابفورعملابيبحنببوقعيمتاحوبأعيوبثادحألاهذهدعبو

دقناكوءروصنملارفعجةبحلايلاوعمةيماحةكرعمىفرخآلاوهلتقيذلا

نمةيضابألازكرملقتنامتاحيبألتقمدعبومهيلعبلغتوةبلاغألابراح

.نييمتسرلاةلودتنوكتثيحرئازجلابترهاتىلإسلبارط

:ترهات١"

دبعنأتاياورلاركذتو..(رئازجلا)طسوألابرغملاندمنمةنيدم

ةمامإيف؛باطخلايبأمامالالبقنمناوريقلايلاو«متسرنبنمحرلا

دعبثعشألانبدمحمشويجنمهرارفبقعةنيدملاهذهىنبدق«سلبارط

لايمأةسمخدعبىلعاهانبدقو؛م11/ه164ماعباطخلايبأةميزه

؛ينامورلارصعلاىلإعجرتيتلاةميدقلاترهاتةنيدمليبرغلابونجلايف

ءزاتمملااهعقومواهتعيبطلامجيفلاثمالابرضمةنيدملاهذهتحبصأدقو
.طسوالابرغمليفمهتمامالةمصاعةيضابألااهذختاو

:متسرنبنمحرلادبع١

لصأنم؛ىرسكنبماسنبمارهبنبمتسرنبنمحرلادبعوه

ناك؛برغملاىلإملعلاةلمحنمملسمةديبعيبأةذمالتدحأ؛يسراف
اهجوزتوةكمبيفوتفسرافنماجاحهوبأهبمدق«ناوريقلابهمأعمهمايق

لاجرعمةرصبلاىلإداعمثهعمدلولالمحفناوريقلالهأنميبرغملجر
سمخةديبعيبأباحريفاهبرقتسافملعلابلطىلإةبراغملانم

"



املو«ناوريقلاهلىلوتو؛باطخلايبأمامالاةلودبماقوجرخمث؛تاونس

هلعيوبورئازجلاىلإةيضابألالاجرعمنمحرلادبعجرخباطخلاوبألتق
ترهاتيفامامإلظو؛ابرغواقرشضرألافارطأيفهتيصراطو«ةمامالاب

ملعلالاجرةعبسنيبىروشهدعبنمرمألالعجو؛اماعرشعدحأ
نبديزيةمادقوبأو؛يسلدنألادوعسمو؛باهولادبعهدلومهوحالصلاو

ركشو؛ةيطعنباسودعسقفوللاوبأو؛يسلدنألاناورمنبنارمعو«نيدنف
هنبارايتخاىلععيمجلاقفتادقو«نامدسنببعصمو؛يماتكلاحلاصنب

.باهولادبع

ةمامإءاهتنادعبناوريقلاكرتوترهاتىلإبرهدقنمحرلادبعناكو

خيشلا)ةميدقلاترهاتعضومىلعترهاتةنيدمءانبيفأدبو«سلبارط

.(774/0١صةيضابألالوصأيفةيضفلادوقعلا)(يثراحلاملاس

:باطخلاوبأمامالا ؛

تعمتجلادقو«يرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاوبأوه

ديلتنبثراحلالتقمدعب«مال88/ه141ماعامامإهرايتخاىلعةيضابألا

دالبمظعمتنادهدهعيفو«بيبحنبنمحرلادبعناوعأيديأىلع
.هلةمصاعسلبارطنمذختاوهلىندألابرغملا

:سليارط

امك؛ةقربنمبرغلاىلإعقتتناكو؛يقيرفألالامشلاندممهأنم

.(سنوت)ىندألابرغملاندماهدعبأدبت

1



:ناوريقلا-١

نوكتيكل«ةيومألاةلودلانمزيفتميقأيتلاىندألابرغملاندمنم

ةبقعماياىلإعجرتو«ةيقيرفإحتفىلعموقتيتلاةيمالسإلاشويجللازكرم
لزانماهنسحأوالومأوةراجتاهرشكأوةيقيرفإندممظعأتناكو6عفاننب

.ناطلسلارادوبرغملاعيمجناويداهيفناكوداقاوسأو

:سياق١

نمةسوفنلبجاهدحيو«لحاسلاىلععقت«ىندألابرغملاندمنم

.اهنمبرقلابعقتةبرجةريزجنأامكاهبرغنمديرجلادالبو؛بونجلا

بيبحنبنمحرلادبع

.يسابعلاةيقيرفإلماع

ةتاولربتعتوةتانزبلصنمةجراخةيربربلئابق:ةيربربلئابق-1
.ةتازمكولمباطخلاونبمهوةتازمو

:برغملاوةيقيرفإ-٠
ةقطنملاىلعةيمالسإلاروصعلايفنوملسملانويفارغجلاونوخرؤملاقلطأ

مسابرغلانماهرواجتيتلاةقطنملاو«ةيقيرفإمسإةقربميلقإبرغعقتيتلا

رئازجلا)طسوألابرغللاو(ايلاحسنوت)ىندالابرغلملا:يهماسقأةثالث
.(ايلاحبرغملاوأشكارم)ىصقألابرغملاو(ةيلاحلا

1



ينالامسقلا





لوألابابلا

ترهيتةنيدمىلإسلبارطنمةمامإلالاقتنايف

هيايسأوكلذًاديموطسوألابرغملاب

باطخلايبأمامإلارمأهيلعدرواملمتسرنبنمحرلادبعنامدقتدق

لصواملو«هبراسواشيجزهج«ناوريقلابهللماعوهو«سلبارطنم
ىلع(سباق)تماقوشيجلاهيلعقرقتف«مامإلاةافوربخهكردأ(سباق)

دبعدجوو؛اضيأهليكوىلعتماقدقاهدجوفناوريقلاىلإداعفاهلماع

رمألادجواملو؛لوألامسقلايفالصفمرمامكاهبارئاثبيبحنبنمحرلا

سرفلاتتامىتحليلقريغاوراساموهسرفوهكولمتوباهولادمعهنباوهلام

عبتيومهيفعمطيفبيبحنبابزحنمدحأاهتومبملعياليكاهونفدف

دبعهنب|هلمحبوانتةلسربكلريسلانمنمحرلادبعبعتاملومهرثأ

امودعلانمانقحلاذإرخآاللامهنملكلاقو6كولمملاعمهرهظىلعباهولا

انأو؛ضرألاىلإ(نمحرلادبعيأ)خيشلاعضنالفسرافةئامسمخنود

''!هفانكأوبرغملاباحرنيدصاقنيرئاساولظوعافدلاةنوؤمكيفكأ

نمألاهمعيثيح؛هتريسيبحموهناوخاةيضابألالاجرب'"!ةنادزملاةعساولا

.هبناوجيأ-١

.ةئيزتملايأ-"
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البجاوغلبنأىلإْمارتحالاولالجالاهلمشيو1فرشلاوزعلاهبطيحيو

ةبوعصوةعنملاةياغيفخيراوتلايفهبفصوامىلعوهو«ججفوبفرعي

لكنمهودصقفمهؤاملعو6ةيضابلإهوجوهبعمسوهيفنصحتف6ىقرملا

امطقفءاملعلانمةسوفنلبجوسلبارطنمهدنععمتجاىتحيحاونلا

ثعشالانباغلباملو؛يأرلاولضفلالهأوءاملعلارباكأنمنيتسىلعديزي

لبجلاىلإهبراسواشيجزهجىتح؛مانمالوبارشالوماعطهلبطي

"'ةحفسيفلزنهلصوالو«عمتجملاكلذمظعينألبقهترصاحملروكذللا

هيلعهعمنمو؛نمحرلادبعموجهنمافوخ"ًاركسعمىلعاقدنخرقحو

؛هيلعءاليتسالاوهلوخديفليحلالكالمعتسمانمزلبجللارصاحمماقأو

فاخوهيلعلاحلابالقناعقوتوةماقالا"مساملو«كلذنمنكمتيملو

ىتحهركسعىفيردجلاوىمحلاءادرشتنانأدعباميسالوةقاعلاءوس

لاحترالابضعبهيلعراشأف«هصاوخرمالايفراشتساريثكقلخمهنمكله

الاهلخديالججفوسناالئاقلحتراونيلوألايأربذخأف؛ةماقالابضعبو

يأولبجلااذهنييعتىلعهبلدتسنامىلعفقنملو؛'"”ججدموعراد
ناوريقلالخدف«نمزلالوطعمتاغللالدبتبءامسألالدبتلوهلابجلا

[اضفلهلأله1نمهيلععمتج|ىتحكلانهنمحرلادبعماقأو؛اهبنصخحنو

.هلفسألبجلاحفس١

.ركاعلاعامتجاعضومركفملا-7

:ماللاديدشتبلميأ5,

ْ"ديدحنمةلحىهولادلاركبعردلاهيلعيذلالجرلاوهرماتونبالكعراد ؛

لجرلاوه ىلوألاميجلاديدشتب-ججاملاو_ثنؤتوركذت-برحلالاحسبلت
:يرقلاديدحلاهحالبدلقتملا

:سكمعلابهلعلوه١)حاللايفيفتخي

0



ةنيدمكاذاذإيهو(ترهات)ةهجىلإلحتراوريفغمجحالصلاوملعلاو

؛ةسوفنو؛ةسانكمو؛ةراوهلثمربربلانملئابقاهلوحامواهنكسيةميدق

لاق؛فولألاتائمبنودعيوردانلاالإةيضابأمهلكو«مهريغو«ةتازمو«ةياملو

نبنمحرلادبعىلإكلذبربخلاراطوباطخلاوبألتقو«نودلخنباخرؤملا

'"برغملاةيضابأبقحلوهدلووهلهألمتحاف«ناوريقلايفهتراماناكمبمتسر
هنيب"''فلحميدقل«ةياملىلعلزنو«مهانركذنيذلاربربلانمطسوالا

مهلصواملو«اضيأهخيراتيفيومحلاةمالعلاكلذلثمركذو«مهنيبو

الماعناكمايأ«هعرووهملعوهلدعوهتماقتسانممهغليياملهباورشبتسا

دنعاوفقوو؛هتيامحباولظتساوهلوحوفتلاوناوريقلاىلعباطخلايبأل
اوعمتجامثاكلموأةعيببلطيوأةفالخمهيفيعدينانودبهيهاونوهرماوأ

دحىلإليجلاكلذنمهعمنمونمحرلادبعهيفراسيذلانأرهظييذلا١

نودبلوصولاهلنكمأاملالإو؛هيفةدايسلامهلوأريغالةيضابالابرماعهلكترهات
حجرملاببسلاملعنملو؛هلودعلابلطةدشوهرمأراهتشاعمضراعهلضرمينأ

مهتوقوهنمهبرقعمةيضابالابرماعلاهلوحاموةسوفنلبجنودبرغملاىلإهباهذل
.نودلخنبانعهركذيتأيسيذلافلحلاكلذنوكينأالإمهللا

النأهبحاصلفلحيقيدصلاوةقادصلاوموقلانيبدهعلا-ركلاب-فلحلا-"

شيرقيفو(ءاثلاحتفب)فيقثنمموقفالحالاولاق(ةدئاف)سوماق«(ه١)هبردغي

؛يدعوموزخمو؛مهسو(حتففمضب)«حمجو؛بعكو؛رادلادبع«لئابقتس
يف)ةياقسلاوةباجحلانمرادلادبعيديأيفامذخأفانمدبعونبتدارأاملمهنل

ادكؤم(ءاحلاركب)افلحمهرمأىلعموقلكدقعرادلادبعتبأو(مارحلادجسملا

ءوهومهفالحألاهتعضوفابيطةءولعةنفجفانمدبعتجرخافارلذاختيالنأىلع
رادلادبعونبتدقاعتواودقاعتواهيفمهيديأاومغفةبعكلادنعو؛ميمتو«ةرهزو«دسا

ءايب)؛يفالحا«هنعهللايضررمعلليقوفالحالااومسقادكؤمرخآافلحمهؤافلحو

الإوةقادصلادرجمانهاهفلحلابنودلخنبدارملعلو؛(ه١)يودعهنأل(بسللا

وأةياملةليبقنيبونمحرلادبعنيبةدهاعملوصحىلعنيخرؤملامالكيفرشعنملف
ناوريقلابهترامامايأكلذنوكينأالإترهيتةهجىلاههجوتلبقلئابقلانماهريغ

.ملعأهللاوهيلععلطنملو
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ةعينمةنيصحةنيدمسيسأتدعبروهظةمامانمانلدبال:هلاولاقو''أهيلا
١)7(ِا

يفانلاجلموانتمامالارقموىوامنوكت!"!ودعلاتامجاهمنعةديعب

.مهيارنسحتساوكلذىلإنمحرلادبعمهباجأفانملوانبرح

يف-هللاهمحرمتاحيبأميدقتلصحينألبقناكعامتجالااذهنارهاظلا١

مدقتامىلعهتيالوخيراتوترهاتسيسأتخيراتىلإرظنلابنيبتيامكسلبارطتاهج
.يتأيسامو

نوكتالومهتوقومهعومجمظعمومهنطاومطسويفنوكتنأكلذبنوديري-"
اهيلعودعلاموجهلهسيالىتحمهريغكلامنمةيوقةكلمدودحنمةبيرق

.رارقاهيفمهلرقتسيملكلذلورصمدودحنمهبيرقورحبلاىلعاهنافسلبارطك

متاحوبأامأمهلبقتسمىفهريغوأنمحرلادبعلاهدقعنورمضييتلاةمامالايأ-ا

يليامولبجلاوسلبارطةيضابألاححضويصنىلعفقنملوكاذذإهلركذالف
اهنافهللاامهمحرمتاحىبأةماماوباطخلايبأةافونيبيذلانمزلايفكلذ

.ةدعواددعةوقلانمهيلعمهمعملمعنمولختنأنكعمالةدم

١8



يناثلابابلا

ترهةنيدمسيسأتءادتبا

اناكم'""اوداتريلةعامجضرالابةربخلاوملعلالهأنمكاذذإاوراتخاف

امكودعلانمانومأمةرامعللالباق؛ضرألابصخهايملاريثكءاوهلاديج

؛هيفتينبيذلاناكملاىلعاورثعنأىلإتاهجلاكلتراطقأاوفاطف«اوبلط

يخامشلاةمالعلالاق؛شوحولاعاونأاهنكسيراجشالابةفتلمةباغناكو

ةيمقبنا6هللاامهمحرايركزىبإخيراتنمالمنهخيراتىفهلعهللاىصر

ىلعاومفَتانيلمؤملاةعامجنمنيدهازلاءاربكونيدباعلاءاسؤرونيملسملا

اولسرأف؛مالسإللانصحوازرحنوكتةنيدمهيفنونبياعضوماوريختينأ

يأرقفتافترهاتعضوماونسحتسافدالبلاكلتفارطأاوفاطف«'"اداورلا

؛اهتلغنمهنوذخأيامولعم"ااجارخاهلهألاولعجف؛اهئانبىلعنيملسملا

ياهلوبلدتريلفمكدحالاباذإ)ثيدحلايفوداتراعراضموهفاوبلطيليأ-١

.(اردحنموأالاناكمبلطيلف

نولسرملاانهدارملاوسوماقلايفامكلكلابلطيفلسرييذلاوهودئارعمج7

.روكذملاتعنلاىلعضرأبلطيف

قاوسالاوتويبلاباحصأضرالابابرالهعفديلاملانمانئيعمارادقميأ-"

:لاقفجارخلامهضعبفرعدقوةنسلكوأرهشلكيفهيلعقفتمنوناقبتامامحلاو
هتلغيأهجارخكيلادبعلايدؤينأوهودحاوىنعمب(نوكسفحتفب)جرخلاوجارخلا

١0



نعيتايسامكاولبقيملوعيبلاىلعنمحرلادبعمهدوارنأدعبكلذو

شوحرولانماهبنماي؛الئاقهتوصىلعأبىدانفايدانمرمأو«يومحلا

لجأمكلو؛اهبنولزانواهترامعديرناناف؛اولحتراواوجرحخانا«عابسلاو

اهوآرمهنااوركذو؛ايركزوبألاق«مالكلااذهىنعميفاموأ«مايأةثالث

؛اهيفكلذمهبغرفراجشالاكلتنمةجراخىهواههاوفاىفاهدالوالمحت

:..١١)

:أاهترامعيفةريصبمهدازو

اراناهرجشاودقوأ+ءيششوحولاكلتنماهبىيبيملولجالاماملو

ةرامعللةحلاصتراصو'"اراجشالاةيقنتتقو«رانلاتدمخامو«هتقرحأف

ئرقو«اجرخمهلأستماد:ىلاعتهلوقنمهلصأوةالولاىلإجارخلايدؤت؛ةيعرلاو

جارخلاامأو«ريخهباوثوكبررجأفهبتئجامىلعارجامهلأستنأهانعماجارخ

ةلغلاهانعمنافئفلاىضارأفداوسلاىلعهنعهللاىضرباطخلانبرمعهفظويذلا

هلغتسيفلجرلاهيرتشيدبعلاةلغوهاولاق؛(نامضلابجارخلا)«مالسلاهيلعهلوقهنمو

عنابلاىلعدبعلادرهلفهيلعهعلطيملوعئابلاهسلدبيعىلعهنمرشعيمثانامز
ناكهنلهلةبيطدبعلانميرتشملااهلغتسايتلاةلغلاونمثلاعيمجبهيلععوجرلاو

هعفدوداوسلاحمبرمأهلعهللاىضررمعناكوهلامنمكلهكلهولوهنامضيف

كلذدعبمثاجارخىمسيكلذلوةنسلكةلغىلعهيفاوناكنيذلانيحالفلاىلإ

كلتنألةيجارخمهضرأىلعهيلعاوحلوصامفظوواحلصتحبتفيتلادالبلللبق

ةلغلاجارخلاىنعمةلمجنألةلغلاوهونيحالفلامزليذلاجارخاتهبشاةفيظولا

نيعاصبهلرماملسوهيلعهللاىلصيبنلامجحاملةبيطابأنا(ه١)ثيدحلايفو

.(هتلغنميأ)هجارخنمهنعاوعضوفهلهأملكوماعطنم
اودارأوةيقيرفااوحتفاملةباحصلانأشيفةياكحلاهذهلثمنيخرؤملاضعبركذ١
اضيأترهاتسيسأتىفمهبىدتقانمحرلادبعمامالالعلوناوريقلاةنيدمسيسأت

هللاوخيراتلكيففاندنعامأانريغيخرؤمنمةماركلاهذههلبسننمدنملر
ّ.ملعأ

يفاوعضومهناهللا١ر-ايركزوبأةمالعلاويخامشلاةمالعلاركذ-١!

(نمبنيطولخمقيوسوطقاورمثنمهوذختاانوجعميأ)اسيجراجشالاكلتلوصأ
ل



اوبختناف«ءيشلكلبقعماجلادجسملاهيفاوسسؤيللحمرايتخاىلإاودصق
هوصصخيذلاناكملاىلعتءاجفاهيلعةعرقلااومرو«نكامأةعبرأ

اهوطتخاوهسيسأتيفاوعرشفءراجشألاةيقنتيفمهتماقإمايأمهتالصل

"أوسلكلابطيحي'قدانفو«دجاسمو«تامامحواقاوسأواروصقواتويب

كلتسورعتناكىتح؛اهميظنتواهترامعيفايجيردتاوننفتومكحم

قارعاهنانمنوخرؤملااهفصوامكتحبصأو«رايدلاكلترخفوراطقألا

نماهبناكامل؛طسوالابرغملاةدعاقاهناو«برغملا'"اخلباهناو«برغملا

تمشامل(ادجنوجعملااذهبحتوةرثكبةدوجوماهنأكو)ليللايفريزانخلاتءاجف
؛اهلكاهتعزنىتحسيحلاكلذءارواشحبلوصألاكلتتحترفحتتراصوهتحئار

نمناكملايفاملهمزاولونمسلانمريثكءيشىلإجاتحيرمألاهذهنأرهظيلمأتلابو

قورعلاتاذةميظعلالوصالاكلتعزنريزانخللىتأتيفيكرظنامث«رجشلاةرشك
ىفلكيىتلااهقلاخالإاهملعيالباقحأنمضرألانطابىفةعرفتملاةخسارلا

ماهعزنلهسرخآرمأكانهلعلوكلذناكفيكملعأهللافاحلاديدحلااهعطق

ةقيقرلاراجشألالوصأنمقرحلادعبىقباملكلذاولعجوأخيراتلاهلمهأوريزانخلا

دوجوعمرظنللظحالفلاحلكىلعومهسفنأباهتلازإاورشابفةميظعلاامأواهترثكل
.ةحصونيقينعالإهونودوكلذهللامهمحراولتنامذإرثألا

لطيانرصعحالطصايفوةراجتلالحمياناخلاةغلوهوقدنفعمجقدانفلا-١

فالتخابفلتخيوةرجالابهبنيرفاسملالوزنلةدعمتويبيذريبكلحمىلعابلاغ
.هتابيترتوهتادعميفودالبلاوندملا

مالكلصألايفيتأيسوهتناتمىلعلدتةعطقروسلااذهنمنآلاىلإيقب

.هيلع

ةيندملاوةراضحلايفلثملااهببرضيناكيتلاعاقبلانم«خلبو؛قارعلا ؟

ةلودلةرصاعملاسابعلاينبةلوديفاصوصخمالسإلاردصيفقرشلابنارمعلاو

؛تارفلارهنوةلجدرهن؛نيكرابملانيرهنلابصميفةنئاكفقارعلاامأ«نييمتسرلا

ىلعاظيرقتنآلاهديزنالو«هيلعمالكةدايزيتأيسو(لبابةنيدم)ةروهشملاهندمنمو

لدعأقارعلاو؛اذكهثلاثلادلجملانم170ةفيحصىفلاقثيحيومحلاهركذام

ةحيحصلالوقعلالهأمهقارعلالهأناككلذلفءامواجازماهحصأوءاوهضرألا
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ال).ةعانصلكيفةعاربلاوةفيرظلالئامشلاوةدومحملاتاوهشلاوةحجارلاءارآلاو

عم(قارعلابتارهيتمههيبشتلالإانهمالكلااذهانقساماننافئراقلااهيألفغت

ملفماحرألامهتجضنأنيذلامهو«نوللاةرمسوطالخالاءاوتساوءاضعألالادتعا

ملوةرقشلانمةبلاقصلاءاسنيرتعييذلاكصربأوبهصاورقشأنيبمهجرخت
كلحنيذلاةشبحلاوةبونلاوجثزلاك؛قارحالاىلإجضنلايفمهئاسنماحرازواجتت

ملرمحأنيبمهادعنمفمهلوقعومهؤارآتدسفومهرعشلفلغتومهحيرنتنومهنول

يتاشمكتاشم(قارعلاب)سيلواولاق؛لادتعالانمجرخىتحردقللزواجموجضني

ليمامدالو(ةماهت)قعاوصكقعاوصالو(نامع)فيصمكفيصمالو(لابجلا)

لاحيطكالو(ماشلا)نيعاوطكنيعاوطالو(جنزلا)برجكبرجالو(ةريزجلا)ليمامدم

يعافأكالو(زاوهالا)تالاحكالو(فاريس)لزالزكالو(ربيخ)ىمحكالو(نيرحبلا)

ةطساوودقعلانمةميمتلاعضوملبابميلقاولاقناىلإ(رصم)نيباعثو(ناتسجس)
ديبعلاق؛ناكربلانمةطقنلاوةضيبلانمةحملاوءانسحلاةأرملانمةبللاناكموةدالقلا

قارعلابدارملانأىلعليلدلدانممهنعهانركذيذلااذهوهتمحرىلإرقتفملاهللا

:قارعلاركذيرعاشلاقوهبهصخامبهنعهدرفادقهارتالا؛لبابضرأ

تلذقوشلااهزعاماذإاسفنوتلظأدقةربعوكشأهللاىلا

تلضحيرلااهبيرستولفئانتاهنودوقارعلاضرأىلإنحت
ةلغاهعسوأوًاريخاهرثكأواهركذأوناسارخندملجأنمخلبواهيفلاقدقف«خلبامأو

.(ه١)مزراوخىلاوناسارخعيمجىلااهتلغلمحت
ىمسمملاميخفلاءانبلاكلذاهبو«ءالضفلاوءاملعلانمةعامجاهيلابسنمث

ةكماربلاتناك؛اذكهىنامركلاقرزألانبانعالقناضيأهيفلاقدقو(راهيوتلاب)

ةدابع(مالسإلالبق)مهنيدناكوفئاوطلاكولملبقخلببرهدلاهجوىلعفرشلهأ

برعلانماهالاونموشيرقتناكامواهبةبمكلالاحوةكممهلتفصوفناثرالا
هلوحاوبصنو؛مارحلاهللاتيبلةاهاضمراهيونلانيبتذختافاهنومظعيواهيلإنوتأي
؛ديدجلاراهبونلاريسفتوةسيفنلارهاوجلاهيلعاوقلعوريرحلاوجابيدلابهرنيزومانصالا
هوللكافيرشاقاطوأاديدجاباباودقعوأانسحونباذإمهتنستناكوديدجلا(ون)نأل

اولعجتيبلاكلذاونباملفتقولاكلذيفعلطيناحيرلوأبكلذنوجوتيوناحيرلاب

همظعتسرفلاتناكوكلذلراهبونيمسفراهبلاناكوناحيرلانمرهظياملوأهيلع

اوناكو؛مالعالاهتبقىلعأىلعبصنتوبايشلاعاونأهسبلتوهليدهتوهيلاجحو
لسس
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اهنكيةروصقمنوتسوَُنامئالثتيبلالوحناكواهلوحةريدتسمةقورأبعارذةنام

المويةمدرتريصاقملاكلتناكسنمدحاولكىلعناكوهتندسوهماوقوهمادخ

قوفيذلاملعلانمريرحلاتلمحامبرحيرلانالاقيوالماكالوحةمدخلاىلإدوعي

ربكالانداسلانومسياوناكواخسرفرشعانناامهنيبو(ميملاوءاتلاركب)دمرتبةقلا

ةنادسلامهنلميلونملكناكفةكمنبهنداسنوميةكمبتيبلامههيبشتلكمرب

نيدلاكلذبنيدتكرلملانممهريغوهاشلباكوَيصلاودنهلاكولمتناكوكمرب

دياولبقيوربكألامنصللاودجسيناهوفاومهاذإمهتنستناكوتيبلااذهىلإجحتو

لهأعيمجواهلثميفخسارفةعبسنيضرألانمراهيونلالوحامكمربللاولعجوكمرب

ةميظعاعايضوةريثكافاقوأتيلللاوريصوايرياعمهيفمكحيهلديبعقاتسرلاكلذ

يذلاكمربىلإلصيكلذلكودحلازواجتتيتلاايادهلانمهيلالمحيامىوس

نبنامثعمايأىفناسارختحتتفانأىلإكمربدعبكمربهيليلزيملفهيلعنوكي

اوناكنئاهرعمنامثعىلإراسفكمربنبدلاخيبأكمربىلإةنادسلاتهتناونافع

كزين؛هيلابتكفكمربهناكمهدلوضعباولعجوهمالسإاوركنافهدلبوهدلوو

هباجأفهئابآنيديفعوجرلاىلإهوعديومالسإلانمهاتأممظعيكولملادحأ6ناخرط

نكأملوةبهرريغنمهلضفباملعوهلارايتخانيدلااذهىفتلخدامنإىنأكمرب

عمجيفكمربىلإفحزوكزينبضغفراتسالاكتهمراوعلايدابنيدىلإعجرأل

ىنودجغافكولملاتدجحتتسادقىناوةمالسللىبحتفرعدقو6كمربهيلابتكفريثك

هتيبوهرفغتسامثهنعفرصناف؛كئاقلىلعىنتلمحالإوكليخةنعأىنعفرصاف

هبتبيرههمانافدلاخوبأكمربوهولفطىوسهلىبيملفهلنبةرشعوهلتقف

موجنلاوبطلاملعملعتوكانهًاشنف؛دنهلادالبنمريمشقلادالبىلإاريغصناكو

اومءاشتفءابوونوعاطمهباصأهدلبلهأنامثهئابآنيدىلعوهوةمكحلانماعاونأو

يفهرسلجافمهيلعمدقىتحكمربىلإاوبتكفمالسإلايفمهلوخدومهنيدةقرافمب
هبونساهلتدلوفناينايغصلاكلمتنبكمربجوزتمثراهيونلاىلوتوهئابآناكم

دئلاخمأاهللاقي(مهلظفلوهواطقسانههيفلعل)اتخأورمعودلاخوىلكيناك

,رخأةأرمأنممساقلامأوكمربنباناكواراخبلهأنمةأرماهمأكمربنبناميلسو

ىتحمثيهلانبسيقذفنأناسارخزيركنبرماعنبهللادبعحتفاملوءاضيأةيراخب

ضمبلاقوراهبونلابرخوخلبلخدفبئاسلانبءاطعهيدينيبمدقوخلبةنيدممدق

:راهبونلاركذيءارعشلا
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اهيلادرتتناكذإ«ةعساولاةراجتلاوفراعملاجاوروةيمالسألاةراضحلا

٠عاونأاهنمردصتو دالبوبرغملام,ِصقأونادولاىلإعئاضبل

دالبلانمكلذريغودادغبوميلاوزاجحلاوماشلاومرصموسلدنالإ

ةرماعندمواهبكارماهبوسرتةفورعمةددعتمسارمرحبلاىلعاهلناكو

يتأيسامكلذريغوةديشمنوصحوةعينمراوسأوةجئارقاوسأتاذ

ئراقلالاببرطخيالىتح«ةيفنحلاوةيكلاملاانناوخانمنيخرؤملالاوقأيف

كلذملعيىتحو؛هلدنسالهيومتوأانمةغلابمدرجمهلوقنسوهانلقامنا

املاقىتحهعالطإمدعوملعلاىفهتعاضبةلقلةيضابالالهجيذلا

نيذحخألاةمدقمىفمهتملكذوفنومهروهظروداوذخأدقمهنا01لاق

رفعجلتقنعموجنلانيأورحسلاوةناهكلانيأىيحيللق

ردقتتمقنيحتقولانعسمشلاتغازمأرادقملاتيسنأ

نبيلعنع(ميملاحتفب)يراذملالضفلانبدمحمانثدحيلومصلاركبوبألاقو

ناكيذلارانلاتيلمساوهوهبموقيوراهبونلارمعيكمربناكلاقيلفونلادمحم

حدمييريمحلالوهلاوبألاقفهدعبكمربنبدلاخهنباراصفكلذبهردقمظعيخلبب

:يكمربلادلاخنباىيحينبلضفلاوجهيوعيبرلانبلضفلا

رانمودعجحخحاسسسسمعيبرلالضمراثآ

راهبونلاهراثآخلببىيحبيلضفو

رازثلاترسستوأاماذإهاوسامو

رابجلادبعيوهيفدحويتيب

رانمظ_عتهةهب,فكوكرشتيبو
.هفورحبىهتنا

اًيدقالنأشومهلركذالةليلقةمذرشةيضابالانألئاقلااذههلاقام-١

رخفالوكلممهيلابسنالوةمئاقمهلمقتملاهلقأوقرفلارقحأمهف؛اثيدحالو
ناكمىلإىترايزبملعامل(اذههركفىلعءانب)ادئازابجعتبجعتوقرفلاتدجوذنم
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مانألادشرمباحصأنمبيرقلارصعلابابشومالسإلارصنعيف

نودلخنباركذدقو«مالسلاوةالصلاهيلعةلاسرلامتاخ

نمسداسلادلجملانم١١ةفيحصىفلاقفاهئاشناخيراتىكلاملاىبرغملا

ةيضابالاربربلافئاوط(نمحرلادبعىلإيأ)هيلاتعمتجاو«هخيرات

طتخو(ترهاتبيأ)اهبلزنفةوازفنو6ةلاجروَّةتاولوِةياملنم

يخامشلاهركذاملقفاوموهو«ةرجهلانمنيعبرأوةعبرأوةئامةنساهتنيدم

او(١"اعاد.م(١)ا يداربلاو''هتاقبطيفينيجردلاو2'ةخيراتيفايركزوباو'هريسيفيف

ربكأنمكلذناكف«.ثبعلانمهأروينمكلذمظعتساويتأيسامك(ترهيت(

اهنعخيراوتلاتاحفصيفثحبلاوةنيدملاهذهلئاضفزارباىلإيلةيعادلابابسالا

نكيملامىلإانهبندقلو؛بارخيهوةنسفلأنعدعبيالاماهيلعىضمنأدعب

:ميكحلارعاشلالوقبهيفلثمتنوكلذىلعهركشنفلاببانلارطاخ

دووسحنالاهلحاتأتيوطةليسضفرشنهللادارأاذإو

دوعلارشنبيطفرعيناكامترواجاميفرانلالاعتشاالول

زارباوتآبخملاراهظالاببسناكفلضأثيحنمدشرأوشغثيحنمحصندكوهف

اهبدصقءيسنمءوسةملكبرو«مكلريحخوهوائيناوهركتنأىسعو؛تارهوجلا

.عفانمترجأءوس

ضمبوةبراغملانمبهذلملاةمئأوءاملعنمنيريشكبقانملعماجفيلأت:ريسلا١

ريسالإهبابيفهلريظنال«ابلاغمهخيراوتومهئامسانايبعمةقراشملاريهاشمنم

ةدوقفملاةربتعملابهذملابتكنموهوهنملقنلانماذهفلؤمرثكأيذلاريبكلاةسوفن

نبديعسنبيخامشلادمحأخيشلالماكلاةمالعلاهفلؤموعوبطمدوجومفاذهامأ

نمنرفيينبلبجبيدامنباةبصقتحتروهشملارازملابحاصدحاولادبعخيشلا

ايركزنبدمحمخيشلاةمالعلاركذدقوءه478ةنسهللاهمحريفوتةسوفنلابج

هلرسيتي-هنأكواهعمجىلعمزعةمجبقانمولئاصضفهلنأهللاهمحرينورابلا

خامشىلإةبسنيخامشلاوملعأهللاودحأهدوجوبعميملذإعومجملادقفوأكلذ

.هللاءاشناهيلعمالكلاىتأيسو

همحر يخامشلاريسيفنكيملامريثكهيفطسوتمخيراتءايركزيبأريس-"

ايركزوبأخيشلايقتلامظانلارثانلامامالاهفلألوألانملمشأيناثلاناكنإوهللا

ا



.قئاقحلابملعأهللاوهللامهمحر''ارهاوجىف

.هللامهمحرركبنبدمحمخيشلاةيرذنمىيحي

ركذبنيروهشلملاهئاملعوبهذملاةمئأيفملكتيروهشمليلجفيلأتتاقبطلا« 
فرعأالريغصانأوهيلعتفقودقولكللعماجريغهناالإمهرابخأضعبومهلئاضف

امبقيلياممريثكىنتافاذهريرحتلاحهيلعلوصحلارذعتلوايشهنمفرعأملفهردق

ءاشنالايفعابلالوطبريهشلا«ريرحتلاةمالعلاهفلؤم؛نمهلقننكميامهددصبنحن

لماكلاةمالعلانبادمحأخيشلانونفلالكيفىلوطلاديلاهلتناكنمو؛ريرحتلاو

.هيلعمالكلايتأيسوهللاامهمحرينيجردلاديعسخيشلا

تاقبطلابحاصهلمهأامضعبممتةدئافلاميظعمجحلاريغصباتكرهاوجلا١

.رابخألانم
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ثلاثلابابلا

يقشمدلاسايعلاويأ)01

ترهات دنهلاىفعوبطملاهخيراتىفىقشمدلاسابعلاوبأةمالعلالاق

نيتلباقتمنيتنيدممسا..نونلابابىفاهركذذإ«اطلغنونلاباهمسردقو

.هايملاورامثلاوراجشألايتريثك؛برغملاىصقأب

يسايعلاحضاونيا)ف

ئيسمخلاءاملعنميبوقعيلابريهشلايسابعلاحصاونباخرؤملالاقو

عوبطملاهخيراتيفمتسرينبةمئألرصاعملاةرجهللةثلاثلاةئاملانمىلوألا

هصنامبرغملاندمركذدنعم1760ةنسجنرفالادالبنم(نديل)ةنيدميف

قارعىمسترمألاةميظعرادقملاةليلج(ترهات)ةنيدمىمظعلاةنيدملاو

مهللاقيسرفلانمموقاهيلعبلغت6سانلانم0طالخأاهب6!"!_رغملا

يتأيسنمةداهشوخيراتلابابرأنمنيريثكىلعمدقتملاققحملاخرؤملااذهةداهشب-١

سافةنيدملهأنمنيخرؤملايرخأتمضعبفيحئراقلاملعيهريغنماضيأمهمالك
نيمدقتملانمدحأاذهلقيملونامزلاقباسيفبرغملاقارعبفرعتسافنأركذذإ

ناواهقحبصاغ(ترهيت)لضفدحاجالإرهامو؟هءاجنيأنمفخيراتلالهأنم

نمخرؤملااذهلثمىلعلهاستلانوهأامفةميظعلااهترهشوسافلضفركننالانك

(اذهك)نمزنايتايفركفيملهنأكومهضارغالاعبترابخألارييغتوليدبتيفنيخرؤملا
تالآمايقبحوضولايفرضاحلاويضاملايوتسيوايافخلاحضتتورئارسلاهيففشكنت

خيراتلايفقيقحتلاونأشلاتاذةقيتعلابتكلاسيفننمنونكملكراهظالعبطلا
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؛يسرافلامتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأنبدمحمونب

ةيضايأاوراصف؛ترهاتىلإهدلوراصوةيقيرفاىلوتينمحرلادبعناكو

بسنيميظعدلبترهاتبلصتيوبرغملاةيضابأءاسؤرمهف«ةيضابألاسأرو
نبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأنبدمحمةعاطيفترهات'')ىلا

ىلعيذلانصحلاو(اهلكندملاودالبلاكلتءامسأنايبيتأيسو)؛متسر

؛خورفىسرمهللاقيترهاتبكارمهبوسرت""'مظعالارحبلالحاس

يسوفنلارصنيبأمامالالوقدحىلعاهبنضلاوءافخلابجحتحتتناكىتلا

.رخآلامويلانأشيفهللاهمحر

ربخلاحضاونعكشلااذهتابايغ|.يلجنتوىطغملاسلافشكنيس

:لئاقلارعاشلامالكيفخرؤملااذهلمأتولو

ملعتسانلاىلعىفختاهلاخنإو|ةقيلخنمئرمادنعنكتامهمو
نيبوهاميفولوهقحىقحيذلكىطعاوهمالكيففصنالايابخاياوزلانامهلوقو

٠(فقاولاعمايندلا)نيلئاقلايأرىلعهلعلوهللاءاضقبرمادلاورماعلانيبوتادامجلا

ىتسشفانصأسانلانماهيفنمنأدارأءاخلاركبطلخعمجطالخالا7

نأشةبراغموةقراشمودوهيوجنرفاونادوسومجعوكرتوبرعوربربنمنوطلتخم
.لدعلاونمالاوةراضحلاتاذةريبكلاندملابلغأ

ميظعتلاظافلأنميتأيسامومدقتاموةملكلاهذهىنعمكردينملك١

نماهيلابسنيامضعبنمهركذنسامترهاتبناجيفرغصتسيبيرالميخفتلاو
.رتافدلانوطبيفانوزخمناكاموهملعنملريثكنمليلقهناملعيودالبلا

رئازجلاهيفيذلامظعألارحبلابروهشملاةيقيرفألاةراقلابطيحملارحبلادارملاسيل
دقفنآلاامأونيمجنملاءامكحلاضعببنامزلايدقيفةرماعتناكو)تادلاخلا

رحبلابنآلاوسونايقالابوتاملظلارحبباميدقفرعيو(لاقيامىلعرحبلااهدفأ

ةسرادالاةكلمبنمامهنيباملهيلااهمكحدتميملوترهيتنعديعبهنأليقيطنالطالا
يمورلارحبلابىمسملاهئطاشىلعنحنيذلااذهانرحبدارملالب؛اهريغوسافب

نئاكلاقراطلبجزاغوبةطساوبطيحملارحبلانمدتمملاطسوتملاضيبألارحبلابو

يفىوصقلاةجردلامالسإلاردصيفتغلبيتلاسلدنألاةريزجهبشنمبرقلاب
ةلودلاةكلممرغثةجنطةنيدمنموةينابسألاةلودلاديبنآلاوملعلاوةراضحلا

ةنيدم)ةروهشملاندملانمكلانههشطاشىلعوماشلاضرأبيهتنينأىلإةيشكارملا
1“



اقلعتوافغشترهاتبهلنأ«حضاونبالضافلااذهمالكنمفشييذلاو

ادرطتسم49١٠ةفيحصيفلاقفاهريغنودهباتكيفاهركذرركذإ«نيدئاز

.اذكهاهيلعمالكلا

نيطالسمظعأةيانعويعابةأشنملاةيزاجحلاديدحلاةكسطخءادتبااهنمو(توريب

هرصنبهللاهديأنامثشعلآكولمدحأيناثلاديمحلادبعناطلسلا١نآلامالسإلا

و(سلبارطةنيدم)ونيفيرشلانيمرحللانصحونيملسمللًاجلممهكلمظفحو
دوسألارحبلاب(ةينيطنطسقلا)ةيلعلاةناتسألازاغوبةطساوبلصتيو(بلحةنيدمو)

لودكلامهيبناجىلعلسلستيورمحألارحبلاب(ةديدجلاةحتفلا)سيوسلالانقبو

.برغلانمًاثدتبمىبونجلاهبناجىلعف؛ةريغصةلتحموةزاتمبتاراماوةريبك

ةيبرحلاةوقلااهنمةدوقفمناطلسلاباهمكاحبقليةيمالسإةلوديهو(سافةموكح)
يفعوقولانمهللااهظفحءاسمواحابصجنرفإلالماوعاهعزانتتوارحبواربةديدجلا

م1878ةنسدودحنماهترادإيفةلخاداسنرفل()ةلتحمةيالويهو(رئازجلا)مث

ةيضابالا(بازيمىنبندمو)(نالجراوةنيدم)اهبونجىفوةيرجه748١ةنسيأ

ْ.بجيامكنيدلارئاعشةماقإبةلفاحلا

اهعبتيواسنرفةيامحتحتيابلاباهمكاحبقليةيمالسإةزاتمةلايايهو(سنوت)مث

ةيالويهو(برغلاسلبارط)مثةيكلالامهعموةيضابألابةرماعلا(ةبرجةريزج)
يفواهسفنةنيدملايفالإدحأ(جنرفألا)بناجألانماهبدجويالةيمالسإةينامثع

ىلعاهبونجبو؛ةينامثعلاةيلعلاةلودلابقلعتةدشوةعاطديزماهلهألواهيناومضعب

يفةيكلاملامهعمومهبةرماعلاةروهشملاةيضابالاةسوفنلابجرحبلانملحارم؟
.ةمنالموةاخاؤم

.فلؤملااهيفشاعيتلاةرتفلا-١

.فلؤملااهيفخرأيتلاةرتفلايف

ةلودبةلتحميريدخلاباهمكاحبقليةيمالسإةينامثعةزاتعةموكحيهو(رصم)مث
ائدتبميلامشلاهبناجىلعو؛هارعلحتالةينامثعلاةلودلاباطابترااهلهألوزيلجنالا

مثاهريغونانويلامثايلاطيإةلودمثاسنرفةلودمثاينابساةلوداضيأبرغلانم
اهديأنيملسملاومالسإلاىمحةيماحونيدلاءاولةرشانةينامثعلاةيمالسإلاةلودلا)

ةداعسلارادوةفالخلارادبةامسملا(ةينيطنطقلا)اهتنطلسرقمونببملاهرصنبهللا

.هلحماذهسيلوهحرشلوطيباباذهو«لوبناتساوةيلعلاةناتسالاو

١



باهولادبعنبنوميمنبدمحمنبنمحرلادبع(دبعموبأ)ينثدح'
نيبةلهأةريبكةنيدم(ترهات):لاق«يترهاتلامتسرنبنمحرلادبعنب

يفلحارمةثالثةريسمحلاملارحبلانيبواهنيب«ءاضفاهلسيلةيدوأولابج

هيلعو'''فلشيداوهللاقيداووخابساهضعبيفو«ضرألانمىوتسم

ناتكلاوربصقلاهيلععرزي؛رصملينضيفيامكضيفي؛ةرامعوىرق

مث«(قبقنا)هللاقيلبجىلإريصيو«بوبحلانمكلذريغومسمسلاو

نمترهاتةنيدملهأبرشو«حلاملارحبلاىلإريصيمثةرفنةدلبىلإجرخي

:هللاقي«يلبقلبجنماهضعبوءارحصنماهضعبيتأينويعوراهنأ

حيرهبيصينأالإ(هراطمأوههايمةرثكل)طقدلبلاكلذعرزبدجيمللوزج

سوسلالهأهيمسيسوسلابلصتموهو«(مئادريخوبصخدلبوهف)دربوأ
يففصنملالمأتيلف؛ساروأبازلابىمسيو؛لوزجترهاتبىمسيونرد
ىلعهمدقتلبابلااذهيفنوخرؤملاهررحامحصأنمهناف؛ققحملااذهمالك

وأهدهاشامالإبتكيملوهفمتسرينبلارضاحناكذإ«نمزلايفمهرثكأ

.نيمأةقثنعهلقن

يسيردألا(3)
وهو:لاقفىسرملااذههخيراتيفيبرغلملايسيردالاخرؤملافصوو

.ىتأيسامك؛اضيأديؤملاكلملاهركذو«ةرماعةيرقهيلعو؛نسحىسرم

يفجنرفالادالببعوبطملاهخيراتيففيرشلايسيردألاهللادبعوبألاقو

اهندمتنقتأواهديدجتنسحأيتلاةميدقلا(ترهات)افصاو/0/ةفيحص
تراصىتحاهيلعهدلاولالماعناكذإ«باهولادبعنبنوميميمالسالا

.هصنامنييمتسرلانمهريغنودهيلابسنت

.فلشىلعمالكلايتأيس-١
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امهادحانيتريبكنيتنيدمنامزلانمفلساميفتناك(ترهاتةنيدمو)

ىلعىهو«روستاذنيتنيدملانيتاهنمةميدقلاو«ةثدحمىرخالاو«ةميدق

عئاضبوتاراجتمهلءربربلانملمجو«ساناهبو«ولعلاليلقلبجةمق

لكنيذاربلاوليخلاجاتنماهبوةمج'"عايضوعرازماهبوةرماعقاوسأو

اهتالغرئاسولسعلاونمسلااذكوادجاهبريثكفمنغلاورقبلاامأونسح

مهرايدرثكألخدتةيراجنويعوةقفدتمهايم(ترهات)ةنيدمبوةكرابم

نمابورضلمحتراجشأونيتاسبهايملاهذهىلعمهلواهيف'"'نوفرصتيو

نوكيامو؛ةلغملاضرألاوراقعلاسوماقلايفامىلعيهوةعيضعمجعايضلا١

ةيمأىنبضعبهلعفيناكامكةعيطقىمسيكولملافرطنمسانلاضضعبلةيطعاهنم

بسحىلعنوفرصتينيملسملالاومأتويبيفمهلءاكرشالاوناكذإسابعلاينبو
يفمهبرطاميدنلوتيبوأةديصقبمهحدمرعاشلةلئاطلالاومألانوطعيفمهئاوهأ(١)

نيدلاومالسإلاهبرختفيامكلذسيلو؛ةكحضمةصقوأةبيرغةياكحبمهترماسم

دمعينأامهدحاناينعماهلفةعيطقلاامأو.لاقفمهضعباهفرعدقو؛لدعلادقفذإ

ىرينمباهبهيواهرواجيامعاهزرفيضرألانمةعطقىلإةعاطلاورمالارئاجلامامالا

عفتنيةعرزماهلعجينأاماو«ءاشينماهنكسيلزانماهلعجينأامأاهبعفتنيواهرمعيل

عئاطقلاحهذهوجارخاهعرازىلعلعجامبرواهيفهيلعجارخالواهتلغنملصحيامب

ةعيطقورفعجمأةعيطقوعيبرلاةعيطقكلذنمفاهلاحميفدادغببهدعبهدلووروصنملا
عطقينأيهفىرخالاةعيطقلاامأو؛باتكلانماهعضاوميفتركذدقونالف

هنودؤيامولعمائيشاهنععطقيويحاونلاوىرقلامهريغوهداوقنمءاشينمناطلسلا

كلذنمرثكأيفهعمناطلسلللخدمالرزنوأاهلوصحمرفوترثكوألقماعلكيف
.ها

هنابلاغلاواهبعافتناللتويبلااهلاخداوهايملاهذهيففرصتلافيكققحتنمل"

ىفاهتفلاخناوةندمتملاندملاىفنآلاةدوجوملاةقيرطلانعدعبتالةقيرطىلعناك

ءنآلادوجوملاكديدحلانم(ريساوم)بيبانأتقولاكلذىفابلاغدجوتالذإةيفيكلا

اذكهةقزألاوعراوشلايفيرجتتناكاهنالاقيالو«يلطلملاراخفلانمتناكامبرو

عافتراضعبهيفاهعقومنأىلعكلذبناحميالاهيقرواهتيندمنالماظتنانودب
الةيسدنهةعنصنودبفناطلسلانيعبةامسملانآلاةدوجوملانيعلانعنيمختلابح
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.(ىهتنا)ةنسحةعقبيهفةلمجلابوةنسحلاةهكافلا

سنوتيفعوبطملاهخيراتيفيسقافسلاشيدقمخيشلااذهلقندقو

.هلقنلموزلالف«هيلاهبسنيملناوفرصتضعبب

نودلخنبا()
::0.4(١)١  "!ةيضابألابناجيففصنمريغناكناونودلخنبااهركذاملكو

دلجملانم74ةفيحصىفهلوقكلذنمفبرغملا"ةدعاقبابلاغاهنعربع

؛ةطامطمو«ةتازمدلب(ه716ةنسٍىعيشلا)مساقلاوبأحتفو؛سماخلا

برغملاةدعاق(ترهات)ىحاونو4ةيرفصلاو6ةيضابالإرناسو4ةراوهو

.طسوألا

بعصيالفةيضايرلامولعلايفعلضتلاباروهشممتسرتيبناكدقواهيفهعيزوتنكمي

يفدجوتلبطقفترهيتيفتقولاكلذةدوجومةيفيكلاهذهتسيلو؛كلذمهيلع

تناكاهنأىلعلدتراثآرحبلاىلعسلبارطتاهجيفاقباسةسوفنةنيدمةغاوز

قرتخاةيقرشلاةسوفنلابجةيحاننمتآريبكرهنىرجماهيفدجويذإاضيأكلتك
سصصخجموهو؛نألاهنمةدوجوملاعطقلاضعبهيلعلدتامبحةريثكةيدوأويضارأ

ةدوجوملاةديبزنيعىرجمهبشثيهنأهلمعطقضصضعباوأرنيذلاركذةمكحمةيفيكب

هللاوةماتلاةراضحلاوةوقلاىلعلادلمعوهفلاحلكىلعوةمركملاةكمةهجب

.ملعأ
ناكاموةنسحلارابخألانممهلناكامركذهلامهإوأهدوحجوههناصنإمدع-١

يفدودعملاضيرعلاليوطلاهخيراتيفتيصلانمنوخرؤملاهبدهشيذلامهكلم
نعنيخرؤملانمهريغهركذامهيفدجوينأبىلوأوهفةيمالسإلاخيراوتلاةمدقم
ةعسبانريغهلدهشامكهلدهشننمبهنالمهرابخأبلهجلاهبنظنالوةيضابالا

نودبتاراشاضعبمهيلاانايحاريشيدقهنأىلع؛يبرغمهناعملقنلاةرثكوعالطالا

دبالهنماهعمجبعصيثيحباقرفماهضعبهركذومهرابخاهلامهافمالكلايفطب

.ملعأهللاوهيلعمولالفًارذعهللعلوهللاهملعيهلابيفرمالنوكيناو
.كلملاىسركاهيفنوكييتلاةميظعلاهتنيدميهميلقألاوأةكلمملاةدعاق7
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ديؤملاكلملا(5)
م1846ةنسسيراببعوبطملاهميوقتيفديؤملاكلملاناطلسلالاقو

دبعترهاتيهو؛(ةميدقلاترهات)يبرغملايزيزعلانعًالقن134ةفيحصب

.ةلحرمةديدجلاترهاتنيبواهنيبو«لاخلا

اهلامعأنماهلوبرغملاقارعاميدقىمستتناكوةليلجةنيدميهو

لبجىلعىلوألا(ترهات)ةنيدمو(خورف)ىسرمهللاقيرحبلاىلعىسرم

َةميدقلانممظعأىهو؛ربنلماهبةثدحملاكلذكو06زماهبوَطسوتم

ةكلمملايفترهيتلناكو«ديعسنبالاق«مهرودقرختهايماهلهألو

الودجاهلمسرمث؛ةيضابألاكلميسركناكاهبو«ميظعتيصةيمتسرلا
:::)-:
.اذكهواهميلقاو""اهضرعواهلوطهيفنيباهريغك

امامأوةعمجلاهليكووأ(ةفيلخلا)مامالاهيفميقييذلاعماجلادجسملاربنملابدارأ-١

.ريغصلانبااهيلعصنامكريثكاهيففدجاسملانمهاوس

هيمجنملاظافلأنموهوبرغلاةهجنمةرامعلاىهتنمنعهدعبوه(دلبلالوط)" 
نافافالتخامهنيبةياهنلاهذهيفنأالإيومحلالاقنيينانويلاءارآنمطبنتسم

مهضعبوطيحملارحبلاوهويبرغلاسونايقوأرحبلحاسنملوطلابئدتبيمهضعب
ىمستخسرفيتئامنمابيرقطيحملارحبلايفةلغاولارئازجلاتمسنمهبىدتبي

نمناعونبتكلايفدحاولادلبللدجويامراذهلوتادلاخلارئازجلاوتاداعسلارئازج

يبأنعهلكاذهةيردوةئطفىلإكلذزيتيفجاتحيفجردرشعامهنيبلوطلا

.(ه١)ناحيرلا

دلبلانأليومحلالاقلامشلاوحنءاوتسالاطخنعهدعبوهف(دلبلاضرع)امأو

نيبوسأرلاتمسنيبةفقاوهبةهيبشةميظعسوقهيذاحتوةيحانلاهذهيفةرامعلاو
يبونجلاطاطحناوهلعهبربعيكلذلفيلامشلابطقلاعافتراهيواسيوراهنلالدعم

.(ه١)ميهفتلابحاصمالكاذهوهبرعشيالىفخهنافًاضيأهاواسناو

أو



يفرعلايقيقحلاضرعلوط

ميلقالاميلقالاقئاقدجردقيافدجردمهنعلوقنملاءامسألاددع

8نمطكطكلهكلاوطا

ترهات8

طسوألابرغلاثلاثلانحل#*كمهضعب

بابللا(7)

نوكسوءاهوفلأو؛قوفنمةانثملاءاتلاحتفب(ترهات)بابللانمو
ءايفلالاضوعديعسنباطخيفو«ةيناثءاتاهرخآليفو«ةلمهملاءارلا

.لضافيبرغمديعسنبانأل؛يدنعحصالاوهو؛تحتنمةانثم

دقو)عرزلاةريثكةبصخةريبكةنيدمترهيتو(لفوحنبإنعلاقمث

ارا0:ده-الو
ةدعاقتناكيهو١6فيطسيبرعيهز6ةيقيرفانمترهيلةروكنا.ليق

ىتح«طسوألابرغملاكولممتسرينبماقماهبناكو؛طسوالابرغملل

١"صمكولماوراصنيذلانييمطافلاءافلخلاةلودبمهتلودتضقنا

لاوطألاباتك(١)

ةربتعمةعامجبازيمينبةيضابالانماهبةرماعةروهشمرئازجلالمعنمةنيدم-١

.ندملانماهريغيفامكنومرتحملاجرمهيفوةماتةفرعمةراجتلاعاونأبمهل
اوأشنأنيذلامهورصمىلإدتماوبرغملابمهكلمناكنيذلاةعيشلامهبينعيَ

امكاهلكبرغلالودتضرقنامهروهظبوهلمعبضرألاراطقأيفروهشملارهزالاعماجلا
.هللاءاشناىتأيس
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مث؛ركذامكاهضرعواهلوطايلعلاترهات:لاوطألاباتكيفلاقو

اناكمكانهناىلعلدف(طك)اهضرعو؛(وك)اهلوطىلفسلاترهات:لاق

.شماهلايفيزيزعلانعهانلقنامك؛ترهاتىمسيرخآ

نوناقلا(8)
لاق(هيدل)اهضرعو(نطي)اهلوطىلفسلا(ترهات)و:نوناقلايفلاقو

لبجىلعةميدقلاو«نيتريبكنيتنيدمفلساميفتناكترهيتو:يسيردألا

حضوأبحاصهتمربهلقندقوديؤملامالك؛قوساهلويلاعلابسيل
.هلقنىلإةجاحالف؛كلاسملا

راصبتسالا(9)
ةعبطملابعيبطملاه8/87ةنسفلؤملاراصبتسالابحاصلاقو

؛23ةفيحصبم1807ةنسجنرفالادالبنم(نيو)ةنيدميفةيوايرتسوألا

(رجحيأ)رخصروساهيلعةريبكةميدقةروهشمةنيدميهو(ترهاتةنيدم)
يهولقرقىمسيلبجحفسيفيهو«'''ةموصعملاىمستةعينمةبصقاهلو
نويعنميرجيرخآرهناهلو«ةنيمىمسيبرغملاةيحاننماهيتأيرهنىلع

نيتاسباهلناكو؛اهنيتاسبواهضرأبرشتهنم؛"!سناتىمسيعمتجت
انسحدالبلاعيمجلجرفسقوفيلجرفساهيفو«رامثلاعيمجاهيف؛ةريثك
ركذدقو«جلثلاومويغلاةريشكدربلاةديدشترهاتدلبو«ةحئاروامعطمو

يفكلذلكيتأيسو«داحلاةياكحونادوسلاةياكحو«دامحنباتايبا

ةمصعلانافاهتبصقوةنيدملاهذهبتناكيتلاةوقلاىلعلدياممسالااذهيف-١

.اهفصواهمساقباطدقفةعنملاةغل

.ءاتلاباهضعبيفوانهامكنونلابخيراوتلاضعبيف-؟

يال



.هللاءاشنا؛ابيرقهريغمالك

ةعبارلاةثاملاردصءاملعنميخركلابفورعملايسرافلاقاحسإوبأامأو

هخيراتيفبرغملاهميسقتدنعاميظعامسق(ترهات)ربتعاهنافةرجهلل

ةنسةيجنرفالا(نديل)ةنيدمبعوبطملايخلبللميلاقألاروصباتكنمذوخألا

:لاق«دحاولافرحلابهمالكصناذهوم٠7

هيقرشنمفصن«مورلارحبىلعنادتمينافصنوهفبرغملاامأو»

سوسلاوةجنطو(ترهاتو)ةيقيرفاوةقربوهفيقرشلاامأف«هيبرغنمفصنو
.«سلدنالاوهفىبرغلااماو«ميلاقالاهذهفاعضأىفامو«''ةليوزو

ةميظعلاندملانمناكامرهشأنمهرصعيفنأاذههمالكنمملعيف

الورئازجلاالو«سافميسقتلايفركذيملذإ(ترهاتةنيدم)برغملاب

ركذناو«رصعلااذهىفةريبكلاندملانماهريغالو'"ةبانعالوشكارم

ةلبقيف(نادو)نمةبيرقلا(ةليوز)الحضاووهامكىصقألابرغلاةليزودارأ-١

.هلحميفنيبامكةيضابالابمالسإلاردصيفةرماعلاسلبارط

برغلاندممظعأورهشأنميهونآلاةيشكارملاةلودلاكلمةدعاقيهساف

ةنسنيسمخوحنب(ترهيت)دعبسيردإنبسيردإاهانبدقورصعلااذهيفىصقألا

يراوهلايرهفلادمحمتنبةمطافتصصخاه146ةنسيفره7ماعيأ

اهلعلو؛سافبروهشملانييورقلادجسمهبتنبوةينغتناكولاملانمابناجيناوريقلا
.ةيضابأةراوهنالةيضابأتناك

(يضابأوأيرفصامأوهو)اهتعموصينرفيلاديعسنبدمحأطتخاه746ةنسيفو
ىلعةجنطةريهشلااهندمنمو(دلجلانم١٠ةحفصيفنودلخنب١كلذركذ

بارحتدعبكلذوه464ةنسنيفشاتنبفسوياهطتخادقفشكارمامأورحبلا
اهنيبرصميويدخلعفيامكشكارمبةدموسافبةدمنكيناطلسلاوةدمجبترهيت

ميدق)ةنوب)اهللاقيوةبانعامأو؛اهيلعمالكلايتأيسفرئازجلاامأو ةيردنكسانيبو
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يف6انغزمينبةريزجو1ةروكانامأو:لاقمثدالبلاهدرسءانثأيفاهضعب

اهمسا(ترهات)"”ةروكةنيدمو«ىلعألا(ترهات)نمةبيرقىرقوندم
اهبوهايملاوعورزلاوةيربلاةعساوةبصخةريبكةنيدميهوترهات

.اهيلعنوبلاغلامهةيضابالا

كلسيالةعطقنماهنإالإ(ترهات)دحنمةطسوةنيدم"اساملجس

نماهرسأب(ترهات)ةروكنالاقيو:لاقنأىلإلامرلاورافقلايفالإاهيلإ

(45ةفيحصيفلاقو)نيواودلايفلمعلاومسالابةدرفماهنإالإةيقيرفأ
ِمهنيبوسيردإدالوأةجنلطكولموِبلغألادالوأةقربوةيقيرفأكولمناكو

.ليلقراصتخاباهيلعنوبلاغلامهو(ةيضابالا)ةارشلا(ترهات)ةيقيرفأنيبو

ينثيوزقلاركبوبأ(١١)
7١1ةفيحصبجنرفإلادالببعوبطملاهخيراتىفىنيوزقلاركبوبألاقو

(ترهات)امهادحاللاقيبرغملاىصقأبنيتلباقتمنيتنيدممسا(ترهات)

امهلجرفس رامثلااترفاو«راجشألااتريثكامهو«ةثيدحلاىرخأللو«ةميدقلا

بابضلاوءادنألاوراطمألاةرثكامهبو«انسحوامعطقافآلالجرفسقوفي

.ةيتالانادوسلاةياكحاضيأركذو«اهبسمشلاىرتاملقدربلاةدشو

نمةفاكاهندمورئازجلايفامكاهيفوةميدقةروهشمةنيدمفنآلاجنرفإلادنعوهامك

داحتاوةماهشرلوأةراجتلابورضيفىلوطلاديلامهللاجربازيمينبةيضابالاراجت

.يأرلايف

ةنيدميأةبصقاهلوىرقةدعىلعلمتشتةيحانيأعقصلكلمساةروكلا١

.اميدقةيضابالانطاومنماهنألالصفمةساملجسىلعمالكلايتأيس١

ل



يومحلاتوقاي(١١)
عوبطملامجعملابحاصيدادغبلايومحلاتوقايهللادبعوبأخرؤملاامأو

يفداجأو«ماقملاهيضتقيامحضوو؛مالكلااهيفبنطأهناف«جنرفإلادالبب

دلجملانم8017ةفيحصيفلاقذإمدقتاملراركتضعبهيفناكنإو«كلذ

.لوألا

نمتلباقتمنيتنيدملمسا,ناتطقناهقوفِءاتوِءارلانوكسوحتفب(ترهات)

ةثدحملاترهاتىرخأللوةميدقلا(ترهات)امهادحاللاقيبرغملاىصقأب

ينبةعلقونامسلتنيبىهو؛لحارمتس""!ةليسملاةنيدمنيبوامهنيب

نألقاهبسمشلاناىتحراطمالاوبابضلاوءادنألاةريثكىهو«دامح

ضرأىلإجرخمث؛لالهوبأهللاقينميلالهأنميبارعإاهلخدو«ىرت

يفمومسوديدشرحوجيهوهلمويهيلعىتأف6(راجتلابكرعم(نادوسلا

دقو؛سوؤرلاممقىلعةدكار'"'ةيحضمسمشلاىلإرظنف«لامرلاكلت

دعبه7ةنس(ءزجلانم7يفنودلخنبالوقىلعةليسملاتطتخا١

ةيدمحملاىمستتناكاهنايومحلاركذوليلقبترهيتنممتسرينبةلودضارقنا

ينبةعلق)امأو6هيبأدهعيلووهو؛يميشلايدهمانبدمحممساتقلاوبأاهطتخا

فورعملاةماتكلبجبيريزلآنمدمحمنبدامحاهطتخاادجةعينمةنيدمف(دامح

.6ءزجلانم١7١يفاضيأنودلخنبالوقىلعه748ةنسةسيجعلبجب

كلذلوراتخملاهلاقامكىلعالاراهنلاعافترادنعوهوءاحضلاتقويفةنئاكيأ-"

ريغرظانللرهظتلاوزلاتقويفسمشلانألكلذوةنكاسيأةدكارهلوقباهفصو

اهبورغيفةلزانوأاهقورشيفةدعاصتناكاذإامفالخبريسلاةئيطبوأةكرحتم
كانهسيلو؛دحاوثالثلانالاحلايفاهريسنالاحلاو؛ريسلاةعيرسرهظتاهناف

لبانيلاةبسنلابطقفرهاظلايفكلذامنإو؛عقاولايففوقوالوطوبهالودوعص

ةبرغموةقرشماهناالثم؛ةقيقدلكيفاهيلعقدصيةفاكضرالاناكسىلإرظنلاب

تقولاكلذاهترارحةدشلكلذوتباذأهانعمترهصهلوقو«حضاورمأاذهوةلئازو

.ملعأهللاوباذييأ«دولجلاومهنوطبيفامهبرهصي»:ىلاعتهلوقهنمو
ال١



ناكملااذهىفتززعنشلهللاوامأ؛سمشلاىلإاريشملاقفسانلاترهص

.دشنأوترهاتبةليلذكتيأراملاطل

ةفرطنمنمحرلاقلخام

ترهاتبسمشغلانمىهشأ

ايفارغجبحاص(٠)
نامثاهضرعنأوَعبارلاميلقالايف(ترهات)نأايفارغجبحاصركذو

ملو:برغملاقارعاممدقىمستتناكو6ةليلجةنيدمىهو؛ةجردنوثالثو

,طقاهيلا0ةدوسملاركاشسعتغلبالوِةيقيرفأبحاصةعاطىفنكت

ندممهتعاطىهامرخآناكاغإو6بلغالاىنبناطلسىفتلخدالو

)١ازا

.ب

هنعتلأساملاطوهللاهمحريخامشلاريسىفةرثشكبروكذمةدوسملاظفل-١

ةليبقلمساهناهنولوقيامةياغوهانعميلحرشينمدجأملوانرصعةبلطلبقنم

قلعتلوهللاامهظفحيدلاووأيخيشهنعلأسأنأينتافوتقولاكلذيفتناك

الو؛طقفةليبقمهنأبعنقأملمهتوقىلعةلادلاعئاقولانمهيفمهلهارأاملهبيرطاخ

نكامأيفهيوكسمنباخيراتيفسابعلاينببهريسفتىلعتفقوىتحثحبأتلز
دادغبب(مهنموهو)هيلعمهريغوسابعلاينبراكنانومأملاىأراملهلوقاهنمةددعتم

مهنمةفالخلاجارخابمهتسكاعمدارأهنأكاهنملهسنبنسحلا(هلماع)اوجرخاىتح

مهراعشنمتناكيتلادوسلابايثلاسبلب؛ناضمريفه٠70ةنسهرماوأردصأف

يلويلعةيرذنمرفعجنبىسومنبيلعلعجهنأبنلعأوةدوسملاباومساهبو

.هنمدارملاها(هدهع

اموترهيتةرئاديفلخادهلكةساملجسوسافنيبوبازلانيبامنأملعياذهب-"

ةمالعلامالكيفةيتألاندملافهملعتاموهانملعاماهلعباتهلكىرقلاوندملانمهيف

.ملعأهللاوريغالاهترهشلركذلاباهصصخامنإوكلذنمضعبيهانبلا

الإ



ديبعوبأ(٠١)

:وبألاقو َافصلاباب6باوبأةعبرأاهل6ةروسم(ترهاتةنيدم)ديبع

لاقيلبجحفسيفيهو«'!.حاطملابابو6سلدنالابابو6لزانملابابو

رهنىلعيهو2ةموصعملامستقوسلاىلعةفرشمةبصقاهللوزجهل

نميرجيرخآرهنواهتلبقيفوهو؛ةنيمىمسي؛ةلبقلاةهجنماهيتأي

يفوهواهضرأواهلهأبرشهنمز؛(مضلاب)ستاتىمستعمتجتنويع
يهو«امعطوانسحقافألاقوفياهلجرفسو«رامثلاعيمجاهيفو«اهيقرش

ناكو:نمحرلادبعوبأدامحنبركبلاق«جلثلاومويغلاةريثكدربلاةديدش

نب|قرشلملابعمسو؛نينومأملانيثدحملاتاقثودثيدحلاظافحنمترهاتب

؛مهريغونونحسنباةيقيرفابو؛رجحنبرشبوقوزرمنبرمعوددسم

:لئاقلاوهويفوتاهبوترهاتنكسو

هناعيرودربلانشخأام(

(ترهاتبسمسشلافرطأو

ماحدزاللعديمليذلامكحملاميسقتلااذهنسحأاموءامسألاهذهفطلأام١

سانلاتاكرحرادماهيلعىتلاةعبرألالاغشألاهذهنملغشلكلصصخذإالاجم

هلاقيقداهنودريونحطلالجألحمقلاوريعشلاكبوبحلاعاونأنولقنينيذلاف«اباب

مدخةداعمهرثكأنأاملحايصلاولاقلاوليقلاةرثكءالؤهىلعبلاغلاو«نحاطملاباب

نمسلدنألاىلإرحبلاروبعوأرفسلانوديرينيذلاو؛مهلءايحالعابتأوكيلامو
نولغتشملاوةهازنوممهباحصأبلاغلايفمهو؛سلدنالابابهلمهريغوراجتلا

ةيلستوةيندبلاةضايرلاوةهزنلانوديرينيذلاو؛لزانملابابمهلنيتاسبلايفلمعلاب
ةجلجلالونيقرافملانينأالونيعدوملانينحمهردكيالفءافصلابابمهلسفنلا

نيعجارلاتاحيصونيبهاذلاةدبرعمهعدصتالو؛سلدنالاباببنيرفاسمللنيئنهملا
ةلمعلانملزانملاىلإنيجراخلاونيلخادلاماحدزاةربغمهولعتالو؛نحاطملاباب

ناكامملعياذهبو؛لزانملاباببمهنيذاربومهليخبلزانملابابراومهلاغبومهريمحب

هزنتماهنمروهشملاوتاهزنتمنمولختالوبيترتلاوماظتنالانسحنمةنيدملاهذهيف
.ريغصلانبامالكيفهركذيتآلاريمألا

لا



تدباماذإميغلانمودبت)

(تختنمرشنتتاهنأك

(تبسسلابيمذلاحرفك

.ترهاتىلإنيبوسنملاءاملعلابابىفهيلعمالكةدايزىتأيسو

بهذترهاتلهأنموهو)زاجحلابسمشلادقوتىلإلجررظنولاق
 ةليلذلترهاتبكناهللاو«تكشامىفقرحا(سمشللابطاخم)لاقف(اجاح

يهو1ةميدقلاترهاتنملايمأةسمحخىلعيهو6ةثيدحلاترهاتهذهولاق

نمونمحرلادبعيأ)مهنألاقيو4ةثيدحلايفرشوهو«ةتاخبنبانصح

نجاذإفراهتلابنونبياوناك«ةميدقلاترهات(ديدجتيأ)ءانباودارأامل(هعم

يهوىلفسلاترهاتذئنيحاونبف«"امدهتدقمهناينباودجواوحبصأوليللا

6ةعاوزاهيبرغيفوِتارارقيْفةراوهو1ةتاول(لئابق)اهتلقيفو1ةثيدحلا

ترهات(مكاحيأ)بحاصناكو6ةسانكموَةتانزو,ةماطماهيبونجبو

يلوممارهبنبمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبنوميم؛(ةميدقلا)

كلمفاتكالايذروباشنيروجمارهبنبمارهبوهو"نافعنبنامثع

؛ةيرفصلاسأروممهماماوةيضابالاسأراذهنوميمناكو«سرفلا

نمابيرقةيلصاولاعمجمناكو؛ةفالخلابهيلعمليناكو«ةيلصاولاو

نولمحي«بارعألاتويبكتويبيفافلأنيثالثوحنمهددعناكو«ترهات

هللاةمكحامرظناوبئارغلانميهوانباحصأنمدحأةياكحلاهذهركذيمل١

هللارمأبكلذللعافلانمفالإونجلاوةكئالملادوجوبلوقلاديؤياميهوكلذيف

.كلانهكاذْذإةجرالولازلزالثيحنيركمملابهذمىلع

ناحبفنامثعهقتعأوسرافتحتفاملاريسأذخأهلعلوحتفلابقتعملاوهىلوملا ؟

.بسنلااذهيفمالكةدايزيتأيسولذملازعملا

فب



هجولمكأىلعانيبملاقنأىلإهتوخاو""انوميمونبترهاتةكلمبقاعتو

.اذكههتيفيكواهناينبببس

ناينبوهميدقتىلعاوقفتاوةيضابالا(نمحرلادبعىنعي)هيلاتعمتجا

دبعلزنو'"هبشأةضيغوهو«مويلاترهاتعقوماولزنفمهعمجتةنيدم

هريسفتوترهاتلزن:ربربلالاقفهيف""!ءارعشالاعبرماعضومنمنمحرلا

هيلعمليىتحةمامإلالوتيملنوميمفالأونوميملدبباهولادبعدارأهلعل١

باهولادبعوهمهريغوةيلصاولاوةيرفصلانمهركذنملاسأرناكيذلاوةفالخلاب
كرلملاوءافلخلابمتسرينببيقلتهيفامميتأيسامومدقتامعمخرؤملااذهةداهشبو

ةجرداوغلبيملمتسرينبنأبخيراتلابابرأنمنيرخأتملاضعبلوقنالطبملعي

نيدتتناكيتلاسانلانمنييالملاكلتيفعنصاذاميردنالوكلملاوةفالخلا

تحتفولالاتائبفلؤتتناكيتلاركاسعلاكلتيفالومهلدعبعتمتتومهتعاطب

هنقتيالبابيفلوخدلاىلعهللماحلاامفكلذالهاجنكيناومهئاولومهتملك

قرفنمناتروهشمناتقرفةيرفصلاوةيلصاولاو؟هيلاقبسيملامالكركتبيىتح

ةرشكبرابجنزلابوبرعلاةريزجكقرشملابنادجوتوبرغملابنآلاامهلدوجالمالسإلا

رفانتلكلانيبواهريغوةعيشلاوةلزتعملاوةيديزلاوةيدجنلاوةقرازالاقرفدجوتامك
ًارظنًايلكاروفتةعبرالاةيرعشالابهاذموةيضابالابهذمنماهلكرفنتامكمئاد
ىتحابازحأواتاتشأمالسإلاتكرتيتلاةينيدلاتادقتعملاعبيفبراشملانيابتل

لبقنمتلخدقيتلاهللاةنس»هللرمالاوجنرفالانمنيعماطللةلهسةغضمتراص
.«اليدبتهللاةنسلدبتنلو

يهورجشلاهيفتبنيفنويعوأةيدرأنمهايملاهيفعمتجنلحمحتفلابةضيفلا7
يأنيشلاحتفبةبشأهلوقونآلاةماعلاةنسلاىلعروهشموهامكةباغلااضيأةغل

سوماقلاىفوهريغصوهميظعرجشلافانصأنماهعامتجاواهترثكلةكبتشمةفتلم

حتفب)(بشأكنيبوينيب)موتكممانباثيدحيفو«لاق؛فتلاجرفكرجشلابشأ
.(ه1)ةفتلملالخنلاديريةكرحم(نيشلا

خوخلانمبرضوهمعطيفرموأحلامرجشلكوهوضمحلارجشءارعشلا« 
الهلوقفسوماقلابحاصركذهتريثكوأرجشلاتاذضرألانمودحاوكاهعمج
ةباغلاوةفتلملاراجشألاكلتنيبلعجذإهللاةمكحرظناوءرجشاليأهيفءارعش

عنص»مهلغشمتنأىلإهيفةالصلاوةماقالامهتنكماىتحءاضفعضوملااذهةميظعلا

ين



نمغرفاملف؛كانهمهبىلصفهعمجملاةالصمهتكرداو"'!هعيبرتلفدلا
هبىتأوايحذخأف«ءارعشلاىفرهظدسأىلعةديدشةحيصتراثةالصلا

:2.(2١ارحدم اذهمتسرنبنمحرلادبعلاقف؛'هيفلتقوهيفىلصيذلاعضوملاىلإ

موجنلاىفةرظنرظننأدعبكلذلاق«ادبأبرحالومدكفسهقرافيالدلب

٠هخيراتىفىشكارملاهركذامك

هبشخاوعطقو؛ًادجسمعضوملاكلذيفاونبو«ةعاسلاكلتيفاوأدتباو

ِاهعماجدجسموهو)هتقوىنعي)دنأل١ىلإكلذىلعوهوءارعشلاكلتنم

دبعمهدارأف؛ةجانهصةسادمنمنيفعضتسمموقلاكلمترهاتمعصومناكو

؛قاوسالانمجارخلامهلاودؤينأىلعمهقفاوفاوبأفعيبلاىلعنمحرلا

.هبابسأهلايهرمأمامدارأاذإو«ءيشلكنقتايذلاهللا

دبعمامالألوزنلبقادوجومنكيملترهيتمسانامالكلااذهنمذحخؤييذلا-١

مدقتامللتعلاهتحصبرقييذلاوهوةميدقللمساهنأمدقتدقوناكملااذهبنمحرلا

(تمدقات)اضيأىمستاهنأ26١ةفيحصيفهللاهمحريخامشلاركذو؛يتأيسامو

١ِيفتفقويننإالإهريغلهرثملو يتلاقيدانصلاىلعةيويدخلاةيرصملا(ةناخبتكل

اهئيدحواهميدقندملاوكولملاءامسأبةبورضملادوقنلاجاجزلاحئافصتحتاهيفتففص

نمبورضملاكلذيفامحضوتةريغصةقرواهنمةلمعلكقوفواهيلعسانلاعالطال

ةفرواهقوفاهثوقنيفناقمتاالةريغصةيساحنةلمعاهيفتيأردقومسالاوخيراتلا

يرئازجلارداقلادبعريمالامسااهيفىرخأةقرواهبنجبو(3606١تمدقات)اذكهاهيف

ىوناملءانبضعبترهيتبىنبدقورئازجلارطقاهلوخددعباسنرفىلعمئاقلاروهشملا
وهوكانهتناكاملةلمعلاكلتبرصهلعلوهرمألطيملوهتموكحلاازكرماهلعجينأ

دصقنعيهنلانمدرواملهيفهلتقوةالصلاناكمىلإايحهبنايتاللىنعمال

خيراتيفهتيأريذلاوةالصللةدعملاصوصخلابواقلطمعامتجاللةدعملاعاقبلاسيجنت

هلتققفتامهنيبوهنيبةرواحمدعبومهيلعجرخدسالانأنظأاميفيبرغملايراذعنبا
نألبقمالكلااذهىلعتعلطاينوكلودوصقمريغكلانهلتقلافمهالصميف

٠فرخلابهلقنينتافاذهنمءيشريرحتيلاببرطخي

او



دبعركسعمعضوملااومسواونبواوطتخافنكاسملااونبينأمهلاوحيبيو

)0
.مويلاىلإمتسرنبنمحرلا

يدهملا(١٠٠)

ةميدقلاناترهاتامهولحارمعبرأترهاتوريشأنيبيدهملالاقو

نبدمحمونباهكولمنمو؛قلاخلادبعترهاتةثيدحلللاقيو؛ةثيدحلاو

وبأاهيلابسنينمبو؛متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأ

6ميكديب1نبكلملادعيبأو6عبصأنبمساقنعيور6يترهاتلازازبلا

يشرقلاةيواعمنبدمحمركبيباو«يرونيدلالضفلانبدمحأيبأو

ىهتنالَهريغوربلادبعنبرمعوب1هنعىور«ةعافرنبىسيعنبدمحمو

نإترهاتىلإنيبوسنملاملعلالهأنمةعامجبابلااذهدعبركذنسو

٠١هللاءاش

ةئاملاءاملعنميفنحلايراشبلابفورعملاانبلاهللادبعربأةمالعلاامأو

دالبنمنديلةنيدمبعبطوه3/8ةنساخيراتفلأهنإف«ةرجهلانمةعبارلا

:اذكههلوأيفلاقم1876ةنسجنرفإلا

زئاجلاهعدوأملو«ناعطلانمججحلابتزرحتو«نايغطلاوبذكلابنجتو

مالكلايتأيسواهنمةبيرقاهناالإترهيتريغةنيدمركسعملابنآلاىمسييذلا١
.اهيلع
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قئاثولاهذهعمينأملعأو«لاجرلانمتاقثلالوقالإتعمسالو«لاحماو

تمدخوميلاقألاعيمجتئطوو؛نيعبرألاتغلبىتح؛«هرهظأملطورشلاو

ركذوراصمألاىنعميفنيخرؤملاحالطصاركذدقو«نيدلاوملعلالهأ
:لافهباتكيفهيلعوهىرجيذلاهحالطصا

هيلإتعمجو«مظعألاناطلسلاهلحدلبلكءرصملاانلعجفنحنامأو)

.(ميلاقألاندماهيلإفيضأو؛لامعألاهيفتدلقو«نيواودلا

تابصقلاو؛كولملاكراصمألاانلعجانأملعأو؛؟7ةفيحصيفلاقمث

48ةفيحصيفركذمث«ةلاجرلاكىرقلاو؛دنجلاكندملاو؛باجحلاك

تعمج«ميظعناطلسدلباهناذئنيحاهيلعقدصيفراصمالانمترهات

رصملكلباجحلاركذدنعه6ةفيحصىفلاقو«هرخآىلإنيواودلاهيلا

:اذكه

؛ةربص«ناوريقلل«اهلهركذامرخآىلإةيبادجا؛سلبارط«دامر«ةقربل

:لاقمثاضيأاهلهركذامرخآىلإسنوت«ةسوس؛ةيدهملا؛سقافص

؛ريدغ«ةبعجلا«ةرارخ؛برهلانباةعلق«ةسيلغات؛ةممبترهيتلو
؛نارهو«ناجتلبج«ةطامط«ةلبجنباقاوس«سادنم؛ةيامل؛عوردلا

؛دوعي؛اممت؛ةنوتيزلا؛ةحطبلا«هيابهر؛ميهاربإقوس«ةزغلاريط«فلش

؛ةصجنم؛يركقوس؛ةيرحب؛سولفلارصق«سنت«نفيراو«ءارضخلا

تليوات«تيزمت؛لوغميبأتليوات«ابر؛لولبمنبقوس«نيربت«يكزوا

.'"!ىهتنا(ترهاتىلإيتأيرهناهبو)ناكفأ«وغل

ريثكفالتخانيخرؤمللعقوكلذلوربربلانطوملاهنألةيربربءامسألاهذهبلغأ-١

؛ءاخلالدبءاهلابةرارخمهضعبوةمجمعلملالاذلابةيباذجأمهضعببتكفاهمسريف

مهرثكأهيفقفتايذلاوهانهءانمسراموكلذريغوءافلالبقءايبناكفأمهضعبو

.هانيأرامىلع

لا



ةبسنكترهاتىلإاهتبسن؛ديزيسامريغةنيدمنيعبرأبراقيامهذهف

؛ةقربىلإةيبادجاو«سلبارطةبسنكو«ناوريقلاىلإسنوتو«ساقفص

ةيفرصتموأةريغصةيالوزكرمكمبّتعتندملاهذهنمةدحاولكنأىنعمب

ضارقنادعبتايالوةدعىلإاهميسقتليلدب«انرصعحالطصابةريبك

دمحمنبىلعيلتناكاهسفنترهاتوناكفاف«اهنممتسرينبةمامإ

رفعحلاهلامعاوةليسملاو6يجانهصلادانمنبيريزلاهلامعأو4ريشأوينرفيلا

هركذاممكلذريغىلإ''"يلقصلارصيقلاهلامعاوةياغابويسلدنالاىلعنب

نم46ةفيحصيفكلذصعبركذدقهنافنودلخنبمهنمو؛نوخرؤملا

نعامغر؛مادواذهكرهاقكلماهبماقاملكلذكنكتملولو؛عبارلادلجمل

.اهريغوةيلصاولابورحلاونتفلاكلت

ينبلناكاموَةرئادلاعاستانمترهاتلناكامئراقللرهظياذهبو

وأةوقمهذوفنتحتوهاميفركفاذإاميسالو؛كلملاميظعنماهيفمتسر

الومظعتسيالكاذذإو؛كلذنيبنسو«ديرجلاضرأىلإترسنمالعف

عالطالابابرأنيخرؤملانعالوقنميتآلامالكلانمهيلعىلتيساميفكشي

؛هلوقيهواهسسأيتلاهتدعاقو«خرؤملااذهمالكيفركفلانعمأنمو

اهضعبوايقيرفاميلقأيفندملاهذهضعبركذنيخرؤملاسعبنالئاقلوقيامر-١

متسرينبةلودضارقنادعبسسأامنإاهضعبناوالثمةساملمجسوأسافميلقأيف

ىلإبرقأخرؤملااذههركذامنالوقنف؛مهكلميفتلخداهنااهيلعقدصيالف
ىلعهوررحامرثكأورخأتممهبلغأنافهريغفالخبمتسرينببهدهعبرقلةحصلا

صضعبلااذهلوخدنكميهناىلعلقنلاوعامسلادرجمبمهريغنعهوقلتتاهجلاهذه
امكاهرقهقتدنعاهرخآيفوأاهتطخعاستالبقمهتلودروهظأديميفمهريغتحت
هيليامواهعضومنأنايباهركذبدارملافاهضارقنادعباثداحندملانمناكامويتأيس

نيخرؤملانمخرؤملااذهفلاخنممالكلمحياذهىلعومهتعاطيفناكدالبلانم
.ررحيلفملعأهللاو

لم



يفهردهللولاقمث؛"ةيلجرمالاهلرهظيهرخآىلإرصملاانلعجفنحناماو

امقدصلاوةفرعملابابرانعةقيقحوأهآروهفرعامكحلاهريرقتوهفاصنا

بيجعو«ىرقلاوندملاريثك«يرسريبك«يهبميلقااذهبرغملاميلقا(هصن

هبو؛ةهزنضايرو«ةريثكنوصحو«ةليلجروغثهبءاخرلاوصئاصخلا

ةهيزنلاةبيطلا(ترهات)و؛ةبيجعلاةلضافلاسلدنالالثم؛,ةدعرئازج

,ةديفملاةريزجلاةيلقصاوِةديرفلاةراتحلاةسامجلسوِهديعللاةدلبلاةجنطو

مث؛(ترهات)مثةيقيرفامثةقربرصملبقنمةروكلوأف:لاقنأىلإ
.ةيلقصاةريزجمث«ىصقألاسوسلامث«سافمث؛ةساملجس

هذهلهملعام«سرطلاتاحفصىلعرطسيعفدناو؛ةيقنةميتيلكهرهاوج

قشمدىلعاهليضفتىفاددرتم«تالامكلاولئاضفلانمءارهزلاةنيدملا

مظنيناهقحوهزرطامكيلإو«تارهابلارثآملاتاذسلدنالاةبطرقوماشلا

:لاقذإقحلانعداحاموفصنالجرهلللقو«ىلآللا

اهبتقدحأدقبرغملاخلبيهو؛اضميأةبصقلامسايه(ترهات)

نيعألااهلوحتعبنو«نيتاسبلاىفتباغو«راجشالااهبتفتلاو«راهنالا

ةكلمملايسركاهبيتلاةنيدملاىلعقلطيهحالطصايفرصملاناوهكلذهجو-١

ىلعقلطيهحالطصايفباجحلاناو«ارصمترهيتيمسدقونآلاةيلعلاةناتسآلاك

ةئاتسألاىلإةبسنلاب«ماشلاتايالووزاجحلاةيالوكونألاسلبارطكتايالولازكارم

حالطصايفتايالوماقمبنوكتنأمزليفترهيتلباجحلانماهلكندملاكلتركذدقو

يفنآلالاحلاوهامكنارمعلايفرشكأوضعبنمربكأاهضمعبناكناوانرصع

كلذكنوكتالاهنأرهظيضعباهضعبنماهبرقىلإرظنلابنالاقيالوةريثكتايالو

وأةيالوةجرداهللوخيامتارامعلاوسفنالانمةدحاولكةرئاديفنوكيالذإ
كلذدعبتيالاهبراقتوالثمةيردنكسالاورصمتايريدمىلإرظننمنألةيفرصتم

نمةريثكلادادعالاوةريبكلاةيدوالاوةلئاسلانويعلاوةيراجلاراهنالاكلتدوجوعمانه

:ملعأهللاوفالآلانمةفلؤملالئابقلا
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ىلعاهنولضفيو؛بيبللااهباطتساو«بيرغلااهيفشعتناوميلقالااهبلجو
دلب(ترهاتميلقا)وه؛اوباصأمهنظأامو"''ةبطرقىلعواوأطخاوقشمد

ماسنبذشخفرأنبكلامنبينافنبقشمداهينابمسابتيمسدقفقشمدامأ-١
لاق«نيتلاو»:هلوقيفاهلبجبىلاعتوهناحبسمسقادقو«كلذريغليقوحوننب

روطوسدقملاتيبهيلعيذلالبجلاوهنوتيزلاوقشمدهيلعيذلالبجلاوهبعك
لاقوةكموهنيمألادلبلاومالسلاهيلعىسومهيفهللاملكيذلالبجلاوهءانيس

قشمدتحتفدقوةلبالارهنوخلبرهنوقشمدةطوغثالثايندلانانجيعمصالا

يرتحبلاهلاقاموهنعهللايضرباطخلانبرمعةفيلخلادهعيفةرجهلانم6٠ةنس

:هلوقيفروهشملارعاشلا

ادعوامباهيرطمكلىفودقو|اهنساحمتدبأدقفقشمدامأ
ادبلاهبشينامزونسحتسم دلبنمنيعلاتألمتدرأاذإ
اددباهئارحصيفرونلاحبصيواقرفاهلابجأىلعباحسلاىمي
ادرغارئاطوأارضخامنايوالضخافكاوالإرصبتتلف

دعبىلوظيقلاامنأك ادعبامدعبنماندعيبرلاوأهتئيج

:رعاشلامامتوبأاهيفهلاقامو

ايقلباهتنظالانهاشرعىرأالينأواهقئادحاالول

اسوبعناكواماسبنالذجههجوبكيلعادغنامزلاىرأو

اسيدقتهبرقبررهظلاكلتتسدضونوطبلاكلتتروندق

قشمددجسمءانبكلملادبعنبديلولادارأاملو:لاقونادلبلارصتخمبحاصاذهركذ

عضوممكيطعنوهذهمكتسينكاندجسميفديزننأديرنانإ:لاقفقشمدىراصناعد
قنخوالإدحأاهمدهيالهناانباتكيفدجنانأ:اولاقوكلذهورذحفمتتشثيحةسينك

سانلامدهوهديباهمدهفرفصأءابقهيلعواهيلعماقفاهمدهينملوأانأف:ديلولالاقف
يتلاةسينكلاتمدهكنامورلاكلمهيلابتكاهمدهاملف«دجسملايفدازمثهعم

تفلاخدقفالطابناكنإو؛كوبأأطخأدقفتلمعاماقحناكنإفاهكرتكوبأىأر

ايهبجأقدزرفلالاقفقارعلاىلإبتكو؛سانلاراشتسافاباوجديلولافرعيملفكابأ
هيفتشفنذاثرحلاىفنامكحيذإناميلسودووادو»:لجوزعهللالوقبنينمؤملاريمأ

بتكو«املعوامكحانيتآالكوناميلساهانمهففنيدهاشمهمكحلانكوموقلامنغ

مارحلادجسملاىنبفاهانبودجاسملايفدازنممديلولاوهبجيملفكلذبديلولاهيلا

ىلإةكمقيرطيفهايملارفحنملوأو؛قشمددجسموابقدجسموةنيدملادجسمو
"م



رمفاجاحجرخهناكلذيفناكو«ىضرمللتاناتسراميبلالمعنملوأوماشلا

لاقفهباباعراشدجملاىفانعاظاتيبىأرفهلخدفملسوهيلعهللاىلصيبنلادجمب

هيلعهللاىلصهللالوسرهرقأبلاطيبأنبيلعتيباذهليقفتيبلااذهلابام

رقنةعمجلكيفانربانمىلعهنعلنالجرنالاقفهباحصأباوبأرئاسمدروملسو
مالغايمدهأباوبألانيبنمملسوهيلعهللاىلصهللالوسردجسميفانعاظهباب

كرمأجرختمثماشلامدقتىتحنينمؤملاريمأايلعفتاليماذجلاعابنزنبحورلاقف

لخديفادجسمقشمدبينبتوسدقملاتيبوةنيدملاوةكملثمراصمالادجاسمعيسوتب
ذخأوماشلامدقوهنملبقفةنيدملادجسمنمعسوياميفبلاطيبأنبيلعتيبمده

الامماذهو)هلاركذنوكيلنيئسعبسةكلمملاجارخهيلعقفناوقشمددجسمءانبيف

تاقفنباسحهيلالمحاملفنينسنامثيفدجسملانمغرفو(اعطقعرشلاهزوجي
كلامملاوكلاسملاباتكىفلاقاهقارحإبرمأاريعبرشعةينامثىلعقشمددجسم

عانصلاهلكأيذلالقبلانملغلبوتارمثالثايندلاجارخقشمددجسمىلعقفنأ

هيفناولجرفلأنيرشعدعقمدجسملااذهورانيدفالآةتسلمعلامايأةدميف

دجسمبلامعلاىلعديلرلاينلكودقاونبديزلاق«ليدانقللبهذةلسلسةئامتس

ةثالثةفيطلةسينكيهاذإفليللايفلزنفكلذديلولاانفرعفةراغمهيفاندجوفقشمد

(ءايركزنبىيحيسأراذه)هيلعبوتكمطفسهيفوقودنصاهيفاذإواهلثميفعرذأ

عبارلاطقسملادومعلاتحتلعجفنيعمدومعتحتلعجينأديلولاهبرمافءانيأرف
تحتعضونيحايركزنبىيحيسأرتيأرديزلاقكساكسلادومعبفرعيويقرشلا

لجرلايقبولناقشمددجسمبئاجعنمفاولاقاريغتتملةرعشلاوةرشبلاودومعلا
يفنينبيلبعكلاقولبقاهريملةبوجعاتقولكاهيفىريناكلةنسةئاماهيف

اروطانتناكقشمدبيتلاةنذئملاواماعنيعبرأضرالابارخدعبىقبيدجسمقشمد

اهلاحىلعتكرتدجسملااهلخداوسئانكلاديلولامدهاملفىيحيةسينكيفمورلل

:لاقةفالخلازيزعلادبعنبرمعيلواملوادجسماهذختاوسئانكرشعديلولامدهو
اهنمتكرداامكردتسمانافاهقحريغيفتقفنأالاومأقشمددجسمىفىرأنإ

ريصأولساإلللاهذهعزناوهنيطأوءافيسفلاوماخرلااذهعزنألاملاتيبىلإاهدارو

نبديزيمهيفناكوهيلااهفارشأجرخفقشمدلهأىلعكلذدتشافالابحاهلدب

املفملكت:اولاقمالكلاوينوعدمهلدلاخلاقفيرشقلاهللادبعنبدلاخوناعمس

:لاق«معن:لاقاذكواذكباندجسمبتممهكناانغلب:دلاخهللاق«هيلعارلخد

كتنا:لاقف؛ةينارصنهماتناكو؟ةرفاكلاكمألكلذنملفلاقكلكلذامهللاو
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اولخدفمورلالسررمعىلعدرووتقدص:لاقورمعىحتسافانمؤمتدلودقفةرفاك

رفصاوهسأرمهنمسيئرسكنفدجسملاىلإمهسوؤراوعفرفاهيلااورظنيلقشمددجسم

ليلقبرعلاءاقبناثدحنةمورلهأرشاعمانكانا:لاقفكلذىفهلاولاقف«هنول

ىرأ:لاقفكلذبرمعربخأفاهنوفلبيسةدممهلناتملعاونبامتيأراملف

ماخرلابينبمدجسملاودجسملارمأنمهبمهامكرتفرافكلاىلعاظيغاذهمكدجم

ةنمثملارهاوجلابعصرمبارحملاوبهذلاودروزالابشوقنمجاعلابفقسمءافيسفلاو
ىلعرمأونافعنبنامثعنمزيفقشمدبءارضخلاةيواعمينبو«ةبيجعلاةراجحلاو

نامثليفوتوةنسنيسمخونامثنباوهوفلختساوةنسنيثالثونامثنباوهوماشلا

ىفصأونايصخلاوسرحلاوطرشلاوريصاقملاوبيراحملاذختانملوأوهوةنسنيعبسو
هرادىنبةحلطاذهواهيلعريذبتلاوةقفنلاوةينبالاورودلاءانبموقركنأدقولاومالا

بشخوةقباطملاةشوقنملاةراجحلابنافعنبنامثعىنبوجاسهباوبأوةصقلاورجآلاب

ةصقلاهللمحورحبلايفندعنمورحبلايفةرصبلانمهللمحوجاسلاوربونصلا

ةفوكلابىرخأوةيردنكسالابىرخاورصمبًارادرودةعبرأريبزلاىنبولخننطبنم

لبجقشمدبولاقمثمهردفلأنيثالثهرادىلعتباثنبديزقفنأوةرصبلابىرخأو
رمثلالكنمهيلعولادبالاو(ءابلاديدشتب)دابعلاهيلعنوكييذلاوهونانبل

.(ه١)ةبذعةريثكنويعهيفوةكاوفلاو

بحاصلاقدقفةدحوملاءابلاوةلمهملاءاطلامضوهيناثنوكسوهلوأمضبةبطرقامأو

نمنوكتنأزوجيلاجمةيبرعلايفاهلوةيمورةيمجعبسحأاميفةملكمجعلملا
تناكواهدالبطسوسلدنالابةميظعةنيدميهولاقو«ديدشلاودعلاوهوبطرقلا

نم؛ءالبنلاعبنموءالضفلاندعموةيمأينبكولمتناكاهبواهتبصقواهكلملاريرس
قرطناكوىلصوملارجاتلالقوحنبالاقمايأةسمخرحبلانيبواهنيبعقصلاكلذ

برغملاىفاهلسيلوةبطرقسلدنالابةنيدمىلعأوه٠16ةنسدودحيفدالبلاكلت

كلذكنكتملناودادغبيبناجدحأكاهنالاقيوةعفرلاةعسولهالاةرثكيفهيبش

ىلإرولاسفنىفناعرشيناباباهلوةراجحنمروسبةنيصحيهواهنمةبيرقيهف

اهضيرنمهلفاسأبةلصتمدلبلايلاعأبنكاسمةفاصرلاوةفاصرلايفيداولاقيرط

قوشتنمولاقنأىلإاهبونجواهبرغواهلامشواهقرشنمةطيحمةكبتشماهتينباو

لاقفةبطرقبةعامجلايضاقيثيللاىيحينبىسيعيبأنبدمحميضاقلااهيلا ٍِ:اهي

سايمعزجلاتاذببيضقىلعةدرغماقرونمياركذملي
م"



ديح(ءاملأريزغقاوسالإقيشر«بيط6قفر؛بحرريخلأريثكريبك

ساقيىتمهنأريغ«فصولابيجعفصرلامكحمعضومل|ميدق6لهالإ

؛نأشوركذومساةبطرقلو!؟مالسإلايفقشمدلثمنيأو«ماشلاببرغملا

نابيرق«ليجلاوةراجحلاباينبدقدلبلاىثلثىلعناعماج(ترهاتيأ)اهب

بردمةموصعلملابردةناجمبردةعبرأةفورعملااهبوردنمقاوسألام

سنوتبرحخدقوَاهرىمستةلئيدماهبرقبمنميتاسملابص0أقفلاةراح

سانلانعءانةبرغيذوجشىفلقفيلخلايبلقاجشاوجشنددر

سانيإووهليفةبحألانيبةبطرقبيضاملانمزلاهنركذ

يسماقلالدنجلاكهبلقتريصفتفرشةمهاالولةبابصلانجه

.ملعأهللاوةريثكثارمباهؤارعشاهاثرربدأاملوبدألاوملعلالهأنمنوريثكاهيلابسنيو

رومعميفسيليذلاعماجلااهبولاقفروهشملااهعماجفصوشيدقمخيشلالقندقو

ديقولل؛ايرثةرشعةثالثوةئامهيفوةيراسفلأرابكلايراوسلانمهيفهلثمضرألا

هصوىلعردقيالامموقرلاوشوقنلانمهيفوحابصمفلأةدحاولالمحتامرثكأ

لوطدمعىلعةمئاقيسقعبسبارحملاةجرفىلعولوقعلاشهدتتاعانصهتلبقبو

بارحمايتداضعيفواهنحفصويفنوملسملاومورلاريحتدقةماقلاقوفسوفلك

رومعمىلعسيلربنمهبوةميقامهلسيلنايدروزالنانثاونارضخانانثاةدمعأةعبرأ

يفركذيويلفاقدوعوصقبوسونباوجاسهبشخوهتعنصنسحيفهلثمضرألا
عانصةينامثهيفلمعيناكونينسعبسيفهشقنوهلمعمكحأهناةيمأىنبخيرات

الةرجأربثملاىلعفرصامةلمجناكفيدمحملاقثمفصنمويلكيفعناصلكل

بهذلاةينآهيفريبكلصاحعماجلايفوالاقثمنيمخولاقثمفالآةرشعريغ

هيديطخبنافعنبنامثعفحصمنمتاقروعبرأعماجلااذهبودوقولالجالةضفلاو

تامزحميسلدنالارمحالاساحللابتاحفصمابابنورشعهلوهمدنمطقنهيفو

هبوةمكحلاوةعنلصلاةياهنيفةقلحبابلكيفوهفصونعرشبلارجمياميزحت

يشارشلابفورعملايكلملابعارذةثاماهعافتراايندلابئاجعنميهيتلاةعموصلا

.هفورحب؛(ه١)رابشأةثالثبعارذلك

ىنعمهلملعنملوءافلاىلعفاقلاٍميدقتب(ريفقلا)خسنلانمهانيأراملكيف-١

ىلعوةماعلاةغلىلعنيغلابوأفاقلاناكمءاخلابوأءافلاميدقتبهلعلوماقمللابسانم

ِلاةلعنوكتاذه هيفنوعمتجيبردلاكلذبءارفخللزكرمدوجويهزةحضاوةمسعل

ما



ىلفسلاترهاتو6سولفلارصقكلذكوٌرهننممهبرش4رحبلاىلعةروسم

1داوىلع يذراجداوىلعروسمناكفاو6نيتاسبونيعأنا«ميظع

ةروسمةيرحبنارهوًِءاوسانركذامىلعناجوتلبجو6لليونيتاسب

رباعملادحايهونيربلااهنمىرت'"ةليلوموييفسلدنالاىلإاهنمنوعلقي

اهانبسافةروكىلعلطيلاعلبجىلعةنيدم6غالزلبج6هروهفشمل|

نيتاسبتادتاروسمنهرشكأندملاةيقبو:ىلتعملادمحأنبفولحخ

٠(ىهتنا)

يقشمدلانيدلاسمش(17)

هخيراتىفراصتخاب«ىقشمدلابلاطوبأنيدلاسمشاهركذدقو

.ادرسالإندملانماهريغركذيملامكلقنىلإجاتحيامركذيملو

يرمعلالضفنبا(8٠)

كلامراصبالاكلاسمىف6يرمعلاهللالصفنباةمالعلاددعو

برغملاايازمنمركذيملف؛قرشللابصعتقرشملاكلاماهيلعلضفيلبرغلا

ردصىفناكطسوالابرغلاسنوتيأاهيليوَلاقوهراكناهنكمحيملامالإ

بطقناكوةفالخلااوعداوةيضابأاوناكومتسرونبهعطتقادقمالسإلا

.ترهاتةنيدممهتماما

.برغملكدنعرصمبنآلاراجوهامكمهسيئرةفرعمبةنيدملاءاحنأيفنوعزويمث

(هرخآىلإنيربلاهنمىرتسلدنالارحبقاقزىلعةتبسو)اذكهةخسنيف١
لمأتهيفوترهيتمكحةرئاديفيهوتقواهيلعىتأدقةتبسنااذهنمذخؤزيف
.ملعأهللاوةجنطنماهبرقوادجاهنعاهدعبل

مم



ريغصلانبا(٠)

ثحبيذلا«ريهشلايكلاملا«ريطخلاةمالعلاريغصلانباخرؤملاامأو

دوقعلااهيلعءانثلايفمظندقف«ريطمقلاوريقنلانعترهاتلاوحأيف

لكب؛ناسحالاولدعلالهأةمئألااهكولممتسرينبفصوو«ناسحلا

مامالكركذدنعيتآلابابلايفاعزوميتأيسو؛ليلجركذوليمجفصو

ناوهنمتاملكبيقتأنماقملااذهةبسانلو؛بيرقتآلكو«هرظتنافمهنم

:لاقهمالكىمرمهنمكرديو؛هبرشمهنمملعيلكلذدعبترركت

ءايحأوءانبلاوتارامعلايف(ترهاتبةيضابالاينعي)اوعرشمث

ريغوتالغتسملاوىحرلاذاختاو«راهنالاءارجاو«نيتاسبلاسرغوتاوملا

راصمالالكنمقافرلاودوفولامهتتأو«هيفاوحسفتودلبلايفاوعستاو؛كلذ

ىنتباومهعمنطوتساالإءابرغلانممهبلزنينأدحألقف«راطقألايصاقأو

هتيعريفهلدعوهماماةريسنسحو«دلبلاءاخرنمهارياملمهرهظأنيب

هذهو؛يفوكلانالفلهذهليقالإارادىرتالىتح؛هلاموهسفنىلعهنامأو

اذهو؛مهتعبرمونييورقلادجسماذهو«يورقلانالفلهذهو؛يرصبلانالفل
دالبىلإلبسلاتلمعتساو«نييفوكلادجسماذهو«نييرصبلادجسم

ةعتمألابورضو«ةراجتلاببرغموقرشمنمنادلبلاعيمجىلاونادوسلا

ذختاوروصقلاىنتباوهكلميفخمشو«حلفأمامالاىقحيفلاقنأىلإ

ايندلاهعمترمعوناعيجلااهيفمعطأونافجلاىنبو«ديدحلانماباوبا
قافألاوراصمألالكنمدوفولاوقافرلاهتتأو«تالغتسملاولاومالاترثكو

روصقلاسانلاىنتباىتح«ناينبلايفسانلاسفانتوتاراجتلاعاونأب

يفةدئافالوهللاءاشناديعبريغكعمسقرطيسامرخآىلإ«عايضلاو

.راركتلا

يأ)اوعرشف«سداسلادلجملانم١١١ةفيحصيفنودلخنبالاقو

م.م



لولتىلعحايسلالوزكلبجحفسيفترهاتةنيدمءانبىف(ةيضابالا

؛اهبرمتوةلبقلابنويعهنمةعبانلاسانيميداوىلعاهوطتخاو؛سادنم

متسرنبنمحرلادبعاهسسأففلشيداويفبصتنأىلإءاحطبلابو

.اهتطمختعستاوتندمتفهةئامونيعبرأوعبرأةنساهطتخاو

ةفيحصبم18777ةنسنديلبعوبطملاكلاسملايفلقوحنبالاقو

مهلورثكأةثدحملا(ترهيتب)ةراجتلاوراجتلاو؛مدقتامكاهفصونأدعب٠

يهوتاناخوتامامحوةريثكنيتاسبو«مهراجشأومهرودرثكألخدتهايم

مهدنعرثكيوديهارفلانيذاربلاولاغبلاومنغلاوةيشاملاو«باودلانداعمدحأ

.تالغلابورضونمسلاولسعلا

يبرغملايراذعنبا(١٠)
خيراتيففلاخو؛هنايبىفاهركذهنأف؛ىبرغملايراذعنباامأو

هيلععمتجاف8ةفيحصيفلاقذإخيراوتلانم؛هتيأراملكاهسيسأت

عضومباولزنف؛مهعمجتةنيدمناينبىلعاومزعوةيضابالا(نمحرلادبعيأ)

طتخاو«تاطالبعبرأنمدجسماونبف؛راهنأةثالثنيبةضيغيهوترهيت

ةميدقةنئيدمىلاخلانامزلاىفتناكو؛ه١13ةنسكلذومهنكاسمسانلا

ءاهامةنستامنأىلإاهبيقبو«متسرنبنمحرلادبعنآلااهثدحاف

مالكلو؛اندنعروهشموهاملفلاخموهو؛نمحرلادبعةافويفخيراتاذهو
.يتألانودلخنبا

ةريشكةرامثلاعاونأنمنيتاسبترهيتلوحتناكواضيألاقو
مك:اهلهأنمءافرظلاضعبلليقراطمألاةريثكدربلاةديدشيهو«راجشألا

.ارهشارشعةثالث:لاق؟ةنسلايفرهشنممكدنعءاتشلا

1,



فراعملاةرئاد(١7)

امىلعدزيملو«فراعملاةرئادباتكيفاهركذىلعتفقودقوهذه

كلذو«رصعلااذهحالطصابنارهونيبواهنيبيتلاةفاسملانايبريغهتعمس

يسركتناكيتلاةميدقلا(ايترغنت)يهاهنإرهظتساوارتموليك٠
ةميظعرخفلاىفةقيرعًاذإيهف)داليمللسماخلانرقلايف'"'ةيفقسا

وأةنيدملاوهاهيسركوىراصنلادنعنيدلالاجربةصوصخمةفيظوةيفقسألا١

(سوبوكيبا)نمةبرعمليقوةيبرعةملكفقسألاو؛فقسالااهيفميقييتلاةبصقلا
نمامأيهىراصنلادنعنيدلاةمدخباقلالكوبيقروأارظاناهانعموةينانويلاب

سيقلاكينايرسلصأنموأمهريغو؛قايدشلاوكريرطبلاوفقسألاكينانويلصأ

نمامهو(بشبةيزيلدجنالاب)و(كفآةيواسنرفلاب)فقسالاوامهريغوسامشلاو

هببقليبقلكرغادلاوجورنوجوسايفةيناتستربلاسئانكلايفوهواسنيأةينانويلا

دقوةسينكلاتاجردنماهريغنعةزاتممةبترنمنوربتعيالمهناالإنيدلاةمدخ
دافتي(70:7١789)لسرلالامعأرفسىفدروامنأىلإتناتستوربلاضعببهذ

نموةيكيلوثاكلاةينامورلاةينكلاوملعمامأودحاوسيسقلاوفقسالالولدمنأهنم

سيسقلاوفقسالانااولاقوكلذيفاوفلاخدقفتناتستوربلاىملعمنممهقفاو

ةرثكنمكلذيفاملويلاهألانممسقباطونمفقسالاباختناناكو.ناتزاتمناتجرد

ىتحكلذلاطباىلإلئاسولاتلمعتساابلاغدانعلاىلإيدؤملايأرلاىففلاختلا

اذهمواقوكلذقطيمل(ابابلا)نأالإمهكلاعةفقاسأمهسفنأبنونيعبكولملاراص
دقوةيفقسالاسئانكلايسيسقباصوصخمباختنالالعجىتحةيانعلكبقيرطلا

هلعجمهضعبونيسيسقلابهصصخمهضعبف؛باختنالاقرطدهعلااذهيفتفلتخا

طرتشامهضعبوهتلودلاجروكلملابهصصخمهضعبويلاهالانيبومهنيباكرتشم

ملعلاباروهشمنيثالثلانساغلابنييعرشنيوبأنمهنوك(رسكلاب)بختنملايف
.نكمأناةيفقسالااهيفةعقاولادلبلاىلاهأنمهنوكوةموكحلادنعالوبقمبدألاو

ٌتاخلاوةيثاعرلاهضورفىلإازمراصعلاوةوقلاىلإازمرجاتلاابروأيففقسألاتامالعو

الءاذحوةصوصخمفوفكوهردصىلعقلعمبيلصوةسينكلابهنارتقاىلإازمر

نمهنودوهنمعهلزييمتهلككلذوصوصخمءابقوهيلجرىلعأنمامسقالإيطغي

دنعسيسقلانعفقسأللةزيمملاتامالعلافةيقرشلاةسينكلايفامأو؛نيدلاةمدخ

تحتةوسنلقلاوفلعجيليدنميهنمرألاو(كيلوثاكلا)مورلاو(سكدوثرالا)مورلا
/ما/



دازو6نامزلاميدقنمنيدلالاجرنمءاسؤرلاوءامظعلالاحرطحم«نألا

تيبلاوهرخأىلإميغلانمودبتهلوقدعباتيبةمدقتملادامحنباتايبأيف

:اذهوه

تمسىلعحيرلاانبيرجت

(قحلاةقفاومىلعهللًادمح)

اذهلبقةيشاحلايفهترهظتساامنيعىلعاذهرثأيفتفقومث

؛ترهيتتويبىلع٠ايملاعيزوتةيفيكىلعمالكلادنع)١ةفيحصب

اهلكيراكفأنوكتنأايجار؛قحللركفلاكلذةقفاومىلعهللاتدمحف

(ترهيت)امأو:لاقثيحفرحلابهبتكامكيلإو«هللاءاشناكلذك

لكىلإبيبانأوةينقأىفاهيلايرجيءاملاوةراجترشكأتناكفةشيدحلا

:نملاعلابرهللدحلاوكسمهماتحخوبابلااذهمتخناذهبوىهتنا6تويبلا

باوثأفلاخيبوثورصنبلايفتاخلاوردصلاىلعبيلصلاقرشلايفوقوواقلا
ةينيدلافيلأتلاصحفىتحسيسقلانودفقسأللورمحأبلاغلايفنوكيوسيقلا
وأاهتبشيف(هرظنتحتنوكتوفقسألااهالوتييتلاةرئادلا)هيتشاربايفرشنتيتلا
ةلزنجبمهوريصوةفقاسالانعةطللااوخلستناتستوربلانمريثكلاواهداسفبمكحي

ءانبهيلعيهامكاهاقبامهنمضعبلاوةرملابمسالااذهلطبأنممهنمونيسيقلا

نمةققاسألاو؛ةدحتملاتايالولاوارتلجنإيفاذهوهرييغتزوجياليهالإماظناهناىلع
نمنوسيقلااذكوجاوزلامهلحابيالتناتستوربلاالإةينارصنلافئاوطلاعيمج

ةسينكلاريغنمنويسقلااماوجاوزلامهلحابيالامومعنابهرلاوةينيتاللاةسينكلا

؛ةيناثةرمجاوزلانماوعنممهؤاسنتيفوتاذإوةدحاوةرمجاوزلامهلحابيفةينيتاللا

يفمكحلاورظنلاىهةينامثعلاةيلعلاةلودلاكلاميفنيميقلملاةفقاسألاةفيظوو

ةيالوورصقللءايصوأةماقإوقالطوجاوزنسةينيدلارومألابةقلعتملالئاملاعيمج

.ملعأهللاوليقاذك؛كلذهبشأاموتاكرتلاوفاقوألا

مه



عبارلابابلا

(ترهيتىلإةبوسنملاندملاىلعمالكلا)

دقو؛ترهيتىلإندمةدعةبسنيفنحلايراشبلاةمالعلانعمدت

اهضعبيفهولاقامضعببيتأنةدئافللاميمتتو؛نوخرؤملااهيلعملكت

.دهعلاكلذيفندملاكلترهشأنمنا:لوقنف

سنتةئيدم(١)
ةنيدمنيبواهنيب؛برغلايلياممةيقيرفارخآيهو«نونلاوءاتلاحتفب

اهنيبوةعبرأليقو«مايأةثالثىلعاهبونجيفةنايلمو«مايأةينامثنارهو
:لاقويركبلانعيومحلاكلذلقن؛تسوألحارمسمخترهيتنيبو

؛ىقترملاةبعصةريغصةعلقاهلخادةنيصحةروسمةنيدمىهديبعوبألاق

يهو؛ةريثكقاوسأوعماجدجسماهبو؛اهتناصخللامعلااهانكسبدرفني

نماهبريدتسيو؛ةلبقلاةهجنممويةريسمىلعلابجنماهيتأيرهنىلع

رحبلاىلعو؛ةثيدحلاسنتىمستو؛«رحبلايفبصيو«قرشلاةهج
سنتو؛ةثيدحلاهذهلبقرومعملاميدقلاناكهناسنتلهأركذ؛نصح
وبأو«ندكركلامهنم؛سلدنالالهأنمنويرحبلااهانبواهسسأةثيدحلا
اهنكسو؛(متسرينبةلوديف)ه117ةنسكلذومهريغو«رقصلاو«ةشئاع

نمسنتباحصأو؛ريمدتلهأو«ةريبلالهأنم؛سلدنالالهأنمناقيرف

نبنيسحلانبنسحلانبهللادبعنبناميلسنبدمحمنبميهاربإدلو
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اذإكانهنوتشيسلدنالالهأنمنويرحبلاءالؤهناكو؛بلاطيبأنبيلع

كلذربربمهيلاعمتجاف؛رحبلالحاسىلعىسرميفسلدنالانماورفاس
اقوساهوذختينأمهولأسو؛سنتةعلقىلإلاقتنالايفمهوبغرو«رطقلا

؛كلذىلإمهوباجأف؛"”ةرواجملانسحونوعلابمهودعووانكسماهولعجيو

لخداملف؛سلدنالالهأنممهرواجنممهيلالقتناوةعلقلاىلإاولقتناو
سلدنالالهأنمنويرحبلابكرف«عضوملااوأبوتساواولتعاعيبرلامهيلع

ةيرقاولزنذئنيحف؛نودوعيومهلنوراتميمهنأمهنميقبنملاورهظأو«مهبكارم

؛ددعوةورثوديازتيفسنتيفنوقابلالزيملو؛اهيلعاوبلغتو؛ةياجب

لهأمهلعسوف؛تيبةثامعبرأيفاوناكو؛ميهاربإقوسلهأمهيلالخدو
اوذختاو؛ناينبلاىلعاونواعتومهلاومأيفمهوكراشو«مهلزانميفسنت
نوعبراوةينامثيهوةحفصلاهنومسيليكمهلو؛مويلااهيفيذلانصحلا

اهبمحللالطروملسوهيلعهللاىلصيبنلادمبدادمإةثالثسوداقلاواسوداق

مهطاريقنزووةيقوأنورشعوناتنثاءايشألارئاسلطروةيقوأنوتسوعبس
يتلاهتلعىفىترهاتلالكشأنبدعسلاقو«ةبطرقنزوبلدعمهردثلث

0.(سنتب)اهنمتام
ربصلاىرعتلحمضاوينعمونلاىأن

رسايفةبحألارادنعتحبصأو

ةبرغراديف(ترهيت)نعتحبصأو

ردقلانمءاضقلارمينملسأو

اهنأفسوحنلاتاذسنتىلإ

رمعلاصقتنملكاهيلإقاسي

ىلإسانلانوليمتسيوةرامعللةلباقلاةروجهملاعاقبلابنومتهياوناكفيكرظنا-١

.مهراوجنسحومهفورعمومهناسحاباهبةماقألا
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مكاحءاملاو'"قايسلاورهدلاوه

رهدلاةماصمصسوحنملااهعلاطو

الجارلمحيثوغربلااهبدالب

رحلانمزيفبيذلااهيلإيوأيو

ةعاسلكىفبلقلااهنمفجري

رفولاببغينادوسلانمشيجب

مدلممأيودىعرصاهلهأىرت

ركسيفنودغيوركسيفنوحوري

:"!هريغلاقو

.ماقمللةبسانمهلوءافلابفايسلاةخسنيف-١

انملعدقوخيراتلابابرادنعةحودململاةنيدملاهذهمذيفنارعاشلاناذهغلابدق" 

لاضعلاءادلالداعتةبيصمالذإهانرذعفاهمذىلعامهنملوالللماحلاببسلا

نممهفيامريغايوقاببسيناثللملعنملوهباصأيذلاككالهلاىلإهبحاصبيضقللا
ىلعتلبجسفنلانأدرودقو؛اهيفهلانامبعنقيملهنأكوالئاسناكهنأنمهمالك

نمنحملانعلاقياميف(احج)لثسو«اهيلاءاسأنمضغبواهيلانسحأنمبح
ءاسأيذلاوهلاقفمهنمءىسملانعلأسوىلانسحأيذلاوهلاقفسانلا

ابلاغنانوكيالحدملاومذلانألاهصقنىلعاليلدامهلوقنوكياللاحلكىلعو.يىلإ

هللاتاقولخمنمءيشولخيالونامزألاولاوحألاوعئابطلاوضارغالابسحىلعالإ

عسيالاجمدجووالإامءيشحدمىلإناسنالادصقامو«صقنولامكنمامومع

يفبابعسوأهلحتفنالىرخأةهجنمهنيعءيشلاكلذمدىلإدمعولوهدارمقوف

ريدمىلإاهراقتفاوتانئاكلاثودحىلعلديماذهو2ءاشنابذكينأنودبكلذ

مدعهقحليالوصقنهبوثياليذلالامكلاوذوهالإهلإاليذلاهللاوهوميكح

كولملاءامظعوةربابجلاوةنعارفلاطبهمنايبلانعاهترهشبةيلغلاةرهاقلارصمهذه

اهحدمدقنامزلايدقنمةيبرغلاعانصلاوةميظعلاراثآلاندعمومكحلاتيبو

يلتاذإمبنورخآاهمذوسودرفلاضايرنمةضوراهنتمهوتهتعمساذإاعءارعشلا

يروحنملاكيبميلسداجأواهفصويفهلاقامورانلارفحنمةرفحاهناتننظكيلع

١



.ةديصقلاهذهرصعلااذهءارعشنميقشمدلا

(رصمعراوش)
اراظنالاشهدتتسبتساراتمأاهضرععراوشلاكلت

ارادكالابهذيوماقلاوحمب|اقلطمءاخراهبءاوهلايرجي
اراهننيجلدملاليلدوعيفرئادمقونراونألابنادزت

ىرايحلوقعلاعدتسئافنبتهزتوناحفلابناوجلاىلعو

اراصبالاهؤاهبغيريكلف|اهماجوموجنلاكرهاوجلااهيف
ارانيدلابلستوءاسنلايبستفراخزجيسنلافانصألاهيف

ارامقالااهقورحطانياللقاهفانكأيفناقتالاديتداش

ىراذعليصالاناحىتميدبتهتافرشخذابحيرصلكنم

اراكباادرخارمسواضيبىمدلايرزتانتاوفهوجولارغ

ىراكسميعنلانمنهوالذج امساوبشورعلاقرفنمنلتخي

ارارسأىوهلالهأىلايحوت-.نيعأبليبسلاءانبأنقمري
ارارعواسبجرناسموارردتوحدقرهازالاتانجبتفح

اراطوأىنملانمليزنلايلوت-اعئارذءانهلابابسالتعمج
اراجلاوهلهأىسنيلىتسحهداهمميعنلاوحبصيويسمي

:رعاشلالوقنيمدقتملالاوقأنماهمذيفدروامو
انيعمماتلازرفتستانيقسافلارادرصم
انوجسبموانونجتدهاسشتدهاسمشااذإو

انوقوءافبواطارضواعافقسصو

انيدقفلانلعمجدقءانوراغخويشو

انيكلاهلاةايحوانيكسانلاتوميهف
:ةديصقنمرخألالوقو

قولاداكاهبراجتلااكشو.اهتالوجفناهمفانمتلف
قيربتلاوءاليخلاىوسًاديشقاراذإبيرغلااهيفىرينأام
الهجارلضفدق هيهلاللةكمبتيبىلعمهمطقم

يفقبيملعراصمل قيدصاالوربىدصمهنممهثادجا

قودصريفغفمهلئاقلاقوأ|قفومريففمهلعافمهنا
قيفنتلاويغبللعراصموقفانملكبزحولالضلاعيش

ان



سنتضرأنعلئاسلااهيأ

سندلاوىفصلملاموللادعقم

اهبرطقلالزنيالةدلب

سردفرحاهلهأيفىدنلاو

ادبأ)ال(ىفقطنلا0

سرشخغمكب(معنيفمهو

سلغلالبقاهلهأنعلحتري

هبتصخامحبقنماهؤوام

سجنبرتىلعيرجيسجن

ةرمادالبنعلتىتممف

(سنتل)ابأدةنعللالعجاف

لخدديسنتلانمحرلادبعنبميهاربإسننىلااوبسندقو:لاقمت

يزاجحلاةرسمنببهويبأنمعمسو)0!ءارهزلاةنيدمنكسوسلدنالا

قولخملبهيبشعلابلوقلاومهيفةنيعللانوعرفقالخأ

قيرفلابتوعدلةبصعنمضفرتومهيفلارتعاالول

يفءيشالفةلمجلابوامهريغويتأيسامىلعةفوكلاوةرصبلايفلاحلااذكهو

قحلاناالإلطابوأقحىلعحداقوحداموصقنولامكهلوالإىلاعتهريغدوجولا
.هدحوهلللامكلاوولعي

نااوركذمهنألبرقأوهونيخرؤملاضعبهركذامكةيارسسليقوةنيدمءارهزلا-١
(ةبطرق)نمةبيرقيهوعارذةئامسمخوفلأاهضرعناوعارذةثامعبسونافلااهلوط

دبعنبدمحمنبرصانلانمحرلادبعاهطتخاةدايزوةعبرأليقواهنملايمأةتسىلع
مكحلا9ناورمنبكلملادبعنبماشهنبامكحلانبنمحرلادبعنبدمحمنبهللا

يلبةلودءاضقنادعب)هآ0١ةنسكلذوتاهجلاكلتناطلسذئمويوهو؛يومألا

6



ةنسلاوشردصيفتامو؛يتفيءارهزلاعماجىفناكو«ىلاقلاىلعىبأو

.يومحىهتنا(ه7١7)

ءانتعبهححصموجرفلإعبطنميهو؛اهنملوقنملاةخسسنلايفاذكه

اضيأجنرفإلادالببعوبطملاهخيراتىفركذهناف«ىبضلاةمالعلاامأو؛لماك

.لمأتيلفشحافامهنيبقرفلاوه787/ةنسىفوتهنا

ةثاملانمنيعستلاةرشعيفدولوملايكلاملايسيردالااهيلعملكتو

حلاملارحبلاةفضنمةبرقمىلعسنتةنيدمو:لاقفهخيراتيفةسماخلا

لهسيفاهضعبوَرولاهبطاحأدقوَلبجىلعاهضعبوهلمنيليمىلع

اهبةرئادةعنامةريظحونيصحروساهيلع؛ةيلزأةميدقةنيدمىهو«ضرالا

يفهنممهبرشو؛ءاملاريثكداوقرشلاةهجيفاهلو؛نيعنماهلهأبرشو

نمماخرلااهيلابلجوفارسالادحزواجتاماهترامعيفقفنأ(ترهيتنممتسر

امهلنيرواجملاجئرفالاكولمنموهتالونماهمامتاىلعةناعاللايادهلانمهاتأوراطقألا

اضوحاهيفلعجواريبكابهذماضوحةينطنطملانماهيلابلجوهفصودحيال

كلذلكونابعثلاوباقعلاولازغلاودسالاكهددلعتمتاناويحروصهيفهلمرْعغصأ

عمةرخص9٠700مويلكيفلمعلاءانثايفاهلخديناكورهاوجلابعصرملابهذلاب

ةلمجلافاريجأ١١عناصلكعمعناصفلأمويلكاهيفلمعيورجألامكدعيالام

قفنأامردقواباب١وةيراس4700اهيفناكفةنس16يفتمتىتحافلأرشعةثالث

تناكوةصلاخةضفاراطنقنيسمخوةئامتسبراقيامب(نيملسملالامتيبنم)اهيلع

ىلعوةهزنتمهيفمسقوهمدخهيفمسقوةنطلسلارصقهيفمسقماسقأةثالثىلع

ةنسربربلااهلخددقفمربملاءاضقلااهبلحذإًائيشكلذاهنفيملوجرب8٠3اهروس
دقولالطالاوموسرلاالااهنمىتبيملىتحاهيفاماوبهنواهوبرخواهوقرحاوه٠

:لئاقلانوديزنبديلولاوبأمهنيبنمواريثكمهدئاصقيفءارعشلااهركذ

اقاردقضرألاهجووقلطقفالاواقاتشمءارهزلابكتركذينا

اقافشألتعافيلقرانأكهلئاصايفلالتعاميسنللو

اقاوطأتابللانمتللحامك.مستبميضفلاهئامنعضورلاو

اقاوسرهدلاماننيحاهلانتب--تمرصنااملتاذلمايأكموي
لن



لامعاوميلاقااهبوطحوعالقاوبصخوهكاوفاهبو«عيبرلاو«ءاتشلامايأ

ىلااهنمجرختو«ةدوجومتاناويحلارئاسو؛ًادجةنكممةطنحلااهبو«عرازمو

بيطلالجرفسلانمو«ةفيرطلكهكاوفلانماهبو؛بكارملايفقافألالك

نا87ةفيحصيفركذو؛هنسحوهربكوهتفصيففصولاقوفيام'"قدعملا
عست(متسرينبكلماهلمعدنعيهتنييتلا)نامسلتةنيدمنيبواهنيب

:اذكهاهيفريسلاةيفيكيفلاقو؛لحارم

ةرماعةريبكةيرقيهو؛نييولعلاةيرقىلا(اقرشم)نامسلتنمجرخت
ةيرقىلااهنمو؛نويعنمةيراجهايموتانجاهبمهلورهنةفضىلع

هبسيلرهنىلع؛ةرامعلاولهألاةريثكةليلجةيرقيهو«ةلحرم(تولباب)

رهنىلعيتلا(يس)ةيرقىلاتولبابنمو«عرازمهنمىقستو«ءاجرأ

ىلااهنمو؛ةهجولكيفدرطتهايملاواهبنويعلاوريغصوهوةلحرمتيغرم
(ناكفا)نميتايرهنىلعلهأ«رماعلحروهو؛ةلحرمفاصفصلالحر
/8ةفيحصىفركذمث؛ةلحرم'"اناكفأىلالحرلانمو«قرشملاةهجنم

نأركذو؛ةراقزودشارونبو؛ةوارغموةنافشروو«نيسكامرواهنم؛لئابقةلمج
:لاقمث(ترهاتو)نامسلتنيبمهنطاوم

موقوهو؛صوحفلاهذهباحصأمهو؛ةتانزنوطبلئابقلاهذهلكو

رثكأو؛نورضحتممنهكل؛هريغناكمىلاناكمنمنوعجتني؛نعاوظةلاحر
قذحوةعرابةفرعممهلو«نمؤتالةيداعمهلو؛ليخلانوبكريناسرفةتانز

.فكلاملعيفةديجديوةسايكو

.الثمىرشمكلاقنعكليوطىتنعهليأ-١

ةلحرملليةنيدممثناحرفلبجىلااهنموةلحرمركسعملاىلاناكفأنمويأ-"
ىلااهنموةلحرمنيتلاةدلبىلااهنموةلحرمميهاربإقوسمثةزغةنيدمىلااهنمو

.لحارمعستهذهفةلحرمسنت
9



ةميظعةنيدمتناكاهنأركذف؛فراعملاباتكبحاصاهلضرعتدقو

نيرشعوفينيفاهبرخءاملانأو«اينابسابرععمةعساوةراجتتاذ

كلتيفينايلملاعيبرلاوبأاهلخدو؛اهلهأضعباهيلاعجارتو؛ةئامتسو

يداليمرشعثلاثلانرقلاذنمولاقمم6بارخلانيبنونكاسمهو«ةدملا

يهام'"اركذمث؛م1618ةنسنيدلاريخاهبرخةريغصةكلممةبصقتراص

.نألاهيلعيهامعدعبتاليهو؛ةلاحلانمناتكلاهفيلأتتقوهيلع

ةرضاحلااهتلاح

نيتئاموفلأدعبنيتسلاةرشعلئاوأىفيأ)م1847ةنسو:لاقف

ةنساهنمثيدحلابناجللااوأشنأو«نويسنرفلا(سنت)لخد(ةيرجه

ةيركسعلزانموةجيهبةينبو؛,ةليمجقاوسأتاذنآلايهو٠ماهعمغ

)ه)ةفاسمنمءاملااهيفىرجوتحلصأةينامورةانقاهبو«ىفشتسمو

نويعلانعالضف؛عبنلحملكلاهنمنويعلانمريثكاهيفو«تارتموليك

؛ةيربربلالئابقلانمسفنفلأ١١ىلعلمشتةرئادةبصقيهو؛ةيمومعلا

نألاهمدقتةعرسىجريةجئارةرابتتاذةنيدملاوبرعلانمفالآو

ةنساهتادراوةميقتغلبدقو؛اهيلإلقنت'""(ليفنايلرا)ةيالوليصاحم
اهأفرمنكل؛كنرفىنويلماهتارداصوكنرففلأنيسمخوةثئامعبسم4

نمبرقيامنآلاىلاتقولاكلذنموباتكلافيلأتنمزيفناكهلكاذه١

.ملعأهللاوًاريثككلذىلعتدازاهنأكشالفمدقتلايفمويلكيهوةنسنيسمخ
ىريلافلشيداوةفضىلعةعقاورئازجلالمعنمةهجةبصقيهليفتايلرا ؟

ةنسنويواسنرفلااهانبيبرغلابونجلاىلاتارتموليك١٠7ردقبرئازجلانعدعبت
موييفقوساهبماقيو؛حرسماهبوةمظتنماهتقزأوءانبلاةنحةنيدميهوم7

ءافيفلابنيزمطالباهنمةميدقةسينكراثآاهيفاودجووعوبسالكنمدحألا

.(ه١)
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اهباهلنوكتءزاكرلاةرفاوساحننداعماهيحاوضيفو«حالصإىلإجاتحي

؛سفن7100وحنم1807ةئسغلباهناكسددعو؛ةليزجةورثاماموي

مايأيفرصمةرحسناكمهنمناو«رحسلاباورهتشاءامدقلااهلهأنالاقيو

.(مالسلاهيلع)ىسومنوعرف

نارهوةنيدم(؟)
؛اهيفيسيردالالاقدقو؛ابيرقتلحارمثالثىلعناسملتنميهو

؛نقتميبارتروساهيلعو«رحبلاةفضنمةبرقمىلعنارهوةنيدم؛اذكه
نمةيرملاةنيدملباقتيهو«ةعفانتاراجتوةريثكعئانصوةردقمقاوسأاهبو

اذإنفسلانم)ائيشرتسيالريغصىسرماهبابىلعاهلو«سلدنألالحاس
ةريبكلابكارملااوسرتهبوريبكلاىسرملااهنمنيليمىلعاهلو(رحبلاجاه
يسارميفلاثمهلسيلو؛حيرلكنمرتسيىسرملااذهوةيرفسلانفسلاو

ءربلانماهيلايرجيداونماهلهأبرشو«ريربلادالبنمرحبلاطئاح
اهبلسعلاو٠بصخيفاهلهأوةنكمبهكاوفاهبو«تانجونيتاسبهيلعو

؛ريسيلانمثلابةصيخراهبمنغلاورقبلاو؛دبزلاونمسلاكلذكو«دوجوم
.(ه١)ةوخنوسفنةزعوةنقهداهلهأيفو«ةفلتخماهيلاسلدنالابكارمو

اهلو؛ءاحرأوةحئاسهايمتاذةنيصحةنيدم(نارهو):يركبلالاقو

نودبعنبدمحمونوعيبأنبدمحمنارهوةنيدمىنبوعماجدجسم

ةرفنعممهنمقافتابنارهوىسرمنوعجتنينيذلانييسلدنالانمةعامجو

ه140ةنس"!يشرقلاباحصأنماوناكوةجادزأنممهو؛نقسمينبو

نيذلانييومالالاجرنمناركذنودلخنبانافسلدنالابحاصيشرقلابدارأ-١

ةيماينبلاوبطخوخيراتلااذهيفاهولخدهعمنمواذهنوعيبأنبانارهواوكلم

فيكفالإوانهنمذخؤيامكءاشنااهوئشنيملواديدجتاهوددجءالؤهلعلوسلدنالا
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امل)ه79ا/ةنسيفو«ماوعأةعبساهونطوتساف(متسرينبةالودرخآيف)

ينب'''مالساباهلهأنوبلاطيةريثكلئابقاهيلاتفحز«(متسرينبرمأربدا
؛نارهوةنيدمىلعاوبلغتو«ةجادزأباوراجتساونيبراهاليلاوجرخف؛نقسم

ديمحيبأرمأبه148ةنسدعباهيلااهلهأداعمث«ارانتمرضاوتبرخو

يلوو«تناكامبنسحأتداعو«اهئانبيفاوأدتباوتالوصنبساود

ةرامعيفلزتملفنوعيبأنبدمحميصيهللاتالوصنبدوادمهيلع

يذيفةجادزأبينرفيلاحلاصنبدمحمنبيلعبعقونأىلا«ةدايزو

؛اهبرخوةيناثنارهوةنيدمقرحومهعمجددبف«ةروكذملاةنسلانمةدعقلا

دبعمساقلاوبأاهيلابسنيو«اهيلاسانلاعجارتمث«نينستيقبكلذكو

دمحأركبيبأنعيوري«ينارهولايناذمهلادلاخنبهللادبعنبنمحرلا
يسلدنالاظفاحلامزحنبدمحموبأوربلانباهنعىوريعيطقلارفعجنب

.(ها)

رفاناشيدقمخيشلاركذدقفكلذدعبامأو«ميدقلااهلاحاذه

خيراتةعاسو:لاق«نوملسملااهنممهجرخأوارارماهيلعاولوتسادقسلدنالا

ريمالااهحتفنيملسملايديأبفلأونيتئاموعبس(ه7١7١)ةنسباتكلا

.فلأونيتئاموسمخ(ه1706)ةنسرئازجلاءارمأدحأيابدمحم

.لمأتفمتسرينبلهركذاميفانبلاةمالعلااهركذي

اهمسردقوربربلاسناربلانمنطبيهيتلاةجادزانوطبنمنطبنقسموثب١
نقسيينببنآلاةفورعملاةليبقلالعلوفاقلاناكمفاكلاب(نكسم)اذكهمهضعب

يأمالسابهلوقودهعلالوطلءايميملاناسللالدباونطبلااذهنمبازيميداويف

دوعياوجرخهلوقيفريمضلاف«نارهولهأةبلاطمىلعمهعمنقسمينبداحتاوةملامب
.ملعأهللاورهاظوهامكنقسمينبىلاالنارهولهأىلا
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(ةرضاحلااهتلاح)

جنرفالانمةيسنرفلاةلودلاديبيهف(ه17376)ةنسينعأنآلاامأو

نماهب«ىبروألاندمتلاىفةمدقتمنارمعلاةرحبتسم«رئازجلاةيالولةعبات

ةميخفلاينابملاوةيفارغلعلاكالسألاوةيئابرهكلاراونألاوةيديدحلاككسلا

ةريهشلائناوملاىدحأيهو«ةريبكلاندملانماهريغبام؛ةيراجتلاقاوسألاو

يفىلعملاحدقلامهلةعامجبازيمونبةيضابالاراجتنماهب؛"انآلا

.ملعأهللاوةراجتلانيدايم

فلشةنيدم()

تاذةنيدميهو:لقوحنبالاق«ةلحرم«للي«ةنيدمنيبواهنيبو

يتأيسامنيبواذهنيبةافانمالو)؛(ه١)عرازموراجشأورهنونصحوروس

فراعملاباتكبحاصفلشىلعملكتدقو؛نامزيفلكذإ(اهبارخنم

رهنجنرفالاظفلىلعفيلشوأ(ءابلاب)اضيأبلشو:لاقذإحضوأوهام

يرجتو«دالبلاكلترهنأمهأوهو؛بلشيداوةبراغملاهيمسيرئازجلاب

ناردحنينيلودجنمهالعأدنعفلؤموهو«لفسألاهمسقيفهيفبراوقلا

ىلااقرشيرجيو؛ليوطلايداوىمسيامهداحتادعبو؛(روما)لبجنم

ةنسرداقلادبع(ريمالا)ركسعمىلع(لامواقود)ىلوتساثيح(نيوجات)

لوادجىنميلااهتفضنمهيلابصنيمثءوسرسلهسعطقيمثم7
ىمسيرغوبىلالصواذإمث«اعبن١نمفلأتت؛روطانلالبجنميرجن

١دعبىلع(فوسرأ)و(سنت)نيبطسوتملارحبلايفبصيو؛بلشمسأب
ىلاهلوصولبقهيلابصنيو«يقرشلالامشلاىلاغاغتسمنمارتموليك

ارتموليك(7760)هارجملوطو«ىرسيلاهتفضنمنارخآنالودجرحبلا

.فيللاهشاعيللا
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ةينتو«رغوبندمىلعلمتشيةبصخريغةيزيلباضرأنمفلؤم"''هعالتو

(فالانيش)ميدقلاهمساو«ليفنايلراو«ماغتسمو؛ةنايلمو«ةيدمو«دحألا

ريبكلارهنلااذهالارهنألانم(ترهيتل)نكيملولولوقأ(ه١)(نازا)ليقو
بوبحلاعاونأهيلععرزتو«لينلاضيفيناكذإانارمعاهافكلهايملاريزغلا

.ملعأهللاو

ءارضخلاةنيدملا(4)

؛دحاومويةنايلمنيبواهنيبةدلب:هخيراتىفيومحلااهيفلاقدقو

ةيقيرفاندمبصخأنمرهنئطاشىلعنيتاسبلاةريثكةليلجةنيدميهو

َه)

ريغصرهنىلعةنيصحةريغصةنيدميهو:اهيفلاقفيسيردالاامأو

فوساهلوعيدبلكلجرفسلانماهب؛موركو«ةلصتمتارامعهيلع

.(ه١)ةيحانلاكلتلهأاهيلاعمتجياهقوسو؛مامحو

ناكفاةنيدم(©)
ءاحرأاهل(متسرينبةدميف)تناكةنيدم:يسيردالااهيفلاقدقو

هنكليبارتروساهيلعناكو؛ةريثكهكاوفوروصقوتامامحو(ءاملابرودت)

يضميونيفصناهقشياهيداووهرثأيقبو«مدهت(ةسداسلاةئاملالوأ)يفنآلا

.(ترهات)ىلااهنم

؛هكاوفوروصقوتامامحوةيحرأاهلةنيدمناكفاو:لقوحنبالاقو

ةياغىفبارتنمروستاذ؛دمحمنبىلعيل(متسرينبدعب)تناكو

دادضالانموهوطبهنااموضرألانمعفتراامةعلقلانزوبةعلتلاراتخلايفلاق١
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ىلإضرعلاب(ترهيت)ىلإاهنمو؛نيفصناهقشياهيداو«ضرعلاوعافترالا
عرازموتانجوةضيرعلامعأاهيداوىلعناكفاو؛لحارمثالثقرشملا

.(اه)

ةزغةنيدم()
ةروهشمقاوسأاهيف؛ردقلاةريغصةنيدميه«اهيفيسيردالالاقدقو

لقوحنبااهركذوعرازماهلو؛ةنسحرايدومامحاهبو«مولعمموياهلدوهشم
.ةحلاصةنيدميه:لاقواذهلثمب

ميهاربإقوس(/)
يهو:هلوقبلقوحنبااهركذدقو«ةدحاوةلحرمةزغنيبواهنيبو

.(ه١)فلشرهنىلعيهو؛قوسومامحاهيف؛ةريغصاضيأةنيدم

ةدلبيهو«ةلحرمنيتلاةدلبىلاميهاربإقوسنمو:يسقافصلالاق
نممظعأحئارشنيتلانماهبلمعيو«ادجنيتلارجشةريثك؛ةنسحةريغص

ةنيدمىلااهنمو؛راطقألانمريثكىلااهنملمحيوىمستكلذبوبوطلا

.(ه١)ةلحرمسنت

نقيراو(4)

؛ةلصتمةقهاشةرعولابجيف؛سنتةنيدمنمةلحرمىلعيهو

ال)ةريبكةيرقيسقافصلااهيفلاقدقو«ءارضخلانماضيأةلحرمىلعو

ىلعاهمظعمو؛نومكلاولصبلاعرزلناوستاوذتانجوموركاهل(ةنيدم

١١٠



يكزوأةنيدم(4)
؛سافندميفاهرركمثترهيتندميف؛مدقتملاانبلاخرؤملااهركذدقو

ىلاةراشاراركتلانوكينأاماو«دحاومسالاو؛كلتريغهذهنوكتنأاماف

نوخرؤملااهركذدقفلاحلكىلعو«سافعبتتةراتو«ترهيتعبتتاهنا

:لاقهتهزنيفيسيردألامهنم؛اهريغك

يقارملوأيهو«ةطملوةقوسمدالبنماهنافيكزواةنيدمامأو

هذهو؛لحارم١لونىلااهنمو؛ةلحرم7١ةساملجسىلااهنمو«ءارحصلا

بايثتاردنقمنوسبلياهلهأو؛ةرضحتماهنكل«ةريبكلابتسيلةنيدملا

ةيربربلابةنيدملاهذهىمست:لاقنأىلاروادقلامهتغلباهنومسيو؛فوصلا

ةناغوروركتو(ىلس)دالبىلالوخدلادارأنم؛(مدقوق)ةيوانجلابو(يقزأ)

.(ه١)ةئيدملاهذهنمهلدبالف«نادوسلادالبنم

ريدغلاةنيدم(١٠)

؛برغملابدامحينبةعلقنممويفصنىلعةيرقوأدلب:يومحلالاق

.(ه١)دابعلادحابدؤملايريدغلاهللادبعاهيلابسني
؛ةكرابمنوضرأوعرازممهلو«ودباهلهأوةنسحةنيدم:يسيردالالاقو

يفتاكربلاو«ةدوجوماهعورزيفةباصالاو؛تاذلامئاقاهبثرحلاو
ْْ.ةريثكمهتالماعم

ةريبكةنيدميهو:ه8ةنسفلؤملاراصبتسالاباتكبحاصلاقو
سمهدعضوميفنويعلانمعمتجيرهناهلو«اهبتقدحأدقلابجنيبةيلزأ

ةنيدمىلاكانهنمىشميو؛روهسرهنىمسيورهنلااذههنمجرخي

صحفوه؛ةسيجعصحنريدغلاةنيدمبرقبو:لاقمثاهرهنوهو«ةليسملا

"١٠



اذهتلخددقلو«جلثلاودربلاديدشهناالإ«عرضلاوعرزلاريثكربدم

كلتلاثمأىفو«ودغلابهيفلزنيديلجلاتيأرف؛فيصلانامزىفصحفلا

.(ه١)(توملاتاركسلءاتشلايفامأو؛فيصلايفةسيجعدرب)دالبلا

غالزةثيدم(١١)
بحاصهركذامىوسخيراتلابتكيفركذىلعاهلفقنملو

اهلةريبكةنيدمتناكو(بدنجيبأةعلق)يف:لاقثيحراصبتسالا

رئامعلابةنوحشمعرضلاوعرزلاةريثكيهو«راجشأوتانجاهلوقاوسأ

همسردقو)غلازلبجاهنمَلابجلاولوهسلايَفعرازملاوثراحملاةلصتم

يبأنبرفظملاهانبنصحهيفناك«سافةنئيدمىلعفرشموهو«(اذكه

.(ه١)رماع

لليةنيدم(١١)
ةريثكهايمونويعاهب:يسيردالالاق ةزغةنيدمنعةديعبريغيهو

.(ه١)ةيماناهعورزوةحالفلاةديجاهدالبو؛عورزوهكاوفو

ةيضاباةرامارادتراصوترهيتنعانمزةنيدملاهذهتلقتسادقو:لوقأ

.ملعأهللاودىتأيسامكةريغص

سولفلارصقةئيدم(١١)

برغملابةنيدماهنانمرثكأائيشهانيأراميفاهنعنوخرؤملاركذيملو

,نارهوةنيدمنمةبيرق

١١٠٠



اركةنيدم(١)

؛فلشةئيدمىلعنصح:لاقو(نارك)اذكهيمزاحلاهبتكدقو

هللاقي؛يلزأنصحوه:لاقولقوحنباهركذو«ربربلادالبيفبرغملاب

؛لحارمثالثريشانيبوهنيبو؛ةلحرمةنايلمنيبوهنيبو«ناركقوس

عرازمهل«يدقنصحوهو:لاقو(ةياترك)اذكهشيدقمخيشلاهبتكو

ريثكرشبهدصقيةعمجلايفمويقوسهلو؛فلشرهنىلعوهو؛قاوسأو

.ملعأهللاو؛نيلوألاكهمسرويومحلاهركذدقو؛(١ه)
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سماخلابايلا

هبنيملو؛نوخرؤملااهركذو؛ندمةدع(ترهيت)ةرئاديفاضيألخديو
ةريبكلاندمللالإابلاغضرعتيالنأ«هدعاوقنمنأل«انبلاةمالعلااهيلع

:اهنمةروهشملا

داكناةنئيدم)١)

:يومحلالاق«نامسلتةيحانىلإلحارمثالثترهيتىلعاهلو

اهقشياهيداوو1ضرعلاوعافترالاةياغىفبارتنمروستاذاميدقتناك

.(ه١)نيفصن

ةنوزامةنيدم()
ءرحبلانملايمأةتسىلع«قرشلاىلاربلايفخورفنصحيلتيهو

راهنأاهلو؛قدنخلفسأيهولابجنيبةنيدمىهو:اهيفيسيردالالاق

عمتجيمولعمموياهقوسلو«ةقنؤمنكاسمو؛ةرماعقاوسأونيتاسبوعرازمو

ريثكلسعلاونمسلاونابلألاو«هكاوفلانمبورضب«ربربلانمفانصأهيلا

.(ه١)ابصخوهكاوفاهرثكأوةفصدالبلانسحأنميهو؛اهب

ةراوهةعلق(7)

برغملاندمهركذدنع(ترهيت)رثأىلعراصبتسالابحاصاهركذدقو

١٠١ه



راجشأورامثونيتاسبهيف؛بيصخلبجيفةعينمةعلقيه:لاقفطسوالا

؛تاريسرهنهقرتخي؛اليمنيعبرأوحنهلوطصحفاهتحتو؛بانعأوعرازمو
تاريسرهنو«رهنلامسابتاريسصحفلاكلذىمسي؛هضرأرثكأيقسيو

ةميدقةةنيدميهو؛(اواوزأ)ةنيدمدنعرحبلايفبصي«روهشمريبكرهن

نممهريغو؛ةرغطمريربلانمةريثكلئابقهنكسيتاريسصحفو؛ةيمور

نأىلا؛ةعساومهدالبو«ةريثكلئابقىلعتبعشتةتانزو«ةتانزلئابق
؛ةيلحاسلادالبلايفاهرثكأانركذدقف«ةريثكندمطسوالابرغمللو:لاق

اهنأةبخنلايفروكذملاو«(ه١)منغلاةريشكعرزلاوبصخلاةريشكيهو

.قبثزلاوديدحلاندعمهيفلبجىلعاهنأو«(تلادقشات)«ةيربربلابىمست

ةنايلمةنيدم(؟)
دقو؛ةدحاوةلحرمءارضخلاىلعو؛لحارمثالث(ترهيت)ىلعاهلو

ِعرازملاةميركةعقبلاةنسح.ءانبلاةميدقةنيدميهوهلوقبيسيردالااهركذ

اهرهنىلعءاحرااهلو«اهتانجواهقئادحواهعرازمرثكأيقسيرهناهلو
ثالثىلعو؛فلشرهنيقسنمظحاهميلقإلو؛(ءاملاةوقبرودت)روكذملا

لئابقهنكسي«(شيرشناو)لبجبىمسملالبجلااهبونجيفواهنملحارم
يبأونبو؛ةبروأو؛ةسانكماهنم(مهريغوةيضابأ)ربربلانم

؛ةفيلخيبأونبوو«ناجتروونبو«ةليلمونبو«ةطامطموةماتكو»ليلخ

زياو«لالبىبأونبو«نيرتراوو«ةرغطمو؛رازنو«ةواوزو«تالوزو؛نتالصيو

هفرطيهتنيو؛مايأةعبرألبجلااذهلوطو«ةراوهو«ميكحيبأونبو«ورك

.(راصتخاب)؛(ه١)ترهاتبرقىلا

؛ريشاةنيدمنمةبيرقةنايلمةنيدم:راصبتسالاباتكبحاصلاقو

دانمنبيريز(متسرينبدعب)اهددجمورلاناينبنمةريبكةنيدميهو
١١٠



ءراكزىمسيلبجحفسيفةنيصحةنيدميهو؛ةميدقراثآاهيفو:اضيأ

اهيلعنحطتةميظعةرارخنيعهنمثعبنتوناحيرهلكلبجلااذهراعشو
؛هكاوفلاعيمجاهيفنيتاسبو؛ةحئاسهايمةنايلمةنيدملو؛اهتوقلةيحرألا

ىلعةفرشمةنايلمةنيدمو؛اراعسأاهصخرأو؛ةيقيرفأدالببصخأنميهو

نمةريثكلئابقاهلوحوةعساوعرازموةرماعةريبكىرقوةعساوصوحف

رهتىلعو؛روهشمريبكرهنوه؛فلشرهنصوحفلاكلتقشيو«ربربلا
؛ريبكلارهنلابسنياهيلاو؛فلشىمستةيلوأراثآاهيفةيلزأةنيدمفلش

.اذهلثمباضيأيومحلااهركذدقلملعأهللاو؛بارخمويلايهو

(ةرضاحلااهتلاح)

راجتنماهيفو؛ناكمبةيمهألانمةيندموةراضحتاذنآلايهو

.لضافالاجربازيمونبةيضابالا

ةَجاتةنيدم(©)
ةنيدمنونلاديدشتوميجلاحتفب:هلوقبمجعملابحاصاهركذدقو

.(ه١)ةلحرمميهارباقوسنيبوةلحرمسنتنيبواهنيبةيقيرفابةريغص

ريشأةنيدم(7)
يجانهصلادانمنبيريز(اهددجيأ)اهانب:راصبتسالابحاصلاق

يريزىنبامنإو«ةبيجعراثآاهيفةميدقةنيدمتناكويريزريشأبفرعتو

نيبيهو؛اهنمنسحأراطقألاكلتيفسيلفاهرمعو؛اهنصحواهروس
كرديالوءروغامهلغلبيالنانيعةنيدملالخادو«اهبةطيحمةخماشلابج

١١٠



فرعي؛بيجعميظعناينبةنيدملانمبرقلابو«لئاوألاءانبنمءرعقامهل

ةدمعالاوماخرلانمهيف؛مكحأالوهنممظعأناينبريمل«ناميلسبارحمب
:ملعاهللاو:فصولاهنعرصقيمشوقنلاو

املكلذو؛متسرينبةلودءاضقنادعبروكذملااهديدجتناكو:لوقأ

ونبهدعباهكلمتوسيدابنبزعملادجوهو«ه774ةنسةرامالايريزىعدا

لابنيفورعملاةيقيرفاكولممهمعينباومواقو«سيدابمعونبمهو«دامح
.ملعاهللاو«مجعملايفركذامك«سيداب

ركسعملا(١)

اهيفيسيردالالاقةلحرمترهاتنيبواهنيبوَركسعمأبمويلافرعتو

.اذكه

عمارامناحرفلبجىلااهنمو«رامثوراهنأاهلةميظعةيرقركسعملاو
ةلحرمةرادمعنوعورزوةريثكهكاوفاهبو«فاصقصلانيعةيرقىلإ«هلفسا

.ةلحرملليةنيدمىلإاهنمو

(ةرضاحلااهتلاح)

روستاذ«رئازجلاندمرهشأنم(ه17370ةنس)نآلايهو:لوقأ

امةثيدحلاةيندملاىفتغلب؛ةعونتمراجشأوةلفاحقاوسأو«ديدجمكحم

مهلةعامجبازيمونب؛ةيضابالاراجتنماهبو«ةريهشلاندملاهبيهاضت
-مكييضاقماقمبلاغلايفاهبو1ةراجتلارئاوديفمرتخملامسال1

ةلساهترزدقَوتاهجمل|كلتنمنارهومسقىلعةمكاحلاةيعرشلا

بطق؛ريرحللايذاتسادنعنميعوجردنعبحجررهشلوأيف(ه11)

١م



؛ينازيملافسوينبدمحمأ«نيملسملاومالسالاخيشمالعالاىلعةمئألا

نم<قفاوملانينثالاموييفو«بازيمينبلضافأوءابدانمةعامجيعمو
برضيناكيذلاحلفانبدمحمنبفسويمامالاقدارسلحمانرزرهشلا

ةنيدملاهذهتيمسكلذلو؛شويجلاهعمجو«ركاسعلاهضارعتسادنعهل

يوتسميفهيليامىلععافتراضعبهيفعضوموهو؛لاقياميفمسالااذهب

دقعيةردسهيفتتبندقو«رتموليك"رادقمبةنيدملانعديعب؛ضرألانم

نوعزويو؛نآرقسلجمابلاغسيمخلكةيشعبازيمينبةعامجاهماما
.مهدنعكلذةرهشلكلانهمهيلانوتأينيذلا«ةنيدملاءارقفىلعتاقدصلا

ةيضاباللهنأب؛مهملعنعامغرةكربلاهيفدقتعي؛ةهجلاكلتبارعأو

.ةددعتمتاماركبهلنودهشيو

هيفىقستسااملو«اوقسيملف؛مهباصأطحقلارارماوقستسامهنااهنم

ثيغلاًادتباىتحةنيدملاباباولصيمل«نونسملاقيرطلاىلعبازيمونب

.ميظعليسناكو

ناكممكلقبيملهلتلاقو«مانملاىفهتدلاوىأرايبارعانا:اهنمو

_"فسويماقمالإءاعدلاةباجال

ىلاهبتبهذاملو.هكالهتعقوتىتح؛همأعاضررجهايبصنا:اهنمو
تعمساذكهلاحلايفعضر«ةلعلاكلتنمهءافشهللاتلأسو«ماقملااذه

.قئاقحلابملعأهللاو؛مهضعبنم

ةموكحلاكرتنمتبجعف«ةريغصةبقةنيدملاروسىفتيأردقو

ءامدقنميلولهنا:لاقياحيرضاهيفنا:ىلليقاهنعتلأساملو«اهايا

ءروسللاهسيسأتدنعهمدهىلعةيواسنرفلاةموكحلاتمزعالو«ةيضابالا

؛اهيلعروسلاتعفروةبقلاتددجف؛كلذنعاهدصامهتاماركنمتأر

ةدهعلاو؛دهاشموهامكهجراخاهضعبوروسلالخاداهضعبناككلذلو

١١٠



ملعأهللاو؛هيفةبارغالوهتعمساامالاتبتكامو«كلذىفربخملاىلع

.مكحأو

مايأ(ترهيت)ةرئاديفةلخادلاندملانمنوخرؤملاهيلعملكتاماذه

ضعبهتهزنيفركذيسيردالانأالإاهريغلركذىلعفقنملو«متسرينب

ىلععالطالامدعلو(سنت)نيبو(نارهو)نيباميفةددعتمسارموندم
.دوجولاةثيدحنوكتامرذإاهركذتكرتاهسيسأتخيراوت

تافاسمريدقتلًأطسوًازكرم(ترهات)نولعجيمهآر«خيراوتلاعبتتنمو
ولو«دلبلاوأةنيدملاىفنولوقيف«هلكبرغملاىفندملاقرطنايبو«دالبلا

اهنأكو؛الثماليموأةلحرماذكواذكترهيتنيبواهنيب؛ةديعبتناك

ملعأهللاو6دحألكلةمولعمتناكاهترهشل

٠١



سداسلابابلا

(ترهيتىلإنوبوسنملاءاملعلا)

ريغوةيضابالانم6دابعلاوءارعشلاوءابدألاوءاملعلانماهيلابذي

جاتحناماهدعبوأمتسرينبمايأاهولزنوأ«اهبملعلااوذخأنيذلاةيضابالا

.ليوطتىلاهرصحيف

١١١٠



لوألالصفلا

(ةيضابالاءاملع)

خيراتبهيلعف«مهتفرعمدارأنمو«فلألابنودعيف«مهنمةيضابالاامأ

ملناو,ءاملعلاةضورو(ًءايلوألاةريظحوهذإهللاهمحرىخامشلا

ملوكلذىلعهبنيملناومهريهاشمبلغأبىتأهنأالإاضيأرهمهرصحي

ابأليبنلاةمالعلاليلجلاخيشلاكلذركذلابمهنمصخنو؛ابابهلصصخي

هيفلاقيذلا-هللاهمحر ىتاردسلاىفرطلاسوليسنبابوقعيفسوي

ناظقيلا«ةيبنلانطفلا؛ةيقفلاملاعلا:ريسلايفامكسابعلاوبأةمالعلا

ىلصملانيداهتجالاو؛رغصألاوربكألانيداهجلاوذ«يكزلاعرولا«يكذلا

:هللاقف؛ىنصوأ:هنباهللاقترهاتبةمئألاىلعهتءارقتناك«رتفدلاو

:(ةيصولاتمعنو)هللاقهدجىأرامو«مايأةثالثهيلعددرتفلبقتكارأام

كريغنكيالو«كسفنكبدننمدكوأريخٍلىلإسانلاكبدننكي"ل

ءامسلاكوِنارداللليسلاكو1نازيملاكسانللنكوكنمريخلاىلإقبسأ

.ءاملل

فورعملاباروهشمةصلخمةحيصنوبئاصيأراذهللاهمحرناكو

نورئاحلاهريشتسيو«مهلاوحأددسيف؛نوجاتحملاهذصقي«ءاخسلاباموسوم

هدصق؛رمدلهأنمالجرناهللاهمحريخامشلاركذدقو«مهتلالدنسحيف

ناكثيحهبفحجيامرريثكلانأىأراملو؛ةناعإلاهنمبلطيةعاجمىف

٠١



مهفتسيو1قولاىلإبهذينأهرمأ2اعفنهيدجيالليلقلاو,اماعطحقلا

دحأمل:هللاقداعاملوَلأسوبهذف6هيلإعجريوَهيفءىشصخرأنع

؛لامجةثالثاهبىرتشاف؛ارانيدنيرشعوةعبرأهضرقأف«لبإلانمصخرأ

ةعبرأبخيشلارمأباهنمالمجعابفّاهتلاحتنسححتنأىلإاهاعرمنسحأو

ماعطلانمهمزلامهنمثبىرتشاورخآعابو4خيشللاهعفدرانيدنيرشعو

خيشلاناسحإبلاحنسحأىلعهلهأىلإعجروثلاثلاىلعهلمحوهريغو

:هنعىصروهللاهمحررازيءاعدلاةباجإبفورعمىلصمهلوهريبدذتو

خيشلانبهللادبعنبدمحمهللادبعوبأةمالعلارولايقتلا:مهنمو

.ناظقيلايبأمامإلايضاق

يتأيسومتاحيبأمامإلايضافهللادبعدمحموبأةمالعلاهنبأ:مهنمو

.امهركذ

.ريغصلانبامالكيفمهركذيتألانوروهشملاةسمخلاءابطخلا:مهنمو

ةغللابةريثكلافيلأتلابحاصلهسوبأخيشلاففعتملادهازلا:مهنمو

مث؛حلفأمامإللانامجرتناكو«اهيفهنامزلهأحصفأناكهناف«ةيربربلا

ينبرئازجبجاجدلاىسرمبليقو«زرخلاىسرمبليقهلزنمو«فسويمامإلل
؛عمدلالامهإهلاوحأنمبلاغلا:سابعلاوبألاق:ريسلايفلاقينزم

لهاونيدلايتارميفهريجهلجفعوجرهلسيلتنافىلعفهلتلاو

ينثاتناكف؛همالكنمنيواودلاتنودف؛هلطوعمدلالباوبهيلعءاكبلاو

املاهلكتقرتحا«ةوعدلالهألاخيراتوافيوختواريكذتواظعواباتكرشع

رمألاواهلكبهذملالهأبتكلعقوامكتدقفف؛نيجردينبةعلقتذخأ

.هلل

.رارطنقىلعحلفأمامإلالماع

١١



يكذلاةماهفلاكلذ«ترهيتبمامإلانعملعلابلطيفهقيفر:مهنمو

نعهرمأةيادبيفلضيذلارصننبثافن«لثملاهظفحببرضيناكيذلا

نإمامإلاعمهرابخأيتأتسو؛لاقيامىلعهرمعرخآيفباتولامو«ىقحلا

.هللاءاش

:اهيفلئاقلاةيتآلاةديصقلابحاصءاغبنلااهئارعشنمو

لحماهببيطياشيغاهنكاسب
سادرموب1لمعلاوملعلاندعمدهازلاحلاصلايلولا:مهنمو

بفانئملابحاصهللاامهمحرباهولادبعمامإلانعبهذملالماحيتسربتلا

بتكلايفةروهشملاتاماركلاو

نٍبركذيذلاسانرفنبىسيععرولاودهزلابروهشملاةمالعلا:مهنمو

.ناظقيلاىبأمامإلامامأسلجيناكهنأ؛ريغصلا

ناظقيلايبأمامإلاصاوخنموهو«ركبنبدومحمةمالعلامهنمو

.هيفريغصلانبامالكيتأيسوءاضيأ

نباهركذيذلا1ىطمللانبهللادبعخيشلاميظعلاملكتملا:مهنمو

هللادبع)ناخيشلاناكو؛امهركذدنعيخامشلالاقوهيلعىنثأوريغصلا

قرفلاىلعنادرياناكو؛مالكلاملعيفةياغ(ركبنبدومحمويطمللانب

.(ه١)كلذىفابتكافلأوةعدتبملاتالاقمناضقنيو

ناكو:هللاهمحرىخامشلاهيفلاقجرعألاةديبعوبأةمالعلا:مهنمو
:ىكلاملاريغصلانباهيفلاقو؛بدألاوعرولاولمعلاوملعلايفةياغ

نمرماىفاوفلتخااذإعرولايفهلنوملسملضفلابهلنورقممهلك

تسلجولجرلااذهانأتيأردقو+6هيأرنعاوردص«مالكلانموأهقفلا

١



ةليوطةياكحهعمىلو6هه١هنمعشخأسأرلادوسأيفتيأرامفهيلإ

زوألانبزيزعلادبععرابلاهيقفلاو«ريفعلانبالماكلاهيقفلا:مهنمو
.ريغصلانبامالكيفامهركذيتآلا
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يناثلالصفلا

(مهتبسنيفكوكشملا)

بحاصبيدألاةمالعلاكلذمهنمف؛مهبهذمققحتنملنيذلاامأو

ملعلابابرأنيببرغلاوقرشلايفروهشملابيرغلاءاشنإلاوبيجعلامظنلا

نبلهسنبدامحنبركب(بلاغلاىلعيرفصوأيضابأامأوهو)بدألاو
:(ترهيت)قحيفلئاقلاركذلامدقتملايتانزلاليعامسإيبأ

هناعيرودربلانشخاأام

(ترهاتب)سمشلافرطأو

ةنيدممكاحيولعلاسيردإنبىسيعشيعلاابأاحداملئاقلاوهو
:اهنملحارمثالثىلعترهاتلةرواجماةوارج

هفويسناعطنعةغاوزلئاس

للهتملاضراعلايفهحامرو

اهميرحسادفيكةرفنرايدو

لبذلاجيضشولايفغرليخلاو
ةلذمفويسلابةليغمىشفغ

لظنحلاعيسقننمةوارجىقسو

ىلإلحرو؛(ترهيتب)أشنودلوهنأركذوهخيراتيفيشكارملاكلذلاق
١١



بهذهلعلو؛حلفأمامإلاةلوديفيأ)نسلاثدحوهو«ه7١7ةنسقرشلا

امكمتاحابأمامإلااهبفطعتياهلاقيتلاهتايبأنمذخؤيامىلعابراه

.(يتأيس

؛لاجرلازييمتوثيدحلاباملاعناكو؛ءاهقفلاوءاملعلانمقرشملابعمسف

بيبحبعمتجاو«ةليزجتالصبهلصوومصتعملاحدمو؛اقلفمارعاشو

ىلإتايبأهلو«قارعلاءارعشنممهريغومهجلانبيلعولبعدوعيرصو

:يهولبعدىلعاهيفهضرحيمصتعملا

هطهرونينمؤملاريمأوجمهيأ

لبعدةضيرعلاضرألاىلعيشميو

هناكماريبثىسرأيذلاوامأ

لزلزتكاذلايندلاتداكدقل

هلضفبنينمؤلاريمأنكلو
اعفيفلوقيوأوفعيفمهي

:هذههتديصقيفلاقف«ركبايهللاوهتلتق:هللاقوهيفبيبحهبتاعف

يللاقوبيبحهيفينبتاعو

يقطنمرعشلايفتفرصناوينإو

لتقيكمسوروذحمكناسل
لدعأوهيفتلقاميففصنأل

ناكوبرهفاهبحاصىلإهبىشوفناوريقلادصق«قرشملانمداعاملو

اوحرجف؛صوصللاضعبقيرطلايفامهضرتعاف«نمحرلادبعهنباهعم

انيزحابثك(ترهيت)لصونأىلإهقيرطيفوهبهذو«هنبااولتقواركب
؛عومدلاليستةريثكٍثارمهيفهلتناكو«اذهنمحرلادبعهنبابدني

اا



هيلعهفهلتوهفسأميظعىلعةلادلاةرثؤملاظافلألانماهباملداؤفلاحرجتو

:هلوقاهنمو
اولوتذإةبحلألاىلعتيكب

ايلعوكبتكلمهينأولو

ارخدناككؤاقبيلسنايف

ابكدابكألاىوكدقكدقفو

ولخكنمينأبانزحىفك

ايحتيقبوتيمكنأو

التسفعيفاسألملو

ايدينمكقوفبرعلاتيمر

اوعاطأاوقلخذإقلخلاتيلف

ايفركباينكتملكتيلو

اعارسيضمرهشأبرست

ايطنييلايليفيوطتو

ىقبتسيلايندبحرفتالف
اينباياهيلعفسأتالو

سمشبورغءاقبلاعطقدقف

ايخغخأاييلعاهعلطمو

راهنهىلجيمهلاسيلو

ايرغلاودقارفلاهلرودت

ريثأتلاةوقيفوهو«ريثكرعشهلاوهأوتوملاركذوظعاوملاودهزلايفهلو

:هلوقوهودابللانباهنعهاورامكلذنمو«ناكمبلوبقلاو

اا



تضرعأوتدصفيسفنتحمجدقل

اهقورملاطفيسفنتقرمدقو

اهدوقيليلحنجنميفسأايف

اهقوسيلازيالراهنءوضو

هدوهشنميلدبالدهشمىلإ

اهقوذأفوستومللعرجنمو

ىرشلانطابيفناديدلااهلكأتس

اهفولخواهبيطاهنعبهذيو

ملاظماهيفصاصقللنطاوم

اهقوقحقوقحلالهأىلإيدؤت
ةلظممويلكايانملاباحس

اهقوربحالويلوحتلطهدقف

يدتغتوحورتتاجاحسفنللو

اهقوعينامزلاثيداحأنكلو

اهقورشويلسمشلابورغمادو

ةليلومويلكايانملايديأو

اهقوترعاطتسيالتقتفاذإ

ةلفغنيحىلعاماوقأحبصي

اهقورطتايبلانيحيفكيتأيو

نمىضمنميفركفتلاو؛روبقلاىلإرظنلابرابتعالايفهمالكنمو

ىلعتلخد:لاقثيحدابللاركبوبأهاكحام اهرافظأةينملامهيفتبشنأ

١١



:هلوقهسفنليلعىلمافبتكا:لاقفدامحنبركب

انوروزينلموقلزانمانرز

انوساقيامعةلفغىفلانأ

مكحيودازلاالاقلنومطنيول

انوميقللاوجريامفليحرلالح

اهبرخفايندلابفحجأتوللا

انوتومبالموقلعفانلعفو

مكلءاكبلاقحدقفاوكبافنآلاف

انوكابهللاش_علنولماحلاف

اهعمجمايندلاعفنتىسعاذام

انوراقركاهيفعمجناكول

امكهللاءاضقنملحامهدلب(ترهيتب)لحاملاذهلاقهلعلولوقأ

:هلوقاضيأهمالكنمولمأتلادنعهمالكضعبنممهفي

مهلكقلخلابمالفقلإتفجدقل

ديعسوبئاخيقشمهنمف

ديعبوهقمعلخيبرأادبيو

ةرثكبلقيايندلايفريخلاىرأ

ديزيثيدحلواصقنصقنيو

هلكريبخلاكلفاريخناكولف

ديعبهلمريل١نأبسحو

:ناصأونسحأدقلواركذماضيألاقو

١٠١



اهبنيدماهلادانفروبقلابفق

دابجأواهنمتيلبمظعأنم

مهنيببابسألاتعطقتموق

داوطأتحتاوراصولاصولانم

اوركتباومادقألاىلعاعيمجاوحار

داعمهلودعينلواوحورينلف

اوقطنولواودرولهللاوهللاو

دازلالضفأنمىقتلااولاقلًاذإ

مهركاسعتدتماوموقلازربف
داعيموتاقيلاوفاوياميك

اهتلفغدنعةايحبولقلابام

داصرمباهنمهناحبسسمهللاو

بعليفووهليفءرملاىرنانيب

داوعأوشعنىلعهارنىتسح
ةصغنمايندكلامابأيذه

دابكأوءاشحأتارارحاهيف

رفشىلعاهنمفقاوانلكو

يداحلاهبيدحينعاظانلكو

هعيشناشعنىرنمويلكيف

داغوأبابحألاقرافحئارف

خذبنمهينبناممدهيتوللا

دامحنبركبايكراظتناامف

١7٠



الادجةقيتعةخسنمهلقن: 0.ًةقيتعةخسننمهلقنناكو«سوفنلاضايربحاصاذهركذ

وةوقلابالإمهفيالفطخلاةءادرعمميدقلاحالطصالاىلعاهيفطقن

.ملعأ
.برغملاب(ترك)ةنيدممكاحسيردإنبمساقلانبدمحأىفلاقو

ىدنلاوةءورملاوةحامسللانا

مساقلاينبنمدمحألاوعمج

تمتناولئابقلاترخافتادإو

مطافبودمحملضفبرخفاف

العلاجرديفرايطل١,فعمو

مراصلا8اهيلبضعلاىلعو

اغإبكيلإات_ضشفملىنا

هبومسسأبكرمبىلاثعباف

مداقلوأكيلعنوكأيلع

ةبحسملانتنلكنأبملعاو

مهاردوسبالمصضعسببالإ

١١



ثلاثلالصفلا

(ةيضابالاريغءاملع)

انهركذتةعامجترهاتىلإمهنمبسنيف«ةيضابالاريغءاملعاماو

:لوقنفةيكلالالضافأيخرؤمنعالقنمهنمنيروهشملاضعب

خرؤملالاقيترهاتلايلاسغلادمحأنبركبنبءايركزةمالعلا:مهنم

فرعي؛هيلعملكتاملءابرغلاركذدنعسلدنألاءاملعخيراتيفيضرفلا

؛ترهيتلهأنمرفعجابأىنكيو(هدلاو)دمحأوهجشألاوجألانباب

لاق:لاقنأىلإه3776ةنسهيخأوهيبأعمسلدنألالخدىيحيابأىنكي

7473ةنسناضمريفيفوتهنأركذو(ه١)١٠3ةنسترهيتبتدلويل

ةفلاخمهتافوخيراتيفهفلاخو(سمتلملاةيغب)بحاصهركذو«(ها)

1774ةفيحصيفلاق؛نيتخسنلاىدحإىففيرحتنكيملنا؛ةشحاف

نمناتخسنلاوه0974ةنسةبطرقبيفوتيترهاتلاجشالانبركبنبايركز

ىلعلوعيالناقحلابلاطىلعدكأتياذهلثمبولمأتف؛جنرفإلاتاعوبطم

.ركفلاناعمإدعبالاقيقدتلاورظنلاىلإجاتحياميفنيخرؤملالاوقأ

هركذناميلسنبدووادنببولهنبدومحنبهللادبعةمالعلا:مهنمو
يجنطدمحمابأىنكي143ةفيحصيفلاقفةلصلايفلاوكشبنباخرؤملا

.(ه١)ترهاتنمهلصأوهعضومهيقف

١١



رعشتيبعمسف«سلدنألاادصاقءاجدقو«ةمرهنبابيدألا:مهنمو

.(ةيغبلابحاص)هلاقامك«ترهاتبيقبواهيلإروبعلاكرتف؛اهئاملعدحأل
يعفاشلاةدربيبأنبميهاربإنبدمحأنبدمحمبيطلاوبأ:مهنمو

ةنسسلدنألاىلإبيطلاوبألصوو:يضرفلاةمالعلالاق؛يدادغبلا

ناىلإ؛هللزنلاءارجإبرمأوهللابرصتنملانينمؤملاريمأهمركأف(ه7711)

رمأف؛ناطلسلاىلإكلذعفرو؛لازتعالا(بهذم)ىلإبسنيناكو:لاق

تنبدنعترهيتبراصف(ه177)ةنسبجريفناكو«دلبلانمهجارخإب
.(ه١)هل

ليزن«يضاقلايميمتلانينحنبىسيعنبدمحمةمالعلا:مهنمو

نمهيبأعملقتناهنا46ةفيحصبهمجعميفرابألانباةمالعلاركذةتبس

.قاقدلانبابفرعيو(ترهات)نمهلصأو«ةتبسىلإساف

يميمتلانيسحنبىسيعنبدمحمنبهللادبعةمالعلا:مهنمو

(ترهات)ىلإابوسنمةلصلايفرابألانباهركذ«ةتبسليزنيترهاتلا
ْ:ه1ةفيحصب

ةتبسليزن؛يوحنلايلعوبأفيرطنبيلعنبنسحلاةمالعلامهنمو
يضاقلاهنعىور«يترهاتلابفرعي7ةفيحصبمجعملايفرابألانبالاق

.ضايع

خرؤملاهبسندامحنباذيملتنمحرلادبعنبمساقةمالعلا:مهنمو
سلدنألالخد:ةيغبلانم(188)ةفيحصيفلاقو(ترهيت)ىلإيبضلا

نبدمحموبألاقهنعذخأنمو«يترهاتلادامحنبركبءاسلجنمناكو
.ثيدحلالهأنمهناةلصلايفلاوكشبنباركذو(ه١)مزح

نمو؛ةلصلاىفلاوكشبنبالاقلضفلاوبأةمالعلاهنبا:مهنمو
يميمتلادمحمنبهللادبعنبنمحرلادبعنبمساقنبدمحأءابرغلا

١"



دنعءاثالثلامويهدلوم:لاقنأىلإ؛لضفلاابأىنكي«زازبلايترهاشلا

لاقنأىلإ«(ترهاتب)دلوو(ه704)ةنسلوألاعيبرلوأيفرجفلاعادصنا

انأو«(ه7734)ةنسملعلابلطبتأدبلضفلاوبألاق؛اثدحمهوبأناكو

؛ماوعأةينامثنباانأو«(ه717)ةنسسلدنألاتلخدو(ةنس؟06)نبا

ءاضيأةيغللايفيبضلاهركذو(ه١)(346)ةنسةرخآلادامجيفيفوتو

:لاقوهيلعىنثأو«لاوكشبنباىلعةنسدازف(ه747)ةنسيفوت:لاقو

هيقفجاحيبأنبىسيعنبىسوميسافلانارمعوبأهنعىوردقو
.يضاقلاديعسنبرذنمنعىوروهو«ناوريقلا

يهو؛برغملابةروهشملاةنيدملاةرصبلاىلإرفاسدقوزازخلانبا:مهنمو
القن؛يومحلاهركذامكاهئاسنلامجببجعأف«لحارمعبرأىلعسافنم

؛قئافلالامجلابتاصوصخمةرصبلاءاسنولاقثيح؛كلاسملاباتكنم

فورعملاحتفنبدمحألاقنهنملمجأبرغملاضرأبسيلقئارلانسحلاو
.مساقلانبميهاربإنبىسيعشيعلاابأحدمييترهيتلازازخلانباب

ةنيقاالإرهدلاهلإلاحبق

ضايبوةرمحيفةيرصب

يفدرولاواهتاظحليفرمخلا

ضاغنريغحشكلاواهتانجو

رجاهمكسنويجرملكشيف

ضابإتمسوينسفافعو

ةقربوةيلختنأ(ترهيت)

ضاتعافةرصببكنعتضوع

اهبيفلكيفءارمحللرذعالل

ضايحورحبأبضيفتستوأ

٠١١



تيبلاردصنمالدبىتأهناالإاهنيعبةياكحلايشكارملاقاسو

:هلوقبلوألا

ةنيقالإنسحلالكزاحام

:هلوقبيناثلاتيبلازجعنمالدبىتأو

ضاخنريغءافيهاهتانجو

.رهظياميفنيلوألانمفطلأوقرأامهو

ةنيدمىلإقوشتبمدقتاميفلئاقلايترهيتلالكشأنبدعس:مهنمو

:هتافورادسنتةنيدموجهيوهسأرطقسم(ترهيت)

ةبرغراديف(ترهيت)نعتحبصأو

ردقلانمءاضقلارمينملسأو

.تايبألارخآىلإ

لامعأنمبرغملابةيحانةجلولاو:يومحلالاقيفلسلاةمالعلا:مهنمو

:لاقيترهاتلاروصنمنبهللادبعدمحموبأيفلسلااهيلإبسن(ترهات)

اريثكثيدحلانمينعبتكورعشهلو؛هقفلاوبدألايفءالضفلانمناكو

.(ها)

١١"



عباسلابابلا

(ةساملجسةنيدم)

دالرلانماهيلإبسنامو(ترهيت)ىلعناكمإلاردقبمالكلاىهتنااملو

نأمزلمتسرينبةدايستحتةيضابالاباهنارمعنابااهترئادىفلخدامو

.فرطبادارطتسايتأت

ا



لوألالصفلا

ةساملجسنوفصينوخرؤملا
ناكيتلاراردمينبكلمةدعاقةساملجسةنيدمنوخرؤملاهبفصوامم

مهئاملعبةلفاحةيضابالابةرماعتناكو؛يتأيسامكةيضابااهكولمضعب

نومؤيامكةدافتسالاوةدافإلل؛دالبلافارطأنمملعلالاجروءابدألا

.نوخرؤملااهيلعملكتدقو«ترهيت

يومحلا(١)
دعبوماللانوكسوهيناثوهلوأرسكب(ةساملجس])يومحلاخرؤملالاق

اهنيب«نادوسلادالبفرطيفبرغملابونجيفةنيدم؛ةلمهمنيسفلألا

يفيهو؛نردلبجعطقنميفيهو؛بونجلاءاقلتمايأةرشعسافنيبو

رهناهبرميضرألانمددجاهلامشنماهبلصتيو«دورزلامركلامرطسو

؛خسارفةعبرأىلع«رصبلادماليخنونيتاسبهيلعاوسرغدق؛ضاخيريبك

ةديدشلاباتعألانمهيف؛يراجلااهرهنىلع«نيتمويتهللاقيقاتسراهنم

؛لقدوةوجعنيبام«رمتلانمافنصرشعةتسهيفو«دحيالامةوالحلا

يفعانصديمهئاسنلوةليلقمهتلعو«رمثلانمةساملجسلهأتاوقأرثكأو

قوفت«رزألانمعيدببيجعنسحلكهنمنلمعينهف؛فوصلالزغ
امعفرأك؛هرثكأوًارانيدنيثإلثوةسمخرازالانمثغلبي«رصمبيذلابصقلا
.رصمبيذلابصقلانوكي

١٠



؛غابصالاعاونأبهنوغبصيوكلذلثماهنمثغلبيتارافغهنملمعيو

؛سانلاىنغأنمةنيدملاهذهلهأو؛مايأةعبرأةعردوةساملجسنيبو

؛بهذلاندعميهيتلاةناغديرينمقيرطىلعاهنأل«الاممهرشكأو

.اهلوخدىلعةأرجاهلهألو

يسيردالا(؟)
ةريثكةريبكةنيدمف(ةساملجسةنيدم)امأو:ةهزنلاىفىسيردالالاقو

عاقبلاةقئار«تانجلاورجشلاةريثكو«رداصلاودراوللدصقميهو؛نارمعلا

رهنىلعةلصتمتارامعو«رايدوروصقيهامنإواهيلعنصحالو؛تاهجلاو

ةدايزك«فيصلايفديزيءارحصلانمقرشملاةهجنماهيلإيتأي«ءاملاريثك

ةريثكةباصإهتعارزلو«رصموحالفعرزيامبسحهثامبعرزيوءاوسليتلا
تبني؛رهنلااذهجورخبةرتاوتملاهايملاةريثكلاماوعألاضعبيفو«ةمولعم

ضافاذإ؛نينسلانمرثكألايفورذبنم«قباسلاماعلايفهودصحاممهل

ةجاحريغنمكلذتبنيف«مداقلاماعلاىلإهروذبعجرمث؛مهدنعرهنلا

.ةعارزرذبىلإ

يلقوحلا(©)
مامتىلإةنسلكداصحلاواماعنوكياهبرذبلانأيلقوحلا(ىكحو)

ءاهلاحنعريغتترذبريغنمتبنتيتلاةطنحلاكلتنكل؛نينسعبس

اهبو«(واوزيتندري)ةطنحلاهذهىمستو«ريعشلاوةطنحلانيبنوكتىتح

ىمسملابطرلااهيفو«اضعباهضعبهبشيالرمثلانمعاونأوريثكلخن

يفراغصاهاونو«ةوالحلكقوفتاهتوالحو«ادجءارضخيهو؛ينربلاب

ءايوركلاو«نومكلاتالغونطقلاتالغةنيدملاهذهلهألو رغصلاةياغ
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.اهريغوبرغملادالبرئاسىلإاهنمزهجت«ءانحلاو

امدهاهرثكأىلعوتأاذهاننامزيفنيفلاخملانأريغ؛ةنسحاهتاءانبو

.ىهتنااقرحو

يسدقملا(4)
اهنعلزعمبرهنىلعةليلجةبصق(ةساملجس)يسدقلملاةمالعلالاقو

اهطسو؛نيطنمروساهيلع«ةلبقلاوحنةينالوطيهو«اهيلبقيفغرفي
ةحيحص«دربلاورحلاةديدشةرامالارادوعماجلاهيف؛ركسعملاىمسينصح

؛تاريخلاو«نامرلاوبوبحلاوهكاوفلاوبيبزلاوبانعألاورامثلاةريثكءاوهلا

؛لضافرغثكلذعمو؛دلبلكنماهنودصقيمهلةقفاوم«ءابرغلاةريثك
ءالقعوءاملعاهبدايجموقوةنسلهأمهو؛ةضفلاوبهذلانداعماهقاتسرب

اهريغوهتانزفقوباب«نيرازجلاريدغباب«يبرغلاباب؛يلبقلاباباهل
.(ه١)لامريفيهو

كلاسملابحاص(©)

ربندمىبونجىفةميظعةنيدمةسامجلسناكلاسملابحاصلاقو

يفاركذاهرهشاو؛برغملاندمربكأنمةريبكلاءارحصلابةلصتمةودعلا

؛يعيفرباوبأوةيلاعةينبأوةديشمروصقتاذ«ريبكرهناهيلعو«قافألا

هرمثريثكلخناهبو:لاقنأىلإ«ءاديبلاةروفاجملءاوهلاةحيحص

ىتحهاوسامهرنمثلضفيو؛برغلاةماعىلإهنملمحيفانصأىلع
.هبىهاضي

١١



نماثلابابلا
(ةعرد)

لوألالصفلا

ةعردنعنوملكتينوخرؤملا

:نوخرؤملااهيلعملكتدقو

يسيردالا)١(

ءروساهطوحي؛«ةنيدمبتسيل(ةعردو)ةعرديفِيسيردالالاقف

كلذلوانتي؛ةريثكعرازموةبراقتمتارامعوةلصتمىرقيهامنإو«ريفحالو

؛هيلعو؛اهيلإلزانلاةساملجسىلعيهو«ربربلانمطالخاو؛لمجاهيف

ربكي؛ءانحلاتابنوجلينلاوءايوركلاونومكلاو,ءانحلاتالعنوعرزيهيلعو

هبزهجتيوهرذبذخؤياهنمو«هيلإنودعصيرجشلاماوقيفنوكيىتحاهب

الو طقفميلقإلااذهىفالإهرذبدجويالءانحلاتابنو؛تاهجلالكىلإ

هنكلو,كانههبيطسيلفهعردىفجلينلاامأوِةتبلاميلاقألانمهريغبدجوي

بيطلاجلينلانمهريغعمطلخامبرو«هصخرلبرغلادالبيفهبفرصتي

.(ه١)هعمعابي

ةرضخنيتاسباهلو؛لثملابرغملايفهببرضياهرمثو«قارعلارمث
ةمالعلاركذ6ةروهشمةريبكندموّةعساولامعأاهلناكو6ده١(ةرصن

6سيمليو؛ليارتاتسوفندات«ةعردهذهباجحلايفاهنميراشبلا

١٠



؛ريملإراد4يلصمإ:لالهَنادوسلانصحنيساحنلا6حلاصنبنصح

.ًه١(تورزات6تامايخلا6ةراربنصح

انبلا(7)

.يوحنرارجرهنىلعربانموعساوقاتسراهلةعرد:انبلاةمالعلالاقو

تارماعلامرلايفاهبةطيحمندملارئاسو«ربانمهيفقاتسر(شيرع)ومايأ

سيلونادوسلادلبوةروكلاهذهنيببهذلاندعمو6تورززاتبةضفلانداعمو

؛ندملانماهريغىلعاوملكتاذكهو (ه١)هنمعسوأالوىفصأملاعلايف

.ملعأهللاو

١



يناثلالصفلا

لضافألااهؤاملع

ةادهةماللو؛ةايحنيدللاوراصلاجرةساملجسبمولعلاىقلتدقو

الإمهنمنكيملولو«نامزلامهدوجوبرختفاو«نابكرلامهركذبتراسف
خيشلا«ملظلاساربنو«مكحلاناسل«رخازلارحبلاو«رخافلادوطلاكلذ

اهلدلخامك؛ارخفاهانغأليسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلاوبأةمالعلا

ةيضاباءاملعنمعمجلانباهذاتسأريرحتلاةمالعلاعماهيلإلحردقفاركذ

.ماظعلااهراجتوقرشلا

لاق)ةساملجسدصقو؛برغملاىلإقرشملانمذاتسألااذهلحترا

ماقأف.(ه١)ةوعدلالهأنمذئموي(اهلهأينعي)اوناكوهللاهمحريخامشلا
اهسلاجمترونتو؛اهلفاحمهبتجهتباىتحذاتسألضفأو«دشرمريخاهب

ءاملعهتذمالتنماكراتهالومةمحرىلإراسمث؛اهعوبرمولعلابترمعو

نبدلخمديزيوبأريمألارهاملايكذلاكلذ:مهنمنيبذهمءابدأونيخسار

نيملسملاةءارببجوتساىتحهرمأرخآيفربجتو؛ىغطيذلا«ينرفلاداديك
 ريسلابحاصاذهركذ«هللاءاشنااذهدعبهتياكحبىنأنسامكهنم

774ةفيحصيفلاقوهنعهللايضرايركزيبأخيراتنمالقتهللاهمحر

ىصوأو(ةساملجسيفيأ)كانهتوملا(عمجلانباذاتسألايأ)هرضحف

دالبنماهيلياموةطفنورزوتيأ)ةيلاطصقىلإعجرفعيبرلايبألهبتكب

١٠



لهأفلتخاو؛هلجأنماهلكةيلاطصقتبرطضاومولعلايفرهتشاو(ديرجلا
قفتاف؛اهيلعنولتتقياوداكةلأسميفمهدنعنمجرخنأدعبةساملجس

هكردأف«هبمهبيجيامباوملعيلعيبرلايبأىلإنينيمأاولسرينأىلعمهيأر

هقفلاوريسفتلاهنعذخأنمو«اوحلطصاولاقامباوذخأف؛مهباجأونالوسرلا

امهنامزرخف«نارينلانامامإلاكناذمالكلاملعريغ«ةفاكنونفلاوةغللاو

امهمحرفاتلزنبيلغيرزخوبأودلخمنبديزيمساقلاوبأ«امهرصعةرهزو
.ملعأهللاو؛امهربخيتأيسوهللا

1



عساتلابابلا

(برغملايفةمامإلا)
تاذلابدوصقملاىلإدوع

هيفاهروهظو«برغملابةمامإلارمأنمهددصبانكامىلإعجردلواذه

امملعدق:اولاقو«ءاسؤرلاوءاملعلانمدقعلاولحلالهأعمتجامث):لوقنف

دقو؛سلبارطانتحرابمو؛انيمامإةافودعبقارتفالاوتاتشلانمانبلح

ًأجلمنوكيو؛ةمامإلابصبقيلياهريغناكمباختناىلعانعمجا

؛مارملابسحىلعهنيصحتمتو؛ناكملااذهبدمحلاهللوانقزراذإو؛مالسإلل

الإانتملكعمتجتالواننأشمظتنيالوانرمأميقتسيالذإ«مامإبصنبجو

؛انملاظنمانمولظمفصنيو؛انتالكشموانماكحأيفهيلإعجرن«مامإب

نيدلارهظيو؛فيرشلاعرشلادودحنمهلوسروهللاهبجوأامانيفميقيو

نعيهنلاوفورعملابرمألاةرطنقدضعيو«ءامدلانقحيوليبسلانمؤيو

انعسيالامهلككلذناف«مولعلارئاودعسويوةيعرلايفلدعيو«ركنملا

انيدلو ةمامإلابمايقلاةجرديفلضفلاهللوانكذإ«يناوتلاوهيفطيرفتلا
عم؛اهضوحنعدوذلاو«اهتيامحلفاكوهامءاملعوةدعوددعةوقلانم

.(ىلاعتهللابماصتعالا
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ةرهطم«قافنلاوشف1 001وغلاءادنمةميلسولقبمهنليباميفيأرلااولدابتف

8ا٠ءادذأا'<هدْ| مرجهلنميناثلانرقلايفكلذو6ناعذإلاوتارودكبناوشنم

.ةيرجهةئامونيتسونينثاليقوةيرجهنيتسو

ل



لوألالصفلا

هنعهللايضرنمحرلادبعمامإلاةفالخ(١)

ملعلاءاولرشانىلولامامإلابصنىلع؛ةركاذملوطدعبمهيأررقتساف

؛لاصخلاديمحنمهيفهوأراملهللاهمحرمتسرنبنمحرلادبع؛نيدلاو

«هعانتماالول«سلبارطبهميدقتىلعنيملسملامزعلو.لامعأألاديجمو

رمامكالماعمثايضاقهالوذإهنعهللاهمحرباطخلايبأمامإلاءاضرلو

ءافلخىلعهخيراتيفيبرغملايكلاملاريغصلانباخرؤملاةمالعلاملكتدقو

امصعببيتأن1ليلغلايفشيو4سفنلإحوريامالك)ترهيتبمتسريب

انثحباملكربخىلعهلرعتملو.دقفامىلعفسألاعمهنمهيلعانفقوو

.هلع

؛مهعمجأبهيلإاوضهنمث):هصنامليلجلامامإلااذهلهركذدنعلاق

نآلانحنو؛انئادتبايف(باطخلاوبأ)مامإلاكيضر:نمحرلادبعاياولاقو

مامإالإانرماحلصيالهناتملعدقف«انسفنأىلعكمدقنوكبىضرن

نإ:مهللاقف؛انبابسأنمبونياميفهدنعمكحنو«انرومأيفهيلإًاجلن

تلبق؛هقباطوقحلاقفاواميفةعاطلاىلعهقاثيموهللادهعينوتيمطعأ

طرشاملثمهيلعاوطرشو«كلذىلعهقاثيموهللادهعهوطعأف؛مكنمكلذ
١١١يفنودلخنبالاق)مهيديأبهيلإاوقلاو؛مهسفنأىلعهومدقو؛مهيلع

مهلوأاهدمح٠ةليمجةريسمهيفرافةفالخلاىلعهوعيابو١)نم

تراسو«ةريسهريسيفالو امكحهماكحأيفهيلعاومقنيملوِمهرخأو

نكميال؛هنعاهوكحصصقهلتناكو«نادلبلالكىلإنابكرلاكلذب

ا



.الو«اهانعمنعاهفرحأالوقدصلااهيفىرحتأنأو«اههجوىلعالإاهركذ

ميشيفسيل؛هيفةدايزلاوربخلايفصقنلاذإ«اهنمصقنأالواهيفديزأ
؛نيضغبمموقللانكناو؛تانايدلاىوذقالخأنمالو«تاءورملاىوذ

ض.(ه١)نيهراكمهرسيلو

نمهتارابعيفنأالأدعوامبسحصصقلاكلتنايبيفعرشمث

اهذخف؛نيمدقتملابلغأفيلأتنمفورعموهام«راركتلاضعبوليوطتلا

ىلإاريشم«ىنعملاباضعبوظفللاباضعب؛همالكنمةسبتقمئراقلااهيأينم
ةراتظفللابناكامىلإو«(لاق)ةملكبامرمألاصلاخهظفلبناكام

؛هظفلبماقملابماملإهلامم«هريغمالكنمرزنءيشةفاضإعم؛ىرخأىنعملابو

؛رركملاحرطبراصتخاللابلطو؛بولسألايفننفتلابسفنللاطيشنت(جوزم)

.ليكولوقأامىلعهللاو«يرحتلالامكعم

هرزئمرمش«سانلارومأنميلواممتسرنبنمحرلادبعيلوامل:لاق

هللايففاخيال؛فيعضلاوةلمرأللهدجسميفسلجو؛هتريسنسحأو

كلذلصتاىتح؛ابرغواقرشضرألافارطأيفهتيصراطو«مثالهمول

رهظدق:اولاقواورشابتف«قرشلادالبنماهريغوةرصبلالهأمهناوخإب

اوطشنأف؛اضيأًالدعهؤولميوقرشلاكلمبفوسو؛الدعهألممامإبرغلملاب

مكمحيو هلدعهيفمكلمشييتأيمويبرو«هتناعإلاودجوهدادمإل

.اريخمكبدارأوكلذبهللاردقنإ؛همكح

برغملامامإلقرشملالهأنمىلوألاةناعإلا

هلاوحألافاشكتساواناحتما

«طاشنلاحورمهيفىرسو«ةريغلامهيفتبدكلذدنعو(جوزم)

؛مهتاقثنمرفنعمهيلإاهوهجوو؛ةميظعالاومأاوعمجف؛ربلاىلإاوقباستو
١١



مدجواذإف؛هتمامإةمصاعاودرتىتح؛لاومألاهذهباوضهنا:مهلاولاقو

ءالعإو؛ةنسلاوباتكلابلدعلاةماقإوةريسلانسحنمانيلإلقنامكرمألا

ءارقفيفاهوقرففالإو؛كلذىلعاهبنيعتسيل؛هيلإاهوعفدافنيدلاةملك

(ترهيت)ةنيدماوغلبنأىلإهللاةكربىلعموقلاراسف؛كانهنيملسملا

مهلامحأاوعضوومهلامجاوخانأف؛مويلاةلاصمربقهبيذلاىلصملاباولزنو
اوناكواهيلإاودتهانأىلإ«مامإلارادنعنولأسيافصلابابنماولخدو

اهودجواهولصواملو؛قرشلاكولمرايدكةمظعلانمءيشىلعاهنإنونظي

مامإلاوهرخآلهلوانيوانيطنجعيامالغبابلادنعاودجوو«عرودهازراد
مهلنذأتسينأهنماوبلطومالغلاىلعاوملسف؛هيفللخضعبهبحلصي

وحنهسأرمالغلاعفرف؛هيلإةقراشملاهناوخإلسرمهنأبهربخيو؛مامإلاىلع
؛اليلقمهربصينأهيلإراشأف؛مهمالكعمسمامإلاناملعدقو«حطسلا

نذأو«ءوضولاددجو؛نيطلانمهيديبناكاملسغولزننأىلإمهربصف

تيبلايفامو«ريصحقوفدلجىلعاسلاجالجراودجوف؛اولخدفمهل

حالسلانمكلذهبشاامو«حمروفيسواهيلعمانيةدسىوسءيش

؛ةيحتنسحأبمهايحف«هناوخإمالسهوغلبوهيلعاوملسف؛سرفو؛يتقولا

مشهف؛حلمونمسنمءيشوهنخسصرقاهيلعةدئامرضحأفمالغلارمأو

مهعملكأواومدقتف«اولكواونداهللامساىلع:لاقو«نمسلايفصرقلا

اهيأمكبءاجيذلاامو«مكءاروام:لاقمثهسفنلامضهو«مهلاماركإ

؛ناكملامهلىلخأف؛كملكنمثةعاسانضعببولخنانعد:اولاقف؟ناوخألا

نمةدهاشمهنمهانيأرامهنعلاؤسلانعانيفكي:ضعبلمهضعبلاقو

ملسننأالإانلامف؛هتيبةيلحوهسابلوهماعطنمو«هسفنبهرادلهحالصإ
انثعب؛هللاكزعأ:هلاولاقوهيلعاولبقأمثادحأهيفريشتسنالو«لاملاهل

اهبحلصتو؛كلمعىلعاهبىوقتتلاملانملامحأةثالثبكناوخإكيلإ

١٠



نحنوترضحدقةالصلاهذه:لاقف:اهلوبقبانيلعلضفتفكنأشضعب

مهيأرىرنىتح؛هبمتئجامبنيملسملاملعنف؛عماجلادجسملاىلإنوبهاذ

ةضيرفلااودأودجسملاوتآاملو«اوجرخو؛كيلإكلذيفرمألا:اولاقف؛هيف

؛اههوجوةليبقلكنمفلختيلو«ةماعلابهذتل:الئاقمامإلايدانمىدان

لاقمثاسلجماودقعو«ىروشلالهأو؛ءاهجولايقبوسانلاةماعجرخف

مهوربخااملو؛هبمتيتأامو«مكئيجمببسبمكناوخإاوربخا:لسرلل

هقاسقزراذهنكلو«كرمأرمألاوكيأريأرلا:اولاقفلاملارمأيفمهراشتسا

هرضحنناانتقفاونإبسانملاو«انملاؤسنودبو«انناوخإنمعوطبانيلإهللا

ءارقفيفاثلثو؛حالسلايفاثلثو؛عاركلايفالثهنملعجتو«كيدينيب
؟نولوقتامفمكناوخإيأرمتعمسدق:لسرلللاقف؛مهئافعضونيملسملا

ىتحكانهنماوجرخامو؛لاحلايفلاملااورضحأوانعطأوانعمس:اولاقف

نيبةدملانم؛تماقأاملسرلاتماقأنأدعبو«روكذملاهجولاىلعمق

دعبو«عينصلاكلذ«ةركاشةريسلاكلتةدماحتهجوت«مارتحاوماركإ

مهراكفأريحو؛مهلوقعشهدأامم هوأرامبمهناوخإاوربخا«قرشملامهلوصو

.اراشبتساواحرفكلذباودادزاف؛هلدعوهتماقتساومامإلادهزنم

نيملسملالامتيبىوقو«حالسلاوعاركلاءارشيفمامإلاعرشمث

ريقفلاشعتناو؛فيعضلاىوقتو؛ةيتقولاعافدلاتامهمو؛ةيبرحلارئاخذلاب

لكبعرلالخدو؛قافآلايفمهرابخأبنابكرلاتراسو؛لاوحألاتنسحتو
نماوسنأو«مهبتارمفالتخأىلع«ءارمألاوكولملانممهربخهبلصتانم
ديهمتل؛راطقألاىفددمتلاو؛نارمعلاقاطنعيسوتىلإمهتعدةوقمهسفنأ

يفاوعرشف«دابعلادارفأنيبداحتالاوةوخالاحورخفنو«لدعلاطسبودالبلا

ءارجأوراجشألاعاونأونيتاسبلاسرغوتاوملاءايحإو«ءانبلاوتارامعلا

؛تالغتسملاواهيلعنحاطملاذاختاو؛ناكمىلإناكمنماهقوسو«راهنألا
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ءاولاوبصنو؛ملعلانونفوفراعملانيدايميفاوقباستو«عئانصلايفاوننفتو

ةداجنعداحومهأواننملكعاضخإىلإمهراظنأتحمطو ءانهلاونمألا

لبسلانيمأتكلذلاودهمف«مهنعةجراخلاتارامإلايلوأنم«فاصنإلا

اوللذو«بابلألااولامتساىتح؛ةراجتلاباوبأحتفو؛تالصاوملاليهستو

.باعصلا

لاق

نأدحألقفراطقألايصاقأو«راصمألالكنمقافرلاودوفولامهتتأو

نمهارياملمهرهظأنيباتيبىنتباو«مهعمنطوتساالإءابرغلانممهبلزني
؛هلاموهسفنىلعهناماو؛هتيعريفهلدعوهمامإةريسنسحو.دلبلاءاخر

هذهو؛يرصبلانالفلهذهو«يفوكلانالفلهذهليقالإارادىرتالىتح
اذهو«نييرصبلادجسماذهو«مهتعبرمونييورقلادجسماذهو«يورقلانالفل

نادلبلاعيمجىلإو«نادوسلادالبىلإلبسلاتلمعتساو«نييفوكلادجسم

راجتلاوسانلاو؛ةدئازةرامعلاوهعتمالابورضو«ةراجتلاببرغموقرشمنم

.(ه١)هظفلبنولباقراطقألالكنم

نكامأةسوفنلبجباصوصخوبرغملابدجوي؛ملعأهللاواذهلولوقأ

نمزلاكلذيفاوتأمهلعلو«قرشملايفنكامأءامسأبىمستةريثكلئابقو

.ملعأهللاو«قرشملانم

ةامسملامهتيرقبةنطاقلاوطاسفلبجبةيضابالانارمحلاةليبقكلذنمف

ةرهاظلاتاماركلابحاصينواسرملاحونيبأماقماهيفو«مسالااذهب

.هللاامهمحريخامشلاخيراتيفروكذللا

نمو؛اضيأوطاسفلبجرهاظيفيوزحبفورعملاعضوملاكلذنمو

يفروهشملاةمالعلايسيمرطلاىسيعخيشلااهنميتلاةسيمرطةليبقكلذ
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؛(ةيدراتو)(وداج)ةدلبنيبلبجسأرىلعةريغصةيرقنآلايهو«ريسلا

يفارملابعصلبجوهو؛ةلككةيحانبةبودنجبىمسملاعضوملاكلذنمو

يفكولملاىلعنورئاثلاهيفنصحتي«قرشلاةيحانلنرفيلبجبنجبادج
ةيكلاملئابقبنآلارماعلا؛نايرغلبجكلذنمو«ميدقنمتاهجللاكلت

مهنمتعطقناولهجلامهمعمايأةيضابالابهذمنعاوجرخ؛بهذللا

نبليعامسإةمالعلاليلجلاخيشلارصعيفكلذو«نودشرملاوءاملعلا

دعاوق)باتكو(رطانقلا)باتكفلؤموطاسفةيحاننميلاطيجلاىسوم
نماذهريغو؛مالكبابلااذهيفمهعمهلناكو«امهريغو(مالسإلا

.ملعأهللاو؛انمالكعوضومنعانجرخلهانعبتتول؛ريثكنكامألا

برغملامامإلقرشملالهأنمةيناثلاةناعإلا
متسرنبنمحرلادبع

جوز*

ةيضابالاتعمتجا؛ةرصبلاىلإلسرلاعوجرنمثلاثلاملاعلايفمث

:اولاقو«مهبعامتجالاهنكميملنماولسارو«ةرصبلابمهرصنعو؛قرشملاب
هنساحمو؛ةعئاشتلازالمامإلااذهنعةماقتسالايفمدقتلارابخأنا

مامإلانعافلخبرغملاىفنوكينأبريدجوهف«ةعئاذهتلادعوةضيفتسم

هنعاوسبحتالو«الامهنعاورخدتالف؛قرشملابراتخماةزمحيبأو؛لالبيبأ

ناكرأدشت(لدعلاوملعلاعم)لاملابذإهيلعردقاملكبهونيعأو«ءاطع

كلذيفمكلو؛هلهأومالسإلاةملكولعتهبونيدلادامعدطويهبو؛ةلودلا
.لجآلاباوثلاولجاعلافرشلا

اهغيلبتباوفلكف؛ابهذلامحأةرشععمتجاىتحديعبريغناكامف

اذإىتح«راطقألاكلتيفلاحلاهنكىلعمهعالطاومهتربخلنيلوألالسرلا
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(ةنيدم)نماوراسف«نيلاحلانيبقرفلانمهوأرامبمهوربخامهيلإاوعجر

مهلزنمباولزنو(ترهيتةنيدم)اولصونأىلإ«هظفحوهللافنكيفةرصبلا

ةيندملاقنوراهيلعحالو؛تلدبتدقاهتشيهاوأرفةنيدملااولخدو«لوألا

راثآمهايحمنمتدبو«ةيهافرلاوةراضحلاءاميساهلهأهوجوتلعو«كلملاو

؛ةجهبمةينبأوةمظنمرودو«ةديشمروصقبةنيدملاتنيزاو؛ىنغلاوةمعنلا

تامامحو«ةيلاعتارانمب؛ةددعتمدجاسموةمحدزمقاوسأوةعفترمبابقو

راهنألاكلتىلعةبصتنمنحاطمو«ةعونتمنيتاسباهبطيحيةنقتم

اهنأرمدقو)ةموسملاليخلاوةفرخزملارئاتسلاوشرفلااهلهأذختاو«ةيراجلا
مهلرطخيملاماوأروءايزألاوتاغللاتددعتو؛ةسبلألاتعونتو(اهندعم

.لاوحألانملاحبلوألامهئيجميفهوعمسالو«لابب

لاحبنظلاءوسمهيلعنطلستومهولادئاق؛مهدلخيفرادكلذدنعو

امنسحأبهوفلأف؛هلاحوهتثيهنمريغتاماوريلهرادىلإاوعراستف«مامإلا

مزحلاعمايندلايفدهزلاوعضاوتلاوةلباقملانسحنمكلذلبقهبهوفرع
تنأمطاف؛لبقنمهيلعيهامكهرادو«ةمامإلانوؤشةرادإيفلماكلا

؛رومألارهاوظنمكلذنوكينأاوفاخمهنأالإ«نانثمطالاضعبمهرطاوخ

نونظينمبةقيقحلااوبستكيلهدنعنماوجرخو؛مهنأشنمءيشبهوربخيملف

؛مهيلإنوسنأتسيو«مهبنوقثيالاجراوقالفلوقلايفةنامألاو؛قدصلاهيف

هبروهشموهامىلعمامإلانأبو«اهنسحبمهوربخأفلاوحألانعمهولأسف

مالسإلانأشءالعإو؛ماكحألايفلدعلاوةريسلانسحنمكلذنمرثكأو

هميدقتبمهيلعاوراشأف؛مهوحصنتساو؛لاملانممهعمامبمهوربخأمث؛هلهأو

هعضاوميفالإهفرصيملهلبقناو«مكنمهلبقيهارنالانامهلاولاقو؛هل

هوربخأوكلذدعبمامإلاىلإاوتأف؛ةرملوأكهيقحتسميفو«ةيعرشلا

هتالاومنمهيلعمهامو«مهناوخإنمقرشملابهوفلخنملاحبو«لاملاب
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نممهلاوحأنعمهلأسمث«هردصحرشناوكلذبرسفهلءاعدلاو؛هتيالوو
رومألاكلت)ةماعلايفرقفلاوىنغلاوفعضلاوةوقلاونامتكلاوروهظلاثيح

ءاتسافهدارأامدضبهوربخاف(رويغلقاعويسايسمكاحلكمهتيتلا

ءاتسافهدارأامدضبهوربخيلعماجلادجسملاىلإروضحلابمهرمأمث«كلذل

ءاملعلانمهوجولاءاقبو«ةماعلاباهذبمامإلايدانمىدانواورضحف؛كلذل

رابخأولاملاراضحإبمهرمأونيحلايفهلككلذناكف؛ىروشلالهأو

هتعامجراشتسامث«مهناوخإمالسمهوغلبومهوربخأو«هورضحأفمهناوخإ
ذإانأامأ:لاقف«تئشاملعفاف؛كيلإكلذيفرمألا:هلاولاقفهنأشيف

؛مهءارقفومهءافعضهباونيعيلهبابرأىلإهدرالإىرأالفيلإهيفرمألامتددر

امأو١هيلإةجاحلانمكاذذإانباملالإهباوتأاماذهلبقنممهنمانلبقامو

؛ةناعإلانعىنغيفانلامتيبوانتماعوانتصاخ«لضفلاهللوانلكفنآلا

مهلكهوقفاوف؛ركشلاديزمانممهلو؛هدربانيلعاولضفتيلف«انمهبقحأمهو

؛ةفاسملادعبلءانعلاوةقشملانمهدريفامللسرلاهتبعصتساواذهىلع

نيبرقملايأرلالهأنمةدعاسملاهنماوسمتلانمعمةرملادعبةرملاهيلإاوددرتف

لبقيالنأةظلغمنامبأبىلآهيلعوحلاذإو«مهدعاسيملفهلوبقيفهدنع

نأىلإنيعجارهباولوهكاسمإنماوسأيتساامو؛امهردالوارانيدمهنم
.ةرصبلااولصو

ولهنأاوأروهردقيفدازونمحرلادبعرطخموقلادنعكلذمظعف:لاق
يفموقلابغركلذدنعف«لاومألايفبغرلاهلارثؤموأايندابلاطناك

رابخألاعلطتوفلتختلسرلالزتملمث؛مهيلعضرفاهنااوأرو«هتمامإ

ةراتخمهتاضقوةدحاوةريسلاوةيمانهلككلذيفةرامعلاوةدئازةدلبلاو

لهأو«بجيامبنومئاقنوفئاطلاوهتطرشباحصأوةثلتممهلاومأتويبو

نوتأيو«مهراشعأنوضبقيفماعطلاناوأيفنوجرخيمهتاقدصىلعةقدصلا
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الونوملظيال«تاقدصلالهأىلعبحيامنوضبقيفريعبلاوةاشلالهأ

؛ريعبلاوةاشلاتعيبو«ءارقفللماعطلافرصكلذعيمجرضحاذإف«نوملظي

مث؛مهلمعىلعنوقحتسيامردقبلامعلاىلإاهنمعفدالاومأتراصاذإف

اميفو؛دلبلايفنمءاصحإبرمأهغلبمفرعاذإف؛لاملارئاسيقابيفرظن

ءاصحإبرمأمهددعملعاذإف؛نيكاسملاوءارقفلاءاصحإبرمأمثدلبلالوح

يرتشاف؛ةقدصلالامنمىقبامعيمجبرمأمث«ماعطلانمءارهالايفام

ردقبتيبلهألكيفعفدمث«اتيزواربوفوصبابجوفوصةيسكأهنم
هبشأامونيضرالاجارخوةيزجلالامنمعمتجاامىلإرظنيمث«كلذ

ام؛هرومأبنيمئاقلاوهتطرشباحصأوهتاضقلوهسفنلهنمعطقيف؛كلذ

(ه١)نيملسملاحلاصميفهفرصلضفلضفنأمث«مهتنسيفمهيفكي

ةلقتسمةرامإعمهفرصتنسحومامإلااذهءاهد

(ةيضابأاهكولمضعبترهيتنع)
يفاقفوم؛ةداقنةركفو«ةداقوةريصباذهللاهمحرمامإلااذهناك

بقاوعقذحلكبةاعارملالكايعارم؛هتانكسوهتاكرحيفاريدتملامعأ

؛براجتلاهتكنحميكحلكنأش؛اهرخاوأنع(اهيدابب)ازرحتم؛رومألا
متاحوبأيفوتاملهناىتح؛هلاوحأورهدلاتابلقتلماوعهيلعتدراوتو

دعبةوارفنتضقتناوءرمامكه166ةنسسلبارطىحاونب(هلبقمامإلا)

نودلخنبالاق)ريصننبحلاصمهيلعاولوو«ه١ةنسةيقيرفأيفكلذ

مهلمقتملوةددعتمعئاقودعباومزهناو(ةيضابالايأرمهيأرىلإاوعدو

نوكسلاناجتنتساف؛يأرلايفتبثتورمألايفنمحرلادبعىورت.ةمئاق

دتشتومهلفمثتليومهحرجلمدنيىتح؛مهنأشلحلصأومهبىلوأةنداهملاو
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ىلإكلذيفانكارملسللحنجوةعدلاىلإلامف؛مهاوقعمتجتو؛مهتوق

بتاكف؛هدودحلنيمخاتملاعمةلماجمللامعتساو«رطاوخلابالجتسا

هيلاواموهيدلامبلكلقتسيو؛هنعهسفنفكينأىلعناوريقلابحاص

يفلاقذإنودلخنباهركذامك«حايترالكبكلذهنملبقف؛هزيحنم

يفه1/١1ةنسترهاتبحاصمتسرنبنمحرلادبعبغرو(6)نم١١
امو هعداوف«بلهملانبةصيبقنبمتاحنبحور«ناوريقلابحاصةعداوم

كولمدحأ«سايلانبراردملهترهاصم؛ةعفانلاهئارآوهتسايسنمدعي

.هللاءاشنائراقلااهيأهعمستسامىلإرمألالآىتحةساملجس

(ىورألةيرفصلاسيئرةبطخ)

(كلذرابخأوهللاهمحر نمحرلادبعمامإلاةميرك)

«رصحلاقوفتةريثكعومجيفةساملجسيحاونيفةيرفصلاتناك

كلذناكف؛ةساملجسةنيدمسيسأتىلعاوعمجامث«رمألابنيلقتسمريغ

ةسانكمرشكألخدو؛نينسعبرأب(ترهيت)سيسأتلبقيأه68١ةنس
مهيلعاومدق؛مهتملكتفلأتومهرمأيوقالو؛مهبهذميفمهلةرواجملا

ناكو«لوساونبوكمسمساقلاابأاولوو«هولتقمثديزينبىسيعةعيبلاب

اولوف«ه17١/ةنستاممث١7١ةفيحصيفنودلخنباركذامكايضابأ

ةساملجسروسديشيذلاوهو؛عسيلاهاخأاولوو؛هوعلخمثسايلاهنبا

هسفنيفىريناكو؛مهكلمدتشاومهرمألحفتساهدهعىلعو؛اهنوصحو

اوفكهلريملف؛راردبفرعينباهلو«عابتالاودونجلاةرثكلةمظعلا

اهبطخف؛ىورأبفرعتةنباهلتناكو؛نمحرلادبعمامإلاريغةرهاصملل

ىلإهباجأبيطخلاحاحلإعمعانتمالاوةزعلامامألارهظأنأدعبو«عسيلا

المؤم؛هيلعنيزكنملاونيضرتعمللغصيملو«هنباراردمنماهجوزو«هبلط
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مهمضيف؛هبهذمىلعمهواهلمحبهللاردقنااهدالوأىلعامموييتأينأ

مهنمهقرطيالف؛نيتكلمملانيبدادولاقئالعقثوتتوأ«هيلإهفلخوأوه
ىفاللخوأاقلقهلبجويوأهتحارردكياممهلبقنمهيتأيالو؛ءوسقراط
نمفولألاتارشعبدعيامةيرفصلانمهمكحتحتناكذإ«هتيلخاد

ةيضابالانمةساملجسبنأامك؛ةلاسبلاوةعاجشلابنيفوصوملانيلتاقملا

برقعمةرهاصملاهذهبردقلامكحالولو«ءادشألاناسرفلانمكلذلاثمأ

قيرفلكبلطيثيحةعباتتمنآفلاوةيلاوتممهنيببورحلاتناكل«راوجلا
يفةفلاخمنمالطابوأاقحملظتلارهظيو؛هبهذممامإىلإمامضنالامهنم

ديرمنمهلعجيراهنأءامدلاهبتكفساملاطرمأاذهو؛هيلعمكاحلابهذللا

امادهاشربتعملابسحو؛هضرغىلإاهبلصوتيةعيرذةعاطلانعجورخلا

نمنييحيسملامهناوخإلاذاقنإ«ديركةريزجباذهانرصعيفجنرفإلاهارجأ
؛هنيعهجولااذهبءاعدااينودقمبهجسنيفنآلامهامو«نيملسملاماكحأ

ةرهاصملاهذهرمأبو«اقحوافاصنإالةينيدةيمحومهتدلجينبىلعةريغ

.هارتسامةبقاعلاتناكو؛هلككلذرشىفكمامإلااهربديتلا

نوميماهدلوبمامإلاتنبىورألمح
ماتلاقافولاوةرشعلانسحوةفلألاتلصحناهئاضقوهللاردقنمناك

؛(ىورأوراردم)ابسنوارادنيدعابتملا؛ابرشموابهذمنينئابتملانيجوزلانيب

يغبلانمرخآدلواهجوزلناكو«انوميمهومسادلوتعضووىورأتلمحو

ءه7أ8١ةنسةيرفصلارمأوهىلوتراردمدلاوتاماملو؛اضيأنوميمهمسا

بناجلةملاسموءالويفنييمتسرلاعمناكف؛هتيالوتلاطورصتنملاببقلتو

؛ةءافكلانمنوميماهنبايفهأرامعمىورأهتجوزبهفغشلو؛ةرهاصملا

يناثلانوميمهنباسحأاملو؛هتايحيفهيلاهتكلمرمأميلستبهسفنهتثدح
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تبرطضاواوجامواوجاهف؛كلذبمهيمدقموةيرفصلاءاسؤرىلإزعوأكلذب

نم؛متسرينبكلمىلا«مهكلممامضنانمافوخرمألااومظعتساومهلاوقأ

ىلعةيرفصلانمهعبتنمبنوميمراثف؛نيتكلمملايفمهيلعةيضابالاةدايس
ىفوتنأىلإتالتاقملاونتفلانمناكامامهنيبناكو«كلملاهعزانوهدلاو

تامنأىلإةرامإلايفنوميمماقأو؛هكلمنمنيعبرأوسمخل؛ءه107ةنس

.دمحمهنباىلوو«ه777ةنس

ه170ةنسيفوتوايضابأناكو:١17ةفيحصيفنودلخنبالاق

يعيشلاهيلعمحتقانأىلإ«(اراردم)رصتنملانبعسيلاىلوفهكلمنمنامثل
يسارملابلاغنبميهاربإاهيلعىلوو«هلتقوه143ةنسةساملجس

هولتقوه79/8ةنسةساملجسءارمأهيلعتماقنأىلإاهيفيقبويماتكلا

.نوميمنبايضابألاحتفلامهيلعاولوو

هبقلو؛راردمنباريمألانوميمنبحتفلااوعيابو:نودلخنبالاق

نوميمدارأهنأرهظيف«هركذمدقتيذلايغبلانباوهسيلنوميمو؛لوسو

نمابيرقكلهوايضابأناكو:لاقهريغراردملرخآنوميمالذإ؛ةيمتسرلانب

هيلعمجهنأىلإهرمأماقتساودمحأهوخأيلوف«ةثلاثلاةئاملاسأرلهتيالو

ءزتعملاهمعنباهناكمىلووهعزنف؛يعيشلافرطنمسويحنبةلاصم

نبالاقامك؛هيلعراثنأىلإرصتنملاهنبايلوو؛«ه١11ةنستامودبتساف

«ريمألا(يضابالا)نوميمنب(يضابالا)حتفلانبدمحمهمعنبانودلخ
بقلتوايرعشأهرمأرخآيفعجراذهادمحمنأركذو«خلاهيلعبلغتو
هيلافحزنأىلإةيركاشلايمستتناكوهمسابةكسلاذختاو«ركاشلاب

اكراتهمامارفف؛ه747ةنسهجاهنصوةماتكعومجيفبتاكلارهوج

راردمينبكلمىضقناو«ناوريقلاىلإاريساهذخأوهيلعضبقمث؛هكلم
امىلعةيضابأمهضعبوةيرفصهكولمضعبنأئراقلااهيأتملعيذلا
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؛طقرمألااذهلاوضرعتيملفمهوخرؤمامأو«هتعمسامكمهريغوخرؤمهركذ
؛هريغالو؛تاقبطلاىفالو(هللاهمحر)يخامشلاريسيفكلذلركذالذإ

الو)؛مهركذاولمهافمهنمةءاربلاتبجوأاثادحااوثدحادقاونوكينااماف

يتآلارامحلابحاصديزيوبأهاتأامرثكأتاقبوملانماوبكترامهنانظن

ريبكلاةسوفنخيراتيفنيروكذماونوكينأاماو«(اريثكهوركذدقو«هربخ
.ملعأهللاو«مسالابالإنآلااهلدوجواليتلاةميدقلابتكلانمهريغو

ريبدتهيلالآامنايبو«علاطمللةدافالادرجمانهاهمهركذىلعلماحلاو

يفهتوعدثبنمراردملهترهاصمنعجتناموهللاهمحرنمحرلادبعمامإلا

اذهو؛نانسالوحمرنودبةيرفصلاكلممامزىلعةضباقلاةلئاعلاهذه

تاطايتحالاذخأو؛هتكلمةرادابمايقلايفعابلالوطبهلدهشياممكشال

كولملانماثيدحواميدقاريثكعقوةرهاصملارمأو؛اهيلعًارطيئراطلكعفدل

دبعمامإللعقوامك؛رخآناطلسوأةريبكةليبقةنتفنميقوتلاضرغل
سيدابنبزعملانبميمتلو؛ريغصلانبامالكيفيتأيسامىلعباهولا
77/4ةنسةعلقلابحاصرصانلاهتنبابرهاصهنأفةيقيرفابحاصىعيشلا

امهنيبةنتفلارانتئفطناو«0١ةفيحصيفنودلخنباهركذامىلع

راصىتح«جنرفالادنعاصوصخ؛ةرثكبعقياذهاننامزيفو؛كلذببسب

.اضعبمهضعبلبراقأمهئارمأومهكولمبلغأ

ىلعاورصانتو«فالخلانممهنيبناكامرتفومهداحتامظعاذهبو

مهضعببمهطبرتملنيذلا؛هلهأومالسإلاةملكوحمىلعاوفلاحتونيملسملا

ذنمهبددهتاملةلحنمقيقحتلادنعةطبارىهو؛ةداهشلاةملكالإضعب

اساسأتراصيتلا«ةيداقتعالالكاشملاوةيبهذللاتافالتخالانمترهظ

ةعماجللادارفأنيبنيابتوقاقشلكل«روهدلاونامزالاهلزلزتالانيتم

.ةيمالسالا
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نممالسالالهأنيبترجيتلاةيضاملاعئاقولاىأروخيراتلاعلاطنمو

ءاذهانرصعنعدعبيالامىلارمعوركبىبأنيتفيلخلادعبةباحصلادهع

هلكلقتملناهبلغأو؛هتحاروفصردكيوهداؤفبعريامبيرالبىأر

ارحبواربةرضاحلابرحلاتالآمهيدلتناكولوَبهاذلملالاحتنانمدلوتم

ةمأسانلالعجلكبرءاشولو)ديعبنامزنمهلهأونيدلااذهرمأىضقل

.(كبرمحرنمالإنيفلختمنولازيالوةدحاو
بهاذملاديحوتيفاوعسو«مهنيبةرهاصملابابمالسالاءارماحتفولف

مهدشأواناطلسمهمظعأىلعكلذىفقحاو«ةدحاومهتملكواوحبصل

رهاصولهناف؛ناخديمحلادبعناطلسلانينمؤملاريمأرصعلااذهيفةكوش

6هتاميركنعالصفهلارزوتتانبب6همكحوهذوفنةرثادنعنيلصفنملا2ارمالإ

اوحضأو«هشرعبلاصتالالبحىلعمهذجاونباوضعوهتدضاعمىلااوردابل

لزلزيو؛هرسأبملاعلامهياممكلذيفو؛هتراشاراظتناريغمهلةهجوالو

.ريصبلادقانلاىلعىفخيالامةسايسلامئاعد

؛ثراولامامإلا؛تقولاكلذنامعةمصاعيفقرشملابمامالاناكو

بهذملامامأىفوتنمحرلادبعمامإلاةدميفناهللاهمحرايركزوبأركذو
امحيحصلاوهنعهللاىضرىرصبلاةميركيبانبملسمةديبعوباريبكلا

.هللاءاشنادعبهركذنس

هل؛نيخسارلاءاملعلالوحفنمادودعمملعلاباروهشمهللاهمحرناكو

ناويدهلو؛نألاهلدوجوالو«نوخرؤملاهيلعملكت؛ردقلاليلجريسفت

لثاسرهلوٌهأرهنأهللاهمحر-_يبالجراولاةمالعلاركذ6ةسيفنبطخ

اهضعبودوجوماهضعُبُملعلانمنونقيفةديفمةريثكتاباوجوةددعتم

هحارونوكسمايأبرغملابمامإلااذهةدمتناكدقفةلمجلابو«دوقفم

رمأوالاعاطمابيهمعيمجلادنعابوبحمناكو6قاقشالوبرحللدعو
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هتافو

ةوعدلاوةدحاوةملكلاو؛كلذىلعو؛كلذكهرومألزتملف:لاق

هتمرتخانأىلا؛هيلعنعطينعاطالو«هنعجرخيجراخالو«ةعمتجم

؛تناكمك؛هتراماددعىلعتفقودقتنكو«هتدممايأتضقناوهتينم

دبعبفرعيدلوهمايأيفهلأشندقناكو«مايألارورمعماهتيسننكلو

تضقنااملف«هدعبمايقلهحشردقناكو«لاعفألادومحمناكو«باهولا

.(ه١)هدعبرمالاهيلاةيضابالاتريصهمايأ

ةايحلانمىيأو«رمعلاءاضقناو؛لجالاوندبهللاهمحرنقيأامللوقأ

ىفتقاوهنعهللايضرباطخلانبرمعنيتفيلخلايناثنينمؤملاريمأبىسأت
لاجرةعبسنيبىروشةمامالالعجف«نيملسملاومالسالانأشبءانتعاهرثأ

هملعامو«رادتقالالامكنمهوزرحأامباهيقلتل؛حالصلامهيفسرفتنمب

ةمالعلامامهلاهدلومهو«عرولاوىوقتلاعم«مولعلايفعلضتلانممهيف
عرابلالضافلالجرلاكلذ؛يسلدنالادوعسمةمالعلاو«باهولادبعمادقملا

؛ينرفيلانيدنفنبديزيةمادقوبأةمالعلاو«عرولابريهشلاهريغوهقفلايف

؛ةيطعنبسودعسقفوملاوبأةمالعلاو«ىسلدنالاناورمنبنارمعةمالعلاو

.نامدسنببعصمةمالعلاويماتكلاحلاصنبركشةمالعلاو

دارأثيحىلاةبيطلاهحورتقيسوهللاهمحر هسافنأتمتخامو

اولو«هونفدوهتزانجنوملسملاعيشهللاءاشنامعنتلاعقاومنماهئراب

دحأهتفالختناكو«اعزففجرتمهتدثفأو«انزحعمدلانمضيفتمهنيعأو

هجويتايسو؛يشكارملاهلاقامكةعبساالوليقامكنيعبرأالاماعرشع

رمالاهنولوينميفرظنللنوحلاصلاومهنمىروشلالهأعمتجامث؛كلذ

؛اهنمأربتوالاادحأاهباودصقيملهللامهمحر مهيرحتةدشلو«هدعب

مل؛لماكرهشوحنافوقومكلذكرمالايقبواهفقومجرحباملعاهعفدو
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نينثاادئازاليمسانلاةماعلناالا؛ىأرمهلرقتسيملو«رارقاهيفمهلتبثي

يسلدنالادوعسمةمالعلاوباهولادبعمامالاامهو؛نيروكذملاةعبسلانم

اوماقو؛دوعسمىلالكلالاممث؛كاذيفبغريضعبواذهديريضعبف

هودجيملاذإواهيفعوقولانمارارفىفتخاربخلاهكردأامنيحيفو«هتعيابمل

جرخكلذبدوعسمعمساملو؛هتعيابملباهولادبعاوردتباو«هنعاوضرعأ
نبديزيمهيفناكو«مهنمنيعيابملاةمدقميفنوكيلسانلاعمتجمىلا

؛دحأهيفبغريملذإ؛هءافخاعطتسيملامةريغلانمهكردأدقو«نيدنف

؛باهولادبعةيلوتىفهتبغرتدتشا؛ةمامالايفهلظحالهنأىأرامو
دامتعارومألاماهمدلقينأو«ةيلاعلابصانملاصعبهلظيفكردينأءاجر

دبعةدلاونافباهولادبعلاوخأنمهنأامل امهنيبيتلابسنلاةقالعىلع

نممهنطاوبهيلعتوطناامبهعمنمووههملعلنأالإ«ةينرفيتناكباهولا

يفةدشلانمهبفورعموهامىلعباهولادبعنأباونقيأ«ةئيسلادصاقملا

اوكردأولو«مهينامأهبنوغلبيالاجممهلعديال؛نيدلايفةبالصلاوىتحلا

نباماقو؛باهولادبعيدينيبلكلافقواملو«اوكردأامهدنعةلزنملانم

«دحاوطرشىلعباهولادبعايانتعيبكلمدقنانا:لاقفابيطخنيدنف

وهو دحاوطرشىلعكعمةمولعمةعامجقافتانودرمأعطقتالنأوهو
نموهنوكينأايجار؛هيلعكعمةمولعمةعامجقافتانودارمأعطقتالنأ

رارحألابىمسملابزحلايدانيبلطملااذهلثميو)سلجملاكلذيفنيبختنملا
؛نامزلااذهيفقلطملامكحلاتاذ؛لودلايلاهأنممهريغوكرتلانم

نأانملعامواذهبانعمسام(راكنالاقيرطىلعالئاقهباجأودوعسمفقوف

راثآوهلوسرةنسوهللاباتكبمامالامكحينأريغاطرشةمامالايف

«طرشلاركذاكراتديزيتكسف«مدقتنممقدصلاوقحلالهأنيحلاصلا

.ةعيبلاىلعنيملسملانمهعمنمووهعمجأو
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يناثلالصفلا

هللاهمحر باهولاديعمامالاةفالخ

هريغلهرنملوثراولايبأبيشكارملاهانكو

هولمحونورضاحلاهدعبمث«هعيابوباهولادبعمامالاىلادوعسمماقف

كلانهو؛اهجهانموةنيدملاقرطهبتصغلفاحبكوميفةمامالارادىلا

نممهبناكامضعبنكسو«ارورسواحرفسانلاًألتماو«ةماعلاةعيبلاتمت

يفكلذو«مهلبقتسمةداعساوجروهلحميفوهلحذإ«هدلاوىلععزجلا

يفنيقيلابجويامىلعفقنملذإ«ابيرقتةثاملادعبنيعبسللةرشعردص
ةنستناكنمحرلادبعمامالاةيلوتنأانملعانناريغ«اثحباملككلذ

؛ديعبريغرمامكناوريقلابحاصدهاعه١/7١ةنسيفهناوه٠

ةنسلاكلتيفةمامإلايفمدقلاخسارناكباهولادبعمامإلانأانملعو

يفلاقثيحنودلخنباهركذامىلعاضيأه١ةنسينعأ«اهسفن
يف(ناوريقلابحاصاحور)ينعيبغرو4:ءزجلانم1954ةفيحص

.(ه١)هعداوفةيبهولانمناكو«متسرنبباهولادبعةعداوم

؛خيراتلااذهلبقةمامالايفباهولادبعدوجوققحيامىلعرثعنملو

ةدحاوةنسيفاتعقوناتعداوملاف؛هدعبنمحرلادبعدوجوتبثيامىلعالو

عمةيناثلاو؛ةرشابمنمحرلادبععمتعقوىلوالانوكتنأاماف؛هتيأرامك
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؛اهلنيبلاطلافالتخالهلىنعمالامماذهو«هدلاونعةباينلابباهولادبع

بلطفيفوتاهرثاىلعو؛تعقووةدهاعملابلطنمحرلادبعنوكينأاماو

ةدشلاوةمهلاولعنمهبرهشاملهنمايقوتباهولادبعنماهديدجتحور
ناسحالاءازجامو؛لبقنمهدلاوهبفعاساملءازجباهولادبعهفعاسف

.ررحيلفملعأهللاوبسانملاوهاذهو«ناسحالاالإ

ىلعرومألاىرجأو؛«مايقنسحألدعلاب هنعهللايضر ماقف

هسافنأوةميركلاهقالخأهيلعتوطناامرهظف«ماظننقتأوهجونسحأ

ةلماكلاةلاسبلاوةيريخلادصاقملاوةفيرشلاراثآلانمروهظلاملاعىلاةميلسلا

ةديدشلاهرماوأاهلخاودوهتكلمبفارطأيفلسرأو«ةلماشلاتاماعنالاو

ةاضقلاوماكحلاولامعلابترو؛ةيعرشلاىهانملابانتجاورماوالالاثتماب

ملو؛همكحمهلمشوهلدعمهمعفهعابتاءاحنأرئاسيفةطرشلالاجرو

نيدنفنباجورخثدحنأىلاهتريسوهماكحأيفائيشدحأهيلعمقني

.هيلع

مامالاةعاطنعنيدنفنباجورخ

ةفعلاوةربخلابابراةيقنتو؛مزحلانممامالاهيلعامنيدنفنباىأرامل

لينوميدقتلانمهلمؤيناكاموهغلبيملو«نيفظوملانييعتيف؛ةماقتسالاو

يفمامالاىلعراكنالارهظأو؛كلذىلعاربصطيمل؛بصانملاضعب
ءالؤهنا:لاقو؛ائيشهدوجوعمنولانيالمهناىريناكنمضعبلهتيلوت

لاغشاىلعرادتقاانمىوقأالو«ةريسانمنسحأباوسيلرومألامهالونيذلا

ذخأيفببسلانحنانكذإميدقتلابىلوأنحنلب«ةيعرلارمأريبدتوةلودلا

؛ةيغاصانذاةفاكسانلانمبصيمليذلامالكلانماذهريغو«هلةعيبلا

طرشلابابلاطمماقاعفنهيدجيالكلذناملعاملو«دحأبلقهبلمتسيملو
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ىلاكلذبجردتو؛(ابيرقتانحالطصابىروشلاسلجم)الوأهبملكتيذلا

ةعامجةقفاومنودارمأىهنيالنأهيلعانطرشدقانا:الئاقةمامالاراكنا

هءاروطرشلاذبنو؛ءيشيفًادحأكراشيملوهيأربلقتسادقوهاهو«هيلع

اجردتدازمتَطرشلاهكرتبةعيبلاهخسفلانلعةبجاوريغهتعاطفايرهظ

نيملسملاىفناىوعدباهئدبمنمةعيبلاداسفبنلعاوقاقشلاتاكردىف

زوجيالف«ًاركفواكارداعسوأو«املعرزغأوامهفهنمرثكأوهنم(ةيضابالا)

عماجملايفلاوقالاهذهرشنيقفطو؛نيدوجوماومادامهلةعيبلاالوهميدمت

دصقملاىفهتلكاشىلعاوناكنمم؛سانلانمافيفللامتساىتحتايدتنملاو

ىلااهنمجورخلاوةنيدملاىلالوخدلاو6عامتجالاوىوجنلااورثكاو6عبطلاو

اشيوشتوةنتفلاةراثالادصقاضعباهضعبولتيتاعامج«لابجلاولزانملا

؛كلذنعيهنلامامالامهغلبأفسانلاعاعرسوفنلاباهراو«ةماعلارطاوخل

هذهمامالفرطنممهيلالسرمللاولاقفاوهتنيملناةقاعلاءوسمهرذحو

انربخيلف؛اهيلإجورخلاولوخدلاىفانيصعناف؛انلزانمكلتو«انتنيدم

مهتاكرحةبقارمعممهنأشومهكرتومهنعضرعاف؛كلذهجوبمامالا

انحالطصايفيرسلاسيلوبلا)ءانمالاةطساوبماتلاقيقدتلابمهتانكسو

.(نألا

مامالالتقلةديكمريبدت

نممهمدقتنميفاوركف«مهلومأملوصحمهلنمصتةجيتنباهنايتاو

الإهنولواحياوناكامءيشباورفظيملمهودجوفءافلخلاوكولملاىلعنيرئاثلا

مامآلابكتفلاىلااهبنولصوتيةديكمريبدتىلامهراكفأةنعأاوولف؛لتقلاب

مسترأع؛هسفننمرذحلاهذخأوهللاهمجحرهظفحتةدشلو6هبردغلاو
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نممهرابخايفهيلعفقوو«نيمدقتملاعئاقويفهسرداممهنهذةفيحصيف

ءاطسباوناكثيح«دجاسملاىفءافلخلابردغلاوتاقرطلاىفكولملالتق

ىلااولضركفتلايفدهجلامهلامعتسادعبمث«اليبسهلاودجيملةلاحلا

تناكلمهيلعتدرو«حايرلاجاردأتبهذفردقلااهضراعيملولةديكم

.نيملسملاىلعةميظعلاةبيصملاو«مامالاىلعةيضاقلا

نمهيلاجاتحيامهيف؛هسفنلهصصختيبهلناكمامالاناكلذو

؛ةريسلابتكنمذخؤيامىلعليللابدجهتلاوةعلاطمللهيفولخيهبتك

هلخادنملفقيذقودنصىفهحالسبالجراولعجينأىلعموقلاقفتاف

ناعزانتمامهناهلنارهظيو«مامالاىلإمهيفةبيرالنممهنمنانثاهلمحيو

هنااوملعمهنأكو؛هيلإادوعيىتحةنامالاهجوىلعهظفحهنمنابلطيوهيف

ةنامالاىلعةظفاحم؛هبصوصخلالحملاكلذيفالإهعضيالهلبقذإ

هناملعاذإ؛هلتقيوليللايفهقودنصنممهبحاصجرخيف«اهيلعاصرحو

اموحنىلعهزاجنالاوماقو؛هحاجنباونقيتويأرلااذهىلعاوقفتاف«مان

؛هفيسادلقتمهتبيصمقودنصىفهنمةبغروبلطبمهبحاصاوجزفءركذ

ىلابهذيهلتقاذإهناىلعهعماوقفتاو؛هكالهةوهيفعقوهناملعيالوهو
كلذيفاولتحيو؛ةنيدملااومجاهيف«مهدارممامتباوملعيلاهيفنذؤيوةرانملا

ةنيدملاروسنم«ةيبرحلاطقنلاونوصحلانماونكمتيو«ةرامالارادليللا

هلمحبمهرمأو؛مهبلطباجأمامالاىلاهباوتأاملو؛هيفسرحالام«هريغو

قفرلانممهيفىأرف؛هلمحدنعمهتاكرحظحالو«صوصخلالحماىلا

يفةداقولاهتنطفبكردأو؛اناسناهفوجيفامناىلعهلدامقودنصلاب

اوبهذو؛ناكملاىفهوعضوف؛ةبيرغةديكمنمولختالةلأسملانألاحلا

.يأرلانمهيلااوقفوتامبنيحرفنيرشبتسم

ملفعبرالاهتاهجنمهسجوايلمهيفلمأتوقودنصلاىلعمامالالبقأف
.الوأهمهفاميفانيقيدادزافجراخنمالفقهلدجي
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فكعمثتيبلارومأنمهيلعبجيامىضقليللاهيلعنجاملو

دمعمونلاتقوناحاملوليللانمابئاجبتكلاةعلاطمىلعهتداعابسح

هنمجرخيثيحبافيفخاطبرهطبروءاوهًالتماىتحهيفخفنو(ةبرق)قزىلا
هاطغوتيبلااياوزىدحايفهعضوو«مثانلاسفنكسحوذفيفحخسفن

ءاعوبهاطغوىرخأةيوازيفاليدتقدقوأوَمالظلايفىريلضيبأءادرب

هليلةيقبءايحالتيملانمبناحلىحنتو«رظانلانع٠ءوضبجحي

6ليدنقلادوجومدعبقودنصلابحاصسحأاملوَرافغتسالاوةالصلاب

هدبيفهفيسوجرخوقفربقودنصلاحتففمانهنانظمامالاةكرحنوكسو

كلتيفبوثلاضايبليختو«ةبرقلانمسفنلاعمسناىلاايفصمفقوو

دنعو«نيفصناهدقولاطبالاةلمحاهيلعلمحفمامالااهنانظف.ةملظلا

طقسو؛لشفلاهكردأورخآلاتهبفليدنقلانعءاطغلامامالافشككلذ

هدروهبوتيفهمصو؛اضيأنيفصنهذقوّراتبلاهقفيسبمامالاهردابفهيدييف

ادماحةالصلاوركذلابهليلةيقبمتأو«ةنايخلاتيبوعادخلاةرفحهقودنصيف

دئاكملامظعأنملاهنايرمعلودةديكملاهذهلهمنتلانمهيلاهقفومىلعهبرل

لئالدلاىوقأنميهو؛ءابزلاةياكحبءىشهبشألاهناو«ىمرملاتفداصول

.طرفملاءاكذلاوهابتنالانممامالااذهلناكامىلع

مهتليلموقلاىصقدقوناذأةرانملابعقيملوحابصلابهللاحبصأاملو

َائيشلعفيملهنااما:اولاقومهبحاصنعمهنيباميفاولءاسترهسيف

مامألاىلاباهذلاىلعاوقفتامث«لتقوةرئادلاهيلعتراددقنوكينأامأو

امو«عازنهنأشيفمهنيبقبيملو«اوحلصأمهناىوعدبقودنصلاذخأل
؛ائيشمهبحاصعمهلناكاممهنماومهفيملثيحبةشاشبلكبمهلباقهرتأ

ميظعلااذهلاثمأالإهقيطياليذلاتابثلانماضيأقحلايرمعلاذهو

مل؛هيفهومتعضويذلاهناكميفوهمهللاققودنصلادرهولأسذإو؛بلقلا
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مهبحاصاودجوهوحتفومهنمأمىلاهباوبهذوهولمحاملوهوذخفلوحتي

:مهلوقمهيلعقدصدقوهئامدبابضخمهبايثيفافوفلم

.(اهيفهللاهعقوأملسملاهيخألوسةرفحرفحنم)

مهراصنأاوملعأوةنيدملانماوجرخف«مهبمامالاكتفاوعقوتذئدنعو

راهظاعمعومجيفحالسلابةنيدملاىلانودرياوراصو«برحللبهأتلاب

اولاقف«هتلودصاوخضعبةطساوبكلذنعيهنلامامالامهلرركفةدشلا

؛هحالسبنمؤملاو«سأبنمهلمحيفالو؛ةيصعمحاللاكاسمايفام

 اضيأمهنأشومهكرتف؛ةجحلابانعنقيلفةيصعمكلذيفنأمامالاىأرناو

دنعبرحللدادعتسالابو«مهلثمحالسلالمحبرذحلاذخأبةنيدملالهأرمأو

نماورشكأونيرئاثلاةأطوتدتشاو«افوخسانلادادزافهنمةراشالادرجم

اهيفكفسةددعتممئاقوتناكو«برحلابابمامالاعماوحتفىتحيدعتلا

برحلارازوأعضووةندهلابلطىلاهعمنوملسملاومامالاهبرطضاامءامدلا

اهليصفتوةيضقلاحاضيإبةقراشملامهناوخالاوبتكيناىلا«ءامدللانقح

؛نيقيرفلانمبيصملابيوصتوئطخملاةئطختبمهنمباوجلامهيلادوعيو
اوقفتااموحنىلعبتكلااوبتكوملسللاونعذأو؛يأرلااذهبنافرطلاعنقف

طقبتكلاهذهنمءيشىلعرثعنملفسألكبو)عقاولاةياكحنمهيلع

ءاملعىلعاهوضرعيلنيصوصخمءانماعماهدوجوو؛(اهنعثحبلالوطعم
ريغوناسارخونامعوةرصبلاونميلاوزاجحلاورصمب؛مهلاجروقرشلاةيضابأ
.مهبةرماعلاقرشلادالبنمكلذ

هعمنموابيعشفورعلملاابأةمالعلااودصق«رصملسرلالصواملو

جورخوباهولادبعةعيابمونمحرلادبعمامالاةافونمناكامبمهوربخأو

ىلااوهجوتو؛هلكعقواممكلذريغوةمامالايفطرشلاهثاعداونيدنفنبا

كلذ«مهلاجروةيضابالاءاملعيربتعمنمذئموياهبناكوةمركملاةكم
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يأرلايفعجرملاوىوتفلايفمدقملاعرولابهلدوهشملاثدحلاليلجلاةمالعلا

يفدنسملا)باتكبحاصبيبحنبعيبرلاورمعوبأةفاكةقراشملادنع

نبلئاوةمالعلاو؛يناسغلارمعمنبدلخمناسغوبأةمالعلاو(ثيدحلا

ةهفاشممهلاونيبوباتكلامهلاوعفدف؛نيدلاوملعلالاجرنممهريغوبويا

.باوجلااورظتناوهنعمهومهفتساام

براغملاىلإةقراشملاءاملعباوج

لهأنمهوجولاو«مهءاملعونيملسملارايخهللاهمحر عيبرلاعمجف

اهيناعممهفواهتعلاطمدعبو؛سلجميفبتكلاحرطو«حالصلاولضفلا
عرشلادعاوقهتضتقاامبباوجلادرىلعمهيأرعمجأ«اهنمدصقلاحوركارداو

هللامهازاجف؛قحلانايبوةحيصتلايفادهجاولأيملو«مكحملاهنازيموزيزعلا
.دحاولافرحلابهوبتكامصناذهو«اريخهلهأومالسالانع

نيرهاطلاهلآودمحمانيبنىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

امأ«هبانومتبتاكامانمهفومكلبقناكامانناوخاايانغلبدقف:دعبامأ

يفطرشلااولعجينأنيملسملاةريسنمسيلف«طرشلارمأنمهبمتبتكام
.ةعامجنودارمأيضقيالناةمامالا

دودحلاتلطعلوءدحالوقحهللميقأالطرشةمامالايفحصولو

بيصيالفقراسهيلإمدقاذإمامالانأىلع؛قحلاعاضوماكحالاتلطبو

دحأىنزوأ«انركذيتلاةعامجلارضحتىتحهديعطقيفادحهيلعميقينأ

ىهنيالواودعمامالادهاجيالو«اضيأرضحتىتح«دلجيالومجريالف

ةمامالاف«اهقافتارذعتيةعامجلاو«ةمولعملاةعامجلاةرضحبالإداسفنع

.لطابطرشلاوةحيحص
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ملعأوهنممهيفناكاذإ«نيملسملانملجرةيلوتنممتركذاماماو
ىلودقف؛ةنسحةلزنمبلضفلاوةعانقلانميناثلاناكاذإ«زئاجكلذف؛هنم

نبيلعو؛هنمضرفأتباثنبديزو هنعهللاىضر قيدصلاركبوبأ
فالتخاهيفسيلاذهو«هنمملعالبجنبذاعمو؛هنمىضقأبلاطيبأ

مكأرقأويلعمكاضقأوديزمكضرفأ)ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلوقل
ملسوهيلعهللاىلصهلوقو«(لبجنبذاعممارحلاولالحلابىتمأملعأوىبأ
(ءاملعلاماما ةمايقلاموي-ًادغرشحيسءاملعلاديسلبجنبذاعم)

.(ه١)هتاكربوهللاةمحرومالسلامكيلعو

نبدمحمنبهللادبعةمالعلاىلاباتكلادلخمةمالعلاىقلأمث

يفمهدعبنيملسمللةجحنوكتلاهظفحوهنمةخسنلقنبهرمأو؛ةملسم

.ملعأهللاو؛ةثداحلاهذهلثم

ةمامالايفاعمطترهيتىلارصمنمبيعشلاحترا

بيعشةمالعلاامأوءزاجحلاءاملععملسرلارمأنمناكاماذه

نبانمردصامب؛ءاملعلانمرصمبهعمنمعملسرلاهتربخأاملهنافيرصملا

؛ةمامالايفعمطلاةنشنشهتزهمامالاةقرافموةعاطلااصعقشنمنيدنف

املو«(ترهيت)ىلاهجوتلاىلعمزعف؛الهأهلنكيملامهسفنهلتلوسو

لضفلهأاوناكو«مهلاجروةيضابالاءاملعوءالقعنمرصمبيفنمعمس
رطقىلاباهذلاكلغوسيال:هلاولاقو؛برغملاىلارفسلانعهوهنعروو

؛هليصفتتيعووهتعمسامهتيعرومامالانيبقاقشلاوفالتخالانمهيف

مسحنتيو؛ثداوحلاهذهةمزأجرفنتىتحكناكممزلافدبالوناكناو

نماملاسنامأىفبهذافةرايزلاتئشنامث؛فالتخالالوزيولاكشألا

برغملاىلإهباهذبديريهنأالمللرهظأهنأكومهيأربعنقيملف ةمهصلا
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؛هينيعبصنةمامالالعجذإ«(نيدسفملانمالإوهامو)نيبلاتاذحالصا

لهجوطلغورورغالإكلذامو.هيبنجنمهيلابرقأهلاهلوصحناىأرو

ولترهيتورصمو؛برغملاوقرشملانيبامدعبهنعةديعبيهف«ةمامالاماقمب
.لمأت

لكوتملابفورعملالجرلامهنمهئاقدصأوهصاوخضعببالخهنامث

نيسحتلاهوجونممهلرهظأو«هيفمهراشتساو؛هرسيفخنعمهلفشكو

هتفعاسمىلعمهلمحامبمهانمو«مهبولقعماجمبذخأامبيغرتلابورضو

.هيأربيوصتو

ليللاالصاومضرألاحسميقفطو«رصمنمليللايفمهبجرخف

موياهغلبف«قرشملانملسرلاعوجرلبقترهيتلوخديفةبغرراهنلاب

نماهنأكو«مهلحاورريسلاىنضأدقو«رصمنمهجورخنمنيرشعلا

؛يرهملابلئابقلاضعبدنعفرعيو؛«موييفلحارميوطييذلانيجهلا
.ةدملاهذهفاعضايفالإيداعلاريسلابعطقتالادجةديعبةفاسملانافالإو

هلنذأف؛ةرايزلاميدقتلمامالاىلعنذأتساهباحصأبعمتجينألبقو

لاجرءاملعلاريهاشمنمناكذإ؛مارتحالاوماركالانمبجيامبهلباقو

كلذلبقهبفرعامل؛داسفوءوسةينىلعىوطناهناهلرطخيملو؛بهذللا

نعباوجلاهلأسةيقرشلالاوحألانعلاؤسلاومالسلادعبولاحلانسحنم

ملعالطالاوملعلاةرازغنممامالاهيلعامبهملعلو«امهيففلتخملانيتلأسملا

نأوهو؛هعمنموعيبرلاهبباجأاملاقبطحلاوهامببيجينأالإهنكمي

مامالافاصوألمكتسانمةمامانأو«لطابطرشلاوةحيحصةمامالا

.هنمملعأوهنمنيملسملايفناكولو«ةزئاج
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ةعاطلانعامهجورخونيدنفنباببيعشعامتجا

همودقبراشبتسالاهلاورهظأف؛هباحصأونيدنفنباىلابهذوجرخمث

ىتحهيدينيبعوضخلاوهلددوتلااورشكأو«همارتحاوهماركاىفاوغلابو

باجأامىلعمدنلالكمدنهناالإِهلمؤيناكامليناجرورمالاىفعمط

هنعءاضرلايفغلاب«هلةلامتساونيدنفنبالءارغاونيتلأسملايفمامالاهب

عامتجالاىلإاوع|دنو؛هتعامجيأروهيأرىلعهرزآومامالإةئطختىفو

ريغةيدكباوعمتجاو«مهيأرىلعناكنملكمهيلاجرخف«ةنيدملاجراح

ةطلسلاعزرنيفيعسلاودباهولادبعةماماراكناىلعاوقفتاواهنعةذيعب

مهنمدحاوميدقتىلعايأراوعمجيملمهنإالإ6برحلاىلعاولوعوهذينم

ملاملو«ريغاليأرلاىفنيدنفنبامدقتنمناكامالإ«اتقؤمولومامامساب

هسفنهبينميناكاممائيشلنيملوةجيتنلاحلااذهنمبيعشكردي

نمنوكينأفاخوهردصقاضءرصمنمهعممهبىتأنيذلاهباحصأو

ىلاالو؛نيدنفنباةرزاؤمنمهنمرهظممامإلاةهجىلاالنيبذبذملا

نمرضحعمبنيتلأسملاىفمامإللناوجلانمهنمردصاملنيدنفنباةهج

مهنموهو؛هبزحونيدنفنباةئطختبقرشملانملسرلاعوجرفاخوسانلا
ريغىلعمهعبتاو؛هولفغتسانمبلقاعلكمهقرافيو؛ةجحلامهيلعموقتف

.ةريصبوىده

ةمامالاراكناٌعرهظأدقو؛موقلانمهنورظتنتيذلاامنيدنفنباللاقف

برحلامهوشوانف؛عفننمهبتكوقرشلالسريفمكلامومكنعترهشو
مكلتفصورومالامتيلوتدقمتنوالالسرلادوعتالف«نورصنتمكلعل

.عازنلاعفتراوةيالولا

نورظتنياولعجومهتحلسأاودقفتومهسفنأاوأيهو«كلذىلاهوباجأف

جورخاوفداصنأىلا؛اهلهأنمةلفغنيحىلعةنيدملاىلعبوثولاةرغ

١١١



ىلاةحيصلاتراثومهشيجباوفحزف؛ةنيدملانعةديعببرآمضعبلمامالا

لبقماقفهسأررعشيقشدحأهلترفظدقهتخأدنعاهيفحلفأناكوةنيدملا

هبضغنارينترفزو«هظيغدتشادقوهفيسدلقتوءرخآلاقشلاهلممتتنأ
ةنيدملالهأهرثأىفتقاو«اديدشايوقةينبلاميظعناكو«نيرئاثلاىلع

اعفادمةبتعلاىلعحلفأفقوف؛اهبابىدلناقيرفلاىقالتونيحلسم

وهوهيلعدراوتتلاطبألاتراصواهبرعشيملوبوقرعلاىلاهلجرتخلسناو

حلصياماهببيملو«فويسلااهتدابأنأىلاهتقردبايقتمهفيسبلضاني
نمبناكو«اهبىقتيراصوهديبةنيدملابابىتفدىدحافطتخافهبىقوتلل

نانعىولف«هسفننيدنفنباهيلباقمنمةوقلاوسأبلاةدشبهلهاكلقثأ

ناتضيبهسأرىلعو؛ةرسيموةنميمسانلاقوسيوهوهدصقوهيلافرطلا

ىلافيسلاهعمبوصو«نيفصننيتضيبلاعمهقشفهسأرةمقىلعهبرضو

اهدهعيمل؛هديىفابارطضاوةلزلزكلذدنعحلفأسحفبابلايفبشننأ

ايكسأرىوقأاملاقفنيدنفنباسأرةبالصنمكلذنأنظفكلذلبق
تامدقونيمزهنماولو«ىلتقلانيبهموقهآرواعيرصرخاملوموئشماييربرب
اهبتخطلتو«حاطبلامهئامدبتلاسافلأرشعىنثانعلقيالرشبمهنم

يلعلاهللابالإةوقالولوحالوءاهلجأءاجاذإاسفنهللارخؤينلو»باوبالا
:ميظعلا

لوأنملجرلااذهنيكستب«برحلاءانعنينمؤملاىفكمامإلاتيلايف

وهامنإهجورخوهمايقناكثيح؛ةلودلافئاظونمةفيظوىندأبولو«رمألا

امو»بلاغمربملاءاضقلانكلو«رمامبسحهبحرصامىلعكلذدرج

.«هللاءاشينأالإنوءاشت

يفاهبابةفددرىلاةنيدملالهأنمروهمجدصقناشيجلاقرتفااملو
كلذىلعاودرلاقفتعزنامدرتلملهحلفالاولاقف؛اوردقيملفهناكم

١١١



؛مكنمدحاوكنآلاانأفالإو«هدرأىتحهعزنناوأيبناكيذلاظيغلا

.ناكامكهودروهيلعاونواعتف

رثأىلعسانلاومهنكامأيفىلتقلادجوو؛هرفسنممامالاداعمث
عقاولابهربخأفهنعلأسوببسلابرغتساف«جاعزناوبعريفةلوهمبرح

ةزانجلاةالصعيمجلاىلعىلصوافرفصتفصو«نيقيرفلاىلتقعمجبرمأف

عقواملو«مهبولقلافيلأتومهلاسينأتو«نيدنفنباعابتأةيقبسوفنلابيبطت

؛سلبارطةنيدمىلاابراهةميزهلابقعجرخدقدجوبيعشنعثحبلا

راصىتحكلذيفىلاغتو؛هيلعراكنالاومامإلانمةءاربلارهظأاهلصواملو

اوعمجأفقرشملابهربخلصتاف؛كلذبنلعيوقيرشتلاناباجاحلاضرتعي
سانلادشأو«باتنمالإ«هعابتأونيدنفنبانموهنمةءاربلاىلعمهلك

يفكلذبرهجيناكهناف«هللاهمحرعيبرلاةمالعلامهنمةءاربلايفمهيلع

نيملسملاماماوانتقثوانماماباهولادبعالئاقمامالاةيالوبنلعيو؛هسلاجم

هلليقاذإو؛قحريغىلعائيشهيلعركنأوأهفلاخنمبءىربانإف؛نيعمجأ
نمهتءاربنممظعاثدحيأو:لاق؟ثدحنودببيعشنمأربتفيك

.نيلمؤملاريمأباهولادبع

تمسحناوتاكرحلاتنكسولقالقلاتعطقنانيدنفنباتومبو
رلعيةنيدملاجراخةوبرىلاهباحصأنميقبنمزاحناو؛داسفلاةموثرج

اهنعأشنيملنئاغضوتازازحبولقلايفو«ةنكسملاوعويضخلامهرهاوظ

.ةحارلاردكيءيش

مامالانبنوميملتقنمكلذدعبعقواموقرشملانملسرلاةدوع

نمهعمنمو؛مدقتلملاعيبرلاباتكبقرشملانملسرلاتداعاملو

؛كلذريغوطرشلانالطبو«مامالاةيالوةحصنمرمامهيفو«نيملسملا

؛مهمامانيبومهنيبةدوملابابسأتدكأتو«قحلامهتقفاومبنوملسملاحرف
لن



حبصأذإكلذكلاحلاامنيبو؛تاحالصالايفمدقتلايفاطاشنوهدادزاو

هبردغاعينشاليثمتهبالثمم؛ءاضعالاقرفممحللاقزماليتقهنبانوميم
ببسبمامالاىلعدقحلانممهرودصيفنمكامل؛نيدنفنباباحصأ

ءادفهذهباودارأمهنأكو؛قودنصلابحاصةعقوو«ةمدقتملاعئاقرلاكلت

نوميمهنبادجوو«ةثداحلاعقومىلااعرسمماق«مامالاربخلاغلبذإو«كلت

هتماهشنمزربأوربصلابايثلبرستف«لاحلاكلتىلعهداؤفةرمثةيصانلا

امنزحلاوةبآكلانمهسفنيفناكناو«تابثلالماكو«دلجتلاميظع

.هيلارظنيوهولاقولابجلاكديوجهملابيذي

؛هئاسكىلعليخلاترمنملليو:مهلوق«ةثالثكيفعمتجاينبيأ
هسسمافناطلسلانباتسسماذإ:مهلوقو«ليلببيصأنمحيو«مهلوقو

هفرطضغوبجاولابسحهتزانجتعيشونفكفهبرمأمث«ًافينعأم

لاوقأونونظلاىلعلوعيملودحأىلعكلذتبثيملذإ؛همدببلطلانع

لئاقلابسحوءامدلايفيرحتلاديدشناكو«ضارغالابابرأونيكرحملا

؛رادتقالاعمقيقحتلااهمامإصبرتينملقيتلاةثداحلاهذهةجحكلذب

.ةيرجلابابرأىلاةلهولوأنمةمهتلاهجوتو

مامالاهدجقرفعيفر«ناكمبءاكذلاوةباجنلانموهودلونوميملناكو

يفهتمهافراص؛هنعهبىلستيهدلاوماقمهماقاوادئازاعولوهبعلوو«هلاحل

ىلعهعبطوهقالخابيذهتوهتيبرتيفهغارفتاقوألجارمعمهبيردت
عفانلامولعلانملصحوكلذىلعبشىتح«ةفيطللابادآلا

نمباطوقراملك«لالزلارحبلاكلذنمفرتغيناكذإةبارغالو.اهنم

ودغلايفهلحابملااهندعمنم«يلآللانمسيفنلاراتخيولالحلارحسلا
نايتالاىلابسنيالو«لاقملاهيفبنطأنماذإبذكامف؛لاصألاو

.لاحماب

١١



هنمىأرو؛تافصلانساحمبىلحتوهبةقثلاتدكأتو«هركذنسحامو

ةيعرشلاقوقحلاةيابجىلعهمدقرومألايلاعمبمايقلاىلعةردقلاهدج

؛ميكحلقاعممايقهيلادهعامبماقف؛نيملسملالامتيببلاطمنماهريغو

ىتح«يحىلايحنملقتنيراصو«ةسايسوقفرلكبةيعرلالماعي

غلبنأىلادحألاهيفءرهقالوجاعزاالسفنبيطبهبلاطمصلختسا

لحترينألبقو؛هقحىفوتساىتحقفربمهبلاطف؛نيدنفنبااياقبعمتجم
؛هنعلفافغتف (همدرودهملانبااي)هينعيوهولوقيمهضعبعمسمهنع
تنببهفيملو«هنمدارملاكرديملوأكلذعمسيملهنأبنيرضاحلامهوأو

؛هناذئتسالبقاذهكرمأيفلوخدلامدعبهدجعمابدأتوءاهدوةسايسةفش

؛ملعلابلمعلانسحأامف«داشرالاكلذوةيبرتلاكلتجئاتننمدعياذهو

دشأامو«تابثلابقاوعملسأامو؛بدألابناجوقوقحلاةاعارمىهبأامو

نمهعمجبفلكامءافيتسادعبو«ةسايسلالامعأذوفنو«ءاهدلاريثأت

لخدلاحلايفو(ترهيت)لصونأىلاظيغلارايتهلمحياعجارلفققوقحلا

ربصلابهرمأف؛لوقلانمهعمسااموهبلحامبهلحابوهدجمامالاىلع
همهفأو«ميظعتلانمزيزعلاعرشلارظنيفءامدلاكفسلامبهفرعونامتكلاو

؛كشلالبقتالةنيببايعرشاليبسكلذلدجوىتمهدلاورأثبذخأيسهنأب
؛كلذعسيلاجمرمعللناكو؛ردقلادعاسنانامزلادتماوةدملاتلاطولو

ةجحلابايلجحضتاىتحكلذىلعرباثويناجلانعثحبلاىلادمعمث

يفلسرأف؛هبنيلثمملانوميملنيلتاقلانملئاقلاكلذنأاهيفبيراليتلا
.نيدنفنباموقاياقبنممهعمناكنمباومتحاواوعنتمافمهبلط

نوميمراتبذخألا

مهنطاوميفمهافاوف؛روكذملانوميمنباهسأرياشيجذئنيحمهيلاهجوف

ىتحمهلصيداكامو؛نينصحتمهئاقللنيدعتسمةنيدملانممايأريسمىلع

١٠



نيبلاتقلامحتلاوبرحلاراناودقوأو«مهفوفصاوففصوهتزرابملاورمش

تتشامهدلاورأثءاروايعسةلاسبلانمنوميمنبااهيفرهظأةدمنيقيرفلا

ليقدقو«هددعرثكياممهالتقنماوكرتونيمزهنمرابدألااولوف«هءادعأ

الامعتساءامسالالقأىلادمعمهترثكىأراملو«مهرصحمارمهضعب

ترسكنافةئامثالثاوناكف؛ىلتقلانمهبىمسنمدعف؛نوراهوهومهدنع

ةعاطلاىلامهنميقبنمدلخأو مهعمجقرفتو«مهتكوشةعقولاهذهنم

نأالإ؛هتيعررئاسةعاطلاتمعو«كلذدنعمامالاحارتسافدايقنالاو

؛ةلحنلاهذهةباصعيفقارتفالااذهلوصحو«عمئاقولاهذهيلاوتببسب

ماهسلىمرمو؛فعضللةنظمةلودلاتراصاهيفعقوقارتفالوأوهو
مامالااذهةرطيستحتةلخادلاىرخألاقرفلارئاسنمنيغاطلاونينعاطلا

.هئاولو

نمماقتنالاو«ةيعرملادودحلاةماقاكلذعم هنعهللاىضر هتدشلو

سوفنلاتقياضت«ةسدقملانيدلارئاعشنمةمرحكاهتناهنمرهظنملك

ابلطو«ضارغالادئاقلدايقناو«تاوهشلاوتاذللابحوىوهلاىلاةلايملا

نمعنملاو؛ةريرشلاسوفنىلعطغضلابةيضاقلاعامتجالاةدقعىرعلحل

عابتألاو«ةيوقلاتاباصعلايوذنمنورئاثلاراث؛ةثيبخلادصاقملاذيفنت

قرفلانم؛مهريغوةيضابالاهناوخانملئابقلاورئاشعلاءاسؤرنمةريثكلا

؛مجعلاو؛ةقرازالاوةيرفصلاكو«ةلزتعملانمةيلصاولاكهئاولتحتةدوجوملا

لحتناو«لاوقالاوءارآلاترثكو«ةحارلاءامسريغتورطاوخلاوفصردكتف

نيبةيفالخلالئاسملايفةشقانملاتشفولادجلامظعو بهاذملايفثحبلا

اهبصاصتخالابلطيقيرفلكماقف؛ةمامالاةلأسماهمهأوقرفلاءاملع

.ةلدألابتريوججحلاكلذىلعميقيو«اهبقحأوىلوأهنايعديو

ةهجلكيفغبنو«داسفلاولالتخالائدابمترهظو«ضغابتلامظعف

ايا



تبصنوفارطألايفةراغلاتنشو«لاضنلاوةزرابمللدانمو«لادجللعاد

تعطقو؛هللرمالاومالسالالهأنيبءامدلاتكفسفبورحلاونتفلامالعأ

ناكف«لاومالابهنولبسلاعطقبىولبلامومعل؛تاهجلانمتالصاوملا

حامجحبكلداهولاوزوافملاهماحتقاوهللاهمحرمامالاضوهنلاببسكلذ

دعاسنعفشكومزحلاقاسنعرمشف؛نيدسفلاربادعطقو؛نيغاطلا

لاومألافرصوةلئاهلابورحلاىلاوو«شويجلازهجوركاسعلاعمجو«دجلا
ةيوقلاعومجلاكلتلمشتتشو«نتفلاكلتناريندمخأىتح؛ةلئاطلا

بورحلاكلتارطخاهمظعأو؛بابشلااهلوهلبيشيعئاقودعب«ةيغاطلا
.ةيلصاولا

ام



ثلاثلالصفلا

مهعمهبورحومامالانعةلزتعملانمةيلصاولاجورخ

ةدعواددعةيوقعومجيفةلزتعملانمةقرفيهو«ةيلصاولاتناك

يفسيئرمهل؛ةتانزلئابقنممهرثكأربربلانمموقمهو«برغملاتاهجب

برغملابحاصسيرداعيابيذلاوهو؛ةجنطةنيدمنمةبيرقةنيدم

نعليقو؛نيثالثنعلقيالقيرفمهنم«ترهيتيحاونبناكو؛ىصقألا

ةورثلاىلوأو«برحلالاطبأوءاملعلاريهاشمنممهيف؛لتاقمفلأنيعبرأ
زئاحةجللارئاغملاعامهدحأنالجرلكلاقوفي«هردقركنيالرفاوددع

هلوغلبقطنمو؛قلطناسلوةمجمولعوذةرظانملانيدايميفقبسلاةبصق

هسفنببجعأدق«ءاملعلالوحفاهنودزجعيقرطوراوطأةلداجملايف

بسنينملكةرظانمبلطيو«هججحنيزيوهبهذمالمللفرخزيىحضأف
ىلالواطت«ةددعتمنطاوميفهزوفبو«قرفلانممهريغءاملعنمملعلاىلا

مامالاداك«ةديدعتارواحمامهنيبترجوثحبلاباوبأهعمحتفومامالا

.باوجلانعاهيفرجعي

؛ةلاسبلاومادقالاةدشوةعاجشلابفرعىتف«مهسيئرنباوهورخآلاو

ملعىلعراننمرهشأراصىتح؛هزرابنملكبشطبلاوةيسورفلابرهشو
.راطقألاكلتيف

١



نيبفراعتلاحورثبو؛بولقلافيلأتىلاةقرفلاهذهلاجرتدتهاف

ايسأتةعاطلااصعقشتتماقف؛مهيأردحوتومهتملكتدحتاىتح؛اهدارفأ

يفاهناةمعاز«مامالامكحنعجورخلاولالقتسالابلطتونيدنفنباب
اهنأكو«اهنوئشةرادابموقتنأو؛اهسفنباهسفناهيفمكحتنأاهنكميةجرد
اهلسيئردوجوعم؛بهذملايفاهلفلاماهعوضخاهيلعراعلانمنأتأر

ىلعاهؤاسؤربتاكتف؛كلذىلعاهارغأسيئرلااذهلعلو؛ةرامالايعدي

لكىلعو؛الاجرفارطألايصاقأنماوتأو«برحلامامالاةبصانموجورخلا

ىعسينمبمهيلامضنانمومهنمعمتجاىتح؛نولسنيبدحلكنمرماض
لهسلاتطغشويج؛ةنيدملانمابيرقمهريغنماداسفضرألايف
داشرالامهلرركوديعولامهفوخو؛ةرملادعبةرملامامالامهحصانف؛لابجلاو

نكيملف«نوكسلاومالستسالاىلاو؛اولضهبامكرتىلامهاعدو«هيبنتلاو
زهجيراصف«برحلابهوأدبمث؛هتماماراكنابرهجلاودانعلاووتعلاالإمهنم

كرديملاهلكيفو؛ىرخأمزهتو«ةراترفظتفشويجلاقوسيوركاسعلامهلا
هبلسىلوتيوهلتقيوالإ؛ناسرفلانمادحأيلزتعملاسيئرلانباىتفلاكلذ

؛ةلاسبلاوةدشلابموسوملكهباهفهتيصراطو«لاطبألاهماماترقهقتىتح

هناملعواهزواجتيملنا«ءاهدلايفهدلاوةجردنعلقيالمامالاناكاملو

موقعماهنمىوقأبرحىلا؛(نيدنفنبابرح)ةيوقبرحنملقتنادق
يدؤيامركلذىفلاسرتسالاناو«ةوقمهرثكأو«اسأبنيلوالانمدشأمه
؛مولعمدمأىلاةندهىلعقافتالاىلامهاعد«هابقعدمحتالامىلاهب

هلعلو١هلجألنومئاقمهاميفرظنيو«داسفلااهيفرصقيولاتقلااهيففكي

حارتساولاتقلافكوكلذىلاهوباجأف؛لاحلاحالصاهيفامىلايدتهي

.سانلا
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ةيلصاولاةبراحملةسوفنليجنمةيبرحلاةناعالامامالابلط

دادعتسالاىلاهتمهفرص؛ةيلصاولاعمةندهلادقعمامالاىهنأامل

زيحنمهيلياموةسوفنلبجناكاملو؛مهقافنةوذجهبئفطيامةئيهتومهل
؛هئاضرىفىنافتتو«هتعاطبنيدتىتلاهتكلمبتايالوةلمجنمسلبارط

دعيامءاملعلالوحفوبرحلالاطبأوةعاجشلاوةدجنلالهأنمهيفو

ىلالسرأف؛هبورحلبقتسمىلعةناعالامهنمبلطينأىأر؛فولألاب

نماهنمةئامرفنةئامعبرأنمفلأتيادنجهنمبلطاباتكلبجلابهلماع
اهيفنيرهاملابرحلانونفلنيسرامللامهديدانصو«ةسوفنناسرفةريخ

نمةئامو«ريسفتلاملعيفنيرحبتملانمةئامو«مادقألاةدشبنيفوصوللا

؛نيفلاخملاىلعدرلاقرطبنيفراعلاقرفلاتاعزنىلعنيفقاولامالكلاءاملع

.مارحلاولالحلالئاسميفنيعلضتملاءاملعلانمةئامو؛مهتالاقمضقنو

يأرلاباحصأورومألايفرظنلالهأعمجعاطملاهرمألماعلاغلبامو

ىلعاوقفتارمألايفصبرتوةركاذمدعبو؛مامإلاباتكمهيلعضرعو

لامكلاوةلزنملاولعبمهفانصايفاورهشدقمهلاجررايخنمةعبرأهيجوت

يدهمملكتملاةمالعلامهو«مامالامهبلطنمبةئامماقممهنمدحاولكموقيل

نسحلاوبأهيقفلاةمالعلاو؛سناينبدمحمرفملاةمالعلاويسوفنلا

.سابعلانببويأةمالعلاريهشلالطبلاعاجشلاسرافلاو؛ينالدبألا

نيملسملامهناوخاقافتابمهربخأهدنعاورضحاملو«مهيلالماعلالسرأف

ةعاطلاوعمسلاباوباجاف؛مامإلابلطلةباجا؛برغملاىلامهلاسراىلع

ءزوفلابمهلاوعدومهناوخامهعدوو«رفسللمهسفنأاوأيهنأدعبونيرورسم

.هتياعربنيظوفحمهتيانعبنيظوحلمهللاةكربىلعاوراس

موقينمىلااوجاتحاةيدابلااولخدو«ةسوفنلبجدحازواجتاملو
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موقينأو؛,هسفنبكلذىلوتينأمهنموهوسناينبابلطفمهتمدحب

هناكمةعفروهماقمولعلارظناوبأواوعنتماف«برغملااولصينأىلامهرومأب

ايهالزنماولزناملكراصو«؛هوفعاسنأىلابلطلايفمهيلعحلأف؛مهدنع

مزليثيح(ءاملاوماعطلامهلرضحأومهليخطبرو6مهاالصمومهدعقممهل

اعكارلظيفةالصلاودجهتلاىلاماقاومانواولصاذإمث«ءوضولاوأبارشلل

ةعامجةالصلادعبو«ليخلامهلئيهيومههبنيف«رجفلاملطيىتحادجاس

مهيلعقشف6لبللامئاقراهنلامئاصوهو6مهبأدوهيأداذهناكونوبكري

كرتبامإ«هيلعوهاممفيفختلاوهسفنبقفرلاهولأسفهيلعةقفضشرمألا

اوبأو«يدامتلاالإىبأف؛ليللابمايقلاورهسلانمبناجكرتبامإو«موصلا

كريغرظنننااماو«رهسلاكرتتنأامأهلاولاقلثمتيملاملو؛فيفختلاالإ

حابصلاىلاليللابمايقلاوموصلاعمراهنلاب؛انتمدخبكمايقامأو«انتمدقلا

.اهظفاحفامحكيلعكفلناوِمويلااذهدعبكنمهاضرنالف

يت١ال1مكمكحبتيصريفأمهللاقهبهومزلاًماجلمدحجحيملاملو

كلذباوضرف؛مكتمدخىلعءاقبلاعمةليللكنيتعكرةالصيفمكنذاتسأ

ىلوألاىفأرقفنيتعكرلاىلصيلاوماننأدعبماقةلبقملاةليللايفو

علطىتحملسامو«ىناثلافصنلاةيناثلايفونآرقلانملوألافصنلا

تكلفقيرطنعكانيهندقهلاولاقونالاغتشااودادزافهلاونطفورجفلا

تايحتلاةءارقلنمزلانمةهربنيتعكرلكيفحيرتستتنككنافهنمدشأ

هنأف«الوأهيلعتنكامىلاعجرافءرجفلاىلاءاشعلانمفقتترصف

.امداخكبانيضردقوةقشمفخأ

رصقمأليللالاطهتداععطقيملوهللاهمحرمأسيملوكلذىلإعجرف
هتداعبسحماقهناهنعىكحياموترهيتاولصونأىلإرطمأمأوحلااحص
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هآرفهئاقفردحأهبتناف«يوقرطموةفصاعحايروديدشدربتاذةليلىف

لخديالناكنالاقف؛ملعلاكهئاسكفرطبثبعتحيرلاويلصيافقاو

نمهردهللف؛ةشحولااهيفكبيصتسسناينباايكلثمناكنمالإةنجلا

ةمحرهللاهمحرو؛نطابلاورهاظلايتمدخنيبعماجصلخمرباصدهاجم

.ءالؤهرمأنمناكاماذه«ةعساو

ىلإباتكلالسرأذنمةسوفنشيجراظتنايفيقبهنافمامالاامأو

نوفقيونوبقرتياوراصفهلوصوبهكيلاممنمهرشبينمقتعينأرذنولبجلا

كولمهلناكو«مهرابخأنيمداقلانمنوربختسيو«قرشلاقيرطةعراقىلع

قيرطوحنارظانروسلاتافرشىدحإمزالفجورخلاىلعردقيالجرعأ
نوقباستيامويمهآرنأىلإ؛كانهنيفقاولاكيلامملانعلفاغريغنييقرشلا

لخدولزنف؛دفولالوصوباورشبيلالإاوقباستاممهناكردأف«ةنيدملاىلإ

لصواملو«قتعلانمهبدعوامبهافوف؛هربخأواولصينألبقمامإلاىلع

نملوأوهو؛الثماهلسرأف؛(جرعالااهبزاف)مهللاقربخلاهوغلبيلنورخآلا

نمعقوامهسفنيفعقوريغالةعبرأمهناملعذإو«نويسوفنلالصومثاهلاق

هءاجوفالآةعبرأليقوةئامعبرأبلطذإ«هتناعإيفريصقتلابةسوفنماهتا
ْ.طقفلاجرةعبرأ

مهلرهظأومهبعمتجامهتحارتسادعبو؛ةفايضلاراديفمهلازنابرمأف

.ناكامراسكنألانمهسفنيفناكناو«مهمودقبماتلارورسلا

ءافولابمهلاودهعتومهناوخاهبمهفلكامبو«مهفئاظوبهوربخأنأدعبو

ينيبىرجامكيلعضرعأىتحيلإغصايدهمللاقو«هسفنتباطهب

هتفرعمرادقمملعتو«رمألانمةريصبىلعنوكتلتارواحملانميلزتعملانيبو

لاقيلزتعملامالكيفأطخىأراملكو؛ثيدحلاهلدرسيراصو؛هيلاىغصأف
ريمأايهبيجتناباوصلانمناكو؛طسفسو؛باوصلاةداجنعداحانهاه
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يفيلزتعملاءاطخأعيمجىلعكلذدنعمامالاعلطأف؛اذكواذكبنينمؤملا

غولباجرو«ارورسكلذبدادزاف؛باوجلاولاؤسلايفهتليحكردأوهمالك

مثألوأةرظانملابابحتفو؛عامتجالللئابقلايفةادانملابرمألابمهودصقلا

رفسلااهانضأدقفانباودجيرتستو؛اهيفحيرتسنًامايأانعدهلاولاقفةزرابملا

ىلإقايتشايفنيقيرفلانمسوفنلاو«هبمهاممامالاكرتف؛بعتلااهقحلو
.راطقالاقبطأىدصمهئيجملناكذانييسوفنلاةيؤر

مهتأيمل«حبصلانمهئاقفرنعيدهمبيغتمايالاكلتضعبيفو
نأدعبو؛هلكأفهئاشعبنجبءاعويفناكنيجعيفطلغف«ليللايفالا

دمحاينالاقهطلغققحتذاو«اريثكجضنيملمكءاشعناىرأمهللاقهمت

؛هتفداصماعطلكنميبرأيضقأ«يريغلاهرأمل«لاصخثالثىلعهللا

ولورهسلاينرضيالو؛ينيفكيمونلانمءيشلقأو؛هنمررضينقحليالو

يفتنهادناالاىتجحضحديناًافلاخمهللانذابفاخأالو«ىلاوت

ًالاعنيعستمويلااذهيفتمحفأدق:مهللاقمث(هللاحماسال)هللانيد

مهتحارتساةدمءاهتنابرقامو«هللدمحلاومهنمتحرتساونيفلاخملانم

؛ءافحلاهكردأوريسلاهفعضأدقيداوجنا:هللاقومامالاىلإبويأمدقت

ليخنمهريغىلرتخافةلزتعملاسرافةزرابمدنعيتجاحبموقيالنأفاخأو

املكولخدف؛اهنمهبجعأامراتخيولحلالخدينامامالاهرمأف«لاماتيب
الفهيلاهبذجوهديبهتيصانىلعضبقةينبلايوقةروصلانسحاداوجىأر

اهيلعىتأىتحاذكهوهريغللقتنيو؛هكرتيفهيتبكرىلععقيداكيوتبثي
امكهبلعفوهيلاهبىتوأفيداوجبيلعلاقفهبسانياماهيفدجيملواهلك

اهنأكةتباثضرالاْفهلجرأىسرأوهناكمنعحزحزتيملهآرفهريغبلعف

نهدلابهجلاعوهذخأو؛ًالثماهلسرأفنوذربلايفةكربلالاقفريمسامبتبرض

.بعتلارثأنمهباملازىتحسمحملالمرلاو
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ةزرابملاوةرظانملا
اوبأفةعاطلاىلإةلزتعملامامالااعدمهتحارتساةدمتهتنانأدعبو

دارجلاكةمأنيقيرفلانمتعرهف؛ةزرابملاوةرظانملاىلإروضحلابهيدانمىدانف

ةمالبيذتلاجرو؛لابجلااهرفاوحكدتلويخيفحالسلاةكاشرشتنملا

نيباماهتكرحرابغعقندسونيلقثلااهجيجضجعزأ؛لاطبالاجهماهبرح

مخرلاءابطخهيفبطخو«رجانحلانيقيرفلاحاورأهيفتغلبمويف«نيقفاخلا

هيفتعفرونيغاطلامادقأناحتمالادنعهيفتلزو«ربانملاىلععابسلاو

دوهشملامويلااذهيفةرظانملارمأبمئاقلاناكو؛نيبملاقحلالهالرصنلاتايار

ججلضئاخمامهلاعديمسلامادقملاةمالعلاكلذ«نيروكذملاةعبرالانم

خيشلا«قابسلانيدايميفقبسلاتابصقزئاح؛قالطالاىلعنونفلا

تنأمدقتهللاقو؛سناينباةمالعلاىلعاهضرعنأدعبيسوفنلايدهم

.ينمملعأبتسلو
ءادبالوانلام:يدهمللاقفةنايخلادصقوأبعرلاهلخادىلزتعملانأكو

دهاعتنلملهف؛ديعبلاتيصلالانوهموقيفرهشنمبانالكو؛سانللانتاروع

دحأملعيالو«كتججاحمأينتججاحءاوسهبحاصانملكرتسينأىلع

اهناكردأدقوكلذليدهمهباجأ؛هبحاصىلعانمةبلغلاهلتناكنمب

.ملكتلامدعورتسلاىلعهتدهاعدقينا:هباحصأللاقو«هنمةديكم

دقينااركردافيتبكرتحتاهتعضوويسأرنمةوسنلقلاتعزناذانكلو

..ةيضقلابترفظو؛هيلعتزف

ناكءاملعلانمهصاوخامهنملكعمو؛فوفصلانيبامىلإاجرخامو

اباوبأالحخدو؛كلذيفالاطأوةيفالخلالئاسملاىفارظانتفمهعممامالا
قفصكامهنيبمالكلاناكىتح؛اهمهفنيرضاحلاىلعبعًصانونفو

يلزتعملازجعمثليقامىلعهلىنعمنيرضاحلانمدحأكرديالرجحلا
:ملسو
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ةريبكتكلذاوأراملاوربكف؛هباحصأهبدعوامكهتوسنلقيدهمعزنف

ايتردغ:لاقو؛يلزتعملاتهبف«ءامسلانانعاهادصغلبدحاولجر

بحاصيرخفلاواماقو«اننيبدعولاناكاذكهامو«دهعلاتفلاخويدهم

ةئيهيفمهسيئرنباوةلزتعملاسرافكلذرثأىلعزربف«كاذرزاؤيرهقلاواذه

؛باقعلاكحمريودسألاكرأزيوهو«؛قباسداوجىلعحالسلاكاشةبهرم

.بجعوةبارغيفمهلعجامهتيسورفعاونأنمسانللرهظيو

نأىلإءودهوةنيكسعمهداوجدوقيفوفصلانيبنمبويأجرخف

لكنمهوحنماهسلاةبوصمهتيؤرلةصخاشنويعلاتناكو«نيقيرفللىءارت

بوكرلادارأاملو«هترهشوةيسورفلايفهرابخأنممهغلبيامل؛فارطالا

دنعفراعتملاوهاملًافالخنيميلاةهجنمبكرفلهاجتنورظنيمهلكو
.لامشلاةهجنمبوكرلانمسانلا

برحلالاجردئاكمبمهلملعالنيذلا«ةلزتعملانمنولجعتسملاكحضف

لاقولاحلايفكلذكردأهنافهدلاوالا؛مهبحاصلزوفلااونمضواورشبتساو

ذايدلولجألحنآلاتاهيهتاهيهجلجلتيهناسلو؛فجريهبلقوًاهوأتم

.كشالبهلتاقءاج

الوهسرفهيلاىلدتفيكاورتملألاقف؛كلذنعسانلاضعبهلأسف

.قذاحلاسرافلاعمالاكلذسرفلالعفي

يهامكءاوهلايفهتبرحفذقهداوجرهظىلعيدهمىوتسانأدعبو

هحمراهلًايهوًالطررشعةينامثنزتتناكوبيغتتداكىتح؛«هتداع
هبىقلأاملوأكلذو؛بيكرتىلإجاتحتالةنكمتمةيوتسمهيفتءاجف

رامضملاكلذيفلاجمثهرمأمهلاهوهومظعتساف؛نيرظانلابولقيفعزفلا

.رئاطلاباقعلاكداوجىلعيلزتعملاعمربدأولبقأو«رئاضلادسالانالوج
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اعمربدملبقمرفمركم)

(لعنمليسلاهطحرخصدوملجك

يفةيسورفلاقرطبيرغولايتحالانونفنمنارقالاهنمىأرىتح
بعرلامهبولقيففذقام؛لاعفالاولاوقالايفعادخلاعيدبولازنلا

.لاتقلانعمهدصو

اصعماقتلامهسيئرنباوةلزتعملاسرافمقتلاىتحةعاسريغناكامو

؛دسأتسملاداوجلاكلذعمضرالاهبلدنجو«نوعرفةرحسرحسىسوم

رانترعستفلاتقلاىلإتفحزوةلزتعملاتسمحتف؛نونكملاحالسلاكلذو

بطخلادتشاوسيطولااهيفىمح«نمزلانمةهربنيقيرفلانيببرحلا
فوفصلاناتتشيوماهلانازجيبويأومامالانبحلفاناكو؛باصلامظعو

تبرضواولضدقمهنأاوأروموقلايديأيفطقسنأىلإ«ةرسيموةنميم
مهنمتامدقو«نيمزهنمرابدالااولووهللانمبضغباوءابو«ةلذلامهيلع

ادئازاليتقبويألاودجوفبويأهلتقاموحلفاهلتقامهنماوبسحريثكقلخ

كلذزييمتحصيفيكفالاو؛ةهجبلقتساامهنمالكنأكو«حلفأىلع
.ملعأهّللاومحدزملامويلاكلذكموييفًاصوصخ

ربخاف«هعارذيفةديدشةلزلزببرضلاءانثاىفسحأدقبويأناكو

ًايمدآهنظأالووهاميردأالًابلصًائيشتبرضدقينالاقو؛كلذدعباهب

ىلإعقومهيديأبهوسجامو«ًامئاقًادومعاهنيباودجوفىلتقلااوحفصتف

هنأنظيوهوهبرضدقو«بويأهبربخأيذلاوههنأاوملعفنيفصنضرالا
ناهرضياليكلهضبقميلياممهلدحالربشرادقمهقفيسلناكو؛لجر

دعبو«هببرضلانمبعتوأ؛هلمحنممثساذاهقتاعىلعهلعج

يفءاجرالوعمطمهلبيمل؛ةماتلاةعاطلابمهرارقاوةلزتعملامالستسا

.ةثداحلاهذهدعبمايقلا

الا



هلاندقو؛رخفلاهجوتيو«رفظلاهفنتكيهتفالخشرعىلإمامالاداعف

دفولاكلذىلعرطاعلاركذلاو؛رخافلاءانثلارشنىلعهلمحاملذجلانم

.روصنملايسوفنلا

هبردغلادصقيةفايضللسابعلاايأةلزتعملاءاعدتسا

سابعلايبأىلإةلزتعملاهوجولسرأ؛ليقامىلعنيمويبكلذدعبمث

الايبأف«هبردغلاهورذحونيملسملاصاوخهعنمف«مهدنعةفايضللهنوعدي

عاونأنمهلاورهظأوهباوبحرمهلصوامو«مهيلاريسملاومهتوعدةباجا
هردغةيفيكيفيأرلالدابتومهعامتجاىدلو«هبرتغأهنااونظامليجبتلا

؛هسأبةدشنمهوملعاملةظقيلايفوهوكلذمهنكميالهنأاوأر؛هلتقو

ماناذاىتح؛مونللةبلاجلاةمعطالانمهلاورثكينأىلعًاريخأاوعمجأو

ةبرقو؛هتمربريغصلجعاهيلعماعطةعصقءاشعلادنعهلاومدقف؛هولتق

ىفوتسافلكالاريثكًادجةينبلاميظعهللاهمحرناكوضماحلانبللانم

اراهظاهلكنبللاكلذبرضو«ًامظعًامظعماظعلاىقتناو؛ًالكأماعطلا

؛ًاعبرتمصخلاطسويفىوتسامث؛كلذنممهدارممهفذا«مهمامأةرقلل
ءاشعلاءوضوبحبصلاىلصفرجفلاعلطىتحميظعلانآرقلاةوالتيفذخأو

امو؛محللاوماعطلانمهلكأامنأكوثدحبالومونبال«ضقتنيملذا

.اروكذمًائيشنكيملنبللانمهبرش

هنمهوأراممهرهبأدقوهرضحأفبهذيلهداوجبلطسمشلاتعلطامو

نمًائيشمهملعتناكنموبلطيحلانايتفنا:هلاولاقو«ةليللاكلتيف

مهليخاوبكرفاورضحيلو:لجألاقف؛برحلانونفنمكدنعاموةيسورفلا

مهيفناكو؛فويسلانعًاضوعاهبلمعلاةيفيكمهملعيلنابضقمهيديأبو
ءانثايفمهامنيبو؛هلتقبمهلدهعتةوقلاومادقالابمهدنعروهشملجر

ا



هبمهىتح؛هنعلفاغتوهلنطففهبرضللايتحالايفلجرلاذخأملعتلا

لتقفهنيمينعلامو؛اتيمضرالاىلإهعرصفهيلاتفتلاو«هتبرضىقتاف

نيكبيونبقرينهويحلاءاسنبحاصو؛اهلثملتقفهلامشنعمثةينامث

نمًاعجارهجوتوليوعوبيحنيفلكلاكرتو«نكيفكيمأديزأ:لاقف

هبوسحأالو؛ًالاسوجنيوهزواجتينملق«عابسهيفداوبرمفىتأثيح

زاجو«نوفحزيمهكرتومهلجرأعطقو«هدعاسنعمهلرمشفهيلاوعراست

يداولاىلإبهذيلفهوركملامحللادارأنممهللاقفربربلاءايحأضعبىلع
ةمالسلاهلاودمحفىرجامبمهربخأهتقفرومامالاىلإءاجاملو«ينالفلا

.ةديكملاهذهنمةصالخوهتاجنىلعهللااوركشو

يبأةمالعلاويخامشلاةمالعلانملكاهتعمسامكةياكحلاهذهركذ

هيضتقيامبافحجماراصتخاامهمالكىفنارهاظلاوهللاامهمحرءايركز

ابأةلزتعملاءاعدتسانافرظنيدنعاهضمبيففالاو حاضيالانمماقملا

اماهيفهنملصحامعم؛ةميظعلابرحلاكلتنمنيمويدعبسابعلا

مهفيامكةقفرنودبمهيلاهباهذومهتوعدهتباجأمث«ًادجلقعلاهدعبتسي

نالعالبقةعقاوةياكحلانوكتناالامهللا؛ًادعبدشأنيخيشلامالكنم

؛برحلاهذهيفمهللخدالهوعدنيذلاناكوأاهدعبالًايمسربرحلا

؛ةقيقحلابملعأهللاو؛اهركذناخيشلالمهأو؛ةقفرهعمبحصتساهناو

نأدعبو؛سافورصمنيباميفينزرابيًالباقميلنأملعأاللوقيناكو
اولانو«ميظعتومارتحانيباهوعطقيلايلومايأيف(ترهيت)نممهرطواوضق
لضافأو«ءاملعلارباكأنمءاعدلاباودوزتومامالانمهجوتلانسح

رخفلانطوممهزعرقمو«مهنطووحنمهتنعأاوفطعءايلوالاو«نيحلاصلا

سوؤرلاعفترمممهلاوممقلايلاعخماشلادوطلاكلذكاذذا؛ءالعلاو

عبنمولاجرلانملوحفلاعمجمو«برغلالابجديس(ةسوفنلبج)سوفنلاو

.لادجالبتقولاكلذيفلوقنملاولوقعملامولع

79٠



هللاهمحريخامشلاركذ«تاماركوةريثكرثآمولئاضفةعبرالاءالؤهلو

.كانهعجارتلفاهنمًاضعب

هركذامءرفسلااذهيفيدهمةمالعلاتاماركنمركذلابرثؤيامو

رحل(ترهيت)مهعوجرءانثأقيرطلايفمهتيبخأاوبرضمهنانميخامشلا

لاقفمهلترطخًارومأنونمتيمهعمسفةيبخالاجراخيدهمناكو«مهباصأ

الايانمامرخآلاقو؛ًادرابًايفاصًانبلالارحلااذهيفىنمتأال:مهدحأ

ةنيدم)برقبةفورعلملاةريزجلابرقبنيعيهو(لدنيأ)ءامنمةبرش
مهيلالخدمهنمكلذعمسامو«ثلاثلاهانتامىلعفقاملو«(سورش

هوطعافءرسلانمهيلعمهعلطيسامنامتكىلعهقاشيموهللادهع«مهلأسو

ىنمتنملاهنمبصو«مهبارشاهيفمهلةبرقءاكولحفكلذىلعدهعلا
؛(لدنيأ)نيعنمهناىفكشيالءامءاملاىنمتنلو«ًاصلاخأنبلنبللا

لضفاوركشو«مهبلاطملينىلعهللااودمحف؛ًاضيأهانتامثلاثللبصو

نأىلإريسلااودجو؛هيديىلعةماركلانمهوأراملهريقوتيفاودازويدهم
الوبرحال«لابلاحيرتسمًايضارترهيتبمامالااوفلخدقو«لبجلااولصو
؛ءاهتنمنمالاغلبو نامزلارورمبرمالايسونتنأىلإ؛قافنالوقاقش

لوخدلابدهعلايبيرقونسلايثيدحنمعئاقولاكلتضحيملنمثدحو

؛قافنلارذبمهبولقيفتبنفةورشلايلوأو«لاجرلانمنيدودعملاةرمزيف

؛ىرخابورحوعئاقولوصحلًاببساوناكف؛ةنايخلامسمهيفىرسو
؛لاجرلاولاومالايفةيوقلارئاسخلاوتازيهجتلاقاشمهتلودومامالاتلمح

نمهريغهركذيملهجوىلعةلصفميكلاملاريغصلانبااهركذدقو

.ةمدقتملاةدعاقللًاقبطلامجالاليبسىلعاهذخف«نيخرؤملا

امن



مامالااذهلىرخأبرح

نمامهريغوةتازموةتاردسنممهريغوربربلالثابقةداعترج(جوزمم)
بازلادالبنماهيفنوعمتجييتلامهناطوأنماولحترينأ«يداوبلالهأ

ةيدوألانماهيليامو(ترهيت)يلاوحىلاعيبرلانمزيفتاهجلانمهريغو

يرجيالو«نمألاعمعاستالاوبشعلانماهيفامل؛تاباغلاولابجلاو
مهبابحأومهبراقأنمناسحالاوتافايضلاو«ماركالانمةداعمهئاسؤرل

صتخياميفيأرلايفمهتكراشمعماهراجتواههوجونمو«ةنيدملابمهنيذلا
.محرلاةلصوهللايفروازتلاىقحءادألومامالاو«مالسالاحلاصمب

لهأرودصيفقافنلامسىرسوداسفلاسجاهرطاوخلايفراداملو

نمةنسيفهللاءاضقنملاحترالاناك؛ةنيدملالهأنم؛دانعلاويغبلا

نمءاجفةداعللًاقراخ؛(ةنسلاكلتخيراتريغصلانبانيعيملو)نينسلا

رئاشعلاكلتءاسؤربةنيدملاتألتماىتح«ىصحيالقلخةقرفوةليبقلك

لئاسوثبلةصرفةنيدملالاجرنمقاقشلادصقنمو«داسفلابابرادجوف

نمةلفغنيحىلعموقلااولامتساف؛مسدلايفمسلاعقانرذبو«ءاضغبلا

اولاقو«هتطرشباحصأوهتاضقومامالاةالويفنعطلابمهوجانومهسفنا

لبقيو«لوقلامكلعمسيفايضالامركأنممتنأوانيلاهللامكقاسدق:مهل
ةالولاءالؤهلزعهولأستلمامالاىلإلوخدلامكيلعنيعتدقو؛حصنلامكنم

ريبخلاملاعلاىلعىفخيالو)«مهتريسسانلادمحينمممهريغبمهليدبتو
ليحكاردامدعو؛ةيرضحلاةسايسلالهجنميداوبلالهأبئاغهيلعام

؛مهسوفنيفكلذرثأف«(ةيدابلابابرأرئاسنأش«رضحلالهأدصاقمو

ميظعءرملالانيهب؛ريبكناكمبنيدلاىفةحيصنلانمكلذنأاونظو

ْ.هبردنعتاجردلا

بسحمهاقلتاولخدامو؛مهلنذافمامالاىلعاونذأتساواوعمتجأف

اذا



ماقةيحتلاتارابعلدابتدعب«ةلباقمنسحأمهلباقوةشاشبلكبهتداع

تجضدقنينمؤملاريمأايكتيعرنا:لاقوهيلعىنثأوهللادمحفمهملكتم
بلطنكانئجدقو«كتطرشبمئاقلاو؛كلامتيببحاصو«كيضاقنم

مهءاضرزوحتكلذبو؛مهرايخنمهنوضرينمبمهريغبمهلدبتستنأكنم
.كالومءاضربزوفتو

دفونمهللامكازجمهللاقو؛بلطلااذهلحايترالامامالارهضأف
تضوفدقاذنأاهومكلثمناكنمهدقتفياممالسالانممتدقتفادقف«ًاريخ

.همدقألكلذلًالاصهنورتنميلاونيبف«كلذيفرمالامكل

اوفرصناو«هيلعهوحرتقااميفمهفعاسذا؛ريخبهيلعاونثأوهلاوعدف

نمحالصالالهأوهداوقوهتلودلاجرهوجومهدعبمامالاىلعلخدف

تيلخأو«مهعمجأبمويلاكوتأانناوخالابامهلاولاقو؛نيملسملاةعامج

!؟حالصىلعاولدوريخباوراشأمهلعلو«مهريغتبجحوسلجمامهل
تأسأدق:هلاولاقواومتغافهبمهباجأامو«ًالصفمهولاقاممهلركذف

دقوكلذفيكو:لاقف؛كلاجرونيملسملاكناوخاعيمجىلإوكسفنىلإ
حالصالادصقلمهنمكلذناكول:اولاقف؛!؟اططشاولأساموًاريخاولاق
اودارأنملزعكولأسمهنكلو؛لآملانسحلو؛رمالاناهلهللايفةحيصنلاو
هوبلطامتلعفاذامث؛ةماعلابولقكنعاوفرحيلببسنودبكلاجرنم
كيلعاومقندقنيملسملانانيلئاقكلذدعبكوتأو؛كلعفاودمحوكوركش

مث«كوعولختيبأناوكوركشكلذىلإمهتبجأناف«اهكرتافىرخأءايشأ
اوعمتجيملنيملسملاناكلاولوقيناهولأساملكىلإمهتبجأناونمأتال
نوكيو؛كيلعاوعمتجيىتحمهرمأمهيلاددراف«كرمأءادتبايفكيلع

.كفرشيفةدايزكلذ

.داهطضالاسأوداسفلانيعوهاذهمهلاؤسفلاحلكىلعو

ب



رسكردأنأىلإ«نيمالكلايفركفلادانزحدقو«رظنلامامالانعمأف

مهلينممدقتدقونآلايأرلاامو:لاقف؛دئاكملانمهيفنمكامو«بلطلا

نا:هلاولاقف؛؟لاقاميفعوجرلايلثمبلمجيالو«هومتعمسامباوجلانم

زاجنالًادغكيلااوعجراذا:اولاق؟كلذفيكولاق«لهسكلذيفرمالا

يفيأرلايفمهتكراشمنعانلىنغالًاناوخامكلوانلنامهللقفدعولا

عمجامثانعممهروضحبجيف؛ةيلوتلاولزعلانمهيفاملاذهكميظعرمأ
.هللاءاشناباوجلاةنوؤمكيفكنفمهنيبواننيب

مهدعواممامتالمهلنيعملاتقولايفمامالاىلعموقلالخددغلايفو

-لاقفدعولابءافولامامالانممهمدقملأسهسلجمنملكنكمتدعبو«هب

نمىرأينكلو؛لبقنمهبمكتدهاعامىلعينا: هنعهللايضر

رييغتنمهيفامل«انناوخانودرمالااذهلثمبرثأتسننأمكبويبحيبقلا

تقدص:اولاقف؛فالتخالاويأرلاتاتشلنيبجوملامهرطاوخرسكومهبولق

؛لاحلايفاورضحفمهبرمأف؛انلنيقفاومالامهارنالو؛مهرضحأفتبصأو

مهلاونيبف«متعمتجاهلجألاموٌعرسشأهبامجمكناوخااوربخأكئلوأللاقو

نعهللامكازج:مهلاولاقف؛مالكلانممامالانيبومهنيبرادامكلذدنع

اذهةلعنايبمكنمبلطنانناالامامتهالااذهىلعًاريخهلهأومالسالا

نودبلزعلانامكلثملقاعلكىلعىفخيالذا؛هيلايعادلاوبلطلا

نعأشنيدقاملمامالانمردصينانكميال؛ةحضاوةحرجونيبببس

مامالاهلعجيىتحكلذبجويًائيشمتملعنااوزربأف؛راضملانمكلذ
مكناىرنالفةاعسلايعسدرجمللزعلاامأو«رطاوخللًاربجمهيلعةجح

اذهاولاقنأالامهنمنكيملف؛لقعلاوةياردلانمهيلعمتنأامعمهنوبلطت

.سمالابمامالاعمانقافتاناكاذكهامو«مربمرمأوثداحيأر

نملزعنودرمأيفاولخديالنأىلعنيفلاحًاظيغنيثلتماوجرخمث
اغا



فيفلمهيلامضناومهلئابقنيبمهربخعاشف«مامالاةمكاحموأهلزعاولأس

ىشفوكلذيفتاشقانملاترهظو«مهيأرىلعناكنمو«سانلانم
نمهتعجارمبجتنموهتلودلاجرمامالاراشتساف«هقرخعستاوفالخلا

جرحبمهمالعاو«مهيلاظعاوملاءاقلابهيلعاوراشأف«ملعلاويأرلايوذ

امعاوهتنيملنا؛قاقشلانمهولحتناامةبقاعءوسبمهراذناومهفقوم

بجيفةاغباوناك؛ضرالايفوتعلاودانعلاالااوبأواورصأنامث«نولوقي

تغبناف):ىلاعتهلوقبًالمعمهلاتقومهعدرنيملسملاومامالاىلع

.(هللارمأىلإءيفتىتحيغبتيتلااولتاقفىرخالاىلعامهادحا

دانعلاوضارعالاالامهنمريملوةراشالاهذهىضتقمبمامالالمعف

.فيسلابمهعانقالرمشف؛ةنتفلاةراثايفيعسلاو

الاناكامف«مهيلازربهعمنمو«باهولادبعكلذىأراملف:لاق

؛ًايلوممهلاوعبتيملواولوو«ذشنمالا؛ىعرصمهعيمجوالارصبلاحملك
تلوو«هعمنمبًالفاقباهولادبعفرصنامث«حيرجىلعمهلاوزهجأالو

تازازحتيقبو«باهولادبعلرمألاكلمتساواهعضاومىلإةيعادلالئابقلا

لقتناويوقوباهولادبعرمأدتشامث؛لتقنمرئاشعبولقيفسوفنلايف
.(ه١)كلملاىلإةمامالالاحنم

«جوزمم»كلذلهعمةلاسمينببرحوةتاولةليبقنممامالاجوزن

ءاسؤرنمبلاغلاىفاولختاملق«ددعلاةريثكلالئابقلانأىفخيال

لئابقلاتناكدقومهيلانيبستنملاو«عابتالاةرثكيفنيتوافتمنيددعتم

ةليبقلاكلتةراوهىفتناكفلاونملااذهىلع؛(ترهات)ءازابةنطاقلا

نوفرعيوسوالامهللاقي«نومدقمءاسؤرةيضابالانمةضيرعلاةليوطلا

لئابقنماهريغلليقو)«ةتاولةليبقسيئرلمهيسئربرقتف؛ةلاسمينبب
ا



هبناجزيزعتىلإًالصوت؛هلتناكةنبايفهترهاصمدصقب(ةريبكلاربربلا

.هيلاةليبقلاكلتمضب

ةردابملابمامالاىلعراشأ؛كلذةقيقحبملعوةريصبهلنمسحأاملو

نمباهجيوزتيفىعسيوااهجوزتيوتنبلابطخينأب«رمالايفالتىلإ

تنبلاةليبقبماحتلالانمهلاداعباو؛سيئرلاكلذةكوشلافاعضإهرشنمأي

داسفلاىلعداحتالالوصحنمءاقتا؛ةرهاصملاقيرطبنيتليبقلامامضناو

نمنوفاخيمهناف«نآلاىتحمهتسايسيفكولملانأشاذكهو)بصعتلاو

ءاسؤرلانمًاعابتاهلوآرنملكلنونئمطيالولئابقلانيبقافولالوصح

؛نيرئاثلاروهظونتفلانمًابلاغكلذنعًاشنيامل«فئارطلاباحصأو

.(عئاقولانماهيفنودامبخيراوتلاهبتدهشوةبرجتلاهبتضقامبسح

سيئرلاىلإكلذربخغلباملوءاهجوزتوتنبلامامالابطخكاذذاو
داوىلإاهنملحتراو«هتنيدميفمامالانكاسيالنأىلآو؛بضغيسوألا

تمضناكلانهو؛ةيندملانملايمأةرشعوحندعبىلعةراوهىلإبسني

ةطخمهتديقو؛قحلالبسمهبتقاضنممهبضغلبضغنمو«هتريشعهيلا
نلعأةريبكعومجيفراصاملو«ةماقتسالاةداجنعغميزلااومارو«لدعلا

.فالخلا

؛برحلارانتدقوأنأىلإةيداغةحئارنيقيرفلانيبةاعسلالزتملو

فرعيكانهرهنىلعلاقبلًادلوةراوهلةراغلوأتباصأفتاراغلابتأدبو

؛ًائيشهلامنمالو«هلاحنماوريغيملو«هوكرتوهولتقفهللادعسيبأرهني

ملاملو؛هلحورالوهوباصأفمالغلاسانلاردتبافةيندملاىلإةحيصلاتراثو

اودقفنأىلإهعاتميفنوثحبياوراصمث«رمالايفاوراحًارييغتهيفاودجي
.هعبصأيفناكامتاخ

نميلسملللحف؛بلسلاولاومالااولحتسادقءالؤهاولاقواوربكف:لاق

ذه



برحللٌؤيهتلايفمامالاذخأو«بارتلاهوراوومهليتقاولمحف«مهلاتقمهماماو

عمتجاوعاقبلاألمامًالجروًاليخركسعلانمهلعمتجاف؛مهيلاجورخلاو

.مهلثلعمتجيملامعومجلانمنيرخآلل

لاق

دبعجرخو«قلبأسرففلادحاونولنممهليخيفاودعىتح
لصتاو؛هللاالإاهددعملعيالعيمجيفةنيدملانمهركاسعبباهولا

رهنىلعاهبئاتكتأبعواهعومجتعمجف؛سوأينببباهولادبعجورخ

تلحرفهتلحاربرمأفحيرهتباصأدقباهولادبعناكو:اولاقنالساهللاقي

نمًأالجرهتلحاردئاقوةسوفننمًالجرهليدعلعجو؛لمحماهيلعلعجو
كحيوهللاقيف:لاق«ًاديورًاديورهللاقيو؛لجعاميردئاقلاناكو«ةسوفن
.(ه١)ناركسعلاىءارتىتحريسيلزيملف«كلذوهلوقيفًاديورليقامن

«جوزم»

ةنميمبرحلاناديمىفليخلاتلاجو؛هفوفصوهداوقمامالابترف
نيبامهرابغدسفلاتقلامحتلاو؛نيفصلانملاطبالاتلزانتو«ةرسيمو
اسرافىأربلقلاو«لامشلاتاذونيميلاتاذمامالارظناملكو«نيقفاخلا
؛حلفأكنباوه:هللاقيف؟سرافلانملوقيف؛بئاتكلاخودونارقالاقاف

الرادتقالااذهلاثمابلانتامنااهناف)ةمامالاحلفأقحتسأدقهبًاجعملاقف

.(هريغب

نولتتقيسانلالزيملف:لاق«ةمامالاهيفهلتدقعمويلوأناكف:لاق

.(ها)امدمويلاكلذىلسيداولاسنأىلإربدلاضعبلمهضعبيلويا

7



هعقومنعودعلاحزحزتمدعو؛نيقيرفلاربصمامالاىأراملو(جوزم)
دازو هبضغدتشاماهمسلاكلتبحسيفناعملاهقربلوماهلازحتفويسلاو

فخويسوفنلاهليمزعزففانبمدقتوماطخلامزرانيدايىدانولقشلايف

فخدق:هلليقف؟لمحملالابام:لاقكلذبرعشاملو«هبمامالاحجرف

لاقف(برحلايفتابثلاةسوفنلنافالاوداوجلاوبكيدقو)يسوفنلاكليمز

هعمنوديزيففخييسوفنلاولقثيمامالاومدقتيرانيدلازالو«رجحبهولقث
ةعاطللناكتساو؛ناجنيلبجبقحلورابدالاىلوو«ودعلامزهناىلإًارجح

هنباىلعلبقأف«رفظلاورصنلاهتيارفحيمامالاعجرو«ةنتفلارانتدمخو

.ةماماللهحشروهيلاهبرقوحلفأ

لاق

تحتنمءاطعلاوهيلاجئاوحلاترادو«نوعطقنملا(حلفأليأ)هلعطقناو

.(ه١)هدي

امكناكناىلإ؛مدقتيفهتلودو«ةحاريفكلذدعبمامالاراصو

.كلذدعبهفصو

هلعمتجادق«ًارهاقًاناطلسوًامخضاكلماذهبهولادبعناكو:لاق

ملاممهنمهلنادو؛هلبقيضابألعمتجيملام مهريغويضابالارمانم
هناىتح؛دحألعمتجيملام؛ةدفحلاوشويجلانمهلعمتجاو؛هريغلندي

ةنيدمرصاحناىلإهتمهتغلبدقلهنا؛سانلانمةعامجيلىكحدقل

.(ه1)ناسملتاهللاقيةنيدمىلإهرسأببرغملاكلمو«سلبارط

يليامماهمكحةياهنيهو«رئازجلالامعانمنآلاناسملتةنيدمو

ءركذلاقحتسيام؛ةمهملاعئانصلاوةبيجعلاةنيبألانماهيف؛سافةكلم

سنوتةنيدمناكسنعكلذيفنيديعبريغ؛ةفاظنوةيهافرولوأاهلهأو
اال



ًابرغةراجتلايفمهلو«رصعلااذهببرغملايفةراضحلاوملعلاوبدألاتاذ

ةلودلاءاليتسادعبنارمعلايفترحبتسادقو«رادتقانسحًاقرشو

ليهستنماهيفىرجامباهتراجتتمو«رئازجللًاعبتاهيلع(اسنرف)ةيجنرفالا
دعبتاليتلا سنوتورئازجلارطقندمنماهريغكلقنلاو+تالصاوملاقرط

حورخفانناكذا«ضعبلاهضعبنعبيترتلاولكشلاوعضولايفاهلك
يفاهنونفواهعاونأفالتخاىلععئانصلاثبوةيرصعلاةراضحلاونارمعلا

.ةدحاوةلودلكلا

ةسوفنليجبهرورموجحلاةضيرفءاداىلعمامالامزع

ءاليتساو؛دايقنالالامكهتلودعابتارئاسنمهللاهمحرمامالايأرامو

دانعلاووتعلاةموثرجو؛داسفلايعاودعاطقناودالبلاىلعةيفاعلاونمالا

؛دوجولارونقالطالاىلعقلخلالضفأحيرةرايزىلإًاقوشتمنح
«راربالاهلآىلعوملسوهيلعهللاىلصدمحمانديسدوهشملامويلاساربنو

نيعتنمبهناهللاهمحرهسفننمملعدقو؛ةرهاطلاةسدقملارايدلاكلتىلاو

نمهلضفنمهّللاهاتأاممهيدلامل؛مظعملاجحلاةضيرفءادأبمايقلاهقحيف

يلوأمظاعأنمةمامالاءابعأهلمحتلبقهللاهمحرناكذاةعساولاةورشلا

نادوسلاكتاهجلاوندملارهشأيفهتراجتتناكف؛هرصعيفةرفاولالاومألا

هسفنىلعًادهاشلاقىتحقرشلاندمنماهريغوةرصبلاونميلاوزاجحلاو

نباوانأالانكأملول)هانعمامةمعنلاباثدحتو«ىلاعتهللًاركشىنغلاب
؛(ةيعرشلاقوقحلانمانيلعامبنيملسملالامتيبانينغألنيغلزنباوينرج

فالآةنسلايفهتاكزتناكميظعحالفينرجنباوةضفوبهذوذوهف

؛لبجلاكمايأةفاسمنمىريهعرزردنأناليقو؛ريعشلاوربلانملمح

هلنانوخرؤملاركذفولالاتائمبدعيامكلذنمهلمنغولباوذنيغلزنباو

اهه



.رامحفلأرشعينثاهدحوريمحلافنصنم

ايندوًانيدبلاطملانمهيلعامىضقو«تاعابتلانمهتمذأربأنأدعبو

يفربلاعمزاجحلاىلإهجوتو(هتجوز)هعمًابحصتسمهداوجنّتمىطتما
ةمامالاباهيفهلاوفرتعا؛امايأهيفماقأورمدلبجىلعرمف«ريبكعمج

.راردمبفرعيالماعمهيلعلمعتساو«ةرشابمةعيبلاهلاومدقو

(تلالت)هللاقيعضوميفهبروهشمىلصموريبكدجسملانههلو

ريسلابحاصركذدقو«هدوعقدنعهسأريواستاهيلادنتسيناكةماخرهيف

ردصيواستهتقوىفاهناةعساتلاةئاملارخآءاملعنموهوهللاهمحر

نيواطتيداويف0ةينبلاميظعحلفأهنباكهللاهمحرهنأكو«فقاولا

هللاهمحريخامشلاةمالعلاهبارخحلصأًاضيأىلصم«ةيقيرفأةهجب

.هللاهباثأهريسيفهاكحامكبرعلانمهيرواجمةناعاب

وهامنيبو؛ةسوفنلبجدودحلخدنأىلإرمدلبجنممامالاراسمث

كلذناكو«دربلادّتشاوءرطملاهكردأذاةيبرغلاىرقلاولزانملانيبريسي

ةيرقيهو؛(سورس)ةنيدملبجقوفةئئاكلا(وغيو)ةيرقنمبرقلاب

دصقف؛اهئانبةعنصناقتاىلع؛ةقيتعلااهموسرواهلالطالدترظنملاةليمج

الوءاطغال؛دباعدهازلجرراداهدجوف؛اهيفيدهمةمالعلارادمامالا

.ريبكبعترطملاودربلانمهعمنمومامالللصحدقو«ءاطو
يفةطسباذ«ًارظحتمًافرتمًالجريدهمةلاخنباجرفخيشلاناكو

؛ايندلانعضارعالاوفشقتلايفهولغىلعًايدهمبتاعامًاريثكو«لاملا

لوقو(ايندلابالانيدلاميقتسيال)مهلوقلاثمأناسحتساىلإليميهنأكو
:رعاشلا

اعمتجااذاايندلاونيدلانسحأام

لجرلابسالفالاولهجلاحبقأو

اهأ



هقلعتوايندلابهلاغتشاىلعهبتاعيو«ةيضقلاهيلعيدهمسكعيف

يدينيبترهيتبةرمتاذاعمتجاامهناىتح«ادئازًاقلعتاهعمجبابسأب

نايدهملاقف«هبحاصامهنملكهلاكشف«لبجلاىلإهمودقلبقمامالا
؛هترخأبرضيداكىتحهايندبلغتشادقنينمؤملاريمأاياذهىتلاخنبا

فجحأىتحهترخآبلغتشادق؛يتلاخنبااذهًايدهمناجرفلاقو

؟نينمؤملاريمأايانمبيصملانمف«لبقيملوكلذنعهتيهناملاطو؛هايندب

دعبلبجلاىلإاذههمودقناكناىلإاباوجامهلدريملومامالاتكسف

بابسأرفوتمدعنمهانفصوامىلعيدهمرادبوهامنيبو«ةددعتمنينس
لقنهنمبلطف«هتبيغنمهتلاخنبالبقأذا رطملاورفسلاةقشمنمهتحار

مهباودلومهلايهو«مدخلاترضحلاخلايفو؛هفعاسفهيلاهعمنمومامالا

؛ءاطغوةداسووًاشارفمهنمدحاولكلصصخو«تالحانممهيفكيام

انوناكدحاولكلمدقو«رطملابةلولبملامهباوثأرشنو«ةرهاطةفيظنابايثهلدبو

 رخافلاماعطلاعاونأنممهافكاملاحلايفمهلرضحأو«همامأرمجلانم

امريخلانمهيدلامممهيلعطسبو؛ريعشلاوفلعلانممزلامبمهباودمركأو
.ةماتةحاريفمهلعج

دق:هللاقوًايدهماعدف؛ةمدقتلملاةياكحلامامالاركذتكاذذاو

دقو (ىلوطًادينيدلاةماقايفايندللنأل)يدهمايكتلاخنباكجاح

كلتةلفغنيحىلعتقوبرقأيفجرفراضحتسانمموقلابجعت

مهنأكو«سرغللاهدعاناكراخفسباحماهنالاقيو؛اهلكنيناوكلا

ليلداذهو؛ندملاىفمويلاسانلااهلمعتسياموحنىلعاهنولمعتسياوناك

؛لسكوةلاطبلهأال؛ايندلاونيدلللمعوءانتعالهأاوناكمهنأىلع

يسوفنلايئاشواملارصنيبأةمالعلاهناوأماماوهنامزميكحلوقدحىلع
.هللاهمحر

"ى



امزاحمئازعلايضامىتفبحا

رمشتقلابًالماعىرخأوايندل
هبابحرمالتامونلاوخأامأو

رثدتلملادكارلاموثحج+لابالو

بعتنماهيفحارتسا«ًامايأ(وغيو)ةيرقيفمامالاىضقنأدعبو
رومزينبنصحبرقبةطسوتمةيرقيهو؛(يريم)ةدلبىلإلحترارفسلا
ءاثعشلايبأةدلبو؛يتيدرتلاىيحييباةدلبلو«خيراوتلايفروهشلملا

عرولاوملعلابةسوفنلبجيفنيريهشلاءاعدلايباجتسميتوتنسلا

نابجرلاةيحانباذهاننامزيفةيحانلاكلتفرعتو«ةرهابلاتاماركلاو

؛مسالااذهبنومسيبرعبءاهنماهسوفنءالجواهبارخدعباهنارمعل

وطاسقمكاحلنآلامكحلايفةعباتيهو؛كلاممامالابهذمبنوبهذمتي

يتلاخيراوتلايفةروهشملاوداجةنيدممسابةامسملا(وداج)انتدلبيفميقملا

فصنرادقمبالااهنعدعبتالو اهتسوفنفعضدنعبرعلالئابقاهتبرخ

.ًابيرقتليم

كلذربخوجحلاىلإباهذلانممامالاةسوفنعنم

نميأرلاباحصاوءاملعلاعمتجاجحلاىلإمامالاهجوتربخىشفامو

قرشلاكولمردغنمًافوخهلضرعتلاوهعنمىلعاوقفتاومهريغوةسوفن
مهنالو«مهلراطقالاكلتيفكلملانالهيلعمهضبقنموهب(سابعلاينب)

.ديدشبعريفهنماوناك

مهملكتمماقمهسلاجماوذخأواولخداملو«مهلنذأفهيلعاونذأتساف

تمقوةريسلاتتسحأفنيملسملارومأنينمؤملاريمأايتدلقتدقكنا:لاقو

اً



اناو؛ةينلاثبخودقحلانمكوحنقرشلاكولملامكافخيالو«لدعلاب

عيضتوانتبيصممظعتفكلتقىلعًادحأاورغيوأكيلعاوضبقينأفاخنل

نأىلعيأرلانوملسملاكناوخاعمجاكلذلو«ماكحالالطعتتوقوقحلا

دروهنال)ةصخرلابًاذخآعوجرلاو.كلذكرتيفةراختسالابكيلعاوريشي

حلاصموةمامالارمانمهبتفلكامو«(هصخرذخؤينأبحيهللانأ

.ىلاعتهللادنعميظعءيشلدعلاةماقاونيملسملاومالسالا

قلعتةدشمهلنيبنيدلابمامتهالانمهورهظأامبمهيلعىنثأنأدعبو

رهاظدمتعملوقبالاعوجرلاهنكميالهناو؛ةسدقللاعاقبلاكلتةرايزبهبلق

ءاملعلوقبذخالاىلإنئمطيملهنأكو؛بهذملاءاملعرباكأنمةجحلا

عجرملاناكو«قرشملاءاملعلوقبهتيوقتدارأووههملعامبو«هدارفناببرغلا

بيبحنبعيبرلاثدحملاةمالعلاكاذذاقرشملايفانباحصالىوتفلايف

باتكبالوسرامهيلامامالالسراف امهنعهللايضر دابعنباةمالعلاو

داعنأىلإلوسرلاراظتناىفىقبو؛كلذيفامهيتفتسيهدنعنم

ثيح؛هنعجحينلةرجالاءاطعازاوجعيبرلاباوجنمناكف«باوجلاب
كولمنمهسفنىلعهفوخعم؛مالسالاونيملسملارمأبًالوغشمناك

ناكنمعةيلكلابجحلاضرفطوقسدابعنباباوجنمناكو«قرشلا
.(هنيعبهلقنتىتحامهمالكىلعرثعنملفسألكبو)ةفصلاهذهب

حتفب(ادزمت)ةدلبنمًالجررجأتساو؛عيبرلالوقبًاطايتحامامالاذخأف

لبجةيحانىفةريبكلاىرقلاىدحانميهو؛يازلانوكسوميملاوءاتلا
هجوتنأدعبوةيكلاملابرعلانمليلقاهيفو؛ةيضابالابنآلاةرماعوطاف

يفلبجلادالبرهشأنماهنأكو؛(يريم)ةيرقبمامالاماقأجحلاىلإريجالا
نيبًاطسوتءاجاهنالكلذلعفوأهتماقالاهراتخاكلذلو؛دهعلاكلذ
؛باهولادبعيديسدجسمبنآلاروهشملاهدجسماهيفىنبو«لبخلايفرط
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طلستبدالبلايفمهقرفتو؛اهلهأءالجبةدلبلابارخلهعضعبمدهتدقو
يفنابجرلابرععضيتقولااذهيفو«مهتلقدنعةراغلابمهيلعبرعلا

ةقرسلانمهلانيمأتمهعورزهميرحنمدعيام؛ضرالانمهيلياميفوهطسو

دجاسملاكلتلهنودهاشيامل«يداوبلابوىرقلانمريثكيفةداعلايهامك

كلانهمهيلعانهبناملاطو؛نودسفلملااهباهىتح؛تاماركلانمتاماقللاو

نمتاهجلالكيفةماعلاهيلعاملائيشمالكلانغيملو«لمعلااذهىلع

؛ةريغصلاىرقلاويداوبلالهأكلذبًاكسمتمهدشأو؛دئاوعلابكسمتلاةدش

يفتناكناو«نيدلانمةداعلانودعيدقمهناىتح؛اهيفملعاليتلاو

مهباودنولخديف«مارتحالاىلإالصوتةمرحلانوكتهيمهارتفةيصعممقاولا

ةكربلاداقتعابهلةيامحمهعرزهيفاوعضيلثورتو«هيفلوبتفدجسملاىلإ
ىقبامو«ربكلاوعاستالاةياغيفهتدجوف«ارارمدجسملااذهترزدقو«هيف

بيترتلانسحنمهيفناكامىلعلدي«هضاقناولوالاءانبلانمهيف

يلايللاهيفءاضأو«ميظعلاركذلاسلاجمبمامالااذههرمعاملاط«ةعنصلاو

هسوردبلاغنا:لاقيواهنونففالتخاىلعسوردلاءاقلاوةدابعلابلاوطلا

.اهمتيملوةصاخةالصلالئاسميفكانهاهماقأيتلانينسعبسلايف

ىدتعهاامنايبتلارهاوجونايبلارردنمةدملاكلتيفرشندقفةلمجلابو

؛ةرهازمولعنملفاغلكهبهبنتو؛ملظملكهبءاضتساو«لهاجلكهب

هلتعضخمأو«بابلالاهيلعتفطع؛ةرخافثيداحأو«ةرجازظعاومو

ءاملعلااهدقعكلسيفمظتناوبيهملاهسلجمةقلحتعستاف«باقرلا

نمحالصلالهأودابعلاوءابدالاوءاملعلاوءاهقفلانماهمأونوخسارلا

مهايازمومهرخافمثيدحًالميو«رودصلامهركذجلثينممهريغوةسوفن

.مهنعيضرولكلاهللامحرف؛روطسلاورتافدلا
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هللاامهمحر مامالايهتيفةديبعيبأةياكح

تاعورزملاضعبتدسفأهباودومامالاليخنا«خيراتلايفنودامو

دبعةديبعابأربخلاغلبف«اهلامهاوةاعرلانواهتباهاعرملةرواجملاراجشالاو

ةميكشلاديدشناكو؛هرصعةمالعلسابلالجرلاكلذىنوانجلاديمحلا

يففاخيالهاجلاديعبةمهلايلاع«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمالايف
ىتأف؛ةغلابةحاصفو«قئافدهزودئازعروو؛ريزغملعاذ«مثالةمولهللا

ضباقوهو:لاقمزليامكملسولخدامو«هلنذأف؛ًانذأتسممامالاىلإ

ءارقفلاوءافعضلاتيذآدق؛نينمؤملاريمأايماماللًابطاخمهفيسىلع

كنيبواننيبلاحالاو؛ةرضملانعاهفكف؛كتاعرلامهالكليخبىماتيلاو
وبأناكنا:لاقو؛ًاركفمنمزلانمةظحلمامالاقرطأف«(فيسلاينعي)اذه

كلذكرمالانورضاحلاهللاقف؛اذهوهف؛رطقلااذهنمءيشيفةديبع

نمعمهانلأسو؛مهلاحانبجعأوترهيتبانورازنيذلاخئاشملاقدص:لاقف

هناكمبرقمثةديبعوبأوهو؛انمريخوهنمانكرت:اولاقفلبجلايفهوفلخ
ةرامالكلذدعبهراتخاىتح؛هذنعهتبحمتخسروهتلزنمفرشوهنم

فحجمراصتخاهوركذاهيفو«انيخرؤملكةياكحلاركذيتأيسامك؛لبجلا

لوصودعبتعقوةياكحلانامهوياممهمالكيفلب«ماقملاهيضتقيامب

ابأنافًادجلقعلاهدعبتسيرمأوهو«اهيفهتماقاويريمةيرقىلإ«مامالا
؛هنعمهفتسيىتحمامالاهلهجينانكميال«هترهشوهردقةلالجعمةديبع

لاحتعقوةيضقلانالاقينأبسانملاف؛هلبقًادحأفرعينأنكمياللب

هعامتجالبقو«وطاسفةيحانهلوصولبقلبجلاىرقنيب«مامالاريسم
تاهجضعبىفًارفاسمناكةديبعابأنالاقيوأ«ةهجلاكلتلاجرب

ىلعو؛عقاولابملعأهّللاو«هتماقاومامالالوصودعبالاتأيملو؛ةديعب

ةالابملاةلقنم«ةيضابألالاجرلناكامىلععطاقليلدةلأسملافلاحلك
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؛اهبابرأنمدشارملالوبقو؛حللعوضخلانممهتمثالناكامو«نيدلايف
نمكلذيفو؛ماتلاءاضرلاورابتعالاومارتحالاةدايزباهيلعةأفاكملاو

.عيمجلانعهللايضرىفخيالامحئاصنلاءادبايفبيغرتلا

سلبارطةنيدملمامالااذهةرصاحم

تاذفارطالاةعساو«ذاخفالاةريثكةليبق«ربربلانمةراوهةليبقتناك

؛مصعملابراوسلاةطاحاسلبارطباهلزانمطيحتًاناسرفوًالاجر«ةريثكعومج

ةعضاخاهبلاغوااهلكتناكو«ةيكلاماهلكنآلاو«بهذملاةيضابأاهلكو

ركذيمل)؛ريبكفالخامهنيبعقومث؛سلبارطببلغالاينبلماعل

ىلإسلبارطنمدنجلااهيلاجرخف«قاقشعوقوىلإىدأ(هببسنوخرؤملا
ىلإامزهتمدنجلاىلو«برحلاتبشتناوناعمجلاىقتلااملو«لمرلايداو

مالكلادنعنودلخنبالاق«اهورصاحو اهيلاةراوهدونجهتعبتافةيندملا

:اذكه(+)ءزجلايفكلذىلع

؛ه143ةنسبلغالانبميهارباىلعكلذدعبنمةراوهتراثمث

الو«بهووضايعكلذربكىلوتو«اهوبرخواهوحتتفاوسلبارطاورصاحو

ةيالولاريغيفامهلعلو«انباحصأةيضابالابتكيفنيلجرلانيذهلركذ

ةيقيرفاببلغالانبميهارباىلإًابراهجرخدنجلابلاحلاقاضاملو؛مهدنع

.نيمالاهنبالمثديشرلانوراهلًايلاوناوريقلاةنيدمبناكو
ًِاريثكًائيشلاجرلاولاومالايفةراسخلانمىقالنأدعبهغلباملو

نمرفاوددعو«سراففلارشعةثالثىفهللادبعهنباسلبارطىلإهجو

اوثاغتساف«مهنمهرأشبذخأيداكىتح؛ةراوهعملاتقلاددجولاجرلا

يفاملو؛ةيبهذملاةقالعللمهتوعدةيبلتالاهنكميملالو«باهولادبعمامالاب
راسو؛ارارجاشيجلبجلانمزهج«ليزجلاباوثلانمرداقللمولظملاةئاغا
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مل6نمزلانمةدمةديدشةرصاحماهرصاحوةنيدملاىلعلزنىتحهب

يفو؛ةراوهبابنملتاقيراصو؛ةتانزبابهللادبعدسفنوخرؤملااهنيبي
يذلاليلجلاملكتملا؛يسوفنلايدهمخيشلاةمالعلادهشتساكلذءاتثأ

ركعلانعدرفناهناكلذوْملاعةئامماقميفترهيتىلإبهذهنامدقت

هسأراوذخو؛هولتقوهيلااوحبسفةنيدملانمهوأرو«رحبلاءىطاشىلع

؛ضبقناوسبعةيضابالاكباحصأمزهنا:هلاولاقناف؛روسلاىلعهوقلعو

مهمحرهريغويحامشلاكلذلقنَطسبناومسبتدنحجلامزهن|هلاولاَقناو

مامالاىلعهتومبعصدقو«(ةبارغالفدئاوعلاقرخهللناو)هللا

يحلكودرياِعاضقلاناكناو؛ةتبيصماومظعتساوًَاريثكنيملسملاو

هيفةجاحيفمهيذلاتقولاكلذلثميفهلثمتوملناالا«تومللقلخ

.ميظععقوهلاثمأىلإ

ىلعبعص.ةعنملاةياغىفاهروسوًادجةنيصحةنيدملاناثيحو

لككلذىلعةنيعملالئاسولاريبدتلهلاجرعمجيراصف«اهحاتتفامامالا

نعرخؤيفءركسعلايفًايشافراهنلابهدجوًايأرليللابربداملكو«ةليل

كلذلعفيراصو6رسلاِءاشفابهمهتينمةلمقملاةليللايفهلجمروصضح

لقاعلاريطخلاربدملاريبكلاىسايسلاكلذهريزوووهيقبنأىلإةليللك

لاقف«(نارمعنبروزم)لاعفالاولاوقالايفقدصلاو«يأرلاةباصابريهشلا

تقولاكلذىفو«دحاولجربةعنملاىفهذهكةنيدمرصاحأالكلذدنع

ميهارباهدلاوةافوهتغلباملحلصلاهنمبلطًيالوسرهللادبعهيلالسرأ

نأىلعًادهعهعممربأو«راصحلاةأطوففخوهبلطمامالاباجأ«ناوريقلاب

ضرأةياهنىلإهلكةيندملاجراخناكامو«هللادبعلرحبلاوةنيدملانوكت

مكحةرئاديفلئابقلانماهعمنمواهلكةراوهتلخدف«ماماللترس
ٌّلبجلاىلإًاعجارهركاسعبداعو,هدنعنمًالامعلكلاىلعىلووصمامالا
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نيبةلماعملاتداعوةنيدملاباوبأتحتفو«نيركسعلايفنامآلابيدوندقو

.ةدهاعملاكلتهلهتصصخامبلكلقتساو6اهارجمىلإسانلا

هّللاوتناكانا؛بلغالاىنبةفلاخمباهثبشتو«ةراوهةكرحنأرهاظلاو

متسرينبةلودىلإمامضنالاىلإلصوتلاوهو؛صاخضرغلملعأ

كلتىفةبغراهدازو؛بهذملاىفاهلةقفاوملاةسوفنلبجىلعةمكاحلا

مالكنمموهفملاوهوعقوامك«اهايأهتناعايفًاعمطلبجلابمامالاروضح

ناكمنممّتسرنبباهولادميعبةراوهيجحو:لاقثيحنودلخنبأ

ابأاورصاحو1ةسوفنلئابقعمهيلااوعمتجاومهءاجفترهاتبمهتراما

لبجلاىلإترهيتنممامالاءيجملصانأحيحصلاناكناو«خلاسابعلا

.ملعأهّللاو«لاقامكةراوهنمبلطبالءرمامكجحلالجالناك

سياقةنيدملمامإلاركسعةرصاحم

نبنافطقهفرطنملسرأ«لبجلاىلإسلبارطنممامالاهجوتاو
اهيفبترف؛سلبارطنمةيبرغلادالبلاىلإركسعيفيغاوزلاةملس

لوخدلانماهيفبلغالاينبلماععنتما؛سباقةنيدملصواملولامعلا

ىلوتساناىلإ«ةيندملاىلعراصحلانافطقددشف«ميلستلاوةعاطلايف

ةروهشم؛ةيراجراهنأورفاولخنتاذ«نارمعلاةرحبتسمةنيدميهو؛اهيلع

ىرقلانماهيليامىلإاهنملقتنامث«رصعلاكلذيفبرغلاندمنيب

لبقنممامآلامكحيفيهيتلارمدلابجىلإةفزنزوةطامطمكلابجلاو

.لامعلااهيفبترولكلاىلعىلوتسافةبرجةريزجىلإو«كلذ
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حمسلاهئييعتوترهيتىلإمامالاعوجر
هدعبلبجلاىلعًالماع

لكبترو؛هذههتلحريفهيلعىلوتساامىلعمامالانأمطانأدعبو

ةيالولاهذهيفنمالاوةحارلابةيعرلاىلعدوعياممهبيترتمزليام

داعورمدوةطامطملابجبًابرغو«ترسضرأبًاقرشدحتيتلا«ةيسلبارطلا

عمتجاكلذربخعاشاملو؛ترهيتىلإدوعلاىلعمزعجحلانمهريجأهيلا

ايلاومهيلعيلوينأهولأسو«مهريغوةسوفننمحالصلاولضفلالهاهيلا

لامتيبقوقحضبقيو«لدعلامهيفميقيو«مهروماهيلانودنسيهرفسلبق
.هيلااهلسريونيملسملا

دبعباطخلايبأنبحمسلاهريزوالااوبأف«هئارزوضعبيفمهريخف
هنمهآرامل؛هلًابحمهبًائينضمامالاناكو؛سلبارطبلوالامامالا«ىلعألا

امو«هقارفهيلعبعصف«ةسايسلانسحو؛يأرلادادسعمهتلودلحصنلانم
متملعدق)لاقومهبلطباجأ؛هيفمهتبغرةدشلهتيلوتنمًاصلاخمدجيمل

؛يلامهبحأويبسانلاصخأويريزوحمسلانانيملسملارشعماي

يسفنىلعمكترثآدقو؛هقارفىلعربصأالكلذبو«يتلودلمهحصنأو
دايقنالاو«هلةعاطلااونسحافمكيلعهتييلودقاذنأاهف؛مكتبغرلاميمتت

؛فاصنالاولدعلاةداجنعدحيملو«نيملسملاةريسبمكيفراسامهرماوال

.(انتفلاخمبوبرلاطخسبنذؤيامبكتريملو

مامالاعمناكنمنأريسلايفهللاهمحريخامشلاةمالعلاركذدقو

فوخرومزينبءامابلبجلايفهعممهتماقامايأاوجوزتعابتالاوسرفلانم
.تنعلا

دالوالانممهنمندلواماوعفر؛ترهيتىلإًاضيأهعمعوجرلااودارأاملو

الئاقجورسلانعمهلزنأوهللاهمحر ةديبعوبأداجف«ليخلاىلعمهمامأ

.(اهديسلكلمةمالادلونال)«رومزينبايمكديبعوذخ
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فسالانممهبلحدقو«هلئاسنيعأباوعدوومامالامهعدومث

يفةبحمهدازوةريحيفمهلعجام«ةيملعلاهسلاجمقارفوهقارفبةرسحلاو
ماكحالايفلدعو؛حمسلامهيلاوهدعبمهيفةريسلانسحأف«مهبولق

ءانمانمةطرشلالاجروةاضقلاولامعلابترو؛ةسايسموقأبةيعرلاساسو

ملثيحب؛همامابوغرمقفونارمعلازكارمو؛ةمهملاطقنلايفيلاهالا

فلاخيالومامالاٍيأرنعجرخيال؛اهلكهتيالوةدميفًائيشهيلعاوركني

.هنعءاضريفمامالاونوملسملاوهتينمهتكردأناىلإًارمأهل

فلخهنباةيالووهللاهمحر حمسلاةافو

داسفلانماهنعًاشنئامو

اولاقو«نيملسملانميأرلالهأهيلاعمتجا«ةافولاحمسلاترضحاملو

نولباقو؛كرمألنوعيطماننافانحصناوهللاكمحريكلادبامبانصوأهل

؛ايندوًانيدريخلاانلبلجياملكيفاذهلبقنمرصقتملذا؛كتحيصنل

.هلهأوهامبكئفاكينأىلاعتهللالأسنو«ركشلاكلذىلعكلمدقناناو

عرشلاهبمكرمأامعابتابو«ىلاعتهللاىوقتبمكيصوأمهللاقف

ىلعاميقتسممادامهترصنوهدييأتو؛باهولادبعمكماماةعاطبو؛فيرشلا

.نيملسملانمحلاصلافلسلاهيلعىضميذلاقحلا

؛هتريسفرعنملكهبدنيهيلعًافوسأمىلاعتهتمحرىلإراسمث

عيمشتدعبوًاميظعًاغلبمهتومسانلايفغلبدقو؛هماكحأىلععلطأو

نأىلإمهتعماجظفحيو«مهرمأحلصياميفرظنللاوعمجاهنفدوهتزانج

.هريغنييعتبهنمرمالامهيتأيوهتافوبمامالااوفرعي

ىلإرومالابقاوعيفمهلرظنالنمو؛ةماعلاتردابةركاذملاىدلو
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هيأرلقفوأو«نينمؤملاريمالىضرأكلذنامهنمًانظهناكمفلخهنبابصن

ركنأو«مهتبيصمنيوهتو؛هتلئاعرطاخربجو؛حمسلارثأءايحانمهيفامل

راردنبليعامسابينمايبأو سابعلانببويأنسحلايبأككلذةصاخلا

يلونذأتسننالبقًادحأمدقننأانلزوجيال:اولاقو؛امهريغويساملغلا

ةفاسملادعببفلخميدقتيفبغرنموةماعلاتالعتف؛كلذيفرمالا

انكامكلذو؛هبانيضرهبيضرناف«مامالافرعنو؛اتقؤمهمدقننيلئاق
ابلطكلذركنانمتكسف؛اذهانكرتوهانلبقوهريغانلنيعناويغبن

اوبتكمثءارملاةجردىلإاهلوصوو«ءارآلابعشتوقرفتلانمًارارفوةمالسلل

فلخهنباسانلاضعبميدقتو«حمسلاةافوهيفهلاونيبمامألاىلإاباتك

ناف؛كباتكىتأينأىلإفوقومرمالا:هلاولاقو؛كلذمهضعبراكناو

لوسرعمامال|ىلإاولسرأو«هانرخأهترخأناو«هانلبقهبتيضر

ةافولهيلعديزمالًارسحترسحتومتغأوفسأتمامالاغلبالو؛صوصخم

.باوجلااذهبمهباتكنعمهباجأو«حمسلاهريزو

فلخةلأسميفةسوفنلبجىلإ هّللاهمحر مامالاباوج

..هلآىلعودمحمانيبنىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

..سلبارطزيحبنيملسملاةعامجىلإباهولادبعنينمؤملاريمأنم

امبانتجاوهبمكرماامعابتاو؛هللاىوقتبمكرمآيناف:دعباما
ضعبفالختساو؛حمسلاةافونميلإهبمتبتكامينغلبدقو.منعمكاهن

.كلذريخلالهأدروافلخسانلا

نمونيملسملاةريسأطخادقف؛هماماءاضرريغنمًافلخيلونمناف

هلمعتسالماعلكعجريلفاذهيباتكمكاتآاذافباصأدقف«هتيلوتنمىبأ

هيتأيىتحفحمسلانبفلخالا«اهيلعيلويتلاهتلامعىلإحمسلامكنم
أ,



.(ه١)نوحلفتمكلعلةبوتلااوعجارومكبرىلإاوبوتويرما

هيفاودجوولبجلايفهوحتفاملو«سلبارطىلإهبىتأفلوسرللهعفدو
رمالاهومدقنيذلامظعتسا؛كلذركنأنمعءاضرلاوًافلخبصننمةئطخت

مكحلاةوالحةدملاكلتيففلخقاذدقو«مهلمعمامالالاطبإنماوفنأو

ىلعهباحصأثحواهيلعةذجاونبضعف«يهنلاورمألاةوالطبذذلتو

نممهنمناكامذيفنتيفمامالاىلإةباتكلااورركينأو«هولعفابكسمتلا

.هعيدمت

سانلادشأمهتلعجينامأبمهانموفئاظولابمهدعودقوهبينأكو

ىلإكلذدنعاوبتكفبيعشونيدنفنبالعفامك«بلطلاىلعاصرح
موقلانمرعشتسامامالالصوامو«هولسرأو«كلذيفرخآًاباتكمامالا

يفركفتو«باوجلايفصبرتفقرفتلاعوقوبسحأو«دانعلاروديفلوخدلا
نيريطخنيرمأدحانمهلصيحمالهناىفبيرالوًايلمةملثلاهذهدس

لحفتسومهتسكاعمنعًازجعكلذنودعيفهوبلطامىلإمهبيجينأاماف

اذامهيلعطلستلاىلإفلخدوعيامبرو؛نيرخآلاةكوشرسكنتومهرمأ

مهبلطنعمهدصينااماو«(بلغنملعابتأسانلاو)لقتساويأرلابدبتسا

نولعجيو ضرالايفنودسفيومهرشفعاضتيومهظيغاومنيفهريغنيعبو
داسفلايلوأةدعاسمبةصرفاودجوىتملالقتسالابلطىلإةعيرذكلذ

.لكشمرمألافنيلاحلاالكىلعو

ىلعفقوو؛ةقيقحلااهبفشتكاةقيرطىلعماجحاومادقادعبمزجمث

هلزعهيفامهدحا«نيباتكفلخمساببتكهناكلذهبزحوفلخاياون

أطخلانمهنمردصاممةبوتلاونيملسملارومألازتعاوىلاعتهللاىوقتبهرمأو

اثلاثًاباتكبتكو؛هتيلوتهيفامهيناثو«سانلاتاقدصذخأهيفهيلعمرحو

فلخلاوطعينأهيفمهرمأسلبارطزيحبنيملسملاءاهجونمهنمتلانمىلا
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باتكلابمهرما؛كلذىلعدعيملورمالاملسولبقناف«الوأهلزعباتك

ميلستلاورومالاكرتيباناو«رمالاهلاوضوفوهتيالورماهيفيذلارخآلا

.هيأرهيفمهليدبيلكلذبهوفرعوهيغوهوكرتريكفتلاو

اوملسرمألااولثتما؛سلبارطبمهيلاتهجونمىلإبتكلاتلصوالو
ةرشابمىلعرصأوربكتساوىبأهلزعهيفدجواملو«لوألاباتكلافلخل

ىلعهدعاسو«اوهركمأنوملسملايضر؛مامالالزعبثرتكمريغرومالا

ىلإاباتكاوبتكهتعامجنامث؛كلذدنعمكحلاماظنلتخاوهتعامجكلذ

ةوعدلالهأعجرمكاذذاوهو؛ليحرلانببوبحمنايفسيبأةمالعلا

مهلزوجينأنيجارةلأسملايفهنوتفتسي«هيرصاعموعيبرلادعبقرشلاب

مهناىوعدب«ًالقتسمًامامافلخبصنو«مامالاةعاطنعجورخلا

بتكفرمامك؛بلغألاينبتايالوباهنعنولصفنموترهبتنعنوعطقنم

ةعاطبمهرمأو«ًافلخىلونمةئطختبمهلسرعممهباتكهلصونأدعبمهيل
فقنملنيباتكلانيذهنعانثحباملكو)هنعجورخلامهيلعمرحومامالا

هوذبن«مهلومأمفالخىلعناكوباتكلامهلصوامو«(رثأىلعامهل
ررحكلذدنعو«ًافلخاوعيابوباهولادبعةمامااوركنأو«ايرهظمهءارو

.ًالصفمكلذيفًاباتكمامالاىلإنيملسملاةعامج
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عبارلالصفلا

لبجلاىلعهللاهمحر-سابعلانببويأةيالو

يبألسابلاةمالعلاىلإةيالولاببتك؛مامالاىلامهباتكلصوامو

سأباذناكو«ركذلاىفنيمدقتملاةعبرالادحأ«سابعلانببويأنسحلا

 هعابتأوفلخهباهوكلذبنوملسملاحرفرمالاهغلباملو«نيدلايفةدشو

راسو؛ةحضاولاىلعسانلالمحو؛لدعلاةياروهعفرو«ةنيكسلااومزتلاف

ناىلإهلوبقومامالاءاضريفلازالو؛مهريقحومهليلجاهدمحةريسمهيف

نيملسملاءاضريفوهو؛هتمحرةعسوهبروفعىلإراسو«هتينمهترضح

ملامردكلانمهدقفبنيملسملاقحلف«(هتيالوةدمنيبيامىلعفقنملو)
ةئتفهدامخالو«لدعلانمهتيالوةدميفهرهظأاملهلبقدحأىلعمهقحلي

مهعمنموةسوفننمنوملسملالسرأ«نفدوهتزانجتعيشنأدعبو
هلصواملو؛هماقمموقينمنييعتهنماوبلطو«هتافوبًاباتكمامالاىلإ

ركفتمث؛هلبقحمسلاةافوةرمجةرارحهاسنأامردكلانمهكردأباتكلا

هنهذءامسريغتوهراكفأكابترالدحأىلإدتهيملفءرمألاهيلوينميفًايلم

مهيلالسرأف؛رخافلادوطلاكلذةيزرهتركذيتلاليلجلامهشلااذهةبيصمب

.هميدقتيفمهلنذأيلهوفرعيواهلًالهأمهنمناكنماوراتخينا
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سماخلالصفلا

لبجلاىلعهللاهمحرديمحلادبعةديبعيبأةيالو
ةديبعيبأىلعاوقفتاو«هتءارقلاوعمتجامامالاباتكمهيلعدروامو

مامالاىلإاوبتكو؛عرولاوملعلابروهشملالجرلاكلذينوانجلاديمحلادبع

املو«هتيلوتيفنذالابًاباتكمهيلالاحلايفدرهلصوامو«ًاباتككلذب

مهقافتاربخهغلبيملهنأكو)«ةديبعيبأىلإاولسرأواورشبتسامهفلب
ناهلاولاقو«مامالانذاهوغلبو؛عمتجملاىلإرضحف(ًارسناكهلعلو«لوالا

باتكبانيفيضقتناىلع؛كرماوألدايقنالاوكتعاطبانرمأينينمؤملاريمأ

؟لوقتاذامفنيحلاصلاراثآوهلوسوةنسوهللا

هلبقتسميفاملللجلافقوملاكلذنمبهرو؛رمالاةديبعوبأمظعتساف

رومأدلقتيفاملو؛ةعاطلااصعلنيقاشلاهعابتاوفلخدوجوبتابوعصلانم
(هّللاحماسال)امًامويغازناايندوًانيدةبقاعلاءوسوةقشملانمنيملسملا
انأ:ًالئاقًأربتوهنعكلذعفدنأالاهنمنكيملف؛باوصلاةداجنع

 (يريغاورظنافميظعلارمالااذهبمايقلانع)فيعضانأفيعضانأفيعض

ىلإربخلااوداعأ؛ءاجرلكدعبدارمباورفظيملو«اعوطهنماولانيملاملو

هيفسرفتوهيفمامالاةبغرتدادزافًالصفمىرجامهلاونيبومامالا

:حاجنلا

ةيرضجوةيبرعتاغلعبرأبةظلغمنامبأبًردصماباتكمهيلالسرأف

أ



الهناىلع؛(ةددعتمتاغلبملكتيهللاهمحرناكهنال)ةيشبحوةيربربو

هئاكذبكردأهللاهمحرهنأكو؛فيعضانالوقيًالجرالانيملسملارمأدلقي

لوخدلابرمالاهيلابتكف؛ًاثإلثفيعضاناةلمجةديبعيباريركتةمكح

ندبلايفافيعضتنكنا:هللاقو«ةيالولالوبقهيلعمتحولمعلايف

تيبفلامليفًافيعضتنكناو«كيوقيهللاو«نيملسملارومايفلخداف

يبأبكيلعفملعلايفًافيعضتنكناو«كريغعسيوكعسينيملسملالام

.يتيكوتلاءايركز

هوعلطأو«رضحفةديبعابأاوبلطواوعمتجاةسوفنىلعباتكلادرواملو

كاذذاو«رمالالاثتماولوبقلاالانآلاكعبالهلاولاقو«مامالالوقىلع

تاوذيفينأتلاوتابثلابابنمنأالا«لوبقلانعهلصيحماالهناملع

كلانهزوجعىلإهجوتمث؛باوجلايفةلهملامهلأس؛لئاسملانملابلا
نمحالصلالهاوءاملعللًاعمجماهتيبناكو؛دهزلاوملعلابةروهشم

دعبلبجلاىلعةيلوتلايفيلعحلأدقنينمؤملاريمانا:اهللاقو«نيملسملا
ملعتتنكنا:هلتلاقف؟كيأرامف؛ًاريشتسمكتئجدقو«ينمعانتمالك

تمدقتو«رمالابمايقلاىلعىوقاوكنملضفاوهنمةسوفنيفنا

ترخأتوكلذمهيفدجويالهناتملعناو«منهجيفةبشخنوكتسف

(لمأتيلفهعمنمونيدنفنبامالكليبقنممالكلااذهسيلو)كلذكف

هنمًاضيااذهو)؛يماقمموقيًادحانأىرأالفلاجرلارومايفامأ:اهللاقف

(راختفاالكلذلةبجوملاةراشتسالاماقميفهنألعقاوللةياكحهللاهمحر

يفكماظعهللاخسفالاو؛قحلارهشاوءرمالايفذئنيحلخدا:هلتلاقف

ًاحرفسانلاحرففرمألالبقو«راظتنايفمهوةعامجللاىلإعجرف؛رانلا

نملضفااهناف (ةياقو)ةرايزلانباوضمااولاقىتحرورسلامهمعو؛ًاديدش

.ةيالولاهلوبقىفببسلاتناكثيحانمئامع
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ىلعلمعتساو«ماكحالايفلدعوةريسلاءايحألهللاهمحررمشف

هعمبحصتساو؛نيملسملانمهتريرستباطوهتريستنسحنميحاونلا

ِنيدلايفةحيصنلاوملعلابابراونيملسملارايخرومالاتامهمىفةروشملل

لوطينمبمهريغوينالدبالانسحلايباوسادرميباوروكذلملاايركزيباك
.مهركذ

دحاناكهناتاقبطلانمًالقنهللاهمحريخامشلاةمالعلاركذدقو

؛عرولانمهيلععبطامىلإًالايمةسيفنلاقالخالابنيفوصوملاةسوفنءاملع

رومالاذاقنايفةياغناكلاقو«عمطلاكرتوايندلايفصرحلاحارطاو

نمهبرمأامبًايفاوواهعافدو«ةاغبلالاوحألةعفادملابًامئاقواهئاضماو

.(ه١)اهنيصحتوايندلاونيدلاوسفنلاحالصا

؛هموقنيبهبضغةرارشتراط«فلخىلإةيالولاهلوبقربخغلباملو

؛مامالاىلعراكنالاوفالخلاددجودانعلاةيارعفرفهربكناطيشلاىلوتو

يفاتعوةديبعيبأمكحتحتام.فارطالاضعبىلعةراغلانشمث

ىلإةديبعوبألسرأفسانلانيبةلصاوملاعطقو؛لبسلافاخأف؛ضرالا
ديدشهانلقامكمامالاناكو«هتبراحمىفهنذأتسأو؛هلككلذنايببمامالا

الاكلذنمءيشىلعمدقيالف«برحلانالعاو«ءامدلاكفسيفيرحتلا

فلخةفطالمبباوجلاةديبعيبأىلإدرف؛هيففالخاليعرشهجوب

؛هوركمبمهأجافناالا؛هعملاتقلابابحتفىلإةردابملامدعوهتحصانمو

ةديبعوبألثتماف«ةرضملانعقيرطدعبأوةليسوبرقأبمهسفنأنعهوعفديلف

ايعاسهزيحيفامبًاعناق؛فلخةكرحتأدهفنوكسلاىلإلدعو«رمالا
.هيلإسانلاةلامتسايف
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هيلإمامالاباوجوفلخلعباتلادسفملاسناينباةياكح

ندعموةميمنلاعبنم؛سناينبورمع؛فلخلاجرصاوخنمناكو

نيملسملااياطخعبتت؛هبادناكيذلاتايرتفملاسأوءرشلاةموثرجوداسفلا

نعمهاهنيلال؛مهتماعومهتصاخ«سانلالاوحأنعسسجتلاو؛مهتالزو

ىلإتافاشتكالاكلتبلصوتيللب؛هوعيضفورعمبمهرمأيوأ«هولعفركنم
ناكلجرلااذهناف«ةنتفلارانداقياو«سانلانيبءاضغبلاوةوادعلاءاقلا

نايعأنم؛لوقوألعفيف؛أطخنمهعمسياملكبمامالابتاكي
نمءيشبمامالاهفلكينأنودبًاناتهبواروزكلذفاعضأةدايزعمنيملسملا

امو)حالصالابابرأبًاهبشت؛مالسالاومامالاةلودمدخيهناًامعاز؛كلذ

؛ناكمونامزلكىفسنالانيطايشنمنيريثكنأش(بوذكدفمالاوه

ماكحلاةرباخمهنأشناف؛تاديشاشلابنآلادالبلاضعبيفمهنعربعيو

لاوحالارثكأيفءارتفاىلع؛مهصاوخيفنعطلاعمسانلاتاروعبًارس
.هللابذايعلاوايندلاماطحيفًاعمطوًادحو«ميجرلاناطيشلانمةياوغ

هيلابتك؛هبذكوهروزهلنيبتو«مامالاةبطاخمنماذهورمعرثكأاملو

لاضلايدهتورئاحلادشرت«رهاوجومكحهلك«زاجيالاةياغيفًاباتك

امقدصتاهيلعانرثع؛هنمةعطقكلذىلعلدتامك«نذاكلاتكبتو

.اهصناذهومالكلاكولمكولملامالكنأنملاقي

دعبكرتلانمو؛عولطلادعبلوزنلانمسناينبورمعايهللاانذاعأ

؛رودصلاهيفختقافننمو؛مهتبحمدعبنيملسملاضغبنمو«داهتجالا

.(ه1)براجتريغنمءايشالاماحتقانمو

دقو؛تيمهوكردتنأالامكنظأام:مهللاقو؛هيلاهوغلبينأهلسررمأو

ًاجراخًاشعناوأر«هتدلبىلعنولسرملافرشأاملو«هرشنيملسملاهللاىفك

باجتسايذلاهللدمحلا:اولاقف؛سناينبورمعمهلليقفاذهنماولاقف

.هيفمامالاةوعد
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يبأهيخأ«لماكلاةمالعلاهخيشنعمولعلاىقلتينمماذهورمعناكو

نأالا؛ليلخيبأةمالعلاخيشلاعم؛سناينب(دمحم)دمامبينما

هيلعلخداذاناكف؛هللانمماهلابةلماعملايفامهيفًاقرفهللاهمحرخيشلل

وهو؛هيلعلخداذادعقيلهناىتح؛هميظعتوهمارتحارهظأليلخوبأ

نعلثساملو«رمالاسكعيهناف«ورمعهيلعلخداذاامفالخبدنتسم

يذؤيلملعتيامناف«ورمعامأو«هللملعتيامنافليلخوبأاما:لاقكلذ

ًافهكونيدلايفةودقراصنأىلإليلخرمألآف«مهتنعيونيملسملا

يفهّللو؛فلخىلإمامضنالانمهانركذامىلإورمعرمألآو«نيملسملل

نأهللادرينمف)ءاشينميدهيوءاشينملضي؛بيرغفرصتهقلخ
(اجرحًاقيضهردصلعجيهلضيأدرينمومالساللهردصحرشيهيدهي

بجيامبماماللًالصاوم؛هزيحيفهرومأبًامئاقهللاهمحرةديبعوبأيقبو
؛ءاقبلارادىلإهللاهمحربهذف«مامالالجأىضقناىتح؛لاملانم

.باوجلااذهيفهيلععلطتسامك«هنعنوضارًابرغوًاقرشنوملسملاو

نامعماماىلإباوج
ةرعدلالهأنمحالصالاوحالصلابابرأنمةلاسرىلعتفقودقو

177خيراتبنامعماماىلإاهولسرأنولوهجماهباتك«قرشلابةيضابالا

هصنامباهوحتتفاءرصعلكيفمهناشوهامكاهيفهنوحصنيابيرقتةيرجه

هلآىلعودمحمانيبنىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

نمو«نامعلهأرومأبىلتبملاكلامنبتلصلانيملسملاماماىلإ
ةقفشلاومهلةحيصنلالهأنم؛نامعلهأنيملسملانماذهانباتكهلصو

مكيلعمالس«مهتنكمأيفرتسلالهأنممهتوعدلهأو«مهناوخامهيلع

دشلدعاوقودشارماهلك«ةقرونيرشعزواجتتةليوطيهو؛اهرخآىلإ
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قرشملاةيضابأنأىلعًاحيرصلدياماهيفو«اهلكيهظفحوةمامالامئاعد

؛برغملاىفهتمامابرارقالاو«هنعءاضرلايف-هللاهمحر عيبرلايأرل

فرخلابكلذىفةلاسرلاكلتبتاكهررحاماذهوِهيلعنيركنملاةئطختو

.دحاولا

ءايشأهنمنوسمتلي؛مامالانعاوجرخنيملسملانمةقرفنأولو:لاق

؛نوبذاكوا؛هيفنوقداصمهنأىلعنوملسملالدتسيالامن؛هيلعاهنوعديو

هيفركذيامنوملسملافرعيال«ًاضيأًاملظمهيلعىعديوكلذركنيمامالاو

ىتلا«ءايشالاكلتهيلعاوحضوينألبقنمهلاتقاولحتساو«هيلعاوجرخف

يغبنيالنالكلذو1مهلاتقمامالللحيو1مامالايلعةاغبمهف4اهوعدا

هلاوحضويىتح؛هيلعاهنوعديىتلاءايشالابمهمامااولتاقينأنيملسملل

اودعتناف«مهلععالتخالاىبأيو6سونيالوّرصيفهوبيتتسيو«هوعداام

لحدقف«ريغالىوعدلادرجمبهتماماةلازانوبلطيهيلااوفحزوهولتاتفهيلع

نممهلبقناكنميأرمهكرتوِمهيغبلمهلاتقنيملسملاعيمجومامالل

.نيملسملا

؛(برغلملاماما)باهولادبعىلعةجراخلاتناكةلزنملاهذهبو

ملظلابمهسفنأىلعنورقييتلاطورشلاىوعدبهيلعجورخلامهلالحتسال
نوملسملاناكدقو؛كنممظعأوهنمانبصأاننالكلزعنمهلوقوءاهيف

هيلعهللاىلصهللالوسرباحصأنمهولونماولومهيلعهللاةمحر

هومعرزامكرمألاناكولوماكحالايفمهنمملعأوهنمةيعرلايفوّملسو

اطلتخمنيملسملارمأناكل؛هنمملعأوهنمثدحامكمامالالزعنم

نألاحلاو«مهماماةماماليزينمروهظراظتنايفمويلكاوناكلو؛ادبأ

هيلعهللاىلصهللالوسرةأافودعبهللاهمحرركبب1اولودقنيملسملا

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقدقورضاحلبجنبذاعمو؛ملسو
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لحتسااملف«مارحلاولالخابيتمأملعأذاعملاقو6«ءاملعلاملعأداعم»

اهنانوملسملاملعييتلاءايشالابهيلعجورخلاباهولادبعىلعنوجراخلا

مهوعدف«نوعدتبمنوئطخممهنااوملع«هتماماليزتالاهناو«أطخوةعدب

ىلعايدامتالااوبأف؛قحلاةعجارمىلإو«ةعدبلانمهيفاولخدامكرتىلإ

ِإ باهولادعمهماماوَنوملسملامهلتاقفنيملسملاىلإاوفحزمث.,ةصعمل

دنعحضاوثدحالبهتمامالاوزمهئاعداو؛ةيصعملايلعمهرارصاىلع

.هنمدارملاىهتنانيملسملا

يفوت-هنعهللايضر ًاملسمةديبعاباريبكلامامالانأدقتعأتنك
مالكرهاظنمذخؤيامل هنعهللاىضر نمحرلادبعمامالاةلودرخاوأيف
ىلإةهجوملابتكلايفهركذمدعلو6هركذرمدقوَهللاهمحرايركزيبأ

ةلاسريفترثعمث«باهولادبعمامالانعنيدنفنباجورخةدمقرشملا
فالخبنذؤيامىلعَبرغلملالهأىلإىنامعلابوبحمنبدمحمةمالعلل

؛ملسمةديبعىبانامزىفكلذواذكهمالكدعب:هللاهمحرلاقذا«كلذ

هدعبمتسرنبإمثباطخلايبالبرغملالهأدقعنمكلذناكهيأرنعو

.(ه١)كلذدعبباهولادبعمث

ىلعتفقوىتح؛كلذةقيقحباستكاىلعثحبلاىلإاذهيناعدف

مامالانماهنااهبتاكركذ؛ةقراشملاانباحصأضعبلعومجميفةلاسرةعطق

بتكهناو«هلرضحهناتققحتف«باهولادبعمامالاىلإةديبعيبأ
ركذيملكلذلو؛هنعنيدنفنباجورخلبقيفوتو«هتماماردصيفةلاسرلا

.ملعاهللاو«قرشلاتاباوجيف

لوقنملاباتكلابحاصنال؛ريغالاهرخآةلاسرلاهذهنمدوجوملاو
.اذكهلاقهنم
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هلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسي)
(ملسو

نمحرلادبعنباباهولادبعمامالاىلاةديبعيبأمامالاةريسنمو

متسسرنب

رمالاىلعكترصنىلاسانلاتوعدنوكتنأاماولخيال:لاق

تتبثوموقلاكلهفتدرفأو؛كوبيجيملفءركنملانعيهنلاوفورعملاب

كتماماتلازف«مهتوعدنوكتالنأاماو«كتماماتلازوكناوخالكتيالو

لمحتنأاماو؛كلةماماالفحلاةتاماوكلبقلطابلانالعتساو؛عييضتلاب

كلبقنيملسملاةمئابقحلتو؛هلهتنمضامبهللاءيفتفكقتاعىلعكفيس

كيلعكفنتزعدقًالجرنوكتنااماو؛كلذخفهترصنتسانمكلهيف

.ىهتنامالسلاوكتيالونمنيملسملاتللحف؛كلبقنمو

يذلاناالا«دحالباتكلابحاصهبسنيملهلريسفتاذهرثأىلعو

؛هريغلهنارخآلاضعبلاهيلعلدييذلاو؛هلهناهنمضعبهيلعلدي

هبرهتشاامبهيفًاضرعمةدشلاقيرطهبتاكهيفكلسدقفلاحلكىلعو

ىلاًاريشم؛لمرلاوميجنتلايملعنم-مهنعهللايضر نييمتسرلاتيب
بحاصلاقةقيقحلابملعأهّللاو«مامالاىلعنيدنفنباموقهاعداامضعب

.باتكلا

ىلعهللمقتستملةيعرلاىأراذامامالانا ملعأهللاكلذريسفتو

؛هتعاطبهللءافولاىلامهوعديناهيلعهللاباوثاهبنولانييتلاةعاطلا

ىقبو؛ملسوهيلعهللاىلصهلوسرةعاطو؛هللاةعاطىلاهوبيجيملناف

مامآلاةيآلوتيقبو؛ةماقتسالاىلاةباجالاهركنملككلههسفنبًادرفنم

اذهيفراصدقهنال«سانلادنعهتماماتلازو«نيملسملانمرضحنمدنع

روهظلاوةمامالادحنمجرخمامالامتكاذاو«نامتكلادحىلاهجولا
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؛مالسلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكةماقاىلعيهامناةعيبلانال؛مالسالاب

راصو؛تلضكلذبةيعرلافوتملاذاو«ةيعرلانموهنمنيملسملاراثآعابتاو

دحاىلعالا؛هترضحبركنملارهظيالهنالنامتكلادحىلامامالا

.اهلزتعيوةمامالانمجرخيناهيلعف؛ًاليلذًاروهقمنوكينااما:نيهجو

امبءافولاهكرتوثكتنلابهلةماماالف«ًارصقمًانهادمنوكينااماو

.هيلعنيملسملاوهللادهاع

نمًاسانأنأهغلب هنعهللايضر قيدصلاركباباناانغلبدقو
اهيأ):لاقو«هيلعىنثاوهللادمحوربنملادعصف«هماقماوهركنيملسملا

تاهيه:بلاطيبانبيلعهللاقف.مكلقاينوليقتسافينومتهركسانلا

؛هتمامابءاضرلاىلعنيملسملاوحلاصعمجاف.(لاقتستالولاقتالتاهيه

 مهئاضرىلاالو؛ةماعلاراكناىلارومالاهذهيفتفتليالهنالكلذو
نممهاوساماو«نوطبنتسملامهوهلهأومالسإللو«هنيدلوهللرظانلارظنيامناو

؛هرومأومالساللرظنلانممهلسيلو«دايقنالاوعابتالامهيلعامنا«سانلا

فوخلاوأنمالانمرمأمهءاجاذاو)لجوزعهللالاقءيشاهيفميدقتلاو

هنوطبنتسينيذلاهملعلمهنمرمالايلوأىلاولوسرلاىلاهودرولوهباوعاذأ

مهمذهناىرتالأ«جاهنملامهنال؛ةنسلاوباتكلابملعلالهأمهو؛(مهنم

.نيطبنتسملاولوسرلاىلارمألااودريملنيح

ًاريصقتنيملسملانمىأراذا هنعهللاىضر باطخلانبرمعناكو
.ةمامالانممكيلاتجرخالاو«هبهللاعدهاعامباوموقتنااما:مهللاق

اذاكلذوهبهدهاعامبهللءافولاهيلعبجودقًالكنال«يغبنيكلذكف

مهنمناكمث؛هنيدلوهللهبمهئاضرونيملسملارايخنمةروشمنعناك

:لاق هنعهللايضر رمعناف؛هيفةماقتسالاوكلذبءافولا

؛حالصلاوملعلالهأةروشمنعتنكامينعياهيلعنمتنأام(ةفالخلا)
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ملعلالهأنمةروشمريغنعتناكةمامالكففيسلابذخأام(كلملا)و

.كلميهفرارشالاهلدقعنمكلذكو؛كلميهف«حالصلاو

نالعتساوعييضتلابكتماماتلازف؛مهتوعدنوكتالنأاماو(لصأ)

كرتاذامامالانالكلذو(ريسفت)؛كلةماماالفقحلاةتاماوكلبقلطابلا

نم؛سانلابةعمجلاةالصودودحلاةماقاو«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمالا
نيملسملانعهعفدوودعلاداهجكرتو«ءاهقفلاهلثمكلذبرذعيرذعريغ

اذاكلذكو«هضعببوأهلككلذبروهظلارمأنمهيفرصقامبهتماماتلاز

مهتريسنمفورعموهامريغبو؛ىضمنمةريسريغبراسف؛ةريسلالدب

.ماكحالاكرتاذاكلذكو

وأهلهتنمضامبهللءيفتفكقتاعىلعكفيسلمحتنااماو(لصأ)

.كلذخفهترصنتسانمكلهيفكلبقنيملسملاةمئأبقحلت

نمالجرنوعبرأهعمىقباذاهنال؛مالكلالوالريسفتاذه(ريسفت)

لهأنمنوعبرأهعمقبيملاذاف؛فعضلايفهلرذعالف؛حالصلالهأ

ناف؛ةيقتلاهعستوءاوللالحيو«ةمامالالزتعيناهيلعف«ةنامالاوحالصلا

اللاقيومهردغربتخادقف؛مهنمكلذلبقيالو«هتيبمزليلفهيلااوعجر

.نيترمرحجنمنمؤملاغدلي

كلذهبجعيناكاذايأراهيفهلو؛ةلامعلاوةمامالايفلخدنملكف

اهيفمهلماعونيملسملاماماواهيلانحيو؛هيفلوخدلابجيينعي

نعدجوييذلاو«؛ميظعرطخىلعهناف؛كلذلهراكوهو؛نوجسملاك

ملظلانممهعنميملف«ةربابجلانمهريغاهابجاضراىبجمامااميانيملسملا

قحلاسبلالوهنمأربنو«هعلخنقسافرئاجماماوهةنهادموأ؛هنمفعضل
يبهذموينيداذهو«سانلاىلعانماكحافلتختالهملعننحنو«لطابلاب

عبتاينكل«محالملابالوةناهكلاوموجنلاقدصينمتسلو؛يداقتعاو
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اوذختيملنيذلانيحلاصلاراثآبيدتقأوملسوهيلعهللاىلصًادمحمىبنلا

؛لوبقمقحلافقحلاكلنابدقتنكناو«مهنيدينيد ًابعلوًاوهلمهنيد

ىلعهللاىلصو«نيعمجأدالبلاكلتنمنيملسملاىلعوكيلعمالسلاو

.لمأتيلفىهتنا.ًاميلستملسوهلآودمحمهلوسر

هنعهللايضر-هملعرادقموهدالوأوهتدمددعوهتافو

؛ةنس60تناكهتمامإنأ؛ديياقتلاضعبىفدجوييذلاو(اذه)

ىلعهنال«ةنسنيرشعتناكاهنا«يكلاملايشكارملاخرؤملاهركذيذلاو

ةنستناكهتيالوناحيحصلاو؛ه188ةنسيفوتوه1168ةنسيلوهيأر

امكابيرقته0١٠ةنسنوكتهتافوفةنس١هتدمومدقتامكءه١

فسويوهتايحيفلوتقملانوميمنيروهشملادالوالانمهلناكو؛حضتيس

هلعلو)؛نوميمنبدمحموفسوينبدمحمةدفحلانمو«هدعبمامالاحلفاو

ديفحنمحرلادبعدبعموبأو(ًاقباسروكذملاشيجللًادئاقهمدقيذلاوه
اهضعبىتشنونفيفادجةديفمةبوجاولئاسرةدعهلناكو«نوميم

فرعيباتكباهولادبعلناكو:ريغصلانبالاق.دوقفماهضعبودوجوم

نعاهباجأف؛اهيلعتلكشألئاسميفهيلاتبتك«لبجلاةسوفنلئاسمب
ًاروهشمةيضابالايديأيفباتكلااذهناكو«هنعتلأسامةلأسملك

نمهتذخأف«..لضفلاقحلنأىلا«نرقنعًانرقهنولوادتيًامولعممهدنع

.خلأهيلعتفقووهتسردفنييمتسرلاضعب

هريغوءايركزوباركذو؛اهريغوهقفلابتكيفةدمتعمةروهشملاوقأهلو

هلاورتشيلرانيدفلأقرشلايفةرصبلابهناوخاىلالسراهللاهمحرهنا
؛كلذناكفاقراهلكاهباورتشينأىلعاوقفتامهتلصواملوًابتكهب

يفدهتجاهتفلبالو«ًالمجنيعبرأرقوتناكف؛مهدنعنماهوخسنتساو
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ليقىتحكلذىفدجو«لاغشالانمهغارفتاقوأاهحفصتو؛اهتعلاطم

هللدمحلا:لاقفاهممتاىتح؛ليوارسلاالاكرتيالوهبايثنمدرجتيهنا

ثالثليقو؛نيتلأسمالإاهنمدفتساملولبقنماهيفاملكينملعيذلا
هردهللف.اهيفاتمسرامكًاسايقامهيفتبجالامهنعتلأسولو«لئام

.رحبنم

 يخامشلاركذو«تادلجملانمفالآىلعلمتشتهتبتكمتناكو

ناثدحيسوفنلارصننباتافننامالسنبانعًألقن هنعهللايضر

هلةناعا)مهردفلأرشعىنثاقرشملابعيبرلامامالاىلالسرأمامالااذه

؛ةعلسعيبرلااهبىرتشاف(كلذلبقنمحرلادبعمامالاهدلاواوناعأامك

اورتشاو«اهوعابفترهيتراجتضعباهبمامالافلكف«هيخاعمهيلااهلسرأو

.هيلااهولسرأوماياةينامثيفاهريغاهنمثبهل

املو؛ترهيتوةسوفنلبجاورازةقراشملاانباحصأنمءاملعناليقو

لبجنمو«نارمعنبروزمهريزوومامالاترهيتنماوراتخاكلذدعباولأس

سابعلاوبالاقو؛بويأنبسابعلاو«يتيكوتلاءايركزاباوسادرمابأةسوفن

الافرعأال:سادرميبالوقهلدعومامالالضفيفكافكو:تاقبطلايف

قلاخلادبعينعيهباتكبهفرعأامناوهرأملو«ينازفلااذهو«هريزوومامالا
.ملعاهّللاو«ةريثكمامالااذهرابخاو؛روهشملاينازفلا

مامالااذهلامع

نميسوفنلاجاردنبليكوةمالعلا؛نيروهشملاهلامعوهتالونمناكو
ورمعنبمالسةمالعلاو.اهيليامو(ةصفق)ةنيدمىلعهلماعفلخيينب

يرزخلاقاحسانبدمحمةمالعلاو«اهيحاونو(ترس)ىلعهلماعيتاوللا

نبيدهنةمالعلاو؛يتانزلايرمقلانبنوراجةمالعلاو(ةوازفن)ىلعهلماع
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نكاماملعأملءالؤهو«يتازملاينترمزيلانارييةمالعلاو«يتانزلامصاع

.كلذهللاهمحر يخامشلانيبيملذإمهتيالو

ةنيدم)ةرارطنقىلعهلماعينيزمتلايسوفنلاميسوسنويوباةمالعلاو

فرعيو؛(ةسوفنلبج)ىلعهيلاو«ينوانجلاةديبعوبأةمالعلاو(يجيت

هيلاثعبفمامالاهنحتمادقو«ىلطرهلانامدمةمالعلاو«برغلالبجبنآألا

:لاقلوالاحتفاملو«هتيالوامهيناثيفوهلزعامهدحايفنيباتكةرمتاذ

عفراملو«يلزعببتكفءرمالااذهنعيروصقويفعضملعمامالاهللامحر

اذهنمينلحيدحأالنأملع؛مامالاهللامحر:لاقهأرقو«يناثلاهيلا

؛لاحلاميقتسمناكو«ماتلادايقنالااذههنمسانلانسحتساف«رمالا

نبةملسةمالعلاو«(ةسوفنلبج)ىلعهيلاوسابعلانببوياةمالعلاو
ىلعهلماعراردمةمالعلاو.(سباق)ةنيدمىلعهلماعيغاوزلانافطق

لبقيراوهلانارمعنبروزمريهشلايسايسلاو«دانمةمالعلاو (رمدلبج)
حمسلاةمالعلاو«هلبقيذلاو؛وههتيالولحمدحأركذيملو«ةرازولاهديلقت

حمسلاهئارزونمنوروهشملاو(ةسوفنلبج])ىلعهيلاوباطخلايبانب
ةداملادوجومدعلنورخأتملانوخرؤملامهركذلمهأنوريثكءالؤهريغو«روزمو

.ملعأهّللاو؛كلذربخيتأيسامكاهدعبو«ةلودلارخاوأيفقرحلاباهدقفب
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سداسلالصفلا

-هللاامهمحر-باهولادبعنبحلفأمامالاةفالخ

هريغلهرثملودعسيبأبيشكارملاهانكو
فارطأبعقودقو«هعابتأوفلخبةبرطضمةسوفنلبجبرومالاتناكامل

يفتبروتازازحسوفنلايفتقبأيتلابورحلانمهركذرمامترهيت

ةافودعبنيملسملانمىروشلاباحصأويأرلالهأفاخ؛ًاداقحأرئامضلا

ةيداسفتاكرحضعبهريغمامابصنريخأتبلصحيناباهولادبعمامالا
ةماماللاحشرتمناكيذلا«حلفأمامالاهنباىلإهتافوموييفاوردابف

؛رومالاديلاقمهلوملسوهوعيابف«ةعساولاهكرادموهمولعوةيلاعلاهلامعأب

فلسلاراثآوةنسلاوباتكلابمهيفريسينأىلعفالخللًاعطقةرامالارادب

؛ةرجهلانمنيعستوةئامه140ةنسكلذىلعكلذمهنملبقف«حلاصلا

بابلااذهيفهمالكسيلو«188ةنسكلذنوكييشكارملالوقىلعو

.هقيقحتيتأيساملديدسب

ىتححلفامامالاةيالوو؛باهولادبعمامالاةافوربخرشتنيداكامو

تايالولاو؛تاهجلالكنمنيملسملاءاحلصولامعلابتكهيلاتدرو

زيحيفهعمنموةديبعيباباتككلذنمو«ةعيبلاميدقتعمةيزعتلاب

رثكو؛مهداسفدتشاذاهبزحوفلخةبراحمىفهنذأتساهيفو؛سلبارط

الترهيتبرمالانأمهنم8مامالاةافوبمهعامسدعبمهيدعتومهروج
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الفكابتراو«بارطضاهلنوكيسةمامالاىلوتييذلانأو«هدعبميقتسي

هيفهرماباتكبمامالاهباجأف؛مهضرغةدملاكلتيفنولانيفمهيلاتفتلي

دستو«ءامدلانقحتونمألادطوتةسايسلكلامعتساو«فلخةرياسمب
يففلخدازورمألاةديبعوبألثتماف«هلبقهدلاوعنصامكبرحلاباوبأ

يبأعابتأنمهيلعرشعنملكيفبلسلاولتقلاوبهنلاىلاوفدانعلا
ةيرقهناملعأهّللاو«رهاظلاويتمتبفرعيناكمىلإهشويجبزيحتو؛ةديبع

ءاروامىلعبلغتو؛اذهانتقويفنابجرلابرعاهنكسييتلاىرقلانم

ضارنيبمهوةديبعيبأنعهعطقو؛قرشلاةهجىلإلبجلانمكلذ
سانلالمىتحهدودحيفةديبعيبأىلعةقياضملاددشو«طخاسو

ةهجبذجأو؛هتهجهللابصخأنأردقلاوءاضقلاةمكحنمو«مهلامتساو

ةهجيفةيدابلالهأوتاناويحلابابرأبغرف«نينسلاضعبيفةديبعيبأ
كلذبترثكف؛ىعرملاةدوجوراعسألاصخرلًاعبتاهيلااولحرو؛فلخ

يبأىلعموجهلابهسفنثدحىتحكلذببجعأوهدنجىوقوهعابتا
.هيلاهلكلبجلامضوهدييفامىلعءاليتسالاوةديبع

فلخعمهّللاهمحر ةديبعيبألىلوالاةبراحملا

ةديبعوبأعمسامو«(وداج)ةيحاندصاقريبكشيجبفلخجرخف
نعدعبيكانهناكمبركسعو؛نوتيزلاةباغفرطىلإهعمنمبجرخكلذب
دمحميبأةمالعلاةدلب(فردأ)ةيرقنمديعبريغًابيرقتةعاسةفاسمبلبجلا
عاطقلىوأمبارخاهنأالا«مسالااذهبنآلاىلإةروهشميهو«يفردلا

ىتحهللاهمحرةديبعوبأرعشيملو؛صوصللنمكموقارسلاوقيرطلا
هبراقأو«هيلاومنيبسرافةئامعبرأاهيففلخشيجنمةقرفهتيشغ

اوأديناىلإ؛مهلضرعتلامدعومهنعفكلابةديبعوبأرمأف«هتوخاو
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؛ةديبعىبأةعاطيفيهو«(فردأ)ةيرقىلعاوراغأفهميرحولخديو«رشلاب

مهنأةديبعيبأغلبالو«الالقًافاعضاهلهأناكو؛لتقلاوبهنلايفاوعرشو

عفدناو؛عافدلابجونآلاهباحصأللاق؛كلذققحتولاجرةرشعوحناولتق

مهنمكلهنأدعب«نيمزهنمرابدالااولوف؛لتقلامهزجانومهيلاهباحصاووه

ةديبعوباكرتدقوركسعلانمهعمنموافلخاولصوىتح؛كلهنم

ىلإفلخمهبعجرف؛كلذنعهركسعىهنومهرابداعبتيملو؛مهليبس
نعمهعدريومهعنقيكلذنانظيوهو«نوانجىلإةديبعوبأداعو«(يتمت)

.عوجرلا

نأءاجرهدشريو«هيفهظعيًاباتكفلخىلإبتكةديبعابأنامث
فلخايتعزنذاو)اذكههيفهللوقيوداسفلانعفكيو«هيغنمظقيتي

هعنقيملف(برحلالابامويزيحيفنوكأوكزيحيفنكفةعاطلانعكدي
باحصأبكتفلاوةراغلاىلعةرباشملاوءادتعالاىلعهموقضرحو«كلذ

ةديبعوبأو«ةنسوحنكلذىلعلاحلامادو؛مهودجوامنيأةديبعيبا

.(هليداهالفهللاللضينمو)ىركذلاهعفنتملو؛هفطاليوهحصاني

فلخعم هنعهللايضرةديبعيبالةيناثلاةيراحملا

عابتاداسفنمهعمنموةديبعيبأبءاضفلاقاضو«لاحلادتشااملو

لوأكةديبعابأًادصاقهركاسعبجرخ؛فلخىلإكلذربخغلبو«فلخ

يفهجورخربخهغلباملةديبعوبأهاقالف؛لتاقمفلأنيعبرأيفناكو«ةرم

اوناكنيذلانألاقيو؛ةلفغنيحىلعربخلاهءاجذا؛هباحصأنمليلقيف

اوناكليقوءرشعةثالثوةثامثالثمهو«ردبلهأددعنوزواجتيالهعم

.برحلايفتابثلامهلنيذلاملعلاولضفلالهأنمةثامعبص

يبأدنجةلقوهتوقوهدنجةرثكبًاباجعافلخهاتناركسعلاىآرتامو
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ةئفنممكو)هلوقو(هّللادنعنمالارصنلاامو)ىلاعتهلوقنعًالفاغةديبع

نيذلاعمهللانا)هلوقو(نيرباصلاعمهللاوهللانذابةريثكةئفتبلغةليلق

ناو؛بعالتوثبعمهلاتقنأىأركاذذاو(نونسحممهنيذلاواوقتا

ثرويام؛حلفأمامالاةمامابمهرارقاعمهمعزىلعفيسلابمهتداباومهوحم

نأرهظتساو؛هرورغبسحىلعهشيجلوهلًائفكاونوكيملذا«ركذيرخفهل
مهتبهريفهنماعمطهتمامابرارقالاو«وههتعيابمومامالافلخىلامهوعدي
؛هردقلءالعاوهنأشلميظعتةدايزكلذنوكيف؛هبلطةباجاىلامهتردابمو

همازهنايفببسلاتناكةمدقمكلذللعجو«مهبولقلةتاماومهلةناهاو

مث؛لتقتوبلستهتيعروةديبعيبأىرقنمهنمبرقاميفهركسعحرسف

ءوههتعاطيفلوخدلاومامالاعلخبهنارمأينيلوسرةديبعيبأىلالسرأ

بجويثدحنودبانماماعلخنفيكو:امهللاقهبلطةديبعيبأاغلباملو

جورخلااذه(فلخ)امكبحاصلغوسيذلاامو«هنمةءاربلاوهعلخ

ىلعًايضارناكوًاردقوًانأشهنمىلعأحمسلاهوبأناكدقو«نايصعلاو

نيبامدعببفلخناسلىلعهلاللعتف؛يفوتنأىلاهلًاعئاطمامالا
امكلذناامعزوامهنيببلغالاينبتايالوضعبلصفو«لبجلاوترهيت

ناكلبهلقيملو؛هدلاوكلذلعفيململوامهللاقف«لالقتسالامهلزوجي

.هلًالماعناكاملمامالاىلااهلسريوقوقحلاعمجي

راهظاىلأًالدعةعطاقلاةجحلابامهمحفأوامهنيبوهنيبمالكلالاطاملو
نوكتنأهيلاكاعدامىلإهبجتملناكيلعفاخناناالاقف«باهرالاوةوقلا

يأو:لاقفهدنعميظعرمأكلذو«هللاالااهردقملعيالءامدةقارايفاببس

؟ءامدلاةقارامأ؛هتعاضاوهللانيدبمايقلاكرت«مظعامكدنعنيرمألا

لهأعمتجلااملًاحيحصكلذناكول:لاقفمظعأءامدلاةقارا:الاقف

ىيحيوبأالو؛هباحصاولالبوبأالوةليخنلالهاالو«عافدللناورهنلا
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متاحوباالو«هعبتنموباطخلاوباالو«امهباحصأوةزمحوباوقحلابلاط

نعهنامزيفعافدللماقمهنمقيرفلكنافءالؤههبشاامو؛هعمنمو

امسفنالافالتاوءامدلاةقارانمكلذيفنأبًالاع«هئايحاونيدلا

لامعالاامناو)ةنسحلاةينلاكلتىلعمهضعبدهشتسادقو«هنوملعت

ءاشاملطابلادمخأوقحلارهظأوةلملارانأفدصقلامهضعبغلبو«(تاينلاب

ىلعنحنفمهراثآنمةيقبومهنمةعضبالانحنامو«نمزلانمهللا
هّللافهريغدارأنمو؛ًالوحهنعالوًالدبهبيغبنالنورئاسميوقلامهجهن

.نيللانمابناجامهراعامث؛نيمكاحلاريخوهولدعلابهنيبواننيبمكحي
كرتننأبًافلخاًملبأفنيدلاىلعءامدلارمأنومظعتمكناثيح:لاقف

ىلعدعصتليتأيونيمئاص(ةعمجللامويوهو)«ًادغحبصنومويلالاتقلا
هللاىلالهتبنمث؛يسمادغلاراردنبليعامسابينملاوباانعمو«لبجلا

قحلابمكنيبواننيبحتفيناهلأسنو«نيملاظلاىلعهللاةنعللعجنفىلاعت

.نيحتافلاريخوهو

نمةديبعيبانيبوامهنيبرادامبهاربخاو؛فلخىلانالوسرلاماقف

ذاوءراظتنانودبهيلعموجهللءيهتلابلاحلاىفرمأوًاظيغًالتماف؛مالكلا

ءاجفوفصلاتبتروناعمجملاىقتلااملو«هلدعتساكلذبةديعوباعمس

لاتقلاكنععد:هللاقو؛نيدنفنباموقاياقبنملجرةديبعيباىلا

؛هئاقليفكلةجاحالو؛هركاسعوفلخةلباقمبمويلاكلةقاطالكناف

.٠ةيغاكلاوةيربربلابهلفلحف؛تاغلةدعبملكتلانسحيةديبعوباناكو

مثهفيسمئاقىلعهديببرضو«اذهيفيسبًادرفنمهاقلأولوهنلتاقأل:ًالئاق

ناليبسبكيلعريشمينا:هللاقو؛فلخشيجنملجرهيلالسنا
ترفظناف؛لبجلاةيحانىلاكشيجبفحزأ؛كشالبترفظهتكلس

ًأاجلمونصحيفتنكلاحلاكيلعسكعناناو«ةلوهسبتدرأامتكردأ
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اهعزنةحيصن)هيأرنسحتسااملةديبعوبالاقف؛ًاديكهيفكلنوعيطتسيال

اماوةديبعيبأىلانطابلايفًالئامنوكيناامالجرلااذهو(ودعنمهللا

حيرتسيلهكالهدارأف؛لئاطريغىلعفلخعملاتقلانممثسدقنوكينا

.ملعأهّللاو

؛لجرلاهيلاراشأيذلالحملاىلالاقتنالابشيجلاةديبعوبأرمأف

ةبصقبمويلااندنعفورعملاوهناكملااذهلعلو«لبجلاىلامهروهظاودنساو

رازيةديبعيبأىلابسنيىلصمهيفولبجلانمبيرقهناف«ىلصملا
رضحاذانيديعلاةالصلةددعتمىرقنماذهانتقويفسانلاهيفعمتجيو

وهوأ(هّللاهظفحكانهعامتجالااذهنسيذلاوهوهلاجنأضعبوأاندلاو)

توحنمظفللااذهو؛(تديبما)ىمسملاعماجلادجسملانآلاهيفيذلاناكملا

هعقومو؛يمعظفلفيحصتدعبرهظياميفايربرباتحنةديبعيمعنم

ىلعىنبدجسملاناروهشملاو؛ةموكحلازكرموداجانتدلبطسويفنآلا
الالبجلاةفاشنعدعبيالو«هركذنسامككانهلستغاهناوةالصم

وداجةنيدمنمًادجنابيرقنيناكملاناانلقلةروكذملاةرهشلاالولو«؛تاوطخب
.ملعأهّللاوكانهىلاودعلالوصونكميالف؛ةميدقلا

ملعالو؛هئاروىلاعوجرلانمةديبعيبأنملصحامفلخىأرامو
نبجةديبعيبأنمكلذنأنظ؛ةحيصنلانمهشيجدارفأضعبهادباامبهل

نمناسرفلاولاطبالامدقو؛برطلاهزهوحرففةميزهلانمًاصلخترارفو
هموقنمًالاجراعدليخلاةديبعاباتيشغالو«مهرثاىفتقاوهركسع
هللااعدو«نيتعكرىلصوًاضوتولستغافءامهلاورضحاوارتسهلاوبصنف

هيفكطسبمث«هدنجراصتناًالئاسءاعدلانمهلرضحامبىلاعتوهناحبس

عرضتعم(ءاعدلادنعاهلابقتسابولطملاةهجلايهو)ءامسلاامهبًاهجاوم

هذهقرفتالهرمأتلبقتساذنمهنعضرعأملنمايمهللا):لاقوعوشخو

قفث



هللاهمحر يخامشلاركذو(ريدقءيشلكىلعكنايديىلعةباصعلا
مهأرذإةديبعألاقففلخةناعالنيحلسماولبقأسورسةنيدملهأنأ

ىقبف:لاق.كلذهللامهمدعأالف؛فوخلاةرارحانيفاوجيه:كلذىلع

؛ًاضرحمًابيطخهركسعنيبةديبعوبأماقو؛(ه١)اذهانمويىلاكلذمهيف

.بولقلانمةبهرلالازأو؛برحلايفعافدنالاىلاسوفنلاقوشفًابغرمو

لاجراهيفرهظأ«نمزلانمةعاسبرحلاتبشتناو«نافصلاىنادتمث

هعمناكو؛مازهنايفمهءادعاكرتام؛مادقالاوةدشلانمةديبعيبأركسع

هبىمحامهتعاجشنمرهظادقو؛بويأنبسابعلانيروهشملالاطبالانم

برحلاءانثأيفهداوجبلوجيهأرذاةديبعوباهيفلاقىتحةرسيملاوةنميملا

مث(رانلاهتلكأالمصعمباقعلاكينيعيفسابعلاىرأينا)ًالامشًوانيمب

بلطلهعمنالجرو؛يديسنبديبعبفرعيلجرفلخركسعنمجرخ

ىلاعرسأفسابعلاامأ؛سابعلاوسادرموبأوةديبعوبأمهيلاجرخفةزرابملا

امأو«نيلثامتماناكو هبحاصعمهرمألاطفةديبعوبأاماو«لتقلابهبحاص

املو؛هسرتفيداكىتحةقشمروكذملاديبعهبحاصنمىقالدقفسادرموبأ

مثاهنابأف؛فيسلابهتبكرىلعهبرضفديبعىلعفطعكلذسابعلاىأر
لاقف؛(رانلاىلا)ةبرضلاةدشنمءاوهلاىفًارئاطهأرامل:لاقو؛هسأرزح

املطدسج(نوعجارهيلاانإوهلانإ):سابعلالاقف(ريصملاسئبو):سأرلا

؛ةدابعلاوكسنلابرهشنمبناكلجرلانال«رانلاهلكأتسةنجلابهلتوعد

ناكو؛ماعطلالامحأومنغلاشابكأبمهيداهيملعلالهالًابحمديلايخس

املرسيممكلكو.اهمتاوخبلامعالانكلو).كلذلحالصلاهيفدقتعيسابعلا

الىتفةبرض)لاقديبعهبحاصبسابعلالعفسادرموبأىنأراملو؛(هلقلخ

.(رانلاهمصعمتلكأ

؛ًابئاخرابدالاىلو؛هددعملعيالامفلخركسعنمكلهنأدعبو

,"



مهلاوعبتيالناهركسعيف(ةداعلاتمعنو)هتداعبسحةديبعوبأىدانف

الوصغنمريغهداوجنانعىولو؛حيرجىلعمهلاوزهجيالو«ًاريدم
ةنسبجررهشنمرشعثلاثلاسيمخلاةيشعكلذو«هناكمىلالولفم

ةمؤشملا(يتمت)ةيرقىلافلخداعو«ةيرجهنيتئامنيرشعوىدحا١١

ىلاليمينم«مهريغوةسوفننماهيفناكنمعيمججارخابرمأو«هيلع
مهنمو«مهلزانمومهقازرأنيكراتاولحتراف«مايأةثالثمهللجأوةديبعيبا

رمانمءيشيفهللوخدالو«هلبنذالنمو؛ءافعضلاويماتيلاولمارالا

يبأىلاليملامهيفنظنيذلاهباحصانمنيريثكمهعمىلجأو«نتفلاهذه
.ءافجوةظلغةديبع

ربدأدقهرمأنأباوملعو«هباحصاسوفنترقهقتكلذنمرثكأاملو

؛درنمدرولبقنممهنملبقف؛نيبئاتةديبعيبأىلااوتأو«هنعاوقرفتف

يضقتةديبعيبأنمةبثورظتنيًاديحوفلخىقبو؛هأطخمضعنم
رئاس«رظنلاهنعفراصةديبعوبأو؛كالهلابهعمىقبنمىلعو؛هيلع
نهوبمامالاىلالسرأو؛فاصنالاولدعلاةريسبرمالانمهبفلكاميف
.هبزحقارتفاوفلخةكوش

؛نتفلانمعقوامو«جورخلافلخلاحتناةقراشملاانباحصاغلبامو
مهنملسرأف«مهتداعيهامكنيدلايفةحيصنلانممهيلعبجوامباوماق
مهدشريبرغملالهأىلاةعامجعمةلاسريناسارخلاىسيعوبأةمالعلا

؛ةماقتسالالهأعابتاوةملكلاعمجو؛لطابلاذبنوىتحلاعابتاىلااهيف

دبعمامالاىلعءانثلايفاهيفغلابونيملسملانمنيلوالاراثآءافتقاو
هعابتاوهنبافلخىلعراكنالايفو؛حمسلاىلعوحلفامامالاوباهولا
.اريخمالسالانعهللامهازاجليوطمالكيف

ليعامسابهذملاةمئادحأملعلالماحنبابينم:فلخعمناكنمو
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همحر يخامشلاركذ نيتفونبجاجحفسويوبأو؛يسمادغلاراردنبا

ايكدنع)بابلاىدلوهوهتجوزهلتلاقف؛هلهأىتأفسويابأنا.هللا

بابلالخادهيلجرىدحاو«حبصلاىلاهناكميففقوف(هنيدعئاب

قحلاناهدنعتبثمث؛فلخوةديبعيبأنيبزيميوهو«هجراخىرخالاو
.خياشملالضافأنمكلذدعبراصوًابئاتهءاجفةديبعيباعم

لدعلاهيكبيةعساولاهللاةمحرىلاراسف«هتينمةديبعابأتكردامث

لدتهراثآو؛طسوتمروهشمدجسمهلو؛ليللامايقوبارحملاهبدنيو«ملعلاو
نوعبسهيفعمتجاهنا:ليق؛نآلاهيلعوهامماعاستارثكأناكهناىلع

ىتح ءاملعلاوملعلاندعمتناكدقو«نوانجةيرقءاملعرباكأنمًاملاع

؛ةريمدتتةيرقتناكامك«ملعلايفىرخأىلاراداهيفجاتحتالاهنا

؛نيدلابكسمتو«مهفلاةدوجوءاكذلايفةرهشنآلاىلانيتيرقلالهألو

ةيرقلانميبرغلابونجلابةنئاكلاةربقملاىفهللاهمحرنفددقو

ةدايزيتأيسو؛ةعساولاهتمحربهللاهدمغت«لوهجمهربقناالا«ةروكذلملا

.هللاءاشناةيرقلاهذهىلعمالك

هللااهمحر-ةديبعيبأدعبلبجلايلعبويأنبسابعلاةيالو
ىلامهعمنمو؛لبجلاةسوفننمنوملسملابتك؛ةديبعوبأيفوتاملو

ربخلاهغلباملو«هريغنييعتهنمنوبلطيو«هيفهنوزعيًاباتككلذبمامالا

ىلاةيالولارمألاحلايفلسرأو«ًاميظعًاغلبمردكلاهنمغلبوهفسادتشا

لهأعمجو«هلوبقمزتلاهعفدلًارذعدجيملوهلصواملو؛سابعلاةمالعلا

نسحاولمأف«مهيلعهالت؛ةسوفنلاجرنمرادملامهيلعنمويأرلا

مزحلانمسابعلايفهنودهعيامل«نمالاوةحارلامهسفنالاونمضومهلبقتسم

رمألاناكو؛اهنطاوميفسفنلاةزعوةباهملانمهيتوأامعم«طاشنلاو

١



نأكو)«زاففبراحوفصنافمكحولدعفىضقذاكلذنمرثكأوكلذك

تتشتنمصعبهعمجنمهيلامصنو(شاعتٍنصعبهلاحمعتناافلخ

اردكمهتداعككرحتف؛سابعلاهيلوتوةديبعىباةافونيباميفكلذو«ًالوأ

؛ةدشلانمسابعللامبسانلاملعأنموهوبهنلاوةراغلاددجو؛نمالاوفص

نعديزيالركسعيفهيلاجرخهيعنعهتنيملاملو6هاهنوسابعلهحصانف

نمناسرفلانمهيفنأالا«ليقامىلعلقأناكلب«ةرثكلاىفهركسع

وبأ:ةعاحشلابناريهشلاناملاعلامهنمو«لاطبالانمتارشعلاماقميفدعي

:ينالدبالانسحلاوبأويتسربتلاسادرم

يتمتنمبيرقهنانظاوَسيعافبفرعيعضومبناعمجلالباقتاملو

ىتاف؛فلخدنجةرشكنمهأرامسابعلاركسعنمرظنلالهأضعبلاه

ركسعىلعًامازهنافاخاال:هللاقف.كلذىفهملكوسادرمىباىلا

ال:هللاقفًاضياهملكونسحلايباىلاىتامث«ينالدبالانسحلاوباهيف

؛,امهيمالكداحتانملجرلابجعتف«سادرموباهيفركسعىلعفاخا

وفصوةينلاقدصنمهيلعاناكامبامهلدهشتةبيرغةقفاوملاهنايرمعلو

يبألو«هللاتاذيفبحلانعهلككلذءيشانلارطاوخلادراوتوبولقلا

اهركذبلفكتِةرخافبقانمو؛,ةيلاعلئاضفنسحلايبالامكسادرم

رهدلارداوننمةرداندهزلاىفو؛هللاتايآنمةيآملعلايفناكو«نوخرؤملا

ابأم6سابعلانببويأبحاصونامىتحباهولادبعمامالابحاص

رجيةماقلاريصقوهونسلاىًفاريبكهعمناكواذه؛سابعلامثهدعبةديبع

املكينتنا؛قافتالابئارغنمو«؛شويجلاماماىشماذاضرالاىلعهفيس

شويجلادئاقينامثعلااشابمهدأريشملايلاببرطخهتركذتوأهتركذ

اذهىفروهشملطبوهو؛م1716ةنسنانويلابرحيفةروصنملاةيناهاشلا

.كاذتركذتًاضيااذهتركذاملكو«رصعلا

فقأ



لاطبالاتوبثسابعللاوتبثو«هركاسعوفلخدتشاولاتقلامحتلااملو

لاقوسابعلاىلإسادرموبأىتأ«لابنلاوحامرلامهنكامأنعمهحزحزتملو

مامافقينالطابللناكامو؛برحلاناديميفانعممهفوقولاطدق:هل

ناكميظعبنذكنمردصوأءوسترمضأكلعلو؛هلكنمزلااذهىتحلا

هللالعلهرفغتساوكبرىلإعجراوةبوتلارهظأف؛هارتامهللانمانلهباقع

رهظأورافغتسالاكلذدنعسابعلارركف«لاحلالدبيوهدنعنمرصنبانديؤي

.(ةكئالملاوءايبنالاالإبنذلانمموصعمالو)ةبوتلا

هنمهانملعامو؛سابعلالعفاذام:كلذدنعلاقسادرمابأنالاقيو

عفدناوهداوجرهظىطتمامث؛اهلاجرتمدعبرحلانكلو؛«ريخلاالإ
فلخمزهناىتحليلقالانمزلانمكلذدعبضميملو؛هحالسبناديملل

ضعبلاقف«مهعابتامدعبركسعلايفسادرموبأىدانف«هفوفصتمرختو

سادرموبأتكسف؛انزيحنممهجرخنىتحمهكرتنال:يأرلاباحصأ

ذامهمكحةياهنوهوريسلايفامك«(تلال)اوزواجتىتحمهرثأاوفتقاو
ةهجنمناتنزلانيبلصافلايداولاوهتلالبدارملانارهاظلاو«كاذ

هتبوعصلةرخألايداونآلاىمسملاوطاسفةهجنمنابجرلاو(نيمرغت)

هلوأيفءاتوميمةدايزعم«ميدقلامسالابًاضيأ(ةلالتم)ىمسيوهقمعو

ىلعتلالبنايحالاضعبيفربعناوريسلاباتكنمذخؤيامىلع

قلطيناكمسالااذهلعلو«برغلاةيحاننملبجلافرطيفيهو؛تولال

.ملعأهللاوةيبرغوةيقرشنيتيرقىلع
تناكيتلاةرهشلازحتملو«ةعاطلايفلخدتمل(نيمرغتةنيدم)نأكو

هنوئنهيسابعلاىلعاولبقأواوعجرمث؛اذهدعبالامتسرينبةلوديفاهل

امانيملناذللانسحلاوبأوسادرموبأاذهبأنهيامنا:مهللاقفهراصتناب
هلف؛اناتآامهلضفنمهللااناتآكلذبو«هيلاناعرضتيوهللاناوعديامهليل

.ركشلادمحلا
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نيرضاحلاخياشملايرعيلبقأو4هداوجنعلجرتركسعللالصواملم

مكتبيصمىلعهللامكرجأ:ًالئاقاوتاموفلخعموناكنيذلامهبراقاىف

انمماحرأولوأوانبراقأفكئلوأاماسابعاي:هلاولاقفمكبراقاومكناوخايف

.ًاقحانناوخافمتناامأو

يلوأليمتسيو؛فلخىلعموجهلاوعئاقولايلاويسابعلالزيملمث

نهواناىلإ«همزحوهتدشبداسفلالهابهريو«هتماقتساوهلدعببابلالا

أدلولرتو«تاموهرمالحمضاو,هعومجةيقبتتتشتو«فلخةكوشهللا

هرمانمناكوَةبرجةريزجىلإهذلاورثاءايحاوهتظفاحممارنمعمبره

يقبو«هللاءاشنافسويمامالاىلعمالكلادنعهركذنسامكلذدعب

دلخيملنمعمبورحلاوعئاقولاعباتيلاحلاحودمملاصخلادومحمسابعلا

اموةلككونرفيلبجوخامشلبجك«ةيقرشلالبجلاتاهجنمةعاطلاىلإ

.ةمامالابحلفاماماللاوفرتعاومهلكاوعاطاىتحكلذلوح

كلتةبراحمنمهعنموهلضرعتلاريثكهللاهمحرسادرموباناكو

ناكثيحبرحنودبةعاطلايفلوخدلامهنملمؤيهنأكو؛,تاهجلا

نيللاوةفطالملابمهبالجتسادارأف؛ةرثكلاوةوقلامهنمملعواادحاوبهذللا

هركسعب(فلخكالهدعب)ةرمتاذجرخ؛سابعلانانمركذامكلذنمو
6عوجرلابهرمأوهبالخفسادرموب|هعمناكو6نرفقيلبجتاهجىلإ

ناملعيهنأل)؛كنعقرفتفركسعلايفتحصعجرتملنا:هللاقفىباف

دقن:لاقفًايطخمهيفماقوهركسعلاجرسابعلاعمجف)ةعومسمهتملك

(انعجردازلاانددجوباودلاتنمساذاىتحاوعجرافعاركلافعضودازلا
.اوعجرورمالااولثتماف

وبأءاجفةيناثةرممهيلاجرخمث؛ءاتشلايفتناكةعقاولانأكو

كلذىلعهسفنًابتاعمسادرموبالاقفعنتماف«عوجرلابهيلعراشاوسادرم

فعل



ىنعي)هلثمًالجربلطييذلا(هسفنينعي)رصاهمنونجرثكأاماذكه

اقدغءاممهيلعهللالزنأف؛ثيغلاهلأسوهبراعدمث(هبركرتيوسابعلا

:سابعللسادرموبالاقف؛اوقرفتو«عوجرلاركسعلابلطىتحرطملاعباتو
سادرموبأرخأتفىرخأةرممهيلاجرخو؛سابعايتردقنانآلامهددرا

نوكينافاخفاعجردق:هلليقفامهدقتفاف«روضحلانعءايركزوباو

ىفتقاوهناكميفركسعلافقوأفهيلعهركناركنمواثدحلامهعوجر
عرولابةروهشمةملاعزوجعيهو؛باطخلامأدنعامهدجوناىلإامهرثأ

سفنلارصق)مسالااذهىنعمونيمرغتةيحانب(ناميمرغا)ةدلبيفدهزلاو

ركننملقحلاىلعكنا:الاقف؟امتعجرملو:امهللاقف(ركذلاسلجميف

امهتقفاومىلعهللادمحف؛فويسلاناعملةهاركلالاانعجراموائيشكيلع

.هقيطينملفويسلاناعملاكرتا:لاقو

ةاشامهلتحبذف؛ركسعلانمامهعوجربملعتملباطخلاماتناكو

؛سأابعلاسرفىلعجرخيفهتعضووهلكمحللاتذخاكلذتعمساالو

نابلاجلاامكيفكيامتنأو؛محللاقحتسييذلاوهاذهنيخيشللتلاقو

هانسحتساوكلذبايضرف(محللاكلذعمخبطامبهبشااموسدعلاينعت)

.هركسعبحلوهداوجبكرفكلذبسابعلاملعتملاهنأكو
هللاهمحريخامشلاهاورنمىلعةعقاولاهذهىفهعمناكنمبو

رادًادهزوًالمعوًاملعسوفنلبجءالضفدحأىصمصمتلارصنوباةمالعلا

:لاقفلخةنتفنمليقو«تافنةنتفنمسانلارذحيةرمنيعبرألبجلا

امالويقتاامرصبأالينامهللا:لاقولاتقلاىلإلزنف«رصبلاريرضناكو

امبيرغنماذهو«(ه١)ةبرضهلطختملو«ةبرضهبعقتملفبرضأ

.ملعأهّللاوءانتعالانممهلناكامىلعلديوعمي

اميسالو«قلخلانسحوبادآلانمميظعبناجىلعهللاهمحرناكو
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5يخامشلاركذدقفسادرمايأةمالعلاًاصوصخ4ملعلاواضفل31لهأعم

وههنأ«نآلاهلدوجواليذلا«ريبكلاةسوفنخيراتنمًالقنهللاهمحر

ةعطقعصومبةاشممهومهقيرطيفاوزواجسادرموبامهيفهعمةعامجو

يفنعاطوةماقلاريصقهنال«سادرموباهنعرجعوسابعلاهاطختفاملا

.كلثمبوثولاىلعردقأمل:سابعلللاقمث؛كلذلواحيفقوف«نسلا

كلاملهتكلسلطئاحعمتدعصولو,هتكلًساقيرطفلاخأناديرأالو

رخآًاقيرطكلسوهيلاسابعلاعجرف؛دايقنالاوةعاطلاىقحنمانيلع
رمالانمدروامعهلفاغتنم؛ًالوأهنمردصاممةبوتلامهلرهظاو«ًالهس

اذهغلبااموّبادآلاهذهفطلأام«هريسبريسلاو:فيعضلاةاعارمب

هديبعوبأمهلتاقينيذلاءالؤهنأئراقلانظيالو,امهنمىقحلاىلادايقنالا

مهلكاوناكلب؛ىرخأبهاذمىلعاوناك؛رخآلايفسابعلاو«لوألايف

الةفيفطلئاسمىففالخلاولحتناوةعاطلااصعاوقشو«ةيضابالانم
1مترهيتةفالخنعلالقتسالالطبهذملاىلاباستنالانممهجرخت

يفسلبارطتاهجولبجلانكيملذا؛ةرثكلاوةوقلانممهسفنأيفهوآر
لب«سانلاةلقوىرقلارغصنمنآلادوجوملالاحلااذهىلعتقولاكلذ

فلاةئامزواجتيمةتازموةسوفنلئابقنمهرهاظيفوهدحولبجلايفناك

هذهتناكو؛ىصحيالاملاجرلانمهيفناكوسراففالآةرشعوسراف

لهأوىرقلابةرماعاهلك؛لبجلاوسلبارطتاهجبنآلاةيلاخلايفايفلا
نأدعبو«خيراوتلايفامةحصلةديؤملامهراثآكلذىلعلدتامك«يداوبلا

ةحارلاوةمالسلامعطاوقاذو؛نمألاةدئافاوفرعولدعلاةميقسانلاملع

رومألاهلتمظتنومامالللاحلاافصوسابعلاحارتساونورئاثلاعطقن١

؛لاوحالإهلتماقتساو1ةيصرمةريسمهيفراسوَةيعرلايفلدعلاطسبف

نمءيشيفدحأهيلعمقنيملو«ةيوبأةريسىفتقاف«رادقألاهتدعاسو
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مادقالاومركلاوملحلاوملعلاةرازغوةيسورفلاوةباهملانمناكو«هماكحأ

ملقلااهريغصرصحنعزجعيو؛«ناسللااهفصونعلكيةلزنمب؛عرولاو

اذا٠هديصنارقألاويراضلادسألاوهو«هديبعلاطبألاوديسلاوه؛نانبلاو

تقشودوحللاتأيهىغولانيدايميفلاجاذاو؛بولقلابعرلالخدرأز

شهدأو٠عامسالاهتبيهتعدصو؛عاقبلاهتلاسبرابخأتألم؛بويجلا

هرحبناضيفدعبداوجلاامتحناكو؛ءالقعلالوقعرطخلاعماعميفهمادقا

وهتئشنالقو؛جرحالومركلابابنمهنعثدح؛ءالخبلانمحفاطلا
عساومامانمهردهللف؛جرخثيدحلااذهيفلقعلاتانكمبةرئادنعنمب

ضباقتالصلاةضافاوريخلاراردالهنيميطساب«اياجسلاميرك؛اياطعلا

ضاخ«ةاصعلاقانعأداصحونيئطاخلالاكنلةمقنلافيسىلعهلامش

رابمبةنيمثلااهرهاوجصلختساو«ميقتسملاهئاكذبكولملاةسايسبابع

ءرومألاتامهمسيدانحيفهريسساربناهلعجو«ميكحلالماكلاهلقع

رهدلاثداوحنمأرطيامعًامغرةماقتسالاروحمىلعةيراجهتريستناكف
دقعمظان؛ةديمحلالاصخلاعماجقحلامأووهف؛روهشلاونينسلاتابلقتو

.ةديرفلاهلئاضفبتالامكلا

مكنتهللاىلعسيل
دحاويفملاعلاعمبجينأ

هلقعرينضيرو«ريسلاوخيراوتلاتاحفصيفهركفداوجحرسنمف

مامالااذهلىأر؛ربعلاورداونلانممهلامو؛فلسلالاجرركذضايريف

ىلإيدؤيو«بابلألارهبيام«ليلجلارثألاو؛ليمجلاركذلامهنيبنمميظعلا

اهذخفهتريسىلعيكلاملاريغصلانباخرؤملاملكتدقو؛بارغتسالاوهلولا

.اليلقناكناوهقحيفهانلقامةحصىلعًالالدتساةمدقتملاةدعاقلاىلع

نكيملامنينبلانمهلأشنومزحلاومزعلابذخأحلفأىلواملف:لاق
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مهيلعمدقينأهنولأسي«لبجلاةسوفنهتتأوتيصلاهلراطو؛هلبقنمهريغل

الو؛هماكحأنمءيشيفهيلعنعطتةارشلانكتملو؛مهرمأىلوتينم
ملامهترامايفرمعدقناكو:لاقناىلإ؛هراشعأيفالوهتاقدصيف

ونبونونبلاهلًاشنىتحًاريمأًاماعنيسمخماقأ؛هلبقناكنممدحأهرمعي

ىنبو؛ديدحلانمًاباوبأذختاوروصقلاىنتباوهكلميفخمضو«نينبلا

ترمعو؛اذهلبقاهركذمدقتدقو«ناعيجلاةعاجملامايأهيفمعطأونافجلا

راصمألالكنمدوفولاوقافرلاهتتأو«تالغتسملاولاومألاترثكوايندلاهعم

سانلاىنتباىتحناينبلايفسانلاسفانتو«تاراجتلاعاونأبقافألاو

نيرصقلاةيومحونابأىنتبافراهنألااورجأو«ةنيدملاجراخعايضلاوروصقلا

؛مويلاهبفرعييذلاهرصقدحاولادبعىنتباو«قالمأب«امهبنيفورعملا

ىلاًاموياجرخةيومحونابأنأهبقثأنمينثدحدقلوهركذلوطيامنهريغو

هنأمهضعبنعركذف؛امهناوخانمةعامجامهعمو«نيهزنتمامهيرصق
ناكساوملعأفامهديبعضعبانبسحأنيرصقلاىلعانفرشاامل:لاق

امهللاوف:لاقامهيلانيرصقلابناكنمفوشتف:لاقامهمودقبنيرصقلا

ىلعرفصأوأرمحأبوثاهيلعوالانيرصقلاتافارشنمةفارشتيأر
مهيديأبلاومألاترثكورئامعلاترمعولئابقلاترشتناو؛رودبلاكرادجلا
نومداقلاو«دنجلاوةودعلاتنتبأدقةسوفنو؛روصقلاتنتبأدقمجعلاتناكو

؛لاومألاترثكوتاحاسلاتنمأو«مويلاةرماعلاةنيدملااونتبأدقةيقيرفأنم
ناكهنأدحاوريغىنثدحدقلىتحيداوبلاورضاوحلالهأتفطأىتح

بحاصناكفهبفرعيًاقوسهلىنتبادقةدرونباهللاقيمدقممجعلل

ةدرونباقوسلخدينأرسجيملاهداقتفالةنيدملاللختاذاحلفأةطرش

.لاومالاتويبوةاضقلاميدقتدقعيلتةسوفنتناكو؛ةبيههللختيالو

:هظفلب(ه١)قاسفلاىلعباستحالاو؛قاوسالايفركنملاراكناو
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ناكءاوس«فئاظولاكلتلحلصينمهلنوبختنينيذلامهةسوفننأينعي

هدالوأوناطلسلاةناطبيلتدانجألاتناكوهلنيعيوهو«مهريغنموأمهنم

٠همشحو

(جوزمم)مامالااذهءاهد

اموحنىلع1هانهأولاحأو6هافصأوشيعدغرأيفوهامنيبو

ىأرو«ةفيخاهلخادو«ةنيدملالوحرشتنملالئابقلانمسجوأاذا«هانيكح

نومدقملاولئابقلاءاسؤرهأر0ةيفحختاكرحوةلجتايآةروثلائدابمنم

لظيفهوكلمممهرئاشعىدلةملكلاذوفنوماجوةوقعلانممهسفنأيف

رقبلاسوؤرومعنلارمحورانيدلارودمو«مهردلاشومفنمنممامالاكلذلدع

َةرسالاوروتسلاوشرفلاوديبعلاومدخلانمهوذختااملوْليخلادايجوةاشلاو

دودحمهيلعماقتنأنمةفنالامهتلخدوربكلامهرماخواورطبواورشأف

ًاقيدصتفينثحلارهطملانيدلانيناوقنمنوناقباوديقتينأوأِفيرشلاعرشلا

هلوقو(ىنغتساهأرنأىغطيلناسنالانا):نيلئاقلادصأوهوىلاعتهلوقل

1هدابعلقزرلاهللاطسبولو) )َءاشيامردقبلزنينكلوضرالأيفأوْعِبَل

مضِلمزعلادصعنعفشكو«مزحل|قاسنعهللاهمحررمشاهدنعف

ىقلأف«هعافترالبقةريرشلادصاقملاكلتبهلءافطاو«هعاستالبققرخلا

كلتبوعشنبسيساوجلاثبو؛هعابتاومدقملكنيبفلاختلاتابجوم

ماقمتماق؛لاتقلاةنوؤمهتفك«ةينطابتاريبدتو؛ةيسايسقرطبلئابقلا
نيذلاكولملاءامكحنمهمدقتنمنأش«لاطبالاءامدكفسودونجادينجت

«ةسايسلاضايحنماوفرتعاوةمكحلاراحبيفاوعركو؛براجتلامهتكنح

مهريغوهدادجأوهئابآنمةغلابلا

تداضتو«لئابقلاكلتنيبءارألاتفلتخاىتحديعبريغناكامو
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امهنيبناكامفاعضأ؛قاقشلانماهتفيلحوةليبقلكنيبراصوءاوهألا

مظعو؛ةطامطموةتاوللئابقنمةتانزلئابقترفنف؛قافتالاوةفلألانم
اوراصو«مدقموسيئرلكنيبءاضغبلاتشفو«مجعلاودنجلانيبنحاشتلا

ىفكوةبيخلابنيصاعلادرو؛هللااهأفطأمامالاعمبرحللًاراناودقوأاملك

باقرلاةعضاخ«لاحمنودبهترطيسلةخضارتلآف«لاتقلانيملسملاماما

هبىعسينافاخيلك«لادجنودبهيهاونوهرماوألوبقلفكألاطساب

هذهبمهركمنمأذئدنعو«هيلعبضغيو؛هنمهبرقيفهليمتسيوأهيلإهنيرق
.ةسارفلاوءاهدلااذهبمهروحنيفمهديكدرو«ةسايسلا

انئمطمهيلجروهيديدموًانمآهرهظىلعىقلتساكلذىأراملف:لاق

٠(ه١)بولقلايفنئاغضلاكلتتيقبومهرمأيفكهناملعو

كولملاعمحلفأمامالالاوحأ

يتلا(وكوك)وأ(وصوص)كلماميسالو؛ةدومكولملابلغأعمهلناكو
ةراجتلنيرفاسملارثكأناكو؛ًايرقترهشأةثالثةفاسمبترهاتنعدعبت
يففيرشلالاقةراوهو؛(نالجراو)ةنيدملهأنمدهعلاكلذيفنادوسلا

ىلعيهو«نادوسلادالبيفركذلاةروهشمةريبكةنيدموكوكةنيدمو:هتهزن
:لاقنأىلإاهلهأبرشهنمو؛اهبرميف؛لامشلاةيحاننمجرخيرهنةفض

لخدوريثكمشحهلو؛هسفنلبطاخهتاذبمئاقكلم؛وكوككلمنأمث

؛لامجلاوليخلانوبكريمهو؛ةنسحةيلحولماكيزودانجأوداوقو«ريبك

وكوكلهأةماعسابلو«مهضرأبةطيحملامنالانممهرواجنملرهقوسأبمهلو

؛ةيسكألاو(ببجلا)ريوادقلانوسبليمهراجتو«مهتراوعاهبنورتسي«دولجلا

«رزألانوبليمهتلجومهصاوخو؛بهذلامهيلحو؛يزاركلامهسوؤرىلعو
ةهجىلععئاضبلابمهنوعضبيو؛مهنوسلاجيوراجتلانولخاديمهو
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هتيصاخنمو؛ةيحلادوعبىمسملا؛دوعلاوكوكضرأيفتبنيو«ةضراقملا

دوعلااذهكسامنامث؛«ةعرسمهيلاتجرخمةيحلارحجىلععضواذاهنا

يفدجيو؛عزجلانمءيشهكردينأريغنمهديبءاشامةيحلانمذخأي

؛نالقراولهأو؛ىصقالابرغملالهأدنعحيحصلاو؛اهذخأدنعةوقهسفن

ةيحهبرقتمل؛هقنعيفهقلعوأ؛هديبهكسامهكسماذادوعلاكلذنا

دوساهنكلالوتفماحرف«رقاعلاةفصكدوعلااذهةفصو«روهشماذهو«ةتبلا

نيبنأركذمث«(ه١)فصنورهشةناغةنيدمىلإوكوكةنيدمنمو«نوللا
ةنيدموتسفدوأنيبو؛ةلحرم١١اهلامشيفتسفدوأ)ةنيدموةناغ

قيرطلااذهىلعوكوكوترهيتنيبامنألصحتف؛ةلحرم١7نالقراو

نممتسرينبةمئأهادبأامبةنومأمةكولسماهيلاقرطلاو«رهشأةثالثبراقي

نعيتأيسامكنادوسلاوبرغلاوقرشلاىلإةراجتلالفاوقةظفاحمبةمهلا

.ريغصلانبا

ةلحرم١١نالقراوىلإةليسملاةنيدمنمو:١١١ةفيحصيفلاقو

نولوجتي؛ءاينغأراجتو؛ريسايملئابقاهيفةنيدم(نالقراويأ)يهو«ًارابك

اهنمنوجرخيف«(ةراكهاهلهل)ةراقنودالبو«ةناغدالبىلإنادوسلادالبيف

مهاردةكسهنمنوعبطييأ)مهدلبمسابمهدلبيفهنوبرصيوربتلا

اذهو؛ةلحرم١3ةناغىلإنالقراونمو«ةيضابأةيبهومهو«(ريناندو

نأشبخيراوتلايفنالقراولهأركذو«وكوكىلإلوالانمبرقاقيرطلا

.ًادجريثكنادوسلاىلإةراجتلا

يفهلاقامكلذنمو«بابلااذهيفًاريشكًاركذةراوهلتيأراذكو

هنإ:لوقنفنييمتسرلاةلودءاضقنادعبمهلاحكلذبدارأناو:ًاضيأةهزنلا
ىلإنولخدي«رياسيمراجتءايلمأ(ةراوهينعي)مهو:لاق؛مهتدميفأشن

رمحالاساحتلانملاومالاريطانقلةلماحلالامجلادادعأبنادوسلادالب
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جاجزلانمفونصو رزأملاومئامعلاوفوصلابايثوةيسكألاونولملاو
؛عونصملاديدحلافالآورطعلاوةيوافألانمبورضوراجحالاوفادصألاو

نوعبسلاولمجةئاملامهلفاوقيفهلوالاهلاجروهديبعرفسينمنهنمامو

«متسرينبةلوددعب»مثلملا«ةلوديفنكيملوةرقوماهلك؛ًالمجنونامثلاو
لدتتامالعمهلزانمباوبأبو«ًالاوحأمهنمعسوأالوًالاومأمهنمرثكأدحأ

باتكلااذهلانفيلأتتقويفنآلاامأو:لاقنأىلإمهلاومأريداقمىلع

؛ةدماصملا(لئابق)مهلاومأرشكأىلعىتأدقف(ةسداسلاةثاملالوأوهو)

.(ه١)هللامعننممهيديأبناكامتريغو

ايادهلابهنوداهيةدوموطابتراوةلصاوممهريغوسلدنالاكولمعمهلو

ةباهملانيعبهنورظني«عيفرماقموةرهشمهدنعهلواهلثمبمهيداهيوةسيفنلا

نمعماطهتكلمملوحمحيملثيحب«رابتعالاولالجالانيعأبهنوقمريو
يبأنمناكامالا«هتلوصنمًاشاهدناوهتبثونمًايقوتىرخالاكولملا

هناف«ةيقيرفاطوطشبلاغىلعىلوتساامل؛بلغالانبدمحمسابعلا

يفعرشو؛(ترهات)دودحمخاتىتحبرغملايفلغوتلاىلاعمطلاهاعد

نعًاشنيسامبهملععمهيلعركنيملو مامالاتكسف«كانهةنيدمءانب
بيترتواهؤانبمتنأىلاةراجتلاصقنو«دودحلايفةقياضملانماهنارمع

دسألابوثواهيلعبثوف«بيرغبيترتوبيجعقسنىلعاهقاوصا

توبكنعلااهرمعياهشورعىلعةيواخاهاقبأو«اهنممهالجأوهشويجب
.موبلاو

نبدمحمسابعلاابأىنعي)ديشويكلاملانودلخنباخرؤملالاق
عبس7١7ةنسكلذو«ةيسابعلااهامسو(ترهيت)برقبةنيدم(بلغألا

بحاصىلإبتكو؛متسرنبباهولادبعنبحلفأاهقرحأو«نيرشعو
.(ه١)مهردفلاةثامبهيلاثعبفكلذبهيلإبرقتيسلدنالا

فرضت



نادلبلاحرتفهخيراتيفكلذكيرذالبلاسابعلاوبأةياكحلاركذدقو

ال١23ةنسناككلذنا:لاقهنأالا774ةفيحصيفجنرفالادالببعوبطملا

امنودلخنبامالكيفامئراقلااهيأىرتتنأو«برقتلاركذيملوا
ملعنملو؛لبقنمهانلقامكمتسرينبوحندقحلانمهلناكامىلعلدي

لاملابهيداهيوهوسلدنالابحاصىلإحلفأبرقتيفيكفالاو«ًاببسهل
لصالاناكامبرفالاو«اهنملوقنملاةخسنلاةحصضرفىلعاذهو«لاقامك

.ملعأهّللاو(لمأتف)كلذبهيلابرقتيمهردفلاةثامبهيلاثعبف)اذكه

هللاهمحر مامالااذهلئاسرضعب

ظعاوموحئاصنلةعماجةبوجأولئاسروتافلؤمةدعهللاهمحرهلو

يفوعابلالوطنملدعلاولامكلاولضفلايفهلامىلعتلد؛مكحو

هلامعضعبلهللاهمحرهمالكنمو«عاستالانمكاردالاةوقوملعلاةرازغ

:هلوق

هلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

:ملسوهبحصو

يناو«كيلعمالسدمحمنبريشبلاىلإ«باهولادبعنبحلفأنم
هدبعدمحمانديسىلعىلصينأهلأساو؛وهالاهلااليذلاهللادمحأ

:دعبامأ«هلآىلعوملسوهيلعهللاىلصهلوسرو

ريغصيفركفو«اهاستتالهللاةمظعكركذأىنافهتيفاعهللاكسبلأ

؛مدأنبالباذعلاولاكنلانمهلعجامو,هللاهقلخامميظعيفوكتقلخ

لابجلاوضرالاوتاومسلانمهقلخميظعنمهتمحربزافنمهبىفاعامو
نعنسلالالكتيتلاةماركلانممدآنبالهللاهدعاامكركذأو«رجشلاو

امكلذيفناكلمنهجنمةاجنلاالابلطتةماركنكتملولف؛اهفصو
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لوقأيناالا؛تاذللاعيمجاوقرافيو«مهسفنأنماوفصنينأديبعلليغبني

هبدارأنمف؛ةمصعلايفهللاىلإةثاغتسالاوهاذهيفءاودلانا:كل

(ةبوتلاىلإهقفوويصاعملاىلعرارصالانمهظفحيأ)٠«همصعناسحالا

مهيلعكلسيليدابعنا)مهيفسيلباللاقنيذلاهئايلوأنمهلعجو
نيبوكنيبلوحيناو«قيفوتلاوةمصعلايفهيلابغراوهللابلطاف(ناطلس

ٍاهذحخأيةظعومنمو؛هظعونمريخلقعنملءيشالنأملعأوكودع
اليبسكللعجأنأنمهتركذامامأو:لاقنأىلإلوبقلاىفدهتجاولبقاف

؛كلذكلهنايرمعلف«بئاغلاهاريًالامىريرضاحلانأو؛كديقلطأو

لاومأخسويهو؛اهفقوأوهللااهلعجمهسأيهامنااذهيفسيلنكلو
ىلعالا؛يهنالورمأالوناصقنالوةدايزالوءاضفاهيفانلسيلو«سانلا

؛انيلااههيجوتوقوقحلاريفوتيفكدهجدهتجاوهللاقتافداهتجالاردق

:هلوقًاضيأهمالكنموخلاكلبقناكنمىضماذهىلع

:دعبامأ«هلآودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

مهادهوهتعاطبمهيلعهللامعنأنيذلانيقتملاةيفاعكايإوهللاانافاع
رلوأمهكئلوأوهللامهادهنيذلاكئلوأ؛هنذابقحلانمهيفاوفلتخاامىلإ

نأتببحأهلكيرشالهللاو«ةيفاعيفيلبقنموكيلاتبتك«بابلالا

؛هلهأوهامكهركشتوكلذىلعهللادمحتلكيلاهبةباتكلابكلذكملعأ

؛هنيدىلعيقوتلاو؛هتعاطموزلو«هللاىوقتبكاياويسفنيصروأو

لعجيهللاقتينمو»لوقيلجوزعهناف؛هلكيرشال«هدحوهيلعلكوتلاو
ناهبسحوهفهللاىلعلكوتينموبستحيالثيحنمهقزريوًاجرخمهل

اهرعشاوكسفنىوقتلامزلاف«اردقءيشلكلهللالعجدقهرمأغلابهللا

هللانمىوقتلاو«رومالامزعنمكلذناكباصأامىلعرهصاو«كبلق
اوجنواهلاغشأوايندلامومهنماوصلخ؛نوزئافلامهنوقتملاو«ميظعناكمب
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ًالمعاولمعاومكداعملاومدقومكسفنالاودهمف؛اهلاكنوةرخآلاباذعنم

مكيلعو«ىتوملابمتقحلوايندلامتقرافدقومكبينأكفهناكمادغمكرسي

يفةريصبلاونيقيلاوهقفلالهأحلاصلامكفلسهيلعىضمامبكسمتلا

الفءاهيفاموايندلاقارفمهيلعناهفمهبولقبةرخألاىلإاورظننيدلا

هللايدينيبانفقوفاهانقرافدقمكاياواننأكف«ةلئازةينافاهنأفمكنرغت

انمصعىنسحلاباونسحأنيذلايزجيواولمعامباؤاسأنيذلايزجيف«ىلاعت
بئاغرلاىهتنموكلذيلوهناف؛هتعاطبلمعلاانقزرو؛ىوقتلابمكاياوهللا

ىلعهللاىلصو«ميظعلاىلعلاهّللابالاةوقالولوحالو؛هلكيرشاال

.ملسوهبحصوهلآودمحمانديس

هرعش
هنمهلهظفحو؛مظنلاىلعرادتقااذءابدالانمهنعهللايضرناكو

ةذمالتلانيبةروهشملاةموظنملاكلتقئارلاهرعشنمف«باطوقراملك

بتكتنأاهلقحيلبءانتعالاوظفحلابةريدجيهحئاصنومكحلعماجلا

ملعلاءانتعااذناكنملكاهلعجينأو؛نيجللاتاحفصىلعربتلادادمب

بذهمحبصيىتح؛هتاظوفحمرردنمو؛هداؤفتانونكمنمهبلمعلاو

ىنعدقو؛ةعفانلامولعلاوةيلاعلابادآلانساحمبًايلحتم؛قلخلاوقالخالا

نبيلعخيشلاقلفملاةمالعلالماكلابيدالاريهشلاةلاحرلاكلذاهريطشتب

ةيقيرفالاةراقلابهتحايسءانثأيفقرشلاةيضابأءاملعنمىنامعلادمحأ

امىأروةسوفنلبجدهاشمرازامل«ةرجهلانمرشعثلاثلانرقلاطساوأيف

سامطناودجاسملابارخعمةيعرشلاىهانملاىفروهتلانمكاذذاهلهأهيلع

هنمقرسكلذهقيرطيفو«نادوسلاىلإهجوتكانهنمو«ريسلاملاعم

الًامغكلذلمتغاف؛هتلحرنمهررحامو«هدئاصقوهراعشألعماجلاهناويد

قطا



عمةقئارلاةموظنملاصنكيلو-هللاهمحريفوتكلانهو«هيلعديزم
.لثملابهاذاحنممحرولصالابحاصنعهللايضرعيدبلااهريطشت

(ملسوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب)

اراثآملعلالهألىقبأملعلا

اراندقملعلاسومشبمهليلو

دقونامزلالوطمهركذهبىيحي

اراكباوًاحورمهصاخشاكيري

عرووذوملعوذتامناويح
ارامامراربالاجهنميفناتنا

اوضمومهصاخشأتربغاهنأوأ

اراطوأكاذنمىضقدبعتامام

ةصقنمولهجىلعةايحوذو

!؟اراعمألانًريعأيلابيالو

هتدملوطيفمدعهتايح

اراصعاسمرلايفىوثدقتيمك
مهلناملعلالهأةبصعهلل

اراونأقافأآلانمقفألكيف

مهلنابوارطهبينامالااولان

اراضحوًاباّيغسانلاىلعلضف

ةموكمملعلابىفسكملعملعلا
اراتخاامملعلاريخريغدرينمو
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طبتخمنيدلارومأبلهاجمك

ارابدالهجلابىفكلهجلهجلاو

افرشهبمركأهمسادنعملعلا

ارامطاملعلابيستكيذاءرملل

بترنمملعلارونريغىتفللام

اراعهبمظعاهمسادنعلهجملاو

ةلزنمناسناللملعلافرشي

ارامثابذعلاهانجنمينتجيو

ةبترملكنعالعرخفملعلا
ارادقانانإللملعلاعفريو

دحأالولضفهلردملعلا

اراحهنودلقعلكهلصحم

نمولوقعلاروغبجوًاريبخلف
ارادقمردلاكاذليرديسانلايف

ةبطاقلامعالاىلعلضفملعلل

ااناهللانيدلهووذناك

هبثيدحلاصندقمجلاهلضفو

ارابخاهيفانيوريبنلانع

هتليلتابملعبلاطلوسقي

ارايتنآاملظلادروتةبغرب

ًالذتبمدجلابىجدلايفتيبينمو

اراطخاهللادنعمظعاملعلايف

١



ًااهتجمهللةنسدباعنم

نمقفنمو اراطنقربعتلازونك

ولوطقملعلالضفكًالضفلانام

اراهساليللاايحأوراهنلاماص

ىلعنيبلاطلادادمنالاقو

اراحساوالصهيفمهماود

ىلعيدبينيحهنمخضنلارثانا

اراطساساطرقلاىلعومهبايث

مهلنيمركملاءادهشلامدلثم

اراكبانيعلاروحدلخلاةنجيف

هلئامبالًامتحملعلايوذلضف

ارايخاملعلالهأبمركأفلضف

اذكءايببنالانوثريمهلاقو

ارامنمباتريالملعلابتارم

اومدعالشرعلابرلةالومهف

اابخاوًاثيداحأانيورمهيف
مهلنيبملالضفلايوذنمهبمركأ

اراوناضرألاتاملظاسكرسم

مهولوقعلاولوأمهلضفيفباتراام
اراصمهيديايفةءوبنلاثرا

ةلكشملكيناعسمنيفشاكلا

اراحىهنلاهيفامومولعلانم
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هبهلالانيدىلانيبدانلا

اراهظاضمغلايفخنيرهظملاو

ةلحارقوفًالحرملعلاىلاددشا

ارايسمميلعتلابلطىلانكو

قرأىلعًارهدربطصاوىركلاصعاو
ارافساقافآلايفملعلاىلالصو

ًافستعمقاسغالاجلدىلعربصاو

ارافقاوًاناطيغضرالانمعطقاو

بجوداؤفلايفشيامدهجلانملذباو

اراطقاوًانازحاضرألاهماهم

مهلاحريفالجرروزتىتسح

ارانمهراننمسبتقاومهلناع

دجنامزلالوطمهترايزلصاو

اراوزملعلالهأبمركأفًالضف

سبتقمملعلاهنمتنأنمبفطلاو

اراجولوًاربأقفشمهبنكو

ًاضبقنمبلقلاظيلغأظفناكول

ارارباكنممويلكهلدد_ج

هدئاوفهنمجرختسمفطللاف

اايتميللىرتيلآللانود

هلنيدلاولاربكبلقبلعجاو

ارابصلاصناهتلوصلنكو

أ



جرحهتعبجارناملعلايذردصف

اراقامنيحدمتاوهلماضرلاعار

هقشاقشردهتناكحانجضفخاو

اراوطأقلخلااذههللايربدقف

راردمهلمباحسنرطمتساو

هللاؤسلايفنسحاوغيزلارذاحو

اراركتلوقلاضعسبلتدرأاذا

هبلاطتملعنعفشثكلانسحاو

اراصبأواعامساكسحبتصناو

ًابلطهلمأستالوهيلعمدو

اراهجاوأرهتسسساردمزلاو

اهنزختفحصللًاعماجنكتالو

اراقوأرافسألابتيباوتلاالمت

امىفميلعتلهلابلطنعتنأو

ارافسأريعلانيبلمحيريعلاك

هثروترخذلامعنةليضفلامعن

ارابهنودزنكور__غخنلكشف

ىنغوهوءرملازونكريخملعلاو

اراثأتنسحأنإمويلاكسفنل

اراتوأوىنثتممهلضافألت
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دقونيمركألاباحطصاتدجودقل

ارايخأًواراربأملعلابتفلأ

هبضورفلايضقتامملعلانمبلطاف

اراونبلقلايفالمعهبفدراو

اهتوهشخاسوأنمسفنلارهطو

ااتخسوًارطضمكملعبلمعاو

اهتدموايندلايفتشعامهبلطاو

اراوغمبيغرتلاوكمزعبنكو

مدندفيملمويلارخذهلعجاو

ارانلادروتالنأضرعلافقوملا

ةرخفمهلعج#الهللهلعجاو

ارارجربكلاليذلمانألانيب

ًالمعقفترابجلكنعهنصو

اراضف_حأوودبهبيئارتالو

دصتقمريغءارملكلًاسعت

ارادكأوابوهتيطبتناك

هبضوخياميفهروطادعدقل

ارازوأواماندلقتدقو
امكدابعلالاومأملعلابداطصي

اراعلاتراتخاوهقئالختءاس

امكصينقللجارتالابحلايقلي

ارايطأزابلابصنتةمداطصي١

أ



اضرتعمضرألاتاولفيفناكول
ارانيدكاذنممنتفتالوهرذ

ابهذاهفارطأنمضرالاىرتولو
ارارطقاوسألايفمهاردللو

انقلاخهيدبتامبعداختالف

ارارفلعفلاحيبقنعنكورذحاو

مدعومدفرذاوىقتلارسورهجاو

اامضاهيفختامملعيهّللاو

الفرودصلايفختامملعيكالوم

ارادغتنكامهمكلعفبنفت

الففوؤرلايقابلاكبرنعثدحنا

ارارغكالومنمملحلاكلنكي

ةلأسمتلقاماذانهادتالو

اراتمفاصنالاولدعلانمنكو

دقلمانالاكايتفبنهادتالو

ارارضاتنهادنانيدلابتررضأ

ةركاذمنمأاظحكسفنللعجاو

اراجهربلاكيخاألنكتاالو

هبمممهلاولجتسلجمىلالمو

ارامساتشحوتسااذاقيدصلاعم

للمنمدبالذاكملعلطشناو

اراضناومامهشتلاكبلقىرعاذا
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هتحاسبلزنتاللذنلابتاجو

ارارفسانلاعيمجنمنكتالو

هرشاعتنمرظناوسانلارشاعو

اراكموًاقادصسانلايفناف

هبرستملععمقدصلااخأبحاص

اراثكابحصلانرثكتالوًادصق

ىريلازيالبحصرثكمبرفق

اراغهكنانسالابودوقاذم

تبلجىتفلاىوهينمةبحصبرو

ارارشأءوسلاءانرقهسفنل

هلعافومودعمسانلايفريخلا

ارادغراصدقهلنامزلاىرأ

هبرستلخيقبنامزلايفام

ارابدقلقلاكاذوليلقلاالا

امصتعمسانلابالكبربنكو

ارارغلآلاعملكاوناكسانلاف

هلكاعداميفنكتسماوهبقثو

ارافًواسقازركبريىفك
هلناهّللاداعدابعلاريخ

اراظننمحرلاةيشخىلإًافرط

ررضنمدبعلافوخدنعهلىرت
ارايأرسكحلادريًايفخًافطل
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ههبشيءيشالدمصهناحبس

اراهقكلملاديدمميندقدرف

هتمحروجرأهيلاريقفلاانأ

ارارقاديحوتملابهللتررقأ

(اهريطشتعمةديصقلاتمت)

سيردتللردصتهنأ«مامالااذهملعةرازغىلعًاليلدملاطملاىفكو

عبرأهيلعتناكو«ملحلاغلبينألبقاهنونففالتخاىلعمولعلاءاقلاو

كرديالًاغلبمميجنتلاوةيضايرلاىتحاهلكمولعلاةبلطنمعبسليقوقلح
نارواحتيوثيدحلافارطأنابذاجتيهتخأعمةليلتاذناكهنأىتح«هوأش

نممهتلئاعرئاسكًاضيأيهتناكذا«ةيبدألانونفلاوةيملعلاثحابملايف

ملعىلإمالكلاامهرجف؛فراعملايفخسارلامدقلااهلو؛مولعلانابلعضر

نمحبذيساملوأانملكرظنيل:اهللاقًايلمهيفارواحتنأدعبو«ميجنتلا
يفءارفصةرقبحبذياملوأ:لاقفوهبسحفًادغقوسلايفتاناويحلا
ةرقبلايفكباسحقدصهلتلاقوباسحلاىهتطبضف«رغألجعاهنطب
يذلاضايبلاكلذو«هلةرغاللجعلاناف«ةرغلايفأطخأو؛لجعلاواهنولو

ىلعراصىتحىوتلادقو؛لجعلابنذسأريفوهكباسحنمهترهظتسا
تلاقامكوهاذاف؛حبذياملوأهيلعاوضرعينأرمأحابصلايفو؛هتهبج

مامالاهدلاوناك«ملعلايفهتجردنمهاندرسامعمو«فالخنودبهتخا

نعادعبواعروتةراجتلايفلوخدلاهيلعجرحيهللاهمحر-باهولادبع

ىلعةرممزعهنأىتح؛ءارشلاوعيبلاثيحنمهبشلاضعبيفعوقولا

ىلإلبسلانأل«هدلاوةايحىفةراجتلادصقب(وصوص])ةهجىلإهجوتلا

هيلاجرخهلحربزربوهسفنيهنأدعبو«ةنومأمةدهمبكاذذاةراجتللنادوسلا

ابرلالئاسميفهشقانيوهلأسيراصو؛ةنيدملابابدنعهلفقوو«هدلاو
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:هللاقف«عقاولافالخباهيفباجأوةلأسميفلفغىتح؛ءارشلاوعيبلاو
نممارحلاانتمعطأالاو«رمالااذهلدعتستىتجهتدصقامعحلفأايعجرا

رمعنينمؤملاريمأبءادتقا؛اعروتوهدلاورمألًالاثتماعجرف؛يردنالثيح

ةفاخملالحلانمابابنيعبسعدنانك:هلوقيفهنعهللايضرباطخلانب

يفتناكاهلعلوهللاهمحر يخامشلاةياكحلاركذ«مارحلايفعقننأ

.مالكلاقايسهيلعلديامكملعلايفهخوسرلبقهابصلاح

ةعاطلانعجراخلاتافنبفورعملايسوفنلاجرفربخ

هعمسنوييبأنبدعسةمالعلاربخو

نباتافنبفورعملاجرفبادآلاةرئادنعجرخهللاهمحرهمايأيفو

نيملسملافلاخو؛ًانديدنييمتسرلاةمئألايفنعطلاذختاو؛يسوفنلارصن

.ةءاربلااهبقحتسالئاسميف

اذكهلاقكلذنعلئسامو«مئادلارهدلاوههللاناهلوقاهنم١

.مسالااذهبىمسملاباتكلاينعي؛رتفدلايفهتدجو

.لالضوةعدباهنأهؤاعداو؛ةعمجلايفةبطخلاهراكنااهنمو-"

قوقحلاةيابجل؛ةاعسلاولامعلامامالالامعتساهراكنا؛اهنمو

.اياعرلانمنيملسملالامتيببلاطموةيعرشلا

.بأللخألانمثاريملابقحأقيقشلاخألانبانا:هلوقاهنمو-؟

لجألهعاباذا«هلامعيبيضميالعوجلابرطضملانإهلوقاهنمو©

.هتيجنتهترضمدهشنمىلعو؛كلذ

كلذريغىلإ؛رحبلازواجتنميفالاققحتيالدقفلانا:هلوقاهنمو7

ءاكذوبيجعمهفاذناكدقو؛فالخلااهيفلحتنايتلالئاسملانم
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بئارغطقتلاو«اهعبنمنممولعلاذخأ«نيدئازكارداوعالطاو«بيرغ

نعكلذو«يسوفنلاسنوييبأنبدعسةمالعلاهليمزعماهندعمنمنونفلا

هريغوءايركزوبأهركذامىلعًالصفمهربخنيبنسو؛(ترهاشب)ةمئألا
.قيفوتلاهّللابولوقنف

يهاهنظأو«ةسوفنلبجنمةيبرغلاىرقلاىدحانماذهتافنناك

اذهبفرعت«بهذملاةيكلامةليبقب«ةرماعلاةتافنبنآلاةفورعملاةيرقلا

اندجنمزنماهيفًادوجومبقللااذهناكذا؛هتلالسنماهلعلو«بقللا

لبجبماكحالايفلدعلاو؛عساولامركلاو؛ريزغلاملعلابريهشلاكلذ
يفيهو؛«ىلاعتهللاهمحرءايركزيبأ؛ةسداسلاةئاملالئاوأيفةسوفن

يلامشلاقرشلاةهجنم(تغزنت)ةدلبتمسيفيقارملابعصلبجةمق
ةدلبنيبواهنيبوًادجءارقفاهلهأ«لامشلاةهجنم(نجيرجإ)ةدلبيلت

ةرماعلزتملهذهو؛برغلاةيحانىلإًابيرقتتاعاسسمخريسم(نيزمت)

ةظفاحماهلهألو؛ءاهقفنمبلاغلايفولختالبهذملالهأنمةعامجب

مهلوميظعلانآرقلاسلجمبو؛ةعامجةالصلابمهدجسمةرامعىلعةدئاز

؛ملعلاىلإبستنمباوعمتجااملك؛نيدلالئاسمنعلاؤسلابصاخءانتعا
ةمالعنمملعلابلطل؛بعصمينبلابجىلعمهنمنيددرتملاةرثكلكلذو
يبعصملافسوينبدمحمخيشلايذاتسأمالسالاخيشرصعلاةرداننامزلا

.ةميظعلاهتافلؤمبريبكلاتيصلابحاص

ىلعًالماعمامالاهالودقو؛ءاهنمسوفنلاميسو؛سنويوبأناكو

؛ةعونتملارامثلاو؛ةعساولاةرامعلاتاذ(يجيثب)نآلااندنعةفورعملاةرارطنق

نمليلقءيشالانآلااهيفقبيملناو؛دهعلاكلذيفةيراجلانويعلاو
الو«اهعبانمنمريثكعافترال؛ضرالاهجوىلعليستاهنويعو؛ليخنلا

هدلاونمةراشابسنوييبأنبدعسةمالعلاهجوتف.ءيشبدحأاهبعفتني

6



هردقامكلانهاماقأو؛اذهتافنهبحصف؛اهيفمولعلايقلتل«(ترهات)ىلا

ىتحملعلايداوننم؛اهريغومامالاسلاجمهيفنامزالي«نمزلانمهللا

.ركذلااهباقحتساةجرداكردأ

هيعحولتو؛حالصلللئالددعسنمةدملاكلتءانثأيفرهظتتناكو

ىفقبساةبصقتافنزاحناو؛تافننمرثكأةماقتسالاوةفعلاءاميس

مامالاغلبذا؛كلذكامهامنيبو؛هبارتأنمنيريثكىلع؛مهفلاوءاكذلا

نحكلذبدعسعمساملو«دعسدلاوو«ةرارطنقىلعهلماعسنوييبأةافو

؛هلنذأفريسلايفمامالانذأتساف؛هلاغشأبمايقللهنطوىلإعوجرلاىلإ

رفسلاىلعمزعف؛اهيلعةردقلانمهسفنىفهآراملةيالولايفتافنعمطو

ىلعهحجريو؛سنوييبأناكميفًامكاحمامالاهنيعينأًايجاردعسعم

هيدلعجرتيأرلالهأهتراشتسادعبمامالانكلو؛هعمًاهجوتمهآراذادعس

نمةبرجتلاراركتدعبهنمهدهاشامل«رمألااذهبمايقللدعسةيحالص

.فيرشلاعرشلايهانمدنعفوقولاوةدشلاونيدلايفةبالصلا

هملسوهمتخوهاوطودعسمساب(نامرفلاوأيدلرويبلا)لجسلابتكف

امهرمأوًادعسربخأدقنوكينأنمدبالو؛ءىشباتافنربخينأنودبامهل

ةعامجنمهمسابههجونملهاملسينأىلإفرظلاكلذىلعةظفاحملاب
نظلاءوسوهرشلاهزفتساوةيضقلاتافنبارتساف؛ةرارطنقبنيملسملا

باتكلاجرختساولاحرلايفشتفودعسنعامهقيرطيففلختف؛مامالاب
هسفنيفرمضأوًادقحًالتمافهمسابالدعسمسابررحموهاذاف؛هحتفو

مامالاناحضتاوهبحاصلفرظلااملسوالصونأدعبو؛هيلعردقرشلك

مامالارمأمهيلعأرقو«يأرلاورظنلالهأدعسعمجًامكاحًادعسنيع

ءاضرلاعقوم«مامالايأرةباصاباودهشوهباورشبتساف؛مهيلعًالماعهنييعت
هدلاوننسىلعًايراجلدعلارانمماقأو«ةريسلادعسنسحأفمهنملوبقلاو
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ةعمجملاهيفميقيهبفورعمدجسمهلناكو؛ةلمكلاعمجوففعتلايف

.اهلكتاقوألاو«نيديعلاو

اليهوهتيرقىلإبهذهنافتافنامأو؛دعسرمأنمناكاماذه

رهشو«ًابيرقتسمخوأتاعاسعبرأةريسمةرارطنقنعدعبلايفزواجتت
؛ديصلاىلإجريسوروطرطلاسبليهنا:ًالئاقمامالايفنعطلاكلانه

ليوطهجولاريبكةمامعلاميظعهناينعي)ةقلخلايفديزيوربشألابيلصيو
هلئاسمبلوقلابرهجو؛ًانعطهمعزيفهدعياممكلذريغىلإ(ًادجةيحللا
راصف«همالكبةماعلارغينأنمدعسفاخف؛اهيففلاخىتلاةمدقتملا

اذا«لوقلاهلنالامرو«هددهوهخبوهبعمتجااملكو؛حئاصنلاهلرركي
ةعماجلاةثيهلاىلعةظفاحموهعوجرىفًالمأ«هلًاسينأتوةسايسهبالخ
نمسارتحالاوهايادعسةفطالمنمغلبو«ًاعفندجيملهناالا«قاقشلانم
ةيرقلالهأحرفف«اهئانبيفعرشو؛هرادبنجبارادىرتشانأ«هتنتف
هماكحأيفةماقتسالانمدعسهبرهشامل؛كلذباهلةرواجنلاىرقلاو

ءاضقلو؛ةيانبلامزاولبهتناعاوهترايزلهنوتأيسانلاراصو«ةرارطنقب

؛ةرشعلاثيحنمتافننيبوهنيبىتلاةقالعللو«ًاجاوفأاجاوفأمهجئاوح
مزليامبةناعالايفهتقاطردقبًايعاسرومألاةرشابميفمدقملاوهتافنراص

لمعلايفًادهتجمراوجلاوةبحصلاتحًايدؤمناكو«هريغنمو«هسفننم
دقسانلادعسىأراذاف«ءانبلاقرطبةفرعمهل«ًاميظعءانبناكذا«هديب

؟تافنايكلالضوكرفككرتتىتم:هلمعيفوهو«تافنللاقاوعمتجلا

يفهلمعتساذاهتيالوىفهنأو«هنعضارهنأسانلامهوتينأنمًافوخ
ايلضأورفكأنأهللاذاعم:هسفناهزنمتافنلوقيفهلاغشأيفهمدقوءانبلا

تافننمسلجملاالخاذإو«خيشايةدابعبمتشلاسيلهللاقامرو«خيش

زبخلاهتمدخو؛اذههلمعىلعىنمتافنءازجامنا:نيرضاحللدعسلاق
ضارريغينأسانلاملعيلالاكلذتلعفامو«ديدهتلاومتشلاال«محللاو
.هتنتفوهلاوقأبنورتغيالف«هتريسب
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حضويفتافنانيلاأيل:لاقهيلعهداقتناو«تافنربخمامالاغلباملو

ناكناو«(ةضيرفحلاىلإعوجرلاو)انلبقاقحناكناف«انمهركنأامانل

(هيإ)ةملكنا:لاقهتجحنالطبملعو؛كلذتافنعمساملف(هياف)الطاب

ملمامالاو«كلذىلعيقبو؟بهذأنيأىلاف؛هنيعلتقلايهناطلسلانم

نذالًاراظتناءرسبهتلماعمىلعاورساجتيمللامعلاو؛ءيشبهيفنذأي

داسفوهفالخربخعاذوهرمأعاشنأىلإ؛مكحلانمهاريامبهيفمامالا

هلئاسموهلاحنايببهيلاهربخمهغلبنيذلامامالالامعبتكف؛هتديقع

.اهيففلاخيتلا

نيملسملاىلإ هنعهللايضر حلفأمامالاباوج

تافننأشيف

هللاهمحر«مهباجأهلامعنممامالاىلعتافنرابخأدورورثكامو

لبجنعةديعباهارتيهو«ةوازفنىلعهلماعىلإاهبًاهجومةلاسرلاهذهب
ةدشللامعلانأالا؛ةرارطنقنعو؛هنعةلقتسم تافننطو ةسوفن

نيرصقماونوكيالىتح؛هنأشبمامالامهلكاوبتاكمهتظفاحمومهسارتحا
؛هتريسنسحلهريغنمرثكأهدنعنيلوبقملانماذههلماعنأكو«حصنلايف

.هلًاريزوناكذاهدنعهيبأناكملو

ىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب:-هنعهللايضرلاق
:ملسوهلآىلعودمحمانديس

هترضحبنمىلعهأرقي؛فسوينبلايمىلإباهولادبعنبحلفأنم
ىلإنسحماهللدمحلاف:دعبامأ«هيلإههيجوتىرينملكىلإههجويو
؛هقحبنيمئاقلارصانوهتعاطلهأزعم«هثالبنسحبمهيلعمعنملاهئايلوأ

هيفنسحأو؛انيلعهبمعنأامىلعهدمحأ؛لوذخمبهرمأعبتانمسيلف
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باتكلايلإىهتنا؛ريدقهنإديزملاهببجوتسأوهءاضرهبغلبأًادمحانيلا

هيفكلهركذاملكتمهفوهتأرقف«نيدبعنباةيحت؛كيلاهببتكيذلا

طبختم؛هبهلملعآلامىلعلماحتمهيلعوهامب؛لهاجبئاخلكنع

لهأبحصيملو«مهنمسبتيفءاملعلاغلبيمل«ءاوشعطبخهرومأيف
ءاديحوأشنهنكل«هبهلملعالامىلعموجهلانعمهراثآهزجحتفعرولا

هثروأف؛هتاخفنبناطيشلاهحناوجيفبلقتف«ءاملعلانمًاشحوتمماقأو

الامىلعمجهف؛ملعيىتح«ملعيالامنودفوقولاهيلعمظعو«ربكلا
.ائطخموأناكًابيصمهبملكتهبلقىلعرطخءيشلكف؛هللحي

هلملعالامبملكتذاأطخهتباصافملعريغىلعءيشنمهباصأامو

ملباصأنا«أطخلاىفددرتيوهف؛هيفئطخموهف«أطخنمهباصاامو«هب

بطاحك«ءاوشعطبخطبخيتالكشمبكاروهفرديملأطخأناو«ردي
ىلعيتأتةيحوأ«هفتحهيفامبطتحيهلعلو؛بطحياميرديالليل
ناكدقل؛لجرلاكلذجاهنمىلعكولسلانمو«ةنتفلانمهللابذوعنفهسفن

الو«مهلاجملخدياذهلثمنوعديالنيملسملانممكلبقىصمنمو

الوهنورجهي؛اروحدمًادعبمًايصقممهدنعناكو«مهتعامجدهشي

راثآعابتابنوقوقحممتناو«نيملسملاةنسىلاعجريىتح؛هنوسلاجي
هلعفيناكامطبختملاهئاتلااذهبولعفتناو؛مهجاهنمىلعكولسلاومكفلس

فاخينمهريغهبتنيوًاريخهبهللادارأنمرجزنييكلهلبقناكنمبمكفلس
ةوعدناطيشللموقتالوعدبلالهأننسرهظتالوهعابتاو«هبءادتقالاهيلع

يفو؛هيلعدرلايفعرشمث؛(هتلالضهيلعداروهركذاممكلئدبمانأو
نيهاربو؛ةحضاوججحبنيملسمللفالخلااهيفلحتنايتلاةلئاسملاطبا

.اذهريغيفاهبلطاف«؛ةليوطةلاسريهو؛ةعطاق

هيفرثؤتملو؛هلالضنمظقيتيملو؛هيغنعهتنيملاتافننامث
نمًاريرحتوةهفاشمهيلاحئاصنلايلاوتعم؛لضفلالهأوءاملعلادشارم
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ًادانعدادزالب؛ةمألاحالصاو؛نيدلانأشبءانتعاهلنمهريغومامالا

نم؛مهريغوهلامعنممامالاىلإهقحيفتاباتكلاترثكف٠ءايرو

يف؛ةيعرلاولامعلاوةالولالاوحأب«هرابخاوهتبتاكمبمهصخومهنمتلا

.باوجلااذهبهبتاكمةطساوب هنعهللايضر مهباجأفتاهجلا

تافنقحيفنيملسملاىلإحلفأماماللةيناثلاةلاسرلا

هلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

.ملسوهبحصو

()........ىلإباهولادبعنبحلفأنم

رومالاتامهمكاياوانافكو«هتيفاعكايإوهللاانسبلأ؛دعباما

ىلع؛ةماعةيعرلاويتصاخنميلبقنموانأو؛كيلاتبتك؛هتمحرب
ًاريثكدمحلاهلف؛«هؤامعنهبترتاوتو؛هللاةداعهبترجلاحنسحأ

نسحوكتمالسنمهملعبحأيذلابكباتكيناتأ؛ًامئادركشلاو

ةيعرلانمكلبقنمىلاو؛كيلاهناسحاوكيلعهللامعنرتاوتو؛كلاح

ةمعنلامامتهتلأسو«هيلعًاريثكهللاتدمحوكلذبينرسف«ةعاطلالهأو

بتكلاهيفعرثكأو«تافنرمأمركذو«بيجمهنأهتمحربمكيلعوانيلع
هيلعىضماملفالخوةعدباهنأيفمكنمدحأكشيالءايشأهنعمتفصو

هجلاخينأمكنمدحاليغبنيامفتفصوامككلذكيناف«مكفلس

مكلهعرشامقحلاومكيديأيفىدهلانأل؛لالضكلذنأيفكشلا

ابمهدعبنميتأنمف؛مهنعهللايضرنويضرملاةمئالاو؛حلاصلامكفلس

؛لالضةعدبلكوةعدبوذوهف«مهقيرطريغيفذخأيو؛مهتعيرشفلاخي
؛مكفالسأةنسنمنيقيىلعمتنأو«رانلايففكلكو؛رفكلالضلكو

؛مهفالخيفالاكالهلالقاعلافاخيالو؛مهتقفاوميفالايدهلاعبتيالو
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نافاخنفرومالايفهلةبرجتالرغثدحمالغوه:مكباتكيفمتلقدقو

هيتلاويأرلاباجعاعمةجاجللاهلمحتنأ«صوخشلاورفسلاهانمشج
؛كلذنممتلأسامهجوامف؛هسفنهبكلهياميفيدامتلاىلعسفنلاب

مكيديأيفةنسلا؛مكرمأيفةبيروأمكنيدنمكشىلعمتنألهو

لاحيفلامعمهلتناكلب؛مكلاحلثمىلعاوناكنوضاملامكفالسأو

سيلو؛نامتكلالاحيفاهريغوقوقحلانمرمألكبنوموقيرابكومهنامتك
.مالغلااذهنعهومتيكحاملوقيمهنمدحأ

امفالخبذخأهنأوهو؛ًاحضاوهرمأناكهوتركذامهنمثدحاملف

نمنيقيىلعمتنأو؛هريغمهنعاهلقيملةلاقمثدحأوهفلسهيلعىضم
اماوملعتنأنوديرتمتنكناو؛هصاخشاوهئيجمىلإمكجوحأامف«مكرمأ

ناهنعهومتيكحاملنورقمو؛انفلسهيلعىضمامىلعنحنفهيلعنحن
هنملوبقمفهتعدبنععزنو؛هتلاقمنععجرناف؛هيلعاوموقف؛هلاق
الاىبأناو«ناكنيأو«ناكنمو«ناكثيحبئاتلابًابحرمو«هعوجر
اصعقشو«هللانيديفعدتبانميفةريسلانوملعتمتناف«يدامتلا

تافنو؛دعبيوىصقيورجهينأبقوقحمهناف؛قحلافالخبلاقو«مالسالا
هريغيفوهيفةريسلاو؛هريغنودءيشبهصخأالسانلانمدحاولثم
ىلعهللادهشناناف«لدبتيالولوزيالهللمكحو؛ةمئاقةنسلاو«ةدحاو
نمو؛انباحصأنمملعلالهأوانداوقوانلامعو؛ةوعدلاهذهلهأنمناكنم

ةقيرطكلسيوأهللانيديفعدتبيًادحأعمسيالنأانتيعرنممهملافتلأ
هأفطأوكلذريغدقنوكيوالا؛انفالسأنمنيضاملاانباحصأةقيرطريغ
مزالرمأوةبجاوةميزعىنمهذهف؛هعلخبتيملناف؛هرهظأنمباتتساو
اذهيباتكهيلعئرقنمف؛هفالخبلاقينأو؛ىدعتينأ«مرحمضرفو
يفاذهيباتكهيلاىهتنانمناف«هبترمأامىلإهبنتيلوعطيلوعمسيلف

لاصخلانمةلصخبانلامعنمًادحأباعنمو«هبترمأامعرصقناجرح
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اممناكناهنوريغينيذلانحننوكنف؛انيلاكلذعفريلفًائيشهيلعركنأوأ

بوثولانال؛انيلاكلذعفرتىتحناطلسلاىلعبوثولاةيعرللسيلو«ريغي
نمأطخ«اهيفرظنلابىلوأنحنيتلالاصخللءافتقالاوناطلسلاىلع

الا؛هنطابملعيالاممهبرضواذهنال«ةبئاسلابورضنمبرضو«ةيعرلا

؛ملعيالثيحنملدعوهو؛أطخهاريفرمألايفناظلانظيدقو«ثحبلاب
يفنال؛هيلامكرومأوعفرتنأبمكفلكو هسفنىلإمكاعدنمملظيملو

انتمصعيلوهللاو؛نوملعتالثيحنموكلهتنامكيلعانمةقفشكلذ

.هلكيرشالناعتسملاوهو؛مكايإوانقيفوتو

هتعاطبلمعلاو؛هللاىوقتبكيلعفكلئاسمباوجكيلاتبتكدقو

؛اميظعًازوفتزفوتوجندقفكلتملسنااهناف؛كسفنلرظنلانسحو

مالسلاوكلذبينرستكناف«كتمالسوكلاحبىلإةباتكلاعدتالو

.(ها)

امقيقحتبهلمعمامالارمأو؛هقحيفتابتاكملاهذهربخاتافنغلباملو

دعبعجريملنا«هداعباوهيفنوهنمةءاربلاراهظامث«هتابثاوهنعرهش

مل)اباتكمامالاىلإبتكف«كالهلاعقوتو؛ضرالاهبتقاض«هتباتتسا

مالكىلعلمتشيو؛هنمةءاربلابرمألابجوتمنعهيفمهفتي(هيلعرشعن
ةراشامالسالو«اهيفةلمسبالةلاسربهتبتاكمىلعهللاهمحرمامالالمح
.هنعءاضرلامدعوهنمةءاربلاىلإ هنعهللايضر هنم

تافنىلإاهلسرأهللاهمحر حلفأماماللةثلاثلاةلاسرلا

:دعبامأ«رصننبتافنىلإباهولادبعنبحلفأنم
؛تاحلاصلامتتهتمعنبيذلا؛انيلانسحملاو؛انيلعمعنملاهللدمحلاف

وهو؛هيلعانلةنمالوانيلعةئملاهلف؛هقيفوتوهنوعبالادتهميدتهيالو
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انتمئأونيحلاصلاانفالسأدعبنمافلخانلعجو«هنيدلانادهذاانيلانسحملا

6ةكلهلاىشخنمهتفلاخميفودىدهلاوجرتمهعابتايفنيذلانيدتهملا

كلتنأل«قحلاريغعدتبانموجنينلولدعلافلاخنميدتعينلو

.رانلايفرفكلكورفكةلالضلكوةلالضةعدبلا

يفوكدشرىلإكوعدأوهيفكلحصنأ6باتيكريغكيلاتبككدقو

؛ايندالونيدلهاضرأالو«هركأامالاكيفانلامعنمىنغلبيالكلذلك

ةريسفلاخنملكعلخبهيفمهترمأانلامعىلإًاروشنمًاباتكتررحىتح
؛هئاصقوهرجهوهيفنبو6مهتريسريغبراسومهتقيرطريغعدبتاونيملسملا

اننيديفعدتبانمرزاؤأىناىرتأ«كلذطخستكنأكًاباتكيلإتبتكف

انكامانفالخىفىعسينمرزاؤأالو؛كلذلعفييذلابتنكام(الك)

.ىدهلاىلع

انيلاهببتكامكتنكناف«كنمةءاربلابانبتكيفانرمأانا:تلقمث

انباتكانبتكاماننأل؛انتعامجنمىصقمو؛ةءاربلابقوقحمتنأفانلامع

انلامعنأمعزو«انفالسأفالخانئيدىفعدتب١نملكناىلعالاكلذ

ىصقموةءاربلابقوقحموهف؛مهنامتكلاحيفمهلةعاطالمهناوةفقاسأ

ةءاربلاانلتحبأيذلاتنأفمهنمتنأنكتناف«؛نيملسملاةعامجنم

نكتملناو؛كريغبوكبهلعفننأانلدبالامكسفنبتلحأو؛كنم

نوكتل2كنعليقفامكسفننعبذكو2كلذنمءافتنالارهظافكلذك

.اهبجوتستواهقحتستىتلاةلاحلاباندنع

دهاشأملوكدهاشأملذاثبعكنموهف(هبتبتكامبت)كلوقامأو

يفةمدقتيدنعكلنكيملو؛ةيالولصأيلعكلبجيىتحكتقفاوم

نأانلامعانرمأف«اندنعةقثلالهأهعفرامكنعانيلاعفرامناو«ةقفاوملا

تلعجف؛كلذبمهيلاانبتكونيملسملاةريسبعدتبانملكيفاوريسي
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تناكناف«رومألاىفلهاجتتمالعف؛باتكهبكلسيلاميفانيلابتكت

ةياغهذهف«بينوانيلابتكتو؛بيجنوكيلابتكننايهاماكتياغ

ةبواجمنمقحأهبانينمأبنحنو«انبىلواوانهأكنعتوكسلاوةريصق
نالفلاقو«نالفبتكهيفلاقينأالاةياغهلسيلنمو«فلكتلالهأ

امكسفننعفنافحيحصتلاكتياغتناكناو«نالفلعفيولعفينالفو
ةقفاوملاكنمتنيبتاذاف؛انفالسايقفاوموانتعامجنمنكو؛كيلعيقر

سيلو؛كريغنموكنمهبحنيذلاوهكلذناك؛كيلعىقراممءافتنالاو
ةفلاخمنمكيفليقاموكيلعيقرامًاقحنكيناو«اذهريغيدنعكل

دعبًاباتككيلابتاكريغىناو؛كسفنلهبتيضراموتنأف؛انباحصا

هللاوبحتثيحبانسفنانمكلزننفهبحنامكنمانيلاىهتناناالاءاذه

.(ه1)ميظعلاىلعلاهّللابالاةوقالولوحالوناعتسملا

رباجمامالاناويدهخاسنتساوقرشلاىلإتافنبوره

دادغببةفيلخلاةبتكمنمهللاهمحر-ديزنب

امىهتنمكردأو«هيفمامالاتاراشامهفو«باتكلااذهتافنأرقاملف

دعبًاباتككيلابتاكريغيناو):هلوقيهو«هنمةرابعرخآهيلايمرت

رودالاقبيملوهبابدسناو«ىهتنادقنيللاوةباتكلارودنأملع؛(اذه

ةصرفلازهتناف؛(هيإ)مامالالوقنمكلذلبقهمهفيذلا؛فنعلاوةدشلا

ةاجنللًابلاطبرهوًايرشمًاينغناكو؛هتحتًادقنلاملانمهدنعامعمجر

وحنًارئاسلظو«(ترسضرأ)وهومامالاذوفندحزواجتنأىلإهسفنب

سابعلاينبةفالخرقمكاذذايهو«دادغبةنيدميتأىتحقرشلا

يدادغبهلقيدصىلعًاددرتم؛هميقيناهللاءاشاماهيفماقأو؛قرشملاب

ىلعتأرطنأىلإ؛هدنعهغارفتاقوألجيضميو؛هيلاسنأتيقوسلايف
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رمأف اهلحنعهؤاملعزجعو؛اهيفرمألاهيلعلكشأةيملعةلأسمناطلسلا
نمهلأسيامهلعنقمباوجباهنعباجأنملكنأبقاوسالايفيدانينأ

:هبحاصللاقف؛ءادنلاكلذعمسذاهبحاصدنعتافنامنيبو«ناطلسلا

مزلا:هللاقف«اهنعهبيجألهتلأسمنايبهلأسأوناطلسلاىلإبهذأسينا

تلمحتامءادانعتزجعدقوكبينأكولهسبسيللاحلانافكسفن

تافنرصأف«دحألكهيفلوجيناديمباذهسيلو؛كسأرعطقبرمأف«هب

ركذيبرغملااذهناهبحاصهللاقناكدلامامأيدانملارماملو؛همالكىلع

هفطتخاىتحرصبلاحملكالاكيملف؛ناطلسلاباوجىلعردقيهنأ

؛هنأوهاندأوهيلاهبرقفناطسلايدينيبلثمنأىلإهببهذو«يطرشلا

مث؛نايبزجوأبكلذلكنعهباجأفهسأرطقسموهبسنوهلاوحأنعهلأسو

يفةوفهافهناكالهلانمًانمآًانثمطمنوكيىتحًارذعهسفنلدهمينأىآر

ةغللايربربلجريناملعا:هللاقف؛ناسللاناسنالاةفآنأبًالاعهمالك

بجيامبموقأىتحةيقرشلابادآلابقلختأمل؛برشملايبرغم؛عبطلاو
رطخيامبملكتلايفنذالابلطأف«يلاعلاكماقممامالوقلانسحنمىلع

ظفلتنأدعبو«بدألانئسلرباغلاأطخلانمينمردصيامعوفعلاعميلابب

فاشفاكباوجبلاخلاىفهباجأفهتلأسمنعهلأس؛بلطامكنذألابهل

تالضعمنعلاؤسلاهلرركيراص«هبةفيلخلاباجعاو؛عانقالكهعنقا

.بيجيوهو؛لئاسملا

ةهاجولاىلوأو«ءارمألاوءابدألاوءاهقفلاوءاملعلابًالفاحسلجملاناكو

يفكلذلبقنماهلو«ةميلعةرهشةلأسمللتاكذلدادغبرباكأنم
؛لاؤسدعبًالاؤسهنولأسيءاملعلاكئلوأقفطو«عئاشركذسلاجملاورئاودلا

بجعلانمةفيلخلاقحلو«سولجلااولموءرمألامهايعأنأىلإمهبيجيوهو
نمرهظياميفةيبرغملاهتأيهىلعوهوهيلارظنف؛هركفريحوهلقعرهبأام
اهلنطفف(ءوسفرظيفلسعلامعن):هبًاضرعملاقو«لاوحالانئارق
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ةنازخبدوجوموهوهركذمدقتملارباجناويدبًاضرعملاحلايفلاقوتافن

دتشاوهدارملًاضيأةفيلخلانطفف(ءوسربقيفلجرلامعن):ةفيلخلا(ةبتكم)
ملكتلايفنذالانمهنمردصامالول«هبكتفلابرمأيداكو«قنحلاهب

كلمعلءازجاهبكيفاونلكتجاحلأسا:هللاقمث؛أطخلانعوفعلاو

رباجناويدخسنيفيلنذالابكرمأرودصيهيتجاحنا:هللاقف«اذه

تافنماقو؛كلذبهنذايفناطلسلاىناوتامف؛كتبتكميفدوجوملاديزنب

هصاوخوناطسلاءارزونمنورضاحلاناكو«زوفلاولابقالانمهلانامباحرف

رمأيفتافنلًارياسمناطلسلااوأرذامهتحارردكامعزجلانممهكردأف

نذأتنأنينمؤملاريمأايكلحصيفيك:تافنجورخدعبهلاولاقف؛ناويدلا

الهنأثيح اهبئارغوكتنازختامهمنمدودعموهو؟ناويدلاخسنيف

ينا:لاقومدنوكاذذاهبنتف؛كنمهاضرنالامماذهو«طقاهريغيفدجوي

الًابسانمًاهجويلاورظنافيمالكيفعوجرلايلنكميالو«هتدعودق

هملعافكيلاعجراذا:ءارزولادحأهللاقفكلذنمهبهعنمأو«يفرشبطحي

هناف؛ةليلوامويزواجتتنأنكميالخسنلاةدمنأالا؛دعولابهلفومكنأب

ءانئيشهينغيآلنمزلانمردقلااذهنأل؛بلطلاكرتكلذكنمعمساذا

؛كلذبهملعيتافنىلإلاحلايفلسرأو«يأرلااذهناطلسلابوصتساف

دنعنمهجورخرثأىلعتربدةلأسملانأكردأوةديكملاهذهلتافننطفف

ًامالقأوًادادمبيرقتلابهيفكيامىرتشافبهذو؛طرشلابىضرف«ناطلسلا

نماهبنكمتيةئيهىلعةففصمريجلابةصصجًماضاوحأعنصو؛ًاقروو

.خسانلكةباتكلا

ينالفلالحماىلإرضحينملكنأبةنيدملايفىدانفهيدانمرمأمث

«رانيدفصنهيلعيلمييذللو«رانيدهلفهمويلوطبتكيواذكموييف
؛ءارقلاوباتكلانمملعلاوبدألابرماعلارصعلاكلذىفناكاميفخريغو

تقوءاهتنالبقوليللاىلإةباتكلايفاوعرشوىصحيالقلخهلعمتجاف

١7



يلمينلو«نارانيدهلفهذههتليلبتكينمنأبًاضيأيدانملاىدانءالؤه

يفاورمتساو؛هريغبهذنمفلخو«يقبنمنيلوألانميقبف«رانيدهيلع
ءزجهليقبو«ءازجأةعستخسنهلمتىتحسمشلاتعلطامو«ةباتكلا

هيلعنذأتسأفهبنوذأملاددحلاتقولاءاهتنالهمامتانمناطلسلاهعنمدحاو

همتأنأدعبو«هلهملسفهدريو«ةدحاوةرمهحفصتينأهنمبلطفلخدو

؛تلعفيقدصملعتلكيلعهءأرقأنأتدرأناوهتظفحدقهللاقادرس

هنمكرتيملثيحبهرخآىلإهأرقفهتءرقبهرمأوكلذنمةفيلخلابجعتف

.طقًائيش

امو؛لجرلااذهرمأانايعأدقمهللاقو«هءارزوعمجةفيلخلانامث

يأرنمانلدبال«رفسلادارأو؛باتكلاتأدقوهاهو«ةليحىلعهلانردق

دنعهلأسينا:وهلاقمث؛هيأربلكراشأف؛هنمهبلسىلاهبلصوتن

هلسيلهناةليسوبهنمهتبلساهنعزجعناف؛ةلئسانعهرفسىلاهجورخ
زجعيىتح«دحاودعبًادحاومتناهولأسافباجاناو«هتلتقوأ«لهأب

زرباتافننامهغلباملو«اوقرتفاوكلذىلعاوقفتاف؛هانركذامهبلعفتف

ةلئسالابهوأدتباو«هنوعدويمهناةروصبةفيلخلامهعمواورضحرفسللهلحرب

عاجرادصقلالاكلذولعفاممهنأىلاهبنتىتح؛ةليوطانمزةعباتتملا

.هنمناويدلا

نمهءاروولسرينأىلعاوعمجأءيشىلعهلاوردقيملواوعجراملو

هجوتو؛ًأرثأهلاوكرديملففورعملاقيرطلانعداحووهرذحتف«هنمهعزتني
دقاهدجوفلاوحالانعلأساهغلباملو؛سلبارطىلإاهنممثةكمىلإ

الهناملعكاذذاو؛لماكذوفنوةميظعةوقيفمامالاةلوددجوو«تريغت

لافغتساو«ةعاطلانعجورخلانمهدصقيناكامءيشيفهلعمطم
فعاضوهرغناطيشلاناالإهلحلصأوملسأنوكسلاناىأرو«ةماعلا

؛هدعبدحأهبعفتنيالىتحناويدلاكلذمدعيناهسفنهلتلوسو«هدسح
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ةنازخبةروهشملاةبتكمللةخسنهنماوخسنيلمامالاهنمهبلطينافاخهلعلو

لبجيف(سورس)ةنيدمببتكلانمةفلؤملافالآللكاذذاةعماجلاةسوفن

نوكسلاىلإدلخأوهنفدوضرالايفهلرفحف«ترهيتةبتكملوأ«ةسوفن
.تامنأىلإ

اميفةبارغالو؛هريغوهللاهمحر ءايركزوبأةياكحلاهذهركذدقو
الهريغويطويسلاخيشلاظفحنعىكحيامناف؛تافنظفحنمهوركذ

مهلوقعمةريصقلاةدملاكلتيفناويدلاخسنيفةبارغلااغناو«اذهنعدعبي

هفيلأتهللاهمحررباجليتأتفيكاذهىلعرظناو«لامجةرشعرقوناكهنا

تقولاكلذيفطخلانالاقيناالإ؛نيملسملارومأبهلاغتشاعمهخسنو

هيفبوتكملاناو؛ةقيتعلابتكلايفهدهاشنامكهيفكبسالو«ادجظيلغ

ضرعتدقو؛ريثكبكلذنملقأيفناكلنآلابتكولو؛دغاكالدلج

.ملعأهّللاوًائيشهيفلقيملو«ناويدلااذهركذلنونظلافشكبحاص

هلئاسمنععجروباتًاتافننا؛هتيأراميفانباحضأضعبهركذيذلاو

وأ؛ءوسبمامالاركذهنأادحأوريملذا؛بيرقمالكوهو؛اهيففلاخيتلا

ناكلب«قرشملانمهعوجردعب.داسفيفىعسوأةنتفةراثالفلكت

ملعأهللاواهريغوةسوفنيفةرطيسلارهاظ رمالاذفانكلذدعبمامالا

.قئاقحلاب
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-هللاهمحر حلفأماماللنيملسملانمةارشلاناحتما

ءاضقلامكحمةمالعلاةيلوتي

نمبكرتتةعامجهبداريوقلطيظفل؛ًابيرقتمهحالطصايف(ةارشلا)

نعاولختمهناىنعمب؛مهايندبمهترخآاورتشا؛كلذقوفامفًالجرنيعبرأ
الوةالابمنودب«فورعملابرمالاو«ركنملاراكناىلعهللااودهاعوايندلا

ةمئالانونحتمبًامئادمهف؛لاتقلاىلاكلذمهبىدأولو؛توملانمفوخ

مهلامعاومهدصاقمايافخو«مهرئارسىلعهبنولدتسيامبلامعلاو

؛مهيفسانلالاوقأرادمنوكيكلذىلعو«اهنومذيوأمهتريسنودمحيو
عيمجلاملعلمهنيعأبصنمهدشارمماكحلاوةمئالالعجتكلذلو

.نيدلاةماقاوةمالاحالصايف؛هلللمعلامهصالخاب

؛لوبقلاوءاضرلاتاجردعفرأيفهلعجامًاضيامامالااذهاونحتمادقو

يفيكلاملاريغصلانباكلذركذدقو؛نيملسملانم«ةماعلاوةصاخلادنع

.هترابعبهنمئراقلااهيأهذخف«ًالصفمهخيرات

يفتامهيبأةاضقنمًايضاقنأ«ةارشلاهبهتنحتمااملوأناكو:لاق
لاقف؛هدنعكلذقحتسانمءاضقلايلوينأهولأسوهيلااوعمتجاف«همايأ

هدضعأو«مكلهربجأهبينوملعامث؛مكريخاومدقومكعمجاوعمجا:مهل

؛مهنمًادحأاوضتريملفمهرمأاوبلقف؛مكلحالصلاهيفنوكيامىلع

ريسفتلابحاص)ساروألبجبنكاسلايراوهلامكحمىلعمهيأرعمجأو
اميفاذهانعفادتدقق:هلاولاقو«باهولادبعنباحلفأىلإوتأف«(روهشملا
لبجبنكاسلايراوهلامكحمبًاعيمجانيضردقو«انمًادجأضرفملف«اننيب
لجرىلإتوعدمكحيو:حلفالاقف؛انايندواننيدو؛انتماعوانتصاخلساروا

يذلفرعيالةيدابىفأشنلجروههنكلو؛هنيدوهعرويفمتفصوامكوه

نأبحيدحأمكنمسيلناكناو؛هفرشفرشلايذلالو«هردقردقلا
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صقنالباههجوىلعقوقحلامكيفيرجينانوبحتنكلو«ملظيالو«ملظي
ًادحأانئاضقلىضرنالاناف:اولاق؛مكسفنألناهتماالو«مكضارعال

ىلعمكحمةيالوبسانلادشأنأيبأينربخأينثدحيذلالاقف«هريغ

اوثتعباف؛مكليحصندعبهريغمتيبأاذاامأ:حلفألاقسابعلاوبأهوخأحلفأ

؛حلفأنمباتكبلسرلاتجرخف:لاق؛هللاةكربىلعهيلامكلسر

.ميظعلاهللامساتابثادعبامهنمباتكلكلخاديفةارشلانمباتكو

مهو«كروضحنعمهبىنغاالرمأنيملسملابلزندقهناف:دعبامأ

قوحللانعهللانيبوكنيباميففلختلاكعسيالو؛كمودقلنورظتنم

؛نيملسملاحالصهيفامىلعمهيأروكيأرعمجيل؛مهعمعامتجالاو«مهب

ذخأو«اهبكروهلةبادىلإدمعمكحمىلعمهلسروموقلاباتكدرواملف

؛عماجلادجسملادصقودلبلاىتأىتح«موقلاوحنهجوتمث«هاصعوهءاسك

يضاقلانالفنباانالفنا:اولاقو«هباوطاحأف«هباحصأهيلاردتباوهلزنف

ىتمكنا(ملعاو)؛كيلعمامالايأرو؛نيملسملايأرعمجأدقو«يفوت

جرفو«هلحريغبقاريمدلكنعلوؤسملاتنكهيلاكانوعدامعتفلخت

؛هيلاكوعداميف؛نيملسملاومامالافلاختالوهللاقتاف«ههجوريغبأطوي

رمأرمقحلانأ:مهللاقف«كانركشانتعطأناو«كانربجأتفلاخناكناو

مكيلابحايريغو؛معنءانبانوهفرتممتنأو«ًاهركالا«ءاودلابرشنم
اذااما:لاقمث«لوطيامالكاوركذو«يتحيصناولبقاف؛مكتحصنينم

يفهورواشو؛مكتملعأامبهوملعاف؛مكماماىلأاوعجرافاذهالامتيبأ
ةفورعملارادلايفهولزنأف؛هللاةكربىلع:لاق«انلعفدقل:اولاق«مكرومأ

لاملاتيبنمهيلعاورجأو«همدختءارفصةمداخهلاورتشاو«ءاضقلارادب

ىلعوهامنيبف؛هدنعاهوجرو«هنماهولمأيتلاةريسسلامهيفراسو«هتوق

رهصو«هيفبغرملاوهلريشملاحلفأوخأسابعلاوبأعزانتذا«هرمأنمكلذ
لاقف؛هرهصرخآلاو«هوخأسابعلاوبأ«حلفأىلإاعفتراف«ضرأيفحلفل

.مكحمىلإاعفترانكلو؛يلعزعيامكالك:حلفأامهل
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رخآلاناكو؛هاياهراثياو؛مكحملهميدقتلكلذبحيسابعلاوبأناكو

مالكسابعلاوبأمنتغأف«حلفأدنعامهرماناكولنابحيوكلذهركي

ةكمرىلعهبحاصناكو؛«اهبكرفةجالمهءابهشهلةلغبىلاردابو«حلفأ
ريملو؛هرادةفيقسيفايلاخهدجوفامكحمسابعلاوبايتأف؛يشملاةئيطب

همصخوهثدحيهيلعلبقأو؛هبنجىلامكحمهسلجأفًادحأسابعلايبأعم
بابىلعلزنىتحهمصخلبقأذاكلذكامهامنيبف؛هتبادىلعفلختم

مكحمةيراجمسابىدانلزندقهمصخسابعلاوبأىأراملفمكحمراد

يضاقلاىلعهتلادهمصخسابعلاوباىريلءاماهاقستسافهيلاتجرخف

نمىلاهسفنيف:مصخلالاقةيراجلاىلاحدقلاراصاملف؛كلذبهعدريل
انأو«هرادنمءاملاىقتسيوىضاقلابنجىلاسلاجيمصخ«مكاحا

هنمتناحمث:لاق؛يوحنرظنيالوّيلإتفتليالءرادلابابىلعىقلم
لاقف«؟كتصقامواذهايكلابام:هللاقف؛سلاجلجرلاباذافةتافتلا

يفتلجف؛كبنجىلإًاسلاجهتدجوفسابعلايبألًامصختئج:هل
:سابعلاابأايلاقف«سابعلايبأىلعمكحمبضغف:لاق«اذهيعضوم

ديبويرادنمءاملاىقتستو؛هنوديبنجىلإسلجتفكمصخعميتأت

؛حربيالو«همصخدعقمهدعقافسابعلايبأديبذخ(مالغاي)«يتيراج
اممالغلالعف؛ءامهقستلفةيراجلارمو؛يبنجىلإهدعقافهمصخديبذخو

هيخأىلعلخدىتحهبيجقشدقًابضاغمسابعلاوبأجرخف؛هبهرمأ
اذهنميبلزن:هللاق؟كارعامو:كلامهللاقهآراملف؛حلفأ(مامالا)
نمةصقلاهيلعصقف؟كاذامو:لاقف؛دحأبلزنيملاميفاجلا..يراوهلا
تنكدقسابعلاابأاي:هللاقهمالكنمغرفاملف«اهرخآىلإاهلوأ

ريغلعفولورثؤيناىلوأقحلاو«لعفامباوصلاو؛لبقنماذهبكتملعأ
اورسومهبجعأفةيضابألاهوجوبهمالكنمكلذلصتاف؛انهادمناكلاذه

ًافايضأهدنعاولزنمهنأ«ةسوفندفوهبهنحتماامو«دحاولافرحلاب(ه١)هب

دحاوهلدمف؛نولكأيمهو؛ليدنقلابمهسوؤرىلعفقوماعطلارضحاملو
همحر-هيديىدحاتناكاملو؛هئاقفرعمقافتابمهيديأنيباممةمقلمهنم
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عضو«ةدحاوديبةمقللاهلوبقبدألانمنكيملوليدنقلابةلوغشم.هللا

ملو2هيديبةمقلاىقلتو؛هرونمهنعيفتخيالىتحهتبك,قوفليدنقلا

.نيعمجأهللامهمحركلذىلعهوركشفربكتي

ىلإحئاصنلابتكعباتيوداشرالايلاوي-هنعهللايضر-لزيملو

ةلامتساةسايسلاونبللابةراتدالبلايفعومجلاىلاو«تاهجلايفهلامع

باهرالالمجوةدشلاتارابعبةراتو؛ةلجولابولقللًانيمأتوةدراشلاسوفنلل

بابلألاىلوألامآلاعطقو؛ةئيسلادصاقملايوذلًارهقديدهتلاظافلاو

نمدادضللعماجريدمميكحكلملكةداع«ةثيخلاتايللاوةدسافلا

مارنمعبتتيلف؛هئادعأرهفوهكلمطضنًعازجاعناكالاو6نمللاوةدشلا

مئاقلامامالااذهةلاسرنوصغ؛لاجرلانملمكلاممهولعردقةفرعم

هللةحيصن«مهتصاخوهتيعرةماعاهبفحتايتلاقحللرهاشلالدعلاب

عفوسوفنلايفاهلناكف«سلاجملاىفهلامعةطساوبمهيلعتيلتو؛ةيدهو

حصنلانمهيلعتلمتشاامل؛ميسجريثأترودصلاتاحفصىيفو؛ميظع

.ةقئارلااهظافلاوةقئافلااهيناعمباهكاهو؛بيهرتلاوبيغرتلاو

ناكنملكىلإهللاهمحرحلفأمامالانمةماعلاةحيصنلا

نيملسملانمهئتاولتحت

هلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

.ملسوهبحصو

امأ؛نيملسملانماذهانباتكهغلبنمىلإ؛باهولادبعنبحلفأنم
؛مالسلاوةالصلاهيلعدمحمبانمركأو«مالساللانادهيذلاهللدمحلاف«دعب

ةمااهلعجيتلاةمركملاةمألايفانجرخأىتح«مألاخسانتدعباناقباو

:)ةدهاشاطسو عيمجىلعةدهاشو6ءايبنالاعيمجلةفقدصموُغيلبتلاب1بل

لسرأةمحرو؛هللانمانممهيلا«مالسلامهيلعءايبنالانم؛غالبلابمالا
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يلعرصنلابهدعوو؛ىدهلابملسوهيلعهللاىلصًادمحمهيبنانيلا
اهيأي»:لجوزعهللاقو؛ةمصعلابهدعووةبلغلاوجلفلاهلنمضو«ءادعالا

هللاوهتالاسرتغلبامفلعفتملناوكبرنمكيلالزنأامغلبلوسرلا

حصنو؛هبهللاهرمأاممالسلاوةالصلاهيلعىدأف«سانلانمكمصعي

نالو؛رافكلاىلعظلغو؛هودعدهاجو؛هبرليبسىلإاعدو؛هتمأل
تضقنأىتح«اميحًرافوءرللجوزعهللاهفصوامكمهلناكف«نينمؤملل

روكشميعسلادومحمهضبقف؛هدنعامهبرهلراتخاو؛همايأتينفوهتدم

ىلعةلادلاريخلالاصخنمةلصخقبتملف؛ملسوهيلعهللاىلص؛لمعلا

ملو؛اهبجوأوأ اهضرفوأ.اهنسواهيلااعدوالا«ةاجنلاىلإةيعادلادشرلا
رمأو«اهنعرجزوالاةكلهلاىلإةيعادلارشلالاصخنمةلصخّىقبت

ىلاعترمأمث؛ًاريثككلذىلعدمحلاهلف؛هدابعلهللانمةمحراهبانتجاب

؛هنعىهنامعءاهتنالاو«هرمأبذخالاوهقحبمايقلاو؛هليبسيفداهجلاب

؛مولظملاعممايقلاوفوهلملاةثاغاو«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمالاضرفو

؛مدقهبزحلهألتبثتالو؛ةوعدناطيشللموقتاليكل«نيملاظللعمقلاو

؛هزازعاونيدلادامعركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاف؛مكحمهلذفنيالو

ىوقتبنيملسملارشعممكيلعف«ىلاعتهللةبجاولاقوقحلاةيدأتوداهجلاوهو

هللاىلإاوبرقتو؛هفلاخوأمكاوهقفاواميفهقحبهلمايقلاو«ميظعلاهلل
؛باوثلاليزجنمهبدعوامكلذباولانتلهتاضرمبلطو«هتعاطبمايقلاب

.بألامركو

اوحضوأو؛ىدهلامكلونسدقفمكفلسراثآعابتاوهللاىوقتبمكيلعو
مهفالخيفوةاجنلامهعابتايفف؛جاهنمىلعمكولمحو«حلاقيرطمكل
مكاياو«هوكردأامكاردايفاودهتجاو؛اوعدتبتالواوعبتافةكلهلاىشخت

ءرفكةلالضلكوةلالضةعدبلكو«ةقيرطءوسوةكلهعدبلانافعدبلاو
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دقف«مهليبسريغعبتاونيحلاصلامكفلسراثآكرتنمف؛رانلايفرفكلكو

وهاممهعلخو؛هنمةءاربلاو؛هيلعمايقلامكيلعبجووةكلهلاهسفنبلحأ

؛ةجحملاظلموقتالىتحو؛اناهداالوةداوهمكدنعدجيالىتح؛هيلع

متززع+ًاماقممكدنعالومكيفملاظدجيملىتممكناف؛ةلاقمهلعاطتالو

.اميظعازوفهللادنعكلذمكلناكو«مكنيدزعو

هدابعيفلدعلابهللاوموقتنأمكيلعبجوأدقهللانأ(اوملعاو)

ةجحالورذعمكنمدحالسيلف«مثالةمولهللايفمكذخأتالو«هدالبو

؛قحلاةقيرطمكلرانأو؛جاهنملامكلحضوأدقف؛هللاىلعاهبجتحي

نوعديو؛مهرمأعاطيفنورمأيو«رومألامهيلادنستالاجرنامزلكللعجو
اوضرعأف«مكعضوملهأنمءاربكلاومكنامألاجرمتنأو«مهؤادنباجيف

نملوألانامزلالهأو؛مكفلسنممكلبقمدقتنملامعاىلعمكلامعأ

؛دومحمكلذىلعهللاف؛مهلامعالةقفاوممكلامعاتناكناف«مكلئاوأ

نعترصقدقمكلامعأتناكناو؛ريخلكنمدايدزالاوتوبثلامكيلع

مكسفناةبساحماونسحاف«مهتاجردغولبنعبونذلامكمطحو«مهلامعا

لبقنمنوملاسمتناومكسفنأنممكسفنالاوذخو«ةلفغلاةموننماوهبتناو

اهيفثيغتسيالةلاحىلإاوريصتو؛مظكلابمكنمذخؤيواوذخؤتنا
ربلابوصاوتو«هتاقتقحهللااوقتاف؛ةيدفسفننملبقتالو؛ثيغتسم

متيهندقيذلاركنملانعاوهناو«مكيلعضرتفملافورعملاباورمو«ىوقتلاو
تدعأضرالاوتاومسلااهضرعةنجومكبرنمةرفغمىلإاوعراسو)هنع

اهيلانوعراستامناو«لكوتلاوينامألاباهيلاوعراستنلمكناف(نيقتملل

نمنوعبالا؛كلذاولانتنلو«مكبرةاضرمىلإةعراسملاوحلاصلالمعلاب

.هقيفوتوهللا

ملعلالهأوقليناو«هوعبتيفًاقحاوفرعيملنيذلاعدبلالهأمكرذحأمث
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يفخفنو«ناطيشلامهبالخفلهجلالهأعماوشاع«نيذلامهنماوسبتقيف
؛ملعنالنوملعيالاميفاولوقينأاويحتساف؛بجعلامهثروأو«ربكلامهبولق

اومزلأومهنيدمهودلق؛مهللاقيامنوفرعيالةلهجًاماوقأمهيأرباوتفأف

ءاوسنعاولضو؛ًاريثكاولضأواولضفمهتعدبىلعمهوعبتاف؛يأرلامهسفنأ
راثآاوكرتذاهولمأوهونظيذلاامو«مهسفنأمهلتغوساذاممهليوف؛ليبسلا

نوجريوأمهراثآعابتايفةكلهلانوفاخيله؛حلاصلافلسلانمىضمنم
مهتمزلأف«قحريغبمهئاوهأاوعبتامهنكلوالك؟مهليبسفالخيفةاجنلا
مهسفنأاوبساحيمل«ربكلاةخفننممهرودصتخفتناو«لهجلاةنتف

نمو؛هتفصهذهتناكنمنيملسملارشعماورذحاف؛مهأطخمهلفشكنيف

نمراصدقفاذهكناكنمنأاوملعاو«هسفنلاهيضروةلزنملاهذهبلح

بابنمالاكلهيملولضيملناطيشلانال؛هئايلوأوناطيشلابزح
انأ):لاقوهيلعربكتفملسوهيلعهللاىلصمدآلدجسينأهللاهرمأ«ربكلا

هقلخذامدآنمهيلعاذامهليوف(نيطنمهتقلخوراننمينتقلخهنمريخ

الهللةعاطو,مدآلالهّللًاميظعتهللاهرمأامكهلدجسولنيطنمهللا

؛كلهفربكتهنكل؛مدآالهللاعيطيامناوهفنيطنممدآناكناو«مدآل
.مدآكلذرضيملو«هسفنكلهأفرصأو«لضفىوغو«رفكفدناعو

؛مكجاهنمعابتاو؛مكفلسراثآنعنوبغارلانوعدتبملاءالؤهاذكهف

ىلعالااوبطحيملو مهسفنأالااورضيمل«مكتقيرطىلعكولسلاو

ىلعفمتنأامأف«مهبيصنالااوبهذيملو«مهظحالااوصقنيملو«مهروهظ
قحهللااوقتاف«نيملاظلاةنسمتفلاخو«نيعدتبملاةقرطمتبنجتنامكتريصب
اوقرفتالوًاعيمجهللالبحباومصتعاو»نوملسممتناوالانتومتالوهتاقت
 ةمصعلاوقيفوتلايفهيلااوبغراومكيلاهناسحاو«مكيلعهللاةمعناوركذاو
ليزجنمهيفمكبغراميفاوبغراو«هباقعميلانمهنممكرذحاماورذحاو
؛مكلبقنيعدتبملالكنعمكلهفصوامو«هنعمكاهناماوركذاو«هباوث
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نيذلاكاونوكتالو»:لئاقنمزعلاق«ىضماميفسانلانملضأنمو
يرمعل«ميظعباذعمهلكئلوأوتانيبلامهءاجامدعبنماوفلتخاواوقرفت

مهامرةنتفواهوثدحأةلالضو«اهوعدتباةعدببالااوفلتخاواوقرفتام

كرتىلعمهلمحف؛بجعلامهثروأو«ربكلامهبولقيفخفنف«اهبناطيشلا
دعبمهريصومهتعدبمهلنيزو؛مهفلسحلاصهيلعىضميذلاجاهنملا

دعبٌعرفكأ»:مهيفومهللجوزعلاقف«رافكناميالادعبو«ًالالضىدهلا

هوثدحأامبناميالادعبًارافكمهامسف«نورفكتمتنكامبباذعلااوقوذفمكناجيا

نيذلاامأو»:لئاقنمزعلاقونيدلانممهلعرشاماوكرتذا«هوعدتباو

ىلعاوتبثذامهحدمف«نودلاخاهيفمههللاةمحريففمههوجوتضيبا

نيملسملارشعممكيلعف«مهلئاواجاهنمىلعاوكلسوهرمااوعبتاو«هنيد
مكلونسدقف؛مكلبقنومدقتملامكفالساهبلمعامبلمعلا«راثآلاعابتاب

نمريخدشرلاو؛يغلكمهتفلاخميفو«دشرلكمهعابتايفف«ىدهلا

هللادنعيوتسينلو«رانلانمريخةنجلاو«ةلالضلانمريخىدهلاويغلا

هوعمستملأ«هطخسبكروةيصعمبلمعنمو؛هرماو؛هتعاطبلمعنم

اونمآنيذلاكمهلعجنناتائيسلااوحرتجانيذلابسحمأ»لجوزعلوقي

تغلابدقو(اذه)«نومكحيامءاسمهتامومهايحمءاوستاحلاصلااولمعو

هبتيضرامبمكلتيضرو«ةظعوللامكلتحرشوةحيصنلايفمكيلا

بلطيفاداهتجاوهللةحيصن«يسفنهنعىهناامعمكتيهنو«يسفنل

ريدقهناهتمحربهقحبمايقلاو؛هتعاطلمكايإوانقفوينألأساهللاو«هئاضر

.(ها)هللاةمحرومكيلعمالسلاو

ةعفانلامكحلاو«ةغلابلاةظعوملاهذهيفهللاكظفحئراقلااهيالمأتف
يرمعليهفناهوالاًادماجًاعبطالو«نالوالاًايساقًابلقتفداصاميتلا

ليلدو«قيرغلاةيجنم«قيقحلاجهنلاساربنو«قيفوتلاوةيادهلاريسكأقحلا

ةمئأنأشهللاواذكه؛قيدصلاىلإقيدصلاةيدهو«قيرطموقأىلإرئاحلا
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مهيفاوبنطأنممهاوسامو«مانألاىلعهللاءافلخاذكهو؛مالسالا

بارسوماهوأيفماهوأالا«ماظنلاورشنلامهفصويفاوكبسو؛مالكلا

.مالحأتاغضأك

هنعهللايضر مامالااذهلامع

لبجىلعهيلاوةديبعوبأةمالعلا«نيروهشلاهلامعوهتالونمو

ءاهيلياموةوازفنىلعهلماع؛فسويهريزونبالايمةمالعلاو«ةسوفن

سابعلاةمالعلاو؛يجيتةنيدمىلعهلماع؛سنوييبأنبدعسةمالعلاو

ىلايقباذهنأرهاظلاو«ةديبعيبأدعب؛ةسوفنلبجىلعهيلاوبويأنب

ءيشىلعلدتةبتاكمىلعطقرثعنملذا؛ليلقبهلبقىفوتوأهتلودرخآ

الا«حلفأهنبالبقو«سابعلادعبلبجلاىلونمىلعفقنملو«كلذنم

تناكهتدمنكلوهللاهمحر نابارذيباةمالعلاةيالونمهوركذام

ةماماردصيفنوكتنااماو«مامالااذهةلودرخآيفنوكتنأاماف«ةريصق

ملكتنردابتملاوهامىلعبرقأاذهةدميفاهنوكلو؛دمحموأركبيبأ

.لوقنفانهاهاهيلع

ةسوفنلبجىلعهللاهمحر نابأرذيبأةمالعلاةيالو
امو؛هلكلبجلاعاطأنأدعبهللاةمحر بويأنبسابعلايفوتاملو

مهيلعىلوف«كلذيفمامالاىلإنوملسملابتك؛نتفلاتعطقناوهيلي

ًاقباسةروكذملا(وغيو)ةدلبنميسوفنلاميسونبنابأرذابأدهازلاةمالعلا

لقثتسارمألااذهبفلكامو ايندلابهلقلعتال؛سفنلافيفعناكو

نأهلأسوىلاعتهللاىلإهجوتف؛هنمصلختللًاكلسمدجيملو«هلمح

نافرهشأعبسزواجتتالفتضمنإفمايأعبسزواجتتالنأو«هتدمرصقي
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:لاقو هّللاهمحر ىخامشلاركذاذكه«ماوعأةعبسزواجتتالفتضم

هريغالووهركذيملورهشأةعبسهتدملصتملفءاعدلاباجتسمناك

ناميلستلاهنملبقيالولزعيالهلثمفالاو«يفوتهلعلو«هلاصفناببس

ذخأهناريسلايفامكهنعروهشملاو«ملعلاوىوقتلانمهيلعناكامل؛ملس

هبمزالضرمهباصأهنأوههبلطىلعهللماحلاو؛ربكنأدعبملعلا

ساتلاءاجاذاف«ًاضيأًاضيرمهللادبعوبأهوخأهتيبيفهعمناكو«شارفلا

نوثدحتيهيخأبنجبنودعقيمثًارورمنابأىلعاورمهللادبعيبأةرايزل

؟نابأايكلاحفيكهيلعراموهودحأهللاقاذاف«مالكلابهنوسنؤيو؛هعم

نمهارياملكلذو؛هللاءاشنااهءازجايندلللعجنابأشاعنا:لاق

يفدهتجاهضرمنميفشاملو«هلهجلهبمهتناهتساوهيخألسانلاميظعت
لاقف؛هنامزةمالعراصىتح؛يلكردلاليلخيبأةمالعلادنعملعلابلط

ءاريذننامزلكلناف«صخرلابسانللنابأايتفا:ليلخوبأهخيشهل

ركذمهثيداحأتناكنيذلاسانلاتكردأ:لوقيناكو؛كنامزريذنتنأو

ىتحتيقبو؛ةبحملاوةبحصلاوةدوملابمهتقناعمو؛هللايفمهترايزو«هللا

هلو«حطانتلامهتقناعموجئاوحلامهترايزوانيدلامهشيداحأًاسانتبحص
؛بهذملابتكيفةروهشملاوقاو«ريسلاباتكىفريثكركذهللاهمحر

.ملعأهّللاو

عيمجلاهّللامحرهدالوأوهتدمددعومامالااذهةافو

؛جحلايفدمحمناظقيلاوبأهنباهنذأتساهللاهمحر هتلودرخآىفو

لسرهبتطاحأذا«فيرشلامرحلايفىعسيوهامنيبو٠بهذوهلنذأف

عمنجسلايفعدوأو«دادغبىلإةبقارملاتحتًاظوفحمذخأوسابعلاينب

مالكلادنعهللاءاشناةحورشمةصقلايتأتسوىسابعلاةفيلخلايخأ

؛كلذلنوملسملامتغاو«متغافمامالاىلإربخلاغلبفبيرقتآلكو«هيلع
7



باهولادبعمامالاهدجعمقبسامككلذلبقةسوفنهتعنصامنأاوققحتو

نمبناجبذخأو«ضحمباوصوه«هبردغلافوخجحلانمهعنمنم

الابيثكرطاخلاروسكممامالايقبو«ًاعرشامهبرومأملادادعتسالاورذحلا

تناكناو؛هينبةبخنوهنيعةرقباصأاملمانمهلًانهيالو«ماقمهلبيطي

:ليقامكرابطصالاودلجتلاراهظاالاىبأتةيسرافهتماهش

مهيرأنيتمافلليدلجتو

عضعاالرهدلابيرلينأ

دقو«نوثدحتيهتريسنسحبو«نوضارهنعسانلاوهتينمهتفاونأىلإ

ابأهدلودقفاملباهولادبعنبحلفاناو):اذكهكلذيفريغصلانبالاق
؛هبهمغلاطو؛هيلعهنزحدتشادادغبىلاعفردقهنأملعو«اذهناظقيلا

؛(ه١)دادغببسوبحمهنباوهتينمهتفاوناىلاًانوزحمًامومهملزيملف

يفيشكارملايأرىلعو؛(ه148)ةرجهلانمنيعبرأونيتئامةنسكلذو
تناكو«(ه778)نيتئامونيثالثونامثةنسهتافونوكتمدقتامكهتيالو

-ءايركزوبالاقو«ريغصلانبالوقىلعةنسنيسمخةفالخلايفهتدم

ةيجسلانسحًاماماوًانسحمًايلاوةنسنيتسهتمامايفثكمهللاهمحر

نوكتاذههيأرىلعو؛(ه١)مئالةمولهللايففاخيالةيعرلابافوؤر
نميشكارملاهلاقامناحضتياذهبوء(ه٠)نسمخونيتئامةنسهتافو

مزلياملديدسبسيل؛(ه7006)ةيرجهنيتئاموسمخةنستناكهتافونا

ريغصلانبامالكلهتفلاخمللطابوهو؛طقفةنس١١هتدمنوكنمهيلع
ىلعًاعالطارثكأو«ةمئالاءالؤهبًادهعهنمبرقأوهوةشحافةفلاخم

امكدمحمماماللًارصاعم(ترهيت)ناكسنمناكذاةياورحصأو؛مهرابخأ
.ملعأهّللاوهمالكيفيتأيس

؛لالزلاوفصلاهمولعنابلنماوعضر؛ةحلاصةيرذنينبلانمكرتدقو
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يتآلابوقعيةمالعلامهنم«لالحلارحسلاهفراعموهبادآروحبنماوطقتلاو

:لاقثيحمهقحيفيكلاملاريغصلانباهركذامكاوناكف«هربخ

هبقحتسيام؛ةسرامملاوبراجتلاونسلانماوغلبدقدالوأحلفألناكو

؛نيلجرالامهعيمجنمنوحشريالسانلانأالإ«ةمامالامهنمدحاولك

نيتينكلانيتاهبو«ناظقيلايبأبىنكيرخآلاو«ركبيبأبىنكيامهدحا
عرولاىلاًابوسنمعيمجلادنعلاحلانسحناظقيلاوباهنباناكو«نافرعي

.فاكوهامهملعنمرمدقو؛(ه١)
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عباسلالصفلا

هللاامهمحرحلفأنبركبيبأمامالاةفالخ

لخلالهأةداعلابسحعمتجاهللاهمحر حلفأمامالاةافودعبو

ةمامالاٍردقعو؛ءاهجولاوءاملعلانمهوبختنانمممهريغوةسوفننمدقعلاو
متالو؛ادوجومناكولناظقيلايبأدعباهلحشرتملاوهناكذاركبيبأهنبال

ءاهللهأريغهنأاوأرو«كلذسانلاضعبركنأةماعللنلعاوةعيبلارمأ

ملكتدقو«اوتكسمثهبمهصاصتخاورمالااذهبمهلالقتسابةسوفنوباعو

ىلعهلاقامذخف؛هريغهبتأيملامبهتريسىلعوهيلعيكلاملاريغصلانبا

.همالكنمهانلقناميفةدعاقلانمرمام

ينربخأو«هنباركباباسانلامدقباهولادبعنبحلفأتاماملف:لاق
مكلئاسهللاهتوصىلعأبيدانيزوالانبزيزعلادبعناك:لاقدحاوريغ

نيملسمللرمألااولعجتملوءرخآهناكممتلعجدحاوتاماذا«ةسوفنرشاعم

الو؛همالكىلانوتفتليالف؛ىضرأوىقتاوهنماوراتخيلمهيلاهودرتو

ناكامهنيديفةدشلانمهيفنكيملركبوبأيلواملف«هتلاقمبنولغتشي

لهأحماسيةكيرعلانيلداوجًاحمسناكنكلو؛هئابآنمهلبقناكنميف

رابخأو«راعشألاوبدألابحبو«مهتاءورمىلعمهعياشيوتاءورملا

اميسقاميسوناكو؛ةفرعنبدمحمبفرعيلجردلبلابناكو«نيضاملا

(وصوصكلم)«نادوسلاكلمىلعدفودقناكو؛ًاحمسًاداوجًاليمج
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هتبيهنمهآراممنادوسلاكلمبجعفباهولادبعنبحلفألبقنمةيدهب
تسيلةينادوسلابةملكهللاقوهيدينيبليخلابكراذاهتيسورفو«هلامجو
فاقلاوأفاكلاوفاقلانيباميفوهامناامهمالكجرخمنأل«ةيربربلابربعت

.(ه١)لاعفالاوةئيهلانسحهجولانسحتنأاهانعمناالا«ميجلاو

ةفرعنبالركبيبامامالاةرهاصم

«جوزمم»نافلانماهنعًاشنامو
؛ةقلخلانحورهابلالامجلانماهل«تنبوأتخأةفرعنبالتناكو

؛كلذكتخأركبيبألو«نامزلاكلذيفراطقالاكلتيفروهشموهام

نمايلعلاةلزنملاركبيبادنعةفرعنبالانف؛رخآلاتخأامهنملكجوزتف

رطاوخهتقلعفهديباهلكرومالاتامهميفيأرلاراصىتح؛هاجلاولابقالا

نمبكراذاةفرعنباناكف؛ركبيبأنماهبرآمءاضقواهبلاطملينلةماعلا
نمىصحيالامىواعدلاوتاجاحلايوذنمهباياوهباهذيفهعبتيهراد

لهأرودصكلذلتقاضف«ركبيبألركذالومامالاهنأكداعىتحسانلا

اممكلذنأاوأرو«حالصالابابرأنممهريغونييمتسرلانمدقعلاولحلا

ملكلذلثمناودابعلاقوقحعيضتىلاومامالارمأبةناهتسالاىلايدؤي

ثداوحثودحنملاحلاكلذرارمتسابفيخامببو؛فلسلاةريسيفدهعي
؛ةماعلانمراكفألاتلدبتو«بولقلاتريغتفاهتالكشملحبعصي

بجويوأهتحارردكيامكلذنعأشنيملهناالاركبيبأبنونظلاتءاسو

قفتميأرلاو«ةدحاوةوعدلاوةعمتجمةملكلاتيقبلبقرفتلاوفالتخالا

لاومالاةرثكبرفانتوةنحاشمضعبعقوناو«ةجئارةراجتلاوةدئازةرامعلاو

زاجنافتمسقناىتحتدساحتاهنافةراوهنيباميسالولئابقلانيبعابتالاو

مسقلازاحناوىرخالالئابقلانمهالاونمىلإسوأينببفرعُياهممسق
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عازنالوبرحالًانكاسلاحلايقبواهريغىلاكلذكةنهرتبفرعيورخالا

.مامالاةعاطنعجورخالو

دادغبنمناظقيلايبأعوجر

«جوزمم»ةيلاعلاهلامعأبمامالالاوحأنسحتو
؛هانفصوامىلعلاحلادجوفدادغبنمناظقيلاوباداعءانثالااذهيفو

ةمالسللًابلطًاجورخلحتنيملوةراماعديملوًائيشهيخأىلعركنيملو

دايقنالاوةعاطلابجاوهيخأعمىدأىتحكلذبعنقيمللب؛ءامدللانقحو

نمهآرامقسنىلعهتمامانوؤشحالصاوهتناعايفدجلادضعنعرمشو

كولمةسايسنمهعمسامو«هدهاشاملكهلحرشوةيقرشلاتاءارجالا

تاكوكلذلركبوبأحاترافةيكلملامهلامعاو؛مهريغوسابعلاينبقرشلا

ىلعلبقأف«ةضايرلابحوسبلملاومعطملاتاذلوةيهافرلاوةحارلاىلاالايم

هلرهظامل؛ديلاقملاهلملسو«رومالايفرظنلاهيلافرصوناظقيلايبأهيخأ

؛قدصلاوعرولابًاريهشناكو؛ةنامالاوحصنلاورادتقالاوةءافكلانمهيف

ةعفانلاتانيسحتلايفدجوءردصحارشناوسفنبيطبكلذهنملبقف
.ماظنملسأوهجونقتاىلعرومألاطبضو«ةيريخلاتاءاشنالاو

«لاق»

نمفهيفسلجيف؛ةنيدملاىفدجسمىلعأىلإبكريناظقيلاوبأناكو

كلذيفرظنةطرشلاباحصأوةاضقلاولامعلانيبسانلانمهيلإملكت
ملو«رغصوهردقمظعوطخسو؛يضرنمىلعقحلاىرجو١ًايفاشًارظن

اذاف؛هلعفهوخأهلدمحوكلذةارشلاهلدمحف؛مثالةمولهللايفهذخأت

هيلعلخدًاسلاجهدجوناف؛ركبيبأهيخأرادبابىتأراهنلارخآناك

ملعنمللاقًالغتشمهافلأناو؛مكخوربخنمهموييفثدحامبهملعأو
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مويلاكتنيدمتحبصأهللقو«مالسلاريمالائرقأهمرحىلاهيلالصيهنا

مكحيو؛سرحلابتريىتحةنيدملايففاطوبكرليللاناكاذاو«ةثداه

كلذعيمجمكحأاذاف«هراداوفاوينأثداحثدحنامهرمأيوبوردلارما

ًالاجهدجونافهيخأبابىلاًادغةادغلابناكاذاف«هرادىلافرصنا

؛ءودهناكناءودهوأثدحناكناثدحنمةنيدملاىفناكامبهملعأ

هيلاتبأرشاو؛سانلابولقبلخىتحكلذىلعو«كلذكلزيملف

رظنيال«لاعتيصويوديفةفرعنبدمحمكلذلكيفو«هوحنتلامو

رظنيالو«اهبوهيتلاةيحانلابالوهتفئاطيفالو؛هبزحيفناظقيلاابا

ملركبيبابابىتأاذاةفرعنبدمحمناكو«رذحولالجاوهلةبيهب

عيمجوناظقيلاوبأناكو«همرحيفوأهسلجميفركبوباناك؛بجحي

يفناكاذانادئتسالابالاركبيبأىلعنولخديلهمامعاوركبيباةوخا

.(ه١)كلذريغىلعةفرعنبدمحمناكو«اوفرصناالاو؛هلجم

جهنمنعةدايحلاوةماقتسالازكرمنعليملاهنمةريصبلاولوأعقوتف

ةنتفلايعاودنمكلذىلعهءاقبنااوأرو؛ةعاطلانعقورملاودايقنالا

راظنأىلعهلاحةقيقحضرعيلااولصوتيملمهنكلو؛بارخلاتاسسؤمو
هيلالوصولاةصرفنوبقرتباولازالو؛هبهعولوو؛هباجحةدشلركبيبأ
ضعبيفمهعمةركاذمللةرمتاذهصاوخوهتلودلاجرعمجناىلاههيبنتل

.ةمهمنوئش

مامإلاعمةمامالالاجرةركاذم

كلذلمامالاهبنتوةفرعنبانأشيف
ةوعدلايفلخديملنمسلجمامهلالخو؛هدنعاوعمتجلاامو(جوزم)

مامالاعماوحتف؛هلجألاوعمتجاامعةركاذملاتهتناو«ةيمسرتناكذا

سانلاماحدزاوةمظعلانمهيلعوهامو«ةفرعنبالاوحأنعثحبلاباب
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اذاف؛كلذةبقاعءوسنمهنوعقوتيامو؛ًايداغوًاحئارهايامهعابتاوهبابدنع

لفاغتلاىلعهوبتاعف«هنعهوكحامنءيشبملعيالو؛هلككلذلهجيمامالا

ابرهثودحباملكعفدل«طايتحالاوهبءانتعالامدعنعوكلذلثمنع

مهلرهظامهيلعاوضرعو«ةمكاحلاةئيهلاماظنلتخيوةمامالاناكراعزعزت

؛لتقلابتقولاكلذيفهيلعاوريشيملمهناالا«كلذيفيأرلانم

يبأيعامنسحبةيراجلاةنهارلالاوحألابءاضرلانممهيدلامهلاورهظاو
تابجوميف؛ةصلاخلاهتريغادباوةلماكلاهتيانعفرصيذلاناظقيلا

.رومالاديدستوحالصالا

حتففكلذملعينأدارأو«هردصقشعمسامركبوباعمساملف:لاق

املف؛ةفرعنبدمحماهنميتأييتلاةيحانلالباقي«هرصقىلعأيفًاقاط

نمةقرعنبدمحمكرحتذاكلذكوهامنيبف«قاطلايفسلجةادغلابناك

ءركبيبأنيعبهلككلذو؛ناكموبناجلكنمهيلاسانلاردابفهرصق
ىتأىتح«مأهلامشنعومأهنيمينعو«مأهفلخومأهيدينيبولبقأو
دمحملخدو؛هأرامهلاهدقو«هسلجمىلاهقاطنمركبوبألزنفبابلا

تلبقأيتلامنالاباذافقاطلاىلاركبوبأدعصو«فرصنامثًايلمهعمالخف
ىلالسرأمث«لئاقلالاقامهدنعققحتفًايلاخهبابيقبو«تفرصنادق
امفتفصوامتيأردق:هللاقفركذامةفرعنبدمحمرمأنمهلركذنم

كيلعبلغوكنمعنتماكلذترهظأوهبتممهنا:هللاقف؟يأرلا
.(ه١)هرمأيففطلأنكلو؛كيعيطمنمرثكأهيعيطمنأل؛ككلم

«جوزمم»ةفرعنبالتقربخ
(ةراشالاتبو)«راشتسملاكلذهيلعراشامالكلايفدروذخأدعبمث

لاقف؛هشغمامامالاحصن؛اهبدارأامملعيهللاو«ةبسانماهنأىأرةقيرطب
؛هتثجءافخاوهلتقبالاهتكوشرسكو«هئوسنمءاقتالاىلاليبسال:هب

د



كلذنعأشنيإلثلًادوقفمدعيو«ربخهلدجويالورثأهلىقبيالثيحب
كلذىلالصوملاقيرطلاىفاركاذتو«هبراقأوهيوذنمهرأشبذخأللبصعتلا

دقواقرتفاو+ضرغلامامتالرسلانامتكبهرمأمثًايلمروكذملاتعنلاىلع

ةدشوةفلألانمامهنيبناكامل؛اهيلعديزمالةبوعصلاحلاهيلعبعص

كلذءاضمابمزجناىلا«ىرخأرخؤيوًالجرمدقيراصوةرهاصملابةقالعلا
حيورتلةفرعنباعمهيفالخاملاط«ريمالانانجبفرعيهزنتمهلناكو«يأرلا

؛ةفتلملاراجشألانمهيفامل؛ةبسانملامايالاىفهزنتلاوندبلاةضايرو؛سفنلا

هيلالسرأف«رويطلاعاونأو«ةيراجلاراهنألاوةلئاسلانويعلاوةعونتملاراهزالاو

ةداعلاك؛هزنتملاىلاباهذللهيلاروضحلاىلاهوعديهمدخنمادحاو

عابتالاومدخلانمهعمبحصتسيالنأو؛دحألكلذبحيبيالنأبهملعيو

يفهبقلعتيالىتح؛ًاليلهئيجمنوكينأو؛كلذلثملعفيسهنأو«ًادحأ

؛ءروضحلانممهعنمهنكميالنيذلا؛صاوخلاوءاقدصالانمدحأهقيرط

لفاغوهو؛كلذلكًالثتمبًايبلمربخلابمداخلاهربخأامدنعةفرعنباردابف

لبقنملهاذ؛مويلاكلذيفكالهلانمىلاعتهللاملعيفهلردقامع

ةبحاصمنأشيفنويسايسلاوءابدالاخسرو«نومدقتملاءامكحلاهنودامع

دجوف؛مهلاوحأتابلقتىلاًاهيبنتومهشطبنمًاريذحتنيطالسلاوكولا
ملعهلماماللمداخامهعمواجرخوابكرفجورخللًاثيهتمهراظتنايفمامالا

اوراسو«هزنتملااوغلباذاهبكتفلاىلعهعمقفتادقناكو«لاحلاةقيقحب

امهلاحناسلوسناؤملاطاسبىلعهيفكلذامهموياماقأو«هولصونأىلا

ىلااماقو«ءوضولااغبسأفبرغملاتقولخدناىلا«عادولاتارابعددري
تفداصفةبرحبةفرعنباىلعمداخلامجهذااهئانثاىفامهامنيبوةالصلا

لبجهزنتملابرقىلعناكو؛هتعاسنمًاتيمضرألاىلارخفهيفتكنيبام

يفهلمزفهيفهئاقلابهرمأف(ءارمحلاةفشلاب)فرعيضرألاىفرئاغقشهيف

ليللارتسامهفنتكياعجروهسرفىفخأو«كانههاقلأنأىلاهلمحوهبايث

ىرخأ



مأشأيفاوتابو«هعمنكيملو«مامالاعوجرمهغلبامل؛هلهأةفرعنبادقفف

يناثلامويلايفسانلاجرخف«هدقفربخعاشوهتناطببربخلالصتاو؛ةليل

ناهللاردقنمناكو«هزنتملاىلاوتأنأىلاهرثأنوفتقيوهربخنوسجتي

ايعادو؛هعرصمىلعاليلدنوكيلناكملايفىقبفهمدنعمداخلالفاغت

.هتثجىلعفوقولايفصرحلاوسانلاةبغرىلا

ةفيلخنمئرمادنعنكتامهمو

ملعتسانلاىلعيفختاهلاخناو

؛نماكملاىلععالطالللابجلاوةيدوألايفمدلاىلعاوفقونيحاوقرفتف
قشلاىلعضرألابةربخلالهأضعبمهلدمث؛ةيفخلاةرئاغلانكامالاو

.هدجوفًالجرهيلااولزنأوهودصقفروكذملا
ًالهاجتئكاممايالاكليدبتس

دوزتملنمراب_خلالابكيتأيو

ىلااوشعبو«هوبيطوهولسغوهيفلتقيذلارهنلاىلاهولمحوهوجرخأف

هودلقو؛هايااهوسبلأفةصوصخلاهتوسكوهفيسوهسرفمهيلااولسرأف«هتيب

هتأيهىلعنوكيىتحهكسميللجرهفلخبكرو؛سرفلاهوبكرأوفيسلا

يدانيدانمهماماوةنيدملاهباودصقو؛هتايحيفبكراذااهيلعنوكييتلا

عرهف(همدوهراثبلطبمكرمأيمولظملاليتقلاناوالأ):ًالئاقهتوصىلعأب

بعرلانممويلاكلذيفسانلاقحلو؛نايبصلاوءاسنلاولاجرلاهتيؤرل

همدقامبةباهملانممهبولقومهنيعايفهلناكامل«هلبقمهقحليملامعزجلاو

تلبج؛لبقنمليقدقو«برآملاءاضقو«ءاضيبلايدايألانممهرثكأىدل

ًاضيأليقو«اهيلاءاسأنمضغبواهيلانسحأنمبحىلعسفنلا
:رعاشلالاقو(رانيدلاومهردلاديبعسانلا)
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بهذهدنعنمىلااوبهذدقسانلاتيأر

اوبهذدقسانلاهنعفبهذهدنعالنمو

ةضفهدنعنمىلاةضفنمسانلاتيأر

ةضفنمسانلاهنعفهضفهدنعالنمو

نوراهعميكمربلارفعجةصقبءيشهبشألةصقلاهذهنايرمعلو

.ديشرلا

ةفرعنباراثبذخأللةنيدملالهأمايق
«جوزمم»مامالاعممهبرحو
هلتقببسيفلاوقالاترثكوسوفنلاتجاهو؛هنفدوهزاهجاولجعمث

نمةنيدملايفناكو«بطخلامظعورودصلايفقنحلادتشاو؛هلتاقو
؛ملظهلتقنأىرييليليولانبدومحمبفرعيلجرةملكلايوذوءاهجولا

؛ناكام؛راكنالانمركبيباىلعهلناكو؛بجاوهرأتذخألمايقلاناو

فرعتيسانلاعمتجمىلاهلسرلسرأف«ًاليبسدصقللدجوذاةصرفلازهتناف
دقسانلايفقاقشلانأبهوربخأف؛يأرلانمهيلعمهامقحتيو«مهلاوحأ

عرساف«كلذبنلعيسأروكرحمىلعالافقوتتملةروثلاناو«هاهتنمغلب

؛عامتجالللبطلاعرقوةسينكلابفرعيةنيدملاىلعأبعضومىلادوعصلا
يفعامتجالللبطلابرضبمهدوعتلفارطالالكنمهيلاسانلاردابف

دعبريعبدلجبةاطغمساحنلاوأبشخلانمةريبكةعصقوهو؛تامهللا
لاقعببرضوسبيىتمو«قرلاكنوكيىتح؛ةصوصخمةمدخهتمدخ

عبرأةفاسمىلعديعبنمعمسيتوصهلراص؛«ههبشأاموأربونم
ءاسؤرنع«نآلادوجوملاتعنلاىلعناكنااذه؛لقأو؛رشكأوتاعاس
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هبرضيفمهلوهريغوةسوفنلبجنم«ةريبكلاىرقلاويداوبلانملئابقلا

عامسدرجمبف؛هبرضنمدصقملاىلعاهبنولدتسيمهدنعةفورعمقرط
يفيركسعلارفنلاملعيامك«رشوأريخدارملانأملعيهتوصمهنمدحاولا

.كلذهبشأاموقوبلاو«ىقيسوملاهسيئرنميهتنلاورمالابرحلا

ربخلالصتاو«هبرحوركبيبأىلافحزلاوحالسلاذخأبمهرمأف:لاق

ايهتف«مهريغونييحمسلاونييمتسرلانمهتصاخهيلاردابفركبيبأبكلذب

بزحفحزو«قرشملاةيحاننمةنيدملاىلعانمسانلافحزومهتاقالمل

؛عوردلانيقيرفلانمدحاولكسبلو؛برغملانمهتصاخوهتعيشوركبيبا
يبادجسمبعضومبريسيلاالا؛ةلمجسانلاعمتجاىتح«تايارلاوضيبلاو

غرفاو«علقتتاماهو«كلذكلجرأورياطتتديالزتملف.........٠

.(ه١)ربصلانيقيرفلاىلع

نمًاميدقمهبولقيفنمكامل؛بوثولاةصرفمجعلامنتغاف(جوزم)
مهيلاوموبرعلاودنجلانيبعقودقو؛ةعدلاونوكسللوانلاماولاقو؛لغلا
لاغتشالااذهعماندصياذامو؛بورحلاوداهطضالانمهارنامناطلسلانيبو

لتقنو؛هبرخنوهبهنتنفةنيدملافارطأنمفرطىلعموجهلانعمهضعبب
انلوفصيو؛مهرخآنعمهكلهنفلكلاىلاليمنمث«هيفهانضراعنملك

اهلهأناكو؛باودلافقومبةفورعملاةيحانلااودصقف«ناطلسلابلقتسنودلبلا

؛سيطولاىمحولاتقلامهوزهانفمجعلاهرمضااممرذحودادعتسايف
نيبومجعلانيبةنيدملاءاحنارئاسيفمدقوقاسىلعبرحلاتماقو

طقسنأىلالاحلاترمتساوركبيبانيبو«برعلاودنجلانيبو«مهلباقم
زربوهسأرزخف؛هيلابرحلارايتفاقيامارنممدقتفمجعلاهوجونمدحاو

دقمجعلاومكسفنأنولتقتبرعلاودنجلارشعماي)ًايدانمناديملاىلاهب

نولحتسيومكءاسننويحتسيومكلاجرنولتقيمكتحاسمكيلعاولخد
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؛حالسلااوقلأهوفرعوهورظناملف؛نيفصلانيبسأرلاىقلأمث(مكلاومأ
ءالبلامهولبأفمجعلاوحناولام«لاحلايفةدحاوادياوداعواوقناعتو

الدارفنالاقيرطًاذخآهرادىلاركبوبازاحناو«نيمزهنمولوىتح«ديدشلا

.هبسانلامءاشتدقومكحالو«يهنالورمأ

«جوزمم»ةئدفلاهذهلناظقيلايبأوةسوفنبنجت
رهظيالةسوفنةودعبفورعملالحملاىفلزتعمناظقيلاوبأكلذلكيفو

ملةسوفناذكو؛امهريغىلاليملاببرعلاودنجلاهمهتاناو«دحأىلاًاليم
برحلاتيقبو«ناظقيلايبأك«لعفالولوقبةنتفلاهذهرمايفاولخدي

ةراتف؛ةميزهلاورصنلانالدابتي؛ةصاخبرعلاودنجلانبومجعلانيبةكرحتم

نماهلهأجرخوةهجىلعاوبلغتىتمدنجلاناالا؛كئلوالةنوآوءالؤهل

ةرمتاذاوبلغتناىلاًائيشاهنمنوريغيالو؛اهلاحىلعاهوقبامهرايد

برعلاودنجلاعمناكو؛ةسوفنضعباهيفنييبسوفنلابردراوجبةهجىلع

؛مهتناعايفهبنضيالميظعلاموذوهو؛بلغالاىلوم«مداخلافلخ

مكارأام:مهللاقف«مهدنعةملكلاعومسميأرلاعبتمراصف؛اوجاتحااملك

.هللابذايعلاورانذئنيحاهومرضافقارحانودبرايدلامتيقبأذاًائيشمتعنص

«جورمم»ةئيدملالهأعمناظقيلايبأوةسوفنبرح
ملذامهنمانؤازجاذهتلاقو؛كلذلتبضغو«ةسوفنةريغلاتذخأف

مهبينأكو«انيرحءايحتساوانرايدقارحاالامهعنقيملف؛مهبرحلضرعتن

كرعاشلالوقدشنيمهلاحناسلو

هحالسبهضوحنعدذيملنمو
ملظيسانلاملظيآلنمومدهبي
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ةيامحواهمرحنعةعفادمللتبصعتو؛ةسوفنةمايقتماقذئدنعف

ىلعةقفاوملاىلاهناكميفناظقيلااباتعدو«اهيلامجعلاتمضاهيرواجم

نييمتسرلاومجعلامامضنابةبصعلاتوقتو«ةملكلاتدحتاوباجأف.كلذ

تناكو؛تامداصملاتلاوتوبورحلاتددجتو؛ةسوفنىلاناظقيلايباو

ىلعمجعلاوةسوفنلاهيفرئاودلاتناك«عيضرلااهلوهةدشلبيشيعئاقو

برعلاودنجلا

لاق

ةعقو(اهنم)برعلاىلعةسوفنو«مجعللاهلكعئاقومهنيبتناكمث

نيتاهيفغرفو؛سيلسةرطنقبفرعتةعقو(اهنمو)؛سنفدلاةرطنقبفرعت

؛(جوعملادرلا)مويبفرعت(ةعقو)تناكمثاهديدانصوبرعلاهوجونيتعقولا

؛دهعلاضعبىلعاهضعبذخأ(ةسوفن)نأركذاميفجوعملادرلايمسامناو

هجوامف:ولاق؟فحرزلانمرارفلاانلزوجيفيك:ضعبلمهضعبلاقو

؛برحللتبثنو؛لابحلابضعبىلاانضعبلجرأمضننااولاق؟يأرلا

عطقتىتحانتنكمانمحربنالو«انوهجوباهعمانردةيحانىلاتراداملكف

؛هلثملاقهلبقمدقتيمللاتقمويلاكلذيفناكف؛انتاماهيففويسلا

لاتقلاقرتفاىتح«اهعمرادواهيلاراددرلاكلذىلعبرحلاتراداملكف

.(ه١)هلاحىلعوهو

نمنآلاىتحضرألاهللالخيملو«لاطبأولاجرنمةسوفنهللف

مهتمضول؛مادقالاوةعاجشلالاثممهف«ًانامباوًانيقياولممهنملاجر

ةيمهدالاعمامملاكلتطسوةيديمحلاتايرلالالظمهتلظأولفاححملا

ُنرتيمهيداحناكلو؛ىمسالاتيصلاومدقملارخفلامهلناكل؛اههابشأو

:لثاقلارعاشلاتيببنيدايملاكلتىلامهقوسيوهولجوالو؛لجخنودب

,7



هنامزريخالاتنكناوىناو

لثول٠١هعطتسستملامبتأل

مركيناحتمالابو«فاعضأباهوزواجيملناكئلوأةجردنعاورصقاملو

.(ملظامفهاباهباشينمو)ناهيوأءرملا

رمألامربملاءاضقلاسكععئاقولاعباتتو«برحلارارمتساعممث(جوزمم)

مجعلاوةسوفنليمز6فعضلاورقهقتلاوبرعلاو6دنحلافيلحرصنلاداعو

مايالاكلتو؛اليدبتهللاةنسلدجتنلولبقنمتلخدقىتلاهللاةنس)

راصمالانممهولجاىتح(هللادنعنمالارصنلاامو«سانلانيباهلوادن

متلتقلانموجنيثيحىلائجتلملكبهذوّرانلامهرايديفاومرضاو

ةودعبفورعملالحملاىلاناظقيلايبأعممجعلاونويمتسرلاوةسوفنتزاحنا

؛مهودعنممهقياضتناباهيلانووأيًاديشمًاعينمًانصحهيفاونبو«ةسوفن
تركو«طئاسبلاعساوو؛ةئيدملامهلتصلخو«وجلابرعلاودنجللالخف

ءددعءاينغالاوراجتلاءامظعنممهيفناكو«مهشيجمظعَومهعابتا

ةريغلامهتكرحنمبامهلاثمأو؛يطساولانباويفريصلادمحموبامهنم

نصحءانبباورمأو؛لاومألانممهيدلامباوداجف؛ةيلهاجلاةيمحلاوةيموقلا

اوعرشف؛هنممهسةيمردعبىلعةعنملاىفهيهاضيوةسوفننصحلباقي

تلاوف«نينصحلانيبلئاحلاوهو«ريغصلارهنلابفرعيرهنةفضىلعهيف

امبرو1الللمعلاباولغتشاف1انبلانعمهدصلموجهلامجعلاوةسوفنمهيلع

ىلاهيفاودهتجاو؛ةسوفنماهسمهنعدريةلمعلانعًارتسراهنلايفاولعج

6مهسابكاذذادتشاوهولزنو6ةعنملاوةوقلانمبولطملاوحنلاىلععنا

؛تامطالموتارخافممهنيبترجف«برحلامهوبصانومهتكوشتوقتو
ترامتوناسرفولاطبانيقيرفلايفتغبنو«ةعمسوءايربرحلاتداعو

برحلاتالآوحالسلاءارشىلعمهردلاورانيدلافرصيفراجتلاوءاينغالا

محن0 .فحسب
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لاق

نيبمهفلفلنمومجعلاوةسوفنتبع:لاقخئاشملاضعبينربخا
بةدروَ|هللاقيمجعلانملجرزربفمهنصحىلعو«مهنصحيدي

سانلاهباهفزرابمنملهىدانفهلتقالاًانرقىقليًاملقناكو«ةقردوفيس
ض.(ه١)

ييلعفي«راتخمقلاخلارداقلاو«راودنمزلاوبرحلارارمتساعممث

يفمهعومجوطاطحنالايفمجعلاوةسوفنرودذخأءراتخيوءاشيامهكلم

نونحيةونعمهنصحاوحرابناىلا«رقهقتلايفمهودععممهلاوحاوةلقلا

.ةاجنللابلطتاهجلايفنيقرفتمةهجولكذختاو«هقارفنمنونئيوهيلا

اهلاحنعتركنترايدلااذاو

اللوحعلاعرسأورايدلاعدف

ًامزالاضرفكيلعماقملاسيل

اليلذزريزؤعلاعدتةدلبيف

0. يفاوقرفت«لزناممهبلزناملنييمتسرلاوةسوفنومجعلانا:اولا

نيتلحرمىلعيهو«(تليغبات)هللاقيعضومجعلاتلزنفدالبلايصاقأ
ناظقملايبأباوقحلف«اهفلفلنموةيمتسرلااماو«(ترهاتةنيدم)نم

وأ«مويلاةريسمىلعترهاتةلبقبوهو؛(لاديكسا)هللاقييذلاعضوملاب

اهللاقيةعنامةعلقبتلزنفةسوفنامأو«ةيضابالاعمجميفًاليلقديزأ
.(ه١)(ةسوفنةعلق)مويلا
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ةيندملاىلعةلاسمنباءاليتساومامالاجورخ
الرابداوفعضىفلازيالةنيدملايفركبيبألاحو؛اذه(جوزم)

؛ًاجتلميمحيالوًاركنمريغيالوًادحميقيالوًامولظمريجيالوًالاظعمقي
ىلاًايجنهعمنمبجرخف؛كالهلاعقوتو؛هراصناتلقولاحلاهبقاضنأىلا

.دمحمهيخألملسءايركزوبالاقوانهاهاذكه)كرديالوباصيالثيح

ةريصقتناكهتدمنأرهاظلاو«(تامنأىلاهودرمثهوجرخايشكارملالاقو

.ملعأهّللاونيتنسغلبتملًادج

ترهيتنعلقتسمريمأوهو«ةلاسمنبدمحمةنيدملاىلعىلوتساف

ءًادعاسمهاريامبسحىلعاهلاوحأربديواهنوئشريديبهذملايضابأ

لكهبراصًاذخأمسانلاىفةندهلاتذخأو«ريثكلاوةماعلاضارغال
ريثيابثبشتمريغ«ةلباقمنمهيلعأرطيامم؛هرذحاذخاةهجبًالقتسم

يفعقيداكو«اهرازوأبرحلاتعضوو«تاكرحلاتأدهف«برحلاررش
؛قاقشلاةأطونمةمآسوًاللم«عامتجالاوةفنالابحيلاليمرطاوخلا

ةنماكلانئاغضلاكلتضعبةتاولوةراوهنيبتكرحتاذاكلذكمهامنيبو

ناعأف؛اهبهلالعوبرحلارانامهنيبتبشف«ميدقدهعذنم؛رودصلايف
كلتءانثايفهتساقامعًامغر«ةتاولاهنماولجأىتحةراوهةنيدملالهأ

يفرئاسخلانمهتقالوقاشملانمهتدبكتامولاوهالانمةعينشلابورحلا

نمبرقىلع؛ةتاولنصحبفورعملااهنصحتلزنف؛لاجرلاولاومالا

ةلبقنميراجلاةنيمرهننويععبنتهنميذلا«(تنولساتب)فورعملاعضوملا
لوزنلاىلعناظقيلااباتبطاخو«نحاطملاهيلعاوبصنيذلا«تارهات
.اهيلالوحتوكلذىلااهباجأفاهنععافدلاو اهراوجب
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هللاامهمحر-حلفأنبدمحمناظقيبلايبامامالاةفالخ

اههوجوجرخ؛ةتاولنصحىلاناظقيلايبالاقتناةنيدملالهأغلبامو

هوعيابوهوتأمث؛هميدقتىلعمهعماوقفتاو«ةتاولىلااهنميأرلالهأو

.(ه741)ابيرقتةرجهلانمنيتئامونيعبرأوىدحاةئسكلذو«ةفالخلاب

؛دادغبنماهبىتأيتلالاومألاضعبهعمناكو:ريغصلانبالاق

تراصقفهيلإاوجرخف«ناظقيلايبأدنعمهبولقومهؤاوه؛لاجراهبةنيدملاو

ىقبو«راطقالالكنمةيضابألاهتتاو«ناظقيلايبألاهلكةمامالاوةوعدلا

دمحمنولاويو؛هيأرنمنوأريالو«ناظقملاابأنولاويالمهنمبمنأةنيدملاب
؛ةعذجتداعوبرحلاتدرجتف؛ةنايدلاىلعالةيامعىلعةلاسمنب

ىغلاو؛ةمامالاوةرامالابهلىعدو؛ليخلاىلعسانلاناظقيلاوبالمحو

.(ه١)ةلاسمنبدمحموركبيبأركذ

لكنمةعيبلاميدقتلتتأىتحىرخألالئابقلاتعمسامو(جوزم)

نقحلهللالبحبماصتعالايفسانلابغرفًابيطخماقو«اهلبقفراطقألا
اهتكفسو«دادبتسالاوملظلاحايراهترذاملاطيتلالاومألاظفحو«ءامدلا

ىلعراصحلارمتسافةيندملاىلعبوثولاوموجهلاىلاوو؛نيغاطلافويس

تفعضىتح؛(نينسعبس)ةلاسمنباعابتانمىصعو؛اهيفنصحتنم
كلتتينفو«برحلاىحررادممهيلعناكنيذلاةورشلاولوأوءايوقالا

هركو«لاوهالاترشكو«بئاصملاتمعو؛لاطبألاكلتتكدولاومالا
مهبلحامضعبلمهضعباكشو«رصحلانماولمو«ةنتفلاوبرحلاسانلا
؛عيضخلاىبأترشلاىلإاهعبطبةلايملاسوفنلاناالا«رقفلاوءانفلانم

نا)ًادانعوةياوغ؛ةعاطلاىلاعوجرلاوحلصلابلطجمتو؛لدعلانمفنأتو
.(يبرمحرامالاءوسلابةرامالسفنلا
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ةسوفنلبجنمةيبرحلاةناعاللمامالابلط

نأىأرنمزلالوطعملاحلارارمتسماناظقيلاوبأىأراملو(جوزمب)

ةسوفننمدادمتسالايفهوذحوذحيو؛باهولادبعمامالاهدجب(ىسأتي)

عماجمرمرعشيجبهرمأنيلثتممهتوعدنيبلمهودمافمهبدجنتساف؛لبجلا
.تقولاكلذيفمهدنعنيليلقبمهامو«ماغرضدسأو«مامهلطبلكل

ينعي)تلزناملهناو؛هلاهودقعو«ةعيبلاهلاوددجهولصواملو:لاق

لحرف«ميظععمجناظقيلايبأىلاعمتجاناظقيلايبأب(لبجلاةسوفن

؛(ترهيت)ةنيدمنمبرقلابلزنىتحمهريغوةسوفننمهعومجعيمجب
؛مهرذننوانناوخاىلالسرنىتحلتاقنال:ةسوفنتلاقهلزنملزناملف

كلذنماوبأنإو«ةدحاومهيديأوانيديأتناكةعاطلاىلإاوعجرواوءافناف

اوفوخومهلسراولسرأف؛اولعففاولعفا:لاق؛هللمكحىلعمهعمانلزن

تمدقتدقمهلسرلاولاقف«برحلااولمدقمهودجوو«بقاوعلاءوسسانلا

؛رباغلانميقابلاذخؤينأىشخنو«مهنمالوانماللاومأوءامداننيباميف

؛ةعاطواعمسف؛لامالو«مدبدحاعبتيالنأىلعحلصودقعناكناف

ذخأنناهللاذاعم:لاقف«مهلسرلتلاقامبناظقيلااباةسوفنتملعاف:لاق

نماوبحأاماذهىلعمهوطعاف؛لبقتسمبالاذخأالو؛فلسامبًادحأ

اميفكلذاودقعف؛ةنيدملالهأنمةفئاطتجرخمث:لاققيثاوملاودوهعلا

ماوقوانرمافيلأتوانتضيبحالصالانئجامنانحن:(ةسوفن)تلاقفمهيب

هركاسعبناظقيلاوبالحرف«داسفالوضرألايفولعبلطلتأنملو؛اننيد

اهببرضف؛(ةسوفنةعلقب)ةفورعملاةنيدملاىلعفرشملارهاظلاىتأىتح
اغاو«هلبقابورضمقدارسريملو:اولاقدادغبنماهبمدقيتلاةقدارس

.بابقوبراضمتناك

ةليزمتناكو«اهومدهيتلاهرادىلااودمعةيندملالهأنأمث
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يفاهونتباف«كلذمهموييفاهوسنكف؛ىدكلانمةيدكولبازملانم

سانلالزنوةيراضمعفرو«ناظقيلاوبأاهلزنتغرفاملف«مايآلاعرصأ

.(ه١)ةنيدملا

يلوأةراشتسادعبءاضقلاةفيظوىلوو«نامألابسانلاىفهيدانمىدانف

يبأنبهللادبعنبدمحمهللادبعابايقتتلاعرولادهازلاةمالعلايأرلا

مدقو؛ةسوفننمالجرلاملاتيبىلعو؛هعمةياكحهليتاتسوخيشلا

.نيلماعلاةمئالاءاحلصنمهاضترانمهدجسمربنمىلع

فورعملابنورمأيف«قاوسألايفنوشميةسوفننمًاموقرمامث:لاق
ةباداوأرناو؛هوبقاعةاشيفخفنًاباصقاوأرناف:اولاق«ركنملانعنوهنيو

ناو؛اهنعفيفختلاباهبحاصاورماو«اهلمحاولزنأاهتقاطقوفاهيلعلمح

نمًادحانوعيالو«هسنكيناعضوملالوحنماورماقيرطلايفًارذقاوأر

يفهيدياعفارهوأرولو؛هلاحنعهنوفشكيالو؛مهدجاسميفهتالص

اذامهناف(هسفنمامالاهيفيلصييذلادجسملا)عماجلادجسملاالخهتالص

نمنذانودبكلذنولعفيمهلعلو«(ه١)هورجزوهوعنمهيديًاعفارهيفاوأر
.ملعأهّللاوربخلاهغلبيملو«مامالا

؛بورحلاكلتءانثأيفملثناامحالصاىلعهنعهللايضررباثو

ةراجتلاوةرامعلاليبسيفميدقلااهريسةطخىلاسانلاتداعىتح

نينسلاكلتةرتفيفمهتافامءاضقو؛مولعلابلطباولغتشاو«ناينبلاو
امو«تائيسلانماهيفهومرتجاامىلعنيمدان؛ةدابعلانمةسيعتلاةيساقلا

دعبمامالابتاكو؛ًانايغطوًاثبعءامدلانمهوكفسامو«لاومالانمهوعاضا

تتأف؛تاهجلالكيفةمامالاعابتارئاسءاسؤرةيلخادلانوئشلاهحالصا

ماكحلاولامعلاوةالولابترف؛ءاضربةعيبلاتمدقو«ةعضاخةعئاط

يفمدقتلايفريسلاعرسأو؛اهلكتايالولايفةطرشلاباحصأو ةاضقلاو
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ءاضارلاوهتيالووهبحىلعةبطاقسانلاعمجاىتح؛ايندوانيدحالصالا

ًاغلبمةريسلانسحعمدهزلاوعرولاولدعلاولضفلايفغلبو؛هماكحأب

هللايضر-نمحرلادبعمامالاهدجةيالوبهتيالوهيبشتهبقحتسا«اميظع

امديدجتبهللاهمحرلغتشاو؛هتيالوىلعقافتالايفهلثمكناكذا هنع

مولعلاميلعتوسوردلاءاقلارشابي«داهتجاودجلامكبنيدلانمسردنا

هيلاتدشف؛«ريغللًابيغرتو«بجاولابًامايقورجأللًابلط«هسفنبنيبلاطلل

؛همولعبئارغوهنونفرهاوجنمهيلعنيدراولادلقف«راطقالالكنملاحرلا
ىتح«نونفلارئاسيفيلعملاحدقلاوىلوطلاديلاهلتناكو«ةنيمثلادوقعلا

أجليو؛تالكشملاىجديفقافآلايفمهبيدتهيحيباصموةداقاوراص

؛داهزلاوءاملعلاوملعلابهتايالومومعتاألتماو؛تالضعملايفمهيلا

ريسلابتكيفطوسبموهامكةسوفنلبجًاصوصخ؛تاماركلاباحصأو
؛ميلعتلانمهتحارتساوهتولختاقوألاغتشالانعرتفيالكلذعمو؛اهلك

ةيعرلاعومجو؛ةالولاولامعلاةبتاكمو؛«ريرحتلاوفيلأتلابهتلودحلاصمو

قرفلارئاسنمنيفلاخملاىلعدرلاو؛ةسيفنلامكحلاو«ةدشرملاحئاصنلاب

نمدجويامو؛اباتكنيعبرأاهدحوةعاطتسالاىففلأهناىتح«بهاذلملاو

.ةماعلاةيحصنلاهذههلئاسر

ًاحصنوًاداشراهتيعرعيمجىلامامالاةلاسر

هيبأبىدتفا؛بجاولانعدعاقتوروتفضعبسانلانمسحأامو
تيلتةماعةحيصنررحف«هنيدىلاداشرالاوهللحصنلالهأماركلاهدادجأو

ممهللاطيشنتوةلفاغلاسوفنللًاظاقيا؛تاهجلاعيمجيفلامعلاةطساوب

يف-هللاهمحر هبتكام؛ريثكنمليلقيهو«ئراقلااهيأاهذخف«ةدماخلا

ءانتعالانمميظعلامامالااذهلناكامضعبىلعاهبلدتستل,بابلااذه

أى



هازجف«نيملسملاهناوخالنيدلايفةحيصنلابجاوو«ةمالاوةلملاحلاصمب

:لاقاريخهلهأومالسالانعهللا

هلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب

.ملسوهبحصو

مالس؛نيملسملانمانباتكهغلبنمعيمجىلا(حلفأنبدمحمنم)

ةمحرلايبنىلعةالصلاهلأسأو«وهالإهلإاليذلاهللادمحأيناومكيلع

املضفأناف:(دعبامأ)ملسوهلآىلعوهيلعهللاىلص؛ةمالايداهو

رجزلاوهتعاطموزلو؛ىلاعتهللاىوقت«هيلعاوضاحتيودابعلاهبيصاوتي

لمعلاو؛بيطلالوقلانمباوثلاثروياميفبيغرتلاو؛هتيصعمنع

بهأتلاو؛هللاىلعمودقللْؤيهتلابنيملسملارشاعممكيلعو)حلاصلا

هيفبيشيو«ناولألاهيفريغتتو«راصبالاهيفصخشتمويلدادعتسالاو
اهلمحلمحتاذلكعضتو«تعضرأامعةعضرملكلهذتو«نادلولا

.(ديدشهللاباذعنكلوىراكسبمهاموىراكسسانلاىرتو

دق؛ةوعدلاهذهبنيمئاقلاهّللابملعلالهأنأهللامكمحر(اوملعاو)

هسفنببستحاًاملسمءرمأهللامحرف«مهنمفولخلاتلقواوضرقنا

جاهنمنعلدعوهللاداحنمىلعضقنلاو«ملعلابلطيفهللاهدصرأو

ةملكنوكتىتح؛هدابعنمنيقحملاداضو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

يضاملاعابتابنيملسملارشاعممكيلعو.ًاقوهزلطابلاو؛ايلعلايههللالوسر

اوفتقاف«مكتوعدلهأنم؛نيحلاصلامكتمئانمنيمدقتملاو؛مكفالسانم

؛مهجاهنمنعليملاو«مهقيرطنعغيزلااورذحاو«مهادهباودتهاومهراثآ
مكسبليومكنيدلدبينادارأنمم؛ةلزملاءاوهالاوةلضملاعدبلالهأاوفلاخو

ءاجامذبنوناطيشلاهيلعزوحتساوهاوهعبتانمممكرمامكيلعسبليواعيش

نمعدخفمهبولقيفهتعدبنيزو؛مهرماءافعضلاىلعسبلأف«نآرقلاهب
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-مهيلعهللاةمحر نودشارلاةمئالاهيلعىضمامبملعالوهلةريصبال

؛ليبسلاءاوسنعلضوًاريثكلضأفمكتوعدلهأنمنوحلاصلافلسلاو

امو؛لكوتنهيلعونيعتسنهبو«هللاءاشناةيافكلاهيفاممكلانركذدقو

.(ه١)هللابالاانقيفوت
يفداجأو«يكلاملاريغصلانباخرؤملاهتريسضعبىلعملكتدقو

.اضياةمدقتملاةدعاقلاىلعهذخفكلذ

يفهرمعناكو؛اهوحنوأةئامنينسلانمشاعناظقيلاوباناكو:لاق

هتيأرو؛هماياوهتراماضعبانأتقحلو«ةنسنيعبرأنماوحنهتراما

رادجلايلياممعماجلادجسملاجراخسانللسلجدقوهسلجمترضحو

ميدأنمةداسوهلتيمردقو؛زئانجلاىلصميفًايناثًامويهتيأروهنميبرغلا

عبرناكو؛سانلاهوجونمتاملجرنفدعارفرظتنياهيلعسلجف؛(دلج)

مل؛سولجلابمهرماسانللسلجذاناكو؛ةيحللاوسأرلاضيبأةماقلا

ًاعروًانيكسًادهازناكو؛هيلاعفرتةمالظنوكتناالاهيدينيبدحاقطني

سلجعماجلادجسملايفسلجذاناكو؛(ةداهشنماهنسحأام)ًاكسان

سلجي؛هبفرعتةيراسهلو؛يرحبلابابلاًالبقتسمميدأنمةداسوىلع

نملجرهينيعبصنهلباقيناكو؛اهيلإسلجيهريغنكيملو؛اهيلا
ىسيعيليوناكمبعرولانممهدنعناكو؛سانفنبىسيعبفرعي؛ةسوفن

عرويفنكيملو«هقفلايفمهناسل«ريقعلانباهللاقيةراوهنملجر

صخأناكو«سانلاهوجوهيدينيبوهراسينعوهنيمينعناكو؛ىسيع

بذييذلامهتردمناكو«ركبنبدومحمبىمسيبرعلانملجرهبسانلا

بتكلافلؤيو«مهتالاقمقرفلاىلعدريو؛مهنيدنععفاديو«مهتضيبنع
فسأتنلاناو)؛(ه١)يطمللانبهللادبعهللاقيلجرمهفيلاخمىلع
تارظانملانمعمجامعمتدجوولف«فيلآتلاهذهلثمدقفلًادجًاريثك

.هللرمالاوةغلابةجحتناكل«هريغويدهمةمالعللةلزنعملانمةعقاولا

م



ةرظانمللةلزتعملاوةيضابألاعامتجا

ةلزتعملاوةيضابألاتعمتجا:يللاقهنعرشبنبدمحأينربخأ:لاق

رضحنمةراوهنمريثكناكو؛ةرظانمللمهنيباميفهولعجدعوملةنيمرهنب
عمتجااملو؛لجرلااذهمسااذكو«لادلارسكبهللادبعبىمستيسلجملا

؛لادلارسكبهللادبعايةلزّعملانملجرىدان«ناكملامهمضوموقلا

ديرييايإهنأتملعدقوهللادبعلاق«ديرأتسل:لاقفناثلجرهباجاف

:تلقف«ديرأيطمللانبهللادبعلاقف؛هلاؤسنمًافوخهبيجأنأتهركف

تنأناكمىلإهيفتسلناكمنملاقتنالاعيطتستله:يللاقف؛كيبل

ىلاهيفتنأناكمنملاقتنالاعيطتستله:يللاقفال:تلقف؟هيف

.هللادبعاياهنمتجرخ:لاقف؛تلعفتئشاذا:تلقف؟هيفتسلناكم

جرعألاديبعيبأةمالعلاةياكح

-هللاامهمحر هرابخأومامالاعم

؛لضفلابهلنورقمجرعألاديبعيبأبفرعيلجرمهنمناكو(لاق)
نعاوردصمالكلانموأهقفلانمرمأيفاوفلتخااذا«عرولايفهلنوملسم

سأرلادوسيفتيأرامف؛هيلإتسلجو؛لجرلااذهانأتيأردقو«هيأر
هايإوهعمجينكيملو«ناظقيلايبأىلعلوخدلاليلقناكو؛هنمعشخأ

جرخفكلذسانلاملعو:لاقرشبنبدمحأينثدحف؛عماجلادجسملاىوس

انيبفلاقةديبعابأالخ؛هقدارسلوحمهتيبخأاوبرضو«ءارقلاوءاهقفلاهيلإ
اذه:سانلالاقف؛ةبادىلعًابكارديبعوبألبقأذا«سولجمويتاذسانلا
ابأهمودقباوملعاف:لاقهيلعًاملسمريمأللًادقفتملبقأدقةديبعوبأ

انيلإةديبعىبأبءاجام:لاقف؛هسفنىلاهاندأهيلعلخداملف؛ناظقيلا

ًاملسمالوًادقفتمتنئجامريمألاهللاحلصأ:لاقف؟اذاممأًاملسممأًادقفتم
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قورحلاهذخأف«اهلوهلشاعمبلطيفةحرابلااهدلوجرخةراجيلنأريغ

ىفكلأسأنأىنلأستةيكاشةيكابةادغلاينتنأفهسبحوكسرحبحاص

هيلعدحالنم؛ةليللاكلتسبحنملكقلطينأبرمأف«اهدلوقالطا

نمسانلابجعف«فرصناوملسمث«ةديبعيبالًالالجا٠سانللقحالو

.هبلقيفرسأامهناسلىلعهراهظاوعنصتلاهكرتوهقدص

عمناكو«ةغللاوقئاثولاومالكلاوهقفلابًاملاعاذهةديبعوبأناكو

يذلا«ةغللاحالصاباتكعمساًامويهتيتأ؛ةوءرملاوبدالانسحهتنايد

تلقوهتءارقتحتتفااملف؛ديبعيبأىلعةبيتقنبملسمنبهللادبعهفلأ

يبأبًابريوهتمجرتنمرفنتيو«هناونعنمرفنياذهانباتكيفًارظانلعل
اناو٠فلألامضولصولازمهبديبعىيبأبًابريو:يللاقفةلذلانعديبع

لثمباتكلانمتأرقاملف«ةغللايفهتعاربىلعلدألفورحلااذهتركذ

ذخأفاهيلعهللاكرجأيةداهش«ةديبعابأاي:اولاقفموقهاتأ«ديزأوأةقرو

تأرقامتأرقاملفهتيتأيناثلامويلاناكاملف؛موقلاعمماقمثهاصعوهلعن

لثملعفف؛اهيلعهللاكرجأيةداهشةديبعابأاي:اولاقفموقهاتأ«سمألاب

اناكدةنداهرلابيلناهللاكحلصأ:تلقو؛هعمتمقف؛سمالابلعفام

يفانأال«ينعلغتشتف«سانلاكيتأيفكيلايتآوهكرتأيرتشأوهيفعيبأ
تنكامكهتيتأةادغلابناكاملف؛تكف«يباتكةلباقميفانأالويناكد

نا:لاقف«اذهلبقهولأسامكهولأفسانأهاتأءزجضعبتارقاملفهيتآ

تيأراملف؛مكعمترسيلنذأوهسفنىلعمكرثآنافىتفلااذهلمويلااذه
لدألاذهتركذامناو؛مقأوأتئشاذارساذهلكالويديساي:تلقكلذ

ناىتح؛لجرلااذهبًانوتفمهلكبرغملاناكو«هبدأنسحوهتوءرمىلع
.ءاشثيحاهقرفيهيلإمهتاكزبنوثعبيةسوفنوةيضابألانمناكنم

ا



«لاق»مامالااذهبةسوفنقلعتةدش

جحيالمهرشكأناكو«ناظقيلايبأبةنوتفملبجلاةسوفنتناك:لاق

ناكو«هنمنذألااهلذخأياهتنباوأاهنبأبثعبتةأرملاتناكو«هناذكتسابالإ

مهنأش؛هطيطاسفلوحليللانومانيالمهدوفوهتتأوةقدارسبرضاذا

هعمرجفلااولصاذاف؛رجفلاىلإىتحليللالوأنم«ريبكتلاوليلهتلا

ًاريخريغصلانباانعهللاىزاج)؛(ه١)اومانفضرألاىلامهسفنأباوبرض

.(هيلعانقدصتوهانرزوهانرهشلهربقانملعولوقحلابهتداهشىلع

ةسوفنلبجىلعسابعلانبحلفأةبالو
مهيلعمدقيلةسوفندوفوهتتأو؛هكلمهلماقتسااملناظقيلاابأناو:لاق

مكلكمكءامسااوبتكا:لاقف؛ةفايضلاراديفمهلزنأف«مهسفنأنمًاريمأ

ًاضايبيقبيو؛(نامرفلا)لجسلابتكينابتاكلارمأو؛يلإاهوعفراو

مدقملامساهديطخببتك؛هيلاباتكلابتاكلاعفراملف«مدقملاعضومل

مهللاقوموقلاعمجمث؛مدقنمسانلانمدحأملعيملو؛هعبطوهاوطو
نأمدقتدقو«مكلزانممتغلباذاةسوفنلبجبالاهوحتفتالولجسلامكاه

ملذااومتغادقولجسلاموقلاذخأف؛تافنودعسعماذكهعنصحلفأهدلاو

ةصاخلانمناكو؛ركبنبدومحىلعاولخدمث«مهيلعمدقملانماوملعي
نبىسيعىلعاولخدمث؛هيفامبملعأال:مهللاقفهولأسف«ناظقيلايبأب

دحاوىلعنولخدياولازيملمث؛دومحهبمهباجأاملثمبمهباجأفسانف

اولازيملف«مهلملعالنأبمهوربخيفمهنولأسيو«ةيضابألانمدحاودعب

وحنةلحروعرابهقفهلناكوءزوألانبزيزعلادبعباورمنأىلإكلذك

؛ةروضحنعمهسلاجمنوهزنيلقعلافيفخ؛ناسللاهيفسهنكلو«قرشملا

املاقف؛هيلعاولخدنأرعشامف؛مهلئاسمتالضعميفهنعنونغتسيالو
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؟كلذامو:لاق«هنمانممتغاوءيشبانحرف:اولاقف؟مكبءاجامومكلاب

ملوأ:لاقانيلعمدقنمملعنملذاانممتغاوانلمامالاميدقتبانحرف:اولاق

:اولاقسابعلانبحلفأمكيلعمدق:لاق«ال:اولاق؟مكيلعمدقنماوملعت

دومحاوتأفهدنعنماوجرخف:لاق«ناظقيلاوبأ:لاق؟كلذبكملعأنمو

؛امكناكممامالانمامكناكم:امهلاولاقفسانفنبىسيعوركبنب

ءزوألانبزيزعلادبعاولاق؟مكربخانمفمكملعكالاانملعامهللاو:الاقف

امهتيدرانارجياجرخف:لاقناظقيلاوبأ:اولاق؟زيزعلادبعربخأنموالاق

يفمدقلملانأزيزعلادبعتملعأتنأ:الاقفناظقيلاىبأىلعالخدىتح

ةسوفنتركذدقف:الاقف«ال:لاقف؟سابعلانبملفأةسوفنىلعكلجس

معن:الاق؟نونجلاكلذلاقوأ:لاق؟انريغنودواننودكلذبهتملعأكنأ

مث؛ءيجمرشزيزعلادبعبينثجوءايفكأًاناوعأكعمذحخريشبايىدانف

نأانرعشامف:لاق«نونجملايتأيىتحاسلجاوةسوفنىلعالخدا:لاق

نبحلفأةسوفنىلعتمدقينأنونجمايكملعأنم:لاقهبءيج

نكلوال:لاق؟مونلايفمأةظقبلايف:لاق«ينتملعأتنأ:لاقف؟سابعلا

ضبقنامهنملجركليمساذاكتيأر:لاق؟كلذفيكو:لاق.ةظقيلايف

هاياكنأتملعف؛كينيعنيبامطسبناحلفأكليمساذاوكينيعنيبام

الناظقيلايبأمايألزتملفانرسفشكدقف«نونجملانعايلخ:لاقف«ديرت

نعاوجرخامبرمهنافهدالوأالخام؛هلاعفأنمىلوامدحاًاثيشهيلعمقني

.(ه١)مهلاعفأنمبجاولا

ءاضقلاهكرتومامالاعميضاقلاةياكح

؛ةريسلادومحمريغ«ريغصلانباهاورامىلعمامالادالوأدحأناك

يبأنبهللادبعنبدمحمهللادبعوبأةمالعلاناكو؛(هدحوهلللامكلاو)
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ىلعًارويغهماكحأذيفنتىلعًاثيرج؛رمالاىفًامزاحمامالايضاقخيشلا

ملو«يعرشلادحلاهيلعبجويامروكذملامامالانبأنمردصدقو«قوقحلا

ةليحلكلمعتسانأدعبةنيبلامدعل؛هيلعلعفلاتابثاىلايضاقلالصي

نعزجعامل«ءاضقلارتوهءافعتسامدقفءرمألاةقيقحىلعفوقولايف

ءصلانباركذدقو؛,هدنعهمقحتعمتابثالا نماهذخفةياكحلاايصقت7يغصل

.ليلقراصتخابهمالك

(لاقو)

 ناظقبلايبأرمأبرمأيهللادبعنبدمحممهيضاقلزيملف:لاق

حبصأفثداحثدحنأىلامثالةمولهللايفهذخأتال«هيهنىلايهتنيو

لاقف؛ديرتنمكئاضقىلعلو:هللاقو«هرطمقوهمتاخهيلاىمرفةادغلاب

ىلعتمقننكلوًائيشكيلعتمقنام:لاقف؟كارعاموكلابام:هل

يصاّمللناكوَايشهيلعدريملو؛هبهلقتساامناظقيلاوبأبصغخف٠«كتبا

ناكاذا«هلوحنمللاقمامالادنعنمفرصنااملف؛نوضغبمونودساح

امعهرجزنللمهننمىلعو:ىلعمهنمالعهولأساودمحمىلااوضماةادغلاب

امهللاوءاذهنمينوعد:مهللاقف؛هوملعافهيلإاومدقف:لاقهنمناك

.هنعافرصنافًادباءاضقهلتيلو

ناضقيلاابأاوتأو«هيلعمهيغبوهايإمهدسحلمهرورسكلذقفاودقو

وهنمنيملسملاىفكلو؛ءافجوقمحهبلجرلاريمألاهللاحلص|:اولاقو

ًالجرءاضقلااولوو«هنعهوفرصىتحهباولازيملف«هنمنيملسمللعفنا

ىقلأىتحءاضقلاهللادبعنبدمحمهبهركيذلاببسلاام:يضاقلا
كربخأمعن:لاقف؟هبههفاشامبناظقيلاابأهفاشىتحو«رطمقلاومتاخلا

١١



امًاريثكناكو«ةريخألاءاشعلادعبسولجةليلتاذنحنانيبينبايهللاو
اقدبابلاانيلعقدذاكلذكنحنامنيبف؛يريغىلعهجئاوحبينرثؤي

لبقنمًاثداحنوكينأتيشخينافمقناميلساييللاقف«ًافينع

لاق؛جارسهعميبلقصاهعموةرهبنمةيراجباذاف؛بابلاتحتفف؛«ناطلسلا

؛هتملعأفهيلاتعجرف«ديرأىضاقلا:تلاقف؟ةأرملااهتيأكلابام:تلقف

كلاباماهللاقهيدينيبتلثماملف«اهتلخدأف:لاقاهلخدا:ىللاقف

نممادخةعاسلاتلخدمعن:تلاقف؟ةعاسلاهذهكبءاجامو«ةأرملاهتيأ

مق:ينبالتلقفيدينيبنميتنبااوذخأو؛ءريمالانبءايركزلبق
ينلتقيفمهلامعنًمالماعىلعاوسديوأينولتقينأفاخأ:لاقف«مهعبتاف

لاقفماقمث؛مقناميلساييللاقفقافأمث؛هيلعيشغملاكطقسف:لاق

:لاقياصعينطعاوافيسدلقتو؛دحأكبرعشيالوجارسلاذخيل

دصقينينظتنياىلااهللاقمثانجرخفةأرملااهتيأيجرحخالاقمث؛تلعفف
؛انعمةيراجلاوهعمترسوراسفلاق«(تاكرلا)رادىلا:تلاقف؟كتنباب

؛رعشيالثلجارسلابيغناميلساييللاقف«لجرلارادبرقانيتأىتح

؛جارسلارهظافبابلاحتفاذاف؛ًافيطلاقدبابلاقد:ىللاقو«هترتسفلاق

اولاقو؛ًاديدشًاعايترااوعاترايضاقلارادلالهأورادلابحاصىأرامل:لاق

ىلعأىلادعصاناميلساي:يللاقف؟هبءاجاموهللاهزعأيضاقلالابام

لبقأمث:لاق؛تلعفف:لاق«رادلابناوجنمدحالزنينارذحاورادلا

ادعصمث:لاق؛ًائيشىريالفًاعضومًاعضوموًاتيبًاتيبرادلاتويبللختي
بحاصىلعفطعمث:لاقائيشدجيملف هعمةأرملاورادلاىلعأىلا

ناكمعن:لاقف«مويلاكعمناكوأريمالانبءايركزتيأرله:لاقفرادلا

.يدنعمويلا

ال:لاق؟ًاعضومهلفرعتلهلاقفهبكرفسرفبيتوأليللاناكاملف

؟ًاعضومهلنيفرعتلهةأرملللاقمثانجرخف:لاقيضاقلاهللاحلصأهّللاو

١١



ناالابصيملمث؛هدييفطقسفلاقيضاقلاهللاحلصأهللاوال:تلاق

علطىتح؛ةليللاكلتماناملف«انرادىلاانفرصنامث«اهرادىلااهلصو

هذهيفلمأتنمو؛(ه١)هبحاصىلاهاقلأفهرطمقوهمتاخبادغف«رجفلا

ريثأتلاةوقنمنيطالسلانمنيبرقمللامققحت؛ةفرعنباةياكحوةياكحلا

لوبقىلعمهربجتةروصيفمهلاهراهظاو؛قئاقحلابلقبمهراكفاىلع

ناف؛نورعشيالمهو؛مهكلمبارخاهيفوأأطختناكناو«مهتاراشا

انلحضتي؛ةفرعنبالتقنمركبيبامامالاراشتسمهبراشأاميفلمأتلاب
نعجرورخلاةفرعنبالىتأتيفيكفالاو؛بيرالبةحيصنلادصقيملهنا

ىلعلديامريغصلانبامالكيفنكيملو؛نبتهجنمرهصوهو«ةعاطلا
ريشملانا رمالاتاوفدعبكردأمامالانا:لاقلب؛جورخللفلكتيهنا

.يصوصخضرغهللب؛ةحيصنلادصقيمللتقلاب

؛يضاقلاءافعتسالوبقىلعمامالااذهلمحةلأسميفلاحلااذكهو

نباخراتنمانيدلاميفو«خيراوتلانمهانحفصتاملكىلعفقنملواذه

ينبةمئاىلابسنيلدعلانعجورخوأملظوأ؛ءوسلوقىلعريغصلا
يفائيشدعتالىهو؛ةياكحلاهذهالا؛مهبراقأوأمهلامعىلاوأ«متسر

الةدميفةميقتسملامهتريسنمئراقلااهيأهعمستسوهتعمسامبناج

.هوركذلاهريغمهلدجوولو؛ةنسنيسمخوةئامنعدعبت

مامالااذهعرو

ناك؛قباسيبأبىنكيًالجرنا؛هففعتوهعرونمهنعركذيامو:لاق

يللاقهسرففلعىلوتيناكو«هبابساعيمجيفناظقبلايبألًامداخ
يذلاهلزنمىلاًامويناظقيلاوباجرخ:قباسوبايللاقريشبنبدمحأ

نأىلاهفارصنايفأطبأو«ةديبعوهتمئاسدقفتي(تنولستب)هصتخاناك

١٠



تجرخو؛ةردمىلعهتطبروسرفلانعتططحفقباسوبالاقليللالخد
تيبىلاتلمف«هتوناحقلغادقوهتيفلأفهلفيرحدنعنمهفلعبهلىتآل

ىلاتعجرمث؛هيلعتقلغأوسرفلافلعهنمتذخأوهتحتففلاملا

هتيأراملف؛ىرخأدعبةرمىندقتفادقناظقيلاىبأباذاو«رصقلانمىعضوم

ىلإحيرتسيناكويلاهدعصا:هللاقفءييجمبهربخأفمداخهيلإدعص

ربخهتملعأفكبأطبأاموكسبحامو:لاقفسانلارابخأنعينلأسيو
سرفلاهايايقيلعتوهنمفلعلايذخأولاملاتيبلىحتفو«هتبيغوفيرحلا

يضمتىتح؛برشالولكأالودمحممانالهللاو؛قباسابأايهآ:لاقف

ىتحكلتيتليليفهللاوتيضمف:لاق؛هنمتذخأاملاملاتيبيفدرتو

تيضممث«سرفلافلعهنمتذخأو؛هرادنمهتجرخأويفيرحتيتأ
لاملاتيبنمتجرخأامتممتاويقبامتلكفسرفلانعةالخملاتعزتناو

اسلاجهتبصافهيلاتيضمو«سرفلاىلعىقبامتقلعو«هيفهتددرو

:يللاقفتعنصامبهتملعأف؟قباسابأايكءاروام:لاقفينرظتني

نيعلانمهلدجوءيشلكفناظقيلاوباتامف.سلجافنآلاامأتنسحأ

تراصمئاقوهترامايفناظقيلايبالتناكو؛ًارانيدرشعةعبسهتكرتيف

ترهاتنماهمكحدقوهلاحاذه«هظفلب؛(ه١)سانلادلاوملًايرات

؛عرولاودهزلااذكهو؛لدعلاهّللاواذكهف؛قرشملابترسضرأىلابرغملاب

لهأملسوهيلعهللاىلصيبنلاباحصأنمنودشارلاءافلخلاناكاذكهو

ناذللاناتيبلاهقحيفدشنينأبريدجلتيبلابرووهف«لضفلاوفاصتالا

:امهصنوهنعهللايضرركبيبانعامهنعهللايضرسابعنباامهاور

مهلكسانلافير_شندرأاذا

نيكسميزيفكلمىلارظناف
هتريسسانلايفتنسحيذلاكاذ

نيدللواميندللحلصيناكو
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لبجىلعهللاهمحر-يسوفنلاسايلاروصنميبأةيالو

هرابخاوةسوفن
نبحلفألةيالولادقعهللاهمحرمامالانأ:ريغصلانبانعمدقت

ملعنملو«اهنعلصفنافهمايادتمتملهنأكو؛ةسوفنلبجىلعسابعلا

امأوهفلاحلكىلعو؛دحأكلذلضرعتيملذا«هتيفيكوهلاصفناببسب

لسابلاةمالعلالبجلاىلعهدعبهللاهمحرمامالاىلوف؛ءافعتساوألزعب

ةروهشملاةسوفنلبجىرقىدحانم؛يتريمدنتلايسوفنلاروصنمابأ
لوأيفناكهنا«هيلعمالكلادنعهللاهمحريخامشلاركذ«ملعلاب

ةرملزنف؛اذكهريبكلاةسوفنخيراتنمًالقنلاقمث؛ةلمجلالهأنمهلاح

يفاح(روهشملادهازلا)رصاهمسادرميبأبىقتلافيجيت(ةنيدم)ىلا
لاق؛هيلعنهاطعأف؛ةدشوطحقةنسىفرجحلاورجشلااهامدأدق«لجرلا

امكيفدرو؛ىضريالامىتفايكنمهللعزن(هلًايعاد)سادرموبأ
هسفنيفعقوف؛ينيشغامباعدنيحتسسحف:روصنموبألاق«ىضري

دعبناكو؛مدقتدقو؛خيشلاةكرب«لمعلاوملعلانمةيلاعلابتارملابىتلعتلا
الوالبنيقتيالو؛ةلغببكريودعلالاتقلجرخاذا؛نيملسملارومأىلوتنأ
ملو؛شيجهلمزهيملو«هبعقتالو«هبوكرمنعالوهسفننعةبرض
.(ه1)مئالةمولهللايفيلابيالو«ءايركزوبالاق«(ه١)ةيارهلسكنت

لداعلاةمالعلا؛كلذهنامزىفلبجلاىلعريبكلايضاقلاناكو

؛تاقبطلايفسابعلاوباهيفلاقيذلاهللاهمحريسوفنلاحتفنباسورمع
نسلايفناكناو«قبسلابصقزاحو«رخافملازاحلب«رخازلاملعلارحب
يفةدهاجملاهلغشتنكيمل«ًاظفناحمًاطاتحمًاظفاحًاطباضناك«ًارخأتم

ةرداصمنمهيلعنيعتامعملعلايفرحبتلاههليملو«ملعلاةساردنعهللا

يفتافنصمهل«داهجلاىلعطبارمث«داهتجالاوسردلامزال«مومهلاكلت

.دئاقعلاوعورفلا

يل



؛باتكلانمجرختساامنيبيف«عورفلالئاسمزرفينأىلعمزعناكو
لاق؛هلصاىلاالكدريفعامجالانمناكامو؛«ةنسلانمطبنتساامو

ازارطهفيلأتنوكيىتح ةيانعلاهجوكلذىلافرصو:سابعلاوبأةمالعلا

ةريسلايفركذو«-هللاهمحر ةينملاهتلجاعف؛ةعيرشلامولعيففنصامل

مهلصواملو«نيرخالًاريعاوبصغمهناهفلبموقىلاجرخروصنمابأنأ
فالخلاناكذاءرمالاهيلعهبتشاف؛هلةريعلانأنيقيرفلانمالكىعدا

ةعراسملابسورمعىلالسراف«هللاريغمهيلعدهاشالو؛ًاديدشمهنيب

؛ةدحىلعنيقيرفلانمالكلأسيراصو«عاتملاىلعضبهاتأاملو«هيلا

ىتح؛هريغودازلانمةبرجألايفامعو«فانصالانمهيلعلمتشاامع
مهنعيفخامنايبنعمهزجعلنيدعتملافرعو«ريعلاباحصأهيدلحضتا

ريغينعي)ءالؤه:روصنميبأللاقف؛هيلعاوعلطيملذا؛عاتملانم

كلذبىنككفايضأ(نيبصاغلاينعي)ءالؤهو«ةقفرلاباحصأ(نيبصاغلا

هبمكحامبسحىلعرمألاروصنموبأىرجف؛مهبيدأتومهسبحنع
نمووهلخدف«جخاةضيرفءادالةكمىلاهجوتهنأهنعركذيو؛سورمع

وهو؛هرصعيفقرشلاةيضابأملاع؛بوبحمنبدمحمةمالعلاىلعهعم

؛مهمركاو«ًاميظعتمهسلاجمىندأو«مالسلامهيلعدرفاوملسف؛هسلجميف

تانونكمنمةلأسمنعسورمعهلأسف«مولعلايفةثحابملاباباوحتفمث

يف(ًاسورمعينعي)صفحوبأناكنا:لاقوبوبحمنبأبجعتف«ملعلا

يفدازف«ةقيقحلابنورضاحلاهربخأف؛هنملاؤسلااذهف؛دلبلااذهنمءيش

هللاقىتح«ءامدلالئاسميفهلأسيسورمعراصو«هماقمعفروهميظعت

.دحألكماماهبنلعيالف«ملعلانونكمنماذه

يلعو؛لاؤسلايلاوظفحا:مهللاقو؛هعمنيذلاىصوأسورمعناكو

اوتاه:لاقومهعمج«لبجلاىلإاوداعومهكسانماوضقاملو؛باوجلاظفح

نى



ظفحالاؤسلااوظفحا:كلوقالاانملعيفقبيمل:اولاقفهظفحبمتفلكتام

ملو؛اهيلعيتأىتح؛ةبوجالاوةلئسالادرسيراصذئدنعو؛باوجلامكل
املهالولو«يناسارخلارشبناغيبأةنودملقنيذلاوهو«ًائيشاهنمسني

.ترهيتبباهولادبعمامالاىلعدفو؛غاغاباناكلذو؛رثأاهلناك

اهخسنهللاهمهلأف؛سورمعدنعهتنودمكرتةسوفنلبجبرمامو

بتكيوهف؛ًادحاوًاناكمامزالفةليلجةملاعهتخاتناكو؛كلذيفدهتجاف

لمكىتح؛لظلاىلااحزحزتسمشلاامهتكردااملكو؛هيلعيلمتيهو
دجو؛ترهيتنمغناغوباداعامو«ًاءزجرشعىنثايفتناكو؛اخهسن

ملهنأكو؛سورمعهعنصامىلاهبنتف؛اهفئاحصضعبيفربحةطقن

ينامس:سورمعلاقفسورمعاياهتقرسدق:هبلاقف«هربخيملوهنذأتسي

اهريغوترهيتببهذملالهأبتكقرحنمعقوامعقواملو؛ملعلاقراس

يقبلاهالولو:ىخامشلالاق؛اهبنوعفتنيةخسنلاهذهتيقبتدقفىتح

سورمعةكرببكلذو؛هيلعنودمتعيبرغللابناويدريغنمبهذللالهأ

انباحأءاملعنممالكلالهأضعبهنمبلطدقو؛(ه1)هتيننسحو
؛يسورمعلابفورعملاباتكلابتكفلوصالايفاباتكفلؤينا«نازفب

لوصأبنيفورعملانيباتكلابحاصوهو؛ينازفلاامهآراملفةلاسرهيلابتكو
يفثكبمهناهيفو؛ريسلايفركذاذكه؛ينمىوقأيسوفنلا:لاق؛مالكلا

ىلإرظنا:هوخأهللاقلبجلاىلاعجرامو«ةنسنيرشعملعلاملعتيبرغللا
؛ملعلابلطىفهتبيغلوطىلعهموليهنأك«كنيدادفيفيتلافارجألا

"خيرماكيلعناهلكنيدملثتًافارجأتيأرول:هللاقف

ناكو«كالومعمحلطصا:هللاقفهالومنمدبعهيلاىكتشاهناهيفو

هباوجنمبضغف؛هللانيديفيهنلاورمالاديدشوهو«ارضاحرصاهموبا
هيفدرو«ناكملاكلذنمهللاكعزنالاو«هالومنمهقحهطعا:هللاقو
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بيرقنمزيف؛كلذدعبءاضقلانمعزنف«خيشلاةوعدهيفتذفنف«كريغ

دتشارصاهميبأةافوبعمساملو«ىبأفعوجرلاهنماوبلطمث«ثدحنودب

ىرخالاذخأوةدحاوسبلف«هيلعنسبليناكهناىتحهعزفمظعو«هفسأ

دقوالامهكردأامف؛ةزانجلاروضحلًاعرسمبهذو؛ًاعزجوًالوهذهدييف

لاهجمهوتف«ًارسحتمبارتلايفطبختوضرألاىلاهسفنبىمرف؛هونفد

هنأ؛اهربكىلعلدتاهراثآبارخنآلايهو؛رصاهمىبأةدلب(نامطافا)

هيلعضرتعيامًاريثكناكهنأل؛هنمحارتسادق:اولاقو«ًايفشتكلذلعف

امهنيبأشنتنأنودبىرخأهيلعدريوةراتهنملبقيف؛لئاسملاضعبيف

ريسنمًالقنامهنعيخامشلاهاكحامو؛رطاوخلايفءيشوأةوادع

نبالامنمًاجرخذخأنميفمكحلانعًاسورمعلأسًاضعبنأ؛ةسوفن

نعلأيهللاقفًابحاصهلملعيملوباتو«ةيتآلاةبراحملايفنولوط

لحيالنيدحوملانمنيغابلالامنأل«هلقدصتهبلطهايعانافهبحاص

ماقو٠بضغفصيخرتلابحيالو«ًارضاحرصاهموباناكو؛مهمدفالخب

ناتئشنا:سورمعهللاقفاذهلثمبهيفىتفيسلجمىفدعقأالًالئاق

ابانأكوهللاةمحرنماوسأييالنانيملسملانأشنمناف؛دعقافلعفت

ناهتثرولوأهيلادريىتح«جرخلابحاصنعثحبلابوجوىريرصاهم

.ملعأهّللاوهلثراوالناققحتدعبالاهبقدصتلاحصيالو؛تام

نباسابعلايبأعمهللاهمحر-روصنميبأةبراحم

رصمبحاصنولوط
ءانثأيفهسفنهتثدحف؛هيلعًارثأتو؛هدلاولًايصاعاذهسابعلاوبأناك

ينبنماهعازتناو؛ناوريقلاتاهجىلاباهذلاب؛رصمنعهدلاوةبيغ

انريغنموانمنيخرؤملابلغأركذدقو«هيبأنعاهبلالقتسالاوبلغالا
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نمةناعالابلطبسنيمهضعبنأالا«ةبراقتماهلكمهلاوقأو«هتياكح

لهأىلاكلذبسنيمهضعبو؛سلبارطلهأىلإمهبةثافتسالاوةسوفن

ذاقناوهعومجتيتشتوهرهقيفببسلافلاوقالالكىلعو«(ةدبل)نصح

ركاسعوروصنتموبأوه؛هدادبتساوهملظنمبلغالاينبو«سلبارط

ًاركذخيراوتلانوطبيفروصنميبأوةسوفنلتدلخةعقاويهو«ةسوفن

؛(ةسوفن)ةلاسببنيخرؤملالكاهبفرتعالدعدهاشناكو«ًاليلج

نامزلارورمهوحميالًافارتعا«مارحلالاملانعمههزنتومهففعتبومهتعاجشو

.هنايبيفيكلاملايشكارملاخرؤملالاق«راصعالايللاوتو

ناكلذو«(نولوطنبادلوةنتف)تناكه177ةنسيفيأاهيفو

يفةئسلاهذهيفمدق؛رصمبحاصدلونولوطنبدمحأنبسابعلا

لمجفالآةسمخىلع؛هيبأنادوسنملجارفالآةرشعوسرافةئاغئامث

ينبجارخاو؛اهيلعبلغتلاوةيقيرفاديري«رخآلاعيبريفةقربةنيدمىلا
.اهنعبلغالا

ىطعأف؛ًابهذريناندلمحةئاغامثرصملامتيبنمهسفنعملمحو
اتئامورانيدفلأفلألاملانملمحامغلبمناليقو«اهبقازرالاهباحصأ

رهظأهنألًالبكمبتاكلادمحمنبدمحأهللادبعوبأهعم«رانيدفلأ

سلبارطىلامدقتلارخؤينأبهيلعراشاناكو«هعمجورخلانمعانتمالا
اذهماكحالبقماشلانمركاسعلامدقتنأىشخالاقف؛ربربلاعناصيىتح

كلذيفًاضيانوكيو؛هيبأىلعًارئاثناكهنأل«هيباركاسعينعيرمالا

يروفىلعيضمأينكلودادعتسالايفلهمتيف؛دمحأنبميهاربالةحسف
ءاطعلابكلذدعبريربلاةلامتسايفذخآمث«ةأجفسلبارطوةدبليتأنفاذه

يفلمأهابأينعينولوطنبدمحألموقيالفءرصمنمدعبأو؛لاضفالاو
.هنعيدعبليتبلاطم
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نبدمحأهيلاجرخأف«دمحأنبميهاربابهربخلصتافةدبلديريجرخو

ريسلادادعاباهيفلجرال؛ةدرجماليخسرافةئامتسوفلأيفبرهق

نبدمحأنبسابعلالوصولبقسلبارطلخدىتح«ليللابىرسلاو
؛اهربربوسلبارطدنجنمهنكمانمبرهقنبادشحمث«ةدبلىلانولوط

ةسمخةقرببهلعنصدقونولوطنبسابعلالبقاو«اهلخدوةدبلىلاردابمث

سرافةئاغامثبفحزو«هدنببالجرلمجلكيلعهللمحفدنبفالأآ

نمًاليمرشعةسمخىلعبرهقنبدمحأهبىقتلاف؛لجرفالآةسمخو

الامهنيبنكيملف؛دونبلاباحصألجرلابلامجلاترخأتدقو«ةدبل

نملاتقلاهشواننمنانظيوهوبرهقنبدمحأمزهناىتحةريسيةشوانم
ىلابرهقنبدمحألصوو«شيجللةمدقماوناكنولوطنباباحصأ
بصنو؛سلبارطلزنىتحهرثأنولوطنبسابعلابكرو؛ًامزهنمسلبارط
؛اموينيعبرأوةثالثمهلًارصاحمماقأو«برحلامهبصانوقيناجملااهيلع

امك؛متسرينبعابتامهو«يداوبلامرحضعبىلعهنادوسضعبىدعتف
؛ةسوفنبحاص«روصنميبأبسلبارطلهأثاغتسافبجحلااوكتهوءرم
نمافلأرشعيشنأيففحزو«نيملسملانمهناريجارصانوًابستحمماقف

سابعلالاقف«برحلاهوبشانفنولوطنبدمحأنبسابعلاىلاةسوفنلاجر

ةقربب............:هللاقف؟يأرلاام:بتاكلاهللادبعيبأل

ةقربىلاجرخو؛مزهنافنولوطنباةبراحميفسوفنلهأحلأو«هتفيلخ

ءيشبهنمنويسوفنلاسبتليملو؛هركسععيمجلسلبارطلهأباهتنادعب

يلحبرضودانجالادشحدقدمحأنبميهارباناكو؛هنعاوعروتلب

ديريهسفنبجرخمث؛ألامقينارغلاوباقبيملذا«مهاردوريناندهئاسن

لاومالانعبلغالانباثحبف«نولوطنباةمزهربخهيقلفسلبارط

نباليقاثمعيبيركسعلالهأنملجرلاناكف؛هدنعتدجونمباهذخاو
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يكلاملاديعسنبالاقو«(ه١)هنمذخؤتنانمًافوخهنكماامرسنولوط

.اذكهنونكملاردلاهخيراتىف

رئاخذلاومعنلاو«ةميظعلالاومالاكلترثكأبنولوطنبسابعلا)جرخو

لماعهيلاجرخو؛هلهلهأهحتففةدبلبفرعينصحىلاىهتناناىلاهعم

اوحضفولاجرلااولتقف1نصحلابهنهباحصالسابعلاقلطاف1بلغالانبا

نبسايلاىلانصحلااذهلهأنمةفئاطتثاغتساو«ربخلاعاذوءاسنلا

؛ةظلغةيمحوديدشبضغمهنمهلخدف؛ةيضابالاسيئرىسوفنلاروصنم

تكئطوالاو6كتعاطوكعمسبيلبقانأىسوفنلاىلابتكدقسابعلاناكو

ريثكلهأهلو,ةعنلموذلوغتم|ذهو6كمحرتثحببُوُيلجروليخبكدلب

.طقةعاطبلغالانباىلادويملومهددع

نولوطنباىلإروصنميبأباوج
كناامأمالغلااذهللق:(هلًاريقحت)يسوفنلاروصنموباسايلالاقف

الامكلاعفاحيبقنمىنغلبدقف؛يتدهاجمبمهقحأوينمرافكلابرقا

دقو«ه١(كيلاىتلاسررثاىلعانأو6كداهجنعهعمفلختلاينعسي

6مداخبسلبارطلماعبرهقنبدمحمىلاذفنابلغالانبميهارباناك

َةشوانممهنيبلاعقلاناكف«ريثكناوريقلالهأنمعمجيفغالببفرعي

رشعىنثايفيسوفنلاروصنموبأسايلاحبصو؛ةزجانمريغىلعاوفرصناو

رثكألتقف«هيلعناشيجلاقبطأف؛هفلخنممداخلاو؛نيرصنتسملتاقمفلأ

نمرصمنمهعمهلمحناكامو؛هرثاخذوهلاومأتحيبتساو؛هعمناكنم

ًِاديقمدوسالإنياهعمناكو«هسفنةشاشحبتلفأوليلاوحالسلا

ىلعسابعلاعجرو؛هلبرحهنااوملعمهنال؛لتقلانمهدييقتهصلخف
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يفلمأتنمف«هباطخمظعااموهمالكدشأام روصنميبأردهللف

ولعوةماهشلانمهللاهمحرهلناكامهلحضتا«لمأتلاقحاذههباوج

هناريجقوقحبمايقلاو«هدالبةظفاحمىلع؛صرحلاةدشومادقالاو«ةمهلا

مامالاباصأدقلو«لبجلاكةديعبلاتايالولاديلاقمملستهلثملف؛هاياعرو

:عيمجلاهللامحرهنييعتوهباختنايف

هدلاوةايحيفدادغببمامالااذهنجسةياكح

مالكنمةذوخأمةحضوماهكاهف؛هنجسةصقركذبدعوانممدقتدق

ةلودلناكعمسىلعرماممىفخيالو«ةمدقتملاةدعاقلاىلعريغصلانبا

ةنشنشوًاعئاذًاركذمالسالالودرئاسنيب؛دهعلاكلذىفنييمتسرلا

عاستاناكمابلدعلاىلإمومعلاليمًارظنيضقتوبعرلابنْذؤت؛ةعئاش

؛ةياهنلاودحلامولعمريغديعبدمأىلإ؛مألاتاقبطنيباهكلمةرئاد
رصمةهجنمدودحلابمخاتملاقرشلايفيسابعلاةفيلخلاذخأكلذبو

ءرذحلاوطايتحالاةدشةلودلاهذهلنيعباتلاةسوفنلبجو؛ترسضرأل

فيرشلاجحلانابااميسالو«ةفاخلابلقوةيشخلانيعببرغملاىلإًارظان

.هنمنيدفاولاةرثكل

رخآىفهنعهللايضرهدلاوهللاهمحرمامالااذهنذأتسادقو(جوزمم)

ةسوفننملجرةبحصببكرلاعمهجوتوهلنذأف«جحلايفهتلودمايا

هئيجمربخلصتادقو؛ةمركملاةكملصونأىلإ؛ًامداخوًاسنؤمهذختا

.مهبعرومهفوخدتشافدادغبيفسابعلاينبب

هبىعسدقداسابعلاينبلسرهتفنتكا؛ىعْسوفاطاملف:لاق

داتريهيبأدنعنمبرغملانممدقدقةارشلامدقمنا:مهلليقو؛مهدنع

؛مهبهاذمومهيأرىلعناكنمىلإقافآلالكيفهلسرلسريو«دالبلا
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نمناظقيلاوبألمحف؛برغملانمهدلاوهيتأينأىلإمهسفنأىلعاوذخأيل

مالسلاةنيدمامهبدروىتح«همدخيناكةسوفننملجرهعملمحوةكم

يفناكنمبهريغوألكوتملارفعجيبألكاذذالماعلاناكو«(دادغبىف)

هناناظقبلايبأنعيبأينثدح:ينثدحيذلالاقهسبحبرمأف«هرصع

انبرمأف«مقنامهيلعمقندقناك؛ةفيلخلايخأسبحيسبحقفاو:لاق

ةئاممويلكيفيلعيرجيناكو:لاق«دحاوعضوميفانسبحفًاعيمج

ةرشعنعةرابعكلذو«(ه١)هيخأىلعيرجيامك؛ًامهردنيرشعو

ةئامتسوافلأنيرشعوةعستوفلأةئامو«رهشلايفشرقةثائامثوفالآ

امهممهتداعوكولملاةنسترجاذكهو«ابيرقتانرصعةلمعبةنسلايفشرق

كولمةرسأنمدحاوىلعةنايخوأةلفغنيحيفاوضبقوأبرحيفاورسأ

.لأستالكولملانعوكلملاماقملًاريقوتوةوقللًاراهظا«مهريغ

هعمنوجسملاناطسلايخأعمناظقيلايبأربخ

يفخسردق«سنآولاحنسحأىلعناطلسلايخأعميقبف(جوزم)

روضحبالابارشالوماعطامهدحألبيطيالفءرخآلاةدوملكرطاخ

وخأناكو«طخسلاوءاضرلاو«نزحلاوحرفلايفنيكرشاراصو«يناثلا

يفعلضتلاوبدألانسحنمهيفهآرامل«ناظقيلايبأبقلعتلاريثكةفيلخلا

ةبقارموةراهطلاناقتاثيحنمهبباجعألاريثكو«لماكلاعرولاو«مولعلا

ادقعو؛اهتدومتجزتماوافلآتف؛ماينسانلاوليللابمايقلاو«تاولصلاتاقوأ

ربدملادنعنممربملاءاضقللميلستلاو؛انديدربصلاالعجوافصلاةوخأ

يفوياغا):ىلاعتهلوقيفرظنلانعنالففيال«ًادامعرداقلاميكحلا

نمكلذناكباصأامىلعربصاو):هلوقو(باسحريغبمهرجأنورباصلا

:رعاشلالوقددريامهلاحناسلوامهبينأكو(رومألامزع
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ىذألانمعيفرلافرشلاملياال

مدلاهبئاوجىلعقاريىتح
ربلاعاونأنمةدملاكلتيفناظقيلايبأنمةفيلخلاوخأىأردقو

هركذوبارغتسالاىلإهبىدأو«هشهدأامدلجتلاوتابثلاودوجلاو«ماركالاو

هقيفركلذلكيفو«كلذلثمهنمناظقيلاوباىأرو«تافصلانساحمب

ءاضقلنجسلايفهيلعددرتي«ةبقارملاورظنلاتحتةنيدملايفحرسميسوفنلا

نيبلاحلاكلتيفامهامنيبو«جراخلانمهجاتحيامب؛هنوئشريبدتوهبرأم
نمنامأسيالوهللاةمحرنمناسأييال؛ءاجرلاوفوخلاوءاخرلاوةدشلا

.ًالوتقمحبصأوةيعرلاةمايقتماقو«ةفيلخلاةيلخادماظنلتحخاذا«هللاردق

كلذدعبهعمهرابخأوناظقيلايبأقيفرلةفالخلادقع

ناظقيلايبأقيفرلةفالخلاتضخمت؛لاقوليقودروذخأدعبو(جوزمم)
هيلعدانجألاوةبلاقصلاتلخدىتحرعشامو«همسابيدونف؛ةفيلخلايخأ

هلتمدقو«ةفالخلارادىلإناظقيلايبأيدينيبنمهتفطتخاو؛نجسلايف

ناظقيلايبأجارخابرماىتح؛يسركلاىلعتبثورمألاهلمتاموةعيبلا

؛هبلطلغرفتيناىلإهماركاوهظفحبهفلكوهئارزودحأاعدو«نجسلانم

هلمحو؛ةصقلابهربخأوناظقيلايبأىلعلخدو«رماللًالثتممريزولاردابف

لمأوًاردصحرشناوًافنباطف؛ًاماركاوأربهقوقحبجاوبماقوهلحمىلإ

؛سأرلاطقسمزيزعلانطولابقوحللابرقتساو«برغتلاةقبرنمصالخلا

.لدعلاعبنمولهالارقمو

ىتفلاهفلأيضرالايفلزنممك

لزنملوالادبأهنينحو
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ناظقيلايبألدونجلاةرثكو«ةوقلانمهيدلامراهظإدارأةفيلخلانامث

عمطلانماوسأييفمهيلاعجراذا؛هتلودلاجروهدلاوربخيوكلذملعييكل

.مهلاببرطخناهيف

(لاق)

اناامنيبف:لاقهناناظقيلايبانعيبأينثدح؛ينثدحيذلا:لاق

يففقوف«ةفيلخلارصقنمفرصناذامويتاذ(ريزولادنعيأ)هدنع

ذا؛كلذكنحنامنيبف؛هعمتفقوو«هيلاانجرخو؛هسرفىلعهرادنحص

لاقفهيلجروهيدينولبقيهوحناوردابو«مهباودنعاولزنفساناةرشعلبقأ
كلذيفانلامريمالاهللاحلصا:اولاقف؟مكيلاتلسرأاذاميفنوردتأ:مهل

معناولاقفسراففالآةرشعىلإاورضحافةادغلاتناكاذا:لاقف«ملعنم

مهبأازهيتلقو«مهلوقنموهلوقنمتبجعف:لاق«ريزولالاحهللاحلصا

:لاق؟هللصاالبرغملايفهبثدحتأًائيشيلرهظينأدارامأهبنوأزهيمأ

كلعليبرغمايكلاميللاقف:لاقيبرعشف«يراسكناىلاوىلإرظنف

ولو؛همظعتساالفيكو«ريزولاهللاحلصا:تلقف!؟تعمسام؛تمظعتسا

؛ةادغلابكيلااهراضحاوعاطتسااملمهمامكايفمهرادهايامهتلأسامناك

؛:تلق؟ةرشعلاءالؤهىرتيبرغماي:لاقفسراففالآةرشعبفيكو

:لاق؛ةئام:تلق؟كعممك«ةرشعمهنمدحاولكديتحت:لاق؛معن

اا:لاق؛فالآةرشع:تلق؟اذهمكةرشعفلألانمدحاولكتحتو

كلذعمتجيفهديتحتناكنممهنمدحاولكوعديف؛ةرشعلاهذهجرخت

امليبرغماياهوذخآوقازرالاهذهةعسالولو؛نيعلاةظحلنملقايفهلك
نكميتلقوهلوقينبجعأف:لاقتارفلاوةلجدلايفالالاومألاهذهانببص

.(ه١)هلاقام
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دادغببةماقالاناظقبلايبانمةفيلخلابلط

:لاقيراضحابةفيلخلارمأذاهدنعكلذكاناامنيبف(ناظقيلاوبأ):لاق

نم)هيلعانكامركذف:لاقتسلجفسولجلابينرمأهيدينيبتلثماملف
ةالصلاىفًاداهتجاىنمىريناكف:لاق(هلسينأتنجسلايفلاحلا

رايخلا:هلتلقفهتدرأدلبيأقرشملانمكيلوأنأبحأينا:لاقفاهريغو

كيلارايخلالب:يللاقفبرغملاوقرشملايفمأ؛برغملانودقرشملايفيل

نعكلبغرأو؛هريخةرثكلقرشملاكلراتخأينأالا؛برغملاوقرشملايف

لاقتئشامراتخاانأفىلإرايخلاتددرذا:هلتلقفهرشةرشكلبرغملا

نمبرغملابديرتام:يللاقف؛يدلاونيبونيبعمجا:تلقفكيلاكلذ

كتيارجيللاقفىلعفطعمث«كيلارمألافكلذتدرأاذانكلو؛«ريخ

ىلإتلقف؛اندنعنمكمساوفعيالثلاهبيصوتنمىلإرظنا؛سبحلايف
ىلعتلبقأتنكو:لاقسبحلابرقبلجر«طايخلانالفنبانالف

مهردةثأمونيرشعمويلكضبقتمقاهلتلقو؛يعمعوفرملايسوفنلا
ىرتنمىلإفتيبأاذإف:هلتلقفىلعىبأف؛برغملانمكلريخكلذف

هدنعسلجأتنكيناف«طايخلانالفنبنالفىلإ:ىللاقف؟اهفرصتنأ

لاقةفيلخللطايخلامساتركذامف:لاقكرمأيفهرواشأوهيلاحيرتساو

هبرمأفلاق؛يسوفنلالاقامبهتملعأفلاق؟كنمكلذقحتسام:يل

دنعنيفورعملاءاينغالانمًاريقفناكنادعبحبصأو)«هيلعتيرجأف

كلذدعبيسوفنلاناكف:لاق؛(ينغتثرواامةقدصلاريخوناطلسلا

ول؛كنملبقامل:ناظقيلايبأللوقي«قيضهبلزنو«رماهبركاذاترهيتب

؛هيفانأامميلعدوعأمويلكيفمهردةثاملاونورشعلاناكلكنمتلبق

قادرسبيلرمأويزاهجرمأويرمأيفرظنلابريزولاةفيلخلارمأمث:لاق

يفهلامعىلاًابتكيلبتكو؛ةوسكوةقفنبيلرمأمث؛يلبرضف
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مت6يجناوحتيضقىتحتمقأفُماركالاوربلاوةياعرلاوظفحلابراصمالا

.ةظفلب«(ه١)تحجرخ

ةبيرغ
بسحبرغملاوحنًالبقمدادغبنمكرحتنأدعبهنأهنعىكحيامو

كلملاىلوتينأنمدبالهنااوأرف؛مهباحىسابعلاةفيلخلاومجنم

انرمأىلعهانعلطأدقولاقو.كلذلهلاجروةفيلخلاردصقاضفبرغملاب

نأنمأنالو«هفاخنانكامنيعوهكلذو«هانكرتواندالبلاوحأهلانفشكو

-وهناكو؛هودريلهرثأىفلاسرالاباومهو«كلملادلقتاذاامامويانمجاهي

نألاحلافداصق«لمرلاوميجنتلايملعيفقباسيالنمبهللاهمحر

فرتااوفتميلهعقومنعنوثحبيمهناىأرفهلمهباحتقومهلبسح

ريرحتيفمهامنيبو؛اهطسويفلخدو؛ءامةءولممةريبكةعصقراضحتابرمأف
هعبتتاوكرتفَاجنورحبلالخددقاولاقف ءاملاىفهنأمهلرهظذامهباسح

.ملعأهللا؛لصونأىلإهقيرطيفوهرمو

هتدموهدالواددعوهتالو

سابعلانبحلفأريغ«لامعلاوةالولانم هنعهللايضرهلملعنمل

خيراتلالمهأدقو«ًاركذهئارزولرنملو«روصنميبأو؛ةسوفنلبجيلاو
اممالكلانمهمولعنعهانمدقاميفورذعهلف«داوملاةلقلهلككلذرخأتملا

.انهةداعالانعينغي

يذلاناظقي:هنمددعروكذلادالوالانم هنعهللايضرهلو(جوزم)

يبأبىنكملاوهو؛فسويوهتايحيفجحلاىلإجرخدقو«همسابوهىنك

قلحأ



ناكو؛ركذهلنمم؛مهريغوءايركزوبهوو«باهولادبعودلاخوبأومتاح
ةئيهلاليمجفكلاطسابايحملاقلطةلماجملنسح؛اباشمتاحوبأمهنيبنم

همأتناكو؛دوجيووسكيومعطي؛هبارتأبربلاوناسحالاعساوةوءرملاريثك

هتحشروسوفنلايفهتبحمتعقوف؛همشحوناظقيلايبأرمألةكلاملازغ

نعهدلاوفلختدايعالاضعبيفهنأىتح؛هيبأدعبةماماللةماعلا

ًادوجوممتاحوبأناكو«رطخاممهلاببرطخف؛سانلاعمىلصملاىلإروضحلا
:همأللاقهدلاومامالابربخلالصتااملوهتعاطباودان؛قانعالاىلعهولمحف

؛مالكلانمهانعميفاموأ«ًاناطلسمويلاكنباحبصأدقفلازغاييرذحا

؛ةرامالاتالكشملحيفهمدقيو«رومألامهمهدلقيكلذدعبلازالو

نمهيدلاملاراهظاو«ةيعرلاراظنايفهنأشلًاميظعتو؛هردقلءالعاوهلًابيردت

ةظفاحملةتانزهوجونمشيجيفهلسرانأىلإةقاشلالامعالاىلعرادتقالا

ًافوخ؛ىصحيالامعئاضبوًابهذلاومالانماهيف؛قرشملانمتلبقالفاوق

ابأمامالاتكردأف«اهقيرطبنيميخموناكذا«اهيلعةتانزءاهفسءادتعانم

ةنسنيعبراهنمىضقةنسةئامزهانيرمعنعهلجاىضقناوهتينمناظقملا
ةظفاحمومالسالارئاعشةماقاو؛نيدلاةملكءالعاوةلملاةمدخيف

الو؛ًادجةحصلانعراعةنس7هتدمنأنميشكارملاهلاقامو«نيملسملا
وبأوجحلابناظقي«نابئاغهادلوونوضارهنعسانلاونفدوزهجف؛هلىنعم

ردكلانمسانلاقحلف؛قرشلاراجتلفاوقةظفاحمىفهركسعبمتاح

ةنسكلذو«ةعساوةمحرهللاهمحرف«فصويالامبيحنلاوفسألاو

يذلايشكارملاىتحنيخرؤملاقافتابه781نيتئاملادعبنينامثوىدحا

.هتدمددعيففلاخ
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نماثلالصفلا

هللاهمحر-دمحمنبفسوبمتاحيبأمامالاةفالخ

ىلإةماعلاتعراسىتح.هللاهمحر مامالانفدمتيداكامو(جوزم)

عامتجانودب«قاوسألاوةقزألايفًامامافسويمتاحىبأهنبامسابةادانملا

نبدمحمامهدحأنالجركلذىلإمهعرسأو6لناعلاِءاسؤرعمرواشتو

6روهشملارعاشلادامحنبركباخأهلعلوء,دامحنبدمحمامهينتانوحابر

دقعو«هدلاوةافوهتغلبولفاوقلاعموهوهتفاوفلسرلاهيلاتلسرألاحلايفو

.ةنيدملاىلإمهعمًاعجارركفهلةمامالا

(لاق)

وأةنيدملانمنعمويةريسمىلع6متاحىبالالادحألةعاطالاودانف

هفلخنموهيدينيبنمسانلامحدزاةنيدملابابىلإلصواملف«رثكأ

ءرهظلاتقوالاعماجلادجسملالصوامفهوعيابف؛هراسينعوهنيمينعو

ىتح«قانعالاويديلإىلعهولمحوهلوحاوربكوَهوعيابوربثملاهودعصاف

ةعيبلاهلتمتف؛(ه١)هوعيابفلئابقلاىلإاولسرأمث؛هرادىلإهولصوأ

يفًايفخناكامالا؛دحأنمةضراعمالوراكنانودبةمامالاهلتصلخو

هنأف«حلفانببوقعيهمعكهباوحوبيملو؛ةنيدملالهأنمصعبسوفن

لخديملو؛اهنكسفةغاوزىلإلحروةنيدملاحرابةعيبلاهلتدقعذنم
ردصيملناو؛لعفوألوقنمءيشبهيخأنباناعأالوًاعمجنييمتسرلل
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مزحلاقاسنعهرومأةرشابملمتاحوبأرمشف«طقةحارلاردكيامكلذعمهنم

؛هتيالوىلعسانلاعمجأورمالاهلماقتساو؛نيحلاصلاهفالسأةريسبراسو

رقأو؛ىشكارملاخرؤملاهلاقامىلعةنسةدمهتهجنمةماعلانطاوبتملسو

ىلعمهرقأنمنو6لدبنملدبو6هلامعأىلعهدلاولامعنمرققأنم

هتوخاوهتلودلاجرضعبفلكتمث؛لبجلايفيسوفنلاروصنموبأمهلمع
ىبأو+باجحلاوةهبألانمكلملاماقمهيضتقيامهلاولعجينأهمامعأو

املثمهيلاةجاحلاتسمتقولكىفهيلعلوخدلاوهنموندلاالاسانلا

.رفانتلانمءىشرطاوخلاىفكلذبعقوف«ةرامالالبقهيلعناك

هيقفنومامإلاةقطانمنمىقورملايفنيدسفملاضعييعس

هنعأشناموهايا

نييفوكلابهذمىلعناهقفتللانايفوكلانوندوبأودوعسموبأ«ةيضابالا

ضغوضارعاضعبمامالانممهيلععقونممهريغونالعرنبناولعو
داسفلاكيرحتو2ةنتفلاةراثاللئاسولاذاختانمكلذلبقهباهثبشتليرظن

نبدمحموحابردمحمهيلامصنا.ةريسلايفحدقلاونعطلابمهيجانتو

امهناعمامهدصاقمءاضقوامهضارغادوفنمامألاعمادجيملذا دامح

نيروكذملاخئاشملانمادعوو«هبردغلاىلعاقفتاف«هلةعيبلابىداننملوأ

هتعيشونيدنفنباعمباهولادبعمامالاهدجلعقوناكاذكهو؛كلذب

يفهنااملهتحصيفكشيملف«متاحابأمامالاربخلاغلبف«ةقباسلاةياكحلا

نباواذهحابرهاقالف؛بضغىلعهدنعنمةرمتاذجرخهدلاوةايح
يهو)ةخوخلاهذهانلحج:هلالاقفهدلاونيبوهليبعقوابداعدقو«دامح

رمالاىلوتتوهلتقنف(هدلاوىلإهعملخديةصاخهلًادعمناكريغصباب
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ةصرفلاهتنكمأاذا؛رمضأامهسفنيفامهلرمضأوامهرجزف«حيرتستو

هغلبنأىلإكلذلًاليبسدجيملوامهرمأهلاهو«ةنايخلانمهادصقاملامهيف

.امهيفنوامهداعبابرمأف«ركذام

هللاقي؛لزنمةنيدملانملايمأدعبىلعدامحنبدمحمناكو:لاق

.(ه1)روصقلاوليختلاوعرازملاوراهنالاوراجشالاعمجدق«ةلثلا

هيلااهجوتو«كلذبهرمأمامالاردصأف«يفنلاةدمامهثكملهنييعتابلطف

نعجارخالابنوكيامنانيذهلثمليفنلاذابسانمبمامالانمكلذسيلو)

هدادمانمنونكمتيالو«هيوذةلصاومنمنكمتيالىتح«ًاسأرةزوحلا

دبعرفظملاانناطلسنأشوهامك؛بيدأتلاوةيبرتلالصحتكلذبو«هتيامحو

نممهنمبمهريغوكرتلاءانبأهيفننم«ينامثعلاديجملادبعنباديمحلا

ةسوفنلبجوتاغوسمادغونازفىلإ؛هتفالخرادةينيطنطسقلاةيحان

اهنمبرعلادالوأهيفنوايقيرفاةعطقببرغلاسلبارطتاقحلمنماننطو

؛ايسآوابروأدالبنمامهريغولوضانألاويلمورلاضرأىلإ؛اهريغنمو
 (توميوأعجرينأىلإ؛هتماقاةدمةلاحبملعيالابلاغىفنملاناىتح
ثدحاملكف«راركتلاوةبرجتلابذخؤترومألاهذهلاثمأنالوقينالئاقلاو

لوقءاجكلذىلعو«هريغهلعرتخاالاوكاذفدافأناف«ءاودهلعرتخاءاد

نكتملًارومأسانلايأاوثدحأ)هنعهللايضرباطخلانبرمعنينمؤملاريمأ

نكيمليذلابيدأتلانمكلذبقيليامبمهلانيتأيأ(مهلانثدحأفلبقنم
.اضيالبق

تناكذا«ىمرملابصيملوأ؛هكردنملًارظنكلذيفمامالللعلو
امهتلمحىفنلاةملكنأالا«هدغرأوشيعمعنأيفكانهايقبفةئيسةبقاعلا

بسحلوبقلاوةهاجولانممومعلارظنيفهيلعامهاملاليقثًالمح

؛امهنعوفعلاومامالافاطعتسالةنيدملابامهباحصأنالساريالظو؛امهمعز
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ىلإباتعلاهيجوتىلإاداعةجبتنىلعالصحتيملورمألاامهايعأاملو

ءامهنعتوكسلاىلعمهخيبوتومهمولىلاو«خئاشملاكئلوأ؛امهباحصأ

ىبأينممامهنأعمةنيدملاىلإامهدربجويامبءانتعالانعرظنلافرصو
ناعباتياراصوىفنتلاةفصبامهتلزنمطحو«امهداعبافاصنالاولدعلا

نأىلإ امهباحصألريدكتلاوزيجعتلاتارابعببلطلانارركيو لئاسرلا
نعتوكسلاانعسيفيكنا:اولاقواوعمتجافنيعللامهرغوربكلامهزفتسا

امو«ةيانجريغىلعلذلاوةناهالانمامهقحلامعمنيلجرلانيذهلثم

الاامهيفنلببساالهنامتملعدقو«هرييغتوهراكناانيلعبجيركنمالااذه

يضرامهلاخداىلعيأرلاودقعمث؛انتقفاوموانتلماجمبامهيلاةمهتلاهيجوت

.مهتاقالملاوئيهتمهلاجرنمهوبختنانمامهيلااولسرأو«طخسمأمامالا

(لاق)

ملعو+عاتراوكلذلعزففةنيدملابامهيلعريبكتلاوالاماحوبأعشامف
الاْ

اذهكانملعأدق:هلاولاقفهتيبلهأوهموقهيلاعمتجاف«رارقرادبتسيلاهنا
انيشاومهبيذلااننصحىلإجرخننحنوموقلاينارهظنيبمقأنكلو ألوأ

هيلاانرصاذافةتاولنمفرطيف(تيملاتب)فرعينصحوهو؛انديبعو

اولعففانيلاكانجرخأانرصانلئابقلانماهريغوةتاولهبانيأرو؛هبانعمتجاو
ةيمتسرلاتلعفام(ترهيت)ةنيدمبنينكاسلامجعلاةيقبتأراملف؛كلذ

.كلذلثمةسوفنتلعفواهنصحىلإتجرخ

|(لاق)ةنيدملانممامالاجورخا
هوجونمهعمجرخوجرخمث؛ًامايأكلذديعبمتاحوبأماقأمث:لاق.,

.دلبلاةامحهعمنوجراخلاناكو«لجريتئاموحنمهريغونييحمسلادلبلا
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دبعنبركببفرعيلجرنييحمسلانمو؛بيبينبركببفرعيلجرمهنم
يفدلبلاخئاشموةماعلاتيقبو«برغملايسرافنالجرلاناذهناكو«دحاولا

مث؛مهنصحناينبيفاوعرشف؛مهتمهددقبرحلانااوملعو؛ميظععمج

ىلعلمحولاومألاىطعأف؛هيلااهلكةتاولتعمتجاجرخاملاحابأنا

؛(تمغلاتب)فورعملانصحلاالخهيلإءارحصلالئابقلهأتعمتجاوليخلا

.(ه١)ةنيدملاىلإولاممهنافةيرفصلاهلهأو

ماعبازيمينبنميعوجرءانثانصحلااذهعضومىلعتفقودقو
ةلاهلاكاهبطيحيةيلاعةوبريفوهو«ه6١17رشعةتسوةئامثالثوفلأ

امكرحبلاكراصوراطمالاءامبًأالتمااذا«فيطلرظنموذ«راجشألاريثكداو

ىنبدقو«رحبلايفةحباسلانفسلاكةفطصمراجشالاكلتهيفتيقبوهتيأر

املكهيفدجويعستمنصحةئيهىلع؛(ًاقدنف)نآلانويواسنرفلااهالعأب

يفاهترجازواجتتالشرفوةرسأبمونللةدعمتويبهيفو«نورفاسملاهقحتسي
بسحىلع«ميدقلانصحلاضاقنانمينبدقو؛مهاردةثالثليللا

لاجرطحمنآلاوهو؛ةليلقلالطأوراثآالاهنمىقبيملذا«نيمختلا

؛رئازجلالامعأنمةددعتمتاهجلل«(ةصوركلا)تابرعلاونيرفاسملاولفاوقلا
ندمودالبنموتأبازيمينبراجتنملضافأبهيفردقلاينعمجدقو
تناكثيحىلإلكبهذمث«رورسوسنأةليليفًاعيمجانتبو«ةقرفتم
يفوهوكاذمساباذهيمسناو؛ًاضيأنآلاىمسيمسالااذهبو؛هتهجو
.ملعأهللافرخآلحم

ةنيدمللمامالاةرصاحم

ىلغلع؛لاَبخلاولهاتألمعومجماماللعمتجانأدعبو
ةدعاقلاىلعاهذخفةلئصفممةثداحلاريغصلانباركذدقو«ةديدملاةرئئاحم

صاوامملا“يولدماادم"ةمدقتملا
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؛عضاومةثالثنمةنيدملاىلإفحزو؛هعومجمتاحوبأعمجمث:لاق

نموةيمتسرلاوةتاولعمةلبقلاهسفنبىلوتف؛برغملاوقرشملاوةلبقلانم
برغملاىلوتو؛اهعئاشنموةجاهنصو«مجعلاقرشملاىلوتو؛اهعئاش
تناكو؛ةثالثلاهجوألانمديدشلاتقناكو«ةسوفنعمسانلانمفئاوط

.(ه١)ةنيدملالهأىلعةثالثلاهجوألايفتارئادلا

نبابفرعيلجرقرشملاةيحاننمةنيدملابنيفورعملانملتقف(جوزم)

املو.رمدلهأنملجرةليبقلاةيحاننمنيفورعملانمو«مجعلاهتلتق«ةدام

ىمسييمجعلجرىلعلمحف«بضغلاهلخادًالوتقمهنباةدامىأر
تداكومهنكميملف«هولتقيلهيلإاورداب؛سانلاهبملعاملوهلتقف(اجرب)

ةراثايف«أطخلابمهسفنألاوفرتعاف؛ةنيدملالخادمهنيبامنيفدوعتةنتفلا

يفناكدق:اولاقو«ناطلسنودبطبضيالةيعرلارمأنأباونقيأو«ةنتفلا

مثهرييغتاندصقو«ًاركنمهانبسحطقفنيلجريفنلجألانمايقرمألالوأ

ميلستىلإانباوموقف«اناودعواملظءامدلاكفسنممظغأوهاميفانعقو

يدعتملااذهنممقتنيىتح؛ةنيدملاهلاخداواهبحاصلرومألاديلاقم

اولسرأمث«ريخنمداسفلاوبرحلايفانلامو«ءاشفيكمكحبو«هتعيشو
هلاوملسناالاائيشمهنملبقيالهنأبمهباجأف؛هوررقامبمامألاىلإ

قفاوياممهاريابمهيفمكحيلةنتفلايفًاببساوناكنيذلا«خئاشملاوءاسؤرلا

مامالاداعفاوبأومهباقعأىلعاوصكنوكلذمهيلعبعصف؛فيرشلاعرشلا

.مهبرحىلإ

مامالامعحلفأنبابوقعيةمالعللةنيدملالهأةعيابم
مهلةقاطالنأىلعوعمجأ«راصحلانملاحلامهبقاضاملو(جوزم)

ناكنممتملعدق:مهلئاقلاقو«نييمتسرلانمسأرنودلالقتسالاب
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ديعبريغةغاوزبوهو«رمألايلودنمهيخأنباةمراصمنمحلفأنببوقعيل

هوهجوومهبامكاوبتكفِهيأرىرنتح«ةعيبلاهيلعاوضرعاوهيلاولسراف

ناكدقو6مهتوعدهباجاوَمهبلطلوبقنعىناوتامف6مهنمءانمأعمهلا

يفريغصلانبالاقامك«كلذعبتمدنواهنمباتىتلاةلعفلاهذهالول

اذاناكو«ًامهردالوًارانيدهديبسجامسفنلاهيزنةمهلاديعبناك:هلوق

دارأاذاو؛اهيلعسلجيهلةعدربتحتاهلعجيناهرمأهتالغبهليكوىتأ

لكأيملموقبلزنورفاساذاناكو؛هدييفبيضقبهعفداهنمءيشجارخا

اذاف؛ديدجءاناىفهيدينيباهبلحبرمأيتارقبهلتناكو«ًاماعطمهل

الو؛ًابارشبرشيالوًاماعطلكأيالًاثالثهيلعموقيمث«عمجأهبرشًالتما

هنمدهش؛هيفنوكييذلاعضوملايفرهاطءوضوهؤوضوناكو«زاربلجرخي
تناكو«نايعلاكراصىتحهنعكلذضافتساو«هبحصنمةعامجكلذ

يفهليوارسهزجح«رشبلاعبطنعجرختهبوكروهسابليفقالخأهل

هلبقبرغملابنكيملرقشأسرفهلناكو«هيدينيبنمهسرفهبوكرو«هبنج
.(ه١)مويلاىلإلثملابرضيهب؛هدعبالو

هيلاتعجرو«ةيالولاهلاودقعةنيدملالخدومهلصواملو(جوزمم)

امو)زوفلانيلمؤمبرحلاىلإطاشنيفةنيدملالهأداعو؛ةتاولنمةعامج

بوقعيهمععممامآلابرح
بوقعيهمعنيبو؛متاحىبأمامالانيببرحلاتددجنذئدنعو(جرزم)

هعمنمبًافحازمامالاكرحتناىلإنوكسلاضعبتنكسوتفعضمث؛امايأ

ةهجنمًاضيأهعمنمو(يدوناوب)موسوملالجرلاو«ةهجنمةنيدملاىلإ

هفنبهيلعفقوًادحاوكرتو؛تقلغأفةنيدملاباوبأببوقعيرمأف؛ىرخأ
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ءنهظلاتقورضحنأىلإنيقيرفلانيببرحلاترادو؛هعمناكنمعم

امفثبعلانملةنيدملالهأنماذهنايرمعلو«ناذآلابفوفصلايفيدونو

نايصعلاةحلىفةضيرفلاتقوةبقارمب«طايتحالااذهةدشهللادنعمهبنغي

؛كلذاوأرذاهعمنمو(يدوناوب)ةينتلدبتفةالصلاباولغتشامث«قافنلاو

مامالارادةالصلاتيضقاملو«ةهجىلإوحنتو«برحللمهمودقلعاومدنو

ركسعلاكرتو؛ةيقرشلاةهجلاىلإمجعلانمهركسعيفنمبةقرفبمتاحوبأ

دصقامو«ةنيدملالخديفباوبألادحأنمةلفغبيصينأًايجارهلاحب

ىلوتف؛دحاولجرةلمحمهيلعاولمحو؛هوحتفلاجرلابًارماعناكوبابلا

دعببرحلاتفعضف؛لاتقللًاكراتهعمنمب(يدوناوب)فرصناوًامزهنم

اونعذأوحلصلاىلإمهحاورأتقاتشاوةيفاعلايفسانلاعمطو؛كلذ

.ةحارلل

همعومامالانيبحلصدقع
يعسلاحالصالاوريخلالهأنمنوبقرتيكلذيفسانلاامنيبو(جوزم)

هموقيفريهشلالجرلاكلذمدقذا؛هريسفاقياو«نتفلاهذهفكيف

عومجعيمجبيتازملابوقعيوبأليلجلاردقلاو«مدقتلاوةسايرلابحاص
يفثرحلالهأ«رفاولاددعلاو«ةعساولاةورشلاولوأءاينغالاكئلوأ«ةتازم

ضرالاطئاسبيف؛متغلاورقبلاومعنلارمحنملسنلاوةيدوألانوطب
بجوامبهنودؤيامبنيملسملالامتيبعساو«مهلاومأبًالتمانيذلااهلابجو

هللايضر باهولادبعمامالامهيفلاقىتح«ةيعرشلاقوقحلانممهيلع

ةنيدملالوحلزنو«ةتازملاومأو«ةسوفنفويسبالانيدلااذهماقام هنع

؛نيبلاتاذحالصايفىعسينمب؛لضفلالهأو«لئابقلاءاسؤرهيلامدقتف

؛يديألاغارفولبسلاعطقنم؛نتفلاكلتببسبسانلابلحامهلاوكشو
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يصاعمبةرهاجملاو؛شحاوفلاباكتراوءامدلاقارهاو؛لسنلاوثرحلاكالهو

اهيفلماعتيةمولعمةدمىلإةندهلعجب«نيقيرفلانيبلوخدلابهوفلكوهللا
نيلتكلذبامببو«سانلافراعتتونمألاو«ةيفاعلاعماطخلادتمتو«سانلا

يفدجوباجأف«داسفلاهعمعطقنيحلصدقعيو؛ةوادعلامسحنتتوبلوقلا

نمبلطف«نافرطلايضرنأىلإهتيانعفرصوبغرو؛كلذيفيعسلا

ادونكممتاحوبأمامالامدقف«ةندهلادقعلهنمأيوهراتخينمهيلامدقينألك

دبعخيشلاليلجلاةمالعلاكلذبوقعيمدقو«نييتاوللاضايعيبأنباو

؛دقعلايلوتملرمألااوملسو؛عامتجاللاوزربوًافنآروكذملايطمللانبهلل

ةدمرومألايفرظنلانعبوقعيديواحيبأمامالاديعفرىلعاوقفتاف

نذأينأىلإسانلاطلاختتو؛لبسلاقلطنتونمألااهيفدوسي«رهشأةعبرأ

سانلادجوو«ةكرحلاتعطقناو«كلذناقيرفلالبقف؛ءاشيامبهكلميفهللا

ةلامتسانعكلذءانثايفمامالاحربيملو«ةيفاعلااوجروةنينأمطلاةوالح

 ماركالاوةفطالملانسحنمةسايسلاعاونأعيمجباهنابشوةنيدملاهوجو

هتيالوىلعاوقبطأنأىلإ«ةينالعوًارسربلاتالصبنيعطقنملاةلصاومو

,يفبغرو«ىدهلاىلعىمعلابحتسانممرذننمالاًاعيمجهبءاضرلاو
وليلهلككلذىفىتازملابوقعيوبأولطابلابسانلالاومأبهنلةنتفلا

ىرعدشو.داحتالاةدقعمامتاو؛حلصلالوصحيفدجلانعنانعلا
«دمحمبرخآلاو«دحأبامهدحأيمسينالجرةنيدملايفناكو«عامتجالا

؛ةعاجشلابةرهشلاولوقلاذوفنوهاجلاميظعنمامهل«سوبدينبابنافرعيو

نكيملءرفاوظحةماعلاوةصاخلاىدلعابتالاةرثكو+6مادقألاةدشو

.ةسينكلابفرعترادامهلو«نايعألاوهوجولانمامهريغل

ةفقا



مامالاةفالخىلعنيملسملامومععمةنيدملالهأعامجا

سلبارطىلإبوقعيبورهو
نالجرلاًادتباذامهدايعأنمديعيفمويتاذسانلاامنيبو(جوزمم)

ىلإدعصيلفةيفاعلادارأنمنولوقيرفنامهماماو«ةنيدملافرطنمريسلا

ضعبو؛هتعيشوبوقعيريغدحأفلختيملو«اهيلاسانلاردابف؛ةسينكلا
سانلاىأراملهنأالا«(ةيدلبلاسيئر)ةنيدملاخيشدوعسموبأمهنمخئاشم

مهرمأةقيقحملعيلمهعمدعص؛مهعمتجمىلإًاجاوفأًاجاوفأنيبهاذةفاك

ردحناف؛سوبدينبالةلأسملايفرمالااوضوفدقمهدجوف«مهضرغىهتنمو

مهيلعنجاملو؛سلجملاضفناو؛عامتجالالآمنمهمهفامل؛ًاظيغًاثلتم
؛ةيضقلابابلبيأرلالهأنمملعهلنمعمدمحأودمحمبكرليللا

ىلإاوعراست؛هبزحوبوقعيىلإربخلاغلباملو«متاحابأمامالانيدصاق

اوردكنأدعبوتأثيحنمنيعجارليللانمرتسيفاوجرخو«مهليخ
هركذامىلعةلماكنينسعبرأوحنةمامالازكرماوريحونمألاءامس

دودحلايفاهنوكو«رحبلانمامهبرقلنيرافلاًأجلمةغاوزاودصقو؛يشكارملا

ناو؛ثحبلاوبلطلامهيلععقوىتم«اوءاشثيحىلااهنملوصولالهسي

فيسوةفالخلانصحو؛سأبلاوةدشلالهأةسوفنلبجنمةبيرقتناك

.ةمامالا

(جوزمم)نيملسملانمعامجالابةنيدملامتاحيبأمامالالوخد
امهعمنموسبودانباهيلعلخدذا؛ةنيميبأبهرصقيفمامالاامنيبو

ةصقلابهوربخاو؛ًاقيفررظتنتالورخأتتالوةعاسلاانعمبكرا:هلولاقو

نمالوهركسعنمبحصيملو؛مهعمجرخامهتنامألنيلجرلابهتقشلو

نمةيواحاهباذاو«ةنيدملاباببمهوالاحبصلاقلفنيملو«دحأهلاجر
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ىلإسانلانمربخلاهغلبنمعرهف؛مهتلكاشىلعناكنموهترمزوبوقعي

عازنالوةنيدملالخدف«اعيمجبرطلامهمعواورشابتوتاهجلانمهتاقالم

هتتأوةرامالاراددصقف«نينسعبرأاهرصاحواهرجهنأدعب«برحالو

وفعلابلطلهبابىلإمئارجلابابرأوءارعشلاوءابطخلاتمدقتو«دوفولا

امللئاقلاركذلامدقتملاروهشملارعاشلادامحنبركبوبأمهنيبنمو«ةئنهتلاو

:هيدينيبلثم
هرمأيفانبرربدياذام

هئامسوهضرأيفهناحبس

مهرارقلحمىلإكولملادر

هئاطعوهلضفبنيرشبتسم

هعنصبفيطللاهللاكرابتف

هئامعننعنيلقشلالففغأام

نيبدامعالبءامسلامفر

هئاجراىلعهكسمأرحبلاو

هجومبدابعلاىلعضافهالول

هئامبتايسارلالابجلاىلعو

محمنبفسويجوتلملانا

هئاقبلوطبايندلانيزتت
تملستسافهفيسبدالبلاذخأ

هئاخسسوهلضفبوهلدعبو

هباتكىفهللاهمحريداربلاةمالعلاهركذامىلعًاضيألئاقلاوهو

:(رهاوجلا)
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ريضتنوصغلايفيبابشنصغو

اهلبقىساونلالاقامكتلاقف

رسيسستالارنناانيلعزيؤع

دمحمنبفسويينافجتلقف

ةضفبناكامناكاممتاحايأ

مهباقعتيشحموقينهركأف
رودتتارثادلاومهستيرأدف

هرمأسانلارثويوفعمركأو

ريدقوهوناسنالاافعاماذا

نعضرعأونامالابىداففيدانملارمأو:دعوأودعووحماسوحفصف

.باقرلاتعضخووخلاهلافصق«لكلانعافعوهمععمناكنمبلط

اهتيضابأدلبلاخئاشمعمج«ترهاتةنيدممتاحوبألخداملو:لاق

كابأنا:هلاولاقف«نيملسملاءاضقهيلوينميفمهراشتساف«اهتيضابأريغو

انمدقيذلاوهو«خيشلايبأنبهللادبعنبدمحميلوكلوخدكلخدامل

ملاعتنو؛هيب1نودوهامهللادبعبىمسيدلودمحملواذهلبقهركد

6املا0الوو:متنسحأومرضا:لاقفهبنوملاعنحنامكهنيدوهعروب

لتقدقراكز:موقلاقف؟ةطرشلايلوننأنورتنم«متنسحأومتبصأ:لاقف
هبالصهلناف6نيكسمنبميهارب1:موقلاقو٠ةحيصنهلو٠كيدينيبهب
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؛بورحلاكلتيفهلهأدسفدقدلبلاناكو«ًاعيمجامهالوف«قحلايف

ةطرشلانالجرلاناذهيلواملف«ًانادخاناملغلاوًاقاوسأنكسملااوذختاو

طوسلابرضىلعسانلاالمحو«نيعلاةفرطنمعرسأيفكلذاعطق

تدرشو«رغصوأاهردقمظعرادلكبيباوخلاترسكو«ديقلاونجسلاو

ىلعسانلاالمحو؛ةيدوألانوطبولابجلاسوؤريفمهنادخأوناملغلا

تنمأو؛قرطلاعاطقوقارسلادرشو«ءيربلانمأوقفانملافاخوةحضاولا

ًائيشاحيبأىلعاومقنيملو؛ضعبىلإمهضعبسانلاىشمولبسلا

ةهجاماو؛تايالولانماهلوحاموترهيتىلإرظنلابهلكاذه«(ه١)

اذهيلوذنمةحاربستكتملاهناف«اهيلياموةسوفنلابجوسلبارط
مامالاةناعانمنكمتتملاهناىتحبورحلاونتفلااهيفترثكو«مامالا

.هللاءاشناكلذنايببيتأنسو؛هذههبورحيفءيشب

فلخنببيطلاعمهللاهمحر-روصنميبأربخ
روصنمىبألةيالولاددج هنعهللايضرمتاحابأمامالانامدقت

ىلع«مامالااذهةدمردصيفو«رمألاهيلالآاملةسوفنلبجىلعسايلا

مدقتيذلافلخنباكرحت؛هدلاومايأرخآيفلقنملنا«بيرقتلابسح

؛ةعاطلانمجورخلاوفالخلاديدجتو«هيبأةريسءايحايفًايعاسهركذ

لاحفتسالبقهيلعضبقلاو؛هيلاةردابملابروصنميبأىلإمامالارمأردصف

يأرىلعمهلكو؛ةريثكعومجيفمهوةغاوزىلإبرهدقناكو«هرمأ

؛هنأشيفمهملكومهنمًابيرقلزنو؛ةركاسعبروصنموبأمهدصقف؛هيبأ
ينبىفناكو؛هنعةعفادملاوهتيامحىلعاوقفتاو؛هوملسينأاوبأواوبزحتف
ةبصانمىلعمهلةقاطالمهناىأر؛كارداويأربحاصريبكخيشنسارهي

مكيلعحرتقا؛ةغاوزرشعمايمهللاقوموقلاعمجف«برحلاروصنميبأ
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نااما«لذلاىلإمكريصمفالاو«متبصأًادحاواهنممترتخانا«رومأةثالث

اوعنمتواهيفاونصحتتلةبرجةريزجىلإاولخدتو«سلبارطةزوحاوكرتت

هيفنوبلطت؛مكدنعنمباتكبًالسرترهيتىلإاولسرتنااماو«؛مكبحاص
اولخدتالىتح؛ةسوفنلبجنعلقتسملماعبمكصصخينأ«مامالانم

(فلخنبا)مكبحاصىلإاوملستنااماو«مهترطيسومهماكحأتحت

هيفنوزواجتيالمهنأو؛هتمالسمكلنمضأانأو؛نامأبةسوفنلهملسأل

.مهكرتوماقف؛هبضغأطيلغمالكبهوباجأو«هلوقمهبجعيملف«قحلا

اوبأف؛ةعاطلاودايقتالاىلإمهاعدهدونجبروصنموبأمهلصواملو

؛ةغاوزهرثأىلعتمزهنا«ديدشلاتقنيقيرفلانيبناكوبرحلامهزجانف

اوطوحينامهتداعنمو+ديدجسرغتاذضرأنمًابيرقلاتقلاناكو
؛ضرألايفةزورغمةدمعأنيبلصوت«لابحوأطئاحبنانجلاوأ«سرغلا

نعةغاوزلابحلاكلتتدصف«تاناويحلاوشوحولانمهيلعةظفاحم

عجرمث؛لتقلانمهضرغروصنموبأاهنمذخأىتحاهتسبحو«بورهلا

نملجرىلإفلخنباًأجتلاواهيفاونصحت«ةبرجةريزجىلإاولخدفمهنع
؛ارجندقمهنااونظو«ةريزجلاروصقنمرصقيفهلخدأف«كانهةغاوزهوجو.

؛ةريزجلايفمهربخومهلاحةقيقحفشتكاوةدمروصنموبأحارتسااملمث

ركفمث«ةريزجلانمبرقنأىلإرارجركسعيفراسفمهيلاضوهنلاددج

نادهميو«نانسلاوحمرلاهلعفيالامنالعفيرانيدلاومهردلانأىأرفرمألايف
فويسلاهللذتالامتابوعصلانمناللذيو«ناسرفلاهدهمتالامقرطلانم

؛يغاوزلاىلإرانيدةثامنسارهيينبنملجرعملسرأف؛ناعطلادنع

نملقعمينبيفوهوهلاهملسوةلضواملو«ةيده+فلخنباهدنعيذلا

.يفانيلاتيتأولهللوقيو؛هلاوحأوروصنميبأنعهلأسيراص؛ةتانز

روصنموبأىوطفهربخأوروصنميبأىلإلوسرلاداعف؛كلمهانعفدلاندالوأ
؛ةالصلاتقوناحاذاهبرضبرمأيلبطهلناكو«تقوبرقأيفلحارملا
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؛ليحرللهبرضبرمأيو«رفسلايتعكرمهبيلصيفهرخآركسعلالوأفقيف

نباىلإيغاوزلاهجوتفلاتقالوبرحالبةبرجولخدىتحريسلادجو

ءاسننمًاريثكتلمرأدقفريمألااهيأايلزناهللاقوهرصقيفوهو؛فلخ

.ةغاوز

اياريمأينومتتملمكتيلفلخدلو:هللاقف:ءايركزوبألاق

لزنف«(ه١)ةيربربلانسحياليبرعلجرهنألمهثنأف«ةيربربلابتاموئشم

هنجسيفناكف؛هسبحفلبجلاىلإهبىضموهديقفروصنميبأىلإهوعفدو
يفاوفلتخاف؛كلذلبقدحلاهيلعميقألجرىلعةقرسلادحبجونأىلإ

؛بقعلانودامعطقتاهنأبباجأفلاؤسلاهيلااوهجوفهنملجرلاعطقلحم

نأدعبهليبسروصنموبأقلطأف؛ملعلاينمنوملعتياوتأوينونجس:لاقو
اوناكو؛ليقاميفقحلاىلإعجروكلذدعب؛هلاوحأتنسحتوةبوتلارهظأ

.ملعأهللا«بيطلانبثيبخلانببيطلابهنوبقلي
ءادنلانأل؛ةالصلاتقولوخددنعلبطلابرضيروصنموبأناكامناو

؛قيرطلاعمةدتمملاةريثكلاةرشتنملاشويجلاكلتفاقياليفكيالناذآلاوأ

فوقولابرمألاىلعةمالعلبطلاف«ةالصلاةماقالبقنونذؤيمهنأنمدبالو

ناحتمادصقلناكلجرلاصقةلأسميفمهفالتخالعلو؛ةالصلاىلعال

لثميفنوفلتخيفيكفالاو؛نجسلانمهراهظاىلإةليسوهلعجو؛بيطلا
.ملعأهّللاوءاملعلالوحفبًاءولممهيفلبجلاناكرصعيفمهو؛ةلأسملاهذه

لبجىلعهللاامهمحر سابعلانبحلفأةمالعلاةيالو

(ونام)ةعقاووةسوفن

ىلوف؛كلذبمامالاىلإةسوفنتبتك.هللاهمحر روصنموبأيفوتامو
دحاهيفلفىتلا؛(ونام)ةعقاوتناكهتدميفو«حلفأةمالعلامهيلع
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ىهو؛ةميظعةملثمهيفتقبأو«مهلاطبأاهيفتينفو؛ةسوفنفويس
اهنصحاوناكذا؛ترهيتبةمامالانكراهبعضعضتيتلاىربكلاةبيصلا

عمطبرقهقتلايفتذخأاوفعضاملو«نيتملااهعردوراتبلااهفيسوعينملا

.هنايبيتأيسامكاهرمألحمضاىتحاهيلعمهطلستو؛اهيفءادعألا

مهنممهلكنوخرؤملاهركذامكوه«ةعينشلاةثداحلاهذهليصفتو

ينبنمدمحأنبميهارباناكو:لاقثيحهللاهمحر يخامشلا

هلعلو؛سلبارطمدقف«ارئاجاملاظةيقيرفأىلعسابعلاينبيلاو«بلغألا

نبحلفأمهريمأمهلىبأف؛هتاقالمىلعةسوفنرشكأيأرعمتجافدسفأ

؛ينوانجلادبعمو«(يجيت)ةرارطنقلماعسنوييبأنبدعسو؛سابعلا

يههللاةملكنوكتل؛هللانيدوفورعملاراهظاوداهجلايفبغرنممزعو

نبميهارباكرحتنيتئامونينامثوثالثةنسىفو:قيقرلانبالاقايلعلا

؛ديريامهلعمتجااملف؛دشحلابرماو«نوليطنباةبراحمديري«دمحأ

ءرفصنمنيقبعبسىلإةداقربماقأف«مرحملانمنولخرشعلسنوتنمجرخ

يفكلذو«ميظععمجيفةسوفنلهأهتضرتعافهعمنمعيمجبجرخمث
نمةعامجهدنجنملتقف«ميظعلاتقمهنيبناكف؛لوالاعيبرنمفصنلا

مهعبتفدضتعلملامايأيفناكو«ةسوفنلهأمزهنامث«مهريغوءاسؤرلا
ىتحهيفمهلتقو؛ريثكرشبرحبلايفمهنمحراطتو؛ًاعيرذًالتقمهلتقو
.(ه١)ءاملاىلعمدلاةرمحتبلغ

الو«قيقرلانبانعًالقنهللاهمحر ريسلابحاصهركذاماذه

هذهيفعوقولاو؛ةضراعملاىلعةسوفنلمحىلإيعادالوهيفببس
؛مدقتامكنولوطنباىلعكلذلبقبلغالاينباوناعأمهناعم«ةبيصللا

-ءايركزوبأةمالعلاهلاقاموه؛ضقنللًالباقناكناو«ًابسانمهارأيذلاو

ةسوفنرابخأنأوههببسو«قرشملانمًامداقناكدنجلانأنمهللاهمحر
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هجوتتلئاسرلاتلازالو«قرشلاكولمسابعلاينبدنعترتاوتدقمهتوقو

الامقتملترهيتبمتسرينبةلودنأبمهديفت؛سلبارطوناوريقلانممهيلا

.هسوفنب

مدقو؛ًاشيجبرغملاىلإذفنأف«دادغببلكوتملادهعيفكلذناكو

نمهعنمىلعةسوفنتعمجاسلبارطلصواملو«بلغالانبميهارباهيلع

مهنذأتسيمهيلالسرأف؛مهتمامارادترهيتًادصاقنوكينأنمًافوخزاوجلا

ىلعةمامعلوطرادقمهلاوكرتينأبلطف«عنملابهوباجأف«زاوجلايف

؛رذحلاذخأبهركسعرمأمهمزعىأراملف«اوبأف؛هيفرميل«رحبلالحاس

اوضرعتناودارمناكانوكرتناف رحبلالحاسىلعًاقيرطاوذختامهللاقو

اوضرعتتالولجرلاوعدمهضعبلاقةسوفنىلاربخلاغلبامومهانلتاقانل

؛سنوييبأنبادعسةمالعلاكلذهركنمو«هتاقالمالامهضعبىبأو«هل

تهركو؛(اهرمثنمفنص)ةرارطنقخادشكيلعزع:مهضعبهللاقف

ينعي؛لجعلااهعبتيفةرقبلاحبذتنأتفخ:لاقف؛تضرعتكلذلو«توما

ينوانجلادبعمةمالعلاهيأرىلعهقفاونمو«ةرارطنقلجعلاوةسوفنةرقبلاب
 (ونام)هللاقيعضومبهوقالف«ماعلايأرللةبلغلاتناكمث«حلفأمهريمأو

اميفهلبقهلثمدهعيملألاتقاولتتقاو«سلبارطوسباقنيبيدقرصقوهو

حلفأهيلاجرخفهلتقالادحأهلزرباممهناعجشنملجرمهيفناكو«ليق

هرمأفيجدلاهيبشةمالعلا(ريبكلاملعلايأ)دنبلابحاصناكو«هسفنب

هنأكو«ًاثلاثهرمأمث«ىبأفًايناثهرمأف«ىبأفضرالايفهتبشينأبحلفأ

:هللاقف«رشلانمرمضأامبرحلابهومزلأيذلاخئاشمللهسفنيفرمضأ
مث؛كلهللارفحهلرفحأسو«كلذبينارمأيملوكدجوكيباعمهتلمح

نولويالدنبلالوحركسعلاماحو«حلفأفرصنافهزكروضرالايفهلرفح
.ةمئاقبرحلاورابدألا
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دنبلاعرصءانفلانمركسعلابلحامرئاصبلالهأضعبىأرامو

ىقابلاوةسوفننماهنمفالآةعبرأ«ًافلأرشعانثامهنمتامدقو«اوقرفتف

أ:ماركلاءاملعلاوماظعلاريهاشملانمهيف«ملاعةئامعبرأو«اهريغنم

عرشناكدقو؛يتغزنتلاانجودبعمولايموةبيشوسوطاموسورمعونوميم
ىلإقابوهو«همتينألبقهجوتفرمالاهءاجفهتدلبتغزنتبدجسمءانبيف

كلذيفتبصنامكةفقاودلصلارجحلانمهيراوسوهلفقسالنآلا

ةتغباهيلعلزنف«(يجيتةنيدم)ةرارطنقىلإبلغألانبافحزمث«تقولا

نينامثاهنمذخأو«لتقنملتقفوملسىتحاهرصاحو؛رجفلاعولطدعب
وبأةمالعلانيروهشملاءاملعلانماهبناكو؛ةوازفنةهجىلإلحتراو«ًالاع

ىتحهولهمينأمهلأسهتفاواملو؛هلسرهيلاهجوف؛ىسوفنلافسويركب

؛هنعمهفرصينأهبرالئاسءاعدلايفذخأامهالصاملفنيتعكريلصي

هنباذخأفًاريرضناكو«مهنيبوهنيبتلاحومهتتشًافصاعًاحيرهللاثعبف

ىلإىراسألاببلغألانبافطعف.ًارثأهلاوكرديملف؛بهذوهديبفسوي

عضواودارأاملو«بوقرعلاعوطقمناكو«بوتينباةمالعلامهنمو«ناوريقلا
هلونذأفبورهلايفهباحصأنذأتسامث«ةعوطقملالجرلامهلدمهيفديقلا

.برهف

مهمحرمهرخآنعاولتقفنيقابلالتقبرمأهربخبلغألانباغلبامو
نعدوذيقباسسرفىلعناكوهللاهمحرسورمعًاريسأذخأنمو؛هللا

يفلابحنمةكبشهلاوجسنهرمأمهايعأاملو«فارطألاىمحيوركسبعلا

كنعوفعلاينلس:هللاقف«ميهارباىلاهوذخأفهداوجاهيفرثعفةقيرط

؛ادبأاهلوقأالةملككلتو«كديبالهللاديبكلذ:هللاقفكليبسكرتأل

نمضارقمبهوضرقف«يتروعفشكتالنأكلأسااغاو«هّللابقحلأىتح

بلغالانبانعلو؛ىلاعتهللاهمحرهحورتضافنيقفرملاوغلباملو«ديدح
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نكةوسنضعبو؛ةليلجلاةملاعلاكلتسورمعتخأىراسألانمو«دينعلا

اهسفنىلعسورمعتخأتفاخامو؛رمألالوأيفركسعلاعمنجرخ

لكفلختستنأنهترمأبلغألاينبقسافنمداسفلااهعمنمىلعو

اوعجرةسوفننامث«اءوساهبديرينمماهجوزينماهسفنىلعمهنمةدحاو

حلفألزعىلعاوقفتاومهنميأرلالهأعمتجاو«هيفونصحتولبجلاىلإ
.ةئتفلاوقاقشلاىونوكلذلبضغربخلاهغلباملو«هلمعنبااولوو«هولزعف

ردابفالتخالانمًافوخهلزعهركنموهوكلذبفورعموبأعمسالو

لثتمافنوكسلاوربصلابهرمأو«هدصقيناكامعهاهنو«رشلاهرذحوهيلا

رهشأةثالثدعبهولزعفسانلارومأبمايقلانسحيملهمعنبانامث؛هرمأ
يفاوناكةسوفننانيبو«هخيراتيفةياكحلايشكارملاركذدقو«حلفأاولوو

هيضتقتامبسحفاعضأبكلذنمرثكأالامهنظأالو؛لتاقمفلأنيرشع

اهبلتقف«سلبارطىلإىدامتمهرثكألتقاملو«لاقمث؛مهتضراعمومهترثك

؛فيلاوتهلًافيرظًابيدأناكو«بلغألانبهللاةدايزنبدمحأسابعلاابأ

هفنعيدمحأنبميهارباىلإبتكيسابعلاللابدضتعلاناهلتقببسو

الاوهذهكقالخأنعتيهتناناهللوقيو«سنوتلهأبهلعفءوسىلع

نمضهنمثهللاةدايزنبدمحمكمعنبالكديبيذلالمعلاملسف

رهظأومهسوؤرخبطبرمأو«ًالجررشعةسمخهبلتقفاغرواتىلإسلبارط

دقاولاقو؛هنمركسعلالهأعاتراف؛هلاجرنمهعمنمووهاهلكأديريهنأ
ىلإعجرفهدحوىقبينأيشخكلذىأراملف؛هنعسانلاضفناف«طلوخ

مرغيمسق؛ًارانيدنيثالثمرغهنعضفنانمةبوقعلعجف؛سنوت

يبأمالكىلعًادامعا+ًالوأهانلقاملنيابمهنافلمأتيلف«(ه١)نيبراهلا

.ةقيقحلابملعأهّللاو«هللاهمحر ءايركز
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ةسوفنعمبلغألانبالىرخأةعقاو
ىلإدوهعلابةثيبخلاهسفنهتثدح؛(ونام)ةبراحمىلعةنسيضمدعبو

ابأهتبالسرأف:ًاديدجىلوألاحرجمادام؛مهعمبرحلاديدجتوةسوفن

؛ةسوفنزيحىلإنيتئامونينامثوعبرأةنسنمبجريفركسعبسابعلا

ميهارباهذلاوىلإىتأو؛ءاسنلاحابتساوفارطألايفهدجونملتقف

هيلامدقهناهللاهمحر يخامشلاركذ«مهلتقبرمأفىراسأمهنمةعامجب

:لاقفمهماماوموقلاملعمكنظأ:هللاقف؛ًارظنممهنسحأناكو«مهنملجر

كافسملاظقسافكناالالوقأام:لاق؟يفلوقتامف:لاقكلذكتسل

اهبلتقأملةلتقكنلتقألهللاو:هللاقو؛بضغفهللاكدعبأنيملسملاءامدل

ناكناو؛هتلقاملعفتسكديبرمألاناكنا:هللاقف؛كباحصأنمًادحأ

عمسمث؟ينمكعنمييذلااذنمولاقوًاظيغهدازف؛ىوقأوهفهللاديب

ققحتو؛هكرتفهبفطللاهبلقيفهللاىقلأف؛هباحصأبيلصيلماقفناذآلا

فاخامحصف؛ةرارطنقلهأنمهيلعردقنملصأتساو«هللاديبرمألانأ

يشكارملاةعقاولاهذهركذدقو؛هركذقبساملاق«ىتحدعسةمالعلاهنم

184ةنسيفو:لاق؛همالكبيتأنهانركذامىلعةدايزنماهيفامو«ًاضيأ

؛ةميظعةلتقممهنملتقف«ميهاربانباسابعلايبألةسوفنةعقوتناك

اعددمحأنبميهارباهدلاوىلإمهبلصواملف«ةئامثالثوحنمهنمرسأو

بلاطيبأنباًايلعفرعتأ:ميهارباهللاقفمهنمخيشهيلابرقف«مهب

ىلعميهارباايهللاكنعل:هللاقف(ناورهنلاونيمكحلاةلأسمىلإريشي)

لعفينأرمأو؛هديبهجرخأوهبلقنعقشوميهارباهحبذف؛كلتقوكملظ
'لابحيفمهبولقتمظنو«مهرخآىلعىتأىتح؛كلذكىرسألاةيقبب

؛عينشلاليثمتلااذهىلإءيراقلااهيأرظناف؛سنوتبابىلعتبصنو

يعدينمعالضفةسيسخلاشوحولانمردصياليذلاعيظفلالعفلاو
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.دينعرابجلكنعلو؛هبابرأودادبتسالاهللاحبقف«ديحتلا

بكترافلقعلاداسفب(ونام)ةعقاودعببلغالانباهّللاىلتبادقو

هئاسنوهتانبوهدالوأوهلاجرلتقيفعرشاذا«نيناجملانمردصتالًالاعفا

مداخلجأل«همادخنممداخةئامثالثلتقهنأىتح؛هباجحوهباتكو

بلغألايبأبىنكملاهنبالتقو«هيراوجىدحانمطقسًاليدنمعفردحاو

موييفانبةرشعتسو؛هلاجرنماوناكةوخاةينامثوهيدينيبًاربص

اهبتأيملرومأبىتأو:قيقرلانبالاق:هللاهمحريخامشلالاق؛دحاو

ًاعبرأعمجىتحثادحألاذختاو؛كلماهلثمىلإهمدقتيملوهلبقدحأ

نعهغلبوًافاحلوًادقرمو«ًاشارفمهنمدحاولكللعجو«ًاثدحنيتسو

ناكو«هغامدراطفديدحدومعببرضنممهنم؛ًاعيمجمهلتقفرمأمهضعب

لخداو؛مهرخآىلعىتأىتح«ةتسوأةسمخموي.لكمهنمقرحي

لتقوهبيبطوهءامدنلتقو«مهنيحنماوتامومهيلعدسفمامحلامهضعب

ةلمجنمو؛هسفنىلعهفطعتساوهباتكضعبنجسو«هباجحوهباتك

اومحرتسااماذاكولملانأب«هباجأفاومحراومحرتسااماذاكولملاناهمالك

نمىشخوهضعبطقسفةيرقدجسمىلإرطملالباوهأجلاو«هلتقف؛اولتق

ىتفمهرصبأفرطملايفاوفقوو«اوجرخفهباحصأىلعوهيلعيقابلاطوقس

مهلخدأفنيتلانامزناكو؛تيبمنسحأباوتابوردقامبنسحأومهلزنأف
ديبعهلتناكو؛ًاعيجوًابرضبرضفهبرمأف؛اودارأاممهمعطأوهلًاناتسب

اهيلعىنبو؛ًاتيبمهلخدأمهضعبورصقلاىلعانممهضعبىمرفةبلاقص
لتقمثمهنمدحاومهلتقفًافيستيبلايفاودجوف؛ًاعوجتتامىتح
الهكيرشوناويدلابحاصلتقو؛ًاعوجاوتوميملذامهيلعنزحف؛هسفن

لاقفهبحاصىلإهسأرلمحوهيلجروامهدحأيديعطقنأب؛ميظعرمأل

كلتنخام:لاقفحيرمةلتقكنلتقألو؛ةبحصميدقوةمدخكلنا:هل
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ناهيخأللاقذالاقعابأهنبالتقوهقنعبرضبرمأف؛تيلوتذنمًادهع

هيلعىنبنممهنموقنخنمنهنمفهتانبوهيراوجلتقو«هلقعلازيبأ
دارأو«ةبوتلارهظأمثهرمأبرطضاو«هذهريغلاعفأهلوًاعوجتتامىتح

دعبمهمايأقبتملو«ًانوعلمًاديرطتامفيلقصىلإًايزاغعجرمثجحلا
خلامهيديانمرمألالازأو؛مهكلهأومهكلمهللاداباىتح.ًاليلقالاكلذ

اهيفلب«خيراوتلارشكايفهنعةروكذمرابخالاهذهو«هنمدارملاو«(ه١)
ملترهيتبمامالاو«ةسوفنتاهجبهلكاذهعقو«ملعأهّللاواذهنمرشكا
نأالا«ًاضيأتاهجلاكلتبةنتفلافوخو«ةفاسملادعبلمهتناعاىلإلصوتي
.ةيعرلايفماعنمألاودئاسهدنعلدعلا

ترهبتببهاذملابابرألاوحأ

مامالااذهةدميفةعمجلابطخو

اوناكذا؛دايعألاوعمجللبطخنيواودمهلكةمئالاءالؤهلنأروهشملا

رثعنملانثحباملكو«طقاهباوبطخةبطخنوديعيالو؛مهسفنأبنوبطخي

ثيحرمألااذهنمليلقءيشلريغصلانباضرعتدقو؛اهنمءيشىلع
هذخأءايشأكلذدعبهيلعاومقنمث«ًائيشمتاحيبأىلعاومقنيملو(لاق)

باحصأوهتاضقودلبلاناالا«ةنظلاىلعطوسلابهبرضوةمهتلابًاسان

نممهريغوةيضابألاءاهقفنمدلبلابنمو«هتطرشباحصاوهلاوماتيب

.ضعببمهضعبىعسالوًاضعبمهضعببلاطيملنييندملاونييفوكلا
نوركنيالمهبيطخو؛هيفنوعمتجيمهعماجوةرماعمهدجاسمتناكو

تهتشأوترظانتو؛اهنيباميفلئاسملاتئحابتءاهقفلانأالا؛ًائيشهيلع
نمةيضابالاقلحىلإىتأنمو«اهتبحاصهيفاهتفلاخامملعتناةقرفلك
قلحىلإةيضابالانمىتأنمكلذكو«ةرظانمفطلأهورظانوهوبرقمهريغ
؛ةريثكابطخمهئابطخلترضحولاقنأىلإ؛كلذكهليبسناكمهريغ
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«نوحتفنبسابعلاوبأثلاثلاو«هيتلادمحأيناثلاو؛سيردايبأنبامهلوأ

نمتيأرنملكو«روصنمنبدمحأسماخلا؛رافصلانبنامثععبارلاو

نينمؤملاريمأبطخالامهبطخيفنولمعتسيسيلفربانملاىلعمهئابطخ

ةبطخلانماوعفرذااوناكمهناف«ميكحتلاةبطخالخبلاطيبأنبىلع

اميفميكحتلاةيطخركذافوسو؛اومكحو؛ةيناثلاةبطخلاىلإاوماقىلوالا

هللاقيمهنملجرةباطخلايلونأىلإكلذكاولازيملف؛مالكلااذهيلي

ةبطخباهدعببطخيمث«ةبطخلاهذهبطخيهتعمسو«روصنمنبدمحأ

مويلاكنمتعمسيتلاكتبطخنأهلتلقوتنياعو«هتيقلفميكحتلا

نبدمحانبنامثعاهيلعينلمحيللاقف؛كفالسابطخنمتسيل

؛مهلنسحتسااميفهنوفلاخينوداكيالومهدنعًامدقمناكو«جابجب

.يلاهنسحتساهنألاهبتبطخف

هذهيهةبطخلاو
هئالبنسحبًاعيمجمهدمغتو«هئامعنبقلخلاأدتبايذلا(هّللدمحلا)

هلرخسو؛هئاذغنمهللاجاتحيامىلإ؛هئابصيفمهنمئرمالكقفوف

مهرذنأو؛هئالآبمهنمغلبنمىلعجتحامث؛هئانغتساتقوىلإهؤلكينم

هبطيحي.الو؛نامزهيلعلمتشيالهئامساوهتافصبلزيمليذلا«هئايبنأب

اهللاقفناخديهوءامسلاىلإىوتسامث)نامزالاونكامألاقلخناكم

؛ريدقتنسحأاهردقف(نيعئاطانيتأاتلاقًاهركوأًاعوطايتياضراللو
اهيلعنعتسيملو؛ةنياعملابكردتدمعباهعفريمل؛ريظنريغنماهعرتخاو

ًاموجراهيفلعجو؛نيرظانللاهنيزو«ةنواعملاوةكرشلانعًارابكتسادحأب

ءارآهفصوىفقلطتناىلاعت«نيقلاخلانسحأهللاكرابتف«نيطايشلل

؛نيقتمللامامانآرقلالعجلب«نيدلقملاءاوهاهنيديفمكحتنأو«نيفلكتملا
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هءايلوأاعدو؛نيفلاختملانيبًامكحو«نيعزانتمللًأجلمو؛نينمؤمللىدهو

لوقىلإعوجرلابهيلوأتيفعزانتلادنعمهرمأو؛هليزنتعابتاىلإنينمؤملا
هؤانثلجلوقيذاهباتكمكحمقطنكلذب:ملسوهيلعهللاىلصلوسر

متعزانتناف؛مكنمرمألايلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلااهيأي)

كلذرخآلامويلاوللابنونمؤتمتنكنالوسرلاوهللاىلإهودرفءيشيف
يفةمألاعوجردنعملسوهيلعهللاىلصهيبندبعتو(اليوأتنسحأوريخ

امو):لاقفهيلعلزناامىنعممهلنيبينأب«هيلااهيلعلكشاامليوأت

ىلإًامئادمهلكيملو(هيفاوفلتخايذلامهلنيبتلالاباتكلاكيلعانلزنأ

ماكحالانوكتف؛مهئاوهاةحماسميفمهلنذاالو«مهئارآبهنيديفلوقلا

؛اددعءيشلكىصحألب؛«ةعبتمماكحلاو«ةعرتخمءارآلاوةعدتبم

نعىيحنمىيحبوةنيبنعكلهنمكلهيل)ادمأئشلكلبرضو
.(ةئيب

انظفحتساامىلعهنيعتساو«هءالآبستحيوهءاضرغلبيًادمحهدمحأ

صلخأنمنامياهبنمؤنو«هعئارشنمانعدوتساامظفحو«هعئادونم

بغرنو؛هبةقثهيلاعطقنانملكوتهيلعلكوتنوهتعاطرعشتساو؛هتدابع
هلفرتعمةداهش«هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشاوهيدلاميف

نمهلمدقامزاجنانمفئاخ«ديجمتلاوةمظعلابهلرقم«ديحوتلاوةيبوبرلاب

هقلخلهاضتراو«ايلوهسفنلهافطصاهلوسروهدبعًادمحمنأدهشأو«ديعولا

ءاعدلابو؛ًايلمهعدوتساامءادأبو؛ًايوقهتمضامظفحىلعهدجوف«ًايبن

؛تاهبشلاءالجنادنعًارمشمو«تالكشللادورودنعًافقوتمو؛ًايفحهبرىلإ

؛هلسرانمريغعيطيالو؛هلذخنمىلعيوليالو؛هلذعنمليوعريال
فرحتيملو«مئالةمولهللايفهذخأتمل«رفكلارانىفطيورمالابعدصي

؛لبسلانمسوردو«لسرلانمةرتفنيحىلعهلسرا«معازمعزلهنع
ءرهظتسملهاجو«ربكتسمملاعناقيرفسانلاو؛للملالهأنمنماضتو
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؛نايغطلاهبحمجيو؛ناطيشلاهغزنينالذخلاهلقبسدقيذلاملاعلاف

هرمأيفريحتمهيغيفعكستملهالاو«ناميالاىفلوخدلانعفكنتسيف
نامصتعيو؛مالزألاىلعنافكعيالازيملف«هريغنمنوكيامرظتنم

رادىلإمهوعديو«ماوسلايعرمهاعريمالسلاهيلعلوسرلاو«مانصألاب

تازجعملابمهعرقيو«تايآلابمهظعيمالسلاوةالصلاهيلعلزيملف؛مالسلا

؛تامكحملاغلبف«تانايدلالهأرئاسنمهقيفوتهللابحانمماقتساىتح

هلهللامتخف«تاوهشلابنيدلايفلوقلانعرجزوتالكشملاحضوأو

هيلعهللاىلصنيملاعلاىلعةجحلاهببجوأو؛نيدلاهللمكأو«نييبنلا

ماقمثسلجمث؛نينمؤملانمهئايلوأونيلسرملاهناوخاونيبيطلاهلآىلعو

.لاقف

ميكحتلاةبطخ

؛هرصنتسنوهيدهتسنوهبنمؤنو؛هرفغتسنوهنيعتسنيذلا(هللدمحلا)
تائيسنمو«انسفنأرورشنمهللابذوعنو«هيلاةوقلاولوحلانمأربنو

هلاالنأدهشنو؛هليداهالفللضينمويدتهملاوهفهللادهينمانلامعأ

نيدوىدهلابهلسرا هلوسروهدبعًادمحمنأو؛هلكيرشالهدحوهللاالا

انيبندمحموانبرهللا؛نوكرشملاهركولوهلكنيدلاىلعهرهظيلقحلا
؛الالحهلالحبانيضرو؛انمامانآرقلاو؛انتلبقةبعكلاو«اننيدمالسالاو

الءانمثهبيرتشنالو«الوحهنعالوالدبهبيغتبنال«امارحهمارحبو
ًافالخو؛ملسوهيلعهللاىلص؛هيبنةنسوهللامالكلًاعابتاهّللالامكح

مكحال؛هللاءادعأعيمجلاقارفواذبنواعلخهللالامكحال«عدبلالهأل

مكحيملنمنأدهشأو«هللالزنأامريغبنومكاحلانورابجلاهركولوهللالا

ىلعيلصمهللا؛نوقسافلاونوملاظلاونورفاكلامهكئلوأفهللالزنأام
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لآودمحمىلعكرابو؛دمحملآوًادمحممحرأودمحملآىلعوادمحم

كناميهاربلآىلعو6ميهارباىلعتكرابوتمحروتيلصامكدمحم

راصنألاونيرجاهملانمنتبكرابملانيتبصعلاىلعلصمهللا«ديجمديمح

ىفلضفلالهأكليبسىفةارشلامحراومهللا«ناسحابمهلنيعباتلاو

ركبيبأ«كيبندعبنيتكرابملانيتفيلخلاىلعلصوضرأمهللا«مالسالا

مهللا«كيبننمهارثأامو«كباتكنمهبالمعامبىدهلايماما«رمعو

ريخللهقفوو؛هيذيىلعحلصأوهحلصأدمحنمنبفسويريمألاحلصو

هبززعامهللا؛كتعاطىلعًاراصنأوًاناوعأكدنعنمهلحتفاو«هيلعهنعأو

ًاحتفهلحتفاو:اريزعًارصنهرصناو6هلهأورفكلاهيبللذاوهلهأومالسالا

6اريصنكبىفكوايلوكبىفكَاريصنٌناطلسكندلنمهلبهو+أريسي

.(ه١)لزنمث(دحأهللاوهلق)أرقمث؛ميحرفوؤركناانبرونمآنيذلل

خرؤملا«ريغصلانباةمالعلامالكنمهيلعانفقوامىهتناانهىلا

دجيملمالكوهو«مهتماماراد«(ترهيت)ةنيدمومتسرينبةمئأيفيكلاملا

.ملعأهللاوهدعباولهلبقالانريغنموانمنيخوؤملانمدحأهب

هتدمددعومامالااذهةافو

مكحو؛ءاهتنالابةلودلاهذهىلعىضق؛ىلاعتوهناحبسهللانامث

كولملانماهدعبنمواهلبقنمىلعىضقامك؛«ةلئاعلاهذهكلمبارخب

ءيشلك»نيلئاقلاقدصأوهوىلاعتهلوقلًاقيدصت؛ءافلخلاونيطالسلاو

نملذيوءاشينمزعي»هلوقو«نوعجرتهيلاومكحلاهلههجوالاكلاه

مهلروصو؛مامالايخأناظقيلايبأءانبألوقعىلعناطيشلابلغتف«ءاشي

هبةيضاراهلكةيعرلانأبمهملعلو؛مهمعنمةمامالابقحأمهن|
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ةنتفةراثاىلإالو«هعلخوهلزعىلإلوصولامهنكميالمهنأو؛هماكحابو

انظهبردغلاىلعاوعمجأ«تاهجلاضعببولو؛الالقتسااهبنوبستكي

؛ةلفغنيحىلعهولتقوهيلعاومجهف«ءيشيفهدعبنوعزانيالمهنامهنم
كلذو«ناضقيلاوهو؛مهنمادحاومهعياشنمعمقافتابهناكماوبصنو

اهيفقاذهتيالوموينماماعرشعةعبرأدعب194نيتئامونيعستوعبرأةنس

يفناظقيلاماقأف؛هنعيضروهللاهمحرفةداهشلابهلمتخمث«رملاوولحلا

نمدهعلاكلذىفناكامل؛لاوحألابرطضمبناوجلاددهمنيتنسةرامالا

هبيذلاهكلموبرغللايفهتوعدروهظو«يعيشلاهللاديبعرمألاحفتسا

ميدقتىفىعسنمنو«تارامالاوكلامملانمرصموبرغملابناكامضرقنا

يغاوزلانيتنسنبليسوباطخلاوبأةمالعلاهلةمامالارمأميلستوناظقيلا

ةدابعلاىفهندبىنفأنميفروكذم:لاقوتاقبطلابحاصهيلعىنثأيذلا

:خلاهتقوءاملعناويديفدودعمحالصلاةمسبموسومةقدصلايفهلامو

ةلأسميفهتوخاعملخادريغهلعلو؛هئاضريفناظقيلافاذهىلعو

لبجلاةسوفنهتبتاعاملكلذلو؛مهعمهقافتاهدنعحصيملوأمامالالتق

يللعجيذلاهللدمحلا:لاقناظقيللرمالاهمازتلااهنمرومأضعبىلع

لاقمث؛ةمايقلامويلبقريصقتلانمينممهغلبامىلعيننوبتاعيًاناوخا
.ناظقيللالهللًاباستحاناظقيللرمالاتمزتلاامن
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رشاعلابابلا

اهيلعةعيشلاءاليتساوترهيتنممتسرينبكلمضارقنا
ىعيشلاهللاديبعناك(هللابالاةوقالولوحالوهللاكلمالاكلمال)

ىضر-ءارهزلاةمطافىلإبستني«ةعيشلابهذمىلعقرشملانًمالجر

تقدصدقو؛همونيفاهأرايؤرلهيفكلملابلطيبرغملاىلأمدق اهنعهللا

لالحمضالاىلادعبهكلملآو«ربجتوىغطوكولملارهقو«كلملالانوايؤرلا

.ملعأهّللاو«هريغك

الا؛يعيشلاديىلعناك«متسرينبكلملاوزنانيخرؤملالكركذ

يفمتسرينبعميعيشللناهولاقامةياغو«ليصفتلابهربخاوركذيملمهنأ
ماحيبأماماللناهللاهمحرءايركزوبأهركذيذلاو؛ًاليوطًاربخترهيت

دبعوبأ)يناجحلاهمساىلوميعيشلاهللاديبعلو«(ارسود)اهمساًاتنب
كلمو؛هرمأرهظنأىلإ؛اهيفماقأفةماتكةليبقىلإهلسرأ«(هّللا

املاهلخأعمهيلاتهجوت(ارسود)تناكو«مودقلابهيلالسرأف ةساملجس
راثاهلذخأناهبجوزتلابهتدعوو«عقوامبهتربخأو«ماسالااهدلاولتق

نمبرقلابرمةساملجسىلإهللاديبعهاعداملوءيشباهبجيملف؛اهيبأ

ةيرفصلاوةيلصاولاوةعيشلاقرفهوجونماهيفنمهيلاجرخف«ترهيت

؛لاجرلاولاملابةناعالابهودعوو«ناظقيلايفةياكشلاهلاومدقو؛ةيكلاملاو

لاجرالو؛مهيديأنمرمألاعازتناو؛اهلكةلئاعلاهذهلاصيتسايفهوبغرو
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؛مامآالالتقنمعقوامبهنعسانلارابدالهلةوقالو«ناظقيللركعاالو

هونبهعموهيلاجرخف«هبعامتجالاهنمبلطيًالسرىناجحلاهيلالسرأف

هللاقهبعمتجااملو؛ترهيتنملايمأىلعهالو؛هعابتأوهتوخاو

تنألب:يناجحلالاقف؛ناظقيلايمسا:هللاقف؟كمساام:(ًالهاجتم)

رونمتئفطأو؛مككلممكسفنأنممتبلسو«مكريمأمتلتقمكلابامناريحلا
ولتقفمهلتقبرمأمث«راصحالولاتقريغبمكيديأبانيلامتيقلأو؛مالسالا
مامالاتنبارسودتعمسالو«143ةنسلاوشيفكلذو«مهرخآنع

نامث؛هتدعوامكاهبجوزتلليناجحلااهبلطينانمًاقوختبرهكلذب

ةموصعملاةفورعملاةبتكملادصقو؛اهحابتساواهبهنوترهيتلخديناجحلا
؛ةيويندلانونفلانماهريغوعئانصلاوةيضايرلابتكلانماهيفامذهخأو

ةبتكملاتناكذابهذملاتافلؤمبلغأتدقفكانهنمو«هلكيقابلاقرحأو

.رثأىلعاهلفقيملفدهجلكب(ارسود)بلطو«ةعماجةميظع

هّللاهمحر حلفأنببوقعيةمالعلاربخ

ءيجمهغلبامل-هللاهمحر بوقعيناهللاهمحر ءايركزوبأركذ

؛هلهأوهبراقأوهباحصأنمليخيفاهنمجرخ«(ترهيت)ىلإيناجحلا
؛ًاركسعهرثأيفلسرأيناجحلاهبعمسالو«(نالجراو)ةنيدمًادصاق

املو«هلكبرغلايفلثملاهببرضي«نأشلاميظعداوجىلعبوقعيناكو

؛هعمنمبو؛هبلاصتالانعمهدصو؛قيرطلايفمهضرتعاركسعلاهقحل

هآراذاف؛قيرطلايفوهفقوو؛ريسملابهعمنمرمأهوحننيرئاسمهأراملكو
ةبيهلانمهلناكاملهنمًابعرمهناكميفاوفقومهرظتنيًافقاوركسعلا

رظنف«هلاحلهوكرتواوعجرءيشىلعهلاوردقيملوهرمأمهايعاامو«ةدشلاو
لازومكمايأتضقنادقفاوقرتفاهباحصأللاقمث؛ءامسلايفعلاطلاىلأ
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عقوالاةئثالثمكنمعمتجاامو«ةمايقلامويىلإمكيلادوعيالف؛مككلم

دهعىلعكلذو«نالجراوىلعهعمنمبوهلبقأو؛اوقرفتف«بلطلامهيلع
عومجيفحلاصوبأهاقلتفهللاهمحر نايرمينبنونجحلاصيبأةمالعلا

ناهوبلطمث؛هبمايقلااونسحأهومركأهولخدأو«هلوصوهغلبامل؛نالجراو

ًالثماهلسرأف؛منغلابلمجلارتتسيال:لاقوعنتماف«كانهةمامالاهولوي

ءايركزوبألاقحلاصيبأةربقميفنفدويفوتمث؛ًاليوطًانمزمهيفثكمو
.(ه١)ةوبرهنأكسردنيملاذهانرصعيفهربقو

ذاعم:هللاقف؟هلكنآرقلاظفحتأ:هللاقنالجراولهأضعبناركذو

فيكف؛هانعمفرعأو«هظفحأملامىسيعوىسومىلعلزنينأهللا

ىكحيامو«ملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنىلعهلزنأيذلاهللاباتكب

ملوتيبلافقسعقوف؛يلصيًامئاقيلايللاضعبيفناكهناهعوشخنع

امىلعافقاوهودجوهنعثحبللسانلاءاجاملو؛هقوفناكامالاهنمقب

نمعقوامليأ«تماقدقةمايقلاناتننظ:مهللاقهولأساملو؛هيلعوه

هذهريغرابخأهلو«هلاغتشالفقسلانمكلذنأبملعيملو؛ةلزلزلا

.ملعأهّللاو«ةروكذم
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رشعيداحلابابلا

متسرينبدعبترهيتيلونمضعبنايب

امنسحأوهو«متسرينبدعب«ترهيترابخأنمًافرطيشكارملاركذ

يفاتتشماقرفمناكناو«ماقملااذهيفنيخؤملامالكنمهيلعتفقو

يعيشلا)هللادبعوبأراسف:لاق«هظفلنمًالوصومًاعومجمهذخف«هخيرات

نماهبنملتقونامألاباهلخدف«(ترهيت)ةنيدمبلحىتح(ه197ةنس

مهسوؤربثعبو«هتيبلهأنمةعامجو«ناظقيلايبأنبناظقي؛ةيمتسرلا

تبصنوناوريقلابتفوطو«ةداقربهتفيلخيكازيبأوسابعلايبأهيخأىلإ

.(ه١)ترهيتبمتسرينبةلودتضقناو«ةداقرةنيدمبابىلع

ىلعمكارتو؛بئاونلااهيلعتعباتتوبئاصملامهدعباهيلعتلاوتف

اوعرجتو؛لاتقلاولزالزلاباونحتماو«الجلاولقثلامهيفاشفو«ءالبلااهلهأ

مهيلعًارطيامو«؛لامعرضحتوالالماعمهبلزنيامو؛لابولاولذلاسوؤك
.لاوحأرهظتوالالاح

دبعوبأىلومث:لاقثيحكلذنمًاضعبيشكارملاخرؤملاحضودقو
بقليناكو؛يصيهللاتالوصنبساودديمحابأ(ترهيت)ىلعهللا
دحالاموياهبراحوةساملجسةنيدملتحاىتحضهنمث«ريغصلاديسلاب

هنباويعيشلاهللاديبعاهنمجرخأو«مويلااذهيفاهحتففهنمنولخعبسل

1497ةنسيفو«راردمتنبميرمدنعةفرغيفنيسوبحماناكو«مساقلابأ

؛يتانزلاتالوصنبرزخنبدمحميعيشلاهللادبعيبأىلعفلاخ
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ءاهنمتالوصنبساودجارخاواهذخأبعمطو(ترهات)ةنيدمىلإلبقأو
ىلعهنطابو«ةساملجسنممهفارصنايفهعمنمبوهللادبعيبأبعطقيناو

ىلإمهبىشوفهوعدتساف«سوبدينببنوفرعي؛(ترهات)لهأنمموقكلذ

(ترهاتب)فورعملاةتاخبنبانصحيفمهسبحفعضوملالماعساود
.ةميدقلا

ىأراملف«اهضابرأضعبىلعبلغتو(ترهات)رزخنبدمحمبراح

نبانصحلهأبثوو؛ةعلقلابحاصةمحنباىلإبرهساودكلذ
رزخنبدمحم(ترهات)لهأعفدو«مهولتقفمهدنعسوبدينبىلعةتاخب
ىلإةتانزةليبقتعجرو«ميهلافرصنافاساوداوبتاكمث«هوبراحو
ًادئاقهللادبعمهيلاجرخأف؛اهيفتالوصنبساوداورصاحو؛(ترهيت)

تحتف394ةنسيفو؛اهنمًاريثكلتقوةتانزمزهف؛خئاشملاخيشبفرعي

اهنمبرهفهلتقاودارأواهلماعساودىلعاوراثدقاهلهأناكو«(ترهيت)

وحنيفاوناكو«هباحصأرثكأاهيفلتقواهبنصحتو«ةميدقلا(ترهيت)ىلإ
اوزربوهولوودلبلاهولخدأومهيلعمدقف«رزخنبدمحماوعدتساو؛سراففلأ

مهنعلازف«مهلذخوهولذخمث؛هحالسرثكأو؛هلايعوساودمأبهيلا
دادعأيف(ترهيت)ىلإركاسعلاهللاديبعجرخأمث؛هعضومىلإفرصناو

؛مرحملاخالسنالةعمجللاموياهيلعتلزنف؛ةرثكىصحيالقلخو«ةميظع
موي(ترهيت)ركاسعلاتلخدوديكلاباوذخامث؛مايأةثالثاهلهأبروحو
لاومألااوبهناوةيرذلاوءاسنلااوبسواولتقفءرفصنمنولخعبرألءاثالثلا

هللاديبعىلومث؛لجرفالآةينامثاهبىلتقلاددعغلبو؛رانلاباهوقرحو

ساودفرصناو؛يسناكملالولهبنبلزانمنبسوبحنبةلاصم(ترهيت)
304ةنسيفو؛كلذدعبهللاديبعهلتقو«ةداقرةنيدمىلإتالوصنب

سيردانبحلاصنبديعسةبراحمل(ترهيت)نمسوبحنبةلاصمجرخ

.ةريثكبورحمهنيبترادف(روكان)بحاص
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قاوسأرانلاتقرحأ706ةنسيفوءاصقتسالابحاصلاق:لوقأ

ضابراوةبطرققاوساتقرحاو«ةتانزةدعاق(ترهيت)قاوسأو«سافةنيدم

ةنسلانملاوشيفهلككلذناكو«سلدنألافوجدالبنمةسانكم

.(ه١)رانلاةنستيمسقةروكذملا

ًامايأاهبماقأف؛هللاديبعىلعةيدهملاىلإةلاصممدق١٠3ةنسيفو

تفلاخةنسلاهذهيفو«نابعشيفاهيلاجرخف؛(ترهيت)ىلإهفرصمث

؛ريثكددعهيلاعمتجافةطبابأمهسفناىلعاومدقو؛هللاديبعىلعةسوفن

عمجيفيعادلاناميلسنبىلعهللاديبعمهيلاجرخأف؛هتكوشتدتشاو

اوقرفتونوقابلامزهناو؛هباحصأنمًاريثكاولتقفاوتبثمهنمبرقاملف«ريثك
هللاديبعىلإبتكو؛سلبارطىلإيلعراسف«ناميلسنبايلعنع
لتقينأب؛سباقىلعهلماعنمقلنبىلعىلإهللاديبعبتكف«كلذب

نبيلعهللاديبعدمأو؛ةعامجمهنملتقف؛نيمزهنملانمهبرمنملك
عقوأه١١7ةنسيفو«مزعبةسوفنراصحيفذخأو؛شويجلابناميلس

ىبسولاجرلالتقو«همدهومهنصحلخدو«ةسوفنلهأبناميلسنبيلع
.نابعشنمتيقبةليلةرشعيتنثالنينثالامويكلذو«ةيرذلا

خادأفةتانزىلإ(ترهيت)نمسوبحنبةلاصمجرخه١7ةنسيفو

اهيفناكو«رزخنبايحاونضعبىلإًاليخجرخأوىبسولتقو«مهدلب
نباكلذغلبف؛هباحصانمرفنيفةلاصميقبو؛هلاجوهوجووهتامحرثكا

اهيفلتق؛ةميظعبرحنيقيرفلانيبترادو«ةلاصموحندصقف؛رزحخ
ةنسيفو؛نابعشنمنيقبرشعلةعمجلامويكلذو«هباحصامزهناوةلاصم

ديبعجرخأو؛اهنعمزهنافاهبراحو«(ترهيت)ىلإرزخنبافحزه4٠
راصاملف؛داوقلانمةعامجيفيماتكلادمحمنبىسومهرثايفهللا

هلاجرهوجوعمهللادبعهاخاىقبأو«ءارحصلارزخنبدمحملخدةنبطب
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رفظلاناك«ةميظعبرحيعيشلادنجنيبوهنيبترادف؛ةطامطميداوب

.رزخنبالةبلغلاواهيف

ىلعتفلاخو«هباحصاوةفيلخنبقحسأهيلاهللاديبعجرخأمث

ىلإاوبتكف«رزخنباباودمتساو«لئابقلانماهرواجامو«ةيامليعيشلا
لئابقلاهذهتلسارو؛هومزهفريثكشيجبمهدمأف؛نيدمتسمهللاديبع

شويجنيبوهنيبترادو«هللادبعهاخأمهيلعيلوف؛رزخنبدمحم
نبلصيهوخأ(ترهيت)ىلوتةلاصمةافودعبو«ةريثكعئاقويعيشلا

يبأنبنسارمغينبكلاموبأاهيلومث؛714ةنسيفوتنأىلإ«سوبح
وبأاهيلووءه777ةنسهوجرخأودلبلالهأهيلعماقف؛يصيهللاةمحش

مهيلعماقأف؛مهسفناىلعهومدقف؛سوبحنبةلاصمنببدحألامساقلا

مهبراح؛ةيقيرفاىلإبرغملاضرانمروسيمفرصنااملف«ةدحاوةنس

طئاسبىلعىلووروكذملاةلاصمنبمساقلاابالتقف«دلبلابرفظىتح

نأىلإ؛ىرخأدعبةرمةونعاهيلاهلوخدرركتو؛طسوألابرغملاوةيقيرفأ

ةئاملانمنورشعىهانتامل«اهمسرىفعواهوجالخواهناكسلمتحا
ءارارمتبرخاهناخيراتلانمذخؤييذلاو«(ه١)هللضرألاوةعباسلا

.هدعبرمعتمليذلاريخالااهبارخوهنودلخنباهركذاملعلوترمعو

ضرألايفىعسنممهريغوةعيشلايديأاهتلدابتنأدعبواذه

تراسو.لهجلااهيفداسو«اهملاعمتريغتاهنملدعلاراثاتلحمضأ«ًاداسف

يفمدقتلانممتسرينبمايأهيلعتناكامقسنىلع؛«رابدالاورقهقتلايف
هببذكيداكيًاغلبماهرمارخآيفاهلهأبلهجلاغلبدقو«نارمعلاومولعلا

تعفرهنأىكحيو:لاقثيحينيوزقلاخؤملاهركذامكلذنمو«هعماس

؛هللاباتكيفاهدجوامف«ةيانج(ترهيتباحصأينعي)مهيضاقىلإ

لاقف؛يضاقلليأرلا:مهعمجأباولاقف(ةروص)خئاشملاوءاهقفلاعمجف
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جرخامفهحتفامث؛ضعببهضعبفحصلابرضأنأىرأينا:يضاقلا

:ىلاعتهلوقجرخفلعفف«لعفأ(باوصلاىلا)تقفواولاقف؛هبانلمع

.(ه1)هفنأ(عطق)عدجف(موطرخلاىلعهمسنس)

ةماماباهنارمعةدمريدقتيفتنيابتو«نيخرؤملالاوقأتبراضتدقو

نمحجارلاانمدقدقو؛مهنممامالكةدميفاوفلتخاامك؛متسرينب

ىرجلوقلااذهىلعو؛ةنس١٠٠مهضعبو١17:مهضعبلاقف.كلذ

اديعسخيشلاهمعهذاتسااهبىثريتلاهتديصقيفهللاهظفح يدلاو

ثيح.هللاهمحر هرصعيفديحولااهملاعوةبرجةريزجليزنينورابلا

:لاق

مهعيمبجماركلاةمئألانيأو

اوعرج#ايانملاسأكمتسسرونب

اوقتراوبرغلاب(ترهيت)اوسسأدقل

اوعدبأواهيفكلملازعجرادم

ةئاموًاماعنيسمخاهباومادو

عطقيبضعلابناكنممهفحي

تحبصأونونملابيرمهددبف

عزعزحيرلااهبًارفقمهلزانم
ةعوبطملاةيلقصلاةبتكملابحاصوهو؛ةنس١3٠ىلإمهضعباهاهنأو

نيذلا؛راردمينبوبلغألاينبكلملازو:(لاق)ةيجنرفألاكيسبيلةعبطجب

كلملازو؛ةساملجسبنيدرفتمةنسةثامونوثالثمهلناكو«عسيلامهنم

(يعيشلا)يدهملاكلمو«ةنسةئامونوتسمهلو«(ترهات)نممتسرينب
.(ه١)كلذعيمج

٠



زواجتتملاهنا؛مامالكةدمنمقبساميفهانحجرامذخؤييذلاو

همحر نمحرلادبعةماماناىرياذهنمرثكأبلاقنملعلو«ةنس٠

ناديعبريغوهو؛ةرجهلانم١6٠لبقتناك(ترهيت)سسؤمهللا
هللاو«مدقامكناوريقلانموههجورخو«باطخلايبأةافوموينماهانربتعا

.ةقيقحلابملعأ

7



رشعيناثلابابلا

تبرخامل(ترهيتةنيدم)ءاثر
ءابدألاوءاملعلانماهيفناكامضعبنايبف«فاكوهاممدقت

ىلعرثعنملفسألكبو؛ةريثكدئاصقباهوثرمهنايفكشنالو«ءارعشلاو

يهو؛يشكارملاةمالعلااهركذتايبأضعبالاانثحباملك«اهنمءيش

نماهلئاقلناكامىلعلدتو«نازحألاكرحتو«حورلاملكتوعمدلاليست

دهاعمىلإنينحللةريثملاةجيهملااهيناعمب؛ةرثؤملاتارابعلارايتخاىلعةردقلا

لقتناو«اهبارخبهللاىضقنيحليقامو:لاق؛نيمدقتلملاراثآو؛..لوألا

.اهنعاهبابرواهلهأ

املسوموسرلاباجوعيليدخ

اربغأحبصأوىوقأللطىلع

رثاد(ترهيتتب)مسرىلعاملأ

ارفقأفتاحئارلايداوغلاهتفع

رشعملاراد(ترهيت)نكتملنأك

ارمدتنميفرودقلملااهرمدق

:اهلوأةديصقنم(ترهيت)ءارعشضعبلاقو:لاقو

لتقىوهلاايحمولغشىوهلاغارف

لكىوهلاضعبولوحىوهلامويو

لل



ادعىوهلالسرولخبىوهلادوجو

لطمىوهلاقبسودعبىوهلابرقو

(ةقيوس)وانملا(ترهيت)هللاىتس

لحماهببيطيًانيغاهنكاسب
انلةعماجرادلاونكيملنأك

لهأالوالانللصوعمتجيملو
اصعلاتقشناوشيعلاىدامتاملف

لهنتيهوىونلابيضاهأتعادت

اننيبمويقطتملنميلعمالس

لكاهبوتقرافنكلوامالس

اهعومدضيفتقامأيهامو

لسنتويرجنحاورالااهنكلو

رزخنبدمحمنبريخلااهبرخيتلايه«هذهةميدقلاترهيتو:لاق
.يتانزلا

م



رشعثلاثلابابلا

ترهيتهترايزوبرغملايففلؤملاةحايس

ثالثوحنرماعلارهزألايفترواجنأدعبءرصمنمتلحتراتنك

نمبعصمينبلابجتدصقفءه١١17ةنسطسوالابرغملاىلإنينس

يذاتسأمالعالاةمئألامامامالسالاملاعنم«ملعلابلطلرئازجلالامعأ

؛ديمحلاركذلاوديعبلاتيصلابحاص؛يبازيملافسوينبدمحمخيشلا

نانودبةربتعملانيشاينلابهدصتعصرف؛هردققحلودلاتفرعيذلا

ةلقو؛هناكمدعبىلعكلذزاحلجرنمكيهانو«اهلىدصتيوأ؛اهلأسي

ديجملادبعنبديمحلادبعمظعملانيملسملاناطلسو«نينمؤملاريمأنمةليسولا
مظعملاناطسلانمو؛ىمظعلاةينيطنطسقلاةكلمبحاص؛ينامثشعلاناخ

ًامزالمهدنعتمقأف«ىربكلاةيواسنرفلاةلودلانمو«رابجنزلاةلودكلم

اهئانثأيف-هنعهللايضر رهظأًاضيأنينسثالثوحن«رخافلاهسلجم

هازاجف؛نايببهتميقردقأالام؛يداشرايفداهتجالاوينأشبءانتعالانم

نمتيقالامك«نانجلافرغليوطرمعدعبهنكسأو؛هلهأوهامبينعهللا

نم؛لماكلابدألاوةءورملالهأ؛لضافالاءاقدصألاو«لمكلاناوخالا

تدكىتح؛مارتحاوليجبتو؛ماركاوةوافحلك«كانهينوفرعومهتفرع
باعتمهفويضنأريغمهيفبيعالو«يلًانطومهدالبذختأويدالبرجهأ

.لهألاوةبحألانايسنب

ينبو«اهنارمعوترهيتىلعاذهيذاتسأنمًاريثكهعمسأتنكالو
'؟



يقبامىلعفوقولاواهلالطاةرايزىلإيسفنتقاتشا«اهيفمهلدعومتسر

اورمعو؛اهارثاطونمتاكربنمادوزتو«ىضمنمبًارابتعا؛اهراثآنم
فيوستوةلطامدعبورفسلايفمامالاتنذاتساف؛اهابرواهلهسهللاركذب

رغصوهماقمولعلاهنايبنملجخأةفاسمينعيشونذالابمعنأ«ليوط

دجيملام؛هلمحلمحتأالامبينبقلو؛ماعلاوصاخلااهبملعناو؛يماقم

دمتسالزاملام«ةيبلقلاهتاهجوتو«حلاصلاهئاعدنميندوزو؛يريغلهب

؛رئازجلاتدصقف؛ايحتمدامهللانذأبهعمماضأالو«قيفوتلاودشرلاهنم

ءاقدصألانمينبحصي؛ةميدقلا(ترهيت)يهو«(ترايت)ىلإتفطعاهنمو
؛ةيديدحلاةكسلاروباونتمىلع؛مهلضفردقأالو؛مهركذىسنأالددع

زواجتوأ«اراغلخداملكدسألاكرأزيوهو؛ةيدوأعطقوًالابجانبقرتخاف

؛ليلدلابيدتهيوأ«ةداقوراصبأبرصبيو؛هداقنةريصببكرديهنأكو«ةرطنق

نمانلقيدصدنعانلزنو؛(ترايت)انلصوناىلإ«ليللابزوافملامحتةيف

ىلإروبابلارهظىلعانعمراسمث«انلزنمركأفبازيمينبراجتلضافا
.(ترهيت)

اهعمجي؛ةمكارتمضاقنأوموسروراثآالااهنمبيمليهاذو«اهانلزنف
ىلعلديةيحانيفليلقءيشاهروسنميقبو؛اهنكامأوثرحيلنوحالفلا

امهنالاقينيتللانيترجشلانمبرقلاباهيفدوجوملاراغلاانرزو؛هتوقوهتعنم

؛تقولاكلذداهزضعبلدبعمهنأراغلانعروهشملاو؛اهنارمعتقونم
هبينربخأام:اهنمتاماركضعبباهلنورواجملابارعالاهلفرتعيو

هيلاىوأيو«هلًاريزنخىعريةبيرقلانينسلايفناكًاينارصننأنممهضعب

راجتلابازيمونبعمسامو«هيفليقملاوأتيبمللتاقوالاضعبيف

يفحبصأمث؛هتنيملفهورذحو«ًارارمكلذنعهوهناهريغوأ«(ترايشب)
الثيحمدنوربتعاف؛هبنجبءابههريزنخو؛ىمعأهيفوهومايالاضعب

اهيفقدصتلاو«ًارارمةنسلكيفاهترايزبازيمينبةداعنمو«مدنلاهعقني

١



؛مهتاقدصعمهتقدصهنماولبقينأمهلأسيمهيلاثعبيناكف«نآرقلاةءارقو

؛قدصتوحبذوهسفنبةرمىتأف؛هنمنولبقيالفهرصبهيلعهللادرينأءاجر

اهتقيقحهنمذخأوهبعمتجألةياكحلاتعمساملهنعتلأسدقوبهذو

نمجنرفألاءالمعلويلاجعتسااهمهأ«عناوملكلذرسيتيملف؛ةهفاشم

تناكامو؛اهرابخأوةنيدملاهذهلاوحأب«ملعةقيقحمهريغونييواسنرفلا

ايواسنرفكانهاندجودقو؛مهتحايسيفاهنودصقيمهف«نارمعلانمهيلع
المالكبلاقفانءاجراغلامفبانآراملوًاريسيالإةيبرعلانمفرعيالًاحالف

؛ءايوقأكولمةسمخلوألانمزلايفانهاهبازيمينبلنا«ةوقلابالامهفي

ةسوركلاقيرطو«ةيديدحلاةكسلارمتنالااهطسونمو«هديعباصأبراشأو

ناطلسلانيعبنآلاىلإةامسملانيعلانمبرقلابو«اهريغو(ترايت)ىلإ
نمزيميالو«ةرامعلايفنويواسنرفلاعرشنيعلاىلعو؛ةطحملاتينب

اهبابرأةيضابالاراجتاهلزن«ميدقلااهبابش(ترهيت)ىلإداع:لاقيىتح
بناجىيفو«زيزعبهللاىلعكلذامو؛بازيمينبنم«مهريغوءامدقلا

ةيقبهلعلو؛ناطلسلارادبنآلافرعي؛ةريثكضاقنأوذ«ميظعريشنهاهنم

.ملعأهّللاو«ىلوالاةرامالارادنم

نيرضاحلاىلعانقدصتو«ميظعلاهللامالكنمرسيتامانأرقنأدعبو

؛اهنمةهجىلعأىلإتدرفنا«(ترايت)نمكلذلجألانعمهانبحصتساامب

:لئاقلارعاشلالوقددرأانأو«اهئاجرأىلإيرظنبيمرأو؛اهتاثيهفيكأ

افصلاىلإنوجحلانيبنكيملنأك

رماسةكمبرمسيملوسينأ
ةيوازاهباذافاهيلإتلقتناف؛هنمةيقابلاروسلاةعطقيلتحالنأىلإ

يفتحرتساف«جربةيقباهنأك؛سامسألاةنيتم؛ءانبلاةمكحمهاياوزنم

لوجأنمزلانمةهربنظأاميف؛قيتععورخوأ«نيتنمدوعبنجباهلظ

١٠



ةقرينتكردأىتح؛اهراثآيفيرصبببو؛اهخيراتواهرابخأيفيركفب
نكي:اعتداجف«ةدساكلاةحيرقلاو«ةدماجلاةعيبطلااهلتنال

؛هيفحبستاهنظأنكأملامترضحتساو؛هبدوجتنأكلذلبقاهتداعنم

ملناو«راردمنيعنمردحنيعمدلاو؛راسكناوةرسحيفبلقلاوتلقف

يتلاةديصقلاهذه«هضورفوهننسهنمكرديوهدوقعرعشلانممظنينمنكأ
نمناكامالا؛قدصلاجهنميفاريسائيشكاذذاهتلقاماهنمريغأمل

:يلوق

(خلااولهستساو)«يلوقبنآلاهتلدبأدقهناف(ارحبلاوربلااودبعتساو)

اهذخف«اهنعيهنملاةغلابملادحةزواجمنماودبعتساظفلىفاملهارتسامك

.افلكردبلابناو«اهيفامىلعءيراقلااهيأ

اهلظىلقتًالالطأكنافق

.اركذوقبنيذلاراثآبدننو

مهكلملدعلابماقنممتسرينب
ارهزلاةضورلاكترهيتمهبتسمأف

مسابرهزلاوراهنالاهبفحت

ارضخلاةنجلايهنيتاسبضورب

اوديًوارهدنيدلارانماوماقأ

ارحبلاوربلااولهستساوهملاعم

الدعاورشنمكوشيجاومظنمكف

اربتاوبرضمكوًافيساودنهمكو

لقاعمواومكحأنوصحنممكو

ارطقاورمعمكواويحأدجسممكو

4



مهفوفقفخيرصنلاءاوللظو

ىربكلاةلودلاوملعلارادترهيتو

متسرنبالظتحتريمأنممكف

اركشلابتكاوفيسلااهيفدلقت

ةجحنيدلايفناكمامانممكو

اردبىرتكولملاتاسايسيفمكو

اهلوحعمدلافرذتءالختسمأف

ارهداهبتداسوترقاهبنويع

ةراتكحضيفناوخرهدلااذك

ارملاهولحنمخاًصارارميكبيو
لبقمدعسلاوترمعمكرادايأ

اربغلاكبتداسملعلابمكوكيلع

ةعيوسدالبلاترمعوترمع

ارغلاهرداوننمتناكرهدلانم

ةهجولكنملحرلاكيلادشي

ىرخالاكبوبيطدغرشيعلاكب

ميتمفوقويردينمكيفلهف

اركذلاعبرمًابدانًاعمدفكفكي

ىلكلاوبلقلاحرجيانينأني

اربقطيالوًادابكأتتفي

ةبيشثكبولقنممالسمالس
اربخبستكتملوًالالطالئاست

ف



ىدهلاونيدلاومالسالادهعمىلع

اردصمهكلمناكالولمعبرو

لقوفققفارملالخلااهيأالأ

ارسكتربجلاملاطرايدلايح

ةمحرلباوب(ترهيت)هللاىقس

ارخفاهلييحيواهاركذددجي

اتيمهوأتلاييحيلهوهأو

ىرخأةرماهنارمعىرياذنمو

انبرهللنكلدييعبديعب
ىرديالبيغملانأىلعريدق

وحنيهجوتيلواهنمو؛رئازجلاىلإاندعو؛يباحصأىلإتلوحتمث
ةنركلذدعبةرايزلاهذهلتناكف«رماعلاخماشلاةسوفنلبج«زيزعلاينطو

لئاسولانماهيلعفطعامىلعواهيلعينبو؛تاهجلاكلتتقافآتقبطأ

دعبأو؛زعأولذأو«مركأوناهأو«ايحأوتامأو«ىكبأوكحضأثدح

رتافدلانوطبالملرطسولام؛ناكوناكوناكو«ىضرأوطخسأو؛برقو
راكفأو«ماهوأيفماهوأالاهللاميأووهامو«سورطلاتاحفصهنودتقاضو

.ثيبخىلإاهبلصوتي«دصارموليحو«مالحأثاغضأك
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هررحأامناينعمبهعبطلًايراجمناكباتكلااذهريرحتبلغأناثيح

بارعالاوةغللاثيحنملهاستضعبهيفلصح.ًالثمًادغعبطيمويلا

الذافسأتأفهعبطتاوفدعبكلذنمءيشىلععلطأامو«مسرلاو

نأدعب)ترهيتنع١١ةفيحصيفيلوقىلإرظننمو«هحيلصتيننكمي
نمباريخأهتركذامىلاو(بارخيهوةنسفلأنعدعبيالاماهيلعىضم

دقتعالوالاريرحتدنعتنكيناف«هتلقامقدصي«متسرينبدعباهيلو

ملو؛كلذدعبريخألاىلعتعلطامث«طقمتسرينبدعبرمعتملاهنا

انايحأهنونرقييذلا«جراوخلاظفلريغًائيشنيخرؤملامالكنمهتلقناممريغأ

نموجرأو«هتطقسأينأفمهيفًانعط«مهنعهبنوربعيوأيضابالاظفلب

رقميناف؛ضارتعانودبنكمأام«داسفلااوحلصينأعالطالابابرأ

.لامكلاوصقنلاقلخيذلاهدحوهلللامكلاو؛ريصقتلاوزجعلاب

لمأتلابداسسفلاحلصأو

لدسبتالفةمهيدبناو

احيحصفيزممكليقذا

احيبفهمهفنوكلجأل

نيرهاطلاهلآودمحمانديسىلعهللاىلصونيملاعلابرهللدمحلاو

.ميظعلايلعلاهللابالاةوقالولوحالو
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ةمتاخ

خيشلاةمالعلاهفلؤملباتكلااذهقيقحتنمغارفلاهقيفوتوهللادمحبمت

دولوملاوينورابلاييحينبهللادبعخيشلاةمالعلانباينورابلااشابناميلس

سماخلاقفاوملا,ه1870ماع(وطاسف)ةيفرصتمةرضاحوداجةنيدميف

.م487١ربمسيدنم

دالبلاهبعفنيناهتردقتلجهللاوجرناننافلمعلااذهبمدقتنذاانناو

..ريصنلامعنوىلوملامعن..دصقلاءارونمهللاودابعلاو

عجارملا
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تايوتحملا

©تلم.تممتممتت...ل.تت...للاالا...ةمدلقملا

اح.................ركفلاوةسايسلالاحورظنةهجونمينورابلا

لاااًارعاشينورابلا

19....ت.تتمتت.تتتتالت.ءارعشلاوينورابلا

اكا.نامعءارعشوىنورابلا

لاع

لوالامسقلا

61اتيتتياااال..نسلبارطةماما١

مآلاتتمتتتمم...تتم...التلاللاترهات"

8اتتمتتلللللالامتسرنبنمحرلادبع

اا

التتتتمتتتمت.تتم.ت.م.تت.م.م.تت.لتالللااالاا.نملبارطم

64ايليتترتيباتلاببالقاوريقلا

86ليثبتمتتتتم...لالالالااسشياقدال

662.لتتيتا...ابيبحنبنمحرلادبع8

66تثبيتتيتتتمتتتتاتيياالاماةيربزبلئابق4

64....برغملاوةيقيرفا٠

ان



يناغلامسقلإ

:لوالابابلا

أدبموطسوالابرغملابترهيتةنيدمىلاسلبارطنمةمامالالاقتنايف

ج7ل.تتتفتتيمت...اااةيايساوكلذ

:ىناثلابابلا

©االلا...ترهيتةنيدمسيسأتءادتبا١

:ثلاثلابابلا

94لايتتتمتتمليللاللا....ىقشمدلاسابعلاوبا١

©4ييمتمتمتمم.متتتمممترييسابعلاحضاونبا"

لآلييااا...ىسيردألا7

لكانتيللالاااودلنبا4

9...تاتا...اتالم...ديؤملاكلملام

14ةيليتتتتتممم...مم...يتتت.رت.ليلاالالابابللا7

ص

للاااااااللا...لونأقلا

كالااللاالالات.....راصبتسالا4

اهينا..يسرافلاقاحساوبا٠

لكاااالالاممالولالامالاالالبينيوزقلاركبوبا-١١

الفات...يومحلاتوقاي١

اللالليتيم...لالالالاايفارقجبحاص١

>



الكيتتتم.تتلم...ا.تتيتاالتلالاااديوب(

الك..ت.تتتتتتتميت...م...ياللاااا..يدهملاو

الألالالم.مممتمتم.ممتتمتم..اييفنحلايراشبلا

م/مااالالالالالالالالاوالامامالاعلاميقشمدلانيدلاسمشال

/الالالمرا.ممم.م.مم.م...رتيرمعلالضفنبا8

/©يتيتيم....ريغصلانبا8٠

3تتتتىبرغملايراذعنبا٠
ةرئاد١ /للياااا.فراعملا

:عبارلابابلا

/كاااا.ترهيتىلاةبوسنملاندملاىلعمالكلا

/كاااالاملاءللم...لالالا...نسسللةئيدم-١

99يااااا...لارهوةنيدم7"

99.ءالاللءلاالاالاا..ا.......فلشةنيدم

قف..................................ءارضخلاةنيدملا؛

أفقم...................................ناكفاةنيدمم

١٠...........ت.ت.تمتتترتبت.تيت...االةزَغةئيدم-7

١٠التتميهارباقوس

لحللاميانفياو8

السس

١٠تثبتمتتمتتتت...............ريدغلاةنيدم٠

فريتمتتتتمم.متمتمميتمتتتتتميتغالزةنيدم١١

١١٠....................................لليةنيذدم١
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لالل...تتليتم...تلي.نمولفلارصقةنيدم٠

الفكلب...تت...م...متري.م...ا...الالاتاركةئيدم4

:سماحلابالا

١٠لالالااااااااااالا...ترهتةرثادىفلخدتىرخأندم

قصلم.اتتت.م...تت...ا........داكماةئيدم-١

ف©ل...م...م...م....تت.تت...م...ا...كنورامةئيدم

١©ا...ود...د.رد.ردرود.د.د.دو.و.ود..رد..و..و.ود..د...ر١وهةعلق-ا

اركلااا...ةنايلمةئيدم

االلالالالالالالالالالالامالاعمالومم.م.م...تةنجاتةنيدم-©

كاللااااااااا...ريشأةنيدم75

اجراا.ركشعملا

:سسداسلابال

الل...ترهيتىلانوبوسنملاءاملعلا

:لواأا|صفل

١١..ا.يا.م.م.م...م.يت...ميةيضابالاءاملع

:ىنانلالصفل

١١١الالالالا.ل.موو.وووهه...م...ريمهتبسنزىفككوكشملا

:ثلاثلالصفلا

ا



ريغءاملع 11يياةيضابألا

1لاليلل...ةساملجسةنيدم

:لوألالصفلا

1ااا...ةماملجمنوفصينوخرأملا

78االلالاااادعع.غلاغ...ع.ودم.د..ع.خدخد.و.هد.و...دخلويومحلا١

الادما.اءامام..د..هدرد.دق.ودردود..د.هدوخد..ود...هدمو...روىسيردالا7"

لالخياايم..ىلقوحلا٠

١هقدرارا.د.د.م.د.د.رد.هد.ودمقدقد.هد.د.هدمد.هد.ودقد.د.رد.رد.خوىسدقملا ؛

١1و....موو.و.و.و.م.وورو.وومد.و.ده...كلاسملابحاص0

الأيالالالالاةعرذ

:لوالالصفلا

ا7لإااا.ةعردنعنوملكتينوخروملا

١7٠مىسيردالا١

لالالاييمممااقيلا-"

:يناثلالصفلا

7١٠1لااتالالا.....لضافالااهؤاملع

7



:عساتلابابلا

اليالاالالاملامالاماعامعاماوالاماماممممبرغملايفةمامالا

:لوالالصفلا

الاااةنعهللايضرنمحرلادبعمامالاةفالخ

:ىلوالاةناعالا١

78١.........ةلاوحالًافاشكتساواناحتمابرغملامامالقرشملالهانم

:ةيناثلاةناعالا" 

00147....متمرنبنمحرلادبعبرغملامامالقرشملالهانم

ضعبترهيتنع)ةلقتسمةراماعمهفرصتنسحومامالااذهءاهد" 

اكالتبتيتيم...ليتل.(ةيضابالااهكولم

-هللاهمحر نمحرلادبعمامالاةميرك)ىورالةيرفصلاسيئرةبطخ ؛

63٠يتبيتتتتتيم..م....تمايلا...(كلذرابخاو

االا.ةوميثاهذلوبمامالاتنبىورالمحم

:يناثلالصفلا

هرنملوثراولايبابيشكارملاهانكوهللاهمحر باهولادبعمامالاةفالخ

97٠لتثبتمتتمتتمتتمتمت...مرايتي.ةريغُل

64٠...مامآلاةعاطنعنيدنفنباجررخ١

96لتيتتمتتتتتتتتمتمتتتتتمتمامالالتقلةديكمريبدت7

ىلاةقراشملاءاملعباوج ع4اتةيرقملا

66.2٠........ةمامالايفًاعمطترهيتىلارصمنمبيعشلاحترا4

فخ



17١..........ةعاطلانعامهجورخونيدنفنباببيعشعامتجا٠

64١مامالانبانوميملتقنمكلذدعبعقواموقرشملانملسرلاةدوع1

رأكبذخألا١ احياتالا...لوميم

ثلاثلالصفلا
119............مهعمهيورحومامالانعةلزتعملانمةيلصاولاجورخ

١٠٠.١72١ةيلصاولاةبرامةسوفنلبجنمةيبرحلاةناعالامامالابلط١

االلالالااللا...ةزرابملاوةرظانملا7

17/8..........هبردغلادصقبةفايضللسابعلااباةلزتعملاءاعدتسا٠

اهلااتا...مامألااذهلىرخابرح6(

جوزت٠ 184.......كلذلهعمةلاسمينببرحوةتاولةليبقنممامالا

1/8.........ةسوفنلبجبهرورموجحلاةضيرفءاداىلعمامالامزع+

41١........كلذربخوجحلاىلاباهذلانممامالاةسوفنعنم١

94١...........-هللاامهمحر مامآلايهنيفةديبعيباةياكح8

افتت...سلبارطةنيدملمامالااذهةرصاحم4

االتا.نياقةنيدملمامالاركسعةرصاحم٠

98١.هدعبلبجلاىلًعالماعحمسلاهنييعتوترهيتىلامامالاعوجر١١

امهنعأشناموفلخهنباةيالووهللاهمحر حمسلاةافو

44٠يااا...هاسقلانم

00٠..فلخةلأسميفةسوفنلبجىلاهللاهمحر مامالاباوج

:عبارلالصفلا

هللاهمحر سابعلانببويأةيالو أ٠١٠..............لبجلاىلع

١7١



:سماخلالصفلا

أ(.2.........لبجلاىلعهللاهمحر ديمحلادبعةديبعيبأةيالو

؟07......هيلامامالاباوجوفلخلعباتلادسفملاسناينباةياكح١

الكاا...نامعماماىلاباوج7"

ل6٠.........هلعهللاىضرهملعرادقموهدالواوهتدمددعوهتافو" 

اذهلامع؟؛ لاقيلامالالام1................مامالا

:سمداسلالصفلا

-باهوزلادبعنبحلفامامالاةفالخ اال...اللاامهمحر

18.2........فلخعمهللاهمحر ةديبعيبالىلوالاةبراحملا-١

"1400002...فلخعم هنعهللايضر ةديبعيبالةيناثلاةبراحملا" 

136..-هللاامهمحر ةديبعىبادعبلبخجلاىلعبويانبسابعلاةيالو

سنمامالااذهءاهد١

عمحلفامامالالاوحا7 1409اناتت.ةلرلملا

لاقااااةرغشإل

دعسةمالعلاربخوةعاطلانعجراخلاتافنبفورعملايسوفنلاجرفربخ4

64٠يي.يتتيتتتت.ممتيتممتت.تتمتتيتيهعمسنوييبأنب

حلفامامالاباوج-٠ 153.تافننأشيفنيملسملاىلا-هنعهللايضر

- 106........تافنقحيفنيملسملاىلاحلفاماماللةيناثلاةلاسرلا

؟07/......تافنىلااهلسراهللاهمحرحلفاماماللةثلاثلاةلاسرلا١

همحر-ديزنبرباجمامالاناويدهخاسنتساوقرشلاىلاتافنبوره8

نمهللا الققاااااا.هادعببةفيلخلاةبتكم

١/١



ةمالعلاهيلوتبهللاهمحرحلفاماماللنيملسملانمةارشلاناحتما4

اكتنتميلاااءاضقلامكحم

حلفامامالانمةماعلاةحيصنلا٠ تحتناكنملكىلاهللاهمحر

لالالايااا...نيملسملانمهئارل

الااةنعهللايضر مامألااذهلامع-١١

7777.....ةسوفنلبجىلعهللاهمحر نابأرذىباةمالعلاةيالو٠

2177......-عيمجلاهللامحر هدالواوهتدمددعومامالااذهةافو٠

:عباسلالصفلا

حلفانباركبيبامامالاةفالخ 171.........-هللاامهمحر

.....نتفلانماهنعشناموةفرعنبالركبيبامامالاةرهاصم-١ 177

؟78.ةيلاعلاهلامعابمامالالاوحانسححتودادغبنمناظقيلايباعوجر7

ةفرعنبانأشيفمامالاعمةمامالالاجرةركاذم' 

لالااااا.......كلذلمامألاهبنتو

الالفيتتتماااميللاتتااالا.ةفرعنبالتقربخ4

187.......مامالاعممهبرحوةفرعنبارأثبذخاللةنيدملالهامايق٠

يباوةسوفنبنجت+ هف...................ةنتفلاهذهلناظقيلا

مف................ةنيدملالهاعمناظقيلايباوةسوفنبرح١

اه..............ةنيدملاىلعةلاسمنباءاليتساومامالاجورخ8

حلفانبدمحمناظقيلايبامامالاةفالخ4 14.22...هللاامهمحر

أ41..............ةسوفنلبجنمةيبرحلاةناعاللمامالابلط٠

247ً.اهضنوًاداشراهتيعرعيمجىلامامالاةلاسر١١

الحك....................ةرظانمللةلزتعملاوةيضابالاعامتجا١

77



000143......ةرايخاومامالاعمجرعالاديبعيباةمالعلاةياكح١

الكهتانتت......مامألااذهبةسوفنقلعتةدش64

حماناا.....ةموفنلبجىلعسابعلانبحلفاةيالو

احح...............ءاضقلاهةكرتومامالاعميضاقلاةياكح

اذهعرو١١ ااا.مامالا قالالتتليليا

ةسوفنلبجىلع هّللاهمحر يسوفنلاسايلاروصنميبأةيالو8

لقالليبي...ةرابخإو

بحاصنولوطنباسابعلايباعمهللاهمحر روصنميباةبراحم8

١٠9...ا...ةرلرطنباىلاروصنميباباوج٠٠

مامالااذهنجسةياكح١ ٠٠٠٠١١7........ةذللاوةايحيفدادغبب

؟١١...........هعمنوجسملاناطلسلايخاعمناظقيلايباربخ ؟"

٠٠٠٠٠١١7...كلذدعبهعمهرابخاوناظقيلاىباقيفرلةفالخلادقع

بلط ؟؛ ١٠١٠...........هادغببةماقالاناظقيلاىبانمةفيلخلا

١١٠1تتتتمم.متتتمتتتمتمم.م.يت1........ةبيرغ_©

كاتاااا...ةتدموهدالواددعوهتالو7

:نماثلالصفلا

ما.........هللاهمحردمحمنبفسويمتاحيبامامألاةفالخ

مامالاةعاطنعقورملايفنيدسفملاضعبيعس١

اكتا....ةنعاشناموهايأةيفنو

جورخ اتتتاتاةنيذملانممامالا

أليتلتاتيةنيدمللمامالاةرصاحم ؟

7



2777........مامالامعحلفانببوقعيةمالعللةيندملالهاةعيابم ؛

16.يبلاناتيايالاالابوقعيهمععممامالارحم

19ايتنتيتا.معومامالانيبحلصدقع71

بوقعيبورهومامالاةفالخىلعنيملسملامومععمةنيدملالهاعامجا

الليتتيتايتتبتييتالايلال..سلبارطىلا

2.777.....نيملسملانمعامجالابةنيدملامتاحيبامامالالوخد8

٠77..........فلخنببيطلاعمهللاهمحر روصنميباربخ4

ةسوفنلبجىلعهللاامهمحر سابعلانبحلفاةمالعلاةيالو٠

71٠ينيبتلتلتمتيماللاتللاااتللاااا.(ولام)ةعقاوو

7تاتا...ةموقنعمبلغالانبالىرخاةعقاو-١١

738مامالااذهةدميفةعمجلابطخوترهيتببهاذملابابرالاوحا

ط1ينيبتيتيبتابيياا....ميكحتلاةبطخ١

لا.اتتتللتيتا...ة4تدمددعومامالااذهةافو86

:رشاعلابابلا

746.......اهيلعةعيشلاءاليتساوترهيتنممتسرينبكلمضارقنا

ط1اللاةمحراحلفانببوقعيةمالعلاربخ١

:رشعيداحلابابلا

آ/ااااااااا.مكسريلبدعبترهيتيلونمضعبنايب

:رشعيناثلابابلا

6لاااااا......(تجرخالترهيتةنيدم)ءاثر
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:رشعثلاثلابابلا

976اااا.....ترهةترايزوبرغمل|ىففلؤملاةحايس

اكيبتتتتتمتتتت...تت.م.م.م.م...م...تت.تلم.لا.ةمتاحش

ضيف
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.:لاجرلاةقلامعبرخازيمالسإلاخيراتلا
تايصخش؛ةايحلانوؤشفلتخميف|

؛اهنيدبةزتعمءاهناميإبةيوقةزاتمم
يتلاتايصخشلاو؛اهتلاسرلةصلخم:

ؤ؛مالسإلامالعأنمربتعتانهاهلمدقن
هتلعفامانلدكؤي؛عتمماهنعثيدحلاو

ثيح؛لاطبألاءالؤهيفمالسإلاحور
ْءاهقفوءاملعاعيمجمهبتعفد

,ىلإنييسايسةداقو؛نيركفمونيثدحمو
ّرحبلاوربلايفراخفلاودجملاتاحاس'ٍ

؛نينمؤمللوهلوسرلوهللةزعلانوبلطي

ضتلفغالو,سردلاوثحبلامهدعقيمل|١ض
ض؛هللاركذنممهتنسلاتلمالو؛مهيولق!
ضالاقثواهامحاورفنو؛عجاضملااوفجف:

ضمهلاومأبهللاليبسيفنودهاجي
,؛ةحمسلاهميلاعتبمالسإلاف؛مهسفنأو

ْ:اجزمبوعشلاجزمةميركلاهئدابمو

ليكلرطقيأنمملسملكبعفدو؛ًابجع
ل:امثيحقحلاةلاسروهنيدةلاسريدؤي
إ.اليبسكلذلعاطتساىّنأودجو

ٍ!الزلاملالاغضل
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