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/1١6لح١[(“برا“

9ُ>؟نب7الوهه

ِوب
عوض2اردشرس»

يحانديسىلعهللاىلصوكج"5

نم«ةنجىوقتلاوةدابعلالعجوهيعادباجأنل؛ةنجلاهباوثيذلاهلدحلا

هرصنيفنيرئاسلاهبحصوهلآودجانديسىلعمالسااوةالصلاو«ةنملاوسنالا

اثيدحواميدقىدتقاوهبنمانمو؛اًثيثحًاريس

لميئلبلجلابناكلاغيلبلاح.صقلاليصالاسدئرلاخبشلاىناعددمفرماو

راثكألانمايلاخًاحرشةيرعبعلاحرشأنأيناعلايبهولاىذابالايئازعلادوجنبا

الماكاءاعديلاعدو.لوسرلاثيداحانملوقنملاىلعاردتملوقعملالئاسمنم

نيدلاىفخالاةقفاومبعافتنالاءاجراعدامىلاهتبجاف.ةرخآألاوايندلامعي
.اببا.

ىهو٠انيعسرمخلانمهيفاملكلبقينأو«بنذبانبقاعيالنأهللاتلأدو

لصالامالسالاموأعنممماجلاُعرشلانارلبحاصمهاربا5لشخيشلامظن

:الواو(عرفلاوٌ

ىلعديوشللكانأيذلايلرجدخلاكا ارحمتنأوىسفن
يرابتخالاليجلاىلعءانثلاكراوجىلاقاتشمومهمانأوكريفلالبرايكل

لعجا.هلالجلجهتافصانهىهولئاضفإاوهلاعفاانهىهولضاوفاللماشلا

ناطللاىطعيمكاهيفاموةنجلانمدعبءركاذانأاميدمىلعبراييتزئاج

يفةبغرلانماهيفامكيلعىنخباليسفنىلعديهشبرايتنأ«هتزئاجهيلعدراولا
امللءاجوأكباذعنماهريجتيأاهريجمتنأو«كباذعنمةبهراوكتنج
قلماماقمماقملانالرصحلاومامهالل«كل»مدقو.ءوصهدصبالكزراجوكًلاراج

ركاذيأهبلئاقوأهللئاقانأريدقتلاوةلالجلاظفلبالفاكللابمالكلاناك



6

ىلخيالهنا.ديبشىندمو.ديهشابريدقتىلعديبشنونيالنافعضىلعزوجبوهل

ثيدحءاجو.لعلاوءاقبالاوداجنالابءىشلكعموءىشلكيفوهفءيشهنع

نريهنعءاجو«هثدحلاءاعدلالضفاوهللاالاهلاالركذلالضفاوجيبهنعلصتم
هللاالاهلاالوءالمتهللدمحلاولامعالافصنيأ«نازبملافصنحيبستلا»الصتم
هيلامفرامالاثيداحالانمركذاالو«هيلاصلخمىتحباجحهللانودالسيل

لاق.كاذوحنوأنالفيتربخأنالفينربخأوأنالفنعنالفنعدنسبنكي
لكىلعوهودمحلاهلوكاملاهلهلكيرشالهدحوهللاالاهلااللاقنمد

مالسلاهيلعليعايسادلونمسفناةعبرأقتعآنكنكتارمرشعربدقءيش
يفهلهللاقتفالاهناسلاهباقطانهبلقاهباقدصمهحوراهباصلخمطقدبعاهلاقامو

ىتحاًعتفءامسلا هلاهجويأ-هيلاهللارظندبعلقحوضرالانماهلاىلارظني

ىلاهيلعءانثلاكهتمحرتامدقم ماماتنمدةياوريفو«هلؤهيطعينأ ةكئالملا

نعديزنبرباجنعةديبعيبانعميبرلالاق«ةثيساهعمقبتملولمعهنماهقبسي
هلهلكبرشالهدحوهللاالاهلااللاقنم»لعهللالوسرنعةريرهيا
باقررشعلدعملتناكةرمةئامموييفرددقءىشلكىلعوهودمحلاهلوكاملا
ثالذهمويناطيشلانمازرحهلتناكوةئيسةئامهنعتيحموةنسحةئامهلبتكو

عيبرلالاق»كلذنمرثكالمعنمالاهبءاجامملضفأبدحأتأيلويسميىتح

ىلعلاقنم»27هللالوسرلاقةريرهيبانعديزنبرباجنعةديبعيلانع
دبزلثمتناكولوهاياطخهنعتطحةرمةئامهدمحبوهللاناحبسهتالصرمثأ
ناتبيبحنازبملايفنانليقثناسللاىلعناتفيفخنانمك»قرتهللالوسرلام«رحبلا
هللالوسرابتاقرذوبالاق«ميظملاهللاناحبسهدمحيوهللاناحبسنمحرلاىلا

هللاىلامالكللابحا»كيهللالوسرلاقفهللاىلامالكلابحابينربخأ
هللابتكهدمحموهللاناحسلاقنمابنيهللالوسرلاق«هدمحموهللاناحبس



0

اهبهلناكهللاالاهلااللاقنموةئنسحفلانيرشعوةعبراوةئسحفلاىتئامهل

نا»لاقهللالوسراباذهدعبكلهنفركلجرهللاقف«ةمايقااءويهللادنعدهع

هللامعننمةمعنلاموقتفهلقئالليجىلععضووللمعلابةمايقلامويينأيللجراا

لاقنم»للاق«هتمحربهللالواطتيناالاهلككلذدقنتستداكلجونع

ةرمةلامهدمحموهللاناحبسلاقنموةنملاهلتبجووأةنجلالخدهللاالاهلاال

اذاهللالوسراياولاق«ةئسحفلانيرشعوةعبراوةنسحفلاةئامهلهللابتك

هتلقتاللبجىلعتعضوولتانسحلابءيحيأمدحأناىلب»لاقدحأانمتالرمال

لاقنم»للاق6هتمحربكالذدعببرالواطتيمثالببهذتفمعنلايح5

بهذلبجنمهللاىلابحأيههوةنجلايفةلخثهلتسرغهدمحموهللاناحبس

دبزنمرثكاتناكناوهبونذهنعهللاطحاهلاقنموهللاليبسىفلجرلاهقفني

اهناقهدمحبوهللاناحبسبكيصوأىنبابهنياللوقيمالسلاهيلعحوناكو«رحبلا

هيلعهللاىلعلاقهدمحبحبيالاءيشنمناوقاخلاقزرياهبوقلخلاةالص

بوتأوهللارفغتساهدمحبوميظعلاهللاناحبسهدمحيوهللاناحبسلاقنمللسو

هللاىتلبىنحاهبحاصهلمعبنذاهوحمبالشرعلابتقلعمثاهلاقاكهلبتكهيلا

هللدجلاوهللاناحبسلوقانالدٌيكَيلاق«املاقمكةموتخميهوةمايقلاموي
ىلعرمةريرهوبالاق«سمشلاهيلعتماطامميمابحأربكاهللاوهللاالاهلاالو

امارغتاق«سرغتيذلاامةريرهبأايدلاقفاسارغصرغااناوبهللالوسر

ريكاهللاوهللاالاهلاالوهللدمحلاوهللاناحبساذهنمريخىلعكلداالاولاق

هيلعهارباتيقل»نبهللالوسرلاق«ةنجلاىفةرجشةدحاولكبكلسرغي

ةنجلانأمربخاومالسلاىثمكتمأأرقادجحايلاقفيبىرساةليلمالسلاوةالصلا

الإهلاالوهللدمحلاوهللاناحبساهسارغناوناعيقاهماوءاملاةبذعةبرغلاةبيط
لملاق«اهسارغنماورثكافميظعلايلملاهللابالاةوقالولوحالوربكاهللاوهال



(ه)

ركأهللاوهللاالاهلاالوهللدمحلاوهللاناحبساعبرأمالكانمىفطصاهللازا»

هللالاقنموةثيسنورشعهنعتطحوة:سحنورشع4تيئكهللاناحبسلاقنمش

ربكا نمنيملاعلابرهللدحلالاقنموكلذهللاالاهلااللاقنموكالذلاف

لاق«ةثيسنونالثهنعتطحوةنسحنوثالثهلتبتكهسفنلبق رطشروبطلا»ّثب

ءامسلانييا٠الوأناثلمبهللدمحلاوهللاناحبسونازبملاالمتهللدمحلاونامبألا

قلخ»جربلاق«هيلاصاخمىتحهللازودباجحاهلسيلهللاالاهلاالوضرالاو

للهوهللادمحوهللاربكنمفلصفمةامالثونيتسىلعمتتاىثبنمناسنالك

وأاعوأةكوشوأنيحلدملاقيرطنعًارجحلزعوهللارفغتساوهللاحبسوهللا

دقوذلموييشمياافةلامالثونيتسلاددعركشملانعىبلوفورعملابرمأ
ىنماعهللالوسرإبلاقفيعهللالوسرىلايبارعا.اج«رانلاهسفننعحزحز

هللدمحلاواريكريكهللاهلكيرشالهدحوهللاالاهلاالق»لاقهلوقأامالك
ءالؤهلاق«ركحلازوماللابالاةوقالولو>النيملاعلابرهللاناحيسو|رثكأ

-ءالؤهنافىنفاعوىنقزراويئدهاوىنحراوىلرغغامهللالق»لاقىلايبرا

هيلعهللالصناكو«تلعفدفةدحاولكباوجيفكلّّفلالوقيوكترخاوكايند

ليلهنلا»لاقهللالوسراييامليق«تاملاصلاتايقابلانماورثكتسا»لوقيملسو

هللالوسرلاق«ميظعلايللاهللابالاةوقالولوحالوندحلاوحيبستلاوريبكتلاو

ضحودعهللالوسرايلجرلاقفرانلانمي«كنجاوذخ»سوهيلعهللاىلص لاق

مكاهللاوللاالإهلاالوهَلدحلاولاناحبسارلونكاوال» ةمايقلاءوينمتأينيمار

ةرحشلاطحنمكاباطخلانططحبنهوتاملاصلاتايقابلانهوتابقعموتابنجب
ىعموتايجنمىورنوماماتامدقمتابنجمىنعمو«ةنملازونكنمنهواهقرو

هللالالج_:رمنوركذتاممنا»ملسوهيلعللالصلاكارونميأتتابقعم
كذتلحنلايودكيودنطشرعلالوحنكيديمحتلاوليلبملاوحيبستلا
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لاغاذإدبملانالجووعهللاباتكيفكلذقيدصتبمكانيتاثيدحمكتلدحاذا

كامنهباعضبقهللاكرابتوركالاوهللاالاهلاالوهللدجلاوهللاناحبس

اورفغتساالاةكئالملانمعجىلعنيبريالنهبدعصوهحانجتحبنيمضف

زعهلوقالتمثنهمملاعوهوهللانهبرمخييانحرلاهجونهبءيجبىتحنيلئاقل
هياءىلصهللالوسرذخا(هعفربحلاصلالمعلاوبيطلاماكسلادعصيهيلا)لجو

هللاناحبس»لاقفضفتنافهضنفنمثضفتيلفهضفنيضفهّصْعفًانصغسو

مكاهللاوهللاالاهلاالوهللدملاو لصذاك«اهقروةرجشلاضففنتاكاياطخلاضفاتر

أولا«موالكالمعدحألثملمعينأ1دحأعيطتسياما»لوقيلسوهيلعهنا

اذاماولاقهعيطتسيكلكءوالككلذلثملمعينأعبطتسبنموهللالوسراب

هللالاهلاالودحأنممظعأهَلدحلاودحأنممظعاهللانحبس»لاقهللالوسرإ

هللاناحبسلاقنم»لسوهيلعهللاىلصلاق«دحأنممظعأريًكاهللاودحأنممظعأ
هللدحلاو ىلاعتهللالاقريظملايلعلاللابالإةوقالولوحالوركأهللاوهثلاالاهلاالو

شعفرحلكبهلبتكو1قساويدبءيلسأ متررماذادسويلعهللاىلصلاق«تانسح
مترلاامواولاقدجاسملالاقةنجلاضايراموهللالوسرإباولاقاوعترافةنملاضايرب

ملوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق«رمكأهللاوهللاالإهلاالوللدجحلاوللاناحبسلاق

رثكأدحأاموءارضلاوءارسلايفهللانودمحبنيذلاةنجلاىلاهبىعد»نملوأ»

الاهللدجلالاقفةمعندبعىلعألامعنأامدإسوهيلعهللاىلصلاق«هللاىلاريذاعم

هللادبحفةمعزبدبعلعامعنأامدةءاورين«هبونذنارفغاتالئاهلاةنافاهركشىدا

لونتةيربوجتناك«تمظعناوةمعنلاكلتنملضفأكلذناكالااهنلعلجوزع

انأوراهنلاىحضأنأدعبمجرمتمويسوهياءىلصهللالوسريدنعنمجرح

لاقفمعنتلق«اهيلعكنقرافىنلالاحلاىلعتازام»لاقفلجوزعهللاحبساةسلاج
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رهنزولمولاذنئمتاقامتازووأتارمثالثتالكمبأكدعمتاكدقل»

دادموهشرعةنزوهسفنءاضروهقاخددعهدمحبوهللاناحبس نبدعسلاق«هنامك

ىمحوأىواهيدينيبوةأرماىلعلسوهيلعهللالصهللالوسرلخدصاقويبا

كلذنمكيلعريأوهامكربخاالأ»لاقفهبهللاجبستةبحفالةعبراوحن

ضرالايفقاخامددعهللاناحبءامسلايفقلخامددعهللاناميسلاةفلضفأوأ

كلذلثمربكأهللاىلاخوهامددعهللاناحبسكلذنيبقلخامددعهللاناحبس

«كلذلثمهللابالإةوقالولوحالوكلذلثمهللاالإهلاالوكلذلثمهللدحلاو

جلاكلبرايلاقّسلادابعنمًادبعناةلسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق ىغبنياكد

ىلاادعصفاهنابتكيفيكايرديلفنيكللابتاضعفكناطلسميظعوكبحولالل

املعأوهوهللالافاببتكنفركىردنالةلاقملاقكدبعناانبرابالاقفءامسلا

ملتعوكهجولالجليغبنيادجحلاكللاقبرايلاقيدبعلاقاذامو_هدبعلاق

اهابتك١املىلاعتهللالاقفكناطاس اهمهبزجافيناقليىتحيدبعلاقاك لوسرلاق

ىلعهيفاكرابمًابيطًاريثكًادمحنمملاعلابرهللدحلالاقنمملسوهيلعهللاىلصهللا

نسحمالانبرةظفحلالوقتفتارمثالثهديزميفاكبوهميعنيفاويًادمحلاحلك

نأمهيلاللايحويفهبتكنفركيردناموكدمحوأاذهكدبعركشدقامهنك

لاقفسوهيلعهللاىلعيبنلاىلالجرءاجيردخلاديعسوبألاق«لاقاكاهوبتكا

نإ»لاقتمالسلاهيلعليربجلزمينالصيفهنوءعدأرمخءاعدلايأهللالوسران

ةلكقاخلاكلوهلككلملاكلوهلكدملاكللميلاةالصلايفلوقتناءاعدلاريخ

لوسرلاق«هلكرشلانمكبذوءاوهلكمحلانمكلاسأهلكمالامجريكيلاو

ىلصهلل يذلادحلاوهتمظعا-يشلكعضاوتيذلاهللدجلالاقنمدلوهيلعهللا

لكلتسايذلاهللدمحلاوهكللملءيشلكلذيذلاهللدحلاوهنزعلءىشلكلذ

هللادنعاماهبباطياهلاقفهتردقليش فلااهبهلمفروةنسحفلااهيهلهللابتك
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تعوسةريرهوبألاقةمايقلاموبىلاهلنورذغتسيكلمفلانيعبسهبلكووةجرد

نأكالملااهمظعافًاريثكهللدمجلالجرلاق»لوقيملسوهيلعللاىلصهللالوسر

دبعلالاقاذإ»ةياوريفو«يدبعلاقاكايتالاقفرعولجهبرابيفمجارفاهبتكي

لوهيلعهللاىلصلاق«اريثكينحريدبعلاوبتك!ىلاعتهللالاقًاربثكهللدمحلا

تأيملهدمحبوهللاناحبسيسمنيحوحبصينيحلاقنمل لضفابةمايقلامويدحأ

ةئامحبصااذالاقنم»ةباوريفو«هيلعدازولاقاملثملاقدحاالاهبءاجامم

دبزنمرثكأتناكناوهبونذترفغهدمحبوهللاناحبسةرمةئامىسمأاذاوةرم

هلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالاهلااللاقردهلوهيلعهللاىلدلاق«رحبلا

ىلعوهودمحلا هلتبتكوباقررشعلدعهلتناكةرمةئامموييفريدقءىشلك

تأيموكلذهمويناطيشلانمازرحهلتناكوةئيسةئامهنعتيحموةنسحةثام

حبصينمحلاقنمدلسوهيلعشاىلصلاق«ةنمرتكألمعلجرالاهيءاجامملضفابدحأ

دلكلفكلكيرشالكدحوكنهكقلخنمدحابواةمعننمىفحبصأاممهمل

لاقهتليلركشىدأدقفيسبنيحكلذلاقنموهمويركشىدأدقف«ركشلاكلو

هفنىرتشادقفةرمفلاهدمحيوهللاناحبسحبصأاذإلاقنم»لوهيلعهللاىلص

هيلعشلاىلصللالوسرلاقبدنجنبةرمسلاق«هللاقيتعهمويرخآآناكوهللانم

الودحلاوهللاناحبستأدتبانهمابكرضيالعبراهللاىلامالكسلابحادملسو
ربكاهللاوهللاالاهلا باوهلحتفتهللدمحلالاقنمداعوفرمريمعنبهللدبعلاق

هباوثىلايعتنيالىلاعتهللحيبستلاوضرالاوءامسلانيبامالمريكتلاوءامسلا

ىلصهللالورلاقهنعىلاعتهللايضرباطخلانيزمخلاق«ىلاعتهللانوددحأ
هلوكلملاهلهلكيرشالهءدحوهللاالاهلاللاقفقولالخدنم»سوهلعهلل

يدقءىشلكىنعودوريخلاهديبتوعاليحوهوتيعويبحيدسملا هلهللابتكر

نارعنالاخلاق«ةجردفلافلاهلمفروةئيسافاافلاهنعاحموةئسحفلافلا
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هللالوسراتولام«كنتنجلاوذخ»لافهمودىلعملسوهيلعهللاىلدينلاجرح

دملاوهللاناحبس»لاقرانلانمانتنجامواولاقرانلأنملباللاقرضحودعنمأ

موينيتأينماميظعلايلعلاهللابالاهودالولوحالوركأهللاْوهللاالإهلاالوهلل

كاذناحضاولاوكلذضعبريسفتمدقتدقو«تابقعموتابنجموتامدقمةمايقلا

اًفارغامادقنموبلأوجنعودءارونمتالوءعجنماىء**لوعتفملاممأةمدصن

هنينجبوةنجلاىلانيمحاصنمدقيىنعميثيللاوبألاقاكلعافلامساوأةطوحلايف

ىلعيبنلاىلاليفارسماءاجامهنعىلاعتهللايدرسابعنبالاق.هئظفحمورانلانم

الوربكأهللاوهللاالاهلآالوهللدمحلاوهللاناحبسدجالق»لاقوملسوهيلعهللا
لثموىلاعتهللالءامةئزوىلاعتهللالعامددعمظعلايلعلاهللابالاةوقالولوح

ًاريثكهللانبركاذلانمبتكلاصختسهلهللابتكةرماهلاقنفثىلاعتهللالعام
اكهنوئذهنعتتاسحنوةنجلايفسرغهلناكوراهنلاوليالاركذنملضفأناكو
سايعنال«هبلعلميلاهللاراننمدهيلاهللاراظنوهسايلاةردٌذلاقروتااحب

هللاناحب اولوقىلا_هعلهللالا_ؤفمهماعلقثفهلمحبةلمحلارماوشرعلاهللاقلخ

ىلاهللاناحبسرهدلالوطنولوقياوامجفهلمحمهلرسسيتفهللاناحبسةكالملاتااقف

دمملالوقىلاعتهللاهمهلامالسلاهيلعمتآسطعاملومالسلاهيلعمدلهللاىاخنأ
ةليلحةيناثةلكةكلالملاتااسقفكتقاخاذهلوكبركمحريىلاعتهللالاقفهلل
دمحلاوهللاناحبسرهدلالوطىلعاولاقةهذهىنااهمضفاهنعلفافتننإانايغبنيال

هللاىحوافمانصالاذخنانملوأهموقناكومالسلاهيلعاحونهللاثعبنأىلاهلل

هذهةكشالملاتااقفمهنعىضريفهللاالاهلالاولوقيناهموقرماينأحوىلا
نولوقياولمجفنبناهىلااهتمضفابنعلفافتتنأىغبنيالةفيرشةئيلجةئلاثةلك

هيلعميهارباهللاثعبناىلاهالاالاهلاالوهللدمحلاوهللاناحيمرهدملالوطىلع

تااقشلاذباحرفربك|هللالاقشبكسلاىأراملفشبكبءادفمننابرقلابهرمافمالسلا
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نولوقياواعجفتابلكللاءالؤهىلااهتمضفةفيرشةليلجةعبارةلكهذهةكالمل
يزلامالسلاهيلعليرمجثدحالفربكأهللاوهللاالاهلاالوهلادمحلاوهللاناحبس

ةوقالولوحالابجعنلسوهيلعهللاىلصيبنلالاقثيدحلااذهبسوهيلعهللاىلص
تالكلا»الؤهىلاةملكللاهذهمضامالسلاهيلعليربجلاقفميظعلايلملاهللابالإ

نالالاباهوهدهاجبناودعلافاخوهقفنينالالانضنمدوهمناالاق

وبألاق.هللدمملاوهللاناحبسورم|هللاوهللاالاهلااللوقنمتكيفهدياكي

هلاالوهللدمحلاوهللاناحبسلوقانال»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقةرير

هنعدللايذردوهسمنبأناكسمشلاهيلعتعلطامميلابحاريكأهللاوهللاالا

هللدمحلاوهللاناحبسلوقيًائسحًاضرقهللاضرتييذلااذنملوقيالئاسممساذا

هبقدصتإامدجب1نمينعب,نس>ضرقاذهلاقوركأهللاوهزلاالاهلاالو

ىلصيبنلاثح.ةقدصلالضفلذينيلقيلف لءجنةقدصلاىلعهباحصاملسوهيلعهللا
وهوملسوهيلعهللاىلصينلايدبنيبسلاجيلهابلاةماماوباونوقدصتيسانلا

لوقتاذافكيتفشكرحبكناملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهللاقفهيتفشكرحي

هبقدصتاءيشيلسيلونوقدصتيسانلاناهللالوسرإيةماماوبالاقفكلذدنع

ىلصيذلالاقفرمك١هللاوهللاالاهلاالوهللدمحلاوهللاناحبسيسفنيفلوقاف
ىلعهنقدصتتابهذدمنمكلربختايلكللاهذهةمامااءاا.ملسوهيلعهللا
:فنصملالاق*«نيكاسملا

اهريزخٍءوسلكنماملتاأفاًضرلانمليزامسقلااهلىوسأو

مستملاوامعنلانممظعلايأليزجلاىلعالامسقلايسننبراييطعتويأ
ءاوسالااهنعمنممكفكقلخنمدحأاهبهديربءوسلكنماهلمنامبرايكالاهنم

ةرخالاءاوسانماهتعنمدقتنافليزجلامسقلااهنلنااذاوامعنلانمةورذلااهلنا

هجولا_ديوستولامشاابباتكلاءاطعاوىلا,رعقلايناتفباوجنعفقوتلاو
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ءاوسلانمذوخاممستملاوةورذلاءاطعاؤاولاركوءاتلامذبيودلو.رانلالخداو

ليزجلاوبيصنلاومهسلامسقلاوراهنلامسّنمواليحاةورذوهودملاونيسلاحتفي

معنتنأكريغىلعاضراانممزايناكاملماعنالاىنءعلمةةفصانهاضرااو.ريفعلا

ىنمياضراانوكينازوجبوىقلحلاىلعهماعناىتعمبهللانأشيفاضرااقلطأهيلع

ًاموزاماظعأاذهوهيلاءوسنالوهبذعتالادحأىلعكاضرمزالنمذاباذعلاءاغتنا
حصبالو.يناثلاطرشلاىنعميفيناثلافالخبامنالادافأهنالةدئافمظعألوالاو

كلوقاىنعمالذاديعسلاةداعسبيلزالاهماعىتممتاذلاةفصانهءاضراابداربنا

ةداعبيلزالاكملعنومضمليوأتبالايلزالاكملعنمرفوالابيصنلاىنطعا

لعفلابلوأنماضرلارسقيافلعفلاةفصىلامالكبلامحريفمعنلاهئومضموديعسلا

اهيفهلاموةنجلابهلزعمهقلخوهريخةباتكبمياهرمأوةكشنإلملاىلاهيلعءانثلاوهو

ناعّتسملاهللاو

ِررمِىٍِبز

اهروج١سوفناللقحكدنعف القعمكسرفراديفاهلينوتو

قحكدنعهنالةنجلايهوكترابطراديفيسفنلايتآالقعملجويا
رانلانمةاجنلابلطامادارملاو.رمهقلاوجربلاك"اجمملالتعملاو.اهروجاسوفغنللا

ىلعلمتشيةنجلايفلزمبلطوأ يا(ناتنجهبرماقمفاخنملو)ىلاعتهلوقكلزانم

ِاساذا»ملسوهيلعهللاىلصينلالاقميظعتلاالتعمريكشتو.ةنجأىلعناتلمتثم

ايندلايفةدابعلايفنايوتسينيلجرلانإليقو«بركداوجهنافسودرفلاهولأسافهللا

برايلوقيفهلحنودرخألانوكيوةيلعلاروصقلايفامهدحأمفرةنجلاالخداذاف

تناوهتيطءافالعلاتاجردلايناأسيناكلوقيفانيواستوهوانأواذهكدبعتعفر

روجألاو.ريجمىنعمهنالريجمىلعيوستوتوتفطعو.رانلانمكريجانأيناأست
قحنأىلعحبكدنعقلعبوأحاأدتمملاوريخدنعو.قحلدبلامعالاباوث

مفارلوعفملاوالعافلالعفقحنأىلعوأربخأتلابجاوًادتبمروجاورمخ
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كلذوزوجبالثيحةبترواًظفلرخأتملريمضلادوعيالثاريخأتلابجاولاروجال
نالهللسدقرادةنملاىمسوىحبقلعتيسودنللوسوغنلاىلادياع«اه»هلوقنإ

هيلاسدقلافاضافهللابىهاهمراهطوةنجلايفبيعالوبويعلانمةرابطلاسدقلا

ناعّتملاهللاوىلاعت

اهريمسبحلكنماهلتناورهامكاسببلطآملاف
درفماظفاريخو(ظفلماعهنالخلاكدنعفهلوقلةدياعنيتقباسلاءاغلاكليلعتللءاغلا

يفاهروجأىسفنالتيناياسوّفنلاةلجنمهسفنةصحىلاةدياءوأىعمباطو

قاطمدارملاَ.كاوساليلهعملكناًادحاياًارماسمبلطأ1ينالاهئاعدوايام

برايتناورمقلالظيفوأالياثدحتلاةرماسملالصاوًاراهنوأاليلةاجانملا
اببرجمتناهلوقكلذكوبيبحياءاحلارسكببحلكنعاضوعيسفنريمس
رابخالاىلعنهؤاقبازوجبوبلطلاىنهميفورابخالاظفايفاهريفختنأهلوقو
ىثتسملاوينطعايالاموذتنأينغللوقيريقفكضررعتلاببلطلانوكيف
كاباالايأكاوسًارماسمبلطأمللصالاوهيقنيامامتهاىئثتسملامدقورماسمهنم
ًارماسملعجيواتمنماسموبلطالهنالوعفمكاوسلعجمرقينانمىلوأاذهو
ًارئاطهنمبيرقىأرفةضيغيفهللادبعيناكًادباعناىور.هنمالاحكاوسوالوعفم
كلذينىلاىلاعتهللاحوافهتروصنسحبوهبسناياهنمبرقفةرجشيفششع

كلمعنمءيشباهلانتالةجردكنطحالوقولخمبتدنأتسادباعلانالفالنامزلأ

هللامالكرثوينأ:بحمبسيافلاصخثالثهيفركتملنمذاعمنبىبحبلاق.ادبا
ىلعهللاءاقلز٠قلخلامالكىلع ميهاربالاق.قاخلاةمدخىلعهللاةدابعو.قلخلاءاما
ضارعالاىوسلوبقمكنم.ىشلكالياقتعمسذاةحايسلايفاناامدبمهدانأ

سنالانملاقفنبانملاقفليجنمالزانلجرهيفلو.تافامكلانبهودقانع

1نكيسناويندنعيالريرتاقةلزملاهذهتلنًةيودعلاةعبارالرقو.هللاب
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ةدحولاكتبجعأدقلهلتاقفهتمموصيفدباعبتررمدبزنبدحاولادبعلق.لزب

نمتحومالابتوالحوةدحولاتقذولاذهابلاق ,ةدابعلاسأرةدحولاكفن

ةلمامملاتصلخدولاافصاذالههلابسنالاوةدحولاةوالحدبعلاقوذيىتمتلق

هياعدووادىلاهللاىحوأو.ًادحاوارهمومهلاتراصاذالاقدولاوفصيىتمتاقف

ىلاعتهللةبحلانعدينجلالثسو.ًاثحوتمياوسنمواسنأتسميفينركذامالسلا

هللابفملكتناهناجانمبمطقناوهبركذبلصتاوهسفننمهتداراتيبهذدبعلاقف

و.هللامفتكسناو هيلعىدومىلاهللاىحوأ.ماحلاباقلابعادلاليملاةبحملالاقي

ءاملانمبرشبوراحشالاسورنملكاييئادحولاربطلاكنكىسومايمالسلا

تبتكيناىموماي.ىئاصعنمشاحيتساويلاسانتسالابجلافوكىلايوايوحارقلا

رهظنمطقالويريغىفلمؤينملمأولمعنعطقالوالمعينعردلمتأاليسفنىلع

بحانمحنضرعالويريغبنسأتسانمةشحونايطالوياوسىلادنتسانمدنت#م

يضرقيدصلالاقياوسابيبح نعكلذهلغشىلاعتهللاةبحخصلاخنمقاذنمهنعهللا

فرعنموهبحاهرفرعنمنسحلالاق.رشبلاعيمجنمهش>حواوايندللباطتلا

اهيفدهزاينذلا

اهريفخلجأألارداكقلغتىلاَمْبَحَمكيلاالا"ب!:جألو

ميظعلارادلاكقلخىلاءابلارسكببحيوكلاحكيلاالاقالاباجأمليأ

مهيلاببحبوطقفهللاىلادايعلاوعديهنأينعياهلهأرمغنعاهعنامواهظفاح

هللاىلادابملاحاماسوهياعهللاىلصلاق.مهيلاهللابيبحممهيلاةنجلابيبحموةنجلا

فاتلاوةلهلاءاملاباهريقحلجالاةحيحصلاةخذلالعلوهدابعىلاهللاببحينم

.ريخالا|ذهالادجأملنكلابيعنوكيفهمدقتبرقل.افلاوةمجعلاءاخلاباهريفخال

ابربخاىلاعتوهناحبسللانا:سابعنبالاقدقوعاطتساامبكيلفاعلانأملعا

ألاقيرابنا مطقيالّورخ نم_ىلا_كلاومايفزوبتلزالعولجهللالاقةدباكملابالا
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ل

ةاروتلايفبوتكمهبنمنببهولاق(ديكيفنانالاانقاخدقل)لاقو(رومالامع

نيلاصلاضبلاق.اوكبتملفكلانحنواوفاخبملفمكانفوخواوقاتشتملفكانقوش

افىرخالاتناكناوهللالضفنفاريخءاكبلابتكردأنافنكبالهللاوهناكبيف

راجرهلينلاكب
اهرورشايفراربإلللزاتماهتسنونانلافصواوعمتسافالا

لزانماهتعنونانملافصواوهمدافتاكذامقرعاذإواونتعاواوه'

ىلاهللاهحردلوقيفقاخلابدارملاوهكلافطالاومءاكنيذاكسمللاباطخلاوراربإلل

هببحننمبحيالعولجهللانالنودحوملاونوكرشملانوفاكسملاءاوسوكقلخ

ةدابعونايانمؤملادادزيورفاكلانمؤيلهيلامح.اعدقلخلاىلاهبيبحميننالقاحلاىلا

تءعنلاليقونيييتلاوهدحاوءيشتعنلاوةفصلاوفصولاو.كلذىلعلفطلاًاثنيو

ملاعوحبنالمشبلبهبناصتخيالةفصلاوفصولاوبراضومئامكريغتياممصاخ

ناسوماتلايفيذلاو.هتوعنلاقيالوهفاصوأوهللاتافصلاقيىناثلاىلعولضافو
امماوفصولاىثممًاردصمقلطتةفصلاناودخاوىنميناردصمفصولاوتعنلا
يهيأفوذحربخهنأهنمىلوأونانجلانملدبلزانموضايبلاوملعلاكتاذلابماقام

.تعنرارباللوميظعتللركنولدبلامدقتفطعلاولدبلاممتج|اذاهناكلذولزانم

ركبنانجلاوحرفلارورسلاوراربالااهرورسيفوذانجللاهيفيفريمضلاو.لزانم

راربالاو.باوثلارادةنجلادارملاورجشلاولخنلانمةقيدحلاىنعمبةنجممجميجلا

ىلعنوكيفرابعمجوأهلصأرايتعابرعهجوارابريلصأناكولوهظفلىلعمم

رصحللاهيفمدقو.دابعلاّوحوهللاؤ>ىدأنمربلاوباحصأوبحاصكنجوانيذه
نونوزحايندلايفميسالنانجلايفالارارالاةءاجرورسامىاءامهالاويئاضالا

ةعاطلاىلعربصلاقاشمىفمهفةبقاعلاءوسورانلافوخونبدللارمأبوبياصلاب
نملالجلارادنامثتانملاو.مهدابكأاهلاباذأهللاحرلاقاكىماعملاىلعريصلاو
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.نمىوأملاةنجو.رمحالاتوقايلانممالسلارادو.ضيبالاولولاليقوءارجحةؤاؤا

سودرغلاةنجو.بهذلانمميعنلاةنجو.ناجرملانمدلخلاةنجو.ءاضيبلاهضفلا

.نمنابابالميعنلاةنجوردلأنمندعةنجورونلانمباوألارادوناجرملانم
بهذنمةنبلاهؤانبوماعةيامسخخةريسماعنمبابلكيعارصبنيببعهذلا

اهروصقونارفعزلااهشيشحوروفاكلاورفذالاكسملااباروةضفنمةنبلو

نالانماضايبدشأاهؤاموؤاّوالااهؤابصحورهوجلانماهماوبأوتوقابلاوواول
رنوتانجلاميمجيفيراجلاةمحرلارهلةتساهراهنألضفأولسعلانمىلحأو

هلوقلموهيلعهللاىلعدمحمانديساتوقايلاوردلاراحشأهتفاحىلعرثوكلا

قيحرلارهنوليبسلسلاربنومنستلارهوروفاكلارهنو(رثوكلاكانيطعأانا)ىلاعت

رثكايهوىلاعتوهناحبسهللاالااهددعمالةريثكراهاهذهءارونموموتخملا

ةنجلاوهللاالااهماعيالموجنلاددعنمرثك|اهروصقكلذكو.موجنلاددعنم

دمللاالاهلاللوالابابلالعبوتكمرهاوجلابعصرملابهذلانمباويأةينامث

طورشااةلماكلاةالصلانيلسصملابابيناثلاىلعوسوهيلعهللاىلصللالوسر

ركنملانعنيهانلاوفورعملابنيرمآلابابعبارلاىلعونينذؤملابابثلاثلاىلعو

,نيقتملاجاجحلابابسداسلاىلعوتاوبشلانعهسفنميصعنمبابسماخلاىلعو

نملخديومحرلاةلصونيدلاولاري2تاريخلانولمعيومراصبانوضفينيذلا

رصحمالامنيعلاروحلانماهيفو.ابوتكمالمعلمعنمباوبالاكلثنمبابلك

زعهللالاقًادبأطنبالاممعنلانمايفرهقلاخىلاعتوهناحبسللاالاهددع

يهتشناماهبفو)لاقو(نوعدباماهيفمل)لاقر(قابهللادنعامودننيمدنعام)لجو

هناحبسميظعلالضفلاوذهللاانلمج(نودلاخاهفٍِأونيعالازلتوسفنالا

رانلاوةنجلاو.محرفوؤرهنااباهأنمهمركوهلضفضحمبنيماسملارشاعم©اياو

اهنمواهيفروحلامالكواهيفنادلولاوروملاوكالاموناوض,ثيداحألناتقراخم
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شرعيملافقسونانجلاىلعأسودرملاو.ناضمرااهنييزتوءادهشلانيجاوزال

قوفةنجلاوضرالاىلعءامسلاعافتراكسدرفلاىلعشرعلاكلذعقترملانمحرلا

رانلاظاقياثيداحاو.شرعلانيمىفةعباسلاءامسلاىقوفيهوىعتنملاةردس

ملسوهيلعهللاىلصلاقو«ةعمجلامويةنحلاهللاقلخ»اإسوهيلعهللالصلاقهوحبؤل

نمةنبلوءارمحةنوقابنمةنباوةردنمةنبلاهانبهديبندعةنجهللاىاخو

كسملاابطالبةضفنمةنبلوبهذنمةنبلو»هياوريفو«ءارضخةدجربز

دتلاقفينطناامللاقمثربنعلااهبارتوؤاؤللااهؤابصحونارفعزلااهشيشحو

ابلخديال»ةياوريفو«ليخبكيفينرواجبالىلالجوينزعولاقفنونمؤملاحلفأ
يرهللالوسرلاق«هلهأيفءوسلارقيثويدالورمخنمدم هديبًاعبرأهللاقلخ»

سوهيلعهللاىلصلاق«ناكسفنكىشلكسللاقرتمتاوملقلاوندعةنجوشرعلا
اذاوشرعلاطيطانوعم_ٍ!ابلهأنآوتانحلالضفااهناونائجلاقوفسودرفلا

ناوةجردةنامةنجلايفنا»سوهيلعهللاىلصلاقسودرفلاهواثسافهللالم

ةجردلذنيبةجردةيامةنجلايفلو«مهتعسوانهادحايفاوعمتجانيلاعلا

اهقيلاممواهررسواهماوبأواهتويبواهروداهنمةجردلوأضرالاوءامسلانيام
بهذنماهقيلاعمواهررسواهباوباواهتويواهرودةيناثلاةجردلاوةضفنم

دجريزوؤلؤلوتوقاينمابقيلاعمواهررسوابباوبأواهتويبواهرودةثاثلاةجردلاو

ةنجاايف3سوهيلعهللاىلصلاق«ىلاعتهللاالايهاملعبالةجردنوعسنوعبسو

قلغأمهرخآلخداذافنومئاصلاالاهلخديالنايرلاىسيباباهيفباوياةينام
ملطتيحةبونللحونفمبابوةقلغمةعبسباوباةينامثةنجلل»لاقودحأهنملغديل
اذاىحضلابابهللاقيابابةنجلايفنا»لسوهيلعهللايلصلاق«هوحمنمسمشلا

كباباذهىحضلاةالصىلعنوموادينيذلانيادانىدانةمايقلاموينأك

حرفقلابابللاقيايابةنحالنالبوهيلعلاىلصلاقو«لاةمحربهواخداخ
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نولخدييذلاىتمأباب»مالسلاوةالصلاهيلعلاق«نايبصلاحرفينمالاهلخديال
مهكانمداتىحههياعنومحدزملمهن5انالثدحلاباراةراسمهضرعةنحلاهنم

نمةنبلةنحلاءانبيف»لاو«نيدسعبسةريسمنمعارصملنيبلهناوزيفو«لوزت

نارفعزلااهبارتوكسملااهطالموتوقايلاوولولااهؤابصحوبهذنمةنباوةضف

رسكلابطالملاو«هبابشىنفيالوهبايثىلالتوبالداخبوسايبالمعنيابلخدينم
نببلمجييذلانمطلا طئاحلاطاحاهللانادلسوهيلعهللاىلصلاق.ءانبلايفنمننبللا

راحشالاابيفسرغوراهنالاايفقش2هّصفنمةنباوبهذنمةئبلةنجلل

للاىلصلاقو«كولملالزانمكابوطتلاقاهترهزواهنسحىلاةكشإلملاترظناملف

لثمكسملااهمطاحادقوروفاكلاروخصابضرأهاضيبةنجلاضرأ»لسوهيلع

سمشالودربالوةنجلايفرحالدراسوهيلعهللاىلصلاقو.ابلهأنمهللاانلعج«لمرلا

نوري.كفرغلالهانوريلةنحلالهأنا»ملسوهيلعهللاىلصلاق«رقالو

كلتهللالوسراباولاقمهنيباملضفلابرغواقرشقفالايفةرئاغلاياركلا

اوقدصوهللااونمآلاجرهديبيسفنىذلاوىلبلاقمريغاهفايالءايينالالزانم

اهنطابواهلطابنماهرهاظىريافرغةنجلايفنا»سوهيلعشاىلصلاق«نيلسرملا
تابوماعطلامطأومالكللاباطأنمل»لاقهللالوسرابنملاولاق«اهرهاظنم
هللالصلاق.مالكللاباطأهلوقدعبمالسلاىشفأوةياوريفو«ماينسانلاواما

نمافرغةنجلايفنالاقهللالوسرايىلبانلقنانجلافرغبكربخاالأ»ملسوهيلع
تاذللاورعذلااهيفاهرهاظنماهنطابىرييكايلطابنماهرهاظىريرهوجلافانصأ

نمللاق؟قفرغلاهذهناهنالوسرابالق٠تقمنذاالوتأرنيعالامفرشلاو

هللالوسرايانلقفماينسانلاوليللابىلصومايصلامادأوماعطلاممطأومالسلاىشفأ
هتفهيلعدروأهيلعسفهاخأيقلنم.كلذبكرمخاسلاق8كلذقيطينم
نموناضمررهشماصنمو.ماعطلامعطادمفهلابعوهلهأمط|نمو٠مالسلاىفا

ِ



(0١)

ةعامجيفةادغلالصوةريخالاءاشعلاىلصنمو.مايصلامادأدقفمايأةنالثرهشلك

موهيلعناىلصلثسو«سوجملاوىراصنلاودوهسلاماينسانلاوليللابىلصدعم

كلذيفةؤاؤلنمرصق»لاقف(ندعتانجيفةبيطنكاسموإفىلاعتهلوقنع

ءارضخةدرمزنميبنوعبسرادلكيفءارمحةتوقاينمًارادنوعبسرصقلا
نميولنوعبسةدئاملكىلعةدئامنوعبسربرسلكىلعريرستيبلكيف

مويلانمةودغلكيفنمؤملاىطعيوةفيصووًافيصونوعبستيبلكيفماعطلا

ةؤاؤانمةنجلايفنمؤملارادهرإسوهيلعهللاىلصلاف.مجاهلككلذىلعينيانه
لاق«ناجرملاوؤاؤالابةقطنمةلحنيعبسهعبصابذخأيلاحلاتبنتةرجشاهحطسو
ةحتفمباوبأاهدجربزنمفرغاهيلعادمعلةنجلايفنا3سوهيلعهللالص
يفنوباحتملالاقف؟اهنكسينمالوسرايانلقيردلاٍبكوكلايفضياكءيضت

انرغتنملايفنادإسوهيلعهللاىلصلاق«هللايفنوقالتملاوهللايفنواذابتملاوهللا
+ابلهأابلخديفيكهللالوسرابليقاهتحمنمدامعالوابقوفنمىّيلاعماهلسيل
4يهر.هللالوسرابلبقهللانذابمهماسجأمظععمريطلاءابشأهيلانوريطيلاق
ىنبناضمرنمتوكسوتاصنايفًامويماصنم»دبيلاق«ماقسالالهأللاق
ةرحشلهنجلايفنا»ربلاق«ءارضخةدجربزوءارمةتوقاينمةنجلايفنيبهلهلا
كلذملف(دودمملظو)تشنااوءرقااهعطقيالفماعةئاماهلظيفباراريسي
سومىلعةاروتلالزنُأيذلاولاقفهنعهلليضرابمك هللالصدمحمىلعنآرقلاوى
يفاموًامرهطقسبيحلبامةرجشلاكاتلصابرادامكارالجرنأولامهلعإسو

ةريسمىلوطةرحشالاق«هديباهسرغاناوابلصأنمىرجبيالارهنةنجلا
ابقاسوالاةرحشنمامهولاق4اهماك|نمجرخمةنجلالهأبايثماعةئايسمخ
رمحأبهذابركرضخأدرمزنماعوذجةنجلالخن3كَلاق«ابهذنم
؛لسملانملحأونمملانمايدشألالقلالاثمأاهرمثوةنجلالهأباثاهنعسو
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دوقنعلاوىرخااهناكمتداعةرمئتذخأامكاهعرفىلااهنصأنمضيضنهلمجعال
ىقتفتلاعتهللالوقىنوطاهللاقيةرجشةنجلايفنا»ّيَجلاق«اعارذرشعىننا

رحشلاعلاقبايثلانعو«اودارأاكجرسممجامسرفبقافنتفءاشامبىدبعل

ةنجلايفةرجشلتسرغًاعوطتاموماصنم»نعلاقىلوطةرجشناصغأنمةنجلا

هنمهللا_همعطيلمعلاةوالحكهنوالحوحافتلانممخضأونامرلانمرغصأاهرمن

«ينوطةرجشابيفمعنلاقةهكافةنجلاىفأهللالوسراي:ينارعألاق«ةمايقلامون

تيتألهنكلوكضرأرحشنمايشهبشتتسيل3لاقهبشنانضرارجشيألاق

ممدحاوقاسىلعتبنتةزوجلاىعدتماشلابةرجشهبشتاهنافلاقاللاقماشلا

اهمتطاحأامكالهالبانمةعذجتلحنراوللاقاهلصأمظعأاملاقاهالعأرشتني

بارغللرهشةريسملاقهنمدوقنعلامظعاملاقمعنلاقبنعنماهيفلهولاق

لاقاهظعهمنغنمايشكوبأحيذلهلاقهنمةبحلامظعأاملاقرفالومقال

هيفىورتاولدهنمانليرفأمثاذهيشبدالاقفكماهاطعأفهباهاخلسفلاقمعن

ةثرملاىأ«كتريشعةماعومعنلاقيتيبلهأوىنعبشتةبملاكالتنافلاقانتيشام

نآَحلاق«مجعاهلسيلًاعارذرشعولااهلوطةنجلارامننمةرقلانادكُللاق

هجوىلعةحباسلاهناهللاوضرألايفدودنيكةنجلاراهنأنأنونظتكلما

ألاامهللالوسرايتلقرفذألاكسلااهنيطوالامايخاهاتافاحضرألا رفذ

رهنةنجلايفنا»للاق«هعمطلخاليذلالاق نمبابقهيلعخديبلاهللاقي

لجربحعاذافخديبلاىلاانباوقلطناةنجلالهألوقيتاتبان«راوجهتحنتوقاي

ارهنةنجلاىفنا»ربلاقىرخااهناكمتبنتوهعبتتفاهمصعمسمةيراجبمهنم

نوعبرأايفةفوجمةردنمنمؤملارادنا»جتلاق«راكبألاىراوجلاتبني

واللابةمظنمةلحنيعبسهيعبصابذخأيفبهذيفللحلاتبنتةرحشابطسويفاتي
ىنوطىلاهبقاطناالاةنبلالخديدحأنمكنمام»لعلاق«ناجرملاودجربزلاو



(١)
بسسلبيب يهتيس_سسسسسمسسيسلسسسبب

رضخأءاشناورمحأءاشناوضيبأءاشناكلذيأنمذخأيفاهماكأهلحتفنتف

نا»جنبلاق«نسحأوقرأونامعنلاقياتشلثمدوساءاشناورفصأءاشناو

ىلعنادكثرلاق«نولنيعبسهتءاسنمنوكتفةلحلاسبليلةنجلالهأنملجراا

لدعتةلملاوبرغملاوقرشملانيبامءىضتةولوايندأناوناحبتلاةنجلالهأ

لاق«اميمجايندلاللجب قلخموينمةنجلالهأيلحغوصاكلمىلاعتهللنادجت

غلبثيحةبلحلاغلبتوسمشلاءوضببهذليلحجرخأولوةعاسلاموقتنأىلا

ضعبكحضفجينماقلخاسوهيلعهللاىلصهللالوسرلجرلأسو«ءوضولا

لاقمثاملاءلأسيلهاجنمأنوكحضتممٍلسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفموقلا

.قواخمهللاىوساملكوقواخمهنموغوصمهنماهياحوةنجلارمناهنعقشنت3نيترم
'ىبريالاقفرظنفابيلارظناوبهذاليرعجلالعولجلاقةنيلاهللاقلخامل
بهذاليربجايليرمجللاقمثهراكملاباهفحمثابلخدالآدحأاهمممسيالكتزعو

ابلخديالنإتيشخدقلكتزعوىبريالاقفاهيلارظنفبهذفاهيلارظناف

رظنفبهذفايلارظنافبهذاليرمجللاقراسلاهللاقلخالودحأ

تاوبشلاباهنحف.ابلغديفدنحأاممسيالكتزعويرىألاقفايلا

تيشغخدقلبرايلاقفايلارظنفبهذفاهيلارظنافبهذاليرمجايلاقمث

ءامسلاىفاهلوطةفوجمةنجلايفةمرحلا»ْمكُنَبلاق«الخدالادحأىتبيالدنا

«نمؤملاْمنهبلعفوطينورخامئارباللهأنمؤمللاهنمليملكىفاليمنوتس
بهذنمعارصمفالآهمنرأاملحسروفخسرفةفوجمةردةمدخلاضياليقو

.نا3ٍلسوهيلعهللاىلصلاق«ردنمابابنوعبسابيفةدحاوةؤاؤلةميخلاًاضياليقو
'مويماصنملمعلانمىلحاونمملانمًضايبدشابجرهللاقيًارهنةنجلايف

.ردققاسىلعةرجشةنجلاىفناامهنعهللاىضرسابعنيالاقهنمىقسبجرنم
لهاابلظىفنوثدحتيةنجلالهاجرخيفماعةئامابلظىفريسلابكاراادجيام



(١)

احبرهتلالسرعفايندلاوهلكيومهضعليعتشيفابلظيفنوندحترفمرمغوفرغلا

ارحثيااوبالاق«ايندلاىفناكوهللكبةرجشلاكاتكرحمةنجلانم
ىحبنبدمانثدحفسوينامهارباانتدحرفمجنبدمانثدحلضفلانبدم

لوسرايانلقةريرهيبأنعيناطلادايزنعيفوكلادايزلانبةزمحنعلضفلانيا

نمةنبل3لاقاهؤانبامةنجلاءانبنعانربخأانلق«ءاملانم»لاقةنجلاتقلخممنأ

ولالااهاصحونارفعزلااهبارتورفذألاكسملااهطالموةضف_ءرمةنباوبهذ

ىفالوهبايثىلئالوتوميالودلخموسأبيالومعنيابلخدنموتوقايلاو
مئاصلاولداعلامامالامهنوعددرتالةثالث»سوهيلعهللاىلصءيبنلالقمثهبابش

لجبرااهيلارظنيفماغلاقوفمفراهناقمولظملاةوعدورطفيلربح

لضفلانبدمانثدحلاق«نيحدعبكنرصنالىلالجويتزءعولوقفهلالج

نبليعمساانثدحلاقىقسوبنممهارباانثدحلاقرفعجنبدجانثدحلاق

ملوهيلعللالصينلانعةريرهيأنعةملسيأنعورمعنبدمنعرمعج

(دودمملظو)مشنإاوءرقاماعةباماهلظيفبكارلارهسيةرجشةنجلايفنا»

نإاوءرقارشببلقىلعرطخالوتمدسنذأالوتأرنيعالامةنجلايفو

ةئايفمكدحأطوسمضوملو(نيعأةرقنممهليفخأامسفنزمنالف)مش
دقفةنجلالخدأورانلانعحرحزنم)مشنإاوءرقااهيفاموايندلانمريخ

اهناصغأوةضفاهرحشلوصأوكسماهبارتوةضفنمةنجلاضرأدهاجملاق(زاف
للاجلكأنموهذؤيلاقلكأنفثكلذتحبرقلاوقرولاودجريزووول
نوكةكحو(اليلذتاهفوطقتلذو)أرقمثهذؤيملًاهحطضملكأنموهذؤي
ةنجلالعجيملورتولابحبرتولانأممةعيسرانلاباوبأوةينامثةنجلاباوبأ

باذعولدعرادمنبجومرككلذىفةدايزلافباوثولضفرادةنجلانالارو
نبالاق.هزموهوروجةدايزلاممضعبةرابعو.هتمحرةعسوهتكحمقيلتالةدايزلاف



)77(

دحاولاةنجيأةنجلاضرعكلذبعبسلانوضرالاوعبسلاتاوامسلانرثقتسابع

هللاقلخامليربطلالاق.دادزتملوآكلذذااهضرعنوكيفةقرولاكقرتوأ

لاقمثتدتمافماعفلأةيامىدتمالاق6ىلإبرايتااقيدتماامللاقةنجلا

تلايدتمالاقمتدتمافماعفلأةياميدتمالاقمىلابرايتااقيدتما

فراهلسيلندبألادبأدنتيعفىتحررادقميدتمالاقدماكىلابراي
نبعنمدنمباميإاههنعهللايضرسابعنبالاق.فرطاملسيلهللاةمحرنأامك

رادباوريفوسوقلانم.جرخاذامهسلاةعرسىلعةمايقلامويىلاللااهقلخ

اهثانورمأتوفاينممالسلاراداهمناثوضبلإؤلْؤالانمىلوألاِِهلالجلا

ةنجابماخورفصاناجرمنمدخلاةنجاهعبارورضخأدجرتزنمىوأملاةنج

ندعةنجاهعباسورمحأبهذنمسدرفلاةنجاهسداسوءاضيةضفنممعنا

يفنإ»امنعهللايضرسابعنيالاق.ناجرملانمرارقلاراداهساثوضيباردنم
راوجاهيفاماعنيعيساهيفبكارلاريسيءارمحةؤاؤلنمناتفاخاملةنيدملةنجلا
ميباوداركراوهزرتتيواوذذاتينأةنجلالهادارأاذافنازقلانملعدقراكبأ

ةدرمزنمةبيجحنىلعبكارامهنموءارمحةنوقاينمسرفىلعكارلامهنف
فاطصتورونرمربانممهلمضوتفمهباودنعاوازنةنيدملااوأاذافءارضخ
ىهشأالوبلقللحرفأنوعماسلاعمسيملتاوصابنارقلانأرقبميديانيبراوجلا

نانهنمةدحاويجوزمتنالههللالوسرايينارعألاقف«نماوصأنمعامسلل

لعاوأدبأكيرصعأاللاق«ةجوزنمعبسونيتيكحوزأنألكتعطأ

سابعنبالاق.نيتئئابالنيننتيهباجأملسوهيلعللالصاليمينينارعالا
ةمرلاهمهللاقيرهناهيفوءامسلاموجبددءاهراهماوءاسلاموجبددعةنجلاروصق»

ةئيدمفلاةنجلايفنمؤمللايهنعشأيذرسابعنبالاق«نانجلاعيمجيفير

ةرححفلافلارادلكيفرادفلافلارصقلكيفرصقفلافلاةنيدملكيف
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لكىلعريرتسفلافلاتيبلكيفتيبفلافلاةرجحلكيفكسملانم

شارفلكىلعةنسةريدمشارفلكذفاغسدنسنمشارفنوعبسابنمرارم

نمرمقفلانأوزيثكءيشنالزغلانمنئادملاكالتضع!يفونيعلاروحلانمةجوز

لها ماعفلاهكسلمغلبيلةنجلا روفاكنمةبقةنجلايف»يرسصملانونلاوذلاقماعفلايف

دروةقرونمرصقلاورمصقطسويفابكسمبةقالعالوابمزاتدمعالبةقلممضربأ

ءاروحلابكلابافلدنصلاقرونمةروصقمفالآةعبرارصتلاكلذيفءارضخ

يراحصىلاتجرخمثدجربزلاضايريفتشمنوتوقايلااهريرسنعتازئاذا

نمحراراوجيفلدنصلاندايمولفنرقلاماكاوربنعلاجرمىلعترمونارثعزإ|

امباواةينامثةنجال»نبلاق«كحضياهنيبجىلعليلكًالاوفرباهسأرىلعجادلا
قرشملانيباكةياوريفو«ضرالاوءامسلانيبكبابلكنمنتءارصملانب

نيءارصمللانيبامةناوريفوظيغلانيمظاكسللبابابابرشءةثالثليقو.برغملاو

نممسوأباوالاضعبلعلوةنسنيعبراةرتسمىوراوىرصيإوةكمنيبك

بقعلاقنم»هلآىلعوجبهنعهدنسبىذمرتلالاق.تايوارلافالتخالشعب

مهالا.هلوسروهدبعًادمحنأدهشأولكلبرشالهدحوهللاالإهلإالنادهشاهءوضو

النادهشأكدحيومالاكناحبسنيربطتملانمينلعجاونيباوتلانمىنلعجا

يبانبالاقةيناملاهنجلاباوباهلتحتفكيلابوتأوكرفغتساتنأالاهلا ايندلا

اهقروماعةناماهلظىفباراريسيةرحشةنجلايفدبتاءهللالوسرنعهدنسب

هزورضخدور لعرليبجمزاهفمصوللحاهرمنوسدنساهناصغاورفصضايراهر

:رءاشلالاق«كسماهبارتودرمزوتوقاياهؤاحطبو

ىدانتنملةايحالنكلوايحتيبدانولتومسأدما

ناكالاروصبلقرونقرشبفيكىردنكسالادمحمندمالضفلاونالاق

نامبطيفيكما«هتاوهشىفليكموهوهللاىلالحربفيكما؛هتارمىفةعبطتم



(؛)

قئاقدمهنيناوجربفيكما«هتالفغةبانجنمرهطتيملوهوهللاةرضحلخديي

ناترضةرحخالأواندلاو«لاحنيدضلانسبممجلاوهناومهنمبايِنمرارصمالا

هاوسىلارظنلانك“ىمعلءىثلاكبحوىرخالاتاطخسااهادحاتيضرأىم

تلاجمتاملاكرتىلعسوفنلاتدقتعااذاليقوهادعامثيدحعامنسانعمصيو

العملاعاهيلاىدؤيناريغنمةكسحلاقئارطبتداعوتوكللملاىف
٠:4ِ.اااخ2
ايراعماهيقواهيف8العمممولقومدامك1املواد|

بوذياةبئاذداك|اوريصمهناكىتحمهسفناةنجلالجأنماوبعتا

مجداقريصماهملاياايفوابايصحمىفيمسلاواهنأشيفةقلعممهبولقورانلابمحشلا

اهيفمسجلانوكبجويةنجلاىفبواقلانوكنافاهماسجأىفاهتروزيصيأ

(مههاوفأىفمهيديأاودرف)ىلاعتهلوقكتولدعبةنجلاىلااهريصمولاقدنأكو
لادلادعبفاالاواوبعتاىتمنيةلمهملادتوياداواهجوالادجاىفاهيلايأ
همحرفنلصملاوةداعلابأدلاودايتعالاىلعهلمحىنعمبهنأدنمةزمملانملدي

نملزمموةنجلاميكراوملاعمابنوبلاطلامثورجاتلاىرجمىرجنمرذهللا
ءالؤهوذوراذلافوخةيصعملانوكرتبمهفاملااخن»ىر#يرج

ةمايقلاءوءادعساابىنؤي.باقعالوباوالناكولوالعولجهللبحهللادبعينم
لوقيفتاعاطلانمتلمعاذامدحاولكللوالامسقلللوقيفماسقاةثالثىلع
تامعازاتنألوقيفيراهناطلتاظاوىليلالترهسافاهميعنوةنجلاتقلخبراي
يناثلامسقلانمدحاولكللوقيورانلانمكقتعاىناكيلعيلطفنموةنجلل
تاوىليلاملترهسافاهباذعورانلاتقلخبرايلوقيفتاعاطلانمتلمعاذام
لكللوقيمثاهنمكتقتعادقفرانلانعًافوختلمعتنأامنالوقيفيراهنال
كلاقاىلااًةوشوكلابلوقيفتاعاطلانمتلحماذامثلاثلاسقلانمدحأو
ىفوشوىلاهفوشنأدمذيدبعنعباححلا|وعقرأمحيدميعتألوقيف



(؟)

مفرو.تنشاممويلاتالفكلالاةنملاتقلخاميلالج"وينزعولوقفدشأهيلا

الوروطاطيشهمساباجحلابلقوملاكلملاوةلزئلاماظعاةباغنعةبانكباحلا

لاباجحلامفرنوكينأنمعنام نعوأزعولجهللاتاقواخمنمعضومنعفك

اواخدتنوطبلافاصنأيفاواكواورمشوفوصلااودبلا»شليبنلالاقةمارك

كلذفكاولاقكلحتفيةنجلابابعرقاودأ»كلبلاقو«ءامسلاتوكدلميف

لعلدايك١اوشطعومنوطباوميجأمالسلاهيلعىسيعلاقو«ًالقلاوعوبلابلق

ًاعشلهللالوسرٍالتماام»لوقتاهنعهللايضرةشئاعتناكوهللاىرتكيراق

كاليسنهللوقأويديبهنطبحسمافعوجلانمهبىرأاممهلةحرتيكباميروطق

يناوخأةشئاعابلوقيفعوجلانمكعنموكتوقيامردقبايندلانمتغلبتولءادفلا

ملاحىلعاوضهاذهنمدشأوهامىلعاوربصدقلسرلارمموعلاىلوأنم

ناىثشيعميفتبفرتناىحتساينافمهيباوثلزحاولممركافمهمرىلعاومدقو

يفًادغىظحصقنينأنميلابحأةريسبامايأربصلافمهلودرصاقيبرصقي

يضرةشئاعتلاق.ىئالخاوىئاوخابقوحللانميلابحأءيشنماموةرخآلا

سنانعو«لعلجورعللاهض.3ى>هعمجثالذدعبلكتساامهلاوامنعللا

ةرسكلاهذهاملاقفكلكهللالوسرازمخةرمكباهنعمنلاىضرةمطافتءاج»

ماعطلوالهنآامألعلاقفاهبكتيتأىتحيسفنبطنملوهتزمخصرقتلاق
يفعبشلالهأمايندلايفعوجلالهأ»يَلاق«مايأةثالثذنمكيباملخد

«ةنجلايفتيبهلهللاىببهالاهجوهبيغتبدًادجسمهلإىبنماللاق«ةرخالا

هيفةكرتشمنمهتصحوهوأةغلابمرغصلاليثمتوهوةاطقصحفولوىورو

لاق«ةنجلاىفاتيبهلهللاىنبدجسملانمىذأجرخانم»ريلاقهيفةدايزوأ
هلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالآهلاالنادبشالاقفقوسلالخدنم»بِ

هللابتكريدقءىشلكىلعوهوربخلاهديبتودياليحوهوتيدىبحيدحلا
ع
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هللالوسرلاق«ةنحلايفنيبهلىثبوةئيسفلافلأهنعاحموةنسحفلافلاهل
لاقانأركبوبألاقةزانجميشيألاقاناركبوبألاقائاصحبصاكيا١

هلتناكنملاقانأركبوبألامىلعربصيألاقانأركبوبألاقانيكسمعطاكيأ
رشعدحأدحأهباوهلقأرقنملللاق«ةنحلاآجيبهلهنالميرالاهذه

فنيرصفهلهللابةرمنيرشعاهأرونموةنحلايفًارصقهلهناىبةرم

اذاباطخلانبرمعلاقةنجلايفروصقةثالثهلهللاىنبنيثالثاهأرقنموةنجلا

لاقو«كلذنمعسواهللالضفبلاقفانروصقٌللالوسرابركل ءارملاكرتنم»ب

ضبرفنيبهلهللاىنبلطموهوكرتنموةنجلاالعأيفايدلهللاىنبحموهو
سودرفلانمهللاهنكسااليمجًارمصةدمدشلاةوقلاىلعريصنم»للاق«ةنحلا

بلملاق«ةنجلايفةرجشوةباحتسمةوعدهلارقلامخدنعلَولاق«ءاشثيح

ةوطخلكبهلثنثوءاملانوآوضرالاباودهيلعتاصهفنحبهمبرغىلاىمنمل

هللاقيًارهنةثجلايفنإ»ملسوهيلعهللاىلصلاق«هلرفغيهبنذوةنجلاىفةرجش
هلمهللاهاقسبحرنمموماصنملعلاملحأونمللانمًاضايبدشأجر

تارمشالثةنحلاهللالئسبنم»سوهيلعهللاىلصيبنلالاقكلامنبسنألاق
هرجأمهلاتلاقتارمثالثرانلانمراجتسانموةنجلاهلخدأمهللاةنجلاتااق
ىو-ةنحلا1نس1ولرانلانمهديتْوةنجحلاهللالأثيللاويألاق0"رانلانم

لاق.تاماركلانونفنماهيفامفركفاييطاًثينهناكلمهعامجاوناوخالاءاقل

ناحبسلوقيوهوهزوننمناكسملاقرشأدوساًادبعتيأريرصللانونلاوذ

نوماهلةنعارفلافهتينادحوبةنئسلالاتدرغوهتيبورببولقلاتنقيأنم

ماللاكيلعولامكيلعمالسلاهلتاقفنوعمتجمهنضبقيفةضاملانورقلاو

حبباصمىلّقِْشتدقوالاقكلذلبقفرث:ىتفرعنبانمتلمفنونلااذاي

ىمتلقلدنصلاقكمساامتاقىوتساشرعلاىلعنمةفرعمبكتفرعفىدملا
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كلْددنعةةياعزلاعاوناهتلمشوةيادهلامالعاهيلعترشناذالاقةنالوللدبعلاحلصي

اوقلأومالكااولقاادابعهللنالاقيثدزهلتلقفةباهنلاتايارهلحولت

رابحالابمكلاق.ماركالاولالجلايذىلااواصوىتحمايصلاباوذحتلاومالظلا

ىفرادفلانوعبساهيفةؤولؤلنموأةدرمزنمًارادىلاعتللنإ»هنعهللايضر

والداعماماواديهشوأقيدصوأيبنالااهليالتيبفلانوعبسرادلك

.ةفاخكيفمارحلاهلضرعييذلالاقهننيفكحلاامولبقهسفنيفجحلجر

«لجونعهللا

فولاهالجبولت اهونتاوامسلاعبسيفقرشأفاجّرلاوقوشلاو
مهفوخةأرملاوديدحلاًادصبةهيبشلااهرشوبولقلاةوسقاهنعلازامهبواق

اضرىلامهتوشوةملاصلالامعالادروةمئاخلالبةيقاعلاءوسنموهللاباقعنم

تاومسلاعبسيفاهرونأدصلاكلذةلازاببسبقرشافةنجلاماجروهئاقلوهللا

هيلعءايسلاةكلالمءانثوالوبقمتاومسلايفنسحلاهلمعدوعصوهويلعًارون

يهوخلابوقيهردقيواحلااهالجبواقلاةقلعممواقفيأناثربخبواقو

لاق.هملعحابصملاوةاكشمنمؤملابلقفخلاحابصماهيفةاكشكىلاعتهللالاقامك

ءادردلاوبالاقنيقيلابءانعمليقو«رصيبهللارونبهنافنمؤملاةسارفاوقتا»جي

يرجونمؤملالقيفاهفذقبقحلاوىدقررسءارونمبيغلاىلارظنينمؤملا»
ارونكللعجي(اناقرفكللعجيهللااوقتتنإ)ىلاعتهلوقيفليقو«هناسلىلع

نبتيدصلاضعبنأىورو.تالكشلاهبنوفرعتوتاهبشلاوقحلانيبهبنوقرفت

يفماهفالذلعففىلاعتهتفرعمنمةرذهقزرمناهللالثسينالادبالاضعبهلأس

ءىثهبمقتنيالوءيشبمقاليالمايأةعبساصخاشيبوهبلقهلووهلقعراحولابجلا

نماءزجهانيطعأاناللانعربخلاهءاحفةرذلانمصقنيناهبرقيدصلالأف

ةبحصلانمائيشينولأسدبعفلاةئامناكلذوةبحصلانمءزجفلاةئام
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ك>أايكناحبسلاقفهتصحهذهفاذهلتنأكتعفشناىلامهينباجاترخأف

هفوخلدتعافةرذنمءزجفلافلانمًاءزجهلىقبافهتيطعااممهصقنانيكاملا
يرصبلانسحلاسلجمرضحيناكاباشناليقاكتيبلاو.نيفراعلاةلمجنمراصق

لاقفكنأشامهللافاولعففهدعناباوبهذالاقفضيرمليقفهنعلأفمتنا
يفهآرفتامورانلايفوأةنجلايفامإنيدولخلادحانيفئاخلابولقمطقكلوقهل

نعيور.نيدولخلادحانينئاخلابولقمطقكالوقبلاقفتلنميهللاقفةنجلا

وألاقفكلذنعلئنيكبلازيالوهينيععومدمطقنيالناكهنادئرمنبديزي
ناىلعاقحناكللادباماجحلايفىئسبحلانذتبثذأناينابيئردنوأىلاعتهللانأ
فالةثالثاهيلعدقوادقرانيفينسبحينايندعوأدقوفيكيعومدمطقنتال
لزنامل.ةنض هسأرىلعهديناماسمضو(نيءمجأميدعوامنإ)ىلاعتهلوق
كلامنبنأنعىشاقرلاديزيلاقهبءيجىتحهيلعردقيالمايأةنالثابراهجرخو
لعينلاهللاقفنوللاريغتمايفهيتأيناتامةعاسيفليبنلاىلاليربجءاج
"نارانلاخفانمبهللارمأيتلاةعاسلايفكتئج»دمسإبلاقفنوللاريغتمكارأيلام
٠هبعمسييذلاهعمستنكالاهتدنبدحأىلاهجوتبالالعولجللالاقايفخفي
رظناوهراهمتأظاوهليلتربهساوهبلمعييذلاهداؤفوهبرصبييذلاهرصبو
رماونويبنلاهبهطبغياًثعيمهنشعباليلالجوينزعوةراظننيعبسمودلكهيلا نولس
لودرلثس.ىلاعتهيفصوهللابيبحاذهةمايقلاتاصرعيفيدانيايدانمرمأمث
هردصحرشيهيدناهللادربنف)ىلاعتهلوقيفحرشلانعنكهللا
هللالوسرإبليقحسنناوردصلاهلحرشنابلقلاناميالالخداذالاقف(مالسالل
دواخلارادىلاةبانالاورورغلارادنعىفاجتلامعنلاقةمالعنمكالذلله
٠نمدهللالوسرلاقهنعهللايضررذوبألق«هلوزنلبقتومللدادعتسالاو
ايندلاءادهفرعوهناسلاهبقطنافهباقيفةكحلاهللالخداايندملايفدهز
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«مالسلارادىلااملاساهنمهجرخافاهءاودو

نمءىشبنوحرفيالافئاوطتبحصواماوقأتكردأيرصبلانسحلالاق

بارااذهنمنوهامهبواقيفىوربدااهنمءىشىلعنوفسايالولبقاايندلا

موبوثهلوطيملنيتساوأةنسنيسمخمددحأشيعيكلجرابهنوأطتيذلا

ماعطمنصبهتيبيفرمأالوطقايشضرالانيبوهليبلعجيشوردقهلبصني

ىلعمهعومديرجبممادقابنوموقيوادوحسموهوجونوشرتفي نوجانيمدودخ

اذاوابلبقينااولأسواهركشيفاوبأدةنسحلااولمعاذامهباقركاكفيفمهبر.

مهنزحأةئيساولمع بونذلانماوماساموونعابالااوجنامومهلرفغيناهللااولأسو

نأقحرعقلاباذعناوىقحملهجنألعبنميغبذيالو اهنمأيىتحهينيرقت

ىلعدبعنمسيلهنافليبسلاوةنسلابجكيلع»هنعهلليضربمكنبىنألاق

ادبارانلاهسمتفهللاةيشخنمهانيعتضافونمحرلاركذةنسلاوليبسلا

هداجرشوقاوهانيعتضاففنمحرلاركذةنسلاوليبسلاىلعدبعنمسيلو
اروتاحفحمراهتباصافاهقروسيبةرحشلثكهلثمناكالاىلاعتهللاةفاخ
اورظناةنسلاوليبسلافالخيفدابنجانمربخةنسلاوليبسلاىفاداصتقاناو

مهتتسوءايينالاليبسىلعنوكينااداهنجاواداصتقاناكامملم

اهدصقفةميخىأرفقربلاودعرااورطملاهبدتشامالسلاهيلعىسيعنأىور
لاقفهسأرىلعهديعضوفدسأهيفاذافاراغىنأفهتدرطليقومجرفةأرم!اهيفىأرف

هيلاهللاوافىوأمهلسيلفميرمنياالايوأمءيشلكلتاعجدقليبا

تعمسنذأالوتأر'نيعالامنئادملاوروصقلانمةنجلاينكلتقلخدقل

يينممطألويديباهتقلخءاروحةئامكنجوزالواهبرشببلقىلعرطخالو

لوايندلارممكاهنممويماعفالآةعبراكسرع يفداهزلانيايدانيايدانمنرم

برايمنلاقتيضرأىسيمدهازلاسرعاوروزايندلل
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ىلااهنارمعةلذمرادوهلزمضحدايندلا:نيدلايفهلخاليعفاشلالاقض

ىلااهانغ«فوقومةقرفلاىلعابلمش«رئادروبقلاىلااهنكاسورئاصبارخلا

ضراوهللاىلاعفاف.راسيالالقالاوراسعااهفراثكالا.فورصمرقفلا

نمرثكا«لئازلظكشيعنافكئانفرادلكئاقبرادنمفلتستالوهللاقزرب

فوخلايراعشوعوجلايدادر»مالسلاهياعىسيعلاق.كلمانمللقأوكلم
ىبادورمقلايجارشو«سمشلاقراشمءاتشلايفيدالصو«فوصلاىسابلو

حبصاو«ءىشيلنياوتيبأءضرالاتبنامىلاافوىماعطوىالجر

<ينمىنغأضرالاهجوىلعسيلو«ءيشيلسيلو»

نملبالكلاممليازملايفمونلاوريعشلالكأ»مالسلاهيلعىسيعلاق

هدرونعلقاثتفعبشىتحليلمالسلاهيلعىبحبلك|.ريثكسودرفلابلطي
ىراوجنماريخاراوجويرادنماريخًارادتدجواىحباي3هيلاهللاىحوأف

'"كحورتقهزوكفنتباذلةعالطارانلاىلعتعلطاكناوأىلالجويتزعوف
.مدلتيكبلوكحورتقهزوكفنتباذلةعالطاسودرفلاىلعتعلطالو

حوفسملا
انئدحىلطساولاركبوبأانثدحدمحمنبرمعمساقلاوبأانثدحثيللاوبألاق

نمعينامرلاءاشهنبانعنإبانعةفيلخنبفلخانثدحفسوينب"هاربا
مرهمةنثفكلامشاذإمكبفيكذلقهنعهللايذردوعسمنبهللادبعنعهربخأ

لمعوترهغاذا.ةنساهنونذختيسانلااهيلعيرجيريغصلااهيفوبربوريبكلااهيف

تاقاذالاقهللادبعاياذهىفلئاقلاقركنماذهلبقاهريغب ترثكووانما
اوبقفتوةرخآلالمعبايندلاتستلاومارقترثكومواهقفتلقومعؤارمأ
مومتيصعنأويواضأمومتعطأناءارمالعنوكيكاذدنعفنيدألارمغا

ىلوأرانلافالاوكتيبسالحأنماسلحنكلاقهللادبعايانرماتاهثلاقمكولق
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دبعمانياايىنتاتقلاقوهترصاخىلعهديلجرلاعضوف

ةنجلالهأنملجرًادغكممنيلصباكبهللالوسرلاقةريزهبألاق

يفتضفأفل-ينلافلختيلصتودغفلجرلاكلذنوكأنأتعمطف

لغدذإكلذكنحبايفدوهوانأتيقبوسانلافرصنايحدجسملا

هللاىلعهللالوسردبيفهديعضوي>ءاجفةعقربدترمةقرخبرزنمدوسالجر

سوهيلعهللالصءينلااعدفةداهشلابىلهللاعداهللالوسرابلاقفسوهيلع

معنلاقوهوههللالوسرايتلقفرفذلاكماحيرهنمدنااناوةدابشلابهل
لسوهيلعهللاىلصلاقفهللاينايهقتعتوهيرغشتالفاتلقفنالفىنبكولمملهناو

نمهلعجينأديربىلاعتهللاناكنإ»ىلعايالوأهنمثدجأاليأ«كالذبىلىنأو

نمحبصأدوسألااذهناوةداسواكوامةنجلالهألناةريرهابأايةنجلاكولم

بحبىلاعتوهناحبسلجوزعهللانا:ةريرهابأاي راصيأ مهناداسومكوم

نممهلوطبةصيخلاميهوجوةربغملاخهسورةثعشلاءايفخالاءايفصالاهقلخنم

اوحكتيملتايعنتملااوبطخناومهلنذؤيملءارمالاىلعاونذأتسااذانيذلالالحلا

اوضرمناومهمعاطبحرفيملاوعلطناواوعديملاورضحناواودقفيملاوباغناو

هللالوسرلاقمهنملجربانلفكهللالوسراياولاقاودهشيٍاونامناواوداعي

نيبكنملانيبامديعبةوهصوذلهشألاقينرقلاسيوأنمواولاقينرقلاسيوأكلذ

*دوجسعضومىلاهرصببمارهردصىلاهنكذببراضةمدالاديدشةماقلالدتعم

فوصءادروفوصرازابرزسهبهبؤيالنيرمطوذهسفنىلعىكبينآرقلاوالتي
ناوالا.همقربألهللىلعمسقأولءامسلالهأيففورعمضرالالهأيفلوبجم

ةنجلااولخدادابعللليقةمايقلامويناكاذاهناالاءاضيبةمملريالاهبكنمتحن

ءاَييقلامنااذايلعابورمعايرضموةعيبرلثميفهللاهمفشيفمشاسوالليقو

الفيلعورمعهنعلأيمسوملكىف«اكلهللارفغياكلرفغتسيراايلطاف
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ةبلطبسيلوانيفهناهلليقفهنعّشلاىذضررمعهيفتومبيذلاماعلاىلاهنادجب
ريجاومعىعارُلامُفرمعهلأسوهايقلواركهنملأانفامونينمؤملاريمأ

نأهرمخأامافهبيجبنأىلافكماكتمساملاقهللادبعلاقكدسااملاقفموق
ىلصىبنلايرمخألاقىرهغنوكينأىسعلاقهبهفرعسوهيلعهللالصىنلا

ًابحضوبنأادبدجب]فيلابحضوافءاضيبةعالر_سبالاكمكنمتحبناصوهيلعهللا

لاقفانلرفغتساهلالاقوبجاوكلذوسوهيلعهللاىلصيبنلاقدصهيريلهل

لصهللالورنإهلالاقولوةيالولاءادادعبهلعاواذكلبقءاعدبًادحأصخأام

لعفلانلرفغتستنأكبلطننأانرمأؤسوهياعهلل ةوسكبكيناىن>كناكمرحمهللاق
مردىدنعولعىلاةعقرملاهذهىلبأىحاللاقفىقزرنمةقدنويناطعنم

انهاهذخمويلادعبىتفرعتالوكفرعأالوكنيبوينيبداعيمالنينمؤملاريما,
ةياعرلانعىلخواهماحصأىلامثغلاولبالامقدمنانهاهذخأاو

.همأنفدنممجر“نًراصالإاتمىأرمىرمصبلانحلانأىورو

لهأنمنوكيالنأفاخبًنئاخنوزحمنوكيالونم!ناكنميميتلاميهاربلاق
(نيقفشمانلهأىفلبقانكانا)اولاقةنجلالهأنالةنجلا

ىدممفمفوخلاومهلانمهلريخبحاصدعللسيلاماربأقيقشلاف

رهغيقنزحومهانممكح-لاق.هبلزممىرد»9يشمفوهبونانم

0أهبهرمعمبهن|نامالامماهدحارورسلاالونزحلافرعيالنانةثالث

امأهموحنا,مصخلامثااثلاوالمأ2هناللاعتهللام2ىناثلاو

رانلا12هللامرحالإامامنعثتقرورغامكلامنإسلألاق

رملمعنماموةلذالورثقههجوقهريملاهبحاصهجوىلعتضافنأفاهقارحا
هللاةيثخنمىكبادبعناولوراننماروحىفطتاهنافةعمدلاالابارثهلوالا

نعو.هلاكببةمالاكلتهللامرةماىفىلاعت بأنالهلليضررابحالابك
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ىلعممدلاليسيىتحهللاةيشخنم ًابهذىسفننزوبقدصتانأنمىلابحأيتنجو

هسماضرالاىلعهعومدنمةرطقليستىتحىلاعتهللاةيشخنميكبكابنمامو

اهلامجريالءامسلانملزئاذإرطقلانأاكمجاربسيلوءامسلارطقمجريىتحرانلا

هللادبعلاق«ًاديأرانلاهسمبالىلاغتهللاةيشخنمايندلافركبيذلاثاذكفًبأ

جرخيدبعنمام»لاقهنألوهيلعللالصيبنلانعهلعهللايذردوعمنأ

بيديفىلاعتهللاةيشخنمبابذلاسأروأبابذلالثمعومدلانمهينيعنم

الأنيغتعمدام»هنعهللايضرسابعنبانعمركعلاق«رانلاةسمئقةهجو

هللالصهنعىربلنسحلالاق«هبلقكلماحسعىتحنبعتعمداموهللالضفب

ةرطقوليللاداومىفعمدةرطقنمترطق#نمهللاىلابحاةرطقنمام3وهيلع

نمدبعيكييال»بتكلاضبىفهللالاقيريفلادايزلاق«هللالبسيفمد

روزىفاكحضهتادبأالايئيشخنمدبعىكبيالويحقننمهترجاالاىئيشخ

ليلتاذيلعبنكمناريزعلادبعنبرمععنعيورو«ةنملايفىنعبيمدق

ىحىكبيواهددربلعجو(نورجسيىلا مهفانعايفلالغالاذا)ًأرقف

(تاحلاصلاىلا تائيسلااوحرتجانيذلابسحمأ)يرادلاريعأرقو.حبا

أرقهناسوهيلعهللالصىنلانعىوربو.حابصلاىلايكبيواهددربلعجو

يكبيوحابصلاىلااهددريلوجو(ميكسملاىلا.كدابعمهنافمهيذعتنا)

هنصنوالأبنذلادعبابارشبرشاممالسلاهيلعدوادنارمخلايفىورو

أرقفىرايأنبةراداانبىلصكحنبزهبنعىورو.هبليععومدبجوزمم

اتيمهانلمحف(روقانلايفرقتاذاف)

لقادامحنإميلرلاناكقورسمنبديعسهيبأنعىروأللانايفسلاق

نبكلاملليقو.انلاجنأرظتننوانقازرالكاننيينذمءافمضلاقتحبصأفيكذل

يرديالرادىلارادنمهبلقنمناكنمحبصيإفكلاق؟تحبصأفيكراثبد
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رانلاماةنملاىهأ
ةصاخللمرهظاوةماعلانعممنطدابعهناحبسهللبواقلارارثاباركيفو

ةماعلانعمهمنضداعىلاعتوهناحبسهللو.ملبحموالكشالامهفرعيالف

يفمرتوءاديالايفميرباقيدابعهللو.ةصاخلاوهماعللميرهظادابعهللوةصاخلاو

مبواقىفعدواامبوقليىتحطقفةظفحللمهنيبوهنيبامربظيدابعهلوءامشنالا

ضبقىلامتهللالوبيذلاشرعلانمنمبالاحيفصلاوىلعالاكاملاءادهشمهو

روبقلاىفمهدادجاىلبتالمهحاورا

وجرامثالمأالتحبصالاقهللاحورابتحبصافركميرمنبىسيعللبق

الفيريغديىفهلكريخلاوىلمعبانهزمتحبصاوىشخااممفدعيطتساالو.
ترقوادقوتحبصالاقتدبصافيكسيقنبرءاعلليق.ينمرفاريقف

ىنونذلاصيحمتنوكتىندابعايرداالفهئاعننمهللايرقواوىبونذنمىسقن
هللاةمعنلًاركشوأ

ىحمناقوهوتبهللالوسركب:اهنعىلاعتهللاىضرةشئاعتلاق
هدختحبىندلاهدبمضوونمالاهقشىلعاكنامثهردحعومدلاتغلب

رجفلانذأامدعبلالبهاتأمثضرالاتنابعومدلاتيأرىتحىبفنمالا

رخأتاموكبنذنممدقتامكلرفغدقوهللالوسرايىكبتمللاقىكييآراملف

ىفنأ)ليلايلعتازدقويكبأاليلامواروكشًادبعنوكأالفألالبايدلاق

«اهيفركفتيملواهأرقنملليولاق(رانلاباذعانقفىلا.تاومدلاىقلخ
سيقنبرماعلاقو ألاىناحرفسانلارمكأ وىلوالايفانزحمهلوطاةرخ رثكا

ةءايقلاموبإنماسانلارثكاوىلوالاىفءاكبمهرثك|ةرخآلاىفاكحضسانلا

اينالاىفاركشتمرثك١

ىتحرئاكتلااهلامحرلانمحرلاهللامسب)أرقبهللالوسرنايورو
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ىفو(راقملامثرز بلملاق.اهبتامةقبشقبشيراصنالاةبلعثفصلارخآ

لاق.معرضلاجنمللادوعيىحىلاعتهللاةيشخنمىبدحاراثلاجليالر

ىلالاقةريرهوبأوسابعنبالاق«برابضغ.ىفطتىصاعلاةعمددب
نمةرطقلكبهلناكىلاعتهللاةيشخنمهانيعتفرذنم»لسموهيلعهللاىلص

نماهتفاحىلعةنجلاىفنيعةرطقلكبهلوهنازيميفدحالبجلثشمهعومد

«رشببلقىلعرطخالوتمسنذاالوتأرنبعالامروصقلاونئادملا
بتيملكرشموهًاضيأوةبوتكبيلهنالهؤاكبهعفنيملوىكبسيللباناىور

كرشنم

.ناومالاهبنيعنمجرخبنمؤمنمام»رجيبننالاقهدنسبهجامنبالق

همرحالاهبجورحنماًئيْشبيصيمىلاعتهللاةيشخنمبابذلاسأرلثمناك
«رانلاىلعهللا

تلقىوقتلاانالاقفتنأنمهلتاقفمونلايفانسحاباشتيأرمهضعبلاق

تلاقتنأنمتلقفءادوسةأرماتيأرو.ءاكبنزحبلقلكيفلاقنكستنا
حرمحرفبلقلكيفتاقنينكستنأتاقكحضلاانا

هللاةحرةعسنمًاربجنوكحضيًاموقيأراخنمنالهللالوسرلاق

يفميحاورا.ءايسلايفمهبولقوضرالايفمهنادبا.هباقعفوخنمًارسنوكميو

«ةليسولابنوارقتيوةنيكسلابنوشءمةرخالايفميبولقوايندلا

.نكيمودبعلابونذترثكاذا»تييبنلانعاهنعهللايضرةشماعتلاق
يذلااممانملايقضعبلليق.هنعاهرفكيلنزملابهللاهالتباهباهرفكيامهل

نينوزحملاةجردنممقرأةجردتيأراملاقتيأر

يننمؤملاتانسحرثكامهضعبلاق«نيزحبلقلكبحبهللانا»بيهنعو

ًادبعلابحأاذاونزملالوطلقعلاةاكزوةاكزءيشلكسلونزلانمهتفيحص
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نعءذنسيناربطلاىورو.ًارامزمهلقيفلعجهضفبأاذاوةحئنهلقيفبصن
الاهلالءيشلكدعبهللاالاهللاالءيشلكلبقهللاالاهلااللاقنم»كحيبنلا

<نزحلاومهلانميفوعءيشلكينغيوانبرقيللا

ينلاكحضيةروسلارخآىلا(ةفزالاتفزأ)ىلاعتهلوقلزنامليبطرقلالاق

لاقفيكينلاىكبفاديدشءاكباركبةفصلالهااهعمساملوامسبتالابي

«هءاصعمىلعردمهنجلالحسالوللاةيثخنمبنمرانلاجلبال,

ةرمشلوقفرانلاىلإهبرمؤفتاثيسلاريثكةمايقلاموندبعبىلؤييفسنلالاق
رانلاىلعهةداسحهللارحللاةيشخنمبنملاقكرينللمحبرايهيلعنم

تن1مهعمدنمّىاماق2تناومايالانموكتيغخنمهلعتقرقرأذهو

نافهبلءأ كتفهلوقتهيبهرتمتالللاقيفهنفحنمينعزنافهبذعتتنك
ةدحاوةرهذش)ا3انداقنأالأليربجيدانفهلهللارغيفبرايكتهرو

هيلعليربجلاقفىكبُيلجرهدنعوكلبيبنلاىلعليربجلزنيبطرقلالاق
ىرثانامالسلا ةعمدلابيفطيهللانافءاكبلاالااهلكمداينبلامعأ رانلانمروحبةدحاولا

كدهشولولاقفهيدنيبلجرىفلينلابطخهنايعبببلاىورو
ويلا كالذولجرلااذهءاكببهلهللارففللابلالاثماكبوثذلانمهيلعنمؤملكم
«كبيملنميفنيثاكبلاعفشمهللالوقتووعدتهكالملانأ

فاخنملضفلالاق.برخالاالقفوخلاقرافامينارادلاناملسوألاق
هرصبهللادرفىمعىتحمالسلاهيلعبيعشاكبهنأىور.ريخلكىلعفوخلاهلد
0رانانماًفوخكواكبناكنألعوهوهلاهناىحوافضيايمصىح94

الواذهلكبأملبرايلاقفكلاهتجوأدقفةنجلاىلاًفوشناكناواهنمكتنمأ
.اكلاالإءاودءأدلااذهلامنكبافهيلاللاحوافكيلااقوشتيكاماواذهل

نمنوفاخممنانييراوحلارشعمايمالسلاهيلعىميعلاقيلازغلالاق
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دشامالسلامهيلعءايينالاناينعيرفكلانمفاخمءايبنالارشاعمنحمويداعملا

نينسىرعلاولمقلاوعولاءايبنالانمىنىكشو.كرشلانوفاخم_مهناىتحافوخ

زخافاينالايناأستىتحيبرفكيناكباقتمصعناتيضرامأهيلاهللاىحواف

رفكلانمىثمصعافبرايتيضرلاقفهأرىلعهلعجوبارثتلا

ىلعمانملايفطارصلاتيأرزيزعلادبعنمرمعةبراجتلاقيزوجلانمالاق

ءيجمثرانلايفىوهمناليلقهيلعىشفناورمنبكلملادبعبءيجمثميجنم

القزيزعلادبعنبرمعنمأليقمثرانلايفهبىوهمثاليلقهيلعىشهفناملسهداوب

نينمؤملاريمأابهللاوهنذأيفيدانتةبراجلاتاعجفهيلعايشغممقواهنماذهممس

توجتدقكتيأردق
يلبتكلاقفكلذنعهلأفيكبٌبتكمىلعابيضنيحلاصلاضبىأر

رثاكتلاكلامحرلانمحولاهللامسي)لاقوهامتاقفرناكبأاراطسحولايفملعما

ديداتدعبديدمل(نودأعتفودالكمثنولفوسالكرباملامترزىتح

ملبأكالبتكيهنافدغىلاكواكبرخأدللاقفهدابعفوخبفروخدعبفروخمو

برطضافخلا(نعقيلانمعامورمثمحجلانورا)ىلاعتهلوقوهاذهنم

اتيمطقنو

هيلعيشغفهللاهيفىصعمضوميفرمو.هياعيشغفدادحرانلالبوبأىأرو
مجيفناهلتاقغرفامافنينئاخلاةالصىلصباباشتيءأررامعنبروصنملاق

ايشغممقوفةنآلاهجولانساحموسأرااةدلجلياىوشالةعازنىظاهللاقيايداو
ةنالا(ًارانكيلهأوكذنأاوقاونمآنيذلااهيأب)تاقيندزلاققفااذوهبلع
هتلأسو(ةيلاعةنجيفةيضارةشيعيفوهف)ابوتكمهردصىلعتيأرفانيممقوف

يندازوردبلهأباوُثيفانألاقفجاتهيلعوريرسىلعوهوهلاحنعمانملايف

رابجلافيسبتلتقانأورافكلافيسباولتقمهناليللاق[ب]هلتلق
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يخأتيارفرحفلاعولطدعبتجرخينامحلارشبتاتااق ىدحاًاعذاو

يناحلارشبيفركفتاليلالوأنمانألاقفتلدنعهتلأسفبابلاةبتعىلعهيلجر

اه.اجروةمئاخلافوخىنعيةرخالايفيجانلامهيأيدوهيلارشبويسوجملارشبو
ينةلاعإلتتيأرفةنحلاتاخديباكتيأريرتستلاهللادبعنبلهسلاق

ةماخلاءوسنماولقايدل:يفنوفاخممنكامهتلأسف

ىلعيوقياجرلاوبونذلامنعفوخلاوايندلابحرفلاعننزحلا»لملاق

نيبوهبفمناصهللااميرديالىضمدةلجأنيبنفاخنيبنمؤللالبلاقوةةعاطلا

هترخآالءايندنموهسفنلهسفننمدبعلادوزترلفهيفضاقهللااميرديالىتبدقلجأ

«رانلاواةنحلاالارادايندلادعبالوبتعتسمتوملادعبامهديبدمححسفنيذلاوف

ر>حيفهسأرمضاوةليلتاذوهايفقيرطلامطقيضايعنبليضفلاناك

منصنفيكفانهليضفلانااولاقاهنماونداملفةلفاقترهظذاهمالغ نمةثالثلاقف

ثالثبهنوظءينونعيانعجرالاومجرنافمهسأةثالثهيلايمرنناءرقلاءارق

حاصف(هللاكذامهبواقمثخمنأاومنيزملانأيملأ)هيلعمثيدحأأرقفتايآ

هللاقفهدجملفهنطبيفمهسلابلطيمالغلالعجفمهسىباصأدقلافليضفلا

هللامسىئباصامالغابحاصف(هللاىلااورقف)ىتاشثلاهيلعأرقفهللامهسىئباصأ

(نورصنتالمثباذعلابأينالبقنمهلاواساوكبرىلإاويناو)ثلاثلاهيلاًارقغ
ةكمىلاهجوتو"يلقيفهللافولخددقمدانينافاوعجراهلاقفروهمالغلحاصخ

لاقديشرلاهارفهلاابفرش فاخدقليضفلانإالالوقيلثاقمانملايفتيأرليضفاي

.ًاماعنيعبراابراهناكدبعبيبابرايلاقفليضفلاىكبفهتمدخراتخاوهير
ىغماهفرازبروهشماهيفهربقوةكميتامهنأاوركذو

قيدصلااهللقيبهللالوسرنالىلعكفالانمةشئاعةءاربتازئامل
هللاالاركفاالهَللاوتاادقفييهللالوسرايركشاامونعهللايضراهوبا
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:رعاشلالاق

رورسوةجموءايضوزعللالملايذنافرعنا

رونةحلانرميبلعو:ءابمضيانيفراعلالعب

لامعالاممكلىلاجرباغيبواذلاعمكلينأجزرداكداعمنىحبلاق

فورعمةفالاباناواهزرحأفكو,صالخالاىلعلامعالافدمتعايدحأينال

فوصومدوجلابتناكرفغتساالفيركوكوذعىلعدمتعابوثذلايفيئدجاو

تناوكريغنمبلطيفيكوناسنالاتعاطقامتناوكاوسجرفيو

نانتمالاهبعانلبام

لمحتيامينيعبمالسلامييلعءايبنالاضعبىلالجوزعهللاىحوأو نولمحتملا

تنتلولوىقلخيميحرلاأ.أوماسأينارتايناضرمباطفنودب4اموىلحانم

نونمؤملايدابعىربولوىتحرنمنمطناقلاتاجاعلةنوقعلابًادحأالجاعم

اومهمااماذايراوجيفمقملادلخلابعهمدونأكحامّهوبلظنمممهيهوتسافرك

لتعايلجأنمىمتحانمميارلهولذيلامطقنانممئيآرله.ىمركويلضف

نافلسنايركذةوالحدجونمميأرلهلتخاىبرقضايرمسنتنمميأرله

منكناوةمحروذانافةلفغيوذمنكناوةءاناوذانافةءاساىوذمك,
محرلاروقفلاانافيتحرنماوطنقتالةباجاولوبقوذانافةباناوةشحويوذ

ةهطاولاةمحرلاوذ

:لاقفةفرعيفسانلاىلايبارعارظن

درفمىنعلىتشمهظافلاةوعدبركابكبجواوراز

دنحمفصوبهلمأوُغلبناىمعاموريزعابكدجمنومصي

دعوملاموبةادغكيلاًادازانرفسلنوكتةرففمبحمساف

هتلسحلوبقوجربوةئيسوةنسحلمينمؤمنماميزاراداعمناىحبلاق



(.))

نا.نيدسأنيببلعثكفوخلاوءاجرلانيبةئيسلاتناكالاهتثيسبةبلاطملافاخمو

:زمخلالئاقلالوقكدسافلاؤ-يلازغلالاقوهفءاحراماقولالضفأابالق

عوذلامدتجاناكلضفأناشطعالءاملاولضفأناعيحللزيخلاباوجلاءاملاما

ديعلاىلعبلغالاناكنافةليضفلايفايواستايواستنافاهيفابلغالاانلضفشطعلاو

بجاووهولضفأءاجرلافسايلاوالضفأفوخلافنمالا

رنالاقو.رونأءاجرلاونارونءاجرلاوفوخلاميركلادبعنببحاصلاق
فوخلاابجعاوينارادلانابلس بتكفةملاصلالامعالاوةالصلاوموصلاهنمبعشتي

داوتبكلذكالقىلوملامزكىلامجاربدالاوبدالا«وسىلامجارفوخلاهيلا
ليضفلالاقو.فوخلاثيداحأنمرثك|ءاجرلاثيداحأواهلامعاةنجلاءاجونم'
كفانيرخلاوكبحبامهدحأنادبعكلناكولهناىرتالافوخلانملضفاةبحلا
كترضحيفالاكحمنيالكفاخبيذلاوايادكحصنيكبحميذلاناكل

لوقيوملاكرقيىلاعتهللانامالسلاهيلعنابلسىلااكلمهللالسرأو
يلالجوىنزعولاسقفهاشخيوهبحييلقلعجمنأىتجاحهللاقفةجاحهلئساكل
كدمبنمدحاليغنيالاكسلمهلنيهال

:رءاشلالاق

حابصملاوةاكشلااهروننمهبمهبواقتنصفمافاص

اوحارونيسأأسمهباوذعف|ةوعدىلاتملايعادمماعدو

حالممهقوشةدشويرجبمهعومدوىوهلانفسىلعأوكر
حاتفملاماناواوعديحهنايفوقولااوبلطامهللاو

حارفأمهنامزلكودبامهيييحرثذريغينوريال
لقًاقيرشًاعضومتناياىنمنداليربملىلاعتللالاقيروثلانايفسلاق

مثضفتنامثاندفىنمندالاق:ضفتنامناندفهعافترايفةكنالملانمهلصبنم



(؛١)

نماالنكلوىلبلاقكالسرأملأكنمتنأملاهللاقمثضفتنامثاندفىنمندالق

نبكلذكلاقفكركم

يهأالوقيةبمكلاراتساباقلعتممالسلاهيلعليربجدلعهللالوسرىأر

.دعبنارجهلاوديدشلاصولادعبقارفلانافيسجلدبتالويمساريغتالنهآلا

ٍميلابرقلا

فيولاق«كينيععومدب»لاقرانلايقتاميهللالوسرابلجرلاق

انيعرانلاببذعيالهللانافهللاةيشخنماهعومدلمهأ»لاقىنيععومدباييقتا
«هيشخنمتب

ةيشخنمنمؤملانيعنمجرخمةرطق3كلابهللالوسرلاقدوعسمنمالاق

ةماتءيفةعاسركضتوةنسةدابعنمهلريخواهمفاموايندلانمهلرمخلجوزعهللا
يدانياكملمهللناوالاةليانيتسمايقوموينيتسمايصنمريخهنردقوهلل

باحلاىلااولهنيسخلاءانباهداصحانددقعرزنيميرالاءانباةلياومونلك

اًرتاخبملقاخلاتيلنوراظنتامنيعبسلا.انباررخااذامومّمدقاذامنمتسلاءانبا
عرذحاوذخفةعاسلاكتتأدقالاثاذلاولمعفاوقلخاذاملاوملعاوقنخذاو٠

لاقكبهللالعفامتاقفمانملايفيأتيأررامعنبروصنمنبناياسلاق

ميكبسانللتسلجكنالاقيهاايالتاقفكلترمغمليردتالأيللاق
لهأهلتبهووهلترفغفطقىتيشخنمكيبلويدابعنمدبعمييفىكبف

هلتبهونميفكتيهوومياكسلجما

رصنابااييديسايلوقيوهلبقيلعجفًاءاركسالجرثراحنبرشبيقتاو
بحألجرهنإلاقفعومدلابرشبانيعترغرفتىلوتالوهسفننعرشبهعفديالو

اجبحملاوكالمبوبحملالملوهيفهمهوتريخىلعالجر

يعتشتامهلليقةافولادبزنبراجترضحاملةيعفاشلاىرميزوجلانبالاق



(7))

فكماجابهللاقفهيلعلخدوهءاحفنسحلاكلذملبفنسحلاهجويفةرظنلاق

هللالوسرنعهتعمسانيدحينثدحديعسايأادودرمريغهللارمأدجألاقفكدجم
ناريخليبسىلعهللانمنمؤملادجرحهللالوسرلاقرباجاينسحلالاقت

ىلعادربهجمناكلذةمالعوهرذعلبقردتعاناوهلاقالاقتساناوهلبقبات

لقرثىلقىلعًادربدجألىلاركأهللارباجلاقف«هحورجرخمنألبقهلق

تامودهشنمثيفوخويعزجنمآوىنظنسحفكباوثيفعمطتيسفننامبلل

هظفلبيزوجلانبامالكهاهنعللايضر

[هرورغةايحللمهبَلتْحيمللمهرمشَدَقَعهللارش"لجر

اهرمتمهيلعسفننمقت1و اضرااوةوافتصلا+طعافهوجو

اَهُروُرُصواهْبَفيدعقالانممأيابحأاياملهلامَف

الامسوقدّقعتالفملبلقلاسنجيأمريمضدقعهللاوعابلاجرمهيا

واةايحلالجالمهعدتخيموالعولجهلاهدقعاوعابمهنالهلالجلجهللةعاطوهام

حتفبوأغردصمةرخللهيفمقيالوانسحاهنمىءارتياموهوةايحلارورغةايحلايف

ابرهباهاضروبواقلاءافصهوطعافهباونوهترفغمهللااوجرناطيشلاوهفنعغلا

سفننمهيلعفختماو.بئاصملاوتاذللاكرتوةعاطلاةرارمبونيدةئديو

ياقلخلابلقمايئابحأايلوقيومهمزاجيوهفهيفيفخماموااهبلقيأاهريض

اوانبقلخلاةلجليواتلادرفمريمضلاثنافريخلايفاهمدقمواهصلاخياقئالخلا
اونمانيذلااهيأاي)العولجهللالاق.تادابعلاءاوناوداهجلابلجوزعهللمهسفنأ

هللايذررمعلاقةنآلا(نينمؤملانمىرتشاهللانا)لاقوةنالا(كسلدأله

افقنانسحلالاقياميمجةرخآألاوايئدلاماطعاياًاعرجنينتفصلا1لعجهنع

ضابقزروهالاومأواهتلخوه



:((؟])

ةحاورنبهلادمعلاكةمعلا]عبلعيبنلامهلعهيأىدرراصناولاعياالو

تطرتشاواًئيشهباركرشتالوهوديعتناىراتاطرتشالاقكفالوكبراطرمتشا»
لاقةنحلاكللاقانلامنكلذاننمفاذافلاقكفنأنوعنمتاكىلوعلمنأيشل

ليقتسأالولقتالعيبلاحرر

مالكلاقفاذهنممالكلافنارقلاارهوهوىنأرعالهنالوسربرهو

لاق.دهشتساووزغلاىلاجرخفهليقتسنالوليثالحيرمهللاوعيبلاقفهللا ةريغملا

ملعبالثيحنمهلأروةلمعلعهتفمرفهللاءمحرراشدنبكلامتدقرغعيجنإا

يفةليلىنذيةراتفةالصلاىلاموقيمثةريخالاءاشعلادعبًاضوتيناكشةدعيلايل

هتيلىلعضفهرالصنمفممدصذ|١داقاحردنامت١جرديةراتوننباو1

لعجوةرمعلاهتقنخو بحاايويقرثالاءايوىهلايىطولاكنشوىلكشلاهناكلوقي

بحلاو(هنوبحبومهبحم)تاقفانانتماوالضولوقلابتقيسىاوكشعماسايويأوج

يفوديعسماىقشاكالامنيلجرلايأفزانلاىلعكلامةبيشمرحهبوبحمبذعإال

ناىلاىجانيوهف.رانلانكاسنمةنجلانكاستءداعدقىه)اكلامنيرادلايأ

هبامْنوهنعهللايدرءاشعل١ءوصضوبرحفلايلصي

فكلاقفباشلبقاذاكبهللالوسردنعنحباهيبفثالامنبسنألاق
لوقتامرظناسوهيلعهللاىلصلاقاقحهللابانمؤ»تحبصالاقةثراحابتحبصا

ليلترهسافايندلانعيفتازهللالوسرايلافةقيقحلوقلكلناف

ىلاونوروازميةنجلالهاىلارظناىلاكوزرويلرشر»بيلكفيرامتاظاو

لوااعرقهداياايفأ0"لواسرأللاميترهلالفاهنوراعرانلالهأ

تءاجفهمأمليفدبشتساسرافلوأناكشللكنللا

عزجاناوثبانلفهنجايفنكينافينبانعىنرمخأتاامتفلهللالوسرىلا

تيلاامناةثراحمأاي»دللاقفايندلايفتشعامتيكبكالذريغنكيناو



((؛)

ىوتءعجرف)اينمىلعالاسودردلايقثراحلاونانحْْقهلاهنك_اوهل

0ةئراحابكلخبحي:تااقفكحضت

توديصأفذلاقفيبوهولهبالوسرىلعذاعملخدسنألاق

لكلواقادصملوقلكلنا»بىبنلالاقفاًنمؤمهللابتحبصألاقف«ذاعماب
ىلأتننظالاطقاحابصتحبصاامهللىنايلاقف«لوقتامقادصماهفةقيقحىقح

يناتننظالاةوطختوطخالوحبصااليناتننظالاطقتيسأامويسأال

اهنثواواهيبنعماهباتكىلاىعدتةيئاجةمالكىلارظنأيباكوىرخابابعبتأال
ةنملالدهأباوئثورانلالهأةبوقعىلإرظنأىاكوهللانودنمديعتتناكىتلا

«مزافتفرع»لعىبنلالاق

لوقتتادبعتملانمةأرمابموبتاذتررمدقاهللاويرصبلانسحلالاق
تلاقنيقيىلعكارتاهذهايالتاقفكيفءاجرووشةايحلاتدثسدقليملا
ابطاخاكلذكانااييبفهبحأاناوىنبذعيءارتأىئطسبهلاقلىلعيصرحوهيفىبح
تااقفِىرصنمهتممصوىعاردفهتلحافىلهأصعبنمريغصيدانبرمذا

مينيعأترقلنولبقتديامقالخلامبولةكابتااقفمنتاقىبصلااذهبحمأ
غيضايتلاقفمغيضهللاقياهلدلولبقاكالذكاناايفايندلانمءيشبنوذتليالو
ىكبتتاعجوهيلعيشففىتشناهبلقناتننظةحيصحاصفةمايقلاموييتتلنانارتأ
تلاقمعنلاقتوملابحمأمغيضايتااقهامأابكيبللاقغيضايتلاققافأاملو
قيضمنمىنجرخاوكلاشحايفىناذعكنمريخوهنمىلاريصاللاقهلوىنباب
روذغلااناىثايدابعءىن)لجوزعهلوقيرملأهتمحروهلضفبىلومبأوتمألو
نمجناملناءاوأءاوألوقيوىكبيلعجو(ملالاباذعلاوهىباذعناوميحرا
موهالومبحليتقاوهاغضأولوقتتاعجفتاموطقسوهلعيوهللاباذع

ضهتيمتاطقسىحكلذكلت



((ه)

لبطصملاةليدموةكمديرتقارعلاضرانمانجرخنيفراعلاضعبلاق

مدآانعمجرخقارعلالهانملجربنحباذافسانلانمةريثكةقفريفانكو
هديبىتشعاكرنمةملخبايتهيلعوةدايعلاهيفتغلباملهنممدلابهذرفصارّمشا

نمنيفصموبتامليقوىنرقلاسيواوهودازلانمءيشهيفدوزمهعمواصع

منلاقكوامماولاقمعنلاقدبعكنانظناولاقةلفاقلالهأهيلارظناملويلعةبج

كناامأهيلاكتلاحتراصاموكالومنمتبرهنيحكفنتأرفكاولاق

هللاوينالاقفرصقمءوسديعتنأامناوكتلاحهذهتناكامهدنعتمئاول

اموهومحروتوميداكىحبيوريصقتلايلبتنموىالومىلوملاملوءودسدبملأ

كالومنمنامالاكلذخأناولاقفةعاطلايفريصقتلاداراوهللالإدبعهنادارأ

ايفبغاروهيلاعجارينالاقهيلامجراف كلذةثيدملاىلاريسلايفاودجوهيدل

وافرطمودربوءاتشةإلفيفاليلاولزنومويلا دقوهنودهلاخوهلحرىلالكى

دحألًادبعهنونظيموهللاالإلأسيالوةجاحًادجالأسيالنأهسفنىلعىلآ
مًاحبصهودانودريلاةدشنمليلافوجتاموةزعلابردبعهنإىنميوهو

نا ةلفاقلالهأايىدانفايمهدجوفهيلنمهكرحفاولحرسانلانافلجرلااهيا

امواولاقهونفدتىتح>ليحرلاكلحلصيالوتامدقهديسنمبراملادبعلا

لأنوهبانعفنيوهتبوتهللالبقيناوجرنبنتهناحلاصمهللاقفهرمايفةليحلا

لاقفليلدلااولثسالاقفهيفءامالعضواذهاولاقفنوفدمريغهانكرتناهنع

اريدغدجوةلفاقلانمجرخاملوءاملالمحيالجريعماولسراةعاسءاملانيبوكنيب
يلعلاقفءاجفهنمابيرقالوءاممضوماذهسيلبجعاذهلاقوءاملانم

اذهلنااولاقفاحماودادزافيلغيانخسهودجوفءاملاهباونخسيلهوعمجفبطخلاب

مكلكحوفتضرالاودبزلانمنبلاهبارتاودجوفهربقاورذحفانأشدملا

اودجوهومشاذاوبارنلاةفغصىلعهودجوبارثلاىلااورظناذاهنمبيطأاومشي



لا
يسسس

نااوقفتافهنفكأانأدحاولكلاقوهيفهواخداوءابخهلاوبرضوكمملاةحئأر

بوثلااوفشكفاواصواذاوهنمهنعاولئسيهتفصاوبتكوابوثدحاولقهللعجي

كسبوثلاقوفهلثماوربملةنجلانمبوثبانفكمدودجوفهونفكلهيلعيذلا

ىرخاهيمدقىلعوكسمنممناخهنيبجىلعوةحارلانممضاوملاتالتماوربنعو

هانغاوهنفكدقلجونعهللانإميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالاولاقف

حلاصلادبعلااذهبانمحروةنجلاانابجوادقهللاناوجرنودابعلاناذك١نع

يفاوناكاموهيلعاولصيلهوامحفتامىتحدربللدكرتىلعًاذيدشامناومدنو
ىلاقرشملانموضرالاىلا.امسلانمريبكتلاتوصاوعمساوربكولبسمعضوم

وهوهيلعاواصيلهوابحفمنعرمظعوهيلعاواصاماورديملواوشهدفبرغملا

ةفرعفهتفصب!ولأسودحتملااولخدةفوكلااولصواملوونفدوفاطخمداكفينش

ءاكبلابتاودصالاتعفتراوسانلا

اديلجكتنطخساوافيعضكتعطاوبوقكتيصعيدلنددباعلاضعبلاق

يشغمثىرجنعىثتفرصوىوأىلعينتلبقلهيرعشتيلايفافيحبكتمدخو
ايندلايفينيعةرقلوقتويبتةرضاحهماوهتببجتخلساوضرالايفمقووهيلع

نمافافءارحلاكمأباوجدروىلكسشلاكزوجعماكةرخآلايفيداؤفةرمثو

ىلعةضباقهديوهتيشغ هدخىلعبكسنتهعومدوهددجيفددرتتهحوروهدبك
تنكيذلاعرصملاوهاذهوهنمينيرذجبتنكيذلااذههامأاياهللاقفهتيحلو

ةيلاخلامايألاىلعىنسأايفلاقالاةرثعطوقسولاوهالاعرصماذهيننرفوخم
ىلعفئاخاناهاماايلابقالاىلعانفجرعامليتلالاوطلامايالاىلعيعزجايو

ناهافسأابوىمأرىلعايفتيمرناهاثزحاييسبحرانلايفلوطينايسن

لاقديرتامىسفنكتدفىنبايهلتلاقفلوقأامىلعفاهامأاييسافنااهنفتماطق
لاذتلاوايندلافلذلامعطقوذاىتحكمدقبهيثطوبارنلاىلعيدخيعضاهل



ٍ(/١)

اذهفيعضتودصبيدانيوهوتاءقفىلغلراثنمينيحنيناىسعىلوملاديسال

نمءازجاذهىلوملابابفقيملنمءازجاذهااسأوأطخأواصعوبنذانمءازج

تنكينإكناحبستنأالاهلإالكايبلكيبللاقوةلبقلاىلالوحنوالعلابقاربمل

ىتبايتااقوباحسنمىلجمرمقةقلفهبجوناكمانملاىفهمأهتأرفتامثنيلاظلانم

دجمنمىنبرقويجردمفرلاقكالومكبلعفام تعمسيذلامهلتااقفيري

تيبلوهتيجافللايعادبجأنارمعابفتاهىففتههامأايلاقفكتومدنعكانم

لجوزعيلر

تماسىنمتندواهنمتونداملفةدبعتمةأرماتيأريرصملانونلاوذلاق

هلثمدجويالمكحنمتاقفتلبقانبانميلتلاقفمالسلااهملعتددرفىلع

كحبوتلاقمثةديدشةحيصتحاصف هتقرافىتحةبرغلاةشحوهعمتدجوفيك

هتقرافبكفنتحمسفيكيلاوملاىلوموءافعضلانيمموءابرغلاسيئأوهو

هحاجمىفعرسافحرجلاىلعءاودلامقوالتاقفواكبمتلاقفاهمالكيناكباف

تلاقلفتلقمعنتااق؟يكيرالقداصلافاملتاقفتيكباملاقداصتنكولتلاقف
هبهللاىنمفنيايشىئيماعتاقلوقعلايوذدنعصقنوهوباقلاةحارءاكبلانا

هئايلوأىلاهيفلجتيامويهلنافهئاقلىلااقوشكالوممدخاتلاق

أثنباشولداعماماهلظالالظالموييفهلظىفهللامبلظيةعبسللاق

هيلادوعيىحهنمجرخاذادجسملابقلعمهيلقلجرولجوزرعهللاةدابعيف

نسحتاذةأرماهتعدلجروهيلعاةريفاوكلذىلعاعمتجاهللاىفاباحمنالجرو

تقفنأامهلامشإعتالحاهافخافةقدصنقدصتاحروهللافاخأىالاقفلامجو

هانيعتضاففايلاخهللاركذلجروهنيمب

اذاةثجناكو.رطملافكركمقوهعمدلامسييلصيبفقواذادناك

هللاباذعنمهتماىلعافوخاجراخوالغادددرتيوهبحوريغتحبرتجاه
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زعرابجلانمعزفدعربوهوالاطقليريجينءاجام»كتهللالوسرلاق

هللاحوافنايكيليئاكيموليرمجقفطهللذايعلاوسيلبابركماملو«لجو ىلاعت
لجوزعهللالاقفكركمنمأنامبرايالاقءاكبلااذهلقنايكبتمكلاماهبهيلا

ىوكمانماتالانكاذكه

ىكبو.ىلبفقواذالجرملارحكبزهبلقلعمسمالسلاهيلعمهارباناكل

هعومدنمىعرملاتبنىنحهسأرمفربالادجاساموينيعبرامالسلاهيلعدواد

تدئراكتحرتركذاذاواهباحترضرالاىلعتقاضىثيطختركذاذالوقيناكو

لابجلابق1ىتحهسأرىلعهدبًامضاواخراصبلوفامويهبنذركذو.ىحوريلا

ىنابقتسيلفهئيطخىلعءاكبلقديرألمناكديرأالاومجرالاقفعابسلالعتمتجاف

ينوعدسانلللوقيناكو.ىطاخلادوادبمنصيامنةئيطخاذنكيملنموءاكبلابالا

لرءؤينألبقواشملالاعتشاوماظعلاقارحبنالبتوءاكبلامويجورخلبقيكبا

نورمؤرامنولعفيومهرمأامهللانوصميالدادشظالغةكئالم

رابلانإهللاقوليربجءاتفءاكبلارمثكناكمالسلاهيلعميهاربانأىودو
توكذاذاليربجايلاقفهليلخفادخباليلختيأرلهلوقيوماللاكثرقي
ةدشمدعواليقايدلاجوزايرواةأرمانوكتناىمتداودبندىلختينيدطخ

هلعفهلوقوابنذهسفنىلعهدعيامسنجمهاربابنذو.هتومىلعهنزح يناومثريبك
كلذيفبنذالورباجلهلاقىتخاةراسىأهذهومقح

اذاو)لبالو(تروكسمشلااذا)هعهللاىغرباطخلانبرمعأرق
روطلاةروسيفأرقيانراقىرخأةرمميسو(هيلعًايشغمرخ(ترشنفحصلا

طئاحىلادنتسا(مفادنمهلاممقارلكيرباذعنإ)ىلاعتهلوقغلباماففقوف

هضرمبيسامنورديالسانلاوًارهشضرفهلزنمىلابهذوةعاس.
نمىرباملهبتطاحارانلاناكفسانلامم.سلجاذايروثلانايفسناك
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هعزجوهفوخةدش
ءلوقىلا_روقانلايفرقناذاف)ًارقفحبصلاةالصسانلابىفولنبةرارزأرقو

(نيممجامهدعوملميجنأو)ىلامتهلوقلزمناملوهللاهحرأممقوف(ريسريغ

ماياةنالثههجوىلعماهوهسأرىلعهديمضوو.ةحيصيسراملاناملسحاص
واهللاوف.اركابتفاوكبتمنافوكبلوقيصاعلانبورمعنمهللاذبعناك
هلصرسكنتىحىلصوهتوصمطننبيحخرصلكدحال

نممهيلعملطافليضفلابابىلعاموياوعمتجاثيدحلاباحصانأىور
ءاكبنامزاذهوةالصلابكيلعونارقلابيلع:لاقففجربويكبيوهوةوك
جلاعوكباكمفخاوكناسلظفحانامزاذه.قيرغءاعدكءاعدوعرضتو

ركبتامعدوفرعلامذخوكنانج

مهيراقيفنونئاخلااهدجيةعورلاقكيكبيامهلاولاقفيكبيدباعبموقفقو
هشارف.شرفيسواطناك.ىلاعتهنالعضرعلافءادنلاةعورلاقىهامواولا#
حبصلاىلا.ليصيوهبوطيفموقيمث.ةالقملايفةبحلالقتاكىلقتيوهيلعمجطضيو
نيفئاخلامونمنهجرئذريط:لوقو

نمعإرأثكموهقنعبرضيلمدقريسأهنأكسلجاذاىرصبلانسحلاناك
نوكتناتعلطتسانايخأايلاقىنصوانيملاصلاضعبللجرلاق.كحضيملةنس
فلاغويفهشهلتوأهسراقتقلفينافئاخوبفماوهلاوعابسلاهتشوتحالجرت
ناوهراهنيفنزلايفونوتفملانمأنأوهليليففوخلايفوهفبلقلالجورذح
يسفنتاثمرانلالهاتوكذاذالاقفهئاكبةرثكيفءاطعبتوعو.نوأاطبلاحرف
يب١اليلامهني

مهبواقعدصتفاحاحصذلىلجماوناالجرنيثالثتدهشقراطوبالاق
دحاوسلجميفماكاوناىلاعتنافوخنم
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لجرهاكبتعمسذاةلظيشيشمأانيبفةفوكلاتلخدرامعنبروصنملاق

كتنااخمىيصمعتدراامكلالجوكتزعويلارادلالخادنميجشتوصب

تعاطفنأمصنعانملبحنوكباذعنميلدمنلنمْنالافلبجمكتصعنكلو

تنقوفمالكيناكبافرامعنبروصنملاق.هللاايهاثوغاوهابونذاوىنعكلبح

|ديدشابارطضالجرللتعمسف(نورمؤي..ىلا_كسضنًاوقاونمانيذلااهمأاب)تأرقف
دقهتدجوفرادلاتيثاتحبصاالوتيضموهتوصمطقناىتحتنقوفًاحاصو

ناكتلاقفهنعاهناأسفهمأليقفاهنعتاأسفىكبتزوجعوهزمهجبيفسانلاوتام

هيلعرطفيثلثانالثهبكأمسقيولالحلابستكيولبللاموقيوراهنلاموصي

قراففاهممسقةبآاريناسنارمةحرابلاناكاملوهبقدصت,ثلثوىلعهقفنيثلثو

ادلا

قوسنو.ادفونمحرلاىلانيقتملارشحمموي)اًنراَقدمنإقوررم_مماسو

تامقبشو(ادرومْهجىلانيمرجملا
بناجعضمىنرالاقفكامسلانباانيلعمدق:يرسلاحلاصلاق

صوخلالمعيوهاداقالخدوانذاتسافصخيفلجرىلاهبتهذفعدابع

اًيشفممقووقوشف(نورجسي-ىلا نواداجبنيذلاىلارتملأ)هيلعتأرقف
ىلعاولخدالاقفثلاثلاىلامثكلذكهيلعيشفهيلعارقفرخآىلابهذوهيلع
هيلعيشمعقوفةبآلا(يماقمفاخنملكالذ)هيلعتأرقفانبرنعانوافشتالنا

رعشبفانبلسفهالصميفحشانيتامثهيلعيشفيلكنيرخآةنالثىلعهتاخداو
روحنودو1نميدبنيب:لاوحاصفامامًادغقلالخللنالاعتوصبتلقفانمالسب

ةنالثتام.ليقفدعبمهنعتلأسو.فيعضتودبحيديوهافاحنافانوهبميبو

قافأمثمايأةثالثخيشلايقبو

ةحيصحاصف(ممرىلعاوفقوذاىرتولو)أرقيالجرءاكبلاىبحمممسو
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ةرصبلافارطأنماهبداعيرهشأةعبرأاهنءضرم

ءالوالاصاوخوةكئالملاوءايبنالافوخوهولالجافوخةنالثفوخلاو

ةيصعملاوريصقتلاوديعولاركذبباقعفوخوهفوخيفريغضيأنوكراشيو
هللارمفوخوننؤملارثك|فوخوهوهبأورعشي|انمييواقيفنوكيناو

ىماعملابنيرهاجملاوةلطابلاتافالولميلاهوب

ةنطابةفالفهبركمشحالصلارهاظناكنمش

هبركمهناهربخافهلاحنعمانملايفهلأفليضفلاباحصانملجرتام

ةنسلكبرشبناومهيلعرمكتيفليضفلاباحصالضفاهنانظهنألايدوهيتامو

هبابمواديةلعلرمححدف

ءاجرلابكياعهلليقفعزجلاولبعرضتلاوءاكبلاريثكيروثلانايفسناكو
ىلعتومأىناتعوليكبايتونذىلعوالافكبونذنمماظعاهللاوفعلاق

زطخىلعوهفناميالابلسفخيملنمواباطخلانملابجلالثميلإبامديحوتلا

يكيوقنجلالخدهللاالاهلإالبهلمتنملوقيويكبييمجعلابيبحناكو

حور,ةكسنالملاتدعصاذادماحوبالاقهلاالاهلإالبيلمحبنابيلنملوقيد

اكانرايخاهيفنشفرادنماذه1سبفيكةكئالملالوقتنمؤملا توراهىلاريشيهن

هيفبكربملامموصعمكلملافحصناوركذيامايبنعحصيالنكلتورامو

يمدالايفبكرامدلا

لوقيوهوةبعكلاراتساباماعتمالجرتيأريروثلانايفسلاق تلقفلسمهلا
قببموتوملادنعةئالثنقفنيماسمةوخأةعبراانكلاقكنيضقاميأانه

مظعناوبنذمويلاىنكيسيلىطاذاعمنبىحيلاق.يلمبابردألفاناالا

كردقيةناعتسالاوكركمنمكركذبذايعلايخإوهاميردأالكدنعيلاحلب

لمجامهلاقارفلابيلبنمفضابرايهنافقارفلابىلقلبتالكردقىلع
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الوكتنجىلااىلساناهلعجااجاردتسااناهلعالواجارسسانلنامبالا اركملمح

احلمالمظعلايلعلاللابالاةوقالولوحالوروذغلاولجلاتناكناكتلملا

لبوهبحصوهلودمانديسىلعهللاىلصوهيلاالإهللانم

ةعئرجرخموفوطيامدعبةبعكلاءاذحبفقيومويلكينتابءارقفلاضعبناك

ةمقرلايفرظننهقمربنمضعبءاحفتامودعابتمثًامويكالذلثملعفواهيفرظني

هلاحربظيملوةقافلاهتباصادقناكو«اننيعابكنافكبرمملريصاف»اهيفاذاف

قواحل

العثلأستاللهلليقفناتيفاحهامدقوةقرختمفوصةبجهيلعلجراليقو
ءاملقنولاقعلابسمشلانمعسبحولابحلابسمادرايخأايلاقفاذملاكيقي

ىلاجرخ2لاونلاقلخلانميءاجبراولاؤلافقومنمنوهألايرغلابرحبلا

كنتعضنافكنيبجقرعوكنيميدكنملكاهيلعايوتكمدللايفةرذص

كنعبىلوملالثساف

يلحلانممهلنيزأةرخآلاقيرطيكلاسلىتلخلاضرعتلامدعلاقيو

ليربملميهاربالوقنمكلذلعتوسوفنلاةايلءاملانمهيلاجوحامهوسورعلل

هللاىلالبلفكيلااماوةجاحكللههللاقورانلاىفيقلانيح ىنغايلاحبهماعو

نوبنيذلانا)هلوقبنيجاراهللافمودقورورغدجالبءاجرلاو«ىلاؤسنع

يذلاو»يَهلوقاذهنموراذغتسالاطرشلاو«(روبتناىلاللاباتك
نورفغتيفنوبنذيموقبءاجوكبهللابهذلاورفغتستواوبنذتملولهديبيسنن
6مطرف

شحولافطعتواهبقلحلامحارتةدحاولزناةمحرةئامللنادجيلاق
كسماواهدلوبيصيناةفاخمابلجرسرفلامفرتواهدلوىلععابسلاوماوهلاو

«هذهاهيلامضيوةمايقلامويهدابعلنيمستوامن
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سوهيلعهللالصنالوسرىلعمدقهنعهللاىضرباطخلانبرمعلاف

للالوسرانللقفهتمضرااذلوتأرامكدالوالايغتبتىسلانمةأرمااذافىسب
نالوسرلاقفهٌللاوالانا«رانلايفاهدلويقلتهذهنانورتا»لسوهيلعّساىلص

هللاةمحرنوجرياوناكو«اهدلوبهذهنمهدابعبمحورا١ملسوهيلعهللالص

هءاقبنوجريوناميالابلسنوفاخياوناكوناميالاباسنوفاخيو
برايلاقيقاخىلاىنيبحوىثحبنمبحاوىنبحادوادىلاهللاحوا

مهركذويناسحاويءالاركذاليملانسحلابىنكذالاقفكقلخىلاكببحأفيكو

ليلاالاىمنوفرعيالمنافكلذ

كمودقناكفيكمانملايفهلليقفءاجرلايفمالكلارثكيناعوباناكو
تدراتلقفتاعفامىلعكلميذلااملاقوهيدينيبىنقوالاقفىلاعتللاىلع

للاهسيؤيايندلايفسانلاسيؤينموكللترفغدقلاقفكقلخىلاكييحانا
ةمايقلاموي

لوقأوتيبلابفوطاترصفةليلفاطملاىلالخمددانبمهاربالاق
اذافةمصعلاهللانولئستكلكهارباايلاقوفتاهيففتهفىمصعامهللا

مركتينمىلعفلاكمصع

ةمايقلامويىلاعتهللانرفغيلهديبدمحمسفنيذلاوهرلسوهياعهللاىلصلاف

ةرفغمةمايقلامويهللانرفغيلهديبىسفنيذلاورشببلثىلعترطخامةرفغم

«هلانتناءاجرىيلبااهللواطتي

لاقفينصواتلقفمانملايفىئرقلااسيوأتيارءىراقلابوقعيوبالاق

لالخيفهنمكءاجرمطقتالوهتيصعمدنعهتمقنرذحاوهتبحمنيحهللاةمحرغتبا
كلذ

تيقلامتلقفمانملايفهتومدعبراسينبلسمتيأررانيدنبكلاملاق
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كلذدساذافتاقفادادش"ماظعلزالزوالاوهأهالاوتيتالاقفتوللادعب

تائيسلاانلرفغوتانسحلاانملبق«مركالاميركللانمنوكيهارتام:لاق

مايأبكلذدعبتاموهيلعايشغممقووةقبشكالامقبشو.تاعبتلاانعنمضو

عدصلاهلقنانوريو

ةريثكبوذبلاقفهللاىلعتمدقميلليقفمانملايفىؤرًاضعبناىور

هللابنظل!نحىنعاهاحم
لجرالاقفنوعرضتيونوكيينيفقاوسانلاىلاةفرعمويليضفلارظنو

اقئادنويلطيءاينغالانملجربابباوفقومباكءالؤهناولتياراهبناجىلا

دنعقئادنمنوعاهللادنعةرفغملانالاقفاللاقفمدريناكا

لمحتيامينيعبءايينالاضعبىلاهللىحوأ نودياكملادياكيامويلجانمزوامحتملا

ةبوةءلابالجاعمتنكولفيتلخبمبحرلاناوالمعمهلىسناىئاربأىتاضرعبلطيف

نممهبهوتسافيكنونمؤملايدابعىربىوىنحرنمنيطناقلااهبتلجاملات
يعركويلفاومهتااماذايراوجيفميقملادلخلابمهبهونأكحامثهوما

انهىلاوىتدعوانهاهلوقيفةبمكلاراتسابىتلعتينيحلاصلاضعبناك

عمجمالفتاعفناوكلذلعفتكنااميبلقىفكديحوتورانلاىناشدتفاىنتوعد
كيفمهتيداعمرنيبوىإل

نعتغابوانممقتلقهللالوسرابلاقفجبيلاربقىلايبارعاىأ

اورفغتسافكؤاجمهسفنااوماظنامهنأولو)كبرنعتغلبايفناكوانلبقفكبر
انفنأانلظدقءالوأنحناهو(ايحراباوتهللااودجوللوسرلامهلرفغتساوهللا
انارففتسافنيرفغتسمكاش>دقو

طنقتمليدبءابىلاعتهللالوقيدوع_#نادلاق كتربظايذلاانأسيلأىتحرنم
ىلعلهاجتتكلامكتقوطىنالاو  ىتتقفاوامكناكسنتىنتفرعامكنك



(ه0)

كانندااندصقىلعتمزعناوكانلبقانيلإتبثناوكانلقاانتلقتسانايدبع

تبناوكانيلاواندوبحيفكفنتيداعناوكانيرأكليلدبرطضاناو

ناوالانرضحاةيشختإكبناوكانيفشكرضلتيكبناوكانيوادكلاودزوعا

ارطنقتالكانضوعانقوقحنمكتافامىلعمساتيكبناوكانمااًفوذتاكب

لتعايلجأنمىمتحانمميأرلهولذهلامطقنانمميارلهوىتحرنم

لذنايترصنمالعاىأرنممْيأرلهولتخاىنرقضايرمسنتنممئيأرلهو
لنايركذةوالحدجونمميرلهو كنافطنقتاليدبعايلوقيىلاعتهناك

وذانافاياطخاذتنكناوافوصومتنكدوجلابانافاقوصومردغلابتنكنا

اذتنكناوةءاناوذانافةءاسإاذتنكناوءافووذانافءافجاذتتكناواياطع

فواألاىلعةرفغملابداجنمةمحرنمتطنقتالةناجاولوبقوذانافةءاناوةيدخ

ةررملانممهلعجوةرحسلانم

.مالسالااهنمىئباصأفةدحاوةمحرانيلعتازنايملايزارلاذاممنمىبحبلاق

كباوثناكنايملالاقو.كترفغن#وجرنالفيكفةمحرةلامتارئااذاف

نمانافكباوثوحرأالًاعيطمتدلتثكناوينافنيبنذملكتحرونيعيطملل

اهنمرافكسلاتدبباوةملواهتلمجوةنجلاتقلخيمالاقو.كتمحروجرافنيينذملا
لنافاهنعنغتسمتنأواهيلانيجاتحمريغةكمالملاتةلخو ةنجلانوكتنمافةنجلاانطعت

انثدح.ىراقلانمحرلادبعنبقحساانندحنايحىلاخيشرفعجوألاق

نعكرابملانبهللادعانيرَولتاقمنبدمحمانثدحيخلبلاناداشنيدم

يلبينلاباحصانملجرنعءاطعنعهللادبعنبميصاعنعتباثنيبعصم
مءارونمرانلاونوكحضتا»لاقفكحضننحنوبهللالوسرانيلعماطالاق

ىرقهقلاانيلامجرمثمخرلاانسوؤرىلعناكفربدامث«نوكحضتمكارأالهللاو
ينحرنميدابعطنقتمللوقيىلاعتهللانالاقفمالسلاهيلعليرمجءاج»لاقو



(956)

(ملألاباذعلاوهىناذعناوحراروفغلااناىنايدابعءين)

انثدحلضفلانبدجانتدحةزججنبدماساقلاو:اا#ترصروكملاةعجوبالاق

نبهللادبعنعيقيرفالامنانبدايزنبنمحرلادبعانثدح.ىرقملانمحرلادبعوبا
بناذهمظاعتبالهللانادلاقملالوسرنأيصاعلانبورمعنبهللادبعنعدز

ايارىتامثفننيمستوامنلتقلبقنكنمملجرناكهرفغيناهدبع
لتقفتفرسادقااللاقفةبوتيلدجتلبفسفننيعستواينأمثتاتقىلاهللاقف

تفرسادقلاقتةبوتيلدجتلبفسفننيعستواهستتاتقهللاقفرخآًابهارىنامن
دقللاقنةبوثيلدجبنلبفسننةلامتلنقيباهللاقفرخآابهارىتامثهلتقف

لامعابنولمعيةرصبلهأةرفكوةرسصبنانيرقانهاهنكسلوىردأاموتفرسا
ايفثبليالرانلالهالامعابنوامعيةرفكلهاومهريغاهيفثبليالةنجلالهأ
نيبتوملامكردافكتبوتيفنكشتالفمهلامعابتلمموةرصبتيتانافمريغ
دحوفبرقاناكاهيأىلااوسيقنامهيلاىحوافامرتكلالملاتأسفنيتيرقلا
«ابلهانمبتكفةلءاردقةرصبىلابرقا

نبدمحمانثدحةمزخنبدمحمانثدحلضفلانبدمهانثدحثيللاوبالاق

نعنمحرلادبعنعرمعمنعدلاخىلانبليعامسانعديبعنبىلينعرهزالا
هيلعتمسقاوأعبارلاونييلعمسقاةنالث»هنعنايضردوعسمنإللادع
يفمهسلااذلعجيالوةمايقلامويهريغهبلويفاينالايفادحاهللاىلوتيالتقدصل
رسالوعبارلا.ةمايقلامويمعمناكالااموقدحابحبالوهلمبسالنكمالسالا
«ةرخآلاىفهيلعهللارتسالاايندلايفهدبعىلعهللا

باقيففوخلاوءاجرلاممتجاام»لينلانعىرسبلانسحلالاق
«فاخمامهنعفرصووجريامهللاهاطعاالاتوملادنعلمءىرما

هلمعنعدحاوحنينأ9سوهلعناىلعهللالوسرلاقةريرهوبالا

اوددسواوراقفهتمحربللايدفتيناالإاناالولاقهللالوسرإبتناالواولاق



(ها)

اوغلبتدصقلادصقلاةملدلانماًنيشواوحورواودغاو

راتخاو.«اورفنتالوارشبواورسمتالواورسي»لَهنعىسألاق
لبقليضفلاهراتخاو.راضتحالادنعفوخلاضعبءاقبعمءاجرلاىلاليملاةفيذح

ىلإليملاةحصلايفوسيبالثللمعلانعزجعنمحربكيفوضرميفضيأكلذ
دهنجيلفوخلا

نيقيدصلارذنأونيبنذملارشبمالسلاهيلعدووادىلاالعولجهللاىحوأ

اليأبنيبنذملارشبلاقنيقيدصلارذناونينذملارشبأفيكبرإيلاق .ىنمظاعي
يلدعمضأالينافمهامعأباوبجعيالنأنيقيدصلارذناوهرفغانأبنذ .يبادحو
هكلهاالإدحأىلع

سوهيلعهللالصيبنلانإةريرهيبأنعهبيأنعنمحرلادبعنبءالعلالاق
هللادنعامرفاكلاعوأوهلليفعمطامهيوقعلانممللادنعامنمؤملالهبولدلاق

«هتمحرنمطنقامةمحرلانم

دمحمنبليدبانتدحيواسينلاىريبزلأدممن1نيسجلايلعبوألاق

نبدمحانعدمحمنبنورهانثدح.يفوتلارعنبنيسحلاانثدحىئيارفسالا

ضلاقكبركبلمفامىبحبايهلتاقفمانملايفمثكانبيحيتبأرللبس

امولاقكنعتثدحاذهبامبرايتلقفتلعفامءوسلاخيشابيللاقفيناعد
ةشلاعنعةورعنعيرهزلانعرمغمنعقازرلادبعىنثدحتلقلاقتادح

نمام»تلقكناكنعمالسلاهيلعليربجنعليلانعاهنعهللاىضر
ىلاعتوهناحبسهئايحتساىثعمو«هبذعأنايحتساىناالامالسالايفبيشيلم

يشانأوكرآلا تقدصويرهزلاقدصورمعمقدصوقازرلادبعقدصلاقريبكخ
الىنإىحايانأتقدصومالسلاهيلعليربجقدصولينلاقدصوةشئاع

نيملاتاذىلاىبرمأمنمالسالاىفباشنمبذعأ

لوسرابكيباملاقفيبءدجوفليلاىلعهنعنايذررمحلخد



(ه/)

باشدقًادحأبذعيناىحتسيهللانإلاقوءالسلاهيلعليربجىنءاج»لاقهللا

«ىلاعتهللايصعبنأمالسالايفباشنمىحتيالفيكفمالسالايف

مهبلتخيملىنممو<اهرورغايندلانممهملتخي1ًاداعهَلنإ»للاق

وهونبغلاحتفباهرورغمهعدخبمليأاهرورغةايحلادنعمهعدخمملاهرورغ

ناطشلا

نبدمانثدحةيفلالاحراشىنميليقعنبدجمانتدحروتذملارفعجوألاق

نمحرلادبعنعناملمنبرمحنعةبعشانثدحجاجحلاانثدحغياصلاليعاممأ

هينتناكنم»موهيلعلاىلعينلانعتباننبديزنعهيبأنعنابأنبا

هينتناكنموةغاريهوايندملاهتتأوهلقيفهانغلعجوهلمشهللامجةرخآلا

بتكامالاايندلانمهنأيملوهينرعنيبهرقفلعجوهرمأهيلعهللاقرفايندلا
«هلنأ

روهشملاملاعلانايحاباىنمييلعنبدمحمانثدحليقعنبدمهرمعجوألاق

تعمسلا#سيقنبدوصالانعيلالهلادايزربرمعانثدحيدبنلاناسغوأانثدح

هنجبرثأدقريصحىلعوهولَيبنلاىلعهنعهللايضررمعلدابدنج

تاكذلات«رمعأابكيكباماليبنلالافهنعهللاىضررحمىكبففيرشلا

كبنجيرثادقٌثيهللالوسرايتناوايندلانمهيفاناكامورصيقوىرسك
موقنحنوايندلامهناحيفمهنابيطمهلتاجعموقكئاواوفَيلاقففيرشلا
«ةرخآلايفاننابيطانلترخا

نإيلعانندحلضفلانبدمحا_اكلدحدمحانبيلعاندحرفعجوألاق

عابنأولمالالوطنمتنلايلعىثخأاما»يلعلاقديبزنعرزنعليعاممأ

دقاينالاناوقحلانعدصيىوهلاعابتاوةرخالايسنيلمالالوطنافىوهلا

الاءانب|نماونوكفنونبامهنمةدحاولكلوةلبقمةرخلاوةريدمتلحبرا ةرخ



(ه9)

نافايندلاءانبانماونوكتالو «لمعالوباًحادغناوباسحالولمعمويلا

ناكىتلاحرجىننلاةبطختبلطيرصبلانسحلانعهدانسابرفعجوبألاق

راصنالانملجردنعاهناينغابىتحاهباعردقأفنينسعبرأةعمججلقايباطخم

ناكيتلارتيبنلاةبطختعمستنأهلتلقفهللادبعنبرباجوهاذافهتيتاغ

اوبتنافملاعم5لناسانلااهمأدلعلوقيهتعمسمعنلاقةعمجلكاهمبطخي

نمبنيتاخنبنمؤملادبعلاناومنياىلااوهّتنافبابلناوملاعبىلا

ضقهللاميردياليقبدقلجأنيبوهيفمناصهللااميرديالىضمدقلجأ

واهتايحنموهسفنلهسفننمدبعلادوزتيلفهيف هترخألاءايثدنموهريكلهبابشنموت
نمتولملادعبامهديبيسنيدلاوذةرخاللملخ2اولتقلخازدلاناف

:كلويلهللارةغتساواذهلوقارانلاوأةنجلاالارادنمايندلادعبالوبتعتسم

هتوخاوهماتءاحفىلاعتهللاةءاطيفهلامقفنييرستلاهللادبعنبلبسناك

دارافرقفلاهياعىشخمونيشكسممبالاذهنااولاقوهنوكشيكرابملانبهللادبعىلا

لهأنمالجرناوأتيأرانمحرلادبعايأايلهسهللاقفهيلعمهنيعيناهللادبع

:هللادبعلاقائيشةنيدملايفكريااهبلالوحتلاداراقاتسربةميضىرتشاةنيدملا

ايشاينالايفكرتيالةرخآلاىلالوحتينمينعي.كمصخ

«رورغلاراذللمعيوهودولخلارادبقدصمللًابحعدتيهللالوسرلاق

للالوسرسلاجمنمالجمتدبشهللادبعنبراجنعردنكملانبدمهلاق

مالسلالامقفضرببايثهيلعنوللاورعشلانسحهجولاضيالجرءاتأذال

لوسراتلاقف«هللاةمحرومالسلاكياعو3جايلالاقفهللالوسرايكيلع

ةرخالااموهللالوسرابلاق«نوبقاعمونوزاجمابلهأومانملاٍلح»لاقايندلاامهللا

لدي»لاقةنجلااموهلالوسرإبلاقف«ريعسلايفقيرفوةنجلايفقيرفدبالادلاق

اقرافيالادبااهبلاطلايئدلالدب»لاقمنهجاهتلاق«ًاديأاهميعناهكراتلايندلا



(٠)

لاق«ىلاعتهللاةعاطباهيفلممييذلا»لاقةمالاءذهريخنمثلاق«ًادءاابلهأ
رمشتم»لاقاهيفلجرلانوكيفيكذ لاقاهيفرارقلاكفلاق«ةلفاقلابااطك

«نمعةضمفكدلاقةرخآلاوايندلانيبامكشفلاق«ةلفاقلانعفلختملاردقك»
عاتاليربجاذه»لبوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفريملولجرلابهذف

«ةرخآلايفكبغربوايندلايفةدهزمل

ءايشأةالثب»لاقاليلخهللاكذخناءيشيابمالسلاهيلعليلخلامهارباللبق

ايفتممتهااميناثلاوهرهغىلعهلليذلاترتخاالانيئيشنيبتريخاملوالا

«فيضلاممالاتيشمتاموتيدغتامثلاثلاويقزررمايفيلنالثكت

دهزلاوةعانقلاواضرلاوعلاءايشأةعبرأىفبلقلاةايحءاكسحلاضعبلق
ةعانقلاىلالصوىضرلاةجردغلباذافةجردلاهذهلبيىضرلابوهيضربلاق

ةفرعماهلواءايشأةثالثدهزلاواينذلابنواهنلاوهودهزلاىلاةءانقلاهلصوتو
ةرخألاىلاقوشلاثلاثلاوالفبدالامثىلوملاةءدخيناثلاواملكرتلامنايندلا
اهلبلطلامث

ىفنكستالفبولقلاىلاءامسلانميوهتةكسحلايزارلاذاعمنبىبحملاق
لقو.فرشبحوخادسحودغمهوايندلاىلانوكرلالاصخ-رأهيفباق

لخدينألقًاريقىنبوهكرتتنالبقايندلاكرتثالثلمعنمبيصملالفاعلانا
هاقلينألبقهقلاخىضراوهيف

هللافرعابرهمرانلانعالوًباطمةنجللكرميمللاصختدعمجنميلعلاق
ءاقتافلطابلافرعوهعبتافحلافرعوهاصعفناطيشلافرعوهعاطافىلاعت
.اهملطفةرخألافرعواهضفرفايندلافرعو

عبراةسوهيلعهللالهللالوسرنعهدجنعهيبأنعدمحمنإرذعجلاق
«لمالادعبوايندلابحوبلقلاةواسقونيعلادومءاقشلانملاصخ



(ي١)

هللاطبهأاملكاحضلانعربوجلاق نماهيلعيشغادلاىلاءاوحومدا

ًاحابصنيعبرأةنملاحيردقفواهمتن

يقسامةضوعبحانجهللادنعنزتايندلاتناكول»لوهيلعهللاىلصلاق

لوسرابيبنامنعنبنمحرلادبعنعبشوحنبرهشىور«ءامةبرشارفاقاهنع
ىايلاةنمديفحبصلاةالصىلويلايلانمةليلجلداملسوهيلعهللاىلصهللا

لوسراهيلارظنفاهدلجيفدودلاكرحتتىااهالسيفسفنتتةلخسىأرفمهتلبزم

ةنمدلاهذههانورئا»لاقفموقلاماقىتحهتقانكسمافملسوهيلعهللاىلصهللا
يذلاو»لاقّللالوسرايمعناولاق«مهيلعتناهدقوهذهمهتلخسنعءاينغا

«ابلهأىلعةلخسلاهذهنمهللادنعنوعهاايندلاهديبىسفن

اندلاوءاوأمةنجلاوهنصحرعقلاونمؤملانجسايندلاةرلسوهبلعهللاىلصلاق

هاوهاهيفصعبهنانمؤملانحساهنوكىنعمو«هاوأمرانلاوهنجسرعقلاورفاكلاةنج
ْ..رفاكسلاسكعهلنحسلاكهلةنحللةبسنلاباهناو

نءعهربخافماشلانعسوهيلعهللالصهللالوسرهلأفماشلانملجرمدقو

ماعطلانمًاناولأذختنلاق«نواكاتفركلالاقفمعنلاةرثكوضرالاةعس

هللالوسراقفهللالوسرايملعتامىلإلاق«ريصتاذامىلامدلق.ابلكأنو

طئاغااولوبلاىنعي«ةايحلالثماذهد

هلحنمتوملاوهعرزسادنلاونيملاعلابرةءرزمايندلاذاعمنبىحملاق

ةنءلايفقيرفهيبرانلاوةنجلاوهرديبةمايقلاوهسادمريقلاوهدءاحتوملاكامو

ريعبلايفقيرفو
سانلانمريثكاهممفقرغدققيمعرحبايندلاناينباي»هنبالنامقللاق

«ىلاعتهللاىوقتاهيفكتنيفسلعجاف

لوقتفاهتجهمواهشئيزيفرثخبتتةمايقلاموبايندلابءاجمضايعنبليضفلالاق
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ينرك+يشالتنامهلارادكاضرااللوقيفًارادكدابعنسحأليناعجابراي

ًاروثنمءابهريصتف.ًاروثنمءابه

ةيدابءاقرزءاطمشزو>عةروصىلعةمايقلاموبايئدللابىلؤيسابعنالاق

نوفرعتامهللاقيفقئالخلاىلعفرشتفابهركالادحااهاريالاهقلخهوشماهماينا

رمؤيفاهيلعمتتانتواهبمرخافتايندلاهذهلاقيفاهنقرعمنمهللابوعننولوقيفهذه
باذعالواهمًارسحننوبذهييأاهمنوقحليفيعابتأنبأبرايلوقتفرانلاىلااهب

ريصتنأدعبفاململأالورسحتلابابلهأباذعديزيلرانلايفمانصألاىقلتاكاهيلع

رانلايفنوكتءاهوشًازودعهللااهئشنيًاروشنمءابه

لمعريغباهيفنوقزرتّأوايندللنولمعتًلابحعمالسلاهيلعىسيعلاق

لعرغباهيفنوقزرأالماوةرخاللنولمعتالو

ايندلابحهبلقبرشأنم»لهللالوسرلاقيدسألاةديعوألاق

هؤانغكرديالصرحوهاهتنمغبياللمأوهؤانعكفنياللغشثالثبهبلقطانلا
ىتحايندلاهتبلطةرخالابلطنمشةبواطموةبلاطةرخالاوةبولطموةبلاطاندلا

هتنمبذخأفتوملاهيتأيىتحةرخآلاهتبلطايندلاهبلطنموهقزراهنميفوتسي

يريغأاهنمءيشوىنتوفباليلوهاعنمءيشنيثيشتدجومزاحوألاق
يرمعىنفأنذهيأصفىميريغايذلاممكيربغنميليذلاممهكردأال

هيلعبلغافيلجألبقهلجأيناياهنمءيشنيئيشايندلانمهيفلمؤيامتدجوو
يمعانيذهيأينفيرتأوتومافهلجألبقيلجأينأياهنمءيشو

ناماسىلعصاقويأنبدعسلدهخايشانعهدانسابنيفسنعشمعالالاق

هللادبعابأايككامدعسهللافناماسكبفضيرموهوهدوعبهنعهللاىضر

الوتوملاهرماعزجيكبأالىنإامألاقضاركنعوهوبهللالوسريفوت
ايندلانمكذحاةغلبنكشلدادبعانبلادبعبهللالوسرنكسلاوايندلاىلعصرح



(717)

لاقفةرهطموةنفجوةناجإهلوحناكامناو.دواسالاهذهيلوحو«بارلادازلثم

كمهدنعىلاعتهللاركذادعسابلاقفكدعبهذخأنهللادبعايأايًادبعانيلادهعادعس

تمقأاذاكربدنعوتكحاذاككحدنعوتممهاذا

.نمهنالودسرايلبقهن|هلعنأىلعهنالوسرن“كاحضٍانك“رابحلاق

ىلعىقيامرثآوايندلاةنيزلوضفكرتوءالبلاوراقملاسنيملنم»لاقسانلادهزأ

ّىنوألانمهوندعوهمايأْمقبم

ةعانقلايفوهاذافلاملايفىئغلاانبلطاهقرطانأطخافةعبراانبأطمكسحلالاق

يفىهاذافقاحلايفةءاركلااسنبلطوةلقلايفىهاذافةرثكللايفةحارلاانيلطو
بويعلارهيعلمالسالاورغسأيفرهادافسابللاوماءمطلافةمعزلاا:لطو_ىوغتلا

بودلاو

.ثالثهبلقهللامزايهمهريكأايندلاوحبصانم»سوهيلعهللالصلاق

0ادبهاهننمغلي9رمفوادب|همعرفتالغعشوادبأهنعمطقنياملاصخ

بحهحاتفملعجوملاحاوتابيقهاكرشلالعجضايعنإليضفلالاق

ىلاعتهللالاق.ايندلايفدهزلاهحاتفملعجودحاوتيبيفهلكريخلالعجوايندلا

مئاالومولايلعفوخال.نوامعتمثنكاماهومتثرواةنجلاكلتنأاودونو)

ىلعةكالملافقت(نودعونمنكيذلاكموإاذهةكشالملاماقاتتو2نونزحم

تبيحةعاأ|ءامسلافنويلعلاو.ةراشبلاكلتمودات|ولصواذاهنجلاباوبأ

نمًاددعلقأاهلهالاقيونمحرلافقسابضراوامظعتوًاعركتنويبوركلانكسي

ممليقونوبرقملامهوةيدالاقئاقملابقيقحتلالهانوميباهلهأونانجلالجأةيقب
همامءاوهلاِقير#منسنلانبيعنمنوبرشينيذلامولسرانممعلاواوا

نا)ىلاعتهللالاق.ةنجلالهأرثاسلجزمموافرصنوبرشيفمهيناوأيفبصنو

وكمهزانمقوفرونمهيلعمطسمهلزانميفةنجلالهأابد(ةنالا.راربالا
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ببابسسلللسللسسسسسللسلببسسسلسسسوطيبسسسسلنبسيينس_تمسسم-و-

جيلعلهأنمالاجرنوريفايندلالهالسمشلا اواضفيردلابكوك!اىربكن
ايناوخااي<مودانيفجبىلعءاوهلافنورهطيبكولالعرمهلاميكمهيلع

نوشطعبونوعبشتنيحنوءوجباوناكيدانملامهمدانيةنودبعتكدبعنانكانومتفصناام

نودكرتنيحنوموقيونوكحضتنيحنوكيمونودكتنيحنورعبونوورتنيح

اوناكاممءازجنيعأةرقنممهليفخاامسننملعتالفنونمأتنمحنوفاخيو

راطخالوتعمسنذأالوتأرنيعالامملينخافتاءاطلااوفخأليقو.نواصي

رشببلقىلع

اناهللالوسرايلاق«نوفحملاالأاهدمصيالةدوثكةبقعكيدينمبنارذايأاي»
معنلاقدغماعطولاق5لاتكمويماعطكدنعا»لاقنيلقثملاوأنيفخملانم

«نيلقملانمتنكمايأثالثمامطكدنعناكولفلاقاللاقدغدعباملماعطولاق

للالاق»ٍؤسوهيلعهللالصهللالودرلاقكلامنبسنألاقتباثلاق
نزعوىنمهلدعبأكلذوايندلانمائيشهلتطسباذانمؤملايدبعحرفيىلاعت
نوبسحما)سوهيلعهللالصهللالورالتمثىنمهلبرأكلذوهيلعترئقاذإ
ةرورصروصممءانللفاذدمءالاركبىاحأو٠)ةنالاعهبمدعمنأ

,هلم.222-../ اهريغمجسودرفلاِقلياقع"بهاوميدنعنييلعرادمكل

بٍِ..قراروهاك اهريرقترقينيعبذلتاملكو"سوغنلاهيفتبلداممكل
.-١َ4لمٍِ

اهروئسهللاةمحرنمهبارحبإادعقمراةوقصابمكلاثيته
بهاوملاهذهولبهاومايفنايبلةفاضالفنويلعىهراديدنعكسل

رئاسلاسنجيااهرئاسيأاهريقغريثكسودرفلاىلعايفروصقيألئاقعيه

جلرادبصنيفخلانييلعرادِيكلوأميراصملاوريرحلاروتسموهواهيف
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ققحتلكلذوءاهتشالاناكوةنجلااواخدمهناكسودرفلاةنجيفسوفنلاىهتشةام
نسحباملةرصابلااهمالنمعللةذللادنساوسّفنلانويعهبزاتاملكوللوعوقولا

درعلا«رقلالصاوعفرلابهموصماصكةغلابمحرفلاىلاحرفلادنسأوابحرفحرفي

ائينهكللانهفوذحمببوصنمواانيعتمناهريرقرقبو.ةنيخسريغحرفلانيعو
يحب.هللاةدابعلنوصاخلاهمااثينهلعافوهو.دعقمةرودكلانمصاخىا
يفمضومنويلعو.هلالجلجهللاةمحرروسىااهروسهللاةمحرنمدعقملاكاذب
ةلماشلاةمحرلاةمحرلاروسو.طيجبفحمورعسفتلايفهثحابمترئذوةنجلايلاعأ

فصو.دلبلابروسلاةطاحاكةماعلا برشولأنمنوهتشيأممهلنابةنجلالهأ
زوجبهنامعلاىلابستنينمضعبمعزىنحكلذريغوبوتروحاكنوسابلو
قللايندلايفلحملااذهمرحاماهنالةنجلاىفروذانادلولارابدابذزلجلا ةساحنلاور

يفناداولارابدابذزلتلامعنمفيكفةساجمالواهيفرذقالةنجلاوضيحلامدك
منجلفيكفةأرملانملوللملانمةلميفحبيمللحلااذهنالأطخوهوةنجلا
حفهايمالعولجهللاوامءىشيفرخآركذهحكشينازوجباليذلاركذلانم
اذكوتايآلانمكلذريغو(آلا-هموقللافذااطولو)لجوزعهللالاق
يعفاشلاباحصأضعبكسايطويسلالاقدقو.كلذعنفةيعفاشلاضعبلثس
ضرتميالوتلق.ماهلعمفنيالوهلبجرضبالىذلاملانماهناللئسملاهذهنع
يفةحابااهلنالىثحنايندلايفنهنأعمةنحلايفبهذلاوريرحلاورزلاةحاباب ةلجلا

لجرلللحذاوءاسناايندلاىفريرحلاوبهذلالحذاوممالاضعبلرخلاتلحذا"

ىفربدلانالةنجلالهالرابدأالليقدنامثءارشواعيبالحوشارفوسابلريغىف
معزىلعوطئاغالوةرخآلايفربدحمرالوحبرااوماعطلاةلضفجارخالايندلا
طخوهولاجرللالطقفءوطوملادلوللربدلانوكيةنجلاىفرددلاءطوزنجملاكلذ

اهبنوحشربرادأمهلكةنجلالهالنوكتنانمعنامالهنامث.تملعاي
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دناالواوكلذتابثانعىنفيرئالاهبدراولانادبالاحشرنكلومهنادبإحشرت

ركذ ةنملاىفةدالولازاوجبلوقلاىلعةدالوالواهجوزعامجىفهيلاجاتحبلجرلا

ًاحشرمنادبأحشرلبطئاغالوةنجلاىفلوبالهنالركذهلنكيملفيعضوهو

هعمالوهدعبةلضفالفةنجلاكسكاًبيط

لوسرايليق«ةجوزنمعبسةنجلاىفدبعلاجوزي»ملسوهيلعللاىلصلاق

ايندلاءاسننرمنعتسنمؤملاجوزيلاقو«ةثامةوقىطعي»لاقاهقيطياهلل

هللالصهنالٍلسوهيلعهللالصهنعاذهنظأالو«ةرخآلاءادننمنيعبسو

نعتسهلقاخبهنادارملالعاو«ءاينغالاوءاسنلارانلالهأرثكأ»لاقلسوهيلع
راوحلانمةرفكلاايندلالاجرءاسننمنوتسدارملاواايندلاءاسنفصوىلع

ايندلاءاسنننمةدحاونهنموضيا

.مداخفلانونامنلىذلاةلزنمةنملالهأىندأنا»ملسوهيلعهللالصلاق

ةيباجلانمباكدجريزوتوقايووالنمةبقهلبصنتوةجوزنوعبسونانئاو

«ءاعنصو

نمتسةجوزنمعبسونعتسهجوزالاةنجلاهللالديدحأنمام»للاق
يهلبقالوالاةدحاونهشمامرانلالهأنمهئاريمنمنمعبسونمعلاروحلانم

«ىلنيالراد4و

.ةسداسلاىلعوهوتاجردعبسهلنمةلزغمةنجلالهأىندأنإ»للاق

نمةفحصةلامثالثبحاربومولكهيلعىدغبومداخةثامثالثلهلناوةعباسلاهقوفو

لوقيهنأوهلوأذلبكةرخآللهنأوىرخألايفسيلنولةفحصلكيفبهذ
هلناوءيشيدنعاممصنيومهنيفسوةنحلالهأتعطاليلتنذاولبراي

ليمردقاهندعتمذخأتلنهيمةدخاولاناوةحوزنيعبسونعتسانمعلاروحلانم

اهسابلبلبملالماوكلذكوهفملسوهيلعهللاىلصهنعاذهحصناف«ضرالانم
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لوطيفةنملالهأنملجراإنالةقءاضمنهجاوزأفاعضانكالاوابحسفتو

نوواستمهؤاسنومهلبكلذريغرمألاواعارذنمت

نوروزبمهلاكلذوةنجلايفءاملعلاىلانوجاتحبةنجلالهأنا»للاق

ملتاميلعاونمهللوقيو فيرشعضومىلانو:هذييأ-ةعمجلكيفهلل
مهفاذكواذكاونمنولوقيفانبرىلعينمتناذاممهلنولوقيفءاملعلاىلانونأيف

«ايندلايفمهلانوجاتحياكةنملايفميلانوجاتحم

نوجاتحيمكةنجلايفءاملعلاىلانوجاتحمةنجلالهأنأىنغلبءاملعلاضعبلاق

يردنامنولوقيفكبراوسمهلنواوقيفمهبرلبقنملسراامهيتأتفايندلايفميلا

انيلعلكشأاذااوناكنيذلاءاملعلاىلاانباوبهذاضعبلمُهضعبنولوقيفلأمنام

انرمأوهللانملوسرانانأدقهنانولوقيفءاملعلاىلانونأيفمانيتأءيشايندلايف

اولأساواذكاولأسانولوقيفءاملعلاىلعهللاحتفيفلأسنامىردناموهلأسننأ

نوطعيونهولأسيفاذكاولأساواذك

قرءعوهاُنأنوطوغتيالونولوبيالةنجلالهأنإ»ملسوهيلعهللالصلاق

«كسلاحيرلثممهضارعانميرجي

شرعيروثلانعقازرلاديعثيدحنميلعنبدمحابيطخلاركبوبالاق

دمحادنسميفكيمرافلاناملسنعراسينبءاطعنعمعنانبدايزنبنمحرلادبع
هللانمباتكاذهمحرلانمحرلاهللامسبزاوجبالاةنجلالخديالديبلاق
كاذهو#«ةيناداهفوطقةيلاعتانجىفاولخدانالفنبانالفلمكحلازبزعلا

بساحبنادعبةنجلالخدينميفيبطرقلالاق

ةدئامنوعبسريرسلكىلعربرسهنوببنمتيبلكيفنمؤملل»بلاق
«ماعطلانمانولنوعبسةدئاملكىلع

معزمساقلاايأأيهللاقفتيكهللالوسرىلا«باتكللالهأنملجرءاج



انه
ةوقىتؤيللجرلانإهدييسفنيذلاو»لاقفنوربونولكايةنجلالهأنأ

برشيولكاييذلانافلاق«ةوهشلاوعامجلاوبرشلاولكالاىفلجرةئام

ناكاذانكسملاحميرلثممهدولجنمليسيقرعمهتجاح»لاقةجاحلاهلنوكت

«هنطبهلرمصكلذ

الونوقزميالونولوبيالونورشبونولكأيةنجلالهأنادجيبلأقو
«كدملاحشرمهماعطنوطخمي

فالآةرشعهسأرىلعموقينمةجردنيعمجاةنجلالهالفسانأ»جيَبلاق
ةدحاولكىفةضفنمىرخلاوبهذنمةدحاوناتفحصدحاولكديبمداخ

بيطلانمدجياحلوانملًكاياملثماهرحآنملكابهلثمىرخألايفسيلنول
الونولوببالرفذالاكسملاحميركلذدعبنوكيمثاموالدجبىذلالثمةذللاو

«نلباقتمررسىلعناوخانوطخميالونوطوغتي
وشمكيدينمبرخبفهيهلشتفةنجلاىفريطلاىلارظنتكنا»بلاق_
«ربطبمثعشبىتحهنملكأيفرانهسمنملاجيضنقلم-.ةياورىفو

«توحلادكةنجلالهأهلكًّماعطلوأ»للاق

اهناهللاوضرالاىفدودخاكةنحلاراهنانأنونظنلعل2للاق

ىلعةحماسل لوسرايتلق«رفذالاكسملااهنيطوولولامايخاهيتفاحيلعضرالاهجو
امهلل «هعمطلخالىذلا»لاقرفذالا

هتحترجأتوقاينمبابقهيلعخديبلاىسسيًارهلةنجلاىفنا»كبلاق
الجرةيراجتبجعااذاوخديبلاىلااياوقلطناةنجلالهألوقيتاتبانراوج

 ابناكمتبنتوهعبتتقاهمصعتسممهنم

ناديريلاق«راكبالاىراوجلاتبنيارهنةجلاىفاا»كلبلاق><
هدبىفمقيفقيربأءىجيفةنجلابارشنمبارشلايهشيلةنجلالهأنملجرلا



(9)

«هناكمىلادوعيمثبرشيف

ىأابلخدنا«ةنجلاىفاهمرحاهنمبتيملوخلابرشنم»بلاق٠
لخدناوةرخآلاىفابمرح»ىوروةنملانعهعنمنعةبانككلذفابلخديال

ابلخديالوهوبيكفىأ«ةنجلا

لاق.«ايندلاىفاهكريلفةرخنآلاىفرجلاهللاهيقسيناهرسنم»جنبلاق

«ةنجلالخدناوةرخالايفهسبليملايندلايفريرحلاسبلنم»لسوهيلعهللاىلص

ةرخآألايفاهبرشيايدليفرخلابرشنم»ملسوهيلعهللاىلصلاق
لجعتساامل«اهبةرخآلاىف.برشيملةضفااوبهذلاةينأىفبرشنمو
لوخدمدعنعةيانككلذلباهيفهنامرحببقوعةرخالابصتخيامايندلاىف
يعتشباللاقيدقو.اهيفباقعالوباقعةنجلالخادىلعءيشنامرحنالةنجلا

ىلعأوهنملزم.يعتشيالاككلذواباقعهئاهنشامدعسياوهبلطيالفثلذ

ملميالوكلذهلناكوابلخدباتناهنابهذملاو.هصغنيالوكلذلنزحيالوهنم

هناانريغبهنذمو..ادلاخرانلاىنفالإوكاذىهتشبالناهلردقيالوءيشنم

نرالوقهمرحبوأكلذهلناكةنجلاىلاجرخاذاوهبيذعتنيحكلذنمنم

لهأىلعةباحسلارمتليق الااًيشنونمتيالفكلرطمانانوديرتألوقتفةنجلا
تانيزميراوج"يرطماناوقالكلذاهلوقتعمسنالجرلاقهورطم

موهللاءاعدهذافناىلعردقيوهوًاقيغمظكنم»سوهيلعهللاىلصلاق
ةرخآلايفةئيشملالوقنو«ءاشروحلاىأيفهريخبىتحقئالخلاسوؤرىلعةمايقلا
بجواملايندلانمةئيشملاىلعةينبم

امللاقيءاروحةنجلايفنادلسوهيلعللاىلصينلالاقسابعنبالاق
اهنيطنحعنارفعإلاورينعلاوروفاكلاوكسملانمءايشأةعبرانمتقاخةبعل

بوتكماهقيرنملحلرحبلاءاميفتقزبولواهلقاشعقلخلاميمجةايحلاءامب
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يفاحابمءاشنمو.«ىلرةعاطبلمعيلفيلثمهلنوكينابحأنماهرحمىلع

اهبحبىموموةيحللامدعنوبحبةنجلالهأوىطعأةنجلا
هيتأيفاهيهنشدفةرحشلايفةرثلاىريفهريرسسىلعسلجيلنمؤملانأىوربو_

يذلالوقيفيسفنيفاكملعانملوقيفهللايلواىتذخلوقيفنصغلا

هراوجلكاضترا

نارمعنبىمومالانولحكمدرمدرجةنجلالهأ»ملسوهيلعهللاىلصلاق
ىلوأةناورلاهذهونوراهالإيورنو«هرمىلاةيلهلناف

الامهنابآءامساومهئامسابنوعديةنجلالهأو دجىابىنكيهنافمالسلاهيلعمدا
اذاكلذعموىأمهنايثىلبتالومهبابشىتفيالنواحكمدرمدرجةنجلالهأو

ىفاتينفوسابللىرعالباودبليلاتبهذومهئادبأىلعتناكابايثاوهتشا
اواك١يذلاماعطلا

ءايسلانيباممريخةنجلانممدحأطوسردقل»ملسوهيلعهللاىلصلاق
ابرغوقرشءامسلاتحناملكنمىأ«ضرالاو

ناتنثاومداخفلانونامنهلةنجلالهأىندأنا»سوهيلعهللاىلصلاق

ءاعنصىلاةيبيدحلانيباكتوقايودجرزوولولانمقهتدنبوةجوزنوعبسو

يطمبودكمرئاساذكوهيفوهابيبةدحاىرباكهعضوميفةرمبهلكلذىربو

ءاًنيشلميالوذذلتلاىلعمبطيويطعياملكبذذلتلا

«ىهليفطكروننافنمؤمايزجنمؤملامنبجلوقت»ملسوهيلعهللالصلاق
سوهيلعهللالصهلوقىلعكلذبترتوابلخديالواهفرطىلعدرواذاكلذو

ىرجامهلالاقاذاويفهلخدامبللاةنجلاتااقةنجلاىنلخدامهلادبعلالاقاذا»

«يمهرجأميللارانلالوقترانلانم

بارشنمبارشلايعتشيلةنجلالهأنملجرلانا»سوهيلعهللاىلصلاق



(ا١)

ثٍِاكمىلاادوعلمبرش»دنيقمقيفقيربالاءيحبيفةنذلا

مويللهاعدهذمننالعردموذواظيغمظكنمللسوهيلعهللاىلعلاق

ٍلسوهيلعهللالصلاق.«ءاشروحلايأيفهريخيىنحقئالخلاسوؤرىلعةمايقلا

ةصخ#امأىلعنكوالجرنمعلاروحلانمجورنهنمةدحاوهيفتناكنمثالثو

لكرددحأهللاوهلقأرقلجروهلتاقنعاعلجروهللاةفاخمنماهادأفةيهش

«ةالص

نوعبسالوحيشمتشماذاءانيعلااللاقيءاروحةنجلايفنإةريرهوبالاق

فورعملابنورملانيالوقتهوكلذلماهراسنعواينيمينك“فصضوفلا

رعنملانعىوقورعملابرمأينملكلثملوقترعنملانك“نوهانلا

ىأ(نوبكافلغشيفمويلاةنجلاباحصانأ)ىلاعتهلوقيفسابعنبالاق
احدوفلاقةئجلالهاكانيلهلألوسرايلجرلاق.راكبالاضاضتفايف

«مطقنتالاةوهشولميالركذبةأرللولجرلاءامياةيدمالوءانفالامحد
ىلامهئاؤذتحننمليشيقرعةبانحلاولوبلانأو»ديدشلامدللحدلاو

.ىفأطناليقهناىورنو«كؤ.الوتشاممماج»ىوربو.«اكسممهمادقا

«اركبةرهطمتعجرابنعماقاذافاحداحدهديبيسفنىذلاومنلاقفةنحلا

ىفهنسوهعطووهلمحناكةنجملاىفداولاىعتشااذاةإسوهيلعللالصلاق

ةنحلايفليقفاذهيفملالهأفلتخايذمرتلالاق«يعتشيامكةدحاوةعاس

قاحسالاقو.ىمخنلاودهاجموسواطنعىوراذكهودلونوكيالوعامج

لاقو«دومهلنوكيالةنجلالهانأ»طيقلثيدحيفد٠اذالدبنالاقول

ثيدحىفو.ىواعصلالبسوباذاتسالاهحجروهلدلوىهتشانمةدالولااهيفةءامج

دلولوفرورسسلامامنونيعلاةرنمدلولاناهللالوسرايانلقدانهدنعديعسىنأ



(7١)

ءاشنمواهفثرحالهناا؟عاجنمداوءاشنمواجلالعبترتتيل
ىلصلاقةريرهىنأنعيراخبلايفو.كلذنوهتشيالمرثكاوليلقوهوثرح
ايفتلاهللاقفعرزلايفهبرنذأتسةنجلالهأنمالجرنا»سوهيلعلا

هداصحوهءاوتساوهنابتفرطلاردابفرذبفعرزأنأبحأنكلوىلبلاقتثش
ينارعالاقف«ءىشكعبشيالهنافمدانباايكنودلوقيفلابجلالاثماناك

امأوعرزباحصامهمافايراصناوأبشيرالااذهدجنالهلللوسرابهدنعرضاح

ةبحرذبف»يوربو.لسوهيلعهللاىلصهللالوسركحضفعرزباحصابانسلفنحب

نوكيىتحهناكمحربيالمثاعارذرشعىنثاةلبنسلكلوطنوكيىتحتنتلب:
اويحنناكلناوادبااومقسنالفاوحصتنامكلنادانميدانيولابجلالاثما

اوسابتالفاومعنتناكلناوادبااومزهنالفاوبشتناكلناوادبااوتومنالف
«نوامعتمتكاماهومترواىتلاةنجلاكلتو)ىلاعتهلوقكالذوادبا

اهربرسوسادسنمةيقىلا"كلالملالجلاىذ"نممرو

-لولاةيقىلانوبجوتمكلالمةمظعلايذهللانمةنجلاباحصاروزت
ريرملانماهيفعوضوملاةبقلادذهريرسنألاملاوريرحلانمةعونصملاهللاءايلوأ

مالسبابلكنممهيلعنولخدي)هلوقنمكلذوربخلافوذحمًادتبموهفاضيأ

ىقعمفمتربصامبيلع نوكيىتخءربرسراطهيخاةرايزىهتشااذااذكو(رادلا

ةمازتالورابخاللوماعطلابومهنموهللانممالسلابمهيلعلخدتوهريرص.اذحب
ةلزنمبنيعةفرطهوصعيلنيذلاةرربلاةكنالملالجنأنمربك١هللاىضردعب

ملخلاوبهاوللاوايادهلانيلماحهلنيئنهمهيلعنيماسمنولخديهللايلولديبعلا

رقتسااذاوىدبأهنكلايلزانكي1ناوناسالاوةيدبأةايحبيحهنأبهنورمخمو

مهنمدحاولكىؤينجلايفةنجلالها رمهناونعةكلالملاعمهللانمباتكب



2١

ةعبرأ3لسوهيلعهللاىلصينلانعو٠توهايذلاىلاىلاتومباليذلاىحلا

نمربخةنجلايفدولخلاوةنجلانمربخةنجلايفهللىضرةنحلانمربخةنجلاف

نمريخةنجلايفهللاءايبناراوجوةنجلانمريخةنجلايفةكنالملارلستوةنلا
«ةنجلا

ىلاعتهللادارأاذا»لسوهيلعهللاىلصيبنلانعاهنعهللايضرةشناعتلاق

لهألخدينا نااودارأاذافةنجلانمةوسكوةيدههعمواكلمميلاثعبةنجلةنلا
لوتيفةيدهلاكلتامواولاقنيملاعلابرنمةبدهيعمنافاونقكلملالقاولخدي

ىلعبوتكممناوخرشع عنفمتريصامبيبلعمالساهدحا ميطيلعمالسرادلاىقع

ثلاثلايفو.نازحالاومومغلاومودهحلانعتمعفرىنأثلايفو.نيدلاخاهواخداف

روحبممئانجوزسماخلايفو.للحلاويللاعانسبلامبارلايفو.نينمأمالسباهولخدا

نومرهلالابابشمترصمباسلايفو.ةعاطلانممنلعفامب؟ؤازجاذهسداسلايفو.نمع
ترصنماثلاىفو.ادبأ نوقيدصلاوءايبنالاكتقفارعساتلايفر.ادبأنوفاخمالنينمآ

شرهلاراوجيفمكسرشاعلايفو.ًاقيفركئاوأنسحونوملاصلاوءادهشلاو
يذ نواوقيواهلواخديفاهولخدأكلملالوقيمثناريجلايذؤيالنمميظعلاشرعلا
هدعوانقدصيذلاهللدحلاروكشروفغلانبرنانزحلاانعبهذأىذلاهللدحلا
«نيلماعلارجأعنفءاشنتيحةنجلانمًأويتنضرالاانثرواو

نمايندلاىفةالصلاتورادقمونونأيمهنا»ثردحلايفءاحو

بابلكنممهيلعنواخديةكئالملانأ»يورو.4نوءاسيوايادهابلا

ةنجنمىلاعتهللنمفحتلامهعمةرمةرشعثالثايندلاماينممويرادتمىلع

ىرخأبىومماهنملكأيمةفحصلاىومدحأنا»نحلانعيوريو«ندع

دحاونوللافلككلملالوقيفلبقنمتقزرىذلااذهلوقيفىلوالالثماهاريف

ىذلاو»نلتهنعيورياملبقنمانقزربدارملانالمتحبو«فلتخممعطلاو
0
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هيفىلاةلصاونهااهاكأيلةرمنالوانتياةنجلالهأنملجرلاناهديبيسفن

«ابلثماهناكمهللالديىتح

نمنوبرشيفنانيعملضرعتةنجلاةنجلالهألخدياملوأ»سابعنبالاق

ىرخالانيماانولخديمثلغنممهبولقىفامىلاعتللابهذيفنينيعلاىدحا

«ميعنلاةرضنمهيلعيرجبومههوجووذصنومهاولأقرشتفاهيفنولتغيف

ىلاةنجلالهأهجوتاذا(اروهطًابارشمهبرمماقسو)ىلاعتهلوقىفيلعلاق

يرحتفاههأدحإنمنوبرشيفنانيعابقاستحبنمجرخمةرحشباورمةنجلا

نمنوبرشيادبأمراعشأثعشتالومراشبأريغتالومبعنلاةرضلمهيلع

مالسمهللوقتفةنجلاةنزخمولبقتستمثىذألانممهنوطبيفامجرخيفىرخالا

«نيدلاخاهراخدافنبطجياع

هنأيلعنعةرمضنبمصاعنعقحساينأنعرمعمانربخأكرابملانبالق

دنعاودجواهوءاجاذا»لاقف(ةيآلا-مهمراوقتانيذلاقيسو)ةيآلاهذهالت

ثعشلافاهباواسلغافامهادحاىلإاودمعفنانيعاهقاسنمجرخيةرحشةنجلاباب

ىلإاودمممثنهدلاباونهدامنأكادبأاهدعبمدواجريغتملوادبأاهدعبمهسو.ر

لكىلعماقلتيايفرذقلكتاسغوميفاوجأتربطفاهماوبرشفىرخألا

نادلولاماقاتيمثنيدلاخاهولخدافمنيليلعمالسةكئالمةنجلاباوبأنمبا
هللادعأرشبأنوأوقيةييغلانميجبمحلابايندلانادلوفيطياكمهبنوفيطي

ىلاهسمالغلابهذيمثاذككلهللادعأاذككل ءاجدقلوقيفهجاوزانمةجوزلا
ىححرفلاابفختسيفهتيأرتنألوقتفايندلايفهبىعديناكيذلاهمسابنالف

ؤلؤملالدنجنمهلاثبسيسأتىلارظنيفءيجيفمجرتمثبابلاةفكسأىلعموقت
باوكأوةئوثبمينارزاذافرظنيفسلجيمثنوللكنمرمحأورفصأورضخأ
بهذاىمعالناردقىلاعتهللانأالولفهناينبفقسىلاهسأرعفربمثةعوضوم
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الوايدتهناانكامواذهلانادهيذلاهللدحلالوقيمثقربلالثموهامنأهرصب

«هللاانادهرا

مهلةكئالملاةرايزنمنارقلاهبقطنوقحلاوهامركذهللاهمحرفنصملاو

(رادلاىتعمعنفمترصامبيلعمالسبابلكنممييلعنولخدي)ىلاعتهلوقك

ةكئالمبابلكنممهيلعلخدتةريثكاباوبأنيملسملاتويبنمتيبلكلناف

حصيالفهناحبسهللانوروزياونوكينأاماومعنلانمفنصلكبمهلوئيجموأ
ةنجلانمصوصخممضومىلاباهذلادارملااماقكلذنمنوفلاحملاىورامحصناو

ردنكملاندمنعنوفلاحلاىور.هيفنوذزلبقالطالاىلعةنجلالضفأوه

مهميعنيفةنجلالهأابيب3لاقلبوهيلعهللالصءيبنلانأهللادبعنمرباجنع

مالسلالاقفمهبيلعفرشأدقىلاعتوهناحبسبرلااذافمهقوفنمرونمهلمطسذإ

بجتحااذافمنعبجتحيىنحةنجلابعتاوسنهيلااورظناذافةنحلالهأاييلع

هناحبصهللانالعوضومثيدحاذهو«مرايديفمهيلعهتاكربوهرونيتبمهنع

باحتحالانعونوللانعوهلرصُبلاكاردانعلولحلاوتابحلانعهزمىئاعتو

فالغوهوميبجحهنأمضاولادانناوبلاطىفأنبلعل

دارملافثيدحلاحصناواهنعهللاىلاعتقالافاصوأرثاسيقبهلغفلرهاظ

محربرنمالوقمالسهلالجلجلاقكيلمالسلاهللانعلوقيبرلاكلم

رمأوهللانمةماركحىلارظنلاوميحرلابرلانمةكئالملاهبتءاجمالسوهف
انسانامبالاقحهللابنونمؤمةيضابالارشعمانافهيفمهامملضفامهلهرضحا

نوبوجحممهلكلخلاوميسجتلابلوقنالوقلخلاةفصبىلاعتهفصويفنيلهاستم

اهنعنيبوححمريغءادهلاوهتمحرنع

لاقةنحلاةنحلالهألخداذا»ٍلسوهيلعشالصهنعبيهصنعلسملاق
ةنجلااكخدتملاانهوجوضيبت1وأنواوقيفديزأايشنوديرتأىلاعتهلل
مهيدىلارظنلانممهيلابحأايشاوطعأافباجحلافثكيفرانلانماسنجنتوا
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دارملافحصناوعوضوماذهو«ةدايزوىنسملااونحأنيذلل»التمثلجوزع

يفلوقناذكوءيشلااذهىلانوراغنيهتوكسلمنمءىشنعمهلباجحلافشك

لاقفةيآلاهذهنعلثسهنأسوهيلعهللالصهنعبيبصنعيئاسنلاةياور

دنعِنإةنحلالهأايدانمىدانرانلارانلالهأوةنحلاةنحلالهألخداذا3

نمانرجبواننيزاوملقثوانهوجوضبلوأاولاقهوكرجنينأديريادعومهللا
راظنلانممهيلابحأءيشمهلىلععأامهللاوفهيلانورظنيفباجحلافشكيفانلا.

نمرمأفشكهزاجنابدوعوملااسمنافحصناوعوضوماذهو«مهنيعألرقأالو

هلوقنعسأبعنبالثسديزنب"رباجلاق.كلذىلارانلاوهتوكلموهرومأ

باوأةعلرأاهلةدحاوةؤاؤلنمةفرغلاق(ةدايزوىندلااوئسحأنيذلل)ىلاعت

محلانعرمتعملانبروصتمنعليضنلاوديجملادبعنعريبجنبىسومركذو

نعةديبعيأنععيبرلالاقسابعنمالوقلمبااطوأن1يلعنعةنييعنب١

نولازبالةنجلالهأنا»سوهيلعللالصءيبنلانعسابعنبانعديزنبرباج
الاءيشهنممهيتايالناك-حتفاذانديزملابابمهحتفيىحهيفمامنيجعتم

زرمانيدلوىلاعتهللالاقمهتنجيفاممنسحأناك «دي

ةنسحلاةدايإلاوىئسلايرهيبلانسحلاوسابعنبانعدبزنبرباجنعو

نعو(اهلاثمأرشعهلواهنمريخهلقةنسحلابءاجنم)لجوزعهللالاقعستلاو
ديعسبأنعيراخبلالاقيكناوضرلاوةرففملا'ةدايزااوىنسحلااسبلثمدهاجم
لهأاينجلالهأللوقيىلاعتهللانادإسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقداقيردخلا
نولوقفيضرلهِِلوقيفكيدييفريخلاوكيدعسوانبركيبلنولوديفةنجلأ
<يطعأالفألوقيفكقلخنمادحأطعملامانتيطعأدقوبرايىضرنالانلامو
ىتاوضركيلعلحألوقيفكلذنملضفأءيشىأنواوقيفكلذنملضفأ
يبشلانعو.لوطهيفثيدحيفءانعمبسمهجرخأو«ًادبأمكسيلعطغسأالف
نبنمحرلادبعلاق.باوثلاوةماركلابعكنبدمهلاقوةنجلالوخدةدايزلا
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هلضفنمهللامديزبامةدايزلاوةنجلاىنحلاوهللااودحوواونسحأليلىأ

ماهايامماطعأمييلعاهبنأيلاهللامعنةدايزلاىندملامزاحويألاق.هتمحرو

عنلانمثميمرغأنيرخآلابعنصاملثممهبعنصيملواهبمهبساحب

نعنسحلانعدنهىنأنبدرادنعةفوكلانملجرىنرمخُأمالسنبىبحبلاق

ةعمجلكيفمهبرىلانورانيلةنجلالهأنا»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر ىلع
ٌنآرقلانأرقيراوجهيلعكسملاهاتفاحراجرهنهيفوهافرطىربالروفاكنمبيثك

لجرلكذخأمهزانمىلااوفرصنااذافنورخنآلاونولوالااهعمسبتوصنسحاب

ىلاتهللانأالولفمهزانمىلاولالانمرطانقىلعنورميمثنهنمءاشنمديب
ثيدحاذهو«ةعجلكيفمهلهللاثدحيالاهيلااودتهااممهزانمىلامهبدهي

كلذىلعنوكتةعمجلكيفمهلةددجتمةمحرىلارظنلادارملفحصناوعوضوم

بهذمنمنوعبتيةنرعشإللابحعوبيثكلا“كلذىلعنودءاقلامموأبيثكلا

ضمسجتلايفنوعشيوةمدجملاةناورنولبقيوميجتلا

لكيفميزنوروزملةنجلالهأنا».ينزملاركبنبهللادبعلاق.
رضخللحيفةزعلابرنوتنأيفةعمج:لكيفضيأ-ديعرادقم

بعهذلاليلاكأمهيلعدرمزلاوردلابةللكمبهذنمرواسأوةقرشمهوجوو

ثيدحوهو«ةماركلابمهبرمهرمأيفمهرىلعنونذأتسيومهبئاجننوكرت

نودادزبةنجلاعضاومفرشأمضومىلانوبيهذيدارملفحصناوعوضوم

ورمعنبلابنملانع:يدوعسملا!انئدحكرابملانباووهلاق.ةماركهيف

ىلااوءراست»دوعسمنبانعةبتعنبنادبعنعنادبعنبةديبعىأنع

شضيبأروفاكنمبيئكيفةعمجمويلكيفةنجلالهالزربيىلاعتهللانافةعجلا
كلذنمبرقلاوهللارمأيلميلحتلافحصناوعوضوموهو«برقلايفهعمنونوكيف

لجورعهللاهجوىلارظنلاةدايزلانأنسحلانعاومعزو.ةماركلالحمورمالا
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لجرابجلاهيفنوريمهنالديزملامويةعجلاموينممهيلابحأءيشسيلهنأو
تاهجلاوزب>تلاوحراوجلاتارئايفنسحلاىلعاوبذكهؤامسأتسدقتوهلالج

دقوديزملامويلاقايلجوزعهللاةمحرىلارظنلاهدارفهنعحصناوميسجتلاو

لوسرنعيردخلاديعسوبأهارردقونيعلاروحلانمهبنوجوزيامديزملاليق

باوبأةعبرأهلتيبلاقيوملسوهيلعهللاىلصهللا
ةرمنمريثكنعنادعمنبدلاخنعثدحملاناةيلحلابحاصميعنوناركذو

نونمتيالفحلرطمأنأنوديرتاملوقتفةنجلالهابةناحسلارمبناديزملانا

وقيدلاخلاق٠هورطمالانيش انرطمأاهلناوقالكلذهللايئدبشاناريثكل

يفمهجحولادابعىلاعتهللنايماطسبلاديزيينأنعيورو.تانيزميراوج

سياكاهميعنوةنجلانماوئاغتسالةعاسةنجلا نافاهءاذعورانلانمرانلالهأثيغت

نماوعنمولهناوةنجلابمهمعنتنمرثك|ديحوهللاركذبمهمعنتنادارملافحص

نمهللاىلعمهمرك|ناورمعنبهللادبعنعاومعزو.رانلابابائاوملاتلكلذ

نم.ديزملاهلنوكينابةمحررظندارملافحصنافايشعواودغللاهجوىلارظني

ندامحلاق.ةعمجلذرادقميفهريغلنوكيويشعوودغلقرادقميفةماركلا

نا»يبهللالوسرلاقبيبصنعىلبليبأنبنمحرلادبعنعتباثنعةملس
نودادرفمهايثوميهوجويناوثتحتفلامشحبربهشةعمجلكاهلوتاباوسةنجلايف

ناكارو«الامجوانسحاندعبمتددزادقلللاومواهامهللوقيفالامجويح
ْهللالجهيفهللاهمركيةماركعضوملاينأيهنأىنميهللاةرايزوهاذه

هللالأساةررهوألاقفةريرهبأىقلهنابيسملانبديعسنعيذمرملالاق
ركذوعنلاق؛قوسابفأديعسلأقفةنجلاقوسيفةمايقلاموبكنيبوىنيبممجينا
ملوهلثمىلانويعلارظنتملامةكشالملاهنتعمجدققوسيأيف»هيفوثيدحلا

ىرتشيالوعابسيلانيهنشاامانللمحيفبواقلاىلعرطخيملوناذالاممل
ىقليفةعفترملاةلزمملاوذلبقيفلاقًضعبمهضعبةنجلالهأىقليقولاكلذيفو



(١)

ىحهبذحبرخآيضقنيامسابللانمهيلعامهعورهفيقودميداموهودوهنم

ناهجرحو0اهيفنزحينأدحالىعبلياوهناكنذوهنمنحأوهمهلعىعلي

ةنحلالهأنالاقجيهنالودرينرمخأمع]0لاقهلولهلهيفوالكمهحام

نوريفايندلامايانمةعجلاموبرادتميفرملنذؤرفماامعألضفياهيفاولزناولخداذا

رونمرباثممتوقفةنحلاضايرنمةضوريفميدبتوهشرعمهلزرعيوهللا

ماداسلجيوهبصقنمرانموبهذنمرانمودجررنمرانموواولنمرانمو

ىلعيندمهيفامو لضفأيماركلاباحصايفزانوريامروفاكلاوكسملانابثك

ينورامتلهمعنلاقانبرىرتلههللالوسرايتلقةرارهوألاقالجمميثم

لجوزعكيرةنؤريفنورامتالكلذكلاقالانلقردبلاةليلرمقلاوسمشلاةنؤر

الاكنملجرلللوقيهنأىتحىلاعتهللاهرضاحالادحاىلجملاكلذيفقببالو

نابرايلوقيفايندلايفهناردغضعبءركذياذكواذكتلمعموينالفايركذت
ةباحسمهنيشغتكلذكمهاييهذهكتلزنمتغلبيبرفغمةعدبفىلبلوقيفيلرفغت

لتددءاامىلااوموقلوقيمنطقايشهحيرلثماودجممليمهيلعترطمامهقوفنم

لاقناىلاهانعموهظذلبثيدحلا«اقوسينأتفلاقميهتشااماوذخففةماركلانم

انجاوزااناقلتفانلزانمىلافرصننملاقاهيغنزحبنادحاليغبنيالهناكلذو»

هيلعانتقرافامملضفأبيطلاولاجلانمثبناوتثجدقلالهاوابحرمنلقيف

ةمحررظنبلّؤمواعوضوماذه«لاملااذهاناطءافانبرمويلاانسلاجانالوقيف

مهروضحوهرمأوهللاةكشالمةسلاجموللا

اقوسلهنجلايفنا3يكهللالوسرلاقلاقيلءنعضيايذمرتلاجرخو

لخدةروصلجرلاىهنشااذافءاسنلاولاجرلانمروصلاالايبلاالوءارشلاهيفام

بيرغثيدحاذهلاقاهتفصىلاهللاهلوحيا«اهيف

(ةدايزوىثسحلااونسحأنيذلل)ىلاعتهلوقيفجكهللالوسرنعاوركذو

أدعومٌنادتعملناةنجلالهاايدانمىدأتةنحلاةنحلالهالخداذا»



سسالد
كلذمهلاقيةنحلاانلخداواننيزاوملقثوانهوجوضربدقسيلاوهامنولوقيف
«اوطعااممظعأكلذنوكيفهيلانورظنيفىلاعتوكرابتبرلامحللجنيفل

هنورناكلذوهقلخنمىلخوهللارومأنمرمأيلحتبلؤموأعوضومكلذو

هتعنصواهلاثبونإلفىلارظنالوقينألئاقدارأولفهيلعلوادملاةبؤرليلدلا
لكيفلوقتكاذكونالفىلارظناهثمنصوأهلانبدنعلوقبوأتامدقنالفو
ضعبخيوآنميوارلاهركذاممضولايلعلدياموهيفةيؤرلاركذتثيدح
اهيفنزحالوةنجلايفخيبتالهنافايندلايفلعفامىلعةنجلايفةنجلالهأ

هامحةبردنكسالارغبهيلعتارقباهولادبعدمحموبالاقيبطرقلاخيشلاق
فالعلازبنسحلاوأبجاملاانريخالاقمسااناويفاسلاظفاحلاىلعًارقلاقهلا
الاركببأانرمخانارشبنبمشاملاوأانرمخأ نبهللادبعركبوباانثدحيرج
ىروإاسيناقارولاكسلادبعنبباهولادبعانئدحيلساولاديحلادبعنبدم
نبنمحرلادبعنعينانبلاتباثنعةملسنبدامانرمخأنوراهنبديزباني
بيبصنعىلبلأ اودونةنجلااولخداذاةنجلالهأنإ3تبللالوسرلاقلاق
انهوجوضيببملاوهامواولاقهورتمادعومهللادنعملناةنجلالهأاينأ
مااطعءاامهللاوفهيلانورظنيفباجحلافشكيفةنجلاانلخديورانلانعانحزحٌزبو

«ةدابزويئسحلااونسحأنيذللجلعهللالوسرالتمثهنممهلايحأوهنيشهللا
هجرخكلذكوًايفمناكهتماركوهقلخنمرمأنعهنشكبلموأعوضوموهو
هجارخابلدرفناونورهنبديزينعةماسأيبانبثراحلاولبنحنبدحأ
ىنانبلاتباثنعجرمىبأنيحرنءاودونورهنيديزينعةيشىبأنبركبيأنع
وأارمخأىلالهلاركببأانرمخاكرابملانيارتذواعوفرمكلامنبسنأنع
لاعتهللانا»لوقيةرصبلاريمىلعيرعشالاىمومنأتعمسينبجلاةميمب

نورظنيفكدعوامهللاجرجالهلوقيفةئجلالهأىلااكلمةمايقلامدبثعبي
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ابرانزجبأدقمعننولوقيفرابنالاوةرهطملاجاوزالاورامناوللحلاويلملانوريف

اممنيشنودقفيالفتارمثالثمدعواممكرجمأدقكلملالوقيفاندعوام
ىنسلا|ولحأنيذلل)لوقيهللاناءيشحليتبلوقفمعننولوقيفاودعو

عوضومثيدحلاو«ىلاعتهللاهجوىلارظنلاةدايزلاوةنجلاىئسحلانأالاةدايزو

ىلاعتهيلعًادجقئافلاليلدلاوأاظعةقئافلاىلاعتهللاةماركىلارظنلابلوؤموأ

قلخنمءيشبباجتحالافهقلخنمءيشببجتحينأنعهزمهللا باحتحالاكة

احلاوباجملاكلذفشكشيهنال نعمهنيعأبجحهنأاودارأناوءاوسمباكق

ةبحلابهللافصويفاوعقوهتكردافمهمولقنعوهتأرواهنعبجحلالازأوهكاردا
كردبهللافصويفوقلخلاتافصنمكلذوحمونوللاوضرعلاولوطلاولولحلاو

هدامعللجناذإىلاسعتهللانإموقلاثيداحأضعبيفولاحمكلذلكوبولقلا

ررسلاتبواجبوراحشالاتنئاطصأوراهنالاتقفدتمراصبأنعبححلامفرو

يفتنبوةريثملاحلاتاسرتساوربرخلابتاقفدنملانيعلاوربرصلابتائرغلاو
نبعلارولاتفرشأورويطلاتدرغوروفاكلاورفذالاكسملاروصقلاورودلا
دقو(ةآلا-لبجللهبرلجماملف)ىلاعتهلوقكهتمظعرومأنمرمألجندارملاو
هعرعوهلالجلجهتمظعنمءاشامبهسفنلفيرعتكلذنأيلاعلاوأرذ

لاقدبينلالعهيأنعسيقنبهللادبعنبركبيأنعلمركذو
آةضفنمناننج» نيامواسييفاموامهتين؟بهذنمناتنجوامهيفاموامهتين

«ندعةنجيفهبجوىلعءايرمكلاءادرالالجوزعمهمرىلااورظنينأنيبوموقلا

نعهزنمىلاعتهنأعضولاهجووةيؤرلايقنامأوعوضوموهفهرهاظىلعامأاذهو

ههزنتالاهرظننيبومهنييامهناىنعملا.هتاذوههبجونأةنؤرلايقنهجووحراوجلا

اوراذانهبجوالاهلكرينأىفةمكحيافالاوىربنأنعهلايريكوهتمظعب
هجونعواضعبوأالكنوكينأنعىلاعتوهناحبسهيقابةيؤرىفةدئافالفهبجو

١١
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اباكقلخلاتافصنعوءازجالاوءاضعالاوةحراحلا

ردبلاةليلرمقلاىلارظنفكتهللالوسردنعانكهللادبعنبربرجنعركذو
يأ-هشيؤريفنوماضنالرمقلااذهنورتاكانايعمكبرنورسكنا»لاقف
.لبقةالصوسمشلاعولطلبقةالصىلعاوبلغتالنأمعطتساناونومدزتال
.سمشلاعولطلبقكبردمحبحبسو)0مثاواعفافرصعلاورجفلاينعيامورغ

حبحصنسحلافويذموتلاودوادوأوسمويراخبلاهجرخأ«ُبورقلالبقو
نوكشتنالوهتمظعلئالدنورتىنعملاو

مو“ايلخهللاىرنانكاللالوسرايتاقيليقعلانيزرنعدوادوبأجرخو

ىري؟لكسلانيزرأاب»لاقهقلخيفكلذةناامولاق«معن3لاقةماشقلا

ىنمي«هللاقلخنمقلخوهامنأمظعاهللافلاقىلبتلقهبًايلخمردبلاةلبلرمقلا
ردبلاىفخيالمكهتلدارهظتيارمقلا

رظنيةأرماهتأتمثلوحتينألبقةنسنيعبسهتجوزممىقبإلجراأنأيور

نيبام+يضناهيلعةؤلؤلىندأناوٌةارملانمىفصأاهدخيفهبجو برغملاوقرشملا
اهيلعَنوُكييلهناوديزملاانألوقتتنأنماهلأسيومالسلااهماعدريفهيلعلستف

نودادزبلاجرلاوكلذءارونماهيقاسخمىريىتحهرصباهذفنيابوُثنوعبس
لوسرىلعباتكلالزنايذلاو»ةريرهيبأنعثيللابألاقاكورماكانسح

لمشياذهبامرهنودادزباالامجوانسحنودادزملةنجلالهأنألللا

مدخلاونادلولاومهجاوزأولاجرلا

ءادوسةتكناهيفءاضيبةآرميَيبنلاىلاليرمجءاجكلامنبسنألاق
ىتلاةعاسلاةتكنلاهذهوةعمجلاهذهلاقٌةارملاهذهامليرعجاي»ليلالاقف

اهينكلسانلافكلبقناكنمىلعكموقوتنأاهبتلضفدقةعجلايفموقت
الاربخنمىلاعتهللالأسبنمؤماهقفاوبالةءاساهيفوىراصتلاودوهيلاىنعيعبت
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لاق.«ديزملامواندنعيهوهنمهذاعاالارشنمايفذيعتسيالوهلباحتسا

هيفسودرفلايفايداوذخماكبيرنإ»لاق«#ديزملامونامو»جلاللالوسر

تنحونوثيبنلااهيلعرونلانمرانمفحةمايقلاموناكاذافكسمنمبيثك

نوحلاصلاوءادهشلاونوقيدصلااهيلعدجربزلاوتوقايلابةلاكمبهذنمربانم»

مهيدىلانوددتجيفبيثكلاكالذىلعمهئارونمنوساجيففرغلالهألزنيو

لوقيفاضرلاكلأسنانبرنواوقيفواسهلىلاعتهللالوقيفهيلعنونثيوهنودمحيف
مهلسيلفهنورب_ىتحمهللجتيفىماركويرادكلحاياضرنعتيضردق
ثيدحلانوكينأاماف«ةماركحلانممهديزاملةعنلاموينممهيلابحأموا

ةياوريفو.رمالاكلذهيؤرومظعرمأيلجةيؤرلاويلحتلابدارتنأاماواعوضوم
نودحيفةمعطالاناولأبىنؤيفيئايلوااومعطاةكئالملللوقيىلاعتهللانا»
اوقساىلاعتهللالوقيماعطلانماوغرفاذافىرخاللهنودجبامريغةذلةمقللكل

سفنلابدارملالعاوىرخالافالخبةذإفنلكلانودجيفةبرشابينوريدابع
جلطعأينولأسافيدعومتقدصدقكبراناىلاعتللالوقياوغرفاذافةعرجلاانه

ديزملايدلوكنعتيضردقلوقيفثالثوأنيترمكناوضركلأسانبراولاق
ءاشاكهيلانورظنيفباجحلافشكيفهلكلذنممظعأةماركبكمرك١مويلا

سيلكسؤراوعفرالوقيوهللاءاشامىلادوجسلايفنواوكبوًادجسنورخيفهللا
معنلاعيمجنممهيلابحارظنلانوكيواهيفاوناكةمعنلكنودنيفةدابعلحاذه

تحبنمحيرتجاهفنوعجربمث ضيبأكسمنملتىلعشرعلا كسلارثنيلجو

ءاهبلاونسحلايفبجاوزانورمياهأىلااوعجراذافمهويخىماوأومهسؤرىلع

وبألاق«مثنكامنسحأىلعجردقكناميجاوزألوقتفنهوكرتامملضفأ

ىلانورظنيمهضعبلاقثيللا وهوبهذملاوهاذهوتلق.كلذلبقاهوربملةمارك

نكيملناةماركلاهذهنعوهامنافشكلافهيلعثيدحلالمحتفةيؤرلليفن
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؟هيبشتالوفيكالبهنوربهرهاظىلعوهعلالهأرثكألاقولاقاعوضوم

ياكشكلايفضورفممالكلاناأطخهجولااذه(انلق)هيبشتالفايندلايندوفرع

فيكتنمبلقلاورصبللدبالففكالبروصتيفشك

اونظوغلبملث_مهنمميعنلاغلباذا»سنأوديعسوأوهريرهبألاق

ىلانوراظنيفهلالجلجبراملجنهيفممامملضفأعنانأ

دارملاونمحرلاليلهنبنوبواجتيفىنوللهةنجلالهأايلوقيفنمحرااهجو

رءالاوهاذهلاقياكنمحراوهنمحرلاهجوونمحرلاةماركىلا«نورظني
هللانالوقيفكلممماتاةنجلاةنجلالهانكماذاهنأ»يلعنعاودعزو.هيجولا
مفريفمالسلاهيلعدوادىلاعتهللارمأيفنوعمتجيفهوروزتنأكرميىلاعتوكرابت

لاقرلخلاةدئاماموللالوسراباولاقدلخلاةدئامعضوأمثحيبستلاولباهتلابهتوص

برغملاوقرشملانياممسوأاهاياوزنمسواز نواوةيفنوكبمنونومعطيف

لاقيفًادحسنورخيفهلالجلجمهلىلجتيفلجوزعانبرهجوىفرظنلاالإقبيمل

ةباوريفو«نيترمةعجلايفمهبرنوروزيفءازجراديفمتأانامراديفملمهل

نيبامولجوزعمهمررلارظنلانمميلابحأايشاوطعااهباحملافشكيف»3

ىلعءايربكسلاءادرالامهمرىلااورظنينأنيبوموقلا اوعفراذافندعةنجيفهبجو

الوقمالس)ىلاعتهلوقوهوةنجلالهأاييلعمالسلامللاقمهبراوأرفمهسؤر

ىتحهيلانورظنياوماداممعنلانمهيفمماممءيشىلانوتغتليالف(ميحربرنم

هعمدمهتفهيسرتىلعىلاعتوكرابتبرلادعصسانلافرصنااذافمهنعبجتحي

منولوقيمهنامهلوقيفةنجلالهأىلعاريذكانلق«نوقيدصلاو.ادهشلاوءايبنالا

نوكيفطقهورملهتحرنمءيشىلارظنلاديربنأالاانبرهجويفرظنلاالاقي

ىلانورظنيالملوقضقانوهرتسباجتحالاوهيلارظنرظنلاوءيشلااذهيلجتلا

لاقيناالاهيلانورظنيونولكايمهنارمامهيلانورظنياومادامهيفمهاممءىش
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أودعصويمركللالعدعصهنأمهويفاوذكوىرخأكلذوةراتاذهنوكي

هيفهعم

ءايلوالارضحينأليربجرمايىلاعتهللانأ»يتهللالوسرنعاوركذو

يدانيفمرصاقمينءايلوالاونانجلالهأىلاىنأيفقحسلجمياقدصدعقميف
كدعوديرتنولوقيفنوديرتامىلاعتهللالوقيفهروصقنمنوجرتيفءايلوالا

بابحالاوءايلوالارشعمابمهيدانيفثالذبانتدعوتناكمالكذيذلممكتيؤرنم
جسو»راوعفرالوقيفًادجساورخميركلاهبجواودهاشاذافبابرالابرانا
مضرتمثيتجهذهوىتحأمثابعتيأبصنرادبتسيلفكيبىلااورظناو

هجوىلاونواكايمايفنادلولامهمتقحدقورهاوجلافانصانمدئاوملامه

نوكتناكباتكيفانتدعوتنكدقانالوممهنملئاقلوقيمنوراظنيبيبحلا

ردابتوهفىلعساكلاوالارعشياهايرماًينهبرشاتقدصلوقيفانلىقاسلا

ىلاعتهللالوقيمثةطساوالبشرفلالايذأتحننمءايلوالاءاوفأىلعتاساكلا

ءايلوالاىلعلتادوادايىلاعتلوقيفدوادتوصنولوقيفىنمنوبحبامينابحأ

تانجيفنيمأماقميفنيقتملانإ)محرلانمحرلاهللامبدرادلوقيفيمالك
ىوربونوبرطيف(نيلباقتمقربتساوسدنسنمنودباينويعو ماءىتنامنوريطيف

نمحرلااناهلالجلجلوقيفمعننواوقيفىنميمالكنوبحتاىلاعتهللالوقيمث

لوؤموأعوضومثيدحلا«ماعفلاتوكمللايفنوبيترفنارقلالعنمحولاميحرلا

ىلارظنلاب هللاقلخيوهللاقلخنمقلخ اعومسمامالك

فرغنمةفرغىلاليربجهللاثعب)نسنأقبرطنملهنعاوّكذو

مالسلاجرةمالسلاناةماركلالهأايةداعسلالهأايهتوصىلعابيدانيفةنحلا
اوليىتحتوقابنمبناجمىلعوقربلاكليخلاىلعنوتأيفهوروزتنأمرمايو

ينْؤيفموقساينجيفيناريجويدفوويراوزبًابحرملوقيفهلالجلجرابجلاب
يفريلمعطوبارشلانمنولقيربالكيفقيربافلانيعستبةجردمهلغسأىلا
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لوقيمثمالغفلاةلاعبسعمقيربافلاةلاعبسبمالعأىلعيعسورخآلا

يعبصأنبمهدحاةوسكبىنؤيفهوك|يدفوويراوزبابحرمهلالجلجرابحلا

تحبنمحبرجيفموببطيدفوويراوزب_ابحرملوقيمثلحنيعبسكلملا
يراوزبابحرملوقيمثىدنلاهبشكلملامهيلعلطهيفةريثملااهللاقيشرعلا
هيلانورظنيفباجحلافشكيفلحالالاةنجلاتاخاميلالجوىنزعويدفوو

لوسرىلعهوبذكىذلاثيدحلاوهعوضولملاوعوضوماماثيدحلاو«هلالجلج

هرومانمرمأنعهللافشكبلوؤماماولسوهيلعهللاىلصهللا

كلمممةحافتدحاولكىلاهللالسريةنجلاىفاورقتسااذادمهنااوركذو
ىرزفكيلاتاتشادقريكسلازيزعلاهللانمءانكو.ةيراجاهيفىريفاهذخأيف

ناحانجوةضفنمناحانجسرفلكلءارمحةنوقابنمليخىلعلاجرلابكريف
لسهيلعهللالصدمحمىلالاجرااريستفجداوملاىلعءاسنلابكربوبهذنم
نسىلعاباربرعًاراكبأهللانبلعجدقابنعهللايضرةمطافىلاءاسنلاريستو

ىلعوىسيعنسىلعةنجلالهافمالسلاهيلعىسيعنسكةنسنيثالثوامالثدحاو
قلخىلعوفسوينسحىلعوعرذأةعبسضرعيفاءارذنوتسوهومدالوط

دنعءاضيبةردنمناويايفءاسنلالزُيفدوادتوصىلعوملسوهيلعهللالصدمم
لاجرلانيبوبهذلايءاركهيفكمنمناديميفلاجرااواهنعهللايضرةمطاف

اخبًادحاوًادحاولاجرلاىلعقحلالسيفروننمباجحءاسنلاو ءاشايفمالكق

لوقيمثمهقيضيفيئايلوأوىبابخابابحرملوقيفكلذكءاسنلاىلعو قاروابوأ
برالانمنودجواتيفنيعلاروحلايناغمبةكلالملاينأتفيدابعاوبرطايتكئالماي
مهعمسدوادايلوقيفكمالكمهعمستنابحانبراولاقاوقافاذاف ىلعىتايفيمالك

نومسلهيدابعابلاقاوقافاذافبرطلانمنودجاوتيفروبزلاأرقيوهربنم

مقدمابهنمبيطاكشعمساليلالجوينزعولوقيفانبرايالنولوقيفهنمبيطأ
نيعبسدوادتوصىلعنسحلايفدليدمححتوصديزمفنسبوهلأرقاوقراو
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لهىدابعايلاقاوقافاذافمهتحثنميساركلازوبرطلانمنودجاوتيفاًفعض

كنعمساليلالجوينزعولوقيفانبرايالنولوقيفاذهنمبيطأانوصملمس

ءاششيحاهبمالكلاىلخبيا«ماعنالاةروبىلاعتوهناحبسماكشيفهنمبيا

شرعلازهبوروصقلاوراجشالاليامتوموقلابرطيف»عضواذهاوعضووا

هلاقناوإبيبنلاهلقبملوهوعضوبذتاذهو«هبجونعباحملافشكيف

نممدقتامفشكلابدارملاوااياكةلدالاىوقأليلدنعفشكلادارملاف

كاذلوقيانبرتنأنواوقيفانأنميدابعاي»لوقيفءاشثيحهقلخيذلاهمالك

مهلاومدقيتكمالمابتروملسملامتتاوماللسلاانألوقيفةلدالانممهلرضحأامل

قلبليخىلعلاجراابكريفاهيلعاومدقىلاريغبناجنلامهلنومدقيفبئاجنلا
لأيفةفرعملاقوسنولخديمثبهذنماهمانقابئاجبىلعءاسنلاورضخاهنحنجا

ةنجيفانأرخآلالوقيوسودرفلاىنكسملوقيفنالفايتنأنأًاضعبضعب
ىلعاذكهوىوألاةنجيفانأرخآلالوقيودلخلاةنجيفانأرخآلالوقيوندع

ٍ:0مهستأرمفالتخا

الزىوأملاتانجمهلف)ىلاعتهلوقلنانجلامبجلمساىوأملاةنحلوقنو
ابنأمصةماقالارادابلكوةمافالاندعلانالندعةنجاذكو(نولمعباوناكأم

ةمالسلاودلخللابعيمجنالمالسلارادودلخلارادكلذكونينمؤملاىوأمابك

ةنوحشمابلكاهنألاميعنةنجوميعنلاةنجكلذكونزحوفوخلكنم
ميعنلافانصاب

ةنجوندعةنجومالسلارادولالجلارادميستانجلانأسابعنباّكذو

نلو)ىلامتهلوقلمبدأنانجلالير.معنلاةنجوسودرفلاةنجودلخلاةنجوىوأملا

لاقواباوبانانحفهللاتبئأو(ناتنجامهلودنمو ناتنجهبرماقمفاخ
لمتحيف«ةينامثةنجلاباوبأنا»مالسلاوةالصلاهيلعلاقو(اهباوبأتحتفو)

مهفنصقةنجلالهأفصوونيبابعبرالاتانجلانمةنجلكلنالكلذنوكينأ
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نيقباسلانأانلعفنيلاباحصأنورخآلاونوبرقملاونوقباسلااهدحأنيفنص

ةنجلالهأنيملهأو(ناتنجهبرماقمفاخنلو)هلوقيفنيلعألاةنجلالهأ

دحأنمام»ملموهيلعلىلصلاقو(ناتنجامهمودنمو)هلوقيفنيندالا

نأوهلكيرشالهدحوهللاالاهلالنأدبشألوقيمثءوضولاغبسيوليفًأضوتي

نملخديةيناثلاةنجلاباوبأهلتحتفالاهبلقنماًقداصهلوسروهدععًادجم

باوبأةينامثةنجلاباوبأنمهلحتف3ىوريوهريغوىذمرتلاهاور«ءاشاهيأ

اكةينامثنمرثكأةنجلاباوبأاذهىلعو«ءاشامهبأنملخديةمايقلاموي

نمةنحلالجلباوبأًادعاصفباوبالاةينامتنأاذهلصاحو.ربلادبعنباءركذ
ملمهجرخهنعهللايضرباطخلانبرمعهاورتانجينامكلذساواهجراخ

بيبحنعيبرلاثيدحيفاكلاعلاضعبلباوبالاهذهضعبنييعتءاجو

نم»سوهيلعهللاىلعهنعةربرهينأنعملموىراخبلاحيحصوأطوملاو

لمهأنمناكنمثريخاذههللادبعايةنجلايفيدونهللاليبسيفنيجوزقفنأ
نمودابجلابابنميعدداهجلالهأنمناكنموةالصلابابنميعدةالصلا

نميعدمايصلالهانمناكنموةقدصلابابنميعدةقدصلالهأنمناك
نمباوبالاهذهنمىعديدحأىلعامهللالوسرابركبوبالاقفناياباب

ىعدينممنوكتنأوجراومعنلاقدحاباوبلإهذهنميعديلوفةرورض

هريغدازوةعبرأةنجلاباوبأنمثيدحلااذهيفمركذضايعلاق«اهنم

بابلاونيضارلابابوظيفلانيمظاكلابابوةبوتلاباباهنمركذفةيناذلاةيقب
بابلوصالارداونيفيذمرتلاركذو.هيلعبابحالنمهنملخدييذلانبالا

ىلاعتهللاهقاحذنموهفةبوتلابابوةمحرلابابوهوملسوهيلعهللالصدم

رتاسوةمايقلامويىلاحتفيموقلغأاهبرغمنمسمشلاتعلطاذافقلغيالحوتفم

ةفدصلاوةاكرللبابوموصللبابوةالصللبامفرهلاباوباىلعةمودقمباربالا

ةرمعلابابوجحلابابدازفةرمعللبابوةلصللبابوداهجللبابوجحللبارو
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0.رشعدحأةنحلاباوبأاذهلعفةلصلابابو
نأ,ماسوهيلعناىلصءينلانعةريرهيأنعنيسحلاوبأىرجالاردو

اراكنيذلانيأدانميدانيةمايقلامويناكاذافىحضلابابهللاقي.ابابةنجلايف
يفو«هواخدافكباباذهىحضلاةالصىلعنومودي نأدعيالةحيصنلاباتك
هللادبعنبملاسنعيذمرقلاهركذامىلعايابرشعةثالثاملنوكي

هضرعةنجلاهنمنولخدييذلاىمأبابدرلسوهيلعهللالصشالوسرلاق

لاق«لوزمهيكانمداكتىتحهيلعنوطغضبلمهنامثالثدجملابكارلاةريسم
يبأنبدلاللقوهفرعيإفثيدحلااذهنعيراخبلاىنميادمحمتلأسيذمرتلا

لسعهيلعبلغيملنمهتمارئاسلبابلااذهف.هللادبعنبملاسنعريكانمركب
هللاةنحلارثكاو.هبىعدي

ىلعًاريماناكوناوزغنبةبتعانبطخلاقرهمعنبدلاخنعملمجرخو

ةنجلأميراصمنمنيءارصملانيبنأانلركذدقاوهيفوثيدمحلاركذوةرصبلا

ماحزلانمظيظكوهومويهيلعنينأيوةنسانمعإرأةريسم
رجهوةكمنيبامةنجلاميراصمنمنيعارصمنيبامنا»سنأنعجرخو

ناخديللاق»بلالوسرنأدعسنبلهسنك“جرخو(ىرصبإوهلامنسبوأ

نوكساّملاقاعيأمزاحوبايرديالاملأةئاعبسوأافلأنوعبسينمأنمةنجلا
ةليلرمقلاةروصىلعمبهوجوومرخآلخديىحملوألخدالاًضعبميضعبزخأ

ايابرشعةتسلصحيو«ردبلا
حرلابابهللاقيبابةنجال»جيتءىنلانعسابعنباثيدحنمو

قوطنسحلاقلحلا»ثريهللالوسرلاو«نايبصلاحرفنمالأهنملخدال
ةحرلانمةلسلسىلادودشمقوطلاوهبحاصىقنعيفلجوزعهللاناوضرنم
هللاطخسنمقوطءوسلاقلخلاوةنجلابابنمةقاحىلاةدودشمةلسلسلاو
ةدودشمةلسلسلاوهللاباذعنمةلسلسىلادودشمقوطلاوهبحاصقنعيفىلاعت

١
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هلخدتىتحاهسننىلاةلسالاهتوجءوسلاىلخلابهذاثيحرانلابابنمةقلحىلا

«بالاكاذنمرانلا

نيمهردوأنرانيدءيشلكنم(نمنثانيجوز)ىنعمىرصبلانسحلالاق
لسملالمشيليقواخوابونوًامهردوًارانيدديربليقونيمخوأنيوثوأ

نيموامودك
قمنانم3لللالوسرلاقهنعهللايضررذىلأنعىرجألالاق

نيمهردنيريمبنع؛ءىنلالاقمثةنجلاةبجحهتردنباهللاليبسيفنيجوز
اذكنمبامردقهتعسواماعنيسبرأبابلاةعسنأنمرمأمامأو«نمتنسر

ةافانمالفاذكاهضعبواذكهتمسضعبلملفاذكو
ةنجلاىف3نعهللالوسرلاقلاقدعسنبلهسنعملسمويراخبلاركذو

هنملخديفقاغارحنالخداذانومئاصلاهنملخديناياهللاقيباب
لامالاكلتنمالاعأممجنمولامعالابةصتحملاباوبالارئاساذكوانلق«دحأ

لمعلاهياعبلغيذلابابلانملخداهلكوا
ديزيىلوممساقلايأنعىفنحلارمبزلانبرفمجانئدحدوادوبأجرخأ

بابىلالجرىنلطنا»سوهلعهللالصهللالوسرلاقلاقةماماىلأنعةبواعمنا
نالرشعةينامنضرقلاواهلاثمأرشءبةقدصلابوتكمةنجلابابىلعاذافةنجلا

تلق«ىنغيفتءضواميرةقدععلاوجاتحموهوالاكبيتأبالضرقلابحاص

بوتكمريغخلاضرقلابحاصنالهلوقوسوهيلعهللالصهللالوسرلجرلا
ءارسالاةليلةباتكلاًارقلسوهيلعهللاىلصيبنلاويحولاهبءاجلب

دلاخانثدحدلاخنبماشهانثدحمبرعلادبعنإهللادعانثدحهجامنبالاق

لوسرلاقلاقكلامنمسنأنعهيبأنعكلاميأنبديزينبأ لوهيلعهللالصف
شعبةقدصلاابوتكمةنجلابابىلعيفيرسأةلبلتيأر3 ةينامبضرقلاواهلاثمأر
هدنعولأبلثاسلاناللاقةقدصلانملضفأضرقلالابامليربلتلقفرشع
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«ةجاحنمالاضرقتبالضرعتسملاو

جنمحبصأنم3لللالوسرلاقةربرهىلأنعهحيحصىفلاسلاق

معطأنملاقانأركبوبالقاضيرممويلاكنمداعنلاقانأركبوبألقاًناصمويلا

انأركبوبألاقةزانجكفممويلاعبتنفلاقانأركبوبألاقانكسمكنممويلا

ا«ةنجلالخدالاءيرمايفتعمتجااملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

لمهنالوسصرتهمسلبجنذاعمنعراسينءاطعنعىذمرملالاق

نراوضرالاو.امسلانيباماهنمتجردلكةجردةئامةنجلا»لوقيسوهيلعهللا
ناو-اهلضفأيأ..سودرفلااظسوأوقوفىلاىلايأسودرفلااهالع

لاق«سودرفلاهولأسافهللالأساذافاهنمةنجلاراهمأرجفتتصودرفلاىلعشرعلا

ةريرهىنأقيرطنميراخبلاهجرخيبطرقلالاقأذاعمكرديملءاطعىذمرتلا

ّ.:..الصتمف

دعسنأةبتعممسهنأمنانبدايزنبنمحرلادبعىنربخأبهونالاق

هللالوسرابلاقفسوهيلعهللالصءيبلاىنأالجرنأهثدحنمعركذبيببضلا

ضرالاوءامسانيباملمنيتجردلكنيبامةجردةئام»لاقةجردنمةنحلل:

رمدقوثيدحلا«ةضفنماهقيلاهمو:اهررتسواًتاوبأواهلويبواهرودةجردلوأ
يفنا»سوهيلعهللالصىبنلانعىردخلاديعسىفأنعيذمرملالاق

بيرغثيدحوهو«مهتعسوأةدخاويفاوعمتجانيملاعلانأولةجردةثامةنجلا

لاقيراسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقيردخلاديعسىنأنعهجامنبالاق
«هعمهنآرخآأرقيىتحةجردهبالكبدعصيوأرقفدعصاوأرقانآرقلابحاصل

لاقي»لوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقلاقرمعنبهللادبعنعدوادوباهجرخو

رخآىدنعكتلزمنافايندلايفلترتتنكاكقنراولتروأرقاٌنآرقلابحاصل
ينلانعسابعنانعيثرقلاديجلادبعنبرمعصنحوبأويذَف«اهؤرقتهلا

ددعىلعةنجلاجردسوهيلعهللالص ةتسكلف«ةجردهبآلكلنآرقلاتاّيآ
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ضرالاوءايسلانيبامرادقمنيتجردلكنيبهياةرشعتسموهباانثاموفالآ

ةريسمءيضنةئوقابيهونكرفلأنوعبساملنييلعىلععأىلاهبيهشيف
«يلأياومايا

يبلفةنجلاجردددعىلعنارقلايآددعنا»اهنعللايضرةشئاعتاق_

هللااهدءأةجردةئامةنجلايفو«يكمهركذ»نآرقلاأرقنمملضفأةنجلالخددحأ
«تاجردلاميمجلصحمنارقلاةءارقوةجردةئاملصحيدهاجملاوهليبسيفنيدهاجملل

1داوجهناهلضفوناكوهنمبهيفصالخالاوكلذىلعناعتسملالاو

ابمركأ"سدقلاةرضحىلاقلطناليربحللوقيلجوعهللانأىورو

ناوضرإيكيلعماللالوقيفنانجلانزاخناوضرىلاليريجقاطنيفيناياوأ
ابلكنانجلاهذهنكلوىنراهبىتفرعامهللاققسدقلاةرضحناكمنبأعت

روديفةماركلاةنجامللاقيىلوالاةنجلايفمالسلاهيلعليربجلخدفكيدينمب

ةنجلاىفلخداملوسدقلاةرضحاهيفدجيفاهراحشأواهراهنأنبباهنحاونيف

دجيلفاهراحشأواهرابمأواهروصقواهبحاونىفرادناوضرلاةنجامللاقيةيناثلا

اهيحاوتيفروديفمعنلاةنجاهللاقيوةثلاثلاةنجلايفلخدوسدقلاةرضحاهيف

ةعبارلاةنجلايفلخدفسدقلاةرضحاهيفدجبفاهراحشأواهراهنأواهروصقو

اهالعأواهراحشأواهرابمأواهرودقواهيحاونيفروديفدلخلاةنجاهللاقيو

ليقاذكنييلعاهللاقيوةسماخلايفلخدوسدقلاةرضحاهيفدجملفابلغسأو

ةنجلايفلخدوسدقلاةرضحابلكاهيفدجيالفاباكاهيفدجبالفاهلكاهيفروديف
يفلخدوسدقلاةرضحدجيالفاباكاهيفروديفىوأملاةنجاهللاقيوةسداسلا

اهضايرواهراحشأواهراهمأواهبحاونىفروديفسودرفلاةنجاهللاقيوةعباسلا

نانجلايفسدقلاةرضحتبلطدقىلايهلإمالسلاهيلعليريجلاقفاهدجبص

ليرمجراصفةنماثلاةنجلايفاهبلطاليرمجايلجوزعهللالاقفاهدجأفةعبسلا

فنيعةفرطنمعرسأيفماعفلأةريسميمركلاوشرعلانمبمالسلاهيلع
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امالإملعأالىنافسدقلاةرضحناكمنبأيالومويديسويدذإلاقناهدجب
همامأمالسلاهيلعليرمجراسفكمامأرسمليربجابىلامتوكرابتهللالاقفىنتملع
هلصأرثوكلاداوىلعفقوفنبعةفرطنمعرسأيفماعفلاةريسمشرعلاوحم

يالومويديسويدإمالسلاهيلعليرعجلاقفاهدجيملفنمحرلاشرعتحبنم
رثوكلاداوءىطاشىلعكمامارمسليربجايهللاقيفسدقلاةرضحناكمنبا

داوءيطاشىلعمالسلاهياعليرعجراسفاهياعلكوملاكلملاوهوسوطيقابدانمث

ىلعمئاقكالموندعةنجهلتدبفنمعةفرطنمعرسايفماعفلاةريسرثوكلا

تاوايسلانمعسوأابعضومناكلهيمدقىدحامفركاملاكلذنأولابءاب

هيلعليربجهللاقفعبسلانيضرالاو لاقفسوطبفايكيلعمالسلامالسلا مالسلاكيلعو

نملقليربجايةيحانىأنمهللاقفليربجانأهللاقفهللاكمحريتنأنم

لاقهذهريغًاعبسمنليربجهللأقفهذهريغةنجلاهللاقلخهللاقفنانجلا

منايماناذههللاناحبسسوطيقلاقناوضرهللاقليربجاياهلزاخ_.رمو
سدقلاةرضحناكمنأكلأسأكنلاقليربجايكتجاحامولاقطقامهعمسا

هماماسدقلاةرضحروثرظنفهمامامالسلاهيلعليربجرظنفكمامأرظناهللاق

هللاقلجوزرعهللاالإهماعبالامؤلؤللانماهباونأواهدوسيلعوةنسفلاةريسم

نأليربجلاقيقدشيفييدنعيهلاقاهحاتفمنباسوطيقايمالسلاهيلعلبربج
الولوحالفابلمحأانألاقليرمجايكممابلمحبنمولاقيلاهملستنأكرمايهلل

تازنحيتافملاكلاتنأولهللجويبرةزعوفسوطيقهللاقمظعلايلعللابالاةوق

درفنيضرالاعسوتاوايسلاعبستعسواهيفهللااهعضوهيفىهيذلاعضوملانم

حاتفملكرضخالادرمزلانمحاتفمفلانيعبسهنمجرختسافهقدشىلاهديكلملا

لبقنمءادلاباذافهديبليريجاهذخافماعةنامةريسمهلوط كلتبرسلجوزعهللا

ءيشلللوقينمةردقباهروصقوامارنأحتفاوابمتافرمدقلاةرضحىلاحينافملا

ةنجىلارسليرعجلهللالوقيفشرعلايدينيبةمئاقيهاذافاهاتأفنوكيفنك
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يذلايملاةمارتىلاهتمأممقلاطنيلدمحميفصويبيجسويبيبحللقوسودرفلا

توفايلانمءانيعورغصالابهذلانمهسأرقاربلابىنؤيفسابعنبالاقتوجيال
.نمهليذوردلانمهبئاوجوناجرملانمهقنعورضخالادجربزلانمهانذاورمحالا

رضخالادرمزاانمهجرسونمجللاهرفاوحوضيبالاروفاكلانمهمئاوقوؤاؤملا

هني#نعركبوباوةرلَبدمحمبكربرضخالاربرحلانمهماجلورونلانمعباكرو
هرادسيىلعرمعوماعةنامسمخهضرعوهلوطدخلا«اولهديبءارمحةلوقابنمةقانىلع

الامشوانيعراصنالاونورجابملاورمعراسيىلعمهارباوركبيأنمميىلعماو

نملويخىلعضعبوبهذنمساركىلعضعبهئارونمبيدمانديسةمأو
ابعواقروننمبكرميفءادهشلاممرثوكسلاءيطاشىلعنورمسيمهلكوتوقاي
بلعدمعماوقلطنينانانجلالهادانليربجايلجوزعهللالوقيفروننم

ليربجدعصيفامهنعهللايضرسابعنبالاقتوميالىذلايحلاةماركىلاهتمأو
دمىلااوقلطناركصمجاباولهنانجلالهأاييدانيفنانجلاروسىلعمالسلاهيلع
ىلااوبهذاوهتمأو ىلعنورظنيفمهروصقنمنوجرخيفتوميالىذلايحلاةمارك

مهئارونمنوقلطنيفيبدمءاولوهلاقيفءاوالااذهامنوأوقيفدوقعممهئاول
ماذارثركلاداوىلانوريسيفهتمأمملسوهيلعهللالصدمحوهتمأممينلكو

نوزوجيفكلذكهضرعوماعفلاةريسمءاوهلايفهلوطرمحالابهذلانمرصقب

ةنالثةريسمهضرعوهلوطضيبالاؤاؤالانمرضخأرصقبمهاذافطاخلاقرملاك

هلوطرضخالادرمزلانمرضخأرصقبمهاذارصبلاحلكهنوزوديفةنسفالآ

نمضيبأرصقبمهاذارصبلاحكهنوزوجيفماعفالاةعبراهضرعو ءاضيبةنوقاب
ةنوقابنمرضخأرصقبمهاذارصبلاحكهنوزوجيفماعفالآةتسهضرعوهلوط

مماذافرشاسملااولصوورشاعلاىلإكلذكماعفالآةعبسهضرعوهلوطءاقرز
هواخداملوماعةثايسمخءاوللكلوطروننمءاولةفارشلكىلعرونلانمتافارشب

ابنونفىلعمئاجحلاودرفترايطالاواهرامتةيلدتماهلاصغأةكبتشمراحشالابماذا
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املالظواهراجشاتحبنولخديموتحملاقيحرلاوليبجسزلاوليبسلسلارابنالاو

نعنحسنأونفرخزتونعفتراةنجلاراجشاابلجوزعهللالبقنمدانمىدانيف
نيحوخضتتفنابدلاكلماىدينيب:نينمؤملافوفصفقةنجلاةحاسةحسف
نيكنمؤملكلهللافقوبفبئاجعلاىلانونياولمجسدقلاةرضحارخد
امهنييهيشميفرتخبتيهلامشبرخآلاوهنيميبدحاولاذخأيفسمشلانماضايبدشأ

نميءاركلابنوتأيفىنايلواليءاركلاباوتثإةكشالمللالعولجهللالوقيف
نمجراضمابيلعضيبالاروفاكلانماهمئاوقتوقايلاوردلابةلكمبهذلا

اكةففصمهبحاصمسادحأولكىغابوتكمقربتسانماهنئاطبرضخالانسدنسلا

اهلوطيئايلوالةدئاملابرقىبوركلامظعالاكالملللوةيفةالصلاوداهجللنوفصي

لوقيفةدحاوةتوقاينماباكلوصو-الوركاهيفسيلماعفالآاةسمخاهضرعو

نوعبسةفيحصلكيفنوكيوةضئلاوبهذلافئاحصاهيلعاوردصلجوزعهللا

نونأيفىدابعاواسغايتكنالم#يلوقيواضعبهضعبهبشيالماعطلانمنولفلا
لوقفقبحرلاوليبجنزلاوميستلابتثلمدقتوقايلاوردلابةللكمبهذلاقيراباب
زعللوقيفنولمعتمنكاعًاًثينهاورشاواولكةكالملالوقتوينايلوأاومعطا

لوقيمثضيبالاورفصالاورمالاتوقابلانمقابطأبنونأيفىدابعاوبكفلجو

ليبلسلاوليبجرلاومئستلابةءواممرمجالابهذلاباوكابنوتايفىدابعاوقسا
كيفىدابعاودكألوقيمثموتحملاقيحرلاو نوأتنةلحفلانيعبسدحاولكى
جووتيفىدابعاوجوتلوقيمثرخآلاهبشيالنوللكنولفلانيعبسةعاسلكيف
لكىذنرمحأتوقاينمنكرفلانوعبسجاتلكلناوضرلاجأتبدحاولك
نملاخلخبدحاولكلْلخيفىدابعاولخلخلوقيمثماعةثامسخاهنمةدحاو
نماوتاملنانجلايفتومالهناالولنينطهلممسلاخلخلامقواذاورمحالاتوقايلا

لوقيمثؤلوللاوبهذلانمرواسابدحاولكروديفىدابعاوروسلوقيمثهنينط

مطيلعمالمىلوالاىلعبتكيمناوخرشعبدحاولكمخيفىدابعاومتخ
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ىتلاةنجلاكلتةثلاثلاىلعونمنمامالسباهولخداةيناثلاىلعونءدلاخاهولخداف
داكتالاومومهلاونازحالانعتعفرةعبازنأىلعونولسعتمثكامباهومتثروأ
ةمباسلايفونيعروجبمهانجوزوةسداسلايفوللحلاويللامثبلاةسماخلاىفو
ىذلاراوجيفمثنكسةنماثلايفونوعدتاماهيفكلوكنتأيعتشتاماهيفكلو

ةرشاعلايفونومرهنالابابشمويلامترصاهيفبوتكمةعساتلايفوناربجلايذؤيال

.ةنجلارويطىلاةكشالملاريستفيدابعاوبيطلوقيمثنيقيدصلاونييبنلامتقفار
اهلحتجابمهسر»رقوفنوزوحيفروفاكلاوكسملارحبيفابندنجانوسفيف

نولوقيفيدابعايمييطلهلجوزعللوقيمثةدحاوةشبربممرحتآنعنوبيتيف
نواوقيفيدابعايمناخلخلهلوقيفمننواوقيفيدابعابمتجوتلهمهللوقيفمن
ىتحف لجوزعهللالوقيفميركسلاتنأكناانبرارعتنولوةيفملعهبمعنأاممهباعدعي

نميبنلارعنمبرقيفملسوهيلعهللالصدمهرعنمبرقيوركلاظعالاكلملل

عيمجوكتمأبطخاوربنملادعضالجوزعهللالوقيفشرعلاىريفرمحأتوقاي
يندجمدوادايلوقيمثحصفأالواهنمذلأاوعمسيملةبطخمهبطخيفممالاوءايبنالا
هيلعءانثلاوهللادمحببطخبفايندلايفهبيتدجممتنكيذلانسحلاكتوصب
جيرانعاباجحىأباجحلامفرايبوركلامظعالاكلمالجوزعللالوقيف

لثماوأرامبيطبنوبيطيفمهسوءرىلعكسملارثنتشرعلاتحبنمحيرلاجرختف
نونوكيفكسوفأتباطدقوجسوراوعفرالوقيفلجوزعلنودجسيفةنجلايف
ىلصدمةفايضيفوةنسفلانيسمحنمحرلاةفايضيف لسوهيلعهللا نيرشعوةسمخ
هللاىضررحعةفايضيفوةنسفلارشعىنناقيدصلاركبيبأةفايضيفوهنسفلا
اتسهنع ارقلطن|ىدابعالوقيفروننمبئاجموليخمهلرضحالةنسفال
رمليدنماهملعءارفصةحافنهيفؤلؤلنماقبطدحاولقىطعيوعروصقىلا
اهنمجرختفهبدبنيباهبلقيةحافتلاذخأوليدنملهللايلوفشكاذاوقرعتسا
لوقيفسمشلارونبتبهذلايندلاىلااهديجرخمنأالنذأولةليمج.احنغةيراج
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نمامسأحلتققتشانميهملانمؤملااناونونمؤملامنأمهلهلالجلجهللالوقيو

متيلعمالسينابحأويايوأ2أنوازحم2|الوءوبلاميلفوخاليئامسا

مينمامملبهانولمعتمنكامءازجمالسلارادىرادومالسلااناونوملسملا

يلالجوىنزعوفهنوجرتوهنونتتوهنوفاختوهنودمحتوهنودبعتمكيذلابرانا

اهفكلوكسفنأىهتشتامىراديفكلوضار؟نعيلاينامسأويئايراكو

يراددهذهويلولاقداصلايغلاداوجلااناكطعاىولأسامشفكونوءدتام

ض-لاق«اهومنتجدقىتنجواهومتنكمسدق

اهرونسمشلالعوهاببوف|مهميعأسوبيالرملواقم

دسفيالنطبواةروعرعشالوطبأرهشالوبراوشالومهلىلالكوامم

تناكىتحءايضولامجةدانزىلع١راكريغتيالمهميعلنوكلوريغتتالومهميعت

مهبيصيالونوثزحبالونوفاخمالمهنأكلذنايورونلايفسمشلاقوفمههوجو

بيطعمنوهاملكنولانيوءامضرمالوساوسوالونوهركيامالوم

رسكبلوقملاو.الامجالانودادزبالف«بورشملاولوكأملاوضرالاوءاوهلا

نموالوقيام.ذفتيريمحنمكلملاليقوكلملاواولاحتفوفاقلاناكساوملا

اذااذكاهزلاقيو.صقانبلماكهيبشتههللاىلولهيبشكلذفمهنمكلملانود

يمساهملكوملااهكلموءارضخةدجربزلوالاءامسلاو.هيلعرختفاوهقاف ليعامما

ىلعابلهاوليئاطيماهكلموءارمحةنوقاتنمةيناثلاورقبلاةروصىلعاهنكشالمو

ةعبارلاورسنلاةروصىلعابلهأوليباقاهكسلموءارفصةئوقايةثلاثلاوماعنلاةروص

اهكلموبهذةسماخلاوليخلاةروصىلعابلهأوليئايمصاهكلموءاضيبةضف

ىلعابلهأوليئايخماهكلموةردةسداسلاونيعلاروحلاةروصىلعابلهأوليئانع
شرعلاىلاليقاهسرحيليئادردابكلموًالالتبرونةعباسلاونادلولاةروص

ار
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راننملبقوشرعلاروننمتقلخةعبارلايفسمشلاومدآةروصىلعاهنكلالمو
ليئوةرمنمتسوةلاممضرالافاعطأليقوضرالاكليدعتلالهأدنعيهو

تقرتحالتدبوأوخسارفةنالثردقبءامسلانودرحبيفيرجبيهونينلام

ىلوالامساوضرالاتقرتحالكلذالواوجلثلابةكلالملااهيمرتلوقوضرألا
اقوعامليقوادرعةعبارلاوءانيعليقوموديفةثلاثلاونولقذاةيناثلاواقيقر

ةكشالمووعمسليفوايبرءةعبالاوابردعليقوانقةسداسلاواقيحسليقواقيدةسماخلاو
ةنالثليقوروبشملاوهوماعةلامسمخنيلامملكنمبوميلجرأىلعمايقىلرالا

هاوماعنوعبسو اهتحناموةعباسلالهاواهقوفءامسلهارشعاهنحمامعمءامملكل

ةرمرمةيناثاوفوفكمجومايندلاءايسليقو.دحاولاقدارسلاةكشالم.رشع

ةنوقابةعباسلاوبهذةسداسلاوةضفةسماخلاوساحبةعبارلاوديدحةثاثلاوءاطيب

ةضفةيناثلاوًاعيقراهمساوءارضخةدرمزىلوالايسراغلاناهلسنعليقوار

اهمساوءاضيبةردةعبارلاوموديقاهمساوءارمحةنوقابةثلكاونولقرااهمساوءاضيب
ءانقداهمساوءارضخةئوفايةسداسلاواقفداهمساورمحأبهذةسماخلاونوعام

ءامسلاقوفشرعلانممبنعيهورانلالبقتقلخةنجلاوايبرعاهمساوروأةعباسلاو
يهليقولوألاحيحصلاوةسداسلاءامسلايفليقوىبنملاةردسقوفوةعباسلا

تحننآلا ضرالايفشرعلاراسينعنآلارانلاوهراسبنعةمايقلامووشرعلا
امهزيقوشرعلاراسبنعةمايقلامويوةعباسلاضرألايفنآلاىهليقوةعباسلا

ضهلليف

بجاوملايفالامهنعرعشلاءافتنانينمؤملاهدابعىلعلجوزعهللامننمو
لوسرنعةريرهيأنعحلاصيأنعشمعالانعىور.سوء١رلاوبادهالاو

نءذلامثردبلاةليلرمفلاةروصىلعيمأنمةنجلالخدتةرمزلوأ»جيهللا

نولوبياللزانمىلعكاذدعبنممهمثةءاضاءايسلايفمجمدشأةروصىلعمهنولي
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دوعيأةولالاهرماجموبهذلامهطاشمانوطخميالونوقزبيالونوطوغتيالو
هيلعمد|مهيبألوطىلعدحاولجرقاخىلعمهقالخاوكسملامهحشروةنجلا

«ًاعارذنيتسمالسلا

كوا_منوزوسمنوربحمنولحكمدرجةنجلالهأ»سوهيلعهللاىلصلاق
دحيةوهشلاوبارشلاوماعطلايفلجرةئامةوقمهممدحاولكىطعينوعان

ضيمعفريرحلاهداسجأوروناميهوجوهللاسبلادقةنسنيمبرأردقهتوبشةذل

رمحالابهذلانممتاوخرشعدحاولكدييفبايثلارضخيللارفصناوثالا

يملاروحلابنوجوزمةشيرلانمفخأجاتلاوناجييهبهذلاورهوجلاو

هتبجضرالاو.امسلانيبامءيضنةّواؤلاسفةباؤذلكةباؤذنوعبسدحاولكل

)ميعبلاةرضنمههوجويففرعت)ىلاعتهلوقكلذفرمقلاوسمشلارونيفطت

منالوأةسحنودادزيمهنالرمق3مهمظعأنإثيدحاذهيفانبالتلق

يفةوقمهلنالاضعبضعبرابتعابالايندلاىلارظنلافرمالاسفنيفسمشلاك

مههوجوةرانتساسيلواروالسعوانبلاهراهنأنمنوبرشيوءوضلاورظنلا

اهنوالحبواهبمتالانمةغئام

نأكلانادانميداني»سوهيلعهللالصهللالوسرلاقةريرهوبألاق

اوبشتنأكلناوادبأاوتومنالفاويحننألناوادبأاومقستالفاوحصت

«ادبأاوسأبتالفاومعنتنأكلناوادبأاومرهلالف

هرمدرجةنجلالهأنأ»ملموهيلعهللاىلعهنعهنعنأيضرسابعنبانعو

بادهأونيجاملاوسأرلاىنالإرعشمهلسيلنابش طبالارعشمهليلىنعبنينيعلا

نيئالثوثالثميرمنبىسيعداومىلعاعارذنيتسمدالوطىلعةناعلارعشالو

لوقيفرئاطلبقيفهدحأيدينيبةدئاملاعضوتبايثلارضخناولالاضيبةنس

تحنةنجلاضايرنمتيعروليبسلسلانبعنمتبرشدقيناامأهللايلواي
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رخآلابناجلامعطوخوبطمنيبناجلادحأمعطاذكرامنمتلكأوشرعلا
نولريغنولىلعالاةلحايفسيلةلحنوعبسهيلعوءاشاماهملكيفيوشم

يفومتربصامبكيلعمالسلوالاىلعبوتكممتاوخرشعمهعباصأيفىرخألا
روأىلاةنلاكالتثلاثلايفونينامالسباهولخدايناثلا نولممتمثثكامباهومتث
يفوللحلاويللاعانسبلاسماخلايفومومهلاونازحالاكنعتءفرعبارلايفو

نيعالاذلتوسفنألاهيرششتامافكوعباسلايفونيعلاروحلامكانجوزسداسلا
ابابشترصعساتلايفونيقيدصلاونييبنلامتقفارنماثلايفونودلاخاهيفمتأو

هنأيفمالكللامدقتو«راملايذؤيالنمراوجيفمثتكسرشاعلايفونومربلال

الامليلالرثأيفو.ناتياوركلذونوراهالاليقو.ىسومالامهليلال

يحلةثالثللناليقوهدعبىحللاتثدحامناوهلةيلالهنألهترسىلاةيمللفمد
ةنجلايفةيلركبىنالالوةيحلميهاربالنأحصيملومررسىلا

الاكلذنيبالوامرهالواطقستوميدحأنمام»لسوهيلعهللاىلصلاق
ناكنافةنسنيثإلثوثالثءانبأةوققيرطىلعىأةنسنيثالثوثالثناثعب

لهأنمناكنموبويأبلقوفسويةروصومداةحسملعناكةنلالهأنم
.لوزيالةنجلالهامعنناّرذهللاهمحرفنصملاو.«لايجلاكاومظعرانلا

لاق.مسالاىفالاايندلايفامهبشيءيشةسنجلايفسيلسابعنبالاق
لهأرثكأناوماعفلاةريسمنمدجويلةنجلاحيرنأ»ملسوهيلعهللالص
«هللاةنجلا

املضيبأقونباوابقتسامروبقنماوجرخاذا3ملسوهيلعهللاىلصلاق
رصبلادمكانمةوطخلكاللتيرونمهلاعنكرشبهذلالاحراهبلعةحنجأ
ىفترجامهادحانماوبرشاذافنانيعاباصأنممبنيةنجلابابىلانوهتنيف
نوبرضيفادبأمراعشأثعشنملىرخألانماويرشاذاوميعنلاةرضنمههوجو
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لبقأدقاهجوزنأءاروحلكغلبفلعابةقلحلانينتعمسولفةحيفصلابةقلحلا
هاربالهنابهسفنهفرعهللانأالولفبابلااملحتفيفابميقثعبتفةلدعلااهفختستف

انألوقيفهللاهنأانظهلادجاسريلتابجلاهبطيحمالوراصبالاهكردتالودحأ
لوقتفهقئاعتفةميخلانمةجراخهتجوزىنأيفهعتيفكرمأبتاكونيذلاكميق

ادباسؤب١الفةمعانلاانأوادباطخساالفةيضارلاانأوكبحانأويحتنأ
ىنبمعارذفلاةئامهقسىلاهسانحانمتيبلخديفادبانعظاالفةدلاخلااناو

ةقيرطاهنمامرضخقئارطورصنارورمحقلارطتوقايلاوؤاؤوالالدنجىلع

شارفلكىلعاارفنوعبسهيلعريساييفاذافةكبرألاىتأيفىرخالاهباشت

نبعاجيقيللحلاتحبنماهقاسخمىريةلحنوعبسةجوزلكىلعةجوز
ابيفسيلفاصنماريغءامنمراهاةدرطمرابهمالامهتحتنميرجحةليلرادقميف

نيبراشللةذلرمحنمراهناولحنلانوطبنمجرخبملىنصملسعنمراهماوردك

ةيشاملانوطبنمجرخيملهمعطريغتيملنبلنمراهناواهمادقأبلاجراااهرسصعتمل

ىانماهونجنمنواكأيفاهتحنجامفرتفضيبرويطمهتءاجماعطلااوهسشااذاف

مهلانصغلاثعبنااهوبتشااذاةيلدتمرامنااهيفوبهذتفرمطتمناوداشناولالا

ىلاستهلوقكلذونيعجطضموانيدعاقوانيمئاقاوءاشامراقلانمنولكايف

الونوطوغتيالونولوبيالواَوالاكمدخمهيديانيبو(نادنمتنجلاىنجو)

مبجأوزاةولالامهرماجموكسلامهحشروبهذلامهطاشمانولقتيالونوطخمتي

يفاعارذنعتسمدامهنياةروصىلعدحاولجرقلخىلعمهقالخانيعلاروحلا
هبرخبتييذلادوعلاءامساانمةولالاو«ءامسلا

ةراسوريهاربامهلفكيةنجلالبجيفنينمؤملالافطأ»سوهيلعهللاىلصلاق

«ةنجلالهأمدخنيكرشملالافطأوةمايقلامويمهلابآىلامدربىتح

ةرشعوايندلالثمىطعينمةلزنمةنجلالهأىتدأنا»سوهياعهللاىلصلا#

ملونيعرتِاهيلعمخوهديبمهتمارتىلاعتهللاسرغنممالعأواملاثمأ



(١١٠)ض

«رشببلقىلعرطخيلونذأمم
امماهيفلعجارادىقلخلجوزعمشانا»هنعهللايضررابحالابعكلاق

الوليربجالهقلخنمدحأاهربلف|بةبطأمةبرشالاوتارلاوجاوزالاءاشي

«بألاسفنمتالفأرقيمثةكئالملانمهريغ

هنانجىلارظنينملةلزغمةدنجلالهأىثدأنا»لوهيلعهللاىلصلاق

ىلارانينمهللادنعمهمركأوةنسفلاةريسمهررسوهمدخوهميعنوهجاوزأو

ىثدأناو-_ايشعاهلثمواودغابلثممدقتيملةمحربمحبنميأ_ايشعواودغهبجو

ةبقهلبصنبوةجوزنوعبسونانثاومداخفلانونامثهليذلاةلزمةنجلالهأ
«.اعنصىلاةيباجلانمب توقايودجربزوؤاؤلنم

ةفوجمةدحاوةؤلؤلنمةميخلةنجلايفنمؤمللنا»ملسوهيلعهللاىلصلاق

ضعبىربالفنمؤملامهيلعفوطينولهأاهيفنمؤمللاليمنوتسءامسلاىفاهلوط
«ماعطلانمنولنوعبسةدئاملكيفةدئامنوعبساهنمةيحانيفاضع

ةنملاىفرهنوهورثوكلاىناطعأدقىلاعتهللانا»ملسوهيلعهللالصلاق
لحاهؤاموكسملانمبيطأهتبرتوتوقايلاوردلاىلعهارجموبهذنمهاتفاح
تحننمهؤامجرخيديًبادحمهينهبهللاصخجلثلانماضايدشأولسعلانم
«كسملاللت

ققشتمثرمخلارحبولسعللرحبونبالرحبوءامللرحبةنجلايف»لولاق
«دعباهنمراهمالا

ماعفلاةئامابلظىفبكارلاريسبةرحشةنجلاىفنادٌنآَوهللالوسرلق
ابقاسوالاةنملايفةرجشنمامولالقلااهرامبناكبعهذلااهشارف.اهعطقيال

«رادمظعاكدوقنعلانمبنعةبحلكوبهذنم
ابناهللاوالضرالايفادودخاةنجلاراهنأنانونظتكلمسنالاق
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كسلاةثيطوتوقايلاىرخالاوولولااهبتفاحىدحاضرالاهجوىلعةحئادل
0هلطاخاليذلاصلاخلاىنميرفذالا

-٠نوطوغتيالونولوبيالونوبرشيوةنجلالهألكأب»سوهيلعهللاىلصلاق
نومبلياكريبكلاوحيبستلانومهليكسملاحمبركءاشجكلذمهماعطنوطخشتيالو
لقمهدييفعقيفةنجلارويطنمريطلايهنشيإةنجلالهأنملجرلاناو.سفنلا

ىتحهنملكايفرانهسمبملوناخدهبصيلاجضن -قلفنتلةرمثلاناو.ريطيمثعيشي
«رخألاهبشينولاهيفامماعطنمنولنيعبسونينثاىلع

ىلاهبقلطناالاةنجلالخديدحأنممكنمامدنموهيلعهللاىلصلاق

ناورمحأءاشناوضيأءاشناءاشكلذيأنمذخأيفاهماك|هلحتفتفىلوط

دارا_نسحأوقراونامعنلاقئاقشلثمدوساءاشناورفصاءاشناورضخأءاش

ةنسنيعبسةنجلاىفءيكتيللجرلاناو-نسحأوقراوهونسحلاوةقرلايفاهلثم
اهدفنيفىنوطنمناعنلالثماهاندأابوثنوعبساهيلعوهنأرمايألوحتينالبق

«فصوالامناجيتلانماهيلغناوكلذءارونماهبقاسخمىربىتحهرصب

اهعافترانا3(هعوفرمشرفو)ىلاعتهلوقىفلوقيسوهيلعللالصناكو

١«ضرالاوءامسلانيباك

نأٍلسوهيلعهللالصلاق هيلعىدغيومداخةثاميإلثهلنمةلزمةنجلالهأىندأ

ذليلهناورخلايفسيلنوأةحفصلكبهذنمةحفصةئامثإلثبحاربومويلك
رخآلايفسيلنولءانالكيفءاناةئامإلثةبرشالانمناوهلوأذلباكهرحآ

ةدحاولاناواندلانمةجوزلاىوسةجوزنيعبسونينئالنمعلاروحلانمهلناو

لهأنملجرلاناةماوريفوليمردقاهئدعقمذخأتلنهنم ةئايسخجوزميلةنجلا
رمحردقنهنمةدحاولثقناعيبيثفالآةينامموركبفالآةعبراوءاروح
تءاضألواجبراعنيبامتالملضرالاىلعنهمةدحاوتعلطاولوايندلا
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ِقامومحللاارونه“ايفاحمىرإرمهلاوسمشثلاءوصتمدذاوايهنيبام

«بزعأةنجلا
لوطنهيلعقشيالهجاوزأرئاسفءوركمالونزحالوةنجلايفمهالتلق

اهجوزنمحلايفالرضحلصتاواهتقورضحاذاىتحةذلوةمعنيفنهفنمملاةدملا
ءاشبامىلعرداقلإناحبسف

ةجوزنيعبسونينلاةنجحلأىفنمؤملاىلاعتلاجوزي»لوهلعهللاىلصلاق
امهثدابعبىلاعتهللااثنانمىلعلضفاملمدآدلوزمنيتنثاوهللاءيشنيامم
حانجةلزنمبءاروملانيعرفشومكنمًاددعرثكالنيعلاروحلاناو.ايندلاىف
«رسذلا

ناضمررهشنممويموص!دعنماملرٍِوهلعللاىلعنالوسرلاق

تاروصفمرو>(ىلاعتهللاتعامردنمةيحقفنيعلاروجلانمةحوزجدزالإ

ريرسلكىلعردللابحشومرمحاتوقاينمريرسسنهنمةأرمالكل(مايخلاىف
0تكالذكابحوزىطعيوقرعتسأن7اهنئاطباارفنوعي

نوكتايندلاىفرثكافنينثاتجوزاذاةأرملانا»لسوهيلعهللاىلصلاقِ
«اًماخمهلسحأراتختفةرخآلايفريخمةناوريفو مهنمرخالل

نكلاماحداماحدمعن:لاقةنجلالهأعماجبلهتيللالوسرلثسو
0ينمالوىمال

عمسلّنهناوصأهيفنعفر'نمعلاروحلالًاعمتجمةنجلافنا1للاق

تايضارلانحنوسأبنالفتامعانلانحبوديبنالفتادلاخلانحمناتيفابلثمقئالخلا
|هلانكوانلناكناىلوططخسلالف

يفوثحتفلايشلاحيربهنةدعمجلكاهنوتاياقوسلةنجلايفنا»بلولاق
اودادزالقمهلهأىلإنوعجبالامجوانسحنودادزمفمءايثومهغوجو
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«الاحوانسح

ةملسنبدامحانربخاىرصبلارابجلادبعنبديعسنامبعوبأانثدحلسملاق

اقولةنجلايفنادلاقٌجيُْجهللالوسرناكالامنبسنأنعينانبلاتباثنع

انسحنودادزيفمهمايثوميهوجويفوثحتفلامشلاخيربهنقةعمجلكاهنوألي

دقلهللاومواهأمهلوقفالامجوانسحاودادزادقومهيلهأىلانوءجريفالامجو

0الاحوانسحاندعبمثددزادقللاو2اونولوةيفالامجوًانسحادعٌددزا

يفملنذؤيفمهامعالضفباهيفاوازناهولخداذاةنملالهأنادللاق

هللاراوجيفنالفلاقياكاذهوهللانوروزعفايندلامايأنمةعمجرادقملك

يا-مليدبتيف-هشرعنوريامنافيا هشرعمهلزربيو-هللاتيبلاقياكو
ؤلؤلنمرئانموروثلر»ربانممهلمضوتفةنجلاضايرنمةضوريف شرعلا

مانداسلجيوةضفنمرئانموبهذنمراثمودجرتزنمرانموتوقابنمربانمو

لضفايماركلاباحصانانوربامروفأكسلاوكسملانابثكىلعيندايفامو

هيلاقلخمةرضاحمىلاعتهللاهرضاحالادحأسلجلاكلذىفىقبيالوًاسلجممهنم

ركذتالاكشملجراللوقيلهنأىتحهصوصخبامالك اذكواذكتاعفموننالفاي

يرفغمةعسبفىلبلوقيفيلرفغت1برابلوقيفايندلايفهئايصعضعبكذف

مًابيطمهيلعترطمافمهقوفنمةباحسمهنيشغكاذكماميبفهذهكتلزممتغلب

نمكلتددعاامىلااوموقىلاعتوكرابتبرلالوقيمثطقهحبرلثماودجي

حرفمهددجتيلبمهنذركبنولأتياللوقتف«مشاماودخفةماركلا

بالجحتساوقلتومالكاهاظلباوجفيلرففتملأهلوقامأو.روفغمهنأراعشتساب

هلةرفغملاهللاركذبذذاتيفنارفغلاركذل

نمروصلاالاءارشالوعيب.اهيفاماقولةنجلايفنا»لوقيلناك

تلخدةروصةأرملاتهتشااذإوايفلخدةروصلجرلاىبنشااذافءاسنلاولاجرلا



(1١٠)

لجوزعهللانذاباهلثماناكىنعي«اهنف
مهنأوبجنلاواياطملاىلعنوروازتيمهناةنجلالهأمننمنإ»تيلاف

هللاءاشثيحاوهننيىتحاهنوكريفلوبتالوثورتالةجرسملييةنملايفنوتؤي
اوءاشثيحهللامبلصوىنعي«لجوزغ

ىلاضمبناوخالاقاتشاةتجلاةنجلالهألخداذادلهللالوسرلاق

لوقيفاذهءىكشيواذهءىكشيفاعمتجيىتحاذهرعرسىلااذهريرسريسيفضعب

يفاذكعضوميفاذكمومعنهبحاصلوقيفانلارفغىتملمتهبحاصلامههدحأ

4انلرْمْعمللاتوعدفاذك

نواوقياباهابريطتلبخلاةجردلغسأوهنمىأراذا»لوقيلبناك
نومانتكولبلابنواصياوناكمهللاقيفاهلكةماركلاهذهكدبعغلبميبراي

«نواخبتمتنكونوقفنياوناكونولكأتمنكونوموصيوناكو
نهنرازتيلهو؟نهنيبايفءاسنلاروازتتلههلبقثيدحلاىلاتدع

هنذابهروزتواهجوزنذاباهمرحماهروزيمعنتاق#نيمراحمو
لاقةنجلانجلالخديابدنجنبةرمضدنعاركاذترذنملانمةاطرألاق

(ناجالومبلبقسنانهشطيم)ىلاعتهللاباتكيفكلذقيدصتومعن
مهنكلذةلدأنموةريثككلذيفثيداحالاو نواديةاصعمهنمزأعمنوفلكم

ةنجلامهنمعيطملالخديفرانلا

ىلصناك اهمأاي»هتبطخيفلوقيامًاريثكملسوهيلعهللا لوسريناسانلا
البةماقاوتومالبدولخرانواةنجىلاىلاعتهللاىلادرملانامرمخيكيلاهللا

<نعظ

ةنجلالهأايدانميدانيةنجلاةنجلالهألخداذا»سوهيلعهللاىلصلاق
ةنجلاةنجلالهالغداذاو.هيفوهامفدلاخلكتومالرانلالهأايتومال
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ًادبأاوتومبالفاويحننأكلناونبااومقستالفاوحصتنأكلنادانمىدا
1ادماوسأبتالفاومعنتتنأكلناوًادبأاومرهتالفاوبشنناكلناو

فقويفحلماشمنكةئرمكةمايقلابتوللابىؤي»سوهيلعهللاىلصلاق

نماوجرخينانيلجونيفئاغنوءعاطيفةنحلالهأايلاقيفرانلاوةنحلانيب

نبشبتسمنوءاطيفرانلالهأايلوقيمناهيفممينلامهنكامأ اوجرخبنأنيحرف
حيذيفهوأردقمهلكوتوملاوهاذهمعننولوقيفاذهنوفرعتلهلاقيفرانلانم
تامادحأنأوافتومالفدولخرانلالهأايوتومالفدولخةنجلالهأايلاقيو
ةنحلالهأنمأيفرانلالهأتاملاًنرحتامدحأنأولوةنحلالهأتاملاحرف

هلضفنمةنجلاهللالأن«رانلالهأءاجرمطقيو
.نوتسةماقلاومؤاسنومهلاجرةنسنيثالثوثالثدلوةنجلالهأةمركعلاق

نوانتةلحنوعبسمهيلعنواوحكمدرمبابشمالسلاهيلعمدامهيبأةماقىلعاعارذ

اهردصيفوهتجوزهجويااهبجويفهبجوىربفانوانيعبسةعاسلكيفةلحلك

ناكامونوطخمبالونوقزييالهقاسوهردصوهبجوىفاههجوىرتواهقاسىفو

دمأوهفىذالانمكلذقوف

يزورملاىحينيدجمانثدحىدادملالضفلاوباركملااثدحثيللاوبألاق
نعيئاطلادوادانثدحماركنببعصمانثدحيروباسيتلاعفاننبدمانثدح

لوسرىلاباتكلالهأنملجرءاجمقرأنبديزنعةبقعنبةمامننعشمعالا
نوبرشبونواكابةنجلالهأنأمعزامساقلاابأايلاقفسوهيلعهللاىلصهللا

برشلاولكألاىفلجرةثامةوقىطعيلمددحاناهديبيسفنيذلاومعن»لاق

اهيفسيلةبيطةنجلاوةجاحهلنوكيبرشيولكاييذلانافلاق«عامجلاو
«كدملارتوهوقرعمدحأةحاح»لاقىذأ

ينأنعشممالانعةبواعمىلأنعهدانسابلضفلايأنبدجانثدحلاق
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ىنوط(بامنسحومهلىلوط)ىلاعتهلوقىفىمسنببقعمنعسرشالا
مقيوراّلاناولاهيفاهناصغانمنصغاباظأالارادةنجلاىفسيلةنحلاىفةرحش

نفذلكاوهناوخىلعمقوفهاعدأريطهدحاىهتشااذافتخبلالاثماكريطهيلع

بهذيف|رئاطدوعيمثايوشمرخآلانموًاديدقهيبناجدحأ

ءارشالاًقاوساةنحلاىفنا»لبوهيلعللاىلصيبنلالاقكلامنبسنألاق

تناكفيكوايندلاتاكفيكاهيفنوركاذتياقلحاقلحاهيفنوعمتجبعيبالواهيف

ائرصفيركوتوملانكفيكواهؤاينغاوايندملالهأءارقفناكفكوبرا.ةدابع

4ةنحلاىلاءالبلالوطدهن

دوعسمنبأنعةريرهيأنعيدسلانعطاسأنعهدانسابمثلاانرخألاق

مثراسلالو>ابقمدورووطارصلاًاع.جسانلادري»لاقهناهنعهللايضر

رانلالوحروضحلابدورولادوعسمناريسفتلوقنف مهامتابطارصلاىلعنورمي

نمىلعرسجهنالوهيلعهللاىلصهنعاندنعحصيفطارصلااماوانيهذموه

ريطلالثمرمينممهنموراكرينممهنموقرعلاكرمينممهله:لاقمنبج

لجرلاودمكرمبنممهنمولبالادوجاترعنممهنموليخلادوجاكرمينممهنمو

طارصلاو-طارصلاهبًاةكشيمثهيمدقيعاهماعضومىلعرميلجرميرخآناىتح
مهعمةكشالمهيتفاحىلعداتقلاكسحككحهيلعفيدلادحكهدحةلزمضحد

رانلاىفشودكموجانشودخموجانرامنيبنمشسانلااهمنوفطخمرانبيلالك

نانعةيانكوهفكلذكطارصلاناحصناو.لدلسبرنولوقيةكشالملاو

نمناوءىشهنعىنخبالىلاعتوهئاحبسريصبدقانلاناوهيفلغدالنيدلا

جاتففلتخمهريغوىلاسعتهللارمأبراسنلاىلاةكسنالملاهذبجهلمعهبرصق

هبيصييجانلارصقلافىوقتلاولمعلايفمهبتارمبسحبهنودجابوةعرسب

مرحتاو-اجنوسيبحشودخكوهففوخلاوةنجلانعسبحلابباذعلانمهللاملعام
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بابىأردقوىأةنجلايفهلدعتمالهناليخيفةنجلابابهلفربلجرةنجلاالود

لوقفكلذريغىنلاستكلملهلىلوقيفانها»ىنازنابرايلوقيفهلخدوةنحلانم

ىنازنابرايلوقيفهيفوهاماهيلارقاحتيلزانمةنجلايفىربمثهلزنيفكتزءوال
ىتحةنجلايفينميهلزنيفكتزءواللوقيفكلذرمغىنلأستكالعلهللوقيفكانه

لأتالاهللوقيفتكسيفهيفوهامرقاحتياماضبأىأرةعبارلاتناكاذافةعبارلا

ابلاثماةرشعوايندلالثمكللجورعهللالوقيفتيدحتساىتحتاأسلوقيف

ض«الزنمنجلالهأعضوأوهاذهف

ثدحتإاللسوهيلعهللاىلصيبنلاناكهنعهنايضودوعسمناهللادبعلاق

روملانملضفأايندلالهأءاننأىورو.هذجاوتدبىتحكحضالاكلذب
(ةبآلاًاءاشنانهانأشناانا)ىلاعتهلوقكلذيفنأونهلامعالةنجلايفنكذا

اممريحتسيبيشلجزمللخالخومهيديأةرومن

طلومهبدأةروسممهو|راوسأةسيلممهيديأىأ لجزمهلوملفذحةلخالخ

توصقطنتسيىأةلمبملاءاحلاباهريحتسيمهيشميفلخالخلانمتوصىأ

واتاوصالاكلتبيبةقطاناهناكلخالخلادعتىألخالخلاسفنلخالجلا

نسحلايفاهلًادئازىأاهلًارصانوااهقرافياللاهلًاراجتوصلانوكييأجلا

لخالخفطعفرواسمأمهللاقهنامو"هنأكمرتفاءلخإلخنوكينازوجبو

بهذلاكرهاوجلانملجرلاسابللاخلخلاوعارذلاسابلراودلاورواسأىلع

عارذلاتيبلايفىديالاوؤاؤالاوةضفلاو

ناانربخاكراملانهللادبعانربخارمتنأديوسانثدحىذمرملالاق

نعيانعصاقوىأنبدعسنبرعاعنبدوادنعبيبحىلأنبديزلنعةعببل

تفرخزملادبةنجلايفاممرفظلقيامنأول»لوهيلعهللاىلصيبنلانعهدج

هرواسأادبفملطاةنلالهأنمالجرناولوضرالاوءايسلاقفاوخنيبامهل
هفرعلالبيرغثيدحاذه«موحنلاءوضسمشلاسمطنمكسمشلاءوضسمطل
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بيبحىأنبديزننعبوأنبىحبءاوردقوةعيملنب|ثيدحنمالادانسالااذهب
هللالاق»ملسوهيلعهللاىلعىبنلانعصاقوىنأنبدعسنبرمعنعلاقو

ممرماتسوةَصفنمرواسأاولحوقربتساورضخنسدنسبايتمهسلاع)ىلاعت

(ربرحايفمهسابلوًاؤلؤاوبهذنمرواسأنماهيفنواحي)لاقو(اروهطابارش
ةضئلارواساةراثوبهذلارواسأةراتةضفلاوبهذلارواسأنمبنوبقاعيليق

ضيبانيبرفصاةضفلاوبهذلارواسأنيبهللايلوممجيليقواولارواسأةراثو

بهذلانملخالخهيلجريفوبهذلانمناحاشوهردصيفونيرفصانيبضيأو

هنعهللايضرسابعنبالليق سابللاناكاذاءاسنلانملاجرلافرعيفيك

رخلانهملعءاسنلاوناجيتلامهيلعلاجرلالاقدحاو

جربزوولونممهداق

اهرذكانمكلليفةَّصَمُم
لصتمريكتتلادافااكريثكمظعدجريزووالنموهميلادبأىلعقلعيام

نيترذشلكنيبلصفلاروذشلاليصفتوهيفتلخدايذلاطيخلايفهنمهبهذمطق

دئالتلاىلانادئاعاهروذشواهنمريمضوةرذشوةدالقدرفملاوامبوادجرزوأوللب

ولالانمدئالقنوسبليمهناكلذوردصلاسابللانمدئالقلاعضوم٠قفوملاهللاو

نيرهشةريسماهروأءاضأدقرهاوجبدئالقلاكالتةلصفمضيبالادجرزلاوضيبالا

بهذلاناكوهتوالحنماوناملايندلالهأهعمسولتوصمبلجرألعمسييشماذاو

هللاابلعجوةرثكايندلاراجحارثاكعاونالارئاسوتوقايلاورهوجلاوةضئلاو
تسيلو_اهنسحلااهبةذذلاممهسولقهللالعجوايندلايفىتاكالنسحلانمباغيف

امناونمنالفشانمكلذلكوبارشالوشارذلالوسابلوماعلةنجلايفانامن

قانتتامهريغوةضفلاوبعهذلانمكمملانابنكيفراجشامهواهممعانتقلخ

ةضفلارحشنمتوقاكهنمىهامريغباهنانفاواهحيلادع
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مروداهتنراقاللبسومشلاميهوجوومهطارق١يقبسحتو

شكعنياديدشاهللملتًاسومشميعوجوىفومناذاتاقلعتميفنظتو

.يفواسمشدحاولكطرقيفناكسومشلاكالترودبلاكلتتنراقضعبلضعب

الالتالاتلصأوهجولاءيضملاطرقلسباللا.هللايلووهردبلاواسمشهبجو
.ىلوالاةزمهلاوهلوانمنيءاتلاىدحاتفذحوافلاتبلقرخآةزمهلابونيماتب

هرنمةرورضلاثدنأتلاءاتتفذحتالالتواًاضيأالااهبلتتواةنكاسقت

اهربوهونيرمقلاكهاطرقوتوقايلانممهفانشاوبعهذلانممهطارالبق

سشلاك
ا.١<7-5ول

اةهرودلاهنمكنسلابةلملءممروءعشمودمولايةكوكسشمو

.سو.رلايفالا-رعشالهنالمهسوءررعشيهوردلابةموظنممهنممهروعشو

لكنباموىرخأوةرعشلكنيباميهوروعمشلاهاوفابادهالاوبجاوحلاو

ىرخأدعبةرمهبةخطلموأهباهللاغشاهباهخيطلتنأككسملابةلوغشمنمتلصخ

ردلابلاكيممروعشوهوةنجلايفدوسأناكامايهنعللايضرسابعنبالاق

اوخرارمحالاتوقايلابللكيولولاورضخالادرمزلابلاكيةنملابهذوضيبالا
ةنلالهأوةجوزممىأكسملابةلاعملاقاككدملابليستمهفاتكاىلعمهبئاوذ

مايانيمئاصلاءاوفاةحئاربنوذذلتيليقرفذالاكسملاحئاورمههاوفأيفخفنت

ايندلايفضيبلا
لوزنلكوستفهمشحبرركناموينيثالثمالسلاهيلعىمومنأاملهناىور

رفذالاكسملاةحئاركيفنممثنانكمالسلامهيلعةكئالملاتلاقفهتحئار

نمبيطاىدنعمئاصلاففواخناتملعاماهيلاهللاحوافكاوسلابهئدسفاف

اهبةلصتمةححلايذنمةرشعباباصيناهللاهرمأفةدعقلاوذكلذوكمملا



(11)

اهرئرصواهحيبتساورطخاذا مهللاعتبميشمليفمهنرطب

نممهلاهنواورتخبتفاوشماذإاهبوبيشميفاهلوصومهلاعنحيبستمهطشنيومهحرفي

وااودعصاذاامسالواوتاملايندلالهأهعمسولتودصمبلاعنررصلورمحالابهذلا

حيبستوبارطالانمهلواضببرطيو.رضخالادجرالانمهروصقنامماولرب

هلعهللاىلصهناةدايزوةسخلاتايبالاىنمملصاح٠رخبتباوشماورطخوهلعاف

لاق#دفولاام(ادفونمحرلاىلانقتملارشحمموي)ىلاعتهلوقنعيلعهلأسلسو

اوكرممروبقنماوجرخاذامهناهديبىسفنيذلاو»لاقمث«انايكرنورشحي»

ةنجلابابدنعوةنجلاىلامهبريستفرهوملاعاونابةعصرمبهذلالئاحراهيلعاه

ردصلابارشلاغلب|ذافنينيعلاىدحانمنوبرشيفنانيعاهلصأنمعبنيةرجش

اهرذقوايندلاسندنمهللامربطنطبلاغلباذافلغنممهبولقىناملكهللاجرخأ
ثعشنالفىرخأنيعىفنولستفيمث(اروهطابارشمهمرثاقسو)ىلاعتهلوقكلذف

نينطقئالخلاتعمسولفةنجلاباوبأقاحنوبرضمثمهناولأريفتتالومهسودر
نورخيفهبجونسحىلانورظنيفمهلحتفيفناوضرنودانيفاهماونتتفالباوالا

يقاناءايلوأايلوقيفكلذكاهلهأنسحارادىلااواصوذاًاركشهللنيدجاس
بهذنماهناقدارسسةضفنمروصقىلامهبقاطنيفكلزانموبتاكوتىذلا

اذهنملناوضرابكلذدنعهللا.ايلوألوقيفنسحلاوةقرلاورونلانماهرهاظىري

تاملةنجلالهأنععفربتوللاناالواف»لسوهيلعللالصلاقكلاذهلوقيف
كيرأىحىعبتاناوضرلوقيفهرصقلخدينامدحأديربمثلاقمرثكٍإ

ةفرغىلاهبينويمثلجوزعللاءاطعااموامايخوأروصقهيريفهنرميفكللهللادعأام
ردلالدانجىلعناولالاميمجبتنولدقعارذةئاماهالعأىلاابلغسأنمتوقاينم

ردتكشرفلانمهيلعكلذلثمضرعيفخسرفهلوطربرسسةفرغلايفوتوفايلاو

يفو.عارذفلاةئامتيبلالوطنارمامرهاظلاف«ضعبوفاهضعبةفرغنيسمح



(١٠١)

روأنميهر(ةعوفرمشرفو)ىلاعتهلوقكلذفلسوهياعهللالصلاقطقساذه
ةنوقابنوعبسنآرلكيفانكرنوعبسهلجاتللايلوسأرىلعروثنمريرسسلاو

.دقوروأنملالججابيدقوطهيلعوردبلاةليلرمقلاكهبجوللادردقوءىضت

هلوقكلذفٍولؤلنمراوسوةضفنمراوسوبهذنمراوسةروساةثالثبروس

ىلاعتهلوقو(ريرحاهيفمهسابلوؤلؤلوبهذنمرواسأنماهيفنولحب)ىلاعت
(ةضفنمرواسأاولحو)

يفهحسملجات.هسأرافءوضولالبيثيحنمؤملانمةيلحلاغلبتىراخبلالاق
لصبنالاخلخهيلجراوناراوسهبعأرذلواهح.لناطرقهينذألوءوضولا ثيحكلذ

ةشبرلانمفخأفيفخذدذلكلذلكلحهحسمبناكناهقنعلفءوضولالصي

لوقيفطابلاامارهاظلاوسابالارئاسنموكلذنمناابلارخافتيوهيفىدصال
ىراىالمذنعمرك|انالوقيرهاظلااماوةمسجسمأىألهللايلودنعمركأانا

هبجو

ةنجملالهألكلذهللالعجناجيتلاورواسالاايندلايفسبلتكولملاتناكامل
ضضكواممعذإ

راد»لاقةريرهيأنعمزجملايأنعةملسنادامنعمالسنبىحمىور

هيعبصابلاقوأهعبصابذخأيللحلاتبنتةرجشابطسويفةفوجمةردنمنمؤملا
نعدامحنعدنسلااذهبكرابملانبأهجرخو«ناجرملاوؤلؤللابةمظنمةلحنيعبص

نوعبرااهيفةؤلؤلنمةنجلايفنمؤملارادنا»لوقيةريرهايأتعمسلاقمزهملايب
ؤلؤللابةمظنمةلحنيعبسهيعبصإاهذخأبفبهذيفللحلاتبنتةرجشاهلعسويفاني
«ناجرملاودجريزااو

نيبجوتاذةلحسبليهللاىلوناىثفلب»لاقهناةربرهيأنعىورو

هنيسمنالتناوهندبسمااناكنمهللايلوىلعمرك|اناهدسجيلبىذلالوقي
٠
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ةبودحمتنأوههجوىرااناكنمهللايلولعمركااناهويلبيذلالوقيو

ض ههجونيرتال

هلي1ايندلايفريرحلاسبلنمهنا»ثيدحيفربلادبعنبرمعوبالاق

ةنجلالخداذاهناوحيحصهنايردخلاديعسينأثيدحنموهو«ةرخآلا1

براشوهفنهيهنشتالواهبلقيفهركذيملوهربلوهسبليملرجلابراشوأهسبال

كلذو.بتيملنأهسفنهيهنشتالوأهلقيفاهركذيالواهاربالواهبرشيالرخلا

نمكلذكويبطرقلالاقدحوملكلرانلانمجورخلانمهبهذمىلعءانب
هللاىقليوبناتاهلخديهنأرئاجلانموتاقبتيملوةضفلاوبهذلاةينآلمعتسا
كلذبةنجلالهاهصقنيالوهريخبيفتكيوكلذءاهنشاهبلقىف

رمسوهيلعهللالصهللالوسرنعيرعشالاىسوميأنعىورو

نويناحورلانموليمفنيوناحورلاعمسيناهلنذؤيملءانغتوصىلاممتسا

بهذلملاو.لوصالارداوثيفيذمرتلاهجرخأِةنجلالهأءارقلاقهللالوسراي

جورخلابهذمىلعاماو.ةنجلالوخدمدعنعةبانككلذنامرحناوجورخالنا

ليورانلايفكلذمرحمامناوهجورخدعبةينالالمعتسيوهسبلبواهبرشيليقف
الوةبوقعهنابدرهناوكلذرمدقواهلخديملوأرانلالخدةنجلايفكلذمرحي
الفهقوفنمةجردىهتشيالمككلذيهتشيالهناببيجأهناوةنجلايفةبوقع
كلذنوكي حرمظانلاو.ةبوقع حبستةنجلالهاءايشألاقينادافأللا اموبقمًاحيبست
رعهللحيبستهناثيحنمووهثيحنمبرطماهنوصناوناسللاحيستك
ةنجلامننمنادافأو.حيبستلانمماهناعمربرصلارخأةتكسالاهذهلوالعو

نسحلاتوصلاباهيفذزلتلا
هبىوهأوفرفرهبحاصهيلعىوتسااذاءيشفرفرلا»يذمرتلالاق

ذخافارفرلااويكراذافهسينأعمهبذاتياضفخواعفروالامشوانيعجاجرملاك

سا ._رموصنسحاهللاقلخنمدحاسيلهناربخلايفيوريفعامساايفليفار
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اوُكراذافميحيبستومهنالصتاوايس2لهأمطقعامسلايفذخااذافليفارسا

سودقلاكاملاًاسيدقتوًاحيبستيناغالاناولابعامسلاىفليفارساذخاوفارذرلا

تنطالابابةقلحالوحمراالابابالورثسالوتدامالاةنجلاىفةرحشقبتم

ءازوحالورمزلانونفبترمزالاةضفلاوبهذلاماج١نمةمجأالواهنينطناولاب

موواجناةكشالملاىلاهللاسويفهنجلبدرغالارئاطالواهناغابتنغالا

تاوصأبنوواجتيفناطيشلاريمازمّنعمهعاممااوهزُنيذلايدابعاوعمساو

شرعلاقاسدنعيئدجهمقدوادابدوادلهللالوتقيفةدحاوةجرتاوصالاطاتختف

اذهريثكيأنبيحبلاق«ةزللافءاضتتواهلكتاوصالارميتوصبهدجميف

(نوربحيةضورىفمهف)لجوزعهلوقىفدارملاوهاذه

تكفعامسةنجلاىفأهللايبابلاقفسوهيلعهللاىلصيبنلاىلايبارعاءاج
انأاهلاقف«لثاسلانبا»سوهيلعهللاىلصلاقفمالسلاهيلعليربجءاجىتح

بكاراريسيءارحةؤاؤلنمناتفاحاهلةنيدملةنحلاىفنإ»لاقفهللالوسراياذ

اوذذإتناةنحلالهأدارأاذافٌناآرقلانقاعدقراكباراوجاهيفاماعنيعبساهيف

بكارلامهنموءارمحتوقاينمسرفىلعبكارلامهنهمهباوداوبكراوهزنتيو

فطصتوروأنمربانممهلمضوتفاولزنةنيدملاونااذافءارضخةدرمزنمبيجنىلع
الوبولقللحرفانوعماسلاعمسيلتاوّضابنآرقلانأوقيومهيديأنببيراوجلا
ةدحاوىجوزمتنألههللالوسرايينارعالالاقق«نهنأوصانمعامسأللىعشا
ًادبأكصعأاللاقف«ةجوزنبعبسونيتنلاكحوزأنايلءلاقكتعطانانهنم

عامسلاةنجلالهأدارأاذافةضفنمسارجااهيلعاراجشأةنجلاىفنأىوروو
سارجالاكلتكرحتفراجشالاكلتىفعافشرعلاتحبنمايرىلاعتهللاثعب

ايرطاوناملايندلالهأاهعمسولتاوصاب

نسحأبنجاوزالنينغبلةنجلالهأجاوزأترإ»سوهيلعهللالصلاق
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نورظنبماموقجاوزأناسحلاتإرعخلانحمنمنغياما0دحااهبعمسامتاوصا

«نعظنالفتامقملانحبوتومالفتادلاخلانحمونامباةوقب

لهأدارااذاعامسلاوه(نوربحيةضورىف)ىلاعتهلوقىفىعازوالالاق

ؤلؤلابصقىفتاخدفةفافحلاامللاقيحابرىلاللاىحوأاورطيناةنجلا

تدروالاةرجشةنجلاىفىقبيالفةنجلابرطضتفهتكرجبطرلا

نأىلاعتولجوزعهللالاقةمايقلامويناكاذا»سوهيلعهللاىلصلاق

كسملابئكىفنوزمميفمهوزممناطيشلازيمازمنعمهعاممأنوهزُياوناكنذلا

تاوصابنوحبيفيليابنويديجمتويحيبستنمهوعمساةكشالملالوقيمثربنعلاو
ةرحشةنجلاىفنا»افوقومسابعنباثيدحمدقتو«اهلثمنوعماسلاممسيِ

فرغلالهأةنجلالهأجرخبماعةئامابلغىفدجلاكارلاريسيامردققاسىلع

نمًاحيرلجوزعهللالسريفايندلاولمهضعبيغتييفاهلخىفنوأدحتيفممريغو
«ايندلاىفناكوبللكبةرجشلاكلتكرحمةنجلا

توصوهثيحنماءامجاايندلاىفهبسأبالايندلاىفبرطملاتوصلاو
نوزوملارعشلاببيطلاتوصلااماويهالملاورانوالكهعرحتبرثالاءاجامالا
تاومالابراعشالاداشنابراثآلاورابخالاثحصدقهنالهعامسبسأبالفموهفملا

دجسملايفًاريثمناسحلمضيناكولسوهيلعللاىلصهللالوسريدينيبةيبطلا
حورًاناسحديؤيهللانا»لوقيوهولسوهيلعهللا,ىلصهنعرخافبوهيفموقي
لوسرباحصاناكو«ملسوهيلعهللاىلعهللالوسرنعرخافوحفانامسدقلا
الىدمجلاةغبانللهلوقومستنيوهوراعشالانودانتيلسوهيلعهللالصهللا
لوقنمةيفاقةثامسوهيلعهللاىلصهلضوبدشناو«كافللاضضفيال3هدشنا

هللالصيلاناكهنانأنعىورو«هيههيه»لوقيوهوتلصصلاىأنبةيمأ

لاجرال_ودحيبزاعنبراربلاوءاسفللودحبةشخلناكورعشلابهلىدحمسوهيلع
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.هلاركرحتواودجارتونيعباتلاوخياشملاوراكألانمريثكعامسلارضحو
١ٍِ

يفران١هنعتءاجو.رمعنبهللادبعورفعجنبهللادبعةباحصلانمممسو

عايسلازاجأنممو.هريغوةيواعموثباثنيةريغملاوريبزلانبهللادبعوهتحابا
يقفكتاثيسوكتانسحبةمايقلامويأاذاهلليقميرجنباوزاجملالهأوكلام

تاحابملانمهناىنهيتاثيسلايفالوتانسحلايفاللاقفكعاممنوكينيلاحلايأ

.ةداهشلاهتدربوةءورمللاطقسمهلعجوماوعلانمههركهناالايعفاشلاهزاجأو

:يفاشلاتلأسىلعالادبعنبفسوبلاقو.عامساهيفةوعدبيجبالدهاجعناكو

ءادحلااماو.ههركزاجحلالهأنمًادحالعأاللاقفعامسلاةنيدملالهالهتحابايف

.احابمالاهارأالفراعشالانيحلتوتوصلانيسحنوعبارملاولالطالاذو

ناتراجءاطعلناكو.ةيفوصللنيحلتلانعمسيراوجيضاقلاناورميألناكو

ىئالقضسلانسحوأهزاجأو.اعيلانوعمتسي
هلتلقفمالسلاهيلعرضخلاسابعلاابأتيأرلاقخياشملاضعبناىورو

تبثتاليذلالالزلاافصلاوهلاقفانباحصاهيففلتخايذلاعامسلايفلوقتام

ىلصهللالوسرتيأرلاقهنايرونيدلاذاتسالانعىكحو.ءاماعلامادقاالاهيلع
هنمركذأاملاقفائيشعاملااذهنمركنتلههللالوسرايتلقفلسوهيلعهلل

ىتوذؤيمهنالوسرابتلقفهبنومتتخمونآرقلابنوحتتفيمهلنكلوايش

ىلصينلاةينكتبرخشفيناكفكباحصامهنافيلعابأايمهلمتحالاقفنوطسبنيو

لضفلاوعلالهأناكقارولاىئادمهلالبلبنرهاطلاق.سوهيلعهلل

نوعمتسيوالوقهنم#اجينولوسبةفئاطموتيارفرحبلاىلعةدجعماجمبنوعمتد

لوسرتيأرفرعشلانولوقيىلاعتهللاتويبنمتيبيفتلقويبلقبكلذتركناف
قيدصلاركبوأهبنجيوةيحانلاثلتيفسلاجوهوةلبللايفلسوهيلعهللاىلصهلا
هردصىلعهندبعضبوهعمسيلسوهيلعهللاىلصىنلاولوقلاكلذنمايشلوقي
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ارثكنيذلاموقن'كئلوأىلعركنأنأيغبنيناكاميسفنيفتلقفكالذبدجاولاك

تفنلافكلذنملوقيهبناجبركبرأوسوهيلعهللاىلصهللالوسراذهونوعمسي

قحنمقحرأىحنتحاذهلاقولهللالوسر

بلعهللالوسرىلعلخدالجرناهدانسابهباتكيفيكسملابلاطوأىورو

رعّشونارقهنالوسرابلاقتفرعشلانودموقونارقلانوءرقيموقهدنعو

0ةرماذهنمدهرماذهنمللاقف

تاذتجوزهنااهنعهللاىضرةشناعنعيراصتالاهللادبعنبراجلاق

لاقفمنتااقف«ةاتفلامنيدها»لاقفدبعينلاءاجفراصنالانماهلةبارق

نممنلسراوالزغمهيفراصنالا»للاقفالتااقف«ينغينممهلماسر«

:لوي

كييحنانويحفكانتأمانيتأ

0بلاينلاةرضحمدشناالجرنادانساب'ىورو

جللاكنراضراعاهلحالف0تلقا

جهويقداؤفملاوامْهتاقفتربدأ

جرحنمتقشعفلاحبويلعله
بذكوأناتهبوأةبيغوأشحفهيفاموصقرلاوفدلاببرضلاامأو

بلاغامودقوسرعلاودايعالامايييحرفاصقرلاوىلاموقزاحأو٠مار>حف

:بلعيذلامودقدنعفدلابرضعمراصنالايراوجلوقلةقيقعلاوةيئولاو

عادولاتاينثنمانيلع ردبلاملط
عادللااعدامِ:إانيلعركفلابحو

عاطلملارمالإتثجانفثوعلاامأ

كلذركنيمو



(5٠)"

ةشلاعدنعنابرضتوناندتناتيراجوهبوثيفايشغتمناكجتهناىورو
ايأاياهعد»لاقفهبجونعرجفشكفامهرهنلافهنعهللايضرركبوألخدف

«ديعمايأاهمافركب

يدنعولهللالوسرلعلخداهنعللايضرةشلاعتااقرخلاثيدحيفو

لاقوىنرهافركبونألخدوهبجولوحوشارفلاىلعمجطضافناينغتناتيراج

«اعدولاقفيعهللالوسرهيلعلّقافجبهللالوسردنعناطيشلارامزم

فويسلاوبارحلابنادؤدلاهيفبعايايعمونناكواتجرخفامهنومحغلفغاملف
تجرخفمنتاقف«يراظنتنانيهنثنا»لاقفملجورخلاجبهللالوسرتاأسف
لاقتلازمىتح#ةدفرأقبايلكنود5لاقويدخعمهدخهءارويتماقافهعممهل

.«يهذا»لاقف2تاق«كيسح»

هينذايفهيعبصأعضوهنارمعنبانععفانثيدحبمرحةبابثلاتوصاماو

تلقىتحعمستاعفانايلوقيلزيلوقيرطلانعلدعويعاراةبابشبهعامستقو
لاقيدقو.منصبلهللالوسرتيأراذكهلاقوهينذانمهيعبصاجرخافال"

هدعبرمعنبادنتهللالوسرهنعىعنلةيضعمناكولهنالزاوجلاىلعلياداذه

مثالاكواسواميرحمالًاهرثتيئذادسامناورحتنبااذكوركنمىلعادحارقيالذا

هيفوهلاحنعةلغشبدقهنوكلوايندلانعةرخآالارمألارابتخاولاوحألا
«همالعأىنلْغشهنا»لاقوةالصلانمغارقلادعبميجىلابوثملخكركفلانم

بوثلايفمالعإللارحمسيلو
هيبكنمىلعنيناطيشهلللاثعبالاءانغبهتوصدحامفراملعلاق

«كمىحهردصىلعاهباقعابنابرضب

«لّعلاءاملاتبنييكقافنلابولقلايفناتبنيهعامسوءانغلا»دوعسمنبالاق

تسملالوتملساذنمتينغامىئاحصلاق.«انزاةيقرءانغلامليضفلالاق



|٠17)

لهللالوسرتءيابذنمىئيميبىرتذ
للاناداهنعهللاىفرةشئاعتااقىنغتنملوأوهوسيلباحاننملوأ

ءانغالةدعملاةمالاةينغلابتدارأ«اهميلعتواهنمنواهعيبوةينغلامرح

مالكلالوقنو.ريمحةغلبنونغمىأ(نودماسمتأو)العولجهللالاقو
تاوهشلاهيلعتبلغنممواءاسنعموأباشنمالاهعامسوهبءانغلابسابالحابملا

هعاممالووهزوجمالفثكلذكعماسلاناكواهنطاوبتردكتوةمومذملاتافصلاوا

لئاقللقافنلاهبتبنيفمارحىلاءانغلاىفهفرصيواحابممالكلانوكيدقف

مملاقفتنكاكنآلاعمستالفهلليقفهرمعرخآعايسلادينجلاكرتو.عماسلاو
لهانموهلهأعموهلهابالإ.ءىجيالعامسلالاقكسفنلتناعمساليقفنم

كرتفراعلاىلعبجوالاو

حابهناملعاو بئاغلارئذتوةحارتسالاونزحلاباهذالهبذزاتلاوعامسلا
بحهيلعبلغنملحابيوبلقداسفكلذىلعينبنيالناكاذاكالذوحموتيلاو
هبثعبنينمىلعمارحعامسلافةدومحملاتافصلاىلاهثعيوهيلاقوشلاوهللا

باهذوحبنمحابمىلاهبلصوتينملحابملالحىوهاوسفنلاظوظحأىلا
حلاصلالمعلاوىوقتلاوهلالجلجهللاىلاقوشلاهبدادزبنملةناطونزح
ىضروبضغوأرانوأةنجنمةرخآلارماهباوركذتوءاملعلانمريثكميساك

ىكمبلاطوألاقاذهيفو.هدصقنسحوهمهفحصنملكلذوهيلعىشغىتح
ناثكالذنملوقنفاقيدصنيعبسىلعانعطدفاقلطمىأعامسلاىلعانعطنأ

:لوقيالئاقحلاصممسدقوهعطقوهللالصوركذيفرجهلاولصولاركذممسي
دنهتلعفامنارجبيهارايا

يبوأذتلعفاملوقيتايف

ناديربنالمتحيفةريعةنطابوةلتفهرهاظلاقفعامسلانعيبعشلالثس
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اذاةنتفهرهاظديربنالمتحيبوجرحتملاداقتعايفةنتفاقلطمهرهاظ قاطميفناك

لاق.زوجيالفشحفواةنيعميفناكاذاامانييعتومساركذالبءاسنلارماركذ

نامولعمو.ةيابللضرعتوةنتفالدعتسادقفالاوعامسلاهللحةراشالافرعنش

ةنافعامسلازاجهبحوللاذبترمنافبواقلايفاملجيه“عامسلا

لاقهنماهامىوقوًاءوداهفعامسلا:ثدحأالاوبولقلاىفامهبىوقي

قداصلادجاوتياماوهيفامجيهيلبائيشبلقلايفثدحمالعامسلادينجلا

ىوراهريغوأرعاشلاظفلهلمْدضواميالرسلانمهبلقيفاميهعاميف

فوطيتابنلانمءاودكلذوىربرثعسأبلوقرالجرممسيفوصلاناملسابانا

اكوانيربرتعسالوقيهتعمسلاقفكلذيفهلليققافأاموهيلعًايشغمطقفهب
نراكاذالاقفكلذنعلثسودجولاهبلغفةبحبةرشعرايخلاالئاقخيشعمس

نمةفيثكلاظافلالاهعنممالهللابحلقرثحملافرارشالاةميقامنةبحبةرشعرايخلا

ةينابرةقيقحلبةمغنلابيطوىنهملاةقرىلااعجارعاملاسيلفةقيطللاىناعملامهف

املمحمنعهفعضنمثلياتلاوءاضعالاكيرحماماو.ةملظلجوًارونديزتةفبطل

لهأاماوةبادبلالهألكلذوهوحنوحارصلااذكوراوالانمرطاخلاىلعدرو
مهترحامنافمرئارسعاسناومرودصحارشنالنوكسنامهيلعبلاغلافتايابنلا

رمرمتيهودةدماجاهمسحملابجلاىرتولاقفكرحتتكارثالدينجللليقاكانطاب
باحبلا

كرحنوبرطضاعماذاوانكاسنوكيلجرال١وعامسلاىنعمامهللق

فراملاعمسامنافىلباولاقفكبريتسلألاقذالوالادهعللركذتعامسلالاف
هللانم

بابلريرصوريفاصعلاتوصممسيموعامسلاىعدانمينرغملانامثعلاق

تارابعلافثكانمتاراشالافطلأممسيفراعلافعدمرتفموهفحابرلاقيفصتو
١
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دحاوتىلمسلاوأالملارملاةرارجىأةركباتوديبرغللانايعوناعمسو

للالل:لوقتلاقفهلليقف

لاقفالاولاقلوقيامنوردتالاقفسوقاتوصبلاطيأنبيلعممسو

ىقيقحلاعامسلابابنمهنالمتحيف.ىقبيدمصىلوملانااقحاتحهللاالإهلإاللوقي

ابظفاةقيقحمفشوكهنارهاظلاو

الاناكلهلاقوحاصفدحاوالااذكنميتباملوقيلثاقبىلمشلارمو

بابلاريرصنميقرفيالنألاقفعامسلاحلصينأخياشملاضعبلليق#دحاو

قفوملاهللاوألاوبيطلاتوصلاو.

لكاذكوةيبرعلابليقفةيبرعلابوهلهةنجلايفسانلاحيبستيفرظنلاىقب

وأيجوأكلموأنادلووأءاروحوأةرجشوأةاادوارئاطنمةنجلايفمالك

ثالثابرعلابحاينا»جبهلوقلةنجلايفلكناملكنمءالؤهريغوأىنأ

رانلالهأمالكليقاذكو«ةيبرعلابةنجلالهأمالكوىبرعنآرقلاويبرعينال

رانلالهأمالكليقو.ةيبرعلابرانلاوةنجلالهأمالكناحيحصلاوهكلذو

ىئايرسممهروبقنماوجرخاذاسانلاناسلناىطرقلاركذوفيعضوهوةيكرتلاب

ناسللاقباهشنبليقعىثدحبوأيبأنبدي»سانربخأكرابملانبالاق

نوملكتيسانلاناىنغلبنايفسلاقو.ينايرسمهروبقنماوجرخاذاةنجلالهأ

اذكوةيرعلاباوماكتةنجلااولخداذافىئايرسلا»ةنجلااولخدينالبقةمايقلامو

ىتهسبلاظفاونونمؤملاحلفادقتلاقاهمارماكاهنمةنجوااهتامجباهسفنةنجلامالك
لاقىأ-هديباهراجشاسرغوندعةنجهللاقلخاملبىبنلانعسنأنع
امللاق اهيفكلاملابعتساالبتناكفاهلوكلهتداراتبجوتىأتناكفنكاهل

ىنلأنعيردخلاديمسىلأنعرازملاظفاو«نونمؤملاحلفادقتااقفساكت

اهللاقورفذالاكسملااهطالموةضفنمةنبلوبهذرمةنيلةنجلاهللاقاخهيل

ىنأنعىوربو«كولملالزنمكلىنوطلاقفنونمؤملاحلفادقتااقفىملكت
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اللاقابسرغوةضفنمةنبلوبهذنمةئبلةنحلاهللاقلخامل3افوقومديعس

«كولملالزمكلىنوطتااقفةكشالملااهنلخدفنونمؤملاحلفادقتااقفىملكت

لاق2تنيزتفىنيزتاهللاقةنحلاهللاىلخال»لهنعسنأثيدحنمو

اهظفلوهكلذناردابتملاو«هنعتيضرنالىلوطتلاقمثتملكستفىماكتاهل

ةيبرعلاب
ةبتعنبمامنعرمعمانثدحقازراادبعانثدحمفاننبدمحمانثدحإلسملاق

لاقواهنمثيداحاركذفؤسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعةربرهوباانثدحاماذهلاق

ردبلاةليلرمقلاةروصىلعمعروصةنحلاجلبنملوأ»ملسوهيلعهللالصهللالوسر

بهذلانماهيفمهطاشماومهنااهيفنوطوغتيالونوطختمبالواهيفنوقصييال

خمىربناتجوزمهتمدحاولكلكنملامهحشروّؤاّؤللانممهرماجموةَصملاو

دحاوبلقمهبواق«ضغابتالومهيبفالتخاالنسحلانممحللاءارونماعقوص

«ايثعوةركبهللانوحبسي

نتنالوخستتالومروعشدبلتتالهناممروخبلاوطاشماللةجاحىأليقنا

ناخدلاورانلابمطسياكحبرمهيلعمطسيهنادارملاتلق.ناخدالوةنجلافرانالو

نأو ةيلاوتمتادذلمهطشمومهبرشومهلكاامنافىرعبلأمفدنعتبيلاهلكنجلاربعن

عرجمالناكلنا)ىلاعتهلوقىلاىرتالادبلتلالاذازإ"نوطشممهفةعباتتممعنو

ىفمهفرحىلاعتهللاناكلذكحو(حضنالواهيفًامظنالكناوىرعتالواهيف
هللاالاهءاعبالامكلذىلعمهدازوايندلاراديفهبنومعنتياوناكامعونبهنجلا

لجوزع
مامهنعرمعمانرمخاكرابملانباانثدحرصننيديوسانثدحيذمرملالاق

مهيروصةنحلاجلتةرمزلوأ»لللالوسرلاقلاقةررهلأنعهبنمنا

نمايفمهيينأنوطوغتيالونوطخمتيالونوقصيبالردبلاةليلرمقلاةروصىلع
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كسملانممهحشروةولالانمميرماجموةضفااوبهذلانممهطاشمأوبهذلا
امهنيبفالتخاالنسحلانممحللاءارونمامقوسخمىربناتجوزدحاولكلو

حيحصثيدحاذه«ايثعوةركبللانوحبسيدحاولجرلقمهبواقضغابتالو

لاقناملظفللاوميهاربانبقاحساوةبيشىلأنبناعانثدحلسلاق

هللادبعنبرباجنعنايفسىلانعشمالانعريرجانرمخاىقاحساانرمخانابع

نوارشيواهيفنواكأبةنجلالهأنا»لوقيلسوهيلعهللاىلصيبنلاتعمسلاق

ءاشجلاقمامطلالاباهثاولاقنوطختميالونوطوغتيالونولوبيالونولغتبالو

«سفنلانودبلياكديمحتلاوحيبستلانومبليكسملاحرتحشرو

شعمعالانعةيوامموناانريخالاقبيركواوةبيشىبأنبركبويأانثدح

جاجحوقىناواملاىلعنبنيسحلايثدحوكلماحشركهلوفىلادانسالااذهب

وبايتربخاجيرجنبانعمصاعوباانزيخانيسحلاقماعىبأنعامهالك

لكأي»لسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقلوقيهللادبعنبرباجعمسهنارييزلا

مهماعطنكلونوطختميالونوطوغتيالونولوديالونوبرشيواهيفةنجلالهأ
«سغنلانومبليكحيبستلاودمانوميايكسملاحشركءاشجكاذ

وأيربخاجيرجناانربخأيلا7يومالاىحنبديعسعضو

ريبكتلاوحيبستلانومبليو»لاقهنأريغهلثملوهللالوسرنعرباجنعريبزلا

«سشنلانومبلي

انرمخأالاعينمنإدمحاودانهتنََوهلظذللاوهريغويذمرتلالاق

لاقلاقىلعنعدعسنمناعنلانعقاحسانبنمحرلادبعانربخأةيواعمبأ

قئالخلامسيملتاوصابنعفرينيعلاروحللاعمتجلةنجلايفنادكبهللالوسر
الفتايضارلانحنوسابنالف.تامعانلانحموديبنالفتادالاخلانحننلقيابلثم
سنأوديعسيأأوةريرهيأنعبابلايفو«هلانكوانلناكنملىلوططن
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بيرغثيدحىلعثيدح

اهرودحاهئمقربلاضيموُدرِب.بءاوكنعاهنامزمهلشي

مروفوابحتهيفددرتْ'يزوجلحكرادصالاهناقم

ءاسننعمهلللاهقشييالوعذمللءانبلابةنجلانامرهنجلاباحصالشي

قرللاناعماهفشاكنايااهروسحليتيادري.نييدثلاتاعفترميابعاوك

رابنلايفقرملاكيهثيحناكولقربانوكيفقربلانمىوقأاهروننوكلاهنم
يفرثؤياكهنمنوكييذلامالظلايفرثؤيالفقرملاناعملباهرعشبهذيوأيحاصلا
باغياهروننافةنجلايفةملخالناهللاىضقوقرملاةرضحبهنعتفشكولليل
تابرقعمنهو.ءادتباللنمو.رودحنملاحوادريبقلعتماهنموداوسلك
"غدصلاو.ءاوتلالايفاهمنذببرقمكخدصلاىلعنئاكللارعشلاتابوتلمغادصالا
دارملاوبجاحلافرع"نملذفسأناكامونذالانيبلادلاناكسإوداصلا-

بعاوكل:تعنغادصاللفاضمءاراارسكبةبرقعمو.كانهيلدتملارعشلاانه

ةيلءاتلاىلعهلعفاروأدعبالفاضمكللذلعباتلحكو.نهيافوذحلريخوأ

نيغلارضباهجنغنكمتدقيهوأأدتبماهلوقجوًاريخهنوكوهورخآهجودادزبو

.اهناضعأيفواهنيعرظنيفاهلوكسوهاهروتفو.لازغلاةئيهىلعلئاملااهلكشيأ
حرشيفتيبلايفامترئذدقو.ءاهتشالاثيحنمءاسنلايفدومكلذو

امهريغونايبلاووحنلادهاوش

اهنمجرختفٍةنامرلاقشنتانامرإةنجلاىفنا»اعنعهللايضرسابعنمألاق

ىلاافكتجرخأولرسنلامداوقكاهنيعرافشاوهمامةليلردبلاكاهنهجءاروح
نمًانهابًاربحتمىقييفابجوزاهملارظنيبضرالاوءامسلالهأاهبسبتقالايندلا
الح

ًارهناتيأرفةنجلاتلخدىتاكيمانمىفتيأريدعسلايسيعنبىبحبلاق

بهذلانابضقهتبنوٍؤلؤللارجشهاتفاحررفذألاكسملانمةحئاردشألسعلابيرجي
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دوجوملاناحبسناسللكبحبسملاناحبسدحاوتوصبنلقيناسحراوجباذاو

قلخنمقلخناقفننانمتاقفهناحبسنامزلكبمتادلاناحبسناكملكب
:ةدحاوتااقفانهنمنصتاموتلفهناحبسللا

موقليللابمادقالاىلعموقلدمحمبرشردعلاهلاانارذ

موأسانلاوموقلامومهىرستفمههحلأنيلاعلابرلشروجانب

رهسلاباحصانآرقلابنودجهتملامتااقفممنمموقلاءالؤمل-بخبتاقف

:ناسغنبملاسخيشلالاق

اهلاثلخبرطمحبيلاروحةنامر_ءرمدارايلولااذاو

اهلارسايفاعليساانغةينامرءارودىذلاقيف

فلانوعبس املانئاصوسومشلالثم اهفلخنمةباوز

ةوسكلانعقشنيبعاوكلانعةنجلانامرقشنياكو

دارأاذافنامرلاهناكاهرمثةرحشةنجلايفنا»اهنعهللاىضرسابعنيالاق
اناولأةلحنيعبسونيتنثانعتتالفنافاهنصغنعهيلاتردحناةودكلاهللايلو

«تناكاكمجرثفقبطنتمثناولأدعب

نعهنعهللاىضرديلولانبالاخنعةعقاولاةروسريسفتيفيبطرقلاكذو
هدبيفقلفنتفةنجلاحافتنمةحافتلاكسمبلةنجلالهأنملجرلانا»كُتبيبنلا
«ةحافتلاسصقتتالواهنسحنماهنلجحخالسمشلاىلاترظنولءاروحاهنمجرختف
معنلاقءيشةحافتلانمصقنيالبيجعلاذهشرانابلسايأابلجرلالاقف

ءاروملانفجرعشناثيدحلايفءاجو.ةريثكجرسهنمتذخأاذاجارسلاك

رسنلاشبر
نمروحلانمعونىاءاروحلاهللاقلخ»امهنعهللايضرسابعنبأنعو

ةرورضلاءارو>رصقي(١)
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ىاكسملانماهييدثىلااهبتكرنمونارفعزلانماهيتبكرىلااهيلجرعباصأ
نماهسأررخآىلااهقنعنمورعنعلانماهقنعىلااهييدثتنموضيبألاكلملا

لفنرقلانماهرعشوضيبالاروفاكللا ىوريوناعنلاقئافشلثمةلحنوعبساهيلع

«طرقفلااهئاذ١يفنا»
تيأرفتسمافتالججنهللاءاشامتيلصفةليلتقيخركلافورعملاق

اهلاترظنفينعترممثيلثمكلومانتاتلاقفءايضوًارونسمشلاكةبراح

برغملاىلاقرشملانمقرشافاهايانتعاعشمقوفيعجويفةمسبتمىلاتتغتلاف

ذاةدرابليليفكيلارظنااناابيبتلاقفءاهلاولاخلااذهتانمبكحبوتاقف

ياضففيعجواهبتحسكتملنمءامةرطقتذخافبارحلاتاخدوتاضوت

:كلذبروحلاىلعهللا

ءاروحةنحلايفنإءاطعابلاقفانقونشهللاهمحررانيدنبكللاملءاطعلاق
مرخ7نعاوناملءاقبلابةنجلالهأىلعبتكهللانأالولاهنسحبةنجلالهأيهابت
.موينيعبرأةدكءاطعلزبملفاهنسحنم

مهلدجويامىلعةدايزوهبعاوكنع.شامرلاقشنممظانلاهركذامو
راوجلانمنوذخأياممحافتلانمجرخباماذكولوخدلادنعهنوربومهلًايهمو

نوجوزبمهنأكلذنم.ينأيورماممكلذريغوةيراجلانيعلافرطىلءتاتبانلا
كلذرادتموهامناايندلاتاقوأنمتاقوالانمركذياملكوماعىلاماعنم

اهئاخرابءادملاومهنكاسمراتسايابجحلامقربحابصلانوفرعيىبطرقلالاق

كلذءارجابواةكمئالملانميأديمحتلاوريبكتلاوليلهتلابةالصلاتاقوأنوفرعيو
فرشأوهًامضومنوروزبيأىلاعتهللةرايزلابةعجلاموينوفرعيومعتنسلاىلع

ىلامتهللانمةكشالملااهممهيتأتفحتلاوايادهلابرهشلانوفرعيوةنجلاىفعضوم

ماعطللموعديىلاعتهللانامهلةكالملالوقبماعلانوفرعيورهشلكسأزىف

مويلاكلذىفنيعلاروحلانمنوجوزبوماعلاىلاماعلانممهلديعوبف
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لكىفكسملانابثكوةريثكًضايرةنجلاروصقنمبنافولخمنباركذو
رفصأورمحأوضيبأروننمنولفلافلاسرفلكدلىفسرففلاةضور
ةقلطمتوقايلاوردلاورهاوجلافانصابةللكمتوقايوردنمجرساهلرضخأو.

نسحموماواهذلقئالخلااهتممسولتاوصابتلبصليخلاتلهصاذااهيعاقرمىف

فانصأنممهديصاهيفوراحصضايرلاكلتىفواهضايرىفاهمابرالةدعماهناوصأ
رزذلانمعونبةعاسلكدنعىلاعتهللةكشالملاركبتاعاسلانوفرعيوشوحولا“'

نمةنجلاىفامعيمجكلذدنعمهبيجيفيودوجيجضكلذمهلدحاوتوصب,

ةأدبلانوكتورامزمنمنحاهناكراحشالاناصغأكلذلرمتتاناويحلاورويطلا"

تحننممهيلعبتةبيطحيربحابصلاوءاسملانوفرعيوشرعلاةلمحنمباوجلاىف.
رونرئذعرشلانايبهباتكوةديصقلاهذههنعلبقتوهللاهمحرمظانلاو.شرعلا
اهفصونمضتهنكلوتيبلااذهيفاهرئاسركذيملواهرعشداوسوأءاروحلا

نع(ناجرملاوتوقايلاهناك)نمحرلاةروسيفىلاعتهلوقيفيبطرقلالاق
ناجرملاضايبوتوقايلاءافصىف

ءارونماهقاسضايبىربلةنجلالهأءاسننمةأرملانا»ّجَعيبنلالاق
«ةلحنيعبص

هوجولاناسحقالخالاتاريخىنعي(ناسحتاريخنييف)ةدانقلاق

(نونكمضيبنبناك)ردلانم(مايخلايف)تاسوبحم(تاروصقمروح)
ريغنهعمءاسنلاناوأأنسحأكلذورفصلاىلاضايبلاىفماعنلاضيببنهببش
الومهلبقسنا)نهاظيمل(نهثمطيمل)اهشيرباهضيبةماعنلاتتنكامكتارغتم

تاينجلانمنوجوزُتيمهنكلاهلابجواهبراحصيفنمؤملانجلاةنجلاىف(ناج
.تاينجلانمالروحلاوتايمدآلانمسنالاجوزي تايمدألانمالروحلاو
رولاناىلوالاولبقاذكاهضايونينويعداوسةدشلنيعلاروحلاتيمسو
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سنالاونجلانمةنجلالهألكلنهونويعلاةعساولانمعلاوماسجالاضيبلا
نادلولاوًاضرعماعفلاوالوطماعفلاةريسمعساوكلمةنجلالهأرمقفاو

نكيملاملنينمؤملالافطاميركلانارقلايفةروكذملاةنجلايفةعئاطلا فيلكتمهيلع
مهمنوقحلممهنابالمهنأهيفو.ةنجلالهالامدخاوناكىوقتوةدابعةقشمو
ةنحلايفاوقلخلبقو.-نيكرشملالافطأليقو

الآةرشعهيلعموقبنمةجردةنجلالهألفسأ»بهنعنأثيدحيفو
ةدحاولكيفةضفنمىرخالاوبهذنمةدحاوناتفحصمداخلكديبمداخ
اهارخالدجباهالوأنملكأياملثماهارخانملكايفهلثمىرخالايفسيلنول
يارفذالاكسملاحركلذدعبنوكي5اهالوالدجباملثمبيطلاوةذللانم

رسمىلعاناوخانوطخميالونوطوغتيالونولوبيالوهيفطلخال هلعلف«نيلباقثمر
ماعمهلزابذألالوصحيفلاقيدقهنأالارابدأمهلنوكيالنوطوغتيالناكاذا
ريغتلامدعبةذللا

هنيعتوهجاوزأوهمدخىلارظنينمةلزُممةنجلالهأىندأنا»لعهنعو
ْ'1ماعفلاةريسمهررصو»

نمهمذخنمفلافلايفبكرييذلاةلزنمةنحلالهأىندأناددلل"هنعو

ةرحشلاقتفنتاكو<بهذنمةحنجأاهلرمحاتوقاينمليخىلعنيدخملاناداولا
ربعبلاوسرقلانعهلقفنتروحلانع

يقتفتهلالجلجهللالوقيىبوطاهللاقيةرجشةنجلايفنا١كَلاق
ةلحارلانعهلقتفتوءاشامكةئيهوماجلوجرسبسرفنعقتفتفءاشاميدبعل
نعرمعمنعكرادملانباهاور«بايثلاوبئناجنلانعوءاشاكاهمامزوابلحرب

ةريرهيأنعبشو>نإرهشنعهللادبعنثشالا
هللالوسردنعنحنامييماعلانبورمعنبهللادبعنعىئاسنلاىورو

آنماقلخماقلخأةنجلابايثنانريخاهللالوسرايلاقلجرءاجذا
اريسيسلجفًاملاعلأسيٍالهاجنانوكحضتمللاقفموقلاضعبكحضفجسنت

اا
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لوسراباذاناهلاق«ةنجلابايثنعلئاسلانيأ١يبهللالوسرلاقفاليلقوأ
«اثالثاهلاقةنحلارمياهنعققشيلبال»لامهللا

نممهسالامولخديمهضعبلاقفةنجلانجلانمنينمؤملالوخديفاوفاتخاو

سيلبادالوأنممهنالاهنولخديالنورخآلاقوسيلبادالوأنمالناجلادالوا

بهذموانبهذموهوحيحصلاوهوسيلبادالوأنماوئاكولواهلواخديليقو

وباودممهابحاصهفلاخوةنجلانولخدنالةفينحربألاقو.يعفاشلاودمحأوكلام

ينامسكعسنألانوربالوسنالامئاريفرثكألالاقااهنولخديالاقففسوي

نواكأيةنجلاملوخدبلوقلاىلعو.سنالاكسيدقتلاوديمحتلانومهليوايندلا

نوريصياهلواخدبالمهنابلوقلاىلعو«سنالاكنوذذلتيونوجوزتيونوبرشيو

فقولابليقو.فارعالاباحصاممليقوابارتتنكىنتيلايرفاكلالوقيفابار
سنالاونجلاماكحأنابهذللاناكلذوهريغاذكونجلامعيمظانلاقالطاو

قرملامظانلاركذو.ةدحاو

قوسيروننمقارخمهعمباحسلابلكومةكئالملانمكلمدعرلا»بلاق
هنإليقوقرملاوهقارحملانأىنيي«هيلاهقوسيهللاهرمأثيحىلاباحسلاهب

ديبروننمطوسليقوهبهبرضبوباحسلاقوديكلملاديدحنمقار

كلمليقوهبهبرضيوباحسلاهبقويكلملا

ارتٍةلهالاكملانوناامديلولاسأَرىلعموقت
ىلعدتمملاوأدعاقلاهللايلونمبرقيمضومىلعفوقولاولجرالابموقت

نالالهاالومجموأاهملعافرشمةميظعةريثكةمدخامودخمهنوكلاحالثمهشارف

اهنالةلهااهايسورودبلاكيأةلهالاروكاهرونمداخفلانونامبمدخهلنوكت
نمىندأةنجلايفسيللاقيوتاياوريفمدخلاددعمدقتوةلهالبقتناكدق

رونارمتندكنالسمشلاىلعمثدحأماطاولمالغفلانيئامميفبكرييلو
هللالاقو(نونكمواولميلاكمهلناملغمهيلعفولي)ىلاعتللالاق.هبجو
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(ًاروثنماوالمهنيسحمهيأراذانودلخمنادلومهيلعفوطيو)ىلاعتوهناحبصم

نيبوردبلاةليلرمقلانيباكدلاقمودحلافيكمداخلااذههللالوسرايلق

ناوءاعنصوةيباجلانيباكتوقايودجربزوؤاؤلنمةبقهلبصنتوبكاوكلا
اهينةتوقابلةنجلايفهلناوبرغملاوقرشانببامءيضتيلولاجاتيفةؤلؤلىادأ

لكيةفرغفلانوعبستيبلكيفتيبفلانوعبسرادلكيفرادفلانوعبس

ىلاابفكتجرخاوأنيعلاروحلانمةجوزربرسلذىلعربرسفلانوعبسهفرغ
ٍ«ضرالاوءامسلالهأاهمسبتقالايندلا

أرقمثمداخفلانوناهللايلومدخنا»ديعسيباةناورمظانلا0امو
نااونوغلبملكمهنممعنلاغلباذاو(اروثنماواؤلمهتبسحمهتياراذأ)

-نمحرلاهجويلانورظنيفهلالجلجبراامهللجنهيفماملضفاعنا

اهلانورظنيفهتانأنمةي|ىلجبيلاعتهيلجتبدارملالبهرهاظىلعسيلىنعملاو
لهأايلوقيف قلخلاتافصوةهجلاونوللانعىلاعتهبجوىلارظنلاوهكلذف

ًولؤالالثممداخلاناكاذالجرلاق«نمحرلاليلهتبنوبواجتيفىنوللهة:جلا
فيكف «بكاوكلارغصأنيبوردبلاةليلرمقلانيباامهنيبدلاقفمودحملانوكي
مداخفلارشعةسمخةريرهوبألاقو

نيعلاروحلانمجوزالاناضمز.نمًامويموصيدبعنمام3بللاق

ىلعةلحنونمسيلةلحنوعبسنبنمتةأرمالكىلعةفوجمةردنمةميخيفنيعبس
لكلرخالانولىلعنولاهنمسيلبيطلانمانوانوعبسىطعيوىرخالانول
ىلعاشارفنوعبسربرسلكىلعوردللابحشومءارمحةنوقاينمربرسنهنمةأرمأ

ةأرمالكلروتسلابةشيزملاتويبلايفررسلاكئارالاوةكبراشارفلك

بهذنمةحفصفيصولكعمفيصوفلانوعبسواهتجاحلةفيصوفلانوعبس
ىلعكلذلثمابجوزىطعيواهلوأةذلنمربكأةذللانمابنمةمقلرخلدجي
لكلاذهرمحأتوقايبحشومبهذنمناراوساهيلعءارمحةنوقابنمريس

<تانسحلانملمعامىودسناضمرنمهموص؛موي



(7١١)

فانصأوةضفوبهذنمةرجشمالسلاراديفدناملسنبلتاقملاق
مدخلاونادلولاهذهلثمانيأرامويأاهلثمانيأرامضعبلضعبلوقيرهوجلا

ماعفلاةريسمءىضياهنمراوسلكتوقايلاوبهذلانمةروساايفواضيأ
ىلامتهللايحويمثرشبباقىلعرطخالوتعمسنذأالوتأرنيعالامنوراظنيف

نممهيلعىقلتفةنجلايفهلثمربمليذلاكسملاقلتنأشرعلاتحنةرجشىلا

«العولجهللاءاشامكسملا

نالليربجمدخلانمةكئالملامهنيذلامدخلاىوسةروكذنملامدخلاو
نعهللانادهنتهلللوسرنعىوراماذهنفهلمادختسامهلاصميفمهئمب
روضحلابيأ-هللاةبؤربمهرمايفةنجلالهاىلامالسلاهيلعليربجثعبيلجو
مهلةكنالمهعمومالسلاهيلعمد|جرخيف-.صوصخبعضوميفةميظعةمارثىلا

رثملىذلااذهنمنواوقبفمهقانعاةنجلالهأدميفليلهتلاوحيبستلابلجز
مضومةرايزيأ-لجوزعهبرةرايزىلايدميفمدااذهلاقيفهنمنحا

ىمسومهكوموهتنيهلثميفمالسلاهيلعهاربجرحيم-هبرفرشصوصخم
ىسومومتأوهاربابكوملثميفنيعمجأمهيلعوهيلعهللاىلصدمحممثىسيعمث
ءايبنالاراسلمدعينذؤيمثهللاالاهلعيالامةكشالملاحيبستنمهلوحوىسيعو
مثشرعلاباوقدحيىتحءادهشلاونوقيدصلاجرخيوهتمابينلكجرخينيلسرملاو
يكنالمابيئايلوأوىناريجويراوزويدفووىدابعحرمىلاعتهللالوقي

يءاركءادهشللورونلاررسنيقيدصللورونلاربانمءايبناللنوحرطيفمهومرت|
عاونابنونأيفمهوىطألجوزعهللالوقي2كسلانابثكسانلارباورونلا

ىدينمبعضويفماعطلا يفبهذنمةفحصفلانوعبسةلزنمةنجلالهألفسأ

دحيفناواالاكلت_.رمهللايلولكايفاضعباهضعبهبشيالناولاةقحصلك
موقيلهناوبارشلابنونأيفمموقسلىلاعتوهناحبسلوقياهلوألدجباماهرخآل
اوأمهمديابؤاؤالاهبشكلمفلانوعبسةلونمةنحلالهأمظعأسأرىلع ةضفاار

مهمأهيلانوردتبيمهلكرخالانولىلعنولاهيفسيلةبرشأاهيفبهذلاقيراباو
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ةبوطمللحبنوتأيفنوقبتيفيدابعاوك|لجوزعهللالوقيمثهنمءانالاذخأي

منيراليلالجوىنزعويدابعبابحرمالعولجهللالوقيممموسكيفرونأابةلوقصم

-اهيجوهللادنعناكوهلالجلجلاقاكىتماركنممبظعلارمالايأ-يجو

ىلجتلاكدلبجلاراصاكملتمثةنجلاروصقعدصتتف_رمألاكلذ_ملىلجتيف
راجشالاوراملانماهيفاموابلهأحيصيو-رمألاكلذنوريفهللانمرمأ

مسو»راوهفرالوقيمثهللاءاشاماودجساورأاذاوكناحبسكناحبسراهنالاو

مهملامدقتمالامحوًاروثوءامبلجوزعلامدازدقونوعفرمفنعتدطردقف

مايفمهنعىمرومهبرنعاوصردقوممروصقىلانوعجربواهلوركريفمهليخ

ضيالاكسلاريثتفشرعلاتحمنمةريثملاررلامهملعتجرخذاقيرطلاىف

نبعالامنسحلانماوتوأدقومماسنىلعنولخديفمهلورخىماونومههوجوىلع

يلوابهجارزأٍدحاولكسللوقتفرشبباقىلعرطخالوتعمسنذأالوتأر

«ءامىلاءاببوًاروثكتدازوهللاةمارككتنيزهللا
هلآىلعوبنليدمهانديسلعءايبنالاضعبومداميدقتثيدحلااذهيفو

عموهعمنمومدالمدقتلاضعبوةوناللةاعارمنيجاذهنوكيناامافةيحصو

والوأءالؤهمدقتنوكينااماوملسوهيلعىلصهللالوسرطسودقاذه مهمدقتي
هنودنمومدا»نآَيلاقدقوهلةئيهنالوأمهمدقتفعضوملاىلالبهللالوسر
سدتقلاةرضحيفهمدقتنمرمامىوقأهجولااذهو«ةمايقلاموىءاولتحب

ةئامابلظيفبكارلاريسيةرجشةنجلايف»ُيرَجينلانعايندلاىأنالاق

أهفمصوللحاهرامتوسدنساهلاصغأورقصضايراهرهزورضخدورباهقروماع

رجفنينارفعزاهشيشحوكسماهبارتوةدرمزوتوقاباهؤاحطبولسعوليبجحسز

ةكشاللامهتئاجذإنوثدحتيةنجلالهألساجمابلصايفليبسلسلااهلصانم

زعرملاورمحالازخلااهريووحيباصملاابهوجوناكتوقايلانمبياجمنودوقي
نااولامثباجنلااوخانافناجرموولؤلوتوقايوردنماهلاحراهيلعضيبالا



١١١(

رظنبو-هتمحرديمىلاىأ-هيلااورظنتلهترابعوعديومالسلالربير

بظعلضفوةعساوةمحروذهنافهلضفنمبرو ةمحركدزبىأكيلا

مهضحمأالاةنجلاراحشانمةرحشبنورميالالدتعمًادحاوامصاهيلعنوريسف

-اصوصخًاعضوم اولصواذاففصلالصفتالثلقيرطلانعمتلحرواهرمثب
واوةيؤرلانالاطخفيكالبهنوربنجلالهأنأنمانموقلاقامو.ةيابسمهلىلجم
ًئيشنفيملنآلافيكالبهنوربدارملاناكناوهنعىلاعتكارداىهفيكالب

ضدعبفيكللامهنال
ىلعألاسودرفلانمايداوذخماكبرناليربجيللاف»عيبنلالاق

رانمونويبنلااهيلعروننمربانيفحةعجلاموبناكاذافكسملانمبيثكهيف

نوسلحبففرغلالهألزتيفدجربزلاوتوقايلابةللكمنوقيدصلااهيلعبهذنم
هيلعمهاربالاقاكىأ-مهبرىلانوممتجحيفبيثكلاكالذىلعمهلارونم
لوقيفهنودمحيفهللاةرايزدحسملاةرايزلاقياكوىبرىلابهاذىنامالسلا

ىرادكلايئاضرومكنعتيضرلوقيفاضراكلأننولوقيفينولأسايلاعتهلل

املةعجلاموينممهيلابحأمويسيلفةيابىأمهلىلجتيفىتمارككلاناو
هللامبليفنوبلطياماورديملينوائساكالذدعبمللاقاذاوةماركلانمهيفممديزي
آلايفمهيلاجاتحمءاملعلاف«اذكاولأسانولوقيفنولئسيامءاملسلا ايندلاىفكةرخن

ءاماعلاىلانوجاتحيلةنجلالهأنا»لاق2يبنلاناهللادبعنبرباجلاق
لوقيفةعمجلكىفهللاىلانوبهذيمهناكلذوايندلاىفمهيلانوجاتحياكةنجلاىف
اونينولوقيفىثمتناذامنولوقيفءاملعلاىلانوتفاليفمتتشاميلعاونمنهلالجلج
ٍ«اذكناىلع

لاق«ءايبنالاءافلخوةنجلاحيتافمءاملعلا»سوهيلعللالصهللالوسرلاق
املعىتؤيهنافةنجلاحاتفمهديىفنامونلايفىأرنموةنجلاحاتفممهدلعرخفلا

نيدلاىف
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نوبهذيمهناىنعملاوهللاىلعمويلكنولخديةنجلالهأناىبطرقلاركذو

سواجمهومهنءارقبهللانملعىلعىأهللاىلعنارقلانوأرقفصوصخلامضوملاىلا

هضفودجربزوتوقابوردنمربانمىلع

ءاينالاوةنجلالهأءارقءادهشلاوةنجلالهأءافرعنآرقلالح»بتلاق

هبلمعيوهيناعمطفحنمنارقلالهابدارملاو«ةنحلالهأتاداس

ظنحناوةنجلاىفهظفحياينإلاىفنآرقللظفاحريغناكنم»رثالاىفو
«اهعيلاهللاهلسئريكلمايهماعيةنحلاىفهيقابظفحيايندلاىفهضعب

قربوأرقييذلافايندلاىفثمعمسإتوصبنآرقلانوءرقيهنحلالهأو

ضهبلماعلاوه
فلافلاىفبكري.نمةنجلالهأىندانا»ييلاقالسرمنسحلالاق

|«همدخنم

ةنحلالهأىدأناهلاقلهللالوسرنارمعنبانعيذمرتلاجرخو

لللعمهمركاوةنسفلاةرهشُمهررسوهمدخوهميعنوهنانجىلارظنينمةلزنم

هوجو)أرقمتايشعوةركبهتمحرنمديزملاىطعيىأةيشعوةركبهبجوىلارظننم

كلذىوروبيرغثيدحلاقبهتمحرىلاىأ-(ةرظاناهبرىلاةرضانذئموي
لضافوقومرمنبأنع

ةنجلالهأىندأنا»جيهللالوسرلاقلاقديعسيبأنعىذمرتلاجرخو

واولنمةبقهلبصنتوةجوزنوعبسوناتنلاومداخفلانونامثهليذلاةلزنم

بيرغثيدحاذهلاق«ءاعنصىلاةساحلانسباكدجربيزو

ةنحلالهأىندانإ»دهاجمنعلجرنعنايفسانرمخأكرابملانب|لاق

يريةنسفلاهكللمىفريبىذلاةلزغم «ءاندأىرياكءاصقأ
هسأرىلعموقيىذلاةلزنمةنجلالهأىندأنا»بجيبنلانعيوريو

ةضفنمىرخالاوبهذنمةدحاوناتفحصمداخلكديبمداخفالةرشع
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هتسسبسسببيللببببا

«رخآلاهبشيالنوأةدحاولكىف
فلافلانيعبسبمالغفلانوعبسهلزلمماندأىلعفواطينورسفملالاقو

بهذنمةفحص نملكأياهنبحاصيفسيلنولةدحاولكذفايهيلعحاربوىدغي
اضعضعبهشيالاهلوأمطدجاهرخآمطدجيواهوانملكا!ااهرخلا

لكعممالغفلاةثاعبسمويلكةجردمهعفراىلعفوطيواهلثمهيلعحاريو
اكاهرخانملكاياهْنيحاصىفتديلماعطنمناولااهيفبهذنمةفحصمالغ
ةليللايفلالهلاو.اضعبضعبهبشيالءاوساهرخآواهلوأمعطدجيواهوانملكأي

.ىرهزالاهلاكُِشكادنيبامونيرشعوعبسونيرشعوتسةليلوىلوالا

رخأىلااهدعباموةعبارلايفورهشلالوأىلابلثالثيفلالهلايبرانلالاقو
رقكلذدعبوةيناثلاوىلوالايفلالهلاليقو.هلاكدنعردبضيأهناالارقرهشلا
هناراوهلاصتالانارثتاوالاصتاىمسيرعتسااذاوىلوالاعبسلايفلالهلاليقو

هشرعروننمسمشلاقلخلجوزعهللانالاقيوهرونصقلاقاحموسمشلاب
وأهورينانعقىاخلاهعنمباجحلابدارملافاذهحصناهباححروننمرمقلاو

ىهدنهلالهألاقوضرالالثميهوراننمسمشلاتقلخليقو.هودحب
نعتسوةلامبضرالانممظعاليقو.نيتئاموأةرمنيتسوةئامضرالافاعضا

تاءآيفاهمدقتلرمقلانملضفاسمشلاو.ليمفلانوعبرأونانثااهراطقوةرم

تاذلابةيرونيهوساطأهنوكواهنمهروننوكلواهرونديزملونارقلانم

لضفالاريغمدقتيدقهنابمدقتلابليلعتاضرميواًركذمهنوكبضعبإهلضفو

باحصاورانلاباحصأىوتسيالهلوقونمؤمكنمورفاكحفىلاعتهلوقك

مرالدٌجثيبهلوقلسمشليقرمقلالصاو.اررسعلاعمناهلوقوةنجلا

ناهيلعقباسيفىتلاامافهشرعروننمنمسمشقلخمدارمغهنمقببملوهقلخهللا

هلعقباسيفىلااماوابراغمواهقراشمنيبامايندلالثماهقلخفاهسلنيال
ةريغصىرتامياومظنلايفسمشلانوداهقلخف!شوحبوابسمطيرا
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هيلعليربجىلاهللالبرأوىلوالاىفرمقلاوةعبارلإءامسلايفيهواهدعيل
هنعسمطفتارمثالثًاسشهنوكنيحرمقلاهجوىلعهحانجرماو.مالسلا

ةرصبمرابنااهياانلعجوليللاةياانوحىلاعتهللالاقرونلاهيفقبوءوضلا

روفتديزونعتسوةعسنهلمذخافًاءزجنوعبسهرونلصاووحلارثاهيفداوسالو

ًاءاجنيئالثوةعساوةناماهرراميناكفًضيأأ.نوعيسهلصأيذلاسمشلا

هنمدمتسيسمشلارونللباقمفافشمسجوهو«ًادحاوًاءزجرمقلاروثراصو

ليقو.ل.اقمءزجهنمدازهنمدعبباكوءىضتسيطقفليلقهنمهلباقاهنمبرقاذلف

تحبضوأذاهرونلمليقدمرسجلكنااكيوندعتاذاوهروفعصبرفقاذا

هضعبلبائيضمهلكيلرمقلانالرظنهيفو,هتلامقعضواذارثكيوجارسلا
ِقنأىراصللاتمعرو٠.ءامسلانودرحبيفوهليقو.ضاسالادادربْمطَعُف

ساكمناكلذنابمهتججاحوريبكدلاروظانلاىفهيلارظنلابًاراجشأوالابجرمقلا

ىفنانوكيرمقلاوسمشلاناثيداحاتءاجو.ةآرماكتلاقصلهيفضرالايف

ايينالةناهاالواملايذعتكلذنيياوامهودناعاهبيننحتلابوامهمبذعيإرانلا

اهنرقرشواهرشنمكاياوهللاانذاعاةمايقلاتبرقدقوالعولجهللناعيطم

فلالادعبةناعيرادعبقبتالايندلأناثيداحالاتاددقفمالسالاىلعانتاماو

اقداصالاكلذنظأامويطويسلامركذوفلالادمةعبارلاةثاملايفنالانحمو
*اراامااا اهرولسيايفنستلانمجازم.تءرتارمجلانماساقهنوطاعي

72هَ.مزء.-ًَو7.

اهروبظواهؤشح"نارمءزلانم ئاضأربريللاقوفءاطوىلع

!ةروحراهيلعو".قرتاوسدنسوررحنسافاطنيفيسو

اهرزوجدلودّحتمئنمابقئانب ءىللبةموظنمةلاكم

رمحانمتلماسكبارشلالنايلومدخلاءالؤمنمدحأاوصلواني

ا
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ةعوؤرموردهلاةعوفرمةملاسمنيعىومنسنلانمتاطاخيااحإرمتحرم

هللايلوىلامفتربذاوهتدامديزتيذلااملامغترباياهنايرجىفعقترتذااسحاضيأ

لاععضومنمابابصنابصنتةعقترمالعولجهلااهلعجوأضفخنممضومنم

ساكلايفةلضفكرثإفبرشبىأاهيقيييارخلاهللايلورويساكلاىفو
ألااهوةزمهنعواولاف مهلردقتةنجلالهأنأىلعورمخللةيناثلاوساكسللىلو

وااهحتمراسراسروهشملافلكىلعويرا2هنانكروسلاملفاهشىَ

بلغيهنانعةيانكبلقلانمنوكيفسأرلاىفتذخأاذاًارودنترخلاراسنم

الوركستالةنجلارمخنابحبواتلابلقلاةتكنو.اهيفرثؤيوأاهركسيفرخلا

أطويشارفلاءطولاو.ءاهلانملاحوأهنوطاعيبقلعتمءطوىلعو.سأرلاعدصت

رخآتعنبكرميأدئاضنوهتعنربرسلاقوفو.هيلعيشميوهيلعدعقييأ
نماهروبظودئاضتلاءالؤهطسوشرفنمبكرمشارفهنالمجلافهتعنو

.اهرهاظيفونطقلابةداسولاىشحممكابلخاديفنارفعزلالعجييانارفعزلا

رادبسابلوهواساكىلعفوطعموهورادتسااموهواقاطنيعبسهنوطاعيو

لاقاقربتساىمسيرخآواندنسىمسيهنمعوأوقلطمريرحنمهقنعىلع

امقرهتسانمنئاطبلاتناكاذافجابيدنم(قرهتسانماهنئاطب)ىلاعتهلل

همامالءيشنمليقوروننمليقوسدنسنماهرئاهظلوقورئابظلابكنظ
ناالإ

وهوقربتسالاوسدنسلاشرفهتحمنموهريرمسىلعنوكيهللايلونالوقو
مايقةكشالملاوهسأرىلعمايقمدخلاوهللاناوضرنماهوشحروننمدناضنىلع

هلامأ7هندينمي

لاقيهنحلالهالةدالاوةايجلابحضتترولنمتقلخعرةنحلاىفنإليقو

رورسلاوةرضنلاوروذلاةدايزميهوحوىلعتيهءايسلاىلااوقاتشااذاءاهبلاامل

حبتفعيراصملاقلحونانحلاباوبأبرطضتفارونودادزمفبواقلابييطتو
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اوعمسايندلالهأنأولواهقيفصتبناصغالاواهديرغتبرايطالاواهمرجبرابنالا

مباكاوناملايندلايفكلذ

سدنملانمورضخالاررحلانماًقاطنيعبسهللايلوىلعنرلاقيو
ناوألاةفلتخمقرعتسالاو

يفةفوجمةؤاؤلهرصقيفنإليقو.ضربالاربرحلاهدسجيلبيذلالدقو

اهماابةمكمرهوجلاوردلابةموظنمةلحلاهللاىلوذخأيفللحلابملطتةرجشاهلخاد

0..0ةيعبضأنيبةلحنيعبسممجواهرارزاو

الوباثىقتالوسؤييالومعنيةنحلالخدينم»لللالوسرلاقو

«رشبباقىلعرطخالوتعمسنذأالوتأرنيعالامةنجلاىفوهبابشىلبب
جدنتجسنمأقلختقلخاةنجلالهأبايثنعانريخاهللالوسراملجرلاقف

نوحكضتم»يلبهللالوسرلاقفموقلاضعبكحضوبهللالوسرتكسف
نيترمةلجلارمباهنعقشنبلب»عهللالوسرلاقف«املاعلأسلهاجنم

ىفاللضفاينابهدسجيلديذلاسابللارختنيو رخآنوكييذلاوهللاىلودجيلأ
«هبجوىلألضفاينأب

ةئراكايععمامودبكلاوبلقلانمالمهملاءاحلاونيسلاباهرودسيدبتو

يأفاضمردقيوأقوفنمةلباقملاوةسبالمللاهيلاروحسلافاضأوربظتيدبتو
اهتياكحهنمكلذقاوطالاءادباىقمو.هردصىلعقوطلاوأاهبحاصروحص

دارملافرودصلاروحسلابدارملاانلقاذاوهللاىلوءافصواهنقروابئافصلكلذل

نمهزجلكيمسواايظعتدحاولاردصمجواهلالجلجهللاءايلوارودص

ءالؤهوروحسللتارهظماهايمرودصلاقاوطالاكالترتستملاملوًارحسردصلا

قيقرراسوهوفاكللارسكبةلكسلاروصىلعةلومجمياةلاكمقاوطالا

ةلوجموأضوعابلانمهبقوتييذلاقيقرلارثسلاةروصىلعوأتيبلاكطاخي
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ةحوتفمةزمههدعبماللاحتفبميجوهيلالوتاؤاؤلبتابكرمليلكاالك
نأركذمنةؤاؤاممجةزههماللادعبوةروسكممالفلالادعبوفلاةزمهلادعبو

بهذلايأدجسعلانماهنراجحيأاهروجحواهنانبليأةنجلاقئانب

اهئانبلواهتوطواهشرفوةنلارختاينالاهذهىفهللاهسحرمظانلاركذ

ةضفنمةينابمهيلعفاطبوساكسلاوبوكلاالعولجللاركذواهنراجحو
ليطتسملاقيربالاوةورعلاريصقلاقنعلارودملابوكلاةداتقلاق.باركأو
الوهلةورعالقيربابوكلابرطقوىثفخالالاق.ةورعلاليوطلاىتنعلا

تناك)نذأالوهلةورعالهنايرهوجلاويدسلاودهاجملقاذكو.موطرخ

ىلعليلدكلذوةضفلاضايبوربراوقلاءافصيفىأ(ةضفنمربراوقريراوق
هناىوسةينآوريراوقميضرأبارتن.موه.لكللنالةضفنمةنجلاضرأنا
اوردقامىلعمهنتأمهسفنأيفيأ(اردقتاهوردق)واهجراخنمبارشلاىرب
ىلعاهماونأدهاجموسابعنالاقو.ةدانقهلقاوهنشااكربكورغصوطسونم

نوقسيو)مبيلعنوفوطينيذلاةكشالملااهنردقصقنالوةدايزالفمهمرردف
لجوزعهلوقيفامكسأاكنموأاسأكتيمسوأساكرمحيأ(اسأكاف

نميأ(نيعمنمساكبميبلعفاطيو)ىلاعتهلالاقوسأكنمنورشب
موقعلاتغتال(لوغاهيفال)نيعلابيءرملاضرالاىلعيراجلانيعملاورمخ

لوغبرحلاوملحلللوغرمخاللاقي(نوفزُياهنعمالو)عادصاهنممهبيصيالو
لهأدنعساكسلاو.ذفنيالًاديأادعم2رخلانعنوجرخمالىنعملاوسوفنلل

ابجازمناك)ساكبيلفاغرافناكاذاوهبارشعمءانالكللماشمساةغللا
'ىلعامرشيوأاهنمىأ(اهببرشي)ةنجلايفنيعاروفاكىلكلالاق(اروفاك
هببرضتوليبجنإلابيطتستبرعلاو(ًالجسزابجازم)ناكلاقوءاهلاةدايز
ةرخآآلايفكلليقهناكايندلايفنوفرميامبمهبطاخلنيجزتممرمابولثملا
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رمحوهوبارشلاىنعي(قيحرنمنوقدي)لاقونماناايندلايفنويحتستام

ناوكرابملانبهللادبعلاقوةعرجرحناهبصدهاجملاق(كمهماتخو)

هبمبًاماتخسيلكاسملامعطبكلذمتناساكللايفامدقناذاهلظفللاوبهو

بارشكاسمهماتخ»تلتهللالوسرنعءادردلاواىوركرابملانبالاق

هديلخدأايندلالهأنمالجرنأولومهبارشرخهننومتخيةضفلالثمضببا

(نوفانتملاىفانتيلفكلذيفو)«اهبيطحردجوالاحوروذقبيملاهجرخأمثهيف

نمبارشلاكلذجازم(نستنمهجازمو)تاحلاصلالامعالابايندلايفيأ

جز«وافرصنورقملااهببرشيةداتقلاق(نوررقملااببرشيانيع)مينست
نمبصنتءامنيععيفرتلاهلصاوةنجلابارشفرشامتسوةنجلالهارئاسل

شرعلاىلعأنميرجماهلاكلذوهعفرربقلاميتستوهولعاريعبلامانسهنمولاع

ينلاامهادحاشرعلاتحبنمنايرجةنجلايفنانيع»ييهللالوسرلاق

رداونيفيذمرتلاهركذ«رثستلائرخالاواريجفتاهنورجفيالعولجهللاكد

2جزمبورارباللابرشروفاكلاومايرشةصاخنيبرقمللامئسقلا»لاقولوصالا

وبفاجازمراراللناكاموليبساسلاوليبجزلانمراربالاجزمبومنسقلانم
راربالاوجازمةنحلالهارثاسا.ويفافرصرارباللنراكاموفرصنيبرقملل

«نوقيدصلانوبرقملاونوقداصلا

ءامهيفسأكلابمداخلايبابليق.نيللانمًاضايبدشأةنجلارمنسحلالاق

ةريسابفلخامىريفهللاىلواهذخأيفضعببضعبطلتخياللدعونيلورمخو

لجلاقدفنيبارشلاالوبارشلالمالةنسرادقمهيفىلعاهكريفمايأةثالث

(نيبراشللةذلءاضيبنيعمنمساكب)العو
نوعىرررجلانوراهنبديزباتَصراشبنبدمانثدحيذمرتلالاق

رحبولسعلارحبواملارحمةنحلايفنا»لعيبنلانعهيبأنعةبواعمنممكح
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٠نبمكحوحتحصنسحثيدحاذه«دعبراهنالاقشنتمثرجلارحبونبلل

زهمدلاوهيواعم

نسآريغءامنمراهنأاهيفنوقتملادعوىتلاةنجلالثم)عتهللالاق راهناو

مدقتو(ىنصملسعنمراهنأونيبراشللةذلرمخنمراهناوهمعطريغتيملنبلنم
ةردقلابةطبضنميعفاءوحلاىفودودخاريغيفىرجماهنأ

لالتتحبنمجرخنةنجلاراهنأ»لاقتلميبانعةريرهىلأنعىورو

يليقعلاهركذ«كسملابجوأ

قاحسانبليعامسالاق هللادبعنيريثكنرخسيوأيأنبليعامماانرمخا

نملابجأةعبرأ»تريهللالوسرلاقلاقهدجنعهيأنعفوعنبورمعنإ
لبجلاقلبجالاامنلبقمحالمةعبراوةنجلاراهنأنمراهنأةعبرأوةنحلالابج

بيضخوةنجلالابجنملبجنانبلوةنجلالابجنملبجروطلاوهبحبوانبحبدحأ
«ربيخوقدنخلاودحاورديمحالملاوناحيجوناحيسوتارذلاوليلارابنالاو

ىتحءاوبألا:اهازغةوزغلوأجنبهللالوسرعمانوزغلاقدنسلااذهمو
«لبحلااذهسانوردتله»لاقمممهملصفةييطلاقرعبلزنءاحورلابناكاذأ

هيفكرابفميالاةنجلالابجنملجبيضخاذه»لاق2هلوسروهللااولاق

فىلصدقلةنحلاةبدوأنمداوحساحساذه».احورلالاقو«هلهالكرابو اذه

ىلعنايوطمناءابعهيلعمالسلاهيلعىسومهبرمدقلويبننوعبسىلبقدجسملا
«قينعلاتيبلاءاجىتحليئارساىثبنمافلانمعبسىفدروةقان

لينلاوناحيجوناحينس»يكبهللالوسرلاقلاقةربرهيبأنعلملاق

«ةنجلاراهنأنملكتارقلاو

ربنرصمربنومهلبلربناتارفلارهنوةنجلاءامرهنةلجدرهلابهكلاقو
رثوكلارهننمجرخمةعبرالارابنالاهذهومهلسعرهنناحيسرهنومرمخ
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ايندلاءامسلايفوهاذاف»ءارسسالاثيدحيفكيرشقيرطنميراخبلاركذ

ىضممم اهرصنع-تارفلاولينلالاقليرمجايناذهاملاقفنادرطينيرهش

كسموهاذانهديببرضفدجرزوّولؤانمرصقهيلعرخارهشاذاقءامسلايف

«كبركلأخيذلارثوكلااذهلاقليرمجاياذهاملاقرفذا

نعسنوبنبميهاربانبقاحسابوقمييأىلعأرقساحنلاتعجوبألاق
نبلتاقمنعيلعنبةملسانثدحلاققباسنبديعسانثدحلاقةداوسنبعماج

هللالزنا»لاقٍلسوهيلعللاىلصهللالوسرناسابعنبانعةمركعنعنايح
"وهونوحيجورصمرهلوهولينلاودنهلرحبوهونوحيسراهناةسمخضرالاىلا

ةدحأونيعنملجوزعهللاالزناقارعلاارهناهوتارفلاوةلجدوحلبرهن

مالسلاهيلعليربجيحانجىلعاهبتاجردنمةجردلّمسأيفةنجلانويعنم

مهشاعمفانصاىفسانللمفانماهيفلعجوضرالايفامهارجاولابجلااهعدوتساو

«(ضرالاىفهانكسافردقبءامءامسلانمانلونأو)هؤانملجىلاعتهلوقكلذو

ليربجمقرجوجامجوجايجرخاذاو_رطملاءامىفاذهناروهشملاو

ءليسلاىلاةسخلاراهنالاميمجولاوٌنآرقلاضرالانملجوزَعهللارمأب
هذهتتوفراذاو٠رمامروهشملاو(نووداقلهبباهذىلعاناو)ىلاعتهلوقكلذو

ةبعكلاونارقلامفرروهشملاو.ايندلاونيدلاريخابلهأدقفضرالانمءايشالا

ْجوجاموجوجايجورخلبق
نبألاقفهدمسانلاهركفدوعامنبادبعىلعتارغلادمىدوعدملالاق

دجويإلفءامنمءواممتسطهيفسمتلبنامزينأيسهنافهدماوهركتالدوعسم
ماشلابنويعلاوءاملاةيمبنوكتفهرصنعىلاءاملكمفرنيحكلذو

نمآنم»ملسوهيلعهللالصهللالؤسرلاقةريرهىنأنعىراخبلالاق

دهاجةنجلاهلخديناهللاىلعاقحناكناضمرماصوةالصلاماقاوهلوسروهللا
سانلارشبنالفأهللالوسراياولاق«اهنفدلوىتلاهضرايفسلجواهللاليبسيف
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نتجردلانببامهللاليبسىفنيدهاجمللهللااهدعأةجردةلامةنجلاىفنادلاق

ةنجلاىلعأوةنجلاطسوهنافسودرفلاهولئسافهللاملأساذافضالاو.امسلانيباك
.ءريغواضيأهجامنباهجرخو«ةنجلاراهنارحفتهنمونمحرلاشرعهقوفو

ةنجلا_ىلعأوهوضرالايفنانجلاطسويفسودرفلاناينميىتسبلامتاحبألاق
اهعفراوابلضفاواهالعأوابطسواوةنجلاةورسودرفلاةدانقلاق.عافترالاىف

نارينالمسامْنبجكاياكةنجللمساسودرفلاهللاهمحرهبنمنببهولاق

نوثراولاممكئلوأ)لاقمثنينمؤملاةروسىفنينمؤملاحدمىلاعتهللانالاهلك
يفكئاوأ)لاقفجراعملايفمركذمث(نودلاخاهيفممسودرفلانوربنيذلا

(نوبزكمتانج
دايزنعتايزااةزمحنعليضفنبدمحمانربخابيرتواانثدحىذمرتلالاق

اندهزوانبواقتقركدنعانكاذاانلامهللالوسرابانلقةريرهىبأنعينئاطلا
انركنااندالوأانممشوانيلهأانسنافكدنعنمانجرخاذافةرخآلالهأنمانكو
جلاحىلعيدنعنممجرخاذانونوكلناوأ»لهللالوسرلاقفانفنأ

نرذغتسيفنوبنذيديدجموقبهللاءاجلاوبنذتملولوكتوبييفةكئالملاكترازاكلذ
لاقاهؤانبامتاق«.املانم»لاقةنحلاللاقلخ:لالوسرايتلق«مملرفغيف

توقايلاوالؤالااهؤابصحورفذالاكسملااهطالموةضفنمةنبلوبهذنمةئبل»
الومهبايثىلبتالوتوميالوداخموسأيالومعنيابلخدينمونارفءزلااهنبرتو
ةوعدورطفينمحئاصلاولداعلامامالامهنوعددرتالةئالثدلاقث«مهبابشىنفي

يتزءوىلاعتوكرابتبرلالوقيوءامسلاباويااهلحتفيومالاقوفاهمفريمواظملا
ىدنعسياويوقلاكالذبهدانساسيلثيدحاذه«ناحدعبواوكنرصنال

اثدحىنذمرتلالاقةررهنأنعرخآدانسابثيدحلااذهىوردقو.لصتمب
رشانرخانوراهنمديزيانربخارعنملا ةريرهلأنعءاطعنعةداحجنبدمنعي
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اذهدماعةنامنيجردلكنابةجردةلامةنحلايف»لنالوسرلاق

اهسابلواهوكأموابمارشوةنجلاتاذيفلّضافتلالوقتوبيرغنسحثيدح
ثتالدرهغو

نعدمنبزيزعلادبعانريخاالاويبضلاةدبعنإدمحأودقانثدحلاق

نمللاقدلعهنألوسرنالبجنبذاعمنعراسنإءاطعنك“لسانبدير

ىلعاحناكالاالمأًّولاكذايرداالتيبلاجحوةالصلاىلصوناضءرماح

ذام١لاق«اهمفدلوىلاهضرايفثكمواهللاليبسيفزجاهناهلرفغيناهلل
ةجردةلامةنجلانافنوامميصانلارذدكُتبهللالوسرلاقفسانلااهبرمخاالا
ىأابطسواوةنجلاىلعأسودرفلاوضرالاوءامسلانيباكنيتجردلكنيبام
هرلأسمافهللاملأاذافةنجلاراسبنارجفتاهنمونحرلاشرعكلذقوفوابلضفأ
نعلسانبديزنعدعسنبماسشهنعثيدحلااذهىوراذكه«سودرفلا
ميدذاعمولبجنبذاممكرديءاطعوكتماصلانبةدابعن7راينإءاطع

باطخلانبرمحةفالخيقتلمتوللا

شركمارهانرمخانور»نإديزبانريخأنمراليعنإادبعانتدحلاق

لاقبتالوسرناتمانصلانإةدابعنعراسبنبءاطعنعمانإا

اهالعاسودرفلاوضرالاوءامسلانبباكنعتجردلكنيبامةجردةئامةنجلايي
هولأسافهلللًاساذافشرعلانوكياهقوفنموةعبرالاةنجلاراهنأرجفتاهنموةحر>
«سودرملا

هر
نعداعمىلانعميهىلأنك“جاردنعيشىلإنأيقبتدحلا

7مهلعسوأنهادحايفاوعمتجانيلاماانأوةجردنامةنحلايفنأ»دلعىننلا
١١
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بيرغثيدحاذه

ماشعنبذاعمانربخاالقىعافرلامشاهوأوراشبنبدمانثدحلاق

هللالوسرلاقلاقةرار»يأنعبشو>نبرهشنعلوحالارماعنعهيبأنع

درجالا«مهبايثلبتالومهبابشىفياللحكدرمدرجةنجلالعأ»سوهيلعهللاىلص

هبراشرطدقوهلةيحلالدرمالاوهنديىلعرعشال

جاردنعثراملانبرمعنعدعسنبنيدشرانربخابيركوأ,انتدحلاق
ىلاعتهلوقىفسوهيلعفاىلصيبنلانعديعسىنأنعمنيحلاىبانعحمدلاىلأ

ببيرغاذه«ماعةئامسمخضرالاوءامسلانيب١٠اهعافترا»(ةعوفرمشرفو)

دعسنبنيدشرثيدحنمالاهفرعنال

نيبوتاجردلاىفشرفلاناثيدحلااذهربسفتىفعلالهأضعبلاقو
تاعنترمىأءاسنلاشرفلاليقويبطرقلالاق.ضرالاوءامسلانيبايتاجردلا

ةعوفرمليقو.شارللدلولاثيدحلاىو.ءاسنلللحمشارغملاناكالذورادقالا

(نيثكمقرمتساوسدنسنم|رضخابايثنودباي)ىلاعتهللالاقضعبقوفاهضعب
--(ربرحاهيفمهسابلو)لاقو

نعءارملانعقاحساىلأنعصوحالاوبأانثدحلاقىرسلانبدانهلات

مهنيباهنولادتياولعجفريرحنمةقرمبٍلسوهيلعهللاىلصهللالوسراىدهابزاع
لاقهللالوسرابمماولاقف«اهممنوبحمنأ3لوهيلعهللالصالوسرلاقف

لدانملابدارملاو«اهمرمخةنجلاينذاعمنبدعسلدانملهديبدمحمسفنىذلاوو

ماعطلانافليدنملانعالضفةنجلاىفسوالهنالةنجلابايثىثدأيهىتلابايثلا
لكالادنعمهيديابقصتلياللوابملا

نبرمعنمنحردبعنبدمحمنعةملسنبدامحنعةصيبقانتدحدانهلاق

سوهيلعهللاىلعهللالوسرىلاىدهابجا>نبدراطعناذاعمنبدعس

نواوقبونوبجعيوهنوسميااراعجفهيلاسانلاممتجانهلإءاسكجايدنمايون
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لداناهديبىسفنىذلاوفنوبحعتام»لاقفءامسلانماذهكيلعلزنأللالرسراب
«هتيئاجبنابانثجومهجيبأىلابهذامالغايايندلانمريخةنجلاىفذاممنبدعس

نادانميدانيدٌجتُعيبنلانعةريرهيبأويردخلاديعسينانعململاق

5لناوابااوتوالفاوبحبناكلناوًادنأاومقستالفاوحصتنأكل

رعهلوقكلذوًادبأاوسأبتالفاومعنتناكلناوًادبأاومرهلالفاويشتنأ

«نولمعت-امماهومتثرواةنجلاكلتنااودونو)لجو

الوسأبالومعنتيةنجلالخدينم»لاقليبنلانعةريرهيأنعو

«هنايشىقيالوهنايثللبت

نعةرسيمنبصحانثدحلاقديعسنبديوسانثدحهجامنالاق

بلعهللالوسرتعمسلاقلبجنبذاعمناراسينبءاطعنعملسانبديز

ناوسودرفلااهالعاناوضرالاوءامسلانيياماهنمةجردةئامةنجلانإ»لوقي

هللامساذافةنحلاراهنأرحفتاهنمسودرفلاىلعشرعلاناوسودرفلااهطسوأ

«سودرفلاهولأسافلجونع

دمانثدحملمنبديلولاانثدحيقشمدلانامنعنبسابعلاانثدحلاق

بيركنعىسومنالسنعيرفاعملاكاحضلاانثدحيراصنالارجاهمنبا

رمشمالا»حابهلللوسرلاقلاقديزنبةماسأينثدحلاقسابعنباىلوم

ديثمرصقوزلةناحبروالالتبرونةبمكلابرويه.اهلراطخالةنجلانافةنحلل

ًادبأماقميفةريثكلالخوةليمجءانسحةجوزوةجيضنةريثكةهكافودرطمربنو

نورمشملانحناولاق«ةئيبمةميلسةيلاعراديفىأةرضنيفوحرفياةربحيف
هيلعضحوداهجلاركذمث«هللاءاشنااولوق»لاقهللالوسراباهل

هلوقودماجروننماهرداظناف(قربتسانماهنئاطب)ىلاعتهلوقيفليم

ناوةلجملاىفربرسلانوكيىتحةكبرأنوكتال(كئارالاىلعاهيفنيتكتم)
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ةكيرانكتملررسريغبةلححتناكناوةكبرانكتملةلححربفبريرسناك

اهيفرعاوعد)ىلاعتهلوقىفمهضعبلاقينارزلاقانعهناىرقبعلإىفلقامو
بارشلاوماعطلااودارأاذامدخلاوةنجلالهأنيبلعاذهنا(مهلاكناحبس

نممدخلامهيلعلخدوٍؤاؤالانماهمثاوقليميفاليمتءقوةدئاملااذافكلذاولاق

نمنولةفيحصلكيفةفيحصفلانوعبسبهذلافئاحصمهعمبابفالآةعبرا
عيشالكوةوهشلانمبابفلاهيلعىقلاعيشالكهلثماهتبحاصيفسيلماعطلا

لاثمأريطلاءيجنوراماناولابنوتؤيواماعنيعبرااهلبقاممضيةبرشبينوأ

نولاهتحنجأونولاهرفانمتخبلا ارونًالالتتاهمئاوقونولاهلوطبونولاهروبظو
ىأةنوضومررسابيفةفرغيهوخسرفيفخسرفتيبلاىفهيدينيبفقتىنح

ؤاؤالااهمئاوقريرحلانمنيسالابطرلادرمزلاوتوقايلانابضقباهطسوةكبشم
ناولوايندلارادنمةفرغنيعبسرادقمشرفلانمهيلعةضفوبهذءاحانجو
نرارشبونوأكيفاماعنيعبسضرالارارقمابملشرفلاكلتنممقوالجر

نمتبرشواذكواذكةضوريفتيعرهللايلوايلوقتوهيدينيبفطصنريطلاو
نولاغلانوعبسهتدئامىلعتعقواهتمغنهتبجعأاهبافاذكيحبرواذكواذكنيع

تومالهبالربط2كلذريغواياكوأوشموأايردقءاشاملكأيفريطلانم

نمكلءهيتأبوىلاعتوهناحبسبراادنعنمىألبقمالساهيفمهتيحبوةنجلايف

؛يرتيكبرهللايلوايلوقفهيدينيبموقيفهبجاحنذأتسيهيلالصيالفبراادنع
نيملاعلابرهللدمحلااولاقبارشلاوماعطلانماوغرفاذافمالسلاكيلع

امروهيلعىزج0اوذتارر١ربتلانمجاتهسأىلع

اههاوفأهيلعيرجبجاتلاكلذبئاوذبهذلانمجاتنايلوسأرىلع

ىلعأنمىلدتيولزعياميهةزههاهدهبلاذلاضبةباؤذلاوانهاهوانهاهاهرحتل

اعنبناتزمهممتجالثلاواوتبلقةزمهاهلصأواوهدعبلاذلاحتفببئاوذماو
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دارفالايفاضيألاقيدقودرفملافلانعةبلقنمةزمهمجلافلادهبنالىلا

كرحتتىرجنونيتباوذلكنيبامروغثلاوواولاببئاوذثالذكمجلافواولةباوذ

يفنوكينازوجيوبئاوذللاهوجاتللواىلوللهيلعيفءاحلاوهلءافاهروغنو

نمجاتهللايلوسأرىلعلاقيوادتبمروفنوربخهيلعفبئاوذلارممضيرجن

دقسمشلالثمءيضنءاضيبةنوقابكرلكانكرنوعبسهلرحالابهذلا

لهللالوسرلاقروذلا.كلذنمهرصقءاضأىتحهبجوىلعاهعامشعنا

زوجيو«برغملاوقرشملانيبامءيضنةؤاؤالاىتدأناحيتلاةنجلالهأىلعنا»

اهمداصتواهعفادتىأءافلاونونلاباهروفنهيلعةخسنانوكستنا

اهريكو_ربرخلاطبراهلاقح اهيلحردلاوناجررملانمنونو

اهروفكواهاسمذنموتملأردلاوتوقايلانمليخو

:اهرسيموواهعطقماعفلااهزكيايحنمةءاّسيفهبريطن

اهرزبمواهُرشَنايلعاةنجيفةضاورىلا

م0واهاحداهبوهزاوٍِس:عوكم"ا5أهمطيح0

اهروسريرلاوًالالتروبدجربزوواول"نماهرباتم

اهربق؛قحرلاوردقلالع اهئابتولولنماهنريرأ
قوثملوىأفوذحمهربخوليخلاوقوذلاةلمجريطنىأريطتهرمخادتبمقو

حضاولاوهنطبيفلحرلاهبدشبلبحواريعيااوقحيلبمازحاةبيقحلاوليخو
ىلامدقتيالىكهنطبىلاريعبلالحراهبدشيلبحبقحلاناوهوىناثلالوقلا

هبدشلاقهناكروكسلاركذذهناللوالاانهدارملاناالامالاريغوهوهمك

تاذربغبوثىأةءالملكىهوةطبرلادحاوطبرلاوهروكوربيعبلانملحلاكلذ

روكلاوةعطقلاةقفالاوقيقرنيلبوثليقوةدحاوةعطقودحاوجسناهلكنيتقفل
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بقحلاوهوهبطيربامركذهناللوالاانهدارماوهتادأمملحرلاليقولحرلا

واولاباقوفاكسلارسكبريكىلعهعمجهللاهمحرمظانلاولحرلاتادانموهو

روفاكلاوىلواناكسلسنجلاهبدارأوفاكسلامضوواولابًادرفمهبىناولوءاي
زوجبوةنجللرممضلافبهذنمةنجلاروفكناىنعملابةبرقلايهودرثكمم

دارأوىرقلاىفاهنالليلاىلاىرقلافاضانوكيفهلبقىذلاكليخالهدوع

يحسمتاينلاوءاملأممنةضوراوفلارادقم.اهزوةنجلاةينباىرقلاب

د.دشتونونلاحتفوءايلاضبسنيو.هباهنوكسلىأهيلاةلئاسلاءابملاةخارتسال
ىدعتلنوذلاناكساوءايلالبقواولابىمنيولاقولو١ريثكترعكيفلااهدعبىلا

رخآمذامونونلاحتفوءايلامبىننوكينأزوجيوىلوأوهوةزمملاب

ةحنارلاهذهاهماعثالدبيأاهماعكمنيىنعملاوأاهريبعواهحيرراثبىأةملكللا

بيطلانمطالخاليقو.نارفعزلاريبعلاوةحنارارشنلاوليلدالباهلايدهش

رتمتلاو.بيكدحاولاوتاعمتجملانابثكلاوةحمارلابفنالاىلاريعيهنالهبىمس
ملبهظفلنمهلدحاوالواشميفلاتحتاهنالاليخليحلاتيمسو.هاما
ممجقئالعلاو.المعتسمدجويداكبالهناهيفولياخهدحاوليقوسرفكهانعم

مجقالعاوةزمملافذحبقالعامجقئالعلاوأىقلعممجمضلابقولعلاوولع

سيغنلاءيشلاقلعلاوقلع

ريرحلانمنبلارضخادرمزنماهنمذاناجرملانولىلعلبأةنجلايفلاقيو

رضخالاسدنسلانمراجاهيلعتوقايلاوردلابةلاكمرمحالابهذلانماهلاحرو

اهوطخمقةحنجاالرضخاربرحقرعتسالاقوفوقربتسالاسدنسلاقوفو
ىهشياةودكهلسأرلادمجدرمأباشىتفاهمةقانلكىلعاهرظنىدم
برغملالهأابحبردجوأقرشلملابةرذلاقشمهنمرئانتولرفذالاكسملااهوشح

بهذلامهقانعايفولولنمراوسوةضفنمراوسوبهذنمراوسهيدييف
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قرشللانيبامءيضتاهمةؤاؤلىنداناجيتلامهياعوتوقايلاوردلاباللكم

رثصاهجولارونامسجلاضيباردلانماهكارشوبهذلانممهاعنبرغملاو

نوعبسمعيشينيهزمتمنوكروهكلمِقهلليلونادلومهوبايثلارضخاىلحلا

نشنملارشحموي)ىلاعتهلوقوهليقروانمءاولفلانوعمسمهمدأبكالمفلا

هنطابنمهرهاظىريءاضوبةؤلؤانمةنجلايفرصقىلانوقلطني(ادفونمحرااىلا
نوتسوتارصقلايفوهقوفنمةقالعالوهتحمنمةماعدالبهرهاظنمهنطابو

سدنمشارفلكىلعلامشونيعنعًاريرسنوعبسةروصقملكيفةروصقم

نمةجوزربرسسلكيفنبلنمرهنورمحنمرهنةرغسالانيبقرعتسانمشارفو

١ْنيعلاروحلا

انريخأيلعنبمصاعانريخانمحرلادبعنبهللادعانثدحىذمرملالاق

ينلالأسالجرناهيبانعةديرننبناجلسنعدئرمنبةمقلعنعيدوعءدملا

ءاشنالفةنجلاكلخدأهللانالاق»ليخندةنجلايفلهشالوسرايلاقفيي

لجرهلأفلاق«ةنجملايفكبربطتءارمحةتوقابنمسرفىلعاهبفلمحتنا
كيخدينأ»لاقفهبحاصللاقامهللقبلفلبإنمةنجلايفلههللالوسرابلاقف

فوذحملعنللعافهللاو«كنيعتذلوكفنتبتشاااهيفكلنكيةنجلاهللا
نوهعملالحلادارأليقاهيلعتامحالايافوذحمءانثتسالاوهللاكلخدانايأ

فراعتملانعلاسركمل|بواسالاىلعرحناسنجليدرهاوجلاسنجنماةولخم

هنعىغتسااباجاو

ءانبلابتلعفالااذكهروكذملاءانثتسالاركذيذمرتلاخننمليلقىفو

ثيدمحلاىفوترقالايألعافللواكبولطمبانوعسمتنكالايألوعذملل

نارقلاىفكىهتشيامقالطا

ىلأانندحماشهنبداعمانتدحراشبنبدمحبولأانثدحيذمرللالاق
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لوسرلاقلاقيردخلايعشىأنعىجانلاقيدصملاىنأنكلو>الارماعنع

اكةعاسىفهنسوهعضووهلمحناكةنجلاىفدلولاىعتشااذانمؤملادكبهللا
مصعبلافاذهفعلالهافلتخأدقو٠بيرغنسحثيدحاذه«ىعتشإ

يمخنلإمهاربْأودهاجموسواطنعيوراذكهدلونوكيالوعامجةنحلاف

نمؤملاىعتشااذا»ٍجُثرُعينلاثيدحيفميهاربانبقاحسألاقدجلاقو

لاقلاذهامناتاق«,متشيالنكلوىهتشياكةعاسيفناكةنحلاىفدلولا ىه.إ3نالوىظم:
ىهتشانا

ةنحلالهأنا»لَكيبنلانعيلبقعلانيزرىلأنعىوردقودمحملاق
سيدقنبركبلاقيورمعنبركبهمسأىجانلاقيدصوأو«دلواهيفمهلنوكيال

نعيأىثدحماشهنبةيواعمانثدحراشبنبدجحمانثدحهجامنبالاق
لهلالودرلاقىردخلاديفسىلانك“يجانلاقيدصلاىلأنعلوحالارهاع

«ىحتنإصئدحاوةعاسىفةنسوهعطووهلء>ناكةنحااىدلولانمؤملاىهتشااذاد

.ةنسنيئاللوثالثنباوهوةنحلالهأنسثيدملاىفرتذملانسلابدارملاو
الثمرشهعانينجاينرلايفكبملديةءاسناطبلافثكعدارملانالمتحمو

مدخلاةنجلانادلوكنوكيلبةنجلالهألامهلنوكيالهلمللاحلكىلعو
5رمحمدحالوانرلان١سإل4اهمروأهلعهبرنهبل١عمنوكينكل

توقايلاوبهذلابةمجلمةجرسمرمحالابهذلانولىلعلبخةنجلايفلاقيو
ثورتالولوبتال

ابكرةمحلمةحرسمةحنجأتاوذليخاهلصانمجرحةردمةنحلاىو

(وءاشٌثيحةنحلافممرهطتفنأءايلوأ

ضيةنسنيثإللوثالثءانبامهلكةنجلالهأ»يرصبلانسحلانعو
ىلعىرجتلاهلويعناورارقلامهلبلطورادلامهبتنامطادقدرملحك
دجوتاهنجلارناورفذالاكنملااهنيطونارفعزلااهبارتوتوقاينمضارضر
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ااا يللا

نماهجورسواهنمزاواهلاحرةفاقهالبإواليخاهيفمهل.ناوماعةئامسخةربسم
روحلانموتانمؤملاتايمدالان.ميجاوزاومهاهيلعنوروازميرمحاتوقاي
«رييغتوسندلكنممهداسجاترهطوءوسلكنمميجاقالخاناربطدقنمملا

هكلميفرعسينمةلزممةنحلالهأيندأههنعنأيضرباطخلانبرمحنعو

نادلولانممداخفلاهمدخمنمهاندألاقيوهانداىربكءاصقاىربماعيفلا
«نيدنحملا

ةمقلعنعنايفسنعكرابملانبهللادبعانربخاديوسانثدحىذمرملالاق

يفىدوعدملانعمدقتاموح2ينلانعطاسأنبنمحرلادبعنعديزبنبا

ىدؤومسملاثيدحنمحصاهنالاقولبخةنجلاىفلهلجرلالاؤ»
ةنواعموأاريخأيسحالاةرمسناليعامسانبدمانثدحيذمرتلالاق

لاقفينارعالكيلاىنألاقبوأيبأنعةروسىلأنعبئادلانالصاونع

ةنجلاتلخدنادكبهللالوسرلاقليخةنجلايفأليلابحأيناهللالوسراب

راطمثهيلعتامحفناحانجهلوءارمحةلوقابنمىوربوةنوقابنمضربتيا

يأثيدحنمهفرعنالويوقلابهدانساسيلثيدحاذه6تثشثيحكب
ناثيدحمدقلو.بوىأيخأنباوهةروسمونأو.هجولااذهنمالابويأ

«اهزابجبةلحاراوسرفلانعقتفنتىلوطنا»كرابملا

يفهذهلاقفةمواطخمةقانبلجرءاجيراصنالادوهميأنعلسمجرخ

«ةموطخاهلكةقانةئامعبسةمايقلاموباهبكادميتهللالوسرلاقفهللاليبس

هللالوسررعلوقييرمبلانلانكديزناانتدحبهونالاق

نيالاهمدخنمفلافلاييبكريذلالمةنملالهأىدأنأ»2

.اكللمواينتيأرمثتيأراذا.بهذنمةحنجااملراتوقاينمليىلع
ْ:رك

اهنابنورفذالاكدملااهنارتلعجوةضورنجلايفقلخهللاناىوربو
'؛



٠:

رجفوروننمانهنحنجاروحأتوقاينمسرففالآةعبساهمفىتاخونارفعزلا

اهاطعاةمابقلاموبناكاذاوراهنالانمبرشتونارفعزلاىعرتيهوًاراهنأاهمف

ض«ةنجلايفنيبغارلاايندلايفنيدهازلاهلا

ةنجلالهأمعننم3لاقج2هللالوسرنامنامنأنعكرابملانالاق

ةمحلمة>رسملحبةعنخامرإف.راؤنمهنأوبحنلاواياطملاىلعنوروازُسمهنا

«هللاءاشثيحاوهننيىتحاهنويكريفلوبالوثورتال
تارّتأراذاو(الثممكرمكدهنأسابعنبانك“ةمركعنعو

(اربكاكلءومعن

ًانيزحالجرىأرفوزعىلاجرحهنارويذملاكراملانإهللادمعنعحو

ناكمانملايفىأرفلعففمردةلامعبرابيلهعبهللاقفانوزحميتبفهسرفتامدق

نرأيدونفهذخاينأدارافسرفةلامهقلخوةنملايفهسرفوتماقدقةمايقلا
موهللاقةلاقالابلطوهيلاءاجحبصأاملفسمالابكلناكوكرابملانبالهنافهعد

ةلغقيلايفهتيأرمانملايفهتيأرافبهذاهللاقفةصقلاهيلعصقف

ةرضحىلامهناريطوهفةروئذملاةضورااىلابجنلاوليجلابمهناريطاماو

لجوعهللاةفايضىلاوسدقلا

رامعنبماشهارمخاىراخبلاىنميليعاممانبدمحمانثدحيذمرقلالاق

نبناسحانثدحىعازوالاارمخأنيرشعلاأنببيبحنبديجلادبعانرمخأ

ممجمناهللالأساةربرهوبألاقفةريرهابأقلهنابيسملانبديعسنعةيطع

للللوسرىنريخا-لاققوساهفأديهدسلاقفةنجلاقود2كنْبويلب

مايأنمةعجلاموبيفمهنذؤيمثملامألضفباهوازناهراخداذاةنجلالهأنأ»
-هباوأةمأركواشرعايأبُِىدسوهشرعمهزرعيومهجرنوروزمفانرلأ

نمربانموؤلؤوانمرباثموروننمربانم5مضوتفةنجلاضايرشرمةضوريف



(6٠٠١)

مهيفامومهاندأسلجبوةضفنمربانموبهذنمربانمودجريزنمرباذموتوقاي
الجممهنملضفأيماركلاباحانورامروفاكسلاوكسملانابثكىلعيلدنم

هليلرمقلاوسمشلاهنؤريفنورامتلهمعلا)لاقانبرىرنلههللالوسرابتاق

هلئالداظعةيؤريفيا«كبرةبؤريفنورامتالكلذك»لاقالانلق«ردبلا

ياثدورامتياليذلاوهونوريذلاوهاذهوايندلايفهلئالدىلعةدئازلا

قلخيىأ«ةرضاحمهللاهرضاحالالجرىلجملاكلذيفقبيالو» نوكشيال
لوقيىتحهريغلملكتهنأىربالو»دحاولكهبصخهناكةرمبهنوعمسيًامالك
«هتاردغضعبهرذفاذكواذكتاقموابذتأنالفنبنالفابمهنملجرلل

تغلبىنرغغمةعبفىلبلوقيفيلرففتملابرايلوقيف»ايندلايفهبونذيأ
ملايطمهيلعترطمافمهقوفنمةباحسمهْنيشغذاكلذكمهاميبفهذهكتلزم

ةماركلانمكلتددعاامىلااوموقانبرلوقيوطقنيشهحبرلثماودجي

موهلثمىلانويعلارظنتملامهيفةكشالملاهبتذحدققوسىنأتفمنيهتشااماوذخف

عابسيلانيهتشاامانيلالء>يفبولقلاىلعرطخبملوناذالاعمست ىرشيالواهبف
قليفةعيفرلاةلزنملاوذلجرلالبقيفاضعبمهضعبةنملالهأقليقوسلاكلذيفو

هلدحرخآيفذقنياسابللانمهيلعىر'أمهعوريفىلدمهعفاموهنودوهنم

ىلافرصتنماهبفنزحينأدحاليغنيالهنالكلذوهنمنسحاليختيىتح

لضنألاجلانمكلناوتئجدقاوالهأوابحرمنلقيفانجاوزااناقلتتفانلزانم

ىفعضاوملاةناغوهمضوميفانكيا«انبرموإلاانسلاجانالوقنفهيلعانتقرافامم

بلقنتنأانتحيف«هبرةرايزىلابهذدحسملاىلابهذنمللاقيمكةماركلا

ىنعمو.هجولااذهنمالاهفرعنالبيرغنسحثيدحاذه«انبلقنااملثمي

مهعايسأيفامالكقلخيهناىوسةطساوالبةهفاشملاةرضاحلا

نبنمحرلادبعانثدحةنواعمواانرمخأالاقدانهوعينمنإدمحأانثدحلاق



(١١)1

افودلةنجلايفنا»عهللالوسرلاقلاقيلعنعملعسنبنارعنلانعقاحسا

ةروصل>رلاىهتشااذأفءادنلاولاجراانمروصلاالا:الوءارشبام

برغنسحثيدحاذه«اهمفلخد

مزاحىلأنبسيقنعدلاخىلأنبليعامسانعميكوانربخأدانهانئدحلاق
ةليلرمقلاىلارظنفثيَعيبنلادنعاسولجانكلاقيلجبلاللادبعنبريرجنع

هتيؤريفنوماضتالرمقلانورثاكةنورتفبرىلعنوضرعتسكنا»لاقفردبلا

أولفابمورغلبقةالصوسمشلاعولطلبقةالصىلع|وبلغتالنأميداطتساناف

حيحصثيدحاذه«بورغلالبقوسمشلاعولطلبقكبردمحبحببدفأرقم

ىتيالاكهنينقيدادزب5امدحأولكاهكرديولئالدمظعانمنورهنورأىثعمو

نملكىرننومازتالريدشتلابنوماضتالىنعمو.ردبلايفةببشىندأهل

يفًاضعبضعبصقنياليأضعبضبظباليافرفختلابرأةيؤرلكأ
يفحديظفللارهاظىلعيرجلانكسزاجملانمكلذفةحازملابهللدةبؤر
قولحملابهييشتلابديحوتلا

ةماسنادامحانرمخأيدهمنبنمحرلاديعارمخأراشبنبدمانثدحلاق

هلوقيفليذلانعبببصنعىلبىنأنبنمحرلادبعنعىانبلاتباثنع
دنعكلنأدانمىدانةنحلاةنحلالهألخداذاف(ةدايزوىندحلااونسحأنيذاا)
فشكيفليلاةنحلااناخدتورانلانمانجنتوانهوجوضيببتملأاولافادعومهللا
ثيدملااذهىلا«هيلارظنلانممهيلابحأاثيشمهاطعأامللاوفلاقباححلا
هريغهعفروةماسنأدايهدنسأاا

ننهحرلادبعنعىلانبلاتباثنعثيدحلااذهةرمغملانبناماسىورو

لمحلقاسعلاىلعبجبهنافهتيآوأهتماركديزمنمىلارظنلادارملاو.ىلبلىلا
ةحضاوةنيرقهييشنلايفنأامسالوثدءحلاىفءاجمهوجولانحأىلعمالكلا



(١إل/)

ةريسمايندلاتاعاسنمةءاسيفاملالبخلامهبريطتةضورةنجلايفو»سمشلاك

رفصالاروفاكلانميهوسودرفلانمةعبارلاةجردلايهواهلولصيفماعفلا

راهنأاهيفالترهوجلاوردلانماداصحورفذالاكسملااهارتونارفعإلااهنان

اهنابضقورضخالادجرزلانماهلوصاراجشالااهلافاحىلعرخلاولسمعلاوداملا

اهرابناهللاالااهملميالاهراثوضيبألاٍؤاؤملانماهقاروأورمحالابهذلانم

يهفاهلعلغمرادشالاواملالخيفةدرطمةيراجيفدودخأريغيفيرجب

خفنتو.ةمحرلاحايراهيفقفخموراونالااهاشفتةفدصلاهذهىلع

بهذلانمنبأبينبمرصقهضورلاهذهيفوربسنملاوكلسملاحئاورايف

هنطابنمهرهاظىربرمحالاتوقايلاورضخالادرمزلاوءاضيبلاةضفلاورمحالا

ناحمفهمصينافصاوردقيالامةذللاورورمسلاومعنلانمهيفدرهاظنمهنطابو

اهنمرحفتتفرعنملاوكسلانابثكةضورلاهذهطيحبموالهأهلقاخوهقلخنم

ضارضرىلعيرجميهوةءغنرابنالاريرخلعيسي.راجشالااهبوهزتوراهنالا

:يمرضحلامامالالاق.اودنتفالايندلالهأهعمسولتونصبدجرلاوتوقابلا

ادعرأدعرلافصاقباحسدوعراهنكىرجبراهنالااهنحبثردو
اددضنماحلطوانامروالخبورهازضورلاوضورلاقنفضيف

رونعليئارسانعراوسناهنايلربخأديمناللادبعانثدحلاق

رانينملةلزئمةنجلالهأىند'نا»جرتهللالوسرلاقلوقيرمحنإاتعمس

عهللالوسرأرقمثةنسفلاةريسمهررسوهمدخوهميعنوهتاجوزوهنانجىلا
ةودغهبجوىلارظنينمهللاىلعمهمرتأو(ةرظانامرىلاةرضانذئمويهوجو)

ةقيتحالزاجمكلذفةيشءوةودغرادقملكيفهتمحرديزمرظننميا«ةيشعو

لجوزعهلوقلثمليوأتلاىفاذهفنولالولحمالوهلةهجالوزيحتيالذارظن

رمكيشعلاوودغلاةالصىلعةظفاحلايشعلاوودغلايدهجوو.ةرظاناهبرىلا

ليلدحضوأليادلاىلارظنلاوةمحرلادايدزاىلارظنلاناثرويايهنابثيدحلا



(/١)

(عوفرمرمحنبانعربوُتنعليئارسسانعهجوريغنمثيدملااذهىوردقو

هعئربفرحعنبانعدهاجمنعروثنعرحمأنبكلملادبعهاورو

لاقهمفريلوهوحنوردعنبانعبيركوباكلذبانثدحىنمرملالاق

حلاصينأنعشممالانعحوننبرباجانثدحىفوكلافيرطنبدمحمانثدح

ردبلاةليلرمقلاةؤرىفنوماضتأ»يعهللالوسرلاقلاقةريرهيبأنع

ردبلاةليلرمقلانورثاكيرنورتسجئاف3لاقالاولاق«سمشلاىفنوماضتأ

اذهوهلئالدىلءاوهتماركديزمنورثىا«هتيؤرىفنوءاضتالسمشلاويا

.كبريتايوا)ىلاع:هلوقزاجلانموىتلخلافصوبهفصوزوجيالهنالةنيرقلزاجم

بجولملاوثيداحالا.الؤهليواتبجينيتيالاليواتبجياك(كبرءاجو

لبقزوجمالاكةمايقلامويدعبةفصوىفزوجبالزيحتلانافدحاوليرأتل

راماكلتالالتتدجرزلاوواّوالانماهربانماهودمدقتةضورةنجلافو

ةنجلالهأاهيلاجِاهبهللامهصتخانيذلاالإاهيلارظنيناعيطتسيالرونلا

اهترساوةهزناهوذخمانيتابوروصقىلامينوصحنمكولملاجرخباكنيهزنتم
مطسيروناهولعيرهوجلاوردلابةكبتشمرمحالابهذلابةلومزمضيبالاٌؤاؤللانم
:ليقكس«اهناوأىف2صلاخاهرصخونيرهشةريسمنمىري

رجضنممسهبام.لريجهتبم.ررسسسلالاجحلايفنيئكتم

نمزلافورصنمنوبهريال.نمألاىفمهلامباطفارباط

نيعأنم-يرجيمهبارشنوعاريفىنؤتدئاوم

نسسانمهبامريمنمونيلولسعوفقرقنم

رفذالايكذلاكسملاةبرتيف.رهزلابتقرشأًاضايرقس
ردكنمهباموفصباوزافرفظلالكباوزافمهليبوط

رقبعلاقوفرضخالاسدن-لاورمحالازيرحلانممهسابل



(9٠١)

دجربزانسحابتنيزودحسعلابمروصقتيبدق

رهوجنمفرغروصقلاقوف.رينعنماهباوبأتبكحرو

ةميخةنحلايف(لاقلهللالوسرنأيرءشالاىو“يقأنك“ملاملاق

نروريامنمؤلللهأاهنمةبوازلكيفاليمنوتساهضرعةفوجمةؤاؤلنم

اليمزوتسءامسلايفالوطةردةميخلالاقةبوازلكىفنمؤملامهيلعفوطينيرخآلا

ِنيرخآلانوري١٠نمؤملللهااهنمةيوازلكيف

اقوسلةنجلايفنا»لاقركهللالؤسرناكلامنبسنأنعملمجرخ
احنودأديفمهلانوميهرجوِقاوُثحتُفلامشلا©.ربرقةعمجلكابنوناي

دتلهللاومواهأمهللوقيفالامجوانسحاودادزادقوميلهأىلانوعجريفالامجو

سدندسلاوفيثكلاقيفصلاجاييدلاقربتسالاو.(الامحوانحانعلمددزا

هنالهنالايفرضخالاصخوكالذللماشظانلامالكيفربرحلاوفيحنلاقيقرلا

شرنولةرصخلْاومرواداودلاودورظنلاددسضايبلانالرصبللقفاوملا

ةكيرالانالكئارالا-نممعارزيسلاوعاعشلاميجبكلذوداوسلاوضايبلا

ريغصلاتيبلاةبقلاوةقوفصملاةنوضوملاررسلاولاجحلايفٍيرسلا

عارصمفالآةعبراالخسرفيفخيبرةفوجمةردةميخلاسابعنيالاق
سابعنإنعةمركعنعةداتقنك“مامنعكراملانبهركذبهذنم

نأنعورداباكابابنوعبساهلةدحاوةؤاؤاةميخلاءادردلايأنعكذو

ضضفوجملاردلامايخلاصروحالا

ىانقلخفشرعلانمترطماةباخسنا»ةباورلاىفانغلبيذمرملالاق

أهتعسراهالاءيطاشىلعةمخةدحاولكىلعبرص2ةمحارلاتارطقنمروحلا

نعةميحلاهلتعدصناةميخلابهللايلولحاذاىتح«باباهلسيلواليمنوعبرأ
ةروصمممفاهذخايمدخلاوةكبالملانمنيقولحلاراصبأناهللايلواعلباي
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سباحلاروصقليقوةدانقهلاقسباحلافرفرلاونيقولحلاراصبأنعاهريصقدق
شرفلافرفرلاديبعونالاقو

نبنمحرلادبعنعربسمنايلعانربخارجحنبيلعانثدحىذمرتلالاق
افرغلةنجلاىفنا»ييهللالوسرلاقلاقىلعنعدعسنبناعنلانعقاحسا

يناييهنمللاقفىنارعاهيلاماقف«اهروبظنماهلوطبواهنوطبنماهروهظىرب

سانلاوليللابللىلصومايصلامادأوماعطلامعطأومالكلاباطأنا»لاقهللا
نبنمحرلادبعويفركقاحسانبنمحرلادبعو.بيرغثيدحاذه«ماين
ىدميشرقلاقاحسر

ىنأنعيمعلادمصلادبعنبزيزعلادبعنعراشبنيدممانثدحىذمرملالاق
نا»يكبيبنلانعهيأنعسيقنبهللادبعنبركبيبأنعىنيوجلانارمع
ةضفنمنيتنجةنجلايف نيتنجو.اهنمامهتويبوةضفنماهبببقفىأافامواهنا
اورافنينانببومهنيبامو.بهذنماهتويبراهبىأايعيفاموامهتين|بهذنم

حرصثيدحلااذهف«ندعةنجيفهيلعىأهبجوىلعءايربكلاءادرالامهجرىلا

هيلارظنينانممنامىلخلاتافصنعهمظاعتوهيلاعتناوىربالىلاعتهناىف

اهضرعةفوجمةردنمةميخلةنجلاىفنا»لَميبنلانعدانسالااذهبو
اذه«نمؤملامهيلعفوطينيرخآلاىراللهأاهمةنوازلكىفاليمنوتس
ينأنبركبوبأو.بيبحنبكمملادبعهمساينيوجلانارمحعوأو.حيحصثيدح
سيقنبهللادبعهمسايرعشالاىسوموبأو.همسافرعياللينحنبدمحالاقىموم

لاقهللادبعنبرباجنعنسحلانععساونبدمحمثيدحنممعنوألاق
عاونأنمفرغةنجلافرغبٌعربخاالا»لاقفموبتاذللالوسرانياعجرخ
هاظىربرهاوجلا تاماركلاوباوثااومعناانماهيفاهرهاظنماهمطابواهنطابنماهر

نوكينملوهللالوسرايانماوتناانيابانلمف«ثأرنيعالوثعمسنذأالام



(١١)

«ماينسادنلاوىلصوماعطلامعطأومايصلاموادومالسلاىثفأنمل»لاقكلذ

يتمأ»لاقكلذقيطينموهللالوسرايتنأانماوانيبابانلقف ؟ربخأسوكلذقيطن
هلايعرهلهأمعطانمومالسلاىثفادقَفهياعمالسملاهاخأقلنمكالذقيطينم

ةالثرهش'لثنموناضمرماصنموماعطلامعطأدقفمهعبشيىتحماعطلانم
ماينسانلاوىلصتفةعامجىفةرمخالاءاشعلاىلصنمومايصلامادادقفمايأ

0«سوجملاوىراصنلاودوهلا

ناملسنبحيلفانريخاهللادبعاتربخأرصننبديوسانثدحىذمرتلالاق
نوءارعيلةنحلالهأناه»لاقلىلانعراسيناءاطعنعيلعنملالهنع

ملاطلاواقفالاىفىقرشلابكوكلاوأيبرغلابكوكلانوءارتياةفرغلايف
ىشنيذلاوال»لاقنويبنلاكئلوأهللالوسراياولاقف«تاجردلالضافتيف
لاق.حيحصنسحثيدحاذه«ندلسرملاوقدصوهلوسروللاباونماماوقاهيي

لاقو(ةينبمفرغاهقوفنمفرغمهلمهيراوقتانيذلانكل)العولجهللا
تائرفلايفمثواوامعامفعضلاءازجمهلكلوأفاحلاصلمعونم١نمال)
(اوربضابةفرغلانوزجيكئثاوأ)لاقو(نونمآ

نوءارتيةنجاالهأنا»لاقيثربهللالوسرناهللادبعنبلهسنعملسملو
قرشملانمقفالايفرئاغلاىردلابكوكلانوءارتاكمهقوفنمفرغلالهأ
مرغاهفلييالءايبتالالزانمكلتهللالوسراياولاق+اههْيِباملضافتلبرغملاو
«نيلسرملااوقدصوللاباونمألاجرهديبيسفنيذلاولب»لاق

ىنأنعرمعنبنابلسانثدحدمحمنبحلاصانثدحمكحلايذمرتلاجرخو

ةفرغلانوزجيكئلوأ)ىلاعتهلوقيفيبلعهللالوسرنعدعسنبلهسنعمزاح
ةدجربزوءارمحةتوقابنمةفرغلا»(نونمأتافرفلايفمو)هلوقو(اوربصام
ةفغلانوءارتيلةنجلالهأناولصوالومصقاهيفسيلءاضيبةردوءارضخ

ف
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رمححوركبابأناوءامسلاقفأيفىنرغلاوأيقرشلابكوكلانوءارتتمابهنم

ضض؟اعئأومهنم
انواولاقرجحنبيلعوديعسنبةبيتقوهللادبعنبحلااتوبلاق

دوعسمنبهللادبعنعثرحلانبهللادبعنعجرعالاديمحنعةفيلخنبفلخ

ين!رمحةنوقا»نمدومىلعلىلاعتهللايفنيباحتملانا»لاقعهللالوسرنع

لهألسمشلاءيضتامكةنجلالهأمهنسحءيضيةفرغفلانوعبسدومعلاسأر

عللايفنيباحتملاىلارظننىتحانباوقلطناضعبلميضعبةنحلالهالوقيايندلا

.سدنسنمرضخبايثمويلعةنجلالهأمهنسحءاضأمهيلعاوفرشااذافلجو

«لجوزعلايفنوباحتملاءالؤممهابجىلعبوتكم

لاق2هللالوسرنأيلعثلانعيبطرقلاهاورارمعنباثيدحنمو

نييلعلهأنملجرفرشأاذافةنجلاىلانورظنينييلعةنجلهأنا»

نييلعلهأنملجرفرشألاقيفرونلااذهامنواوقيفههجوبةنجلاتقرشأ
ْ«قدصلاوةعاطلالهأورارالا

لهأنوءارتيلفرغلالهأنإ»لافّيُيىنلاناىردخلاديعسوألاق

.«اعناومهنمزمعوركبابأناوقفالايفيردلابكوكلانوءارتينييلع

نمرمأمنأاكلامعالاىفاهباحصافالتخابسحبولعلاىفةفاتخمفرفلاءالؤهو
.مهنمعوألكفداداربتاليوأتلاىلاجاتحيةئجلالهأىتدأىففالتخالا
ىنبويقابلاوأبهاذلاياةدحوملابرباغلاىورونيعلابىراعلاىورورباغلاو

._هرملاقاكهدعبلبرةيراصبالانعديعبهبورغوهعواطلاحبكوكلانأ

يذلاوهلوقو.ديعبلاىنمميةمجعملايازلاببزاعلايورو.برغملاىلاقرشملا

ريغنمنيلسرملاقيدصتوغلابلانامبالادارملانأهبنيباونمآلاجرهديبيسفن
للالاقدقولاحماذهوةنجلاىلعأيفمهاكنجلالهأناكالاوجلجلتوهّبآلاؤس



(67٠)

افوقوهلتابثلاوسنلالذبرعصلاو(اورعصامبةفرغلانوزجبكللوأ)ىلاعت

الوكلاومأامو)ىلاعتلاقو.نيبرقملاةفصهذهوةدوبعبواقلابهبدينمب

نامالالمحيفةيآلا(احلاصلمعونمنمالاىنازاندنعكبرقتىنلابةدالوأ

وهلمأكلاونيلماعلانيئمؤملارئاسىفألاهذهلاقيوألماكسلانامبالالع

نورقملاوراربالافلتخاايةباناملكيفنمل
نمقيلاعتاملنيلفرغةنجلايفنإ»جيتهللالوسرلاقسنألاق

«ريطلاهابشا»لاقاهنواخدتفيكهللالودرايليق«اهنحمنمدامعالواهقوف

مساقلاوباهجرخا«ىولبلاوعاجوالاوماقسالالهال»لاقهللالوسراينملليق

دمحمنبرهاطنإرهاز

نبهللادبعنعبويأيبأنعةداتقنعمامهانريخأكرابملانبالاق

اهكرببناجنوليخلاقانعنماهيفناوةنجلالهأناحيرديسءانملا»لاقورم

0ْالهأ

«بايثاوبئاجنلانعقتفنتىلوطةرجشنإ»افوقومةريرهىنأنعو
عوفرملاةلزنموهفىأرلاةبجنملاقيالاذهلثمو

لاقيندملانعمنبديعسثيدحنمتبإثنبيلعنبدمحأركبوبأركذو

هيلعهللاىلصهللالوسرلاقلاقرمعنبانععفاننعسنأنبكلامانثدح

ةرحشهللاقلخاموانحلابناحبرلاففحوناحبرلاباهفحةنجلاهللاقلخال»لسو

أدغاذاءامسلاةكشالمهيلعيلصتلءانملاببضتحملاناوءانجلانمهيلابحا

.حصيالركنمثيدحاذهيطرقلالاق«حاراذااهنكشالميأضرالاهسدقتو

ىلصهللالوسرناثيدحلاضياءاج(تلق)فرعيالدحاوريغهدانسايفو

يفواهتيحلوهسأريفهلعجيلجرلانافحصناوءانحلاةحئارهركيلسوهيلعهللا

نطابلايفزاجوهلجررهاظواهدبيفالهندبنمىنجمعضوم



(11:0)
تسب

ديزيانثدحالاقيلعنبورمعوةفيلخنبدمهانثدحليامشلاىفىذمرملالاق

لاقلاقىدبلاانامنعىأنعنايحنعفاوطلاجاجحانثدحلاقميرزني

لاق«ةنجلانمجرخهنافهدربالفناحبرلاةدحاىلعااذا»لهللالوسر

ثيدحلااذهريغنايلفرعباليذمرتلا

بايثلاوبياجنلاىلعقفنتىنوطةرجشناًاضيأيورليقو
نعانربخاىرصبلاادقاونأنالجعندمحمىثدحدعسنبثيللالاق

ءايبناباويلةمايقلاموبلاجرنيتأيل»لاقتتهللالوسرنعكلامنبىنأ

«روننمرءانمىلعنواوكيهللادنعملزانمءادهشلاوءايبنالامهطبغتءادهشالو

ىلاسانلانوببحبوسانلاىلاهللانوبحبنءذلام»لاقهللالوسرابمهنماولاق

سانلاىلاهللابيبحماذههللالوببرابانلق-«ءاحصنضرالايفهللنوشوهللا

اذانركشملانعمهنوهنيوفورعملابمهنورمأي»لاقهللاىلاسانلانوببحبفيكف
واءوسةمتاغمهلنكتملنالزالايفمهبحاللانارهظىأ«هللامحامهوعاطأ

لضفأءايبنالانالءالؤممظعنعةيانكلاءايبنالاةطبغينعمو.مهيلعمعنامهمحا

يفردكالوهلثيملا«لاجلاردكتمىنمتملانالهريغةلزغكةلزغمدحاىنمتيالو

ةليوطابنالاهسفنيفدزتوصقتتاهنافةينامزلاامأةيلادتعاوةينامزةعاسلاو

ةمسقبكالذوريصقلاليلاوريصقلاراهايفةريصقوليوطلاليلاوليوطلاراهسلايف
اماو"ةعاسرشعىتالاهدحوليلاةمسقوةعاسةرشعىتنلاهدحوراهنلا

ةعاسنيرشعوةعبراًاعمراهلاوليلاسقيلبصقنتالوديزبالفةيلادتعالا

نامزيفليلةرشعاننثاوًاراهنةرشعانناةجردةرشعسمخةدحاولكةيوتسم
اهدحانمصقناموليلاراهنلانموراهليللانمصقنيفهريغىفاماولادتعالا

لبلالهنالرادقمكلذوةيلادنعالاتيبلايفدارملانارهاظلاو.رخآلايفدازي



(0١١٠١)

.لتاقسملافهنوهنشينيحليق(مولعمزرملكوأ)ىلاعنللالاقراهمالوةنجلايف

(ايشعوةركباهيفمهقزرمللو)العولجهللالاق.يشعلاوةادغلارادقمليقو
ليلارادقمنوفرعيامئاوادباروثيفمهامناوراهالوليلةنجلايفسيل.املعلالاق

يزوجلانباجرفلايبأنعيبطرقلاهركذباوبالاحتفوبجحلاءاخراب

ليامثلابحاصىذمرتلاىسيعابأسيلومكحلايذمرتلاهللادبعوأجرخو

لوسرابلجرلاقلاقةبالقىنأونسحلانعنابأثيدحنملوصالارداونيف

باتكلايفركذيهللاتعمستلاقاذهىلعكجيهامولاقليلنمةنجلاىفلههلل
نيبليلاتلقف(ايشعوةركباهيفمهقزرمهلو) حنوالورلاقفيشعلاوةركبلا
ودغلاىلعحاورلاوحاورلاىلعودغلادريرونوءوضو»امناراهالوليلكانهسيل»

«ةكنالملامييلعاستواهيفنواصياراكىنااةالصلاتاقوألايادهلافرطمهنتأتو

رشعكلذوةجردنيسمحوةئامىلاصقنلايفىهتنيراهنلاوليللانملك

ةجردلاوةرشعونيتئامىلاةدايزلايفوةجردةرشعسمحةعاسلانالتاعاس

نمحرلاهللامبةطسوتمةءارقةدحاوةرمأرقتامردقةقيقدلاوةقيقدنوتس

ىلارثوكلاكانيطعأاناميحرا هللاوهلقمبحرلانمحرلاهللامسبوأةروسلارخآ
هللاالإهلإالتارمسمخأرقينأوأتاملاصلاتايقابلاوأةرولارخآىلادحأ
ةلاعسلردامهيفأرقياماهردقوةقيقدةثاممستةعاسلايفو

ةلدتعملاةعاسلاوةرمىفلاسفنتياموأنمليمرهسةعاسلارادقماضيأاولاقو

ىفةجردةرشعسمةعاسلكو.اهرادقمفلتخيالواهددعواهنامزأفلتخم

وي صقلاذاواهددعدازراهنلادازاذاوةءاسةرشعاننثامويلكيفولادتعالام

ايناصقنوراهنلاوليللانملكةدايزبسحباهردقفلتخيةنامزلاو.اهددعصقت

اذاو.كلذكادباراهنلايفوةعاسةرشعاتنثاادباليللاىففاهددعفلتخيالو

اذاو.ةيناثةقيقدءزجلكناك|١زجنعتسةقيقدنيتسنمةدحاولاةقيقدلاتمق



1١

اذاو.ةئلاثةقيقدءزجلكناكًاءزجنعتسةيناثلانمتسلاهذهنمةدحاوتمسق
اذكهوةعبارةقيقدءزجلكناكًاءزجنعتسةثلاثلانمتسلاهذهمةدحاوتمسق

ىلاعتهللاالاكلذةقيقحلميالو

0توقايلانهاكضيببياجىلعنوروازمتيةنجلالهأنأ»لهنعءاحو

ءىجبهناوربطلاولبألاالالكألاةدودعملاىأمناهبلانمةنجلايفسيلو
لجرلاقهناو«ناوخالاىلااوقاتشااذااذهبرسىذاحبىتحاذهريرس

سيل»لاقفموننمةنجلاىفلبفايندلايفاننيعأهبرقتامممونلاناهللالوسراي

مهسمالا)ةيآلاتازنفةحاررمالكااهيفبعتالهنالاهيمونالىأ«بوغلاهبف
يفناكامبناثدحتبواذهءىكتيواذه.يكتيف(بوغلاهيفمهسمبالوبصناهيف
للاانوعدفاذكمضوميفانكانلهللارفغمويىردتأهبحاصلامهدحالوقفايندلا
«انلمخي

ال»لاقةنجلالهأمانيأهللالوسرايليقهللادبعنبرباجنعىنطقرادلالاق

0اهفتومالةنجلاوتوللاخامونلالاق

ةماركلابمهيلعمقأوةنحلاةنجلالهألخداذاوهللادبعنرباجلاق

«اهيلعنودعقيةحنجااثورتالولوبتالرمحاتوقابنممطويخمهنءاج

نوئؤيمهناوتخبلاواياطعلاىلعنورميمهناةنجلالهأميعننمدجبلاق

ثيحىلايعتنيىتحاهنويكريفلوبتالوثورتالةمجلمةجرسمليخبةعمجلاموي
مئاهبنماهيفسيلهناريطلاولبألاالامئاهبلانمةنجلايفسيلىنعمو«هللاءاش
ايفليخلادوجوىفانيالفماعنالاةميهمكلتاحأهلوقيفةدورعملالكالا

اهيفدبعتالاهنالةنجلاىفمثغلاناضيأىفانيالولكالاوحبذاتيلاهنال
لكأىعتشانمو.لكإلل

6ةنجلاباودنمهاا»لولالوسرلاقرمحنإانك“هحامنمالاق
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نماهناقىذالااهنعاوطيماوزعملاىلااونمحا»يتيبنلانعرازعلاركذو

ىفىعرهنالامظعىمساءاوٌميظعحببهانيدفو)ليزمتلاىفو«ةنجلاباود

0اهنعهللاىضرسابعنبانعىوراماعنيعبرأةنجلا

لنالوسرةقانوحلاصةفانومهارأشكشيكلااذهةنحلاو

سيّملبدهدهولازغلاوناملسةلءوريزعرامحوفهكلاباحصابلكوهتلغبو

لحعوليئارماىنبةرقبوقارملاوفسويبتذوسنويتوحوليخلاوتوحلاو

ْتودلاىحابارتنوكتايندلاناويحرئاسومهارا

اهرودوروصقلنيباهيعالم١ًالزانتمالعتانجذبحالأ
ثيحنماهنسحوةماقاتانجىهوانسحهذهتذسحهناقتحمهنافاوبتنا

تنسحواهروصقنيبأينمبعملعضومتنسحاهيلعنسحرصقالباهلزانم

االةماقاتانجنبلكنهالنانجلاميمجندعتانجبدارأرودمفرباهرود لاحمر

مبعنلاتانجوىوأملارادومالسلارادودلخلاراداهلكاهنامكاهيف

نمعاهربملىتااهللارادىهندع3لسوهيلعهللالصهللالوسرنعىور

هللالوقيءادهشلاونوقيدصلاونويبنلاةثالثريغاهنكسيالرشببلقىلعرطخنملو

«كلخدنملىلوطالعولج

ةنحلاىفرهنرساندعليقو.ةنحلاىلعةلضفمةنحلاىفةنيدمىهليقو

(ميظعلازوفلاوههلوقىلا نينمؤملاهللادعو)العولجهللالاقهنافاحىلعهنانج
وهفهنعضارءالومنالعاذادبعلانارهاظلابحبربكاهللاىضرناينعمو
هطخابملعنمهنافهنودبالاضرااعماهبذذليومبعنلانمهاراممهسفنيفركا

هذلاهلدجيملومعذلاهيلعتصغنت

هللادعوامم.ىثشىلاعزانتالويشىلايشنحمطنالءايلوالاضعبلاق

نينمؤملاةرمزيفرشحاناوىنعهاضرىلاعزانتوحمطتمكةماركلاراديف

هدءانع



(/١)

ىضرتالانلامنولوقيفميضرله»ةنجلالهاللوقيلجوعهللاناىور

لوقيفكلذنملضفامكيطعاانألوقيفكقلخنمًادحاطعتملامانتيطعادقو
ٌؤاؤانمرصقةبيطلانكاسملاليقو«ادباكيلعطخسأالفىئاوضركبلعلحأ

رضخادجريزورمحاتوقابوضيبا

نوعبسهيفةدحاوةؤلؤانمرصقبيطلانكسملا»نبهللالوسرلاق
لكيفءارضخةدجربزنمةفرغفلانوعبسرادلكيفءارمحةتوقابنمرادفلا

دئاوملانمفرغلايفونيعلاروحلانمءاروحشارفلكيفسدنسنمشارفةفرغ
عاملاوماعطلايفةوقلانمىطعيوهفصينادحاردعالامةبرشالاوةمعطالاو

نزملاوفوخلانمةمالسلاودولخللنهلكهتانجلاو«كالذىلعىنأيامبارشلاو

ابجراخىلااهنعلاقتنالابةنجلانعلحربالفمعنلابةنوحشمونينمؤمللىوأمو

نموأودبىلاودبنمايندلايفلحنرباكةرضملرخآىلاعضومنعلحنربالو
ذالمىلانويهذيامناورضمفدواعفنليصحتلنانجىلااهنمواروصقىلانانج

توملاحبذثيدحرممكتوللاباهنعنولحربالو.نوعجربورخا

راصاذا»ملسوهيلعهللالصيبنلانعرمعنباىلاهدنسبىراخبلاظفلو

رانلاوةنجلانيبلعجمىتحتوللابءىجرانلاىلارانلالهأوةنجلاىلاةنجلالها

لهأدادزمفتومالرانلالهأايوتومالةنجلالهأايدانمىدانيمثحبذي5:

«مهنزحىلانزحرانلالهأدادزبومهحرفىلااحرفةنجلا
اذادملسوهيلعىلصهللالوسرلاقلاقىردخلاديعسىنأىلاماسمظفاو

رانلاوةنجلانمبفقويفحلماشبكهناكتوملابءاجيرانلارانلالهأوةنجلالهألخد

تولااذهمعننواوقيفنورظنيفنوفرشيفاذهنوفرعتلهةنجلالهأايلوقيف
توللااذهمعننواوقيفنورظنيفنوفرشيفاذهنوفرعتلهرانلالهأايلاقيمث
تومالبدواخرانلالهاانوتومالبدولخةنجلالهأابلاقيمثحبذيفهبرمؤيف
موةلفغيفمهورمالاىضقذاةرسحلامويمرذناو)بلهللالوسرارقمث
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ةنعديجسينأنعيذمرتلاظفلمدقتو.«ايندلاىلاهديبراشأو(نونمؤيال

ةنجلانمبحلمألاشبكااكتوملابىنأةمايقلامويناكاذاوسوهيلعهللالص
ًادحأنأولوةنجلالهأتاسلاحرفتامًادحأنأولفنورظنيمعوحبذيفرانلاو

حيحصناحثيدحلاق«رانلالهأتاملأنرحتام

ندمنعراشبنبدمانتدحةددشيلأنبركبوباانثدحهجامنبالاق

ةمايقلامويتوملابىنؤي»2للالوسرلاقلافةربرهيبانعةملسيبانعورمع

ةنلالهأابلاقيف»نبحيحصلايفاكرانلاوةنجلانمبىأ«طارصلاىلعفقويف

رانلالهاابلاقيمثهيفميذلاميلاكمنماوجرخمنأنيلجونيفئاخنوعاطيف
نوفرعتلهلاتقيفهيفمىذلامهناكمنماوجرخمنانيحرفنبرشبتسمنوعلطيف

«مسنارلاقدةنجلالهألهلثمردقيورانلالهأوأرانلاوةنجلالهأ١٠يا«اذه
ليقةنجلالهاللثمرتقيوالهاوأرانلاوةنجلالهألاقيأتوللااذهيأ
تومالنودجتايفدولخامهسلكنيقيرفلالاقيمثطارصلاىلعحبذيفرمؤيف3
راثلاوةنجالةلءاشلاةرخآلاىهورادلاهذهيفيأ«اهسف

ةبيتقانثدحاذكهلوؤيهنافحصنافًاعوضومهارأاًثيدحيذمرتلاركذو

٠نأةريرهيفأنعهيبأنعنمحرلادبعنبءالعلانعدمحمنبزيزعلادبعانربخأ

دحاوديعصىفةمايقلامويسابلاهللاعمجب3لاقسوهلعهللالصهللالوسر

بتيالألوقيفنيلاعلابرمهيلعملطيمث لثميفنودبمياوناكامناسنالكم
نوعبتيفهرانرانلايحاصاوهريواصتريواصت7بحاصاوهبيلصبيلصلابحال

ةكئالمنمكلميأ«نيالابرمهيلعماطيفنوملسملاىقبيونودياوناكام

ذومنكمهللاذومننولوقفسانلانوعزتتالأ»لوقيفضايعهيلعصنكنا
ىراوتيممهبليوممرمأيوهوانبرىرتىحاناكماذهوانبرللاكنمهللا

هللاكمهللابذوعنكنمللابذوعننولوقيفسانلانوعبتتالألوقيفمهملععلطيو

"ْ
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هللالوسرايءارنلهواولاق«مهنشبومهرمأبوهوانبرىرثىتحانناكماذهوانبر
كناق»لاقهللالوسرايالارلاق«ردبلاةليلرمقلاةيؤريفنوراضتلهو»لاق

انألوقيمثهسفنبمهفرعيفملطيمثىراوتيمثةعاسلاكلتهتبؤريفنوراضنالل

باكرااوليخلادايجلثمنورميفطارصلامضويونومسملاموقيفينوعبتافكبر

تالالهلاتيفجوفايفمهنمحرطيفراثلالهأىو2ملسهيلعمطوقو

ىحديزمنملهلوقتتالتمالاقيفجوفاهيفحرطيمثديزمنملهلوقتو

تلامثضعبىلااهضعبىوزأوهمدقايفنمحرلامضوادهيفاوبعوأاذا
اببلمتوللابىتأرانلارانلالهأوةنجلاةنجملالهأهللالخدأاذافطقطق

نوعلطيفةنملالهأايلاقيمثراثلالهأوةنجلالهأنيبيذلاروسلاىلعفقويف

لاففةعافشلانوجرينيرشبتسمنوءاطرفرانلالهأاي.لاقيمنيفلاخ

وههانفرعدقءالؤهوءالؤ»لوقفاذهنوفرعتلهرانلالهالوةنجلالهال

دواخةنجلالهأايلاقيمثروسلاىلعاحبذحبذيفمجضيفانبلكويذلاتوملا

رشعملوقف.حيحنسحثيدحاذه«تومالدولخرانلالهأايوتوماال
ملسوهيلعهللالصهعنييذاكلالوقأطخلاهجوةيبهولاةيضابالاباوصلالهأ

فرشيىأبرلامييلعملطي لهأنعمهلوقوناكسملانعىلاعتلاعناكمنمهيلع

دهبراتتسالاوراصباللروهظلانعهللاىلامتىراوتيمهوقوانيرىرنىحةنلا

همدقمضيموقوينوعتأىاعهنعموقومهلفكنبيأهسفنمهفرعيمظوقوروبظلا

هلعهللاىلصهنعةريرهىلأنعثيدحلاحصناوهمدقلجأنمىوزمتفرانلايف

وهرللانمكلذبرومأءكالمهمدقمذاولاوملفثكنلاويراوتملاوفرشلافإسو

هرمأهنالهللهكهبسلقيلحتلاوفيرعتلامقهبوهنوعقبيذلاوهوهتيؤربواطلل
دارملامثداضم.ودلانمابيفالوالفااخماضروةمحرثكالمهناليوزُتامناو

ثدحلانأححصيإامماًضإأاذهوسانلانوهزدتالاهلوقوهمهتبليومرمأي
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مثديحوتلاىفحدقيالهنأالإ.نثنيحتبثتلابفيلكتالهنافبوذكمىأعوضو*

اذهلبق.ثيدحلايئاطوخددعباهنمجورجلاةنملالهأفاخمفيكلاقيدقهنإ
دباللباتعلاوفوطلاءافتنافحصنافباتعالوةنجلالهأىلعفوخالهنأمم

مهلاردغضعبنماذكاولعفتملةنجلايفهلوقدعبواذهدعبوهامنا

نعةيطعنعقوزرمنليطفنعيأانثدحمكونبنايسارولاق

نيبفقويفحلمالإشبكلاكتولملابىؤيةمايقلامويناكاذإ»هعفربديعصيأ

نأولوةنجلالهأتاملاحرفتامًادحأنأولفنورظنيمهوحبذيفرانلاوةنملا

نحثيدحاذه«رانلالهأتامنزحتامًادحأ
نأكلامويروثلانايفسةمئألانمملالهأدنعبهذملاويذمرتلالاق

كلذوحنومدقلاوةيؤرلاثنداحأنأمريغوكرابملانباوهنييعننايمسوسنا

اذهفيكلاقيالورسفتالواهبنمؤيوىورت

لعهللالوسرىلعبذكينمتاياوركرتباوصلاوًاطخاذهلوقنو

نأهللاىغقنمبمدقلاليوأتامأوليوأتابريسفتلاباوصلافبذكلانكيملناو

نأحصيوهبرانلاءاوزناهيفٌركذييذلاثيدحلااذهريغيفحضاوفاهمفنوكي

هرهقاذاهيلعهمدقعضولاقيديزملابلطنعاهرجزىنعممدقلامضونوكي

نونفيرانلالهاوةنثحلالهانأمعزينمىلعةلدأنارقلاوثيداحالام

ةلزهعملاوةيرعشالاونحبهيلعانتفنااذهوامهلهأنعنيتيلاخةنجلاورانلاىقرتف

نمنودحوملاةاصعلاايفنوكيرانلانمايلعلاةقبطلانإنولوقيةبرعشالانأالا

ةاصعلانيدحوملاجورخمداقتعالةيلاخىتبتفاهريغوةمالاهذه

نامزرانلاىلعينأي»يماعلانبورمعنبهللادبعنعهدنسبرازعلاىور

؛الأعوضوموأأطخوهوفوقوموهاسنلقو«دحأاهيفسيلاهماوبأحابرلاقفخن
يأرلابلاقيالهلثمنأونودحوملادارملاليقناف.نيدحوملاصخبملومعهنأىرت
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ليبنلاهلقيملوأطخوأعوضوماضيأانلق

نوكيفيكفمجريغوهوهلملصاملاويردصملاىنعملاتوملابدارملاو

هيمسيوتومللهبلثمتوللاريغللانماقيقحشبكلانأباوجلا.حلمأاشبك
تملاهنأنيقيرفلابوقيفيقليوتول

مالسلاهيلعتوملاكلمنالحلمألاشبكلاكتوملابىتؤيامناويبطرقلالاق

ىنأ ةسرأهتحنجأنمرشندقحلمأشبكةروصيفمالسلاوةالصلاهيلعمدا

حاجفالآ

نا»(ةايحلاوتوملاقلخ)ىلامتهلوقيفىباكلاولتاقموسابعنانعو

ةابملاوتامالاهحيردجيفءيشبرجبالشبكةئيهيفتوملانامسجةايحلاوتومل
اهنوكريمالسلامهيلعءايبنالاوليربجناكىتلايهوءاقلبىثناصرفةروصىلع
أطتالويحالااهحمردجبءيشبرماللغبلانودوراملاقوفرصبلادماهوطخ

ميلكةنخجلالهأملطيفيكتلقناو«يرماسلاذخأاهرثأنموىبحالاءىشىلع
لكلزمنملبةنجلاروسنمفارشالاىلعهللامردقيتلقشبكلاةيؤريف
ةنملاروسنمىلعأهلزممنأىلعهاريفهعضوميفوهوطقفهرسدبمفربلاعدحاو

جزمملاليقوداوسوضايبهيفحلمالاو.افامشرودلاهللعجوأردابتملاوه
مركألاهرمابوييَكيبنلايدينيبءايركزنبىبحيبهحباذوضايبلاعصانليقو

ماحزلابةبؤرلانعمنملاباضعبضعبرضينوراضتو.مالسلاهيلعليربجهحنذيلبقو
لاقف(ندعتانجيفةبيطنكاسمو)ىلاعتهلوقنعبهللالوسرلثسو

ةدرمزنماتيبنوعبسرادلكيفءارحةوقاينمارادنوعبسهيفؤاوانمرصق»
ربرممتبلكيتيبفلانوعبس.رادلكيفرادفلانوعبسةياوريفوءارضخ

نمعلاروحلانمةجوزشارفلكىلعنوللكنماارقنوعبسرإرسلكىلع
تبلكيفوماعطلانمانولنوعبسةدئاملكلىعةدئامنوعبستيبلكيفو
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ِممجأكلذىلعىنأيامةوقلانمةادغلكىفنمؤملايطعيوةفيصونوعبس

دجربزااوؤلؤالانمروصقاهناةبيطنكاسميف»رخآلاثيدحلاىفو
1دواخوهماقأياندعتانجيفرمحالاتوقايلاو

لاقةصوصخةنجىلعناقلطتاياكةنملالعندعتانجوندعةنجقلطياكو
ريغاهنكسيالورشبباقىلعرطخمالونيعاهرتمليلاهللارادندع»كب

«كلخدنملىنوطىلاعتوهناحبسهللالوقيءادهشلاونوقيدصلاونويبنلاةثالث

ىلعبابفالآةرشعهلةنجلايفرصقندعةنجوهنعهللاىضررمعلاق
60نيعلاروحلانمافلانورشعوةسمخبابلك

«ندعابكةنجلاوةنجلاءاممأنممسا»ندعتانجيرصبلانسحلالاق

.صاخلافرعلابحالةغللاوةيالايفدارملابسحميا

ايندلامايأنممويلكوفبابلكنممهيلعنولخديةكمالملانأىوربو
ندعةنجنملجوزعهللانمفحتلامهعمةرمةرشعثالث

تاوصاونمعلاروحلاتاوصابدزلتلامظنلايفةروكذزللابعالملاىعمو

لكرماكىفوطةرجشاهبىنغتايندلايفاهنوبحماوناكتاوصابرجشلاوةكئالمل

هوركمالبهوبعلالاابملنوهلشيالاضياومهجاوزانيعلاروحلاممنوبعاللاوكاذ
ناوندعتانجنملامشالديوهونالزذلانوديصب-كلذنمومرحالو

اهرودوهلوقهحجربوضبلدبفبعللاعضو«دارأ

اهروبنوالعرفابيفقالت.اوهلايفدللاةرقنماروت

ءاوهلايفتاقلعمهللاةردقبتعفتراروصقاهروصقضمبوااهروصقنميأ

ءاوهلايفاهناعماهواهقوفنمةقالعالواهنحننمةدمأالبالعولجهللاةردقب

راجشالااهاذكوراهنالاوشرفلانمهقحت7ام

«اهنحتنمدامعالواهقوفنمقيلاعماهلسيلافرغةنجلاىفنا»كجلاق
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لوسرايليق«رعطلاهابشأاهلولخدي»لاقابلهأاباخدبفيكهللالودرابليق

 ىونبلاوعاجوالاوماقسالالهال»لاقيهنملهلل

يلودارأاذاةحينفلااهللاقيافرغةنجلايفنا»يكبهنعو اهانأاهيتايناهشلا

ةغيصوفالةعبرأاهعماهعباصافارطأىلعموقتءاروحاهموىأتفاهادانفليربج

قلطمكاذكوةدحاوالسنكالذو«رماحمياهلربواهئاودواهليذنامحب

اطأطهيلععولطلاهللاىلودارأاذاةنجلايفشارلافرشرنلا ىوّتسااذافخانملارمعبلاك

درجلنيشيدحلاركذامباو.يهنشبامردقواضرالاو.امسلانعبامردتمفتراهيلع

يوراكءاوهلاىفهبراطدارأنامعندمعلاوةقالعلامدععمالءاوحلايفعافترالا

تامهلموالقاوعةنجلاءايشالعلوهبراطيلولاهلعسلجاذاءيشفرفراأنا

لقعيفبكارلاهرمأواهبنارمطلاديربنمأهللاهمحلافرفرلاىلعسلجاذاف
كديرايناكماعانملوقيفهيلاءيجيفندغلارهتشيهناىورباك.لثتميوعمسيو

مجريفبرشيفهيلارمطيفقيربأنمبرشلاديربهنأايورمدقوهللالوقيف
اهفناوضرلاةضورامللاقيندعةنجىففنصملااهركذيناةفصلاهذهو

هذهىفوةماعدالوةقالعالءاوهلاىفهللاهنيئارضخالادرمزلاوتوقايلانمروصق

لاقيودعيالوىصحمالامٌشرملاورامااوررسلاوراحشالاوراهنالانمروصقلا

ةروصقمنوعبسهلو>ةماعدالوةقالعالبءاضيبةردنمرصقناوضرلاةضورىف

ةفافشىهورمحالابهذلانماهقاروأورضخالادجربزلانماهنابضقراجشااهيف

ىكملابطرااواؤلاسئابلاهئاصغأىفورونلانمىظلتتاهءاروامرعستال
رهوجلاوردلااهاصحرغنعلاورفذالاكسملانمهضراوضرالاىلعاهعامش

مهلمضقلانارانم.اهلاجحوريثعنمايئاوبَأف اهتروط
نماهباوافاهروهنواشرفابولاةردقبءاوطلىفةنجلاهذهتناكاذا

اذه-نااهيفبوتك_!|اهراطسانارفعزلانمويرطااروت-لابةنيزملااهتودبورعنع
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هنموضغاانارفعزلانمابااححورينعنماهباوأوأنالفاروصقلاهذهنأاهيفتيبلا

ليقلاححلاوءاوهلاىفقيلعتلانمةفصلاثالتبروصقلاكالتىنعأاهنوكلروطسلا

باشضخلامضوملاجحلالاقبوسورعلاعضوملاقيوروتسااوبايثلابنيزتبابقلا

ريرحلانمروتسوشرارفعزلانميشواهيلعرمنملانمبابقيفنودلجملاقيو
نمهيلامينيعأدمنوزظنيمهفضيبالاولؤللاورضخالاسدنسلا»يشومرجالا
نعلاجملامراصبأبجحباموةماركلاومعنلانممهالوأامىلاوةنجلارظانم

ْكاردالا

لقالاولاعتسالازرئاجوهوركسمرمغلالحرهاطنارفعزلانأٍلعاو

سرمكعادالجرلاندبوةعفنموأاهجوزاةأرملاندبهبندبلاخيطلتوبرشلاو

ندبلاةلمجووهورعشلاوهببايثلاخءطاتوةيصعمسيلاممكلذريغوءاودو
ةلازاىفهتركذامناوهبلوقأتلوكالذدهعيملوركسمهناانموقضعبركذو

رشنافبلاغابتكلاابلجؤمفتافغفدراابهيفثحبلاناةينىلعضارإلا

امرورضخارحفرنهلٍدرمَزرصقنييلعبابىفو

ءايلوالانميلولكسلوأمِظَعدرمزلانمعوأرصقسنجنييلعةنجىف
رععرهاظلارضخنطابلاءارمحفرغرصقلاثالذلدرمزرصقنويلعمهازنمنيذلا

تاجردلاىلعأنويلعلاقيهللايلوىلااهدوعزوجبوابلخدمهنالبابلابةنجلانع
لجنمحرلاشرعهفقسرصقلااذهلاقيونويبوركلانكسبثيحعوفرمةنجلاىف

فال١ةعبرارصقلااذهلوهلالج ةعمرمرمحألابهذألانمةفرغفلانوعبسوباء

نمقدارسوعلاتافارشىلعماعةئايسخخةفرغلكعافترارضخالادجرزا

اهفارطأواهفتسىربوروننمةبقةفرغلكقوفرضخأدرمزنماهنلاطببهذ
ض.اهنمهيليامىرباك
اهررئواهنمرابةللكم|دجرئزَودجنمهنرسأ
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نمرصقلاكلذيفهللايلوةرسأوأهيفيتلاةرسألايأرصقلاكلذةرسأ

لءافبئاناهريثوواهنماهنوكلاحاهدهممردللابةلخمنيميظعدجربزوبهذ
لاقيقالفصوىلعقواحملادهمملاياأطوملاربرسلاسنجرمثولابدارملاوةللكم

لاقضيبالاردلابةلاكمرضخألادجرزلاورمحالابهذلانمرمصتلااذهةرصا

(نوامعياوكابءازج ىلاعتهلوقىلابرسمىلعنيثكمم)العولجهللا
ةنوقابنمدومعىلعةنحلايفنونوكيهللايفنيباحتلانا»لاوهنعو

مهلسحءىضبرضخالادجرتإلانمةفرغفلانوعبسدومعلاسأريفءارح

قرمتسأوسدنسنمرضخبايثمهيلعايندلالهالسمشلاءيضتاكةنجلالهال
«نايفنوباحتملاءالؤممههابجىلعبوتكم

هيفىلاعتهللاالاهضرعمبالناجرملاوردلاهاصحداوةنجلايفليقو

يساركاهئارونمورهاوجلابةلاكمروننمربانمهيلعضيبالاكسملانمبيثك
ذاكلذكمهاميبفيماركلاىلعءادهشلاوربانملاىلعءاينالاسلحتفروننم

يقتلاوةماركلارادكلحأوهمعنيلعموهدعوجقدصهللاناايدانماوعمص

نوعجربمثهللاءاشامنيذذلتماوقييفدهاشيملورطخيماممديزملابابمللحتميم
ملزانمىلا

اهربالاراصيالالعقدخباولبارلالثمةلقاوت

ىلعالاهيبشناذهوبارسلالثممماولهناردجلوصاوهورصقلاكلذدعاوق

نملدبمفرلاباهريصبورتاغبكوكهناكولعلايفهدعبلراصبالاىلعقديىلدال

ىوتلارصبلاياراصبالاكلتريصبالايأاهريصبالإرميةكردياليافوذحم

الإهلانيالودحأهلاثينأدعبيهناراصبالاىلعهنقدىنممنوكينأزوجيواهنم
هلقةريصبهرصبعمهلنمالايأراصبالاةريصبوذ

نطابلارمحاهفرغودرمزنييلعروصقناةدايزوةنالثلاتايبالالصاحو
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بارسلاكعماولالوصاوردلاباهؤطاومةلاكمدجربزودجسعاهترساورهاظلارضخ
دعاوقلاقوفامفيكفكالذكاهدعاوقتناكاذافًادجةعذترماهئاغصمءاهدمب
مدقتملارععبلاوأسرفلاىلعءاشثيحىلااهنمريطيفوقدسلاوناطيحلانم

ءاشاممهريغىلعمجريوأهيلعبهذامىلععجربوفرفرلاىلعوأاعفصو
مفرلاالذبًاذزإتمهجاوزأنمءاشنمممهضفخبوفرفراأىلعلهأيفىقييوا

ىأهبفرفريلولاهيلعدعقاذاءيشفرفرااوالامشوانيكيرحتلاوضنخلاو

ءاولايفكرحتفرفرومقترارثاطلافرفرلاقيانيعوالامشولفسأوقوفكرحم
هيلععوقولاديربءيشلالوحهسيحاجكرحفرفرو

نييلوالانيتنجلايفركذذاشرفلانمًارطخمظعأفرفرلامكسحلايذمرتلالاق
فرفرىلعنيئكتمنيترخآلايفركذوقربتسانماهنئاطبشرفىلعنشكتم
اًيحاذكهواذكهراطيأهبفرفرهيلعرقتسااذاىلولارقتسمفرفرلافرضخ

كرحبوكلذريغوأنيتلخمرانيتيراسىلعطبربلبحوهويازلاوءارلابجازملاكديرب
هللالوسرناجارعللاثيدحيفانلىورو.هببرضييأجربوأمفدبيأجزم
شرعلادنسىلاهبراطوليرعجنمهلوانتففرفراأهءاجىعتنملاةردس2الب

ريوينضمىلراطهنأ»ركذف ىلعيأ_يلرىلعىففقوىتحينعف يبرداراعضوم
مفروًاضفخهبراطفهلوانتفارصنالاناحاملمثيحولابباطخللهيفلحأنأ
«ديمحتلابهتوصمفريويبيليرمجومالسلاهيلعليرعجىلاأدأىتحيوب
برقلالحيفرومألاصاوخهللجوزعللايدبنيبمدخلانممداخفرؤرلاف

شارفوبفهضرأيفكلذبةصوصخءايبنالااهيكربةبادقاربلانأ يونعملا

تاربجلاهجاوزأىلاءاستثيحاهطوطشورابنالاتافاحىلعيلولأبفرفرب
مايخلايفناسحلإ

تقىناساشااهيأايلاقفةيباجلابرمعانبطخ»رمعنب|نعيذمرتلالاق
اوُسْفي5مهلولينذلامىناحصابكيصوأ)لاقفانيفلهللالوسرماتككيف

١١
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فلحلاهنمبناطينألبقفلحبيأ«فلحتبالولجرلافلحبىتحبذكملا

ناكالإةأرمابلجرنولخيالالاددهشتسينألبقيأ«دهشتسيالودهاكادثيود»

عموهودحاولاعمناطيشلانافةفرفلاوّاناوةعامجلابيلع.ناطيشلاامهئااث

يأ«ةعاجلامزايلفاهلضفأيأابطسوىأ ةنجلاةحوبحبدارأنم«دهأنينلالا

ىدهلاىلعتناكاذاةعاجلامزايوأةعاجلاوهفقحلاعبتانمىتءامجوهنمهيلعام

بيرغحيحصنسحيذمرلالاق«نمؤملاكلذفهتئيسهتءاسوهتنسحهترسسنم»

واوانمليقوءارمحةؤلؤلنملالجلارادالونامننانجلانأمدقلو

ةضفلانمىوأملاةنجةثااثلاورمحالاتوقايلانممالسلارادةيناثلاوضيبآلا

بعهذلانميهومبعنلاةنجةسماخلاوناجرملانميهودلخلاةنجةعبارلاوءاضيبلا

ةئماشاورونلانمرارقلارادةعباسلاوضيأناجرملانمسودرفلاةنجةسداسلاو

كمااهبارتوهضفنمةئبلوبهذنمةنبلاهعرمجءانبوردلانميهوندعةنج

نماهماوبأوتوقايلاوؤاؤالااهروصقونارفعزلااهشيشحوروفاكللاورفذالا

دشأاهؤاموؤاؤالااهؤابصحوماعةيامسمحاهنمبابلكيعارصمولعورهوجلا

عيمجيفيراجلاةمحرلارهن:ةتساهراهنألضفأولسعلانمىلحأونبللانمًاضايب

ىلاعتهلوقللانيبنلتوقفايلاوردلاراج_شأهتفاحىلعرثوكلارينوتانجلا

قيحرلارهنوليبسلسلارهلوملستلارهنوروفاكلارهلو«رثوكلاكانطعأانا»

ىهوىلاعتوكرابتهللاالااهددعبالوةريثكرابنأراهمالاءالؤهنموموتحمل

.هللاالااهددعميالموجنلاددعنمُرثأاهروصقوموحنلاددعنمرثكأ

هللاالإهلإاللوالاىلعبونكمتوقابلاوردلابعصرملابهذلانمباوبأةنجالو

ىلعواهناكرأواهنوضولابةالصلانيلصملابابىئاثلاىلعوحتهللالوسردم

ىلعوركشملانعنمهانلاوفورعملابنيرمآلابابميارلالعونيندؤملابابثاذلا

نيقثملاجاجحلابابسداسلاىلعوتاوبهشلانعهسففنمصعنمبابسماخلا



(9/١١)

كلذمدقتومراةلصوندلاولاربلثمتاريخلانولمعيومراصبأنوضغينذلا

اهيفو.هيلعبوتكملالمعلايفخلابنمبابلكنملخديهناوباوبالارثاسو

هلالجلجهللالوقيزعولجهللاالإهدعيالومطقنيالامميعنلاونيعلاروحلانم

اهماثآوةعطقنماهئايحولمازاهميعنوةيناغلاايندلايفمثبغرفركرسانلااهيأاي»

اهمارتةضورفلانوعبسةنجلكىفةينامثاهباوبأنانجلانيقتمللىدنعناوةيقاب

"فلانوعبسةنيدملكيفتوايلانمةنيدمفلانوعبسةضورلكيفنارفعزلا

فلانوعبسرادلكيفدجرزلانمرادفلانوعبسرصقلكفتوقايلانمرصق
فلانوعبسناكدلكيفناكدفلانوعبصتابلكىفبهذلانمتيب

نوأفلانوعبسةقحصلكىفةفحصفلانوعبسةدئاملكيفرينعلانمةدئام

ريرسلكىلعرمحالابهذلانمريرممفلانوعبسناكدلكلخادماعطلانم

خادقربتسالاوسالنسلانموجابيدلاوربرملانمشارففلانوعبس ربرسم,زكل
نمةميخربللكيفيفصملالسعلاورخلاونمللانموايلاءامنمربمفلا
نببنمعلاروجلانمحوزشارفلكىلعشارففلانوعبسةميخلكىفناوجرالا

نمحرلانمةيدهفلانوعبسةبقلكيفوروفاكسلانمةبقفلانوعبساهحدي

اممةهمكاافورشببلقلعرطخالوتعمسنذاالوتارنيعالاماهيفو

امبءازجنونكملازاؤملالاثمأكنيعروحونوهمشياممريطمحلونورثختي
نوضرمبالونوبعتيالونركبيالونوزحبالونومرهالواهيفنوتومالنولمعياوناك

اموبصأناهيفموسميالونوأوبيالونولييالو رادوياضربحأنهنيجرخمباهنم

لكلوقزرلانمليلقلابةعانقلاوايندلابةناهسالاوةقدصلابيلابرقتيافىثمارك

هتمحروهتمارتديزمىلاىأ-هبرىلاهنمراظنيبابباوبأهع)رأهراديفدحاو

الونولو..الونومانيالوهمادخوهتاحوزابابوهناوخالبابوهناريجلبابو

,نم؛ىشاييغسيلوكدلكقرعتاحشرلبنوقصييالونوطخميالونوطوغتي

«نيدبالادبأتاروذاقلا
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ىلعتامباشمسقنبايندلاىفناكىذلاداوسلاوهداوسدوساابلخديالو

الوراهنالولبااهيفالوهريغوهنعهللايضرلالبداوسنمنمعلارولادودخ

حبدبونودلخموسمشلاعواطلبقاكمئاداهتقولبدربالورحالومثالوسمش

اورظننافاورظنايااوفرشاةنجلالهأايلاقيحلمأشبكةروصىلعتوللا

البدواخةنجلالهأايدانمىدانيورثلاوةنجلانببحبذيفمهصتارفتدعتراهيلا

كلذنممهلنزحأانوصرانلالهأمسيالفتومالبدولخرثنلالهأايوتوم

هللايضررمعلاقاملانوعبسباحريغبةءالاهذهنمةنجلانولخادلاو

نيعبسافلانيعبسلانمدحاولكعمىندازفهتدزتسا»لاقكبرتدزتسالههنع

اذكهكهديبلمعوتايثحثالثىليتحفهتدزتسألاقكبرتدزتساالهلاقفافلا

ةنجلاةنجلالهألغداذآواهردقردقياليبرتايثحورعبزلانبةورعلاق«الث

لمدقروثوأةنجلاروثمهلحبذيونورطفيتوحلاديكةدايزبىلاعتهللامهمركأ

لكاذهمديفمظانلاركذامن.مهلزانمىلانوقرغتيمثهبنودغتيهقوفامعمابنالا

نمةنجلالهألقأو.ايندلايفهلزدمبةفرعمدشاةنجلايفهلزئبفرعأمهنمدحاو

ريرسنوعبسهيفةؤلؤلنماتيبيطعينممهنموتارمرشعايندلارادقميطعي

نوعبسءاروحلكلءاروح>نوعبسشارفلكىلعشارفنوعبسريرسلقىلع

ايندلاءانننمراتجوزدحاولكلوللحلاكلتءارونماهقاسخمىربةلح
هلاىنبةرمةرشعيدحادحأهللاوهلقأرقنم»جنيتهللالوسرلاق

اهأرسقنموةنجلايفنيرصقهلهللاىنبةرمنيرشعاهأرقنموةنجلايفًارصق
رثكتًاذاهنعهللايضررمعلاقفةنجلايفروصقةثالثهلللاىنبةرمنيثالث

ىلعربصنم»ٌيرَيلاقو«كلذنمعسوأهللالضفلاقفانروصقهللالوسراي

«ءاشثيحسودرفلاهللاهنكسأاليمجًاربصديدشلاتوقلا

نملوأناوممالالبقابلخدتهتمانأولمدمانيبنةنحلالخدينملوأو
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لخدأديحمابلاقيهنأىوردقوهنعهللاىضرقيدصلاركبوبأهتمانمابلخدي

ايفسمانلامرشموهنحلاباوأنمنمالابالانمباسحرمعنمةنحلاكيما

|0باوالان7كلذىووس

.2و٠وحاٍِِمٍِب.

اهريثملويملايشاهيأوامسخدسأرقسم>ح]صرعقىساجمهل

ريصيهفوقسورثكأهلوطنوكيفخ.سارفسمخضرعيفسلجمهللايلوا

يأناكسافمضبيشعايندلايفكلذناكولنيرظانلانويعنموهىذلارعنمل
فوصلالونوم!اةنحلالهأنالاينزّلاطرشنملبالًواراهنتارظانريغىأ

ةقيقحنوددارملايهورونلاةدشنعةبانكنويعلاءاشعانوكينأزوومرصب

نويعلاو.ةلمبملانيعلابىشعيوفوقسلاتاوامسلاو.ريدقتالوفذحالفءاشعالا

فقتلانالضيعتللالنايبللريمضللهتفاضاومفرلابرمثموبصنلاب ربتعيورعنمهلك
-.ا-

ءىدمريغاضمواتيضمهضعبانضرفاذا5ضضيعبلللىهفةدحىلعهلمءاردكك

يفوفالآةرثعوأعارذفلا-رشعىلاوأةيمشادلاممأةنالثخسرفلاو

وأصالخالاةروسًاطسوتمًاريسرتستتنأوةعسوتمةءارقأرقتنأكلذىنعم

ةنالثهللاآلاهلإالوأةرمةلاعتسونعفلارثوكسلاةروسوأتاحلاصلاتايقابلا

0ةرمةلامسخوافلارشع
نمةرسالاتففصدقورمحالاتوقايلاورضخالادجربزلانموهسلجملاو

سدندلابامهيلعرهوجلاوردلابةكبرشمرمحالابهذلابةلومزمضيالالوألا

ردلابزرطملا

فلاةئامهلوطوخسرففلانودمحلريرسسلاضرعليقو لمنالليقوخسرف

:ةيآلاسفنلمتالفىلاعتهللاالاهضرعوهلوط

بلقىلعرطخالوتهمسنذاالوتأرنبيعالامةنحلايف»للاقو

ض«رشب
نآرقلاءىراقلليقو«اهبارثمليفخافتاعاطلاموقلاىفخا»للاق
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هكردألايمةقرولصنمراطايارغناولةنجلايفةرجشملعلابااطلىورر
ماكسانلاعساابرعوماعفلاهرمعوهكرولاصنمىلالصبنالبقمرهلا

ءايضوازرولعطسماعةلامس"رهسمريرسللاءاممسعامترا

اهريدتسبواولنمةكدمُحاهلةبقللاةمخزنمهحطمىلع

لكلانوكبأرابتعاتارامسلابهنعربعملاهفتسقوفىأسلجملاكلذحطسىلع

ةريدتسمولؤالانمقئارطاهلهماعناوهللالضفنمتتبنةبقفقسفقسلانمءزج
ةءهلانالصاحلاوىلجنلاسفننمطسبنملاعضوملاهحطسبديرينازوجيواهيلع

هفقسيفالسلجلاسفنيفاذهىلع

نبنادعراريخاكراملانب|انرمخأرصنوديوس7ىدمرعلالاق

لاقيردجلاديعسيبانعمثيلانعجاردنعثراملانبورمعنيرودعس
نراتنلاومداخفلانونامثهليذلاةنجلالهاىندانا»جريهللالوسرلاق
لءاوذصىلاةيباجلانإنمواوانوددحرإروللنمهشهلصنتوةجوزنوعءعسصضو

ءيضتلابنمهولوأىلداناناحينلامهملعناللعيذلانك“داتسالااذهمو

نيدشرزثاددحنمالإهفرعلابرعثددحاذه0برغملاوقرشلملانسم

دعسنأ

ا-1-هيلا١١.٠
ركوارعغصنمةنجلالهانمتامنم2دلعيذلانعدانسألااذهمو

«رانلالهأكلذكوأدبأاهنلعنودزنالةنجلايفنثالثينبنودري
رضخالادرمزلانمحطسىلعتسسأةبقروكذملارصقلااذهيفنإلاقيو

تبكروماعةئامةريسمنمىرترصقلاالعاىلاتعفرضيبالاردلانمةبقىهو

تقاعدقورصقدلاىلعةعامشسكعنيروناهنممماءاضريةرهوجةبقلاالءاف

ةيقلاتحبحطلل١ىلعدءاقوهوًاحراخوالخادضيبالاؤازالأنمموجاهلع

ّق277نر-٠2اذع

ورينكانورفعالبداصتملأورءاَمظلاايدلاهنيدايم

انهاهوانهاهليملايأميملابديصللةلوعجلاةدودحللاةنجاضرأىنعياهضرأ



07)

ةلصتملاءايلاوملاةلاصابنيدايمىلعةعومجلااناديمتايسملاليخلاناديكًاددرت
تءاشامتابراشوتءاشامتالك١يأمتاورنالزفلاىأءاظلا.لادلاواهم

يعلاكلذبًاذذلتماهرثأيفىعسلابهللايلواهديصييأداصت.ًاذذلتوًارثخبت

ءاشاموارونةكبشوأرونةفكوأديباكاسمانكلوحرجالولتقالبهيفبعنال
يفوارارفاهعارسايفالواهضبقيمجوالونالزغلاثالثبيصيفوخالبهلل

فيوخلالولتقالورسكالواهلحرجالباهدئاصوهفهللايلولذذلتهلكتلذ

ًابوشمواًاخوبطمامللتمجرءاشنافاهضبقاذاواهيفواهيفبعتوأمجوالو

ليسيمدالوخاسالورسكالورحمالوحبذالواخوبطماهضهبواًيوشماهضعبوأ
ةنيدملكيفةنيدمفلاةنجلايف_.رمؤمألل»امهنعهللايضرسابعنبالاق

نمةرححفلافلارادلكيفرادفلافلافاافااريصقلكمرصقفلافلا

ربرسملكىلعربرسسفلافلاتيبلكحيفتيبفلافلاةرجحلكهيفكسلا

نمةجوزشارفلكىلعماعةرييمشارفلكظاغسدنسنمشارفنوعبساهنم

لهأنمريقفلاناوربثكءيشنالزغلانمنيادملاكلتضعبيفونيعلاروحلا

©«ماعفلايفماعفلاهكسلمغلبيلةنجلا

اهورقعلابايندلايفاهريظنداصياكاهلرقعالبيأفوذحمبعوفرمريظنو

ةنجلاىلطمىلاةراشاكانهاذكوةنجلاقلطمىلادئاعفاهنيدايمنماهامأو.ءابظال

ىلعوىرقلانعةديعبلااهمراجمىلالبايندلاىلاةراشاكانهنوكينأزوجيو

ايندلاءابظريظنلابدارملانوكيفاهريظنهلوقلاربخنوكياذه
اهررغنارْوِعلاواهلادحتاماكَتوتتشادقلهذنمو

اهاروثخكانهداوروىلعتق7دقأهراحاةرم

اكهدحوهللانذابايظعالكتلكوبهذنمةريدتسملااهنئجأتقلخدقو

هليكليصحتيفدحاولكيعبلامكلايفنيسفانتملاىلارظنلابءيشلالك



(86)

راحشأوةنجلاراحشأوضرالانمدمجامبارثلارتسيمكاهرئاسنارفعإلاو

عافترالاىفاهتفلابمتققحمودشلابةشرعملاقاادجاهظعًاعفرةعوفرمقئادحلا

لجهللاةردقبشيرعتلاومفرثلاثلذومالكلارئاسيفجالعلاةغيصبهيلعلد

املىنتبشخىلعايندلاراجشأمفرتكبشخىلعتادمتعماهنوكلالهلالج

نمابقاسلبةبشخريغةدحاولكقاسنأديرينأزوجبواهلىنبتةينبأىلعوأ
ةقلعماهروصقنأمكءاوهلايفةنقاواهراحشألبالعولجهللاءاشاموبهذ
مينجعلدازاهلااورظناذافقوفنمقئالعالوتحبنمملاعدالبءاوهحلايف

اهنلارظنلابنوذزلتممهفمهطابتغاو
كتريشعوكميدحاولادوقنعلا»ينارعأللسوهيلعهللالصهللالوسرلاق

«اريفغامحو

هرمرصعتنأنودةدوجومةنجلاروخيأاهرومخةنجلاىفىأكانهو
رومخرحشلايفدارملاوأةدحىلعرومخوةدحىلعراجشااهيفىأاهراجشأ
رخآرمخيهواهوانتيلولاءاشاذاارومخاهرامناضعبيفقلخهنايأرحشلا
ةئسنالإدجأملىنافرمثعمجةثاثملاءاثلابرومثكانهةخسنلالعاورحبلارمخريغ

يضريلحبلاربرجثيدحاذهللديو.روبنىلعءاهلاحتفبرهنعمجاجاكةدحاو
ناءاشنااييرقيتأيو«رقلااهالعأو»هنعشسا

وأهلعرهنرجلاديدشموييفىنميمانةباحصلانمهريغوارذاأنأىور
كبيهسأردنعهدجوفقافتسافمطنبلظأفةريره تركذلاقفكيكييامهللاف
هارأداكأالًاريغصًاديوعذخأمثءايشأركذفابلهألاهيفهللادعأاموةنجلا5
لخنلالوصأنيافةريرهايأايليقفهدجمملةنجلايفاذهتبلطوللاقوهرغصنم
ىتحانحرباهيوارلالاق.رضخألادجرتزلاورمحالابهذلانملاقفرجشلاو
ضانواكبدتشأ

سابعنانعريبجنبديعسنعدامحنعنايفسانمخأكرابملانبالاق



(٠١يف)

ةودكاهفعسورمحابهذاهنوكورضخأدرمزاهبعوذجةنجلاليخم هنعللىضر ىلحأونمللانماضايبدشأءالدلالاثمأاهرمنوميللحومهناعطقماهنمةنجلازمأل

:«مجعاهمفسيلدبزلانمنيلالسعلانم
ليخننمةنحلايفهشلوسرايلجرلاقلاقديزنباانثدحبهونالاق

فيناركوبهذنمعوذجاهلهديبيسفنيذلاوىأ»لاقلخدلابحأيناف
دبرلانمنيلألالقاكاهرامثوبهذنمعاقأوبهذنمديرجوبهذنم
ٍَ«لسعلانمةوالحدشأو

هنألينلانعيلجبلاهللديعناريرجنعيزوجلاناجرفلاوأوذو

لاق«هدجمملدوعلااذهلثمةنجلايفتبلطولربرجاب»لاقفهديبًادوعذخأ

ىرتالورثلااهالعأوبهذلاوولولااًلوصأ»لاقردشلاولختلاننافتاقف

«اهمةنيزمرافلابةروقومًادبأيعفرانانمةبراعةنجلايفةرجش

تبنالإاهرامتنمةرمثةنجلالسهأنملجرعزنيال»بهنعىدراك
1«هيفىلالصتنألبقاهالثماهناكم

نافةنحللرمشمالا1هباحصالل21للالوسرنأبزنإةماسأىورو

درطمربنوديشمرصقوزبنةناحيروالالبرونةبمكسلابرويهاملرطخالةنجلا
ىفةرضنوأدباماقمىفةمعنوةرثحىفةليمجءانسحةجوزوةجيضنريثكةمكافو
هللاءاشنااولوق»لاقهللالوراينورمشملانحناولاق«ةميلسةيهبةيلاعراد
هيلعضحوداهملاركذمث«ىلاعت

نمحرلاىلانيقتملارشحتموي)ىلاعتهلوقىفجيريهللالوسرلاقٍِ

ممروبقرماوجرخاذإمهل|هديبيسنيذلاواناكرنورشحي»(ادقو

ةنجلابابىلإمهبريستفرهاوجلا-عاونابةعصرمهذنماهملاحرافوناوكر
كلت+_حأنمنوارشيفنابرجبنانيعاباصأنمعينيةرجشةنجلابابدنعو

9



(١م

لغلكءزنوبراقيفءادلكلاجرخأمرودصبارشلاملباذافنويملا

نولستغيمث(اروهطابارشمهبرمماقسو)ىلاعتهلوقكلذفسندلكنماورهطو
ناهدلاباونهدامباكميناولارمختتالومهسؤرثعشنالفىرخالانيعلانم

اوئنتفالباوبالانيئطقئالخلاعمسولفةنجلاباوباىلعميراصملاقلحنوبرضي

هللاءايلوأايلوقيفنوريحتبفههجونسحىلانورظنيفملحتفيفاناوضرنودانيف

بهذنماهئافارشةضفنمروصقىلامهبقاطنبفكلزان؛تاكويذلاكميانا

كلذدنعهللاءاسيلوالوقيفنسحلاوةقرااورونلانماهاطابنماهرهاظىرم

كلذو«احرفاوناسلاهيفتومالناالولفكلاذهلوقيفاذهنملناوضراي

١فقولادعبوأفقومالبسانلاضعبل

تارقاانبنسحلانبدايزانربخأجشالاديعسوأاثدحيذمرتلالاق
لهللالوسرلاقلاقةرارهىلأنعمزاحىلأنعهدجنعهيبأنعرازغلا

تيأراذكهبيرغنسحثيدحاذه«بهذنماهقاسوالإةرحشةنجلايفام»:

نمنابنيثيدحلانيبممجيو.حبحصنسحهنأهنعيبطرقلازكذو.يذمرتلايف

اذكواذكنموهامواذكواذكنموهامةنجلالخم

نعىمومنبللاديبعانريختأيرودلادمنبسابعانثدحيذمرلالاق

يفنا»جليذلانعيردخلاديعس0نعةيطعنعسارفنعناش

ءدودمملالظلاكلذولاقاهماسقيالماعةئامابلظيفبكارلارمسيةرجشةنجلا

يأنعديعس0نبديعسنعدعسنبثلانعديعسنأةبدتقنعضيأهاورو

ماعةنامهلوقىلاةريره

نعيمعلادمصلادبعنزمزملادبعانثدحراشبندمحمانثدحيذمرملالاق

لآبينلانعهيبأنعسبقنهللادبعنبركبىأأنعيزوجلانارمعيأ
اموامهتين1بهذنمنمتنجوامهيذاموامهنيئآةضفنمنمتنجةنجلايفنا»



(/1١)

فهبجوىلعءايربكلاءادرالامهنىلااورظنبنأنارموهلا0امو-

هريسقلواذهرمدقو«ندعةنج

ةردنمةميخلةنجلايفنا»ملسوهيلعهللاىلصينلانعدانسالااذبو
الانورياللهأةبوازلكيفاليمنوتساهضرعةفوجم «نيؤملامهيلعفوطينيرخ

رمدقو.حيحصثيدحاذه

وباامويذمرتتلالاق قاحسانبدمنعربكبنبسأوبانربخابيرك
ريبدركبىلأتنبءاممانعهيبانعريبزلانمهللاديعنبدابعنبىنحينع
كش-بكارةئامابلظيلظتسيئواةنسةثامىهتنملاةردسنمننفلالظىفبكارلا
هذلاشارفابيف-يحب بيرغحيحصنسحثيدحاذه«لالقلااهرامنناك

أرقيللهللالوسرنالاقديزنبالاقدبزنباارَوبهونبالاق

ناكدقدوسالجرهدنعوهباعتازنأدقورهدلانمنيحناسنالاىلعىتأله

لاقجيبيبنلاىلعلقثتالكبسحباطخلانبرمعهللاقفّيْييَجيبنلالأسي

هفنتحرخفةرفزرفزةنجلاةصغلبوهيلعاهأرقاملو«باطخلانباايهعد3

«ةنجلاىلاقوشلايخأواعبحاصسفنجرخأ»لهللالوسرلاقف

لوقيدهلآىلعونبهللالورلاقةريرهىنأىلاهدنسبيذمرتلالاق
الوتعمسنذأالوتأرنيعالامنيحلاصلايدابعلتددعالجونعنا

(نيعاةرقنممهليفخأامسفنملعتالف)مثنااؤرقارشببلقىلعرطخ

تبحأنا»لبلاقلبخةنملاىفلهليلاىنجعتهللالوسرابلجرلاق
رخآلجرهللاقف«تشثيحةنجلايفكبريطتةتوقابنمسرفبتيتاكلذ

تهنشاامابيفكافةنجملاتاخدناهللادبعاي»لاقفىثبحعتاهنافلباةنجلاىفله
«كانيعتلوكشن

دعاامكرأينعبتااناوعاهللعلوناوضرهللاقهرصقةنجلالخاددارأاذاو



(/رخ)

نمءارمحةفرغىلاهبينايمثلجوزعهللاهاطءااموامابخوًاروصقهيريفكلهلا

ةنحلاىفيشالودحأودجيهوتوقايلاوردلالدانجىلعناولاايفوتوقاي

يفخسرفهلوطريرممةفرغلايفوقفلمولوصو»كلذوحنوةنيفسوةينآنم

اخسرفضرع
لاقف(ةبيطنكاسمو)ىلاعتهلوقنعةريرهابأتاأسىرصبلانسحلالاق

الونمرصقدلاقفملسوهيلعهللالصهللالوسرتلأستطقسريبخلاىلع
ةدجربزنمنيبنوعبسرادلكيفءارحةنوقاينمًارادنوعبسهيفةنجلايف
ىلعنوللكنماشارفنوعبسريرسلكىلع7ريصنوعءبستيبلكيفءارضخ

لكيفماعطلانمانولنوعبستيبلكيفنيعلاروحلانمةأرمانوعبسشارفلك

ةدحاوهادغيقةوقلانمنمؤملاديعلاللايطعيةقيصوواميصونوءعبستيب

«كلذىلعىأبام

يفةدحاولاةؤاؤالانمرصقلاةنجلايفلجرلايطعي»3هبنمنببهولاق

نوعب.ةفرغلكيفنيعلاروحلانمةجوزةفرغلكيفةفرغنوعبسرصقلاكلذ
رخآآلابابلانمهيلعلخدتىتلاةحبارلاىوسةحئاربابلكنمهيلعلخديابا
ريسيةرجشةنجلاىفو(نيعاةرقنممهلىفخاامسفنملعتالف)ىلاعتهلوقأرقو

طوسعضومو(دودمملظو)مدشنأ|رارقاواهعطقيالماعةئاماهلظيفبكارلا

ةنجلالخداورانلانعحزحزنهف)مشنااوأرقااهيفاموايندلانمربخةنجلايف

حيحصنسحثيدحاذه«(رورغلاعاتمالإايندلاةايحلااموزاقدو

نا»لسوهيلعلالصينلانعهيلاهدنسبةريرهىلأنعكرابملانبالاق

«داحلاةرجشيهوةنسةئاملاقوانيعبساهلظيفبكارلاريديةرجشةنجلايف
بلويةرارهاعمسموزحىنبىلومةدانزنعةدلخىلأنباانريخاو

«(دودمملظو)مشناارقافةنسةئاماهلظيفبكاراريسةرحشةنجلا



(١ميح)

آبدمحمىلعناقرفلاوىسومناسلىلعةاروالالزناىذلاوقدصبهكلاقو

٠طقسيىتحاهغابامةرجشلاثالثلصايفرادمثةعذجواةقحبكرالجرناول

ةنجلاءارونملاهنانفاناوهحورنماهيفخفنوهديباهسرغىلاعتهللانا,امره

0ةرحشلاكالتلصانمجرخيوالارهنةنجلايفامو
.دجلاوهقفاويمالكيلرمدقوحوراهلةرجشلاهذهنايفحيرصاذهتلق

كلذوسمشلاتناكولهرادقمرهالوةنجلايفسمشالهناعملظلاىنممو.هلل
نذاباهراونابلغيةنملايفءاضأاذاابلظاضيأو.ةدايزالبلوطلايفاهرادقم

رادلكيفاهنمنصغىلدتبىنوطةرجشناىورو.العولجلا

تغفرامل»لاقليذلاناسنانعةداتقنعاروقازرلادبعلاق

.ناذآلثماهقروورجهلالقلثماهقبنتيرةعباسلاءامسلايفىعتنملاةردسيل

امالاقاذهامليربجايتاقنانطأبنارهونارهاظنارهناهقاسنمجرخبةلزفل
الأهدنسب11هلكظفللاو«تاّفلاولينلافنارهاظلااماوةنجلايفنانطابلا

وبأانولاقهنئسيفىطقرادلاهجرخافلالقلثماهقبنهلوق 'ىروباسينلاركب
دبعانثدحلاقىبحبنبدمحمانثدحلاق يراخبلاهجرخو.هركذفقازرلا
نبكلامنعكلامنبنأانثدحةدانقلاقةدانقثيدحنماًضيأ
.ىعتنملاةردسىلاتعفر»هيفوءارسالاثيدحثيدحلابيبنلالاقةعصعص

نارهاظنارهنيعاةعبرأاهلصأيفةليفلانادهناكاهقروورجهلالقكاهقبناذاف

ثردحلاركذو«نانطابنارهنو

اهالعاىأ«ةنحلاةربصىهمتنملاةردس»دوعسمنبانعو

هللالوسرباحصاناكرماعنبملسنعناوفصانثدحكرابملانبالاق
مويىنارعالبقأالقمهلئاسبوبارعالاانعفنيلهنانولوقيملسوهيلعهللاىلح

ةنحلايفىرأتنكاموةيذؤمةرجشنآرقلايفهللازكذدقلهللالوسرايلاقف
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كوشاهلنافةردسلالاقيهاموملسوهيلعهللاىلصللالودرلاقايذؤماًئيش

(صوصخردس)لوقيسيلوا»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف.ايذؤم

ىلعاهنمةرملاقتفتارمثتينتاهنافةرمنةكوشلكنكملمحفدكوشهللادضخ

صِلقهلككالذيقىرربو(رحالإهشنولهشامماعطنمانولناعباسونمننا

قادعادججوباهلاقناكسافتانثمبرمتتاياورا

ديرنإرمحنعرهثكىنأنبىحينعردعمانربحاقازرلادمعكد

ضوملاهلركذوةنحلانعهلأفىنارعاهءاجىملسلاديبعنبةبتعنعيلاكبلا

هشانضرار>شيأهللالوسرايلاك36وطىعدن"رحشمعل9لاقةكافاهنألاقف

تبنتزوجلاىعدتةرحشكانهماشلاتيتأأكضرارحشنمايشهبشتال»لاق

ةعذجتاحبراولدلاقاهلصامظعامنللالوسرايلق«اهالعأشرُنتقاسىلع

بنعاهيفلهلاق«امرهاهلوقرترسكتتىحاهلصابتاطحاامكلهألبانم

املاق«رشيالومقالارهشبارغةريدم»لاقدوعنعلامظعامملاق«2لاق

لافاهباهاخلسواهحبذفةءذجىلاكالهاوكاوبادمعامأ»لاقاهنمةنجلامظع

لاقىدبلهاوىثعبشتلةنحلاكلتنأهللالوسرابلاقف«.""ل#اولداهنماورفا

ةحصدانسايدسمتلافىملدنالإرعلادبعنإرمحو١اممذ0سكتريشءةماعومهل

اذهرشايلليقفمالسلابابيفةقيتعةحيحصةخسن"ىلعتضرعدقو.دنع

ةماعوهلوقللبالاةعذجةعذجلابدارأهلءاو.رمدقوىنرغملافيلأتباتكلا

ةكرملفملانمدارأناولبالابذزاجاميرنكلتحبذلاقهناالاكتريشع

هنريشءعوهلم١لقواةنحلايقام

لالوسراباولاقفوسكلاةالصيفسابعنباثيدجنمملمرتذو

اطقسهيفلملوحضاوريغانمالكلا(١)
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ترخاتيأتمكمكتكانيأرمثاعيشكماقميفتاوانتكانيأر

لاقةديبعيبأنعةرمنبورمعنعىدوعسملااثدحكرامملاناهللادبعلاق

تداعةرثتءزناياكلالقلالاثمااهرمثوابعورفىلااهلصانمديضنةنحلالخند

مث«اعارذرشعىنثادوقنعلاودودخاريغيفيرحيلاهءامناويرخأاهناكم

قورس٠لاقاذهبكثدحنمتلقفخيشلاىلعتيتأ
يبوطويلعابلاةمامايانمبشو>نإرهثداددحنمبهونارو

الوايفوهوالناسحرعطالواهنمنصغاهيقالاراداهيفسالةنحلايفةرحش

0ٍاهيفيهالإةرم

سنافكاامتءعمسحو7هاربانعدمحأركبوبأبيطخلاربذو

لوقيىلامتهللانالزوملاالاةنجلارامنهبشيءيشاهرامثنمايندلايفسيل»لوقب

«ءاتشلاوفيصلايفزومادجمتنأو(مئاداهلكأ)

ىثد>ريثكىلانبيكنك“ىعازوالاثيادحنمهدانسابىلعثلاردو

لاقفهنملكأفنمتنمقبطملسوهيلعهللالصينالىدهالاقرذىأنعةقثلا

مجعالبةنجلاةمكافهذهتاقلةنجلانمتازنةيكافناولفاواكدهباحصال

منااذهورصنونايرمشقلاهرتذو«سرقنلانمعفنتوريساوبلاعطقتاهناقاهواكو

وكلافاخنبيلعنسحلاأثدحملامامالاهيقفلاطخبتيأرىبطرقلالاق

متاحىنأنبدمحمجرفلاىنأىلععاممهيلعاثيدحدجوهللادبعمساقلاايأانخيشنا

انثدحل9هلالراونيعساونامتةلصلرالاعيبرفىبوزملانمسحلا5دونأأ

ييزامااداهنبىلعانثدحلاقرهمشن1لمعانثدحلاقينيسحلانمسحلانىحي

نعقاحساىلأنعسابعنإكبوأانثئدحلاقايهنإىداملاانثئدحلاق

ىلعنعةرمضنبريصاع خيطبلاباوبكفتيلعايدملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقلاق

الاةمئاهنملكأدبعنماموةنحلاةوالحنمهتوالحوةنحلانمهءامزافهوءظعو

مشعةممقللكبهلهللابتكوءادنيعبسهنمجرخأوءاردنيعبسهفوجهللالخدأ
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هيلعانتبناو)ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرالثمثتاجردرشعهلمفروتانسح
«ةنجلانمخبطبلاوءايدلاولاق(نيطقينمةرجش

ةرامعنعليضفندمانثدحةبيشىلانبركبوأاكوهجامنبالاق

47ىلعوثيهللالوسرلاقلاقةريرهيأنعةعرزىأنععاتمقلانا
رادقمىلعمهمولبنبذلامثردبلاةليلرمقلاةروصىلعةنجلالخدتةرمزلوا»

الونوطختميالونوطوغتيالونولوبيالةءاضاءامسلاىفيردبكركدشأ

نيعلاروحلاميجاوزأةولألامرءاجموكسلامهحشروبهذلامهطاشمأنومي

حبحصلالوقنو«اعارذنوتسمدامهيأةروصىلعدحاولجرىتلخىلعمهقالخأ
اكالةمالاهذهعارذبعرذأةعبسهضرعوًاعارذنوتسمالسلاهيلعمدآلوطنأ

ارذنالهعارذبهنارابظتسانمليق عارذلابهنألمتحيوليقهتماقميردحاولكع

قبوكلذكلزنوكلذكقاخنامزلاكلذيفداتعملا يفهلجرول'ليقوكلذكي
لوالاحيحصلاو.نعتسلاىلاهللاهطحوءامسلايفهسأروضرألا

خلاصيبأنعشمالانعةواعموأانثدحةبدشىلانبركبوأشرحلاقو

يدابعاتددعألجوزعهللالوقي»دبيهللالوسرلاقلاقةريرهىلأنع

ةربرهوألاف«رشبباقىلعرطخالوتعمسنذاالوتأرنيعالامنيملاصلا
نممهليفخاامسفنملتالف)مشنااوبرقاهيلعهللاكطأدقامهلبنم
هلبنمىنعمو٠نيعأتارنمةرارهوأأرقو(نولمعياوناكامءازجنيعأةرق

ريغنم
اضيألاقو رذنملانبىلعوديعسنبهللادبعوىلعألادبعنبلصاواني

نانعراثدنببراحمنعبياسلانبءاطعنعليضفنبدمانثدحاولاق
ىلعهارجمبهذنمءاتفاحةنجلايفرهنرثوكلا»يبهللالوسرلاقلاقرمع

«جلثلانمًاضايبدشأولسعلانمىلحأهؤاموكسملانمبيطأهتبرردلاوتوقاي
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تارغلاوناحبجوناحيسولينلا:ةنجلانمةجراخةعبرألاراهنالانأىوريو
ناحيجورمخلارهمتارغلاوةنجلايفلسعلارحبلينلالاقرابحألابك,نأمدقتو

ناحيسونمالارهنتارقلاوةنجلارهنلينلاناظفلىفوءاملارهنناحيسونمللارهم

برقألوألاوءاملارهةلجدولسعلارهن

ليبسلسلانانطابنارهموتارغلاولينلانارهاظةنجلانمنارهنىوريو

ايئدلاىفارهظامهنأكلذو٠ءافخلاوروبظلايفكلذسكعبةياورىفورثوكلاو
حاسملاناوةدايزلايفامهقافتاليلدبدحاوامهجرخمدنهلارحبولينلانأاوركذو

برقبلمًرالادالبيفناحيجوناحيسودحاوامهنعارزقيرطناوًاعيمجامهيفدجوي

رهلانوحيسناأفمهآاكنوحيجونوحيماسيلوةصيصملانمماشلابرقبلمرالا
ىلباممةشبحلارجبىفبصنينأىلانيصلاىلباممهيصاقأيفلابجنميرجمدنهلا

.يرجبونمعأنمخلبرهننوحيجوخسوفةئابرأضرالاىلعهيرجودنهلالحاس

نأىلااهوحنوناوخالابيأىتحاههريغونيثارفساودرتنمناسارخدالبىف
ةريحلاىلاهيقابيمعونكامأيفهضعباهلاهنميرحيلقرتفيفمزراوخيأي

ةريسمنفسلااهملاهنمىرجيومزراوخلفسأةيناجرجلابةفورعملاةيرقلااهملعىتل

ماشلانيبلصافرهنلبليقاقارعلابسيلفتارغلاامأو.كلذوحناهضرعورهش
ىرجيةينيمرأروغننمالقىلاقنماييرقنخدابأىعدتلابجنمهأدبمةريزجلاو
ةلجدامأو.خسرفةئامسخوحنضرالاىلعيرجيةطيلمدالبىلامورلاضرأىف
بصنتواهريغوديياسوةطيرسراهمأاهلابصتوركبرايدنمدمادالبنمجرختف
اهيرجرادقمةرصبلاةحيطبينأتنأىلاكانهراهنأيفطساورهلنمتجرخاذا

خسرفةلاعبرأليقوخسرفةئامنإلثضرالاىلع

انمةقرونأولوراملاوللحلاوحلالمحمىعتنملاةردسنألئاقمنعو
اهنءاضالضرالاىلعتامدنم

؟؟
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ابنأاوركذو.ةنجلاوءامسلاتاظأاهنأىورو.ةنجلايفاهنأاضيأضعبمعزو

اهنأاوركذو.جيبانيبنالاينالوكلماهزواجتيالوةعباسلاءامسلايف

اهنحثناكنماهقوفدعصيالىاةكنالملالعاهلاىهتناهنالكلذبتيمس

.لسااهنوزواحتيالةكسالماهقوفناكدقو

امهملعارتامنيذلاميضرعوشوطىلعمرونمنوجرخيسانلانااوركذو

مهناوعرذاةعبسضرعوًاعارذنيتسلوطىفنوريصيةنجلالوخددنعم

باوالارثاسيفسانلانوكراشيونعالابابلانمنولخدي

ىيعنبزعمانربخأيدادغبلاحابصلانبلضفلاايَحىذمرتلالاق

ىلعوبهللالورلاقلاقيبانعهقلادبعنبملاسنعركبينأنيدلاخنعزازقلا

مهناننالدجلابكارلاةريسمهضرعةنجلاهنمنولخديىذلاىتماباب»هلا

ًادجمتلأسوبيرغثيدحاذه«لوزتمهلكانمداكتىتحهيلعنوعضعضيا

حيحصريغهناىنميهتحصفرعيهفرعللفهلع

نملواو.مالالبقنولخديهتمأولدمانينةنجلالخدينملوأو'

ةمالاهذهالارانلايفاهضمبوةنجلايفاهضعبالاةمااللاقيوركبوناهدعبلخدي

مدحونوجرخةمالاهذهنمةقفلاناىلعينبموأعوضوموهوةنجلايفالكف

كلذلكواهنمنوجرخياهلكمالانمديحوتلالهانمهدنعحيحصلاو.رانلانم

هبلوقنال
ابضعبورانلايفاهضعبوالاةمانمام»2هنعنمفلاحملادنعثيدحلاظفاو

«ةنجلايفاهلكاهمافىتماالاةنجلايف

ربملاماهمفونوقيدصلاوءادهشلاوءايبنالاالااهيفنوكيالندعةنجلاقيو

رودتاهماعواهنديسونانجلاىلعاندعةنجلاقيو.رشببلقىلعرطخالودحا

مبعنلاةنجميدلخلاةنجمثسودرفلاةنجاهيلتوةنجنيروسلكنيبراوساةينام
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ليئاكيموليئاربجاهلاىوأيىتلايهريواملاةنجم

ةوعدهلصتملنمولافطاللندعةنج.ثالثنيلخادلارابتعابةنجلالاقيو

نماهنوثرتنينمؤملانمةنجلالخدنملكاهلانيثاريمةنجو.لعهللالوسر

الوةلفانالوةضيرفنمامفملاعأبسانلااهلييتلايهولمعلاةنجو.رانلالها

ابلخدنم1انبصاخموةصوصخةنجهلوالمرحكرالوربخلعف

اهروثمقواباحماهللعفحبلسلسرحبيفتوقايلانمنفسو

نفسبرووأمهلةتباثتوقايلانمنفسوأتوقايلانمنفسةنجلالهألويأ

ىرخأنمالوىرخأبلصوالةدحاوةئوقايةنيفلكريثكتكلذوتوقايلانم
بيلاءاملاليبسلسلاومفادمفدالبوضرألايفةبادلايرجباكعارشالبيرجت

هباذنلميهشمقلزاكهلوقلحلايفىراجلاادج
لصوأالةنحلاةعتمألكونفسلاهيفيرجنرحمةنجلايف»لعللوسرلاق

نمرحبلااذهنلراليقاهروصقوةنحلالخمنمسلاكلتىلعفحبو«اهيف

هئطاشىلعرعنعلانمىذأهتحنارجومالبمفترمصلاخلانيالاضايبيفليبسلسلا
توقايلانمةنيفسبنوتؤيفةنيفسباوعدةهزملااودارأاذاابهفافحرحشولخب

مهبرمتفاهيفنوبكربفهللاالاابضرعواًهوططمبالرضخألادرمزلابعصرمرمحالا'

ىلانوعجربوةماركوةطبغيفهللاءاشامنوثكمبوروصقوليخموراجشأنيب
نحأمهللحوميلجبمهلدبوالجوانسح'هللممدازدقوميجاوزأومهروصق

هياعاوناكامم

لحأدهنشلانمر.اهحيركلسملانمركذأاهناتيحرو اهئروثشنينحالاو
نمالكأبيطأيهوكسملاةحئارنمةحئاردشأابنيئارةنجلاناتيح

اناتيلةنحلارحميفنا»ثيدحلايفةضفكيأةضفاهروشقوةوالحدشاودبهشلا

لحاسىلعاوفقوتوحلاديصاودارأاذاو«دهشلانملحأوكدسملانمةحئاردشأ
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ضجياعفوخالهللاءايلوأاياواكلوقيًايوشمواخوبطمتوحلاءيجيفرحبلاكلذ

لكأهنأبًارختفماحبسمرحبللمجراهملكأاذاواثيرمنينهنونزحممتأالو

هنايلويم
اهرودصواهباتذابهذنمواهنوتمرضتبالثمكريطو

اممصماهتسُملالقعدمّ©رزروصقلاكلتِقّب

!مانذأورضخاهزوهظةيناسارخلاماظعلالبالالثكماظءربطةنجلالهالو

بلقاهنوصىشيتاينغمروضقلاكلتيفاهناوصأةددرمبهذنماهرودصو
بلاةدشهبلقىفهللالخدأنمماهتسملاوهتوالحديزملقشعلاديدشلاقشاعلا

رمحربطوهوسزاحلالاوحيبستلابمجرتناصغألايفمهيديأنيبريطلافطصت

ةعاسلاىفاهناولأنسحنمواهمنوبجعتيفنوطبلارفصةحنجللارضخريفانملا

ًاضايباهنرضخوةرضخاهنرحوةرمحاهنرفصرعصتق_ىتشانارلأ"نولتتةدحاولا
نوبحعتيوانولاهنمةشيرلكتحمنأنوربونيتهاباوقبيىتح

اهرثدقوانوشىهتشااماذإودئاوملاكلتىلعليمض

نملدباهواهريدقواهيوشمليكريطلاثالتليمىأةيقوفلاةانثملاليع

تانثملابليميناكناواهريدقواهبوشمليمبلاقهنًاكففاعلاةطساوبليمنيمض
ردقالوردقلايفخوبطملاريدقلاولءافاهريدقواهيوشملبهيفريمضالفةيتحتلا

ىوشملاةغصىلعىلاعتهللاةردقبمحللاءىجينكلورانالوخبطالوةنجلايف
محللاىهتشااذاىهنشااماذاىنعموخوبطملاةفصىلعو

نيبرخيفهيهتشتفةنجلايفريطلاىلارظنتلكنا»لبلاق «انوشمكيدي

ركذو4ريطيمثبشنىتحهنملكأتف)ىورورانهسمملاجيضنايلقمىوريو

اهلاصغأنمنصغمهلظيالاراداهيفسيلةنحلايفةرحشىبوطنأرباكألاضعب

عقيفهاعدًارئاطلجرلاىعتشااذافتخبلالاثمأربطاهيلعمقيورقلاعاونأاهنف
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.ريطيوبهذيًارئاطدوعبمثًاريدقرخآلانموابوشمهبناجنملكأيفهناوخىلع
نواخديفمهلاكناحبساواوقيناماعطلااودارااذامدخلانيبومهميبةمالعااو

مالغفلانوعبسهللايلوسأرلعموقبوليميفاليمةدئامفالآةعبرأبمهّلع

الامةفحصلكىفةضفنمئرخالاوبهذنمامهادحاناتفحصمالغلكديب
ألاىفامهبشي ةبرشهيلعبرشماعطنممبشامكاماعنيعبرأرادقملكأيفىرخ

ناسلبهملكتتخبلاكهيدينيبريطلافطصتواكسمجرخبلكأاملكوهمضمت
ىعتشااذاناذكواذكةضوريفتيعرينافىثملكلايلوايلوقتقاذىقلط

حبستيهواهنملكأيفاطيبطوءاوشنولنيعبسهتدئامىلعتاطقسنهبةدحاو
لوقيو.هللايلوىنملكأهنأىرخألاىلعرختفتتناكاكةميلستضبنميشاذاو

ءاوشرخآلانموخيبطلاكسيلربناجنماخيبطهندبنمهمعطرفىثمعطأرئاطال
ءاوشلاكسيل

اهريضنواَبْضَءاهْنِمىاعرمفيباطأنملكهللايلوايلقت

ةجب-هلامواهنابنضغةنجلانمتيعرىذلانالهللايلؤاييبياطأنملك

يميمردصمىعرملاو.لصأبيطأءاينالةزمهلا»الءايلابوهياالاولوبذال
مسانوكيفءايلادشتففلانودبيعرموألوعفمىنعمي داضبرعضنلاو.لوعفملا

ةرورضللاذاباوجيفموزجملقتولباذلادضةلاشمرمغةمجعم

إلااورىفو اهريدغواهئرهزاهنميئسحو.يعئارمتباطوناونام

لكألاىبرشويلكأعضاومتباطهنالوىأةقباسلاءافلابهللعامماذه

الوةحبارالونولرمغتالبمبقملااهؤامواهراوناهمىنيفكيونيعستملابرشلاو

هبرشنوروغبذاهيلعمقملاريغيواهكرتييأليسلاهرداغييذلاءاملابهيبشلامعط
.امالبىقبيفحابرلا

تخبلاقانعالشمًاريطةنحلايفنا»لاقليبنلاناءادردلاوبالاق
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شرعلاتحبجورميفتيعرهللاىلواباههدحالوقيفهللايلويدبىلعفطصت

ىلعرطخيىتحهبدينمبنرختفينازيالفينملكفمشدلانويعنمتبرشو

ممجمعيشاذافدارااماهملكأيفةفلتخمًناولاهيدينيبرخيفامهدحالكأهبلق

لاقةمعانلاهناهللانايرمعلاقف«ءاشثيحةنحلاىفىعرمراطفريطلاماظع

:اهممعنااياكو

هرغاظىلعتابنلانمانبمرشورمطلايعرنمهللاهمحرفنصملاهركذامو

ةنحلاىفلكأي.يمدالاذنيككلاكحشرنادوعيلباهلثورالولوبالنكل

هريغوبهذلاعوذجلعراّملانمتبناملكأيافةقيقحبرشبوةقيقحراثلا
لكأتالذأهللادارأيذلافصولاىلعيترقملاتابنلالكأتكلذكرهاوجلارم
وأةضفوااهذاهعررحشنوكينانمعنامالهنأالإاهوحوةضفلاوبهذلا

ألاهلكأيأمكلذنمراجشالاىلعتبنتاكلكأتامهيلعتبنيامهوحم لصاحو.ىمد

هقف ىثبنمةكسنالملاريغةنجلالهانابيترثالبةدايزوةعبسلاتايبالاكلت
تاذلابتقلخولوةنجلانمنواكأبهللاءايلوأنادلولاوروحلاونحلاومآ
ايندلايفاذاونمعاذاسنالاونجلانمنيفلكملل

نيدحمنعةلسمنبهللادبعانربخأدبنبدبعايويذموتلالاق
:لاقرثوكلاامتيتهللالوسرلثسكلامنبسنأنعهيأنعملمنبهللادبع

هيف_لسعلانمىلحأونبللانمًضايبدشأةنجلايفينعيهللاهيناطعأرهنكلذ»

نامسةمعنتمىأةمعانلهذهناهنعهللايضررمعلاق«رزجلاقانعأكاهقانعأريط

نسحثيدحاذه«اهنم2اهلكا»موهيلعللالصهللالوسرلاقفةفرتم

يرهزااباهشيخأنباوهلسمنبهللادبعنبدممو
انريخأصاعنبرمعانربخأنمحرلادبعنبهللادبعانثدحيذمرتتلالاق

لاقسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأسنأنعتباثوديمحنعةماسنبدامح
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ريركتلاتلمعتسانكلورمدقو«تاوبشلابرانلاتفحوهراكسملابةنجلاتفح»

دنسمدقتلبهنيعبمدقتيرخآدنسردوألبقركذيٍودنلاملاماريثك

وألبقهركذٍأِريسفتلوأالوأهركذدعبترئذايفىنعموأظفلةدايزارخآ

ًاميمجمضاوملاوأنيعضوملاةبسانمل

ورحمنبدمحمنعنابلسنبةدبعانربخأبيركونأانثدحيذمرلالاق
امل>»سوهيلعهللاىلصهللالوسرنعةريرهينأنعةملسوباانرمخا ةنجلاهللاقلخ

ءاحفابيفابلهالتددعأامىلاواهيلارظنالاقفةنجلاىلاليرمجلسرأرانلاو

يلامجرفلاقاهياهلهالهللهدعاامىلاواهيلارظنف دحااهبمسيالكتزعولاقف
اهيفابلهالتددعاامرظنافاهيلامجرالاقفهراكملابتفحفابرمأفابلخدالا

تنفخدقلكتزعولاقفهيلامجرفهراكملابتفحدقىهاذافاملامجرفلاق

ابيفالهالتددعاامىلاواهيلارظنافرانلاىلابهذالاق.دحاابلخديالنا

رمأفاهلخديفدحااهبعمنالكتزعولاقفهيلامجرفاضعباهضعببكربىهاذا
وجنيالناتيشخدقلكتزءولاقفعجرفاهيلاعجرالاقفتاوهشلابتحفاهب

تننظتيثخىنعموحيحصثيدحاذه«اهلخدالادحااهنم

نعورمنبدجنعنابلسنبةدبعانرمخابيركواانثدحيذمرملالاق

تلاقفرانلاوةنجملاتجتحا»جيبهللالوسرلاقلاقةربرهىنانعةملسىلا

لاقفنورمكتملاونورابلاىنلخديرانلاتلاقونيكاسملاوءافعضلاىنلخديةنجلا

نمكبحراينحرتناةنجلللاقوتشنممكبتايباذعتنارانلل

حيحصنسحثيدحاذه«تلش

سوهيلعللاىلصهللالوسرلاقةريرهىلاىلاهدنسبىراخبلالاق

ءاممضلاىنلغديهذهتلاقونورابلاىنلخديهذهتلاقفةنجلاورانلاتحتحا»

يتحرتناهذهللاقوءاشانمكببذعاىناذعتناهذهلهللالاقفنيكاسملاو
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«اهالماكنمةدحاولكلوءاشأنمكبمحرأ

دلويبلالوقنعةمزخنبقاحسانبدمملثسمكاحلانعيبطرقلالاق
يذلالاقفيعضلانمليق«ءافعضلاىئلخديهذهتااقفةنحلاورانلاتجاح»

لاق.مويلاىفىثعيةرمنئسمخوأةرمنيرشعةوقلاولوحلانمهسفنءىربي

لعأهللاوعوفرموهفىأراابلاقيالاذهلثمويبطرقلا

ميلادٌيكَتهلوقيفمهيلاراشملامونوعضاوتملامهمدارملفنيكاسلااماو
رعاشلالاق«نيكاسملاةرمزىفيثرشحاوانبكسمينتمأوانبكسمينبحا

نيكسمىزىفكلمىلارظنافغملكسانلافيرشتدرأاذا

نيدللوايندللحلصيكذو.هتيغرهللايفتءاظعيذلاكاذ

ءاجكاناسلوالقعاملقاخينارداقالعولجهللانالةقيقحجاجتحالاو

ثيدحلاىفءاجكو«مسملابحبرثاطلانمابلهأبرصبارانلانا3ثيدحلاىف

ةثالثبتاكوىلإلوقتونافمستنينذاونارصبتنينيعوقاطنياناسلرانللنا»

ناىلاةجاحالو«نيروصملابورخآاهلإهللامماعدنملكودينعرابجلب

وب|انرمخادانهاتئرَصيذمرتلالوقىفلاقياذكهو.لاخلاناسلباهمالكلاقي

لوسرلاقلاقكلامنبسنانعميرميبانبديزينعقاحساىبانعصوحالا
نموةنجلاهلخدامهلاةنجلاتااقتارمثالثةنجلاهللالأسنمدجُلَبهللا

ىوراذكو«رانلانمهرجامهألارانلاتلاقتارمثالثرانلانمراجتسا

هريغوهجامنبا

خلاديعسيباىلاهدنسبقبيبلالاق ىلأنعراكألاةريحجينأىلاويرد

اذا»لاقهن|ٍلسوهلعلاىلصلوسرنعهثدحاههدحاناهنعهللاىدرةريره

دسبعلالاقاذافضرالالهاوءامسلالهاىلاهرصبوهعمسهللاىتلاراحمويناك
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ميمجلىلاعتهللالاقمْهجرحنمينرجأمهلامويلااذهرحدشأامهللاالإهلإال
مويناكاذاو.هترجأدقىنأكتدهشاىنإوكنمىنراجتسايدابعنمًادبعنا

دبعلالاقاذانضرالالهاوءامسلالهأىلاهريصبوهعمسهللاىقلأدرعلاديدش
.ربرهمزامواولاقمنبجريرهمزنمىترجامهلامويلااذهدربدشأامهللاالالإ
.ىقلاىنعمو«ضعبنمهضعبهدربةدشنمزيمتيفرثاكلاهيفيقليبجلاقمنهج

هدحو!ممزالديرأةبانكوبفكلذنمهدبعلوقياملسهنأهرصبوهعمسهللا

ىقلايأفاضمرديوأنذالاونبملانعهزغتمىلاعتهنالظفالاعوضومعمال
العولجهللانذابهللاللمهللا

بياصملاو.داقتعاوأكرتوألعفنمسفنلاىلعتبعصىنلاةدابعلاهراكملاو

رانلانموحشيالوهراكملازوافممطقبالاةنجلالانتالف.يشلابةطاحالافحلاو

تناكتاذللامقاونماهلاةلصوملاوةمرحلاتاذللانمهبتفحامكربالأ

ركزنا.كالذفهراكسملاكلاهيلاقرخةنجلادارأنمواهبلاهذبجيابولك
اذكهلخادنموهامناوثالذحصيالهناجراخنمليثم
ليقناف.لاملاةقيق-نعوثيدملاىنعمنعلضجراخنماهروصتنمولاق
دقيذلاىوقتلانعىمعالانالدحاوىنعملاانلق.تاوبشلابرانلاتيجحدف

ةلابجلا.اليتسالاهمفىهىتلارانلاىريالواهاربهردبوهعمستاوبشلاتزخأ

حنارعتعيالوخفلايفةبملاىربرئاطلاكهبلقىلعةلفخلانيرو

نعةيواعمانثدحنانسنبدمحاوةبيشولأنبركببأانثدحهجامزبألاق
الادحأنمجماموتيهللالوسرلاقةريرهينأنعحلاصىبأنعشمالا
ةنجلالهأثرورانلالخدفتاماذافرانلايفلزنموةنجلايفلزمنالزنمهلو
«(سدرفلانوأربنيذلانوثراولامكئلوأ)ىلاعتهلوقكلذفهلزمم

دلاخانثدحقشمدلاناورموناقرزالادلاخنبماشهانثدحهجامنبالاق
١١
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هللالوسرلاقلاقةماماىأنعنادعمنمدلاخنعهيبانعكلامىأنمديزمنيا

نيعبسونينثلاللاهجوزالاةنجلاهللاهلخديدحأنمام»ملسوهيلعهللالع

لقالوالاننممرانلالهأنمهلارعمنمنيعبسونمعلاروجلانمزمتنلاةحوز

روكذملاهجامنمادانسا«نوعرفةأرماترواككلذوىنثنيالركذهلوىعش

حيحص

انكسوقةنجلايفانكسمنانالكللعجهللانا»ةريرهىلأنعةباوريفو

رافكلالصحتوةرفكلالزانمنوثرويومهزانمنوذخأيفنوذمؤملاامافرانلايف

«رانلايفمهلزانميف

نبيلعورممننمهللادبعوةماسوباانرمخاةيشيأنبركبوباىثدحماملاق

ينأنعصاعنعصفحنعنمحرلادبعنبدمحمانثدحو(ح)رمحنبدللادبعنعرهسم
وناحيس»ملسوهيلعساىلصهللالوسرلاقلاقةربره لكلينلاوتارفلاوناحيج
لدعلارصتخمحرشيفهتنيبايدانسالالوحمنعةرابعءاحلاو«ةنجلاراهنانم

فاصنالاو

انربخاىيللامساقلانبمشاهرضنلاواانرمخأرءاشلانبجاجحانثدحولاق
نعةربرهيبأنعةملسيأنعيرهزلانعيبأىنرمخأديعسنباينعيهاربا
«ربطلاةدثفالثممهندثفاموقةنجلالخدب»ملسوهيلعهللاىلصينلا
أذلاقهم5مامهنعرمعمنربخأقازرادعانريخامقارنأدمحمانثدحلاق

هللاقلخ»لهللالوسرنعةربرهونأانثدحام مدأةروصيأ_هتروصىلعمدا

رفنوهورغنلاكئلوأىلعفبهذالاقهقلخافلف_اءارذنوتسهلوطاهيلعىتلا
لاقفبهذفكتيرذةيحثوكتيحباهنافكنوبيجبامممتسافسولجةكمالملانم

لخدينملكفهللاةمحروهودازفهللاةحروكيلعمالسلااولاقفيلعمالسلا

«نألاىتحهدعبصقنيقلخلالزبفاعارذنوتسهلوطمداةروصىلعةنجلا

هللالقرملااهداعأوبهذلاوؤلؤللااهرجشوةنجلالخنلصأنالسلاق
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بهذنماهعوذجةنجلالخن»نسحلالاقو(ثامرولخنوةهكافاهيف)ىلاعت

نيلأولسعلانمىلحأونمانمًاضايبدشأرحهلالقلثماهبطرولاحاهفعسو

ٍّإ«دبزاانم

ءارضخدجرزاهبورتورمحأبهذةنجلالخنعوذج»سابعنبالاقو

لسعلانمىلحأونللانماضايبدشأاهنطروللحلاامفعسوضيبارداهخنمرامشو

دوضنماعارذرشعاسنثاقذعلالوط"مجعاهنمءيشيفسيلودبزلانمنيلأو

«ناكاكهللاهداعأالاءيشرعنمذخؤيللالقلالاثمأهلغسأىلاهالعأنم

ةنامرلااذافةنجلايفيبرجفناىتححهتكلسمث»ءارسالاثيدحنمييلاق
نامرنمةبحايندلانامرنمةنامرلكيفدلاقو«بتقملارمعبلالثماهمامرنم

«قفانملااياكًايالةلاقبسحأنسحلالاق«ةنجلا

ضارضرىلعىرحتلاهراهملانأوءالدلالثمةنجلانامرنأ»نسحلانعو

هللاالااهماعملعبالاهراثثواولااهموزكوابلخمواهقورعناودجرتزوتوقاينم

ايفنوروازميتوقاننماهجوربمواهتمزأواهلاحرةعافهاليخاه-ناو

ءوسلانمقالخالااهيفهللارهطدبنونكمضيبنهناك.نيعلاروحلامهجاوزأو

يفهلدمينمةلزمماندأةنجلالخدينمرحناناوىوريو«توللانمداجالاو

ؤاَؤالاوردلامايخوةضفااوبهذلاروصقىفماعفلاةثامةريسمهكماموهرصب

هيلعىدغيءاندأىلارظنياكدكلمىصقأىلارظنيىتحهرصبيفاهيفهلحسفيو

يرخالايفسيلنولةفحصلكيفاهلثميهيلعحاربوبهذنمةفحصفلانيعبسإ

رادلكيفرادفلانوعبسابرفةتوقابةنجلايفوهلوأمعطدجياكهرخآامعطدجب

ةردةميخلا»سابعنبانعرمو«بقتالوعدصاهيفسيلتيبفلانوعبس

ض«ًابهذعارصمفالآةعبرأاهلخسرفيفخسرفةفوجم

الونضحيالونالبالةدنجلالهأءاسن»د0هنعو ناولوةجاحنيضقي
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اهرامحوجيرءامسلانيبواهنيبامتالموتءاضألضرالاىلعتعلطانهنمةأرما

برغملاوقرشملانيبامءيضتلاهيلعةؤلؤلىنداواهيفاموايندلانمريخاهسأرىلع

داخفلاةلزُمةنجلالهاىثدألناو لجرللناوهبحاصهيلعنميللمعىلعلكم

اةينامثوركبفالةعبرأوءاروحةلامسخ هرمعردقةدحاولكقناميبيئافال

ىنارصنوأيدوهيكرشمهادفلمجدقفةنملالدسملكوايندلايف
رانلايفلسملاامكرشمللنوكبوهبيصنوبيفكرشمللامةنجلايفهلنوكيو

بونذبالهبونذبكرشملاىلعديدشلولماىلعهللانملضنتكلذوهبيصنو

ض«ىرخأرزوةرزاورزتالملا

هيأنعةدربىلأنعىلعالادبعانثدحساغملاناةرابجتروهجامنبالاق

يفةكييدحمةمألنذأةمابقلامويقئالخلاهللاعجاذا»يبهللالوسرلاقلاق

«رانلانممكءادفمودعانلمجدقفكسو»راوعفرالاقيمثاليوطاودجسفدوجملا

مهلزانمعمرانلايفلزانممانلزنايأ

لاقكلامنبسنأنعناملسنمريثكانثدحسلغللنبةرابجاًنرنَو
ةمايقلاءويناكاذافاهيديأباهءاذعةموحرمةمأةمالاهذهنا»هلمهللالوسرلاق
كلذو«رانلانمكؤادفاذهلاقيفنيكرشملانملجرنيملسملانملجرلكىلامفد
ممإماناكناصعوهكشلكرشملاناءؤادفينعمو.هاوقتوهلمعوهللالضفبديعسلا

نمؤمللرصنوذيذلتوكرشمللةظاغاكالذونمؤملارزوبهيلعامكحالرانلايفهناكم

ايندلايفبيصنرفوأرصنلاوىفشتنااذهنمانللعجامهلا.هودعنمفشنو
حيحصامهانعمىنطقلالاقفعضامهدانسايفناكولوناثدحلاو.ةرخالاو

مويناكاذاديبهللالوسرلاغلاقىسومىبأنعةئربىبأنعملسملاق
«رانلانمكاكاكفاذهلوقيفاينارصنوأيدويلملكىلاهللاعفدةمايقلا
وأًايدوهمرانلانمهناكمهللالخدأالا1ملجرتومبال»ىرخأةاوريفو



(٠١)

ناتارمثالثوهالإهلإاليذلاهللابزيزعلادبعنبرمعهفلحتساو«اينارصن

نوكيفدحولملاّقسافملاامأو.مدقنامليوأتلاولهللالودرنعهلدحهايأ

ضرانلايف
عبلاقو ىلعأفهتفغموهتمحربهيلعللالضفتنينمؤملانماىفكلذءاملعلاض

ينلانعهيبأنعةدريأثيدمحلراةكلانمرانلانماكاكفمهنمدحأولك

مهلاهرفغيلابجلالاشأبونذبنيملسملانمسانةمايقلاموي.يج:يي

سرعةذابعنبةرمحنبدمحمنعيلامهجرخ«ىراصنلاودوبيلاىلغابعضبيو

داورىلانبةلبج

ناليغنعيبسارلاةحلطوأدادشانثدحةرامعينأنبيمرجٌنَرَولاق

ةفعاضمىراصنلاودوهملاىلعاهعضوىثمم»اولاقةدربيلأنعريرجنا

ددشيوءاشينمفذخبنأهلودحأبنذبًادحأذخاؤيالىلاعتهنالمهبونذباقع
«لعفيامنعلأسيالوءاشينمىلع

ىأ«اينارصنواايدوهمهناكمفالخدأالإسملجرتوجبال»يمهنعو

هللالاق.ةنجلايفكرشملاناكمذخأُيكاذكو«رانلايف»للاناكمهلخدا

نالستحيو.ةيآلا(سودرفلانورينيذلانوثراولامهكئلوأ)العولج
ةنجلانمًاوبتتضرالاانثروأو)ىلاعتهلوقكةنجلاليصحتثرالانوكي
(ءاشنثيح

هللامهقلختقلخبالمتاهنأالإثيدحلايفرماكرانلاالمتالمتةنجلانامث

طقفاهلهأبالمترانلاف.دحاىلعروجيالوةمعنلابمهيلعلضفتيهنال

لوفتواهيفىقليمنجلازتال»سوهيلعهللالصىبنلانعسنأنعسملاق

طقلوقتضعبىلااهضعبيوزُيفهمدقاهيفةزعلابرعضيىتحديزمنمله
مهلكسيفاقلخاهلناءيشنيىحلضفةنجلايفلازبالو.كمركوكتزعوظق

«ةنحلالْضف



(7٠)
ييتت .سيسسس

هللامضيىتحءيلتمنالفرانلااماف»ةريرهىنأثيدحنمىرخأةياوريفو

نمهللالظيالفضءبىلااهضعبيوزميوءىلتمتكانبفطقطقلوقتفهلجراهيلع

ملنمًاضيأةنجلايفنوكيهنارهظف«اقلخالءيشنيهللانافةنجلاامأوادحاهقلخ

نونجملاولفطلااهبلغدياكةمايقلاموياهلنوئشنملاقلخلاوهوفلكيملواهللمعي

ءايقشالانماهلهللاهمدقينميمدقلاريسفتمدقتو.تامولبناىلاةياوفطلانم

اهرجزبينحىأرهقلاىنمينوكينامدقلالمتحماذكورهقلاهانعفلجرامأو

ابلهأنمةعطقلالجرلالمتحماذكونالفىلعهلجروأهمدقمضونالفلاقي

نملجروسانلانملجرءاجلوقتبرعلاودارجنملخرلاقيمكنيرخآلا

ةقبالامدقلاوأمدقيحلاصلموأقدصلزمقدصمدقو.ةءامجويأدارج

لجهللالقكاجوفجوفاهيفنوقليرانلالهأناكلذومدقتياممدقلافةئنسحلا

ةنزجلافاهيفىقليلازنال»ثيدحلايفو(اهننزخماسجوفاهيفيلاالك)العو

يفام»درعسمنبانعيوراك«مهفاصوابمولعدقذانيرخأتملاكئلوأرظنت

رظتنيةنوحلانمدحاولكفهبحاصمساهيلعوالاتواتالوةلسلسالوتيبرانلا

ملوهرظتنباموهبرماامدحاولكىفوتسااذافهتفصوهمسافرعدقىذلاهبحاص

ىلعيوزتذثنيحوانبسحانبسحيأ«طقطقةثزخلاتلاقدحامُهنمقب تاءاجلا
اهلحروابمدق2ىحديزمنملهلوقتلازتالىفمهيلعقطنتفاهلةمدقملا

ركذيملو,ميىتحديزمنملهتاقةعامججاملمدقاياكاهلهللااهردقيذلا

هنعةربر»ىلاثيدحمدقتوهلجرمضيةياوريفاهيفالواهيلعتاياورلاضعبيف

يفملثمىأ ريطلاةدئفألشمهتدثفاماوقأةنجلالخديدتيب ريطلاوةبيحلاوفوخلا
فوخلابلغدقو.بارغلانمرذحأاولاقًارذحدشأيفافوختاناويحلارثكأ

بنذلكنمةيلاخاهنأيفابلثموااوئاممهبولقتعدصناىنحفلسلانمريثكىلع

لوسرنعكلامنبسنأىوراكايندلاررمابمهلةربخالبيعلكنمةمياس



(١ا/)

نوفرمزالىأحيحصثيدحوهو0للاةنحلالهأرثك1ةملسوهيلعهناىلعنا

ةدابعلاباوافتشاوهنوفرعيالرشلانعاولفغوأركموابلهأليحوايندلارومأ

مهيلعتبلغنيذلاهلبلايبيتقلالاقو.لهجلاعمال1ءلاببسكلااوحابملابواهبوأ

لاقرارصالاوأءوسلاةراماهياعاوأزرن“مالإسادلاينظلانحورودصلاةمالس

(ملسبلقبهللاىأنمالا)العولجهلل

اوناق«بلقلامومحملاناسالاقداصلاملاقلضفأسانلايأللثسدقو

هيفلغاليذلاىقنلاوه»لاقبلقلامومحملاامنهانفرعدقناسللاقداصلااذه

تيمسهنموهتسلكاذاتيلاتممخلوقتبرعلاو.ةديبعوأهركذ«دسحاالو

ةسانكلاوةمامتلالثمىهوةماخلا

فغشلاوهللاقحبةفرعملالاكنعاورقمهناهلبلاىنعمنوكينازوجيو

نمىلاةبسنلابهلبوةفرمملاليكنمهلبمهفةنجلاارئانيلاوءاطانكلهتمدخوهبحب

لاقاذلوباقعوباو-نمهيدلامعهبمهتيلكبلاغتشالاولابقالابمهتفرعمتاك

«بالألاىلوألنويلعوهللاةنحلالهأعكأل2

باسحلايفسانلاوةنجلاىلاةكئالملامفيهللابءالقعلانمةفئاطناربخلايفو

انتيغبريغىلااننوامحتلذأنواوقيفةنجلاىلانولوقيفاننوامحمنيأىلانواوقيف

قدصدعقميفاريحايَبيبادنعقدضلادعقملانولوديفكتفامونولومرف

ردّممكيلمفدع

ابلالاهايإهلاؤسناالاةنحلالأسينمليبقلااذهنملعلوىطرقلالاق

هالومقفاوفهباقعنمذاعتسيوهباوثلأينابجبهنا1عاملهالوملةقفاوملب

انأامالاقيذلاهباحصأضعبللهللالوسرلاقمكهسفنظلألهراشيايف

الوكتندنداميردأالورانلانمىنفاعوةنحلاىئاغدأمهلايئاعديفلوقأف

.هحامناودواداوأهجرخونددللاقفذاعمةندند
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باسحلادعبوهامناملسوهيلعهللاىلصينلاضوحضوعلانالعامث

طارصلادعبهنابرمعهناالأةوقلابحاصدنعثالهنمكالهواجننمةاجمو

يفرخلاوفقولملافامهدحانيضوحملسوهيلعهللاىلعينالناحبحصلاو

ضوملانادارملاو.ضعبهلاقريثكلاريخلارثوكلاوارثوكىمبامهالكوةنجلا

ةنجلانمدميضوحاذهفرشحلايفضوحهنملمجبرثوكلاوهوةنجلايفدحاو
هنملعجيالهناىوعدنعحلاحيحصلاوهلوقبزرمحايبطرقلاوهوضعبلاكاذف

لبقضوحلاناحيحصلاىبباقلانسحلاربألاقو.رشحلايفضوح
تاشيسوتانسحنمفلكمللامنايبىأنزولااندنعنازمملاونازمملا

نوجرخبسانابالاىلرتلاهححصوهاوأهيلعهبمكحينيقيرفلاىأو
فينصتلالهأنمفاسلالهأضعبىكحيلازغلالاق.هروبقنماشاطع
يلازغللىلطرقلالدتساو.هلئاقنمطلغوهوطارصلادروبضوحلانأ

ملاقاناايي»لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأةريرهىنأنعيراخبلالوقي
لاقفكلمىأمهيبوىنيبنملجرجرخمهنفرعااذاينحةرمزاذاضوحلاىلع
ىلعاًردترادقلاقفمهنأشامتاقهللاورانلايلالاقفنبأىلاتلقفاوملهمهل
لاقفلجرمهنيبوىنيبجرخمهتفرعاذاىنحىرخأةرمزاذامثيرقبتلامرابدأ
ىلعاودترامهنالاقمهنأشامتاقلاورانلاىلالاقنبأىلاتلقفملهمل مرابدأ

ناىنممبنيتعاملاءالؤهنموجنيالينعي«معنلالمهلثمالاصلخبىرأالف
طارصلالبقضوحلاناىلعليلداذهومهيفءاجولورانلالخديالنماهييف

فقوملايفضوحلاومنبجىلعرسسجهينبشمدنع
سابعنبانعىورايففقوملايفمالسلاوةالصلامهيلعءايبنالاضايحاذكو

هيفلهنيملاعلابريدبنيبفوقولانعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلثسلاق
ءاينالاضايحنودريلهللاءايلوأناوءاملهيفناهديبىسفنيذلاوولاقءام

نعراثكلانودوذيراننمىمعمهيدياكلمفلانيعبسىلاعتهللاثعبيو



(١٠)

ِِ«ءايينالاضايح

لاقةنجلاوضوملاةيناامهللالوسرابتاقرذىأنعهدنسبسمىودو

هدعبًاظيلهنمبرشنمءامسلاموجبددعنمرثكأهينآلهديبيسفنيذلاو»
كلذدعبايملهنمبرشنموفقوملاىلاةنجلايفوهونابازيمهنمبحشو

«لسعلانمىلحأوجلثلانماضايبدشأهؤامةلياىلانامعزمبامهلوطلثمهضرع
سانلادوذالىنا3هلآىلعوسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعنابوثلاق

«نامعىلاىباقمنم»لاقفهضرعنعلس«ىاصعببرضأنملالهال

نابازيمهيفليسيلسملانملحأوجلثلانمًاضايبدشأدلاقفهبارشنعلثسو
بصيةنحلايفدحاوضوخلاف«ةّضفنمرخآلاوبهذنمامهدحأةنحلانم

طسيام»ةياوريفو.رثو“لانمنابازيمهيفبصيىوربو.فقوملايفهنم
|0حدفهلعموالأهديعدحا

ذإانربظأنمبمويتاذلسوهيلعهللالصهللالوسرابيسنأنعلسملاق
امنعتازن»لاقهللالوسرابككحضأامانلقفامستبمهسأرمفر5:ةءافغاىفغ
كئناشنارحماوكبيرالصفرثكلاكانيءأانإمحلانمحرلإهللاسبًارقفةروص
نمامناوةروسلوأيهروسلالئاوايفةلمسبلاناثيدحلايفتاق«ربالاوه
ىنرهيندعورهنهنافولاقٍلعأهلوسروهللاانلق«رثوكلاامنوردتأ»لاقمث.نآرقلا

دبعلاجلتخيفموجنلاددعهتيناةمايقلامويينمأهيلعدرتضوحوهريثكريخهيلع
ىرخأةناوريفو«كدعبثدحااميردتاملاقيفيمأنمهنابرادلوقافمهنم

«دعبثدحأاامو3

مرهيلعللالصّتالوسردلاقيماعلانورمعنبهللادبعىلاهدنسبيراخبلالاق
نمبيطأهحبروقرولانمًاضايبدشأهؤاموءاوسهاناوزورهشةريسميضوح»

«ادبأهدعباظيملهنمبرشفدرونمءامسلاموجنكهازيككلا
١
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ضوحكمامأ»لاقهلآىلعوملسوهيلعناىلصهلالوسرنارمحعنب|نعو

«اد١اهدعبظبيملامبرشفدرونمءايسلاموجلكقرابأهيفجرداوءابرجنبا

هجرخا«ثالثةريساهنيبماشلابناتبرق»لاقفهتلأفهللادبعلاق

يراخبلا

نم.دعبأىضوحنافملوهياعلأىلدللالوسرلاقةريرهىلأنعو

نمرثكأهتينالونمللابلسعلانملحاوجلثلانمًاضايبدشأوهلندعىلاةليأ

اولاق«هضوحنعسانلالبالجرلادصياكسانلادصالىتاوءامسلاموجبددع

ىلغنودرتمالانمدحالتديءايسمكسلمعن3لاقذئمويانفرعتاهللالوسراب

«ءوضولارئانمنيلجحمارغ

نمالاق يلنا»لاقماسوهيلعللاىلصىنلانايردخلاديعسأنعهجام

رْثكالىتاوموحنلاددعهنأنمللالمضيأسدقملاتبوةمعكلانيبامًاضوح

4ةمايقاامويءايبنالا

دشاىنعهتةاواسملابجوتالةلئاملانابثيداحالاكالتنيبممجيهنأملعاو

ضايلابفدصتمهنانيالالثمهناىنعمو.هرهاظىلعنمللانموجلثلانمًاضاخب

نمللانمدشأهناوجلثلاكهنايفانيالفايندلاءاكسبلهناىنعينيللافصتيَ

لثمباكاليثمتاهللثموفرعتامبةفئاطلكملسوهيلعهللالصبطاخهناوًضايب
امميلوطأوهوءايرجوجردانيبامماشلالهاللاقتدمزاتناكولونيعبسبةرثكلل

ركذيةراثونامزلاركذيالةراثوندعىلاءاعنصنمنيثلالهاللاقومهللاق

ددعللموهقمالولايلثالثةرانورهشةريسملوقيف

.ضرأةلدبملاضرالايفنوكياماوضرالاهذهىلعنوكيضوحلاسياو

دحأاهرهظىلعملظيملومداهيلعكفيملةضفلاكءاضيب

ىلعنا»مهللالوسرنعسنأنعثيدحءاجو ركبايأهناكرادحأ ىلعو
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ناوأدععبارلاىلعونامثعثلاثلاىلعوثيدحلامامنايفنوفلاحلالاق«رمعىناثلا

وانانعضغبأويلعبحأنموبوبحملاهقدب-ملرخآلاضغباوامهدحابحانم

هللادنعماعلاوهبوبحمهسمللعضفبأونامئءبحأ

نديزنعةزمابأتعمسةرمنبورمعينربخأةبعشانرمخأدوادوبالاق
نممءزجفلانيعبسواءزجفلاةلامنمءزجبمناام»لاقجيُجيبنلانامترأ

ةلاعبسواةثامئامثذتموياوناكو«ضومحلاىلعدرب

يبلعيذلاىلعضوءلادربنملوأنيرجابملاءارقفلاقيو

ىلاالأديلبهللالوسرلاقيسمحالايحبانصلانعهدنسبهجامنبالاق

يدعبناتتقتإلفملاكبراكمىناوضوحلاىلعكطرف

نا»ٌثرهللالوسرلاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلونابوثلاق

.هدمهبيواكا.لسعلانمىلحاونمللانماضايبدشاةلياىلاندعنيبامىضوح

ضوملاىلعدربنملواوًادبااهدعباظلةبرشهنمبرشنمءامسلاموج
حتفتالوتايعنتملانوحكنيالنمذلاًاسوءرثعشلاابايثسندلانيرجابملاءارقف

تامعنتملاتدكنىكبللاقفهتيمتلضجاىتحرمحىكبفددسلاباوأمهل

خسنيىحيدسجيلبيذلايبوثلسفأالنامرجالددسلاباونأيلتحتفو

ثعبلاقيشبحلاملاسىنانعيذمرتلاهجرخا«ثعشيىتحيمأرنهداالو

ريمأايتلقهيلعتلخدايلفديرملاىلعتلمحبفهنعهللايضرزيزعلادبعنبردعيلا
كيلعشاناتدرااممالساياملاتفديرملابكحرميلعقش0نينمؤملا

نيامىذوح»لاقيريينلانعنابوثنعثدحمثيدحكنعىنغلبنكساو
ضبيرغثيدحلاق.ثيدحلا«دشاهؤامنامعوءاقلبلاندع

نولباذلالهللالوسرىلعضوحلادربنملوأ»كلامنبسنألا

«ءاكبلاونزحلابهولبقتساليلامهنااذانيذلانوخستنملانولحانلا
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ىنادصانمسانيلعندريل»جلينلانعسنأىلاهدنسبيراخبلالاق

اوثدحأاميردماللاقيفىناحيصألوقافىنوداوجلتخامهتفرءاذاىتحضوحلا

«كدس

ىناحصانمطهرضوملايلعدرب»يبهللالوسرلاقةريرهويألاق

مهناكدعباوثدحااميردتاللاقيفىباحصأبرايلوقاتضوحلانعنوداذيف

«ىرتبقلاهرابدأىلعاودئذا

هللالوسرلاقلاقهلعهللايضرركبيبأتنبءايمانعهدنبملسملاق

لوقافىتودسانذخؤيسو5يلعدربنمرظناىتحضوملاىلعىنا»يي
كدباوحربامهللاوكدعباولنعامترعشامالاقيفيمانموىنمهنابراي

»مماقعأىلعنوعجري

كنالاقيفيأنمهنابرايلوقافمهنمدبعلاجلتخيف»نأثيدحيفو

«كدعبثدحااميردنال

كامنسنأنعيشاقرلادبزينحَرَحدعسنبرمعشريىذمرتلالاق
ددموأءايسلاموجنكهقيراباةكمرلاةليانيبامىضوح»لوقيرتينلاعمسهنأ
بضنالكةنجلانمنابازيمهل»قيرعلاوءافصلايف.ايسلاموجنكيا«ءايسلاموج

ميعاتشةلباذموقهينأيسوًادبااهدعبالقيلةيرشهنمبرشرمءادعأ
«ذئمويبرشلاهنمبصي1مويلاهببذكنمةدحاوةرطقهنمنومعطيال

نوهابتيمهناوضوحينلكل»جبعهللالوسرلاقةرمسىلاهدنبو

نحثيدحاذه«ةدراومهرثكا1نوكأ|ناوجراىناوةدراوركاب

نسحلانعكلملادبعنبثعشالاهاوروةرمسنعنسحلانعةدانقهاوربيرغ

ةرمسهيفركذيملويلعيبنلانع

شرااملاصالاضوحيألكلور»يطساولانيابفورعملاىركبلالق
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"ف«هتقانعرضهضوح

اًبيب»لاقسوهيلعهللاىلصيبنلاناكلامنبسنأنعهدنسبىراخبلالاق

رثوكلالاقاذهامليربجابتلقفوجملاردلاهاتفاحرهنباذاةنملاىفريسأانأ

كسمهبيطوأهنيطاذافكبركاطعايذلا يذمرتلاهجرخأ«ةدهكشرفذأ
نسحلاقو«ايظعًاروناهدنعتيأرفىهتنملاةردسىلإتعفرمث3دازوءانعم

حيحص
لاقكلامنسنأنعنابانعبيبشىترمخأبهونبالاق ىلصشالوسرلاق

دشادرايمهسلالثماجاجعارهءامسلاىلاىلجرعنيحتيأر»لوهيلعهللا
اذهامليربجايتاقفوجمردنمبابقءاتفاحلسعلانمىلحأونمللانمًاضايب

ةرفذةكسموهاذافهتأمحىلاىديبتبرضفكبركاطعايذلارثوكلااذهلاق

ٍض©دذوهاذافهضارضرىلايديبتبرضم

ٍلسوهيلعهللاىلصهللا_لوسرلاقزنعنبادرعهدنسبىذمرتلالق

بيطأهتبرتتوقايلاوردلاىلعهارجنوبهذنمهاتفاحةنجلايفرهنرثوكسلا3
حيحصنسحثيدح«جلثلانمًاضايبدشاولسعلانمىلحأهؤاموكسملانم

لخدالةنجلايفرهنرثوكلا»اهنعهللايضرةشناعنعحيجنىلانبالاق

ْ«رهلأكلذريرخعمسالاهينذايفهيعبصادحا

نا»جيريللالوسريللاقةشئاعنعقورسمنعيبعشلانعينطقلالاق

«ةعبسألاةريزخممسيناىتمأنمدخاءاشيالرثوكلاهللاقيًارهناىئاطعأهللا

ىذلافيدشوكنذأيفكيعبصايلخدا»لاقكلذفيكوهللالوسرابتلق

|«روكلاريرخنموهنيعمست

بلقلانوكيوروكذملااهانممبةهالبلاةئجلالهاتافصنمتدلعدقكنامث

كلذريغوريطلابلك
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ملرانلالهانمنافنص»3سوهيلعهللاىلصهلوقاهرانلالهاتافصاماو

تايراعتايساكءاسنوسانلااسهمنوبرضيرقبلابابذاكطايسمهعمموقامهرا

ناراهحبرندجبالوةنجلاناخدرالةلئاملاتخبلاانساكنهسوءرتاليممتالئام

مساطوسلاوءيشلكنمةفئاطلاطوسلا:ليلخلا«اذكةريسمنمدجويلاهحير

بادعلانمطولاسرافنبالاقو.ءارفلاهلاقبرض2نكيملناوباذعلل

برشلاطوسهنمو(تاف)هطلخلطوسىمسوضعببضعبطلخطوسلاوبيصنلا

برشلايفداتعملادحلانعتاوصالامظعجلدارا.مطقدولجنملفيهنال

نيالانمتايراعنادبالاتايداكتايراعتايساكىنعمو.اماظامبرضلاوأ

وأاهريغوةودكلاىلعركشلانمتايراعناديالاتايساكوأهريغونيفاشكنال

واثالذريغورعشلاوردصلاوقاسلاكضعبللتايراعنهمادباضعبتايساك

موبتايراعةئيزلاعاونابتايساكوااهءاروامروبظلتايراعاًقاقرابابثتايساك

ةنايصوجاوزالاةعاطولجوزعللاةعاطنعتاغئازتاليممتالئامو.ةمايقلا

لوخدلانهلاوحاونهتنسلأبنهريغنماعبتاليمموبناجالانعرتستلاوجرفلا

الخلانيفاطعاونبسوؤرتاليممنهشميفتارتخبتمتالئاموأنبلعفلثميف

تاطشتمملاتالئاملاوانينحلارونهششيزبلاجراابواقلتاليمموأرثخبتلاو

نب-وؤروءاليملاةطشملاهذهنهريغنطشمبتاليمملاواياغلاةطشميهوءالبملا

مئاعلاومئاقملاورخلابنهسوؤرنمظعيلبالاةمنساك

تاقةملسمانعىراخبلايفتبثامسحرئافضلاورعشلاصقعزاجو

ثيدحلايسأررعشرفضدشاهللالوسراب

ةنجلابابىلعتق»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقديزنبةماسالاق

نوسوبحملاملاىادجلاباحصااذاونيعضتملاىأنيكاسملاابلخدنمةماعاذاف

_هرمةماعاذافرانلابابىلعتققورانلاىلامهيرمأدقفرانلاباحصاالا
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«ءانثلاالخد

أٍظرانلاتاارووسمشلافوكثيدحيفسابعنباثيدحنمو

«نهرفكب3لاقهللالوسرابمبارلاق«ءاسنلااهلهارثكاتباروطقمويلاكًارظنم

ىلاتنسحاولناسحالانرفكيوريشعلانرفكي»لاقهللابنرفكياليق

«طقًاريخكنمترارامتلاقاعيشكنمتأر2هلكرهدلانهادحا

ىكاسلفأ»لاقهلاىلعولهللالوسرنانيصحنبنأرحعنعو

نهلوقعناصقنلايندلاةنيزىلاليملاوىوهلانمنهيلعبلغياملىأ«ءاسنلاةنجلا

آلالبعلنيهأتيالفةرخآلاىلانهراصباغنتالف ىوقأنمكلذممنهوةزخ
عادخناعرسيابنعتاضرعمةزخالانعفراوصنهناللجرلاكالهبابسأ

|نيدلاىلاةباحتسالاتاليلقنهملالجراا

نربدينهوعدتالوارماءاسنللاوعيطنالسانلااهمأ»بلاطىنأنبىلعلاق

ين.نهلنيدالنهاندجو.كلاملانيصءعوالملانداندربامو58ٍنانهنافارمأ

نهبةريحلاوةريسينهبةذالا.نهماوهشدنعنهطعروالونهناولخ نبحلاوص.ةريثك

نهيف.تامودعملانهتاموصعملاوتارهاعنهحلاواموتارجاف نملاصخثالث

اوذيعتساف.تابغارنهونعتمتبوتابذاكنهونملحبوتاملاظنهونملظتيدوهي

«نهرابخنمرذحىلعاونوكونهرارشأنمهلل
«ءاسنلانملاجرلاىلعرضاةنثفىدعبتكرتام»نابلاق

نكنممزاحلالجرلابللبلسأنيدولقعتاصقاننمتيأر١»لاقو

«ءادنلارشعماب

الونهدوباوقثتالونهنعاوبنجبونبهنمهللادابعاوظفحتف»ةيحدنبالاق

«نيفبانطالانعىنغيامنينيدونبلقناصقنيففنهدهعقيثو
لخديناىبريتدعو»جيبينلانعسنانعةداتقنعمعنوباىورو
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راشاو«اذكه»لاقاندزللالوسرابركبوبألاقف«فلاةئامةنجلاىتمانم

لجوزعللانارمعلاقفاتدزهللالوسرايلاقكالذكهديبرحنناملس

«رمعقدص»تريهللالوسرلاقفةدحاوةنفحبةنجلاسانلالخدينارداق
همساولالهوبأةداتقهبدرفتسنأنعةدانقثيدحنمبيرغثيدحاذه

ىرصبةقثىسارلاميلسنبدم

ىلاعتهللالوقيدكيللالوسرلاقيردخلاديعسىبأىلاهدنسبلملاق
امولوقيفرانلاثعبجرحالوةيفكيدييفريخلاوكيدعسوكيبللوقفمداي

بيش.نيحكلذفادحاونيعسلوةعساوةلاعسلفلالكنملاقفرانلاثعب

نكلوىراكسمهاموىراكسسانلاىرووابامحلمحتاذلكمضنوريغصلا

لاقلجرلاكلذانيأهللالوسراياولاق«مهيلعكلذدتشافديدشهللاباذع

ادحاوالاافلامهنميأ«لجركنموافلاجوجاموجوجابنمنافاورشبأ»
«ةنجلالهأعبراونوكتناممطاليناهديبيسفنىذلاو»كنميجانلادحاولاو

ةنجلالهارطشاونوكتناممطالىلإهديبيسفنيذلاودلاقمئانركوهللااندمحف
عارذيفةعقراكوأدوسالاروثلادلجيفءاضيبلاةرعشلالثكمالايفكلثمنا
يراخبلاهاور«راما

لكلوطاصيرشعوةئامةمايقلامويقلخلانوكيدلاقبلمىنلاناىورو
.لوسرابهللبق«ةنسفلانورشعفصلكضرعوةنسفلانيعبرأةريسمفص
رشعةعبسوةلام»لاقنوكرشملاوهلليقف«فوذصةثالث»لاقنونمؤملامللا
ىفءاضبلاةرهشلاكنونمؤملا»لاقةرفكلانمنينمؤملاةفصامهلليث«افص
رئاسلفااخمبيرغوهوهلرابخالانويعيفيبيتقلاهركذ«دوسالاروثلادلج
ثرداحالا

ىبشلانعىنجلاىسومىثدحلاقرمننباانثدحةبيشىنأنبركبوبالاق



(؟١/)
جلالااااابيتريوااتلايوياواويا

.لهاىلثاونوكتنامكريأ»لسوهيلعهللاىلصىنلالاقلوقيهتعمسلاق

:سانلانأةنجلالهاافلثةماشلامواىماللاقلعألوسرونااولا0ةنحلا

شرعاعوفرمهاور6امصنونامبأينميتمنْاوفصةلامونورشعةمانلاموي

ةءايقلاولةنجلالهاْملهيلعللاىلصللالوسرلامفدوعدمنإللاب

امصنوناثاهنم2أفةلامونورشع

.هيلعهللالصلوسرلاقبيصخنبةديربنعيدمرملاوهجامنباجرخو

:ةمالاهذهنماهنمنوناسمشفصةئامونورشعةمايقلامويةنجلالهأ»ملسو

نسحيدذمرتلالاق«ممالاراسنمنوعبرأو

نيبفرطتنيعفلاىربىحمهنملجرلاتوعالمماجوجاموجوجايو

هبلصنمهيدي
بيطخلاو4:ودرمنإأونارعطلاويزاريشلاورذنملانإاوقزارلادمعحجر>١

زاوجبالاةنلادحالخديال»وهلآىلعوملسوهيلعهللاىلعهللالوسرلاقاولاق

اذهمحرلانهمحرلاللامياملسوهيلعللىلصللالوسردمحمللاالإهلاال

«ةيناداهفوطقةيلاعةنجهولخدانالفنبنالفللجوزعهللانمباتك

نازمممهمفريالباحريغبةنجاانواخدبنيذلافلانوعبسلاىلازغلالاق

هللاىلصهللالوسردمحمهللاالإهلإالةبوتكمةءاربىهامناوافحصنوذخأبالو

الإأاهدعنءامشالةداعسدعسوهلرفعدقنالفنإنالفةءاربهذهملسوهيلع

ماقدأكلذنمرسمأءىشهلعرما

ةماءأىلأنعقازرلادبعوىسرضحلاةرمنبريثكنعايندلايأنباجرخو

لخدينأيبريندعو»هلآىلعوملسوهيلعهللالصللالوسرلاقالاهم
باذعالومهيلعباحالاغلانوعبسدحاولكعماملانوعبسيمانمنجلا

لاملانوعبسفلالكمميوروفرتايلحنمتانحشاللو
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هلآىلعوماسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقلاققيدصلاركبىلأنع
«املانيعبسالانيعبسلانمدحاولكممعرىئاطعأ»

هللالصللالوسرلاقتااقاهنأةشلاعنعريمعنبرماعنعىلاريطلاجرخ

نمةنجلالخديىلاعتهللاناىرشبفيبرنمىناتاايتنادهلاىلعوملسوهيلع

لخديلجوزعهللانايترشبفىنانامثباذعالوباسحريغبأفلانيعبسىّما

تلقباذعالوباسحرهشبافلانيعبسمباكءالؤهنمدحاولكممىمانم

اذهو«موصيالوىلصيالنممبارعالانممهلك١لاقىتمالاذهغلبيالبراي

نيبثاثاوتامزيذلابارعالابلوؤماماوعوضوماماثيدحلانمريخالا

لاقةعافرنبةءافرنعىنارمطلاومناقنباونابحنباوىوغبلاودمحالاق

هللاالإهلاالنادهشيدعتوعالهناللادنعدبشا»ملسوهيلعهللالعللالوسر

يندعودقوةنجلايفكلسالاددبممهلقنماًقدصهلوسروهدبعادمحمنأدبشيو

اهواخديالناوجراليئاوباسحريغبالانمعيسةنجلايمانملخدينالجوزعيلر

يفو«ةنملايفنكاسمكتايرذومجاوزاوكناب١نمحلصنمو5|اؤوبتىح

لوسراياندزرمعلاقف«باحريغبافلانوعبسىتمانمةنملالخدي»ةياور

هللالوسراياندزلاق«لجوزعبرلاتايثحنمتايثحثالثو»لاقفهلل
ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعدركبابأايربعلاقفرمايانبسحركبوبأحاصف
ةيثحىنأيالاحلاناقلابىئثمبيذلاو»لاقفانبرلضفنمانديزبهلآىلعو

«براتايثحنم

يتلامايالايفملسوهياعهللالصهللالودرىلعلخدركباباناىورو

هظقيأفهمانميفملكتيهناكرمعهاآرف.مونلاهبلغفهرمقدنعىكبواييفتام

هلآلعوملسوهيلعهللالصهللالوسردنعةعاسلاتاكيمانمتعطقلاقف

كبرعدهللالوسرايتلقفيتمابرايىنمابرايحاحلابلوقيوهوشرعلاتحب
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كتبفهبهومكىردأالفىئاظقيافكانبهوكانهوءادنلاجرخفكدارمىضقي

يلانمالالكلاوارثكالايألكبلاىئهوفيرشلارمقلانمةضتاهامهم

|رميماوىطاعتنملكوأ

هللالوسرلاقلاققيدصلاركبيأنبنمحرلادبغنعيناريطلاودمحاىور

رملاق«باحريغبةنجلانواخديىتمأنمافلانيعبسيبرىناطعأ»يَ
ناناىأ«لجرلكمميناطعأفهتدزتسأدق»لاقهتدزتساالههللالوسراي

«هعطسبواذكهيتاطءأفهتدزمسادق»لاقهتدزساالهلاق«الأنيعبس3

ض٠هيديبنونباحتفولاقهنأالإميكحلاهاوراذكو
هللاالإهددعيرديالهللانماذهماشهلاقبهونيالاق

ةنحلانولخدييمالك»جرتهللالوببرلاقةريرهىنأنعىراخبلالاق
شووةنجلالخدينعاطأنم»لاقهللالوسرابىنأينمواولاق«ىأنمالا

0ىلأدمناصع

ثعشالانبقاحسانبدمحمانثد-يلعنبدمحماترَوايندلاىنأنبالاق

ةروصيفةمايقلامويايندلابىلؤي»سابعنبالاقلوقيضايعنبليضفتءمس

هذهنوفرعتلهلاقيفقثالخلاىلعفّرشتةعوشمامماينأءاقرزءاطمشزوجع

متعطاقتاهم.اهيلعمرحانتينااايندلاهذهلاقيفهذهةفرعمنمللابذوعننولوقيف

اهبوماحرالا ىبرىايدانتفمنجيففذقتمثمتررتغلاومثيصعاهبومتدساحن
كالذكلوقنف«اهعابتاواهعايشأاهماوقحلاىلاعتهللالوقيفيعايشأويعابتانبأ

ضابلهأةنجلاعبتسلتاملاصلالامعالا

ىمأنمةنجلالخدي»لاقيُتَعهللالوسرنانيصحنبنارمعلاق

يغبافلانوعبس الونوقرتسيالنيذلاممولاقهللالوسرايمهنملاق«باحر
ملامهاوز«نولكوتيممرىلعونووتكيالونوريطتي

لوقيلهللالوسرتعمسةماماىنأنعهجامنباويذمرتلاظفلو
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*.يلرنمتايثحثالثواملأنعبدىمأنمةنحلالخدنانرىلدعوص

نلخديللظفلبنأثيدحنمرازملاهاورو.بيرغثيادحيدذمرملالاقو

«املانوعبسافلانيعبسلانمدحاولكممالانوعيسيأنمةنجلا

لسوهيلعهللاىلصهللالوسرناهتثدحيقمأناعفاننعمكحلاجرحو

لاقفدقرفلاميقبىلاابىهنناىتحةنيدملااكسنمةكسيفاهديباذخاجرخ

رهنهنحلانولخديردملاهلأرمعلا-روصف4ءايقلاموداملانوعياهمثعحب9

«مهنتنا»لاقفمهمىناعجمناهللاعداهللالوسرابلاقفلجرماقف«باسح

«هشاكعاهبكقبس»لاقفمهنمىناعجمناهللاعداهللالوسرابلاقفرخآماقف

ىلعضبقلاوأاهمواهنمبوثيفاهفكىلعضيقوهامنإاهدبىلعهضبقنالوقنو

كلذوهتمأرباقمرلاسفركةدحاوةريقمنمددملاادهو.عابتتسالانعةيانكديلا

هلفكينالالهالجرلاإسوهيلعهللالصٍَلوىهليقوةروكذملانيعبسلاريغ٠

ةشاكعتخاتنبنصحماو.اذكهوبساحبنممنكيرملواهلاحلبملوأهلاح

هانمعملامهحر>وىدسالانحننإأ

امهبرمأوملسوهيلعهللاىلصاميلعفدقفنعمرحمريغءاوتكالاوءاقرتسالاو

دجوالىذلاىلاوهكاذونوبساحماليوتكملاويفرتسملانوكنممنامالو

نمةرارزنبدعساىوكوهبحويفدحامواهحرجنمىوتكادقوينغهنع

بعكنإىنأونّمحرلاشرعهنوملزيهاىلاداعمنإداعمىوكوةك-دولا١

نآرقللةمالاارقهنابصوصحملا

ةرثكلكلذلعلفرثكأةنجلايفلاجرلانوكيفرثكأرانلايفءاسنلانأمدقت

ءاوسنبعماوناكايندلالهأنمةجوزلجرلكلناكاذانكلوًادجءاسنلا

لعاومهمرثكأنك«نيتجوزْمهْملجرلكلناهاضيأثيدحلاىفءاجو
لقأنكينهمنانتجوزلجرلكلناكولىتحتارمبلاجرلافاعضاءاسنلا
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ا1اتاتياتيتييايعيااييسم

رثكأاهيفناورانلايفءاسنلارثكانأىنعملانوكيفرانلانهنملخدامىلاةبسنلاب

ةنملاىفاع

ةدحاولجرالالوأنوكيلوقيهنافرانلانع.جر#دحوملانأمعزينمامأو

دحاولكل»ثيدحنيبكاذبممجبوةدحاودحاولكلديزنجرخاذاو

رولانأكشالو«ناتجوزدحاولكل»ثيدحو«ايندلاءاننمةجوز»

٠7ايندلاءاسنولاجراانمرثكأنيعلا

اهريرسوابجاتاهتمساودارفواهبتاومسلاكندعن4

08.جر"<د6بيق-

اهردُيرديتثحدقبوكهناكنانحلاكلتابفحت
-ٍََّءارارع".2و

اهروثمكانهروفوركتسمودجربزوواوانمامادانج

تانقرمضرالاوتاوايلاكاهضرعتاقندعةنجةعسامتاقنا

اهحاتامنمسودرُفوهلودليلدبةنحلاقلطمندعهلودارملاو4روااكتاطوسبم

نمدعاقونبمظعأنوكتوجات5ولعتواهرئاسىلعسودرهملامظعتيأاهريرسو.

.نوتهيقيرفاربرسوةرهاقلارصميسركوةبطرقسلدنالايسركلاقي
اهالعأواهبناوجنمتانحلارئاسنوكييأابطسواسودرفلانأثيدحمدقتو

دشااهالعاواهلضفأابطسواوأاطسوتناكلتازنولثيحبالعأيبفيأ

دارملانأيفرهظأ.نوكيلمجلابندعتانجبلوقيناىلوالاو.ءاوهلايفًاعافبرا

وألبلكلاىلعضباقلطيندعةنجظفلناففاكدارفالانكلوابكنانجلا

لاقمث.تيبلاريغيفحصلةدحاولاهذهةنجلا-ديراوةيناملأنمةنجلاديراوممج

بقرتيالامبمالكللاةيرظنةتكنلباقلاىلعاهرينيرديتفحدقبكاوكاهناك

ةفوفحمنوكننالةحلاصالكنأىلإحيولتلايهوةصخةتكناوبلقلكيفاك

نانجلارئابطاحأسودرفلاناىنميبلقالبلصالاىلعوااهريغبةنيزم
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دجريزلاويظعلاؤاؤالانماهنراجحوهلباقياملكهرونبردبلافحبًارونوااءاسنا

لصالاولاصيالاوفذحلاىلعلوعفممساروثمو.روفاكلاوكلاامارتوميظعلا

رهمضلهتفاطضاوبارئاوهوهريغراحبرلاهبروث.يذلاياجيمياهبروثم

اهريغواحراتراثأواياهبلوعفمللالولءافللافاضمسيلوةبالمللةنحلا

اهيلعناشورةمامهمالريثعلاوكدسملاتراثالةنحلاضرأىلءام

مهنءاعنجلاوسنالااوملسممهواهلنولماعلوالا:ماسقأةنحلالهانالءاو

لمعيملنمثااثلاو.مهنمنيئمؤملاصاوخصاوخمهوهللالالجانولماعىناثلاو

توأللادنعالابتيوأنمؤيملنمونيئاجحملاولافطالامهوهلالجلجهلالجلالواهل

.طقربخلمعبلاتلااذهلمدقتيملناناميالااذهوأةبوتلاهذهالالمعلانمهلام

نوقواحلانادلولاورولاسماخلاو.]ملاطقسوهوطقلمعللحلصيالنمعيارلاو

مياسلاو.اهيفسانلانوكدعباهلنوقولحملاموقلاسداسلاو.اهبوأةدالوالباهيف

نمءاثناو.امنومعنتملكبلاواهموأرمامىلءايندلانمباودوأريطنماهيفام

اهمعنينومعنتيالةكشالملا

نبباهولادبعانربخأكرابملانبالاقءارقفلاةنجلاىلاقبسينملوأو
ىتربخألاقفسوهيلعهللالصيبنلاىلالجرءاجبيسملانبديعسلاقدرولا
مم»لاقهتجردوهلزممماينمبيأةمايقلاموىلاعتللاءاسلجبهللالوسراب

لوأمهفاهللالوسرابلاق«اريثكهللانوركأذلانوعضاوتملانوعضاخلانوفثاخلا
ءارقفلا»لاقةنجلالخديسانلالوأنمشلاق«ال»اقةنجلانواخديسانلا

باسحلاىلااوعجرانولوقيفةكئالماهممهملاجرخيفةنجلاىلاسانلانوقبسي

اموطسبنواهْنمضيقتفايندلايفلامانيلعضيفأامهللاوبساحممالعنواوقيف
«نيقيلااناتأىتحهاندبعفهللارمأانءاجنكاوروجنولدعنءارمأانك

نبأةمايقلاموبلوقيهنافهللااوقتا3لاقٍلسوهيلعهللاىلصينلانعىورو
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نوداراانورباصلاءارقفلالوقيفانبرابمهنمةكشالملالوقتفيقلخنميتوفص
باسحلايفءاينغالاونورشيونواكايفنجلانواخديفنجلاميلخدأىردقي

(نوددرتي

لوهيلعهللالصللالوسرلاقيردخلادْيعسيبأىلاهدنببيذمرتلالاق

.ثيدحنمهجرخ«ماعةئامسخبمهشاينغالبقةنحلانولخدينيرجابملاءارقف»

هجولااذهنمبيرغنسحلافؤديعسيبأنعيفوعلاةيطعنعشمعألاناملس

لبقةنجلاءارقفلالخدي»لوهيلعهللاىلصهللالودرلاقةريرهبألاق
ىدخأقيرطيفلاقوحيحصنيحلاقو«موفصنبماعةلامسمخمبءاينغالا

و«ماعةئامسمخوهودويفدصنبءاينغالالبقنيماسملاءارقفخديف حيحصنسحلا

تعهنعهللاىضرباطخلانيارمعاملاقءادردلايأنعيورو

ءاينغالالبقةنجلانواخدينيداسلجيءارقفنا»لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
ةنسلامكهلليق«ماعةئامسمح»ىفموبفصناموهللالوسرابلبق«موبفصنب
مويلاكفهلليق«مويةئامسخديكآقموبنمرهشلامكفليق«رهشةلامسخ3لاق

يبتقلانييبطرقلاهركذ«نودعتاممموبةئامسجخ»لاق

لاقملسوهيلعهللالصهللالوسوتنأهللادبعنبرباجنعيذمرمتلالاق
بمبرابءاينغالالبقةنجلانيماسملاءارقفلخدي» هجرخونسححيحصلاقو«اقيرخ

بيرغهيفلاقوًاضيأسنأثيدحنم
لوقيملسوهيلعنالصهللالوسرتءمسرمنأهللادبعنعماسملاقو

«اميرخنيعيرابةنجلاىلاةمايقلاموبءاينغالانودينيرجابملاءارقفلاناو

وألاقءاينغالاكلذكولاحلايفنوذاتخمءارقفلانأىلعتلدثيداحالاو

ةثالثلوأ»ملسوهيلعهللاىلعللالوسرلإقةريرهيأىلاةبيشيبأنإركب

ىدأوهبرةدابعناسحأدبعولايعرذففعتمفيفعلجروديبشلاةنجلانولخدي
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همحىدواللامنمةورثوذوطلستمرعمأرانلانولخديةثالثلوأوهالومقح

ديقمىلاةريرهيأثردحقلطمدربنأبثيداحآلانيبمجبر«روخفريذو

ءارقفنوكيفرمعنينادبعثيدحىلادربرباجثيدحكالذكوىرخالاهتياور
ءارتفيفىردخلاديعسينأثيدحنوكيفافيرخنعبرابنيقباسنيملسملا

نمملسملاءارقفىفءادردلاىنأثيدحاذكوماعةئامسمخبنيامنوئوكينيرجابملا

ءاينغالاقابسنوقبسينيرجاهملانمءارقفلاقابسلاقيفماعةئامسمخمونفصنب

ةريرهيبأثيدحليقو.ماعةلامسخبءاينغالاقابسريغوايرخنيعبرأبمهنم

لكءارقفقابسةنجلالخديفنيملسملانورقءارقفعيمجمعيرباجوءادردلاينأو

ءادردلاينوةريرهيأثيدحىلعماعةئامسخبمهلاينغأنمقابسلاريغلبقنرق

رباجثيدحىلعاةيرخنيعبرابقابسلاليقو
قاثدلاىلعٍألاقوىنغلانملذفأرقفلانأىلعةنحلايفرعقفلاقبسجتحاو

سانلااهيأاي)ىلاعتهللالاققلخلافصورقفلاوىلافصوهناللضفأىنغلا
لامهلناكناودبعلاةقرقحلابرمقفلاف(ديجلاىنغلاوههللاوهللاىلاءارقفلاأ
ميشهلايقلعتناوءاوسدحاىلارظنيملوهالومىلعلوعاذإاينغنوكيامناو

هللالصهنعهريغوىراخبلاجرخامكهدبعوهفهيلاريقفهنأهننىأروايندلانم
هالومىلاهراقتفادبعلافرشامناوثيدحلا«رانيدلادبعسعت3ملسوهيلع

لاقنمنسحأدلوهلهعوضخهزعو

الذيفاهزمفكيلاانم.ًاعضاوتباقرلاتالذتاذاو
اذناكولورعقفلاوههيفبغارااهيلعصيرحلالاسملابلابلاقلعتملاديعلاف

ةدايزاهريغوشيعلاةرورضالإلاملايلابأاملوقبيذلالاملامداعوريثكلام
هيفبغرباللاموذاذكويغلاوهةلغاش

ىنغلاامنإوضرعلاةرثكنعىنفلاسيل»ماسوهيلعهللاىلصهنعململاف
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,'«سمنلاىنغ

قزرلعجامهلا»لسوهيلعهللاىلصلاقفافكلايهةعبفرةجردانهو

لأبالمالسلاهيلعهنأمولعمو.لسمهجرخ«افاذك»ةياوريفو«اتوقدمحملآ

رمرطنأأموهوركمرقفلانمجوحأامنأاوقفتاو.لاوحالالضفأالإ

امومذمىنغلا
نمام»لسوهلعهللالصهللالوسرلاقكلامنبسنأنعهجامنمالاق

ةطسوتمةلاحفافكلاف«انوقايندلانمىتأهنأةمايقلامويدوالإريقفالوىنغ

تافآنمتماسةلاحيهر«ابطسوأرومالاريخ»للاقينغلاورقفلانيب

لضفأتناكفليبنلاامهمذوعتياناكنيذلامقدملارقفلاتافآويغطملاىنفلا

يفالوايندلاتابيطيفهفريالذارعقفلاةلاحفافكلابحاصةلاحنا5.امهم

رمصلاىلعباوثلانمربقفلللصحامهللصحدقفبرقأرقنلاىلاتناكفاهنرهز
....طسوهنالةئامسخبقباسلاوهابيحاصف

فوقولايفنيكرشملاونيقفانملالافطانأانروهشملابهذملانأاءاو

نيهاللا“يفيبرتاأس»لعهلوقلةنجلايفمهناوةبالولايفمهناهنودو

يتأياملونيقفانملاونيكرشملالافطأىنميدةنجلالهألًابدخمهناطعأف لاقو.اضيأ
ِقمكحلاىذمرتلاهللادبعوأوراكذتسالاوديبقلايفرلادبعنمارمعبأ

ةنيهرتبسكمسفنلك).ىلانعتهلوقيفيلعنعنورسنملاولوصالارداون
اونهتريفاويستكيمليذمرتلالاق.نيملسملالافطأمملبق(نيناباحصأالإ
نيماسملالافطأنأىلعءاملعلانمروهجلاربلادبعنيارمعوبألاقمهسكب

ةنجلايفنكرشملادالوأو

نيكرشملالافطأوليق«ةنجلايفنيملسملالافطأ»يكهللالوسرلاق
«نيكرشملالافطأو»لاق

يب
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ةرجكلالصأيف3خيشلاوىدراطعلاءاجرىنأنعةياوريفىراخبلاجرخو

سانلاميمجهموميتقياذهو«سانلادالواهلوحنايبصلاوماللاهيلعيبهاراا

اولاقبابلايف.ىشحصأوهوءاملعلانمةعامجاذهىلابهذيبطرقلالاق

رمعوبأهركذةشئاعثيدحباودتحاو.ةنجلايفارافصاوتاماذانيكرشملادالوأ

مممادلاقفنيكرشلادالوأنعبهللالوسرةجمدختاأستاقديهملايف

«نيلءاعاوناكولنيلماعاوناكامبلعأهللا لاقفكلذدعبهتلأسممهلا

ىلعمهلاقىرخارزوةرزاورزنالو»تازنفمالسالاكحتساامدعبهتلأس9

لمينالبق«نيلماعاوناكاملعاهللادجبهلوقف«ةنجلاىفمهلاقوأةرطفلا

(ىرخارزوةرزاورزتالو)لزعينالبقوةنجلايفنيكرشللادالوأنا

الو.يللمفياميردأامولسرلانماعبتنكاملق)ةكحبهيلعلزناناكدقو

(ةبالا-قحلانيدوىدهلابهلوسرلسرأىذلاوه)هرماةبقاعهيلعلزنامث(مب
اندنجناونورصنملامهلمهنانيلسرملااندابعلانتماكتقبسدقلو)هيلعلزناو

مهل هملعأف(بيرقحتفوهللانمرصناهلوبحتىرخأو)هيلعلزناو(نوبلاغلا

مييلعهرهظيهبلعفييذلانا

ةيواممتنبءادنخنعفوعانثدحلاقةدوهانثدحرحتسنبدمملاق

يفديهشلاوةنجلايفىنلا»لاقةنجلايفنمهللالوسرابتلقلاقيعىئثدحتاق

<«ةنجلايفديلولاوةنجلايفدولوملاوةنجلا

النارشبلاةيرذنمنيهاللاىنرتاأس»جرُيلاقكلامنبسنالاق
«مهيناطعافمييذعت

رشوأربنخنممبلنعنالمهبماومهوبلللافطالانوهاللارمعوبألاق

حلاملالمعلاىلعنوباثيلبتلق.مزعالويوقدقعالبناكذاوبللك

ْنعرعصننبجاجحلاهاوراملةنجلالهأمدخنيكرشملادالوأةفئاطتلاقو
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نيكرشملادالوأ»لاقهنأبىنلازعسنانعديزينبيلعنعةلاضفنعكرابم

ثيدحلااذهدانساىطرقلالاقرملادبعنبرمعوبا13ْذ«ةدجلالهأمدخ

هللاناءاملعلانمةعامجهركذاملوقلااذهةحصىلعلدينكل.يوقلابسيل

ىلاعتهلوقوهوةيبوبرلابهلاورقارذلاةروصىفهبلصنممداةيرذجرخااملىلاعت

تملامهسفناىلعمهدبشأومهثيرذمهروبظنممداىنبنمكبرذخأذاو)

هلإالىذلاهللاهنابهلاورقانادعبمدأبلصيفمهداعامث(اندهشىلباولاقكبرب

يفناكنمشلوالاباتكلاىلعاديعسوأايقشهمانطبيفدبعلابتكبمثوهالإ

باصينهيلعذخايذلاقاثيملاضقنيفالاهيلعيرجيىت>رمعايقشلوالاباتكلا

نمؤيفقاهيلعىرجبىتحرمعاديعسلوالاباتكلايفناكنموكرشلابمد

عممهفلقلاهلعيرجبنالبقنينمؤملادالوأنماريغصتامنمواديعدسرصيف

سيلفلقلاهيلعىرجينالبقنيكرشملادالوأنمتامنموةنجلايفممثابآ

بلعيفمهيلعذخأيذلالوالاقآثيملاىلعاوتاممهلألرانلايفمهمابآعمنوكي

ثيداحالانببممجهنافنسحاذهوىطرقلالاق.قاثيملااوضقنيملومدأ

ملدلاقفنمكرشملادالوأنعبلعهللالوسرلثسسنأنعنابأىورو

اهلعاوبقاعيفةئيسمهلنكيملوةنحلاكولمنماونوكيفاهباوزجيفتانسحمهلنكي
لهأمدخمهفرانلالهأنماونوكيف «ةنجلا

نعيشاقرلاديزينعمعنوباودوادوباوهريسفتيفمالسنبىبحمّركذو

نوبقاميبونذمهلنكيملنكرشملايرارذنعجيدالوسرتاأسلاقىنأ

مهلنكيلورانلانولخديفاهيلع لهأكوامنمنونوكيفاهينوزاجيفتاندح
«ةنجلامدخنم»آبلاقفةنجلا

نبفسويانثدحلاقيورهلابلاطوبأانثدحركحلاىذمرتلاهللادبعوبألاق

كلامنبىن|انثدحلاقةدانقنعةيطع دولوملكسوهلعشاىلصشالوسرلاق
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نيطايشلانكللومهلكمالسالاىلعةرطذلاىلعنودلوبامنافسموارفاكدلونم

للاباركرشينامترماررعتسجمومهلرصنومهندوهفمهيدنعمهنلاتغافمهنتأ

«اناطلسهبلزمملام

ملسوهياعهَللاىلصنالوسرنعيعشاجلارامنبضايعثيدحنمجرخو

مهلكىدابعتقلخىنإلاقوكملعاناىئرماهللانا3هتبطخيفلاقهنا

مييلعتمرحوىاركرشينامهترماوعنيدنعلاتخافنيطايشلامتتافءافنح

لسرلاوبتكلاوقتلاةلدأمايقوغرابلادعباذهو«مملتالحاام
ىئدحتتنأامنانباىلتامةريرهىنالتاقناسحىنأنعلمىورو

معن»لاقاناتومنعانسفنأبيطيثيدحبسوهيلعهللالصلوسرنع مراغ

لاقواهبوشبذحأيفهبوبألاقوأهاباهدحاىقلتبةنجلاصماعد فرطباناذخايكديب

«ةنجلاهيوباوهللاهلخديىتحيعتنيالفلاقوأىهانتيالفاذهكبوث
مهيديانيبفرصتملاكولملاىلعنذالاصومحدلاو

هيلعهللاىلصىنلانأهيبأنعةرقنبةيواعمنعةبعشانثدحدوادوبألاق

هيلعهللاىلصهللالوسرهللاقفهلنباعمراصنالانملجرهيلافلتتناكإإسو
هَدَمْففهتببحأيلاكبحأهللالوسرابمعنلاق«نالفايهبحنأ»موإتاذملمو

هللالوسرلاقفهنباتامهللالوسرااولاقفهنعلأفسوهيلعهللاىلصىنلا

هنجلاباوبانمابابةمايقلامويأتال|يضرتالوأيضرتاما»سوهيلعهللالص

لوسرلافانلكلواهدحوهلاهللالوصراياولاقف«كلهحتفبيتحىعسبءاجالا

حيحصتباثلاقوديبقلايفرمعوبأهركذ«ملكلب»سوهيلعهللالصهللا

يدرتماصلانبةدابعنعدشارنعةدانقنعماشهانثدحدوادوبألاق

اهدلواهرجبءاسفنلاو»لاقهلآعوسوهيلعهللاىلصهللالوسرناهنعهللا
وهوةنجلايفنينمؤملادالوأناثيداحالاتادف«ةنجلاىلاهررسبةمايقلاموي
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متايرذمتعبتاواونم1نيذلاو)لاعتهلوقيضتقموهوعلالهارثكألوق

)مهئايرذمهانماناماو

ىلعاوهمجأومهيففالخلاءاماعلاضعبركناو ضهاكحةنجل١يفءايبنالادالوأنأ

نم»لسهيلعهللاىنصيبنلانعةريرهىلانعهرمغويراخبلاىورويرزاملا

«ةنحلالخداورانلانماباححهلاوناكثنحلااوغلبملدلولانمثالثهلتام

لوقاذكو.مهباورمهئابنالةنجلالهأنممنا,ىلعليلداذهلوقنف

مدقنم,سوهيلعىلصنالوسرلاقدوعسنبهللادبعنعىسيعوبأيذمرتلا
تدقرذوبألاق«رانلانمانيصحانصحهلاوناكاحلااوغابيملدلولانمةثالثا

ادحاوو»لاقادحاوتدق.ارقلاديسبعكن يبألاقف«نينثاو»لاقنينثا,

يذمرتلالاقهنوىلتبااملوأنمريصاذاىأ«ةمدصلادنعكلذامنانكسلو
ًاضيأهجامنباهجرخوهيبانمعمسيملةديبعواوبيرغثيدحاذه

لوقلاوةنجلايفنيماسملالافطانايفءاماعلانمعامجااذهوربلادبعنبالاق

يفمهلرانماحتقابنواتببمهنابلوقلاهنمارجهدشأوروجهمةثيشملايفمهنا
رادتديلةرخالاناهيفورانلالخدىلأنموةنجلالخداهمحتقانشفقوملا

فيلكت

بالعأيفموالهأاملىلخوةنجلاىلخهللانا»ملسوهيلعهللالصلت

.عوضوماذهليقف«مهنأبآبالصأيفموالهأاهلقلخورانلاقاخوميناج

ليقو.نوطبلايفمهوةنجلالهأنممهنيماسملالافطأوألافطالافحيحصلوقأو

خزريفممليقو.مهلبنذالذاأطخاذهورانلايفوأةنجلايفهيبأممدولا

وهوفقولابليقو.ابارتنوريصيليقو.هللاةمحرعاستاهدربورانلاوةنجلانبب
ليقو.ةئيشملاوأفقولابلوقلانعىتحمهنعكاسمالابليقو.ةئيشملاىلامجار

ةنجلانملحميفنمؤملادلولقهناكهيبألحمريغراننملحميفكرشملادلو
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ىلاعتهللاءاشنالاوقالاةلدأىنأتوهيبألحمريغ

ىتثدحيرسلانيدانهلاقةنجلالهأنيكاسممهففارعالاباحصأامأو

باحصا»ثرحلانبهللادبعنعبيبحنبانعدهاجمنعنايفسنعكو

للكمءارألاقبهذلانابضقءاتفاحةايحلاهللاقيرهنىلامهبىحتنيفارعالا

نواس:غرفنودوعيمءاضيبةماشمروحبيفاودبتفهلاستغاهنمنولسغرفؤاؤالاب

ميثمامكلمهللاقيفهللاءاشامنونمتيفاونمتيهللاقيفاضايباودادزااواستغاامك

ةماشلاكالتمروحيفوةنجلااولخداذافةنجلالهأنيكاسممهفافعضنوعبسو

دومنالوقكالذو«ةنجملالهأنيكاسمنومسيميهفاهماوفرعءاضيبلا

ءابقفنوحلاصموقدهاجملاقو.سابعنبانعبهوناهربذورابحالابمكو

لغشنماوغرفءادهشلاونينمؤملاءالضفليقو.ءادهشلاويدهالاقو.ءاماعو

ميركلادبعنبميحرلادبعرصنوأهركذسانلالاوحأةعلاطملارغرفتومهسفنا

اوجرخنيذلاهللالبسيفنودهشتسملامهنادعسنبليبحرشلاقو.يريشقلا

مهابالةاصع

ميقوفعلداعتهناوملسوهيلعهللاىلصيبنلانعًاثيدحكلذيفيربطلاركذو

مهنانذاريغنمداهجلاىلااوجرخمهناةعمجنبورمعركذو.مهداهشتساو

نبيلعوةزمجوسابعلامهناامهنعهللايضرسابعنبانعنوفلاحملاركذوْ:

داوسبمهيضغيوهوجولاضايببمهيبحنوفرعبنيحانجلاوذرفعجوبلاطينا

مهلامعابسانلاىلعنودبشينيذلاةمايقلامويلودعممايوارهزلارتذو.هوجولا

ساحنلاهراتخأوةمألكنممو

مرئاغصمهلتناكموقةيطعنالاقو.نوصوصخ.ايبن١جاجزلالاقو

يفغكلذبمهلانيلةنجلانعنوسبحيفرئاكمهتديلوبئاصملابمهنعرفكت

مهملاثيسومهمانسحتوتساموقهللاهمحرةعمجنبورمةرابعومرئاغصةلباقم
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.ةلبقلالهأنمماظعلابوئذلاباحصامهناسابعنبانعبهونباركذو

مهنا»سابعنبانعكاحضلانعريبجانريخالاقكرابملانبللادبعهّئذو

دوعسمنبانعريبجنبديعسلاق«ةنجلاهللامهلخديماظعبونذممللاجر
ناةفيذحينأىلومملاسىنمنوةيطعنبالاق.ةنجلاالوخدةنجلالهأرخآاوناكو

يريشقلارصنوأركذو.نوممهنهيهذمنالفارعالاباحصأنمنوكي
مهناىتزنممهيلعبنذالهناهيفوىنزلادالوأمهناسابعنبانع

نيرفاكلانورهىرولااذهنولكومةكلالمديمحنبقحاليجوبألاق

اويلوجورفالبروكذمهلالاقفلاجرةكئالملالاقيالهلليقفنينمؤملانم
مهيلعلجرلاظفملعاميادعيالفثاناب

توتساموقليقو٠فارساريغنمايئداونادموقةعمجنبورمعلاقو

مهماثيسومهئاتسح

اذهىوركانهمضودحألبجوهليقورانلاوةنجلانمبروسفارعالاو

رعلادبعنبرمعرناءاورملسوهيلعهللاىلصيبنلانعهريغوكالامنبسنأنع

تنفقةنسليلتاذىتذخأحلاصلافاسلاضعبنعىوريبطرقلالاق

ةنملاىلامهبيضميموقفنوبساحبسانلاناكوتماقةمايقلاناكيمانميفتيأرف

نانجلاىنكسملاذامةنجلالهأايتيداتفةنجلاتيتأفرانلاىلامهبيذمموقو

تلقفرانلابابىلاتينمثناطيشلاةفلاخمونمحرلاةعاطباولاقفناوضرلالحميف

موقاذافترظنفنمحرلاةفلاخموناطيشلاةءاطباولاقرانلامناناذامبرانلالهأاي

انلاولاقفرانناوةنجلانيبنيفوقومحلابامملتلقفرانلاوةنجلانيبنوفوقوم

انتعنمتانسلاوةنجلالوخدنمانتعنمتائيدلافتاقتاندحلاوتلجبونذ

2للاورانلالوخدنم
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تنشأاكسلاوبطراناروانم

1رز7١.٠2َِّّ

اهرو>هللااهمرنمٍِدفىلع

3.ِلرز"<م٠را

ا_هزاودخاهتوحراكزالئامت.معاواسومشلانيفطادلارح

نمرادقمىلعةنجلاروحكدملاوادبأرسكتياليذلانارفعزلانمتشنأ
تارغسملاءايحلاتاوذنهولجوزعهتمحرلجأليلزالاهردقىلعوأهللاةمحر

ةدحاوترهظولبقثتملىتلا.ىلاللابنهبمشواتوصللضفاوخلاتوكسلالاوطلا
اهءوضلازإةنجلايفسمشلاتناكولوأاهءوضتلازالسمشلااهضعبوأنهم

تاروتسمتامبركىألئاقعنهوقربلأكعضوملترهظاذاتائيضمنهواهب

اهرودخاهلوحهلوقبانايبهدازو

ةثئالثنم»لاقفنقاخءيشيأنمنمعلاروحلانعبهللالوسرلثس
نهجاوحوروفاكلانمنهالعأوريثعلانمنبطسوأوكلانمنهلفساءامشأ

0رون7طخداوس

هللالحفكىنرمخأ1لافمالسلاهيلعليرمجلأسلهناىورو

«ندبلامثتليهيلعرفذأكسمنهنمقلخياملوأمايحلا

نمنمعلاروحلأهلاقلخّّنلاقهنأهلعهنايدرسابعنبانكىورو

رفذألاكسملا"نماًهبيدتىلااهنيكونمونارفعزلانماهنيكرىلااهبلجرعياصا
ضيالاروفاكلانمابسأرىلااهقتعنموببهشالارمثملانماهقثعىلااهميدتنمو

ماعطاسًاروناهبجو"اللتيتابقااذاناعنلاقئامتشلثمةلحفلانوعبساهيلع

يفاهدلجواهبايثةقرنماهدكىريتلبقااذاوايندلالهالسمشلاالالت
اهليذمفرتةفيصواهنمةباؤذلكلرفذالاكسملانمةياؤذفلانوعبساهسأر
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«نوامعياوناكامبءازجءايلوالاباوثاذهيدانتيهو

نبءارغملايأنبةورفانريخانمحرلادبعنبهللادبعانويذمرتلالاق

نبانعنوميمنبورمحنعبياسلانبءاطعنعديمحنبةديبعانرمخأبرتيدعم
نماهقاسضاييريلةنجلالهاءاننمةأرملانا»لينلانعدوعاص

توفايلانياك)لوقيهلالجلجهللاناكلذو«ابىربىحةلحنيعبسءارو
هلخادنمكل.لاىربتوقايلاناف(ناجرملاو

نعبالانمءاطعنعديمحنبةديبعانثدحدانهانو نوميمناورحم
نا ءاطعنعدوسالاونادانهانثدح.هوحباكىنلانعدوعنهللادبعنع
حصأاذهوهعفرب1هانعمبهوحُدوعسمنإللادبعنعذزوميمنبورمعنعبياسلا

بياسلانبءاطعنعدحاوزيغوريرجىوراذكهوديمحنةديبعثيدحنم

ضهوعفبمو
نعةيطعنعقوزرمنبليضفنعيأانريخاميكونبنايفسانثدح

لثمىلعةمايقلامونةنجلانولجدةرمزلوأنا»لاقحُبيبنلانعديعسبأ
لكلءامسلايفيردبكوكنبسحالثمىلعةيناثلاةرمزلاوردبلاةليلرمقلاءوض
ثيدح«اهئارونماهقاسخمحنربةلحنوعبسةجوزلكىلعناتجوزمهنملجر
حيحصنسح

سارفنعناييشانرمخاىمومنبهللا.ديبعانرمخادمحمنبسابعلاانثدح
ىلعةنجلالخدتةرمزلوأخليبنلانعيردخلاديعسيأنعةيطعنع

لجرلكلءامسلايفيردبكوكنسحانولىلعةيناثلاوردبلاةليلرمقلاةروص
نسحثيدح«اهنارونماهئاسخمودبيةلحنوعبسةجوزلكىلعناتجوزمبدع
كلذمهنمدحاولكلونصءادمسلا5مدقتوحيحص

نعليضفنبدمحمانرمخايفوكلاٌناحطلانبزبنبنيسحانثدحيذمرملالاق
"ب
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لهأ»عبيبنلالاقهيأنعةديربنبانعراثدنببراحمنعةرمنبرارض

0ممالارئاسنمنوعبراوةمالاهذهنمابنمنونامثافحصنورشعوةئامةنجلا

نبناملسنعدئرمنبةمقلعنعثيدحلااذهىوردقو.نحثيدحاذه

ثيدحوهيبأ:نعةدبرنبنايلسلوقينممهنمو.السرمبيبنلانعةديرب
ينابيشلانانسوااو.ةرمنبرارضهمسانانسوبأو.راثدنعبراحمنعنانسيبا

نانسنبيديعهمسأيماشلانانسواو٠يرصبوهوزانسنبديعسهمسأ

لاققاحساىنأرعةبعشانريخادوادواانربخاناليغنبدومانثدح

اوحبلينلاعمانكلاقدوعسمنبهللاديبعنعثدحمنوميمنبورحتتعبس

4ةنجلالهأميراراوكتنانوضرتأ»عهللالوسرانألاقفنمعبرأنم

نأنوضرتأ»لاقمعناولاق«ةنجلالهأثلثاونوكتناكرسبأ»لقمناولا

كرشلايفماامةلسمسفنالااهلخديالةنجلاناةنجلالهأرطشارئوكت

«رمحالاروثادلجيفءادوسلاةرعشلاكوادوسالاروثلادلجيفءاضيبلاةرعشلاكالا

رشبمءاجرنوكينأنكمهنالنيثيدحلانيبةافانمالوحيحصنسحثيدح

رهاظلانالديعبفمصنيعبرالددعلايفةبواستمافصنوابنوكينأاماوةدايزلاب

فوذصلايواست
هيلعخديبلاهللاقيًارهنةنجلايفنالاقي»جربهنعخديبلاثيدحرمدقو

اذافخديبلاىلااباوقلطناةنملالهألوقيتانبانراوجهنحنتوقابنمباق

هنعثيدحو«ىرخأاهناكمتبنتوهتعبتفاهيصعمسمةيراجمهملجربجعأ
«راكبالايراوجلاتبنيًارهنةنجلايفنا»

ةلحنوعبسةجوزلكىلعايندلاءاسنننمنانجوزمهملكلل١كُتبهنعو

«ءاضيبلاةجاجزلايفرمحالابارشلاىرياكللخلاءارونماهيقاسخمىرب

ملهللانا»ةباوريفو«نارفعزلانمنيعلاروحلاهللاقلخ»للاق
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.ىلصهلوقو«نارفعزوروفاكوكسمنمنهقلخامنابارتنمنيعلاروحلاىاخي

دارملالعلو«رسسنلاحانجنملوطانمعلاروحلانمةأرملارعش»ٍلسوهياعهللا

نيعلانمجرعش

توقفايلانهناكنويعلاماظعقدحلادوسنمعلاوضيبلاروحلاىنعمءاطعلاق

هضايبيفناجرملاوهئامصيف

نبلمعلنيعلاروحلاىلعنلضف:ةنجلاناخداذاايندلاءاسننا»يلبلاق

«ايندلايف

ءاننمنمعبسةجوزنيعبسوةزيتنلاةنجلايفنمؤملاهللاجوزب»كجلاق
«ايندلاءاننمنيتنثاوةرخآلا

قلخهللايشبنععلاروحلامابخاهئطاشىلعًاراهناةنجلايفنا»بلاق

يفليميسركىلعةسلاجةميخلااهملعتبرضاهقلخلماكتاذافاءاشنانهادحا

ممروصقنمةلجلالهأءيجيفيسركسلابناجنماهلزبجعتجرخدقليم
اذهمدقتو«ةدحاوبمهنملجرلكواخي2اوءاشامنودزمتي

نوهزمتيهلوقلوليميفاليمالاهزدعناهثدحملوقلعوضومهلعألوقأو

نيلاطبلادحأهعضوهناكوةنإثايفانزالهنافةدحاوبلجرلكولخيمثاوءاشام

اهجوزُتينأدارملفحصناو

نوعبسالوحيشمتشماذاءانيعلااهللاقيءاروحةنجلايفنا»جريلاق

نوهانلافورعملابنورمآلانبألوقتواهلامشنعاذكواهنيعنعفيصوفلا

نمعلاروحلانمفنصلبدرفدارملاسيلوةريرهوبأهاور«ركنملانع

مهمحرديزنبدحاولادبعنعهدانسابهللاهمحريبارحثيالاوبألاق

وزغلانأيهندقواذهانساجميفاموياناابيبانموقنمثيللاوألاقاذكمهللا

نا)انسلجميفلجرارقدقونينثالاةادغاوأرهنينأىناحصاترءأدقومورلا
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سمخنمامالغماقفةيألا(ةنجلامهلنابمهلاومأومهسفنانينمؤملانمىرغشاهلل

نادحاولادبعايلاقفًاريثكالابهروأوهونأتامدقوكاذوحنوأةنسةرشع

يللاقفيبيبحمعزتاقفةنجلامهلنابمهلاومأومهسفنأنيثمؤملانمىرتشاهللا
ناهلتلقفةدنجلايلنابيلامويفنتعبدقينادحاولادبعابكدهشايبإ

عيبلااذهنعزخعتورعصتالاكيلعفاغاينإويبدبحتناودشأفيلادح

هللاتعبابىناكدبشاىنازجعاالةنجلابهللاميابأينادحاولادبعاييللاقف

ًاًئدصتهلكهلامنمجرخفلعفنالنحولعفييبصانلقفانسفناانيلاترصاقتف

لاسقفانيلعملطنملوأناكجورخلامويناكاملوهتقفنوهحالسوهسرفالأهن
مثعيبلاحبرهناكربوهللاةمحرومالسلاكيلعوهلتاقفدحاولادبعايكيلعمالسلا

انتباذاانسرميوانباودىعراوانمدخموليللأموقبوراهنلاموصيأنعموهوانرمم

ىلاءاقوشاويدانبوهولبقأذامويكالذكنحباًبيبفمورلادالبىلاانعفدىتح

لعجواندىتحهلقعطلخوأمالفلاسوسوهلعلىناحصالاقىتحةيضرملاءانيعلا

هذهاميبيبحايتلقفةيضرملاءانبعلاىلاءاقوشاويلريصالدحاولادبعاييداني

لا_قفتاينانأهنأكتيأرفةمونتمنياةوفغتوذغينإلاقةيضرملاءانيعلا

اذافنماريغءامنمرهناهيفةضورىلعىفمجهفةيضرملاءانيعلاىلاكببهذا
ىلع نلقونرشبتساىنأراماق-الامللحلاويللانمنهملعراوجرهنلا.يطاش

ناقةيضرملاءانيعلانكيفأنكيلعمالسلاتلقفمدقدقةضرمل.انيعلاجوزاذه

اهفةضورىفهمعطربغتب!نملهيفرهماذافتمدقتفاهلءاماواملمدخنحبال

ىتنيأراملفنهلاجونهنسحنمتنتنفانهنيأراسملفراوجاهيفةنيزلكنم
نكيلعمالسلاتاقفانيلعمدقدقةيضرملاءانيعلاجوزهللاواذهناقونرشيتسا

يفأ مدقتفاهلءاماواهلمدخنحبهللايلوابمالسلاكياعونلقفةيضرملاءانيعلانك

نميننيسنأراوجهيفىداولاءيطاشىلعرمخنمرخآرهنباذافتمدقتفكماما
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ضمأاملمدخواهلءامانحبناقفةيضرملاءانيعلانكيفانكيلعمالسلاتاقفتذلخ

لاجلاورونلانمنهلراوجاهيفةضوروصملسعنمرهناذافتمدق»كماما
نمحرلايلواينلقةيضرملاءانيعلانكيفانكيلعمالسلاتاقفتفلخامىناسناام

ىلعةفوجمةردنمةميخىلتءذرفتمدقتفكماماضمااممدخواهلءامانحب

تدانوترشبتساينتاراملفهفصاالامللحلاويللانماهيلعةبراجةميخلاباب

اذافتاخدوةميخلانمتوندفمدقدقكلعباذهةيضرملاءانيعلااهتياةميخلاىلا

اهبتننتفا'اهتيأرالفتوقايلاوردلابلكمبهذنماهريرسواهربرسىلعيه
تلاقفاهقنتعالتيهذفانيلعمودقلاكالانددقنمحرلايلوبابحرملوقتىهو

اندنعةليللازطقتتناوةايحلاحوركيفنافىنقناعتنأكللنأبملهنانالهم

مطقنااهثدجاولادبعلاقاهنعيلربصالودحاولادبعايتيبتنافىلاعتللاءاشنا

ةعستتددعفمالغلالمحوهيلعانلمحفودعلانمةبرساناتءذتراىتحانمالك

.لمكحشيبهمديفطدشتبوهوهبتررشرشاعلاوهناكومهلتقودعلانم

ةايحلاقرافىتحهيف

اهعمسامتاوصأنسحأبنيجاوزالنمنغيلةنجلالهاجاوزأنإ»يبلاق
ةوقبنورظنماركموقجاوزاناسحلاتاربخلانحنءانغلايفناقيامناطقدحا
«نعظنالفتامقملانحنتومالفتادلاخلانحنناقبونايع

ألانأملعاو لاجراًكاماعنشإللوثالثتانبدحاونسىلعةنجلايفتايمد

نكينيعلاروحلاوعرذاةعبسفضرعلاامأوًاعارذنوتسدحاونطوطومهوطو

امبسحبكلذوضرعلااذكوهنملوطأوكلذنعًاراصقوالذلثمالاوط
يذمرملاركذثييدحرمدقوكلذرمغونولورصقولوطنمهللايلوىهتشي

بيغهنا

اعمتجملةنجلايفنا»لتهللالوسرلاقبلاطىبأنميلعىلاهدنسبلاق
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دينالفتادئاخلانحنلقيابلثمقئالخلاعمستملتاوصابنعفربنمعلاروحلل

«هلانكوانلناكنملىنوططخسنالفتايضارلانحنوسؤينالفتامعانلانحمو

ىنأوديعسينأوةربرهيبانعكلذلثمو
نيتباجاةلاقملاهذهنلفاذانمعلاروحلاناواهنعهللايذرةشلاعتلاق

نمصاموتامئاصلانحنونيلصاموتايلصملانحبايندلالهاءاسننمتانمؤملا

ةشناعتلاقنئقدصتاموتاقدصتملا.رحموننأضوتاموثاثضوتملانحمو

|ّ«لاونبللغف

روفاكلاوكسملانمنقلخنبلابًاضمانرختفيروحلانأكلذيفىورباممو

الانأو مالسلامهيلعلسراوءايبنالاوكبًادمحماسنمناباضيانرختفيتايمد

نيعلاروحلاىلعلضفلابنطكحوالعولجهللانيتدصف

وهالإهلإاليذلالاو»لاقهنايظرتلابعكنبدممنعبهونباركذو

رمقلاوسمشلاروثاهراوسروًافطألاهراؤستعلطأنمعلاروخلانمةأرماناوأ

يلحوبايثنماهيلعاملثمهيلعالإسبليايشهللاقلخامهناوةروسملافيكشف

«ةأرملانعلجرلاهبزاتميامالا
تقزبولةبعلاهللاقيءاروحةنجلايفنا»امهنعهللايضرسابعنبانعو

لمعيلفيلثمهلنوكينأبحأنماهرحنىلعبوتكمهلكهؤامبذعلرحبلايف

«لجوزعيلرةعاطب

تردقل»لاقفءارسالاةليلءاروحفصوهنأ2ينلانعىورو

نببامةريفضةئاماهسأريفاعارذنوثالثوفلأاهنمندبلالوطيفلالهاكاهنيبج
ردلابلكماملاخلخردبلانمًاوضابئاوذلاوةباؤذفلانوعبسنيتريفضلا

لوالارطسلاىفرهوجلاوردابوتكمنارطساهنيجىلعرهاوجلافونصو

يللاقيبرةءاطبلمعيلفيلثمدارأنمىناثلارطسلايفوميحرلانمحرلاللا-
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«داهنجالابممزماوكتمأرشبودممايرشبافكتمالاهلاشماوهذهدمايليربج

يذلاحلادنبدمحميثدحقاحساوبأانبَرَوريثكنأنبميهارب|لاق

ءاروحةنحلايفناءاطعابلاقانتوشىحنابأايرانيدنبكللاملىمأسلاءاطعلاق

اوتاملاوتوبالناةنجلالهأىلعبتكهللاناالولاهنسحنمةنجلالهأاهمىهابتي
ًاموبنيعبراثالاملوقنًمادكءاطعلزبلفاهنسحنممهرخآنع

نعيدوالانوديم5ورمعنعقاحسأىنأنك“رمعمانرمخأكراملانالاق

مظعلاومللاءارونماهبقاسحمىرملنيعلاروحلانمةأرملاناللاقدوعمناإ

««اضيبلاةجاجزلايفبارشلاىرباكةلحنيعبستحبنمو

ايندلاءاننالاقةلدحىلأن1نايحنع“-أنانك“نيدشرانريخأولاق

نا.ًاعوفرمىوريواينللافنلمعامنيعلاروحلاىلعلصفةنحلاناملخدنم

«فعضفلانيببنيعلاروحلانملضفأتايمدآلا

ضرالاىلعتعلطاةنجلالهأءاسننمةأرماناول»ءادردلاوألاق

0اهيفامواينللانمرعخاهسأرزىلعاهرامحوايرامهنيبامتالموتءاطال

نأديعسنعةيطعن7ناحنكىعازوالااقصكرامملا“أنادانعلاق

ناسحتاريخنمةريخنأولد(ناحتاريخنه)ىلاعتهلوقيفرماع

هاكفيصنلورمقلاوسمشلا]بجوءوضًافطالواهلتءاضالءامسلانمتعلطا

عانقلافيصنلاو«اهيفاموايندلانمريخ

يفيهوةنجلالهاءاسننمةأرملللاقي»ديزنبااَنْرَوبهونبالاق
بجحلانعافشكيفمعنلوقنفايندلالهأيفكجوزكيرتنأنيبحماءامدلا

همودقءيطبلستىحراظنلايهدهعاوهفرعلوها0ىحهلبواهنيبباوالاحتتو

يفهتجوزنيلوهلينوكيهلعلو.بئناغلااجوزىلاةارملاقاتشتكهيلاقاتشنو
كحبولوقتواهلعكلذقشيفهتجوزهبضغتفنهجاوزأوءاسنلانمنوكيامايندلا
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نبذاعمنعهانميذمرتلاهجرخأ«لئالفلايلكعموهامنأكرشنمهيعد

هنجوزاهتااقالاايندلاىفاهجوزةأرملايذؤتال»لاقليبنلانعليج

«انيلاكقرافيناكشوبليخدكدنعوهامنافهللاكالتاقهبذؤتالنيعلاروحلانم

اضيأهجامناهجرخوبيرغنسحيذمرتلالاق

لهأنملجرلانا»1هللالوسرلاقمترنبديزنعيمرادلالاق

«ةوبشلاوعامجلاوبرشلاولكالايفلجرةثامةوقىلعميلةنجلا

يفنهيلايضفناكةنجلايفانئاسنىلايفناهللالوسرابانلقسلعنبالاق

هلامىلاةدحاولاةادغلايفيدضْعِيللجرااناهديبيشنيذلاويا»لاقايندلا

«ءارذع

يسننيذلاويا»لاقانئاسنىلايضفناهللالوسرايليقةريرهوبألاق.

«ءارذعةثامىلادحاولامويلايفيضفيلدحاولالجرلاناهديب

«اراكبأندعمهءاسنةنجلالهأمماجاذا»يردخلاديعسيبانعلاقو

ماعطلارغآىفناكاذا»ةبالقيأنعلجرنعرمعمانربخأكرابملانبالاق

حيدنمبيطأمهدولجنمافرعضيفبومهلوطبهلرمضتروبطلابارشلاباوتوا

(ًاروهطابارشمهرماتسو)العولجهللالاقكسملا

هجوزالاةنحلاهللاهلخديدحأنمام»لللالوسرلاقةمامأوبالاق

رانلالهأنمناريمنمنيعبسونيعلاروحلانمنيتنناةجوزنيعبسونيتننا

نيعبسجوزتبهناىنعلاو«ىتنيالرثذهلوىعتشيلبقاهلوالاةدحاونهنمام
ةرفكاللايندلايفاجاوزأنكايندلاءاسننمةأرمأ

هلعهللاىضرقيدصلاركبىنأتنبءاممانا»كلامنعبهونبألاق

بضغيأاهيلعبنعوكلذيفبقوعىنحجرخمتناكماوعلانبريبزلاةأرمأ
.ةرضلاتناكواديدشابرضامببرضمنىرخالابةدحاولكرعشدقعفاهنرضىلعو
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اهيأىلاتكشفرثك١اهببرضلاناكفىنعتتالءامسأتناكوءاسقنانسحا
كجوزنوكيهلملوحلاصلجرريبزلانافيربصايتنبىأاهللاقفركبيأ
لازأيا«ةنجلايفاهجوزةأرملاركتبااذالجرلاناىنفلبدقلوةرخآلاىف
-بيرغثيدحلااذهيبرعلانبالاقايمراكب

لاقهليعفارثجاوزالانمابنعتامنشجاوزأاهلةأرملاتناكناف
الفايفهللاانممجناةدنجلايفىلةجوزىنوكستناكرسنا»هترمالةفيذح
نااهركشب!نملنوكتامنافىأ«ابجاوزأرخلةأرملانافىدعبنميجوز

"ديعسريغاهنعتامىذلاناكوهريغهدمراهنعتاموأدعبةريغايتعتحب

لوقيءادردلاابأناتااقوتبأفءادردلامانايفسيبأنبةيواعمبطخو
ىللاقو«ةرخآلايفاهجاوزأرختآلةأرملا»لوهيلعهللاىلصنالوسرنع
يدعنتيجوزالافةنحبلايفىتجوزىنوكتنأتدرانا

قاحسانبديبعانثدحركاشنبدمحمنبرفعجانثدحلقداجتلاوبارذود
للالصيذلاجوزةبيبحماناسنأنعديمحنعنوراهنبنانسانثدحراطعلا
نوتومبمناينهلايفجاوزالاالنوكيةأرملاهللالوسرابتلاقملسوهيلع نوء.تحيف
اممناكاًملخاهنسحال»لاقرخإللألواللةنحلايفنوكستمالةنملايف

طسولايعاذهىلعو«ةرخآألاوايندلايريخمقلحلانسحبهذةييبحمأاب
مرنماقلخاهمنسحأوهناكنارخآللالولواللال

تاذناظليفوجاوزأتاذتناكاذإريدماهنالسيقوىبطرقلالق
اذهنايبرلوقتمهنسحأراتختفةنجلايفةريخمايندلايفجاوزالاوأنيجوزلا
قلخلانسحممةرخآلاوايندلاريخفهينجوزفايندلايفالخيعممسحاناك

دحاوةمصعىفتمنمىلاةقاطملاىهريخمينلاومظوألنوكستاهنالبقو
اهيميلملكلاةقلعدوجويفمهئاوتسالةرشعمهلسحأراتختاهنالاهجاوزأنم

١
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نوكتىلاوةرشعواقلخمهنسحأراتختفحجرملامدعلرييختلااهلفارعاطقناعم

ةجوزُمملاريغلاريخالااهجوزاهنعتيلواهتمدعيفةتيملايهاهجاوزأرخآل

نملواللنوكناهلابضعبعمجوممجياذهموءيشاهمطقيملاهبهتفلعنالهدعب

ىفرخآلاىلعمهنمدحاوحجرمتيملواهوقلطوأاهجاوزأاهنعتامنااهجاوزأ
يفمهنمهريغىلعنقابلانمدحأاوحجرب1واهقاطنامهنمريخاللوقلخلانسح

ليقومهيبعرقيليقوقلخلانسحيفاوتوافتنااقلخمهنسحأالوىقلخلانسح
انااهليهنابيفتنامناومهنمدحاوةمصعيفتمبملاذافالخلالحم

ىههلعتناماوأاهنعتاملوهيلعهللاىلصىلاةجوزنايففالخالو

تحهللحنالاممنودوأاًثالثةقلطملاناوكالذكاينالارئاسنارهاظلاوهل

ريغاجوزحكنت نكيالحاكنلادعبتمرحيتلاوتملسأىتلاةيباتكلاوةمالاكه

ةدحاوماكحالانالهلكقباسلافالخلايمداةجوزوأينجلاةجوزةينجلايفوهل

نملوالايعىنجدعبينجوايمدمنينجوأينجمتيدااهجوزنينالثم

لاوقالانمكلذريغىلاعرقتوأرادختوأرخآلالوأمهلكءالؤه

ثكالذوةدحاودعبةدحاوتاينحلانماينامتجوزايمداالجرنأىررو

ضبناليقوةهاركبكلامهزاجأوةينجلاجوزروجمالليقويلوونيدهاشب
ىلعردقيالهنالاقومهنمةينججوزموللامهماعيونجلاءىرقيناكةيكلاملاخياشم

هسائنأىلاعرساورداباهحاكتنمغرفاذاهناواهمرارحةدشلءاتشالاابحاكن

اهروهظلةيسنالااهنرضىذؤتةبنحلاكلتتناكوةرارحلاهنعلوزملدرابلاءالايف

ةراحماهنكساوكلذنعاهوعهفنيينحلااهلهالاكشفاهيلعردقتالةروصيفاهلع

ةيسنالاهتجوزنعةديعإ

هلوقىلاىرنالاةنحلاىفنحلانمؤمناىلعلدتنآرقلاوثيدحلاظافلاو

نمهوحنو(ناننجهبرماقمفاخنمو)هلوقو(نابذكتاكبرالآيأ)ىلاعت
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تاوهشمهيفناممنوذاكممهناىربالاومومعلا

انأ»لوقيماسوهياعهللاىلصهللاوسرتعمسدبعنبةلاضفنعيئاسنلالاق
ةنحلانطبيفهلتريبهللاليبسيفدهاجولاوىلزمانمل».ايفكلاربعزلاو«يعز

ابلطمريخللعديملكلذلعفنمةنجلافرغىلعأىفتيبوةنحلاطسويفتيبو

ضتو«نأءاشثيحتوءابرهمرشلانمالو

ةنجلالوحنجلااونمؤمدهاجموىباكلاويرهزلاوزيزعلاديعنبرمعلاقو

اهيفاوديلوباحروضيريف
حصناالإتايمدالاالتاينجلاونمعلارولاةرخألايفنوجوزم,نلاف

ىنجحاك رءامىلعهليعفايعرشاحاكشنةيمدا

لاقملسوهيلعهللاىلصهللالورىلاهعفربةبعشنبةريغملانعلملاق

لجروهلاقفةلزممةنجلالهأيبدأنمبرابلاقفهبرمالسلاةيلعىسوملأس»
كلملثمكلنوكينأىضرناهللوقيفةنحلاةنحاازهألخديامدعبىنأي ايندلا
ةماخلايفلاقوهع.هلثموهعمهلثموهعمهلثموكلذكاللوترفتيضربرايلوقيف

تءدتخوىديبمساركتءسرغنيذلاكئاوألاقةلزثممالعأتلاقيبرتيضر

باتكنمهفادصمولاقرشبباقىلعراطخمملونذاعمتملونيعرتفاهيلع

(نولمعياوناكاميًاءازجنيعأةرقنممهليفخأامسفنلمتالف)ىلاعتهللا

ةرمغملانعاعوفرمكلذىورو

ةعبسهلنمةلزنمةنجلالهأىندأنا»ملسوهيلعهللاىلصيلانعىورو

رصفوتوقابنمرصقودرمزنممضقوةضفنمرصقو:بهذنمرصقروصق
نيعلاروحلاولاحلاويللانمرصقلكهيفشرعلانول_ىلعرصقوراصبالاىكردتال

ىبتقلانعىبطرقلاهركذ«لجوزعهللاالاهماعيالام

لغديلملفايندلاىفاهجوزميملنمةنجلايفتايمدآلانمجوزتناهنامن



ةنحلاوايندلاىفءادوحلاىلعةيمدالالضفهلالجلجهللانالةنحلايفالوأاهيلع
هناايءاروملابةنجلايفدبيهلعلفايفاملخددقوايندلايفهتجوزتناكناو

يفرأملةيئاثلابيرديهنافاييلعلخددقىرخأىلعةأرماايندلايفجوزنإ

ارثاثهذ

لإاهيفهوركمالذاةيمداوأءاروحةنجلايفركبلاىلعمجواللوقأنأقل

اركباهدجومماجالك

ءاشنا..رهانأشناانا)ىلاعتوقيفبيبنلالاقكيرشنمبيرسملالاق

نججاوزأنهانأالكاديدجملغنهأشناايندلاءاننه3(ًاراكبانهانلمجف

يلالاقفهامجواوتااقكلذاهنعللايذرةشئاعتعمساملفاراكبأنهودجو

ناكنهنال!ةلطماهؤاسندارملاوايندلارئاحعىرربو«مجوكانهسيلل

ةينجلاكالتزحعترناةباشلانالوتازجاع

فلادحاورهشىفجورجلةنجلالهأنملجرلانا»لهللالوسرلاق

«ايندلايفهرمعلثمنبنمةدحاولكقئاهيءارو>

ةنجلالهأنملحرلانا»لاقهناهنعللايضرسابعنبانعيورو

مجرامكوأركباهدجواهانأاكدتالوابلمالةنسنيعبسءاروملاتنامي
«يمايعنيبنوكيالالجرنيعبسةوقننهعماجيفهنوهشهيلاتداعاهملا

يي(نوبكافلغشيفمويلاةنجلاباحصأنا)ىلاعتهلوقيفةدانقلاق

راكبألاضاضتنا

بشوحنبرهشنعشايعىبأنبنابأنعهلبحاصنعمالسنبىبحيلاق
لهأنملجرانا»لللالوسرلاقلاقهنعايضرلبجنبذاعمنع

نملمجاواهنمىهبأهيدانتفماعنيعبسةدحاوةأكمنيفهتجوزعممعنتيلةنجلا

نمانالوقتفتنانماهللوقيفاهملاتننلبفدعبةلودكنمانانآاماىرخأةفرغ
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يفماعنيغبصامهمثتيفايلالوحتيف(ديزمانيدلو)نييفىلاعتثلالاقىنإللا

دعةلودكنمانلناضامأىرخأفرغنملمجأواهمبأهيدانتفةدحاواكن

نفنعتالف)نهيفىلا_تهللالاقىناللانمانالوقتفتنأنملوقيفتفتليف
يفاهعممهنتيفاهبلالوحتيف(نولمعيارناكامءازجنيعاةرقنممهليفخأام

ريصبىلاعتناناكلذهجوو«نورودبكلذكمهاماعنيعبسةدحاراك

ةالصنيبهلوطعمنمؤملاىلعفقوملانامزلعجيكنيياعنهشيبةليوطلاةدملا

لوقناذكواذكهرخآىلعواذكهضعبىلعوأنيتمكريلصبياكوارصعلاوربظلا

ةدحاولاقناهضعفمويلاورهشلاورمعلاوايندلاردقونيعبسلانيبامفلاخميف

اذكمويلكىفضعبورهشلكيفضعبوهرمححردقيفضءبواماعنيعبسيف

رهشااكضعبورمعلاكضعبلونيدبكضعباوايندلاردقكضعبواذكو

مويلاكضعبو

لوأكذانأبسانهحاوزأنمللايلوهلعلخدينملوأتوكذاملو

1يبنلانعىردخلاديعسيأنعملموىراخبلاىور.ةنجلالهألكأيام
.5-هتردقبيأهديرابخلاانكيةدحاوةزمخةمايملامواضرالانوكنت

كرابلاقفدوهملانملجرىنأفلاق«ةنجلالهالالزنرفسلايفهئزيخمدحاىنكي

ضرالانوكتلاقىلبلاقةنجلالهألزميكرمخأالارسساقلاابأايكيلعنمحرلا

مهمادابكريخأالألاق.هذجاو'تدبىتحلهللالوسركحضفةدحاوةزمخ

امهدكةدانزنملكاينونورو"لاقاذهامواولاقنونومالبمهمادالاقىلبلاق

هييطاوهوهقرطنمقرامدبكلاةدايزودبكسلايقابنمنوقابلاويأفلانوعبس

نيعبسلابدارملاوأهباوهءوضممموأمهماعباسحالنيذلاألانوعبسلاهبصخ

برعلامالكيففورعمكاذونيعبسلابريثكلانعربعفمهلكةنجلالهأالا

لوسردنعًادعاقتنك»لاقلهللالوسرىلومنابو"نعلسمجرخو
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داكةعئدهتعفدفدمحايكيلعمالسلالاقفدوهملارابحأنمرمحءاحفدمهللا

هوعدتامنايدوهيلالاقفللالودرايلوقتالاتاقفىثتعفدمللاقفاهنمعري

«دميلهأهبينامسيذلايمسانا»»0للالوسرلاقفهلهأهنءامسيذلاهمداب

يهبكتدحناءيشكمذنياولهللالوسرلاقكلثءاتنجيدوهلالاقف

نيأيدوهلالاقف«لس»لاقفهعمدومبديكهللالوسرثكنفينذأبممسألاقف

نودةماظلايفملهللالوسرلأقفتاوامدلاوضرالاريغضرالالدبت

نواخدينيحمهتفحمامهلاقنيرجاهملاءارقفلاقةزاجاسانلالوأنهلاقرشملا

يذلاةنجلاروثمهلرحنيلاقاهرثأىلعممءاذغامنلاقنونلاديكةدايزلاقةنجلا

«تقدصلاقاليبساسىمستنبعنملاقاهيلعممارشامفلاقاهفارطأنملكأب

رفاسملاباقييًايبميازاجمانهوهوبلقيًافكيولسمهبدرفنااممثيدحلااذهو

ةياوريفوطسباتالاينالممتجمىتحهديباهلمعياكوأرجلاودامرلاىفهتزيخ

ةبربعروثلاىنمميماللاىوربوماللعلوالوأفيضللمدقياملزنلاو«اهافكتي3

«مللةرخلاوايندلالهأماداربخ»ملسوهيلعهللاىلصهللالودرلاق

اهلوكلاو.روثلاهعوجوبوهوةففخمفلامالففلاقةحوتفمةدحوممالبىوربو

مالبىالدارملالعلو.راتخحملاوهكللذو!_هوفرعيملواهنعةباحصلاهلأسةيريع

لعلليقو.ىوارلافحصفيثحولارولارهوفااامهدعبنيتحوتممةزدهو

يلبهللالوسراليدوهملاالأسمهناىلعاذهو.مهيلعاماهبافرحيدوهيلا
ماسرهيلعهللاىلصهللالوسراولأسمهناحضاولاو

ريخلاابأنابيبحىبأنبديزبىبثدحلاقةعيطلنباانرمخاكرابملانبالاق

كرابتهللنألوقياعماسهنأهرمخأايليانذؤمءاوقلاكرابملانباناهريخا

ىناواروزجفيضلكلناًاهولداذاةنجلالهأللوقيهلالجلجىلاعتو

أىلاعتهللاوةنجلا:لهألرز>يفًاروثونوحمودلامعرزجا
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هللاميمحرانباحصانميبهولايضابالادحاولادبعنبديعسدمحاخيشلالاق
لصوناىلاميبرلامابأيفىليلولادمحاسابعلاناملطتاقبطلابحاصلتر

ءايقلاومايصلاىلعامكاعاهبدبعتيةزئرمزالناضمرقفاوفبعصمىنبليجىلا

ءىشلكيأرىلصيوهاميةعجلاةليلتقفاونورشعلاوةمباسلاةليللاتناكالف

5الزنيتيراجماذاواهطاسًاروثوةحئفمءامسلاباونأىأرلساملف.ادجاستمم

لمربىرخألانمركأاممادحادحاوفاحلبانثحتلارهوحباندمصقفءامسلا

رو يرجوءاتبطاخفهفلخىرغصلاوهماما)ىرتكلاتدعقفةءاضاامهرونلثمالوامهل

هاتجوزايهماهاتملعاىتحامهرخآلاووهامهدحانيقيرفلانيبىأمالكايهشي

داعمملانكلوايندلانينكيلعكيلاكيلاىرمكلاتااقفامهمموندلادارافةنجلايف

يألزموهونايلىنبنملبطلاةلمرةعجلاةلسيللباقلاماعلايفكنيبوانني
اههلودباونالاتقاغوءامسلايفانباتىتحىرصيبامهلعبتواتدعصمثلاقسابعلا
ىلاءاجتقولأاندالفىأراجبخويشلاضعبريخافنالجروىلاسابعلاوباراسو

تيبملايفةبازءملاووههيفبغرفلبنيتبدمحمنبسابعلاىأخيثلابشمغيرا

هئدحوةعخلاةليلنيءاروحلانيبوهنيداعبلانابسابعاابأربخافهيلعاوحلافىناف

اتماكامهاذافةلمرلاىلاهجوتوةلبقللاةليالاهدنعةلودلاندسابعلاوألاقفهتصقب

مهنيعاناكلاقامهفصواذاناكونوالا رافشالاوحالةالاك ايمتقرورودنلاةحنجاك

نواتقيهللاءاياوأوانرسبتماتناقريغتلاببساملاقففاخيىنبرصةيحاتك

دبعلتنمحكللذوهللانيدفختساوركنملانعىهنلاوفورعملابرمالاىلع ديلا

ىحبنبهللادبعةءبستقولالادبانااتركذوفورعملابهرمالنسكاممجرو

لوقويلارانبمليدىسيعنبىبحيوذاعمنبميهارباوليعامسانبميهارباوىليلولا

اندعصواندنعتيبتنينثالاةلياهلانلاقونوحلامباكءالؤهوبوعينبشدبع

لاقهنمدبالامعيمجىوهلهأعدودقونمنثالامويرهظلاىلصاموءامسااىلا
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هيلعهللاةمحرتامرصعلاىلعناالإوهاهًاعادصسحا

ناسنأنعديمحنعرفمجنبليعامماانثدحةبيتقاتمتَرويراخبلالاق

ةباوريفوردبمويةثراحكلهدقوملسوهيلعهناىلعللالودرتنأةثراحأ

تماعدقهللالوسرابتلاقفءامرنميردياليأبرغمهسهباصأدحأموي

لاقفمنصأامىرتفودالاوهيلعكبيأمةنجلايفناكنافيباقنمةثراحمضوم

يهةدحاوةنجا»اهحتفوءاهلامضو.ابلارسكبكلقعتدقفيأ«تليه»اهل

ربخةحوروأهللاليبسيفةودغلاقويلعالاسودرفلايفهناوةرمثكتانجاهمأ

اموايندلانمريخةنجملانممدقمضوموامدحأسوقباقاواهيفاموايندلانم

ىأانسبامتءاضالضرالاىلاتءاطاةنحلالهأءاسننمةأرماناولواهيف

انوايئدلانمريخراخلاىنعياهفيصتلوحبراهنيبامتالملوضرالاوءامسلانيب

«ةنجلانمرفظردقناهرخخآثيدحنمةياوريفواهردقسوقلاباقو«اهيف

ةأرملاهبولتاموهليقونوذلاحّتفبوهفيصنلاوةدحأطوسردق»ةباوريقود

اهسأرةرادتسالعهفماتةباصمااكوهيرهزالالاقوربنكرحعملاىم-إواهسأرىلع

تناكللاهفيصنتجرخأولو»سابعنباثيدحنمايندلاىنأناادنعو

ءاضالاببجوتءلطأولواهلءوضالسمشلانمةليتفلالثماهنسحدنعسمشلا
ركذو«اهسحبقاالخلانئتفالاهقكتجرخأولوضرالاوءامسلانيباماهنسح
ةودغباوثنابًاراعشاواعراباوثمظعبًاراعشاهللاليبسيفةحورلاوةودهلا

فيصنةنجاهباوثنالايفاموايندلانماريخناكةحوروأ

ديمحنعقحساوباانثدحورحمنبةيواعمترودمحمنبللادبعلاق

هللالوسرىلاهمأتءاجفمالغوهوردبمويةئراحبيصألوقياسنأتعمس
رعصاةئجلايفنكي.نافىنمةثراحةلزنمتذرعدقللالوسرابتلاقفل

ةدحاوةنجواتابهواكحبو»لاقفمنصأامرنىرخالانكتناوبدتحاو



()(

.ةيماهفتساةزمهلافتابهلهىنمي«سودرفلاةنجلهناوةريثكتانجاهمايه

ىحكنبانمكلقعتدقفااللاقفةدحاولوقتاهنااهمءةفطاعواولاو

ةنملاتارج

اهرصقنحصىفذالتمس||ذا

امروُيطواَمراَجْمَأامكاتضت

اًبماعاوامجونع"ترأس١وأو

اهروقلساًبنمدللا:انانجةتءاتأ
راحشأاهيلاليمتاهنيبطسويفنيعلاروحلانمامءانيعءاروحتمسباذا

اليمةنجلارويطاهيلاتااموايسحًازازُتهااهيناوجىلااهزازمهابالوقعماليمةنجلا

تكحضابناكاهكحضويابلةدعاسملاباهيشامهنمالماسحاًطنحيبستباهديرغتبالوقعم

مبتلاقوفامرويطلاورحشلابناجنمكحضلابديرنااماف.ءاروحلاتكحضمك

كحضلاًادبمهنالءاروحلانماكحضهامسوحضاولاوهوءاروحلاماستباىلعةدايز

ماستبابديرينااماوماستبالاىلعىنبمكحضلانالاماشاهبديرينااماو

اببجورّمتسامتاازأىأاهباقنواهبجونعءاروحلاتفشكولو.ابكحضءاروملا

مدقتدقودخلانانجاهجونعترفسيذلااهروغسءاضالاهنقذىلااهنيصاننم
امطاسًاروناههجوللتيتلبقأاذا»يَهلوقاهنم.تيبلاىنعميفثيداحأركذ

وأابجوزعماهماستباءاروملاماستبابدارالو«ايئدلالهألسشلاًالالثتاك

يمالدلخلاىلاتانجلافاضأو.هيلااهكحض هبنارقلاءاجمدواختانجىباكن

توللاحبذثيدحلايفءاجكوثيدحلاو

هناهيبأنعديزنبدمجنارمعانربخأدسأنبذاعمانثدحيراخبلالاق

لهأراصاذا»ييهللالوسرلاقربعنبانعهئدح رانلالهأوةنجلاىلإنجلا
لهااندانمىدانيممحريمرانلاوةنحلانيبلعجيىت>تولابءىحرانلاىلا

١
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هادزيومهحرفىلااحرفةنجلالهأدادزيفتومالرانلالهأايوتومالةنجلا
كلذريغوأةاورلافالتخالواةيدزاثيدحلاديعاز«مهلزحىلانزحرانلالهأ

ذيحلمأشبكهلدبلعجيهناالامجالىنعمتوملاوماقللاةسانك
يفمالكمدقتواضيأملمهاوزثيدحلاو.توللاهنأنوكردياليثمنهبللثميو

اودىلاةراشاكلذوجلعيبنلاةرضحبمالسلاهيلعىبحبهحبذيليقفكلذ

هريغىحمهمسانمءايبنالايفسياوتوللامادعالهمساةبسانمكلذيفوةايملا

يفسلونيالاحوراابوحورلابفورعمهنألليربجهحذبليقوكاذبصخف
بسانفوهالاكلذهمسانمةكبئالملا تومالبةايحلاوحاورالاءاقباحورهنوك

امباونماذانينمؤلاةراشبتوملالاطباىلعًانيمأهللاهلعجفحنرذلاكلذبصخف

نيرفاكلاىلعةرسحوهللانمهنءاج

نبكلامانرخأكرابملانبهللادبعانرمخادسأنبذاعمانثدحيراخبلالاق

لودرلاقهناىردخلاديسىلأنعراسينبءاطعنعلسانبديزنعىنأ

كيبلنولوقيفةنجلالهأايةنحلالهللوقيهللانا)لسوهيلعهللاىلصهللا

ًادحأطعتملامانتيطعادقوىضرُالانلامونولوةيفيضرلهلوقفكيدعسو

كلذنملضفأءيشىأواولاقكلذنملضفأمكبيطعأانألوقيفكقلخنم
ينأاوملءاىنعملاتلق«ادبأهدعبكيلعطخسأالفىئاوضرمايلعلحألوقيف

كلذنوملعيالدقفءيشنعكرجزأالوائيشيلعبيعأالوةنحلايفكبتاعأال

ءىشاضرابدارملاوأءادعسمهناثيحنمهاضربنوملاعمهمادريالفهنوسنيوأ

ناوضرلاقرازبلادنعرباجثيدحيفو.لبقنمهباوماعيملوهديزيريخلانم

زوفلكببسءاضرنال(ركأهللانمناوضرو)ىلاعتهلوقبحيملتوهوركأ

هباقلبيطأوهنيعلرقأناكهناطلسوأهنعضارهديسنامعنملكو.ةداعسو

ةرداصاضرااىلعةثبنمةمعنلكوميركستلاوميظعتلانمكالذيفاسمميعنلكنم
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دقناكولواذهبسأبالوهدبعلاخهلوبقوعهللاىضرناىلعىنبماذههنع
رجهلاوباذعلاىقنىلعوماعنالاوهومزاللاىلعقاطي

ةنجلاةفصيفيذمرتلاولسموديحوتلايفاضيأثيدحلايراخبلاجرخأو
توعنلايفىئاسنلاو

نعيأانثدحميهاربنبوقعبانثدحهللادبعنبيلعانثدحيراخبلالاق

ةنجلاةنجلالهألخداذا»لاقجبيبنلانعرمعنبانععفانانثدححلاص
ىأ«دواختومالةنحلالهأايوتنومالرانلالهأايمهيبنذؤمماقرانلالهأو

ىلعدواخمتأوادولخووذمئاوادواخمكنشوأكلذ هجرخأودلاغممجهتا

|رانلاةفصيفاضيأسم

جرعالانعدانزلاوبأانثدحبيعشىرمخأيناماوبأانثدحيراخبلالاق

تومالدواخةنجلالهأأبةنيبلالهللاقي»يبينلالاقةريرهىلأنع

«تومالدواخرانلالهاارانلالهالو

كلذفاعضاةيمداللفنادحلاتافصلإنمءاروحلاهبتفصواملكهنالءاو

الالبرمانيعبب لومشنممنامالوفاعضاةدايزبءانيعءاروحاضيأةيمد
اينهجاوزالتاينحلااهلثموةنجلآيفتايمدالاءاسفالنارقلايفنيعلاروحلا

لقأنهوةنحلايفتاقولخمللةبسنلابليلقنهمناالاةنجلايفتاقولحملاظفللالمش

الاجرةيرثكأواهئاسنةيرثكأبرثكأرانلالهأفرانلايفنهنمىلاةبسنلاب

نارمعنعءاجرىلأنعفوعانثدححبملاننامعانثدحيراخبلالاق

ترفمانملايفوأءارسالاةليلةنجلايفتعلطا»سويلعهللاىلصىبنلانع
مالكلاوثيدحلارم«ءاسنلاابلهأرثكاتيأرفرانلايفتءاطاوءارقفلااهلهارثكأ

كلذوينعياهتيأرواهيلعتذرشأىنعموأثلمأتىنمميءاطلاديدشتبتعلطاو.هيف

عالطالاوءارسالاةليلةنجلايفعالطالاليقو.مانملوأيقيقحلاسحلابءارصالاةليل
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دحاوتقويفامهلاقنممهنموضهبلاق.فوسكلاةالصيفرانلايف

نانعىلأنعيمرتلاناماسانربخاليعامماانثدحددسمانثدحيراخبلالاق

ابلخدنمةماعناكفةنجلابابىلعتق»لسوهيلعهللاىلعيبنلانعةماسانع

نيكاسملا نمةاجنلادعبةنحلانعىأ«نوسوبحم»ىنغلاىأ«دجلاباحصأو
اباخدنمةماعاذافرانلابابىلعتقورانلاىلامهبرمأدقرانلاباحصأو»رانلا

مهيفمالكمدقتوباسحالبنيلخادلاريغنوسوبحلاءالؤهو٠«ءاسنلا

نيصحانثدحليضفنباانثدحةرسدمنبنارمعانثتدحىراخبلاظفاو

ريجنبديعسدنعتنكلاقنيصحنعميشهىثدحديزنبديسأينثدحو
«مالايلعتضرعدملسوهيلعهللالصينلالاقلاقسابعنباىنثدحلاقف

رميىنلاوةمألاهممرييبنلاذخأف»ىئاسنلاويذمرتلادنعمكءارسالاةليلىا

ة2لاهعمرميىنلاوةريشعلاهعمرب3ةياوريفو«ةرشملاهعمرميىنلاورفنلاهعم

ءالؤهليريجايتاقفقفالادس»ةياوريفو«ريثكداوساذافترظنفهدحورميىنلاو

اونساذافقفالاىلارظنانكلواللاقىتمأ نبديعسةياوريفدازو«ريثكد
رظنايلليقفميظعداوداذافترظتفرخآلاقفالاىلارظنايلليقف»روصنم

لبحلاولهسلااولمدقىتمأتيأرف»دمحاةياوريفو«هلثمرخالاقفالاىلا

تيضرأيللبقف»دمحاةياوريفو«كتمأ.الؤهليرمجلاقمهلرثكينجعءاف

مهيلعباسحالمهمادقافلانوعبسءالؤهوليربجلاقبرايمثتاقدمحاي

نوريطتيالونوقرتسيالونووتكيالاوناك»ليربجىألاق؟ملوتلقباذعالو

ناهللاعدالاقفةشاكعنبنصيحمهيلاماقفمهرمصديزمللاقفنولكوتبمهبرىلعو
ليقوةدابعنبدعسىنميرخآلجرهيلاماقمثمهنهلعجامهللالاقمهنميناعجي

كقبسىأ«ةشاكعاهبكقبسلاقمهميناعجيناهللاعدالاق»هتلالجلاذهةعبب

ثلاثماقلهلاعدوهباجاولوملسوهيلعهللاىلصهئاعدنودبمهنمنوكيدقفةوعدلاب
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كقبسدارأوىحتسيالنملجعتيوأقحتسيالنمموهىحاذكهو.ارو

ءاوتكالامدعوالكوتلاىهوكلذكدافصبكقبسوأةشاكعةباجالاةعاسب

ناهيفوةدابعنبدعسالكرشللرمضءقفانم[يناثلئاقلاناليقوءاقرتسالاو

بذكمنمردصيالاذهلثمناوقافنلامدعةباحصلايفلالا

انربخأكرابملانياىنعيهللادبعانربخأدسانبذاعمانثدحيراخبلالاق

لوسرتعمسلآهئدحةريرهايأنأتيسملانبديعسيثدحيرهزاانعسنوي
زمقلاةءاضامههوجوءيضنافلانوعبسينمأنمةنجلالغدي»لوقيلبهللا

ينعي«هيلعةرمثعفريىدسالانصحمنبةشاكعماقفردبلاةليا طوطخهيفءاسك

مهللألاقمهنمىنلعجبنأهللاعداهللالوسرايلاقف»رمنلادلحكدودسوضيب

مهنميتاعجبنأهللاعداهللالوسرايلاقفراصنالانملجرماقمتمهنمهلعجا
مريغبمثاليمأنمهلكددعلانأينمميينمأنمهلوقو«ةشاكعامكقبسلاتقف

نووقيدصااوءايبنالاامسالوباسحالبممالانمضعبلوخدمنمهيفسيلو

رمقلاكهجولاوءادهشلاو

نعمزاحوأيئدحناسغوبأانثدحميريأنبديعسانثدحىراخيلالاق

ةناعبسوأالانوعبسىتمانمةنجلانلخديل»جبعىبنلالاقلاقدعسنبلهس
ىتحًادحاوافصضعببضمبذخأنيكسامنم امهدحايفمزاحوأيأكشفا

0«ردبلاليلرمقلاءوضىلعمههوجووةنجلامبرخآومهلوألخدي
امهريغفالخبمهوتمامهيفءربلاذالكوتلايفحداقيلاوءاقرلالايعتسالبق

.عاونأرثكأنأبببجاو.حدقيالفبزرشلاولكالكققحمهنافبطلاعاونأنم
ايفةبغرلاوهيلاءاجتلالاوهيلعلكوتلل.ضتقمهللاءامسابءاقرلاوموهومبطلا

قرفالذاءاعدلاهيفحدقلكوتلايفاذهحدقولوهيدل

نباهححصواعوفرمىنبلاةعافرنعةميزخنباونابحنباودمحأىورو
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ريغبانلانيعبسةنجلاىتمانملخدينأىرىندعو١ة:زخنبأونابح

كايرذوكجاوزأنمحلصنمومثأاهؤوبتتحاهولخديالنأوجرأىناوباسح

ممريغنملضفأمهنامزاتسيالباسحرعفبلوخدلابنيكسملا«ةنجلاىفنيكاسم

ليقةقيقحنيعببلابدارملالهومهنملضفأنوكينمةلجلايفبساحينميفلب:
لاقثعبلايفيقبيبلاودمحأدنعةريرهيبأثيدحيفو.ريثكتلاليقومعن
افلانوعبسمهةرمزةنجلايتما_-رملخدينأيندعوفلجوزعىلرتاأسو»

ديجهدنصو<املافلالكعميدازفىلرتدزمساف

ذازنطوبضمهانمددعةقيقحدارملانأىلعليلدةدازمسالاوةدايزلاتلق

ددعلانوكيفةرثكلاقلطمىلعامهالكةدايزلاوةدازسالالاقينأالامهللاهيلع

ةمامأيأنعهنسحويذمرتلاركذو.ريثكتلاهليزملبةقيقملادارمريغديزلا
املانيعيسفلالكمماملانيعبسيمانمةنملالخدينأيريندعو7اعوفرم

«يبرتايثحنمتايثحثالثوباذعالومهيلعباسحالل

لميىبأودجحأدنعقيدصلاركبيأثيدحيفد دحاولكعميبرئاطعأ»
ملرخآوحصناظفحلافيعضوارهدنسيفنكما«افلانيعبسافلانيعبسلانم

نمدرفلكنافددعرثكأاذهوافلانيعبسدحاولكممدحاولكيفومسي

يلانيعبسبفلالثنمرثكأافلانيعبسممملانيعبسلا

نااهنعهللاىفرةشئاعنعهاوردنسبرابخالاىناعميفيذابإلكلاركذو

لخديللانأىلرشبفىلرنمىنأتأت1نا»لاقملسوهلعلللصهللالوسر

نملخديهللانأىرشبفىناتامثباذعالوباحريغبفلانيعبسيمانم

الوباسحريفبافلانيعبساذلانيمبسلانمناسنالكىأ«دحاولكناكميأ
نيعبدلا_٠رمدحاولكناكمىمانملخديهللانأىرشبفىناتأمئباذع

نمملكألاقاذهيتماغلبتالبرايتلقفباسحرهغبانلانيعبسةفعاضملا
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هلمحونايصعلايفهرجعركأىنفأنميأ0ىلصيالوموص:انمبارعألا

دارملاوفقوملاورشحلاباذعباذعالوهلوقبدارملاو.ليثبارعالاو.ةبزتلاب

ةدانزويناثلاءامبأوهيلعىناثلاةدانزعملوالاددملاءامب١دحأولكناكمهلومي

ل٠٠.

فالخناكمظلنمردابتولوثلاثاابيناثلاويناثلابلوالالادب|الهيلعثااثلا

هغاييالاذهىمأغلبتالهلوقىثممو.ءاسنلالمشتكلذيفثيداحألاو.كلذ

ةدايزوكلذامهيففباحباماوباسجريغبهلخدبنم

لهونمأنمموعابنالاةمأهعامممحدحاولكماسقأةياالثةمالاو

ةمامثكرتسلاولمعلابفويملوهبءاجرامموهبنمآنممهوةباجالاةماوىقتاو
رئاسوىراصنلاودوهيلافباتكلالهأوكرشلالهأنمهربخهغلبنممهوةوعدلا

حلاصبوهموقدوج+موهموقحونبمكصهباورفكلعهتمأ'نممهلكنيكرشملا

مهريغوهموف

اهئرودمجاجالارخبلاتييطل ةلفترحبلاةجليفتلفتولو

ابذع.امهتريصلرحبلاءامماظعميفاهقيرنماليلقايشاهيفنمتقزبولو

:ىحًادجحلماجاجالاو٠ةرارمارمالذلقناكدقوةرورمالوهيفةحولمال

رهاظلامضوهنكلرحبلاةجليفهلوقهيفرحبلاوهجاجللارحبلاوًارمراص

وهوأدحاوارغثاهلنالابعتاروغتاهرغنىلعقاطوجاجالابهفصيلرمضملاعضوم
مدقتو«ابذعراصلرحبلايفءاروملاتلفتول»لهنعثيدحلامدقتدقوملا

ءامبذعلرتعبلاىفتقزبولةئيعلااهللاقيءاروحةنجلايفنأ»سابعنبانع

«هلكرحبلا

نىاسوليل:1أنبعاضياىمسيوراجأهنموبذعاهنموحلمأبنماينرلأروحو.

ممتجمضوحلاوهرتذرمدقوضوعلااهنموبذعاهلكويرجتاباكةرخالاروحبو



7:7

ىلاةنجلانمراحرثوكلافهيلاءامملايرجبنكلويرجبالوهيفرقتسيوءاملا

اعوفرمةرمسنعىذمرتلاهاورًاضوحءينلكلنأمدقتورشحلايفضوحلا

نعحيحددنسالسرمايندلاىلانباهجرخاوهلاسراحيحصلاولصويففلتخاو

امعهديبهضوحىلعماقوهوًاضوحىنلكلنا»كَتهللالوسرلاقلاقنسحلا

نوكاناوجراليناومبترثكأمهيأبنوهابتيمهناوالاهنمآنمفرعنموعدي
نيلهدنسيفواعوفرمالوصومةرمسنعرخآهجونميناربطلاهجرخأاعبتمهرثكا

ضوحينلكلوهتماوعدييبنلكووهعفرديعسىنأنعايندلادأنبانعو

نمبصييذلارثوكلاثريدمانيبنهبصتخملففعضهدانساىفو«ثيدحلا
كانيطعأانا)لاقذاهيلعهبىلاعتهللانتمااذلوهرهغلهريظنلقنيملوهضوحيفهلام
ىفرهنهنأروبشملاو.ةرهكللايفطرفلاوهوةرثكدلانملعوفوهو(رثوكلا
تازنةروسلانالهدالوأليقو.فلخلاوفلسلادنعضيغتسملاروبشملاوهوةنجلا
انالاقو«هتماءاملسعليقورهثكلارمخحلاليقودالوالامدعبهباعنمىلعدر

هريغالىطمملاهنأديغيلانالاقو.ءاطعالامدقتلكيطعنلقيملوكانيطعأ
نورتامىلعراصنالارشعميااورمصا»عيبنلالاقديزنبللادبعلاق

:«ضوملاىلعينوقلتىتحةرثالانم
شعمالاينعينابلسنعةناوعوبأانثدحدامحنبىبحماسكَصيراخبلالاق

«ضوملاىلعكطرفانا»دلَمينلانعدوعسمنباىنعيللادبعنعقيقشنع
هيدراونمهللاانلعجهيقسأوكللهحلصألهيلاقبسأيأ

انثدحاردنغينعيرفعجنبدماندحيلعنبرمعصيراخبلالاق

دوعند|ىلادبعنعلماوابأتعمسلاقيبضلارسقمنبيني"ةريغملانعةبعش

كنملاجر»نربظييأ«نعفريلوضوملاىلعكطرفاناديَيتلانع
يردتالكنالاقيفيناحصأبراي:لوقأف»نوفاخبيأ«يودنجلتخيلمن



(١١٠)

ءارقلادحأصاعشمعالاباتوصاممونقنموةدرنميأ«كدعباوئدحأام

ىنعيليلانعةفيذحنعلئاويبأىعنيصحلاقولئاوىأنعةعبسلا

--نيصحقيرطنمملامهلصووامصساعوشمعالانيصخفلاخ

يبنلانعرمحنانعمهانينادحللاديبعنعددمانثدحيراخبلالاق

ميلاحتفيءابرجو«حرذاوءابرجنيباكضوحماما»لاقلموهيلعللاىلع

ماشلابةبرقًأطخدملايوونلالاقواضيأدمبوحيحصلاىلعرصقلابوءارلاناكساو

(ضيأهيفةررقةلمهمءاحاهدعبءارلارضوةمجعملالاذلاناكساوةزمملاحتفبحرذأو
مهْسةولغايهنيبلبطاغيفءالعلاحالصلالاقو.ريثالانباهلاقلايلثالثايعنيب

ديباملثمضرع»ةربرهفقيرطنمثيدحلاوكركلاوسدقلانيبامهو
يفو«حرذأوءابرجوةئيدملا_نيبامدهريغويناقلاظفلو«حرذأوءابرجنيبو

..ةليانيبيك»ىنأثيدحيفورهشةريسمىدوحو3رجعنبهللادبعثيدح
يفو«ءامنصوةنيدملانيبوبهونةلراحتيدحيفو«نولانمءاعنصو

يهو«ندعىلاةليانمدعبأ»ةريرهىنأثيدح اهنالةبراقتمابلكوءامنصتماست
هبانيبكددمادنعرماعنتةيقعثيدحيفوصقنتوأدزوأرهشواياك

مجرتةبراقتمابكو«ةنيدملاىلاءاعنصنيب5رباجثيدحيفو«ةفحملاىلا
ىلا ديزتوأرهشفصنوحب ْصقنتوأاليلق

«مايأةنالثةريسماهعنيبماشلابناتيرق»سمدنعكاذيفدرواملقأو
ةفاسمللقيقحتالتابجلانمهنوفرعيابةهجلكلهالدعبللليثمتكلذنابممجمو
رثكالافقددمللموهفمالهنااكةرثكلامفديامةلبلقلاةقباسملاركيفسيلهنابو
هللاهملءامثةريسبلاةفاسملابالواربخاوأةضراعمالفحيحصلاثيدحلابتباث

اهلوطاىلعدامتعالاايشايشهعاستابهيلعهللالضفتاميريخافةلبوطلاب

ورحمناثيدحبدودضرعلاولوطلابفالتخالامهضعللوقاماو



(م)

ءاوسهضرعوهلوطهريغوساونلاثيدحوهركذرمدقوءاوسهاياوزو

مايالاةنالثلاهبسانيالهناءدروءيطبلاوعرسملاريسلاىلعهلمحنممهنمو

اكضوحماما»ثيدحينعالئاضفلايفاضيأثيدحلاكلذملمجرخو

اِِحرذاوءابرجنيب

مياظعنزووريغصتابىامشانريخادمنبرمعينثدحيراخبلالاق

سابعنبأنعريبجنبديعسنعبياسلانبءاطعورفعجينعيرشببأانربخا
ٌنآرقلاوةلاسرلاوةوبنلانمىأ«العولجهللاهاطعأىذلاريثكلاربخلارثوكلا»

منأامماهريغودومجلاماقملاوةءافشلاوعلاوعابتالاةرثكوميظعلانسملاقلخلاو
رهلاهنأنودعزباسانأنارمبجنبديعسلتلقرشبوبالاقروكلاوهلعهبهللا

العولجهللاهاطعأيذلاريثكلاريخلانمةنجلايفىذلارهنلاديعسلاقةنجلايف

للدبعنباينعيرحعنبانعمفانانثدحميرمدأنإدعسانئدحىراخبلالاق

ٍلسوهيلعهللاىلصىنلالاقورمعنبهللادبعلاقلاقةكسيلميبأنبانعيحجلا
موجنكهنازيكوكسملانمبيطأهحبرونمللانمضيبأهؤامرهشةريسميضوح»3
«ءاوسهاناوزرهشةرغسم)هلوقدعب1مدازو«ادباامظيالفاهنمبرشنمءامسلا

ليضفتلامسانالةاورلانمفيرحمنمللانمضيباظفارءاوسهضرعوهلوطىأ

لوقلنويفوكلاهزاجأوصقنلاوةدايزلالبقتالاهمالليقناولالانمنوكيال٠

:زجارلا

ضاباينبتخانمضرباضافضفلااهعرديفةيراج

اماونميرصبلادنعةدعاقهيلعىنبتالذاشلاتيبلالبدلوملتيبلالهاوتاق

ضةفرطلوق
خابطلابرسمهضيبأتنأف

ةححألتاقةغلنوللانمليضفتلامساىوونلالاقو.ذاشكلامنبالاقف

اهنميفريمضلاواهجومهمسحأوهلوقتاكةهيشمةغصنوكينالاّيحالةفرطلوقيف



(؟هد

دعب«لسعلانملحأو»نابوتورذيأثيدحنملمدازونازبكلاىلادئاع

«جلثلانمدرباو»دوعسمنباثيدحنمدمحادازوكلانمبيطأهلوقت

«ءايسلاموجنددعنمرثك|هنازبكو3سأنعنسحلاثيدحنمدمحاىتورو
لكقسينمهيلعدربنملوا»ناعمسنبساونلانعايندلاىأنبانعو

«ناشطع

بابشنبالاقسنوينعبهوناىتأدحرممعنإءايعصانثدحيراخبلالاق

يضوحردقنأ»لاقسوهيلعهللالصهللالوسرناكلامنبسنأىثثدح
ةلياو«ءامسلاموجتددمكقيرابالانمهبفناونتانمءاعنصوةليانيبي

رصمجاجحاهبرميمزاقلارجبفزىلعةيرقتحمةانثملاءايلاناكساوةزمجلاحتفي
سيلو.ماشلاًءامتصنمازارتحانماذوةبقعلابسنتاهيلاومهلامشىلعبرغملاو

سنأنععميمليرهزلانألبق

ىلَضىنلانعسنأنعةداتقنعمامهانثدحديلولاوبأانثدحيراخبلالاق

ةدانقانثدح مامهانثدحدلاخنبةيدهانثدحوًاضيأيراخبلالاقسوهيلعهللا

ليلىأةنجلايفريسأانأاميب»ّلسوهيلعهللالصىبنلانعتالامنبسنأانثدح

رثوكلااذهلاقليرمجباذهامتاقفوجملاردلابابقداتفاجرهنبانأذإءارسالا
يراخبلاخيشوهوةدهكش«رفذاكمهبيطوأهنيطاذافكبركاطعأىذلا

نوذلابدياولاوبألاقوٍةدحوملاءابلابوهو
«كمملاهنارت١نسأنعملامنبهللادبعقيرطنمقيبهبلالاقو

سنانعزيزعلادبعانثدحمىدهوانتدحمهاربأنبملمانثدحيراخبلالاق

اذاىتحىباحصانمسانيلعضوملاندربل»ملسوهيلعهللالصىبنلانع

للاىأ-يللوقيفىباحيصأ»ةياوريفو«ىناحصأ»لوقأفىنوداوجاتخامهتفرع
«كدعباوثدحااميردناللاقيف-يوروكللاوأ



(؟١)

نعمزاحوأىثدحفرطمنبدمحمىثثدحميرميأنبديعسشرحلاق

-ىتمأنمىأ-يلعرمنمضوحلاىلعكطرفانأ»بيبنلالاقدعسنبلبس

ينوفرعيومفرعأماوقأيلعندريلادبأأمظيملابرشنمو-هلميأ-برش

اذكهلاقفشايعيأنبناعنلاىنممسفمزاحوبألاق«مهيبوىئيبلاحي6

هتعمسلايردخلاديعسيأىلعدهشأناعنلاىألاقفمنتلقفلهسنمتعمس

كدمراوثدحأاميردتالكلنالاقيفيمانممهناىتمانممهنالوقاف»ديزيوهو

هلعفرصنمو3مصاعىأنادازو«يدعبريغنااحساقحسلوقأف

برشيلعرمنمهلوقدعب«ادبادري

بابشنبانعسنوينعيأانتَويطبحلاديعسنببيبشنبدمحألاقو
بيسملانبديعسنع دري»لاقجربهللالوسرنأثدحيناكهناةريرهىبأنك

لوقيفياحصأبرايلوقأفضوملانعنولجيفيناحصأنمطهرةمايقلاموييلع

ىوريو«ىرتهقلامرابدأىلعاودترامهناكدباوثدحأامكلعالكنا

وأةرشعلانودامطهراو«ٍيناحصأنملاجر»ىوريوريغصتلاب«يناحيصا»

لىنلانعثدحيةريرهوبأناكيرهزلانعبيعشلاقونيعنرالانوداام

ىأةافودنععبدوأتسنانكلبةرارهيأنم_عمسإيرهزلاونولحيف

السرمةربرهىنأنعيوريىرهزلافةربره

نبيلعنبايأىلعنبدمحمنعيرهزلانعيديبزلالاقيداخبلالاق
لسوهيلعهللالصىلانعةريز*ىلانعمقاررىلأنإناديبعنعنيصحلا

قباسلاثيدحلا

ىثدحىلاانثدححيافنبدمانبدحيمازخلامهاربايتدحيراخبلالاق

اذافمثاقانااب»لاقلصىبنلانعةريرهىبانعراسينبءاطعنعلاله

نيأتلقفلهلاقفمهنيبوينيبنمكلميألجرجرخمهتفرعاذاىتحةرمز



(؟١71)

مهرابدأىلعكدهاودترامهنالاقمهنأشاموتلق_مسقتلاىنعي_هللاورانلايلالاقف

نأتلقلهلاقفمهنيبوىنيبنملجرجرخمهنقرعاذاىتحةرمزاذامثىرقرقلا

الفىرقبقلاممرابدأىلعكدعباودترأمهنالاقمهنأشامتلقهللاورانلاىلالاق

0معنلالمهلثمالامهنمصاخبهارا

هللا.ديبعنعضايعنبسناانثدحرذنملانبمهاربىندحيراخبلالاق

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأةرير»يأنعمصاعنبصفحنعبيبخنع

ب6يضو>ىلعيرهثموةنحلاضايرنمةّصوريرمثموىببقراام3لاق

يفثيدحلالمجرخأاذكوهيلاسانلاوعديهضوحدنعهيلعيقرةمايقلامو

جملا

-نعداورىلأنبليجنبنابعنبهلادعىنوينادبعاييراخبلالاق

لوقيملسوهلعناىلصيذلابعدملاقًابدنجتغمسكالملادعنك“هدهد

«ضوملاىلعجطرفانا»

نعريخلاىانعديزينعثيللاانثدحدلاخنبورمعانويراخبلالاق
مثتيملاىلعهتالصدحالهاىلعلصفعيقبلاىلاىاجرخججَُبىنلاناةبقع

ىلارانلناوىناويلعديهشانو؟لطرفانا»لاقفرمنملاىلعدعقففرصنا

مىا0ضرالاحيلافمواضرألاناازخحينافمتاطعإىنأوناألاىدوح

فاخأىنكلو.ىدعباركرشتنأيلعفاخأامهللاوىبإو»هتماىلعحتفي

نئازخلايفوأميفايايندلايفىأ«اهيفاوسفانتنأكيلع
و2الإ2د27.»١

اهزوطعقفاأسببيطاهأوذءامسلانودتلساراولو

نيبامابحئاورىأاهروطعريصلءايسلاتحناهرعشنمةلصختقلطأول

دجويلوأكسملاحوفياكهتاذبحوفيكسملاكةحئارلابيطبرغملاوقرشملا

ةرورضالوأنييفوكلادنعهبلعللوصوملافذحولبألوالاواحئاورامهنيبام



(7767)

00تيباثيدحمدمتوهلممدقأدمعلاعم

اهريفحهيلعددرإملوشاعل.انيمريقلاةماظيفتسلولو

هلرفحبنانعالضفدعبتميلوًادبايحرعقلاةملخيفًاتباثتيمتسملول
رعملاىلعددريوأةمالنلاكللبوساملاربنايذلاروحابارغلاهيلعىدذدريو

نإوااتيمسمبالناهللاىضقنكلوةملظلاكللبودشملاهلروفحلاتيملاكاذ

ليربجسرفيفامنييفنوكينأبةقيمحكلذولاداراىذلاتقولاىلايحهلم

هحأووأالعولجناندابسمملكةايحن7

ًب.ِب“.2ِ,ً

اهثرّوتسدانأِاقاهنمفرشالهماممليايف'تذزّربوأو

اهم١ثيددحمدقتناءاظلايفاهروناهمءاضالةماظلاةددشليلفترهظو

حابمملاوبةلمتفل5سمشلاتراصوسمشلازرواهروسمطلسمشالترروأ

.ًاراهن
اهروحًِِسوُمُشلالاقمأفلاصوامليذلمحيثمللتطلولو

ىلدتاموااهمايثنمضرالاىلعرجنيامىااهليذلحميشمللتماقنإ
نأىعكهذهواوةءاضالايقسومشلاكنهرودصىلعاطمدخءاما#اوذلانم

عانتماللالةطرشلا

و7ل٠.ءخ٠.٠.ِِ

ارهروغكوا_هملناحوورثأ:0هادنعرطم6ٍرْسَبلا”رطع"نامو

دنعوالعالبايندلايفدوهعملارطعلاكرسيلارطعالفئاصولاكلتلمحم
رمثعوأنارفعزواكمنمربانملاكالتوتراساميحهعمهلورءانمرطعلاكلذ

وهورهمعلاباهنعرهعملابيطلالبابدةفولحلااهروطعلومحلارطعلاكلذمعو

اهقلخنامماهنقلخنمالهببيطنرحعوناضياوهواراقىلابوسنملادوعلا

نانوداهنمعطسنًادبايهوةبيطلاةحئارلااهنموبخنالتاذلابرطعتمضيا



(7

تاذلابحوفبكاسملاكبيطلالمعتست

اهاروُفخوايلذاهيلعتماتو.اهرشنعوضتروفاتةلالسل
الوقوالعفاهجوزىلعاهلالدااهيلعيرجوةبيطلااهنحئارمتريروفاكةصالخيه

ممتجباملقكلذوءايحلاولالدالانيبةعماجيفاهؤايحو«رضيالوهبذتليام

هلازاالمحلمحياممةأرجلالدالاوهيتلارهاظناكاملاسارتحاروفخلاركذو

:فعضطفلانوعبسةنجلايفهتمةيمداللفءاروحلاهبفصوتاملكوءايحلاركذب

اهرخافتىفضعبلاق

نومكلمدخلاناتجكلمو.دقفيسمعنايندايكميعن
ولف ٠راخم.اهيفهللالوسرناكمل ابلهألمودتايئدلاتناك

معنرادب.ةيمداممءاروحلاتقلااذا دفنسيلابكلم

فلايفزوذلانل.ةيمدلاايءاروحلااهللوقت دحمبشرعسودر

ديشمرصقداخلايفاننكسمو"اهبلاوكلسملاوروفاكلانمانقلخ

ددسيدبعلراكباسئارعاهبلاوزكشلاولظلاتانبنحمو

دحلمكاوًامرمقلاقيضتنكسأو"ةدشراديفتئشنأىتلاتنأو

دمحاللارمقلايفيننكسافينتامأيبرناكنأاهلتلاقف

دهشيهللاونمحرلاةكلالمهلتدجسمداانوبأسيلا

دقرااذتنلىنيعممدىرجاجدلاىننجاذاايندلايفتنكدل

دحبهتمالوابلعفكلاموهعئاطهللسخلايلصأتنكو

دبعنهاياوايئدلايفضئارفانبرايلصتانكىلوالانحبو

دبعتهبٌنآرقليترتوةرمحوماعلكيفانلجحو

دحمءاجنارقلابوهيلعانآىلعهللالوسرانمو

دقوتتاهوحباسورعتماقو.هشرعقوفنمنمحرلااهقدصف
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لضفاسورعلايمكءاروحلاوءاروحلادنعاسورعةيمدالاتراصوىأ
ةمعنللرثذلبةضغابمالبةرخافمكلذوعمتلتدقوتتوةيمدالللضفلاواعنيبام

ٌبدحلاو

ةرفاصبضاَبّبلاقفاهرنىلع
اًهُروُطس"حولترئايقعباّتكْ

امكارليسألمِئاَقِْلاناهلوقت

امرجهيلعىماحلامئانمالو

ةءاّلبهلآلاىّعْرَأيذللانا

اًهْروُرعرورملاهمدتخيمو
تالكوأفورحضايبلايذاهسجيأنيضايبقوفاهردصالعأىلع

ممبئاتكوةنيتمةباتكةبوتكمىنعياهروطسربظنةفاضالابنايقعتابوتكم
نموأنايقعبةباتكلانالةسبالملنايقعلبناتكةفاضاوةبوتكمىنممبةببتك

دانسالايفزاجموهوديزهبرصيذلايأديزبورضكلعافللوعفمةفاضا

بااتكى رئتسملاهدانساوزاجمهلبتكلادانسافنايقعكاذبتكيلاقهناك
احلبللاىفمناقللانالوقت.بهذلانايقعلاوةقيقح اععوكرلابربعفايلصمهنوكل

رممضلافسمشلابايندلارحىأاهرحةدشهيلعىمحبيذلاماصللوعوكرلللكوه
ةرخألايفليلالذاةرارحلاةدشوموصلاوعونرلاوليللامايقباهيلعلوادملاايئرإل

رورغللهعدتخمملوةعاطبهللاىضرأىذللانا.ةدشالورحالوموصاالوةالصالو

ثردحمدقتوسلجوهوايندلاناطيشىااهماطيشوهواهحتفياهرورغنمغلامصب

اهردصىفةناثكلا

ءارسالاةليلءاروحفدصوملسوهيلعهللاىلصللالوسرناىورامهلثمو
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اهسأرىفًاعارذنوثالثوفلااهمندبلالوطىفلالطلاكًابشجتيأردقلو»لاقف

ردبلانمءوضأبئاوذلاوةباؤذفلانوعبسةرعفضلاوةريفضلانمبةرعفضةلام

رهوجلاوردلابنابوتكمنارطساهنيبجىلعرهاوجلافونصوردلابللكماهلاخاخ

ةعاطبلمعيلفيلثمدارأنميناثلاىفوميحرلاونمحرلاهللامسبلوالارطسلاىف

مرمأوكتمأرّش)ودمارملافكتمألاهلاثماوهذهلجانليرمجللاقير

ملسوهيلعهللاىلصدمماديسةمالالانوكتالهذهلاثمألوقنف«داهتجالاب
ةنملاقفنالسابعنباظفلو.نوهنشإامفونهاوسامفمهرمغإركراشوهللدجلاو

نارفعإلاوروفاكلاورمنعلاوكسملانمءايشاةعبرأنمتقلخةبعلاهللاقيءاروح'

يزملاطللاقةابحلاىأناويملاءامباهنيطنجعو قاشعروملاميمجوتناكفينوكز
نوكينأبحأنماعرحتىلعبوتكمرحبلاءامبذعلةقزبرحبلاىفتقزبولو

«ىنبرةعاطبلمعيلفىلثمهل

سو"رفيلاةشجفو اهرثحتوىتفلافرطاهبراحت”بعاكءاروح
ارقدابل اًهرئفضريبعلاضراىلعليستباوذافلانورشعلجزاهل

اهررحواهيلخاهننملدبتةيشمكدملاًةبرئيتشماماذا
72و.يو.م٠"/»«هه
امروطخل|رعلابارِتِقاهلهياماناهزاوفالإهرشعلا

اوروقبقجايث"لاةيبقأيٍإاماو>فئاصوفالعلراو

ىتفلافرطاهبريحتيىأراحينييدثلاةعفترمءاروحسنجسودرفلاةنجىف
ربحتلاكلذورظنلابببسلااهمالنيعلاىلاةريبجلادنسأهناالاهلقدارملاوهنيعىأ
ةدشلةرئاحاهرعصيىأءايلامصلاهريحبوهكلذكواًملامحواهلجلايكدشلا

ءانغلاوهلالجلجهللاركبةذللاونسحلاىفميظعتوصاهلهلامجوهنسحلاك

بارضألدبوأافدذحفةريغصفانورشعاملولجورعناندابايستحج

١
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اهرعشليدبهناركذوناركذرهغبءانفلابءانرسسفاذاءانغلاىثميلجرنم

اذاهناركذوبيطلاريبعلاوهنيالءاملكاهيلعرحتبواهسميىأضرالاىلعروفضملا

لدبتضرالاىلعهشارفناىفبارتلاكوهىذلاكسملاىفةدحاوةيشمتشم

اهمايثلدبتوهريغوأاهسنجنمًاهريغبتوقايلاوؤاؤالاوةضفلاوبهذلانماهيلح

هلككلذلدبتوىرخأناولاباهناولاتادبتوأهريغوأاهسنجنمىرخأعاوناب

كلذلدبتةيشمتشمالكىأتشمبوصنمقاطملوعفمةيشموةيشملكيف

ريمضلاوةيشمتعناهروطخنارفعزلابارتيفاهلةلجوةرءفلارشعىتناال

وهيذلانارفعزلاىنممينارفعزلابارتورخبتبىشملاروطخلاوةيشبللاهلىف

ةقدلانمعضوملاىفهبشلاهجونوكينازوجبوشارفنالاىفباراك

لدبتهتياووأهللايلوءاشاذاونازفعزاهضعبوكسماهضعبةنجملاضرأو

ةرصاخوريرحلاةدحاولكءابق«فئاصوضالاةعبرأالوحنأركذو.ءاشامباهيفام

وأبايثلاةيبقلاو.برعلادنعحودممكاذوةظيلغالةقبطلةدحاولك

.روحلاوفئاصولاثيداحأضمبمدقتوحدهلاكبعقتملابقلاوراغصتاليوارسم

ةنحلاىفتاقولحملانموأايندلالهأنمةنجلايفةمالكو.ةنجلايفداوسالو
ءاضيب

تاوصابتكرحتاهتقلختاكاذافنهادحاتبنتهنأرولافصوىفءاجاممو

هلالجلجهللايلوىلاكلملاامءيجيف

اهّروُمثسوفنلاوديْرابنأوهذهكررتاهربمزادكلتالأ

ىلوالارادلاهذهكرتاينةميظعرادةرخآلارادلا.نأققحمدقفاوهمتنا

سوفنلارهقواهؤاسنراكبأتامعانءاسنويوقتلاوحلاصلالمعلاباهنعضارعالاو

اهؤاسنيافوذحلربخفوصوملةفصةفاضاديغلراكباةفاضاواهروهماهناوهشنع
هريخأدتبموهوأانهرهخلابمامهإللوأتركذاًارخؤمردقيهنأالاراكبا
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ايندلاكربةنجلانمنأربخلايفىورثيالاوبألاقراكبديغاهيفيأفود

ايندلاكرتةنجلاربمىزارلاذاممنبىحملاقو

رئاطلبقيفهللايلويدينيبةدئامعضوجلهنعسابعنبأنعو
ةنملاضايرنمتيغروليبسلسلانبعنمتبرشدقىناامأهللايلوالوقيف

رخألابناجلاممطوخوبطمنيبناجلادحأمعطاذكرامثنمتاكوأشرعلاتحب

معباصأىفرخآنولىلعالاةلحاهيفسيلةلحنوعب-هيلعوءاشامهنملكأيفيوشع"
مالسباهواغذايناثلاىلعو.متربصامبيلعمالسلوالاىلعبوتكممتاوخرشع.

عبارلاىفو.نولمعتككماهومتتروأىلاةنجلاكلتوثلاثلاىلعو.نمنمآ

يللامكانسبلسماخلاىفو.مومهلاونازحالاكنعتافر سداسلاىفو.للخلاو
متأونيعالازإتوسفنالايعتشناماهيفكلومباسلايفو.نمعلاروجلاعاجز

نومرهلالابابشميرصمساتلايفو.نيقيدصلاونييبنلامتقفارنماثلاىفو.نودلاخايف

ّ|ّ"«ناريجلايذؤيالنمراوجيفمثتكسرشاعلايفو
ةجخىلعمواديناهيلعفتاماركلاهذهلانينادارأنمثيللاوبألاق

ىوهلانعسننلاىعنو)ىلاعتهللالاقىصاعملاميمجنعهسفنمنمينااهحلوأءايشأ

ناهريخلايفىورهنالايندلانمريسيلابىضربنايناثلاو(ىواملايهذنجلاناف

ةعاطلكبقلعتيفتاعاطلاىلعاصيرحنوكيناثلاثلاو«ايندلاكرتةنجلانت
لاةنحلاكلتو)ىلاعتهللالاقةنجلابوجووةرفغملاًاببسنوكتةعاطلاكلتلعلف
نولانبامناو(نولمعياوناكابءازج)ىرخأةيآيفو(نواسمنكماهومتثروأ
مهطلاخيورمخلا.لهأونيحلاصلابحبنامبارلاوتاعاطلايفداهنجالابنولانيام

ينلانعىوراهناوخالوهباحصالمعيهلرْمعاذامهمادحاونافمهسلاجيو

ءاعدلاريكيناسماخلاو«ةمايقلامويةعافشخألكلنافناوخالااورثكأ»

ريخلاىلاهتمتاخلعجيناوةنحلاهقزربناىلاعتهللالأسيو

كرتناولجباوثلانمنءاعيامممايندلاىلانوكرلاءاكسملاضعبلاقو
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0نعتنمااهدجباله>أْرةنحلافناورجعهبا0فرعامدعنلمعلايفدبحلا

نمرعسيلاىلعرصتقاوايندلالوضفكرتنمالاهدجيالءانغاهيفوةحارايندلايف.

ايندلا

لجرهللاقفزمخريغنماحملموالقبلكأبناكهناداهزلاضعبنعىورو

ةليزمللايندلاتلعجتناوةنحللايندلاتلمجدقيناللاقفاذهىلعترصتقادقق

ىلاريصأيلملةعاطلاةماقاللكأليناوةلبزملاىلارعصتفتابيطلالكأتىنعي
ةنحلا

بحاصهعنششمامالخدينادارأهناناهمحرمدأنإهاربانعراذو

لخدأناىلنذؤيالمهلالاقفمهاربأىكبفةرجالابالالخدتاللاقوماحلا

انامنيقيدصلاونييبنلاتيبيفلخدأناىلفيكفاناجمناطيشلاتيب

متأنإايمالسلامهملعهئاييناضعبىلعىلامتهللالزنأامضعيفناركذو

فرصيهناكذريسفتو.صيخرنمثبةنجلاىرتشنالولاغنمشبرانلايرغشت

قساَفدختنأكلدنموةعاطلايفهفرصبالامةممعملايفهلامنموهنذبةوقنم

ذختاهناولولاغنمثبراثلايرتشيوهفنيتئاموأةثاماهيفقذنيوقسافلةفايض

ك.ذناكلنيجاتحلاضعباهيلاوعديفةثالثوأنيمهردوامهردبهللالجالةفايض

رانلايرعشيوهفةنحلانمث

-لربالادحأاهمفلخسالهنحلاتناكوللاقهنأمزاحيأنعىورو

لمحتالااهنموحيارانلاتناكوواهلجِقارمناكلاندلانمبحبم

فلانمءزجكربةنحلالخدتدقوفيكفاهبنجيفارمسيناكل«ركيامميج

ىحلاق6هركتار7فلانمءزجلمحتبرانلانموجنتدقوبحباممءاو

هنأوريو0اندلاارةنحلارب“ناودشأةنإل|لرتوديدشايندلاكرتداعمنش١

١«ةرخلابماينلاكرودشأةنجلاتوفوديدايندلاكرتًضيأهنع
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دجاسملاسنكنيعلارهملاقيو

«نيعلازهمدجاسملاذك»لسوهيلعهللالصينلانعسنأنعو

روهمدجسملانمةمابقلاجارخا»لوقيآبيبنلاتعمسةصافرقىنأنعو
ةءانكلايأ«نمعلا

-«زعخلاقلفورئلاتاضبقنمعلاروهم3لاقلَكهللالوسرناةريرهبأنعو

نععلاروحلاعدبوريثكلالاملابنالفتنبةنالفبعدحأجوزيةريرهوبالاق

ةرسكلاوةرهلاوةمقللاب

دجسملافةكمميرقملاءالجلادنعادعاقتنكىلرغعملاناعنلانبدمحملاق

هيلعمسجلاليحنليوطخيشانبرمذامارملا ةعاسهعمفقووءالجلاهيلاماقفراما

ءاروحهللانمعاتبالأقفالانلقفخبشلااذهنمنوفرعتلاقفانيلافرصنام

انأتلاقفتنانمللاقفابالحواهيلحمانملايفامرابلكأايلفةمتخفالةعبراب

فلالاقكنماناىتلحتامننّملااذهةمتخفالاةعبرابهللانمينتعتباىتلاءاروحلا
دعباهيفلمعيوهفءالجلالاقةمتخ

وأدامحنبلهسانثدحباطخلاوأانثدحنادبعوبامكحلايذمرملالاق

ىلأنعةدربنبمهانعيبعشلاانثدحىلجبلابويأنبربرجانثدحلاقثايغ

الاناضمرنمامويموصيدبعنمام»لوقيبيبنلاممسئرافغلادوم

روحلجوزعهللاتعناممةفوجمةردنمةميخيفنيعلاروحلانمةحوزجوز

نولىلعةلحاهنمسيلةلحنوعبسنهمةأرمالكىلعمالايفتاروصتقم

نولاهنمسيلبيطلازمنولنوعبسىلعتوىرخألا رنألاحبرىلع ةأرمالكل
ًاشارفنوعبسريرسلكىلعردلابةحشومءارمحةتوفاينمًاربرسنوعبسنهم

فلانوعبسواهنجاحلةفيصوفلانوعبسنهةأرمالكلةكيرأشارفلكىلع
اهةيقلرخآلدجبماعطلانمنولاهيفبهذنمةفحصفيصولكممفيصو
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ناروسهيلعرمحاتوقاينمريرسىلعكلذلثماهجوزيطعيوهلوالاهدجمملةذل

لمعامىوناضمررهشنمهموصيمويلكباذهرمحاتوقايبحشومبهذنم

«تانسحلانم

تناكوتادبعتملانمأهلتناكوديعسهللاقيلجررصميناكنونحسلاق

ديعسايهفلخهندلاوهيدانتسعنومونلاهبلغاذافهفلخموقتليللابيلصيماقاذا

ابوعرمءوقيفناسحلانيعلاءاروملابطخمورانلافاخمنممانيالهنا

تيءأرلاقليلاداوسيفهَنيماوقلانميأناكلاقهناتباثنعيوريو

ءاروحهللاةماتلاقفتنانمالتاقفءاسنلاهبشنالةأرمايعانميفةليلتاذ
كريمامواهلتاقفىنربمأوىنردنعنمىنبطخأتااقفكسفنينيجوزاهلتلقف

ٍاودشناودحبهتلالوطتلاقف

اهردقىلعكاذًابلاطنواهردخيفءاروحلابطاخاب

اهربصىلعىفنلادهاجوايناونكستالدجبضهنا

اهركذيفةدحولافاحو.مهضفراوسادنلانناجو
اهرهمنموهفًاراهنمصوهبجوادبليلااذا2
اهردمصاننامزتدبدقواملاقأكانيعتأردولف

اهرحبىفقرشإاهدقعوامءارتانببيشامنيهو

اهرهزنمكايندىفءارتيذلااذهكشنيفنامل

مانلاىربايفتيأرفىبزحنعتمئفةليلمونلاىنبلغىراقلارصملاقو

تااقمنتاقخيشلااهمأأرقتأتااقفقراهعمومتملارمقل|اههجوناكةيراج

ينعبهذالاطقهتركذامهللاوفبوتكمهيفاذافهتحتففباتكلااذهأرقا

ض::موذلا

ىاودلاللظلاوسودرفلانع ىنامالاوذئاذللاكتحلأأ
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نانجلافرغيفتازنخلامهشتيعرعخانعةمونةذلو

نارقلابدجهتلامونلانم.ًارمخناكمانمنمظقبت

هللتاذتمذفةليللكاهارقأءارجأيلناكهللاهمحررايندنبكلاملاق

ًأرقتنأنسحبأىلتااقفةعقراهديبولامجونسحتاذةيراجبمانملايفانأاذاف

ٍّ:بوتكماهيفاذافةعقرلايلاتعفدفمعنتاقط

٠ناثملايفسناوالاكتنعوينامالابلطنعموثلاكاهلأ

نراملامممايحلايفوبلتواهيتومالًاداخمشيعت

نرارقلابدجهتلاموتلانم"اريخناكمانمنمهبنت

نمتللاىلاقوشبناكويدعسلارارضنبىسيعنإىخيمنعيورو

ناضقنمهتبنوٍولؤالارحشهاتفآحرفذالاكسملابيرجرهنةفصناكتيرلاقماع

ناحبسناسللكبحبسملاناحبسدحاوتوصبنلقيتانبزمروحباذافبهذلا
.نلقنأنمتلقهناحبسهناحبنبنامزلكيفميادلاناحبسناكملكبدوجوللا

:نأقفانهنعنصتامتاقهناحبسهللاقاخنمقلخ

موقليللابمادقالاىلعموقلدوتبرسانلاهلاانارذ

مونسانلاوموقلانومهىيرستو٠مهملنيملاعلابرنوجاني

امقاو:تاقفمهفرعتامأناقفمهننعَأهللارقأدقلءالؤهنمخبخبتلقف

ضرهبلاباحصأليللابنودجهتملاءالؤ»نلقمئرفرعأ
ركبوبأانربخألاقيفللاالاقةزاجاجاردنبااسمرَوىطرقلالاق

انوهيلعةءارقرفعجنبكروفنبهبودرمنب:ىمومنبدمحأنبدمحمنبدمحأ

قاحسأنبنارمعنبيلعانثدحلاقةياعبرأونيعبسوىدحاةنسناببصابممسأ
ركبوب|انثادحلاقةياعبراومستةنسنابعشيفهيلعةءارقينادهملامهاربانبأ

دممنبنيسحلاهللادبعوبينرمخألاقظفاحلاىتسلانبقاحسانبدمحمنيدمحأ



(117ل؟)

نباانرمخألاقحلاصنبنامنعانثدحلاقهيوجنزنبركببأانثدحلاقيقيلعملا

هيلعهللاىلصهللالوسرلاقلاقةريرهيبأنعةريجحيبأنعجاردنعةعيط
مللجروالخهلدجملفهبوثلسغلجرباسحريغبةنجلانولخديةئالث»لسو
«ديرتامهيأهللقيفبارشباعدلجروطقنيردقهدقوتسمىلعبصني

لخداناستحاوانامياضرالانمةإلفبارنبرفتحانمدوعسمنيادلاقو

باسحالبةنجلا
لهأتيلدانمىدانةمايقلامويناكاذانيسحلانبيلعنعمينوألاق

نولوةيفةكشالللامافاتتفةنجلاىلااوقلطنامللاقيفسانلانمسانموقيفلضفلا
لضذلالهأاولاقمنأنماولاقمعناولاقباسحلالبقاولاقنجلاىلانولوقبفنياىلا
اذاوانريصانلظاذاونلمحانيلعلهجاذاانكاولاقكلضفناكامواوراق
لهامقيلدانميدانيمثنيلماعلارجأمعنفةنجلااولخدااولاقانرفغانيءىمأ
نولوقيفةكنالملامهاقلتتفةنجلاىلااوقلطناللاقيفسانلانمسانموقيفرعصلا

ىلعانسفنأانرعصاولاقٌمرهصناكامواولاقرعصلالهأنحننولوقيفكلذلثممهل

نيلماعلارجأمعنفةنجلااولخدااولاقزعولجهللايصاعمنعاهائربصوللاةعاط
اوقاطنامهللاقيفليلقمهوسانلانمسانموقيفهللاناريجمقيلدانميدانيم
هراديفهللامترواجميواولاقكلذلثممهللاقيفةكئئالملامهاقلتتفةنجلاىلا
اواخدااولاقلجوزعهللايفلذابتنوهللايفسلاجتنوهللايفروازتانكاولا
«نيلماعلارجأمعنفةنجلا

لاعجاذادلبهللالوسرلاقلاقكلامنبسنأثيدحنمرتثذو
ةفرممالهأنبأشرعلانانطبنمدانميدانيدحاوديعصيفنيرخآلاونيلوالا
وهولوقيفىلاعتهللايدينيباوفقيىت-سانلانمقنعموقيفنونسحملانيأهللا
الهاانتلجوكاياانتفرعيذلاكبةفرعملالهأنحننولوقيفمانمكاذبلع
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لوسرمسبتمثئيمحربةنجلا|واخداليبسنممجياعاملوقيممقدصلوقيفكاذل

اذه-ولاق«ةمايقلامولاوهأنمهللامهاجمتألاقفسويلعهللالصهللا

3ايضرمقيرط
ملالهأليلدانميدانيةمايقلامويناكاذا»سابعنبانعكرابملانالاق

رسيفنوموقيفلاحلكىلعىلا_تهلتنودماملامقيامركلاباحصأنم ىلانوح

فاجتتتناكنيذلامقيلمركسلالهأنمموبلانودلعتسةبناثيدانيمثةنحلا

نودوةيفنوقفنيإمهانقزراممواعمطوافوخمهمرنوعديمجاضملا"_.رعمهمونج

نيذلاميلمركلاباحمأنممويلانوملعتسثلاثيدانيمكةنجلاىلانوحرسيف

ًاموب_نوفاخبةاكزلاءاتباوةالصلاماقاوهللاركذنعيبالوةراجبمهيبلتالاوناك

«ةنجلايلانوحرميفنوموقيفراصبالاوبولقلاهيفباقتت

اوظْفحوىنوءاطانبذلايدانأ»دانمىدانةمايقلامويناكاذاهنأيورو

بئاجبىلعاناكرىردلابكوكلاوأردبلامهرجوناكنوموقيفبيغلابيدبع

ىدينيباونوقيىتحقئالخلاسوؤرىلعمهبربطتتوقايلانماهْرَأروننم
انأبيغاابىدبعاوظفحوينوعاطأنيذلايدابعىلعمالسلامهللالوقيفشرعلا
الفباحرغبةئجلاراخدأُاوبهذاكنرتخاانأومكتيبتجاانأومكتيفطصا
مهلحتذتففطاخلاقربلاكطارصلاىلعنورديفنوثزحممتأالومويلايلعفوخ

لوقيفنوفقومرشحملايفقئالحلانأمثةنجلاىلاقيرطلاىلعنورميفاجاوبأ
دانميدانيفضعبمهضعبلأتنينيحكلذونالفونالفنيأموقايضعبلميضعب
«نوهتافلغشيفمويلاةنجلاباحصانا

لتينلانعكلامنبسنأثيدحنمصئحنبرحمرفعجوبأجرخ
ليربجىلاعتللارمأيفرتاحلامهيديابثيدحلاباحصأءاجةمايقلامويناكاذالاق

مهلىلاعتهللالوقيفثيدحلاباحصأنحننولوقيفمهاثيفمهستأينأمالسلاهيلع
ا
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نبهللاينىلعنواصتمنكاملاطةنجلاالخدا
تعضوةمايقلامويناكاذا»لاقهناتتينلانعرمحنبانعجرخو

نوئذؤملاناوةمئالانباوءاهقنلانبأيدانيميردنمبابقاهيلعروننمربانم

«قلخلاباسحنمىلاعتهللاغرفيىتحنزحالويلععورالفهذهىلعاودلجا

نعلئاوىلانعىدعسلانعدنهيانعدوادنعنوراهنإديزيىور

اهلعتيةدحاوةلئسم»لسوهيلعناىلصهللالوسرلاقيراصنالابونأيبأ

بلاطناوليعاممادلونمةبقرتعنمهلريخوةنسةدابعنمهلريخنمؤملا

«باحريغبةنجلنواخديهيدلاوبرابلالولاواهجوزاةعبطملاةأرملاوملا

سبلنم3سوهيلعهللالصهنعةريرهىبألوقكالتربهمهذهكرتهلوقو

برشيملةضفلاوبهذلاةينآيفبرشنموةرخالايفهسبليملايندلاىفربزجلا
كلذكو«ةنجلالهأةيناوةنجلالهأبارشوةنجلالهأسابلنهةرخآلايفاهم

لاجمتسالكلذو«ةرخآلايفاهمرحاهنمبتيملوايندلايفرخلابرشنم»لاق

ىلوالايفةرخآلايفام

يردخلاديعسىنأنعميرسلادوادنعةدانقنعماشهاتْيَودوادبألاق

ةرخآلايفهسبلبملايندلايفربرملاسبلنمسوهيلعهللالصللالوسرلاق

مللخدناهنايفحبرصاذهو«وههسبليلوةنجلالهأهسباةنجلالحدناو

فوفومهناليقدقويوارلانماذهنوكيناالاهسبلي

هلونعةريرهابونيسصمحنبنارمعتلأسنسحلانعىرجآلاجرخو

هللالصهللالوسراهنعانلأستاطقسرهبخلاىلعالاقف(ةبيطنكاسمو)لجونع

ةنوقابنمارادنوعبسرصقااكلذىفةنجلايفةولؤلنمرصقه»لاقفلوهيلع

لكىلعاربرسمنوعبستيبلكيفءارضخةدجربزنمانيبنوعبسرادلكيفءارمح

يفونيعلاروحلانمةأرمانوعبسشارفلكىلعنولكنمشارفنوعبسربرس
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هللايطعيفةميصورافيصونوعيستيبلذىفوماعطانمانونوعبستيبلك

«هلككلذيلعينايامةادغلكيفةوقلانمنمؤملل

هنا»سوهيلعَّللالصهللالوسرلاقلاقديزناانوبهونالاق٠

لكىفةفرغنوعبسرصقلاكالذىفةدحاوةؤواولنماريصقدحاولالجرااىطعيل

ةحباربابلكنمهيلعلخديايابنوعبسةفرغلكىفنيعلاروحلانمءاروحةفرغ

لجوزعهلوقأرقورخآلابابلانمهيلعلخدتينلاةحئارلاىوسةنجلاةحنارنم

( نيعأةرقنممهليفخأامسفنلمتالف)

اعدفلسوهيلعهللاىلصهللالوسرحبصأبيصخنبةديربنعيذمرقلالاق

كيشتعمسالاةنحلاتاخدامنةنجلاىلاىئتقبسَلالباب»لاقفالالب

لجرااولاقرصقلااذهنملتلقفبهذنمفرشممبرمرصقىلعتينافىمامأ

ٍلسوهيلعهللاىلصدمةمانملجرااولاقرصقلااذهنمليبرعانأتاقفىبرع

هللالوسرايلالب.لاقفباطخلانبرمعلالاقرصقتااذهنملدمحمانأتلق

هللنأتيأروهدنعتأضوتالاثدحيئباصاامونيتمكرتيلصالاطقتنذأام
حيحصنسحثيدحلاق«اميلبوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفنيتكريلع

لاقسناثيذحنمارصصتخمدمانبناملسمساقلابأىئاربطلاهجرخو

اذهنمل.تاقفبهذنمرصقباذاوةنجلاتاخد»ماسوهيلعهللاىلصهللالوسر

2«باطخلانبرمعلاولاقف

انريخأةوبحانندحديزننبهللادعاعمرديحوأيرادلالاق

وهلقأرقنم»لوقيييهللابننالوقيبيسملانبديعسممسهنأليقعوأ
نموةنجلايفرصقهلىنبةرمرشعدحأهلل نارصقهلىنبةرمنيرشعاهأرق

نبرمعهللاقف«ةنجلايفروصقةئالثهلرزنبةرمنيثالثاهأرق_ءرموةاجلايف
نممسوأهللا»نبهللالوسرلاقفانروصقرثكتًاذإهنعهللاىضرباطخلا
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مسوأهللاةمحرىأ«كلذ

نينقوملارادوءادهشلارادلخديلعهللالوسرنأىرادلاركذو

-ةحلطوأوانانسىنباتنفدنانسيأنعدزنبدامحانودودوألاق

ىمومىلأنعنمحرلادبعنبكاحضلاىثدحلاقفرعقلاريفشنعىنالوحلا
لاقاذامةكئالملالاقدبعلانبالجوزعهللاضبقاذإ»رعهللالوسرلاق
«دخلاتيبهومسوتيبهلاونبالاقمجرتساوكدمحاولاقيدبع

مالسلاهيلعميهارباتيقل»لهللالوسرلاقدوعسمىأنعىذمرتلالاق

ةبذعةبرثلاةبيطةنجلانأمرمخأومالسلاىنمكتماىرقادمحايلاقفيبىرسأةليل

«ريكأهللاوهللاالإهلإالوهللدحلاوهللاناحبساهسارغناوناعيقاهناوءامل

لاقفاسرغسرغيوهوهبرمكيلالوصرنأةريرهىنأنعهجامنمالاق

اذهنمريخسارغىلعكلدأالأ»لاًقاسرغلاق«سرغتىذلاام»ةريرهياا

ةدحاولكبكلسرفيرمكأهللاوهللاالإلإالوهللدحلاوهللاناحبس

«ةنجلايفةرحش

مظعلاهللاناحبسلاقنم»لىنلانعللادبعنبراجنعىذمرملالاق

«ةنجلايفةلخمهلتسرغهدمحمو

.ىثدحفليعاممانيرضنلاتاأسحابصلانبلضفلااتترَوىرمطلالاق
كلااوسبحاذافركذلابىئبتةنجلانأىنغلبيسمالادمحمنبميكحنع نعاونكر
ءانبلاكرتملمهللاقييأةقفنلاانئجنىتحنولوقيفمهللاقيفءانبل

ينهلوقلهيهلابائتجاوهرمألاثتمايفهللاةعاطركذلاةقيقحيبطرقلالاق

مهفتلق«ريخللهعنصوهموصوهتالصلقأنإوهللاركذدقفهللاعاطأنم»

بوتىتحنونكيفةرييكلعفوأضرفكربهتيصعملاحيفالإنمؤمللنونيي
هيسندقفهللايصعنموانكاسناكناوهركذدقفهللاعاطأنمدبلاق
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ناو 0.يزمسلاكهناليأ«ًاحبسمانراقناك
دهاجمنعتاتقلاىحييأنعيضلاذاعمنبناملساندحدوادوبألاق

ةنجلاحاتفموءوضولاةالصلاحاتفم»يعهللالوسرلاقهللادبعنبراجنع

ىلعهنعليجنبذاعمنعيجتبيبلالاق«ةالصلا ىلاهثمبنيحهللاقسوهيلعهللا

نأةذاهشلقفةنجلاحيتافمنعكنولأيفباتكلالهأىتأتسكنا»نما
ٍِ«هللاالاهلاال

نكلىلبلاقهللاالاهلإالةنجلاحاتفمسيلأبهوللقيراخبلايفو

ِكلحتفيملالاوكلحتفنانسأهلحاتمتثجاذافنانسأهلوالاحاتفمال

ضئارفلاضرفتنألبقف«ةنجلالخدهللاكرشبالتامنم»ثيداحأاماو

هللالوسراهيفتامىتلامايالايفكبيبنلالعلخدهنعشلاىضرركبابأنايورو

رمعايلاقفهظيافهمانميفملكتيهناكرمعهارفمونلاهبلغفهرمقدنعىكبو
لوقيوهوشرعلاتحبسوهيلعهللالصينلادنعةعاسناتنكيمانمتءاطق

ءادنلاجرخفهدارمضقيكبرعدهللالوسرايتلقفيتمابراييتمابرايحاملاب

فئاهامهمفتهفهبهوعيردأالفرمعابينتظفنافنيئرماملاقكانيهوكانهو

هتانسحهرسستونيدألايفىلابستنينملقىا«لكلاينبهوفيرشلارهقلاْنع

.يزهلالاكفرصأنماما.لصتتيوهتاثيسهءوستو

ظلاذه«تاوبشلابرانلاتفحوهراكسملابةنحلاتفح»ج2هللالوسرلاق

باكترابالاةنحااىلالصوبالياترجحهيفوكلذك«تنح»ىراخبلاىفوماسم

كتمنفاممناتبوجحمامهكالذكوتاوبشلاباكترابرانلاىلالصويوهراكملا

باجحكتهوهراكملاماحتقابةنحلاباححكتيفبوححملاىلالصوباجحلا

الااهبسأبالفتاحابملااماوةمرحلاتاوهشلادارملاو.بنوهسناباكرارانلا

لبصحتبءانتعالاىلاجوحبوتاعاطلانعلغشيوبلقايسقياهنمراثكألانأ
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ابيففرسصبام

لودرايكايإالولجرلاقهلعمكنمدحأىحنينا»آَعلاقملسملاق

نكلوهتمحربهللاىدمغتينأالإىابإالوءلاقاضيأتنأكيحنيالويأ«هلل

«هنمةمحربالأ»ةياورىفو«اوددس
الوليقف«ةنجلاهلمعهلخديدحأنمام»جبيبنلانعةريرهىنأنعو

«هتمحربهللايدمغتينأالاانأالو»لاقللالوسرأبتنأ

الواولاق«هلمعهيحشيجنمدحأسيللهنعةريراهىلأنعةياوريفو

يوارلاق«ةمحروةرفغممهللايندمغتينأالاانأالو3:لاقهللالوسرابتنأ

الووهسأرىلعراشأواذكههدببةريرهىلأنعدمهنعنوعنانعثيدحلا

نأالا»ةريرهينأنعةياوريفو«ةمحروهنمةرفغمبهللايتدمغتينأالاانأ

نأهنأاوملعاواوددسواوبراق»لاقةياوريفو«لضفوهنمةحربهللايتكرادتي
هللايلدمغتينأالاانأالو»لاقتنأالونالوسراباولاق«هلمهنعدحأوحني

«لّضفوهنمةمحرب

ةنجلانًمادحألخديال»لويليلاتعمسللادبعناراجلاق

«ناةمحربالاانأالورانلانمهريجمالوهلمع

لخديناهنافاورشباواوبراقواوددسديريهللالوسرلاقةشئاعنعو

هتمحرهللايتدمغتينأالاانأالو»لاقهللالوسرإيتنأالواولاق«هلمعأدحأةنحلا

ْ>60لقناوهمودأهللاىلالمعلابحأنأاوملعاو

رانلاعيطملالديالنأةكححلاناالاهللالعبجاوالهنأبهذلاو

لكوالدعناكلةنجلاوأرانلامهلكميلخدأولةيرعشالاتااقوةنجلاىماعلاو

رابجلادبعنبديعسنامنعوبأانثدحهيفو.اهدانسإلميفثيداحالاكلت

هللالوسرناكلامنبسنأنعينانبلاتباثنعةملسنبدامحترويرصدلا
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مههوجويفوحنلامثلاحيربهةءدجلكاهنونأياقوسلةنجلايفنا»لاقا

الاوحوانسحاودادزادقومهملهأىلانوعجريفالامجوا:نودادريمهماتو

تاحوزلاونادلولايأالامجوانسحاندهبمددزاديلناومواهأمللوقف

حيراهماللامشلاحيرصخو«الامحوانسحاندعنمنددزادعهللاو2أونولوّف

١مبرعلادنعراطملا
اذهبديعسانربخأحورانريخأالاقراشبنبدمموينثمنباانثدحلميفو

لاقةريرهيأنعجرعالانعدانزلايأنعنايفسانرمخأوربعيبأنمادانسالا

نورمكتملاونورابجلاىنلخديهذهتااقفةنجلاورانلاتحتحا»لهللالوسرلاق

يناذعتنأهذهللجوزعهللالاقفنيكاسملاوءافعضلاىنلخديهذهتلاقو

كيمحرأىحهرتن1هذهلاقوءانشأنمكببيصألامروءاشأنمكببذعا

)ماهؤلماكنمةءاحأولكلوءاغأنم

نعدانلاىبأنعءاقروينلدحةباشانربخأمفأرنإىلرحمصلسمفو

رانلاتلاقفةنملاورانلاتجاحب»لاقهناكشينلانعةريرهىلأنعحرعألا

سانلافاعصالايلخدياىلاةنجلاتااقون1رحتملاوارمكتملابتروا

نمءاشانمكبمحراىمحر|تن١ةنحالل>ورعنالاقفمهنزجعومهطقسو

ةدحاولكلويدابعنمءاشأ.نمكببدذعاىلأدعتنأرانآللاقويدابع

امولعلودجوتساهنأىلعانامزاهدعبلكالتبةنجلاىلافنصللاراشأو«اهؤاماكنم

[.حواعلاحصياضيألوالاىلعوانأشواحاهولعلنآألاةدوجوماهنأىلعوانش

ناكولواينذلانمهناكسفايندلايفاهنمناكامودعولاتحتلةدوجوماهنأكاهمال
«لينلاكوةنجلانمهنأىلعدوسالارجملاكلضفلاهل

رميناللاديعوةماساوبأانرمبخأةبدشىأنسركبوب1ىثدحمللاق

نبدمانثدحو(رخآدانساىلالوحيأ)_حسرمعنبهللاديبعنعرهسمنبىلعو
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ناحيس»املالوسرلاقلاقةريرهىنأنعمصاعنبصفحنعنمحرلادبع

«ةنجلاراهنأنملكلينلاوتارذلاوناحيجو

فاالابناحيجوناحيسنافنوحيجونوحيسريغناحيجوناحيسنألعاو

نارهلابهوةندأرهنناحيسوةصيصملارهنناحيحفنمرالادالبنمايهوةنحلانم

رهنناحيجيرهوجلالوتامأوباوصلاوهاذهوريكأناحيجوًادجنايظع

وهركذوىووللاهلاقماشالةرواجمنمرالانأثيحنمزاجملادارأوأطلغفءاشلا

بحاصلاقواولابنوحبسريغوهولاقةصيصملادنعرهنناحيسلاقىمزاحلانأ

سوسرطوةصيصملادنعمصاوعلابنارهفلالابناحيجوناحيسببوغلاةياهن

ناحبجريغهنأاوقفتاوخلبدنعناسارخءارورهنواولابنوحبجنأمهلكاوقفتاو

«ناحيسريغنوحيساذكوفلالاب

رصمبلينلافمالسالادالبراهناربك|ةعبرالارابنالاهذهنامهضعبلوقامأو

هيففناسرخدالببنوحيجونوحيسلاقيوناحيجوناحيسوقارعلابتارفلاو
نبلصافوهلبقارعلابسيلوقارعلابتارذلاهلوقاهدحأهجوأن.راكنا

ريغناحيسلبكلذكسيلوةفدارتمءامسالاهلعجوهىناثلاوةريزجلاوماشلا
ناسارخداليلاقهناثااثلاوقبسمكسانلاقافتابنوحيجريغناحيجونوحيس

ملعاَّللاوماشلابرقبنمرالادالببناحيجوناحيسانو

ضايعىفاقلااههركذناليوأتهيقفةنحلاءامنمراهنالاهذهنوكاماو

ىناثلاوةنحلاىلاةرباصاهناعاهبةيذغتملاماسجالاناواهدالبمعنامالانالوالا

ةنحلانمةداماهلناوهرهاظىلعهناحصالاوهو

ملعاهللاواندنعحصالاوهوةيرعشالادنعمويلاةدوجومةقولخمةنجلاو

اهئروبتصواهذلجبالاساّنلا"نماهقاتعقيطبلالركبءازذعو

اكجوزاهيلعلخديملءاركبجرفلاةحونفمريغيأءارذعةأرمابريأ
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نافنحتفيملوأنحتفنهيلعلوخدللاايندلاءاسنىهواهسموأنيعلاروحلايف
ايندلايفجوزمتملنمرولاكوةحوتفمريغةنحلايفنوكتايندلايفةحوتفملا

ايندلانموأةنجلانمةنخلايفجوزالهنالءاوسءالؤهلكاهيلعلخديملو

قاصتالاواهتمزالماهقانعو.تيأريكردقتةفوذحيهرريثكهلبرو.ءارذعالأ

دئادشلمختينمالااهتقناعمقيطياليأاهديدشاهدلجوناقنعلابراقتيىنحاهي

دلجلافاضاوتاوهشلانعوهراكمملاىلعربصلايفغاابملاوىوقتلاوحلاصلالمعلا

ملولواهنارمنماهنالوأاهدصاقلاهلجًالربصلاودلجتلانالةسبالمللاهيلاروبصلاو

.اهقانعقبطيالىنعمو.ىلاعتوهتاحبسهللالالجاورانلانمابرهدبعتيلباهدصقي

_"هلصحأل

اهروعونيىتحاهمٌرشابوىو|نعدممزعاذتنكاف

ركبدفاروحلاكلتليصحتيفةقداصةينوديدشدصقاذتنكناف

الوابكسمتيأكفنبرشابوىوهلانعابلقناىأكفنزوجيألادلا

ديرتايفكعيطتفاتبوعصلوزتىتحتءاشثيحىعرتاهكرتالواهنعلففت

هلوعفموةيدعتلانملادلارسكونيعلاحتفبدعويصاعلابانتخاوةعاطلانماهّنم

ْكفندعيافوذحم

اهروفنلذوتاَذتمطفنإلهمليطأ5الاُسَمَنلاامق

بحبلازباميضرأ|نافصرملادايدزايفهمالعيضرلاكالاسمنلاامو

ههنمةدايزلاوعاضرلا اوةدايزلاورشلاديرتلازتالسفنلاكلذك _-وعاهتففكن

ناكوىوتتلاوةعاطلانمكدارميفاهلمعتستىتحكلتعضخوتداقناتاوبشلا

0ض---عوضخاهروقنعوضوميف
اهاريختستاهرعسفنةكلامف.ةفاربداعدلاليئسابنطوف

بحتامىلادرايفاهملابتنابةديدشلاةمحاداشرافرطىفيبلزبأ

١١
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ناكفنىلعقافشابدارملاواًتيشفاًتيشتاوبشلانعاسملدرلاكاسدرعقيرطب

تنأوجنتوكالهلايفاهلمتستسفنالهنافكات
نعناظقيلاىفأنبنايفسنعميكوانربخاببركوبأاتبرَويذمرتلالاق

ةئالث»نامهللالوسرلاةلاقورمعنبهللادبعنعةياوريفورمعنبانعناذاز

لاونواوألامهطبغيةمايقلامويكسملانابثكىع تارالايفيدانيلجرنورخ

قحوهللاّقحىدأدبعونوارهبمهواموقمولجروةليلوًًّلكخلا

ناظةيلاوباو.ىروشلانايفسنعالاهفرعنالبيرغنسحثيدحاذه«هيلاوم

سيقنبالاقيوريمنبنامعهمسا

نعشابعنبركبىلأنعمتانبىحبانربخابيركوأانثدحاضبألاقو

ةلالثوجاهللالوسرنعدوعسمنبهللادبعنعىعبرنعروصنمنعشمعالا

اهيفخمهنيميبةقدصقدصتلجروهللاباتكولتيليللأنمماقلجرلجوزعلامهب

ثيدحاذهو«ودملالبقتسافهباحصامزبنافةيرسسيفناكلجروهلامشنع

نبيعبرنعروصنمنعهريغوةبعشنعهنأحيحصلاوهجولااذهنمبيرغ

رذيأ.نعنايبظنبديزنعشارخ
للاديبعانريخأدلاخنعةبقعانريخأجشالاديعسوبأانثدحًاضيالاقو

ثيدحاذههلمجلتينلانعةريرهىنأنعجرعالانعدانزلاىنأنعرمعنبا

حيحصراح

روصنمنعةبعشانرمخأرفمجنبدمحمانثدحلاراشبنبدمحانثدحاضيألاقو

سرمتعملانيا ينلانعرذوأىلأهعفرنايبظنبديزنعثدحمشارخنبىعبرتعم

موقىلألجرفهللامهبحننيذلاامأفهللامهضغييةثالثوللامهمةنالث»جا

أرٍس:هاطعافمهنايعابلجرفلختفهوعنمفمهنيبوهنييةبارقلمهلأسي2:هللمهلأف

بحامونلاناكاذاىحمهتليل!وراسموقوهاطعأيذلاوهللاالاهتيطعبزعبال
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ةيرءيفناكلجرويناباواتبوينقلمتيماقمهسوءراوعضوفهبلدعيامممهيلا

هللامبضفينيذلاةثالثلاوهلحتفيوألتقيىتحهردصبلبقأفاومزهفودعلاىقاف

حصالاوحيحصنسحثيدحكلذو«مولظلاينغلاولاتخملاريقفلاوينازلاخيشلا

روصنمنعنابيش

لوسرنعسابعنبانعديمحنباوقازراادبعجرخىقحدمخيشلالاق

تحننمدانمىدانبوةنجلاباوأىلاعتوكرابتهللاحتفي»هلآىلعوجبهللا
نحناَهيفاملكوةنجلايدانتفثنأنملْعنلانمكيفاملكوةنجلااهتيأشرعلا
هللالوسردمههللاالاهلإاللهأىلاقاتشنوهللالوسردمحمهللاالاهلإاللهأل

الالإاللهأالاانياعلخديالوهللالوسردمهللاالاهلإاللهأالاباطنالو

موأهللالوسردجهللاهلإاللقيلنمىلعنومرحمنحبوهللالودردمحمهللا

باذعلانماهيفاملكومنبجلوقتاذهدنعوهللالوسردمههللاالاهلإالبنمؤي

بذكنمالاباطنالوهللالوسردجهللاالاهلإالركنأنمالايناخديالا

الوهللالوسردمهللاالاهلإاللاقنملعمارحنحبولالوسردمحمهللاالادلإال
-ركنأنمىلعالايظيغسيلوهللالوسردممهللاالاهلإالدحجنممالاءلتمأ

الآهلاللهألانانالوقتهترفغموهللاةمحرتالهللالوسردمحمهللاالاهلإال

ناتحاصوهللالوسردمحمهللاالاهلإاللاقنملناترصانوهللالوسردمحمهللا

لاقنمغهتجروهللاةرفغمبجحمالوهللالوسردمههللاالاهلإاللاقنإ

الفهللالوسردمحمهللاالاهلإاللهألالاانقلخاموهللالوسردمهللاالاهلإال
ٍ-6هللاالاهلإالقفاويامبالاهللالوسردمهللاالاهلإالاوطاخم

ناويدىلااورظنأىلاعتهللالوقي»هلاىلعوبهللالوسرنعسنأنعو

هوفرصافرانلانميبذاعتسانموةنجلاهولخدافةنجلاينلأسهومتبأرنفيديبع

قفاوييذلايقبقملالوقلاجلعهللالوسردجهللاالاهلإاللوقبدارملاو«اهنع
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مالكلاكلذىفتقموهاكىوقتلاوحلاصلالمعلابطلخنابكفذ

حلاصلمعبالأةنجلالخديدحأنمكنمام»دلعينلازعدبزنبرباجلا

«يعافشبوهللاهمحربو
تاواهسلااهضرعةنجلاتقلخكبرلاق»ٍيتَجيبنلانعديزنيرباجلاق

يذلاينيثويدلاالورمخنمدمالوهمحرلمطاقاهئديالانبرمسقأوضرالاو

«هلهألعدوي

بَينلانأةريرهىنأنعديزنبرئاجنعةديبعوأْرَظعيبرلالاق
كبهللاءاشناانا«نيئمؤمموقرادمكييلعمالسلا»لاقفةرهقملاىلاجرخ

نألاق»كناوخابانسلأللالوسراياولاق3يئاوخاتيأريباتددونوقحال

اولاق«ضومحلاىلعمبطرفاناويدعبنمنوتأينيذلايناوخاامناويباح

لجرلاناكىلتيأرأ»لاقكتمأنمكدعبينتأبنمفرعتفيكهللالوسرإو

منافدلاقهللالوسرابىلباولاق«هليخفرعيالامهممهدليخيفةلححرغليخ

نملاجرنداذيلفضوحلاىلعمهطرفاناوءوضولارثأنمنيلجحمأرغنوني
دقمهلاالالاقيفلعالالهالامهيدانأفلاضلاريعبلاداذيكيضوحنعىتمأ
ادمبيأ«اتحساقحسلوقأوكدعباولادي

اهريغَسواهيَدْبَمىدهلاءيبتدمحمماانالاَريَخىلعلصو
مياكةكشالملانملضفأوهاذكوسنالاونجلاقلخلالضفأىلعهللاىلص

اهيدبموهيأمفرلاايهيفنيعتياهريغسواهبدهموداشرالاينيأىدملايبن

حلصماهريقسوةنجلاىلاهللاهادهيأءايلاديدشنوملاحتفبيدبمواهرمفسو

ةالصلاوهللانيبومهنيبحلصملاومظعالااهيدهميأمانالايدهموهوأاهيلاقلخلا

:رءاشلالوقيفردصملاءاجوردصممسا

الاهباوةيلصتتنمداو.نايقلافزعومادملاتكرت
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ْ::عونصمهلعلو

اهروفغواهيرزهيلعىلصوراددللطاةنجيفنأىبوطف

نوكيربخالاهجولاىلعوىنوطلاةملكللاوأرمامفةروكذذملاةرحشلايأ

دارملاسيلفةرجشلاىنمميناكاذاوتقناطوليضغتلاىنعمىفةركنهنالًاذاش

ىفوهنملكلىنوطفدلخةنجلكومهلكةنجلالهألاهنالاهدحاصيصخت

بونذروفغيأا!هروفغوةنمتلبريأاهمردلخلاةنجىفنمىلعىلصوةنجلا
ضمالكلالطأملاملكو2هللاواهلاريصيهلروففلانالةسالمللةفاضالاوابلهأ

هللابالاةوقالولوحالوباتكبلا.اذبهريغيفهيلعمالكلاتلطأينالفهيلع
مظعلايلعلا

تاهبنت
تماقنميلعهداقتعابجبلبروفلانلعضوحلاةفرعمبجننال(لوالاهيبنتلا)

يفىطويسلالاق.ةنجلابابىلعوهليقباتكيفهاروأةقثنمهعمسنأبةجحلاهيلع

رئاوتلاهثيداحأتغلبدقفمهلكءامتاركذوًايباحصنيسمخنمرثكأءاوررودبلا

تلقناوءايسلاموجبددعنمرثكأرثوكلانازيكنأثيدحلايفمدقتودعبارتاوتو

رثكأهنازيكوهلوقنوكيفءامسلانمةلوطأضوحلافرغصبالتلقاهعضونعرغصي
هلوطيفةدايزورهشةريسمأيضوحتدحاولاثيدملاىفهلوقدعبءايسلاموجبنم

يفلجوزعهللانمةدايزلانوك:نأامافدحاولاثيدحلايفلصتاولوهضرعو
دمبهجرخأثيدحنمىناحصلااهجردأوأهيفاهجردافهلاكلبقثدحتلالاح

ددعةقيقحالةرثكلاىفةفلابملادارألاقينأباوجلاىفكلذنمىلوأو.كلذ

هلرهظيسيلوهقفأيفيئارلارهظيامموجدارألاقينأاذهنمىلوأو..موجنلا

ىدياباهنإبنابصلانيرصاعملانرخأتملةيكلاملانمريمالاباجأو.اهلكءامسلاموجب
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ءاملاةنجلايفرثوكلانمبصيهنأمدقتو.امسلاموجبددعنعرصقتالفةكلالملا

حيحصلاوهودعب.نوأمظيالفرشحملايفهنمنوبرشبليقفرشحلاضوحيف

برشوًايظنعفقوملابرشونوأمظيالفةنجلايفرثوكلانمنوبرشيليقو

برشلايفولوذزلتًاضيأةنجلايفففقوملايفنكيملنافذذلتةنجلايفرثوكلا

لوأواهيفمعنلارئاسيفاذكوعوجنعالاهماعطاذكوابلخادًامظيالهناللوالا

حابوأاوءاشثيحنمدعباهيفنوبرشيورثوكلانمةمالاهذهينعأاهيفمهبرش
ابكةنجلالهالةمالاهذهدعبةنجلايفرثوكلا

ضوحلانعنبرداصانيلارظنأياكةررهيأنعهدنسإلبنحنبدمحألاق

لوقأو.ءاشطعواللوقيفنالفايتبرشلوقيفلجرلالجرلاىقليفباسحلاىلا
برشبالمهضعبوضعبلبقبرشبمهضعبفايندلايفنامبالابمهنوافتلكالذفلعل
نموامبلضفأنمنامبالالماكلابرشبناضوحًاضيأليقو.رانلاىلاقابلب

يفرنوكلاوهيناثلانوكينأراتخبهنأالإاذهبسأبال(لوقأ)هنودنمهفوه
نمو.ةنجلارثوكنمةنجلابابىلعرخآلاوفقوملايفامهدحألعلوأ.ةنجلا

نمهفرعنموعدياصعهدببهضوحىلعمئاقوهواضوحينلكللا»ثيدح
ءاعبتمرثكأنوكأنأوجرأالىناوالااعبترثكأمهمأنوهابتيمهناوالاهتمأ

ةنجلايفرثوكلامهيلعةدايزلسوهيلعناىلعيئللوفقوملايفضاوحأملوقتف

لثممهلساو

نمنينمؤملانمنأواهوةنجلاباوبددعثيداحأمدقت(يناثلاعينتلا)
يذلاوهودحاونموهامنالوخدلاوماراوهيزنتءاعدلااذهواهلكاهمىعدي

دبعنعيناريطلاظفلو,هييذهليفغلابوأهنملوخدلابجومبلمعلاهيلعبلغ

ماعنيعبرأةثجلايفنيعارصملانيبامنإ»هتهللالوسرلاقمالسبهللا
هيلعحازبموبهيلعنيتأيلو «أمسخلتدرولبالاماحدزلك



(١)

بابىنارأفىديبذخأفليربجيناتأ»للوسرلقيشيأنالاق

ىتحكعمتنكينأتددوهللالوسرابركبوألاقف«ىنمُأهنملخدتىغلاةنجلا
0يمأنملخدينملوأركب1ابكناامالملاقفهيلارظنا

وهلوقنفةبوالابابوهوةمحرلابابوهجلتدمحمبابنأثيدحمدقتو

ىذمرتلاثيدحمدقتورماكباوبإلارئاسيفممالانوكراشبوروكذملاهتماباب

افةنجلاىلاىئتقبسميلالباب»لاقفالالباعدفجيهللالوسرحبصأةدبربنع

فيكلاقبهنابلكشيو«ثيدحلا,ىماماكتشخشختعمسالإةنجلاتاخد

بجومىلاهقبسهلبقلوخدلابدارملانأبباوجيلمدقتولعهلبقلالباهلخدي
فرعالفنأذألكدعبوأنيتعكريلميوثدحلكدنعاضوتيهنأوهواملوخدل

دعبنيتمكريلصيناككلذيتيلا نمرمكأالمعلمعيوأثدحلكدنعوضولا

مولوخدلايفهمدقتدارملاسيللاحلكىلعو.كلذلمعيالوأهتلباقميفكلذ

مدقنأبميقلانباباجأو.الوأاهلخذييذلاوهلوهبلعهللالصوهلبةمايقلا

ناذالابالوأهللاىلاوعدبناكهنآلسوهيلعهللاىلعهبدبنيبوهامألالب

ىلصهيدينمبهلوخدمدقيفملسوهيلعهللاىلصهيدينيبهناذأمدقتيو لوهيلعهللا
هيدبنيبلالبولسوهيلعهللالصةمايقلاموبثعبيهنأاكمداخلاوبجاملاك
هللالصبيبلافرشلراهظاٍولسوهيلعهللالصهلةماركذئنيحهمدقتفناذالاب

هللالبنمقبسالملسوهيلع

ةئجلابابهلحتفينملواانأ»دهللالوسرنعةربرهونأهاورامامأو

ءاور«ىماتيةدعقءارماانألوقتفتنانموكلاماهللوقأفىردابتةأرماناالإ

ردابتداربنامحااماماو.يرثاىلعلخدتناردابتءانعفنسحهدانسإوىلعيوا
اهيفحضتاىتلاةرخآألايفامسالودحاكلذيفمليالهنالزوجيالفىعملخدتنا

٠سمشلاكقحلا
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)تسببسس
هدنسايئدلايبانباظفاواهئانبوةنجلاضرايفمالكلامدقت(ثلاثلاهيبنتا)

ردقوروفاكلاروخصاهنصرعءاضيبةنجلاضراو1لوسرنعةريرهيلاىلا

مهوأةنجلالهأاهيفممتجيفةدرطمراهنااهيفلمرلانابثكلثمكملاهبطاحا

ىلالجرلامجريفكسملامهيلعحيفتفةمحرلاحيرهللاثعبيفنوفراعتيفرخو

ةبحعمكبانأوىدنعنمتجرخدقللوقتفًابيطوانسحدادزادقوهتجوز

اباحعأدشأناآلاانأو

ًارصقةنجلايفنأ»هنعهللايضرباطخلانبرمعنعايندلاينانباجرخاو

هلخدنالنيعلاروحلانمةأرمانورشعوسمخبابلكىلععارصمفالآةعبرأهل

ًادحاوًارصقالرصقلاكلذسنجىنعي«ديهشوأقيدصوأينالأ

هدنسبطسوالايفرلارمطلالاقةنحلاتابجومثيداحأمدقت#مبارلاهيننتلال

تيبهللاقيتيبةنجلايفنا»جيتهللالوسرلاقابنعللاىضرةشئاعنع

لاقامئاصحصاهلاقلسوهيلعهللاىلصهنأهريغورازملاثيدحمدقتو«ءاخسلا

ميشمكيلاقانأركبوأ نمىنميةحفاصيفمدقتهمامت«ثيدملا.ةزانج

تيبةنجلايفهلىنبدحاوموييفةعبرالامخقذو

ظذلورقالورحالورقالوةنجلايفرسشالثيداحأمدقت4سماخلاهيبنتلا)

فلانيعبسةريسم»لاق(دودمملظو)ىلاعتهلوقيفنوميمنبرمعنعقيهيبلا

يحاي0ةيلاعااوباوانأتجرخلاقجاجحلانببيعشنعيقبيبلاجرخاو«ةنس
لظاااذهكالظىأ«دودمملظو»الت:اذكهةنجلايفنالاقفسمشلاعولطلبق

سمشالو؛وضلا|ذهءوضو

ليلالوسرلاقدوعمبللادبعنعدمانبهللادبعوكرابملانباجرخأو

نمدجويةنجلاحير»ثيدحمدقتو.افوقومءايورلب«دربالوايفرحالةنجلا»
ةيلملايفمعنيبأوريغصلايفىنارعطلالوقاذهظافاأنمو«ماعةئايسمخةرعسم



(مح

ةريسمنمةنحلاحمارحارت»سوهيلعهللالصهللالوسرلاقةربرهيأنع

0رمنمدمالوقاعالوهللعبنانماهحيردجبالوماعلامس
هللالصهللالوسرلاقهللادبعنبراجنعطسوالاىفىلارمطلاجرخأو

محرمطاقالوقاعاهدجبإلللاوماعافلاةريسمنمدجويةنجلاحير»لسوهيلع

.6ءاليخهرازاراجالونازخيشالو

هيلعهللاىلعينلانأةربرهىنأنعهجامنباويذمرتلاودوادوبأجرخأ

دجويلاهحمرناوةنجلاةحمارحربملهلوسروهللانمةمذهلًادهاعملتقنم»لاقسو

.ىئاسكلاهلاقًاحبردجيملىنممبءارلارسكوايلامضب«ًاماعنيميرأةريسمنم
ايهحتفيامهريغلاقو.احمردجيملىنعمبءارلارسكوءايلاحتفبءالعاانبورمعلاقو
ةنجلالهأفالتخابفلتخاددعلاكلذنأىفخيالليقهنامث.دحاوهلكىنعملاو
ماعفاااهضعبوماعةثامسخخابضعبنوكنمتاباورلاهذهنمبذئنيحيفانتالف

ءافويفه3ئةيصعملاتوامتبتواغتلانأيدنعيذلاواماعنمعبرأاهضعبو

1عاهللاوثيدملانفيفةنامضلا
دبعنبرباجثيدحمدقتةنجلايفونالهنأثيدحلامدقت(صداسلاهيبنتلا

ةنحلالهاوتوملاوخأمونلا»ألاقةسنجلالهامانياهللالوسرايلبقهناللا

.حيحصدنسإىقبيبلاوطسوالاىفىئارمطلاورازنلاهجرخأ«نوتوهيال
لوسرايلجرلاقىفوأىلأنيرهللادبعنعيقهببلاومئاحىلأنباجرخاو

كبرشمونلانا»لاقمونةنجلايفلهفةنجلايفاننيعأهبهللارقيامممونلاناهللا
سيل»لاقوريىنلاكاذمظءامحارريفلاق4تومةنجلافسيلوتولل
:(بوغلاهيفانسبالوبصناهيفانسبال)لزق«ةحارمهرمألكبوغااهيف

يذمرتلاثيدحاهنمواهيجوموةنجلاةرجشثيداحأمدقت(جباسلاهيبنتلا)
ةردسوذيلىلاتعمسهنعنايذر4يأتنبءاممانًعاحيحص

١
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لظبيااباظبلظتسيوأةنسةئاماهنمنقلالظيفبكارلاريسي»لاقىعتنلا
نصغلاوهورتذمدرفمننفلاو.ثيدحلا.«ةنسةئامةردسلا

لكنمامهيف(لسادعنإ|نإارهرهفردنملانإاومحىلأنإإجرخاو

لظنحلاىتحةنجلايفيهوالاةرمالوةولحةرمئايندلايفاملاق(ناجوزةمكااف

الوكلذيفةرارمالهنأالاموثلاولصبلاوءالفدلااهيففهيفةرارمالهنأالايأ

نتنعممووألصبالهناموُثالواهيفلصبالهنأرثالايفءاجامىعفنتن

يقبيبلاودهزلايفدانهوهدنسميفدوعسمومتاحيأنباوريرجنباجرخاو
رازملاجرخأو.ءامسالاالاءىشةنجلايفاممايئدلايفرييا:لاقسابعنبانع

نمةنجلالهانملجرعزمي9للوقيلهللالوسرعمسنابوتنعينارمطلاو

«اهلثماهناكمديعاالااهرمث

لاتفةنجلاوواذتيذماشلايناكهنأداو»عسمنب١نعايئدلاييأنبل|جررخاو

ءامنصىلاانهاهنماهديقانعنمدومفنملانا

ةنامرلاىلاترظن»رتءىبنلانعيردخلاديعسىنأنعمتاحىأنباجرخاو

«بتقملاريعبلالثكاهنامرنمةنامزلااذاف

املللنإ»لاق0ءىنللانعيرهشالاىموميأنعرازملاجرخاو

رغداكلتوريغتهذهنأرمعهنجلارامبنمهدوزةنجحلانممداجرخأ

لوسرلاقلاقدودعسمنانك“يشييدلاوايئدلاىلأنإاورازملاجرخأو

كيدينيبرخيفهيهتشتفةنجلاىفريطلاىلارظنتلكنا»]سوهيلعهللالصهللا

«انوشم

رمطلاىهتشيلةنجلالهأنملجرلانأةماماىبأنعايندلايأنباجرخأو

نيثيدحلانيبةافانمالفةوبشلابسحبيأاجيضنًيلقمهدييفمقيفةنجلاربطنم

قطنالبمهابرطخيامىلعماعطلايلقلخمالعولجنا
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ىتبيبلاومامحلاونابحنباجرخأوراهنالاثيداحأمدقت<نماثلاهيبنتلال

رجذتةنجلاراهنأ»جرتهللالوسرلاقلاقةريرهىبأنعينارمطلاومتاحيبأنباو

«كسملالبجنم
نوعبسهقمحعةنحلايفرهُمرثوكلا»لاقسابعنبانعايندلاىنأنباجرخأو

دجربلاوولولا"هائطاشلسعلانمىلحأونبللانمًاضايبدشأهؤامخسرففلا

67ءايينالالبقهيبنهبللاصختوقايلاو

ةنجلايف»لسوهيلعهللاىلعهياياعوفرمسنأنعركاسعنباجرخأو

لمالةضفوبهذنمبابفاانوعبساهلةنيدمهيلعنابرلاهللاقيرن
60ٌلآرقلا

هلقيفذذاتلاهللعجمةندلايفنمننالكلبعفتنيالهناكمهوبهذيالو

هلكهكلمىروايندلايفةراححلاوبارثلارثكاكةنجلايفرثكولواهيفهلامم

ولوهعطومنم ةنسفالاناك

يفنويععبرأدكيهللالوسرلخلاقنسحلانعرداونلاىفمكاحلاجرخأو

(ًارحفتانورحشو)اهيفهللاركذىلاامهادحاشرعلاتحننمنايرجبنانيعةنجلا

اليلسهللاكذىلاامهادحأقوقنمناتخاضننانيعوليبجنزلاىرخالاو
0ْ«منستلاىرخالاو

لاؤسثيدحمدقتوةسنجلالهأسابلىلعمالكللامدقت(مساتلاهيبنتلا

ديجدنسبىقريبلاورازبلاوىساايلعناويئاسنلاظفاوجسنتلهةنجلابايثنءلجراا
.جسنمأقاخنىتاخأةنجلالهأبايثنعانريخأهللالوسرايلاقرمعنبانع

ملاعلأيلهاجنمنوكحضتاللالوسرلاقفمولاضعبكحضفجسنت

خلاقتفنتلبنيترملاقىنعي«نيترم.ةنجلارامناهنعقتفنتلبلاق

جرخأو.حيحصدنسبهلثمرياجثيدحنمىناربطلاوىلعيوبأورازبلاجرخأو
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لهأبايثنوكتهنمسدنسلاتبنتةرحشةنحلاىفهللادبعرعخلاىأنعىتبيبلا

هوةردنمؤملارادنأكراملانباهنأورنمهريرهيأنرمو6هنحلا

ةلحنيعبسهيعيصأذخأيفبهذيفلاخاتبنتةرجشاهطسويفنيبنومبرااييف

ناجرملاودجريزلاوٌولوالابةمظنم

سدانمةحج2هللالوسرلىدعاساانك“لسمويراخبلاجرخاو

تيسامسمنيذلاوقلامفايئسحنمسانلابحعفريرحلنك“ضينكو

فحسواهناوهياىلدأىعل6هذهنمنسحأةنحلافداممن1كفلدانمنأ

و«ةرخالايفهسابلنمايندلايفربرحلاسبالنامرحثيداحلبمدقتو.ةنجلا فالحلا

نيماسلاعمهليالأهانعمنأوهومدقتي1الرقنالامذأو.هرقلقف

ًادبأاهيفهسبايالليقوديبأتنامرحالمدقتنامرحوهفهلةازاجمهلهسابلرخأتي

عنمنابباوجلاوةنحلايفباقعالهنأمدقتو(ريرحاهيفمهسابلو)ىلاعتهلوقا

نمٌثيادحمدقتو6ىازلانزحال4اوكدامالابابةنحلالمهأتوافتككلذ

ديادشلاوءاتلامه/اينىلاامهمموقتاةنحلالاحنمنيتلحهناهاسكاناصمىزع

بلعهيلااعوفرمراجنعطسوالايفيناربطلاهاورةحوتفمراولا

هزا|يكولمصلالبسوبأحجروةنجلايفةدالولاثيداحمدقتشاملاهيبنتلا)

مهلعلنكلو(نوهتشناماهيفكلو)لجوزعهلوقلرهاظاذهوهلدلويدلولاىهتشااذا

صنمدقتوىهتشااذانوكيداولافنوكيءاهتشالانارهاظلاوةدالولانوبتشيال

ناهللالوسرايانلقديعسىأنعدانهثيدحلمحبهيلعوثيدحلايفةدالولا

.«ىهتشااذا»لقفةنملالهألدلويلبفرورسلامامتونيعلاةرقنمدللولا

ةنملالهانملجرااناهعفريملوديعسىلانعبيهرملايفيئاهبصالاجرخاو

دحاوةعاسيفهباشوهماطقوهعاطروهلمنوكيفدلولاىمإ

فريثكنإى#يمنعىقبيبلالاقعامسلاثرداحأمدقت4رشعىداحلاهلتلاٍ
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ءانغلابجيرغتلاهنادارأهناكةنجلاىفعامسلاربحلا(نوربحمةضورىف)ىلاعتهلومت

لسوهيلعهللاىلصيبنلانعةماماىنأنعىقبيبلاوينارمطلاجرخأو.هبنييزتلاو

نمعلاروحلانمناتنبقهيلجردنعوهسأردنعسلجيوالاةنحلالخديدبعنمام»

ديمحتنكلوناطيشلارامزبسياونجلاوسنألاةعمستوصنسحأبنايلغت

نهنانغىفنلقينهنا»لسوهيلعىلصهنعسنأثيدحمدقتو.6هسيدقتولل

ىقبيبلاوطسوإلاىفىئاربطلاهجرخأ«ماركجاوزألةيدهناسحلاروحلانحب
ماقي»رانيدنبكلامنعىقبيبلاودهزلاىفدمحألاق.ديجدنسبايندلاىأنباو
نسحلاتوصلاكلذبيندجمدوادايهناحبسبرلالوقيفشرعلاقاسدنعدواد

ىنالاقفهينتبلسدقوفيكوبرايلوقيفايندلاىفهبيثدجمنتنكيذلاميخرلا
نعركاسعنباجرخأو.ةنجلالهأيسنغرفتسيتوصبدوادمفدنيفمويلاكيلعهدرأم

ناةنجلالهأدارأاذاعامسلاوهلاق(نورمحيةضورىن)ىلاعتهلوقىفىعازوالا

بطرلاؤاؤللابصقماجايفتاخدفةفافهلااهللاقيحايرىلاللاىحوأاوبرطي

تدروالاةنجلايفقبيملتبرطضااذافةنجلابرطضتفاضعبهضعببرضفهتكرحف

يفلههللالوسرابلجرلاقةريرهىبأنعبيغرتلايفيناهبصالاجرخأوض
ةرحشىلاحويلهللاناهدبىسننىذلاومعنهلاقعابسبحأيناعامسةنجلا
مهعيستفيركذيرعمازملاوفزاعلانعمهضنأاولغشنيذلاىدابعيعمسانا
«ىيدقتلاوحيبس7أابطقابلثمقئالخلاعمسامتاوصاب

نم3لاهللالوسرنعىمومىأنعلوصالارداونيفعاملاجرخأو

شرمولق«ةنجلاىفنييناحورلاعمسيناهلنِذؤيءانغتوصىلاممتسا

«ةنجلالهأءارق»لاقهللالوسرابنويناحورلا

مويناكاذا»بهللالوسرلاقلاقهللادبعنبرباجنعىملبدلاجرخأو

موزعمناطيشلاريمازمنعمبءامسانوهزنياوناكنيذلانياهللالاقةماسيقلا



(744)

يجيبسلوىديمحمنمموعمسأةكبالملللوقي2رينعلاوكسلانابثكيفنوزمميف

طقالمنوعماسلاممسيلتاودابنوحبسيلاق«يلداهلو

دنسىقهيلاوينارمطلالاقةنجلاباودثيداحأمدقت(رشعيناثلاهيبنتلال

ةنحلايفلههللالوسرابتاقفليلابحأتنكةدعاسنبنمحرلادبعنعديج

كبريطتناحانجاهلتوقابنمسرفاهيفكلناكةنجلاهللاكلخدااذالاقليخ

ةمعانلاهناركبوألاقتخبلالاثماًارهطةنجلاىفناثيذحمدقتو.تشثيح

ىقبيبلاهجرخا«ركببلاياهنملكاينممتنأواهنممعنااهنكأينمدلقهللالوسراب
ةنجلايفنادسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقنسحلانعدانهجرخأوةفيذحنع

«ءيشاهنمصقنيملناكبهذتمثاهنمبيصيفلجرلاىتأتتخبلالاثماًاريط

لاقسوهيلعىلصيبنلانارمعنبانعلمجرخأرشعثلاثلاهيبنتلا)
ابنافةليسولايلهللااولسمثيلعاولصمثلوقياملثماولوقفنذؤملامثعمساذا3

هللالأنفوهانانوكأنأوجراوهللادابعنمدبعلالايغبنتالةنجلايفةلزنم

«ةعافشلالتاحةليسولايل

هللاىلعهللالوسرنأيماعلانبورمحناهللادبعثيدحنملمىورو

ىلعىلصنمهنافيلعاولصمثلوقياملثماراوققنذؤملامتعمساذا3لاقسوهيلع

ىغبنتالةنجلايفةلزمماهنافةليسولايلهللااولسمثارشعاهبهيلعهللاىلصةالص

هيلعتلحةليسولايللأسنفوهانأنوكأناوجراوهللادابعنمدبعاالا

دعبةليضفلاوةليسولابسوهيلعللاىلصهل.اعدلاسيصختهجوو«ةعامشلا

اممونينمؤملاجارعموىلاعتهللاىلاةبرقمىهوةالصلاىلاءاعدناكاملهناناذألا

ىلعىزاجينابسانانلسوهيلعهللاىلصهتبادهوهداشرابانيلعهبهللانسما

ةليسولاولمعلاسنجنمءازجلانافةلونملاةمفروهللاىلابرقتلاهلءاعدلابكلذ

ريثكنباهلاقشرعلاىلاةنجلاةنكمأبرغأىهوةنجلايفةلزئمالعأىلعلع



ض(؟9؟6)

ناكاموايلملاةلزنملاىلعقلطتوبرقتاذأهيلالسونمةايعفةليسولاهرمغلاقو

ةيشخهلمدشأوهبمرماعأوهبراةيدوبعقلخلامظعأملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

.ةنجلايفةجردىلعأيهوىلاعتهللاىلالزانملابرقأهتلزنمتناكةبحمهلمهمظعأو

ناميالاةدايزوىنازلاءاعدلااذهباولانيلاهوائسينأهتمأملسوهيلعهللالصرمأف

ىلعهولاامبهلةتمأءاعداهنمبابساباهردقهللانافًاضيأو ناعالاوىدملانمهدب

ْةليسوللراسلوأىرخأةونموأقلخلاىلعةدئازلاةبترملاةليضفلاو

نعهللادنعةجردةليسسولا»ٌينَعللالوسرلاقىردخلاديعسوبألاق

يفىلواطةرحشلضأو.دمحأهاورمةليسولايلهللااولسفةجرداهقوفسيللجو

نصغاهنمنمؤملكراديفةنجلاروسءارونمىرتاهناصغأوبلعءىبنلاراد

نميلولكبيصنومعنلكرسنوكياىلوطةرجشاهيفوالانانجلانمةنجاف

لوسرااوالاةنجلاىفمعنتييلوالفةنجلاالملهناومالسلاوةالصلاهيلعهرس
لهيذلهعاتابالاميعنلانمهيلالصوامىلال_صوامىلولانالهتمعنبمعنقي

هلوقريسفتدنعرحبلايفنايحوبألاق.همعنتيفهبامناقةوبنلارسناكاذهلو

لوسرراديفنيعىهليق(اريجفتاهلورجفيهللادابعاهببرشيانيع)ىلاعت
كلذبانلعهللانمنشمؤملاوءايبنالارودىلارجفتتلسوهيلعهللالصهلل

ىندأناولاقجيتهللالوسرنا.يرصبلانسحلالاق4رشععبارلاهيبنتلا

ليخىلعنيدلحملانلدلولانمهمدختنمفلافلاىفبكريىذلاةلزغمةنحلالهأ

«اريكاكلموامنتيأرمثتياراذابهذنمةحنجأاملرمحأتوقاينم

لاقكلذدعبواهولخداذاممللاقيوةنجلالهألوقب«4رشعسماخلاهيبنتلا)

بهذأيذلاهللدخلا)اولاقو(ةيلاهدعوانقدصىذلاهللدحلااولاقو)العولجمتا

ةنحلاكلتنأاودونو)(اذهلانادهىذلاٌثدحلا)اولاقو(ةيآلا نزملاانع

مالسبابلكنممهيلعنولخديةكالملاو*نولمعتمنكاباهومنثروأىتلا



(؟؟3)

انااولاقنولءاستبضعبىلعمهضعبلبقأو#رادلاىقعمعنفمنرعصاامبكياع

(ةيآلا-مهلاكناحبساهيفماوعد)(ةيالا نيقفشمانلهايفلبقانك

هللالوسرنعرمصنبانعنابحنباودمحاجرخأ(رشعسداسلاهيبنتلا

مجدستنيذلانيرجابملاءارقفهللاقلخنمةنجلالخدينملوأ»ملسوهيلعهللىلص

املعيطتيالهردصيفجلجلتتهنجاحومدحأتوءوهراكمملامهمىتتيوروغثلا

اممكيامالسبابلكنممهيلعنولخديفكلذدنعةكسنالملامهيتأتفءاضق

«رادلاىقععنفمنريص

حيبستلاوركشلاونارقلاةوالتالاةنجلايفلوزتةدابعلك4رشععبادلاهيبنتلا

فنلاماهلاكلذنومبايمهناثيدحلاهيلعلديىذلاليلهتلاوداو ملسميفاكس

ديمحتلاوحيبستلانومهايقفماسوهيلعهللاىلصهنعهللادبعنبرباجثيدحنم

ةقشمالهنااكامازااسيلفرسيفسافنالامميرجبهناىنعي«سفنلانومهلي©

امظعلةياغالىنلامعنلاغابساوهتبحمبمهبولقوهتفرعممسوقرونتلسفنلايف

اهلرثكو

مهسديأنميرضحيفمهلاكناحبساولاقنيشاوبلطاذاحرشعنماثلاهيبنتلا

هجولاىلعتدولايفهنورضحيفماعطلاراضحايفمهمدجلةمالعةملكللاءذهو

ىلعليمىفليمةدئاملكدئاو.ىفدارملا ةفحصلكىةذحصفلاتوعبسةدئاملك

مماطعأامىلعهللااودمحماسعطلانماوغرفأذاورخآلاهبشيالماعطلانمنول

(نيملاعلابرهللدحلاناماوءدراو)ىلاعتهلوقكلذف

ملسوهيلعهللاىلصهنعسنأنعرازبلاثيدحمدقت(رشععساتلاهيبنتلا

نوعوبطملاوأنيدلايفسايكالامهايندلارمأيفهللايأهلبلاةنجلالهأرثكأ

سانلابنظلانسحورودصلاةمالستبلغنيذلاوأرشلانعنولفافلاربخلاىلع

نونسحباوناكناوريكىوذاونوكيملامةماعلاوةيالولالهأبنظلانونسحييأ



(١5)

مولقناالاكلذزجيملرثابكلايوذبنظلا الفةيصعملاكالتداعبتساىلعاوعبظم
مهلادشفأماوقأةنجلالخديدعهنعةريرهىنأنعملمثيدحوعبطامبذخؤي

ًارذحوافوختاناويحلارثكأرمطلانافارذحواًفوخاهلثميأ«ريطلاةدئفألثم

آلارمأيفرذملاوفوخلااذهو فصويفءاجاكةقرلاوفعضلايفاهلثموأةرخ

نمةمالسلايفابلثموألوآللاذهمجرموبواقلاةقروةدئفالافعضبنولالهأ

بيلاعمسبهونإةئراحنعلسهلاق.ايندلابةربخلامدعوبويعلاوبونذلا
الأ.هربألهللاىلعمسقأولفعضتمفيعضلكةنجلالهأبمربخأالأ»لوقي

الوحللنعذمهنأفعضلابدارماو«ربكتمظاوجلتعلكرانلالهابمربخأ

عابتالاولاملاوندبلايوقناكواوكلذيفهنمفاخبالكلذهنمفورعمهدناعي

ديدشلايناجلالتعلاو.نيدلارمأيفٌةوقلاعمايندلارمأيففعضلاوأ.هاجلاو

ألاوأةموصخلا ديدشتلابظاوحلاو.ريخللداقنيالنموأمولظلابورشلالوك

لاتحملامحللاريثكوأبلقلايفاجرأعونملاعوجلا

متشاميلعاونمنةنجلالهأللللوقي»ثيدحرم نيرشعمللهيبنتلا)
يفمهلانوجاتحيمفاذكوأذكاونمتنولوقيفىثمتنامنولوقيفءاملعلانوقليف

هللادبعنبرباجنعفيعضدنسبركادعناويىليدلاءاور«ايندلاكةرخآلا

نأ»ىفلبنمحرلادبعنبناملسنعراعنباىورو.ملسوهيلعهللاىلصهنع

لسرايتقايندلايفمبيلانوجاتحباكةنجلايفءاملعلاىلانوجاتحيةنجلالهأ

ضعبلضعبلوقيمثلأنامىردنامنولوقيفمكبراولسنولوقيفمهرلبقنم
نوتأيفمانيتأءيشايندلايفانيلعلكشأاذااوناكنيذلاءاملعلاىلاانباوبهذا

انبرلوسراناتأدقانانولوقيفءاسفملا حتفيفلأناميردنامنلأسننأانرمأي

«نوطعيفنولأسيفاذكواذكاواسنولوقيفءاملعلاىلعهللا

ركذلاكرتىلعنورسحتيةنجلالهأنادرو(نورشعلاويداحلاهيبنتلا)
آم



أن

ينهللالوسرلاقلاقلبجنيذاعمنعديجدنسىقبيبلاوينارمطلاجرخأ
<ايفهنااوركذيمهبترمةدحاوةعاسالاةنحلالهأرسحتيسيل»

هيفلوخدلالبقابلهأنمنوكينمرسحتلامهمعقينيذلاةدجلالهأبدارملالماو

اذهلدهشيوفيرشلاباتكلاصنباهيفنزحالونزحلانمعونرسحتلافالاو

لبقةنجلايفمهزانلمهتيؤرنبحكلذوةمايقلامونةرسسحمهيلعتناكالاةباور

ظفلواييفملزانملةريصبلاوأرصبلابنورظنيفمهمواقنعفشكينأاملوخد

«ايندلاىفهلزنملهتفرعمنمدشأةنجلاىفهلزمبفرعالمهدحأناو»يراخبلا

نعةريرهىلأنعهححصومكاسملاونابحنباويذمرتلاودمحاجرخأو

ىلانعاراصيملوهللااوركذيملادعقمموقدعقام»لسوهيلعهللاىلصيبنلا

لوقنوباوثلةنجلااواخدناو«ةمايقلامويمبيلعةرسحناكالال

هلوقنأهمينأركاذلىغنيلوقأتنكوهللاالإهلإالهلضفأوأذل

ةيكلاملانمريمالانأتيأرمث.كلذبرجألاهلفءاضتبوناآرقلانمهللاالاهلإال

هنأهلالجلاظلهركذبهئادتبادنعكاذلليغبنيمالسلادبعىلعهتيشاحيفلاق

اذهلوقنفةرملكىنملاظحالبملولوذئنيحباشرهنافهللاباتكنمهنوكظحالب
ركذفينملىغنيآرقلاظافلأنموهوركاذلاهبركذيظفللكئفدرطضمنسح

باوثهلنكيملٌنآرقلانمهنأنعيملناهنأميوتتالونآرقلأنمهينعينأهب
لودرنعسابعنبانعايندلايأناجرخأ نورشمااويناثلاهيبنتلالق

ىلعوكالاعارذبًاعارذنوتسمدالوطىلعةنجلاةنجلالهألخدي»جيهللا

ادرجدمحمناساىلعوةنسنيثالثوثالثىسيعنسىلعوفسوينسح
دمحناساىلعمهنأهيفوكاملاعارذهنابعارذلاركذثيدحلااذهيفو«نيلحكم

ةنسنيثالثوثالثنسىلعًادبأنوديزيالمهنأاهْسوثيداحأتمدقتو.هتفليأ

تعيسبرتيدعمنبدادقملانعنسحدنسبىقبيبلاوينئاربطلاجرخأو



(حب

قلخيفةمايقلامويىنافلاخيشلاىلاطقسلانيبامرشحب»لوقيلهللالودر

رفاكلابفيكفهللالوسرابانلقنيلحكمًادرجفسوينسحوبويأبلقومدا

«ًاعارذنيعنرأهدلجظاغلثمريصبىتحرانللظافبلاق

بجأ»بلملوسرلاقلاقسابعنبانعءايضلاوماحلاويناريطلاجرخأو

جرخأاذكو«يبرعةنجلالهأمالكويبرعنآرقلاوىنرعينالثالثبرعلا

كلذريغنمو«يبرعةنجلالهأناسل»بابشنبانعكرابملانبهللادبع

نعرئاسعنباوةمافعلايفخيشلاوبأجرخأ4نورشعلاوثااثلاهيبئالا

الإةنيلالخديدحأسيل»لاقةثكَعيذلانأهللادبعنبرباج ىمومالادرمادرجأ

هنافمداالاةنجلايفىنكبدحأسيلوهترسغلبتهتيحلنافارحمنبا

«دمجايأىنكي
الإةيملهلةنجلايفدأسيل»بعكنعركاسعنباجرخأو ةيللهلمدا

ايندلايفىحللاتناك1وايندلايفةيحلهلنكتملهنأكلذو«هترمسىلاءادومم

«دم1اهفىنكيمداالإةنحلايفىنكيدحأسلومدادهإ

لاقهللادبعنبرباجنعىدعنباوءدئاوفيفمامجرخأو بريهللالوسرلاق
«دمهاياىنكيهتافمدالامهنامسابنوعديةمايقلامويةنجلالها»

لوسرلاقلاقيلعنعركاسعناوةوبنلالئالدىفيقهيبلاويدعنباجرخاو

«اريقوتوايظعتدمابأىنكيهناث1الاةينكمهلتسيةنجلالها»بلا

ةينكهلةنجلايفدحأسيا»ىتزملاهللادبعنبركبنعخيشلاوباجرخاو

«نيكًادجحمكاذبهللامركادمحماباىنكيمدالا
نعبوياىنانعايندلايبانبانعيناربطلاجرخا4نورشملاومبارلاهيبنتلا)

يفسولوتوقايلانبناكضبببناجبىلعنوروازعيهنجلالهانأ»جرتىنلا
السرمءاطعنعدهزلاىفكرابملانباهجرخأو«ريطلاولبالاالإمئاهبلانمةنجلا



(١٠)

ض«ريطلارمغواهريغةنجلاىفسيل»ظلي
سيعلاىلعنوروازميلةنجلالهاناذةريرهيانعايندلايأنباجرخأو

اموايندلانمريخاهادحاماطخكاملارابغاهمسانمرغنتسلملاحراهيلعنوجلا

قلطينوحلاوةيفخةملظاهضايبىفىتاوألجرالاضيبلالبالاسيعلاو«اهيف

داولاذوذشلوقباسلاثيدحللضيبالاانهدارملالاودوسالاوضيبالاىلع

ربعبلافنطابنونلابمسنملاوةرخآلاىف

اثدحريكبنبىبحمارويراخبلالاق4نورشملاوسماخلاهيبنتلال'

يأنعراسينبءاطعنعلسانبديزنعلالهيبأنبديعسنعدلاخنعثبللا
«ةدحاوةزمخةمايقلامويضرالاتروكت3عىبنلالاقلاقيردخلاديعس

ثيدحلاءاجكاذبواهنملكأينمؤملاناىنعملأورمدقوثيدحلا

نمؤملالكأب.اضيةزمخضرالانوكت»ريبجنبديعسنعىرمطلاجرخا

ىقبيبللةمركتعنعورشعميأقيرطنمبعكنبدمحمنعو.«هيمدقتحننم

نماوغرفيىتحمالسالالهأانملكأبةزمخلالثمضرالالدبت»فيعضدنسي

نينمؤملاىلععوجالفضايبااوةرادتسالاىفلثملابرضليقيسيلف«باسلا
ىنلاكحضفةدحاوةزمخضرالانوكتىدوهيلالاقاذكوفقوملالوطىف يآ

بلعىنلاربخأمثيحولانملهءاجامماتكةقفاومباحرفهذجاونتدبىتح

ىنلاهربخأاملونونومالزبخلاكلذماداناوكلذرمدقومادالابيدوبيلاكاذ

نوأورو“يدوبيلالاقاذهاميدوهيللاولاقيدوبيلاعمنوعمسيةباحصلاوع

لاقمزاحوبأينثدحرفعجانريخأميرمىأنبديعساْيَظيراخبلالاق
ىلعةءايقلامويسانلارشحب»لوقيلبىبنلاتعمسدعسنبلبستعمس

«يتنزمخيأيقنةصرقكءارفعءاضيبضرأىلع

ةرامعالونكسالواهملدتسيةمالعىادحاللعماهيفسيلهريغولهسلاق
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ليهيلعمالاضرعثيدحيراخبلاىور4نورشعلاوسداسلاهيبنتلا»

نوعبسمهمادقكتماءالؤ»ليرمجيالاقريثكداوساذافترظنف»هيفورمدقو

الونوونكياللاق8لوتاقباذعالومهيلعباسحالااذلا نوريطتيالونوقرتسي
.ناهللاعداهللالوسرايلاقنصحنبةشاكعنا»هيفو«نولكوتيمهبرىلعو

ليقف«ةشاكعاهمكقبسلافكلذكرخآلاقومهنمهلعجامهللالاقمهنمىنلعجي

لأسىتلاةعاسلاناواهريغيفهيلاحوبملوةشاكعيفهيلايحواهنالالذلاق

فالخاذهذاقفانمايناثلئاسلاناليقاكالتضقنامثةباجاةعاسةشاكععاهيف

حيحصدصقنعالانوكياللاؤسلااذهنالوهيلعليلدالوةباحصلايفلصالا

دنعراجثيدحيفو.لاؤسلاكلذبقفانيناقفانمللمتحبناكولوردابتملاىلع

ةنجلالدييذلاكلذفهتاثيسىلعهتانسجتدازنم»يبهنعقبيبلاوعاحلا

نموأريسياباسحبساحبىذلاكلذفهنايسوهتاثسحتوتسانموباسحريغب

يلليقف»ةدايزروصنمنبديعسةياوريفو«كلمىذلاكاذفهسفنهتقبوأ
رخآألاقفالاىلارظنايلليقفمظعداوساذافترظنفرخآألاقفالاىلارظنا

«مهلرثكىنقبجعافلبجلاوىلهسلااولمدقىتمأتيأرف»ةياوريفو«هلثم

وأ»سابعنباثيدحنمايندلايأنبالاق4نورشعلاوعباسلاهيبنتلال

سمشلانمةليتقلالثماهنتسحدنعسمشلاتناكلاهفيصنءاروحلاياتجرخا
اهفكتجرخاولوضرالاوءايسلانيباماهنسحءاضالاههجوتءلطاولواهلءوضال

«انسحبقئالخلانيتفال

اهلاوشرعلانيمبنمةنجلابابحتفيهناىورب4نورشعلاونماشلاهيبنتلا

مالسلارادوندعةنجومعنلاةنجودلخلاةنجوىوأملاةنجوسودرفلاتانج-

نمدنجبابلكلعوماعفلاةريسمنيبابلكنيبباوبأةينامباهلونانجلارادو
رادلايععنفمتربصامكيلعمالسنواوقيةنجلالهأىلعنولخديةكشالملا
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مجنالورقالوسمشسيلتوقايلااهؤابصحوكسملانماهمارتوبهذلانماهضرأ

جرخيكيشاهنمةنجلالهألكااذاواهلظوماداباساشرعلاروننماهرون

نالرابدأةنجلالهالسيلوًاكسممهنادبأنمحشراوبرشاذاوكسللاكاهحشر

راحبلايفقصبةنجلالهأنمالجرنأولواهيفطئاغالةنجلاوطئاغالتلعجرابدالا

امورمقلاوسمشلاءوضهدوضبلغاهعباصأنمًاعبصاجرخأولوتبذعلةملاملا

ثيدحهناكيطويسلاهركذمهلرابدأالهنأنمركذ

ءاروحنيعبسبجوزنمؤملادبعلانادرودق4نورشعلاومساتلاهيبنتلا

بارشلاىرباكاهمارونماهقاسخبمىربردلابةلاكمةلحنوعبسءاروحلكىلع

هلوينثيالركذهلوءارذعاهدجوةدحاوىلاىنأالكءاضيبلاةجاجزلايفرمحالا

اهنوالحةدشنممهيلعىشغاايندلالهأاهدجوراةذلوةوبشةعفدلكيف

يديأبنهضعبذخاينيعلاروحلاناثيدحلايفدرو(نيثالثملاهينتلال

مستملتاوصابنينفيوضعب ًادبأطخسنالفتايذارلانحناهنمنسحاقئالخلا

الفتادلاخلانحمًادبأسأبنالفتامعاننلانحنًادبأنعظنالفتامقملانحنو
7أىتقن

ءاروحىأرهنامسالانبدللانيكمنبانعىكحب4نوثالثلاويداحلاهيبنتلا)

ممسامكرهشأةثالثدعقفهتملكفهمانميف هحبقةدشنمأيقتيايندلالهامالك

لخداذاواهردصىلعابمسابوتكمءاروحلك4نوثإلثلاوىناثلاهيبنتلاقف

ىذلاهللدحلاهللايلوابكيلايقوشلاطهللوقتنيعلاروحلاهاقلتتهلزنمنمؤملا

هللاناهللوقتفاذهلبقينيتيأراموىئيفرعتنأنماهللوقيفكنيبويندبمج

مةرودصىلعكمسأبتكوناملغلاقلخويردصىلعكمسابتكوكالىنفلخدق

موصتويلصتوهللادبعتايندلايفتنأودخلاىلعةماشلانمنسحا

نربنانقتشااذانيعلاروحلانادرودق©نوثالثلاوثلاشلاهيبنتلال
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نلخداناوضر_.رهللوقيفروصقلاباوب|نمنجرخمايندلايفنيئاداس

نانجلاىلعاىلاناوضرنهعفريفانتاداسىرنىتحلخدنالناقيفنكلزانم

حرفتليللامالظيفيلصيهتدجواذافلالوهواهدسىلإءاروحلكرظتتف

ىلامتهللامفريديسابمدنرسخنمودجودجنمدصحعرزامدخممدتسالوقتو

تنز>الفاغهتدجواذاوليوطرمعدعبكنيبوينيبعمجوكتعاطلبقتوكتجرد

نطزانمىلانعجربم

ًاشارفنيعبسريرسملكىلعنازنخلايفدرو4نوثالثلاوعبارلاهيبنتلاٍ

مداخلكدييفامداخنوعبسريملكلوحقرعتسسالاوسدنسلانمقرامبو

ىلعءاروحنوعبسيلولكلوبارشلانمانولنوعبسحدقلكيفبهذنمحد.

مالو)ىلاعتهللالاقنهنمدارأاملكبهللايلوعلمتةلحنوعبسءاروحلك

ِ(ايشعوةركباهيفميهقزر

مهءاوبأعرقيكلممهيأةنجلالأنأدرو(نوثالثلاوسماخلاهيبنتلا

ينلاحبصلاةالصةيدهمديسلتثجدللانمثالملوقيف8اذهنمروحلالوقف "ناك

كئرقيميرجيلعمالسلالوقيفكلمالخديفبابلاهلنحتفيفايندلافاءيلصي
نمةدئامكلمامضيفحبصلاةالصنوعفر"ايندلاىفمثنكدقلكللوقيومالسلا

رشعوردنمرشعوبهذنمرشعوةضفنمرشعةفحصنوعبسابيلعبهذلا
ةفحصلكىفقيقعنمرشعوناجرمنمرشعودجربزنمرشعوتوقأبنم

دهشااكضيبأزمخهيلعوهبطلتخيالورخآلاهبشينولسيلماعطلانمانوانوعيس

سدنملانمليدنمبةاطغمنوكيفنكءيشلللوقينمةردقبلبدياهسمنم
ءانمتيامةمقللكىفنودحيفنوبتشيامماعطلاكلذنماهيفنواكايرضخالا

اندلارادىف

لسرااوءايبنالاميمجنإءاملعلاضعبلاق4نوثالثلاوسداسلاهيبنتلا
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ًافيرشتواءركتةبجنمنولكأبهتمأولىنلاوةبجنمنواكأ'ميمأو

رهاظلاوهوالثممالاولسرااوءايبنالارئاسلوةنجلاميعنىثمهلنأدارينأاما

هذهنماهنمنونامثاقصنورشعوةئامةنحنالهأنأ»ثيدحلاهللدبوةرابعلانم

ةايبنالارئاسىلعمهميعنىفمهلةذللاةفعاضمدارباامأو«اهرمغنمنوعبرأوةمالا

كلذلكوأممالاولسرااو

ناذكتسالادعبهللاءايلوأىلعةكلالملالخدت4نوثالثلاومباسلاهيبنتلا

ةالصيفاكعونلكنمرشعةفحصنيعبدبةالصتقولكيفنيعلاروحلانذاو

ىفتاولصلاكلتنمرثكأيلصيناكنمونثإلثلاوسماخلاهيبنتلاىفرجفلا

ىفمويالولديلالوةليلومويرادقم:اذانكلذنمرثكأىطعيتاقوالارئاس

يئاوالاوقابمالارئاساذكوةكاالملااهدربوفحصلاكلآهللايلوممجةنجلا

نردرتوايادحلانولحأتايندلاىفنولعفتكانهنولعفتنيكحاضةكئالملالوقيف

أمأوهيف3نوثعدا١ىلانوجاتحمفايندلالهأاماف.ايادهملابحاصىلاىناوالا

هنئازخىثتالوهكلمصقنياليذلاميركلاينغلادنعنماهايادهفرادللهذه

لاجرالميمروحلاوايندلاءاسنةنجلايفءاسنللمني4نوثالثلاونماثلاهيبتلا)

ةفايضيفوماعفلاةثامهللاةفايضيفنوثكمليقدقفةفايضلانماذكومنلانم
ةعبراهنعهللايضرقيدصلاركبيبأةفايضيفوماعفلانيسمحكُتبينل

هللادنعلعلاوماعفلارشعىثاهنعهللايضررمعةفايضىفوماعفلانيرشعو

.ناالاوضعبميرحىلاضمبرظنبالوروننمباجحلاجرلاوءاسنلانيبنأالا
ئاذللانممهينغيامةدملاكلتيفنوطعينأامافروحلانمًاذزإترثكأايندفلاءال

ممتجيوارثك|وأايئدلاموكهللاةردقبنوكتنااماوهجوزنعجوزلاىنغيام

تقولكةفايضلاىلانوعجروملاحمىلانوعجريوأءاشىتمهجوزممجوزلا

ريظأاذهو
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سدقلاةرضحىفةكشالملاالعولجهللالوقي(نوثالثلاومساتلاهيبنتلا

٠هللوقيفهبحاصلجرااىتلبفمهنواخديفةفرعمملاقوسيدابعاولخدايكئالماي

2ةفرعملاقويسفنوفراعتيفاذكةنجيفاذكمضوميفلوقيفتنأني

كنمىحتشانمةكئالملامهللوقتفةحنجاباللحنودجرفقوسلاكلذيفنورظني

ءاهتناىلانوريطبواهلوسبليفريطيوسبليولاملاهذهنمذخأيلفريطينأ
نمجوربرمحأتوقابنماليخيدابعلاومدقالعولجنألوقي2اودارأام

مدقيوتقولاكاذيفهللاهتلخمالغسرفلكقوفوؤاؤللابةلاكمرضخأتوقاي
رضخاتوفاينماهجورسبهذلابئاجمءاسنلا

كالملاهيلعلخديةنجلالهأنملجرلانادرودق(نيعبرأملاهيبنتلا)

هللوقيوىلاعتهللاءاممأنمءاممااهيلعبوتكمبهذلابةزرطمللحلاناولأهعمو

ىلاتبلقناكبجعتملناوكليجفكتبجعنافللملاهذىلاهللايلوايرظنا
هديرتيذلالكشلا

ءالاووةعاطلابهللاىلاونهناليلويللايمس(نوعبرالاويداحلاهيبنتلا)
ةمحرلاوةرفغملابهللا

باجافرابوأليلةنجلاينأبينلالثس(نوعبرالاويناثلاهيبنا)
ادبأشرعلارونيفمبناوروثيفرونالاادبأةفلخةنجلايفسيلدتت

.شرملاوايندلافقسءامسلانااك«مهروناهفقسنهةنجلافقسشرعلاناو

روننمورفصأروننمورمحأروننمورضخأروننمقواخموهواللتيهرون

ايفمضوسشلاوةرخآلاوايندلايفناولالاتغبصناشرعلاروننموضيأ

-ايندلااملتقرشافشرفلاروننمةلدرخلارمقهلالجلجىتحلا

هللايفناوخالناوخااهيفنوروازميةنجلالها(نوعبرالاوثلاثلاهيبنتلا)
هبحاصىربنأهلرطخاذانمؤملانادرودقوةنجلااولخدنمذلاةبارقلةبارقلاو

'
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ناثدحتيوءاقليفربكاوقربلاكلبدسيجلاسرفلانمعساربرسسلاهبيشم
هروصقىلالكمجربونيتاسبلايفناجرغتبو

ةفرغلكلةفرشمةفرغرصقلكىفنااوركذ4نوعبرالاوعبارلاهيبنتلا

ةرحشباوبالاكلتنمبابلكىلعبهذلانمناعارصمبابلكلابابنوعبس

ةؤلؤلفلانوعبسنصغلكيفونصغفلانوعبسةرحشلكلناجرملانماهقاس

ىرخأةرحشوًادرمزلمحىرخأةرحشوناتنلااهناكمتبنةؤلؤللااوعطقاذاف

ضخرويطراجشالاكالتقوفواوقايلمح ىلعهللاحبستةفانلاردقربطلكر كالت

مقيفابنمرثاطريطياهراهنأنمبرشوةنجلارامثنملجرلالكأاذافناصغالا

شضماحهضعبوخوبطمهضمبولمهضعبويوشمهضعبىلامتللاةردقبهيدينمي

ذوميفهماظعالااوقبيالىنحنععلاروحلانموهئاسننمهعمنمووهلكايفزميا
نوكيفنك؛يشلللوقينمةردقبنصغلاىلعىلاعتهللاحبسيدعقيوناكامك

نايورموهفممالكولوقعاهلةنجلاناويح4نوعبرالاوسماخلاهيبنتلا)

نيتاسبلاكنتيفونمتاسباهيفدجبواماعنيعبساهيفجرفتيوروصقلالخدييلولا

لوقتفنالجروناديالوبهذلانمناحانجوقرشمنولاهنمسرفلكلليخ

لهانملجرالسرفلا لكشفلوبحلاكلتنمنمؤملابكريفهللايلوايىنيكراةنجلا
هئاسننمدارأنمهعمبكربواهماحصاىلعترختفالويخلاكلثنماهيكرام
روصقلاكلتنمبرئاسوهايفةدحاوةعاسىفاماعنيعبسةروسمممريسقفهمدخو

بحدبلقىفاهلمقيوهبجعتاهيلاهرصبمفريفروصقنمءاروحمهيلعتفرشاذا

نممنحبدللايلوايءاروحلالوقتفقشعأالانألوقيوموللابهنىلعلبقيفميظع

نمارصقدجيفةنجلاطسوىلاارثاسلازبالو(ديزمانيدلو)العولجهللاهيفلاق

ةقشلثمةرثلكرمتابيفوللحاهقروولبخاهلمحرهوجنمةرحشهيفورون

ةبحلكطسونمجرختبحلايبوةرفلالكأاذافلسعلانمىلحأةيوارلا



0 .  )١١/(

ريغءامنماراهنأىريفروصقلاكلتنيبرظنيمثمالغوةيراج نمارابهنأونما

كلتىلعوصملسعنماراهناونيبراشللةذلرجحنماراهنأوهمعطريغتيملنيل
روحومدخاييفناجرملانمبابقودرمزلانمبابقوتوفايلانمبابقراهنالا

نمةجوزلكعمةذلوٍِضنيفثككميفكيلاانقوشلاطهلليلوابنولوقيفنادلوو

ىلعهمسابوتكموهردصىلءابمسأبوتكمهلامجبمتمثلواهلاجبمتمتيهجاوزأ

.ةكئالملاملعلخديوهبجورونيفاههجوىرتواهبجورونيفهبجوىربواهردص

ألاهتجوزووهلكأأيفرادلاىتعممنفمربصاميلعمالسنولوقيايادهم ةيمد
هللاةعاطيفتدهاجامياهلةيدحلافصنناالا

ءامةبرشأةينامثةنلايف:ءاملعلاضعبلاق نوعبرالاوسداسلاهيبنتلا)

ضموتخمقيحرزوميلتوليبجبزولييداسولدعورمخونمأو

ءيلاشلعتبنتكفرعلاهللاقيرهنةنجلايف(نوعبرالاومباسلاهيبنتلال

ةرجشزّبهناًاعيمجنعنغابوضعبيدبابنيبديأنوذخأيمثنيعلاروحلارهنلاكاذ-
.سأبنالفتامعانلانحنادبأىتفنالفتادلاخلانحبنلقيتاوصالاكلتلىلولح

تايقملانحنادبأيبنالفتاكجاضلانحنادبأىرعنالفتايساكلانحتادبا

بأمقدنالفتاحيحصلانحنادباطخسنالفتايضاراانحمادبانعظنالف

0هلانكوانلناكنملىلوط
لاقورونلانملاقروحلاتقلخممدامحلثس(نوعبرالاونماثلاهيبنتلا

:نارفعزلانمهريغ
هللايلوىئالسارينإهلالجلجبرادارأاذا(نوعبرالاوعساتلاهيبنتلا

ايحراصيذلادبعلاىلاتومباليذلايلانم.محرلانمحرلاهللامسهيلابتك

يذلاينغلانملذيالازيزعراصيذلادبعلاىلالذياليذلازيزعلانمتوميال

يفكترايزبحأينافىنرزيدبعايرقفيال ىلاعتهترايزىلابيجبىلعبكر
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الواوىلاعتهللاالاهماعيالارمكلذرمغورمحأرهوجنملابج,ىلعقيرطيفمجريو

هرونؤكاذنمهانلهلزنمىلاهبدهمهللانا

اكلمهللالعجيقلخلاباسحنمىلاعتهللاغرفاذا(نيسمخملاهيبنتلا)

هعمسييدانيفهللانودنمدوبعملكوىسيعةروصىلعاكلموربزعةروصىلع

كلذدوبيلاعيتتوهدويعمدباعلقعبتيفدبعتتناكامةمألكعبتلمرشحالهأ

نونمؤملاالافقوملاىفىقبيالفرانلااواخدجحم>كلملاكلذىراصتلاوكملا

الاانلامهَللاونولوقيفنودبعتمنكاماوقحلأمهللاقيفممالاعيمجنمنوقفانملاو

مهئافقاىلعنورخيفدوجسلانوقفانملاديريونونمؤملادجسيفنا

هتقانعرضهضوحاءلاصالاّضوحينلكل(نوسخلاويداملاهيبنتلا)

نولخديومهنسومهرصةومطلوطىلعسانلاثعبب4نودخلاويناثلاهيبنتلا)
نواخديوعرذأةعبسضرعلاوكلماعارذبلاقيويمشاملابًاعارذنوتسمهلوطو

ضرالاانثروأرهدعوانقدصيذناهللدحلامحرلانمحرااهللامسينواوقيةنجلا

ةزعواهجوزاةأرملالوقتديزنبالقنيلماعلارجأمعنفءاشنثيحةنجلانمًاوبتن

كنمنسحأةنجلاىفىرأامير

ىلاةضفوبهذنملخاإلخةنجلايفنولثلخب4نودملاوثلاثلاهيدنتلا)

نمنينطهلعميرخآمداصهلعلولاخاحلاطقساذاسابعنبالاق.نيقاسلافصن

اقوشاوتاملايندلالهأهعمسولوهنمىوقأنوعماسلاعمسيملوماعةثامسمخةريسم

وأءارح'ةتوقابنكرلكىلعناكرأةعبرأجاتلكلناجيتبنوجوتيوةنجلاىلا

ةكنالمللالعولجهللالاقاذاوسمشلارونىلعاهروثبلغلايندلاايمىفتقلع

مهيلعفرفرتقبيلعلاوربنعلاورفذالاكسملاىفةئجلاروبطاوسمغيدابعاوبيط

لمحبوتاينغملارولانورضحيفيدابعاورخلاىتكنالمابالعولجهللالوقيو
ريمازملاىفشرعلاتحبنمحيرلخدتفرامزمفلانيعبسرجشلانمنصغلك
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كقدلعولجهللالوةيورسمازملاامواجمورولاينغتواوعمسيملامنومميغ

اهعاقتراءارمحةنوقابوهوهبرقيفىدابعلربنملابرقبوركايسدقلاةرضحبلكولا
ىفيلعيبنلادعصيفهتجردىلعيلكدعصيفءايبنالاددعبهتاجردوماعفلا

نابثكوىماركىعةنجلالهأسلبضعبدنعةليسولاةجرديهوةجردالعأ
ىلافحضلاببطخيفمالسلاهيلعمهاربالعولجهللارمأيفْريثعلاوكلسملا

بطخيفدوادمثليجالابىسيع2رونلابىمومينأيمثساجيب:اًئاقهيلعتازقا

ديزيقنسيوهطببطخبفنادمحممثاتوصنيعسقبهنمروسرشعبليقوروزلاب
مهلالعولجهللاىلخيمتهلكةنخجلاىفامبراطضيفامضنيعبسدوادتوصىلع

ءيشلكلياتيويسركلاليوشرعلاميماعنالابليقونمحرلاةروسبانو

ِ:ةنجلاىف

نالاقفتوملادعبحاورالانعالعلاضعبلثس(نوسخلاومبارلاةيبنثلا

لصاوحىفةنجلاطسوسودرفلاىفءادهشلاحاورأوندعةنجىفءايبنالاحاورأ

ريئاصعلصاو>ىفنينمؤملادالوأحاورأواوءاشثيحةنجلاىفنوريطيرضخرعط
مهلسيلةنجلاىفنوددرتينيكزشملادالوأحاورأوكسملالابجدنعةنجلا

صوصخمناكم
دوعسمنبهللادبعانلأسقورسمنعلسملاق4نودخلاوسماخلاهيبنتلال

مددنعءايحألباناومأهللاليبسىفاواتقنيذلانمسحمالو)ةيآلاهذهنع

رضخريطفاوجأيفمهحاورأ»لاقفكلذ"نعانلأسدقاناامألاقف(نوقزر

لدانقلاكلتىلايوأتمثتءاشثيحةنجلايفحرسنشرعلايفةقلعمليدانقاهل

يأاولاقايشنوهلشتلهلاقفةجرةرظنميارظنيأةعالطامهمرمهيلاملطاف

املفتارمثالثكلذهللا.ءاشنثيحةنجلانمحرسننحبويعتشنءيش
انداسجايفانحاورأدرتنأديرنبراياولاقاولأبنأنماوكرتينلمهنأاوأر
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هلوقامأو.اركرةجاحمهلسيلنأىأرالف.ىرخأةرمكليبسيفلتقنىتح

هيلع1يفايندلايفهفرعيناكنمؤملاهبخأرهقبرميدحأنمام»سوهيلعهللاىلص
كلامنعو.ءادهشلاريغىفهنالهلقثيدحلايفانيالف«هيلعمالسلادروهفرعالإ

هيأناهربخأهنأيراصنألاكلامنببتكنبنمحرلادبعنعباهشنبانع
ةمسأامنإ»لوقيلسوهيلعهللاىلعهللالوسرناثدحبناككلامنببك

مضبقلعتو«هثمببموبهدسجىلاهللاهعجربىتحةنجلاةرجشيفىقلعيرئاطنمؤملا

مهربغالءادهشلاةلاحهذهو.حرسنهانعموركالاوهواهحتفيىورولكأتماللا

يحالإقزربالو(نوقزربمهبردنعءايحألب)ىلاعتهلوقليلدبومدقتامليادب
يذاقل|هاكحةمالانمعامجابهللاليبسيفديهشللالإدحالبعنلاولكالالجعتيالف

المامنافصولااذهفالخبديبشلاريغوهلنيديرملاجارسيفيبرعلانبركبوبأ

هدسجلهللاهعجربيتحهلوقليلدبحورلاةمسنلاو.هيفهلحسفيوًارضخهربقهيلع

ةمايقلاموي
لخداذا»سوهيلعهللاىلصلاقةنجلاوءامسلاىفىقالتتحاورألانأءاجو

حاورالايتالتنممزايالو«ةنجلاباوأةياورىفو.ءامسلاباوبأتحتفناضمر

ىفنوكتةراتءادهشلاريغنينمؤملاحاورألبةنجلاىفاييفالتنوكتنأءامسلاىف

لكاهروبقروزاهلاليوةنحلاىفالءامسلاىفةراتوروبقلاةينفأىلعضرألا

ىفمثأوايفلمالرادىفانافةبآوأةمقلبولوانوعفنالوقتوماودلاىلعةممج

كالذلوعيداىفىماتياندالوأوانءاسنمجوزانلاومأمتدخأدقلمعلاراد

ءاماعلاركذايفتبسلاهركبوةعنجلاموبوةعجلاةليلروبقلاةرابزبحتسي

متاذافًارهشهرادلوحهحوررودتنمؤملالجرااتاماذإةريرهيأنعو

نبانعو.ةمايقلامويىلاتءفرتمناذافةنسهلوحرودتفهرمقىلاتءاجرهشلا

رهشنمىلوالاةعجلامويورشعلامايأوديعلامويناتاذااعنعهللايضرسابع
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انافزمخنمةمقلبولوةقدصبةليللاهذهىفانيلعاومحرتتااقومهنويبباونأىلع
0ِةرسحلاباوعجرايشاودجبِنافاهيلانوجاتحم

حوراالوقتماياةثالثتيماىضموندبلانمحورلاتجرخاذالاقيو
رظنتفرعقلاىلاءجتفاهلنذأيفهيفتنكييذلادسجلاىلارظنأنأيلنذمتبراي

يدجايلوققوالبوطءاكب6هوهيرذنمنملاسدقءاملاىرثودعبنم
ينأتمايأةسمخىضقاذافمجرتمثةمادنلاونزملاورغلاو:البلاوةشحولالزمناذه

البوطءاكببىكبتفهنذأنمديدضلاوحيقلاوهفنملاسدقمدلادجتفرعقلاىلا

كملدودلالكأينآلابراقعلاودودلاومهلاومغلالزنماذهيدسجايلوقتمث

اشبلاهثبننإدودلادجتفسبقناىلايأتمايأةعبستضماذافمجرتمثكدلجقزميو

كيلعنوكي مويلاكناوخاوكبرافأوكدالوانيالوقتمثالبوطءاكبيكبتف

ةمايقلامويىلاىلعو

باذعتوبثوةديرحلاقشىفهريغوهللاهمحربيبحنبعيرااثيدحو
باذعثيداحارثاساذكوهيفدَجوتورعقلاىفبذعتحورلاناىلعليلدرعقلا

اذكودسحلاىلاهعوجرلليلدٍربقلاىفحورااونديلامنتثيداحااذكورعقلا

ممرهريقىفنآلابذعيىدويدلانأثيدحومروبقيفدوهبلاباذعثيداحا

ثيدحنمةلأدملاىفنيباكلذهرعغوعيبرلاثيدحنمكلذوهيلعنوكسيي

ناليثشملاوةادغلابهدعقمهيلعنضرععدحاتاماذا»رمعنبانعيراخبلا

ىلعضرعهلعلوربل"يمضرعلانابحيرصنهيفسيلهدعقمضرع .اهدحوحورلا
ناكلسملاهيخاريسقبرميدحانماغ»لسوهيلعهللالصهلوقكلذبحرصيامو

نالاحلاويأ«مالسلاهيلعدروهفرعالأهيلعلفهرعقيفهحورايندلايفهفرعي

مقاوراجهرعقىفهحورنوكفهحورهرعقيف
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مثهللاليبسيفلتقالجرنأولهديبيسفنىذلاو3لوهبلعهللاىلصلاق
عونلاادهف«هنعىفىتحةنحلالخدامنيدهيلعولثقميحامملبميحا

دعبهللانماصيخرتةنجلانولغديمهماةياورىلعو.ةنجلانولخدبالءادهشلانم
بهونباثيدحىفدارملامهلعلفلزألايفهبموكحمكلذلكومنمنملهعنم
رهنقرأىلعءادبشلا»لاقهنالسوهيلعهللالصينلانعسابعنبانعهدانسإب

هعنمنمدارملانالمتحيو«ايشعوةركبةنجلانممهتزرمهبلعجرخمةنجلابايب
نانالانيدتيهنافلاملاباصتخمسيلنيدلاذانييمدالأقوقحةنجلالوخدنم

ىفهلتقبهلرفغتفاهءاداايوانةعابتلاهيلعنوكتدقوصالخللايوانهنمدبالامل

ضْلالاوفلتخمءادهشلاوهللاليبس

لوقيلسوهيلعهللالصهللالوسرتمسةمامايبنعهجامنباىورو

نمباموربلايفهمديفطحشتملاكرحبلايفدئاملاوربلاديهشلثمرحبلاديهش»

ضبتوملاكلملكوهللاناولجوزعهللاةعاطيفايندلامطاقكنيتجوملا

ابكبونذلارعلاديهشلرففيومهحاوراضفىلوتيهنافرحبلاديهشالاحاورالا

ديالاملنيدلاذخأنملامدقو«نيدلاواباكبونذلارحبلاديهشلونيدلاالا

ارقناطلسلاىلعنالهريغوأًاديبشةنحلانعسيحيءافولاايوانتاممهنم

هلوسروهللاىلعفاعايضوأانيدكرتنم»ملسوهيلعهللاىلصلاقاكهنيديدؤينأ
يذروهنعيدقىلاعتللانافناطملسلاهنعدؤيناف«هتئرولفالامكرتنمو

لئاعمجرسكلابولايعلاحتفاابعايضلاو.همصخ

ندانا»لنالوسرلاقرعنهللادبعنعهنئسيفهجامناىورو

لالخثالثيفنيدتنمالاتاماذاةمايقلامويهبحاصنمضبقيوأصتقي

تومبلجروهودعوهللاودعاهبىوقتيندتيفهللاليسيفهتوقفعضتلجرا

ةبوزعلاهفنىلعفاخلجرونيدلابالاهيراويوهيفهنفكيامدجيال1ملجردنع
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نادانهامأو.ةمايقلامونءالؤهنعيضيللاناف«هنيدىلعةيشخحكت

موهئادأىلعردقوأهبصوملوءافوهلكرثوأهفوبلوتالفرسوأهفسيف

لمتحيفتاثيسلاوتانسحلابصاصقلاعقيىتحةنجلانعهبحاصسبحباذهفهفوب

مهنالربظألاوهوميجلايفماعرحبلاديهشيفملسوهيلعهللاىلصهلوقنوكينأ

همزعناكوءادالايطرفي1:نادانمىفنوكينألمتحيو.نيدونيدنيقرط

.ذغأنعدسوهيلعهللاىلصلاقدقو.هبحاصىلعلاملافالتإالءادألاهتينو
يراخبلاهجرخأ«هللاهْيلَتُأاهفالتإديربنموهنعهللاىدأاهءادأديربسانلالاومأ

نعملسمىورامىوقأوًادانساهنمىلعأونيلهدانساىفةمامايبأثيدحنأىلع

لكرفكيهللاليبسىفلتقلا»لاقلسوهيلعهللالصيبنلانأورمعنبهللادبع
لاقالجرنأةدانقونأهاوراماذكو.رحبنمارصخبملو«نبدلاالاءيش

هللالوسرلافياياطخيعهللارفكمأهللاليبسيفتاتناتيأرأللالوصراي

ريغلبتمبستحمرباصتنأوناليبسيفتلتفنأممن1لوهياعلاىلع

للاليبسيفتاتقناتيأرألاقف«تلقفيك»كُتبهللالوسرلاقمث«ربدم
بستتحمرباصتنأومعنسوهيلعهللالصهللالوسرلاقفياباطخىنعرثكتأ
«كلذيللاقليربجنافنالالاريدمريغلبقم

.اج»رمعنبهللادبعيندحلاقديزنبباجنعةديبعوأرتعييرلالاق
ليبسيفتلئقناهللالوسرابلاقفبلالوسرىلالجر البتمابستحمًاراصشا

ىلصهللالوسرهادانلجرلاربدأالفمعنلاقياياطخىنعهللا.رذكيأربدمريغ
اذكنيدلاالإمعنلاقفهلوقهلداعافتاقفيكهللاقفهليدونفلسوهيلعللا

ُِّمالسلاهيلعليربجيللاق

نايضرقيدصلاركبيبأنبنمحرلادبعنعحيرشيذاقلانعربموبأجرخو

لوقيفةمايقلاموينيدلابحاصوعديهللانا3لاقٍلسوهيلعهللاىلصيبنلنأهنع
؛
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نكلوهدضأملبرالوقيفملاومأتبهذأمفسانلاقوقحتعضأميفمتآنبااي
حجرُتفمويلاكنعىفقنمقحأانألجورعلوقيفاقرحوأاًقرغاماتبصأ

يفنوراهنبديزملاقو.قرطنمهاور«ةنجلاىلاهبرمؤيفهناثيسىلعهتانسح

ثيدحنمبيرغوهو«لقثيفهنازيميفهعضيفءيشبللاعتهللاوعديف»هثيدح
ىنيوجلانارمعيبنعىسوميأنبةقدصهبدرفتحيرش

ةنجاهلليقامتارىوأملاةنجىفمهلكنينمؤملاحاورأناءاملعلاضعبلاق
ابميعنبنومعنتيفشرعلاتحىهونيئمؤملاحاورأابيلاىوأتابلالىوألا

شرعلاتحبروننمليدانقىلايوأتوحرسنةنجلايهواهحرببطبنوسسنتيو
ىلوأمدقتاموىبطرقلالاق

لاقنادعمنبدلاخنعديزتنبروثانرمخأكرابملانبهللادبعيوردقو

نوفراعتيريزارزاكريطيفنينمؤملاحاورأنأىماعلانبورمعنبللادعثدح

ةنجلانمنوفزربو

روصنمىلأنبروصنمنأبيبحيأنبديزتينتدحلاقةعيهطلنباانربخاو

نيحيهنيأنينمؤملاحاورانعينربخأتلقفورمعنبهللادبعتلأسلاقهثدح
يفضيبريطروصالافلاقيردأالتلققارعلالهأايتنأنولوقتاملاقنوفوتي

نملةجحكاذو.ثيدملاركذوةعباسلاضرألايفنيرفاكلاحاوراوشرعلالظ
ءادهشلانينمؤملاحاورادارملانابباجيدقو.ةنجلايفمهلكنينمؤملاحاورالاق

.رضخريلفوجيفنينمؤملاحاورانأدومسمنباثيدحيفمقوهنامث
رئاطنمؤملاةمسنكلامثيدحيفو

حاورانعدوعسمنبنادعلأسهناةرمنبهلادبعنعشعمألاىورو

حرستشرعلاتحنليدانقيفرضخريطكهللادنعءادهشلاحاورالاقفءادهشلا

ابليدانقىلاعجرتمثتءاشثيحةنجلانم
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حاورانالوقيسابعنباعمسهنادبرىلانإنادبعنعةنديعنبأىورو

"ضخريطيفلوجنءادهشلانينمؤملا

نا»دلىلانعهيبانعكلامنببعكنبلنعبابشنباىورو

قباطمهلككلذو«ةنجلاراجشاىفقلعترضخرعطءادبشلانينمؤملاحاورا
هلاقرضخرمطفوجىفمهحاوزانأىورنمةياورنمحصاوهوكلامثيدحل

١ىبطرقلاركذكراكذتسالاىفربلادبعنبرمعوأ

مزابهنألربطلصاوحىفلاقنمْلوقءاماعلاركنايسافلانسحلابألاقو
:لدعلقنبلمحيحصيفاهنالةحيحضصةباوزلاىطرقلالاق.اهيلعقييضتلاكلذنم

ىلامتهلوقكرضخربطفوجىلعيأىلعىنممييفنوكتنازوجيفلدعنع
رهظلاىسينازوجبو.لخنلاعوذجىلعيا(لخنلاعوذجىفكنبلصأل)

ادجنسحوهوىطرقلالاق.قحلادبعدجوبأهلاقهيلعلمتموهبطيحموهذاافوج
رئاطوهاماهنمتابجىلعمعنملاحاصفالاباتكىفميهاربانيبيبشّركذو

لصاوحىفيوأياماهنمورضخربطلصاوحىفوهاماهنموةنملارجشنمقلعي
روصىفوهاماهنموةنجحلاروصنمروصصاخشاىفوهاماهنمورزارزاكريط

اهنمواهروزتاهتثجىلاددرتيوحرياماهنمومهلاعاباوثنمملقلخم
ليئاكيمةلافكىفوهامكلذريغنمونيضوبقملاحاوراىقلتيام
نعرابخالاممجينسحلوقوهومالسلاهيلعمهارباةلفكىفوهامهنمو
زعالاومفادت

اذافةنجلاتلخد»جلعىنلانعرذىبانع(نوسخلاوسداسلاهيبنتلال
ةنجلايفنا»لسوهيلعللالصهنعو«رفذالاكسملااهمارثاذاوولولابابقاهيف

فوطينمؤملالهأاهنمةيوازلكيفاليمنوتساهضرعةفوجمةؤاولنمةميجل
نيرخآلانوريآلمهيلع
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ةنجلانولخديةرمزلوا»بهللالوسرلاق4نوخلاومباسلاهيبنتلال

قفاىفممدشأةروصىلعمهنولينيذلامثردبلاةليلرمقلاةروصىلعىتمأنم
نوطخشالونوافتيالونوطوغتيالونولوباللزانمكلذدميم2ةءاضاءامسلا

نمتاجوزدحاولكلنععلاروحلامهجاوزاودوعلاممرماجموبهذلامهطاشما

ايندلاءلعتلظانهمةأرماناولوابللحءارونمنبقوسخمىربنيعلاروخلا

ايندلانمرمخاهسارىلعراملاوحيرهتاللوضرألاوءامسلانيبامتءاضالل

ثالثءانبانواحكمدرمدرجةنجلالها»سوهيلعهللالصلاقو«ايفامو

:«مهءابشىفيالةنسنيئالثو
ايندلالهألادبةنحلاىفاممرفظلقيامناول4نوسخلاونماثلاهيبنالا

هراوسادبفايندللملطاةنحلالهانمالجرناولوتاوامسلاوضرالاهلتفرخزتل

نأ»لسوهيلعىلصلاقو.موجنلاءوضسمشلاسمطنسمشلاءوضسمطل

هللالصهنعو«ةجوزنوعبسونانثاومالغفلانونامثليذلاةنجلالهاىندا

رفذألاكسلااهطالملعجوةضفنمةنبلوبهذنمةئبلةنجلاهللاقلخلوهيلع
حلفادق)تلاقفيملكتامللاقمث هنعو«كولملالزغمنمكالىلوطلاقف(نونمؤملا

لهاىندادلسوهيلعهللالص رصقوبهذنمرصقروصقةعبسهلنمةلزنمةنجلا

راصبالاهكردتالرصقوتوقابنمرصقودرمزنمرصقوردنمرصقوصفنم
«هللاالاهملعيالامروحلاوللحلاويللانمرصقلكىفشرعلانولىلعرصقو

فلافلاىفبكربيذلاةنجلالهانمةلزنمىندا»ملسوهيلعهللاىلصلاقو

واؤلنمةبقهلبصننوةنسفلاةريسمهررسوهميعنوهتانجىلارظنبوهمدخنم
ملعاهللاو«ءاعنصوةيباجلانيباكتوقابودجريزو

ضناسنيملاسلاق
املأسيارعملافزامكالمااهفزتنانجلاىلانيميلااولواو
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اهلاضفا.هلْضفنماهل:تفبس ةداعسواهمرةمحربتلخد

املالنإتزرمتواهتارث تلذندعتانجىلاتقيس

املاجلاخلارباملقوش.امماوبأىلعةقرشمرولا

اهملتقاتطقاتفاهبارنا اهلازخاهئاوضرىلعاوعرق
املشأمهدنعنماهيقاو.ةداشبوةيحتبمهتتلف
اهملمحمباطوجتفاخمتعشق اهناف_.ريثمآاهواخدالاق

امهلالحىندملالوطمهاراد.اونطوتواقبلاجردىلعاوقرف

يمرضحلانابلسنبسيقنبميهاربالداملامامالالاقو

ادكمقوشلانمانوزحمجيرف ادرغواحبصكيألاماجىنغت
ادعصممفرأسودرفلانملحن بعاكروحلانمركبةجارجرا

ادلوموالمحوًاًثمطالواقانعتاراهمبابشلاتاراضنبتهز

اديأتوةجهيهيفمظاعتاهشمودويلاصفتدعاذا

اددوتفطلبريراوقايلااوملسأواهيلع.برادلوفوطو

ادرعمًاذيذليفاصلالسعلاىلا.ةذلرخلاونابلالاوءاملا"نم

ادهمهارترضخرقبعىلع.لمانأهعضتملريرسقيوف
ادجريزحولتناباهيمللرظاونامهلأرامتائرغيفو
ادعقمقدصلادمقميفاملناواهراجنملاوكاملاكلمناف

.ادتفبواحاورايفاهلوحببناجلثنمكالمألاوليرعجو

هلندعهللاقيبهذنمرصقةنجلايفلبق4نوسخلاوعساتلاهيبنتلا)ف
نمنيامنيبربرسىلعنوكيهللايلوناوبابفالآةسبرأوناكرأةعبرأ
بهذلاىتءانموجابيدلاةيبقأميلعهسأرىلعمايقناملغلاونونكملاوللا

لوقيفنيملاعلابرنمالسرمالسلامهيلعةكبالملاينأتفنوطرقمنولثلخمنوروسم
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كذانكاوهللايلونمانانيألوقيفهللايلوىلعانلنذأتسسالوالابجاحلل

مموهللايلونمةلزنممهبرفاىلارمخحلالصبناىلانوركاذتبمهفىنيلييذلا

توقايلانمرمنمىلعسلاجهيلعةكسئالملالخدتفلوخدلابنذأيفًابجاحنوعبس

فرفريفرضخالايرقبعلانمطبيفضربالابطرااولوالانمةميخيفرمحالا
ىلعةبوصنمةكبرأىلعتكتم 'نادلولانمفلاهسأرىلعلسءلاورخلابةدرطمراها
مهلاولأءاثصيفمهفمراونأعامشسكعنادقاهقارشإيفرسشلاميهوجويحن

منتريصامبمكيلعمالسةكئالملالوقتاملوأفروشنملاؤاؤاكمهسلاجعيفمهثاثبناو
ادبأامهذلاثكالذىلعمهفىرخالاهبشنالةيدهكلملكدنعورادلاىتقعمعنف

عضومقوفيهوألانوريطبةنجلالهانأتوجر4نيتسملاهيبنتلا)ف
وأءارممالاةليلكلذىلاكتىبنلاعارصاكوأةكسالملاناريطكةعباسلاءامسلا

نمحرلاهللادنعنمباودىلعاهيلانوبهذيوأقربلاكاهيلعنوشمبملالسمهللمت
.نيقتملاةنجلاتفازأورشحلايفمهيلابرقتوأاهفالزاكلذفقرملاكمحول

سدقلاةرضحلوخدمحرلاروفغلاهللانمانوجر4نوتسلاويداحلاهيبنتلا)
الاممهالالقوهللادبشويسركلاةنآوباتكلاةحنافتازنأاممهللالوسرلاق

آلاءالؤهأرقيدبعنماميلالجوينزعولجوزعهللالاق.كلما لكبقعتاي

نيعبسمويلكيفهيلاترظنوهنمناكامىلعسدقلاةريضحهتنكسأالاةالص

«ةرذغملااهاندأةجاحنيعبسمويلكيفهليضقأوةرظن

مثتبأراذاو)ىلاصتوكرابتهلوقريسفتيفلاقهناكلامنبسنألاق
رانلايفرانلالهأوةنجلاىفةنجلالهأراصاذاىنعي(اريك(كلموايعنتيأر

ىنتئأوةنجلالهأىلإقلطناليرمجايمالسلاهيلعليربجلىلاعتوكرابتهللالوقي

هرمأاكمالسلاهيلعليربجقلطنيكلذدنعفلاقيدابعاهبمرك|سدقلاةريضحب
لاق.وهالانإالوهتافصتءظاعتوهؤامماتسدقتوهلالجلجليلجلاكلملا
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اهاياوزروديواهروديفدخلاةنجيهوىلوالاةنجلاىلامالسلاهيلعليرمجيضميف

اهروديفزوفلاراداهمساوةيناثلاةنجلالخديواهنمجرخيفاثيشاهيفدجيلف
ةنجاهمساوةثااثلاةنحلالخديواهنمجرخيفكيشاهيفدجيلفاهاياوزروديو

.ةعبارلاةنجلالخديواهنمجرخيفعيشاهيفدجيفاهاياوزروديواهروديف!غئلا

لخديواهنمجرخيفاًثيشاهيفدجبإفاهايأوزرودبواهروديفىوأملاةنجاهمساوض
جرخيفايشاهيفدجبفاهاياوزروديواهروديفمالسلاراداهمساوةسماخلاةنجلا

دجيلفاهاياوزرودبواهروديفةماركدلاراداهمساوةسداسلاةئحلالخديواهنم

رودبواهروديفسودرفلاةنجاهمساوةعباسلاةنجلالخذديواهنمجرخيفايشاهيف

لوقيوىلاعتهللايدينيبفقيىتحقاطنيماهنمجرخيفنيشاهيفدجبفاهاياوز
لجهللالوقيكلذدفنيشاهيدجأإفنانجةعبستفاطيباإطأتنأبراي

ةنجينهوةئماثلاةنحلايفيهلبرمجاهتافمتمظاعتوهؤايماتدسدقتوهلالج

مالعلاكلملاهرمأاكمالسلاهيلعليربجقلطنياهدنمفثيدحلابحاصلاقندع

ايفايلثمطقربلةنجهلودبتفاهاياوزروديواهلغديفندعةنجىلاالعولج
كالذعزنولامهنعهللايضرسابعنبالاق.هيمدقىلعفقاوكلماذاوكالذكوه

كاذدنعفلاقضرالاوتاوايسلاامَْشواملهيفامهيذلامضوملانمهيمدقكاملا

لوقيكاملانامثمالسلاكاملاكلذدريفكاملاىلعمالسلاهيلعليرعجملي

برلوسراناليربجانأهللوقيفلجوزعيبرةكثالمنمتنأنمليربجل
ليربجابهللوقيمثطقهتعمساممسالا|ّهميظعلاهللاناحبسكالملالوقيفنيملاعلا

هناحبسهللاقلخلهوكلملاهللوقيفنانجلانمليرعجهللوقيفتابقأنبأنم
لوقيفهذهريغنانجةعسهللاقلخمنليربجهللوقيفةنجلاهذهريغةنجىلاعتو

ليربجايكلذمدعكلملالوقيفناوضراَهنزاخلوقيفليرعجااهنزاخنموهل
املةنجلاهذهريغةنجىلخىلاعتوكرابنهللانانظأتنكامهلالجويرةزعو
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هللوقي.اهدنعفديرتاموليربجاينكلوتاماركلاوميعنلاوتاريخلانماهيف
ذنعفسدقلاةريضحبىنيتأتناكرماهلالجلجةزعلابرنامالسلاهيلعليربج

نمحاتفمفلاةثامهنمجرخيفءافحتفيكلملانامثةعاطوًاعمسكلملالوقيكلذ

ءالؤهدخليربجابهللوقيوتوقايلانموقيقعلانموناجرملانمودرمزلا
ةريضححتفيومالسلاهيلعليربجاهذخايكلذدنعفسدقلاةريضححيتافم

راجشالاونئادملاوروصقلانمهيفوماعفلاةثامهلوطرضخأاجرمىرمفسدقلا

لوقيفكعماهلمحمنموليرعجايكلملاكلذهللوقيفىلاعتهللاالاهردقلعبالام
تايلكلاهذهباهلمحمفوسكلملاهللوقيفميظعلايلعلاهللابالاةوقالولوحالبانا

مدقتيمالسلاهيلعليرمجنامثابلحأانأويلارظناليرمجهللوقيفليربجاي'
عيمجواهرابماواهراماواهراجشاواهروصقواهنئادمواهراوساباهلمجيواهيلا

كلذدنعفلاقنمحرلاشرعوندعةنجىلااهبيعتنيىتحكلذكلزيمواهيفام
دمحأيكتوصىلعابدانوةنجلاروسىلعدعصاليربجايىلاعتوهناحبسهللالوقي
قلطنيمثلاقنيلاعلابرةفايضىلانيلسرملاوءايجنالارئاسوكتمأوتناله

يدانبوةنجلاروشىلعدعصيولجوزعليلجلاكلملاهرمأاكمالسلاهيلعليربج

نيملاعلابرةفايضىلانيلسرملاوءايبنالاعيمجوكتمأوتنالهدمأيهنوصىلعاب

.ةعبراوينفلاةثامهعمبكريوقاربلابيرتهللالوسربكريكلذدنعف
الطةلبوطتانقسأرىلعناتهسأرىلعدوقعملاءاوللاويبنفلانورشعو
ىلاعتوهناحبسهللاىدينعباوفقيناىلابكبهللالوسرمهبريسيفماعفلاةئام

كتوصىلعابدانوةنجلاروسىلعدعصاليربجايىلاعتوكرابتهللالوقيكلذدنعف

مالسلاهيلعليربجلثتميكلذدنعفلاقلجوزعهللاةفايضىلااوملهةنجلالهأاب
زعهللاةفايضىلااوملهةنجلالهأايهتوصىلعابيدانيوةنجلاروسىلعدعصيو
ىمقأيفناكنموديعبنموبيرقنمهتوصعمسيفكلامنبسنألاقلجو
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لويحلاوتنبلاىلعنويكزيمثروصقلاوفرغلانمنولزمنيكلذدشعفنانجلا
رحبلاءادهشليريجتودعمسإىحىلاعتلايدينابومعيناىلانوريسرو

٠هناحبسهللايدينيباوُقَقَيناىلانيرئاساولازيملوروننمبكارميفنوريسيف
يرادزويدابعبابحرمهؤامساتسدقتوهلالجلجهللالوقيكلذدنعفىلاعتو

ميجدجستولبهللالوسردجسيكلذدنعفىتبحملهاويئصاخوينايضأو

-سدقلاةريضحىلااوضميناىلاعتوكرابتهلللنذأيمثلجوزعهللتاقولحمل

ةناماهلوم,ءارضخةجرميفكلذكنوريسيوىلاعتهللاهرمأامنولثتميكلذدنعف

هيلعنورميفماعفلاهلوطرضخالادجريزلانمرصقىلعنورمبمثماعفلا

نورميفماعافلالوطرضخالاتوقايلانمرصقىلعنوريمثرصبلاحماك"
ماعفالآةثالثهلوطضيبالاٌؤاؤللارمرصقىلعنورمبمثرصبلاحلكهيلع
نالاةمإرأهلوطرمحألاتوقايلانمرصفىلعنورك3رصبلاحلكهيلعنورميف

ةسمخهلوطرفمصالاتوقايلانمرصقىلعنررميمثرصبلاحلكهيلعنورميفماع
هوطقرزالاتوقايلانمرصقىلعنورميمثرصبلاحلكهيلعنورميفماعفالآآ
رمحألانايقعلانمرمقىلعنورميمثرصبلاحماكنورييفهيلعماعفالةتس

نمرصقىلعفراورجمثرصبلاحماكهيلعنورميفماعفالآةعبسهلوط
رمقىلعنورميمثرصبلاحماةيلعنورميفماعفلاهامهلوطءاضيبلاةضفلا
كلذدفرصبلاحملهيلعنورميفماعفالاةعدتهلوطرمحالابهذلانم

هللادعأامنوريفابنولخديفةنسفالآةرشعاهلوطسدقلاةريضحمهلودبت
نوجرختمهناماًادبأىذباليذلامادلاريخلاوميقملامبعنلانمىلاعتوكرابتمهل

كلانابثكىلعورباتنملاويءاركنلاىلعنودلجيفمحرلانمحرلاشرعدنع

٠يصاغويفايضأويراوزويدابحباًبحرمىناعتوكرابتهللالوقيكلذدنعفرفذالا
اهلوطءارمحةتوقاننمةدئاممدقيكلذدنعفةدئاملامدقبوركابينبحملهأذ

ٍ4
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الومناصاهعنضامورشالوعدصالولصواهيفسيلةنسفالاةرشعاهضرعو

مهيتأتمثةماقعلاوةردقلابتناكينركهتردقتاجليلجلااهللاقشقااهشقن

نولنوعبسةفحصلكيفرانبسمامماعطاهيفةضفوبهذنمفاحصبةكئالملا

.ىرخالالثمةمقللادجبالىتحةميظعةذلةمقللكلنودجيفرخآلابنوالاطلتخيال

ءايبنالاميجممالاميمجناةرخآلاوايندلايفمهبهللاانعذنءاماعلاضعبلاق

يمأنيبويندبقرفاللوقوًاصوصخهتمأعملكأييكبدمانديسالامدحو

نماهلقنيفهيفيفةمقللالخدتللجرلانأىتحىلاعتوكراتهللاءاشامنواكًايفلاق

ينالفلانوالاىلعالاةمقللاهذهنوكتنادبرأتنكاملوقيوقدشىلاقدش
نوالاكلذمعطىلعهيفنمةمقللاريغتتكلذدئمفلاقايندلاراديفهناكيذلا

للاثذابنوكيفنكءيشلللوقيلجرلاناكلامنبىنألاق.لجرلاهدارايذلا

لهىتكنالمابىلاعتوهناحبسهللالوقيكلذنماوغرفاذافلاق.ىلاعتوكرات

يراوزويدابعبًابحرمىناعنوكرابتهللالوقيفانبرايمعننولوقيفيدابعاواكأ

يدابعاوقسايئكشالمابىلاعتوكرابتهللالوقيمثىتبحملهأويتصاخوينايضأو
.نورشيفلسعورخخونبلوءاماهيفبهذنمباوكابةكشالملامهيتأتكلذدنعف

نمرهنونبلنمرهوءامنمرهنراهنأةعسنةنجلايفاولاقمهناءاملعلاضعبلاق
نمرهوليبسلسنمرهو:ليبجبزنمرهنوروفاكنمرهلورمخنمرهنولسع
نماولكسأامنعبججمضومابارشلاكلذنماوغرفاذافقيحرنمهنوميقست
ىلاعتوكرابتهللالوقيكلذ"دنعفرفذالاكسملاكاقرعمهنادبأنمحشروماعطلا

حرمىلاعتوكرابتهللالوقيمثانبرايمننولوقيفيتكنالمايأىدابعاوبرشله

.ىلاتوهناحبسهللالوقيمثيتبحملعأويتصاخويفايضأويراوزويدابهب
ةللكمبهذلانمباوكابةكنالملامهستأتكلذدنعفيدابعاوبكىتكئالما

اوفنمدولنايفلاومضخألادجرباورهولاورد نمتايلعوةنلامك



(١١)

كلذنماوغرفاذافمهسفنأيهتشنامكلذنمنواكايفقربتساورضخأسدنس

هناحبسهللالوقيمانبرابمنولوديفيدابعيكفلهىلاهتوكرابتنالوقي

.ىلاعتهللالوقيمثيثبحملهأوىتصاخويفايضأويراوزويدابعبابحرمىلاعتو
ةلوقسمناولالاةفاتخملاحبةكنالملامهستاتكلذدنعفيدابعاودك|ىتكمالماد

'.ىرخألاهبشتالةلحلكوةلحفلانيعبسمهنمدحاولكلنودكيفنمحرلاروني
ةلحفلانيعبسىلعنضبةيللجرلاناهتردقبينثمبيذلاعهللالوسرلاق

ىلاعتوكرابتهللالوقيكلذنماوغرفاذافعانعنلاقرولعضمضياك

ًابحرمىلاعتوكرابتهللالوقيانبرابمعننولوقيفيدابعمتيدكلهىتكنالماي

يدابعاوجوتىلاعتوهناحبسهللالوقي:ىبحلهأوىصاخوىراوزويدابعب

دجرزلاوتوفايلاورهوجلاوردلابةعصرمنا>بتبةكلالملامهستاتكلذدنمفلاق

ةدحاولاهبشتالةتوقانكرلكيفناكرأةعبرأهلناجرتلاكلتنمجانلكو

نوارةيفيدابعمْجوتلهىتكلالما»ىلاعتهللالوقيكلذنماوغرفاذافىرخالا

يتصاخوينايضأويراوزويدابعبًابحرمىلاعتوهناحبسهللالوقيمانبرايمعن
مهتانكلذدنمفلاقيدابعاواخلخىتكنالمابلجوزعهللالوقيمثيتبحملهاو

لاقنيقاسلافاصناىلااماولخلخيفنداعموةضفوبهذنمليخالخبةكشالملا

اوغرفاذافماعةئامسجخةريسمنمهنينطممسيفطيلاخلاىلعلاخلحلامقواذاف
معننولوقيفيدابعمتلخلخلهيتكلالماىلاعتوكرابتهللالوقيكلذنم

لهأويتصاخويفابضأويراوزويدابعببجرمىلاجتوهناحبسهللالوقيمثانبراي

ةكشالملامهبتأتكلذدنعفلاقيدابعاورو.يتكنالمايهلالجلجهللالوقيمثيتبحم

اذانقفارملاىلاميلوبليفرهوجلاوردلابةلاكمقربتساوبهذنمرواسإب
معننوأوقيفيدابعمتروسلهيكنالمإبىلاعتوهناحبسهللالوقيكلذنماوغرف

لهأوىتصاخوينايضأويراوزويداعبًابحرمىلاعتوكرابتهللالوقيفانبراي
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ةكئالملامبيتأتكلذدنمفلاقيدابعاومتخىلاعتوكرابتهللالوقيمثيبحم

ةرثعبماهنمدحأولكاومتخيفرهوجلانمابصوصفضيبالاولولانمماوخب

باتكنمةياةردقلابوتكمهيلعوالامناخاهيفاموعبصأيفمئاخلكمتاوخ

نينمآمالسباهولخدالوالامتاخلاىلعبوتكمةنجلايفمهاقب|ىلعلدتىلاعتهللا

هللدخلاثلاثلامتاخلاىلعونبدللاخاهولخدافمتبطيلعمالسيناثلامناخلاىلعو

نولمعتمكاهاهومثرواىتلاةنجلاثالتمبارلامئاخلاىلعونزحلاانعبسذايذلا

سداسلامئاخلاىلعوميعنوتانجيفنيقثلانابوتكمسماخلاماخلاىلعو

ىلعهدعوانقدصيذلاهللدحلامياسلامتاحلاىلعومتربصامبٍكيلعمالسبوتكم

ىلعنيئدكتمعساتلامتاخلاىلعونولكأتاهنموةريثكةهكافاهيفكلنماثلامتخلا

نيجرخميابنممهاموبصناهيفمهسعالبوتكمرشاعلامناخلاىلعونيلباقتمررسم

نولوقيفيدابعممتخلهيئكنالمابىلاعتوهناحبسهللالوقيثلذنماوغرفاذاف

يتصاخوينابضاو_يراوزويدابعبابحرمىلاعتوكرابتهلفالوقيمتانبرايمعن

يفربطتكلذدنعفيدابعاوببطيتكنالمابلجوزعهللالوقيمثيتبحملهاو

قلالخلاسوؤرىلع.ترورمطيمثرهنعلاوكسملاريداجايفنوسمغيفرويطةنجلا

لوقيكاذنماوغرفاذافرينملاوكسملاكلذمهيلعنورشنيومهتحنجابنوضفنيو

لوقيمثيتبحملهأويتصاخويفابضاويراوزويدابعبًبحرمىلاعتوهناحبسهللا
هلوطءارمحةتوقابنمارينمنومدقيكلذدنعفلاقرعنملامدقبورزتابلجورعهلأ

نكةردقلاهلتااقلبراجهعنصامماعفلا ءادنلاباذاوربنملابصتلاايفلاقناكسف

ميهاربدعصيكلذدنعفلاقفحصلامهيلعلتاوربنملاقراميهاربااييلعلانم

لاقاهرخآىلاهيلعتازيتلافحصلامهيلعولتيمثربنملاىلامالسلاهيلعليلخلا

غرفاذافهتمغنبيطوهتوصنسحنمنوذذلتيونوعمتسيونوبيطيكلذدنعف

لتاوربنملاقراىموماييدابعبابحرمىلاعتوكراتنالوقيمالسلاهيلعمهارأ



(٠7):

_يتلاةاروتلاولتبوربنملاىلامالسلاهيلع.ىمومدعصيكلذدنعفةاروتلامييلع

ىلاهيلعتارا قرادوادايىلاعتهللالوقيمالسلاهيلعىسومغرفاذافاهرخآ

روبزلاواتبورنملاىلعمالسلاهيلعدواددمصيكلذدنعفروبزلامهيلعلتاورعنملا

هتوصنسحنمنوذزلتبونوعمت-؛ونوبيطيكلذدنعاهرخآىلاهيلعتازنايتلا

ثماومتامتوصنسحمالللاهيلعدوادلناكسابعنالاق.هتمغنبيطو
.ىسعابىلاعتهللالوقيمالسلاهيلعدوادغرفاذافمقاميعنلانمذلأمدنعناكو

مهيلعوابومالسلاهيلعىسيعدعصيكلذدنعفليجسالامهيلعلتاوربنملاقرا

ةتوصنسحنمنوذذل:بونوبيطيونوعماسيفهرخآىلاهيلعلزنايذلاليجمالا
لتاورعنملاقرادممايالعولجهللالاقمالسلاهيلعىسيعغرفاذاوهتمفنبيطو

هلثماوعمبملتوصبايرطاضغهيلعلزنأيذلانارقلاًارقيفدعصيفناآرقلامهيلع

0اتاماكلكلويعتنيالنانوعماسلاىثمتيواوعمسيناوطق

ايندلايفزوفلاوةداعسلابمثلاهبوجرتيذلاباتكلااذهىعتا

يلعلاللابالاةوقالولوحالوىرحأانلةجاحلكحاجنبنوكيناوىرخالاو

لسوهبحصوهلآودمانديسىلعهللاىلصوميظعلا

ةرهاقلارصةبرجه1348ةنسيناثلاىداجلئاوأيفعبط

هئلؤملاعدفباتكلااذهيفرظناءرماهللامحر

اًضراونارّمغلاب
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مارالسس
سودمياديسىلعللالصو

اهريجتتنأويسفنىلعيهشلئافانأىذتلاب.يلزجدْنَحلاكل«

اهريفخموسلكنماهلتنأأفانرلانمليزجلاماقلاملووسوا:

اهروجأسوفنللق>كدتمفًالقعمكسالفرادىفالىوتو١١

اهريممبحلكنماهلتنأو(رماسمتكاوسبلطأمليناف»«

اهريفخت"لجالاٌرادلاكلكىلااهتمكيلاالاْبلْتِجَألوا«
فصواوممتساف4 اهرورسايفراربألللزانماهتمنونانملا

اهريصماهيفوايفَةَمَلُمممهولقومدابكأاهلاهيا
عيسىقَرْشُأفالاقتلافواهالجبولق«« -اهرونتاوايسلا
اهرورغةايحالمِيلتْحيلومهردامدفعهللاور"لاجر؛"

اهمهيلعسفننمفاحتملوانمرلاوةوواقتملاءاوطءافهالجر«
اهرودصواهبافدنعقالانوماياّبحااياومالاق«

اهريممجسودّررفلاىفلئاقعهاوسيدنعنيلعرادجد

اهريرقرونبعهلت.!١الكوأسوغنلااهيفاتنهتشلام
اهزوسهللاةملرلنمهبفحيأالمقمهللاةوفصايماكلنيته

اهأريرسوردتنمٍىلاكئالملالجلاىذنمروز«
اهرونسمشلالعوهزميموافمهميعل_سوبيالدرثم لواقم+



(؟؟7ل))

اهريحتسيمهيشمِقهلز>مهللغيالخومهيأةروسم٠

اهروذشاهتمكلابةلمقمدجزوواولنممهتدلالق٠
اهرو0اهنتراقاللياسومشميهوجدومهطارأيفباسحيو١١١

اهروثاهنمكسللابةلامملمروعمهنم”رُئلابهكوكشمو

اهريرصواهحيبستاورطخاذامهللاعنبمهيِقمهنرطلوال

امرمهلاقش٠٠ اهرزوسحاهنمقربلاضيموذربباوكنعال
اهأروتفواهحتمناهيفددرتاهئوفجاهنمغادتسألاةبرقمم

اهرونةلهالاوافلا"زتونامتامدحيلولاسأرىلعموق٠

اهروسيايفتستلماجازميتجرمرادتخلانماساكاونوطامي©
قوفأطولع« اهروهظواهوشحنارفعإلانمدئاضنربرتلا
اهروحلساهيلعودبتاقريقساوسالشسوورحنماقطلومجسو«
اهروححودجنماهقئانتءىلالبةموظنمةللكم«
اهرومتهيلعىرجنهيئاوذ؟تاسرأربتلانمجاتهسأرلعاده
اهربكورئرألاطبراًهيئاقحاميلحرولاوناجّرملانمقونوا“

اهروفكواَهجاَرْسُأبهذنموتمجلاردلاوتوقايلانمليخو«
اهريسمواًهعطقماعمفلأهزكيانمةعاّسيفهبريطق«

اهارئبمواهرشأاهيلعيمدلتملدلماةنجيفةناورىلا«
امدوواهراجشأهبوهالوريثع0كمانابماكأهمطيح0

اهروثسريرملاوًالالت,رونبٍدجرَيزوواول"نماهئرباتم«
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اههقحرلاوندقالعاهئابقوٌزلؤانماهنييااح

اهارودوروصقلافيباهيعالمالزانمبتانجذيعال٠١١

نمتتسروصل١# اهزوهلاواشرفابيفءقلالعىوحلاىفهلاةرذة

اهرئوطسهنميضملانارفملانماملادحوريننماهناوبأ4

اهروبظرفحٌءارمحفرخهلدرمزرصنيلمبأبوا«

امربو|نمردلابةلطكمدج"ربزودجنمهنرسأ0

اهئربصب"الاراصباللاىلعقدممولبارسلالثمءادعاوق

اهريثمتهنويلاىشديهتاوامسخسارفسُمخضرعيفسلبهل١٠

اهئودتسيواولنمكيالةبنقهللاةحرنمهحطدللعد

اهريظنكانمثرمالباصمتاورءاملظلاايفامدي"دايم1

اهريمغنارفعإلاواهقلادحت"تاماكتوتشنأدقبهنمو4#

اهرومختكانهداوعأريغىلع'تءرتداهراجدأةشارعم6«

رتوقاذلانمنفسو٠ اهرودصقواباخماهيلعٌّنحلسلسرق

اهروشدقنيحدلاولأدهشلانماهركسلانمدذأامانيحو

اهروذواهتانأٍِّهذنمواوتمترخلتبالثكريطو١ك

اهريفاهتسُملابلقمادامنرتروصقلاتالتيفمجرا

اهريدقوالوشمىهتشأاماذاامقأوةئاوالكلتىلعليمت«
اهريضذوامارتمىاعرمفىباطأنملكهلايلوايلقتاد»
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ايبيساليسساس بوسيسِبببسببسسسسِس بليس

يفو اهردغواهرهزاهنميسحويعتارمتاطناوضرلاةضور

ةنجل؟«١ اهريرسواهجاَتاهنمسردرفواهنمْرَعتاومَسلا#دع

اهرزرمتح7ٍِْك1اًمناكنايل|كلتاهماحا0 اهروُعَمكانروُثاكووئكتسموجربوراَؤل"نماباداتج«

تنرشلأكدمسملاوبطرلاننارفعأإلانم.«
امهروُأهللاةمحرنمرّدقىلع

اهزودخايتوراكنااا"عماواسوللاليفطلدارخآ

اذا٠ راجشااهكحاضتأاهرصةنحصينداَرْوحتمسك اهرويطراه
اهروُفلساهنمإداخلانانجبءاضااهماثلواهونع"ترفسأولو«

اهرودنمجاجالارحبتبطلةلفترحبلاةّجليفتلفتولوه٠

نودتاسرأولو«» اهزوطجمنيقفاملانيبيطلةاؤفءامسلا

اهريفحلهيلعدرٍوشاعلتممربقلاةماِظقتسللواو١

.اهرؤتسدانلايفاهنمزقرشةمبلالمليليفتربلو

اهروحنسوبدشلالاثمأافئاصواهليلمحتيشمللتضلولو«

اهروفكواهلناحبرُرباَتَمهدنعرطبعلاكرشاٌرطع-نامحبو«

اهروفخماياداهيلعماتواهرشأعوضآروفاكةلال٠+

اَهًروطسحولترئايعباتكرصضايبلاقاوفاهرحتىلعيح

اهربجمهيساءىماجلامئاصللو(مكارليلامئاقلإانا"لوقت



--(؟!٠)
<ورو٠7٠.-ٍِ_عاب

اهرزورعرورغللةءدمجبملوهعاطبهلالاىضر|يذلاانايي

.-0ً٠٠ْماب٠2«+.-1.
اهربوىفلافطاع+راحببعءارو>رمودرفدلاةشجقير68

ارو0١و*سسمراو*م2ِ

اهرفدلرييملاضرالعلوسإمباودفاانورشءلجزاهل«
0(هه,..ِِء..عم ِر2ِّ«+

اهربر>ويلحاهتملبلهلمكدسملابرتتادشماماذا«

|امام012َ-١ِ

اهّروطخنارفءزلاتارتيفايلةيشمليفلاوفالاةرشمب«
2ِء08١.._-7س-_-و.

ادوصقبقجاينالاهيباياولو>فئاصوفالامراوّ

ء0ٍ:"ًّ-:ميي-.

اهرزوهمسوفنلاوديغراكو:هذهكرتاورمرادكلتالاحح

0<0ٍِ2ٍِِ".ل2

ادرويصوأودلجالآسادلانمابةانعقطبالركبءارالعو(٠

مرزخ7-0.ٍٍجداقانامك
امروعونإيىحاه"لابوىودملانعدعلمزعادتدكنام

لاا
اهروفتَلذوتاذدتءاطذإفهمالعجراكالاسفنلاامف6

نفِ-اريًَ.و7وهس اهريختستاهريثسفنةكلامفةفاربداشكلاليسانطوف«
0ِ:و.ًِّ

اهريفسواهلدهمىدهلاءىندمحممانالاريخلعلصو«4
7:ِو7مم5١٠"
اهروغغنواهنرهيلعلصورادرلخ|هئجيفرنوط0

(تما)





عاديالامقر
افش





ةعابطلاوديلجتللردككاسل
16841:تةرهاقلا نيدباع ىوماربلاعراش١




