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؛رهدلاةبوجعأنوكلااذهىفىرشبلادوجولالعجىذلاهللدمحلا

لاعفألانمكلذىوساملمجو«ركذللاةدلاخاهناذىفةحلاصلاهلامحألعجو

بجاوبهفدرأو؛هلالحلبحبادمحهدمحأ«ركفلاةريحولقعلاةربع

هباحأىلعو؛هلآودمحمانيبنىلعاسأو©لصأوهلاونىلعركشلا
.رطقلكىفهلاصخنسحبنيجوتملارغلا

نعلابةيضابألاخيراتريرحتلقىدوارتىسفنتلازامهنإفدعبامأ

اذهبماوذخأنيذلاةداسلاكئلوأقوقحمامايقزاجحلاةيضابأو«تومرضحو

اوعراقولطابلااوعراصف؛«هتمدخىفناهوزعامباوحضو«حيحصلابهذملا

ليقاكموقلاخيراتنإثيحنمنكلو«ةمألاةروجو«داسفلاولالضلالهأ

؛ةينعراتلااياضقلاىفًاصوصخهلاجرهببيصأىذلاروصقللرصبيالوركذي

مزالامةيهقفلااياضقلااوطعأامكاهلابجاواهوطعأو«اهقوقحاهوفومهنيلو

لهأةيقباهّنعزجعينأداكيةمدخنيدلاىفهقفلااومدخف؛مزليامقوفو

هللاهرىملاسلامامإلالاقدقو«تعيضأةينمراتلاقوقحلاكلو«بهاذملا

ةيخمراتلاقئاقحلاةعاضإىلعفسأتو؛لاقامماقملااذهنعنايعألاةفحنىف

خيراتلعجيف؛هللاهقفونأهدهجلكبمارملااذهلواحمهنأهللاهمحرركذو

نامعوقارعااوزاجحلاىفبهذملاخيرأتو«صاخباتكىفةفاحصلا

ىفاذهانرصعلإةباحصلادهعنماهريغوناسارخوبرغملاونملاو

ساننلتلجعف«لوطيءىشكلذنأتيأرمت:لاق«صاخباتك

.ةينامعلاةريسلا.



بسحىل#ةرسلاىقابهللاءاشنإتلعجةحسفلجألاىفناكنإولاق

فارعلالهأةريسو؛درقمدلجىفةباحصلاةريسلعجأف؛تركذام

٠هادرفمدلجىفبرغملالهأريسو«درفمدلجىفناسارخونملاو

دهاشتاهنأك«ةايحلاملاعىفاهيلإراشملاةيضابألاةمألازرتتكلذبو

نعثدحمناساخيراتلانإف«اناهرباهلضفىلعاهملانعأنوكتو«انايع

ىناثلاهرمعوههتومدعبناسنإلاركذنإلاحلكىلعو«اهلايجأىفةمألا

:لوقيثيح'ىنتلاراشأىذلا

لاغشأشيعلالوضفوهتاقامهتجاحوىناثلاهرمعىفلاركذ

قئاقحراهظإىفهعسولذبنمث--هللاهمحرمىللاسلامامإلاناكو

لكبتءاجو«نايعللاهلهأونامعتزربأنايعألاةفحننإف«بهذملالهأ

ىغبلالمهألاعنأو:ناعإلالهألامعأنعتبرعأو؛ناطلسوكلمومامإ

اهياعنسحتسيوأنسحبةدئافدافأدقفًافطاخاثيدحتناكنإو«نايغطلاو

.اريخمالسإلاةمأنعهللاةازجف؛توكسلا

ةملكلاىنعملكبهيلعىضقو«هباحصأهلأموقلاخيراتنإثيحنمو

ناكءىشلد"تمدعأف«ةيضابألاناكمتلحىتلاطاهرألاىغب

نامعنمملاعلاىلعببنتتاحفنتيقبامنإو؛عاقصألاهذهىفةيضابألل

ءالؤمخبراتحبصأو؛ىضابألادوجولاشعنتاحورتيقبف؛برغملاو

+هلةقرقحالىذلاىلايحللاءىشلاك

نمابصلادهعذنمىسفنىفاتباثلزيملوىتركاذىفرقامىلعءانبو

نبانأو؛دسحلاىفضبنلاكرحنكرحتيلظةنوألاهذهىفو«ددصلااذه

؛هركذبجاوىثثعبيوهرشنبحىمدقي؛ماجحإومادقإىفهتاكرح



اه©

:لق+1هنكلو64اهنعذخألاحصيىبلارداصملامدعوهصومغىنمجحمو

ًارثأتم«هئانعىلعريصلاعمهيلعنوعلاهللانموجرأوقحلااذهببلاطملا

نألْمدنينأامويدبالمجح1نمو«مجحأبيهننم:لاقنملوقب

َنإفلاحلكىلعو:مومذمامهالكو6ريصقتوأروصقريحانعماجحإلا

فلكيال):كلذدعبماليالوهتقاطدحهلمعىفموقينأهيلعبجمناسنإلا

.(اهعسوالإاسفنهللا

موضهمناهممولظمةيضابألاخيراتوةبجاومولظملاةرصننأامسال

دنعالإىغتريالاضيأامهالكو«نوبغمومولظمهبشلفألاىلعو«ناهلسم

دقفاهخمراتتظفحةمأىأو«نوريثكلامهو«ًانأشخيراتللفرعيالنم

.اهفرشتاظفح

4خيراتلاريعنامع(انحشراتردصقفسيفمالكماقملااذه1انلو

ناسارخوزاجحلاوتومرضحونعلاقفىضابألابهذملاراشتنانأودبيو

دقعلاىنامامإىدنكعلاىبحنبهللادبعمايقنإف«ىرجهلانرقلالوأىف

نملااصوصخدالبلاهذبمةيضابألافكاذذإو«ىناثلانرقلانمىنالا

راشينيذلامهذإ:دالبلانايعأبلاغمهوهيرثكألامهتومرضحو

ىلعةرطيسلامورىبلاتاماعزلاىحاوننملب؛ةديدعىحاوننممهل

نييضابألاريغنيخرئرملارظنىفةمامإلابعيوبقحلابلاطنإف«نييناملا
ةمامإمهتكقفاوقمح6مالسإلا0خبراتلاقلاقحمماتلاءانتعالامطنيذلا

وأه79١ةنسوهو+(هيلإانرشأىذلادهعلااذهىفقحلابلاطمامإلا

ةثامعبرأردقالإهيفمهطلاخمملافلأنثالثمابىذلاهشيجناكو«اهلبق

وةرمحنأبفورعملافروعنإراتحلامهبلجنيذلاةرصبلاةصأنملجر

٠روكذمللةدعاك



سس-

ىلعلموقلاخيراتةمدخىلعهللابتنعتساودهجلاتلذبهلاثمألواذهلو

دقلو.«ناكايألطابلادروقحلارشننمهلاودصتاهفمهلاكيرشنوكأ

ةقيقحلاهتيم«زاجحلاونميلاىفةيضابألاخيراتىنعأ«زاجبإلاةياغبهتررح

قحمنيذلاةداسلاكئاوأىركذهريرحتبلجوعهللانمايجار«زاجملاو

نأل«زايتمالاةياغممألانيبمهلامحأللعجمنأبجبو«زازعإلامهركذل

بجوامزكنممالسإلاقوقحممايقلاوقحلاراهظإهولواحاملك

هتمحرىلإهبالإانلىستيالىذلاهتوعوهاضروهقيفوتهلأسأهللاو«زاجوأ

.زاوحلاطانم
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لامإلاةهجىلعنمباوتومرضحبفيرعتلا
اذهىفانلنكممريغليصفتلاةهجىلعنيدلبلانيذهمفيرعتلانأملعا

؛هيطيحانبطيحنىذلالاحلاوانإف«انتقوقيضل«نأآلانحنهيفىذلالاخلا

لازيالىلاةلاجعلاهذهىفةملكىقلنسانكلو«لامعألاهيففدارتتلغاشىف

:لوقنفانددهماهعارص

دقو؛ًاماقمتزعىلاةعساولاةيبرعلاراطقألانمنمانأىفغمال

نمتومرضحنأ!كشالو(ًامالسإوةيلهاجفرشلامدقبنملافرع

نملوألادهعلاىفًابلاغهبلقتسي«ًاماقموالحمو«ًامالعأوةيولأنما
؛عيرمليمفلأنيعيرأاوحنينملاةحاسمردقتف«ًامامإوأاكلمةيضابألا

ليقو .ةمسننييآلمةعبرأبنعلاناكسردقيو«عبرمليمفلأنيعبسوةسمخب

مهفو(تويناطحقهلهأرثكأوةيبرعلئابقةدعىلعنملاىوتحمي

ىهو؛ةيلهاحلاىفةعيدقلاةمصاعلاىهو«ًاعنصنملانادلبمهأ«نويناندع

مث«ةدعصمث«زعتمث؛ةديدحلااهللتمث؛مالسإلاىفةديدحلاةمصاعلا

؛ةديدحلالامشرمحألارحبلالحاسىلعةضرفىهو.ةيحللامث؛هيقفلاتيب

مث6ه.قفلاتيببونجديبزمث«رحبلاىفةريزجفيلصلامث«ىدبممث
«ةخودلامبآ؛ماهربكءانيمىهو«ةمجعملاءاحلاوملاحتفياوع

«دنهلاونولانيبرحبلابقيموهوبدنملابابمث«ديعسخيشلاةريزجمث

رلاةلودلاةبراعبلاةداسلاعقاوامموبدنملابابىو لوقياكةيلاغت

:هللاهمحرىرفاغلانانسنبفاخخيشلا

مامصلاهلامألاممكولطمدمكبدنمبابىدلو

مارتالهمورلبقامظعأمهمختمادقامىفاذكو
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توءهرضح

؛نعلانعثيدحلالبقاهلعملكتننأىغبنيناكتومرضحنأىفال

نمنكلو6دهعلاكلذىفًاصوصخ«ةيضابألابةصاخلاةقالعلانماهلامل

لوقتنالًافطاخًاركذنعلاركذانمدقًابلاغنملالامعأنمتومرضحنإثيح

ثيدحللبابلاابحتفنةراشإهنكلو-نوخرُوملالوقياك ركذهنإ
:لوقنف

توحيسابقرشو؛ندعىفرشىبرغلارحبلالحاسىلعتومرضحمقت

ىلاخلاعبرلااهيلامشو«ريعلافةوبشفةمرعداواهبرغو(ةرهملادالبو

.برعلارحماهبونجو

اهنحاسم

4عبرمليمفلأةناموليمفلأنيرشعبتومرصحةحاسمردقت

نم«ةيقرشلادودحلادنعرثموابيكةثامسمخوالآةعبرأاهلحاسلوطو

بسحبةرامإىعمب«ةيولأةسمخمسقتوالكملاتاومرضحدالبرهشأ

ءانمو(ريهشردنيىهورحشلااهيناثو6الكملااهبمصاع6حالطصالا

حتفوواولانوكسوةامهملالادلاحتفبنعوداهنعبارو«رجحاهنثلاثو«ريبك

ءاوللكو-ميفلأفءابفنيشلاحتفب مابشاهتسماخو.نوناهرخآنيعلا

.رثكأوأةمسنفلأةثامنالثباهلاكسردقيو؛قطانمةدعىلعىوتحم
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ةيضايألاةمماص

+«ةددعتملاةريثكلاجراومللاقرفنمةقرفةيضابألانإ:ملاملابحاصدلاق

ىأرباودرفناو«ةيواعموىلعةعاطنعاوجرحخمهنألجراوخاومسولاق

لوسرلوقيءىشلكلبقتلق«جراوخسانلارهام«ةعامحلاىأرنع

«هيلإءامسألابحأبهاخامكدحأعديله:ىلسوهلآوهيلعهللاىلصهللا

اوجرخذإاممهزينتةيمستجراوخقحلالهأىمستملاعملابحاصايتنأف

ىلاةيضقلايف_نآرقلامكحدقو؛هللانيدىفلاجرلانكحنيح"ىلعنع

؛تالضعملاهيلإىجزتىذلافورعملاماعلاوهوءاهسفبلاطىأنبىلعركح

ِ::تالكشملاهيلإقاستو

ميلعتكحتو عامطألامهْلداقنيذلانوللضملاهلفرخزانهو

لجرلانكيملفةيواعمامأهيفعقوامىلإهتداقف ةسائرلابحةطلح

هللاىضرباطلانبرمعربمألاىلاووهامنإ؛بلاطىلأنبىلعلنراقملا

بولسأىلعالإةيواعمامو؛ةيواعملبقنايفسوبأهاشخمىذلا«هنع

ىلعًايقابلازامىذلاهيبأ لعجيففورعملاةبواعممفيكف«تامىنحهئايربك

ىذلاوهو؛ماشلاىلعمامإلاةالودحأوهامنإو؛مهنعجورحلادادعىف

مهعمجقرفينأديري«نيملببملااصعًاقاشهلابراحممامإلاىلعجرحخ

اكلمنوكيفمهلعرطيسيل«نابلًارهظمرومأبلقيو«مهءانبمدبيو

اسملكلب«هنعنيملسملاىلعلغاشيللقألاىلعو«مهلع”ايعزومهيف

بعيملو؛نيملسملاعامجإبهتمامإتتبث؛ىذلاقحلامامإلاىلعهجورحخملعي

؛لزعيوىلويفنيملسملاحلاصمىفرظنيلًاماءإلعجهنإف«ًادبأءىشهيلع

.ةمألاقوقحمًامايقو«ةماعلاحلاصمللًارظن



ل١٠١"-

طانملاسمتليلظف6هتبالوىلعهكراتريغًايلعنأهنواعمماعلنكلو

قحلاامنإو هقحنماهدعواهقشعىّنلاهترامإىلعىقبيلهبىتلعتيىذلا

ِمالسإلاديوتىلاةماعلاةحاصملاقىرظللاهلو«ىلوبولزعيمامإلل

ىلعةيواعمجرف«ةحلاصلاةودقلاوهمامإلاىعموءامامإلعجكلذهنإف

مامإبلاطىنأنبىلعناكاملنيدلاىلعجرخلب«نيملسملالعوىلع

ىلابيالونيملسملااصعقشيهيلعجرخعامجإبهتمامإتتبثةماع

جرخلب«قحريغىلعكفستءامدنمنوكيامو«ماصخنمنوكيامم

هللقيمو4نيملسملاءامدٌتاقسيىلابيالوماصخلاقيرطشبمامإلاىلع

:(١)جراوخلانمهنإدحأ

علخهوأرحضاوهجوىلعاوجرخامنإ"ىلعنعنيجراحلنأتبثمث

ايفمكحمنأبجاولاناكو؛هيلعاهوطرشىلاطورشلابديقتو«هتمامإ

نعايرثلادعبنوديعبمهامينامإلالهأزينهجواف«بشتىتحراقفلااذ

.ةعامجلاىأرريغىأرباودرفناوهلوقوىرفلا

ىلعهمولهجوامو؟هبموقيفهعمقحلاىريىذلاماليله:تلق

رمألاىشالتولشفلافوخءىشلكلبقةعيبلاىفاوعرشامنإو«هدارفنا

راضلالشفلالخدلاوتكسواو«ددرنينأىأرلاداسفنإو«ىأرلاداسفو

ىلعقرحلاعستاوفالحلاعقولمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاثوملاح

ىفرركبابأنأ؛ناعإونيدهلولقعوذناسنإروصتيلهو«عقارلا

هقرافيملوهو6ماوهأآوهيلعهللالصلوسرلازيهجمنعلغتشيهعهللا

.ها.الثةيضابألاامأهفيسوهاصمىشختنينمؤملاريمأهنألكذ(١)
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لغتشبو«نمأالوفوخقالو«رفسىفالورضحىئالو+رمالوولحىف

نأفاخهنكل.هاشاحكبروال«اهلرهزواهشايروايندلاماطحمانه

نأل؛مزنأنيدلارمأءانبىلعظافحلانأىأرو+نيدللمدهعقي

ركبابأهللامحرف«هلصأنمنيدلاباهذاهعمعقوتعقواذإىضوفلا

.هنعىضرو

؛نيدهتحممهلكاوناكاذإو«ناورهللاوجرخنيذلارظنناككلذكو

ناكمأ!؟بجومرغبديؤيورخآلامرتحموبناويوقيرفماليمالعف

نمالولقعلانمصصخمالومهريغنودسانأبًاصوصخحمداهنجالا

هلكاذهنإ؟نيرخآلانملوبقمريغسانأنمالوبقمناكمأ«لقنلا

؛ءاوساوسيلنيملسملانأىرينمدنعالإًادبأءوشىفقحلانمسيل

؛ملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسردهعتناكىلاةاواسملاكلتنأو

ىفاوعرستءالؤهو؛كلذبماعأهللف؛تخستنارمعوركبىنأدهعو
؛ةفيقسلاىفهللاهمحرركبىنأدهععقوامعقينأفوخمهمامإلمهنعيب

.هتينلكلو

امنإو(حلاصلالاحلاريغىلعلمحبنأىغبنيالبلاطىنأنبىلعو
ةرخآلاوايندلاوءايندلجرهرمألوأنمناكىذلاثيباللاثعشألاهرغ

هخنراتهيلعدهشيثعشألاو«نادضنيدلالهأوايندلالهأو«ناترض

ىطخمناكايأءرملاناكنإو؛بلاطىبأنبىلععمنوكينألبق

؛قاقشلابابدسناهللاهمحرركبىنأةمامإبرمألامزجناالو«بيصيو

همعدي©تابثلانمساسأىلعرمألارقتساو(قارتفالارغثمجعناو

.قحلاهدضعيوناعإلا
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وبأهدارأىذلاذهاودارأىلعنعنوجراملاو ناكو«رمعوركب

؛ثعشألاهلازأىتحىريكالذكناكهنإليقامك٠«مهديؤينأ"ىلعىلع

كلتلاتقامهمامأسئاسدلاباحصأداقف«هقدصدقتعيوهقدصيناكو

هراتخحتانلاصًامامإاهللعجتل«ايديةراقلاةدباعلاةدهازلاةنم'ملاةقرفلا

نمدحألاكلموأدحأباصاخنيدلاسيلذإ«اهايندلهاضرتواهنيدل

نومتاقلاكثاوأو؛نيثمأوملانمنيحلصملاتافصنمنيدلاامتإ«رشبلا

ءاضقلانكلو«تافاسمبةيواعمنملضفأمهمدحاولكناورهلاب

ىلإناوربلالهأبسننمف«مهلعنايضاق(؛رشبللناقباسردقلاو

ةبيصممهلععقوامدعياو«هللاىلإ.هبوتلاهمزلت«مهلمعىفلالضلا

انببو©بجومربغبراهنلانمةوحضىفنمُمفالآةعبرأنيدلاىف
حيحصلامالسإلاءايألطتملو«همئاعدتذقتناو«مالسإلاحورصتراها

(هذفانوهمكحو؛هغلابوهرمأهللنكلو«ضوضعلاكلماماقىح

نيذلادابعلاداهزلاقحلالاجرلتقنأكشالو«رهدلافنأمغرنإو

هل؛دوجسلاوعوكرلاةرثكنممهكروممونجومههابجضرألاتلكأ

مهدجومأ؟رمحلانوبرشيمهلتاقمهدجوله؛هللابذايعلاوةثيسةبقاع

ةالصلنيبهأتمنآرقلانوءرقيمهدجولب«مهاشاح؟ةراعدلاتويبىف

هاشاح«مهلتقدارأبلاطىنأنبىلعنأ-دقتعأايف ناكامو«ةعمجلا

ثحمهرمألاحفتسافاخو(ةيواعمىلعمهفاخنممهلتقدارأامنإو

ثدحتينممهلعاوسدف«مالسإلاءايمنمحلاموجمجلإىواهتمهوأر

هماسلاريثعيمو ةلاضلالاقألاو«ةدسافلاثيداحألابةحلاصلامهامعأنع

نعاورفمهنأمهناوركتفيمو+ملظلاوىغبلانممهلإبسنيايفمهنع
ىلعهتقفاوممهضريملو6ىبنالآىنلجرمركأبلاطىنأنبىلع
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نمًارشوأ؛صوصاهبشوأًاصوصلهرظنىفاوحبصأىتحميكحتلا
؛مهرشلاةدارإلمهسلإاهوبسنىلالامفألللب+قحرغبصوصللا

همحررماينبراماولتقاوناكامو«ءوسلارهظملابسانلاعممهراهظإلو

ةباحصلارايخنممهنوكالو(مهعروومهدهزمفاوعارالو؛هللا

اواعف؟مرقلالتقدعببلاطىنأنبىلعلاولعفاذاممث«ةباجإلاةمأنايعأو

؛اوموقيملفمهمايقدارأهنإف«هلكألهءاقلإو هرماوأءاغلإوهضؤر

؛هتوقتفعضو؛هرمأناهىحهتوعداوبيحبمفهودعىلعةروثللمهاعدو

ةناطبلاءوسىلعدهاوشاهلكلاوحألاهذهو؛هلتقفهلماقنمهبلعرءاجتف

.ناعتسملاهللاو

لبتلق؛ةعامحلاىأرريغىأرب_اودرفناو:ملاملابحاصلاق

ةيضقلاتناكاذإو«نونموملاءالؤههآرامريغىأرباودرفناةعامجلا

ثيحمهلاوخإنولتقيموقلاءال'وحلاه«ًاقباسانلقامك«داهبنجاوىأرةيضق

ىلعنولتقيفيكف!هودمتعاوهيفقحلااوأر؛مهلصاخىأرباودرفنا

مامإلانإف ةمامإالومامإال؛لاحلاوحلاةرئادنمجراخريغىأر

نمايلوينأ هقاثيموهللادهعىلعنيكحلااهالووةمامإلانعهسفنملخ

ىلوف©هلةيلوتلاىفافلتخاو«هعلخىلعاقفتادقف«اءاشنمالزعيواءاش

؛كلذىلعاقريفاو«ًاثيشلعفيملفىناشلامجنرحاو«ةيواعمامهدحأ

ءايندلاىفًامامإةيواعمنوضرياوناكامو؛عقاولاةياهننونموملاكئاوأاملو

بهونبهللادبعلةعببلاىلإاوعرستكالذاف«نيدللًامامإ[نوكي]نأنعااضه

اهكرتمرحوتمزلةعيبلاتعقواملف«تانفثلاىذبفورعملا«ىبسارلا

نإو؛اهمهعاخمزلااهخسفبجوممامإلااذهلعفاذإف«بجومرغب

اجوأهتمامإخسفاذإاككلذو؛هلاتقنيملسملالعبجواهلعرصأ
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+هنملبقباتاذإف«هبيوتتدعبكلذو«ًانيدًابجاوكرتوأملظوأ

تاومسلاهنمجضتىغبوروجوملظفبجومريغبناورنلالهألتقامأ

؛نمؤمفالآةعبرألتقيثحنمحرلاشرعهنمزئبو؛ضرألاو
.افلأنورشعمهليقىحرثكأليقو

ىف©رمهملالباولاكتمهىحريغيمهتعمجطسوافلأنيرشعءامد

اندلالهأنكلو«ةدحاوهللاىصاعمنماولعفيملو«راهنلانمةوحصض
مهمرىفاومصتخا؛نايصخةرخآلالهأومهومهمأداذهو؛نولابيال

.ريصملاهيلإو

ايفاوناكوهيلإراشملاردصملالاق ؛لتاقمفالةعبرألقألاىلعىوري

ملولاق«مييأةركبالعمهاضأانأىلإمهلتاقيلازامو"ىلعمهيلإدمصف

ىلإنانثاوناملنانثامهمبهذليقف«رفنةعستىوسمهنمتافب

؛نماىلإدحاوو«ةريزجلاىلإناثثاو«ناتسجسىلإنانثاو«نامرك
"00.جرلوحلا.لصأكلذف جرد"ب

لضفمهلنوكيف«خيراتلا؛اهدلخمىحمهءامسأانتفرع"كلتيلتاق

ىذلاليحلااذهىلإمهبزمرتكلأو؛ةيضابألالصأ٠٠اوحبصأمهنأل

لعجتنأديرتف«نملاوهريزحلاىو:نامركوناتسجسىفونامعىفهفرعت

ىفكلذبتحرصامك«ةيضابأللالصأىنعملاو.جراوخللالصأءالؤه

لعجتف©ةيضابأمهردصلاىفراطقألاهذهنأتملعثيح«عضاوم

نممسقتلااذهنأكشالو«مهلةبسمكالذنوكيف؛جراوخةيضابألا

نف©قحلالهأىلعهبلوخدللو«ةمألاىفقارتفاللعضوىذلاجملا
؛ملاعلاامهبفرعنلانتريخأكتيل؟نامعىلإاءاجناذللانالوألانانثالاٍِم
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ًاقحناكنإنملجرلانيذهرمأفرعيلو«خيراتلاىفامهمجارتعضنف

'ذهنإ«هللاءاشنإقحلاهنأوجرأوهاخونأوهلوقأىذلاو_«الطابوأ

مامزهديبناكبلاطنبىلعنأو«ةقحملاةيضابألاىققحدقللقاسيءارتفا

؛ةيهادلاىدنكلاسيقنبثعشألاديكبهابحهيلعىوتلاامنإو«رمألا

بلاطىأنبلعلهطيطخمعضوو؛فالخلاةقشعستتلبابلاىفدحتفىذلا

هلهيدلرانيدلاومهردلاقيربىذذلاةيواعمحلاصديريوهو«رهاظلاىف

!هيلعوهوهعمهنظيونظلاهبنسحب"ىلعو6عاعش

موقلامتغا«مهيلععامتجالامعزبموقلاىلإريسملاىلعىلعقفاواملو

موقلاوالإبلاطىنأنبىلعرعشيملف؛هوططخىذلامارمللةصرفلا

اذهلبقاولاقدقو«نيتئفلانيبرودتبرحلاىحرو؛فويسلابنودلتجم

اولتقواهنينجاوجرخأوهأرملانطباورقبواولتقواولعفموقلانإ:تقولا

نعالضف ةمرحمةمأاهلعفتملعئانشىفاوحبصأةفصلاهذببو؛اهجوز

؛لعفياذامىرديالجرحلاقزأملاىف"ىلعوكاذذإو؛مالسإلابىمستتةمأ

لوقناكالءرشبلاىرتعيامهيرنعيرشبىلعوىبعةنحملاىفءرملاوليقدقو
تيكمهفانلتنألوقتنيذلاموقلالعفاذهنولوقيمهماذإو«ةعيشلا

؛مهلاراشأالومهلتقبرمأهنظأالو«توكسسلاالإلعنمناكاه؛تيكو

دقلو؛اولاقامموقلانعهرمأبنومناقلاهللاقثيحهعسيتوكسلاىأرو

ءاوبسنامىقحلالهأىلإاوبسنثيح.مهمالسإدعباورفكورفكلاةملكاولاق
؛موقلاءامدنمايلخالإًايلعىرأالو«اولصحامبلطابلاىلإاولصوتيل

تبثهلإف؛مهايإووهضوافتيو مهعممهافتلمهدصاقوهوهمولأالو

ىو(نيفصموينيفصلهأو«لمحلامويلمحلالهألمكنإلاقهلأهنع
ةرعمنمعقاولانأىلعلمحيفهيلعو«رادلامويرادلالهألةياور

(زاجملاوةقيقحلا-7م)
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لهجيو؛ىدتعملانمملعيالوهو(مقوامعقوكللذبو+شيحلا

نيملسملامامإجبصأكللذبو«ةلاهحلاباطاحمرمألاحبصأو«ىدتبملا

ةيواعمىلإمهمايقدارأاملكهنأكلذو«ءال'وهلامعأبهتمامإحورصراهنت

هلقرعيىذلالشفلالبح”هلاوجسنوهدصيامهلاوسد«هعلقيلماشلاىلإو

؛مهلاوحأنعةرخم+«ةاورلاابوريمهفةبطخهذهو؛هتكرحنع

"نعةفرعم«ةرمضملارومألانمكانهاممةدهاش ؛ماقملااذهلقيقحتلا

ةفرخزالإهللصأالهلكخلإاذكىلإنانثاواذكىلإنانثارفموقو

؛ماسوهلآوهيلعىلصهللاىلصهللالوسرباحصأمهلكو ةطسقغسو

.نبدلاىقحلا>لهأاهفرعيتافاسمبةيواعمنملضفأوهنمميفو

نماهمءاجامةسوسدمًاعاضوأمهريرعتلانإورلاءادعأعضودقو

هللعجينآودبالمراحلانأل؛نامإلالهأنمدحأاهلاقالو؛ناطلس

رافكرئابكلالهأنأ-ةيضابألاىأ-نوريوألاق«رهاظلابسحبًارريم

هللالوسردمحمهللاالإهلإاللاقنمنإمعنتلق«هللابًارافكالةمعن

هبجوأاممو؛فيلاكتلانمنيملسملاىلعامهيلعونيملسمللامهل«ماسمرهف

لوسردمحمهللاالإهلإاللاق'نمهعمناكهللالوسرنأل«نيدلاىفهللا

؛نيقفانملاسأرىبأ"نبهللادبعكنيملسملاةلماعممهلماعيناكو«هللا

نأكلذلدف«امهلاثمأىفقافنلابًابوشمًامالسإملسأىذلانايفسىنأكو

هجوّتىنح©نيملسملامكحهكحهللالوسردمهللاالإهلإاللاقنم

اهمًانواهناهابأيفرماوألاهيلإ اذهف؛اهلةباجتسامدعو,العًادرنو

رفاكلاوهفاهلركتملاامأ«قفانمملاولاضلاوقسافلاوهوةمعنلارفاكوه

ىذلااذهف«هللاىلعهدرلهيرارذىسوهلامةيمنغلحنىذلاًاكرش

.نيملسملاعمهلماقمال
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اوقطندقوالفيكتاقديحوترادمهفلاحمرادنوريولاق

هتابجاوبلاونادو«مارحلاتيبلااوجحواوماصوولصونتداهشلاب

ناكاذإةطيرشكالذتلق«ىغبرادتاطلسلارادنكلولاق«ةيلمعلا

؛ًايغابنوملسملاهآرو«هبهاونوهرماوأىئهللالعًادرمتمناطلسلا

ةئجرملابهذمبذخأنمالإغابهنإنولوقيو«ًايغابهارينيملسملالكو

لكىلعنوجتحيمهولاق«نيدلاهيلعمقتسياللطاعلطاببهذموهو
مأًايلعاوعيابمويأ+اهوفلاخىمتلق+ةنسلاةفلاخمبمهمهنينم

مهلاوميقيلاوعمتجاوهللاوماقمويمأ؟رهاظلالطابلانعاوجرخموي

؛هللاةعاطىلإمهبذخأبو«ركشنملانعمهاهنيوفورعملابمهرمأيًامامإ

مهمهلانمو©اهحالصإدعبضرألاىفاودسفيوأاويهنيوأاوقرسيلال

؛عبتينأقحأقحلانإف هيدلامبلديلوهتجحبتأيلفةنسلاةفلاخمم

؛ةيصابألاالإىحلاعبتينمىرنالانكلو؛لالضلاالإحلادعبامو

مأاوراجمهلودلقيو«مهئارمأءاوهأومهءاوهأنوعبتيفمهادعنمامأ

ولوأ-مهنأو؛نيدلاىفةجحلامهكولمومهءامججزنوريلب«اوادع

؛ربانملاىلعىلعنعلىفىنح”مهنعاطنوبجويكلذلف؛:مهعمرمألا

هللاىضرنولوقيلب«ًامرجهنودعيالكلذنأو«سانلانمالمىفو

معنتلق؛ةنسلانعاوديحمملنيذلامهدحومهنولوقيولاق«منع

؛املعاولازينلو«لاحرتالولحىفاهنعاولازامةئسلاىلعمهنإ

.افعلاايندلاىلعفةنسلانعةيضابألالازياذإو

مهلعداقتناهدنعنمو«رملاوولحلاىفةيوبنلاةنسلاعبتةيضابألانإ

:.تأيملنإهايبالوهللاهايحالهبتأيلف

نععبسلاوثالاثلالصأنمةيجانلاةقرفلامدحو.مهنومحزيولاق
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كلذةحسصفرعينأدارأنمو«ءارمااذهىفسيلتلق+«ةقرف

ريغقحلاىلعتبثنممالسإلاقرفأسياو+عمسيلرضحيلف

؛هباللارمأاماولعفو«هنعهللاىهلاماوبنتجامهلإف ةيضايألا

اودهاجو«رملاوولحلاىفملسوهلآوهيلعهللالصهللالوسرليبساوكلصو

نيلنيهلاعضاوتملاباتكلااذهىتمملىرتفوسو«هداهجقحهللاىف
كالوتيوأ«هيفكسفنطلاغتلامىقتحلاىلعمهنأهنمملعتامملانعأنم

.ناطيشلا

"لعوناّيعامأ«رمعوركبايأالإءافلخلانمنوركذيالمهولاق

الف اذهتلق؛مالسلاوةالصلاهيلعهللالوسرجبلافلاخدقذإ«مهنابجعي

اتامواشاعامهلألرمعوركبابأنولوتيةيضابألانإف«ضحمبذك

هلآوهيلعهللاىلصهللالوسرهباحصهيلعماقدقفنانعامأو1ىتحلاىلع

مهو(هتيبىفهورصحواهلجأنماوماقءايشأهيلعاوباعو«مالمو

هلنوبراحملاهيلعنوجراحلافىحىلعنايعناكنإف«هوبراحم

مهومهلعهللايضرنولوقتمكلاف؛ةءاربلامهلمبجنكالذبنولاض

هملظلهيلعاوجرخواملاظنابعناكنإو؛قحلامامإىلعنوجراخ-

ةيضابألانيأو©هملظنعمجريىنحملاطلاىلعمايقلابجاولانف
اف«ةرساحلاتالاقملاوتاغرافلاتاياعدلاهذهلابا«ناميعنم

ةلضملاتاءارفالاهذهلامو؛اثيدجنوهقفينوداكيالموقلاءالوهل

لكوننمملاريمأناّنعنوكمأ«ةمرحنيدللاهلهأىعاريالىلا

كلذلوهو6هللادنعلوبقملطاباوقحلانمنينمّؤملاريمأهلعفيام

ةنيدملاىففيسفلأةثاملاباكلذكناكاذإو«مرحب*نأبحب

ةماقتسالابلجوزعهللامهفصونيذلا«راصنألاونيرجاهملاىديأب
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ىذلاقحلابنوتأيالسانلاءالؤهلاف«قحملامامإلانععفادتال6نيدلاىف

.هيلعنوكينأماسملكىلعبحب

ًاضرنعنوملسملاهعباب؛عامجإلابمامإوهفبااطىنأنبىلعامأ

ابنإفةمامإلابصنملةبسانملاهيفنوريامل«هنارقأنيب»نمهلرايتخاوهب
؛ةعاجشوًاملعوىوقتوًاعرووًادهزلضافلالجرلااهلداريةيحورةماعز

وملعلاكىفتكياهلودامفالإو«ناكمإلاىفةبواطملالاصحلاىههذه عرولا

لخالامعهسفنىمحبعرولابوءرذياموىنأيامفرعيملعلابف«ةعاجشلاو

ءدودحلانمهللابجوأامذيفنتعيطتسيةعاجشلابو«هبقيليالوهل

؛مامإلاىفدارتىلالاصحللاهذهعمجبلاطىنأنبىلعناكاذكهو

دهازلادباعلاماعلاوهف«ةوبنلاتيبنمهنوكبةتسلاهنارقأىلعدازو

ًادرجتم«ةيرصنعلاتازيحتلاوءاوهألانمملسىذلاىقتلاةقثلانيمألا

ببرقلاوديعبلاهعمىواستي؛هللاناطلسىلعاتباث«هللاقوقحمًامناق«هلل

بلاطىنأنبىلعةفصىههذهو«منالةمولهللاىفهذخأتالىقحلاىف

؛هقيرطنعهلضيلهتسايسىفلخادهيلعلخدىتحكلذكلزبملوهو

نبىلعلءوسةناطبوهو+(هيلإوعديوقحلاديريهنأهيفدقتعيوهو

.هيلعرثأكلذلف«بلاطىأ

.+صالخإلاوءافصلاهقيدصىفدقتعيناكاذإلجرلانأايبيدبو

'صتخمالرشبلاىفماعاذهو«عوضوملافلاخماممبسنيًائيشهيفلبقيال

لب«ءوسلاةناطبنم[اذه]لثمعقومكف؛بلاطىبأنبىلعهب

ملعيالو.ابلوفصتسيوالوصتتةناطبقيرطنمسانلتقمك
وهلب(ةعيشلاهيفهدقتعتامىلعىفدقتعنالو؛هللاالإبغلا
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عقوةئيسلاهتناطبببسبولوقياذكهوهو©هللا.دابع.نمدبع

.عقوام

ءامنمردصاملىلعونايعىتمْلسانورجهمالةيضابألافهلككلذعمو

لقنلابةنوحشمةيضابألابتكهذهو«لاوحألانمامهلعدقتنااموأ

ْ.ىلعونامعمهلمجنمو؛ةباحصلانع

هيلعىذلاو«نآرقلادعببتكلاحصأبيبحنبعيبرلادنسماذهو
راثآهذهوىلعو؛ناّيعقيرطنمىورملاهيفةيضابألادنعدمتعملا

ةيقبنعو6ةماعةباحصلانعلقنلابةنوحشممهنتكريهاشمو«ةيضابألا

ىذلالوقلااذهىعماه«ةيضابألابهذمنيابتىلاىرخألابهاذملا

ناكواو«قطانلكناسلىلعهللاو«نوضرغملاونوقرفملاءاللوههلوقي

الو«نسمشلابيغتنألبقمالسإلافوفصتمحتلالةيضابألاىلإرمألا

نوكلاوكلملانإفهللاديبءىشلكنكلو«ناكامهمدحأنمدحأماظن

.ىلاعتوهندحبسديرياممكحبو؛ءاشيامهيفلعفيهل

نيملسملانيبمامإلابصنبوجوب:ةيضابألاىأ«نواوقيولاق

باتكلانمةلدألمعنتلق«اعلاوةوقلاىهو؛بابسألاهيفترفوتاذإ

نمملعلاوةوقلاو(مانألاداشرإ)ىفاهانطسبلوقعملانمو«ةنسلاو

معزرأ؛ةمأدئاقنوكينأحلصيىذلامامإلاتافصتايرورض

ىلاتابجولابمايقلانعهرخّويهفعضنإفًافيعضناكاذإهنإف«ةماع

هلوقأ«لطابلالهأامعراصيىلاةوقلاهيفباطتكاشالهنإف"«هبطانت

نمؤملانمهللاىلإبحأوربخىوقلانمملا: ملسوهلآوهيلعهللالص

ىشعنأماسملاىلعبحيىذلاساسألاوهماعلاو«ثيدحلا؛فيعضلا
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لجوزعهللابجوأاذهلو+لكلملعربغبةايحالهنإف+شاعامهيلع

ةضيرفماعلاباط»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقلهبدابعلافلكو«هبلط

صخألابو؛ملعريغبةايحالو؛ثيداحأىف«ةملسموملسملكىلع

نمامهللإاموةءاربوةيالوودودحمامإلاىلإهجوتتذإ؛بصانملالهأ

ةديدعءايشأىلإةمألاحلاصمبمايقلاو«لاومألاتويبوةاكزلاةيايج

6نيدلاموقيماعلابنإف«رخاوينمولمعلاىلعمدقينمملعلابرظنيف
ناكالهاجةمألادئاقناكاذإغ ةمامإلاىفملعلاةيضابألابجرأاذهلو

:لئاقلالوقياك

بالكلافيجىلعمهرمموقليلدبارغلاناكاذإ

الإىناتيالوحالصلانوكيالو«نحلاصلاهدابعنمىلوتيهللاو ؛راعلاب

؛ةمألاعامجإوةنسلاوباتكلانمفورعمةمألاىفمامإلابصنبوجوو

ىنلاتوماوققحنامدنعةمامإلاةيضقجالعباولغتشاةباحصلانأىرتالأ

هللالصىنلانإف«اهرمأموزلنمنوريامل«ماسوهلآوهيلعهللالص

راصنألانإف؛ةمامإلارمأىفمهو6دعبنفديمل؛ملسوهلآوهلع

نأاومهىحمامإلارمأىفنورواشتيةدعاسىنبةفيقسىفاوعمتجا

؛رمأنيرجاهملانموربمأانم_نوكينألقألاىلعو«مدحأاوعيابي

.ريمألارمأباوموقينأودبالنيرجاهملانأىلإًارظن

اصعقشلبقرمألاكرادتىفنيعرسماماقفرمعوركبوبأمعو

هللالصهللالوسرهانبىذلانامإلاحرصرابنيو؛فالحلابنيملسملا

خسرينيذلامهو6برعلانمريثكدتراالعفو«؛ماسوهلآوهيلع

ةيادههللا[دارأ]ىلاةيعرشلاقئاقحلامهلققحتتملو©مهبولقىفنامإلا
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اوعيابف«نيماسملافيلحقيفوتلاناكف:«رهدلارحآىلإاهمةمألا

هتفالخ2هلتبعيلو6مايقريخرمألابمامف6ةيلعهللاناوضرركببأ

٠.٠نوضارهنعنوملسملاوهللاهافوتىح

راصنألاهعيابف«باطخلانبرمعىلعمهلريختقفتامث

رمأباومتهاةباحصلانأتماعدقو«ةمألاهبهللاحلصأو«نورجاهملاو.

ىضرمهمًارظن«ماسوهلآوهياعهللاىلصهللالوسرنفدينألبقةمامإلا

نمنوملسملاغرفامو؛دروذخأىفاوحربامو«رمألاةيمهألمهنع!هللا

.مامإلاريرقتنماوغرفدقوالإمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاليسغت

لتقوةقرسلاوفذقلاورمحلاوىنزلاىفدودحلابرمألانآرقلاىفو

نمهانعمىفنمومامإلاكلذببطاخلاو«كلذريغوقرطلاعاطقولتاقلا

ىلعلوعملالب«ابلعلوعمالباقلأذهنإف«مامإوريمأوناطلس

ىلعاد-ذفنينأهلسيلو«هسفنىلعمكحبالناسنإلانأىفخمالولدعلا

لداعلاناطلسلانإف«الداعًاناطلسوأًامامإنكيملامهسفننعالضفهريغ

بسحبالاطلسوأةفيلخوأًاريمأوأًامامإناكءاوس«هضرأىفهللالظ

|ْحالطصالا

ءىقلاوتاعمجلاودودحلا#)ماسوهلوهيلعهللالصهللالوسرلاق

؛لجوزعهللالاق«لداعلامهلكءالؤهنمدارملاو«ةمنألاىلإتاقدصلاو

لاق«ًامامإسانلاكلعاجىنإل:مالسلاوةالصلاهيلعلياحلامهاربإهيبنل

٠نملاظلاىدهعلانياللاقىبدرذنمو

ةقدصملاومأنمذخ):ماسوهلآوهيلعهللالصدمحمهيبنللاقو

كلذ«هماقمموقينمهدعبهيفلخديباطحلااذهو(ابمهيكزتومهرهطت
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نف؟ةمألاىفدرفلكاهبموقيلهتاماذإف«توميسهنأراعيهنأل

.ىطعملانموذحخألانذإنوكي

بوجوىفكشالو؛لامىذلكىلعضرفةاكزلانأكالذنممهفف

اهرمأاهديبو ةمألاةطلسهيلإنمنوكينأمزلف«لاملاىذنمذخألا

بوجوىلعمهلمعومملوقنمةباحصلاعامجإو«اهدقعواهلحاهلإ
ىحالاحهللاهمحرركبأةعبابمىلعمهلمحىذلاوهو«ةمامإلا

.ةمامإةيارتحنةمألاوالإتقوىضمبال

لئاقلناكلابوجوالول«هنعهللاىضررمعةمامإليجعتىفرمألاكلذكو

مينكلو؛هيلعمهامىلعسانلاكرتيلوةمامإلاىلعةجاحام:(لوقينأ

نبىلعنامثعدعباوعيابمث«نافعنبنامثعرمحدعباوعيابلب«مهوكرتب1

.ةمامإلابوجوىلعةمألاتعمجأكلذبواذكهو0:بلاطىنأ

نإو:لاق؛5اعوزعهللاهعرشاكبجاولاكلذباولمعةيضابألاو

ميقتسملادجونإمعن:تاق.ةفالحلاىفطرشبتسيلمهدنعةرشيرقلا

؛ىثرقهنإثيحنمالهتعاطتبجوعيوباذإو«هتعيبتاسحشيرقىف
شيرةللهو«حالصلاةمآلاىفبولطملانإف«حلاصهنإثيحنملي

؛اعدوحالصلابرمألجوزعهللانإف«حالصلانودبلضفديزم

اهومدقتتالًواشيرقءاومدق0ثيدحوّشبرقنمةمحألا:ثيدحو

.لاوقأامهءاملعلل

ءطقفًاشيرقلويملماسوهلآوهيلعهللالصهللالوسرنأعقاولاو

؛ةيالولأةحصللصأةمامإلاةحصو؛برعلاىفلئثابقةدعنمىلوامنإو
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هللالعجمملو عرفلاىفزاجلصألاىفزاجامو«ابلععرفاهبإف

.ةصاخدلبىفوأ؛ةصاخةليبقىفوأةصاخةمأىفرمألاالعوزع

مكانقلخانإسانلااهيأاي):زيزعلاهباتكىفىلاعتوكرابتهللالوقيو
ِ(ركاقتأهللادنعممركأنإاوفراعتللئابقوًابوعشركانلعجوىثنأوركذنم

:مالسلاهلعلاقو«؛ىرقتلالهأهدنعهدابعمركأهنأشزعهللالعجذئنحف

ةمامإللبولطملاذئئيحف«ىوقتلابالإىمجعىلعىبرعللضفالو

ىذلااذهوُهأوس1مدقمملعلابحاصو4هاوسلعىوقتلابفورعملا

.هلثمنكيملنمم«هريغىلعًاضيأمدقمملعلاعمحلاصلاولقعلاهديئي

حلاصلاميدةتبو«لهاجلاىلعملاعلاميدقتبضاقلقعلانأكشالو

ةمامإلاقفهبفركف؛ةالصلاةمامإىفاذهوامهمودنمىلعجلصألاو

حضالىلاماكحألارئاسودودحلاكىريكلاماهملاابطانتىلاىمظعلا

نممةءاربلاوةيالولاكو«هرمأبهنعبونينموأمظعألامامإلانمالإ

.لوصأىلعضورفم:نيدلانإف؛امهقحىفبجن

:مالسلاوةالصلاهيلعليلخلامهاربإللجوزعهللالوقيو

ىف(نيملاظلاىدهعلانياللاقىيرذنمولاقًامامإسانلاكلعاجىنإ)

:ىرخأتايآ

نوكينأىفكيلب:رقةيضابألانعايكاحراشملاردصملالاق

(هتفالخحصتلةنسلاوباتكلابجومبارئاسةليضفلابًافتمةفياخلا

نأكشالو؛قحلاوهلاذهعنتلق.هعلخبجوامهنعفرحنانإف

ثححصو(لعلانمهظحذخأدقفةنسلاوباتكلاىضتقمبًارئاسناكنم ::
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امهمهللافلكلب«نيماومللليبسنمةنسااوباتكلادعبسيلو«هتفالخ

ناكنًماحرموالهأو«امهيهاونبانتجاوامهرماوأعابتاامهمزلأوهدابع

مهبومهلايحراودأىفمهلإهللارظنيىذلاهللالاجرنمهنإف«كلذك

١لوأنملاخلاهذهىلعاوناكثيحةيضابألاردهللو6هدايعهللامحري

.هيفاودجوموي

تومننأو©انيفلضفلالهأةريسىلعشيعننأهللالآسن

.مهيريسىلع

.هعلخبجو.ةنسلاوباتكلاىأامنعفرحنانإف:هلوقو

ىفروبلدقفةئسلاوباتكلاىضتقمنعريمألافرحنااذإمعن:تلق

ةقبرملخوىوهلابقلعتنوكينأدبالو«ىرقهقلاعجرو«هلامعأ

ىفهعبتتةمألانإف(ًامامإلاحلااذهىلعىقبينأحصيالف«ىوقتلا

عارمكلكو؛اهكولمنيدىلعةمألانإف«هًلاعبتاهنيدىفراهنتوهروهس

كرثنأقحلانمسيلو؛ءىشلكىلودللاو«هتيعرنعلوئسممكلكو

ولو6(انملعايفالّقنالوالفقعالةنسلاوباتكلابجاونعفرحتملا

بحاصمالكىلعًاقيلعتلاقملااذهبىفتكنفئراقلابىأنلثحبلاانلطأ

.ملاعملا

هوىلاعتهللامالكوهنآرقلانإ.-ةيضابألاىأ-نولوقيول لوقكو
ءىشلكقلاخهللانإنولوقيةيضابأل,تلق«ىلاعتهللاهقلخىمابعلانومأملا

(ًاريدقتهردقفءىشلكقلخو):ىلاعتلاقو.ءايشألانمءىشنآرقلاو

بسحبهردقوهللاهقلحخهللامالكوهو4ءايشألانمىمانلقاكنآرقلاو
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لئالدنإف«هردقوهواضقاهاضتقاامكدابعلانمنوكتسىلاثداوحلا

ناكلقولخمريغناكولو«هقلخمةدهاشىهو؛ةرهاظهسفنىفثودحلا

ةفصىفهكراشولو«مدقلاةفصىفهللًاكراشمناكلًامدقناكولو«اميدق

ىذلاهبصاخلاهمدقىفتناءامدقلاتددعتولو«ءامدقلاتددعتلمدقلا

؛رابتعالاطقاسداسفلارهاظاذهوءاكرشهيفهلراصهنإف«هبفصتا

؛مالكلاهل؟ىهىلاناسالانمهقلخلمزليامهلمزلهقلخكًاملكتمناكولو

.القعلطاباذهو«مالكلاهنمجرمتمفوقادشأهلمزلو

ركذنممهتأيام):لجوزعهلوقىفثداحهنأبهللاهفصومث

؛حوللانملزمهنأبهفصوو(نوبعليمهوهوعمتساالإثدحممهبرنم

حوللاف؛حوللاىفالاحهنوكو«ثودحلاةفصليزتلاوهيفالاحناكو

تافصلاهذهوةهيدبوالقعثداحالإثداحلاىفلحبالوثداح

.ثودحلاىبنمىطعتاهلك

مهرودصوملعلاوتوأنيذلارودصىفتانيبتايآهنأبهفصوو

؛ثداوحلانعهزنمميدقلانأل«ًاعطقثداحثداحلاىفلاحلاو«ةثداح

تافدصلاحصتملالإوىلاعتهبقرايالوثودحلاىنعمهقرطياللجوزعهللاف
مالكلاناكنإو+قلحلامالكةريتوىلعسيلهللامالكو'ىلاعتهلةيلامكلا

هللانإف«فورحلانمهتاملكفلأتتفواأملاجرملاىلعاموهفورعلملا

هزنمهللاو«نوكتيام.ىلاتالالاوتاوصألاوفورحلاقلاخهلالجلج

ز:ًاعطقهلكاذهنع

نآرقلاتافصعيمجلاةعماجنآرقلاقلخىفةينوثةديصقءانلو

نمهيفمزلياملكبةليفكهينابمدعاوقنعةبرعموهتافصعيمجلاةيواحو
.نكمملانفاهلععالطالادارأ
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ىفراصبألابىريالىلاعتهنأوهنعثدحتنىذلاىناملاردصملالاق

ةنحلاىفىريالهللانإمعنتلق«كلذةيضابألالوقيىأ«ةنحلا

؛هلإمغناكلىرينأحصولوىربنأحصيالو؛اهريغىفالو

نمةهجىفًازيمتمًانولتمًاضعبتمًاطاحمًافورطمناكىريناكاذإهنإف

ىفلهفىريناكاذإف؟مهضعبلمأةنحلالهألكلىربلهو«تاهحلا
قيلاللكلافًابوجحماهريغيفنوكيو«ةصوصخمتاقوأىفمأتقولك

؛كلذنعللاعتيهللاوتاقولخملاهباشدقفىريناكنإهنإف«للاعتهب

ىموممهبنلااولاقنيذلاهللاءادعأدوهبلاسئاسدنمالإىذهنظأامو

؛اورجزنيملفرجاوزلامهلرجزف6ةرهجهللاانرأ:مالسلاهيلع

ملفءايشأةدعبىلاعتهللامهالتباواوركفتيملفتايآلامهلعتلسرأو

اوعضوو؛هوفرحولوقعلالهأهباولضيلنآرقلااولوأتو«اولثتمي

.نيملسملاءافعضىلعاهوسدًاعاضوأةمألالالضإل

باقعلاوباوثلانإو:اولاقةيضابألانعًايكاحىنابلاردصملالاق

هئادعألهللاباقعنإو«ةنحلانينموملا'هدابعلهللاباوثنإمعنتلق.نايدبأ

؛ًاكرشرفكامهءانفدقتعانمو«ناينفيالرانلاوةنحلانإو«راثلا

اهنمهللابذايعلاورانلاىفلاقكلذكو.(ايفنيدلاخ):ةنحلاىفلاقهللانأل

؛نايدبأباقعلاوباوثلاف.كلذبزعولجحرصو«تايآلانمتاثمىف

:ماسوهلآوهيلعهللالصهللالوسرلاقذإ«ةيوبنلاةنسلاىفتبثكلذكو

ةنحلانبحبذيفتوملابءىجرانلارانلالهأوةنحلاةنجلالهألخداذإو

.«دولخرانلالهأايوتومالودولخةنحلالهأايدانمىدانيو«رانلاو

ناندعلآنمىفطصملاةنسونآرقلاةعباتمةيضابألاةديقعاذهىلعو
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قسافوهفالوأتمةديقعلاهذهفلاخنمو؛ماسوهلآوهيلعهللالص

لاق«اكرشرفاكوهفليوأتريغباهفلاخنمو«ةمعنرفاكقفانملاض

معنتلق ةبوتلابالإرئابكلارفغيالهنكلورئاغصلارفغيهللانإنولوقيو

©ناهرلاابلعلديونآرقلااهدنسيىلاةديقعلا

نملكلذنودامرفغيوهبكرينأرفغيالهللانإ):لجوزعلاق

تبثو©ةيآلا(ممللاالإشحاوفلاومنإلارثابكنوبنتجمنيذلاو)(ءاشي

ءابحاصالعرصأاذإالإةريبكلابائتجابةوفعمةريغصلانأحيحهلاىف

مادامةريغصلادبعلاىلعكلملابتكيالوةرببكاهلعجمرارصإلاسفننإف

«ةنموهللانم.الضف«رئابكلافراقيال

اهملجوزعهللاافعف«ىولبلاعتىتلاومآلانمرئاغصلانألكلذو

قحتسيوناسنإلاامىصعيىلاىهابنإف«رئابكلانوبنتجيامدنعهدابع
وأكرشرئابكبنذلاناكءاوسهبنذنمباتنمو«هدنعباذعلااهم

ةبوتلابابحتفىذلاوهف؛فرقااممهيفعيوهبنذهلرفغيهللانإف«اهريغ

؛هقحلفاربعالابنعجاراوفرقاامجنيصكانهيلإاوعجرنيذلاهدايعل

نمسمشلاملطتىخهدابعلاحوتفمةبوتلابابلعجالعوزعهلضفبو

.ةنموىلاعتهنمالضفترملابرغرغيملامدبعلانمةلوبقمو؛اهبرغم

بابهنعدسنيانهو ؛ثيدحلاصتىفوهامبسحببابكانهسيلوةبوتلا

ماكلاو):العوزعلاقامك«اهدروةبوتلالوبقنعةيانكوهامنإو
ناكًايألوبقملانأىفخمالو«!هلوبقنعةيانكوهامنإف(هعفريبيطلا

؛دابعنعةبوتلالبقيىذلاهللدمحلاو«ًايسحالًايونعمةبترلاعوفرم
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بغرمكو؛هدابعىلعهللانممظعأنماذهو؛تاثيسلانعوفعيو

هللالوسرابلعضحمكونآرقلاىفالإاعدوةبوتلاىفالعوزع

.اهلإهتمأاعدمكو6هنئسىفملسوهلآوهيلعهللالص

الو«طقفةنسلاوباتكلاىلإنوعجريمهو:روكذللاردصملالاق

:لطابوىقحةلمحلاهذهىفتلق.سايقلاوعامجإلابنولمعي

هيلإعجرملامعنلوقأو؛ةنسلاوباتكلاىلإنوعجريهلوقوهفقتحلاامأ
هللالوسرامهلاقناتللاامهو«مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرةنسوهللاباتك

باتكاولضتنلهبمتذخأنإاممكيفتكرتو:ملسوهلآوهيلعهللالص
.ماقملااذهىفماعلالهأاهدروأثيداحأىف«ىنسوهللا

مهملعءارتفااذهو«سايقلاوعامجإلابنولمعيالو:هلوقوهفلطابلاامأو

فرعيالوهوأ؛هيلعمهامماعتوأموقلاهيلعامعةوابغ.وأ؛ميهذمبلهجوأ

مهراثآىلعوموقلاةديقعىلععلطبنأهيلعناكو«سايقلاوعامجإلا

قلعملابيكشنعمالكلااذهذخأهارأو؛ةريخنعءاشنإملكتيىح

نملهجلانأل؛امهلعدقنلاهجوتيف«ىمالسإلاملاعلارضاحباتكىلع

ىناثاوءهلهجملوألاىنعأكلذاعمامهمريصقتلاوروصقلاونيلجرلا

نإودعسىبداولكبنإف«هرشنموريىذلاعوضوملانعققحتلامدعي

ةيضقلاو؛هللصأالارمأموقلابسنينأىلعىعادلاامف«ريصبدقانلا

لاقامعهلئاسهللانإف«معيالاملوقيهلابامف؛ةيهقفةيعرشةينيد

هيلعنوموقيةيضابألالعلف(ديتعبيقرهيدلالإلوقنمظفليام)و
؛ربدالوليبقنمهنمانسلامانيلإاذهبسنانبراينولوقي«هللاىدينب

.لاقامبانيدمناكباوجلانعزجعاذإو
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رمأينأفلكمماسملكنإ:نولوقيةيضابألانإ:ًاضيألاقمث

هللالاق؛كلذبلوقينآرقلانإمعنتلق«ركنملانعىهنيوفورعملاب

نعنوهنتوفورعملابنورمأتسانللتجرخأةمأريخمنك)١:لجوزع

ًاعونالودحأنمًادحأصخبملو«امومعنيفصولانيذهممهفصوف(ركنمل

مومعىفناخدءاسنلاىحلب«لوقتتايآلاةيقبكلذكو؛عوننم
نونمأملاو):لجوزعهللالوقي«ركنملانعىبهنلاوفورعملابرمألا
.(ركنملانعنومليوفورعملابنورمأيضعبءايلوأمهضعبتانمئملاو

ةحيدصةديدعثيداحأًاضيأهبتدرودقو«لقعلاهديؤيحضاواذهو

؛مهرلوقيامبذنولوقيمعنفاهمليظنال:مهئافلومىفءاملعلااهدروأ

و :مهلديقعقدصبمللدهشياذهلكو؛هباوامعينأمهرمأاممنولمعي

تابجاوماسملكىلعنإو:هملاعمىفمهلعاكتملردصملاسفنلاق

امبمقيملنف؛ملسملاهيخأوحنةضورفم نماضتلااذهنمهيلعضرف-

.ىذلاحيحصلاوهاذه'معنتلق«هيلعهناوخإونحىفهقحرسخىيبدلا

هللالوقي_سمشلاةءاضإةئيضملااهصوصنىفةيمالسإلاةعيرشلاهبتءاج
:لوقيو(..5.مكيوخأنيباوحلصأفةوخإنونماوملاامنإ):لجوزع
ىنأوركذنممكانقلخانإسانلااهيأاي)«(ىوقتلاوربلاىلعاونواعتو)

ريخلاىلعواناوخإهللادابعاونوكو«(اوفراعتللئابقوًابوعشمكانلعجو

عنوكينأهيلعبجيمكنمدحاولكىأًاناوخإاونوكىنعمو؛ًاناوعأ

هنأشبمايهالاو«هتياعروهتقفشوهيلغهونحىفهيخألخألاكملسملل

لكىفانوعهلنوكينأقزأمىفمقووأةلراكهبلزننإايسال

حصنينأو+ةحيصنلاىلإلاخلاىعدتسااذإهحصنينأو؛هلاوحأ
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؛هتبطخىلعبطخبالوهلذخمالوهملظيالملسملاوخأ.ماسملاو«ًاضيأهل

لخدياملكو«ماعطلاحيرراتقبىحهيذئويالو؛هموسىلعمواسيالو

مهنيذلاهووذوهلهأوهدالوأاهاريىلافرططلاوحننمهرشلاهيلع

؛دحاوءىشكمهعلجيفنيملسملانيبمحليلءاجمالسإلانأل«هراوجب

نمنيملسلنبحاماسوهلآوهلعهللألصهلللوسرنأىرتالآ

كلذكو«صعبعممهضعبنيرجاهملانيباخآىحنيرجاهملاوراصنألا

؛ةادسوةمحلةديقعوًادحاوًاناسلوةدحاوادياوذنوكينأدصقلراصنألا

:ءىشفمهمسيلفكلذكنكيملنمو

بوتينأىلإودعرظنهتلماعمتبجوو:هيلإراشملاردصملالاق

بيكشريمألاهركذاماذهلاقم؛هلعوهامهعجريىأ(ببنيو

تلق؛ىناتسرهشلللحنلاوللملاىفهلثمو«ىالسإلاملاعلارضاحىفنالسرأ

:لئاقلالوقيامكامهامنإفالاقاهفاطلخناكنإومعن

دوسحناسلاهلجاتأتيوط|.ةليضفرشنهللا_دارأاذإو

راودأىفمهملاعممكو(دنحلاديبةيضابألالئاضفتيوطمكو

ىفسمشلاروهظهيفنرهظيةيضابألالازامىذلاىويحلاملاعلانمىش

ىطعيو6هلصضفلضفلكلفرعبىذلافصتمملانبأنكلو6راهلاةعرار

.اهقحةمألك

(زاجملاوةقيقحلا-+م)
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ةيضابألاةبسن

لاق ىأمهو:ددصلااذهىفانتياورهنعذخأتىذلاىنايلاردصملا

ءاهحتفبظفلتدقوةزمهلارسكبضابإنبهللادبعىلإنوبستني ةيضابألا

لاق(«نامعدالبىفبلاغلابهذملاوهو:لاقةيضابإاومسكلذلف

طساوأىفةيقيرفألامشىفبهذملااذهرهظدقو«رابجنزىلإدتمااهنمو

ىذلااذهانركذدقلتلق«ربربلانيبًارثكرشتناو«ةرجهلااثلانرقلا

اثعولاةلازإوو«ةقيقحلافشكحرشةقيثولاىرعلا»انبتكىفروكذنملاهلاق

ىفىغبنيامومزلياملكانيبو«جهانملاقدصأ»ىوءاثعشلاىبأعابتأنع

دهعملادانباتكىفءاجاضيأكلذكو«طسبباهضعبىو«زاجبإباهضعب
ثيداحأنعًائيشركذنملانكلو«ىضابألابهذملاتاقلحىفىضايرلا

سانلاملعبىحاهفهجولانيبنلانهاهانضرعتسإفملاعملابحاصاهدروأ

ديقهنعنبملقحلانأاوملعيلو«هردصموهدرومبهذملااذهنع

:ةرعش

؛همالكرخآىفهلوقليلدبةيضابألاىنعيجراوحلارظنناكلاق

ةيضابأنعثيدحللًاديهمت ةيضايألابفيرعتلاىفةيافكردقلااذهلعلو
ىأ؛كلئلوأنمعرف-تومرضحةيضايأىأ-ءالؤهنإف«تومرضح
ناكلاق.منيبقرفال«ةيضابألاروهمجنمعرفتومرضحةيضابأنأ
حلصيالمهلكةيمأىببءافلخىلإمهرظنكسابعلاىئبءافلخىلإمهرظن

ريغزيزعلادبعنبرمعنعاوجرخنيملسملانإف«دحأمهفةفالخلل
.حااصلادبعلاهيلعىاطأىتحةيمأىنبىفلجرلضفأوهوهنعنيضار

ثادحأدرهنماوبلطوةيضابألاهيلعلخدةفالحلاىلوتاملهنأكلذ
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ىنب ؛ةعدبمويلكتيمأوةنسمويلكىبحأىنوكرتا:مهللاقف؛ةيمأ

موقتمزالةيقتلاهعستاللدعلامامإلا:هلاولاقف.كلذىفهيأرمهلركذو

ديريوهو©دغالىنولهمألاقف«عرشلارماوألةفلاحملامهامعأدربالاح

نموىبأاي:.كلملادبعهنباهللاقو«هنماولدقيملفةالصللسانلاعاّجا

ىفةسايسلالامعتسادارأناكو«رداقنآلاتنأودغلاىلإشيعتنأكل

هنعاوجرخفهآرامنوريالءالئؤهو6لاحلاكلذىفىلوأاهاريورومألا

نأل؛كلذىلعةيعاولارئاصبلامنيذلاءاملعلامهمالف«هلنيضاغم

نمتراثاميرو«انيوهلابسيلاهبلإنوريشيىلاثادحألاكلتدر

رحممل.مالسإلاىحضىفلوقيامكنوريو.لاخلاناكاذكهونفذاهلجأ

؛مامإلاىفاهرفاوتبجبىلاطورشلافوتسيملو«ايرصًارايتخا
.نكمأنإهلتقونكمأنإهلزعوهتلتاقموهيلعجورحلابحجبميلكو

ماقاذإو«دقعلاولحلالهأاضرنعنوكينأبجيمامإلانأىنعملاو

لتقيلزعيملنإو«لزعينأبحباهكولسعورشملاةداحلانعفرحناو
لدعوهلبقنمةرمتوىلعهوعيابامدعبنافعنبنامعنودلسملالتقامك

نوعضاخ....,هنعنوضارمهلكلب«ًائيشاهيفاولوقيملنبنستسمه

ءايشأهراكفأىلعاولخدأوةيويندلاضارغألالهأهيلعلخدىتح هرمأل

هباولابيملو:هولتقفهلتقبهرمأىبناىحتغلبامغلبتنظيناكام
.انيدهنولتقيمهنأاوأرمهنأل

؛ىلعلاصعلاقشاهيدارأةليحالإاذههبلطىفةبواعمراثمامو
مامإلاةيارتحنهدالوأوهدالوأىلإهمدنإفهلزعيايلعنأهملعل

ىفحأىلعلب«بلاطىبأنبلعوهو«لداعلا ؛نيمرحملانمفاصتنألاب

مهو6نيملسملاىنارهظ.نيبنيملسملامامإلتقنمربكأةمعرجىأو
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امارحناكهلتقنأاوأراوناكوللتاقلانمفاصتنالاىلعنورداق

ايلعاوعبابدقوفيكو؛نيرجاهملاوراصنألاةيقب.ريملسملارايخمو

لتقنأشىفنيملسملانمدحأ"ىلعىلعمقيملكلذلو«نيدلابجاوبموقيل

نمالولب«نيملسملارايخأنمهنفددنعهعبشيملهنإىتح«نامنع

؛هاتومنوملسملانفديثيحعيقبلاىفهونفدينأمهوكريملو+مهرارشأ

نيحهتفالخمايأةيواعمءاجف عيقبلاقرشبكوكشحىفهونفدلب

.عيقبلاىفبكوكشحلاخدإبرمأفهيلإةطلسلاتراص
ًارظننودتشينالاعلابررماوألمبقارمونيدلاىفمندشلةيضابألاف

نايعاهراسوامهنعهللاىضرردعوركبوبأاهيلعراسىلاةريسلاكلقل

.ىلوألاءتنسىف
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نيمأدمحأرظنىفةيضابآلابدأ

؛مالمإلاىحضهامسىذلاهنمثلاثلاءزجلاىفنيمأدمحأراكتدقل

ةديقعبدألانوكتىلازصانعلالكمهفناكدقل:لاق

حاورألاامنوصتاملديدشسمحتو ثادحألااهعزعزتالةخسار

؛ًادحأبهرتالوًاسأبىشخنتاللمعلاولوقلاىفةحارصو+(لاومألاو

قيرطلامسرو؛مهمداخالإمظعلاالوريمألاىرتالةقحةيطارقميدو

ضومغالوهيفجوعالاحضاوامقتسمامهرةوكلسينأىغبنيىذلامهدنع

نوصلخنوملسممهلحملحيلاولتاقيالأوءارمألاوةفراخلالدعينأبحجب.

نمةنسلاوباتكلاصوصنبسحبنوملسملاربسينأبحبو«نورهاط

جبنملااذهوحيحصلاوهاذهتلق؛ةرعشديقامنعاوفرحتينأريغ

ًارقيلفكلذريغنظنمو«لايجألالكىفةيضابألاةمنأهجهلىذلا

اهسعيفةحبحصلاصوصنلااهلمشتملةدحاوةوفهدجوامهمو«مهخيراوت

ماقيةنسلاوباتكلابجاونعةمنألافرحنااذإو«ماقملكىفالملل

ىوهللاوبصنيملمهلإفاولتاقيالأو«ةنسلاوباتكلاىلإاوعجريلمهيلع

ةعيرشلاحبلىلعمهوامحيلسانللاوميقألب«سفنألاىوهمامعابتالوأ
كلسينأبحبو؛لالضلارشتناوداسفلامعالإو«ريغالةيمالسإلا

بحبو6ةبراومالوةلماحمالو«ةلماجحمريغنمحيحصلاليبسلانوملسملا

رمعةقيرط"ىلعوهامكجلاعبووهاكصخشيووهامكعقاولالباقينأ

.صاعلانبورمعةقيرطىلعالباطخلانبا

كالذءاروولاق.نارفسىنأنبةيواعمةقيرطىلعاللاقول:تلق

لوقللدادعتسالاايفابلاغلاق«ةحارصلااهعمىنعيةيودبسوفنهلك
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؛نايبلاىلعةردقنمىودبلاىلهديعناملكايفو؛ناسللاةحاصفو

افصلابمهفصيةرابعزجوأب«ىنعملاءادأوةبمدبلاةعرمسوجاجحلاىفىأ

ةحاصفلاوةحيحصلاةغالبلاوةعصانلاججحلاةماقإوناهذألاروضحو

.ةحرصلا

ةحلاصلاةادألاوةيوقلاةفطاعلاهلكاذهنمىرن:ىناعلاانردصملاق

بدأمهيدأفءًاصاخانولمهبدأللعجهانركذىذلااذهولاق؛اهنعريبعتلل

قحتستالف«ةيحضتلابدأوهرشنوقحلابلطىفةتامسالابدأةوقلا

الوفسلافتيالىذلاىودبلارببعتلابدأةديقعلابناجمالإءاقبلاةايحلا

نعرظنلاعطقب:«ةماعمالسإللوةديمعللنوبضغياهدلويوىناعملاقتشي

امكالةديقعلاءوضىفف؛صاخشأللاورظننإو؛صاخشألا

مهئاثرىفىحمهلكلونوكبيونوثريدقو(مهريغلعفي
؛ىحلاعجشتيلتيملانوكيو؛مدلااوكفسيلعمدلانوفرذيءايوقأمهئاكبو

رملدوقفملانوبدنيو ؛ةايحلاىفالزهنوفرعيالدوجومللىلعألالثملااومت

رمحلادجتاللب؛انوجمالوًارمخنوفرعيالوبدألاىفالزهنوفرعيالو

ىلاةيساقلاةتمزتملاةيبرلاولاتقلاوداهجلانوفرعيامنإ«مهبدأىفنوجحملاو
ىفهلاقاميهننا.مهيدأكلذكفةايحلالعنوصرجبالءابوقأالاجرجرخن
:مهنأشبمالسإلاىحض
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هروهظأدبيقحلابلاطتوص

فرعيقحلابلاطدهعوهيفموقيدهعوهنمجابنيأدبمءىشلكل

.ةنوألاهذهمهأدبم

لاق؛فافخلاىلعنبنسحلاىنرخأ:قئاغألاىفلاق
دمحمىلأنبدمحمنعىئئادملانعزارخلاثراحلانبدمحأانثدح

.هللادبعوماشهنبورمعوبعصمنبهللادبعوديزنبدالخو؛ىازخلا

وىفقثلادمحمنبا نبهللادبعنأ:ىحمىأنبميرحوىفقثلادوادنببوقعي

ادهنجمناكو؛تومرضحنمناكةيواعمنبورمعىنبدحأىدنكلاىحم

لاقو©"ىلإرظنلالاطأفلجرىقل:جرخمنألبقلوقيناكو«ًادباع

؛ناطيشىبنم:تلقف؟مهنأنملاقف«ةدنكنمتلقف؟تنأنمم

بهذتنأدعبكالذو«ىرقلاىداوكليخنغلبتلونكلملهللاو:لاقف

نمىأ«هللابريجتسأوىللاقامفوخنأانأوتبهذدقف«كرزنيعىدحإ

ىأرف:لاق«هيلعبترتيامو؛لجرلاكلذىلهلاقىذلامالكلاكلذ

:هباحصأللاقف«ةحيبقسانلاىفةريسو«ًاديدشًافسعوًارهاظًاروجنعلاب

ماسمةديبعىبأىلإبتكو«هيلعزيصلاانعسيالوىرنامىلعماقملاانللحمام

:ةيضابألانمهريغىلإودزألاىفلزييناكو؛يمتىنبىلومةعركىبأنبا

ىفمهرواشبةرصبلابةيضابألانمهريغوةديبعىلأىلإهللادبعبتكىأ

نإف لعفافًادحاوًامويقتالنأتعطتسانإهيلإاوبتكف«جورحلا

؛كلجأكيلعىنأبىم'ىردتتسلو«لضفأحلالالمعلابةردابملا

مهمةداهشلابصتخنوهنيدةرصنلءاشاذإمهثعبيهدابعنمةريخدلو

.ءاشينم
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ةميلسىنبدحأىدزألافوعنيراتخلاةزمحوبأهيلإصخشولاق

هيلعاومدقةيضابألانملاجزىفىدسألامصيهلانبةبقعنبجابو

اذإ:هلنولوقيهباحأبتكباوتأوحورحلاىلعهوثحف؛«تومرضح

مهلراساوريسوّنيحلاصلامكفلسباودتقاواوردغتالواولغتالتمجرخ

هباحصأاعدف.ملامعألبيعلاناطلسلاىلعمهجرخأىذلانأٌمملعدقف

ةمرحنيةلجبمهاريإتومرصضحىلعوةرامإلا'رادأودصقوهوعرابف

.ءاعنصنىنأفهوقلطأ5ًامويهوسرحفهوذخأفىدنكلا
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ةيضابألانعهفرعناملكو:ةيضابألالاوحأدروأىذلاردصملالاق

ةنسأدبنأشتاذةيسايسةوقكتومرضحىفمهروهظناآلاىتح

تومرضحللاهأةلمجنمتقولااذهلبقاوناكىعملاو+ه4

ىدنكلاىحمنبهللادبعنلعأامدنعنكلو؛ةيومألاةرانإلامهلمشت

ئىأ6قبسامكىومأةفيلخرخآىلعهتروثقحلابلاطبفورعملا
لتحاوتومرضحىرمألابلقتساو:لاق«ةروثلاانلعمماقهتمامإتماقامدنع

اهاقلأىلاهتطخنمءزجلااذهىهتوعدصخلتتولاق.زاجحلاونميلا

همحرىحمنبهللادبعنإىأ:لاقدقف«اهملالتحابقعءاعنصعماجىف

نابأةبطخءاعنصلهأبطخ(اهفرمألاهلمتو«ءاعنصلتحااملهللا

:هللاهمحرلاقف.هنعىهنياموهبرمأياموهيلإوعدياماهيفمه

4مالسلاوةالصلاهيلعهيلةنسوهللاباتكىلإملكوعدنانثإ»

؛انيبنمالسلاوةالصلاهيلعدمحموانئيدمالسإلا«امهبل)اعدنمةباجإو
؛اليدبهبىغنال”الالحلالحلابانيضر«نمامإنآرقلاوانتلبقةيعكلاو

مكوعدن6انروهظءاروهانذبنومارحلاانمرحو؛اليلقانمثهبىرتشنالو

دهشأو؛اىدتقنراثآوتاكحمتابآوتانيبتابجاوضئارفلإ

ديحوتىلإوعدن«؛مكحايفلدع«دعوتايفودعوامفقداصهللانأ

6ركنملانعىبلاوفورعملابرمألاوضئارفلاءادأودعولابنمبلاوبرلا

.هللاءادعألةوادعلاوهللالهألةيالولاو

امأمعمسلهف(هللاهمجرقحلابلاطىضرلامامإلاةبطخهذه



ههم

نمقحلالهأةعاطو«هللالوسرةعاطوهللاةعاطىلإوعدبنمنوملسملا
.هللامهمحرةيضابألاريغءارمأنمقبسنميفنيملسملا

ىراشلاةزمحىنأةبطخنمًافرطاذهدعبهيلإراشملاردصملاركذمت

:ايفلوقيثيح«ريظنتلادرجلهللاهمحر

انكلوًاردغالوًاثبعالوًارطبالوًارشأانلاومأوانرايدنمجرخمملانإو

لتقوىحلابلئاقلافنعو«تلطعدققحلاوىدهلاحيباصمانيأرامل

وءديًايعادانعمو«تبحرامبضرألاانيلعتقاض«طسقلابمثاقلا
ىعادبجملنمو+هللاىعادانبجأف«نآرقلامكحونمحرلاةعاطلإ

انمةعامجلكىشلئابقنمانلبقأ؛ضرألاىفزجعمبسيلفهللا

؛بوكرلالدازلالمحلطقفىأ«مدازهيلعدحاورييعبىلعنوبقاعتي

نوليلقءارمألانمملاثمأو؛كولملاديريامديرفالًواكولمانسلءارقفأل

هتمعنبانحبصأفهرصنبانديأوهللااناوف«ضرألاىفنوفعضتسم

دقةعقولاهيفتعقوىذلاعضوملاىأ«ديدقبمكلاجرانيقلمث«ًاناوخإ
نمحرلاةعاطىلإمهانوعدفلاق«انجرخهلامعانودصيلانوضربعا

ناتشف«ناورملآمكحوناطيشلاةعاطىلإانوعدو+نآرقلامكحو

ناورماورصنتنإةنيدملالهأايمنأولاق؛ىغلاودشرلانبامهللارمعل

رودصفشبوانيديأبوأهدنعنمباذعبهللامكتحسيناورملآو

.(نينمومموق

نبلقاعلاابنأرظناف«ملاعملاىفىنايلاردصملاهدروأىذلااذه

ةاغطلاةنوارملاهيلإوعدياموةزمحوبأهيلإوعديامريتعاونتوعدلا

.قئاقحلاملعتودصقلامهفتوقرفلادجن+مهانمأو
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نيذلاركذمث«هتفياخوهديسوةيطعنبأنعثيدحلاىفذخأمث
؛ةيضابألالاجرنملتقنمبهعمنمووهقيرطلاىفهلتقلاوضرعن
:هللاقف.هيفعيلةليحلاهلسدوهنموفعلابلطهردصىلعهلتاقدعقالو

بلاطتلتقدقوةايحلاىفعمطتوأكلهمناكهللانأىرتأهللاودعاب

لاجرةداسمهءالوهىأ؛ةهربأوًاجلبوىراشلاةزمحاأوقلذ

ىلعهيخأنباةروثركذمث«مابشىلإهسأربثعبوهلتقفلاق.ةيضابألا
؛مهلعرطيسنيذلانميلاءاغطنمفيثكشيحباهيفهنمناكاموتومرضح

؛نايبصلاوءاسنلاولاجرلااولتقذإ«تومرضح,ةيضابأىفعئانشلالعفو

.لافطألاىحةيضابألانمتومرضحمدعينأ-

دودحنودعتيالنيذلاةيضابألالاعفأكلتوسانلاءالؤهلاعفأهذهو

ىلارايدلابيرختبنوضريالو©هللامكحامريغب_نوضريالوهللا

جرخملنيملسملانمدحأوفصاوردكينأنوضريالو؛نحنافاهلولخدي

ًارثكوةروحوقينيحلاوةضوعقونيهروداوبرخءالوهو؛مهنبراحم

كولملانإ):لاقذإمهنعنآرقللانرخأةقيقحلاو(مابشرودنم

؛(نولعفيكلذكوةلذأاهلهأةزعأاولعجواهودسفأةيرقاولخداذز

:مهمأداذهوىأ

ىمابعلادهعلاءاجو:لاقفنييسابعلانعمالكلاىفردصملالأمث

لاق؛ىومألادهعلاىفلاحلانمنسحأبتومرضحبهيفلاحلانكيملف

.روضنملادهعىفميرتىفمهلعىلاولاىأمهلماعةيضابألاتلتقامناعرسف

نعمىلعاهلكدالبلاتضقتناولاق.ًاملاظآقسافلماعلااذهناكولاق

هبهوشامعئاظفلانمنعملااذهلعفو؛نملاىلعروصنملاىلاوةدئازنبا

ىلعًايلاوهنباتومرضحىنكرتو«ةئيسةثودحأهدعبىقبأوهخيران
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ةمقننمنعمتلفيملولاقءاعنصىلإداعمث؛ىفطأومءاظأاذهو؛دالبلا

هديريهناطلسىلإًاعجارهقيرطىفوهومهمنالجرهعتتدقف«ةيضابألا

مث6هنولصيمهسأنايملثيحقيرطلاىفهالتقف«ناسارخبرحل

.ثداحلااذهدعبدالبلاخيراتضمغ

تومرضحنوئشىلعنورطبسملامهةيضابألانأخيراتلاىفدجماننإفلاق

ةلودلوأىفةرصبلا"نمىولعلاىسيعنبدمحأرجاهملامدقامدنع

رهوًايلاونميلاىلعمدقاذهناكو؛ىرجمهلاعبارلانرقلالوأدايزلآ

.ةرصبلاىلاهأنم

نأ:مراضحلانمنيخرؤملادحأركذدقفروكذملاردصملالاق

لهأنأو«تومرضحنمهتحزحزاولواحورجاهملاىلعاوبلأتنييضابألا

دصقلالعلو«هيلعمهيملكتعمتجافهترصناولءاحتومرضحمةعيشلاوةنسلا

رجاه.جاهملاباذإو«قحلاىضرتالماظلاوروحلالهأنألةيضابألاءادعل

رجاهمللتادادمإلانأو ةيضابألالتقلنملاوتومرضحلإةرصيلانم

اهريغونامعنمىنأتةيضابألل«هدلوهلاهزهجمهلاومأنمةرصبلانمىنأت

مهتتأتةيضابألاو«لاومأهلوًارجاتناكذإ«هلاومأنمكلذةرصبلاو

.نمئاوتومرضحىفةاقالملاو«اهريغونامعنممهمامأنمتانوعم

ةعقورخآو؛لافطألاالبيشتةماهنيفرطلانببعئاقوتعقوفلاق

لقتناو«ةيضابألاةكوشايفترسكنانيرجهلانمنارحببمهيبتعقو

نمافوخريشجىبةداقلزنو ةعقولاهذهرثأىلعنيرجهملانمزجاهملا

نأل,ىهذملافالحلااهراثأاهلكبرحلاهذهو؛هيلعةيضابألاموجه

نيبهبهلًافطيالدقًاداقتاةديقعللنإف؛لاحلااذهتضتقاةسايسلا ؛ةيضايألا

باغأىفةديقعلالجأنمنوالتاقيةيضابألانإو«روكذذملارجاهملاو
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تومرضحىفىربكلاندملانكسينأرجاهملاعطتسيملكلذلو؛مهبورح

:ميرتومابشك

رخزتتااكتومرضحمصاوعنإ:اياضقللعفارلاردصملالاق

نأنكمبىرقلاراتخمناكف«مهنمةوقلاوىأرلاىوذوةيضايألاءاملعب
اهقوطنملدتةرابعلاهذهنإتلق.ةعيشلاونيينسلانمًاراصنأاهفهلدجم

:هلوقنإف«ةيونعموةيسحتومرضحىفةيضابألاةوقىلعاهموهفمو
وهلقانلااذهو؛مهْمةوقلاوىأرلاىوذوةيضابألاءاملعبرخزتتناك

فامرجاهملاىمسملاىلاولاناكو«عقاولاقحلابءاحهنكل«بهذملاىلس

؛مهليدةرصنليبسىفنولابيالًاعيمجاوكلهولومهنأوةيضايألاةوطس
ةيضابألاراندقويىذلاوهقحلاو«دحلاقوفةراحةيناملاةعربطلاامسال

ليبجلانمرجاهملاناكف.مالسإلاىحضىفنيمأدمحأمهفصوامك

.ىرقلاهذهىلعددرتي(”)نيرجهلالإو(١)نعودلإ

دهعىفةروثلاوضاقتناللةحئاسةصرفلاةيضابألادجواملولاق

7+1ةنسىفءاعنصىفلقتسمكلكهتقوىفناكىذلاىلاوحلارفعينبدمحم

اذهىو٠لكوتملانبىمابعلادمتعمللةعاطلابنيديناكنإو؛ةيرجه

ىفرصحناو«اهبلاوحاموءاعنصنمصلقتدقدايزلآذوفنناكخيراتلا

مكاحىىرضحلاىلبزهلااوماقأو«مراضحلاةروثعاضعخإلةرفاعيلالمعف«ةماهن

ةصرفلانورضابألادجواملو:هلوقبطورشملامالكلااذهتلق«ًابئانمابش

اذامنيبتيملو«ىلاوحلارفعينبدمحمدهعىنةروثلاوضاقتناللةحناس

ةبسألاوىشالتخيراتلانأك.خلإةحئاسةصرفلااودجواملةيضابألالعف

.ةروهشمتومرضحدالبنم(١)
.هأ,تومرفحدالبنمكذكنيرجحلا(«)
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ًُماقملااذهفركذ-.قبسيلنيذلادايزلآنعبرعأضومغ

راشأو ةماهن2رصحملاو6اهيلاوحاموءاعنصنممهلظصلتركذو

الومدارملالهردآملمراضحلا.ةروثعاضخإلةرفاعيلا_لمعىلإ

؟مهريغمأةيضابألامراضحلا

ىلعلدبيضيموهلنيبتىحةضومغىفهيلإراشملاخرئملاراسو

.نيبىلارداصملالأنو:لاقثيحهنعذخأبىذلاردصملادوجومدع

هللادبعلتقدعباهنوئشىلوقيو؛ةيضابألاةكرحلامعزتيناكنمعانيديأ

ىأ«تمصلابمصتعتف؛ىرجملاعبارلانرقلارخاوأىلإىدنكلاىحمنبا

.اهلادقخيراتلانإفبيجال

ءافلحخلاىلعةروثلازكارمىلإديعبنمالوبيرقنمرشتملاهنأامكلاق
ةيفاقثلا.ةلاحلاتناكفيكو«دايزلآوةرفاعيلانمنيينملاكولملاو

هذهخيراترداصمتدقفوأنذإتعاضدقل«ةرتفلاةذهىفةيعامجالاو

دادحلارهاطنبىولعديسلاتدجوىنأريغ؟ىرأالاذاملنكلو«ةرئفلا

:لوقيخيرامشلاىجهباتكىف

فالاخألانأابسامطناوةممدقلاتومرضحخيراوتباهذبيسب

اهئافخإىلإاودمعف6مويلامهمهنوركنيمفالسألاةريسفاوأر

.اهمانفإو

اذامونيشهدملافالخألاءالؤهنعىولعديسلاركذيالمثلاق

مودجومهنأىسفنىفىذلاتلق:فالسألاىلعهنوركتياوناك

دصقلقحريغىلعمهنأو«جراوخءالؤهودعلامحللاقو«ةيضابأ
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ريزوابضرعديعسلاقنإو«اذهريغًائيشنظأالو ىمايدس

ىدنعابنلبتلق«اهممدعوأةياورلاهذهةحصنعرظنلافرصبو

رافكجراوملاو«جراوخنوكتنأديرتالةئشانلانأنظلابابنم

؛جراوخالإةيضابألاىلعنوقلطيالاوناكفجراوحلامساببتكلاتثلمدقو

مسابمهوفصيملف«جراوحلانعرودصلاىفىلابولقلاونيعألاتيمعو

.ةيضابألاالإنوكلاىفجراوحلا

(زاجملاوةقيقحلا-+م)
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لطابلاوحلانيبعارصلا

غلب:ىخامشلادهاجملاباهولادبعنبهللادبعىناملاىضاقلالوقيو

دمحمنبناورممايأمالسإلاوبرعلادضهتياهلىلوعشلاوىمرافلاطاشنلا
؛ةينملارئاشعلامهةيومألاةلودللةيوقلاةياعدلاتناكدقو«ىرمألا

رئاشعلاكلتلصفىلإمهناياعدبًاعمنويمشاهلاونويسرافلاهجوتكلذلو

قىأبولاق:ماشهدعبءافلخلافعضمهدعاسوةيومألانعةينملا

عضولاباذإف«عقارلالعقرحلاعستاولاق:هلامكبدمحمنبناورم

؛دمحمنبناورممايأقحلابلاطةروثبرجفنيفلحنيدقعلابولزازتي
زاجحلاونملاتمهنلاف«تومرضحنممه174ماعةروثلاكلتتءلدنا

ةلومشمةيبرعلا_ةريزحلا_تحبصأو+ةنيدملاوةكمنيمرحلاتلوانتو

؛نويسرافلاامللمثةزهقشمدبناورمشرعاهلزمهااممقحلابلاطذوفنب

ىلإهلمحاممةفيلخلادمحمنبناورمالرعذو+«نويمشاهلاالصقرو
ناورمباذإف+بقاوعللربكفتريغنمقحلابلاطةروثدامخإلةردابملا

ةحاسىلإةيطعنبكلملادبعةدايقبنويناملامهفوهشويجظعمَفذقي

؟ةرارحوةوارضكراعملادشأنمتناكىللاةكرعملا

«ةزمحنأوقحلابلاطلعبلثتلاىفةطعنبثكالئادبعنكميدقو

هيلعراثأاممًابيرختوًافسعاهعسوأىذلاتومرضحىفةيضابألاعبتتنمو

هولتق#ةكملإتاومرضحنمهاقنمدنعهوبقعتدقف«ةيضابألالولف

©مهلكمهولتقىأ«هعمناكنمعم

وهوةيطعنبذيزنبنمحرلادبعهيخأىلإهعرصملبولاق
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بيعش ةدايقبمهمراغأولامشلالئابقونادمهخرصتساف(ءاعنصب

تلق.ًابيرختوًاببلوالتقايففرسأف«تومرضحىلعىنادمهلاقرابلا
هولخدادلباوبرخميركلاةىراقلااهمأتدجولهفمملاعأتناكهذه
دجنالدق؛مملةيداعملالئابقلاىأعممهماصخةليطهولتحاًاناكموأ

برحلاهذهتناكدقولاق.ىراصتلاودوبلافىحملاعأنمكلذ

دقف«ةيومألاةيبرعلاةلودلاءابناوبرعلافاعضإلببسمظعأةموئشملا

نماناسرفتنحطام(هداوقظعموةبردملاناورمشويجتمهلا

رمتسادقولاق(ةيبرعلاةريزحلاءاحنأىفبارحلاترشنوهريواغمو"

نورقةدعقحلابلاطدعبنمتومرضحىلعمهلرطيسىفةيضابألا

دهعلاىفهترارحةجردتعفترانايلغىفنملاتلظو«ةازغلانولضاني

.ه١ىمابعلا

ةيضابألاحورلالزتملوديدحنملزتملنييضابألادينأاذهدافأفض

.قالمعلاماعلاىلإدوعيلضفلالعلو«نورقةدعنماءاجرأىفةدلاخ

سمشلاناكهنإف©هللاهمحرةرصبلاىفةيضابألامامإةديبعوبأ

ناكامملاحنسحأىسابعلادهعلانكيملولاق.ىمالسإلاملاعلاىفةئيضملا

ةبكنو؛ًاعممالسإلاوةبورعلاىلعاموئشمناكدقف«ىومألادهعلاهيلع
:نعلاىلععضبملاةمرمع

ةدئازنبنعمةيغاطلاروصنملادهعبنملامدقةيرجه1688ماعىفف

ملحبئانلاءاذهناكو«تومرضحبهنعابانهتبارقدحأبصنو

؛نييمرضحللعمسيملودحلازواجف6رفاسماظناونعوراتبساو.قوسف

تذقتناولاق.ةيضابألاءامعزةدايقبهولتقنأالإقبيملفةثاغتساىأ

عئاظفلانمتبكتراشويجبنمللامشنمنعم!لبقأفنعمىلعدالبلا
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هايملانويعذسونيناملانمًافلأرشعةسمخوحنلتقف«نادلولاهلبيشتام

ءاعنصىلإداعمثلاق.داوسلاسبلىلعسانلاريجأو(صاصرلاب

نمتلقيْهنكلولاق٠تومرض>ىلعهنباًاينتسموىماملاهءاروًافلع

هالتقفناسارخىلإهقيرطىفوهونالجرمهنمهبقعتدقف«ةيضابألاةمقن

رادلاوةلادعلاةامحمهامسف:رادلاوةلادعلاةامحراربألارأثبامهنماذخأ

هدنعمهماقمىلعأو«هللامهمحرًابيرختوأًاداسفوأًاقسفمهنعركذيملو

مدجتمو4ًارورسهبجببتمخيراتلااذهقفمهنعىرتفوسواذه

ابىقبألًاريخدالبلاهذهلهللادارأولو+مهلأشاذهو«ةدحاوةءوس

دقو6لاخلاماودلاحملانمنأهدابعىفهللاةنسنكلو؛ةيضابألاةمأ

:ليمجلانسحلاركذلاوةثودحألانسحدالبلاهذهىفةيضابألافلخ

ىعونملًانسحًاثيدحنكفهدعبًاثيدحءرملاامنإو

ةزمحوبألاقاكناورمةعاطىلإالهللاةعاطىلإوعدينامإلانألكاذ

نمىلوتيهللاواولمعاممتاجردلكلو؛هنعىضروهللاهمحرلطبلا

:نيحخلاصلاهدايع





هه

ةيضابألافيلحقحلا

دسحنمكاداع«نمةوادعالإاهنلازإىجرتدقةوادعلالك

؛قحىلعهللاعماوناكذإجراوخمهومصنمرضيالهللدمحلاو

رايخنولتقيفهنولتاقينيملسملامامإىلعنوموقيموقنمبيجعياذهسيلو

رساينبرامعنولتقيو(ةضوعبحانجنزاويبنذامريغبنيملسملا

مهدحأللاقيو؛نيملسملااصعنوقشيونئمملانمافالآهلاثمأو

اهوحنوةرجألاورهقلابالملاسوعرىلعنيملسملامامإنونعليوهنعهللاىضر
+هنعهللاىضرهللاقيودرطبمامإلاناعيالىذلاو«لاوحألارئاسنم

.هدابعهملحعسونمناحبسجراوخةيضابألللاقيو

ةبيصعنحبتومرضحترمدق:هيلعدمتعنىذلاردصملالاق

؛جراحلاولخادلانمتابكنلتضرعتو«ةرثكنفوبورحاهيفتبشنو

ىومدلاكارعلااذهءانثأىفةيخمراتلارداصملانمرثكدقفتنأدعبالف

القنءانعضومىفلاقو.ةليوطانورقتومرضحىلعهلكلكبخانأىذلا
ىفتومرضحىبلاغلابهذملاتناكةيضابألانأالإبابشنبانع

:لوقيةيضابألاءادعأضعبمالكرظناو؛ىرجهلاعبارلانرقلا

اوبلجدقةيضابألانأتومرضحخيراتىفرظانلاهاريامبئاجعنمو

؛هحرشلوطياملتقلاوبورحلاوايآلبلاوبئاصملانمتومرضحىلع
لوأنماهلهأمهو«تومرضحءاملعمهةيضابألانإ:لوقتكتدهع
©.خلإبئاصملانمتومرضحلاوبلجمهنإلوقتكللابافنيدلافرعام

ىفعقواملئاميابارختومرضحبارخىفكلذرثوويملهنكلولاقمث
ىفمهلمهمرواهلهأمهئاوغتساوتومرضخملالتحابمهإف«ريخألانمزلا
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عزفيىذلانابحلااذهلعج«ًابلإىالسإلاملاعلااولعجدقةلحنلاكلت

افالخهبهسفنهثدحتملهنأنظأووهامداهحلاىنعمفرعيالوبرحلا

انعممهلتاقينمدجنملولهللاوالاقنيحامهنعهللاىضررمعوركبىبأل
هلاقاموةدرلالهأبرحىفركبوبأهلاقامو«مهلعهبتنعتسال'رذلاالإ

:ةيبيدحلاةندهديدمتبلطيءاجذإنايفسىنألباطلانبرمع

الاجربورحلاهللاقلخ

دير|نمةعصقلالاجرو

ضغبالو©ةيضابألاضغبمالسإلابمستتىلاقرفلادنعاملكلب

حبصأولوةحارلانابحلابحلثملالوقياكنكلو«ىراصنلاودوبلا

؛ةعاضإوةعالخوآرومزوًارومخمالسإلاقزمتملكلذالولو؛ءارمأ
نمىوطتلاجرلاةمابشتحبصأف«ىناغألاوصقرللدهاعمحبصأو

لاحلكىلعو؛نآرقلاابراحىلالاوحألااهناكمعضوتومهبولق

؛فراعملاسوردمدعاوقلامولعملوصألافورعممالسإلاناكامل

ىلانورقلاكلتتمرصتاملو«ةيضابأنملابلاغوتومرضحتناك

تءاجو؛نورقلاريخاهنأبماسوهلآوهيلعهللالصهللالوسردهش

نم"نكامألاهذهتلخ.اهرشبمالسلاوةآلصلاهيلعدهشىلانورقلا

:لاقثّبحهللاهمحرىملاسلامامإلامهلإراشأنماهلحملحوةيضابألا

اقرشممولعلارصعانلناك

اقفنامادبهلوفأبو

ءامعزمهنمنآلاىتحفرعنالنحنو:لوقبخرؤملااذهراسو
ىوسه74١ةنسراسىذلاىحمنبهللادبعدعبنويسايسلاهءاسئروةيضايألا
ىفتومرضحمهرمأرهظىذلاىئادمهلاسيقنبميهاربإقاحسإوبأمامإلا
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تلق.نييحيلصلاوةطمارقلابراحو+ىرجملاسماحلانرقلالئاوأ

؛كدالبنعةطمارقلااوبراحاوناكولوةيضابألابصننمتحرتسا

فويسوودعلامابسوىغبلاحامرمهرودصباوملتونييحليصلااوبراحو

ءاوغإلاب_مهلوزينتملامحأاوردقتومهوركشتنألدبف«ةيزاغلاشويحلا

نممهنيدةيضابألانماوذخأنيذلاتنعلولءآربمهامملانوبسنتوهوحنو

ىلعواهلعىنأةمأ2حدقلاماهسلاسرإنملوأناكلكموقوكئابآ

:ملعلالهأنمةلمجو؛منعهللاىضررمحوركبوبأسابعنبااهئاملع

مراضحلاريغنمىالسإلاحيراتلابانكضرعتالوهنأانلوديولا

تلق.امهرابخأنمريثكلاانيلإلصيملسيقنبمهاربإوىبحمنبهللادبعي

:حيحباذهمعن

الهاجتنكاممايألاكلىدبتس

دوزنملنمرابخألبكيتأيو
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ةملاظلادونجلا7

لعمالسإلادونجتامجبهىعيباهشنباذاتسألانأحضاوولاق

روصنملاىلاومث«دمحمنبناورماهلسرأىنلاتالمحلاتومرضحىلع

تاروثعاضخإلةرفاعيلاودايزلآكولمنمامهريغونملاىلعىسابعلا

الإءالؤههفاننمهمتومرضحبناكاممعنتلق.ةددعتملاةيضابألا

ًاضيأنولوقيالو«مهريغهبىضريامنوضرياممهلإف؛ةيضابألا

بهذملاىفكلذىلجتيو؛هلصأنمنيدلااومدهنيذلاةئجرملالاقم

«هتلاقمم”اولوقينأةيضابألالافطأىضريالىذلاىرعشألا

درورجاهملانإ:هصنامهللاديبعنبنمحرلادبعديسللةلاسرىولاق

ًابسننييومألاوجراوحلاونييضابألابلجرملانايلغىلغتىهوتومرضح
دودحخاوعرضأنحججحلابمهموعراقيهدالوأووهدلازامفهلودنييسابعلا

ةيضابألاتاذلابنيدوصقملانإمعنتلق-ميئاوصأاوتفخأوةيضابألا

تتفخاذإو...٠(١)سيلًاكحفيسللنأكشالومهدعبركذنمال

ةوقمللتسيلو؛مهلعابضيضقواهضقبةمألانورينيحةيضايألاتاوصأ
ايندلاوهللانمرصنلانونيحتياوعضخاذإورغال؛هودعاهبنوعفدي
لإًاسفنهللافلكيال):2ركلانآرمملاهصن ةيقتلامحو4عارص

ْ.(اهعسو

كاثاوأنيبةبسنبمامإلاةرهاجمنأعئاضبلاىفتركذدقولاق

نودالإبهذملابهترهاحماموهبسنةحسصوهتمابشىلعليلدىوقأفئاوطلا

.لصألاىفضايب(١)
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؛هبسفيمامإلاهامسنمةرهاجمبديريامفرعأالتلق.بسنلابهترهاح
اذإو(ىولعهنأىنعيهلعلهبسنبهترهاحمنأو؟هريغمأىعيشهنأديربأ

:مالسأاوةالصلاهيلعهيرنلهللالوقيامنإ؟ىولعنيدلالهفًايولعناك

لكهعمسيانلعاحمرصًاراذنإمهرذنأف(نيبرقألاكترشعرذنأو١

:مالسلاهيلعليلحلاميهاربإلاقاملو؟انهبسنلادافمىنعماف«دحأ

ىدهعلانياللاق)(كتايآمهلعولتيمهنمالوسرمهفثعباوانبر)

معوهذإ«هريغنمبسنهللالوسرلبرقأبهلابأنأكشالو(نملاظلا

بلاطوبأهمعهنبرقأو«ًاثيشهتبارقهعفنتملفمالسلاوةالصلاهيلعىلا

هنمبرقأو©هنعلضانوماسوهلآوهبعهللالصهللالوسرىمحىذلا

:مالسلاوةالصلاهيلعهللالوسرلوقياهفواهنعهللاىضرءارهزلاةمطاف

.؛اهديدمحمعطقلتقرسدمحمتنبةمطافولهللاوو

عرشملانمعضاومنعربألاذاتسألاانخيشلدقعلالئاوأىفءاجولاق

.لالدتسالاحيحصنممهلعهدروأاممةيضابألاةكوشفعضأرجاهملانأ

لاق.اهنبترملفسأىلإةعدبلالزنأفىرصبنبملاسملاعلامامإلاهالتمثلاق

.ىنامدقملاهيقفلامظعألاذاتسألاامهززع

ةوقلانمبناجىلعتيقبةيضابألانأةلاسرلاهذهىفهللاديبعركذيولاق

نئادمبنييولعلاناطيتسارخأتنإولاق«ه1057ةنسىثوتملامدقملاهيهقفلادهعىلإ

امنإ؛تومرضح نيولعلانببةبذاحملاتلازامهنأو«بهاذملافالتخاببسبناك

فصتنمىلعقافتالاىريكلاةياغلاتناكىحىربكلاةيمرضحلاندملاءاملعو

ذخألاىفخياشملااوقفاونييولعلانمامرتاوريدتنيدذلانإفلاق«قيرطلا

نييولعلااوقفاومبربخياشملاركأو«ةيرعشألاءارآلارضعبوىعفاشلابهذمب

هلإفنكيملنإفلاق.هسفنبىامإلابهذملاوهو؛ةيناطبقلابلوقلاىلع
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طالتخالاةعيبطبامإودصقبامإىطعأوذخأنيقيرفلانملكفةوخإ

.هابولغمالوبلاغالف كاكتحالاو

نيذلاسانلاءالؤهنمهللاىفعقوىذلابعالاتلااذههللادابعاورظناف

نماهنأةصيصعلاتاياعدلانوعديمهومهيبةبوعلامهليداولعج

اذهلاق؛هنيدىفمالسلاوةالاصلاهيلعهللالوسرفس؛تىلابئاصملا

امفرعتتىلاتامالعلانببنمنوكيلهتدروأهللاديبعنباىأروه

تلق.ةيضابألانعانعوضومىفةعدصانلاةقيقحلاوحيحصلاىأرلا

كلذباودارأموقلالعلو مهلعلكلاوءادعأمهواذهىفةيضابأللامو

اذهىلععمتجملالمشلااذهنإ«كلذبةيضابألادضاونوكيلقافولا

ةيضابألاهنمهللامحىدسجنلاخيشللفرعتىلاءارآلانمهنأىأرلا
0مهماصو

هللادبعراثناورممايأىفو:ةيبرعلاةريزجلاملامبحاصلاق

؛ءم74١1ةنسروكذملاناورمطوقسبابلاطمىرضحلاىدنكلاىبحمنبا

لاتقدعبهعمجأبنميلالتحاوًامويهسبحامدعبتومرضحلماعلجأو

نمًاثيشلصفيملوهمالكاذه«هلتحاوزاجحلاىلإهشيجذفنأو«ديدش
ديدشلانقدعبهلكنميلالتجاف:هلوقىفكلذلمجألب«ثداوحلا

؛دمحمنبمساقلاوهوهلتاقىذلادئاقلاركذيملوعضومىأىفهركذليملو

اوداسنيذلاءارمألاوكولملاركذف«هدعبنموىمابعلادهعلاىلإعفدنامث

ناكامالإًاثيشةيضابألانعركذيملومهدعبنمو«ةطمارقلاىلإنميلا
ءافلخرخآدمحمنبناورمركذهنإف«هارتفوساكتومرضحرمأنم

0ةيمأب

تومرضحىفو+دمحمنبمماقلاءاعنصىفهلماعناكدقفلاق
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ىدنكلاىبحمنبهللادبعراثاذهمايأىفو:لاق.ىدتكلاةلبجنبمهاربإ

تومرضحىفةمامزةيضابأللنألدياذهو«تومرضحىفةيضابألاميعز

.”ىناثلانرقلالوأىفىأ«ركبملاخيراتلااذهىف

مثادحاوامويهسبحامدعبتومرضحبناورملماعىلجأولاق+

مثلاق.نيحنافلالوخداهلخدوءاعنصلتحاوديدشلاتقدعبنميلالتحا

؛امهيلعىلوتسافةنيدملاىلإمت.«ةكمىلإهشبحبراتخملاةزمحابأهلماعريس

نبكللملادبعتلق.ةيطعنبكلملادبعلهءاولدقعًاشيجناورملسرأف

ىلاوراتخلااهاقالىلابرحلاركذيملوهدجىلإهبسنهنكلةيطعنيدمحم

ىرقلاىدارىفهمزبفةزمحابألتاقف«روكذملاكلملادبعاهضاخ

.هلتقوهيلعضيقىتحهلتاقيلازاموهرثأىفدجفةكمىلإًاجتلاف

؛ةديدشكراعمدعبهبرفظفىحمنبهللادبعلاتقلةيطعنباراسمملاق

؛ابليصفتلوطيثداوحىفتومرضحمت؛ءاعنصىلعىلوتساوهلتقو

ىهو©لئاوألالامعأرخاوألاملعيلاهليصفتنعانتدفأوالصفكتيلتلق

ْ.خيراتلادئاوفربكأ

نأىأ«ناورملتقبأةيومألا”ةلودلاهذهلةحفصلاتيوطولاق

قيرطىف.ةيطعنباتلتقةيضابألانأاك؛هلتقنمهيلعهللاطلسناورم

وهو©اهمكلملوأبةيسابعلاةلودلارمألاتلوتو؛هارتفوسامكةكم

تومرضحرمأراصو-(ملف4)لم177ةنسىفمثاقلاحافسلاسابعلاوبأ

نييسابعلالامعأةلسلسىلعفقنملو«روكذملاحافسلاىلإةنوألاهذهىف
نعمىلوىذلاحافنسلاخأروصنملالمعنمناكامالإةيحانلاهذهيف

ىلعهلبقنمالماعهاخألسرأاذهو+نميلاىلعىنابيشلاةدئازنبا
ضَميرمافأف؛تومرضح
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تعلخومبرتلهأهلتقفاكافسًالاظًاقسافناكو:ملاعملابحاصلاق

ددعغلبىنحاتقمهفنحنأومهازعفلاق:نعمةعاطاهلكتومرضخ

سبلىلعسانلاريجأوصاصرلابنويعلادسولاق:افلأرشعةسمخللتقلا

لامعألاهذهدعبءاعنصىلإداعمث؛نييسابعلاراعشوهىذلاداوسلا

نمتسيللاوحألاهذهو؛دآلبلاىلعًايلاوةدئازهنباىقبأو«ةعينشلا

:هللاهاضريالامنولعفيةوبنلاتيبلهألامعلافنيملسملالامعأ

ةيضابألاىعيجراوحلالاتقلًانعمروصنملاىعدتسااملو:ملاملابحاصلاق

ىفابأهاضريالنيدلاهيضتقيامواهفةجحلامكاذذإمهنإف«ناساخىف

انعمراتخاو«ناكامهمادبأ «تومرضحىفلعفاملثممهفلعفيلمهمرحل

لتق'نمرأثبآذخأهولتقفقيرطلاىفةيضابألاهقحلف«هديسلًابيجمهجوتف
ىفهلامعأهذهو«سفنلاخالصوملحلابًافورعمنعمناكو؛مهاجرنم

ءوسلابةرامأسفنلاوهنعلوئسمريغفلجوزعهللااضرامأ«هناطلساضر

+ةثيبلاسوفنلاىلعبلغتةحضافلاءايربكلاوأ

.تومرضحونميلاىلعسابعهلاىنبةالوبقاعتو:ملاعملابحاصلاق

ترشتناونيولعلاةاعدةعيشلاترهظو«نومألاىلإةفالحلاتهنناىتح

نملاىلعدايزنبدمحمنومألاىلوف؛نومأملادهعبورحلاتماقونفلا

تومرضحهتعاطىفتلخدو«هكحلاهعمجنميلاعضخأفم١٠ةلص7

نملابلقتساىنعملاونميلابةدايزلاةلودلاسسأنملوأناكف«ردشلاو

:تهناىحىرقهقلاةيسابعلاةلودلاتشمو
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ىضابألابهذملاراشنناءدب

اسمةديبعابأركذيوهو©ةيضابألاةكرحةأشنبحاصلاق

نمهيدلاموىحلاطاشنلادحماهانمهلاموةيضابألا'ةوعدبهمايقو

دقفهذهىلإةفاضإلاب:لوقيةيمهألاةغلابةسايسوالاموالاجرلماوع
ةديقعلاىفءاخإلاوةبحملاوةدوملاهدوستًاعمتجمهعابتأنمةديبعوبأقلخ

6نواعتلاوفلاتلاىلعمهثحناكو4ةعامجل1حورهيلعرطيستو

مالسإلارمأيكلذبو«ةحجانةجحوةحجرةوقنواعتلاوفلآتلاتلق

:مانألالكوعديهيلإو

ريحاىلعواناوخإهللاداعأونوكو6ىوقتلاوربلاىلعاونواعتو

ناككلذلوةمألارمأمهمنيذلاهللالاجرنمةديبعيأْنإف4ًاناوعأ

ءاينغألانمبلطاكلاق.منيبايفنواعتلاوفلآتلاىلعموقلاثحب

هتعامجنمريقفلارطضيالىح>ًلادنسوءارمفللًانوعاونوكينأ

بنطلااذهمهنمءايرثألاىلدقولاق.نيفلاخلانمدحأىلإجايتحال

.ريظنلاعطقتمسامحب

ءاينغألاسفانتىلإايفرمشتةريثكةلثمأةيضابألارداصملادروتولاق

بروحىعينافسوبألوقيلاق.منايطعأوءأفلاةجاحكيسفمهتم

تكردأنمخياشمضعبتعمس:كلذىلع”اللدماهللاامهمحرليحرلانبا

ميرأتلةيضابألانيملسملانمءارقفلاناكنإنابعشلخداذإركذللانإنولوقي

اهمثعبنمنوملعيالوناضمررشلمهحلصيامورمبلاوقيوسلابلامحألا

ىفبتكيفلخدالوقيف«رادلابابىلعهبفقيىت>لامحلابلجرلاىنأي

لايدىعديةيضابألانمًاصخشنأىوريولاق.اومعطأواولكةقرخ

(زاجماوةقيقحلا--*م)
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؛رثكأوألقأوأمهردفلأبديدشلادرملاةيسكألارجأتسبناكديزينبا

مث«ةيضابألانيملسملاىلعمثهللاىلعلكتيامنإو«ءىشاهنمهدنعسيلو

:مهئامركوةيضابألاءاينغألامكلذدعباهنمثعمجيوءارقفلانباهقرفي

؛نيفصناهمسقيفًايونسهتلغهيتأتوًادجًارسومرحلاوبأةيعادلاناكولاق

نإلب«بسحفاذهسيل؛مهتلواعمىفوةيضايألانيملسملاءارقفىفقرفيف

ماحأنمتومبنمىلعةيقبتملانويدلاعفدىفنوقباستياوناكءاينغأ

؟ةيضابألا

؛ةيضابألاءاملعدجأدودوموبأىأ«بجاحتام:نايفسوبألوقي

تقولاكالذىفاهنكل«اأوأًافلأنوسمخوناتثامنيدهيلعو

لاقف؛هواسغيلةيضابألانيملسملانمةعامجورمعنبالخدفلاق«ةميظع

ةرقولاجرةثالثردتباف؟لجرلااذهنيدىفنولوقتامموقاي:ةرقم

"نيملسملارايخنمناكو«بدنجنبلضفلالخدو؛هنيداونمضومهعبار
"ىلعهنيد:لضفلاممللاقف٠وربخأف'ًارمومناكو(ةيضابألا

مهسوفنمركىلعلدياذهتلق.لامىلىقبالوهنعزجعأىحمكنود

موقت_كلذبو6هللامهمحرمسوخ]1تابجاوةياعرومفطاوعسحو

ىضرلاجرلاكثلوأهللف«مودعمهباهيومهلمشمثتليونيملسملاةانق

:مهلعهللا

ةيضابألاخباشموةديبعوبألفغيملو:ةيضابألاةكرحةأشنبحاصلاق

لكشبنوجاتحممهنأةصاخوىرخألاراصمألاىفمهعابتأنعةرصبلاىف
اودعتسيىكلو«دومصلااوعبطتسيىتحةيونعملاوةيلاملاتادعاسملاىلإمئاد

تاعامجنإفكلذىلإفضأ«مهددهيرطخىأهجوىففوقولللاعفلكشب
لكاشملاضبهجاوتنايحألاضعبىفتناكةرصبلاجراخةيضابألا

؛.اهنئاشمورصبلاةمنأىلإعوجرلانملكاشملاهذهلحلدبالو«ةثراطلا
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ىلعفارشإلاىلوتيميظنتلانمعونداجيإلةجاحلاتزربدقفانهنمو

ىلاتلابال”ىبمو«اهروطتواهرارمتساةوعدللنمضيورومألاهذهلك

.رصنلاوحاجنلاليبس

هيمسننأنكمبامةرصبلاىفهديبعوبأًاشنأكلذقيقحتل:لاق

ريديىذلاوهةديبعوبأناكىأ«اهميعزوهناكو«"ةيرسلاةيروثلا
ةديبعابأنألكلذ«ةيمسرهبشنولوقياكنوكتنأهبشتةرادإرومألا

لاقدنحلاةوقنمال«نامإلاميمصنمقثنتةعاطديحولاعاطملا"ناك

هلولاق«امسأروةكرحلامعزوههللاهمحرةديبعوبأىأاهميعزوهو

ةلمحوةاعدلابيردتوءاضقوىوتفنمةينيدلانوئشلاىفايلعلاةملكلا

.راصمألاىلإنولسرينيذلاملعلا
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لامتيب*ىثنبةديبعوبأ

؛ةرصبلاىفةيضابألانيملسملاةعامجمبصاخلامتيب«ةديبعربأأشنأو

نوئشلاىلعفارشإلاةمهمدودومنباىأقىئاطلابجاحىلإلكوو

.ةوءدلانوئكشوةيركسعلاوهيلاملا

ةيركسعلاوةيلاملانيتيحانلانيبطبرلاىفةديرعوبأناكدقو:لاق

"تناكلاملاتيبدراومنألكالذو«ريدقدحاولجردبىفاهعضوو

تناكو:لاق؛ةديعبلاقطانملاىفةيضابألاراوثلاوةدعدلاةدعاسملمدختت

اهيضرفةبيرضنعةرابعلوألانيردصمنمنأتلاملاثيبدراوم

؛اهرادقمالوعفدتتناكىنمرداصملاركذتالوةرصبلاىفهعابتأىلعمامإلا

ءارثبسحمتواقتت1ىواستلابضررقتنكتْاهنأتراثلانمنكلوٍِ

رلاهيفتوافتتوهابقعدمحمىذلاقحلانماذه:تلق.هلخدوفاكملا ؛لاج

.ءاوسرقفلاوىغلاىفسانلالعجمملهللانإف

تلق.اهعفدنعفلخنةيضابألانمادحأنأرداصملاركذتالولاق

:هبناعإلالهأىلعنومهنإفهللهجارخإناكامومهعلاطنعنماذهو

راصتنالعدعاستسىلامهيدتابجاونمًاءزجمهرظنقفرعثتعتاهمأل:لاق

نمزىفًادوجومناكاكقحلامالسإلامهداقتعاىفلثمنىلامهلوعد

نبرمحوركبىلأنيتفياحلادهعىفو؛ىلسوهلآوهيلعهللاىلصلوسرلا
دنعممجنتناكةبيرضلاهذهنأودبيو:لاق.امهلعهللاىضرباطعحلا

.ةجاحلا

ىفقالطإلادنعوهو:هللاهمحرليحرلانببوبحمنايفسوبأ:لوقي
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هجووقحلابلاطيحبنبهللادبعمامإلاحرخاملةقراشملارظن

ةريثكالاومأهلعمجفبجاع-ماقنيومألالاتقلفوعنبراتخملاةزمايأ

اذكهدحأهيلععنتماا«ىربامردقرسوملكىلعبتكف«اهمهنيعيا

 ىيجردلاخيشلانعاذهلقني

تاعربتلانمىنأيناكفلاملاتيبدراومنمىأىناثلادروملاامأ:لاق

اوناكاهّنمراجتلانأودبيو:لاق«ةيضابألاءايرثأاهعفديىلاةيخسلا

راربألالاجرلاكئلوأهللمحريفنأشلااذهىفربكألاببصنلانولمحتي

ملذإ+ةلادعلاةدمحأةماقإوىحلارصنلملاومأنملامتيبنولعجمنيذلا

عورشملاهبنولغتسيناطلس2نكيملذإ«فورعملاىعملابلامتيبمنكي

هذهلمزليامولاحلاهبلطتيامملاومأنمنوعمجماوناكنكلو«نيدلاىف

مهريغنإف©هيفمهنافتوقحلاىفمهْنبغرىلعحضاوليلداذهو؛رومألا

ىلعدماجدكنوبلاغدبكىفمهومايقلاىلعةلئاطلالاومألانوطعي

ٍ.ةبغرلامدع

ناكاملو ؛مهرصنومهلاعأوهللامديأكلذكدهعلاكلذىفةيضابألا

؛ةماهعاقصأةدعىفمالسإلااورشنولدعلارانماوعفرولودلااوماقأف

ةيلحللاتامولعملاموقلانعاندافآىذلاضروعوتكالاداجلارقصلااذهلاق

اددعنأفورعمو:روتكدلالاق«هباتكابنءىضيةيضابألاراونألابءاجو

زواجتتمهلراجتتناكو«نيدودعملاءاينغألانماوناكةيضابألاراجتلانم

ىلإلصتو«اهرواجاموةرصبلا .ىصقألاٌكرشلاونيصلا

نوميمنبرظنلالاثملاليبسىلعركذنراجتلاءالؤهنمو:لاق

بدنجنبلضفلاوريغصلاةديبعىنأبفورعملاىأمساقلانبةديبعوبأو
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ملو:لاق:مهلعىضروهللامهمحرةيضابألانيملسملارايخنممهريغو

سانلاةيفبىلإمهلدعتلبةيضابألانمءاينغألاىلعتاعربتلاهذهرصتقت

اعدًاجاحنأتاياورلاانريخنو:لاق.ءاسنوالاجرةوعدلالهأنم

ءاسنلانمتاقدصلاعمجمنأهنمبلطورهاطوبأىمسيوهباحصأدحأ

:ةبيرضمهلعبتكينأديريالهنأل؛سانلاطساوأو

ذئموي اوتأيملفنيملسملانمهعمقلطنانميفرهاطوبأقلطناف:لاق

هلنولذبيمهنأىعملاو«هولأسايفًاعرسمهودجوالإالجرالوةأرما

نملجرناكولاق«رجضتوأمرمثريغنمةطشانةبغرنعلاملا

ملفمهردفالآةثالثمبلإعفدفلامبحاصهنأىرينكيملنيملسملا

اذهلةجيتنولاق«مهرد.فالآةرشعرهاطوبأعمجىحةليلاسمت

ةوعدلاتدهشدقف؛راصمألاىفنيسمحتملاماعلاةامحطاشنلًاعوتتومظنتلا

؛تاراصتنالاضعبىرجهلاىئاثلانرقلانملوألافصنلاىفةيضابألا

خيراتلااذهىفاوماقأةيضابألانأىنعملاو«ابةصاختامامإتسسأو

.ايقيرفألامشوةيبرعلاةريزحلابونجىفابةصاخةدحاوةمامإالتامامإ

ةلودلاامرمتىلافورظلااولغتسادقةيضابألاةمنأنأودييو:لاقو

ىلإاوزعوأو+ةيمأىنبءافلخرحآىناثلاناورممكحنابإةيمالسإلا

دقف«مناقلامحلادضةروثلانالعإلراصمألاىفةرئثفلاكلتىفمهعابتأ

تاروثعمقبتلغشوةبيصعةلحرمبةرتفلاكلتىفةيومألاةلودلاترم

كلذلبقتناكىلاماشلادالباهمنموةلودلانمةددعتمءاحنأىفةفلتخم

جبلنعةمألاتفرحتااذإ:تلق.ةيومألاةطلسللىرقفلادومعلانوكت

سجاوهاهنيىفريثينمايلعهللاكرحاهفارحناىلعترمتساو,قحلا



دالا

نأامإومقتسيوعجارتتينأامإف+هراكفأللتولوثسملاىعولقلقت

؛ثداوحلاهياعىضقتفهشرععزعزببوهحورصراهتفهاوهىلعرمتسي
عيمجىفخيراتلاهنعربعبرجمهبشةمألاىفضيفتسمفورعمرمأاذهو

مث©هتصاخوهنيبايفناسنإلاهفرعيدهاشموهلب؛تناكفيكلايجألا

زعهلوقكلذىلإريشيوديعبدحىلإىرسيىحسوسعويشهلموقي

مركأهللاو«(مهسفنأباماوريغيىحموقبامريغيالهللانإ):لجو

.رمألاققحتيوقحلانصحمتياميرالإهءادعأقحلالهأىلعطلسينأنم

قحلاو:هلقنىفابلاغهفاصنإلانهلقنلاهنعذخأنىذلاخرؤوملالاق

؛تاكرحلاهذهلثممايق4هسفنىلعىومألاتيبلاماسقنادعاسدقولاقي

عضورمألالوأنمىومألاتيبلانإ:تلق.ةضراعملابازحأعجشو

لهميهللانكلو؛ىنقحملامامإلابلاطىبأنب"ىلعىلعماقنيحرايهنالارجح

؛سانلالاعفأىلعساوحلادهشتوةجحملاحضتتوةجحلاموقتىحلمهيالو

+,خرؤملابتاكلالاطأم

هيجوتلةفيلخلارطضاوقرشملاىفمهمروثنويسابعلانلعأولاقمث
؛ةيومألاةرسألامكحضيوقتلىارلارطخلااذههجوىنفوقوالهتاوق

هللارمأامريغبةمألاىلعمهلغنوقحلاجبننعءالؤهفارحناببسب:تلق
٠ىومألامدلاقيقشوهىذلاىمشاهلامدلاكرحن

ةاعدلاناكثيحنميلاوتومرضحقطانملاهذهنبنمناكولاق

ةيضابألانألدياذهو«ركبمتقوذنمكانهعساوطاشنبنوموقيةيضابألا

داسفلاةمداصملنوأيبلياوناكف؛«نييمشاهلامايقلبقمايقللاوكرحننأقبس

ناكسلارءذتدعاسدقولاق.مالسإلادالبىفهتارجببرضهنوريىذلا



7-

لكشبةيضابألاةوعدلاراشتناىلعكانهةالولاةسايسىتمةقطنملاكلتىف

ةيضابألاةروثديبأتىلعاونواعتةالولاوناكسلانأىنعملاو«عيرسوعساو

مكحلتومرضحونميلاتعضخدقوةعساوةوقىلعو؛نكعميامعرسأب

مايقدنعنميلاىلاوناكو«ناورمنبكلملادبعمايأذنمرمتسمىسيق

.ىفقثلارمعنبمساقلاوهكانهةيضابألاةروث

نيينميلاناكسلادضةرئاجةيلامةسايسنويفقثلاةالولاعبتادقولاق

ةمألاىلعاوعضومهلأىأ«ةيفاضإلابئارضلابمهلهاوكاولقلأو

.مهلأشاذهو؛ءىشىفقحلانمنكتملىلاةيلالابئارضلا

اهركذيىلاءالؤهلامعأهذهميركلائراقلااهنأكللوقأانأو

لاملارظناو«ىضابألاخيراتلااببساحواهلاوخأعماهبظفتحافخيراتلا

امهمقحملاعمنكمث+ًافاصنإاهقحةمألكطعأونتثفلانببقرافلا

هللانإف©لطابلامامأكورتمريغحلاوهللاةجحكيلعتماقدقفالإو

غلأدقولاق«ليجلكىفهاعريهللفقحلانمناكامو؛قحلاوه

ناك(لرمعنألتلق©«ةيفاضإلابئارضلاهذهزيزعلادبعنبرمع

كلملادبعهنباثالذكوايومأناكنإو؛ةيضرألاءاملعقافتابًايضابأ

نألواحرمعناكنإو«ةروتسمريغامهنيضايأوفاخريغامهحمراتو

اذهوتاق؛هتافودعباهضرفديعأ:نأثبليملولاق«ةسايسلابلمعي

.مهلامعأوةيضايألانعانلقالقادصم

ةيومألاةلودلاىلعجراوحلا]مسارممسريروكذملاخرؤوملاحارمث

ىريومهلوصأوةيضابألا”ئدابمل[اقفاومناكهاندم:ايضابأناكرمعنألهلوق(١)
.ه١مهأر



ا!

لىأ+دوعقلاىلعءارشلاةيضابألاراتخا::::لاقنأىلإاهلإراشملا

.لجوزعهللاماكحأسادنذإ«بجاولاءادأنعتوكسلااوري

_ءارشلانوزيحياوناكنامكلاةلحرمىفةيضابألانأركذلابريدجولاق

ةروثلانالعإىلعالجرنعبرأنعاهددعلقيال«مهمةفئاطتقفتااذإ

مهدوقي© ءارشلامامإىعديمهيبنمامامإمهسفنألاوراتخمنآةطيرش

مهمامإةدايقبلطابلاىلعحالسلانولمحبىأ«لطظابلادضحلسمنايصعىف
ىلعاوراثنيذلاهباحصأوةيدأنبسادرملعفامكلاق«هياإراشملا

ةداهشلباوزافوهللامهمحرًاعمجاولتقوةيرجهنتسودحاوماعقىءارشلا

ةثودحألاتيقبو؛اهلودشنيىلانيينسحلاىدحإىهو«لجوزعهللاعم

.لاثمألاامبرضتمهدعبةنسحلا

اهيفانافكدقو؛ثداوحلاهذهلقنهنعذخأنىذلاروكملاروتكدلالاق٠

ةاعدلاناك:فورظلاهذهلظىفلاقملااهمليطنالافاهرداصمركذ

مكحلادضناكسلانوبلؤيومههذمىلإنوعديةقطنملانوبوجبةيضابألا

صاخشألاضعبنميلاوتومرضحىفةوعدلاىلوتولاق«ىومألا

ةماكلاوةيوقلاةيبصعلابنوعتمتينيذلادالبلالهأنمماعلابنيروهشلا

ىمتنيىذلاوقحلابلاطبروبششملاىحمنبهللاديعمهسأرلعو«ةذفانلا

ءاملعريهاشمنموهوىرضحلالئاووةيوقلاةيمرضحلاةدنكةايقىلإ

.نيزرابلا

ةديبعوبأوكالذكنوكيالفيكوتلقابجنلاةديبعىنأذيملتنمو

تنأو+هللاىوهللميعنصيونيدلالثميىذلاوهو©لكلاسأرلطبلا

دنسلاوهخيشلااذهو«تناكامهمهخيشقالخأذخأيذيملتلانأريببخ

نننمورملارمألفرعتىلا,ةريثولاىلعهللصلخملالطبلاوهو«حيحصلا



االو

لئاووقحلابلاطنوكيالفيكو«هيلعهللاناويفرباطلانبرمع
هلصلخملاهلللماعلاديسلارنمهوالذكمناوخإودودوموبأوىرضحلا

.هللاهمحرريرضلاةديبعىنأةينالعلاورسلاىف
رداصملاانفعستالو:دحاولافرحلابهنعذخأنىذلاروكذملاروتكدلالاق

كلتىلإةيضابألاةوعدلاهيلإتلصوىذلاتقولاديدحتىفةرفاوتملا

.ركبمتقوىفةعقبلاكلتىلإتبرستاهنألمتحملانمولاق«قطانملا
ءاثعشلاأةسردمنأىفخمالو+تقولالوأىفتءاجاهلأىنعملاو

هرشنىفو؛قحلابلطىفًاداجاعيرسايلاعاجاتنإتجتنأةديبعىبأو
سارغلةحلاصمهمولقنإف«نيملسملابولقىفةلادعلاوناممإلاحورخفنىفو

قوذقحللوديدجدهعلانإف«هيلإوعديامثبوهتوعدرشنونامعإلا

مأتراجةمامإلاىفةثارولاةيضابألالاجرونامإلالهأىهلىفقورب

.عبتينأقحأقحلاوهبءاجنمموءاجنيأنمقحلانوريلب«تلدع

اوراعأدقةرصبلاىفةيضابألاةمنأنأةصاخو:.روتكدلاانخيشلاق

؛ةصاخةيانعةسالسإلاةيروطاريمإلافارطأىلعةعقاولاةيئانلاقطانملا

ةلودلامسابءالؤهابسدقيىلاةلودلانوريةيضابألالاجرنأىنعملاو

ضغبىو؛دئازملأتىفاهممهقحلانعةدناحةرئاجةلودةيومألا

طارصلانعماسوهلآوهيلعهللالصهللالوسرجبْباوداحثيحبديازيم

دايحلاوةمألاىلعروحلاوةمعنلابرطبلانمهيلعمهىذلاجينملاىلإىوسلا

؛نيكرشملانميملأتنمرثكأءالؤهنمنوملأتيمهف+نآرقلاىضتقمنع

مهرمألوأنماوناكمهنألىالسإلانيدلاارمأنماورغغيملنيكرشملانألكلذ

مالسإلامهوجربمالسإلاءانبأمهنيذلاواوملسأنيذلاامأ«كرشلاىلع

ربل .:مهسدلاملكبومنكمامك؛هاياضقاودي'يوهرانماولعيوهراعشاوعف

:هراعشةماقإىفسيفنلاوسفنلانولذبيمهارتكالذلف«ةوقنماوتوأامو





 ا7ال

تومرصضحقفةوعدللمعزيىقحلابلاط

ىلإفاضأموقميعزوهاكهنعىضروهللاهمحرقحلابلاطناك

طيحدسهموقنمهلناكذإ«تومرصضحقفةيضابألاةوعدهمعزتهتماعز

ذخأدقر”نامإلارونناكو قحلاىلعهلنوديئؤموهيلعدمتعيدنسوهب
:هتركاذىلعفرشأقحلاءايضوهذخأمهنم

ابلقةيادملاتلحاذإو

ءاضعألاةداعلاىفتطشن

حبصأكلذلو«ًانانسواقيسواناسلواديقحلابلاطلةدنكتناك

تحبمأكلذكو«دييأتلاىلاعملكبةيضابألاهدبووتديحولاديسلا

هوكشيامكلذىلإفضأو«ةلوطوةلوصةقطنملاكلتىفةيضابألاةوعدلل

؛سانلانوملظياوناكذإ«مهيلعاوطلستنيذلالامعلاروجنملاهألا

ماظلانأل؛ىداعملاةرصانمىلإةمأللرشمربكأماظلاةيعادنإلوقناذهلو

نومرعتيلاهألاناكاملو؛هنمًاذقنماتدجوامسوفنلاهلبقتال

ةميثألاىديألارهقىلعةيضابأللًانيعملاخلاكلذناكمهنالونمنولأتيو

.ارجازالواعداراىرتالىلا

تناعأف؛ناكامهمدحأملظبنوضرياللاخلاةعيبطبنويضابألاو

ىفمّيغرتناكذإ«ةعيشونينسنمدآلبلا'ةلهآلاىوقلاةيضابألا
نمديبةمألاىصاونىلعاوضبقاوناكومهيلإراشملاكئلوأملظنمصلختلا
.دحأبنيلابمريغديدح





ا4

ةيضابألادنعةمامإلاطورش

خياشملارظنريغبةمامإللًادحأاونينعيلاونوكيملةيضابألانأىفخمال

لصألانطولاةرصبلاىفةيضابألاةمألاءاهقفو«نيدلاةدمعأولمعلالاجر

اوققدوهوصحممعزوأسيئروأمامإنييعتةيضابألادارأاذإف بهذملا

؛ةيعرشلاىضارملاو؛ةديمحلالاصتللانمهيدلاملكاوققحتوهيفرظنلا
؛هنمنوباترباماوريملاذإىحةيمهألاغلابفاشكتساوقيقدبيردتو

دنعف؛هبباعيًائيشهيفاوملعيملو«هللانيدىفةداوههيفاودجمملو

ةنسلاوباتكلابلمعلاىلعو؛هلوسرةعاطوهللاةعاطىلعهنوعيابيكلذ

مامإناكءاوسلامعألاىلعلاجرلارايتخاهلو؛نيملسملاراثآعابتاو

:نآرقلايفةدراولاصوصنلاىلعًادامعاًايراشًامامإوأعافد

«كنيبوىيبقارفاذههبىمريامدعبنآرقلللوقيىذلانولبقيالو

مامإللبتكهنإلئاقنمف«قحلابلاطىبحمنبهللادبعاوعياباملو

نإلئاقنمو«هللاهمحرفضوعنبراتخلاةزمحنأبهدمبنأةديبعىنأ

راتخملاهءاجفهتمامإققحتامدنعىقحلابلاطلًانوعراتخملاايهناكةديبعابأ

"القعوًاسجراتخملاوهف©رايتخالاناونعهمساىطعيىذلاراتحنابمعنأو

نيداهلكةيمالسإلاةمألاىفةزمحىبألاثمأنيأو«لطبنمهردهللو

.هيفدابجاوقحلابجاوبمايقو«صالخإوداهجوناعإو





مم١--

قحلابلاظلًاددمةزمحابآلسريةديبعوبأ

هتمامإتققحتاذإقحلابلاطنأركبمتقوىفررقترمألاناك

مهمموقيوهتوعدمهلديأيللاجرلاولاملابةرصبلانمهنودمبةيضابألاف

لمعللملعلاذخأىذلاةديبعوبأمامهحلاديسلاراثهتمامإتحصاملو؛هتلود

ةيضايألارداصملانإ:روتكدلالاق.لجوزعهللةمألاحلاصمىفدهتجاو

مدقنموىدزألافوعنبراتخلانأىلععمجتىرخألارداصملاضعبو

ةدعاسلةديبعىبألبقنمتومرضحلإاولسرأدقةرصبلاةيضابإنمهعم

لوصولبقتومرضحىفبهذمللوعديو؛ًايضابأكاذذإناكىذلاقحلابلاط

ةزمحوبألصيملو؛لاملاوحالسلابنذمحملالاجرلانمهعمنموةزمحنأ

ناحدقتقولانأبةديبعىنأىلعقحلابلاطراشأنأدعبالإتومرضح

ةيرشبلاةنوعملاهيالسرأمث«كلذبةديبعوبأهلحمسف«ةروثلانالعإل
طاشنبجومنكاذذإةرصبلانأل«ةرصبلانملاملاولاجرلاىنعي«ةيداملاو

.ىراشلاةزمحوبألاجرلاسأرىلعوةيضابألا

باسنألاىفىرذالبلاوىوكزألاخياشملاوىيجردلاخيشلاركذاذكه

.77ةفيحصىناثلاءزجلاىف

اوعيابيالنأركبممتقوذنمةيضابألاةداعترجدقل:روتكدللالاق

نألكلذتلق«ةرصبلاىفمهؤاسؤركلذبمهلعراشأاذإالإةمامإلابدحأل

لمعتنأو«هتمأىفهللالوسرفدختنأاهنمداريةيملعةيضقةمامإلا

نوكةمألاىفةمامإلانوكتفملعلالهأنوئشىههذهو«هتعيرشماكحأب

ةيضابألاةزيمىههذهو؛ديزيوةيواعمنوكالامهنعهللاىضررمحوركبىبأ

صوصخنمملعلالهأنمةتسةقفاومبوألاق«هللدمحلاومالسإلاممأنيب

(زاجناوةقيقحلا-١م)



--ما-

رمعهلعفاملًاديلقت«ريبكلامهفلاوريزغلاملعلابنيفورعملاةيضابألاءاملع
ىأ«مهنمدحاورايتخالةباحصلارابكنمةتسنيعامدنعباطخلانبا

مهيفاجرنيذلالاجرلاةلجأنملاجرةتسىلإةمامإلارمأبدهعرمعنأ
رظنلامعنوىأرلامعنو«مهمًادحاواوعياببنأىلعةمألابجاوبمايقلا

رصبأو«نيدلاىفةجحركأهيلعهللاةمحررمعنإف«رايتخالامعنو

.نيملسملارومأب

ريمأىأربةمامإلاىفنوذخأيثيحةيضابألاايازمنمًاضيأاذهو
هيفمهلودقراصثيحمذخأمهللوموقلاهللف؛باطلانبرمعنينمأملا

اوضريملو؛ءاوهألالهأىأرباوذخأيملو«نييضرملانيتفيلخلاىناث

؛ملسوهلآوهيلعهللالصهللالوسرريزوباطخلانباىضارمبالإمهيدىف

ىللالاثملاناكف«ةفالخللةمألاهتضتراىذلاوركبىبألوألاةفيلخلاريزوو

لثمىنةبجاوةجحمهنمةروشمونيملسملاةمئأنمهدعبءاجنمزجعأ

.ماهلالمعلااذه



ا"م

هتمامإلبققحلاعابتالىمانلاوعديقحلابلاط

لبقناكو©المعوًاملعًاصلاخايضابأ(١)قحلابلاطناك

فرعوهتهازنفرعذإ«ىضابألابهذملاىلإوعديهتمامإنالعإ

الإملظللعفادالو(هعمالإقحالةايحالنأو«هللإليماموهدصاقم

ىعستالوًاريخىرتالةملظلااهكحبنأىضرتىلاةمألانإف«وه

كلذلو«ريخةمألاىفاهمالنوكيالوريخىلإوعدتالوريخقف

هيلإراشأىذلاتقولاىفريخللةاعرلاوريحللاىلإةاعدلاةيضابألاناك

:لاقذإريخلادوهعنمهنأي:مالسلاوةالصلاهيلعهللالوسر

ىنأتىلادوهعلانأهموهفموثيدحلا«هيليىذلامثىنرقنورقلاريخو

بهذملاصلقتكلذلوءاهبفريخالثلاثلانرقلادعبىأهدعب

هللاهراتخياميفريخلاودعبنمولبقنمرمألاهللوايفىضابألا

.لاعتوكرابت

مامإلاهدوزهنطوىلإعوجرلادارأاملقحلابلاطناكو

ملظلانميلآىفىأرقحلابلاطنأهانمم.ايضابأقحلابلاطناك:هلوق(١)

معلابلطىفرجاههللاهمحرناكو«ركنملانعىهلاوفورعملابرمألاكرتوداسفلاو

ءاثمشلانأكةباجإلاةمأرايخنملسعلاوماعلاولضفلالهأبمايألاهتعمجوةديبعنأنم

دوعسمنبىدنلجهعموهنطولإجرخاملو«نيئسنامخاذيبعبأديسلاذملتومامضوعيبرلاو

مايقلابهرمأفريرضلاهصخشلساروهنارخإرواشنهذشألعنميلاىفلاحلاىأرهللاامهمحر

.مألطابلاىلع
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ةريثععفدتهتمامإتماقىحاهيجاوبماقواهبلمعفهرماوأبةديدعوبأ

ناندعدلوديسرماوأبموقتو(نايغطلاوىغبلا.ليزتوناديإلا

ترجدقلموقلااياضقوحرملاق.ملسوهلآوهيلعهللاىلص

اذإالإةمامإلابدحألاوعيابيالنأركبمتقودنمةيضابألاهداع
ءاملعنمةتسةقفاوموأةرصبلا1مهواسوركلذبمهلعراشأ

لمهلعثيدحلامدقتاكنيفورعملاةيضابألا



مف

ةروثللبسانملاتقولا

قدتامدنعو«اهماقإلابسانمًايبسنوكتتاقوأاملرومألانأىفخمال

.اهلاقوأبةنبلرمرومألانإف«ةصرفلاكلتعاضتنأىغبنيالةسانملاةعاسلا

نماهجارخإىفدهنجاهنأامك:اياضقلاهذهلقنهنعذخأنىذلاانبحاصلاق

ةلودلاو«بسانملاتقولاىفءاجقحلابلاطةمامإنأودبيامةصيصخلااهاظم

ىناثلانرقلانمثلاثلادقعلارخاوأىفاهرايهلاقيرطفتناك ةيومألا

ىفكرحتلابتومرضحىفهبحاصرمأدقةديبعابأنإفاذلو«ىرجهلا
ًادحاوًامويمقتالنأتعطتسانإلوقيهيلإبتكو«نكممتقوعرسأ

لعفكلذلدهشيمعنتلق«لضفأحلاصلالمعلابةردابملانإف«لعفاف

؛بارطضالاوىثالتلانيملسملاىفعقولارخأتولو؛ةفيقسلامويرمعوركبلأ

ىثخمامليجعتو+فالحلاوقاقشلارشانمأهاطبرورمألاامزحاملو

.هللاءاشامالإهفاقيإبعصءانبلاىعادتنإف«ىلوأهرايهلا

:هباتكىفقحلابلاطلهنعهللاىضرةديبعوبألوقيكلذاو

«هنيدرصتلءاشذإمهلعييهدابعىفةريخهلوكلجأغلبيىمىردتالكنإو

ىدوأاممعنو؛رداصمةدعءاجاذكه؛مهلاماركإةداهشلابمهصخمو

هيلإاعدامىلإعديملهنإف«هيلإاعداممعنوهنعهللاىضرةديبعوبأهب

؛اذككفيسبهللقفاذكهجوبالاقنمهللاقذإديزيهدلوةيواعم

.اهءاحصنوةمألاةادهءاماعلالعجىذلاهللدمحلاوهسأرعطقاىأ





ماا

هللاهحرةديبعىنأةيصو

نودشرملامهوريحللاىلإةاعدلامهناعإلالهأوقحلالهأنأكشال

مناقدبالحلابلاطنأةديفعربأمامإلاققحماملو«اه'اواحصنمهوةمالل

هيلإلسرأو؛هيضرحوةديبعوبأهعجشذإاسالونوملسملاهيلإهاعدامىلإ

.ناعإلالهأةداعىهاكهاصوأددملا

لاقو؛بيطلاكولسلاوةنسحلاةرعسلاب.ًاضيأهاصوأو:روتكدلالوقب

زعهللالوقيةمايقلامويرانشوراعلولغلانإىأ اولغتالفميجرخاذ

نإىأاودتعتالولاق؛(ةمايقلامويلغامبتأيللغينمو):لجو

ءاونواعتو«اودذتعتالو:لوقيذإنآرقلاصنبمارحهللادابعىلعءادتعالا

.نيحلاصلامكفالسأباودتقاولاق«نواعتلابرمأوءادتعالانعىبف

ىدتقانمو©رصنلاىعاودنمحلاصلافاسلابءادتقالانأكشالو

؛رصنلانممظعأىهىلاةداهشلاقزررصنلاقزريملاذإحلاصلافلسلاب

ةيلعنمناكًاديهشاهلخدنموةنحلالوخدلعرشلصألاىفداهحلانإف

؟.0.0.20.(ا)ءايبنألانإفلامألاةيقبباهلخدنمفالخم«نلخادلا

4نويح>يفتارمةدعنواتولنودوبلبءادهشنودويوةمايقلامويءادهشلا

همحرةديعوأمهاصوامو6ةنحلافقءادهشلالزانمنمنوريلنولتميو

ممهقيرطاوكلساىُأمهماسباونئساألاق6مهفالسأةنصعابتابىلاعتهللا

مهجرخأامنإٌتملعدقفلاق ىرذالبلالقنىفاذكهمهلامعألبيعلانيطالسلاىلع

لاقاذكو«مالظلاحابصمّقىثيقرلاهللاديعنبدمحأخيشلاوهباسنأقف

.لصألاىفضايب(١)



-مم

مهروحلنيطالسلاىلعاوجرخاوناكاذإو:تلق.ىئابصألاجرفلاوبأ

؛هللادابعل_مهملظومهروجمهلعاوركنأنيذلاالنيطالسلامراحلاف

ناحرفخيشلالقنىفًاضيأاكو«هنمهللاطخسبهللادابعىلعروحلانإف

لامحألاهذهلثمىفءاملعلاءالوهلثممملدهشيموقهللو+ىوكزألا

.ةيلاعلا

حالسلاولاملابةرصبلاىفةيضابألاخباشموةديبعوبأثعبمثلاق

؛هتدعاسملةرصبلاةيضابأضعبهيلإراساك«هللاهمحرقحلابااطلةنوعم

ةبقعنبجلبو6ىدزألافروعنبراتحملاىراشلاةزمحوبأمهسأرىلعو

.مهربغوًاضيأىدزألا

ةدعاسملةرصبلانماومدقنيدذلاةيضابألاددعىلإرداصملاريشتالولاق

ىثئادملاامألاق«اليلقنكيملهددعنأتاياورلانمودبيو«قحلابلاط

لاجرىفمهلاوخإةدعاسملاومدقةبقعنبجلبوفوعنبراتخملانأركذيف

؛ةيضابألادقتعمنودقتعينيذلاىأ«ةديقعلاىفمهئاوخإةرصنلةيضابألانم

ددعةرثكىلإاهلراشإىفًاحويضورثكأريتعتفىدزألاةياورامألاق

دروأامدنعطايخنبةفيلخغلابدقولاق«ةرصبلانمنيمداقلاةيضابألا
.ةرصبلالهأنمناكىتحلابلاطشيجةماعنأاهيفركذةياور

نأىلعدكذتاهلكاهنإفتاياورلاهذهىفحيحصلاناكايأو:لاق

دقىدزألافوعنبراتخلاةزمحوبأمهدوقيةرصبلاةيضايأنمةعومجم
.تومرضحىفمهماوخإةدعاسملاوبه



م4

تومرضحىلعءاليتسالاوقحلابلاطةمامإ

ىلعهتروثبأدبهلةيتاومةصرفلاىأروقحلابلاطةمامإرمأرقامل

ءاليتساللم747قفاوملاهنيرشعوةعستوةثام174ماعىفتومرضح

رطقلانماهلعوتومرضحتفرعدقو«ىنميلارطقلاحتفلةمدقكاهل

هللادبعنوديّويمهلكىلاهألانألكلذ اهفدحأهمواقيملو؛ىنميلا

هيفبوغرمبولطمبوبحمقحلانإف«قحلانمهيا]بهذياموىبحمنبا
جزو«ىدنكلاةمرحمةلبجنبمهاربإاهلاوىلعضبقو«لاخلاةعيبطب

ةوذحمالوهلعباتالهآرثيحقلطأم؛ةريسيةدمنجسلاىفهب

؛تومرضحللاهألةثيسلاهتلماعمنمًابيدأتالإهنجصناكامو هنم

.ةملظلاناوعأنمو؛لالضلالهألًانوعهنوكو

رمحنبمساقلاهديسبقحلوهحارسقلطأنأالإثبليملو:روتكدلالاق'

سانللاورهظيلهحارماوقلطأةيضابألانأودببولاق؛ءاعنصىفىفقثلا

اذهتلق؛سانلابيذعتوءامدلاكفسلمهبشطعتمدعومهحماستىدم

مهذإايلعنولوعيىلا_مهتريسهذهو«؛ةيضابألاعبطاذهوحيحصلاوه

؛سانللةمحرمالسلاوةالصلاهيلعهللالوسرناكاك«,سانللهللاةمحر

ةيضابألانأكلذنممهألاولاق ةنسحةوسأهللالوسرىفمهلنإف

ناكولاق«روكذملاىلاولااهلإىمتنيىنلاةدنكةليبقدوبسكاودارأ

ةيمرضحلاةليبقلاهذهلاجرنيبنمةيادبلاىفقحلابلاطراصنأمظعم

ةطشنةياعدبةيضابألاماق«ابلاودرطوتومرضحىلعءاليتسالادعب

لكتلق.ةيبرعلالئابقلانيبمهنكرحلل ؛ًاضيألمتحملانمهيلإريشيىذلااذه



-٠4

الونيملسملابناجمضهالوؤنيدلابرضتالثيحرمألاىلوأبجاونمو

كلذنمدعبأةيضابألافكلذفالخىلعتناكاذإامأ«ىتحلاىدعتت

كلذركذريثكعمجوسانلانمريبكمهريغنمددعمهلإمضناولاق

قحلانألكالذتاق«077ةفيحصهنمىناثلاءزجلاىفهباسنأىفىرذالبلا

ىفترجدمةةمامإلابهتعيابملعلولاق؛نامإلالهأةيحاننمبوبحم

.قحلابلاطبهباحصأهبقلوةرثفلاكلت
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ءاعنصةمصاعلالعفحرزلا

؛ءاعنصىلعفحزااررقتومرض>ىفقحلابلاطلرمألامتامدعب

؛هشيجوقحلابلاطةمداصملًايهندقةيومألاةلودلالبقنماهلاونأهملععم

ىفةيضابألانألدياذهو«مهممهضهنتسيأامنيذلاةيضابألاىلإبتكو

مهنأو(تومرضحىفنودوجوم-اكءاعنصبنودوجومدهعلاكلذ

امدنعنيبهأتماونوكينألو؛مهمالعإلاخلاىعدتساذإاهفةيمهأووذ

.ةظتيلاودادعتسالامهمبلطيولاق«ءاعنصىلعفحزينيملسملاشيجنوري

ىفاذكمهلإمداقهنأ2رخمولاق«هانلقامدكراذهوتلق«هماتلا

!ىفر'ىرذالبلاًاضيأهاكحو«هنم47ةفيحصًاضيأىناثلاءزحلاىفىئاغألا

فحزلاىلعمزعامدنعناكو؛777ةفيحصًاضيأىناثلاءزجلاىفهباسنأ

سأرىلعراسو ىمرضحلاديعسنبهللادبعتومرضحىلعىلونميلاىلع
.ءانعصىلإهجوتومهريغمطلاخمملةصاخةيضابألاىأهباحصأنمنفلا
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قحلابلاطةمداصلادوشلادعءاعنصىلاو

نميلالاطبأنمعمجهيلعىقحلابلاطتفحزءاعنصىلاوققتحنامل

؛ةرثكلابنكيملرصنلانأالإ«قحلابلاطشيجهعمنييالًامخضًاشيج

:روتكدلاخرّوملالاق(هللانذإبةريثكةثفتبلغةليلقةئفنمكف١

عمجومهثاقللدعتسيذخأهيلإةيضابألاريسءابنأبىفقثلاىلاولاملعاملو

؛ةرهاظةدعوريبكددعاذناكهنأبىرذالبلاهفصيامخضًاشيج

لجرفلأنيثالثغلبشحلااذهددعنأىرخألارداصملاركذتابيب
دقو؛ىضابألاشيحلانمةدعوددعرثكأناكديكأتلابو:لاقنأىلإ

ًاشيجىأرذإ«ءاعنصجراخىضابألاشيحلاةاقالمىفقثلامماقلاررق

ىلاةكرعمللًاحرسمءاعنصهلىفكتالهودعشيجهبقحليوهددعاذه

.رودتفود

دلالاق هتوقبادتعمناك«روكذلملاىلاولاىأ«هنأودبيو:روتك

نسلأنمًامامنهملعدقهودعشيجقيقحتنأكشالو(«رثكلاهركسعو

ءاعنصنإعجاروُُىلاولاىأ6مزهفلاقتومرضحَقةيضابألاءادعأ

اهدعبهلرقيملةركتمةمعزهىرخأةرمهمزهوقحلابلاطهبقحلثيح
ىلعىضابألاشيحلاىلوتساوهدنجضعبعمماشلاىلإرفلب6رارق

:مهضعبلاقكلذىلعاهلكةقفتمةديدعلارداصملاكلذتدروأءاعنص

.ةنيدملاىلعةيضابألاىلوتسا

هناوعأوقحلابلاطنأىلإةيعيشوةيضابأوةينصرداصملاريشتولاق"



لا4

انلاقمديويامملدياذهوتلق«ةنسحةلماعمناكسلااولماعدقةيضابألا

تلق«ىذأبدحألاوضرعتيملولاق«هللامهمحرمهلامعأةهازنىومهف

؛مهلطلستقوولودمايأاهماوفرغىلاةيضابألامراكمنمىرخألاهذهو

ءاعنصلهأىفقحلابلاطاهاقلأىتلاةبطحلارداصملاضعبدروتولاق

ريخدقوةركبملاةرثفلاكلتىفةيضابألاءارآضعبحوضوبنبتىلاو

اونبتينأىلوألا:اماوذخأيلفاوءاشانألاصخ"ثالثنبباهفسانلا

نوواستيةلاخاهذهىفو+اهعابتأعماودهاجموةيضابألاءارآلاوراكفألا

نوكيو؛رمألااذهىلإهوقبسنيذلامهئاوخإعمتابجاولاوقوقحلاىف

لاقنمةيناملا.مهضعبلامءىفلاةمسقنمو«مهلضفألامرجألانممل

.هناسلوهبلقبىأرلااذهىلإوعدينأهيلعف؛مهعمدهاجمملومطوقب

نأةثلاثلاو«عابتألاءالؤهلثملةئيعمًاقوقحةبطخلاركذتملولاق

ئدابمللهتضراعمنممغرلاىلعدايحلانطرشلانيذهليقيألنممزاي

هنعربعاماذهو؛ىذأبدحأهاضرعتيالةلاحلاهذهىفو«ةيضابألا

فكيو هلهأوهلامىلإنامأبجرخيلفانهركنمو:هلوقبقحلابلاط

؛همدثكافسىلعانلمحمملوهسفنضرعنكيملانرفظنإف«هناسلوهديانع

هللاهمحرقحلابلاطمامإلااهاقلأىلالمحلاهذهانحرشنأانلقبسدقو
.ىضابألابهذملاءوضىلعححيحصلااهرهوجانحضوأو



مه40ل

نيمرجملادئاصحنمدعتبيقحلابلاطمامالا٠

ءاعنصنئازخىفدجوف؛اهرمأىلوتوءاعنصقحلابلاطمامإلاضبق
ىأرلب هتلودلاجرىلعاهقافنإواهذخأجرحتةلئاطالاومأةيلودلا

ريغةماظةابحلاوعورشملاجبلاريغىلعتيبجاهنألىلوأاهنمداعتبالا

ءىشنمهدنجقحلابلاطىضرملامامإلانكمي”ملو«مهنيابجبقوثوم
كيبسبابرألالوهجم'نأل©ءاعنصلهأءارقفىفاهقافنإىأرواهّنم
ناكلاهذخأولوو«اهنمائيشذخأيملواهقرفكالذلو«نيملسملاءارقف

حصيىحلحلاملسملاديىفاممكحنأل«حيحصهجواهذخآىفهل

نمنوكتنألامحالدحأنمءامةبرشلحتملكلذالولوهعيرجت

طاتحاهللاهمحرنكلو؛«روكذملالايحاللدحأةفايضلحنملو«مارح

:.بواطمنيدللطايتحالاوتاهشلاءاقتابهناوخإلوهنيدل

نيبلاومأونئازخنمهيلعىلوتساامعزووةيضقلاررحملاق
رهشأهدعءاعنصىفىقبولاق.مهمءارقفلاةصاخوءاعنصيفسانلا

؛ةئسحلاةظعوملاوفورعملابهثدابموهئارآىلإوعديولدعلابسوسي

؛ةيضابألاةمئأنإةرمريغتاق.هجولكنمسانلاهاتأوهعمجرثكىتح

(لدعلانوكيالفيكف«نيملسملاىفةيرمعلاةداعإولدعلارشناالإنوموقيال
مهو©مهييغِبةمألانأشحالصإو«موعدفورعملابرمألاومهندوشنأ

راطخألابوكرلاودرجتالو؛ةمألاىفكلذاودقفاملالإارماقام

لمعوهقحلابلمعلاو؛ماسملانيدوهقحلاو«رابجلاىفارملالإ



لا

هباتكىفلوقيهللاعمستالأ؛ًاعطقاملسمنكيملالإو(ملسملا

رماوألاهذهف(ىبرقلاىذءاتيإوناسحإلاولدعلابرمأيهللانإ):زيزعلا

ناسحإلاو«ناسحإلانماهلأكشالو«ىحلانمىهو+لدعلانماهلك

؛ىغلاوركنملاوءاشحفلانعلجوزعىبلامكناسنإلاىلعضرفامم

صيخ#الو«كلذكىغبلاو+ىغبلانمركنملاو؛ركنملانمءاشحفلاف

.ناعتسملاهللاوكلذنم



477 -
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زاجحجلاحتفلةزمحابأهدئاقهجويقحلابلاطمامإلا

مالسإلانطومزاجحلانوريةرومعملاعيمجىفنيملسملانأىفال

هيلعنوراغبمهلكنيملسملانأو«ةفاكنيملسملالاجرطحموًامومع

ناكو«رحبلاوربلاىثرهظداسفلاناكاملو«ًاداسفهيفثيعينممنولأتيو

رهطتنأبجمةعقبقحأنأمامإلاىأر!١نودسفملامههيفرمأللنولوتملا

زاجحلابامريهطتلهشيجزهجكلذل«زاجحلاوهمارجإلالهأداسفنم

ىذلاىراشلاةزمحابأظقيلارحلالطبلاكلذهدئاقلعجو(«ءوسنم

نأعمهبفرعو+ىراشلامساهيلعقلطأىتح؛مثالةمولهذخأتال

نأجاتحمالىذلاىناثلالطبلاةبقعنبجلببهدضعو«نورثكنيملسملاةارش

؛ةيركسعةوقسأرىلعىريمحلاحابصلانبةهربأثلاثلاو«هبفرعن

ردصأمث«اهنمىغبلاةدمعأةلازإو«اهلعءاليتساللةكمىلإشيحلاهجوتف

؛زاجحلالمعنمغارفلادعبماشلاىلإهجوتينأةبقعنبجلبىلعهرمأ
اهلحملحتلةيومألاةفالحلاطاقسإوىناثلاناورمةبراحملروتكدلالوقيامك

.ةيضابألاةمامإلا

؛كلملادبعنبناملسنبدحاولادبعكاذذإزاجحلاىلعىلاولاناكو

نامنإلالهأهيلإمضنااهلصواملو«جحلامسمومىفةكمةزمحوبأىقاوف
نبىلعرحلاوبأىقنلاليلجلاةمالعلامهسأرىلعو«هللىوقتلالهأوهللاب

؛هلكزاجحلاىفةيذابأللةيعادربكأناكىذلاةكمءاملعنمنصحلا

ءزاجحلاىفارمةيضابأللوعدينيصحلانبىلعناك:خيراتلالهألاق

لكنمسيمخلاونينلالاىويصرفلااذهلةصاخلاهسلاجمدمقتعيو

.عوبسأ

(زاجملاوةقيقحلا-7م)



8م-

ىراشلاةزمحىنأشيجىلإاومضناوهوعبتانيذلاددعردقيواولاق

ىيجردلاخياشملاكلذىكح«نيملسملارايخنملجرةثامعبرأوحن

.بناجألاريغباحصألانمىخامشلاو

كلملادبعنبناملسنبدحاولادبعزاجحلاىلاوئجوف:مهضعبلوقي

هيفنوديجيجحلاناكىذلاتقولاىفتافرعلبجىلعةيضابألاروهظب

مهعمضوافتلانمادبدحاولادبعدجمملولاق«لبحلاسفنىلعمهكسانم

كلتىفثدحلااذهلثملةيركسعلاةيحانلانمًادعتسمنكيملهنأةصاخو

ةزمابأدئاقلانأىنعملاو]6دوفولالدابتدعبنافرطلاقفتاو«فورظلا

نأىلعةمهافملاتهلنا«امهيبةطساولابامهافتدحاولادبعىلاولاوىراشلا

ابلخموةكمدحاولادبعكرينأو«جحلامايأىفمادصلاناقيرفلابنجتي

والعفو(كسانملاءادأوجملالمعنمءاهننالاروفىراشلاةزمحنبل

ةجحلاىذنمرشاعلاىفةكمنمجرخفقافتالاةطيرشبدحاولادبع

نوخروملالوقياذكهلاتقنودبةكمةيضابألالخدو«174ماع

5مهماع

ةنبااهنأل«فئاطلاىلإهجوتاهرمأىلوتوةكمحتفةزجىلألمثالو

هلاهحتفلب«ءانعنودبهلتماستساو«اهماهلاصتاواهنمامرقلةكم

لامعأنسحنمسادنلافرعامل«هيلإسوفنلاليموقحلابح
وةيضابألا

هريضوطايخنبةفيلخو:باسنألاىفىرذالبلانعالقنروتكدلالاق

"ىفمهلفرعيملومهاومأومهلايحىلعسانلانمأو:لاقنيخروملانم

دحألضرعتينلهنأنلعأولاق«ةدحاوةءوسنيميظعلانيدلبلانيذه



-419-

ةكمنعدحاولادبعىلاولالختاملو«ناودعلابمهأدباذإالإىذألاب

هنومسيىذلاناورملدحاولادبعبتكةكملًاعبتفئاطلاةزمجوبألتحاو

نعهلرذتعيو«زاجحللىخابألاوزغلابهريخيىناثلاناورمةفيلخلا
نيعوةيالولانعهلزعوةفيلخلابضغفلاق«ةمركملاةكمنمهجورخ

مزحبوةدعلادعينأهرمأو«زيزعلادبعنبرمعنزيزعلادبعهنمالدي

!'.ةيضابألاىديأنمةكمعاجرتسالهرمأ

ةينامثهماوقًاشيجزهجوةفيللارمآلرمعنبزيزعلادبعلثتماولاق
مهلملعالنيذلاراجتلاضعبوراصنألاوشيرقنممهلجلجرفالآ

ًاقيرطهبدهممنأدارأمالكلااذهتلق«اهلونفوبرحلابمهلةياردالو
برحلانأةقيقحلاو«ةميزهلانمهيلععقواملزيزعلادبعدئاقلانمناكال

هلجآلعجنمو رشعلاىلإىقبيالنامثىفهلجأبتكنمو«لاجس

.طائلايق+الثماذكهوناىفتومالرشعىف

فالآلانعلبتاثملا"نعنودعيرشبلاىفًاناعجشنأىفخيالو

"؛برحلااولخديملمهلأكنيرفاظاهنماوجرخةكرعماولخداملكنولازيالو

لعجولاق«تاقولحلافعضأديىلعردقلامهلعىضقمنيحناحاذإف

؛نافعنبنامعزبورمعنبهللادبعنبزيزعلادبعىلإشيحلااذهةدايق|

ىذلادثةنارايتخاىفالودنحلارصانعرايتخاىفًاقفومنكيملكلذبولاق

ةءارلابجنًافناممًاداظةيضابألاهريتعيىذلاو«نافعنبناّيعىلإىمتني

نايعلتقىذلانإف«ةيسفنسئاسدنعفشبمالكلااذهتلق«هنم

والاظوًانئاخهوربتعانيذلامه ءالؤهمهنمو6هنمةءاربلابجبًافلاخم

ماعرهشنمرثكأمادراصحدعبلتقهنإف«مهنايعأوةباحصلارباكأمه



ل١٠١٠-

؛بلاطىنأنبىلعمهفوةنيدملاىفمهلكنيملسملانايعأوماعلاوصاخلاهب

ىففيسفلأةئامنمرثكأراصنألاونورجاهملاونينمأملامأةشئاعو

ةيضابألانمدحاوناكامو«ىرسكشيجومورلاشيجهنعدرتاهناكمإ

نكتملذإ«نامثعلتقىفةيضابألانمةدحاوةملكتردصالومهعم
ريغنامعنوريةئيدملاىفنيذلاناكنإف«ةدوجومناّنعمايأىفةيضابألا

هللامامأنولوشمملامهو؛هنعىداعلااوعفديملثيحاورصقدقفلتقللقحتسم

.هعماوموقيملودعلاهبطاحأالو؛هوعبابومهءامإهولعجثيحهلتقنع

بجنًافلاخمًامراجًالاظمهعمراصدقفلتقللًاقحتسمهنورياوناكنإو

.لتقللهوملسأكلذلف«هنمةءارملا

ةيضابألاىلعزمغلاونعطلالاباف«مهعمنيرضاحةيضابألانكيمو
....لئاقلاىلعةدهعلاوقطانلكناسلىلعهللانإ«تحرمغب

الوةيضابألاالإ9اناقنمانلاهلىريالبلاطىنأنبىلعلتقكلذكو

قحلالوياذكهأ؛ةيضابألاالإنآلاىلإايندلاهللاقلخذنمملاعلاىفجراوخ

.(نوهراكىتحللمهرثكأو)١:زيزعلاهباتكىفلوقيىذلاهللاقدص

ملفقتثالذلفةيضابألاالإمالسإلاىتاودعىرتالةمألالكنآلاف

موقلانوكالإامرريمالةرفاسةوادعناكملكبودصرملكىلعايندلا

اهمةيضابألانكيملةفورعمجراوملانإف«قحلاىلعمهلوكوأةيضابأ

؛ًادحاوًايضابأمهفدجملونوفرعمنامعىلعجراخلوأو«ربدالوليبقىف
لوطدعبدجنلماشلادونجنمبلاطىنأنب"ىلعىلعنوجراحلاكلذكو

ءالئؤهاا.ًاضابأهيلتاقىفاندجوالو«ًادحاوًابضابأشيتفتلاوءانعلا

ناورهلاةيضقىنحو6ءايربأًاموقهبنوفذقبمثعقاولانعنوماعتيموقلا



-٠١٠

هلآرهيلعهللالصهللالوسرةباحصاهفاندجولب ًايضايأايفدجم
.قطانلكناسلىلعهللاو«ملسو

قيرطىلعديدقىفشيحلاعمةيضابألاىقتلا":اياضقلاهذهلخر؛وملالاق

اًمذسب(م١7١ةنسرفصربشىفكلذوماشلاشيحلاديري+رييخ

.::نأًارمآهللاىلإًايعادًاحلصمًاددسمايهانًآرمآماقأامةنيدملابماقأ

هرانمىلعيوهدونبعمفرتنأوهدودحماقتنأوهيهاونبنتجننأوهرماوأ

ةرصنبلجوزعهللاىضقفنيفرطلانببةكرعملاترادف«هراعشرهظيو

امدعبةنيدملالهأهعممزملاو؛ةمبزهمىومألاشيجلامزهلاوةيضابألا

.هباسنأنمىناثلاءزحلاىفىرذالبللاذهءاج«مهاجرنمرثكلااودقف

لاق؛ةنيدملالهأنموىومألاشيحلانمرشثكلاةيضايألارمأىفعقوو

ىرسألالتقبىراشلاةزجوبأماقدقفةيضابألاةداعريغىلعو:لقانلا

تلق«ىرخألالئابقلاوراصنألانمنيرخآلاحارسقاطأاًبيِب«نييشرقلا

ةيقباهركذيملهدنعنمىرذالبلااهعفرةزمحنأىلعةسيسدهذهو

ذنمرهظىذلاىلرقلاسفانتلاىلإدوعيكلذببسلءلولاق«نيخرؤملا

ذنمابسفنلةطلسلاتركتحاىلاشيرقوةيبرعلالئابقلانيبةركبمةرمف
.مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةافو

بسنلاءاّيهاريعيالىذلاةمامإلاىفةيضانألاًادبمفااخماذهولاق

ىوقتلاىلعدامتعالاةيضابألاةداعنمنأىأ«لبقلاوأقىرعلاةفيلخلا

؛باتكلاىفءاجاع7باسنألاىلعنولوعيال«ةمامإلاىفةصاخ

نمولاقًاماءإسانللكلعاجىفإ):ليلخلامهاربإهيبنلهللالوقيذإ

ناكامهمملاظللىدنعةلزنمالىأ«(نيملاظلاىدهعلانياللاقىيرذ



هه١٠١"-

رصنعىلإ.نومتنيمهلكوىدابعلمهقلخىقلخقلحلانإف«ناكنمو

ىدنعهلفمهاربإبكلمىرماوأبسحبمهلمماقتسانف؛دحاو

فلاخذإىلعمراحهنإفمهنمقتسيملنمو«ىمأنمنيقحمللام
دابعلاوداهزلاوءاملعلاوءايبنألامالسلاهيلعهتيرذىفناكف«ىرمأ

'احنامهللاعمقيرفلكلو©لطابلالهأوقاسفلاوةملظلاوةربابحلاو

.هلامحأنمالمعهراتخاوهسفنبهيلإ

ابىومألاشيحلاةعزهوةنيدملاةيضابألالوخدرابخأتعاشو

؛ةيومألاةلودلاماعدةمنزهلاهذهتزهو6هيلعةيضابألاراصتناو

نوكيفيكو؛ةازغلاةيضابألانمماقتناللابضيضقواهضقبترائف
ةرونملاةنيدملاحبصتونفيرشلانيمرحلاسوءرىلعلاعتوصةيضابألل

.ىوءألاىوبنلاتيبلالامعأنم:ابلوعنممنيذلاةيضابألاديىف

ةيضابآلالوخدوديدقةكرعمءانأتصو:اياضقللةاورلالاق

ًادحعضينأررقىذلا«ىناثلاناورمةميلخلاعامسأىلإةرونملاةنيدملا

فالآةعبرأممجفلاق٠ملاتقلىماششيجذافنإبةيضابألاتاراصتنال

رانيدةلاموهلمثلمحالغبوًاسرفٍمهنملكلىطعأو6هلاجرعجشأنم

؛ةيسيقلالئابقلانمنوكتيشيحلامظعمناكو«هثاطعىلعةدايز

ةيناملالئابقلانممهمظعموةيضابألابرضينأناورمكلذبدارأولامع

ىرذاللاكلذىكح(؛ناورمىبلنااوملاةيسيقلالئابقلانملاجرب

نإركبنبدعسىبنمشيحلادئاقناكو«مهمعذخأنموىراطلاو

ىومألاشيحلاظعمنإهيلإراشملاخرؤملاهلوقيامىنعمردأملو«نزاوه

:ةيسمقلالاجرلانم

نسحبًارهشأءاعنصبىحمنبهللادبعماقأو:اولاقىناغألاىفو



١٠"أ

نمةارشلاهتتأوهعمجرثكفسانلانصفكيو«مههبناجنيليوموفرعسلا

جلبو«فوعنبراتحملاةزمحابأهجوجحلاتقوناكاملع«بناجلك

فلأىفلبليقو«ةثامعستىفهكمىلإحابصلانبةهربأوةبقعنبا

؛ماشلاىلإاجلبهجويوسانلاردصاذإاةكمبقينأهرمأوةئامو

نبنابلسنبدحاولادبعاهبلعوةيورتلاموياهمدقفةكمىلإراتحلالبقأو

0مطلاتقهركفديسأنبدلاخنبهللادبعتنبهمأوكلملادبع

:ىربطلاريرجنبدمحمةزمحىنأريخمعضوملااذهنمانثدحو

ىمومنبنوراهانثدحلاق«.ليقعلاىسيعنبسابعلاانثدحلاق

ناكلاق«ىميلسلانييدعاسلاىلومرثكنبىسومانثدحلاق«ىورقلا

لهأنمىميلسلامتىدزألافوعنبراتخملاوهوةزمحىنأرمألوأ

دمحمنبناورمفالخىلإوعديةنسلكىفىناَوَيناكهنأ«ةرصبلا

رخآىفىبحمنبهللادبعىفاوىحةنسلكفاتخملزيملف ناورملآو

ًامالكعمسأىنإلجرايهللاقف«ةثامونيرشعونامثةنسكلذوةنس

جرخف«ىوقىفعاطملجرىنإفىعمقاطنافقحىلإوعدتكارأوًانسح

.ةفالحلاىلعةزمحوبأهعيابفتومرضحدروىحهب

ىلعلماعهللادبعنبريثكوملسىببندعمبةزجوبأرمناكدقولاق
رهظاملف«ًاطوسنيعبرأدلجفهبرمأف«همالكضعبعمسقندعملا

هعضومىلإعجرمث«ناكامهرمأنمناكىنتحرثثكبيغتةكمبةزجوبأ

ةئرعبسانلاماعملنيرشعوعستةنسمامتلبقملاماعلاىفناكاملفلاق

ةثامهممهو(حامرلاسوءرىفةيمرخدوسمنئامعمالعأتعلطدقوالإ

عزففةئاموافلأوأةثامعستاوناكهنأىئادملاركذواذه«لاقاذكه
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مهورخأف؟.مكلاحامومكلاممهلاولاقو«مهوأرنيحمهنمسانلا

نبدحاولادبعمهلسارف+مهنم*وربتلاوناورملآوناورممهفالخب

اولاقف«ةندهحلاىلإمهاعدومموملاوةكموةنيدملاىلعذئمويوهونابلس

ميضعبنونمآًاعيمجمهنأىلعمهحلاصف؛حشأهيلعونمضأانجحمنحب

ىلعاوفقوفدغنماوحبصأو«ربخألارفنلاسانلارفنيىحضعبنم
.سانلابدحاولادبععفدو؛ةفرعب_ةدح

مهلعتلمحولومهفتاطخأدقكانإدحاولادبعلاولاقىنمماو:اكاملف

لزنوىمنمبلاعثلانرقبةزمجوبألزيف.سأرةلكأالإاوناكامجاحلا

نسحنبهللادبعةزمحىنأىلإدحاولادبعثعبف؛ناطلسلالزمدحاولادبع

؛نايعنبورمعنبهللادبعنبدمحمو؛مالسلامهلعىلعنبنسحنبا
نبصفحنبرمنبهللادبعو«ركبىلأنبدمحمنبمماقلانبنمحرلادبعو
؛مملاثمأنملاجرىفنمحرلادبعىأنبةعيبرو.باطخلانبرمحنبمصاع
مهملخدفموذخأفةزمحىنأحلاسممقلبلاعتلانرقنماونداملف

؛هاققىفهروبهطيردقىرطقرازإهيلعوًاسلاجهودجوفةزمحىبأىلع

؛امهسنفورمعنبهللادبعنبدمحمونسحنبهللادبعهيلإمدقتاونداملف

هيلإمدقتمث«امهلةهاركلارهظأورسبواممهجوىفسبعهلبستنااملف

فمسبتوامهلإشههلابستنااملفامهسنفىرمعلاوىركبلاامهدعب

هللاقف«اكيوبأةريسبريسنلالإنجرخامهللاو:لاقو«امههوجو
رتمألاكيلإانثعبنكلوانثابآنبلضافتلكانثجامهللاونسحنبهللاديع

ْ.اهكريشيةعيبراذهوةلاسرب

ةعاسلاهلنيدئاقاناكوةهربأوجلبلاقدهعلاضمنةعيبرركذاملف
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لعفأالهللاو«هبسينمنوأدهعلاضقنننأهللاداعملاقولبقأةعاسلا

ىنأاملف«مكنيبوانتيبةندملاهذهىضقنتنكلو"(هذهىبقرتعطقولو

دحاولادبعرقنلوألاٍرفنلاناكاملف«دحاولادبعاوغابأفاوجرخميلع

.لاتقرغباهلخدفةزمحنألةكمىلخو

دحاواادبعامىجهًانايبأىيآلاةحلطنببوقعيىئدشنأونوراهلاق

:همسابلحم0رعاشأ

اومتلاحدؤئةباصعجيجحلاراز

دحاولادعرقفهلإلانيد

ابرامنلئالحلاوةرامإلاكرت

دراشلاريعبلاكطبخيىفمو

همأريبس__ختهدلاوناكول

دلاولاقرعبهقئال__ختفصل

برضوناويدلاباعدفةنيدملالخدىحدحاوالدبعىضمملاق

.:ةرشعةرشعءاطعلافمهدازوثعبلاسانلاىلع

:لاقضايعنبسنأةرمضوبأكلذبىريخأنوراهلاق:سابعلالاق

:نوراهلاقسابعلالاق«ىمساتوحممثلاق«بتتكانميفتنك

نبزيزعلادبعلمعتسادحاولادبعنأانباحصأنمدحاوريغىثدحو

اوناكواوجرحاملف؛اوجرخفسانلاىلعنامئعنبورمعنبهللادبع

مهرواولقلعتقيقعلاباوناكاملف؛اوضفةروحنمرزجمهنيقلةرحلاب
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اولزنىحاوراسمث؛جورحلابسانلامءاشتوحمرلارسكنافةرمسب

زًفاديدق ْ.البلاهول

لزيف«كانهضايحلاتناكومويلاىنبملارصقلاةيحاننمديدقتناكو

اوجرخدقموقلاالإمهعريمافبرحباحصأباوسيلونورتغمموق
مهلروعىلعةزمحابأتلدةعازخنأسانلاضعبمعزف؛لصقلانممهلع

رثكأاوناكمهوشيرةىلغةلتقملاتناكو«مهولتقفمهلعمولخدأو

١رثثكددعمهنمبيصأن؛ةكوشلاتناكمهفو؛سمانلا

شيرقنسدجرنأانباحصأضعبلريخأفنوراهلاق:سايعلالاق

ءشيرلتقميىيعرقأىذلاهللدمحلا:لوقينميلالهأنملجرىلإرظن
نمنأنظتشيرقتناكاف«انيديأبملذأىذلاهللدمحلاهنباهللاقف

؛ةنيدملالهأعمنالجرلاناذهناكولاق«ىبرعدزألانمنامعىلعلزن

.تبأايمعنلاق«نيلجرلانيذهبادنملهىبايهنبالىشرقلالاقف
؛التقىحالئاقفمدقتىنبىأ/هنباللاقمث«امهالتقفامهلعالمحف

ءاكتملاو«رببزلانببعصمنبةزمحنبةرامعناكىشرقلاىثادملالاقو

٠راصنألانملجرهنباعممالكلاب

تناكف6مهالتقسانلاىكبوةئيدملاشيحلالكافدروملاق

اهميمحلتقمرمحلااهنتأيةأرملالازتالفحاونلااهميمحىلعمققتةأرملا'

ىلتققفتايبآلاهذهةرمصوبأىدشنأفةأرمااهدنعىبيمىحفرصنتتف

ةعفانريغفهوىسفنفهلاي

داجنأءاحطبلاسراوفىلع
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امهيبهللادبعو.ورمعوورمع

ىداسلاثراحلاوسماخامهانباو

ناورمىلإنابلسنبدحاولادبعبتك:هريخىفىئئادملالاق

هلماعوهو_زيزعلادبعىلإناورمبتكف؛ةكمنعهجارخإنمرذتعي

؛لجرفالآةيناثدجوف؛ةكمىلإشيحلاهيجوتبهرمأيةنيدملاىلع
ةمعانلابايثلاوتاغبصملاىفاوجرخف؛برحلابمململعالرامغأراجتلاو

لاقو«مهمديأىفمهلأنوكشيالوةكوشجراوخللنأنونظبال«وهللاو
اونهادمهْنكلو؛ءالوهرمأانوفكلفئاطلازهأءاشول:شيرقنملجر

مثمهيبسنلففئاطلالهأىلإنرسسنلانرفظنإهللاو«للاعتهللارمأىف

لجرلاكلذعجرسانلامزهلااملف.فئاطلالهأىسىمىرتشينملاق

هلزملخدف©نيمزهملالوأىففئاطلالهأىسىمىرتشينملئاقلا

ملو6ًاشهدقابقاغاهللاقف؛بابلاىقلغأهتيراحللوقينأدارأو

ةنيدملالهأهبقلف«بابلاتقلغأفهديباهلإًاموأىتحهلوقةيراحلامهفت
.قابقاغكلذدعب

ىذبشيحلاضرعيزيزعلادبعنبرمعنبزيزعلادبعناكولاق

كحضوهببحرف©ىصاعلانبديعسنبةسبنعنبةيمأهبرف«ةفيلحلا

تفتليملوهملكيمافريبزلانببعصمنبةزمحنبةرامعهبرمو؛هيلإ

امهامأهتلاخنباناكو«عيطمنبهللادبعنبنارمعهللاقف:هيلإ

شيرقخويشنمخيشكبرمهللاناحبس:ديسأنبدلاخنبهللادبعاتنبا

ملوهيلإرظنتملف هلتكحضفةيمأىبنممالغكبرمو؛هملكت

.ريصأامهمأتملعلناعمحلاىقتلادقولهللاوامأ+هتفطالو
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؛ىضموهسرفتكنومزبلانملوأةسبنعنبةيمأناكفلاق
ةارشلانمبلكألاهذهىسفنتزرحأنالهللاوامأبيجماي:همالغللاقو

لثعو«لتقىحبعصمنبةزمحنبةرامعذئمويلتاقو«زجاعلىنإ
:لئاقلالوقب

هنذإبرممألا:نضاذإىثإو

رداقتئشاذإىسفننمنذإلاىلع

لهألابقإةزمحابأغلباملولاق«ىركشيلادامحنبرغأللرعشلاو

ىلعومهلإصخشو.حابصلانبةهربأةكمىلعفلختساهيلإةنيدملا

لهأواهبنحيبصىفمهافاوىلاةليلاىفناكاملف«ةبقعنبجلبهتمدقم

مهريمأوًادغكموقاوقالمكنإ:هباحصأللاقديدقبلوزنةنيدملا

هللالوسوةئسلدبوءافلخلاةريسفلاخنملوأنامثعنباىغلبايف

اوركذاورثكأفنينيعىذلحبصلاحضودقو«ماسوهلآوهيلعهللالص

ةادغمهحبصو.ريصلاىلعمكسفنأاونطوو+نآرقلاةوالتوىلاعتهللا

زيزعلادبعلاقف«ةثامونيثالثةنسرفصرهشنمعبسلوأعستلسيمحلا

.ىلغأًادغانيلعىكاوبلا١كحمولاق.لاغوهلاق«ًافلعانغبأهمالغل

ًابكارنثالثىفماتأفمهوعديلةبقعنبجلبةزمحربأمهلإلسرأو

ىلإانليبسانلاولخ5لاقو«مهنعاوفكينأمملأسوىلاعتهللامهركذف

مكبانادحاولعجنالو«مكيلعمكحلاىفراجومكملظنمىلإريسنلماشلا
ميلخننحنأهللاءادعأاياولاقو؛ةنيدملالهأمهمتشف«مكلاتقديرنالانف

دسفننحنأهللاءادعأايجراوحلاتلاقف.ضرألاىفنودسفتمكعدنو

رثأتساوانلتاقنملتاقنوداسفلالهأفكنلانجرخامنإ«ضرألايف
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ةعاطالهنإفةعاطهلهللالعجمملنماوعلخاومكسفنألاورظنا«ءىقلاب

زيزعلادبعهللاقف.قحلالهأاونواعوملسلاىفاولخداوهللاىصعنمل

مهراثآعبتمانأوىلبقهنمنوملسملائربدقلاق؟ناّيعىفلوقتام

عجرف.فيسلاالإمهيبواننيبسيلفكباحصأىلإعجرافلاق«مهبدتقمو
لاتقلابمكوعدبيىحمولتاقتالومهلعأوفكلاقف«هريخأفةزمحىنأىلإ

.مهولتاقيملومهوفقاوف





ل

ةيضابألالاتقىلعفحزيىومألادئاقلا

؛لدعلارانمةماقإهداوقوىضابألاشيحلاةمهمنإةرمريغانلقدقل

لتاقىذلاىومأدئاقلوأهبماقىذلاضوضعلاكلملاىهفهريغةمهمامأ

ىلعًاراهجهنعلبرمأهياعرصتنااملوبلاطىنأنبىلعلدعلامامإ

نموهنعهللاىضرهيفنولوقيءالؤوهو؛قئثالخلاسوءرىلعوربانملا

نمملعينمناحيبس4نعللانممظعأهمحفةيضابألانمقحلادارأ

لهألامعأىريومهلعلجعيالمث ماقتنالابجويامهدابعلامعأ
:قحلا

ىضمننيدلامويتايدىلإ

نبدمحمنبكلملادبعوهةرملاهذهىومألاشيجللدئاقلااذهو

ىراشلاةزموبألسرأكلذبةيضابألاماعاملو.زاجحلاىلإهجوتف«ةيطع

ىرقلاىداوىفامهنيبءامللاناكو«نييماشلاةاقالملةبقعنإجلبهدئاق

كلذ ةعيزهرشةيضابألامزهلاف«نيفرطلانيببرحلاىحرترادو

لتقو ىومألاشيحلاعممهلعةئيدملالهأناكونيايلقاوناكمهنأل

لثمبةدحوناكىذلاةبقعنبجلبمهلتقو ةعقولاهذهىفمهرثكأ

شيعحلاةاقالعهللبقالنأىراشلاةزمحوبأدجوكلذبو4ًاشيج

.مهمءاجنيذلالاجرلافالآىلعىوتحاىذلاىومألا

نامإلالهألةحفاكمو ناورملآلةرصتنةنيدملالهأهلوحفتلاو

دعب©ًادبأنآرقلاجاهنمفلاخيءىشامبرحىفمهلفرعيملنيذلا
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ءاجىذلاشيحلانآل«ةنيدملاكرتررقهدنجتباصأىلا”ةعزهلاهذه

هلكنميلانمهب مهديدانصومهنايعأبرحلاتذخأدقو؛لجرةثامعبرأ

نامعنيأوهنعنميلانيأو؛لاجرلانمليلقلاهعمىقبو؛ديدقىف

.ةكمىلإةدوعلاررقكلذبو؛ًاضيأةرصبلانيأو

ىفلتقلانممهماصأاملهلءادعراكأاوناكةنيدملالهأنألكلذو

مهةقيقحلاو.نولوقيامكاوفصتنيواوفشتينأاودارأانهو«ديدق

مهنمبلطفءوسيامبهوباجأفمهنالولامعأنعمهلأسهنإف«هيلعنوداعلا

مهعماونوكتالومهرثنامنالمهللاقمثهيلعاوبأفهعماونوكينأ

رربمالىذلارفاسلاءادعلابهوهجاومهنألمهلتقىأركلذلف«اوتفتليلف

.مهلعمكحنلهجلانكلو٠ملاععأ"ىنسهلاوركذف:ملأسهنأعمهل

:(داهنمهلامفهللاللضينمو)

اذإهللامرحىلعراغيانيدالقاعالجرناكةزمحابأنأكشالو

لاخلااذهلثمنمرثأتينمؤملكو«مادقألابأطوتهتنسو؛كنهاهآر
لتقةيضابألانمامنملتقو؛ةنيدملاىماشلاشيحلالتحاف؛ناكامهم

.لضفملاةنيدملابةيضابألاميعزناكو؛مرإوداع

دنحلاوةنيدملالهأنواعتدقو:حيحصلاردصملاوذلقانلالاق

لذلاو«مهبلزنىذلاماظلانممذتنأامدعبمهمكلتفلاىلعىماشلا

زجعةزمحابأنأهغلبوةنيدملابةيطعنبارصتنااملو+مهطاحأىذلا

ءهبقاحللةكمىلإهجوت؛امًاثجتلمةكمىلإحاروهتمداصمنع

ىونميلاىفرصتناالةزمحابأنأىرتالأ«رصتنملاةعيبطنمكلذو
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<ةنيدمللطشننيتلحرملانتتاهىفهتمواقممدعنإف«فئاطلاىوةكم

حبصأولاخلاسكعناانهو«ماشلابرحلطشنديدقىفهودعمزهاملو

.بقريافئاخةكمىفةزمحوبأ

مال5/قفاوملاه١17ماعىفةكمرصتنملاىومألاشيحلالصواملو

ىومألاشيحلادئاقكلملادبععمفرجناناكو«روكذملاخيراتلاىف

نمافوخةزمحىنأعماوتفتلينأةكملهأردقيملو«ةنيدملالهأبلاغ

مكحلبقعمالوالوعفمناكًارمأهللاىضقيلكلذرصتنملامداقلاشيحلا

لتقمبتهناةيراضةكرعمنقيرفلانبترادف ةلاحمالذفانهنإف«هللا

ةكمىفنيذلاةيضابألانايعأوهعمنيقابلاهلاجررثكأوةزمحىلأ

«ةكمىفةيضابألاءاملعربكأنمنيصخلانبىلعرحلاوبأمهسأرىلعو

؛ًاعيمجمهلتقبروكذملادئاقلارمألجرةثامعبرأردقةيضايألانمرسأو

نببقرفلاتفرعدقو؛ةنيدملاىفاولتقنعايفشتمرخآنعاولتقف

اولتقنيذلاوةكرعملاىفاولتقنيذلاموقلالكو؛مدصاقمىفنيتفئاطلا

«ةيضابألانمىقبتنمرفولاق«مهريغمهطلاخملةيضارأمهرسأدعب

قحلابلاطمامإلاباوقحلولاق«انهدحأةيضابألانمقبتيمللوقأانأو

ىلعمهجورخهغلباملماشلالهأءاقللريسمللبهأتيكاذنآناكىذلا

لاجرلاءالوهحاورأىلعتماحدقةينملانكل«هباحصأوةزمحأ

.ميلعتضقف

ةزمحىنأركسعىفةنيدملالهأنملجرىمرف:لاقىئاغألاىفو

؛مهلاتقلحدقفمهبنآلامكنأشةزمحوبألاقف«الجرحرجفمهسب

هللادبعنبمهاربإعمشيرقةيارو«ضعبلمهضعبتبلومهلعاولمحف

(زاجنلاوةقيقحلا-8م)
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مهينحمىلعناكو«مهوعبتيملفةنيدملالهأفشكنامث«عيطمنبا

مثاليلقاولتاقف«هعمسانلاركوركف«ىودعلاةفيذحنبمهحلانبرخص

ةعزهمهمزهفةزمحوبأمهلتاقو؛ةثلاثاوركىحاودعبيملفاومزبن

.ةيقابمهنمقبت
ربدملالتقأفمهعبتأىعدوأموقلاعبتا:نيصحلانبىلعهللاقف

كوءاجدقولف؛ماشلالهأنمانيلعرمشءالؤهنإف حيرحلاىلعففذآو

ءانفالسأةريسفلاخأالولعفأاللاقف«هركتامءالوهنمتيأراًادغ

لاقو«نيصحلانبىلعهعنمفمهقالطإدارأف«ىر-أمهنمةعامجذخأو

انو«بارهمهواورسرويملءالؤهنإوةريسنامزلكلهألنإ:هل
نآلاكلذكو«مهلتقمرحبملتقولاكالذىفاولتقولونولتاقيمهورسأ

ىأراذإوهلتقالجرشيرقنمىأراذإناكفمهباعدف«لالحمهلتق

هبسنفنامعنبورمنبهللادبعنبدمحمبّىلفهقلطأراصنألانمالجو

؛املذهقلطأفهلاودهشفهنعراصنألالأسف«راصنألانملجرانألاقف

«ىراصنأةوذحاذهةوذحاموىشرقهنأملعألىنإهللاو:لاقىلو

.هتقلطأدقنكلو

شيرقنممهمالجرنثالثونيتئامونيفلأديدقىلتقتغلبدقولاق

ىلاوملاولئابقلانمو«نونامثراصنألانمو؛الجرنوسمخوةثامعبرأ

ىزعلادبعنبدسأىنبنمشيرقىلتقىفناكولاق«ةئامعبسوفلأ

جرخ«نامعنبورمعنبهللادبعنبةيمأذئمويلتقو«الجرنوعبرأ

ىلومىملسذئمويلتقو©لتقىحلئاقوًادحألكامفاعنقمذئموي

ةنيدملاجلبلخدو؛كلامنبسنأهنعىوريىذلاهنعهللاىضرركبىنأ

ناكوةكمىلإةزمحوبأعجرو؛فكوهتعاطىفاولخدفبرحريغب
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.ىدعىنبنمةقارسلآنء.ورمعنبهللادبعنبركبوأهتطرشىلع

تلاقوقارعلااجلبنعلوىفارسلاهللانعلنولوقيةئيدملالهأناكف

:مهمكبتةنيدملانمةحئاق

هيلاجرديدقتنفع هيلاعونامزلام

هينالعنكبألوةريرع|نيكبألف
هيواعلا_بالكلاعم تولخاذإنيكبألو

هينالبأامءوسب|ديدقىلعندثالو

ءهتقبطضعبوأسيوطلنوكينأهشأميدقجزهتايناهذهىف

ديدقةعقوركذيمثىبىلومىنوكلاىفابألانيصخلانبورمعلاقو

لوحألاوىركسلانعشفخألاامندشنأو اهايإطوخدوةكمرمأو

:اهدجتسيتاكواذهررمعلبلعتو

براعبسيلٌانعكمهلابام

بكاستملاثاعمدقباوسىرم

ةلثممموجلاىلتكتتيتو

بئادمجنلكبرستىربع

ةهادبءىجتنأةنملارذح

ىبرآمةارشلاعبتنمضقأل

اسنلاجنشادعلامهفدوقأف

بلاحلامضنارشأىرشلالبع

هنولصلخأدايساكاددختم

بتالةلالحلاعمكيسحلاءام.



ا

ارشعمىموقعمجنمهبىرأ

"عرو"٠

هبمهفلأريصةيتفىف

براضلاضيغقمللاديحادقملانا

اننيبايذومهونحنرودنغ

براشنملهلوقتنونملاسأك

اننمبشنومهسلظنف

بضاوقلوصنلاةفهرمورع

ةنعطتراجنحنكالذكانيب

بئارتوبئاهرنبءالجم

اهرومأتىيرمةرهسصءافوج

بقاثلباهشلاكنانساتبظ

ىناكلامثلاقشاهلىوهأ

بصضاحلاجاجمعلاتونىفلضفح

نقلعتتالواجوأبراي

ىراقأفكأىدلنونملاىسفن

اورشمّبحصةقمىلوأنممك
بحاصلالعزسئبلومماذخف

مهفاوجأىفنأكنيدوأتم

بطاوحفكأاهرعستًاران

عكارنممهاروهاملت

بحانوأعرضتمدجاسوأ
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هتاربعىرثمتعراوقولتي

بلاحلاىرملاىرماهدوجيف
ةبطأرومألاةقئاحلاريم

بئارمليلحلاءانبلاىذعدصلل

اوزرحأبياعملانمنكريمو

بياطأءايقتأمراكملالِّصح

اورشابودالجللمراوصاورع

بجاوح>وفئابةابظاادح

مهلخأرمأبمهومأاوطان

بحلالاقيرطلامقلماجىرف

مهنأكديدحلاقدحىلبرسم

بهالسنوطللاقدحىلعدذسأ

ْلزافتومرصضحىلعانمتديق

بناجنعابناجامادعىقنت

١ابل ىوحنواهبنعأىمحن

بياشأوهمتمركأهلل

ًِاطُقةكمضايحندروىح

براقلاماميلاةدراونيك

ةيرجىخأىلعنتأنإام

بهاذلاسمأكمهلكرتالإ

مهمادنماهكلربعملكقف!

بكانمبتقلعديأوقلف
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ًابناعقونعديدقمويبلئاس

بئاجعباهناعقونعكرت

هنريمثلىلومىرننعلانيسحلالاقيوًاضيأنيصخلانبورمعىلاقو

:هللاامهمحرةزمحابأوىبحمنبهللاهبع

رجفلاجابتليبقتبه
ىرجياهعمدولوقتدنه

اهعمدأوىبعترصبأنأ

رحنلاىلعاهفكاولهي

الىدهعتنكوكارتعانأ

ريصاذتنكوعومدلابرم“

اهقرافيامثكنيعبىذقأ

ىرذتاسلاممأرئاعمأ

مهبتعجفناوخإركذمأ
ريخىلعمهليساوكلم

مهعرصمركذلبانج

ىرمت!ببهاربعهرغال

مهليبسىنكلسافبراي

ىرزأىقتلابددشاوشرعلااذ.
مهسوفناوريصةيتفىف

رمسلا!سقتلاوةيفرشملا

مهلثمرهدلايتلاهللا

ريقلاةنيهر»نوكأتح
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اودقعاذإمهّملِبىفوأ

رسيلاورسعلادنع.فعأو.

ةحلاصلكلنلهأتم

ركنلانعاوقالنمنيهان
مهسلاجماورضحاذإتمص

ىرزيمهىعامريغنم

مهما"مييحتالإ

ركذلاةرضحببولقلافجر

ىضغرمجنأكنيهرأتم

ىرسيمهعولضنيفوخللْ

ممنأكالإمهاقلت

رشحلانعاوردصمهعوشحلل

ضرمىوجمنأكمه

رحسلانمبرظمهموأ

مسهسبليفليلمهليلال

ركسلابمونلاىثشاوغ»هيف

ةنواواسلخىركالإ

رعذىلعمهوباقعلارذح

هبتعجفدقكلخأنممك

رجفلاىلإ هتللموق
نمعراوقولتيهوأتم

ردصلاعزفمنارقلاىآ:
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هتجهمتانبشيجنبصن
ردقلاةشاَشُمشيجتوملاب

ةرجاهلكةدفونآمط

جنردملعهتذلأرت

:اذإسوفنلاىوبمامصاقر

رذنلاىلإتعدسوفنلابر

ةئيسلك|نمًأرمهو

0رزتةرموذىوهلاع

اهرعسيبرحلابلطصملاو

0رعسس|ةيتفبوامراهغب

بطشىذلقأباهضاتخم

بلاعطاقبراضملابضع
هلرمهامليءىثال

رحنلاةرخثىفةنعطنم

امبشيخةرهلمءالج

ىرجنهفوجىداوعتناك

هبكذأراتخملاكليلخك

ةفلتملكةرمغصاوخ

ردكلارشعلاتحنهللاىف

ابضخمتاوخللاىذكارت
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:هبشهللهونيصحلانباو

ركنلاوناكاىنأفرعلاىف

هعلضأنحتملةماسب

رمغىلعةلوخأىوذل

ةكححبلكبناساقلط

رقولاىذمظعلاعدصبأَر

نزحهفوجىفكفنيمل

ىرشتستوهترارحىلغت

اضفحمةنوأوىقرت

رفزلاوءادعصلاسفنتبض

ىصلاخوجلب|ىطلاخمو

رسكلارباجوودعلامم

اوبغشمهاذإموصدحلالكن

رغثلاةروعةملثتدادسو

فرطحمتارمغلاضئاحخلاو

رطخامبأىداعألاطسو

بطشىذريغوأبطشع

ىرفيةبابثبادعلاماه:

ىخأناجلاةهربأكيخأو

رمجلاحقلمناوعلابرحلا

امدجئتعرفةشرمب
رمْحلاةفالسىوغلااجث
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النيادودخألابراضلاو

رحسلانع اههيدح|

هبتعجفنهكحىلوو

ورمعىلعىدبكاوفورمع

مهف'ىذوةكحم|لاوق

رمألاتبثثمىوهلافع

هتيصو|ركذاف|بيسمو

ركذاذتنكامإسنتال

ابستحمناكدقامهالكف

رباذوىوقتاذهلل

مهمسأملونيتخمىف

ىرصتىلوأمهوىدياوناك

حجرىضوملىنرعاسممهو

رفعلاىلعىشعنمرايخو٠

.اوقلثيحهللاوفوىح

رلغالوبذكال.دوهعب
مهسفنأتاجهم|اوسلاختف

مببضاوقبمهادعو

.ندلىفنبلأةسآو

رهز|مهفكأب|ةيطخ
قرخمهقوفوجاجعلاتحت

رمحنمودوسنمنفح
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مهمردحهارينتادقرتف

رجحلاوتيهلآىلعأنيبام٠ض

منامك|مهنع تجرفتف

رثرىلعانيماوضمغيل

مهيرحنارينمهراعشف

رحنلاورحتىلعنيبام

مهلونت|ةلجاحف|ىعرص

ىريت|مهنامحلاعماوخو
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هللاهمحرقحلابلاطمامإلالتقم

ةيطعنبدمحمنبكلملادبعءاقللءاعنصنمىتحلابلاطمامإلاجرح

ضداعأنأدعبهيلعءاليتساللنملاىلإهرودبراسىذلا«ىومألادئاقلا

ليقنافرطلاىقتلاو؛نولوقياكةيومألاةرادإلالإةيزاجحلاندملا

ىحرترادوةكمىلإبرقأوهو«نميلاوةكمنببشرجبليقوةلابتب
قحلابلاطمزملاف«ىومألاشيحلاحلاصىفعلاطلاناكو«مهيببرحلا
ءاعنصىتأىحةيطعنباراسوهلاجرنمرشثكلالتقو«هللاهمحرلتقو

لوحاوعمتجانأةيضابألاثبليملولاق«نييومألاةطلسلنميلاداعأو

ىلعهوعيابفهويختناىذلاىريمحلاقابسلانبورمعنبهللادبعنبىبحم
نمحرلادبعهيخأنباةدايقبةلمحكلملادبعمهلإثعبف«مهلًامامإعافدلا

خيراتلاددحمملنكل؛ةيصاقةكرعمىفةيضايألاعمىقتلاو«ديزنبا

لتقلانم'مفمقواممغرنيفرطلانمدحأحلاصىفهتنتملاهنكلاهلاكم

ىلع,رسمحتوكلملادبعطاشتسافءاعنصىلإروكذملاعجرو«عيظفلا
.عاطتسانإدوجولانممهمدعينأمهودتشاوةيضابألا

لإةيضابألانمهعابتأوىمنبهللادبعًأجتلا:رداصملاضعبلوقت

نموىومألاتيبللنلاوملانموءاعنصىلاهأكلملادبعمهبلإقاسفندع

نميلالهأبهللادارأولو«قحلاءادعأنملقنملنإةيضابألاءادعأ

هدابعىفهللنكل«امهفةيضابألاةماعزلاىقبألزاجحلالهأبولبًاريخ
دشأكامهليببرحلاترادف؛ندمةيدوأدحأىفنافرطلاىفالتو«تادارإ

؛ةركنمةعزهمهتلقومودعشيجةريكلةيضايألامزهلاف«نوكيام

نبىحمنماقمث«ىريمحلاهللادبعنبىحبمهعافدمامإوهدئاقلتقو
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ىقتلاذإهتقولطيملنكلو«ةيضابألاةدايقىلوتفىريملابرك

٠ةيماحةكرعمو1زهاف2رعلارحللالحاسبرقهودعي

قطانملاباوأجتلاومهنوقتلتخانميلاىفةيضابألاىلعمئازهلاىلاوتبو

دنعًاعبطنوكيمظعألاداوسلاًاصوصخسانلاوتومرضحنمةيلخادلا

+عافدمامإهوعيابذإىرضحلاديعسنبهللادبعمهسمأريانهو«بلاغلا

+ركذلافلاسلاىرتمحلابركنبىحنمدقتملادئاملاهحانجتحنفتلاو

ُِمقفمهرمذيو+نميلاضرأنممهمدعياكلملاديع5زهجتف

بقترملاءامالااذهةيضابألادعتسأو6مهعارصنمحيرتسيومهنتوصح

لزانلاءالبلااذهجالعلةفلتخمءاحنأنماوعمجنو«روتكدلالوقيامك

ةيامحلمهرمأرخآمهرظنناكو«تومرضحنمًاصوصخومهضرأب

ىريالىذلارابخلاششيحلانشطببمهيلعىلاوتتىلاتامجهلانممهسفنأ

اءاشختةمناقمهلموقتالىتحمهنايحىلعءاضقلاومهنمىفشتلاالإ

٠ةيومألاهلودلا

1ودشتحادقنادمهودهلاوةدنكنمتاعامجنأ:تاياورلاركذتو

مابشمامإلااذهذختاو؛ةيضابألامامإديعسنبهللادبعلوحاوفتلاو
.هلةدعاق

داتعلاوةيضابألااهعمجىلاماعطلاونكرملابمهلوصحةيضابألاالمو:لاق

؛مهودعبرحىلعًانوعمهلنوكتاورصوحاذإةدعاهولعجو؛رفاول#

(ةوقنمميعطتساام2اودعأو)مبلعةبلعاوأراذإنوعجريمهلعلو

؛لاجسبرحلانأبًاملعمهلعرفاظلاىومألاشيحلاءاقنلاوراسع
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ةزمحابأوقحلابلاطنإف+ًاقحالمهيلعرصتناًاقباساورصتنااكو

نمءالتبامباعةركلاتداعمث«مهلوصحىلعًايوقًاراصتناازرحأ

.جراخبرخجلاانهترادمثموصدلاعمتجمهللادنعو6لجوزعهللا

مهلوصحاوماخو6ىومألاشيحلاءامالأوجرخثيحمابشناصح

ِْاذخأمهبحاصنملوخألكو6راهسلاةليطةكرعملا«"ترمتساومهءارو

.باجىلعحجري0برحلاهذهنازمنأكو

نمهلاجرنمكلماديعلسرأمداظلاطمهوليلانكمياملو

.ةيضابألاهعمجامماهيفىلاةريخذلاذخألةيضابألانوصحىلعمحتقي

كلذلعلوايفامىلعاوضبقومابشنوصحاولتحاف؛هودعتساو

نوصحلاىلعاورطيسو؛مهلعهنطابوةيضابألاركامتنمضعبةنايجلل

فقوملالازامو4جورحلانمنوصحلا2نم١وعنموةرخذلاىلعو

اديدشالاتقاولتاقمهْنإَف«ةيضابألامئازعنمنثيملهنكلو«ًآدجًاجرح

.توملاءارونمنإ6ةحيحصلاممديقعلًارظن4أريرمّرمصاوريصو

دقوناهفبااصمنمنوالامنإو٠«تاذلابةدوصقملاىهىلاةنحلا

هلوقم)6راشلاهحاصلخديمارحبرحلانمرارهلاةديدعاوامح

هعفىلإًازيحتموالاجملًافردتمالإ٠ربدذئموبمشوينمو(:لجورع

.هللانسبضغيبيءاب80

نولتاقيالفاهداسجأنمبرحلاىفةيضابألاحاورأجرختةديقعلاهذه

برحلاهذهىفو©اهلوديريةسائروأاهلوجوزتيةأرماوأاهلويصيايندل

مهلوقتءجاررتم6مهملعميداورصنزارحإكلملادبعمطتسيلةيراضلا

نحمهحلاصينأكلمادبعرطضاو4مهميكشتدتشاومهحرجمأتلاو
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مهئاوصأعفترتومهسأبمهنلإعجارتيوديدجنماهاوقعمجتةيضابألاىأو
عقاوملادحأىلإءاجتلاللهورطضاولاتقلاناديمىفكلملادبعةهجاومم,

؛ًّامويرشعةعبرأهورصاحثيحًارمجدقتيمهررشىأرذإ«ةنيصحلا

ةيضابأًاصوصخمهعمحلصدقعللزانتينأىلإراصحلاكلذهاعد

اذهىنعمو©مهمالجرالإمهلعىلوبالنأهيفملدهعتتومرضح
ىلوتساىذلامهعاتمنمبهنااممهلعدرومهلإمهرمأدرومللهعوضخ

صلمتللبهو؛«نابسحلاىتهلنكيملاممهنمىأرو«؛مابشنصحىفهيلع

ةكمىلإجورخللزهجمكلذدنعو«هيلعةركلانوكتفمهنوطسنم

.لاخلارهاظىفجحلامسومسأرتيل
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!ةيطعنبانولتقيةيضابألا

املو؛ةيضابألاعارصنعرمينأدارأةيطعنبانأىلإانرشأدقل

نهلاريمأهنألجحلاميسومسأرتينأديريهنأنلعأجحلامسومنآ

هيخأنباكرف؛فارطألاىارتمريبككلمهلعمتجادقو«زاجحلاو

ليقمهبحصبنئمطينيذلاهلاجونمطهرىفجرخونملاىلعًارممأ

ًاذخأهقيرطىفهومجهفةيضابألانملاجرهقحلفنوعبرأمددعنإ

رداصماذهتور؛ًاعيمجهعمنمووههولتقفمهلاجرنممهلتقنمرأثب

عممهئادعأوةيضايآلارومأبلغتشاردصمعسوأوهوىرذالبلاكةديدع

ىدوعسملاوىريطلاوىوكزألاوىنيجردلاخيشلاكلذكو«ةيضايأللهضغب

؛ىالسإلاخيراتلاباونعنيذلاملعلالاجرنمةلمجو«طايخنباو
ىلوهللاو«اولمعاممتاجردلكلوهخمراتىفبرأهللكناكنإو

ةايحلاتدجواملازيالكاكتحاولصاوتمعارصايندلاوءىشلك

.اهفةيناسنإلا

:روتكدلالاق؛هولتقرهةيضابألانأوهلتقبهيخأنبالعاملو

ةاسقلالاجرلانمهمظعمندانمشيجسأرىلعىفرابلاًابيعشثعب

ديزينبنمحرلادبعنأىنعملاو؛نملالابجنممهعمجنيذلافالجألا

ىلعنوقفاويالقحلالهأنأل«ةيضابألانمماقتناللمهراتخاةيطعنبا

.لحمالاملعف

هاوهمامالإنودمتعيالةيضابألاريغدنعبورحلابأدوهاذهو

نوديقتيالوهلةميقالهدنعقحلانإف«مهنسايساىفشأهنوريوأمهاوه

(زاجملاوةقيقحلا-٠م)
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ةومجهو؛روتكدلالوقياك:فالجألا:الوهراثف«تناكامهمهثدامب

؛تومرضحمةيضابألاىفةصاخومهففيسلااولمحأوةيضابألاىلع

.م177ماعلئاوأىفىلاحلا«تومرضحمامإديعسنبهللادبعاولتقو

ىلإةيدذابألاداعوكانهةيضابألاةمامإلالعىضقةءعقوملاهذهسو:لاق

موقيوانايحأسامحلاهبدتشيناكمهضعبنكلولاق«نايكلاةلحرم

تركذاذإثيحبديعبدحىلإةرغوتمتيقببولقلانأىنعي١ةروثلاب
نيذبحم ناعإلاةداثمهروثتناعإلاولضفلالهأمهلاوخإلاوحأ

مهلإف©ةرمنيمايملارغلاكئاوأدعبةايحلانوريوتوملاوءارشلاكلذب

؛هلبقىذلامامإلاهيلععيوبامىلعنسحلامامإلاثداحلااذهدعباوعياب

نيذلانييسابعلاىلإةلودلارمأراصامدنعكلذوةدحاوةموقهعماوماقو

ل+نيومألانمًاريخاونوكيم

ابلىمىلامئازملانإفلاحةيأىلعو:هنعذوخأللاردصملالاق

رداصملاريشتو«اهيفىضابألادوجوللًادحعضتملةقطنملاكلتىفةيضايألا

بئاصمنأىنعملاو+رخأتمتقوىتحناكسلاةيبلغأاوقبمهنأىلإ

نمحبكتملوةيضابألانانعنمنتملةيضابألاىلعةيلاونملامنازملا

نإفلجوزعهللاىلإهبنومدقتيًارورساهلوريمهنأل#مهمامح
نإف«دادجألاوءابألاابلعىضمىلاةريثولاىلعأشنتةيضابألاةئشانلا
(مهدنعلمألاةياغوهقحلاىلعتوملاوةيضابألاةدوشنأوهقحلا

ةريزحلاملعمبحاصهققحدقلوهققحبملورخأتمتقوىلإاوقبوهلوقو

هيلعفقتفوساكعباسلانرقلامامتىلإلوقي ًاضيأىناعوهو
.هللاءاشنإ
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هركبةيرجهم777ماعىتحاوناكةيضابألانإىدوعسملالاق
نمنامعبنمنيبومهيبقرفالولاقءتوءرضحناكسةيرثكأ

رضيالوعيشتيلجردوعسمنباوتلق.ةيضابألاىأجراوملا ؛ةيضابألا

بئاطأنب"ىلعىلعاوجرخنيذللدوعسمنبالقيمل«جراوحلانمهلوقت

؛نيفصولمحلاةعقوىفهيدينيبنيملسملااولتقوهواتاقدقو«جراوخ

ةيضابألانإف«بائذلاىوعباحسلارضيالوحمرلاىرتايدعلانآلكلذ

ةريصاودمحوابفةينساوةعيشلادوجوعمتومرضحونعلاىفاوشاع

؛نئاكدبالهللاهدارأامنكل«*كيلعرمامكمهعماوناكو«ةيضابألا

ةابظلادحىلعليست:لوقيةيضارألالاحناسلو؛«نكيملهدريملامو

.خلإمهسوفت

كلذنعبرعأاكهللاةعاطىو«هللمهئاكر>لكةيضابألاو

ًارطبالوًارشأمقنملا:لاقذإ(هنعىضروهللاهمحرةزمحوبأ

نيحهللانمقامنإو©انملينرأثلالوايفضوخننأمورنةلودلالو

؛نيدلاىفءاعدالارثكوترهظدقروحلاملاعموتملظأدقضرألاانبأم

؛قحابلئاقلافنعو«طسقلابمثاقلالتقوماكحألاتلطعوىوهدلابل

نمانلبقأفهللاىعادانيجأف«مقتسمقيرطىلإوقحلاىلإىدانيًايدانمامس
هللاو6انبلعًابجاوداهحلاانيأروهللةريغلاانتلمحىأ؛ىلشلئابق

.هنيدىفداهجلاهدايعىلعضربفا.

اولوق.منو«ىغبلالهأىلعجورخللةيضابألاوعديىذلاوهاذه
أدبملااذهف«اوريصافاوراجنإواوركشافاولدعنإمهريغادع

ناكمإناكاذإامأ«العوزءهللاةعاطىفمايقأنعزجعلادعبيل
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.ةمحروهللانمةرفغملموأهللاليبسىفملتقناو):هباتكىفلوقيهللاف

ميلقاهلثمميصأدقةبيصميكتباصأاملوأ):لوقيو«(نوعمجماممريخ

لازيالو( ريدقءىشلكىلعهللانإمكسفنأدنعنموهلقاذهىنأ

اورفكنيذلااوعيطتنإاونمآنيذلااهمأاي):لجوزعلوقعمةيضابألا

اورفكنيذلاةيآلاىعملخديو«(نيرساخاوبلقنتفمكباقعأىلعمكودرب

؛مملالضنمنووهامىلإنينموملانودريمهلإف«ةمعنلارفكوهواقافن

تجرخأةمأريخمثك):نينموملاهدايعلزيزعلاهباتكىفهللالوقيو

فورعملابنورمأت):سانلاىفمهلربخررقناكاملمهفصومث(سانلل

ركنملانعنوهنيالوفورعملابنورمأيالنيذلاف؛(ركنملانعنوبهنتو

:لوقياهرخآىفوسانلتجرخأىلاةمألانماونوكيمل

.(للابنونماتو)

نمؤيمل؛ركشملانعهنيملوفورعملابرمأيملنملاحلكىلعو
كالذكو؛ركشملانعىهللاوفورعملابرمألاىضتقينامإلانإف«هللاب

نوبنيوفورعملابنورمأيورخآلامويلاوهللابنونموؤي):هنأشلجهلوق

هذبم( نحلاصلانمكئلوأوتاريخلاىفنوعراسيوركشملانع

ىتشلئابقنمنوموقبفهللاىلإنوقوشتبوةيضابألاقلعتياهلثمأوتابآلا
مهوليلركشملالهأةضراعملنودرجتيفهللاةيانعمهقوستوهللاةعاطمهودحت

لطابلالهأماقاوماقاذإف«هيلعمهومغربوفورعملابمهورمأيوهناع

؛دصاقملالعبهللاولوتقماذهولتاقاذهف؛برحلاتبشنفمهدغ

ىرابلاف«قاقشلالهأاهحزموقافنلالهأاهحزقوقاسفلااهفرخزنإو

ىفحتامونعألاةنئاخملعيهنإف(دحأهلاهممحمنأجاتحالهناحبس

ملعيهناحبسمرجلافيطللاودوقلخنمملعبالأء رودصلا

.ىفخأورسلا



-"١

.نولتاقينيذلالب«ايندلاىلعسانلانولتاقينيذلاقحلالهأسيلو
؛لاملامأرظافحهيلعظافحلاوملاسملالامسأرنيدلانأل«نيدلاىلع

هللاناوضرىلإهللصومالاسلفمةمايقلامويءاجهلامسأرعاضأنمو

.لجوزع

كنودنمةناطباوذختتالاونمآنيذلااهمأاي):لجوزعهللالوقيو

ىقختامومههاوفأنمءاضغبلاتدبدقمتعامودوالاخمنولأيال

لجوزعهللاانابي( نولقعتمنكنإتايآلامكلانيبدقربكأمهرودص

انتنعاماودارأواوبحأواودوالابخانولأيالةناطبذاختانعةيآلاهذهىف

لب6ىطغمالوالرتاسالةرفاسمههاوفأنمةوادعلاوءاضغبلاحشرت

هدابعهللاريخأدقل«مظعأهنإفمهبولقىفخنامعمكيهانوامنوحراصي

الإمهدلامنولعفياممنولابيالنيذلاايندلالهأوقاسفلاةوادعبندمؤملا

بولقىفنامإلالعتشيكلذبو«ناكهجوىأبهاهأوقحلاىلعىضقيام
تقبسنمةيادهو«ةمألارانمةماقإلةمنألابصنىلإنوموقيفندمؤملا

نإ؛رابجتاعلكنوعراصيوراطخألاكلذبنوبكريفةيانعهللانمهل

.مهجاواودأدقفمهلعرصتنانإو«حلامالعأاورشنهيلعاورصتنا

قيفوتلاىلوهللاوةيضاملالايجألالكىفةيضابألاليبسىههذهًّ

لاق«ةدايسلاالترمتساتومرضحىفةيضابألاةديقعنأكشالو

:364ةفيحصلوألاءزحلافتومرضحخيراتىفىولعلادماحنبحلاص

تذغأىنحتومرضحءاحنأضعبىفةدئاسةيضابألاةديقعلاتيقبدقو

ماعتومرضحدالبىلعىحيلصلاءاليتسادعبًاجبردتيشالتت

.هاد8
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مهرخآلعلو؛ءالجأةمئأاهديؤيةمئاقتيقبةديقعلانأىتحلاو

كلذىلعفقتفوسامك«هللامهمحرناملسنبسيقنبمهاربإمامإلا

تلازالو«ةيضابألامايأىهقحلامايأنأملعتىحميركلائراقلااهمأ

نكيمو«عازنلااهيفرثكوعادتبالااهفعاشوعاّمصألاهذهتملظأ

هللاةئنسلدجمنلو؛هدايعىفلجوزعاهمىلاهللاةنسعاطقناقامثلل

ملوأ6سانلانيباهلواذنمايألاتالتواليوحتهللاةنسلدجنلواليد

:هرهوجىفىملاسلامامإلالوقياهفارطأنماهصقنضرألاىتأنانأاوري

املعلاتومهللاضرأنامقن

املعتل23رألاةئيزو

ةحزحزو.ةرهابةبنكبكنملاوتومرضحىفةيضابألاءاماعلتناكو

.ناعتسملاهللاومالسلااندنمىلالظصلقتىحةرهاق
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هللاهمحرقادحسإوبأمامإلا

.نمىئادمهلاىرضحلانايلسنبسيقنبمهاربإقاحسإوبأمامإلاناك

؛لضفلابةروبشم لمعلاوملعلابةفورعمةلثئاعنمتومرضحلىلاهأ

ببسبةيضابألارخأتبقحلامايأابفتربدأىلاةبيصعلامايألاكلتىفامسال

.لعجو؛لدعلاىتموقدحلاىتدسلتومرضحدالبىلعىلاوتتىلاتاراغلا
.لجوزعهللاىلإابْنمةحلاصلاةمألالاقتنابةليلذءايمعدالبلا

ىلاتامولعملاو:لوقيهنعذخأللهعمانيشمئىذلاىناملاردصملالوقي

سماخلانرقلاىفةلاحلاىلعًاعطاسًاءوضىقلتقاحسإىنأنعانيدل

ىذلاضومغلاوفيحملاضيغبلاتمصلاكلذنمانبجرخو+ىرجملا

"ًاملاعناكًاسيقهدلاونأاوركذدقفلاق.عبارأاوثلاثلاننرقلالمش

رمألاعاطمةملكلاعومسم ةقومرمةناكموةعساوةورثاذوًاريبك

.نمىلعأراصىنحمهاربإهئباةيبرتىفامظعًادوهجملذبدقو«ىبنلاو

.ًامادقإدشأوًاشاأجتيئأو©ًاءالطاعسوأوًاهاجظعأوًانأشهيبأ

-ةبراحمولب؛«ركنملانعىهللاوفوزرعملابرمأللىدصتدقولاق

ذمدكيملو؛هدلاومايأتايرخأىفعامجالانوئشةحلاعموتاركنملا

ةرملامهموجمناكدقف«ةيناثلاةرمللةطمارقلامجهىحًاديعبهتياغىف

عبارلانرقلارخاوأىف«دادحلارهاطنبىولغهركذاك ىلوألا

لاومألااوبلسوليختلااوعطقو«مهئاوزغىفمهلداعكاورمدواوبرخف

وبأدجبملولاق.ًاداسفدالبلاىفاوثاعو .ىفهرصانينمتودرضحىفقاحسإ
نامعمامإىضابألاناذاشنبلياخلاىلإًاجتلاف«ةطمارقلاتاراغدص

:امءاجةديصقهيلإمدقو(ةدجنلاهنمًابلاط
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:انناطوأتبرخمللخريخاي

لييلك7اهفسلاديعتسأو

ىذألاعفدقطنمللخربخاي

ليخنذجونونكملخأنع

!نقاوسأتحبصألخرخاي

لوحدمءادتعاوتدحسأقاوسأ

رصتنافاَنْبلَغدقلخريخاي

ليصأمزعىأرلابانلرظناو

مامإلاىلإةلماحهنعةبرعمهللاهمحرهناسلاهلعجىلاةديصقلاهذهم

نعىوكشلكهللاهمحرىصورخلاكلامنبتلصلانبناذاشنبليلخلا

تيمحو©مهرئايغتدسفنيذلاداغوألاةاتعلاكئلوأنمرمألاعقاو-

مالسإلاريمدتومدلاكفسوببلنلادِصَمُل6هللادابعىلعمهموقنا

.هلاجررهقو.

هادسأابهلركشلاوليمجلانسحلاءانثلامامإلاىلإلمحتةيناثلاهتديصق

:عقاولانعًايكاحاهيفلوقيهللاهمحر.

ىلداجواطسبرذعلابهلتدجف
ْ:مراكملاهتذعااال.رصنهيفام

!قلاوضيبلارلاملاباذانأاهف

مداقةمالسلابتومرصضحلع

أهوحنترسماذإىعاريحنالس

مماهللانيأناوخإلاىثتيدانو
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.ناذاشنبليلحخلاهدمأنأدعبتومرضحىلإقاحسإوبأداعولاق

ادونجهلوحعمجينأةنوعملاهذببعاطتسادقولاق+حالسلاولاملاب

تأجتلافئاوطىوسةيقبهنمقبتملتحهءادعأمهبقرفًاراصنأو

هللاهمحرليلخلامامإلاىلإهجومث«دالبلافارطأبةعقاولاىرقلالإ

قا>سإوبأمامإلااجرخىلاةنوعملاكلترثأىلعهلناكامعهرمًادفو

.ليلخلامامإلانمدجونيحودعلابرحىلعًاطشاناممزنهمنامعنم

دفولاعمو«هيلعدنتسيًارهظهءارونأىأرو هتينمألانو«هتيغب

ناسلنإلاحلكىلعو«هنعميركلاثدحلااهلعجءاصعةديصق

ىضابألالطبلااذهاهمماقىنلابرحلاتهننادقو«هلقعنامجرتءرملا

:ايفلوقبىرضحلا

نكأملأمامإايىلعدفولالس

منازلابوثعورلاموي تلبرست
ًاركاذتنكامريغىمهناكلهو

ىراصوداوجلافرطنعتمنلهو:

لزمميتمعطنإمارحمارح

مناركلانيبمونلامعطموللل.
ىنوقعبتلزنامإ1ىنكلو

مقامقلاماركلاىفىناولترشن!

مهلأكىلوحهللادمحماوراسو

مغارضلاكىغولاىفنكلورودبٍ

ةعمجدعبةعمجالإناكاه1

مراضحلالهأرشعلاىلإتدأوٍ!
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نمةعمجدعبهئادعأىلعهراصتناهللاهمحرمامإلااذهفصي

ةدعلابًادوزمليلخلامامإلانمءاجو(مهلعاهراثىلاهتروث'
«نيدرمتملاىلعىضقو٠.نيداعملاخودتومرضحلصواملو«ةمزاللا

:هللاةمعنبًاثدحتملاقمثلجوزعهللاقيفوتبحجنف

ةرهجكالاوعداملابطحلالس

مداصتلادعبروجلا,لهأمغرىلع

مهقذأالهءاديبلابرعلس

مقارألامسدهعلااوناخةيشع

ليلحلامامإلاممابأودانتومرضحربانمفءابطحخلاناانهرب

اعنوجهنيممهنأو؛قاحسإىنأمامإلادييأتنعاونلعأو«ناذاشنبا

نيذلاتومرضحةيدابنمةنوحلاىلعىضقهنإ:هللاهمحرلاق.اوقال

ءامدلاليستءارمحفويسلااوأرامدنعو«دهعلااوناخفهودهاعاوناك"

ممألاناكف«قاحسإىنأمامإللاونعذأوقحللاوعضخاهدودحىلع

.نولمأيامفالخىلع

ةاصعاوناكرفنىوسكانهلاوحألانعًاثدحتمهللاهمحرلاق

ودعاالاجرنمهلقنأىعي4مئامحلااكىرقلاسوءعرقففوعلانماوحبصأف

:لاقنبراهىقحلاةئطونماورقفمهمايصعىلعنقاباوناك

امناقىحيلصلاالإىلقببملو

مناريغهزعًاضيأوهاهو

الإرمألاىنعزانينمقببملىعملاو«مناقريغهدعسةياورىو

6هدعاسياهناطلسوهرعباهرعوهدعسيالهدعسنكلو6ىحيلصلا



-74١ٍ

.ىحيلصلابدارملاو لذلاىلإهداقوهمامألطابلاقهزناماقاذإقحلانإف

.ىفهيلإةراشإلاتقبسدقو«ىرجهلاسماخلانقلاىفنملاماكحدحأ

دمحمنبىلعنسحلاوبأوهنييحيلصلاةلودسسؤمو«نملابصاخلالصفلا

.ىسنعلاىففورعمبأهلناك«ىنادمهلاىدشاحلاىحبلصلاىلعنبا

.هتريشعوهلهأىفًاعاطمًايضاقناكو«بهذملا

هتسائرلهيلإبكريوهفطاليىحاودلاكلملادبعنبرماعىعادلاناكو

هنمهبرقفغولبلانودودوىلعهنباءاكذببجعأدقو(هتماقتساوهملعو

ىلعىحيلصلادمحأنبلعنسحلاوبأفكع هتافودعبهبتكبهلىصوأو

رظنهلو:ةيمامإلابهذمىثًابيقفحبصأوفراعملانمعلضتىحسردلا

.فئاطلابةارسلاقيرطىلع”اليلدسانلابجحراصو ليوأتلاملعف

نأشهلنوكيوهرسأنملكلميسنولوقيسانلاناكو«ةنسةرشعسمخ

.هركنيوكلذهركيف

لابجىفةورذىلعأوهراشمسأرىفاذهنسحلاوبأراث474ةنسىو

47/8مسومىةكمبتوملاىلعمهفلاحدقالجرنوتسهعمناكو؛نملا

ةروثلانلعأالو«مهرئاشعومهموقىفددعوةعنموزعىءالاوهناكو

هورصحو؛فيسلاببراضفلأنورشعلاقياهفهبطاحأعينملالبجلاكلذيف

ملهنأبمهعنقأف؛ًةعوجكانلتقالإولزنتنأامإ:هلاولاقوهيأراوهفسو
الإهتروثىفنكي ؛مهرغمهكلمينأًافئاخومهقوقحنعًاعفادم

.هنعاوفرصناف

.هنأو©ًايمامإوهراصمثًاينسهوبأنأكلجرلااذهنأىردتتنأو

؛هلقعىفًاعودخمهسفنبًارثغمناكو«اهزاجنإىلعردقيالءايشأىطاعتيناك

.توملاىلعهوفلاحنيذلاءالوهنمهنعذخأنىذلاردصملانيبيملنكلو
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لبجلااذهنصحىتحرهشهيلعضمبملولاق.هباوطاحأنيذلانمو

.ءًارسرصمىفىمطافلاةفيلدلارصتنمللوعديناكو؛ًايجيردتهرمألحفتساو

؛ةماممىفةطلسلابحاصحاجمدي؛وملالتقلتقولاسفنىفةليحلالمعيو
هيلإاهادهأةليمجةيراجعممملاهيلإنمدمث«ورمألوأهلناكتسادقو

:287ةنسهلتمفٍِ

؛ةوعدلاراهظإىفهنذأتسيرصنتسملاىلإىحيلصلابتك457ةنسىو

ىح480ةنسجرختمو«ئاهلاونوصحلاحتفينملاءاجرأفاطفهلنذأف.

هيأإذخأوءاعنصىفهرمأرقتساماعلااذهىفو.اهرسأبندامعهكلمناك

مييلعرهقلادصقلكلذلعلوءهعمييتكسأومهكلملازأنيذلانميلاءارمأ

.رهاظلاوهو

؛ءاعنصةنيدمبروصقةدعطتخاومذوفنقطانمىفمريغىلوولاق

املو«مهفاخمنيذلاءارمألاهعمبحطصاوجحلوندعلخد457ةنسىفو

مزعةيرجه7/7ةنساىفو؛عماجلاىفاهريثمىلعبطخندعلخد

مهددعنإلاقيو«مهلإراشملاءارمألاهعمبحطصاوجحلاىلعىحيلصلا

بحاصمهيبنمو«هتبيغىفًائيشاوثدحبنأنمًافوخكلذوًاريمأنوسمحخ

ىلعىلووىلعنبدمحأهنبانميلاىلعفلختساو؛نعمىبنمجحلوندع

دقناكوسرافىفلأىفجرخو«ءامسأهتجوزاًاخأبابشنبدعسأةماهس

وهجرخدقمسلابلوتقملاةمابنبحاصحاجننبلوحألاديعسنأبعمس
لجرفالآةسمخريسف©هلاتقلامهماحصأنمةعامجىفشايحهوخأو

لاقيةعيضىفىحيلصلابلوحألارفاظفقيرطلاىفاوفلتخافةشبحلانممهاقلل

هعملتقوىحيلصلالتقىتحةكمنمحربيملف دبعممأربوميهدلااهل

.ةدعقلاىذنمرشعىناثلاىفهللادبعهوخأ
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مهملتقفهلمتهراسىذلاىحياصلاشيجبكلذدعبلوحألارظو

كالمو1صةناسهاعقلاىذنم4١قفًارفاظديبزىلإعجرورسأو

.ه١4/81ةنسلتقنأىلإاهلكةمابلدالب

تسبحوىحيلصلاةجوزباهشتنبءامسألعضبقةثداحلاهذهىو

ةديسلاجوزىحيلصلاىلعنبدمحأمركملااهنبااهذقنتسانأىلإديبزىف

مركملابيصأنأدعبنميلاتلوتىلاىحيلصلادمحمنبدمحأتنبىورأ

.جلاملاب
_ت

0قيرطلاءانثألتقدعباجننمفنعمىبنمجحلوندعبحاصناكو

ءادأنمعنتماونييحيلصلاةعاطءارتولالتتسالاناعأوجحللإءاجف

ًامدنعدمحألاىورأةديسللًارهمىحيلصلاهلعجىذلاجوندعجارخ

٠دمحأهنبان١اهجوز

نعمودبيجارحخلاءادأنمعنتمأالو:فورعملاىناميلاردصملالاق

سابعلااهالوواهممهجرخأوندعوجحلىلإدمحأمركملامهدصق

؛موقلاخبراتنملاطأامرخآىلإىايلاىمشحملامركمىبادوعسمو

ةيضابألالاجرنمىلالهألهتاسفانموهتلودوىحيلصلابةفرعملالجألو

.تومرضحىفاملاقىلاهلامعأبوهبفيرعتللهخمراتاندروأ

نباهتوعدبماقىحيلصلاىلعنبدمحأمركملاقوتاملوردصملالاق

دقو4خيذلانصحهتكلمةدعاقلعجو+ىحياصلادمحأنبأبسهرع

كلذكو«٠446ةئسجاحل١دجنىفهاتقفىمليدلاحتفلاوبأنييحيلصلارصاع

.بحرأدالبنمىولملاىفنويحيلصلاهلتقمث«مشاهىنأنبةزمحريمألا
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.ىرجهملاسماخلانرقلااذهىفنويحيلصلاناكاذكهو

.قاحسإوبأفقو:اباضقلا,هذهلقنىفهيلعدمتعنىذلاردصملالاق

لوقبكلذىوتاومرصضحلالتحا2نييحيلصلاعماطمذفنتنودالئاح

:ةراملاةديصقلاسمننم

هذالمزعملانأ'ىفوخم

ملظملالهألقوخامورصمب

اديار_رصمىلإىلوهدفواذإ

«(١)ملاعملاريحًادصقاندفوىضم

ةرصنقبسأبزحلاىأملعيل

)راكملالعمبل1امهمأو

ىحيلصلاناكىذلارصمبىمطافلارصنتسملاةفيلخلازعملااذهدارأو

ىحيلصلانيببرحلاترمتساولاق«همساببطحموهلجأنمبراغ

.نمىرخأةرمددملابلطينأاهءانثأرطضاةليوطةدمقاحسإنأو

<:افلوقيىلاهذههتديصقكلذىلعلدتامكناذاشنبليلحلا

انلئاوأتناكامملعيءاشنس

اناهربهيفكتانتريسفهيف

١تكحنيملسملامامإىليلخلااذه

اناريث لدعلاىفهتريسراونأ

.مأىوز؛اهمصاعونامع.ملاعملاريختديري(1)
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يضروهللاهمحرناذاشنبليلحلابهللاهمحرقاحسإربأرختمفي

:هيفلوقيهنع

تلكىذلالدعلاماعلااهمأاي

انامإوتاورملاصحلاهل

ه+مملعينمحرلاوكبحأىنإ
انابرقلوطلاىذىلإباستحابح

ىلوتنألضفلابًارهلاشمترصذإ

انادنمهللانيدببحبباق

ًارصتنمرحبلاكيلإتربعىتح
انالثجتيلوأاعتدعمايأ

الوأابلطامكايناثهللاهمحرمامإلانمةرصنلابلطمث

:لاقف

ةمئناقبرحلانإفكاخأرصناف

اناكرأهيلهأنمبلطيقحلاو
ةرثأمترثأدقكلأب-ملعاو

اناهدقرمألافافرشاهلمفراف

هتلودءءءمنصترمعىذلانإ

اناعزفىالومنمحبصأقسفلاب
هلناميلأضرأةفلاخمتحضأ

اناوعموانصحاهطكتأر1مل
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هعأراملهنأو؛ةمصاعلاءاعنصفىحيلصلاداسفقاحسإوبأفصي

مامإلاتاوقحبصتنأافوخًاعاترمحبصأقاحسإىنألمامإلانمرصنلا

لطابلالهأو«ةمقللاهيلعلحتفهرادنمابيرقلحتوأهبةطيحم

.صنبقوهز_لطابلانإف«مرواوأراذإلحلالهأنمنوعاتري

:باتكلا

مننوعديمفمهدفراف

انالعإوًارسمهكلمنًارهج

ليلخلاهدمأف+مهكاحومهمامإتنأنوكتنأنونمتيمىعملاو

فحزتمامإلاتاوقىأرنيحلمألابئاخىحيلصلاعجرفهللاهمحر

.كلذلف؛ةيضابأاهرمألوأنمتومرضحنإفبيرالو«نميلاىلع

تومرضحىفلخدتىتحهناوخإوهّوابآووهايضابأقاحسإوبأناك

.ةيديزوةيعيشوةينسنمبهاذملاةيقبنمبناجألا

ةفالحلانمبيرقلادهعلاىفةيضابأتومرض>نوكةيضابأاللةجحلاو

.برطضاونيدلاىثالتدقفكلذدعبم؛اهنمبرقياموةدشارلا

ترهظو نيدلاىبزحتلاعقوولاوحألاتلدبتو«مالسإلالبح

لصهللالوسرثيدحلًاقيدصتاجمنمقيرفلكجو؛ةددعتملابهاذملا

ةقرفنعبسوثالثىلعىمأقرشفتس»:هيفلوقيىذلاملسوهلآوهيلعهللا

:هللاهمحورقاحسإوبألوقيو«ةيجانةدحاوالإةكلاهاهلك

ىصقكتمدعالعمسامساقلاايأ

ديشرتنأوىرمأنمبعجتل



-١؟د

ٍدجأافتومرضحئداوب'تبلط
ديكيوادعلاىكنياذأاهب

امىرأىلعتلقاناعترسف

ديعب.ناكملاوىاستةارش

مهسوفننودلاسمملالذبباوداجف

ديمحمامإلاوًاديمحتدعو

نيعملاتومرضحلهأنمبلطهنإهللاهمحرقاحسإوبألوقي
تكفوخقاحسإىنأةرصانمنماوفوختموقلالعلو«هدجبملفرصانملاو

لاملانأل؛لاجرلانودلاملابمامإلاهدمأف«دالبلاىفمتاحلاودعلا

«دتشتةوادعلاوربكأمهبنوكيجرحلافلاجرلامامأ؛رهظيالنوكيدق

+دشأتومرضحلىلاهأىلعودعلارمأنوكيفرصتنيالقاحسإابألعلف

.لاعفلادنحلاىهةسايسلاوةسايستقولكلو

::هللاهمحرقاحسإوبألاق

ىرارشلالضلالهأىأراملف

ديبلالضلاوةايحديزت

اولستقاوتكنينأمملادب

دومخنيملسملالاضغًواذاول

بابلوىئرارشداقتالالضلالهأىأرامل:قاحسإوبألوقي
؛جالسالولاجرالبءاجهنأكلذو««ودعلانمافوخااورفىترمج
دتشاومهفوخدازةبيحلابءاجلجرلانإاولاقكلذكءاجهوأراملر

نوللستياوماقكلذل«هنمنيمختسمًاذاولنوللستي.اوماقو.6مهعور

(زاجملاوةقيقحلا-١٠م)ض
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ملامعلاديويولاجرلاىوقيلاملانإف«هبءاجامىلعهودسحمهمنأوأًابره

:نألالوقياذوهاهولامعألادطويو

ىفلاودحأنبرامغدماعيص

فلاعلكوىدهملالس

ىفنآلازربىذلاوههنإف+دمحأ)نبلعبقاوهراغدلعلو

مامإلاالإدارهترجمزلدجويىإفتومرضحىفرجمزيماقو+ناديملا
:لاققاحسإايأ

"لةحجبنورصنتسلالزلاذإ

تكفطاوخلاقوركًاضيبنوزهم

ىوزتمامإبنورصنتسملالرناذإهعمنموراغدفرعيسىعملاو

ماقأقاحسإابأنإ:هللاهمحرىنورابلالطبلالوقيو+لاملاوةدعلامهعم

نبدشاربصناملف«هتايحةدمناذاشنبليلخللتومرضحمالماع

دشارمامإلاعمهلو"؛هلاحىلعلماع,مقبليلخلادعبنامعبًامام]ديعص

ايفضرعيهيلإاهلسرأىلاهتديصقاهنمءالولابايفهلربعيدئاصل

:لوقيثيحليقعودهنعمهبرحىفةدجنلاديريدشارمامإلل

لضافأماركرهزةيضابأ

ودبتالعىاسلكىفمهقانم

اميقترصمهدسمبنمانلتاأأو

دنزلاكبىروببطحلالقثلالومح
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:لاقنأىلإابفراسو'

اوعجارتومهبغبنعاولدعنإف

اودتراوقحلاومالسإلاركسعىلإ

مهنإةريشعلابالبموالاسمأل

اودأامسلابرلصالخإبمكيلإ

مكنيبوتومرضحىداونبامو

دعبمكوحناننايتإمكرماذإ

اننيبدعتافمكيلإانروضحىلإةجاحلامكتعدورمأمكيزحاذإلوقي

:لاق5مكنيبو

مكمنخيرصمكنمانتأبىتم
دجنلاهبقيضيرارجركسعب

.ًارعاسمًاآحابصًانابشوالوهك

درولابصعتسااذإاجيهلاىلإدارو

:فهرمومسمأىيدرلكب

درجلاانلمحتسمشلاعاعشلثك

ىفةفولأملزانموةفورعمزكارمتومرضحىفةيضابأللتناكو

داللاهذهلك0تومرضحىداووحبصأىذونيهقوةعفرمومابش:

ةينيعلاهتديصقىفهللاهحرقاحسإوبأمهركذاكةيضابألابةصاغتناك

:هبطاحمىلالاحناسلنعثدهحتيوهولوقيثيح,
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.تكبالدوخايكيكبياموتلقف
عزاعزحايرتيهامنيعلاكل

هلبحثرؤذإنيدلاتيكبتلاقف

عقالبلااهنوحاملاملعللو

ٌقئاقدنعاويطوخنإلوألانيأف

اوعراسومهلئاساوبنأملعلانم

مدسبمومابشىفمالتلقف

عفايممهتوحموقةعفيم
مهموسانأمممنيهىفو

عدامصلاوىضرلاثيححبصأىذب

ةعامجتومرضحىداربمهمو

عفادمثمهليسنامعضرأو

.عفادلاليسلاكاهفمهفنامعبمهمظعمنأريخألاتيبلاىنعمو

نمملعلالاجرءاملعلاءالّؤوببىنعيهنأحضاوو:قالاردصملالاق

روهظلبقءاملعلانمربكددعتومرضحبدجويناكدقف«ةيضابألا

ناكهنأهللادبعنبنمحرلادبعديسللعئاضبلاىولاق؛هدعبوقاحسإىنأ

ىنحنالومهرابغقشيالنمءاهقفلاةلجأنماهلإلصينألبقتومرضحب
:مهراثآلهجنالومهرانم

ةيرذقزرواليوطًاتمزرمعقاحسإابأنإ:ىنورابلالوقيو.لاقو

راونأياروثتنأدعبنسحلاوبأودمحمهادلوهتايحلاحىفىفوتوةحلا

مظعفهيفايظعًاغلبماغلبو؛بادألاوقالخألانساحمبًابذبلو«مولعلا



-44١-

ثيدحلاولاق.هناويدىفتوبثماهضعبدئاصقبامهاثروامهدقفهيلع
ىفةيضابألاخيراتنمانيدلمولعملابدهعلارخآوهاذهقاحسإىلانع

نمبناجىلعتيقبةيضابألانأندرثكأمهنعمعنالف؛تومرضحٍ

اهلخذخأثيح«ه457ةنسىفوتملامدقملاهيقفلادهعىلإةعنملاوةوقلا

بهذماهلحملحوًامامتتحمناىتحاهدضراثتىلاتالمحلالضفبصلقتي

.عورفلاىفىعفاشلابهذمولوصألاىفنينسلاةرعاشألا

تومرضحلهأخبصأوبارطضاىفحبصأىيدلالاحلانأىنعملاو

اذهوةبعفاشلاعورفوةرءاشألالوصأىلعمهف«نيدىفالنايدأىف

؛ةددعتمنايدأهللانيدلراصهنإف«فالحخلاطموبارطضالاليلد

ةيحاننممهف.لوصألاعبتتعورفلانزف6ددعتيالدحاوىتحلانإف

نأىفخيالو«لجوزعهللرمألاو ةيعفاشىرخأةيحاننموةيرعشأ

؛هتديقعىفطاطحنالاةياغىلوهوئجرمبهذمةرءاشألابهذم

ىفخيالىذلاضقانتلااهسال-١هعورفوهلوصأبتثحلليوطتلافوخالواو

.ريصبلاىلع

ناديملاىاورهظنيذلادشارلآنيطالسخيراتلعبتتملانأريغلاق

رثألاحضاوًافالخنأدجن؛ىرجهلاسداسلانرقلالوأذنمىسايسلا

نيطالسلاءالّؤوهناكلهف.نييولعلانمةنسلاراصنأرابكنيبومهضعبنيب

ىفناطلسلاناكو:عرشلالوقيامعمما؟ةيضايألابهذمنويهذبنمم

بحاصدمحمنبئولعلًارارمءوسلارمضأدقناطحقلآنمنامزلاكلذ

نمًاقزفًاراهجةقادصلاهلرهظيناكولاق«م+19ةنسقوتملاطابرم

هاقسوهركمهيفلمعأف«هيلعجورحلابمهرمأينأنمًافوخوسانلاهجون

.هرضيبملوًاثيشهيفلمعيمافةرملادعبةرملامسلا
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نامزلاكلذةمنأضعبنأنادوسابهللادبعنبدمحمخيشلالقنولاق

ىلعهللماحلآناكو«ةيئاضقلاةقيرطلابمهسنتابثإبنييولعلافلك

نبدمحمنبىلعثدحملامامإلاراسفلاق«ةيضابأةغزنهدنعنممهفيلكت
وحنىضاقلاتابثإىلعدهشأواهضاقدنعمهسنتبثأوةرصبلاىلإديدج
(تومرضحجاجحةكمببقرو«جحلاىلإرفسلاديرينممدهاشةثام

تعطقناو«بيطقتلاوسمحلاىبناكالذبهنإعئاضبلابحاصلاقولاق

قونودشارلآمايأىفاذهديدجنبدمحمنبىلعولاقبيطخلكناسل

.*»٠77ةنسزاجحلاب

هنأهنمموهفملاوةرصبلابهبسنتبلأىذلااذهديريامفرعأملتلق

ةيضابألاف«ةيضابألاىلإةبسنلابفكلذكناكاذإوىولعهنأهبسنتبثأ

الاثتماىوقتلاىلعنولوعيامنإ؛ابلعنولوعيالوباسنألابنودتعيال

مكانلعجوىنأوركذنممكانقلخانإسانلاامأاي):لجوزعهلوقل

ناكذإالإمهللا©(مكاقنأهللادنعمكمركنإاوفراعتللئابقوًابوعش

نممالسلاوةالصلاهيلعىنلاةبارقىقحلجألهيلاراشملابسنلاتابئإ
نأفءىشنممنغامنأاوملعاو):ىلاعتهلوقىفهكحدراولاةمينغلا

.ملعأهللاوةيآلا(ىاتيلاوىنرقلاىذلولوسرللوهسمخهللا

هنأوتومرضحىنةيضابألاءادعألأنمىرصبنبملامناكو

اهلجأنمةيمضابألابراحمىلاةعدبلاهذهنعنيبيملومهنعدببراحم
نأعئاضبلابحاصركذيولاقًارهجاهملانيناكهنأو.«ىرصبنبا

اذهنفلاق(»604ةنسبجر7ةعمجلامويلتقىرصبنباةمالعلا

فورطظلاىهامو.؟هلتقمىفةليحلاربدىذلااذنمواذاملو؟هنحتماىذلا
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ةيضايألاةاودعبًاروبشمناكامل:تلق؟لايتغالاولتقلااذهتطاحأىلا

زئاجالايتغامهعمىغابلالتقكلذهولتقفهولاتغاةيضابألانوكينأدبالف
ىلتقبرمأةالسلاوةالصلاهيلعىننلانزف؛ًاراهجهلتقنكمتالناكاذإامسال

هرعسلابملعلالهأدنعكلذحصدقو؛هلمهنوادعتدتشانممءاسنولاجر

فاهسافنأبدوجمةيضابألابكرثلو:ىنايلاريزوابضوعديعسخرامملالاق

كلذبةيضابألادوجورخآنأكلذىعمو؛ىرجهلاعباسلانرقلاةياهن

4ةياهلءىشلكلواهرمألحناواهلظصلقتمث«عباسلانرقلامامتفرطلا

ةماعزلابصاخاذهو؛نميلاوتومرضحمىرخألابهاذملاتلخدكلذبو

نمهنإفةمألادارفأىلإالءامععزلاىلإنخر؛وملاًلرظننإف«ةنكمألاةذهىف

رظنلانأالإ.«دتممدهعىلإةيضابألانمتومرضحمةيقبنوكتنأنكمملا

«ناعتسملاهللاوراهلكايندلارمأىهتنيسودارفألاىلإالنايعألاىلإ

.ةيرجه400١ةنسرفص77مويم١

هديبئاضمرلانصحمنبنسحنبدمحمهللدنعلالقب

ماعليربإ77قفاوملا1400ةنسىلوألاىدامح7١مويخيرات

:مف
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لخلإنمنوتومرضحمكيرعتلا
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+6|ىضابألابهذملاراشتناادب

14لامتيب"ىشنيةديبعوبأ<

لإتومرضحىفةوعدلامعزتيقحلابلاط

7/4ةيضابإلادنعةمامإلاطورش
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مةروثللبسانملاتقولا
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ةحفاصلامقر.عوضوملا

م4تومرضحىلعءاليتسالاوقحلابلاطةمامإ

91ءاعنصةمصاعلاىلعفحرلا

9قحلابلاطةمداصملدوشحلادشحمءاعنصىلاو

9نمرحملادئاصحنمدعتبيقحلابلاطمامإلا

4زاجحلامتفلةزمحابأهدئاقهجويقحلابلاطمامإلا

١١١ةيضابألالاتقلعفحرزيىومألادئاقلا

"9قحلابلاطمامإلالتقم

74ةيطعنبانولتقيةيضابأل

7قاحسإوب"مامإل
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