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عامجالاهوجو

اهيماساومايالاوعمجلاوروهشلاواهفئاظوواهتاقواواهدادعاوتاولصلاو

ءاهقفلاوءاملعلامهوةصاخلاهبدرفنتىذلااماواهلاثماوةلبقلاودايعالاومساوملاو

ةماعللسيلوةصاخلالبحفبطختةماعلاونيدلااهيلعىنبيىتلالوصالاىهف

ءاملعلاعاجافالتخالاوعامجالاىفديقملاواهنمءىشىفءاملعلاةفلاخم

ىفدانعلاواهلوقىفداسفلارهظنافةمالاتفلاخوةقرفتذشنافمهفالتخاو

راصوهللادنعاقحعمتجملاعاتجاناكواهقارتفاوةمالاعاتجانماوفرعاهلعف

كلانهسبيلويارلاوةنسلااوركنامهناةيكاكسلانعىوريىذلاكاذاشذاشلا

ءىشنمباتكلاىفانضرفاملجوزعهللالاقدقولجوزعهللاباتكالااولاق

لهللاناريغانباتكمهنماشاحيناىغبنيوباتكلاىفركذيملامىلاانبةجاحالو

.رفاكلاوريزنخلاوبلكلاهباتكنمشاحمن

مهنامزىفعامجالادقعنادقوهباحصلاعامجابالادتعيالهنارهاظلالهامغر

لاقورومالاةالووةمئألاعامجاعامجالالبمهضعبلاقوعورفلاباحصا

ىرعشتيلوةمالاعيمجعمتجيىتحمهضعبلاقوةنيدملالهاعامجالالبمهضعب

عامجالاىفويارلاداهتجاىفءاملعلافانصاهبدتعيىذلاومهئارابمامهئادباب

اهنونفوننسلابوريسفتلانونفولجوزعهللاباتكبنوفراعلامهلواءاملعلا
روهشملاهلكاذهىفىنعاو2هنونفبوهقفلابوهنونفومالكلاوهولوصالابو
عامجابدتعيالفهنفالانسحيالنممءالؤهنمنفلكو©رومعملاذاشلاالروثاملا

لوصاباحصاامافةاورمهااميسالوةماعلاطمنىفمهنالمهفالتخاالوءالؤه

تقبطاناونيدلانعةافجاونوكيملامفالتخالاوعامجالاىفظحمهلفهقفلا

ىذلاوهىناجلاوديلقتبوادييقتبمهلوقناكءاوسعامجاوهفءىشىلعةمالا

.دصقلاننسنعهبهذموهنفهببهذ
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ناانمدقامكلاقودهتجملاةفصفلخينبناميلسعيبرلاوباخيشلامهبأدقو

نمنيحلاصلاراثآؤاهيناعموكلعهللالوسرةنسوهيناعموهللاباتكبافراعنوكي
.دهتجملاةفصليصفتلوقنواانلقكليصفتلاولمجممالكاذهفهلبق

عضوبالوأافراعناكنملزاونلاىفداهتجالاوىارلاهلزوجيىذلاناملعا

عرشلاوةغللاىفةعضاوملاقيرطوعرشلاولقعلاةهجنماهعضاومةلدالا
ماكحاباملاعوهقفلالوصاوتانايدلالوصاباملاعنوكيوامهيففيقوتلاو

رسفملاويهاونلاورماوالاوصوصخلاومومعلانمةعيرشلانونفىفباطخلا

مالكمالكلاىنعمهبمهفيامةغللاووحنلانمملعيوخسنلاوصوصنملاولمجماو
ىلاراثالاوةنسلاىفجاتحيو«راثالاوةنسلاونآرقللامهجاتحيهناف{برعلا

نمنآرقلاىفانفرعوامهقرطحيحصتنعراثالاوةنسللىنعالهنافامهقيرط

نمائيشدهتجملامرحنافهنتمىلعةمالاتعمجاوهظفحىلوتىلاعتهللانالكلذ

هنايخلانومامةنامالاحيحصنوكيواهقفتموافراعالةيوارناكطورشلاهذه

.ةنايدلاميلس

لصنف

الولجوزعهللاباتكىفدهعاهبمهلسيلوةلزانتلزنااذاعامجالاةروصو

نافاودهتجيناداهتجالامهيلعطورشملاءاملعلاىلعفيلعهللالوسرةنسى

مهنماضرنورخالاتكسومهضعبملكتناواعامجامهلوقناكاوقبطاواودهتجا

ناكناواعامجاراصريكنريغنمكلذلعافاورقاناكلذكواعامجاناكامب

ئارناوهريغبازتجاناالالعفامسئبواعامجاناكتكسفمهيارىارنممهيف

هداقتعافالخبربخأومهيأرلثممهدحاىارناواعامجاناكوامثأناكمهيارريغ

رئارسلاىلبتةرخالاىفورهاوظلابايندلاهذهامناوهعسوافالتخاراصوامناناك

ناوحرصبوارصعلاضقنيملامىعاريهنافةلدالابلطىفادهتجمتكسنماماو
هيفهدنعواملعهلرهظناوتوكسلاهعيبالفةلعلهتوكسناىعداوتكس
هملعرهظيناملاعلاىلعفىتماىفعدبلاترهظاذاللعهللالوسرلاقاكربخ

ديكاريغائيشناكنااماو.نيعمجاسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفلعفيملناف
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هنعهللاىضرباطخلانبرمععمسابعنبالىرجىذلاكرذعلاطسبيامبرف

لاقفهنعهللاىضرباطخلانبارمعمهاسنيحلوعلاةلاسمىفسابعلاهيباعمو

اثلثوافصنوافصنلاملاىفلجوزعهللالعجامهللاونيملسملارشاعمىنوكردا

تتامةارمانعلئسهناكلذوثلثلاماقمنيافافصنوافصنالاهيفلعجالو

فصنلاتخاللوفصنلااهجوزللاقفضرفينادارافاماواتخاواجوزتفلخو

هللاقفهككفَعهللالوسرباحصادهشتسافثلثلااهلمالاركذتولاملاهلغرف

ريغصموقلاىفسابعنباناكواوعضواذاابرلاباحصاةلزنماهولزناسابعلا

الاكلاممسقاممويلاتلضولوعامجالامسقناىناملسلاةديبعهللاقفاتكاسا

نظتانسلوتكسينااملاععسيالفنيدلابقلعتياميفاماوةعامجلايارىلع

ىلانيدلاغيلبتنعفوخلامههنيناضرالاىفهللاةجحوملعلاةلمحنمدحأب

.ريسيايندلانمضرعواهللادابع

لصف

لهاعمتجااذامهضعبلاقعامجالااهيفدقعتيىتلاةدملاىفسانلافلتخاو

ناكنملزوجيهنافةدحاوةلوقىلعمهيأرقبطاومهيأراوارفةثداحلاىلعرصعلا

نمىعاريالورصعلاضقنيملاممهرصعىفىتانملومهفالخمهرصعىفمهعم
رضحنمواباغنمىعاريالمهضعبلاقورفاواتكسهتغابوةلزانلانعباغ

ىلاكلذىفرظنيامنامهضعبلاقوحيحصبسيلوداهتجاللالهانكيملاذا

دحأنيعباتلانمىعاريالواعامجاناكمهيارلقعنانافهباحصلاماياهباحصلا

مهضعبلاقوعماسنمىعوأغلبمبرهلعهللالوسرلاقدقوحيحصبسيلو

نمةفلاخممهعممهريغلسيلو٢هللالوسرباحصارباكاىلعداهتجالاامنا

ىارالفىضقنامهيلعواودهتجيناعيمجلللبحيحصبسيلوهباحصلارغاصا

ضعبهعاريملوضعبهاعارفداهتجالاةجردغلبيملنميفاوفلتخاوهدعبدحال

ةلئسمىفعدجالانبقورسموديزنبرباجنعىوردقوىعارينأحيحصلاو
باطخلانبرمعنعوثالثهناىلعىارفمارحهيلعهتارمالاقنمميرحتلا
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لاوقالاهذهىلعةباحصلاتقبطاوةنئابةدحاوهناةباحصلاضعبىاروىعجر

نيميةرافكهنانيعباتلاضعبوديزنبرباجوقورسمىاركلذدعبمشةثالنلا

نبرباجناوةثالثلاليواقالاىفىوتفلاءايحالةمالارثكادنعمويلالمعلاهيلعو

لاقوكلذكىرصبلانسحلاوامهنعهللاىضررمعدهعنماتيقبنيتنسلدلوديز
ةضيبتناكنيحفاعجاروارئاسنوملسملااهيفىتلاةفاسملاردقىعاريامنامهضعب

ترشتنااملوقابطانيمسوملادعبامفنامسوماهيفىعوربرعلاةريزجىفمالسالا

املونينسرشعلااهيفىعورهيقيرفاوناتسبحسوناجرجوناسارختغلبوةمالا
لابجودنيبودمرتوىراخنودنقرمسنمناسارخءاروامىلاكلذةمالاتزواج

جنزلاروجنودنهلادالبىنازاوسلدنالاةريزجودنهلافارطاىلاوناتسربط
وهنسنيرشعلااوعارىحنلبىلابوردلاونادوسلادالبىلابونجلاتزواجو

نرقلاوهىنرقسانلاريخلاقكفعهللالوسرنعىورامكنرقلاوهنورشعلا

نمسلارهطيوبذكلااوشغيمثمهنولينيذلامثمهنولينيذلامثةرشعلاليقو
ىلاهببهذضعبفهتداهشمهدحانيميقبستودهشتسينالبقمهدحادهشيو

رصعىناثلانرقلاوىفوتناىلارجاهنيحنمنرقلاوهوهكلعهللالوسررصع
نرقلاورصعلاىفاوركذدادعالاباحصاناريغنيعباتلارصعثلاثلاوهباحصلا

ةنسنوتسمهضعبوةنسنوعبرامهضعبوهنسةرشععستمهضعبونينسرشع

ماياباولدتسانينسرشعلابلاقوهئامليقوهنسنونامتليقولوسرلارمعوهو
ةيناثلااماةرشعىفاغثلاونيرشعلانيبةرشعخسنلابلاقىذلاونينسرشعةرجهلا

نيرشعلالهاورشعةيناثلالهاهناحبسىرابلابتعتسالوقيدوعسمنبافرشع

لوقاوعارنيعبرالاباحصاوةنيزخلاقباطيادقعاودصقةعستلالهاودشالاوه
رمععيمجباورهظتسامهناكنيتسلاباحصااماوةنسنيعبراغلبولجوزعهللا

رلا اماعنونامثبقحلاوبقحلاهيفاوعارنيناثلاباحصاوهيلعهللاتاولصلوس
ةنسنيسمخلابلئاقلاقولونيرمعملاةيامىهةيالاباحصاواباقحااهيفنيثبال

باشبباشلاسانلاقحالتياهيفوةياملافصنورمعلافصنهناللثماناكل
ءاملعخويشنيسمخلكىفىلاعتهللادمحبانلوةلوهكلاناكرتشيوخيشبخيشلاو
مهلمعومهدهجومهلوقعومهئاراباهولمحسانلارومااولمحولةداسوةداقو
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لازتنللاقهكلعهللالوسرنافاصوصخبرغملاضراباميسالومهرئاصبو
رماىتأيىتحمهأواننممهرضيالنيرهاظقحلاىلعبرغملاضرابةمانمةفئاط
ريغامةصوصخماماياتايالوولوداهلاهتدجوفبرغملاقارفاعيمجتربدتوهللا

ىفنوزاغنونمآمهوبرغملاتيلوةقرفلكعملدبتتملوريغتتنلاهنافهيضابالا
التناكوبرغملاىفتثدحامناوةيكلاملامهلوامهاواننممهرضيالمهدالب

ةعيشلاوركذتالتجردهيلصاولاكلذلبقوةئامعبراونيعبرأوعستةنسهتطلس

ةعبارلاةياملاىفولوحادقلارمعنبهللادبعنبدمحمنبدمحانبهللادبعمهلبق

نامثةنساولوةيماونبهنمورصمىلااولحراهنمنيتسسارىلااهومتتسيملف
.رولااهنموةرجهلانمةيامعبراةنساوضرقنافسلدنالاضرابةيامونيثالثو

ةيامونينامثسارىلعولوبلغالاونبهنموهريسيةدمهطاوغريلااهنمونويبموجف
لمكتسامهنمدحأنمامفدمحانبمهاربامهلوأةيامثالثباقعابرغملانماوجرخو

المهضعبلاقوهللادمحبنحنوالانالاىلاةرجهلانمرشعدحالاتانيسمخلا

ةنسةئاملاحلاهيضتقيامىلعةقبطلافقابطاةسمخىلعىتماثيدحلااماوعامجا

ةدوجومةمالاتمادامعامجالاعقياللاقىذلاهبحاصوعامجإاللاقىذلاو

دقعنيعامجالانإحيحصلاوعامجالادعاوقوقافتالازعضقنىفءالؤهىعسامنا

لدعيملثيحرمالالوأىففاوقبطاواوقفتافدقعلاولحلالهأةلزانلاتغلباذإ

انمدقامكةدمرصقأىفرمألادقعنيومهيناداومهيصاقابرعلاتمضدقوةباحصلاب

ةليوطةفاسمىفالإعامجادقعنيالفرومعملاىصاقاتغلبوةمالاتطسبنااملف

نيحدحاومويىفهنعهللاىضرقيدصلاركبىبادهعىلععامجالادقعنادقلو

ىلااوعجرمثركبوبامهفلاخفمهلاتقكرتىلعاوقبطافةدرلالهالاتقىفمهرواش

دعبتوكسلاوداهتجالاعيضتملاعلاىلعمرحيىذلاواعامجراصفهيار

ىلعلعهللالوسرانعيابهلعهللالوسرثيدحعطقلادعبرارقالاوةرصبتلا
طشنملاورسيبلاورسعلاىفمئالةمولهللاىفانذخاتالناوهبلمعنوقحلالوقننا

ةلعبىارامفالخهلرهظمثاناسحتساواءايحتوكسلاعقونااماوهركملاو

ييارناكلاقدالوألاتاهماىفبلاطىبانبىلعلىرجىذلاكانمدقاكةلوبقم
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ىاروكيارىناملسلاهديبعهللاقفنهعيب,تيارىنامثنعيبالنارمعىارو

سلجمىفسابعنبالىرجىذلاكوكدحوكيارنمانيلادحااعيمجاتناورمع

ماوجوزاهلوتتامةارماةضيرفنعلئسرمعناكلذوهنعهللاىضررمع

اردابمماقفءىشالبمالاتيقبففصنلاتخاللوفصنلاجوزللضرففتخاو
ىفهللالعجامهللاونيملسملارشاعمىنوكردالاقفهيعبضبهبوثكسماودجسملا

نينمؤملاريماايلاقفسابعلااهنطففثلثلاماقمنيافافصنوافصنالالاملا

نوحبريفةيلهاجلاىفابرلابرجتينممسابعلاناكواوعضواذاابرلاةلئسماهلعجا

نمىاروىريوعمسيرضاحسابعنباومكحلااذهىلعرمعاهذفنافنوعضويو

ائيشلقيملوعامجالاقبطنافهللاهرخانماورخويوهللاهمدقنماومدقيناهيار

همهسريغتيالنمديريهللاهمدقنمهلوقريسفتنعكلذدعبسابعنبالسف
سدسلاواثلثلااهلمالاكمهماهسريغتتالنيذلافهمهسريغتينمهللاهرخانمو

تانبلاكفهللاهرخانماماونمثلاواعبرلااهلةجوزلاوعبرلاوافصنلاهلجوزلاو

فصنلاجوزللفتاوخاواجوزتكرتةارماكلذلاثمتالالكلاوتاوخالاو

ناونرتكتسانللقناونعنامتنرثكاملنهنكلناثلثلانهلامناوفصنلاتاوخاللو

تاوخاللفهتسنمنامهسىقبوسدسلامالاوفصنلاجوزللفمانهعمتناك
ةدحاولكللاملانمليلقلانمفلصحنرثكنانهنالجالتايمسمنهناىلعا

فصنلاجوزلاذخايفمالااهتمحازناالاارفاوفصنلااهلفةدحاوتناكناو

هذههتلوقرهظاسابعاباربكاملفسدسلاوهوىقبامتخاللوثلثلاماللو

هللالوسرمعنبايكلاممسقاملمويلاتكلهولهللاوىناملسلاةديبعهللاقف

موعطلاىفلضافتلاناىلعتقبطاولةمالاكلذكوعيمجلاىارىلعالا:

ىفابرلاامنالعهللالوسرلوقالوأتمسابعنبامهفلاخوابرديباديدوقنلاو
هللالوسرنعرهظوىارىلعةمالاتقبطااذاونايعألاىفهدنععقيالوةئيسنلا

نافءاملعلاليواقانمةلوقنوكتواعازنةياورلاناعيمجلاقفتافهريغءىشر

ةلوقةياورلاتراصمهيأرىلعاوتبثنإواعامجإتراصةياورلاىلإمهليواقانعاوعجر
وانيتلوقمهقابطاوةياورلاريصتكانهاوركنيملواوقبطاولونيدهتجملاليواقانم
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هنعهللاىضرفوعنبنمحرلادبعلىرجىذلاكمهفالتخاردقىلعةعبراوةثالث

مهماحتقاناشىفنيلوالانيرجاهملاوهنعهللاىضرباطخلانبرمعرواشنيح

اوفلتخاوراصنالارواشواوعفترالاقمثهيلعاوفلتخافهيفءابوىلعماشلا

نمحرلادبعءاجفةنيدملاىلاعوجرلاىلعاوقفتافشيرقةخيشمباعدومهفالتخاك

لوسرتعمساملعاذهنمىدنعنالاقفهتجاحضعبىفابيغتمناكوفوعنب

الفاهيفمتناوضرابعقوناوهيلعاوموقتالفضراىفهبمتعمساذالوقيعهلل

اوحبصافرهظىلعحبصمىناسانلااهيالاقورمعهللادمحفارارفهنماوجرخت
نينمؤملاريمآايلجوزعهللاردقنمارارفاحارجلانباةديبعوباهللاقفهيلع

ثيدحلاهللاردقىلاهللاردقنمرفنمعنةديبعابااياهلاقكريغولرمعهللاقف

اذإاماو،ةباحصلاىفادأنمردصاذإهبلمعلاعسوهلوقريصيامنامهضعبلاق

نمردصىذلاككلذىوسامحرطيوةعبتمةنسنوكيهنإفمهلضافانمردص
الجرهللادشنالاقنيحرمعكلذكوثيراوملاىفهنعهللاىضرقيدصلاركبىبا

لوسرتعمسفوعنبنمحرلادبعلاقفائيشسوجملاىفكلعهللالوسرنمعمس
الجرهللادشنانيحاضيارمعلاقوباتكلالهاةنسمهباونس:لوقيهعهللا

نيبتنكةغبانلانباكلامنبدمحلاقفائيشنينجلاىفعهللالوسرنمعمس
ةرغبهيعهللالوسرهيفىضقفاتيمأنينجتقلافصقشمبامهادحاتمرفنيتيراج
اهنعىفوتدقوقشاوةنباعوربةلئسمىفدوعسمنبالوقكلذكوةماوأدبع

ىنممثهللانمفاباوصناكنافىيأربلوقادوعسمنبالاقفالضرفيملواهجوز

لثملاقادصاهلبجوأفنايربهنمهلوسروهللاوناطيشلانموىنمفاطخناكناو

ترهظةنسىفلصالاوقشاوتنبعوربلمكحكلذكهعهللالوسرناهغلبف

لهعامجالاىفاوفلتخاونيملسملاليواقأنمةلوقدتعتاهناعهللالوسردعب
تبثيعامجالاناحيحصلاونورخالاهنمعنموضعبهزاجافداحالارابخابتبني

ريغعامجالاوةطوبضمننسلامهضعبلاقوننسلاهبتتبثإكداحالارابخاب

هيلععمجثيحميكحلاناحيحصلاوداحالارابخابعامجالاتبثيالفطوبضم

.داحالانعىنغتساوبولقلا
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ةلئسم

لجوزعهللاباتكنمدهعاهبمهلسيلةثداحتلزناذادقعنيامناعامجالاو

نافاودهتجيناداهتجالامهيلعطورشملاءاملعلاىلعفلعهللالوسرةنسنمالو

باوجلاامهيدحاىلعلمعلاباوعجرفنيتلوقىلعاوفلتخاناواعامجاراصاوقبطا

كورتملالوالالوقلالوقيلوالاواعامجااريصيمهضعبلاقواعامجاربصيال

عوجرلاراصعالالهانممهدعبىتاينمعسيومئاقفالتخالاواروجهمريصي

هللاةمحرةعسرظحينادحالىغبنيالونورخآكلذنمعنموهيلعقابطالاوهيلا

ىلعةلئسملافامهلةباحصلالامعتسالعبامهنمةلوقىلعنوعباتلاقبطاولكلذكو

نامهلفمهدهعىلعةثداحتلزنولنوعباتلاراصثيحموقلاليلدواهلاح

عقودقنورخالالاقومهلبقناكاميفكلذكومهنعفلختلاعسيالواوقبطي

.داهتجالاىفخسنالففالخلا

ةلئسم

هلطبأوضعبهزاجافامهنيبثلاثلوقةدحاونيتلئسمنيبجيرختلاىفاوفلتخاو

عيمجلاىأرىفنيوبالاوجوزلاىفونيوبالاةلئسمىفنيريسنياهزاجانممفضعب

ىفاماوفصنلاجوزللوعبرلانيوباللىطعاجيرختلابهذنمفىقبامثلثاهل
لاقفصنلاجوزللوسدسلادجللوثلنلاماللعيمجلاىطعافجوزلاومالاودجلا

ركبنيدمحمنبدمحاسابعلاىنابهذماذهودجلاومالانيبةمسقلابنيريسنب
عيبلاطباوهلكعيبلالاطبالوقاهيفوهيفاكرتشمائيشعابلجرىقهنعهللاىضر

هعيبلطبيوهكيرشمهسعيبزوجتناجيرختلاوهوعبارباوجوهكيرشمهس
.همهس
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ةلئسم

هللادنعاطخىهفةلئسمىلعتعمتجااذاةمالانامتمكحدقلئاقلاقناف

نمولخيالهناامهفالتخاىلعنولوقيلهولالضىلععمتجتالةمالانالىلاعت

عيمجنوكيناحصيواادعاصفةعبرالاوةثالثلاونيلوقلادحاىلاعتهللادنعقحلا

ىفسانلافلتخاواطخلاىلععاتجالانمتمصعدقوىلاعتهللادنعاطخمهلاوقا

ىلعامهعامجنازاجنااولاقهولطبانيذلاامافضعبهلطباوضعبهزاجافاذه

تعمجنادقفهللادنعقحلانمامهتلاقمتبرعوىلاعتهللادنعاطخامهونيتلئسم

اولاقكلذاوزاجانيذلاولالضلاواطخلاىلععامجالانمتمصعدقواطخىلع

تفلتخاناومهلانيدكلذريصيفهلوقىلعاهعاتجاواطخلانمةمالاتمصعامنا

ىلعاعمتجيملوهبحاصاطخدرينيقيرفلانمدحاولكلباطخىلععمتجتملف
ليبسالفاوعمتجيملاذافاوعمتجيملانهاهمهومهعاتجاىفطرشلاامناواطخ

-١١-۔



محرلانمحرلاهللامسب

باب
فالتخالاوداهتجالاباتك

نملالاداهتجالانوكيالوةثداحلاملعبلطىفعسولاغارفتساؤهداهتجالاو

لمعنملالوةرذتلمحفتدهتجالاقيالوداهتجالاوهفدهجلارمالاهنمغلب

قحلاوغياستايلقعلاىفداهتجالاوادهتجمهعسونودناكاذاهريغهيفزجعيالمع

لاق،هيففلتخمفعامجاالوةنسالوباتكىفسيلاملكو.دحاوىفهيف

سانلانعقاضدقودحاوىفقحلامهضعبلاقومهعيمجىفقحلامهضعب
.هفالخ

غوسيالهناملعاوهوالحسانلاىلعقيضيالودحاوفقحلالهالاقو

وا©هيلعاعومجاجرختسموااصنلجوزعهللاباتكىفءاجاملكلوصالاف

ةمالاهيلعتعمتجاوااهباعوطقمةليعهللالوسرةنسىف

هقيرطاموهواهفالخبعورفلاواضعبمهضعبهيفمثؤيامعومجملانالصالاو
نهمفحماسوتانايدلالوصافعقودقداهتجالاناملعاو.داهتجالاونظلاةبلغ

ىفادهتجمناكاذاقحلاهجواطخانملةرذعملاولوقلااوقلطاوسانلانمسان

:هللارماامعيمجناةيردقلاضعبمعزو،قحلاركذنعارصاقناكواقحلابلط

ناظحاجلامعزوهلمعنماوغرفيىتحءىشهتفرعمنمدابعلاىلعسيلهبىلاعت

اذامالسالاريغدقتعاولوءىشقحلاةفرعمنمهيلعسيلفماتعبطهلنكيلنم

ناوةلدالافرظنيلاذاهتباصاالوقحلاةبلطبكلذعمرومامبسيلواديلقتناك

سيلفرظنلانعرصقوااهبجومبةرورضملعلاهلعقوف،رظنورظنيناقحتسا
هوتعملانالامبرفسانلانمنيهوتعملاديرينوكيناالاائيشلاقامسيلورظنهيلع
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نيطلحملانيناجملادحىلاهتنيملاضياهنالوفلكتلانمهلقعروصقلفلكمريغ

ىفةعاطلاىلعمهبيثيوفيلكتلامهنعهللاطحنيذلاراغصلانايبصلاوانيمسربملاو

هنماطخاذهفلقعيورظنلاهنمحصينمداراناكناو©معنفمهضعبلوق

.ماثآلاىلاةعيرذةلاهجلالعجو،مالسالانيدريغانيداطخانملعرشولالضو

ىفبيصمدهتجملكنارحلاىباىخانباىربنعلانيسحلانبهللاديبعلاقو

لهانيبوهنيبرجشاميفبلاطىبانبىلعلوقوهوعورفلاىفونيدلالوصا

ديبعنعىنالقابلابيطلاركبوباىوردقورادلامويوناورهنلاونيفصولمجلا
ناديزنبدحاولادبعتخانباركبنعحيحصلاوروكذملانيسحلانبهللا

امهثكنوبلاطىبانبىلعنعامهجورخلناكرشمناقفانمريبزلاوةحلط
ةيفعهللالوسرنعىورملاثيدحللكلذكىلعوةنجلالهانمامهناو©ةقفصلا

ريغىلاعتهللاةفرعمنالوقينمسانلانموريبزلاوةحلطمهنمةنجلاىفةرشعنا

.عسولاتحتهتفرعملخدتالوةرورضوااماهلاكردتامناودابعلاىلعةضورفم

لصنف

امهادحاتلدتساواضعبمهضعباهبرفكةلئسمىفةمالاتفلتخاناو

ىرخاةلئسمىفعامجالاانهاهمهعفنيامناواهنالعامجاالفىرخالاىلععامجالاب

الفهللادنعاطخامهونيتلوقىلععمتجتدقةمالانااولاقنيذلاواهبشوااسايق

ناودبالاهعيمجنمقحلانمنورعيوةلئسمهيفغوسياميفالاكلذنولوقي
.هفالخبلطبملاواهيفهللادنعقحمانوكي

لصنف

الباوجلاةنسلاونآرقلاصوصنفالخىلعةباحصلانمعامجالادقعنيلهو

نماماوخسنلاهوجونمهجوبوىرخاصوصنبةخوسنمصوصنلاتناكناالا
عامجالانالوقيمهضعبومهضعبلوقىلعخسنالفداهتجالاوعامجالاةهج

هللاىضرباطخلانبرمعلعفباولدتساوهنسلاصوصنونآرقلاصوصنخسني
هبشااموليدعتلاوجيرختلاىفونيواودلاوءىفلاودالوالاتاهماونارقلاىفهنع
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دعبهلعهللالوسرنعرهظناذاشلاربخلااماوهللاءاشناهنايبتايسواذه

اودامتنإفةباحصلاىلإرظننيدلادعاوقهبتبنتاممناكنافعامجالاوداهتجالا

ناكاوفلتخاناوانمدقاكاعامجاناكهيلااوعجرنإواخوسنمراصمهيأرىلع

عقيامبروهفلاخيامواهلحيءىشهدعبلوسرللرهظيفعامجادقعنياملقوةلوق

لاقفهبربخافءىشنعرمعلئسدقوربخلاروهظوعامجالاعوقولبقداهتجالا
لوقىباحصلانمردصنااماوهريغبانملعلاذههعهللالوسرنعانغلبيلول

ناوهنسلاوعامجالاوهاذهفمهغلبيثيحبريكنةباحصلانمعقيملوهنعرشتناو

.رظنلاحلصوربخلالطبريكنلااورهظاناو.دكوأناكرورسلااورهظا

اهيفداهتجالاوةيعرشلاعورفلاىفلوقلا
هداهتجاىفبيصمةيعرشلاعورفىفدهتجملكةفينحىلاباحصاضعبلاق

داهتجالاناقحلالهالاقوكلامنعفلتخاوهيلعروجاموهمكحىفوهاوتفىفو

اطخااذااماوهبمكحلاوهاوتفوقحلاهتباصاىلعروجأموهيلعروجأموهبرومأم

هجارختساريغءىشلكىفروجأموهوشنوهداهتجاىفروجأمروهفهللادنعقحلا
اطخافدهتجااذاونارجأهلفباصافمكاحلادهتجااذالعهللالوسرلوقليلدب

هداهتجاىلعوقحلاهتباصاىفرجالاهلبجواهناىلاىرتالا،دحاورجأهلف

نعىوروهباطخىفمثأملاهنعطحوهداهتجاىفأطخااذارجإلاهلبجواو

اذهفالخهنعىوريناكناولاوقالاحصاوهوةلوقلاهذهلثماضياىعفاشلا

نمودحاوىفهيففلتخااملكىفقحلاسايقلاةافنلاقوحصالوألاو©لوقلا
ريغاموثأمناكهاطخانموبيصموهفليلدلاهيلعهللابصنىذلاقحلاباصا

نامهضعبلاقونيسحلانباوىسيرملاريشبومصالاوةيلعنبالوقوهوروذعم
فلكىلاعتهللاناكلذو5هدقتعمفلاخوامتكنملالامثاالومهعيمجىفقحلا
اهجوباصافمهنمدحاولكرظنفاودهتجيواورظنيناةثداحلاىفرظنلالها
هآرىذلاهجولاكلذمتكولفهيلعهللاضرتفاىذلاهضرفوهفهبحاصهيففلاخي

هناتكباموثامناكاملف،ىلاعتهللادنعاطخكلذناكولواموثامناكلهباصاو

هباصاىذلاهجولاكلذناحصهفالخبىأرامليدبتبوارظنلاوداهتجالاكرتبو
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هدنعقحلاوهفهيلعهرجايلبىارامرشنبىلاعتهللاهمثؤينلوىلاعتهللادنعوه

اذاكلذكفاموثاموهفهللادنعقحلاهجوباصاوفداصوهريغىلافلاخولو

ذوخامريغنوكيوءىشكرتباموثامنوكيهللادنعاروجامناكىارامرشنا

ىلاعتهللاهرماينلوهكرتباروجامنوكيالوءىشرشنباموثأمنوكيناواهلعفب

مهعيمجىفقحلانالاقنملدتساليلدلااذهبباوثلاهمرحيفهلعفيءىشلعفب

هللانارخاوكلذفالخىفاموثامواطخلاهتباصاقحلاهتباصاىلع.روجامهناو

داضتمناكولوهللادنعقحلاوهفاهنمهوتاامفتارافكىفدابعلاريخىلاعت

املكفنيريخلاكنودهتجملاوءادغلاونملاومايصلاوماعطالاوليجعتلاوليجاتلاك
لجوزعهللالاقىلاعتهللادنعقحلاوهفمهداهتجاهيلامهادااممهباوتفاوهوار

ليجاتلاوليجعتلاو«هيلعمثاالفرخاتنموهيلعمثاالفنيمويىفلجعتنمف»
نمنيكاسمةرشعماعطاف»ناميالاةرافكىفلاقوىلاعتهللادنعقحامهونادض

هللادنعلكلانابجوافةبقرريرحتوامهتوسكوامكيلهانومعطتامطسوا

اعبتماعرشمههلعجيوهيلعمهرقيوأطخلاباكتراهدابعفلكينأهللاذاعموىلاعت

ناقيفوتلاهللابوانلقىلاعتهللادنعقحلاوهنودهتجملاهآرامعيمجنأالاقبيملف

هضوفواهيفمكحلامهالوروماىفهدابعىلععسوادقهتمحروهمركبىلاعتهللا

هبلمعلامثهوأرامراهظامثداهتجالامهضرفلعجواهيفداهتجالابمهرماومهيلا

قحلاهجواماوارصقمناكلمعتسيملورهظواارهظيملفدهتجاوادهتجيملنمف
دنعءايشاىففالتخالاىرجدقو.ىلاعتهللادنعنيقحهفالخوءىشنوكيالف

قحلاىارىفتاطخاهبحاصلدحاولكلوقيدقواضعبمهضعبمشؤيملفءاهقفلا

ىطخمكبهذمىلعامهدحانمدبالوهيطخيهلابامفىلاعتهللادنعاقحناكاذاف

ىلاعتهللادنعقحلانوبيصممهلكمهنامكبهذمىلعوكلذهلمتغوسوقحلا

باحصانيبىرجدقوكلذانمزليناكناوهبحاصةيطختدحاولكلغئاسو

بواجيالوضعبهبيصيومهضعبباوصلاءىطخيهناىلعلدياملعهللالوسر
ىبانبىلعلوقكادهتجمناكاملكلذكنكيملولوقحلاىارىفتاطخاهيلا

اهيلالسراىتلاةارملاىفهنعهللاىضرباطخلانبرمعهورواشنيحبلاط
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بدؤموملعمكنالاقلكفنهللالوسرباحصارواشفانينجتضهجأف

دقفاودهتجيملناواؤاطخادقفاودهتجااوناكناىلعلاقفءىشكيلعسيلف

هللاىضرسابعنباوهتلقاعىلعهنعهللاىضررمعاهضرففةيدلاكيلعامناواورصق
ىلاعتهللانادوسالارجحلادنعهتلهابءاشنملاقفةلهابملاىلااذهزواجدقهنع

باتكىاىفتباثنبديزلهلوقوةئطختلانممظعااذهفًاراهظءامالاىفلعجي١

نبالوقيديزهللاقفىقبامثلثمالاثيروتتباثنبديززيجيلجوزعهللا
اضعبتاطخاقيدصلاركبىبالةفعهللالوسرلوقمثيياربلوقاوهياربسابع

ىفتيارىناهللالوسرايلاقالجرناكلذوايؤرلاهريسفتىفاضعبتبصاو

اهنمىلدتفلقتسمورثكتسمنيبسانلافالسعوانمسفطنتءامسلاىفةملظمانملا

مثهللاهالعفىلعفلجرهبذخاولزنممهللاكالعفتولعفهبتذخاودحاوببس
عطقنافاليلقعفترافلجرهبذخافلزنمهللاهالعفىلعفرخآلجرهبذخافلزن

ايركبوبالاقوهللاهالعفالعمثلجرلاهدقعفببسلالزنمثلجرلاعقوفببسلا
لسعلاونمسلااهنمفطنتىتلاةملظلاامالاقفلقلاقفاهربعاىنعدهللالوسر

هبتذخاىذلاببسلااماولقتسمورثكتسمنيبسانلافهبانتئجىذلااذهف

حلصيفهرمأىفالتيمثبكنيثلاثلاوكدعبنالجرلاوىدهلانمهيلعتناىذلاف

اضعبتاطخاواضعبتبصالاقفتاطخاماهللالوسرايتبصاركبوبالاقف

ىنربختلهللالوسرايهللاكدشناركبوبالاقفالمالسلاهيلعلاقفىفربخالاقف

هللالوسرهلعجيفيكفعازنلاعضومىفصناذهفدشنتالمالسلاهيلعلاقف

ينارباهيفلوقادوعسمنبالوقواباوصواقحهلعجينارخاللغوسيوائطخمث

لجوزعهللاوناطيشلانموىنمفاطخنكيناوىنموهللانمفاباوصنكيناف
لاقفرمعهللاىرااماذهبتكفبتكاىسومىبالرمعلوقونايربهنمهلوسرو

ىنمفاطخنكيناوهللانمفاباوصنكينافرمعىاراماذهبتكاوهحمارمع

اطخالجروتباصاةارماقادصلاىفتالماعملانعىهننيحلاقوناطيشلانمو

نكيناولجوزعهللانمفاباوصنكينافىيأربةلالكلاىفلوقاركبىبالوقو
مهعيمجىفقحلالاقنملدتسادقودلولاادعامةلالكلاناطيشلانموىنمفاطخ
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موقلامنغهيفتشفنذاثرحلاىفنامكحيذاناميلسودوادولجوزعهللالوقب
ىرابلامهامسفاملعوامكحانيتاالكوناميلساهانمهففنيدهاشمهمكحلانكو

نآرقلااوأرقايعهلوقوقحلاالاملعلاومكحلادعباذامفاملعوامكحهناحبس

الىذلاامناواهلكاهيلعغوسيقحلاناملعاوفاكفاشاهلكفرحاةعبسىلع

هلوقليلدبىلاعتهللادنعاهيفاطخلانمدبالذااهلكاباوصنوكتنافغوسي

هفالخسانلاىلعقاضدقودحاوىفقحلانانولوقينيذلااماوناميلساهانمهفف

بصنرماىفداهتجالازوجيالهنامهبهذموةلبعنباوىسيرلارشبومصالامهو
نورقتلهمهللاقيسانلاىلعاوقيضوقحلااطخااهباطخانمفةلالدلاهيلعهللا

كلذنمدبالواطخلانمموصعمةمالاهذهعامجاناوةجحهنودقتعتوعامجالاب

.لجوزعهلوقل
ىلاءاشينمىدهيهللاوهنذابقحلانمهيفاوفلتخااملاونمآنيذلاهللاىدهف»

انلقاورقأنافةلالضىلعىتماعمتجتاللعهللالوسرلوقلو«ميقتسمطارص
لوقلاغيوستىلعنوعمتجيفيكوداهتجالابلوقلاغيوستىلعةمالاتعمجادقف

الواطخلاىلععاتجالانمةموصعمىهواطخلاليواقألاضعبىفودهتجملكل
ةمالافلاخوضقتنيمكحلانامصالالاقوهنعنوهنيالونورقيالونوغوسي

هفلاخنمفهباطونمقحلالعجيناالاهريغبىتحباوصلاوقحلاةفرعملابمهلىنأو

لوقبهيبشاذهدعبلاهفلخينمىرعشتيلفاذهوزاجانموهماكحاتضقن

.ةعيشلا

ةمالااوفلاخاودبيلفقحلاكلذفلاخنمرذعمهعطقاماوموصعملامامالاىف

لوقبمهلالدتسامههبشنموبيغملعاوعداناالامهلاوقاعيمجىفمهنمؤيامو

عوطقمرماىفالاعقتالةلهابملاودوسالارجحلادنعهتلهابىنلهابنمسابعنبا

ىنمفاطخنكيناوىنممثهللانمفاباوصنكينافةباحصلالوقورذعلاهيف

هيفناطيشللناكاملةيصعمنكتملولنايربهنمهلوسروهللاوناطيشلانمو
لطبادقناباديزىغلبامقرانباديزةيرسلاهنعهللاىضرةشئاعلوقوبيصن
كلذوبتيملناهمايصوهتالصوهجحلطباوهكلعهللالوسرعمهداهجوهوزغ
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هنماهترتشافاطعلاجورخلامهردةئامنانبهلةيرسنمةيراجعاتبااديزنا

دقواهباحصانمذاوشتعقوىتلاتاياورلاهذهلاثماىفةياتسبادقنةيرسلا

ىفالاةئطختلاالوةلهابملاهنمترهظامفةباحصلانمريثكعمسابعنبافلتخا

ريمافلاخوسابعلاهاباسابعنبافلاخدقوكلذكةشئاعوةلئسملاهذه

ىاروهوائيشهنمرهظيملفدوقنلاابرىففلاخولوعلاةلئسمىفرمعنينمؤملا

امبرودحارذعاوعطقيملوايتفلانمريثكىفاوفلوخدقوامهتفلاخمامهريغلوهايار
اماوتباثنبديزعمةشئاعةلئسمكلاقملاىفنوددشيالاملاعفلاىفاوددش

ىفدوجوموهدابعلاهيلاجاتحياممءىشلكنااومعزوةتبلاسايقلااوركنانيذلا

ىفانطرفامهلجوزعهللالوقباولدتساوايلجواايفخلجوزعهللاباتك

اضيااولدتساوهنعاوفعمناككرتامواعرشناكهعرشامف«ءىشنمباتكلا

مهءاوهأعبتتالوهللالزناامبمهنيبمكحاناوهلوقبوءيشلكلانايبتهلوقب
انلزناانامهيفكيملواهلوقوكيلاهللالزناامضعبنعكونتفينامهرذحاو

فقتالوهلوقبونوملعتالامهللاىلعاولوقتناوهلوقبومهيلعىلتيباتكلاكيلع

هلوقبوالوئسمهنعناككئلوألكداؤفلاورصبلاوعمسلاناملعهبكلسيلام

محلامذنينقيتسمبنحناموانظالانظتناهلوقبوائيشقخلانمىنغيالنظلانا

مكتنسلافصتاملاولوقتالو»هلوقبومثانظلاضعبناهلوقبومهسفنالاخيبوتو
هللاىلعنورتفينيذلانابذكلاهللاىلعاورتفتلمارحاذهولالحاذهبذكلا

نمهيفاوقلعتامعيمجفتايآلا«ميلاباذعمهلوليلقعاتمنوحلفيالبذكلا

متعرشامفءىشنمباتكلاىفطرفيملىلاعتهللانادحاوباوجهيفيآلاهذه

ءارواموهمالسوهيلعهللاتاولصلوسرلادنعهنايبناكهلمجاامواعرشناك

داراىذلانايبلاوهوعرشلانموهسايقلابمكحلاوهنوطبنتسينيذلادنعفكلذ

ىلاورمالاىلوأىلاهيفرمالادردقمهيلعىلتيىذلاباتكلاولجوزعهللا

نيذلامهمارحاذهولالحاذهنولوقيوبذكلانوفصينيذلاونيطبنتسملا

اولثتمانيذلامهوهحاباىذلاطابنتسالاولجوزعهتناهقلطاىذلاسايقلااوعنم

هللاءاشناهبرمالاوسايقلابدبعتلانايبىتانسوحيحصلاسايقلانمهبهللارماام

.عورشمعرشكلذنافهبلزاونلاجارختسانايبوهبابىف
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رثالاةهجنمهباوقلعتىذلاوراثآلابمههبشباب

اعازتناملعلاضبقيالهللانالاقهناُةكَعهللالوسرنعىوردقاولاق

ملاعقبيملاذاىتحءاملعلاضبقبملعلاضبقينكلولاجرلارودصنمهعرتني
لوسرنعةريرهوباىورواولضأواولضفمهيارباوتفافالاهجءاسؤرسانلاذختا

لوسرةنسبةهربولجوزعهللاباتكبةهربةمالاهذهلمعتلاقهناةعهللا

لاقمالسلاهيلعهنعىورواولضدقفكلذاولعفاذافىارلابةهربوةليعهلل

مهئارابرومالانوسيقيموقىتماىلعاهرضاوةقرفنيعبسوعضبىلعىتماقرتفت

مالسلاهنعىعجشالاكلامنبفوعةياورىهولالحلانومرحيومارحلانوللحيف
لوسرنععقسالانبهلثاوىورونظلاثيدحلابذكالاقهنااضياهنعىورو

اوتفافبابشمهيفثدحىتحاميقتسمليئارساىنبرمالزيمللاقهناعهللا

الىنافائيشىلعاوكسمتاللاقهنامالسلاهيلعهنعىورواولضاواولضفمهيارب

لالحلالاقهناءادردلاوباهنعىوروهللامرحامالامرحاالوهللالحأامالإلحا

ايسننكيملهللاناهنموفعوهفهنعتكساموهللامرحاممارحلاوهللالحاام

هبهللاكرمااممائيشتكرتاميلعهللالوسرلاقلاقبطنحنببلطملانعو

ىفلاقنملاقهنعىوروهنعمكتيهندقوالامكاهناممائيشالومكترمادقوالا

سيلاهباولدتنساىتلاراثالاويالاهذهناملعاواطخادقفباصاوهياربنارقلا

ميرحتىلعهبعطقيامتلوسرلاثيدحنمدروالوسايقلاميرحتىلعصناهيف
امناكمهسايقحصنافسايقلاةهجنمكلذنوملعيمهنااومعزناالاسايقلا

ىفدرودقوهعنامريغلقعلانالسايقلاىفانلقامحصمهسايقحصيملناوانلق

اهيفسيلاهوورىتلاثيداحالاعيمجوهللاءاشناهعضومىتايسوهزاوجعرشلا
حلفامامالاهاورامالولوصاعلانبورمعنبهللادبعثيدحالاحيحصثيدح

الوانراثآلباقيامهيفسيلحصناوهبانلبتهاامامهنعهللاىضرباهولادبعنب

ناواهلكبجوتضراعتاذاثيداحالاناىلعهللاءاشناىتانسوانلالدتسا

.اهريغةلداىلاسانلاعجروتحرطتمواقت
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باب

اهيفعبسيوداهتجالاويارلااهيفزوجيىتلاهوجولاوماسقالا
لزاونلاريغفالتخالا

زوجيىذلانعلئسدقوهنغهللاىضرفلخينبناميلسعيبرلاوباخيشلالاق

نمراثاىفنكيملوةنسلاىفالوباتكلاىفهودجيملاملاقفءاملعلليارلاهيف

ةنسلاىفالوباتكلاىفنكتملاممةلزانتلزناذافلاقممءاملعلانممهلبقناك

داهتجالارصقفاهيفاودهتجينامهيلعفلزاونلالبقاوناكنيذلانيملسملاراثآىفالو

فالتخالاهلزوجيىذلاملاعلاركذمثريغالثداوحلاولزاونلاىلايارلاو

لجوزعهللاباتكلاظفاحناكنملاقفلزاونلاماكحاجارختساوداهتجالاو

اظفاحناكواهيناعمعيمجلولعهللالوسرةنسلاظفاحناكواهيناعمعيمجلو

الاةفصلاهذهرذعتتهناريغملاعلانوكيناىغبنياذكهقدصدقفناكنمراثال

نارقلاىفوالاعمجينماماوامبرفاهرثكاداراناالانوكيةمالانمذوذشلاىف

ىهوءايشاةثالثةفرعمنمدبالنكلوزجعتلاجرلاءارآناريغهملعوهتفرعم

قلخىلاعتهللانألوحنلاوةغللافقباوسلاامافقحاوللامثلوصالامثقباوسلا

نمفنايبلاملكللبكرمتحتوىناعمتابكرملاوطئاسوملكلاوطئاسبفورحلا

لوصالااماوناهربلاةماقانعزجعونايبتلاغولبنعرصقنايبلادحىلإهتنيمل

صوصخلاومومعلانمةيعرشلاىفتاباطخلانونفوةنايدلالوصافرعتيملناف

اماوهباشتملاومكحملاوخوسنملاوخسانلاورسفملاولمجملاوىهاونلاورماوالاو
للعلاعقتناواعرشوالقعاهعضاومةلدالاعضوبافراعنوكينافقحاوللا

ةنسللونآرقللاهجاتحياعضوواينبتاسايقلاهدجوفرعبواعمسوافقواهعقاوم

هللادنعقحلاباصانمفاهيفءاملعلادهتجاوتلزناذاةلزانلاناركذورثاللو

هنعهللاطحوهداهتجارجاهلفهاطخانموهتباصارجاوهداهتجارجاهلفىلاعت

-.٢۔-



الوهبحاصامهنمدحاولكحرجيناامهلزوجيالوهللادنعقحللهفالخىفمئاملا

ىلاهنعهللاىضرعيبرلاوباخيشلادصقامناوقحلايارىفتاطخاهيلااوزواجتي

لمتحتهريثكاهوجوتناكناوقحلاهقيرطاهيفحصنافلزاونلانونفنمدحاو

عورفلانمءىشىفلزاونلاهوجونمتسيلداهتجالاوفالتخالاويارلا
نآرقلاتايآسفنوريسفتلانونفاهلوابرقالوصالاىلاىهلبلوصالاو

برعلاةغلناوبرعموقىلعنيبمىبرعناسلبنآرقلالزناىلاعتهللاناكلذو

مهلرهظامنونفعابتامهلغاسفنوجشلاونونفلاهريثكىهلباهريغكتسيل

مالكلاهلمتحياممهنماومهفامىلعلعهللالوسرمهرصقوباطخلارهاظنم

اوبهذاملكلوكلذمهيلاضوفلبصوصنمصوصخمباطخىلعمهرصقيملو
ملامنآرقللريسفتوهفاهتابطاخموبرعلابهاذمىلعمالكلاهلمتحياممهيلا

وهفكلذنمرهظيملاميفنوروذعممهفدرلابةمئاقةنسورخآانارقواومداصي
اممهيلعالتفربنملادعصءىشنآرقلانملزناذاهتماعمهيفعهللالوسربهذم
مهلعرشيفهباحصانمءاهقفلاهبدرفنافهتيبلخدفلزنمثةماعلاهبتجهلفلزن
ىلعوناملسورمعوركبىلاكةصاخلاالاقبيملاذافيالاكلتىفهقفلاهجو

مهلفشكمههابشاوتباثنبديزوىباوذاعمكراصنالاتالاجرومههابشاو

نعمهلأسيفتالاؤسهنمعقيامبروةماعلالوقعهلمتحتالامنآرقلارارسانع

فنعيالوبيصملابوصيفضعباطخاومهضعبباصافاوفلتخاامبرفءايشا

لضفانآرقلاىفةيآىأمهلاسنيحهباحصاضعبعمهلىرجىذلاكىطخملا

هللاقوبعكنبىباتكسوصالخالاةروسمهضعبلاقوسيمهضعبلاقف

نعكلاساامناهللاقفملعاهلوسروهللالاقفيباايلوقتامهعهللالوسر

لوسرلاقفملعاهلوسروهللاىبالاقفهلوسرملعنعالوهللاملعنعالكملع

نبىلالاقفهلوسرملعنعالوهللاملعنعالكملعنعكلاساامناكفعهللا

هردصاهبمزلفسمخلاهفكعباصاعهللالوسرعمجفىسركلاةيآىهبعك
مهلاسامناهنكلواذهلبقمهربخاامعملاسنكيملورذنملااباملعلاكنهيللاقف

الوهللاملعنعالكملعنعكلاساامنابعكنبىباللاقاكمهملعغلبمنع
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ىذلاكهباحصانمنآرقلالواتينممالسلاهيلعهبجعينإكوهلوسرملعنع
ايلواهيلعناكةيرسىفجرخهناكلذومميتلاةصقىفصاعلانباورمعلىرج

دارانملاقومهبىلصومميتفىلافهباحصاهلزعفىلصيومميتينادارافبنجاف

هوربخاهكلعهللالوسرىلعاومدقاملفهباحصاهعمىلصفلصيلفىلصينامكنم

ىفالجوزعهللاباتكنملاقفورمعاياذهتملعنيانممالسلاهيلعهللاقف

ايدرابءاملاتدجؤواميحرمكبناكهللانامكسفنااولتقتالولوقيهللاتدجو

رورسلارهظيلناكامونهللالوسرمسبتفتيلصوتمميتفهللالوسر

لاسهكلعهللالوسرنارمعنبأهللادبعىوروركنملاروهظدنعمسبتلاو
ةبيطةرجشنعمهاسفهباحصاووههنملكايرامجهيدينيبمدقدقوهباحصا

ىفموقلاضاخفنمؤملابلقلثمىهوءامسلاىفاهعرفوتباثاهلصاابيطلمحت
ىلابىفرطخوةيحانموقلانعاذبتنمتنكدقورمعنبهللادبعلاقهيدابلارجش

هللالوسرلاقفملكتانارمعةبيهويزعهللالوسرنمءايحلاىنعنمفةلخنلااهنا

ىفمعنلارمحنمىلابحاناكلاهتلقوللاقفرمعلكلذتركذفةلخنلاىههلع

رارمتسالاةبرذمهسيلنيذلابارعالللوقلاغوسيالنكلوريثكاذهلثم
ناركذوةنسلاونآرقلاونيدلاىفهقفتلانودناسللاملعنملكالوهقفلاب

اهنممكذقنافرانلانمهرفحافشىلعمتنكوهيفارقوسابعنباسلجمرضحايبارعا
سابعنبالاقفاهنممهذقنانادعباهيلامهدرينادريملهللاماوىبارعالالاقف

دوسانيلبحهداسوتحتلعجنيحمتاحنبىدعثيدحوهيقفريغنماهوذخ

ضيبالاطيخلامكلنيبتيىتحلجوزعهللالوقلوأتيناضمرىفكلذوضيباو
للعهللالوسرلكلذركذفليللاىلامايصلااومتامثرجفلانمدوسالاطيخلانم

نمبجعاوليللاداوسنمراهنلاضايبديريضيرعلكداسونامالسلاهيلعلاقف
ىفكلعهللالوسرعمهنعهللاىضرباطخلانبارمعلىرجامبرغاوااذه

دبعنإلاقفهللادبعنباهللادبعهدلوهءاجفعزنلاىفوهوىلانباهللادبعةصق

هللاقفهلرفغتسيناُكقْيَعهللالوسرمهفهللالوسرايهلرفغتساعزنلاىفهللا
ىلاعتهللانارمعايلاقفهلرفغتستناهللاكاهندقوهللالوسرايهلرفغتستارمع
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هللارفغينلفةرمنيعبسمهلرفغتستنامهرفغتستالوامهلرفغتسالاقفىنريخ

اذاكلذىفمهوهناملامهلنرفغتسالمالسلاهيلعلاقفكاهنامنارمعلاقفمهل

مقفىبأهللادبعىضقدقهللالوسرايلاقوهللادبعنبهللادبععجر

ةنعهللالوسرماقفهيلعلصفمقفهللادبعىضقدقهللالوسرماقفهيلعلصف

هتكنلاهذههلرافغتسالانعهللاكاهندقوهللالوسرايهيلعىلصتارمعهللاقف

بجويورافغتسالاىلعةالصلاسيقيهارتالاسايقلابدبعتلاىلعةلدالامظعانم

ضعبىوهرقافكلعهللالوسركلذلعفورافغتسالانعىهنلالجالاهنعىبنلا
مدقتيناكيلعهللالوسرمهنيحهلعهللالوسربوثكسمارمعناثيدحلا

نيبوهيدينيبرمعلثممثرمعهقلطافمدقتمثهيلعىلصيالىكةالصلاىلا

ادباتاممهنمدحاىلعلصتالولجوزعهللالزنافهيلعىلصيالىكةزانجلا

نولواتياوناكهعهللالوسرباحصألجنأىفخيسيلوهربقىلعمقنالو
تروافتلهيعهللالوسرنعهلككلذسيلومهبهاذمهيفنوبهذيونآرقلا

ناومهيارنمكلذنامولعموةباحصلاردصدعبنيرسفملافالتخاومهبهاذم
ىفقحلالوقينميارىلعىلاعتهللادنعصخنآرقلامهريسفتنممهبهاذم

مهعابتاسانلاعسوودحاوىفقحلالوقينمىارىلعدحاوىفقحلاناومهعيمج
ىلاريشننحنوهيفقحلافالخسانلاىلعقاضدقلاقنملافالخمهريسفتىف

ىفنارقلاتالاقمهنمكلنيبتيودارملاوضرغلاهنمكلنيبتيدحاوفرح

لاقاكهلصفموهلمجوهيهاونوهرماواوهصوصخوهمومعوهتاينكموهتارمضم

اذبوهريغكاهوجونآرقللىريىتحهقفلالكمكدحاهقنتينلهذللالوسر
ليواتلاهملعونيدلاىفههقفمهللالاقفسابعنباللعهللالوسراعدببسلا
لوئسناسلولوقعبلقهلناكوريسفتلاىفاننفتكفيَعهباحصارثكاناككلذلو

نباالمفحارتسملالخدهلعهللالوسرناببسلاودحالكنمريسفتلاسبتقيو
سابعنباليقفاذهلعفنممالسلاهيلعلاقجرخاملفهلهعضووءاناسابع

نمريسفتلاذخايناكوليواتلاهملعونيدلاىفههقفمهللامالسلاهيلعلاقف

امىرعشتيللوقيوىكبيةليلتاذةمركعهعمسدقلوهتلالجعمةمركعهالوم
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اولاقاديدشاباذعمهبذعموامكلهمهللااموقنوظعتملتلاقىتلاةقرفلاتلعف

نيذلاانذخاوءوسلانعنوهنينيذلاانبجناولاقمثنوقتيمهلعلومكبرىلاةرذعم

نبالاقفةبعكلابروتجنةمركعهللاقفنوقسفياوناكامبسيئبباذعباوملظ

اوملظنيذلاانذخاولوقيلجوزعهللالوقعمستملالاقفكلذفيكوسابع

نباماقفنيقابلاذخاؤينانممركاولجاهللافنوقسفياوناكامبسيئبباذعب

لجوزعهللالوقهانركذىذلافرحلاوهريسفتهنعليقوهسأرلبقفهيلاسابع
ديرنالهللاهجولمكمعطنامنااريساواميتيوانيكسمهبحىلعماعطلانومعطيو

مهضعبولجوزعهللابحىلعريسفتلالهاضعبلاقاروكشالوءازجمكنم

هذهوهسفنىلعهبهرئافماعطلابحىلعلوقيضعبونيكسملابحىلعلوقي
اهيفطلغتتالاتحااهنودنمواهتاباطخىفاهلمعتستوبرعلااهفرعتتالاتحالا

بهذمالغلاوادبعلاحبستلقناوهمظعىاهللاحبسكلوقلثمكلذومجعلا

ىلاهببهذلفطلاحبستلقناوحيبستلاىلالوالاوغارفلاوهوحبسلاىلاهب

هتحارتساودبعلاغارفىناثلاوهناحبسىرابلاهيزنتلوالاوموعلاوهوةحابسلا

ىلعحبسلاولجوزعهللناحبسلاوحيبستلالبةحابسلاوموعلاميلعتثلاثلاو

مهفنيلنيفرحلانيذهىلاانرشاامناوءاملاىفموعلاىلعةحابسلاوقولخمللغارفلا

الوفيرعتنعهلكريسفتلالوقاتسلوريسفتلاىفبرعلابهاذمامهنمكل

هعهللالوسرلاقاذهلواذهلبقمهناسلنممهلرهظامىلعهنكلوفيرعت
غوسيىتلاهوجولانموفاكفاشاهلكفرحاةعبسىلعنارقلااوأرقا

ةريثكفورحبةمالاةءارقىفوتايآلاوروسلاىفنآرقلاهوجوىففالتخالا

فالتخاىلعهللادنعقحمهنمدحاولكةءارقناةعبسلاءارقلاىلعةمالاتقفتاو

نوسمخلااهيفوائراقرشعةعبرالااهيفوةعبسلاءارقللةمالاتفرتعاوداضتواهيف

ىذلاوهللاءاشناهيلاانرصاذاةمئالادنعمهءامسأركذنسوةعساواهلكذاوشلا

لاقفليئاكيمهناليقكلملاهرمانيحكيلعهللالوسرثيدحةءارقلاىلعلدي

نيفرحىلعهارقاكلملالاقفهدزتسالاقفليربجىلارطنففرحىلعنآرقلاارقا

لاقفليربجىلارظنففرحاةثالثىلعهارقالاقفهدزتسالاقفليربجىلارظنف

ىلعهارقالاقفهدزتسالاقفليربجىلارظنففرحاةعبراىلعهارقالاقفهدزتسا
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ىلارظنففرحاةتسىلعهارقالاقفهدزتسالاقفليربجىلارظنففرحاةسمخ

ائيشلقيملفليربجىلارظنففرحاةعبسىلعهارقالاقنهدزتسالاقفليربج

قحاهلكةءارقلاهذهوفاكفاشاهلكفرحاةعبسىلعهارقاكلملاهللاقف

نماهنكلقيلعهللالوسرنعاعامستسيلةءارقلاهذهضعبوىلاعتهللادنع
عفانوهومهلةيدؤموهباتكلةظفحلجورحعهللامهلعجنيذلاةمئالاوهباحصا

نبامصاعوىناسكلاوةزمحورماعنبهللادبعوالعلانبورمعوباوريثكنباو
سفنىفمهفالتخاكلذكوةمئالاانركذدنعهللاءاشنامهركذىقايسودوجنلا

نماهلعجوتونقلاىتروسمهضعبركذدقوانمدقامكفورحلاوتايآلاوروسلا
كلوعنخنوىشخنوعضخنوكبنمؤنوكرفغتسنوكنيعتسنانامهللاىهونارقلا

اموهروكذملامجرلاةيآوهيلعقفتملانآرقلامسرنمخسناموقحلمنيرفاكلاب
زعهللااهلزناىتلابتكلاىفونيتذوعملاىفمهفالتخاوبازحالاةروسنمخسن

ءايبنالابتكوىسومىلعوميهارباىلعوسيرداىلعوثيشىلعفحصلاولجو

لكنمتسيلونيتروسلكنيباهسفنبةدرفنمنآرقلانمةيآىهمهضعب
لاقولمنلاةروسىفوريغالةحتافلاسارنمةيآىهسابعنبلاقوامهنمةدحاو

هلوقوةروسلاىفاهددعىلعتايآاهنانابذكتامكبرءالاىأبفهلوقىفةمالا

لوزنلاىفمدقملاىفاوفلتخاوماعلاوصاخلاوهباشتملاومكحلاوتاخوسنملاو

ميخفتلاوفيقوتلاوفقولاوعوطقملاولوصوملاىفويالاريسفتىفهنمرخؤملاو
رسخلناسنالاانقلخدقلرهدلابئاونورصعلاوبلاطبانبىلعارقوماغدالاو

اوصاوتوقحلاباوصاوتوتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاالارهدلارخآىلاهيفهناو

ةزمهلكلليوونيففطمللليوروسعبراىفالاةلمسبلاارقيالمهضعبوربصلاب

نيففطمللليونمارقااذاهسارماىلعهديعضيسابعنباومسقاالومسقاالو

.ةمتاخلاىلا
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ناكواناسلهقبسواائيشهنملدبفنآرقلاارقينمعهعهلللوسرلئسو
ةمحرةيابباذعةيأوأباذعةيآبةمحرةيآمتخيملامساباللاقفهميقيالايمجعا
لاقفىنافلاخيشلاورغلاومجعالاوىمألاىتماىفنامالسلاهيلعليربجللاقو.
ةكئالملارماتربدتاذاىخاايتناوفاكفاشاهلكفرحاةعبسىلعهارقا

عقوناويارلاىلعةينبماهضعبوامهرومارثكاتيارنيعمجامهيلعهللتاولص

نوحلاصلاوءايلوالاوءايبنالاولسرلاكلذكويارلاهيفنيفلتخمللغاسفالتخا

ةكئالملاناكلذوةكئالملااماوعسوامواهلهجسانلاعسيالىتلارومالانمريثك

نما»:لجوزعهلللاقاكمهبناميالانيفلكملاىلعهناحبسىرابلابجوادق

هسفنبادبف«هبتكوهتكئالموهللابنمآلكنونمؤملاوهبرنمهيلالزناامبلوسرلا
لاقهنالنينمؤملانمنكيملنمؤيملنمونينمؤملانمناكنمآنمفهتكئالمبىنثو
مسرلاامادحلاةفرعمالمسرلاةفرعمسانلاىلعفهتكئالموهللابنمآلكنونمؤملاو

هقلخنمهتوفصوهئايلوامهوهباونمآولجوزعهللاوعاطاقلخمهناملعينأف

نمنيراعلوقعووذةعاطللاوقلخهقلخنمقلخمهناملعينافدحلااماو

مهولوقلابهنوقبسيالنومركمدابعنولسانتيالونوذغنيالةيصعملاوةوهشلا
مهلكمهضعبلاقةكئالملاىفسانلافلتخاونيحلاصهلاسرللونولمعيهرمأب

اومسوةلاسرلانمةكولملانالةكئالممهمسانمذوخاماذهلجوزعهللالسر

:رعاشلالاقكلماهدحاوواهب

بوصيءامسلاوجنملزنيكلالنكلوىسنالتسلف

ةكئالملاضعبنامهضعبلاقوكلماولاقفةفخلاوراصتخاللةزمهلااوفذحف

لجوزعهللالاقنييبوركلسرلاريغونييناحورلسرباوسيلمهضعبولسر
ىضامللحلصيلعاجوعابروثالثوىنثمةحنجاىلوأالسرةكئالملالعاج
نمرثكاةحنجالاىفمهضعبركذوفالتخالامهعسوفاوفلتخاومساهنالتالاو

ىتحفيقوتلابالاكلذىلالصويالناكنافلجوزعهللاركذىذلاددعلا
ةظفحلاددعىفاوفلتخاورثكاهريغلوحانجةئاتسمالسلاهيلعليربجلنااوركذ
ديعقلامشلانعونيملانعىلاعتلجوزعهللالاقاكنانثامهضعبلاقف
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نانثالافةليللكومويلكةعبرامهضعبلاقولامشلابحاصونيملابحاصف

ةتسوراهنلابةتسمهضعبلاقوراهنلابنانثاوليللابنانثانايناثلاوهيصقنالوالا

اولدتساولقيوددعلارثكيدقوموسرمددعىلعنورصقيالمهضعبلاقوليللاب

مهيفوهباحصابىلصهكلعهللالوسرناكلذوملسوهيلعهعهللالوسرلوقب

هدمحنملهللاعمسمالسلاهيلعلاقوعفروعوكرلاىلاىوهاملفعمسيىبارعا
مالسلاهيلعىضقاملفهيفاكرابمابيطاريثكادمحدمحلاكلوانبرىبارعالالاقف

مالسلاهيلعلاقفهللالوسراياذاناىبارعالالاقفةملكلابحاصمكيالاقهتالص

لاقوالوااهبتكيمهيااهنوردتبياكلمنيثالثوافينتياردقلهديبىسفنىذلاو
هنوظفحياكلمنيتسوةئامملسملكلنالاقةيفعهللالوسرنعىكحوىلازغلا

لضفأمهيأىفاوفلتخاوماكالاوباعشلاسوؤرىلعمهيلإمترظنولنيطايشلانم
زعهللالوقلمدآىنبنملضفاةكئالملامهضعبلاقمدآىنبنمنونمؤملامأمه
راهنلاوليللانوحبسينولمعيهرمابمهولوقلابنوقبسيالنومركمدابعلجو
هيلعحونلوقلونورمؤيامنولعفيومهرماامهللانوصعيالهلوقلونورتفيال

لوقلوكلمهنامكللوقاالوعهللالوسرلوقلوكلمينالوقاالومالسلا
محلحصمهيلاهيبشتلاوليثمتلاعقواملفميرككلمالإاذهناارشباذهامةوسنلا

نمنونمؤملامهضعبلاقوةاباحمالولضفلاردقىلعليضفتلاعقيامناوليضفتلا

كؤايلوأنحنمهنعةياكحلجوزعهللالوقباولدتساوةكئالملانملضفامدآىنب
ةنعهللالوسرلوقلومهتدفحومهتمدخمهنانوديريةرخالاىفوايندلاةايحلاىف

نعىوريوهنعىورياميفةكئالملاعيمجنمهللادنعلضفامدآىنبنمنمؤملا

مداىنبنمهللادنعملسملالاقهنعهللاىضرفاتلزنبىلغيرزخىلاخيشلا

ىبانعهنعهللاىضرقاينبحونحلاصوباخيشلاهنيئدحكلملانملضفا
نعظفحبىذلااماوفلتخاوهنعهللاىضررزخىلانعرصمىلاهبحاصناميلس
لوقلانطابوارهاظمدآىنبلاعفاعيمجظفحيامنامهضعبلاقفمهلاعفانممداىنب

صخيملومعفنولعفتامنوملعينيبتاكاماركنيظفاحلمكيلعنالجوزعهللا

لجوزعهللالوقلوهللاالابيغلاملعيالودابعلابيغبمهلملعالمهضعبلاقو
مكناهلوقلومهبولقىفامىلعبيقرلااناوىدابعلامعاىلعةظفحلامتناةظفحلل
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غاسوههجوهباوبرضاواوعجراىريغداراامناوىذبعهبداراامنوردتال

نويهنمنورومامنوفلكممهضعبلاقةدابعلامهفيلكتىفاوفلتخاوفالتخالا

منهجهيزجنكلذفهنودنمهلاىنامهنملقينمولجوزعهللالوقلنوبستكمو
اهيلعسيلوبستكتةكئالملاوحتفنبسورمعلاقونيملاظلاىزجنكلذك

ىنبىفةوبنلانااولاقونورخآكلذنمعنموءايبنأمهنامهضعبزوجوفيلكت

مدلابالومحللابنوفصويالمهنااولاقوفالتخالاغاسواصوصخمدآ

دقفاذهنمءىيشبمهفصونمفنولوبيالونوطوغتيالونوبرشيالونولكايالو
وهفةكئالملاةفصىفاطخانمنااولاقوكرشمهتفصىفاطخلاومهتفصىفاطخا

ىلعهناحبسىرابلاةفصىفاطخلااوهجوواكلمكلملاريغلهجهنالكرشم

ةرجشنملكأتةكئالملانأىرواملالاقوقفانلواتناوكرشاهبجاونانيهجو

اكاهناممالسلاهيلعمداللاقذانيعللاسيلبالوقتبثدقلوقلااذهىلعفدلخلا

هداتقوباركذونيدلاخلانمانوكتوانيكلمانوكتناالاةرجشلاهذهنعامكبر

تاعاطلابنوذذلتيوةهيركلاحئاورلابىذأتتةكئالملانأكلعهللالوسربحاص

نامالسلاهيلعهلوقلوىجاناؤرماىناكلعهللالوسرلوقهذهىلعلديو
لسانتلابمهفصونماماوهبءاجامنتننمليمةريسمباذكلانعدعتبتةكئالملا

هللامذدقومظعلاهللابكرشاىئنالاةيمستمهامسنماماواعامسمهتفصاطخادقف

مهنيذلاةكئالملااولعجو»لئاقنمزعلاقوىثنالاةيمستمهومسماوقاىلاعت

مهفصونماماو«نولئسيومهتداهشبتكتسمهقلخاودهشااثانانمحرلادابع

الالصاريغىلعهيفاونبوكيرشتلاهيفاوقلطاوطئاغلاولوبلاومدلاومحللاب
لاقيلوقاماوكرشااهدرنمفتافصلاهذهصوصنلابمهلتبثىتحفعامجالا

كبرلالجوزعهللالاقدقوانلقاككرشادقفثيناتلابمهفصونماماورظنهيفف

حصلصالاتبئااذافنودهاشمهواثاناةكئالملاانقلخمانونبلامهلوتانبلا

امفمدلاومحللاوطئاغلاولوبلاوبرشلاولكالانمهروكذملارومالااماوعرفلا

اصناوبيصيملوكلذكنوكيالنادعبهلئاقلكرشلالصحءيشىانمىردن

ةدحاومهتايحومهتوممهضعبلاقاهيفاوفلتخادقفمهتقلخومهتوماماوانآرقالو
توملاىفضعبنعمهضعبرخاتيالودوجولاىفاضعبمهضعبقبسيملنولوقي
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لهاشمهنودنممششرعلاةلمحمهنمقلخلوافةتوافتممهتقلخنورخالاقو

ىلانوقلخيلوقيمهضعبونانعلاباحصاىلاءامسلكلهامثةعباسلاءامسلا

هللاناحبسلاقنمناليقومولعمتقوىلعةفوقوممهتقلخنكتملونالا

هللارفغتسيكلمهذههتملكنمقلخميظعلاهللارفغتساميظعلاهللاناحبسهدمحبو

زعهللالوقليلدبةيصعملانمءىشبنوفصويالمهضعبلاقوةمايقلامويىلاهل

راهنلاوليللانوحبسيهلوفبونورمؤيامنولعفيومهرماامهللانوصعياللجو
توراهامافعيمجلانعالرشعةعستلانعةيفنمةيصعملانورخالالاقونورتفيال

ايندلاىفاملتلجعتامهتبوقعناولجوزعهللاايصعناكلمفاولاقتورامو

اذهوءالؤهةلاقمهبلوؤتامبملعاهللافرحسلاملعتىلعلبابضراىفمهرصقف

نآرقلامومعونآرقلارهاظالامهدنعسيلوهليحالناكناولقعلابكرديالرما
نبالص>....

حراوجلاب.دعهللالوسرمهفصووصوصخالوصيصختلانومامريغاهلج

نعثدحانالنذامالسلاهيلعلاقولجرالاوراصبالاوقتاوعلاوهاوفالاو

نيضرالاموختىفهالجرلهاكلكىلعشرعلااياوزنمةيوازةكئالملانمكلم

اهناريسفتلاىففمهيديأوطسابةكئالملاولجوزعهللالاقوليقورزهمساناليقو
مهفصووةمعنلانسحوءاشيامقلخلافديزيليقونوقفانملاليقوةكئالملا

ماقاذادبعلانامالسلاهيلعهلوقهاوفالابونورتفيالراهنلاوليللانوحبسيمالكلاب

ضعبىففءىرقاذانآرقلاىقلتيهيفىلعهافعضيىتحهنمكلملااندةالصلاىلا

لءاضتيلهناوماعةئامسمخةريسمهقتاعوليفارسانذاةمحشنيبامناثيداحالا

إكمالالامهملعونوفلتخيونودهتجيوهللاةيشخنمعصولالثمريصيىتحانايحا
عمسنملومهسفناعئارشمهيلعامناوىيشمداىنبعئارشنممهيلعسيلوانمدق

ءىيشمداىنبركانمرييغتنممهيلعسيلومهيلالسرامداىنبنمالوسرنا

نورضحيوضعبنممهضعبةنحملاعقتورهاوظلابنواربيونولاويواورمؤيىتح
مهرمأواوهناذانوفكيواورمااذانولتاقيفنيرفاكلاونينمؤملاىقتلمدنعلاتقلا

.نيملاعلابرهللدمحلاونيعمجامهنعىضرومهيلعهللاىلصريخلالإلوؤيمهلك

نييبنلاأبندقىلاعتهللانافنيعمجامهنعهللاىضرنيلسرملاونييبنلارمأاماو
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مدآىنبنملسرملكولسرمىبنلكفةدحاوةلمجىهمهضعبلاقفنيلسرملاو

الاهلللوسرالونيلسرمريغءايبناولسرمهيفوءايبنامهيفلبمهضعبلاقوىبنف
لكامهتفرعمسانلاىلعناتلمجامهمهضعبلاقواذهىفاوفلتخيملوىبنوهو

قوأاموهلوقىلإهللابانمآاولوقهلوقبءالؤهلدتساواهتدحىلعمهنمةدحاو
ىبنلكناىفاسكلالاقوانباحصادنعحيحصلاوهلوقلااذهومهبرنمنويبنلا

الاهموقىلالسرامدآىنبنملوسرنماممهضعبلاقوىبنلسرملكولسرم

عسيوهموقىلاالالوسربسيلمهضعبلاقةفاكنجلاوةفاكسانلاىلالسرادقو
مهكلهافداعىلادوهوهموقىلالوسرحونفهلبيجتسيناهتجحهتغلبنملك
فاخيالواهاوسفمهبنذبمهبرمهيلعمدمدفدومثهموقىلاحلاصوميقعلاحيرلابهللا

هيلالسرانممهبنمؤيملوهبذكنمهللاكلهاامناوهتماوىبنلككلذكواهابقع
لاقونييبنلامتاخهناوةفاكناجلاوةفاكسانلاىلالسرادقفكمدمحماما

ةوبنلاناوباستكاةلاسرلانالوقيمهضعبورارطضاةلاسرلاوةوبنلامهضعب

لاقوفدصبرقتسانموفداصفدهتسانمفباستكااهناليقورارطضا

نبىسومماوميهارباةارماةراسونارمعةنباميرمتايبنعبراهللاابنمهضعب

ىلعلجوزعهللانمتاراشبلاوتابطاخلانابتايآلابءالؤهلدتساونارمع

ةنباميرماميسالوءابنالانمذوخامةوبنلاسفنوهاصوصخةكئالملاىديا

انحوراهيلاانلسرافلجوزعهللالاقمالسلاهيلعميهارباةارماةراسونارمع

لوسراناامنالاقايقتتنكناكنمنمحرلابذوعاىناتلاقايوسارشباهللثمتف

نطومريغىفكلملانيبواهنيبةريثكةرواحمترجوايكزامالغكلبهألكبر
ىلاىلاعتهللااهلسراواةلسرمنوكتناعنميكلذكوةوبنهذهنوكتناعنمنمف

لاقولاحمبسيلومهيلاىحونالاجرالاكلبقنمانلسرااموهلوقبممالانمةما

زوجعتلاقواههجوتكصفةرصىفهتارماتلبقافميلعمالغبهورشبوةراسىف
تكحضفلجوزعهللالاقوملعلامكحلاوهكبرلاقكلذكاولاقمقع

اذهوزوجعاناودلأأاتليوايتلاقبوقعيقاحساءارونموقحساباهانرشبف

هتاكربوهللاةمحركبررمانمنيبجعتاولاقبيجعءىشلاذهنااخيشىلعب

ماىلاانيحواومالسلاهيلعىسومماىفلاقوديجمديمحهناتيبلالهامكيلع
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كيلاهوداراناىفزحتالوىفاختالوملاىفهيقلافهيلعتفخاذافهيعضراناىسوم

نمنوكتلاهبلقىلعانطبرناالولهبىدبتلتداكنالاقونيلسرملانمهولعاجو
لهانمالجرالوةارماالوادبعابنامىلاعتهللاناىلعءاهقفلاةماعونينمؤملا

ىرقلالهانممهيلاىحونالاجرالاكلبقنمانلسرااموهلوقباولدتساوةيدابلا

وهومكحلانامقلابنىلاعتهللانامهضعبلاقوءىشىفةوبنلانمتسيلةلاسرلاو

مساهناليقوودبلانممكبءاجومالسلاهيلعفسوينعلجوزعهللاابنودبع
ىضرةشئاعتلاقوناهربالبرهاظلانعلودعوفيلكتاذهوملعاهللاودلب

دعبلوسرالاولوقنكلودمحمدعبىبنالاولوقتالمالسلاهيلعدمحمىفاهنعهللا

لوزننمدبالوءايحاسيرداوسايلاورضخلاوىسيعءايبناهدعبناهتدمحم

نامهضعبلاقوىعابتاالاهعسوامايحىسومناكولنكلوهروهظوىسيع
ةعيرشنمهيلعسيلهسفنعرشالافلكيملوىبنةعيرشفلكيملوىحرضخلا
ةعيرشىسومدهعىلعفلكيملهنااكهسفنعرشفلكيامناوءىشهكلعدمحم
هملعوءىشىفىسومعرشنمسيلبئاجعلانمهبىتاىذلالكنالىسوم
موقلاقفحببذلاىف.اوفلتخاوةياهنماهلالاملعوةماعللةحلصمعئارشلاملعقوف

لوسرلوقليلدبمالسلاهيلعليعامساوهمهضعبلاقومالسلاهيلعقاحساوه
لهانيعمجامهيلعهللاةمحرنوحلاصلاوءايلوالااماونيحيبذلانباانايعهللا

لجوزعهللانيدمساوهحالصلافتازجعملاوتاماركلاوتاحلاصلاايؤرلا

تلاقلجوزعهللاضئارفبلمعوهللابنمآنمحلاصلافىوقتلاوربلاكلذكو
نونمؤمنينمؤملادالوافمهتايرذومهجاوزاومهئابآنمحلصنموةكئالملا

ىفمهضعبلاقةيالاريسفتىفاوفلتخاومهئاباحالصلنيحلاصاومسونوحلاصو

مهانتلاامومهتايرذمهبانقحلانامابمهتيرذمهتعبتاواونمآنيذلاولجوزعهلوق

اورصقواونمآوملحلااوغلبنيذلارابكلامهدالواىفاهناليقفءىشنممهلمعنم
ىفمهمهضعبلاقوءانبالاتاجردبالاومهئاباتاجردبلجوزعهللامهقحليف
ةيالوىفسانلافلتخاومهئاباناميابمهئاباةجردبهللامهقحليوراغصلامهئانبا

وتفلافطالا ةيرذنمالونينمؤملاةيرذنمالةيرذلاىنعالبجنبذاعماعيمجمهال

دالوامهنمةماعلاىلوتوهريغمهلكمهيففقوتونيقفانملاةيرذنمالونيكرشملا

٣٩١



لكلامهلعساوةثالثلالاوقالاهذهفنيقفانملاونيكرشملادالوانودنيملسملا

ةرطفلاىلعدولوملكمالسلاهيلعهلوقبمهلكمهالوتنمةجحورذععطقال

ىلعتامالفطمهنمتامنمفهناسجميواهنارصنيواهنادوهيهاوبانوكيىتح

ائيشسانلاملظيالىلاعتهللاناوامهريغوميهارباومدآنامابةنجلالخدوةرطفلا

نيحهكللالوسرلوقفمهففقوتماماونوملظيمهسفنارانانكلو
ءىشبسيلاذهونوعنصياوناكامبملعاهللالاقفنيكرشملالافطانعلجرهلاس

ناحيحصلاواصوصخنيكرشملالافطانعلاؤسلاعقوامناونيطسوتملاةجحوه

هللالوسرلوقيومهئابانامياىفنونمؤمونوحلاصونوملسمنيملسملالافطا
ةينامثنباوهوتامهناكلذوةنجلاىفىنبايكتعاضرمامتميهارباهدلولهدقع
نيكرشملالافطاونونمؤمنينمؤملالافطافجراوخلادنعلافطالااماوارهشرشع

لجوزعهللالوقاولواتفجراوخلاامارلكلذكاضياثيدحلاباحصاونوكرشم

كناارايدنيرفاكلانمضرالاىلعرذتالبرلاقمالسلاهيلعحوننعةياكح

ريخمكرافكألجوزعهللالاقارافكارجافالإاودليالوكدابعاولضيمهرذتنا

هللالوسرلوقاولوأتفثيدحلاباحصااماوربزلاىفةءاربمكلمامكئالوأنم

ىفاورماولفاجنمحتقانمفاهماحتقابنورمؤيفةمايقلامويرانمهلدقوتهنا
نعهلعهللالوسراضيالئسومهئابآعماهلخداهنمعنتمانمواورمتألايندلا
لاقفنيكرشملالافطانعلئسهناربخىفومهئابآعممهلاقفنيكرشملالافطا

ةدابعلانمهولعفامعيمجىفنايبصلالاعفاىفاوفلتخاو.نيعناصاوناكامبملعاهللا

بتكتالمهضعبلاقوتائيسلامهيلعبتكتالوتانسحمهلبتكتمهضعبلاقف

بتكتالمهناةمالاتعمتجاوملحلااوغلبيىتحهئيسمهيلعبتكتالوةنسحمهل

كلذنودناكناوهتنامأبوهدهعبوهللانيدبفومنمؤملااضيالاقيو.مهيلع

الاهبهللارماامعيمجبىفينادحاردقينلفهبىلاعتهللارماامعمجنيدلانال

تسيلواهيلابودنملفاونلانانالوقينيذلاىعفاشلاوحتفنبسورمعلوقىلع
عيمجبىفينادحاوردقينلفاهبروماملفاونلاعيمجنالاقنماماواهبرومأمامي

ناوانمؤمنوكيهنإفضئارفلاسفنىفكلذكوضئارفلاوهوهلجهنكلورومال
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نمؤملاولجوزعهللانيدنمو،ضئارفلانمرئاغصلانعفكلانالاهبفيمل

امبروىفوالوفومبسيلفرئابكلاضعبهعمناكنااماو،اهبفيملناونمؤم
نبهذبتانسحلانالجوزعهللالاقاكهتائيسضعبلةرفكمهتانسحضعبنوكي

ةبوتكلذهنعهللاىضرنسكامخيشلالاقنيركاذللىركذكلذتآيسلا

ىلاعتهللانيبوهنيبىتلابونذلاكلذكواهرفكتفاهيلعبئاصملاقاتامناونيبئاتلل

يعهللالوسرلئسدقوةيفخفاكلاهللودابعلابقاعتياهيفوارارصانكيملام

مثمعنلئاسلللاقفهاياطخهللارفكيربدمريغالبقمهللاليبسىفلتقلجرنع

افنامالسلاهيلعليربجىللاقكلذكنيدلاالالاقفءاجفلجرلاىلعاودرلاق

الاةداهشلاهرفكتاريبكواريغصبونذلاعيمجناهتلوسرلانمصناذهو

نمرطقتةرطقلوادنعديهشللرفغيرخآعضومىفلاقوسانلانيدنمناكام
بونذلاناةلمجلابوديهشوهفهلامنودلتقينملاقوائيشنثتسيملاذهفهمد

باحصأهليلدوهعدبلانمهبهذمملسنملةروفغمةوجرمىلاعتهللانيبوهنيبىتلا

مهومهتائيسومهتانسحتوتساموقمهضعبلاقفمهيفسانلافلتخاوفارعالا

ةنجلااولخداةمحربهللامهلانيالمتمسقانيذلاءالؤهأةكئالملالوقليلدبةنجلالها

مهداسجاومهوجوتدوساموقلبمهضعبلاقونونزحتمتناالومكيلعفوخال

ىتحضايبلادادزيوىلجتيداوسلالازاممهروحنةرغثىفالاضايبمهلقبيملىتح
نيرخالافارعالاباحصاىفاوفلتخاوةنجلاىلامهبرمؤيفةلاحلضفاباوداع

مهنولوالامهضعبلاقوءايبنالامهمهضعبلاقوةكئالملامهمهضعبلاقف

ءايبنالامهونورخالامهنولوالامهضعبلاقوةنجلالهامهونورخالا

نيدلابىفوملانمؤملاناقحلالهالاقنمؤمبةيمستلاىفسانلافلتخاوةكئالملاو

ىفىتادقودحوملانمؤملامهضعبلاقواقحنونمؤملامهكئلؤالجوزعهللالاق
لاقاكىلاعتهللانيدبىنوملاىفانمدقاكامهدحانيهجولانيذهىلعمكحلانآرقلا

هلوقودهعلابنيفومللباوثلابءافولاومكدهعبفواىدهعباوفواولجوزعهللا

اهتاوخاونمؤموهوىنزينيحىنازلاىنزيالهقادصمواقحنونمؤملامهكللوأ
لاقو«منهجهؤازجفادمعتمانمؤملتقينمو»:لجوزعهللالاقرقملاىناثلاو
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وهرقملانامعزنماماورقمىانمؤموهواهيعسامهلىعسوةرخالادارانمو
اماورذعلاعوطقمفاهكهتناالاةمرحهللعديملناوأاهبهلمكحوةنجلالهانم

نملوجحلاكسانمىفلغتشمللجاحلاقيدقسأبالفتايمستلاالانكيملاذا

مهضعبزوجوهروماىفالغتشمدالبلاىفوهنملوارئاسناكنملوقيرطلاىفناك

قفانممهضعبورفاكالونمؤمالقسافمهضعبوقسافرقمىنعمبقسافنمؤم

لاقوكرشمبسيلرفاكىدوهيمهضعبوكرشمرفاكىدوهيمهضعبلاقوكرشم
ىفناميالامهضعبلاقوحلاصلالمعلاوديحوتلابءافولاوهناميالابءافولامهضعب

بلقلاىلاراشاوانهاهناميالاناالاكيمهللالوسرلوقبلدتساوريغالبلقلا

نمفالجوزعهللالاقصنلااومدصينامهيلعىشخاقسافنمؤماولاقنيذلااما
نمةرخالاروماىففالتخالاكلذكونووتسيالاقسافناكنمكانمؤمناك

ةعافشلاوباسحلاوفصلاورسجلاوفارعالاونازيملاوطارصلاكةدراولاظافلالا

هيفوالاعضومكانهسيلدوفورشحلاوالزعةارعةافحرشحلاوةقعصلاو

امموملعملعىذلكقوفواعيمجنابيصموابيصماماوءىطخمامافالتخا

ركبىبامكحلثمىضموفالخىلععامجالادقعناناوهيففالتخالاغاس

دترملاناةمئاقلاةنسلاوننسلاكورتمنموهونيدترملاىفهنعهللاىضرقيدصلا

ركبوبالتقفاذهىلعاثيدحواميدقةمالاتعمجادقومنغيالوىبسيالولتقي

اورصبااملفمالسالاىلارفكلانماوجرخموقمهناكلذىفهبهذمومنغوىبسو

ارخآوهنماوجرخيملمهناكهيفمهامىلااوعجرواودضاعتواورفاظتةزعمالسالا

اطورشمهيلعطرتشاىتحمهحتفومهلتاقامدعبمهمالسالوبقنمعنتماهنأ

هخاريدفوءاجقاحسانبادمحملاقمالسالانوبلطيمهدوفوتمدقنيحكلذو

نيبركبوبامهريخفحلصلاهنولأسيقيدصلاركبىباىلانافطغودسانم

ملسلاامفاهانفرعدفأةيلجلابرحلاهذهاولاقفةيزخملاملسلاوةيلجلابرحلا
نوكرتتورانلاىفمكالتقوانالتقنودوتوعاركلاوةقلحلامكنمعزننلاقةيزخملا

ابرحامااوراتخالوقتبرقلاوليخلاعاركلاوةصاخعوردلاليقوحالسلاةقلحمساحتفلابةقلحلا)١(

.راغصورارقىلعحلصاماورادلانعجورخورامدوبرضاماوةيزخماملساماوةيلج
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هبمكنورذعيارمانينمؤملاوهلوسرةفيلخهللاىريىتحرقبلابانذانوعبتياماوقا

ىلعمهلوقوهلوقركبوباضرعمشانيلاهومتددرانممتمنغاموانلناكمكنمانمنغامو
اماانياربكيلعريشنسوايارتياردقهنعهللاىضرباطخلانبرمعلاقفسانلا

نانمتركذاماماوتيارامعنفعاركلاوةقلحلامهنمعزنتنأنمتيارام

ارمانونمؤملاوهلوسرةفيلخهللاىريىتحرقبلابانذانوعبتياماوقأاوكرتي

انمهومنغاموانلناكمهنمانمنغامناتركذاماماوتيارامعنفهبمهنورذعي

انالتقنافرانلاىفمهالتقوانالتقاودينانمتركذاماماوتيارامعنفانيلاهودر

هذهورمعلوقىلعسانلاعباتتفمهلةيدالهللاىلعمهرجافهللارماىلعاولتق

دحاعنميلهوىارلانماضياىهمالسالادارأنمىلعةطورشملاطورشلا

دنعوهفانسحنوملسملاهآرامنكلورخاارومافلكتيىتحمالسالاىفلوخدلا

كلذىفريخممامالاوافالتخالاباهنمخسنلابهبشاهلئسملاهذهونسحهللا

.اذاةنسلاوباتكلاخسنيعامجالاو

قحاهلواهنعهللاىضررمعىلعةعيشلااهتمقنىتلاةرشعلارومالااهنمو
سمخلاىفكفيَعهللالوسرةبارقللعجىلاعتهللاناكلذوسمخلانمةبارقلا

اهناوتاقدصلالكانممرحوهعهللالوسرمهيلعهرضحاملجالابيصن
لوسردهعىلعمهيلعايراجسمخلانممهمهسناكودمحملآلالودمحمللحتال
هنعهللاىضرقيدصلاركبوباهارجاوىدسالانحمهالوتيىذلاناكوهديعهللا
ءىشنممتمنغامنااوملعاولجوزعهللالاقهماياضعبرمعهارجاوهتايحةدم

ىنبماتياىلعهيزجيكلعهللالوسرناكوىرقلاىذلولوسرللوةسمخهللناف
ىفاهقحبةبارقلاهتبلاطفرمعمهعنمرمعةفالخىففمهاياهبحكنيومشاه
نيرجاهملانمرضحمبكلذهلغاسوهرظنوهياربمهعنموبلطلادشاسمخلا

هلعفىفكلذدحأهروجيملونورفاوتمكلذوُكفيَعهللالوسرباحصاوراصنالاو

دبعتلاوسايقلازاوجىلعةلدالامظعانماذهرمعلعفناوهرظنىفهزجعيملو
هيلعهللالوسرةبارقهبهللارهطهبىذلاىنعملالواتكلذوللعلاجارختساوهب
ىلعىلاعتهللاحتفاملفسمخلانمامهسهلدبلعجوسانلاخاسوانممالسلا
هللالاقتاقدصلانعوسمخلانعاياطعلابمهانغاءىيفلانممهدعوامنيملسملا
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ىفومهبولقةفلؤملاواهيلعنيلماعلاونيكاسملاوءارقفللتاقدصلاامنالجوزع

نعرمعمهرهطفهللانمةضيرفليبسلانباوهللاليبسىفونيمراغلاوباقرلا
ارفاوامهساياطعلاوءىيفلاىفمهللعجوليبسلانباونيكاسملاوماتيالاةكراشم

هللاضرفدقمهبولقةفلؤملامهسةيناثلاوتاقدصلاوسمخلانعةحودنموالدب

نيلماعلاونيكاسملاوءارقفللتاقدصلاامنا»ىلاعتهللالاقتاقدصلاىفمهلىلاعت

مثرمعمثركبوبامثمهيلعهارجألعهللالوسرناكو«مهبولقةفلؤملاواهيلع
لزبدقفنالااماوايقحمالسالاناكاذإكلذلاقفكلذىفهلليقفرمعمهمرح

لاوحالاونامزالابنارقلامومعصيصختكلذىفرمعبهذمفمهلمهسالف

هلتنعذادقوباوصلكلاولعفامعنفهيارنمايارناكواءامسالاوناكملاو

هللالوقدعبةدامرلاماعقارسلاىلععطقلاطاقساةثلانلاوهلعفهلتبوصوةمالا
مكحزيزعهللاوهللانمالاكنابسكامبءازجامهيديااوعطقافقراسلالجوزع

لواتفسانلاةجاحرمعرظنفقافالاتمعةبغسمهيفترهظماعةدامرلاماعو

ءاهقفلاضعبزاجاةلعلاهذهوتاهبشلابدودحلااوارذاهكلعهللالوسرلوق
هنالوكالهلانمسوفنلاةيجنتلةعفادلاةرورضلالجالةبغسملللا.الالوانت

هنالمهعنماهلهالاوغيسيملولاومالاكالمىلعىلاعتهللاهبجوابجاوقح

ءاملابحاصوماعطلابحاصلتاقيناهلناضعبركذومهيلعبجاولامهقح
ةعبارلاهعنمهللحالاذاهمدردهكلاملالتقنافهسفنىجنيلهئاموهماعطىلع

مهنماهذخاالباقاماعناكاملفاضياةدامرلاماعسانلانعتاقدصلاحارطا

نوكيفريغتلاىلعةيراجرهدلافورصولدبتتلاوحالاولقتنتلاومالاونيترم
ىعارهناانغلبيملوىصحينملوايحتيلاواتيمىحلاوارسومرسعملاوارسعمرسوملا
ريغمالراصنالاونيرجاهملاىنارهظنيبكلذناكوفلتختبصنلاوكلذنمائيش

ىلعدالوالاتاهماهقاتعاةسماخلالالضىلعةمالاعمتجتنلوهيارىارلامعنو
دهعىلعوُكقيَعهللالوسردهعىلعقيقرءامانهناةمالاتعمتجاامدعباهبابرا
نايارلانمىارفهلادبمث،هنعهللاىضررمعدهعىلعوهنعهللاىضرركبىا

ةمرحبةمرحتقحلاريخلاالاتدرااملاقفكلذىفبتوعفنهيلاومىلعنقتعي
ىارةانههلعهللالوسرورمعنيبىرجيناكدقلوةمالاهلتملسف
ثالثىفىبرتقفاورمعلوقهنمورمعىارةرصنىفهللانوكيف(روما
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دقوهددسيهينيعنيباكلمنامجاعتنانكامدوعسمنبالوقوثالثىفىنقفاوو

اودتقالاقوىدعبنمنيدشارلاءافلخلاةنسوىتنسبمكيلعهلعهللالوسرلاق

عنتماةيرجلاوماكحانهيلعىرجينابهللاىضررمعبلوطاذافىدعبنمنيذلاب
ىفةمالاةمرحةمرحلاورارحالانيبوامهنيبدوقالواهيرستاهالوملزاجاوريمالاهل
عنمومكحلالطباومسالانهيلعىرجافثرالاوةداهشلاوناعللاولتقلاوفذقلا

ةلذلامسامهنعطقساناىلعبلغتىنبىراصنهحلصةسداسلاريغالعيبلانم
زعهللالوقدعباهفعضاومهيلعاهابرامثتاقدصاهامسوةيزجلامساوراغصلاو

هلوسروهللامرحامنومرحيالورخالامويلابالوهلابنونمؤيالنيذلااولتاق»لجو
مهودينعةيزجلااوطعيىتحباتكلااوتؤأنيذلانمقحلانيدنونيديالو
نافاعورمواثدحمةمالكلناهكمهللالوسرلاقمكرمعناملع«نورغاص

لبقاورصنتبرعموقمهوةريزجلاىفةعيبرىلارظنهناكلذورمعفمكيفنكي
مهتمطفواهنابلببورحلامهتعضرادقةدشوبورحلاىفةياكنلهامهومالسالا
هينمرادالبىلامثةلجدىلاتارفلاعطقباومهدقودبالاىلالهلهملادهعنم

راغصلاوةلذلاهنعهللاىضررمعمهيلعضرعنيحنيملسملاىلعىراصنلااودضعيل

مهريخفمالسالانماوعنتماوةيزجلاوراغصلاوةلذلانماوفنافمالسالاواةيزجلاو

.ةيمحوةفنافيسلااوراتخاففيسلانيبوانركذامنيب
و ارظنةيزجلامسامهيلعطقساوتاقدصمهيلعرمعاهلعجفانركذاعماوعنتما

رشعىلعونيتاشلبالانمسمخىلعلعجفتاقدصلامهيلعفعضاونيملسملل
لعجفكلذكبهذلاوضاخمىتنبانيرشعوسمخىفوةينامثنيرشعىلعواعبرا
هنيبحلصلادقعنافرشعلافصننيملسملاىنارهظنيباهبنورجتيىتلالاومالاىف

نيادملاحاتتفاىفودعلانيبومهنيبمهتمدقمىفنوملسملامهلعجوكلذىلعمهنيبو

ىلامانصالاوكرشلامهبمدمدوهلهامهبزعاومالسالامهبعفنفروكلاوىرقلاو

نمسانبنيدلااذهديؤيلهللانالاقهناككيفَعهللالوسرنعثيدحرهظنا

مهفلاتىلعردقيملوهقفونيحهركشورمعهللادمحفتارفلاءىطاشىلعةعيبر
تاقدصضعبمهبولقةفلؤملاءازرانممظعابهقحضعبنممهلضمغيناالا

ديدسيارهلكاذهوهلامىفهازريملنمككلامىفكازرنمسيلونيملسملا
نيملسملاىلعىلاعتهللاءافاىذلاءىيفلاىفهعنصهعباسلانيملاعلابرهللدمحلاو
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اديبعهبابراىلاهدووهزاحمهروحنىفةنساللمهبصنومهئامدةقاراومهفويسب

هللالاقدقواكالماءىيفلاوءاقرامهلاوراصونوملسملاهزاجافدعبنيملسملل
لوسرللوهسمخهللنإفءىشنممتمنغامنااوملعاوهباتكمكحمىفىلاعتوكرابت
مكنمءاينغالانيبةلودنوكياليكليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوىنرقلاىذلو

ىفمئانغلاعهللالوسرمسقدقواوهتنافهنعمكاهناموهوذخفلوسرلامكاتاامو

ةعبرالاوىلاعتهللاهامسنملسمخلاناواهلكنطاوملاىفونينحوريخوردب

ضروعفمانغلافالخبنمدلاوراقعلاولوصالالواتواهيلعلتاقنملسامخالا

ماهسلاىلعنيضرالاولوصالاودانعلامسقدقورييخىفةلعلالوسرعينصب
ةكمىفنفعهللالوسرعينصبهنعهللاىضررمعمهضراعفةمينغلامسقتاك
ىفتفلتخادقةمالاناىلعومهسبمهيفبرضيملومهدلبىفمهرقاةكملهاو

ىلااهرمامهضعبلاقولافنالاىفةدوجوملاةمسقلاىلعاهنامهضعبلاقمئانغلارما

متمنغامنااوملعاولجوزعهللالاقدرءاشناولفنءاشناومسقءاشنامامالا

ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوىبرقلاىذلولوسرللوهسمخهللنافءوشنم
هيفتءاسهناكلذولافنالاتلزنراصنالارشعمانيفنمتماصلانباةدابعلاق

الوللتاقنملاقوانلىهاهزاحنملاقفردبمويةمينغلاىفاوفلتخافانقالخا

نحنفودعلانمهنوطوحيعهللالوسرباوفاطنيذلالاقواهيلعمغردقامنحن
نمةمينغلاهللاعزنفهيفعهللالوسركلهلودعلابلقناولفمكنمءانعمظعا

لافنالالقلافنالانعكنولأسيلزنافكفعهللالوسرىلااهيفمكحلادرومهيديا

نينمؤممتنكناهلوسروهللااوعيطاومكنيبتاذاوحلصاوهللااوقتافلوسرلاوهلل
نيلتاقللبالسالاىطعينامامالاىلاىرتالامامالاىلامانغلاىفمكحلاناكف

لوسرناوترمفهبلسهلفةنيبهيلعهلواليتقلتقنمهعهللالوسرلاقدقو

نملفنيامناموقلاقولضفيوةمينغلانمىطعيوببسلااذهبلقنيهعهللا
سمخلاىفمالكلاوةمينغلاسفننملباولاقونورخآكلذنمعنموسمخلا
ىفتءاجاموهلهالسمخلافاهلهالةمينغلاتناكنافةمينغلاسفنىفمالكل

ءارماللوهلهالاهامسنإوهلثمةمينغلايفزوجيهلهالىلاعتهللاهامسىذلاسمخلا
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ةعهللالوسرباحصاناكلذوليفنتلاىلعةلالدايارسلاباحصاعم

ىفمهلوركسعلالهاوهيرسلانيبقابلامسقيمثىلاعتهللاسمخجرخنمثلاملا

قشيوركاسعلاةمدقمىفودعلادالبماحتقااهيلعنوهيايارسلانالعبرلاعوجرلا

هنارخآهجوونيملسمللرظنلاماماللنارمعلواتفركاسعلادعبفلختلامهيلع

عالقلاونوصحلابتقلعتواهدالبنمتلخوتلفخنادقومورلاوسرفلا1رظن

ودعلامهيلعركيكلذدنعفمهلاومأباولغتشالضرالامهنيبرمعمسقولفلابجلاو

لاقمئانغلاىهومهلاهدعووىلاعتهللاهداراىذلاىنعملالطعتوداهجلاعطقنيو

ناهرظننسحبىارفهذهمكللجعفاهنوذخأتهريثكمناغمهللاكدعوىلاعتهللا

اهايامهنودتسيةبيرضمهيلعنيملسملللعجيواهبابراىلالاومالاوىضارالاملسي

دالبلاحاتتفاومهودعداهجىلانوغرفتيوهدبعىلعدحاولاهيرضيىذلاجارخلاك

تعنمواهريقفواهمهردقارعلاتعنمهيعهللالوسرلوقاضيالواتومهماما
ثيدحلااذهوعنمتسناىنعمباهيدراواهرانيدرصمتعنمواهيدمواهرانيدماشلا

هللالوقاضيالوانونامزلارخآىفنيملسملاءىيفنماهيفامعنمتسناعنملولواامنا

كاهناموهوذخفلوسرلامكاتاامومكنمءاينغالانيبةلودنوكياليكلجوزع

نيذلانيرجاهملللاقفءىيفلااذههلنوكينملىلاعتهللاصنمثاوهتنافهنع

مهلبقنمناميالاورادلااوؤبتنيذلاوراصنالاىفلاقمغةيآلامهرايدنماوجرخا

انلرفغاانبرنولوقيمهدعبنماوءاجنيذلاواينميفلاقغمهفصوومهتعنف

كناانبراونمآنيذللالغانبولقىفلعجتالوناميالابانوقبسنيذلاانناوخالو

اورضحيملفابيصنءىيفلااذهىفدعبنمنيتياللبجوادقهارتالامحرفوءر

مهيلعهللامهحتفونوملسملامهبراحنادعبنيكرشملاءالؤههريرحتةنماثلادعب

ماكحالامهلقنواقيقروءامامهدالواومهجاوزاواديبعوالوخمحلاوراصم

ريغبةيدوبعلادعبرارحالاماكحامهيلعىرجاونيملسملاىلعمهقتعاوةيزجلا

دودحلامهيلعىرجاوتالماعملاوتاداهشلاوتاحاكنلازاجاواهكالمةرماؤم
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ىفوءازجلامهباقرىلعلعجوتايانجلاوصاصقلاودلجلاومجرلاوعطقلانم

هلعفامناهلكاذهوهماكحانممكحوهيارنميارهلكاذهوءىيفلالاومالا

وهفكلذدعبةمالاتقبطاوراصنالاونيرجاهملانميارلاىوذةرواشمبرمع
دوهيلاهءالجاةعساتلاذشنمذوذشىلارظنيالوةماعلاهيلعتعباتتوعامجا

ىلجأوربيخلهاىلجأكفعهللالوسرةمذولجوزعهللادهعدعبىراصنلاو
لهاهؤالجااماوهماكحانممكحوهيارنمياربنارجنىراصنىلجأوكدفلها

دقعدقوريبخنمرمعايانيلجتاقيقحلاىبانباهللاقوكلذبهوضراعمهنافربيخ

ىاكلاقثيحوعهللالوسرلوقتيسنىنانظتارمعهللاقفةمذلادمحمانل

اماولجوزعهللامكرقااممكرقاهيعهللالوسرلاقدقوكبصقرتكتقانوكب

مهيلعاهطرشدقوابرلاةلماعمىلااوعجرمهنافنارجنلها

رمعمهريخفةمذاوراصودهعلامهاطعاماياابرلاباولماعتيالاكفعهللالوسر

ةصلاخىهفكدفاماوقارعلاضراىفنارجنمهلاوماضوعمهاطعاومهالجاف

ريغىلعءىفلاةمسقونيواودلانيودتوراصمالاهريصمتةرشاعلاعهللالوسرل

هللاىضرقيدصلاركبوبااهمسقامريغىلعوهيعهللالوسراهمسقىتلاةقيرطلا

ةقافلالهاهبرثاونيملسملاجئاوحىفءىفلالعجهكلعهللالوسرناكلذوهنع

رارحاللءىفلاىفبرضمثليضفتلابرمعمسقوةيوستلابركبوبامسقوةجاحلاو
ىتلارومالانموركذتملىرخااروماوةمذلالهالوراغصلانايبصلاوديبعلاو

اهلطباوهباتكىفهناحبسىرابلااهعرشحاكنلاةعتمىفهلوقاضياةعيشلااهتمقن

جحلاةعتمىفهلوقةعيشلااهتمقنىتلارومالانمواهمرحواهنعىبنوهياربرمع

نمو.اهنعرجزواهيلعبرضورمعاهنعىهنفهباتكىفلجوزعهللااهعرشدقو
هللالوسرناكلذوناتكلاماكحاداهتجالاوىارلاةهجنمةذوخاملاهوجولا

لجوزعهللارمافءالهجةيلهاجروهظوةزنفنيحىلعلجوزعهللاهثعبك
ةمكحلابكبرليبسىلاعدالجوزعهللالاقةنسحلاةظعوملابهدابعلءاعدلاب

ضقنيالومرحالولعنالددملانمةدمعئارشلاهلعرشينالبقوةنسحلاةظعوملاو

تانانلاىفسانلاناكفهلبقتناكىتلاعئارشلاعمجهتوعدىلاعتهللاخسنفمربيالو
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هلعرشفةرجهلارادىلاهرادنمىلاعتهللاهلقناىتحةعسىفناكهلباجتسانم

حصنوةينالعهبلسراامغلبوعدصفىلاعتهللارمابعدصيناهرماوعئارشلا

ةنسبءادتقالاومهبرجاهنمىلعسانلاكرتوايضرمايضارهللاهافوتىتحهتمال

لحنافهدعبنماماعنيثالثةفالخلاةدمهدعبنمنيدشارلاءافلخلاننسومهيبن

(املاظ)اضوضعاكلموةيربجواكلمتراصومارحلابلالحلاطلتخاوماظنلا

نانامزلاكلذكردانمهعهللالوسررماف(هبايثهتبلسازبهتززب)ةيزبزب
اذاكبفيكفصاعلانبورمعنبهللادبعللاقاكركنيامعيبوفرعيامذخاي

فرعتامبكيلعلاقهللالوسرايىنرماتمفلاقمهتاناماوسانادوهعتجرخ

رخاثيدحىفوتوملاكيتايىتحةرجشلصابضعتناولوركنتامعدو
مهعوجريارلانمورابخالاهذهلاثماىفةماعلارماعدوكسفنةصيوخبكيلع

اوفعضوةربابجلامهيلعتبلغتنيحاوارظننيملسملاناملعاوناتكلاماكحاىلا

ايارروهظلاماكحااوكرتفنامتكلاماكحاىلالجوزعهللانيدلةرصنلانع

نوملسملاهلعجفةرجملالبقهيلعىرجىذلاهعهللالوسرناتكىلعاسايقو
لاقاطخاروهظلاماكحابهيفلاقنمواطخاهمرحنمفنيدلاكلاسمنماكلسم

لاقونينسحملاعملهللاناوانليبسمهنيدهلانيفاودهاجنيذلاولجوزعهللا

انسحنوملسملاهآرامعهللالوسرلاقوجرحنمنيدلاىفمكيلعلعجامو
.نسحهللادنعوهف

لصف

روهظلاماكحانمناتكلاىفاولطبافناتكلاماكحاىفتعقوةقرفتلانامث

مجرلاوعطقلاودلجلانمدودحلاىهوترهظاذاةمئالاىلعاهورصقواروما

ىففعطقلااماوىناوزلاتانصحملااماوركبلاىنازلاوفذاقلاىففدلجلااماناعللاو

رومالاهذهباوقحلاوةانزلانصحمىففمجرلااماوتاصاصقلاونيبراحملاوقراسلا

نيملسملاىاراذهفضعبهلطباوضعبهزاجافداهجلاىفاوفلتخاوةعمجلاةماقا

نانيدلاىفةمئاللوةالوللرومالاهذهلكزيجيهنافسايقلاويارلازيجيالنماماو
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ءالؤهىلعاومقننيلوالانامثهرجفواهرربتناكءاوسةمئالاهذهواهوميقي

لعفنميفاضيااوقفوتوىوتفلاىفرذعلااوعطقيملورومالاهذهىفلاعفالالاثتما

عمازغوادهاجواةعمجلاماقانملثمهرذعفاوعطقيملورومالاهذهضعب

ائيشاهنماولطبيملومجرلاالانايكلاوروهظلاىفلتقلانونفاوزاجاوروجلاةمئا

الاهيلعبجيالنمىلعلتقلااسايقوايارناكلانامزىفاوبجوالبانركذامالا

ةانزلاوقارسلانمةبراحملاليبسىلعهولمحوكلذلعفبرهتشيناطرشبدحلا

ىرصبلانسحلانعرثؤيورثالاباليارلابهلحماذهوىصاعملانونفعيمجوةاغبلاو
هيفعديملوهيارنمايارناعللاوداهجلاوةعمجلاودودحلاةالولالاعبرالاقهنا

.ناسحتساالااصوصنمباتكلاىفاربخالوةمئاقةنس

رماىفمهلاحهبنوميقيايلاومهسفناىلعاولويناناتكلاماكحاوتبثمىارو

لاكنلاوريزعتلاوبدالامهناكىفاولمعتساوةنسلانمةيلوتلاومهايندومهنيد

ناتكلاوروهظلاىفغئاسدترملالتقاهنمواهانركذىتلاعضاوملاىفلتقلاو

ديدحلابمهلتقاوزاجامهلكءالؤهفةانجلاوقحلاعنامونيملسملانيدفنعاطلاو

امأو.طايسلابالديدحلابلتقلاهيلعىلولاليبسفهدحوىناجلاالااوارامبو

طايسلابلتقلاومهارنمايارمهطيوستومهلتقفمهدنعنوزيجيفنورخالا

هيفاولمعتسادقمهنافقافنلالاصخنمةلصخبرهشنماماو..يارلانمىار

صاخشالاةيالواولطباوصاخشالاةيالوىلاةضيبلاةيالواولطباوطوسلابلتقلا

©ضرالاىفداسفلاروهظفةمالابهاذمقارتفالةريسلاىفةقفاوملالهاةيالوىللا

ةمذلالهانعةيزجلاذخااوحرطاوةنسلاوباتكلابعافدلاوةارشلاةيالواوتبناو

اهتغوساذاةزجفلاةالولاماكحاعيمجاوتبثاواهذخانمنايصعباوعطقيملو

اهنعفلختنميفديعولانوذقنياوناكواهوماقااذامهفلخةالصلاوةعيرشلا

نماوعنموسمخلامكيفاوماقااممهوعيطاهكلعهللالوسرثيدحنمءارقتسا
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مهناوعاونيملاظلاهللانعلهيعهللالوسرلوقهيفاولواتومهروماةيلوتلح
نماوملظاذامهيلعجورخلااوحاباوملقىربواةاودةدملولومهناوعاناوعاو

ىغبتىتلااولتاقفىرخالاىلعامهادحاتغبناف»لجوزعهللالوقيوىغبلاةهج

بحبهللانااوطسقاولدعلابامهنيباوحلصافتءافنافهللارماىلاءىيفتىتح

.«نيطسقملا



باب
اهيفسانلافالتخاوةنتفلاماكحا

ىلعهيفسانلافلتخانامثعةنتفلالوافةمالاهيفتفلتخادقفةنتفلارمااماو

هللامهمحررساينبرامعورذىباودوعسمنبهللادبعلوقاهدحالاوقاةعبرا

اثادحاثدحافهنعهللاىضرباطخلانبرمعدعبنافعنبناثعةفيلخلانااولاق

ىغبفمهنعلزتعيناىبأفلزتعيوالدعينأهوبلطمهناوهيبحاصليبساهيففلاخ

زعهللالوقلهملظوهيغبلمهللالحهمدناومهبتعيملفتسهوبتعتساوملظو
اكضرالاىفمهنفلختسيلتاحلاصلااولمعومكنماونمآنيذلاهللادعو»لجو

دعبنممهلدبيلومهلىضتراىذلامهنيدمهننكمبومهلبقنمنيذلافلختسا
مهكئلوأفكلذدعبرفكنموائيشىبنوكرشيالىننودبعيانمامهفوخ

لمربنامثعواناتددوهلوقليلدبرفكلابدوعسمنبهيلعمكحو«نوقسافلا
هللانيعياللاقكلتقياذإاولاقلجعالاتوميىتحهيلعىنحاوىلعىنحيجلاع

لاقفبارتلابهانحفنامثعلرفغتساىذللرساينبرامعلوقو.نمؤملاىلعرفاكلا
رفاكقسافلاضهلثموهفنامثعمدلبلطلابماقنمعيمجناورفاكايهلرفغتتسا
ةءاربلهامهوهللاءادعاايمهلوقليلدبلجوزعهللاةوادعلهارذعلاعوطقم

مهلتقومهؤامدتلحانركذنمهدنعناثعمساكهلرصتنانمعيمجمساومهل

ىلعلهناونيلوالانعانلقامكهيبحاصدعبةفيلخلاوهناثعناامهضعبلاقومهيغبب

عيمجوهتلتقناولطابهيلعاومقننيذلاناولدعوطسقهلعفامعيمجناوقحلا

نموهوناودعلاوملظلاليتقهناومولظمهناومالظهيلعجرخومهدضاعنم

نموصاعلانبورمعونايفسىبانبةيواعموماشلالهاءالؤهفادغةنجلالها
روجلانمنولوالاهفصوامعيمجلعفدقنامثعنامهضعبلاقوسانلانممهعم
نينمؤملاماولمجلالهابهذمءالؤهوةبوتلادعبهولتقمثهوباتتسامهنكلوملظلاو
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دقفنامثعنعمتركذامعيمجنااولاقوةعبارلاةقرفلاتفقوواهنعهللاىضرةشئاع

هيلعالتتقانيذلانيقيرفلاىفوهيففقننحنفلعفامبغلبامىردنالانكلوهاتا

نبرمعنبهللادبعوهوسانلانيبرجشاميفكشلااورهظاوالذاخوارصان

رامعةفئاطمهونوقحملانولوالامهريغوةملسمدمحموكلامنبدعسوباطخلا

ناف»لجوزعهللالوقلفوعنبنمحرلادبعورذىباودوعسمنباورساينب
دعبسيلو«هللارماىلاءعىيفتىتحىغبتىتلااولتاقفىرخالا.ىلعامهادحاتخب

اماعبرالامرحلانماوكهتنافعبرالامرحلانيملسملانمكهتنادقوىغبنامثعيغب

مهئامدمهنيدىلعهوفلختسانانيملسملانمكهتناىتلامرحلاىنعااهلوا

نيبمكحيلةنوخلاءافلخلاةرجفلاةرفكلانيملسملاىلعىلوفمهتاناماومهلاومأو

مهلاوماومهئامدومهجاوزاومهجورفومهتاوكزومهتاولصىلعوهللانيدىفسانلا
ايغابناكلدحاومتيلامىفاذهلثمدحالعفولواذهنممظعاىغبنياو

هذهراصمانمرصممظعاىفهلامعنملماعمهبىلصىتحةمالاعيمجبفيكف

وهواثالثحبصلاةالصراصنالاونيرجاهملانمرضحمبةفوكلاىفوهوةمالا

ثالثنمانسحامالكدوعسمنباهللاقفمكديزاالالاقفماقولابورعشفناركس

رمعمهلاهضرتفاىتلااياطعلاهعنمنيملسملانماهكهتناىتلاةيناثلاةمرحلاوناتنث

لاومالاتويبرصقواهيلععامجالاعقوومهلتردوهنعهللاىضرباطخلانب
يعهللالوسرباحصانيملسملالضافااهنمعنموهماحراوهتابارقىوذىلع
باحصانمنيحلاصلادرطوراتسالاكتهوراشبالابرضناةثلاثلاةمرحلاو

كدحوتملسامالسلاهيلعلاقاكناكوهريسورذابادرطيعهللالوسر

رساينبرامعنطبقتفوكدحوةمايقلامويثعبتوكدحوتومتوكدحوشيعتو

هيفلاقودبعمانبيدهبورامعىدهبمكيلعهكلعهللالوسرهيفلاقىذلا
ةئفلاهلتقترامعهيفلاقورانلاىلاهنوعديوةنجلاىلامهوعديورامعلومهلام

رمأوقبتسيالكانهءرملابيصأامهمىنيعنيبامةدلجارامعناهيفلاقوةيغابلا

لبنحنبنمحرلادبعبفيطوكلذلالخىوتفهعالضأترسكفدوعسمنباب
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:ىهورامحىلعهبفيطوههجودوسفاهلاقتايباىلعقاوسالاىف

ىدهلاهيلعقيرطلارانمانيبدقنيمامالاناف

ىوهىفامهردالعجالوةليغامهرداذخاامف١

دابعلاسمخناورمتيطعأو
ىعسنميفكؤاش.تاهيهو

نيذلارصملهاكنيملسملاصاوخىفاهلعفىتلالاعفالادحاةعبارلاةمرحلا

ةقرفلاوكلذريغوناورمومكحلاهدروامحلاوبتكامبهلماعىلامهيفبتك
وهوىولبلاعقتملاماهعسيةعبارلاوناتكلاهناتطسوتملاناتقرفلاوهقحمىلوالا

نمةيناثلاةقرفلااماومهفالخىفسانلارذعهوعطقواملاسلاةءاربوملاظلاةيالو

اليلمهراهنحبصاواوسكنواوسكعمهنافرامعمكحاهيفمكحلافنيكلاهلا

ىلعماكحلاوهدالبىفهللاءادهشراصنالاونورجاهملامهربخاواليكمهنزوو
ىلعهللاعبطنيذلاكئلوأارابكتسااوربكتساواورصاومهبايثاوشغتسافهدابع

ملظدققتلاقىتلاةثلاثلاةقرفلااماملالاباذعلااوريىتحاونمؤيالفمهبولق

ةجاحلافصنىضقلهجلاباحصاونينمؤملاماةشئاعىهوباناوعجروباتو

ىففالتخالاعقووقافتالاهيلععقودقملظلاوروجلانمهيلابسناهيفمهلوقف

انمالسيقنبفنحالالاقدقوفلكتمةبوتلاىعدملاولصالاىلعسانلافةبوتلا

تلاقجرخاملفىنبايمعنتلاقفلتقامدعبهاماايناثعباتانينمؤملاماةشئاع

تلقفلتقامدعبناغعباتاكللاقكللاقامنيردتااهيدينيبىتاللاةوسنلااهل

ةقرفلاهذهفملحليقناهارغاهفننفنحالامعىلالاقوةشئاعتبضففمعنهل

.ةجحالاملظلابناثعىلعمهرارقاىفاوديزيملواهتخابتقحتلادق

ةنتفلاهذهىفةباحصلافالتخا

لاقوروذعمءىطخلاوبيصماهيفبيصملاناوداهتجاةلئسماهنامهضعبلاق
لهاونامثعىفهلوقوهوبلاطنبىلعلوقاذهوبيصمدهتجملكنامهضعب
ةقفصلاهتكندعبةحلطىلعمحرتمتدقوناورهنلاونيفصولمحلالهاورادلا
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لتقنعىهنونامثعىلعوهحلطودمحمىلعمحرتورانلاىفةيفصنبالتاقىورو
لدتساوكلاهىطخلاوقحمقحملاةنايدةلئسماهناقحلالهالاقوهحلطنبدمحم

نامكاحللزاجااذافصاصقلاواهيفدوقلاوءامدلاىفسانلافالتخابنولوالا

كلذكفغئاسلكواهيفدوقلالطبيناهريغلزوجيوانامزدوقلابءامدلاىفمكحي

ماكحالاىفتفلتخاناوبابسأبفلتختءامدلاىفماكحالانا.ىلعهذه

لجوزعهللالوقلفلاخمالوصنلابمولعمفناثعمداماوةيصعملاىففلتختالف
اماوهللارماىلاءىفتىتحىغبتىتلااولتاقفىرخالاىلعامهادحاتغبناف

ريبزلاوةحلطىلععامجالاعقودقوغبيملواناثعىغبلهناكامنافالتخالا

ىفداهتجاىاهنودناقحملاامهلعلوداهتجالاىلعامهلغوسنافةعيبلااثكنامهنا

رهشلاةمرحوةفالخلاةمرحاهلوافهنماوكهتناىتلاعبرالامرحلااماوةعيبلاثكن

ىلافلاخنافةنامالااهتمرحفةفالخلاامامالسالامرحوةيحضلاةمرحومارحلا

اماوىغبلامكحتبثوةفالخلاةمرحتلازةنامالاتلازنافةنامالاتلازةنايخلا

نلولالحلارهشلاةمرحكمارحلارهشلاةمرحتداعدقفمارحلارهشلاةمرح

هللالاقةيحضلاةمرحاماولاتقلاولتقلابهيفهللامكحدعبايغابامهتمرحديعن

هللاهيلعدهاعامبىفوانموهسفنىلعثكنيامنافثكننمف»:لجوزع

دعولاقونوقسافلامهكللوأفكلذدعبرفكنمولاقو«اميظعارجاهيتؤيسف

مالسالاةمرحاماواميظعارجاوةرفغممهنمتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاهللا

ملواومنغيملواوبسيملةمرحديحوتللاوكهتنينلفديحوتلاوهمالسالاناكناف

نملتقلاوهولتقامناومالسالاىفةيحضتلاوهواورذناواورذعادقواوقرتسي

ةالصلاىلعوةاكزلاىلعوصاصقلاودوقلاونيبراحملالتقنمفمالسالاماكحا

ناميالاوهمالسالاناكناونيفجرملاكىصاعملابراهتشالاورمخلابرشوىفبلاو

هولتقىغبلاىلعفتاحلاصلااولمعوونمآلجوزعهللالاقامكحلاصلالمعلاو

.ىغبلالصالاوةنامالاةمرحكاهتناوةنايخلاروهظو

مهنمفاندابعنمانيفطصانيذلاباتكلاانثروامثلجوزعهللالوقاماو
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ةمالسىلعةمالاتعمتجادقوتاريخلابقباسمهنمودصتقممهنموهسفنلاملاظ

وهوكلاهطقاسمهضعبلاقهسفنلملاظلاىفاوفلتخاوقباسلاودصتقملانيرخالا

هللاىضرنينمؤملاماةشئاعبهذموهوهلروفغمجانمهضعبلاقوةماعلالوق

هيففلتختامعيمجناةيالاهذهبهللاىضرىريخلانبنسكامخيشلالدتساواهنع

ناريغءيشىفكلذىفءاملعلافالتخاعفنيملوجاناذهوكلاهاذهءاهقفلا

امناوهللادنعاميفواهلصاىفقافتالاعقودقةلئسملاهذهناملعاوملاسءىطخلا

ةيالاهذهىفهلروفغمهسفنلملاظلانامهضعبلاقفنارقلارهاظىفافلتخا

انيفطصانيذلاباتكلاانثروامثلجوزعهللالاقباطخلارهاظىفةلادتاراماب

مثباتكلامهنرواثيحنانتمالاضرعمىفهركذوةليضفدومحمثرالاوةيالا

ثيحهللاةوفصمهوةليضفبءافصالافانيفطصانيذلالاقومهفصوومهالخ

هسفنلملاظمهنمفلاقومهرسففةدومحمةبسنهذهفاندابعنملاقمثمهافطصا
تامالعلاهذههلترهظاملفهللابالاةليحالوةليحديبعتلاو.ةليضفقبستلاف

هنااميسالوهسفنملظيملنيفلكملاىاوجانهناهسفنملاظلاىلعىضقتارامالاو

جانبئاتتارامالاهذهبهسفنملاظلانارسفملااذهلمهفناناكفقلطيملوديق

هتبوترمانيقيرفلاىلعىفخفبتيملرصمملاظهناةيالاسفننمنيرخاللمهفناو
رخالالاقوجانوهفرصيملبئاتهنالوالالاقفهلخسامىلعدحاولكلوقف

ملاظلارصملاىلعونيجانلانمهنابئاتلاىلعاقفتافطقاسملاظوهفبتيملرصعهنا

وهورصمريغرخالالاقوبئاتريغرصمجانلوالالاقولفنيطقاسلانمهنا
ءاشنإاذهنمعنشابةلئسملانايببىتانسواباصااسكعاملفاطخالطقاسملاظ

.هللا
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مهلامعةيلوتوهروجلانيطالسلاىلعجورخلاىفسانلافالتخاباب

مهيلعجورخلالحنالومارحكلذىلعمهلاتقومارحمهيلعجورخلاةنسلاتلاق

ىلعوبجاومهيلعجورخلاجراوخلاتلاقواوبضغواومرحواوبرضواولظناو
ىلاةبرقوهوزئاجغئاسمهيلعجورخلاقحلالهالاقومهتايعرومهدونجعيمج
املقطورشهلوتابرقلامظعانممهركنمومهروجىلعهداهجولجوزعهللا
ىيحينبهللادبعورهنلالهانمهتقيرطىلعناكنموسادرملالبىبالالاقفتت
اماوابدنواحابماورظحدقةينسلااماهللامهمحرفوعنبراتخلاةزمحىباو

دحاوهوبدنمهيلعجورخلانالوقنانكلوابدنواحابماوبجوادقفجراوخلا

زئاجفكلذنملعفامىاحابممهينارهظنيبمايقلاناولجوزعهللاىلاتابرقلا
هللاةاضرمءاغتباهسفنىرشينمسانلانمولجوزعهللالوقاذهىلعانليلدو

نموركنملانعىهنلاوفورعملابرمالاباوبانمبابوهودابعلابفوعرهللاو
نيبونيكرشملاىلاءارشلانيبقرفالواطخادقفهبجوانمواطخادقفهرضح

دقوةنعهللالوسرلوقىلاىرتالالضفانيرئاجلاىلالبنيرئاجلاىلاءارشلا

اهيلعلتقيرئاجناطلسدنعمكدحااهلوقيقحةملكلاقفةداهشلالضفااملئس

سيلواضعبمهضعبملظنعنيكرشملارسقنملضفانيملسملانعملظلاعفرو

مهينارهظنيبماقملازاوجىلعانليلدومهيلعجورخلاعنميامةمرحلانمنيرئاجلل
عطامالسلاهيلعهلوقومكلامهللااولأساومهلاممهوطعاهكلعهللالوسرلوق

نيبماقملاومهعمنوكلاىلعمزعنمفكبرضوكمرحوكملظناوكماما
ىفمهعيطيالنكلواليبسهسفنىلعلعجيالوةعاطنماديعزنيالفمهينارهظ

امناهلوقوقلاخلاةيصعمىفقولخةعاطالمالسلاهيلعهلوقلىلاعتهللاةيصعم

امئامهنماوبكريملاممهنمهيلعىرجتامعيمجلملستسيوفورعملاىفةعاطلا

،كلذهلعساوفعنتماءاشناوربصءاشناهيلعمهراقيالامرحماوحيبيوا

ةمينغلانمهمهسذخايووزغيومهدهاجيواهبمهبلاطيومهاياطعذخايناهعسيو

نمهبهنوبلطيامعيمجمهلعفريومالسالاىفكمهسىلعلتاقسابعنبالوقل

نممهيلعمكلامهللااولأساومهقحمهوطعاُكيَعهللالوسرلوقلمهقوقح
.قحلا
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مهيلاتاوكزلاوروشعلاوتاقدصلاعفدباب

انركذاممائيشمهلةيردقلاتلاقفةمالااهيفتفلتخادقةلئسملاهذهناملعاو

ناهللبةينسلاتلاقوءارقفلانممهريغىفهدعيلواراتوأارطضمهيزبنالو

لهالاقوهيلعبجاوضرفوهوهسفنباهفرصيالومهفوخيالومهيلااهعفدي
الفةداعاهيلعسيلوهازجاهوذخاناوثرحلاوةيشاملابقلعتيامعيمجنأقحلا

هلزوجتثيحهسفنبهفرصيلهنمهوذخايلناوهعنمىفاليبسهسفنللالعج

لوقومهعنميالو٠اهيلعمهلفقيالنويعللهرهاظلاةزرابلارومالافكلذكو

.برقاعطنتلاىلاوهونيملسملاىلعقاشةيردقلا

اولمعءالؤهورسعلامكبديريالورسيلامكبهللاديريلجوزعهللالاقو

مهيلعاليلقىبرألبقحلالهابهذمكرمعنبهللادبعبهذموسكعلاب
تردقامفنيملسملالاومانمضانلااماوهبمهدصقيلاقوضانلافمهقرافو

نبهللادبعلوقكهبمهدصقتالولعفافمهنودهفرصتومهراصبانعبيفتنا

نااماوعساوفالاوهعضومفهديعبنالضفالافهوذخاوهيلعاورهظناورمع

كلذىفسانلافلتخادقفمهتمدخومهلرومالاةيلوتاماوملعاهللافهبمهدصقي

زئاجنولوقيءالؤهةيردقلابهذمو&اذهلبقهيفةينسلالهابهذمانفرعدقو

رومالانممهلىلوتيالمهضعبلاققحلالهالوقاماوزئاجريغنولوقيءالؤهو

مهتمدخزوجتمهضعبلاقواراتخمالوارطضمهلامبالوهسفنبمهنيعيالوائيش

هللالوسرلوقبنولوالالدتساونيدشارلاءافلخلاهبمدختامعيمجىفمهتيلوتو

كمرحوكملظناوكماماعطالاقومكلامهللااولأساومهلاممهوطعالاقدنلل

امنامالسلاهيلعلاقاكركنمىفالفورعمىفالاةعاطالوسمخلامكيفاوماقأ

ىفمهعاطانمةعاطنكتملونيعتمعنالفةيصعملااماوفورعملاىفةعاطلا

٥ ٠



ىعسوهئايلواوهديبعوهدلووهلهاوهلايعىلعقفناولهنااكمهلةعاطبهللاةعاط

.نيملاظاوناكولومهلنيعمبهدعبهلاممهثرواومهيلع

ناهجواةعبراىلعةلئسملاهذهىفسانلاتيار.ىفاهنسحتساوهبلوقاىذلاو
ىق"ةباحصلانافسانلانملوالاهجولااماءاحناةعبراىلعاهنولوتيىتلارومالا

مهبصغامناومهريغلسيلامطسبلاوضبقلانممهلناوةداقلاوةمئالامهمهرصع

ةنوعمىفالمهلكمهتنوعمىفنيطالسلاناومهناطلسومهكلمةروجلانيطالسلا
ىناثلاكلذىفهيلعسابالفبجياكرومالاهذهنمءىشىفلخدنمفنيطالسلا

مهتيطختومهريوبجتومهتفلاخمومهتضقانمهنمترهظنملكةباحصلادعبنممغ

مهالوتياميفسابهيلعسيلفكلذبفرعىتحءىشىفمهملاسيالومهيلعدرلاو

رماركنملانعنيهانلاوفورعملابنيرمالاءالؤهدعبنمثلاثلاومهرومانم

ملعسانللسيلوركنمنعىهنالوفورعمبرمامهيلابسنيالنيذلاةماعلا
دعباةمالسلانعوبرقااطخلاىلاءالؤهنيطالسلاىفمهتاداقتعاالومهبهاذمب

ءاهقفلاءالؤهدعبنممثعبارلاوليكوبمهيلعتنااموىرخارزوةرزاورزتالو

مهتمدخومهتعاطبةماعلانورسايوهنومرحيومهيلعجورخلانوعنمينيذلاءاملعلاو
مهيفلاقنيذلاءالؤهف&لجاعلاماطحلااذهىلعمهعمنودضاعتيواذههىلع

.ملقةدمبولومهناوعاناوعاومهناوعاونيملاظلاهللانعلعهللالوسر

مهلٹمىفووجنتمهتدومىراالوةميركىلانبملسمةديبعوبالوقيمهيفو

ءالؤهالااهسبليالوةعيفرلابايثلاطيخيلجرنعلئسدقوىروغلانايفسلاق
ناوعانمتنالبلاقنيملاظلاناوعانمىفارتانايفسللجرلالاقفةربابجلا

رومالااماوبايثلاهذهةطايخلربالاكلعنصيىذلامهناوعاناوعاامناونيملاظلا

.لوقلامدقتدقوهللاليبسىفوزغلاوداهجلااهلوافمهلاهالوتيىتلاةعبرالا
الفطورشةثالثلمتحانمفشيجلاةيالواهناووزغلاوداهجلاغياسوةيافكهيفامب

قحىلعاوسيلمهناوةربابجهدنعمهنابمهيفبهذملامولعمنوكينالوالاساب

نمهيلوامعيمجىفهللالزناامبمكحيناىناثلاوسانلادنعكلذبافورعمنوكيو
ةسامهيلاةجاحلانوكتناثلاثلاوىلاعتهللاةيصعمنمءىشىفمهعيطيالوكلذ
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ىلعوهوفسوينبجاجحلاهيلالسرادقوهللادبعنبامكحلانعىوريىذلاك

ناكللوقيوكرمايكلملادبعنبديلولانينمؤملاريماناهللاقوناسارخشويج

دقنينمؤملاريمانافاهمسقتالوةنسلاهذهاهومتمنغىتلامئانغلاعيمجبظفتحت

باتكلبقنيملاعلابرباتكىنءاجلاقفةباتكباوججاجحلللسرافاهافطصا

باتكةيؤرىلااهدعبىنرخؤتالمهللالاقمثماهسلاىلعاهتمسقفنينمؤملاريما

دبعنبمكحلاعهللالوسرلاقهيفوهلقحوكلذباقعاتامفةيناثجاجحلا

عفاننبةبقعلىرجىذلاكوةينيمرابواناسارخبتامفقرشملالهاماماهللا

نبكلملادبعماياىلودقوىلاعتهللارمابالالمعيالبرغملاضراىفباجتسملا
ىلعءاضقلاىلوتدقوىضاقلاخيشللىرجىذلاكهيلاةجاحلاسماماوناورم

ىلعوهفهيوذوةيواعموةربابجلاماياىلاهنعهللاىضرباطخلانبرمعدهع
سيقنبثعشالانبةيواعمنبنمحرلادبعمايااهلزتعانينسثالثالاهئاضق
ىوتفلاىناثلاوكلذهبشااموةنادسلاةبيشنبةيالووةياقسلاسابعلاىنبةيالوو

ناانركذىتلاطورشلاىلعكلذلحلاصملاعنمسابهبسيلايتفلاروماناف

هنالقحلابالاىتفيالناكناومهلسبالملاىرهزلاكادضاعمالمهلانيابمنوكي

مهبهذمىلعمهراقيالناكنااماومهبهذمىلعمهدضاعومهتشحوسنآ

ىلوتملاوهوسابالفهللاهمحرديزنبرباجكلطابلانمائيشمهلغوسيالو
نسحلاكواضياةحاسملاةمسقىلعوهوفسوينبجاجحلاماياةرصبلابىوتفلا
ءاضقلاةيلوتثلاثلاءارمالاةفلاخمبنيفورعملاءاملعلانمامهريغوىرصبلا

ءاضقلاىلوتدقمهلبقاروكذماروهشمالجرناكنافماسقلاةيالووماكحالاو

ىلعءاضقلاىلوتيامناناكنااماوهبسابالفىضاقلايرشكباستحالاورومالاو

وهوفقيناهلىغبنياذهفةدربىبانبلالبكمهلبحىفبطتحيوةملظلاىديا

ىلعةياعسلاونيضرالاجارخىلوتينمعبارلالاقامملسمةديبعوباهيفلاقىذلا

تاقفنلاودربلاولئاسرلاولسرلاوزونكلاوتاوكزلاوروشعلاوتاقدصلا
ناويدوقيقحتلاناويدوجارخلاناويدودنجلاناويدونيواودلاواياطعلاليصفتو
لاقدقومهتنوعمىفنوكيناهيلعىشخافاهيفناكنمواهدشاهذهفةطرشلا
.ملقةدمبولومهناوعاناوعاومهناوعاونيملاظلاهللانعلةلعهللالوسر
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نيهجولادشاوهفسنجللافيرعتناكناففيرعتلااذهىلاانهاهةجاحلاو

هللاهنغينغتسينموهللاهفعيففعتسينمواهلهساوهفدهعللافيرعتناكناو

ةربعقيدصلافسويىفومهتاينىلعسانلارشحيوالمعنسحانمرجاعيضيالو
هوجولاهذهدشاوميلعظيفحىناضرالانئازخىلعىنلعجالاقراصبالاىلوال

هرهقيوهبحاصىلعبلغتيناديريلكةروجلاةربابجلاكولملانيبعقتىتلانتفلا
مهعمهانغوسدقداهجلااهلوافهلامعوهلامعاىلعىلوتسيوهتكلممكلميوهكلميو

عقونافضنيملسملادالبىلعمهعمنيكرشملاعفدىفكلذكونيكرشملاىف

المأهعمعفادتولتاقتلهمهتحتنكتملنيذلاةربابجلانملجردالبىلافحلا

ءالؤهفحزنإامأوةربابجلانعالنيملسملانعكعافدواذهلكىفسأبالف

عملتاقتلههرماتحتتناىذلاكبحاصىلاوكدالبىلاةروجلاةرابجلا

كدلبنعوااهاياطعلكاتىتلادالبلاىلعهعمعافدلابرئاجلاكبلاطواكبحاص

بلغتىتلادالبلاضعبنععافدلابرئاجلاكبلاطناكناوسابالفكنطومو

مهلانيناكنافنيملسملانممكناوخادلبلااذهىفورخاارئاجاهنععفدتلاهيلع

تناىذلارئاجلاكبلاطناوملعاهللافءاوسناكناوسابالففحزلانمررضلا

ناو،نيعتمعنالفهدابعىلعبلغتيلرخارئاجىلاكبفحزينابهتحت

نعوارخآدالبواكدالبنعجراوخلاعافدواهنمملطاملاظعافدبرئاجلاكبلاط

عفداماو،هلكاذهىفسابالفكدالبروغثنعوانونمؤملامكناوخاهيفدلب

ةوعدلالهانمالنيدهاعمللوانيملسملا.نادلبنمدلبىانعنيبراحملاوةبالسلا

.هلكاذهىفسابالفنيفلاخملانمالو
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هاركالاماكحاباب

ناميالابنئمطمهبلقوهركانمالاهناميادعبنمهللابرفكنملجوزعهللالاق

ناملعاو.ميظعباذعمهلوهللانمبضغمهيلعفاردصرفكلابحرشنمنكلو

ناميالاببلقلاةنينامططرشبهاركالاوةيقتلابناسللابلوقلاحابالجوزعهللا

عنمضعبونارقلارهاظىلعهقلطامهضعبفاتوافتمافالتخاانهاهسانلافلتخاو

ىفنامالسلاهيلعهلوقلواتولاقامفالخىنعمهبلقىفدقتعيناالاهنم

هعسيالوظفلباظفلمهعبتيناهعسيمهضعبلاقوبذكلانعةحودنملضراعملا

ةغلىابواظفلالىنعمهيلااوبلطامعيمجمهيطعيناهلنامهضعبلاقومهتفلاخم

كرشألوالالوقلاىلعفءىشتاغللانممهيلعسيلواهريغبمهيطعيناهوبلط

هللالوسرانيلابتكلاقمكعنباثيدحبةخوسنمةيالامهضعبلاقوىصعو

ائيشهللابكرشتالناوبصعالوباهابةتيملانماوعفتنتالنارهشبهتوملبق
هللاىضرديزنبرباجلاقوةيالاثيدحلااذهبخسنفرانلابتقرحواتبذعولو

لوقواهتحاباىلعةيقابةيالافناسللانودريمضلاىلاثيدحلاهجويامناهنع

ريغبمكحلاوروزلاةداهشوتانصحملافذقنمناسللاهلوقيامعيمجةماعسماخ

ىفلابنمناامكىنعملاسايقنمهولعجوناتهبلاوبذكلاوىوتفلاوهللالزناام
ناسللاهنمضتيامعيمجكلذكفءامىفهبصوزوكىفلابناوهنمأضوتيالءام
عيمجىفمهيطعيناهلسداسلوقومظعاكرشلانااميسالكرشلالثم

مدلاوةتيملالكاوراطفاوناضمرىفعامجنملاعفالابقلعتياميفهيلعهنوهركيام

ريزانخلاىعريوساجرالاوساجنالالكاوهبهللاريغللهااموريزنخلامحلو

مانصالاملتحنيوبابرلاودوعلاببرضيواهعيبيواهلمحيورومخلابرشيو

تاولصلانمسبحيوةلبقلاربدتسيوسئارعلاىفنفزيوسئانكلاوعيبلاىنبيو

ودحيوةملظلاعيابيومانصالااهيفبصنيومارحلاتيبلامدهيوكسانملامرخو
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لعفيملنالوتقمءرملاولولغمديجلاولولسمفيسلاوهلكاذهوىبسيوىنغيو
ىدتفتناتهركااذاكلغوسيهناعباسلوقواهدعبىقاوللاواهلبقىتاوللاىفو

شطعلاوةصمخملابوهاركالاببرشتولكأتوقفترتواهبعفتنتفسانلالاوماعيمجب
نميدتفتواهبكتفتواهيلعلدتواهلهانذاريغباهبابراىلعتويبلالخدتو

نمهكلمتىذلارادقملازواجتالناطرشبكيلعوكيلانامضلاهجوتيوةملظلا

لتقىلعهركانمو،نيعتمعنالودابعلاملاظمكلتفسوفنلاوجورفلااماولاملا

ههركاىذلاىلعةفينحوبالاقو.امهيلعليقوهركملاىلعدوقلافهلتقفناسنا

ىهناوقادصلاوهيلعدحلافةارماانزىلعهركاناوءىشلتاقلاىلعسيلو

ىفهلهاركالاحابانمولوالاىفدحلانالطببليقودحلاوقادصلالطبهتهركا

.رمدغتدقفانزلاولتقلا

لصف

وهوسانلانمدحالتقىلعهوهركافةروجلانيطالسلاىدياتحتناكنمو
هوهركاوانيفجرملاوانيدترملاوانيبراحملانمدحاوانيملسملادنعهمدلحينم

ناوابرحلاريساواةيزحلاعنمىمذىلغوامجرلاوعطقلاودلجلاوصاصقلاىلع
اذهفحلاصلافلسلانملانيومهبقانمهتبطخىفركذيوةعمجلامهبىلصيوبطخ

هركيامعيمجناةلمجلابوفلتلاوفيحلافاخوفيسلارهظاذاهلغئاسهلك

كلذكوكرتءاشناولعفءاشناريخمفاحابمناكناملسملالجرلاهيلع

مهعيطيناالاهعسيالفاقيضمناكامفضئارفلااماولاحلااذهىلعاهلكلفاونلا

الاموكلذنمهعسياميفلوقلامدقتدقفاهلكىصاعملااماوريخمكلذريغو

.هعسي

لضف

هللاعسوادقىغلانمدشرلانيبتدقنيدلاىفهاركااللجوزعهللالاق

لهااماوفيسلافالاوناثوالاةدبعنيدلالوخدىلعاوهركيناارذعنيملسملا
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اوعاطااممهيلعهاركاالفةيدمحملاقارتفااماوةمذلاباودوعتناالاكلذكفةمذلا

ىفراثاتدرودقفنيدلاىفهاركالااماوءالبللاوضرعتيملونيملسملاماكحال

ةثالثوالايلثالثىنعالتقالاواثالثاهكراتبدؤيةالصلاكمالسالالاصخ

نيحفرومالاةالولةاكزلاعناماماولتقالاوماياةثالثاضيارخؤيفدترملااماومايا

الوىلاعتهللاقحنمذخايلفهلامىلعىلاولارهظناالاهبابابسياللتقياهعنم

باطخلانبرمعنينمؤملاريمأمهدقفجحلااماولتقةرباكملاىلاعنملازواجناو

عنمنمامافعنامالورسوموهوجحيالنمىلعةيزجلابرضينأهنعهللاىضر

ىوتفلاوءاضقلاكلذكمهاياطعنامرحبمهبدؤينينمؤملاريمانافعافدلاواداهجلا

.تايالولاوتاداهشلاو

مهنمعنتماونينمؤملاةرمالجرةيلوتىلعدقعلاولحلالهانوملسملاقفتاناو

هنممهنمناكنافهنمناكملاكلذبىلواوهنمنينمؤملاىفنكيملاذالتقيهناف

ناوهولتقعنتمانافءاشمهياةيلوتفنوريخحمنيملسملاناف7وهنمواىلواوه

مهقافنممهيفنوكيناالامهلكمهولتقينانوملسملاىارواوعنتمافاددعاوناك

ىفنينمؤملاريمارسانافهدحوهيلالتقلاهجوتيفةيالوللحلصتىتلارومالاىف

سابالومهلهركنالجوزعهللالاقاكرفكلاىلعهوهركافنيملسملابرحىديا

ريمالزوجيلهوهتيالوىلعوهوسابالفعلخناعلخنيناىلعهوهركاناوهيلع

قالطىلعهركانموااذهنمءىشزوجيالفريغلااولويوهوعلخينانيملسملل

ىلعفرشانموهقيقرقيقرلاوهلاملاملاوهتارماهتارماوءىشهيلعسيلو
ناالاهلابافريغلاىلاثاغتسافسانلالبقنموالجوزعهللالبقنماهلككلاهملا

اذااماوكلذريغليقوءىشكانهسيلفلعففىطعيوابهيواقتعبواقلطي

.مالسلاوهانمالهانعردقباهكرديهنافةرجابالاهنمعنتما
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ثلانلازجلا

ثلاثلاءرجلاهيليوفاصنالاولدعلاباتكنمىناثلاءزجلامت

نمثلاثلاءزجلااميلستملسوهلآودمحمىلعهللاىلصمحرلانمحرلاهللامسب

.فالتخالاوهقفلالوصاةفرعمىففاصنالاولدعلاباتك

سانلارودصىفهلوصحوسايقلاةفرعمىفباب
مسنلاوحورلاهيفخفنومحرلاىفاراوطامدنباقلخىلاعتهللاناملعا

ملأتيهبوذلتسيهبسحلاالارومالانمءىشبملعهلسيلةدممحرلاىفثكمو

ذالملاوملالاىفذاوشلاهلعقتامبروهذالمهماذالمعيمجوهراصمهما-راصمعيمج

لوبالهترسىلاهماةرسنمهءاذغوهدحوسحلاالارصبالوعمسالومعطالومشال

جرخفىلاعتهللاهبلقاهجورخنيحناحاملفقرعالوطاخمالوباعلالوطئاغالو

املفوهواسوكنمناكهالجرتقبسناوايوتسمناكهاديوهسارقبسناف

ارعشخرصفملالالكىوهلاسمماتمحرلاباجحهنععشقنا

عضويةعاسلفطلاءاكبنوكياهفورصنمايندلانذؤتامب
عسوأوهيفوهامبحررالاهناواهأرخىكبمالعا

سحلانممدقتامىلامشوقاذوعمسورصباوهلصافمىفةكرحلاترجف
رهظاهناسلوهيتفشفقطنلاثيدحىرجوهساوحهلتعمجبنااملف٠رسحلاو

بالانيبةقرفتلاتعقوومهتاوصاىلاعاتسالاومهروصىلارظنلاوسانلللماتلا

هتسايسىفناكفنيملابحاصكلملاىلاعتهللاهبنرقومدخلاومشحلاومالاو

جشنماعطلاوبارشلاىلالقنوماطفنالاولاصفنالاهلمتتسااملفهملعيوهمهلي

مالكلاملعتفثكموسناتساوسناوسيأىقليامهينيعباكشوىجنشوىكبف
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هنسبليوهملعيوهنقليوهمهلينيملابحاصظفحىفكلذعموهونينسعبس

ىلاهديؤيوهيوقيوهددسيوهدشريلامشلابحاصنينسعبسمامتدنعهبنرقف

املكاهبكريوافرحافرحفورحلاطقتليىلوالاعبسلاىففهنسةرشععبرأمامت

لكنمجتنتسيهارتفتالاوىضاملالعفلاولوعفملاولعافلاهانعمهللصحاهيفو

ىفطلغلاهلعقيواهلبقتسمواهيضامواهلوعفمواهلعافمسااهدهعيملواهعمسةفص
هلتطلتخاوةيلاخلاتاسايقلاهلبقتسامالكلاىلعرهظاذافانايحااهرداصم

هيلعترثنرضخاطاسباهمهوتءامسلاىلارظناذافنايبلارحبىفلخدوةيلقعلاب

لقعلاىقبواروثنمءابهلايخلابهذهسحغلبوهسفنتيوقاملفرفصريناند

.ريذنلامكءاجوركذتنمهيفركذتياممكرمعنملوأهلوقوهومالسلاوارومأماريمأ

هماكحاوسايقلاىمالكلا

هطاقساومكحلالوصحىفرخالاىلعنيمولعملادحالمحوهسايقلادحو

ىلابوثلااذهسقلوقتبرعلاىلاىرتالاىواستلاسايقلالصاوامهعمجيرماب

حيحصىلعلمتشيسايقلاوةميقلاورادقملاىفامهيواستفرعيىكديرياذه
ءاهزسايقلادحىفظافلامهلو&دسافلالطبيوحيحصلاىلعلوعملاو{مقسو

لصالاىلاعرفلادرهدحناليقدقوهدحلةيفوتلاىلعةرصاقاهلكاظفلنيرشع

نيتمدقمنمالامتيالسايقلاناةفسالفلاتلاقوامهنيبعمجلابجوتةلعب

ائيشبلاسوءىشلائيشبجوملاقمةمدقملاوةدحاوةمدقمنممتيالوادعاصف

ةدحوملاتنعطوتيمبديزسيلكلوقةبلاسلاورداقىحلككلوقةبجوملافءىشل
مهريغنمءاجولامبروةفسالفلالبقنمءاجناهوبنذوحيحصوهوسايقلاىف
لوقنالطبىلعاولدتساوهيلعمهىذلالصالاداسفالامهلبنذالوالوبقمناك

ةمدقمنمةجيتنهذهفتيمبسيلنابجومىحديزكلوقنااولاقناةفسالفلا

سفنوهفىحديزكلوقامهدحانيهجونممهيلعلطبيمهلوقناملعاوةدحاو

تلقوتررككناكفىحديزهلوقىنعمزواجتةدئافدعيملتيمبسيلديزكلوق

ىهتيمبسيلىحديزكلوقنماندفتساىتلاةدئافلاوتيمبسيلتيمبسيلديز
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ىنعملانمرثكاهيفسيلراركتىنعملافديزسيلديزكلوقنماندفتساىتلاةدئافلا
ولمهناىلعاودازامتيمبسيلديزلئاقلالاقولوسايقلانيافةجيتنالولوالا
سيلكلوقناالااوقدصلةبلاسىرخاوةبجومةدحاوناتمدقمانهاهنااولاق

ليلدوباطخلاليلدىلعمهلوقىفاولدعامناةبجوملاتمدقتدقوةبلاستيم

ناهرباهتحتسيلىوعدىحديزكلوقناىلعةجحبجويامهيففلتحمباطخلا
ديزاوعداولونادضتوملاوةايحلاودضلاءافتناتضتقاةعضاومتعقوامناو

ىلعاولوعامناموقلاوائيشاودازامتيمبسيلهنالاولاقفناهربلااولئسفىح

دحىفكلوقرخالاهجولاوىعرشلابنولوقيالمهنالىعرشلاالىلقعلاناهربلا

حصيكلذكفةمدقمنممولعملكلدبالومولعمىلعمولعملمحهناسايقلا
ةجيتنلارهظتوسايقلا

لصف

زوجياولاقهوتبثانيذلافنورخاهلطباومهضعبهتبنافسايقلاىفسانلافلتخا

لاقوهينسلاونيملعتملاوءاهقفلالجبهذموهوتايلقعلاىفوتايعرشلاىف

ضفاورلاضعبوماظنلابهذموهوىعرشلاالىلقعلاسايقلازوبامنامهضعب

العفهوفلاخوالوقرشبولبنحنبابهذملوؤيهيلاوتادجنلاالاجراوخلالجو

نملكلادرىلامهورهاظلاباحصاوةنوشخلانمةالغلامهومهضعبلاقو

لاقوهنيعلحيبقمهضعبلاقهنماوعنمنيذلافلتخاوبرقاىعرشلاوىلقعلا
ةنسلاوباتكلابهللاانانغادقونيدلاىفهلامعتسانعوهنعىهنلحيبقمهضعب

دكؤمدروعمسلاوهبلمعلابجويىلقعلاةلبعنباومصالاوىسرملارشبلاقو

غوسيالورظنلاىعناملوقىلعامهنارشبومصالانعتاياورلاضعبىفوكلذل
اياوربتعالجوزعهللالاقنارقلانمسايقلابدبعتلازاوجىلعليلدلاوىلقعلاالا

ملعتلهنمهتسقفاذهببوثلااذهتربتعاكلوقنمذوخامرابتعالاوراصبالاىلوأ
ليقونازيملاريبعتذوخامنمهليكنمهليكواهنمثنمهنمثواهرادقمنمهرادقم

ءىشىفهللامكحةزواجموهوهتزواجىارهنلاتربعىارهنلاروبعنمذوخام

نمىناثلاولايكملاريبعتنملوالافدحاومكحامهيلعىرجيلهلايواسمناك
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تلزنومامابلغتوسايقلاوهرابتعالالاقهنابلغتنعىوردقورهنلاروبع
زعهللارمانممهباصاام.مهباصانيحريظنلاىفراصبالاىلوأاياوربتعافةيآلا

هللابطاخف©ةرخالاىفرانلاىفميلالاباذعلاوايندلاىفءالجلانملجو

نااوصعاكاوصعناريظنلاىلامهسفنااوسيقي.نأرئاصبلالهالجوزع
نمالانمرمامهءاجاذاوهلجوزعهللالوقاضياليلدلاومهذخآاكمهذخاؤي

ىفركذيملوةيالا«مهنمرمالاىلوأىلاولوسرلاىلاهودرولوهباوعاذافوخلاو
باتكلاكيلاانلزناانالجوزعهللالاقطابنتسالابمهرمادقوالاجرخلاضرعم

لاقلءابنالاداراولواميصخنينئاخللنكتالوهللاكاراامبسانلانيبمكحتلقحلاب

هيارهدارأامناكهللاهاراامىلارمالاقلعاملفكلمعاوكابناوكربخاامبكل

ةيضقبىضقيهعهللالوسرناكهنعهللاىضرسابعنبالوقكلذقادصمو
لجوزعهللالاقوهءاضق.دريالونآرقلامكحلبقتسيفاهفالخبنارقلالزنيق

ىفلزناامنانآرقلالجو«نوملاعلاالااهلقعياموسانللاهبرضنلاثمالاكلتوه

نونقويموقلتايالكلذىفنالاقوىهنلاورئاصبلاوراصبالاىلوأباتعتسا
ىشخيىذلااموربتعيىذلاامفىشخينملةربعلكلذىفنانوركذتيمهلعلو

نمريثكنارقلاىفىنعملااذهلثموهسفنوهلثمىلاهسنجوهلكشىنبربتعيو

.رظنلاوثحبلاوربعلاوراصبتسالاوركذتلاوركفلابرمالا

ةنسلانمسايقلازاوجىلعةلدالا

ىبنلانعىوارلانارمعلوقوهنعهللاىضرسابعنبانعلواانمدقاكو
هيلعهلوقهنمونظلاانموهامناوهددسيناكلجوزعهللانالابيصمناكث

لهتضمضمتولتيارالاقفمئاصللةلبقلانعلئسنيحسايقلاميلعتىفمالسلا

نماهضعبرومالاليثمتوسايقلاميلعتسفناذهفاللاقحانجنمكيلعناك
ةظيرقىنبىفمكحيناهرمادقوذاعمنبدعسلهلوقهلكاذهنمىوقاوضعب
هيعهللالوسرلاقفلاومالامسقتوةيرذلاىبستوةلتاقملالتقتنابمكحفهيارب

هلعهللالوسرلوقوهعفراةعبسقوفنملجوزعهللامكحبمهيفتمكجدقف
لجوزعهللالوقورجاهلفاطخافدهتجاناونارجاهلفباصافمكاحلادهتجااذا
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لوقوضعبنودمهضعبلوقلثمتيفنوريشيفمهرواشيورمالاىفمهرواشو
ىفوردبىراساىفثالثىفىنقفاووثالثىفىلرتقفاوهنعهللاىضررمع

دقلوهلهللالوسرلاقىتحوجاوزالاىلعباجحلابرضوماقملادنعةالصلا

هيلعهلوقورمعالااجنامباذعلزنولفهرجشلاهذهنودامباذعلاانيلعضرع

كيباىلعناكولتياراهيمعثخللهلوقورمعايكفالخىفكلهننااندكمالسلا

سايقلاميلعتسفناذهوكاذكاذفلاقمعنتلاقهنعهيضاقتنكاهتيضقفنيد

ىلاراشاىراسالاىفرمعيارهنموىضقيناقحأهللانيدفةياورلاضعبىفو

ىبنلناكاملاقفهيارقادصمىلاعتهللالزنافمهقانعابرضيناهيعهللالوسر

ناركبوباهيلعراشافمهراشتسادقوضرالاىفنخشبىتحىرساهلنوكينا

هلوقهنمورمعيارقادصمىلاعتهللالزنافكلذنمرمعىبأوءادفلاذخايووفعي

تمرحدوهيلاهللانعلهلوقونتياراموااسمخوااثالثاهنلسغاهتنباىفةيطعمال

نممظعاونمنملاىلانمثلاساقفاهنامثااولكاواهوعابواهولمجفموحشلامهيلع

لاقذاعمايمكحتاذامبامكاحنملاىلاهذفنانيحلبنحنبذاعملهلوقهلكاذه

دهتجالاقدجتملنافلاقكفعهللالوسرةنسبلاقدجتملنافلاقهللاباتكل

الارورسلارهظيالوهلوسرىضرياكهلوسرلوسرقفوىذلاهللدمحلالاقييأر

.قحرماىف

ةهجنمةرورضلابانملغاناكلذوعامجالالبقنمسايقلاةحصىلعليلدلا

اهيفواروةريثكءايشاىفمالسلاهيلعاهيبندعبتفلتخادقةباحصلانارتاوتلا

ةلدالابةبحاصىلعجتحاومهنمدحاولكلدتساواهيفمهخيبةرظانملاتعقومهيادب

مهنمدحاولكنمهرظانملاوةفلاخملاتعقووهيارهبحاصللكعرشوةيسبقالا

هيارهيلعرضحيملوهبحاصرذعمهنمدحاوعطقيملوهتجحلراصتنالاوهتلوقل
ىقبامثلثتباثنبديزدجيهللاباتكىاىفتباثنبديزلسابعنبالاقىتحو
هياربسابعنبالوقيلاققتباثنبديزكلذغلبفثلثلامالللوقيسابعنباو

هللانمفاباوصناكنافىيأرباهيفلوقالاقفهسفنىلعمهضعبصنوييأربلوقاو
.نايربهنمهلوسروهللاوناطيشلانموىنمفطحناكناوهلوسرولجوزع
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ضرفيملولثملاقادصةتيمللضرفوقشاوتنبعوربةلئسمىفدوعسمنبالاقو

اهيحىاهغلبىتحاهيلابكرفقشاوتنبعوربةلئسماهنابدوعسمنباعمسفاهل
هللادوعسمنبادمحمفلثملاقادصبهعهللالوسرىلىضقتلاقفاهلاسف

غلبيملامدجلاثيروتىفاوفلتخاوهزعهلللوسرءاضققفاونيحهركشو
اموةيضقةئامرمعلاهيفظفحالىناىناملسلاةديبعلاقىتحةلئسمىفمهفالتخا

تناهتارماللجرلالوقىفمهفالتخاكلذكوىرخالافلاختوالاةيضقاهنم

نيميةرافكمهضعبوثالثمهضعبوراهظمهضعبلاقوءاليامهضعبلاقفمارح

ريكنةباحصلانمدحانمرهظيملوراهظلاولوعلاوبراشلادحىفاوفلتخاو

امكحناكاوفلتخاناوىلاعتهللادنعاقحناكاوقبطانافريظحتالومهضعبىلع

منغهيفتشفنذاثرحلاىفنامكحيذاناميلسودوادولجوزعلاقاكاملعو
يارلاعنمينملوقىلعمهفتالوناميلساهانهففنيدهاشمهمكحلانكوموقلا
عفداهركناناوسايقلاوىارلابرقااهبرقاناةروهشملاراثالاهذهوسايقلاو

ىباةماماهيلعاوعمجاىارلواو.انلقاكناكفالتخالاتبثاناوتادهاشملا

نمايارلعهللالوسرةفيلخةيمستومهيارنمايارهنعهللاىضرقيدصلاركب
املاقفعهللالوسرةفيلخايقيدصلاركبىباللوقيلياقللاقىتحمهيار

ةفيلخهامسىتحىلايللاومايالالزتملوهكلعهللالوسرىلعمتبذكامعرسا

اوعجروهيلعاوقبطامهيفاوفلتخاامموهليحروهتومدعبكلذبهعهللالوسر
لاقفرمعهيلعجتحاومهفالتخادعبةدرلالهالاتققيدصلاركبىبايارىلاهيف

سانلالتاقاناترماهيفعهللالوسرلوقدعبهللاالاهلاالاولاقاموقلتاقتفيك
لاقاهقحبالامهلاوماومهءامدىنماومصعاهولاقاذافهللاالاهلاالاولوقيىتح
هللاعمجامنيبقرفالوةالصلاماقااهقحنمنااكةاكزلاءاتيااهقحنمفركبوبا

لوسرىلاهنودؤيناكاممالاقعىنوعنمولوامهنيبقرفنمنلتاقالهللامياوىلاعت
ملوهسايقوهيأروهلوقىلاةباحصلاتعجرفهللابقحلاىتحهيلعمهتلتاقلهلعهلل
نولوقيةدرلالهاناكوةاكزلاىلعةالصلالمحوسايقلابهلالدتساهيلعاومقني

اوعمجاواسايقواياررمعىلاهدهعوركبىباىارىلعاوعمجاوىكزنالوىلصن
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ركسبرشنمناساقوىلعلاقونينامثرمخلابراشدحىلع

نينامثهيلعاولعجفدحلابجوىرتفاناوىرتفاىذهناوىذهركسناو

قحلاءىشهنمىسفنىفدحلاهيلعماقيدحانمامىلعلاقكلذلواقابطاواعامجا

نيعبراكلذدعبدلجهناهنعىوروهاتندحادقانمىارهنافبراشلاالاهلتق

ةرواحمخالاودجلاىفرمعترواحتباثنبديزلاقولوالاهيارنعاعوجر

ىفهلتبرضفهاباانانوكاالوىنباىنبانبانوكيالوقيوىبايلعجفةديدش

ناطوخنصفلاكلذنمبعشتننصغاهلصانمبعشتةرجشالثمكلذ

نينمؤملاريماايىرتالالصالانودامهيدغيونيطوخلاعمجينصفلاكلذفتلق
امموسايقلابلالدتسالارهظدقولصالاىلاهنمرخالاىلابرقانيطوخلادحانا

مهللاقىتحتباثنبديزىديىلعنارقلاركبىباعمجاسايقوايارهيلعاوعمجا

لهالتقممهغلبنيحكلذوىلعفخاناكللبجىلالبجلقنىنومتفلكولديز

نااوفاخفةئامعبسمهنمءارقلاوناتئاموفلانيملسملانملتقهناكلذوةمامبلا

نمهنعهللاىضرركبوباعمجفءارقلاءالؤهةداهشلنآرقلانمرينكبهذي

نولبقياوناكوتباثنبديرىديىلعهوعمجفنادلولاوءاسنلاولاجررلانمةنيدملا

دقلةءاربمحتاوخفنيتللانيتيالابدحاومهءاجونيتيالاوةيالاىلعنينثالاةداهش

محرفوءرنينمؤملابمكيلعصيرحمتنغامهيلعزيزعمكسفنانملوسرمكءاج
دهشفمظعلاشرعلابروهوتلكوتهيلعوهالاهلاالهللاىبسحلقفاولوتناف

لولومكيبنةفصهذهناوهتداهشوىتداهشباهوبتكارمعلاقودحاواهيلع

ىلاعتهللاواهثدحموةمالاهذهعورمرمعنالةيفاكتناكلرمعةداهشالانكت

نآرقلااوباصأفمهتيقببصتملواولفقةازغلانامثرومالاضعبىفهترصنىنوهعم

سانلاعمجىفناثعياركلذكودمحلاهلوىلاعتهللاودمحمهوظفحامكولزنااك

نالبقةمالاهذهكردالاقوىناملانباةفيذحهلركذنحدحاوفحصمىلع

ناثئععمجفنالفةءارقىلعارقيضعبودبعمانباةءارقهذهلوقيضعبفلتخت

هنمدرنموىلاعتهللادنعقحلاوهومظعلانارقلاوهودحاوفحصمىلعسانلا

هنموناضمرمايقىفهنعهللاىضرباطخلانبرمعيارىلعاوعمجاورفكائيش
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انوعاطماشلابناهغلبنيحماشلاقيرطبهنعهللاىضرباطخلانبرمععوجر

راصنالاراشتساواوفلتخاونولوالانورجاهملاهيلعراشافمهراشتساوعرسغلبو

اوفلتخيملوعوجرلاىلعاوقبطافحتفلاةرجاهمراشتساومهفالتخاكاوفلتخاو

لاقفهللاردقنمارارفارمعللاقفسانلابمهعوجرحارجلانباةديبعوباهركو

داوناكولتياراهللاردقىلاهللاردقنمرفنمعنةديبعابااياهلاقكريغولرمع

هللاردقباهكرتةبدجلاكرتناسيلاةبصخىرخالاوةبدجامهادحاناتودعهل

ردقنمرفننحنرمعلاقفمعنةديبعوبالاقفهللاردقباهاعرةبصخلاىعرناو

وبالئسومهيلعةفالخلارصقوهتنسىروشلالعجناهيارنموهللاردقىلاهللا

نكيناولجوزعهللانمفاباوصنكينافييارباهيفلوقالاقفةلالكلانعركب
هنعىورودلولاادعامةلالكلاونايربهنمهلوسروهللاوناطيشلانموىنمفاطخ

راصنالانملجرهللاقفبالالبقنمةدجلاثرويملومالاماةدجلاثروهنا

ىهتناكولةارماتكرتواهتثروامةتيملاىهتناكولتيمنمةارماتثرودقل
رمعلعفوسدسلاىفامهنيبكلذدنعركبوباكرشافتكرتامعيمجثروةتيملا

نيبركبوباىوسومهكرشافارامحانابانابهلاقفةيرامحلاىفهنعهللاىضر

ىفاباتكباطخلانبرمعفلاورمالاهيلاعجراملرمعلضافواياطعلاىفسانلا

محقنينابحانملاقفهتقدبرمانعطاملفهيفىلاعتهللاريختسيناكفدجلا

لوسرءاضقهغلبفهياربنينجلاىفىضقيهتداراوهياربدجلاىفلقيلفمنهجمئارج
فذقلادحةركباباركبوبادلجوانياربهيفانيضقلاذهانغلبيملوللاقفكفعهللا

تراشافرمعاهيلالسرانيحتضهجاىتلاةارملاىفوةعبرالانعاورصقنيح

لاقمغاؤاطخادقفاودهتجااونوكيملناىلعلاقفهيلعءىشالناةباحصلاهيلع

ىلعةيدلارمعلعجفةيدلاكيلعىراواليازكنعنوكينااوجرافمثاملااما

ىسومىبلاةصقاماولاملاتيبىفالوهلامىفاهلعجنملواطخلاىلعاسايقهتلقاع

نكينافرمعىاراماذهبتكاوهحمارمعلاقفرمعهللاىرااماذهبتكنيح

ضرملاىفةتوتبملاثرويناثعناكورمعنمفأطخنكيناوهللانمفاباوص

دلولاماىفرمعىاروىيارعمتجالاقهناىلعنعىوروداهتجالاويارلاب
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بحارمعوركبىباعمكيارىناملسلاةديبعلاقفنهعيبتياردقولاقعابتالا
ةعبسهيفكرتشاىذلاليتقلادوقىفكشيرمعناكدقودارفنابكيارنمانيلا

لاقمعنلاقمهعطاقتنكااهيفاوكرتشاةقرستناكولتياراىلعهللاقفرفن
كلذدعبمهلتقةعامجىفهنعهللاىضررمعلاقىتحوهلثمهناىنعيكاذكاذف

نافىيارباهيفلوقااضياهتيضقىفلاقومهتلتقلاعنصلهاهيلعالامتولدحاوب

ءاضقلابىصوااذاناكولذرليسفىفاضقفالاوكاذفهكيهللالوسرىضققفاو

نكينافءاضقلاىفريخاللوقيناكويارلابهرمارومالاهلىلونممادحا
اهضعببهقبسناكوةالصلاىفءىشنكيملنافنيحلاصلااياضقوةنسلاوباتكلابف

ربخوكياردهتجافكلذنمهكلعلاقفهلحمكرداثيحنمهعمةالصلاحتتفاف

كلذلبقاوناكوةنسحةنسذاعممكلنسهعهللالوسرعملبجنبذاعم

امءامالاراهظىفهلوناكاملوعلاىفسابعنبالوهوقحليىتحدرطيفنومرحب

ىصحاىذلاورمعلاقودوسالارجحلادنعهتلهابءاشنملاقوركذىتحناك

عيبنعةفعهللالوسرىهنواثلثوافصنوافصنلاملاىفهللالعجامجلاعلمر

كلذىرالاقفهلثمالاءىشلكبسحاالوسابعنبالاقفضبقينالبقماعطلا

ءاضقلاىفىرعشالاىسومىلاىلاهنعهللاىضررمعةلاسرواجرمماعطلاومهارد

زاوجىلعلدياملقعلاورثالاوةنسلاونآرقلانمةلدالانماندروااذافهبيجع

.هماسقاوهنونفركذىفعرشيناىغبنيفسايقلابدبعتلا
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سايقلاماسقاباب

ىلجلاوىفخوىلجنابرضىعرشلاوىعرشوىلقعنابرضسايقلاماسقا
هبشلاسايقنابرضىفخلاوةطبنتسمةلعسايقواهيلعصوصنمةلعسايقنابرض

بطاخامعيمجىفهيلعنارقلالوعمرثكافىلقعلاسايقلاامافناسحتسالاسايقو

زعهللالوقكىلجلافايفخوايلجانايحاعقيدقودحاوىفهيفقحلاونيكرشملاهب

وعديديعبلالالضلاوهكلذهعفنيالاموهرضيالامهللانودنموعدي»لجو

اذهىلعنارقلاةلدارثكاو«ريشعلاسئبلوىلوملاسئبلهعفننمبرقاهرضنمل

اوركفتتمثىدارفوىنثمهللاوموقتناةدحاوبمكظعاامنا»هلوقىفخلاو

اهافخاماو«ديدشباذعىدينيبمكلريذنالاوهناةنجنممكبحاصبام

ليلدلاهجونوئطخيفنوركفتيامبروائيشنوضقيالوىدارفوىنثمنوعمتجنامبرف
مهلوقعمهيلعشوشتةداعمهلناريغقحلاوهاذهةنجنممكبحاصبامهلوقو
ملرماىفاميسالونونجموهفةماعلافلاخنمةداعلانمناوسماخعبطةداعلاو

نونجباماةفايابهلقعىفبيصانمعىفخامناىلقعلااذهةقيقحوهورصببي

نيعبرظنوبئاوشلانمملساذالقعلانكلوديلقتواةوهشوامسربتواهتعوأ
هاداركذلاهجوفداصورظنلانعماوركفلالمعتساورصبلانيعالةريصبلا

هعامسدعبهدرلوالامسقلاوىلجلاكىفخلاراصفرمالاةقيقحىلاهليلدوهداهتجا

هلقعهللعجيناهطرشوطورشلابقلعتمىناثلاوايلجراصكلذلولوقعلاةرباكم

ركفتاذافركفلاىفعرشيمثهسنجءانباىلعلدعلابهلقعذخايوهسفنىلعابيقر

وهوءىشلكىفهلاوقاةحصوهلاعفاةماقتسانمنونجلاءافتناركفتبجامىلع

مهدنعاذهبءىجيملفهباوءاجىذلاالاءىشىفهيلعاوذخايملذادنيلدمحم

ةدحاوالامهدنعواندنعاهلك:كدمحمروماتماقتسااذافءالقعلامظعاناكل

ىذلاىفمهسفنااومهتيناىغبنيومهئابآدنعهنوفرعيالونوفرعيالامبمهءاجمث

ريذنهناهبمهءاجىذلالصالاوءالقعلامهاوناكاذاهيفاوركفتيوادرفمهبءاج
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تمظعلاقامحصنافتازئاجلانموهواورظنيلفديدشباذعىدينيبمهل

مزعلابمهاوفصتيلفرارضالوررضاللاقامحصيملناوةفاكلاتكلهوةفالا

رعشمدنلاورارتغالانماوملسيومزحلاو
7اومجنملالاق امكيلاتلقتاومالارشحيالامهالكبيبطل

امكيلعراسخلافاقحناكواانعيمجحارتساابذكناكنا

دنعنمناكنامتيارالف»لوقيثيحعجناوعفناوغلبانيلئاقلاقدصالوقو

ةيالاهذهىفىتلاةتكنلاهذهف«ديعبقاقشىفوهنمملضانمهبمترفكمهللا

ملوملعلاقيرطاوكلسيملنوكرشملاوتمدقتىتلاىلوالاةيالاحرشىه
.مدنلاعفنيالثيحمدنلاوكالملامهاراصقمزحلابابسااوملعتسي

هصوصنملاللعلاىفلصف

نمواعامجالاوةنسلاوباتكلانمامهصنلاعقيامناةصوصنملاللعلاناملعا

باتكنماماقيمعهللالوسرلاعفانمواباطخلانحلنمواباطخلاىوحف

ىلعانبتككلذلجانمهلوقومكنمءاينغالانيبةلودنوكيالىكلجوزعهلل
اعيمجسانلالتقامناكفضرالاىفاداسفواسفنريغباسفنلتقنمهناليئارساىنب

عقويناناطيشلاديريامنااضياهلوقو«هلوسروهللااوقاشمهنابكلذ»هلوقو

لهفةالصلانعوهللاركذنعمكدصيورسيملاورمخلاىفءاضغبلاوةوادعلامكنيب

«ضيحملاىفءاسنلااولزتعافىذاوهلقضيحملانعكنولأسي»هلوقونوهتنممتنا
ةينازلالجوزعهلوقكليلعتلااهيفرهظيملناوباطخلالمجمنمللعلاعقتدقو

قراسلاكلذكوامهانزلجالىنعملاوةدلجةئامامهنمدحاولكاودلجافىنازلاو

نمفهلوقوميكحزيزعهللاوهللانمالاكنابسكامبءازجامهيديااوعطقافةقراسلاو

نموهرياريخةرذلاقثملمعينمفهلوقواقهرالواسخبفاخيالفهبربنمؤي
نماماوباطخلاظفلرهاظبليلعتلاهنمملعياذههبشوهريارشةرذلاقثملمعي

مكتيجنامناهلوقورظنلالجالناذيتسالالعجامنامالسلاهيلعهلوقةنسلاةهج

ظفللاىفرهظيملناوليلعتلالعهللالوسرباطخنممهفيدقوةفادلالجال
هلوقوطيخلاوطيخلااوداراهلوقونابضغوهوىضاقلاىضقيالمالسلاهيلعهلوقك
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هلامفادبععابنمهلوقوءاكولاقلطتسانانيعلاتماناذافهنسلاءاكونانيعلا

نافمالسلاهيلعهلوقهنموكلميالدبعلاناىلعليلدعاتبملاهطرتشيناالاعيابلل

ةرافلاهيفتومتنمسلادتريهلوحاموهوذخفادماجناكناوهوقيرافابئاذناك

سميالوههجواورمختالصوقوملاىفهلوقوهاقساوهمعطاهللاايسانلكاللهلوقو

هلاعفااماوهولتقافهنيدلدبنموهبلسهلفاليتقلتقنمهلوقوايبلمثعبيهنافابيط

للعلاهذهناملعاواهجوزنمةريربةرييختووهسللهدوجسكمالسلاهيلع

اهماقممدقتامباطخىفءاغلاببقعىتمةطبنتسملانمىوقااهلكةصوصنملا

نعهميدقتمالسلاهيلعهلاعفاىوقاوليلعتلاىلاالاهفرصنكميملوفورحلانم

ةفالخلاةماماىفةرهاظةلعكلذناكةالصلاىفهنعهللاىضرقيدصلاركبابا

هتيمستاماوهريغنودهيلعاهرصقوةماماللاديدحتناكمالسلاهيلعلعفنال

اهلعبتهاواساملوةالصلاةماماىفةفالخلاهلتلصحدقوةيلعهللالوسرةفيلخ

قئالخلاعبطىوانايندلكاضرنالفااننيدلُفَعهللالوسركيضردقىلعلوقك
دلولاىلعايصوناكاذاةفالخلامسادحاولاقحتسيدقولضافللعبتلوضفملا

هللالوسرلفلخدقركبوباوةفيلخناكهيفهلفلخمهيافةيصولاوالاملاو

مهافاهاوسامىلعفلخيونيدلادومعىهوةالصلاوهوهنيدمظعاىلع:ك

لاقوةمدقتلاكيلعهللالوسرهيفهللعجرماىفركبابامدقتينااسفنبيطي
.سانلابلصيلفركبابااورمفسويبحاوصنتنالنكنالعهللالوسر
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ىعرشلامكحلاوىلقعلامكحلانيبةقرفتلاباب

ىلوقوكلذكىعرشلاسيلوةلعبالولعمهنوكنمدبالىلقعلامكحلاامأ
للعلاناملعاودرطيالوسكعنيالدقوسكعنيودرطيىذلاوهىلقعلامكحلا

.اهنايبيلاجاتحينأنمرهشأورهظاىهةيلقعلا

باهذوابرلاةيآملعتكهرانتسملاهطبنتسملاللعلاناملعاهطبنتسملاللعلااما

كلتىفابرلامرحهلجانمىذلاىنعملاهنانظلاةبلغىفنظامىلامهنمدحاولك

هلعجمهضعبوكلاملوقوهوراخدالاوتايتقالاوهةلعلالعجمهضعبفنيعلا

وهوضرالاتبنتاممهلعجمهضعبوةفينحوباوهونوزوملاوليكملاةهجنم
ىلاادازواغالبايندلالعجىلاعتهللاناابرلاميرحتىفلصالاناملعاوىعفاشلا

ىتلالاومالاوهريغنمةجاحدكوأوهاملاومالاىفولاومالاءانتقابرماوهرخآلا

ناىغبنيالعبرالاهذهفرازبالامثهكاوفلامثتوقلامغدوقنلاهتايحلىمدالاصخت

مهيلعىلاعتهللاددشفابربستكتناىغبنيالفاونظنافةاساوملبتاراجتذختت

ةضفلاوبهذلاببهذلاهكؤَعهللالوسرلاقكلذلفاهريغىفددشيملاماهيف

ادياهوءاهالاابرحلملابحلملاىتحرمتلابرمتلاوريعشلابريعشلاوربلابربلاوةضفلاب

فلتح-ااذامالسلاهيلعلاقمشديلابديلاوىواستلانيطرشهديقفلثمبالثمديب

هنعىورو.ةئيسنلاىفابرلاامنالاقمثهنعمكيتهنامالامتئشفيكاوعيبفناسنجلا

ءاملعلافلكلاعتهللاناشديباديهناالانيريعبباريعبونيدبعبدبععيبزاجاهنا

.ركذامىلعركذيملاماوسيقيلللعلاطابنتسا

ىفةئيسنالوةلضافتمديباديفلتخااذادوقنلااولعجناةطبنتسملاللعلانمف
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نمثلاوديباديةلضافتمالوةئيسنزوجحتالميرحتلاىلعاهيقابوديباديزئاجفنامثالا

رلااماوةئيسنوادقنحلملاورمتلاوريعشلاوربلاءارتشاهبزوجتةضفلاوبهذلاوه

الاةلثامريغوأةلئامةئيسنضعببامهضعبعيبزوجيالفحلملاورمتلاوريعشلاو

ىلعالازوجيالفةلضافتمامأوءاوسزئاجفديبادياماوفلسلاهلخديدقةلثاتملانا

ىفوةلضافتموةلثاتمزئاجفديبادياماوةئيسنلاىفابرلاامناسابعنبابهذم

اماوتالئامريعشلاوربلامهضعبلاقوافلسةلثاتمزوجتوةلضافتمزوجتالءاسنلا

ريعشلاوربلانموسانلاهتاتقياممورخديوتاتقياملكاهيفلخديفتاوقألا
هلكاذهماعطلاعيبنعىهنهنأمالسلاهيلعهلوقليلدبهلكماعطلاوىناطقلاو

الواهذاذفاىفالاالثامالوالضافتمةئيسنحلصيالوالثاتمديباديالإحلصيال

نماهلكتاولحلاوهكاوفلاليلدبيبزلاورمتلاوفرصلافالخباهماوثاىف

زوملاوقتسفلاوكولملابحوشمشملاوصاجالاوحافتلاوبنعلاولوسعلا
هذهنمءىشلكحلصيالهيفيرحلاراجشالارامنعيمجوزولجلاوزوللاوزوجلاو
ماعطلابماعطلاعيبثيدحبةلضافتمحلصتالوةلثامتناكاذإديباديالااهلثمب

فيكاوعيبفناسنجلافلتخااذاهلوقثيدحبديباديةلثاتموةلضافتمحلصيو

بهذلاىلعوتوقلابربلاىلعوهكاوفلاىلعرمابورازبالاىلعحلملابلدومتئش
لعفابرلاهناةئسنالضافتمسنجلابسنجلاعيمجناىلابهذنماماودقنلاب

وهانركذامىمسامنافةروكذملاةعبرالافانصالاريغىفابرلاعنمنماماولصالا

خاسفنالاعيبزاجانموةعابنمكلذكوكلهابرلاعيبزاجانموخاسفنالا

وهاذهفةئيسننيراطنقبديدحاراطنقلثمهيلعقفتملاوكلههلعفواهيلعقفتملا
.اخاسفناهنومسيمهضعبوابرهيمسيضعبفههبشااموهيلععومجملا

ذيبنلاىلعاوضقفةبرطملاةدشلاىهورومخلاىفمهتلعهطبنتسملامهللعنمو
عهللالوسرنعىورملاميرحتلاىلعمهضعباهرصقوميرحتلاودحلاىاهب
.مارحهليلقفةريثكركساامومارحفركسااملكهلوق
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لصف

اوبجوافءاجنتسالانيبوةبانجلانملسغلانيبةقرفتملاةطبنتسملاللعلانمو
للعلانمو.دبعتلاءوضولاوهبانجلاىفوةساجنلارثالاوزواذهىفءاجنتسالا

نمو.برقاهبشلاسايقىلاىهوةفياسملاىلعرصقلاىفرفسلامهسايقةطبنتسملا

ةطبنتسملاللعلانمورفسلاىفنهرلاىلعاسايقرضحلاىفنهرلاةطبنتسملاللعلا
هلوقتريمامكنموريماانمراصنالاتلاقنيحهنعهللاىضرقيدصلاركبىبالوق

نافيسميقتسيالةنئاكريغةطخىلامكتوعدتاهيهقيدصلاركبوبالاقفشيرقل

هبشلاسايقىلااذهودحاومامالاودحاوىبنلاودحاونيدلاودحاولمعىف

باطخلانبرمعلةوخالاودجلاىفتباثنبديزلقهطبنتسملاللعلانمو.هبشا

نصفلاسيلاناطوخنصغلاىفتبنونصغاهنمجرخةرجشتياراهنعهللاىضر
متثرودقلهللامياوىراصنالالوقةطبنتسملاللعلانمو.لصألانودنيطوخلاوذغي

تكرتامعيمجىوحلتتامىهولةارمامتكرتوائيشاهنمثروامتتاموللجرةارما

انانوكاالوىنباىنبانبانوكينانارمعليلعتوسدسلاىفامهنيبركبوباكرشاف
للعلانموةفاضملاءامسالانمىمهوةوبالابةوبنلاقلعتوةوبنلابةقلعتمةوبالاةلعلاوهابا

نهلتقنعهعهللالوسرىهنلرفاوكلاءاسنلانعةيزجلاطاقساةطبنتسملا

للعلانمو.ىهنلنهلتقرذعتلنعنمولنهنالنهنعةيزجلاطاقسااوطبنتساو
ماكحاطاقساةطبنتسملاللعلانموضرملاىفاهجوزنمةتوتبملاثيروتةطبنتسملا
.نعهللالوسرىلاةقباسلاماكحالالاثتماةلعلوازجعلاةلعلناتكلاماياروهظلا
لوقينمدنعةمرحلاكاهتنالىطاولاىلعناضمرىفلكالاسايقةطبنتسملاللعلانمو

.ىلعالاةبترنعىفدالارصقبلوقينمدنعهطاقساوكلذ

لصف

ناملعاناسحتساسايقوهبشسايقنيهجوىلعىفخلاسايقلاناانلقناو
لاقوةلعنعالاسايقزوجيالوزوجتمهضعبلاقهبشلاسايقىفاوفلتخادقسانلا
هبشلاسايقوهلولعملاسايقلاعيمجنامهضعبلاقوةلعنكتملناوزئاجمهضعب
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اذاهبشلاسايقناملعاوتايلقعلاكسكعنتودرطتداكتالةرصاقةيعرشلاسايقنال

رظنيفهبشلاسايقاذهفرخآلصانمويغهبشيولصانمائيشهبشيءىشلاناك
وهفايواستنافةلعامهعمجتملولوهبهقحلتفهتاهبشرثكانيئيشلاىاىلاكلذدنع

هنأةهجنموىرتشيوعابيلامةهجنموهدبعلاكلذلاثمناسحتسالاسفن

ىلعهكلميامعيمجرصقالامهلعجنمفلاومالافالخبوهفىهنمزومأمفلكم
.تاوكزلاوتارافكلاوتاقفنلاولاومالاماكحانمهمزتليامعيمجهنعطقساوهديس

تامارغلاوتاوكزلاهيلعتبثاولاومألاهلتبنانيفلكملامكحبهلعجنمو

ةيدىلاهتميقرصقنيفلكملاماكحاىلاهدرنمفهتميقىفاوفلتخاببسلااذهبف

.تغلبامةغلابهتميقتناكونيدلاهبزواجةعلسوالامهلعجنمورحلا

مثهباهبشرثكاناكاذاهنيعبلصالابعورفلاقاحلااذهىفقيقحتلاناملعاو

لوقماكحالاىفهلنيزوجملاهبشالابنيسئاقلاةلدانموهباهبشلقارخالصانم

كلنلوأفهنيزاومتلقثنمفلاقمثةمايقلامويلطسقلانيزاوملاعضنولجوزعهللا

زوفلابجوافمهسفنااورسخنيذلاكعلوأفهنيزاومتفخنمونوحلفملامه
وهوهتعاطهتيصعمتبلغنملكالهلاوةوقشلاوةيصعمهتعاطتبلغنملةاجنلا

ىسعائيسرخاواحلاصالمعاوطلخلجوزعهلوقوهوفارعالاباحصاىنعم

رمخلانعكلنولئسيهلوقبووفعلابامهادحابلغفانقفاوتمهيلعبوتينأهللا

ةلعلمبرحتلابلغفامهعفننمربكاامهمتاوسانللعفانموريبكمثاامهيفلقرسيملاو

الوةيصعمهلوالالدعالوقسافلاحرطافمكنملدعىوذاودهشاوهلوقومثالا

ليخلابنيذاربلاولبالابتخبلاورقبلابسيماوجلااوقحلادقوهعاطهعموالاصاع

ىفىشحولارامحلاوةيشحولاةرقبلامكحاووسوهبشسايقهلكاذهربلابزرلاو

.ندبلاوديصلاءازج

ناواهسفناهميلستبةجوزلاىلاقادصلاملستبجيمهلوقهبشلاماكحانمو

نمزجعلاىتاامنالاقوباطخلانبرمعمكحاهسفنتلذباهنالعامجنكيمل
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ىلعلوقبوانكسنكتملناواهميلستبرادلاةرجاقاقحتساىفاولاقوهسفنلبق

نكيملامبروىرتفملادحنينامثهودلجافىرتفااذهاذاواذهبرشاذإناركسلا

لوطلاالوالجلاالولئابقلاوعاريملومهؤامدافاكتتنيملسملاىفاولاقوءارتفاهنم

ىفامهنيبامةيدلاباوربجىعارنمولاجرلامكحىفءاسنلااولخداورصقلاالو
امهنعهللاىضرباطخلانبرمعهلأسدقوردقلاةليلىفسابعنبالوقودوقلا

هباتكىفعبسلالضفدقلجوزعهللاتيأرىنانينمؤملاريمايلاقفردقلاةليلنع

اعبسرامجلاواعبسفاوطلاواعبسنيضرألاواعبستاومسلاواعبسمايألالعجف

لتقفةأرماىوهلجرىفاولاقونيقبعبسلاهارافاعبسىعسلاواعبسراحبلاو
دازوهيلعمرحيهلامناهثريلهثراولتاقىلعاسايقهيلعمرحتةأرملانااهجوز

.هيلعمرحتاهنااهجوزىلعةأرماببحنميفنورخا

ناسحتسالاىف

ناسحتسالاىفءاهقفلافلتخادقوناسحتسالاوىفخلاسايقلاىمسقدحاو

اولاقوءاهقفلاضعبونيملكتملالجهوعنمنيذلاوضعبهعنموضعبهزاجاف

هوزاجانيذلاليلدوعمسهبدريملنكلزوجتمهضعبلاقولقعلاةهجنمزوجيال

نسحااوعبتاوهلوقوهنسحأنوعبتيفلوقلانوعمتسينيذلالجوزعهللالوق

وهفانسحنوملسملاهآرامهلتلوسرلانعىورينميفومكبرنممكيلالزناام
لهالوىعفاشلاهنمعنموةفينحوباوكلامناسحتسالازاجانممونسحهللادنع

ناهوزعامبهدرتسيهناارحعابلجرىفاولاقهنمفرطلئاسمضعبىفةوعدلا

هتومالوهتايحملعتملناوهتوموأهتايحتملعناءىشةيدلانمهيلعسيلف

ىلاملاقناوةقدصهلامعيمجفةقدصكلمااملاقنمواناسحتساةيدلاهيلعف

ةقدصمهلاومانمذخلوقيلجوزعهللانالةاكزلالاومالاىفنوكيهناةقدص

كلمااملاومالااماوىكزتاهلكلاومالاسيلنامولعمواهبمهيكزتومهرهطت

ضعباضيانسحتساوةقدصىلاممكحىلعاهورصقينانورخآنسحتسافماقف
كسميوثلثلامهضعبونيكاسمللهلكهيدؤينيكاسملاىفىلاملاقنميفءاهقفلا
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مهضعبوعبرلابقدصتيمهضعبوثلثلاكسميمهضعبوفصنلامهضعبونيثلثلا

ةاكزلالامبههبشرشعلابلاقنموناسحتساهلكاذهورشعلابمهضعبوسمخلاب

دلوتاذهتأرمانمهبيصنرادقمبنفعبرلالاقنموةمينغلابههبشسمخلابلاقنمو

نيثلثلابلاقنموةمسقلابوفصنلابلاقنموةيصولابيصنفثلثلابلاقنمو

ًأطسوناكناورشعفًاريثكلاملاناكنالوقيمهضعبوهيخاعمهئاروهبيصنف.
وادمعريغىلعءىقلاهعرذنممهناسحتسانموفصنفليلقناكناوثلشثف

ىنبيودمعلاريغىفءوضولاضقنودمعلاىفةالصلاضقنهيلعاوبجوافدمعبيقت
ىضتقيسايقلاوتعنلااذهىلعفاعرلاوشدحلاكلذكواناسحتساهتالصىلع

هريثكنيبومونلاليلقنيباوقرفوساجنالارئاسةلئسملاهذهةفلاخملةاواسملا

ليقثوفيفخمونوليقثمونهجواةعبراىلعءوضولاضاقتناىفاناسحتسا

الفيفخلامونلاوةلاحمالءوضولاضقنيفليقثلامونلاامأفليقثفيفخوفيفخ

عقتملوساعنلابلغاذإوهوفيفخليقثامهدحانافنصىقبوءوضولاضقني
هنكلوهيلعبلغيملاذإساعنلاناوهوليقثفيفخوهيففلتخماذهةنسالاهنم

مونلاهنمدارملاوهنمءوضولاضاقتنالصالاواضياهيفاوفلتخاوهلواطيوهجلاعي

مثاهلهاءامسابوأكرشلاللمنمةلمبفلحنمكلذكو،بلاغلاريغليوطلا
ةمرحكهتناامناهنالاناسحتسامسالاكلذبالوةلملاكلتبريصيالاًادمعثنح

كرشلاللمنمةلمبفلحنملاقهناعهللالوسرنعىورناكناونيملا
متيلالامىفةرظاننوكتنامالاىفءاهقفلاضعبىتفاوةلملاكلتبوهفثنحف

نمذخاتجوزتنافجوزتملاماهدينمذخؤيالواهميتيىلعاهسفنتسبحام
ىفةالصلاةداعااونسحتساوةفيلخلاىهتناكولواناسحتساكلذاوبجواواهدي

ىفهونسحتساوهيلعةداعاالفتقولاجرخناوتقولاىفمادامرومالانمريثك

اوددجيناللوخدنكيملناوهورقينالوخدلابمهقبسناهوركملاحاكنلا

نسحتساوناسحتساىلعاهلجوأتينبناتكلاروماناىدنعىذلاواناسحتسا

اهيفهآرىتلاةيوازلاريغةيوازىفهآرهناةعبراهيلعدهشلجرىفةفينحوبا
دافسكعلانيعاناسحتساهمجراهنكلودحلاهنعاوأرديناسايقلانملاقهبحاص

لوسرلوقنفعرشلااماسايقلاوعرشلانمعنموناسحتسالابجاوزألالدبب
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دوهشلاةداهشدرتامكمهتداهشدرتناسايقلاوتاهبشلابدودحلااوأردالعهللا
نموناسحتسالاىلاهنمبرقاداسفتسالاىلاوهناسحتسالااذهونيفلتخملا

نادعبثلثلاىلامثملسملاةيدنمفصنلاىلاىمذلاةيدمهرصقناسحتسالا

ةيدفقاثيممهنيبومكنيبموقنمناكناولجوزعهللالاقةلماكةيدتناك

نمثلثلاىلعنمةمذلالهاءاسنىلعمهمكحكلذءارونموهلهاىلاةملسم
مهردةينامثىسوجملاةيداضياناسحتسالانمومسقلاوددعلاىفتانمؤملاءاسنلا

قالطنمفصنلاىلعفنهقالطوءامالاددعاماومهردةئاتسدهاعملاىنثولاو

نمتانصحملاىلعامفصننهيلعفلجوزعهلوقنماسايقهوذخانهددعورئارحلا
ىفنآلاعرشنلفاندراىذلاضرغلاىلعهيبنتلاىففاكردقلااذهوباذعلا

عرشلالوعماهيلعىتلاةيلكلادعاوقلاىهوسايقلاهيلعىنبيىذلاساسالا

اهماكحاىلاواحيرصتواحيولتهسيقالانونفىلاريشنمثعطقلابجياهماكحابو
.هللاءاشنااحيحصتواليطبت

عرشلادعاوقىلعمالكلا

نلوفلاتلاوةطلخلابفلكملاسنجلااذهىفلجوزعهللاىضقاملهناملعا

تاصالخلاىفوتاصاصقلاودودحلابمكحففعتلاونواعتلاىلعالإاوحلطصي

لادبالابضواعتلاولاومالابوتاعايبلاعرشوتافلتملامرغوتايانجلاشوراب

اذهعبطنمناملعدقوتاناويحلارئاسفالخبةعفادلاةجاحلاوةعقاولاةرورضلل

شرقلاوُسونلاىلاشطعلاوعوجلامهرطضافشيعلاوءاذغلاىلاةجاحلاتمطلا

ةمالاهذهلةميظععرشلادعاوقنمةدعاقىنعملااذهناكفشرهلاوسوهلاو

8فالتلاعقووفاقعلالطعتلتاصاصقلااوعدارتيواورجازتيملولف&ةميظعلا

.ارويطوأاشحووأأروبقاوراصلتاعابتلاباونواعتيواوساوتيملولو

عقيحاكنلابذإتاقاسملاوتاضارقلاوتاراجالاوتاحاكنلاةيناثلاةدعاقلا

رمثتاهيقاببو0حالطلاوداسفلاعقيداسفلابو0حالصلاولسنلاىفحالفلا

عونلااذهو.لايعلاولافطالاةيبرتللاوحالاوسوفنلاىقباهبىتلالاومالا

مسحناولف،لامبءانعلذبعونلااذهولامبلاملذبعويبلانالعويبللفلاخم
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مغالاىلاةليسوكلذناكلو،ىوقتلاوربلاىلعنواغتلالطيللطعتوأبابلااذه

نمةيناسنالاصيلختوهوتاراهطلاوتافاظنلاةثلاثلاةدعاقلا&ناودعلاو

زعلاقفوعاهبءافولابهليلخميهاربالجوزعهللاحدماممرمألاوتاميهبلا
ىفسمخناسنالادسجىفىتلانسلارشعلاىهو«ىفوىذلاميهارباوهلجو

ىلاومشلاوقالخالامراكمىلالوؤيامةعبارلاةدعاقلادسجلاىفسمخوسأرلا

رساكفو،‘لضفلاولذبلاىلالخبلاونظلانمسوفنلاصيلختاهيفوتاباتكلاو
.قتعلاوةباتكلاوىقرلا

ملواهنياعمىلاىدتهعاللوقعلانافةيندبلاتادابعلاىهوةسماخلاةدعاقلا

رهظيملواهلانمأىفجحلاوموصلاوةالصلاكاهئدابمنمفرطالإعراشلانمحلي

نعىهنتةالصلانالجوزعهللالاقسايقلااهيضتقيىتلاىناعملانمىنعماهيف

دوجسلاوعوكرلاودوعقلاومايقلاودادعالانماهيفعقياموركنملاوءاشحفلا

نيلتاهيلعةبظاوملاناريغاهيلعسايقلابواهنمطبنتسيامبفيكفاهيناعمددعتت

)اهقزارلالالذناو)اهقالخلالالجاةدابعللسوفنلاللذتوداؤفلانرمتوداسجالا

نمىرخالاةهلالاىلابلقتلاواهباقرىفةيدوبعلانالاهقابرانمتلفنتالاو

اهنومضمبةيلكلااوقلاانعرشاذافةطبرموةلغشموةقشماهلكلذناكفاهقالخا

.قيفوتلاهللابوةسيقالاىلاتاراشالانمدبالفةيئزجلاتاحالصتسالانم

ةسيقالاىلعهالكلا

مثىنعملاسايقمثاهيلعصوصنملاةلعلاسايقمثباطخلاموهفماهلوأةتسىهو
.لالدتسالاسايقمثهبشلاسايقمثةطبنتسملاةلعلاسايق

باطخلاموهفمىلعسايقلاىفمالكلا

وهلوقيمهضعبوصوصنملابهقحليمهضعبهيففلتخمباطخلاموهفمو

لوقيمهضعبوءىشىفسايقلانموهسيلولجوزعهللاباتكنمجرختسم
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نموحيحصتلاوهوهسفنسايقلاهنامهضعبلاقوعراشلاظفلنمجرختسموه

لوقيىذلاكلذكوسايقلاهيلاقيرطلافلجوزعهللاباتكنمجرختسمهنالاق

لحمنيافاذهريغرخاىنعمهنممهفنادقظفللارهاظفعراشلاظفلنمهنا

سايقلاىفسيلهنالةعيرشلاسافناىلعسايقلاوهوعرشلابالاىندالاوىلعالا

انلهجتادقو&تابثاوأىفننمامهنيبعماجرمالمولعمىلعمولعملمحنمرثكا
فيفاتلانعيهنلانيوبالاديريامهرهنتالوفأامهللقتالولجوزعهلوقنم

ىفىهنلادرودقومولعمفينعتلاومولعمفيفاتلاوفينعتلاوىذالاهيلعانلمحف
هلوقكلذكوهبقوطنملاىلعهنعتوكسملاانلمحففيفعتلاىفدريملوفيفاتلا

ةرذلاهذههريًارشةرذلاقثملمعينموهرياريخةرذلاقثملمعينمفلجوزع

الاتهابدقفصوصنملاوهباطخلاموهفمنالاقىذلااماورورذلالاحامف

نذالامكحبهعيبيهنافبدالاءيسيهنافاذهىدبععبلجرللاقنمناىرت

ماقدقهنإفىدبععبلاقولكلذكونذالاعقيوهبداءاشولوهريغنعفقوتيو

ىنغالوفناتسمنذابالااصيخرادبعهلىرتشينأىغبنيسيلفايلاغىلع

رهظدقوةقرفتلاىلاجاتحيسايقلاريغوهفلاوحالانئارقنعباطخلاموهفمل
مدلاةمرحوالامهلحيبيالوالاكنهمدحيبيلجرلاكىوحفالوىوحفلاةغيص

بيداتالوهنيوهتونيوهتالونبابيداتبدحاولارمايدقولاملاةمرحنممظعا
ةغيصلاوباطخلانحلوانكرتولنالباطخلاليلدوباطخلاىفلوقلااذكهو

.ىتحمكسوءراوقلحتالولجوزعهلوقنالعراشلادارمريغىلاكلذانباحتل
وأمايصنمةيدففهسأرنمىذاهبوأاضيرممكنمناكنمفهلحمىدهلاغلبي

وهوتناكاذإهقلطاوةلعنكتملاذإقلحلانعءىهنوهبندقوكسنوأةقدص

ءادتفالابجواوىذاللقلحلاحيبيملولوءادتفالاهيفبجواوىذالاوضرملا

نماذهسيلءادتعاالوبنذريغبىذالابحاصوضيرملاىلعاظيلغتناكل

هيلعىسومللجوزعهلوقكلذكو0برلاةفأربقيلالاالوبرعلامالكموهفم
باطخلاليلدامافبرضذإ«قلفنافرجحلاكاصعببرضاانلقف»مالسلا

لوقيلجوزعهللانالتالطبملاهضراعتملامقثواهبمكحلاوقيلاهيلعسايقلاف

ادعامناتبثف«نهلمحنعضيىتحنهيلعاوقفنافلمحتالوأنكناو»
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تاذريغىلعقافنالاطوقسانلمهفنيملولفءىشةقفنلانمهيلعسيلنيتلاحلا

عقيف0اهريغولمحلاتاذىلعقافنالاىفةدحاوةباثمبناينعملاناكللمحلا

ليلدفالخىلاةمالاسافنابهذتدقو0امهلةدئافالصيصنتلاوصيصختلا

متلخدقاللامكئاسننممكروجحىفىتاللامكبئابرولجوزعهلوقكباطخلا
ىبانبىلعنمناكامالانهميرحتىلعةمالاتقبطاديقتلاونييبتلااذهعمونهم
الو»لجوزعهلوقكلذكوجوزلارجحىفنكتملاذإةبيبرلاحاباهنافبلاط

هبمكحيمعنلانملتقاملثمءازجفادمعتممكنمهلتقنمومرحمتناوديصلااولتقت
باطخلاموهفمىفاولاقنيذلاواطخلاودمعلاىفءازجلااوبجوا«مكنملدعاوذ

.مكحلاالمسالاىفاوفلتخاامناهوفننيذلامهريغوسايقلاب

نيذلااوبستالو»لجوزعهللالوقكاهيلعصوصنصملاةلعلاسايقىناثلا

ملولاقملاىفليلعتلارهاظاذهو«ملعريغباودعهللااوبسيفهللانودنمنوعدي
اليك»لجوزعهلوقولاعفلابهيضتقيامنودلاقملابببسلاىلعىلاعتهللاهرصقي

ناناطيشلاديريامنا»لجوزعهلوقكلذكو0«مكنمءاينغالانيبةلودنوكي

ةالصلانعوهللاركذنعمكدصيورسيملاورمخلاىفءاضغبلاوةوادعلامكنيبعقوي

ةالصلانعوهللاركذنعدصتةلعفلكناليلعتلاىلعبجواف«نوهتنممتنالهف

.ميرحتلاوىهنلاىفدرنلاورطشلانمرسيملاورمخلاةباثمبيهف
اوعطقافةقراسلاوفقراسلاوهلوقلةقتشملاءامسالاللعلاكلسىفطرخنياممو

امهنمدحاولكاودلجافىنازلاوةينازلاهلوقوهللانمالاكنابسكامبءازجامهيديا

ىلعشابنلاوىنازلاىلعةميهبلاءىطاوأوساقفامهتقرسوامهانزلجالةدلجةئام

ىفربلاىلعزرالاوبيبزلاذيبنىلعرمتلاذيبنورمخلاىلعركسملاذيبنلاوقراسلا
نوعسيوهلوسروهللانوبراحينيذلاءازجامنا»هلوقكلذكوتاوابرلاىفوةاكزلا

وأفالخنممهلجرأومهيديأعطقتوأاوبلصيوأاولتقينااداسفضرألاىف

هلوقكلذكو«مظعباذعةرخالاىفمهلوايندلاىفىزخكلذضرالانماوفني

مهلاومانماوقفناامبوضعبىلعمهضعبهللالضفامبءاسنلاىلعنوماوقلاجرلا
لضفلاصوصنملاةلعلافىيأاذإميلستلاواعداذإلجرلاةباجاةأرملاىلعبجوف
نيجوزلاةجاحاهنمضتلجاوزلاىفةرهاظلاةيونعملاةلعلاتناكناوةقفنلاو
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دراذهىفةيونعملاىلعةصوصنملاتبلغفاتمحدزانيتلعلانكلونيجرفلانيصحتو

.ىنعمواصنامهافنونمتلصبمكحلاليلعتنمىبانمىلع

نمحالفهنماضوتيمثمئادلاءاملاىفمكدحانلوبيالكلعهللالوسرلوقكلاحلا

رمخلاوطئاغلاليبسوردقتلاىنعملاوالوبلاةساجنلءاملاةساجنثيدحلا

ىفلابنمناانلقلةروصلاانيعارولفلوبلاليبستاروذاقلاواهلكتاساجنلاو

رهاظلاباحصابهاذمىلعيهنلاهلانيالوهنماضوتيهنامئادلاءاملاىفهبصفزوك

نماهانعمىفناكامويهنلاةغيصلاهذهنمانلساقيامتاساجنلارئاسكلذكو

نمولاحلاهذهىلعزوكلاليبسهبكلسولكلذكواضياهنعىہنمتاساجنلا

هانعمرهظوحالونابضغوهوىضاقلاىضقيالمالسلاهيلعهلوقىناعملاةسيقا

ناشطعلاوناعبشلاونقاحلاكلذكورطاخلالوغشمناكاذاءاضقلانعىبنلا

نافنمسىفتتامةرافىفمالسلاهيلعهلوقكلذكوهانعمىفناميهلاونانسولاو

ةرافلاريغةفيجكلذكوهوقيرافًابئاذناكناواهلوحاموهوذخفادماجناك

ةرافلاةساجننايرسردقبالانمسلاىفىرستال.ةساجنلكلبةرافلاىلعاسايق

اوملعتىتحىراكسمتناوةالصلااوبرقتالولجوزعهلوقهنمولاحلااذهىلع

اذهوءاشعلاباوأدبافءاشعلاوءاشعلارضحاذامالسلاهيلعلاقاذهلونولوقتام

رمخلانمركسلاوايندلانمركسلانيبقرفالوةالصلاىلإبلقلاغارفلهلك

الإةثالثهطورشوماكحالاهانعموهقفلالصاوهوةطبنتسملاةلعلاسايقعبارلا

مدهوصوصنملادرثالثىهوتالطبملانمملسيوراعشالاوةبسانملاوةلاح

ليلعتلاعنميملوةثالنلانمملسوةثالثلاتدجواذإفعامجإلاةمداصمودعاوقلا

دمتعمواهتاوخاووجفلاةباثمبتناكواههوجوىلعللعلاتيرجاليواتلانمهجو
فمهفالتخاكةلعطابنتساىفةلعلاهذهفلتختملونظلاىهوةلاحالاىلعسايقلا

هللاىضرباطخلانبرمعلوقكلذلواهللخةرثكواهللعطابنتساىفابرلاةيآ

لوقلامدقتدقوانلاهنيبيملوكلعهللالوسرتاموابرلاةيالزناامرخآنا.هنع

هنعهللاىضرباطخلانبرمعلاقىتحاضيادجلاىفةمالاىفلتخاكلذكواهيف

كفكيملوالاقفةلالكلاةلئسمىفهاياقرواحمءىشىفهكقيَعهللالوسرترواح
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ةلالكلاىفكنوتفتسيهلوقءاسنلاةروسةرخآىهوفيصلاةيآباطخلانبااي

ىلاانرشادقوالاموالاجمهسيقالاهذهعسواوهوهبشلاسايقسماخلاةيالا

املثمبهيلعاودتعافمكيلعىدتعانمفلجوزعهللالاقاذهلبقهنمفرط

.مكيلعىدتعا

نزولادصقللايرحتاهبرقاةيندبلاوةيلاملادابعلانيبةلدابتملاقوقحلاهذهناملعا

دقفهدولجملمعتساوهدوهجمكلذنملذبنمفسانلاةقاطهغلبتامىصقاوهو
كلذقوفوكلذنودنوكيامبرفهملعىفهللادنعامىلاعجراماذاوهيلعامىدا

دعبوةميقلالثملاوىورشلادعبولثملاوىورشلاليكلانودوليكلانزولادعبمم
ىففلتختنيزاوملاوانعسوىفسيلاماهنعوفعماهلكرومالاهذهوىفشتلاةميقلا
نودليكلاونينزولانيباميفليقاثملاررذنمدبالوةلقثلاوةفخلاوةرثكلاوةلقلا

بوبحامهنيبالاليكىلعليكىتاياملقفبوبحليياكملانيباميفعقيدقونزولا

نمناهباشتمنايشعقياملقىورشلاكلذكوبوبحلاوررذلانيبتوافتلاعقيف
اهلصاةميقلامثءيشىفرخالاوءىشبرخالاامهدحالضفينادبالوهجولك

ولو0اهتدئافتلطبنالاهبةلماعملاسانلالطباولوسانلاضارغاىلااهعجرمو

ةرمتاهنماولذباملمهبولقنعنيرلاومهراصبانعىمعلالازومهلوقعسانلاعجار
لماعتفةعفنملاىلعةوهشلاانرثاهيفانرصقوهبهانبرضىذلاقمحللنكلوةردبب

تءاجفمهبولساىلعمهبولطمىفاوضموىنملاهيفاوغلبو0ىنعملااذهىلعسانلا
دوقلاذاىفشتلاةميقلانودمءءانتقالابرماوىنعملالذبنمهبوبحمىفةعيرشلا

هديعطقتناالالقاعلاريخولوىفشتلانمربكااهيفسيلاهلكتاصاصقلاو

ىفىفشتلاهلكاذهرخاوىضراملحاوراةرشعبهحوروىضراملدياةرشعب
نابلجوزعهللادوعومىتلاكسفننوكسبةميقلاوصاصقلاكزاعناكتملظم
طسقلانيزاوملاعضنو»لئاقنمزعلاقاذهوباملاىفادغباذعلاميلاهقيذي

انبىفكواهبانينألدرخنمةبحلاقثمناكناوائيشسفنملظتالفةمايقلامويل
تاهيبشتلانونفعقتدقونيبساحلاعرساوهوهناحبسهللاقدصدقف«نيبساح

دوسالاوةيحللاوسارلادوساناكناوضيباضيبالانأوبلغالاولاثمالاىف
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املقفةباثملاهذهةباثمبةعاطلاوىصاعملاونينيعلاونانسالاضيباناكناودوسا

زعهللالاقبلغالامسالاوةعاطنمحلاطلاولخياملقوةيصعمنمحلاصلاولخي

رفكيدقومكتايسنممكنعرفكنولاقوائيسرخآواحلاصالمعاوطلخلجو
ىفعقيهبشلاوتاعاطلاضعبىصاعملاضعبطيحيوىصاعملاضعبتاعاطلاضعب

ءاشناامهءارواملكىلعنيلادنينفبامهيلعهبنننحنوىمسجوىمكحنيينعم

تمحدزافللعلاةضراعبديبعلاىفهابشالاتمحدزااملهناملعامكحلااماهللا

لاومالانوسوسيالقعنوفلكممداونبمهناكلذوانمدقاكمهيفةبوجالا

قيليامعيمجوتاراجتلاوتاعابتلاىفرارحالاعماوكرتشاواهيلعنوموقيو

نمةيدوبعلاوقرلاىلامهرصقيملوحكنملاوسبلملاولكاملاوبرشملانمرارحالاب
هيلعلاملابسكناوالامكلمياللاملاولاممهناومهقرمهضعبظحلوكلذلك

تاحاكنلاواياصولاوتاقدصلاوتاوكزلاىفلاوحالاتبرطضافالامسيل

ةمامالاوتاصاصقلاودودحلاوتاداهشلاوءارشلاوتامارغلاوايادهلاواياطعلاو

هيفزتجنلفىسحلااماو.ببسلااذهلتامرحلاوتاقاتعلاوتاباتكلاوتاولصلاو

ةاشلاىفةاشلاوةرقبلاىفةرقبلافمعنلانملتقاملثمءازجفىلاعتهللالوقب

ةفارزلاوندكركلاوليفلاوبطنحلاوبنرالاوةماعنلاوةمامحلاماقمنياف

مالسلاهيلعهلوقكلذءارونموهزاجانمدنعهفاقلاماكحاهبقلعتيوسانسنلاو

بسنلاوبسحلاورصقلاولوطلاوالجلاوالملاعاريملومهؤامدافاكتتنوملسملا

ءاسنلاولاجرلاومامتاوصقنلاوبابشلاوبيشلاوروجفلاوربلاوبشنلاولاملاو
.ءاوسرتغلاونايعالانكلىنغلاورقفلاو

نمفئاوطهبلاقدقلادتسالاناملعالالدتسالاسايقسداسلاسايقلا

جئاوحنممكحلابرعشمىنعموهوهيفلصالاومهضعبهركناوءاهقفلا
الااهيلعسايقللاملعاهوبصنفنارقلاىفةفلاسلاممالانعةروكذمتاراشاو

نماملاسنوكيناطرشباهقفلاضعبهزاجافةعيرشلادعاوقنمءىشىلعدنتسي

نيملسملاءارآنمايارناكناوةحلاصملابلطىلعاملعهوبصنوتالطبللا

طرفاونسحةللادنعوهفانسحنوملسملاهآرامكلعهللالوسرلوقبهدضعو
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زاجاومهتلاباهحاباومارحلاءامدلاهبكفسفعرشلادعاوقمدهىتحكلامهيف

ىلعاتغضكلذناكفةلايالاكلذببلطثلثلابنيثلثلاحالصتساةملظلاةيالولل

ناانيشخفنينمؤمهاوباناكفمالغلااماولحوزعهللالوقهيفاولوأتوةلايا

لواتوامحربرقاوةاكزهنماريخامهبرامهلدبينااندرافارفكوانايغطامهقمهري

ىلعهاوعدوليتقلالوقاولبقفليئارساىنبةرقبثيدحليتقلالوقوةماسقلاىف
دقوتوملاىلعفرشملانيبوتوملادعبملكتاذاليتقلانيبقرفاللاقوهقح

,ربخانمقدصىفكشالوتوملادنعسانلانوكيامقدصاهعهللالوسرلاق
ثيدحلولبجلاةمسر̀حثيدحللاومالابةبوقعلاىريناكوهقدصنعقداصلا

ةنيفسلاامأمالسلاهيلعرضخلانعلجوزعهللالاقةنيفسلاثيدحلوبطاح

لكذخايكلممهءاروناكواهبيعاناتدرافرحبلاىفنولمعينيكاسملتناكف

لاومالاةمساقمىفهنعهللاىضرباطخلانبرمععينصبلدتساوابضغةنيفس

نامهيلعطرتشانيحةدرلالهالامىفهنعهللاىضرقيدصلاركبىبالعفبو

لهاىفيعهللالوسرلعفبومهمالسالبقيكلذىلععاركلاوةقلحلامهنمعزني

لالدتسالاىلاوفصانلواهلاثماىفهنماضيامهلوةيحاضلالعبلاطرتشانيحةمود

روهظلالاعفاناانلوقفاهيفسانلافلتخادقوتمدقتاكناتكلاماكحاىف

ناكلاىلعةروصقمهماكحاوناتكلالاعفاوروهظلاىلعةروصقماهماكحاو

ديباتلاىلعروهظلاماكحالعجنممهنموةمالاىلاهضوفوخسنلاقلطانممهنمو
دعبانلوعموهيفسواهيقفواناطيشواناطلسنمةردقىنداهلنمىلااهضوفو

ةقتعهللالوسربءادتقالاوناهكلاىلاروهظلاماكحانعلاقتنالاىفىلاعتهللا

اماوقيفوتلاهللابوةنسحةوساهيفلعفوالوقةودقوةوساهلعجهللاناكلذو

ليثمهللالوسرلوقىلعمغهناحبسهللاىلعاهيفانلوعمفناتكلاىفةثدحملاماكحالا

انلوعمونسحوهفةياورلاضعبىفونسحهللادنعوهفانسحنوملسملاهآرام

ملنئللجوزعهلوقهريغولتقلاىفروهظلاماكحاىلعةدايزلاىفىلاعتهللاذعب
مثمهبكلنيرغنلةنيدملاىفنوفجرملاوضرممهبولقىفنيذلاونوقفانملاهتني
انبهذمىلعاذهفاليتقتاولتقواوذخااوفقثايانينوعلماليلقالااهيفكنورواجنال
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ةياوراذهىفاهانعمىلاريشتحئاولراثلاىفوداقتعالانودلاعفلاهناقافنلاىن

برشنموعهللالوسرلاقلاقرمخلابراشىفصاعلانبورمعنبهللادبع
لاقوهولتقافةعبارلاىفداعنافهودلجافداعنافهودلجافداعنافهودلجافرمخلا

لتقلانمةالصلاكراتفركذاموهلتقاةعبارلاىفاثالثرمخلابرشبراشبىنوتئا

رهظتككرتنالهللاولاقفةالصلاءاساىذلاىفهنعهللاىضررمعثيدحو

ىخاايتناوكلاملوقوهوةسايسلاوةلايالالهالحصنافانرهظانيبقافنلا

ءامدلاةمرحنمةمرحمظعالاومالاةمرحتيأرةعيرشلارماكلقعبتربدتاذا

ىضرحلفامامالالاقدقوىصاعملابلاومالاحابتالوةيصعملاىندابحابتءامدلانال

اضيامامالالاقوةنيابملابالااهيلاطسبلالحيالوةيصعملبحابتءامدلاناهنعهللا

سادرميبالاهنمترتخافءامدلااهبلحتاهجونوعبسهنعهللاىضرباهولادبع

نمءامدلااهجلحتىتلاهوجولانمناملعا.اذهنيانماذهنيانمنيهجوب

تايانجلافدوقلااهلوامامالالاق5ةريثكاهوجوكرشلاغلبتاملوىصاعملا

لجوزعهللالاقنيذلاورمخلاىلعنمدملاوةاكزلاعناموةالصلاكراتونيدترملاو

اليدبتهللاةنسلدجتنلوهلوقىلاضرممهبولقىفنيذلاونوقفانملاهتنيملنئلمهيف
ركبوبامكحوسوساجلانمامرجمظعاوودعلاضراىلاحالسلالماحلو

ناذالاهيفعمسيملىحلكىلعةراغلابرماهناهدرلالهاىفهنعهللاىضرقيدصلا

مهنفقثيناىروشلالهابىراصنالاةحلطابارمعرمانيحىمظعلاةيهادلاو

.مهقانعابرضيناهولويفمهنمدحاوىلعاوقفتيملنافماياةنالن

ةسايسلاوةلايالاهوجواورتىتحادحاوفدحاوىناعملاهذهعبتنلوعجرنلو

نوهاتامرحلافسيلوةقيلخلاحالطصالاهرماتنوهوءامدلاتحابافيك

امناوضارعالاىفالولاومالاىفالوجورفلاىفةحابالاهذهغوستالوءامدلانم
هلوقلكلذوةقيلخلاىلعاينبةعيرشلاسافناىلاارظناذهاهرمابءاملعلاتنواهت
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ىشنالابىشنالاودبعلابدبعلاورحلابرحلاىلتقلاىفصاصقلامكيلعبتكلجوزع
ريسفتلالهالاقونوقتتمكلعلبابلالاىلوأايةايحصاصقلاىفمكلوهلوقىلإ

برلابتعتسيملولتقللىفنألتقلابرعلاتلاقومارحلامدلاكفساوقتيىكل
وهوبللاالاهيضتقيالاممالكلاتحتوالارظنلامهيلاضوفوبابلالاىلوأىلاعت

كراصبأبهنورتاممكبابلأباوميقتناكلذوةرجزملاوةعدرملاهانعموصاصقلا

ةثالثبالودحاوبدحاوىفزتجيملوةايحصاصقلانارئاصبلالهالمهفناف

هغدلامبرفاهتيانجىفةانجلافلتختدقوةانجلانملتاقلكبلبةئامبالوةرشعبالو

اقاحسواههحالتمواةعضابواةيمادواةغمادهحرجواهرفظبهشدخواهعبصاب

هحبذواهتبقربرضوفئاجواهسارىفةماواةلقنمواةمشاهاواهحضوموا

مظعاةلاياىاوةبقرلابراضورحانوحباذعمةيانجلاىفنوكرتشمءالؤهلكف

ىفنايوتسيواعيمجلتقلابامهنمىقبفةرشبلاشداخوةبقرلاىناجنيبةيوستلانم
بالاوكولمملاوكلاملاوروماملاورمالالمشتةيانجلاىفبابلالااولوأرظنفةيانجلا

ةيعرلانمدحأهلتقنميفدوقلاوناطلسلاىلعاوبجوأفنايبصلاوملعملاونبالاو

نمدحأهلتقنميفءابآلاىلعوهرمأيكيلامملانمدحأهلتقنميفكلاملاىلعوهرماب

هلتقنميفنيبلكملاىلعوهئالشابهنايبصهلتقنميفنيملعملاىلعوهرمأبءانبألا

رامدلاعاضلىرغملاوىلشملاورمالانودلتاقلاىلعهورصقولذاهئارغاببالكلا

بحاصوملعملاوبالاوكلاملاوناطلسلاىلعلتقلااوبجوافرايدلاتبرختو

.ةسايسوةلأياةميهلا

مهبولقىفنيذلااماوضرممهبولقىفنيذلاونيفجرملاونيبراحملارمااماو
هللامكحدققرطلاعاطقنوبراحملاونوقوعملامهنوفجرملاوةقدانزلامهوضرم

هلوسروهللانوبراحينيذلاءازجامناهلئاقنمزعلاقفهباتكىفلجوزع
نممهلجراومهيدياعطقتوااوبلصيوااولتقينااداسفضرالاىفنوعسيو

لاقوةيآلاهذهليوأتىفاوفلتخاريسفتلالهانامثمحرروفغهلوقىلا«فالخ

ناطلسلافليبسلافاخاوقيرطلاعطقنمفرييختلاىلعاهرهاظىلعاهنامهضعب

فاخاوةبارحلامساهللمتحااذاهيلعاهاضماءاشماكحالاهذهىاريخمهيف

ناطلسلاىلاكاذاديكقليملوالامذخايملوادحالتقيملوقيرطلاعطقوليبسلا
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نحلهيلعاهرصقةصوصخمناعملةصوصخمماكحاىفىهامنامهضعبلاقو

اداسفضرالاىفنوعسيوهلوسروهللانوبراحينيذلاءازجامناهلوقوهوباطخلا

مهواولتقااذانوبلصيامموانودحوممهواولتقاذاباطخلانحلواولتقينا

لاومالااوذخامهنكلاولتقيملاذافالخنممهلجراومهيدياعطقتوانوكرشم

تحتمهسبحةلاطابلاومالااوذخايملوسوفنلااولتقيملاذاضرالانماوفنيوا

ىزخمهلكلذنيملسملاىضارانعمهيلجيىتحمهبلطيوامهيلعردقناضرالا

ناباوصلاىلابرقاريخالاليواتلااذهمظعباذعةرخالاىفمهلوايندلاىف

تقافدقفلوألاامافاهيفةلايالاهجورهظنوةلوقلاهذهىلعلوعتلافهللاءاش

ليبسلافاخاوقيرطلاعطقفهلوسروهللابراحاركسعردقوةسايسلاوهلايالا

اركذنييمداينارصنواايدوهيوااملسمارفاكواانمؤمسانلانمادحااولتقناف

واايمذاكرشمواانونجمواايبصوااحلاطوااحلاصادبعواناكارحىثناواناك

ةبارحلاريغىلعهلتقاذاايدبهبلتقيالامبرمهناىلعمهلكهبنولتقيمهنافايسوجم
دقكلذكلاومألاىفاضيامكحلاو&ىصعححتالافالآاوناكولو،مهدحلتقلاو

هلجرفداعناف{زرحلابوباصنلابهديقوىديالاعطققارسلاىفىلاعتهللالعج

هردقيملوفالخنملجرالاوىديالاعطقنيبراحملاىفمكحلالعجففالخنم

ممالانمةماددعلاىفاوناكولوهوجولالكنممكحلامهيلعفعضافباصنلاب

هذهءارونمولتقيملنمنيبولتقنمنيبوذخايملنمنيبوذخانمنيباووسف
باطخلانبرمعنينمؤملاريماعينصةلايالاولالدتسالالهالىمظعلاةيهادلا

مهلخديكلامنبسنامعةحلطابارماهنافىروشلالهاىفهنعهللاىضرهتنسو

لخديناهنيعبدحاوىلعاوقفتيملنافماياةئالثمهرظتنيواهبابىلعدعقيواراد

لوسرسارىلعموقينممةحلطوباناكومهرخآنعمهلتقيفافيسهاطعاومهيلا
كلذبفورعمةحلطيباةيالوىهودوفولاترضحاذاهسرحيفيسلابلعهللا

مهوىروشلالهارضحمبمكحلااذهبرمعمكحوراصنالاونيرجاهملادنع
هيلعفلتخيملوراصنالاونيرجاهملارضحمىفو&دحأمهنمهيلعركنيملوهودقلا
مهنمدحاواولويملنالباوقفتيملناءالؤهءامدتلحنيانمفنالجرمهنم
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رمالامهيلعناىلبمهدنعسانلانمدحالةملظمىاواهوبكتراةيصعمىاو

رمااوعاضااهوعاضانافةيالولامهيلعتنيعتدقوركنملانعىهنلاوفورعملاب

دحاوىلعةعبراةعبراقفتاولتيارامهتيلوتىفلئاسملاتضرعتانهاهفاميظع

ىلعةثالثىلعاقفتاونينثااناكفسداسلالتقيوااعيمجنولتقيناكاسداسلاعنمو

اوفتناناواهيفمكحلاامةثالثوةثالثاوناكناونانثالالتقيوااعيمجنولتقيدحاو

ىضررمعاهيفعطقيملةيداهتجاةلئسمهذهونولتقيمانوكرتياةيالولانماعيمج

ةمالاحالصتسانممظعاةسايسيأوةلاياىاو{فيسلاالاباوجبهنعهللا

ثالناةثالثبنينثالاحلصتسادقلبنيللابثلنلاحلصتساورمعىتفادقواهيثلثب

مسالاىفةقباسلالهامهوةمالانممهاياهنعهللاىضررمعرايتخاكبسحو

هللالوسرباحصاموجنوهرشعلاةيقبونيدلاىفةودقلاوةمئالاوهللابءاملعلاو

ابهذدحاقفناولفةمالاهذهشابوأمهبحلصتسينارمعدارافملسوهيلعةلع

نيذلاةماعلاوءاغوغلاورتفلامهبحلصتسافيكف&هفيضنالومهدحادمغلبام

لهازجعتهيلاياماكحأةمالاهذهىفراعسالانولغيوسانلاىلعقاوسالانوقيضي

حلاصلافلسلانعلوبقلابةمالااهتقلتنكلمهنودنمعالضفاهتفرعمنعرئاصبلا

.ناعتسملاهللاوةلاهجواةلاياصوصخلاةحلصمىفصوصنلاةمداصماهنمو
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دعببرعتلاوةملظلاىدياتحتنوكلاوةقفصلاثكنوةعيبلاباب
ةرجملا

ةمالانمعامجااهناهنعهللاىضرقيدصلاركبىباهعيبىفلوقلامدقتدقو

ةيربربةيربجواكلمرمالالوحتمثنودشارلاءافلخلاهدعبنممثدشرةعيباهناو
ةينلاوحصنلاوهباجالاهيلعفىوقتلاىلعتسسادقتناكنافةعيبلاىلاىعدنمف

لوقللوالالوزيىتحرخامامالةعاطالفالاوركنلابهيلامدقرييغتلاعقوناو

واءافتنارخاتملالازنافامهنمرخالاهولتقافنامامالايلواذايعهللالوسر

هلبرضدقفناوهتومرظتناباغوالوالارسانافرخالاةيلوتباطتوم
الوالفملاظةعيبىلاسانلاىعدوةبلاغلاتعقونافنينسعبرادوقفملالجا

واملعاهللاوالماهتعيبكلغوستتناكناهتعيبىلعهركانمونيعتمعن

هقاثيموهللادهعكيلعنولوقيمهناكلذوةعيبلاذخاىفتادئازنامياموقلل

برختوكرودمدهتورحكلكولمملكواثالثاهكلمةارمالكقالطوهتالافكو
ةقفصلاهذهتثكننانيكاسمللكلامىفةقدصاذكواذككيلعوكروصق

قلطتتناكناةقفصلاثكنناهديبعوهتيرسوهتارمالاحامفىلتبانمفمعنتف

امفمارحلاهللاتيبىلاىشملاوتاقدصلانمتامارغلاهمزلتوهديبعقتعتوهجاوزا

ىلاعجراذامهبهذمريغىلعناكنميفواذهمهرجناةوعدلالهاىفمكحلا

كتمانمكجورخرئابكلانمثالثكيفهللالوسرلاقدقوهقحملاةوعدلالها
نبمساقلانبةديبعوبالاقاذهلثمىفوكتنسكليدبتوكتقفصلهاكلاتقو

.نوديرياممهيطعاالوهللاوىسفنضيفتهللاديبع
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ةمألانمجورخلاباب
ىهنفانطوكرشلارادكذاختاكتمانمكجورخنإءاملعلاهيلابهذيىذلاو

قرلاوةمينغلاوىبسلانمماكحالانمكيلعىرجياملكلذنعهلعهللالوسر
تاساجنلانمزرحتلالوطىفةقشملاوهنيدةقرافمىلعهاركالاولسنلارييغتو

ىفازاتجمكلسنماماوملسملالجرلاىلعررضكلذلكةينادحولاوحئابذلاو

لاقهناعهللالوسرنعىورلوالاىنعمللوالفببسبواالوسروامهدالب

.ملعاهللاواهيلارظنيالروبقكلتتناعروبقىف
عاطتسانااهيفماقملاهلىغبنيالفهدالبىفوهوكرشلالهانمملسانماماو

ليبسلابيصيىتحهلعساووهيلعالفاليبسعطتسيملنماماوكلذىلاليبسلا
.ناضمرموصيوةماقالصيلف

لصف

هيلعىرجيثيحمهمكحتحتوةيدمحملانمنيفلاخلاىدياتحتماقملااماو

رذعاوعطقهونتفينافخيملاممهروجىشخيهناولوماقملاهلعساوفمهماكحا
:مهرعاشلاقىتحنيتدعاقلا

دعاقلارذعنمحرلالعجامودلاخبتسلفرفنادلاخابا

دحاجوصلنيبميقمتناوىدهلاىلعىجراخلانامعرتا

مهدنعناطيتسالاوزوجيملكلذلونوكرشممهناءالؤهىفةيرفصلامكحو

ىتلامهماكحانمسانلاىلعىرجياميفلوقلاامةمالاىنارهظنيبماقملاغاساذاف

واالوقمهفلاخنمرذعنوملسملاعطقةلئسملكناملعانيملسملااهيفنوفلاخي

الفهيلعءىشىفمهرذعنوملسملاعطقيملاذااماوهايتفالوهلعفهعسيالالعف

زجعلجركلذوىضاقلاقالطكلذلوافكرتوااهركلعفءاشناهيلعءىش
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قلطءاشنافةقفنلاىلعطايسلابربجيهنااندنعلوقلافارقوواارقفهتارماةقفننع

دحاولكنالنوملسمنولتاقلاوملسموهفكلذكتامنافكسماءاشناو

ىلعهنوربجي2ىرخاةلوقولوصالاضقنةلئسملاهذهىفولعفامهعسيامهنم

نموهتعسنمةعسوذقفنيلاهعسوالااسفنهللافلكيالوهعسوهنالقالطلا

م.``2

الإهتؤيملاذهواهاتاامالإاسفنهللافلكيالهللاهاتااممقفنيلفقزرهيلعردق

قافنلاىفامدلاةحاباوقاطيالامفيلكتفلوألاامأوهبشأاذهوهنمقفنيلفقالطلا

نبهللادبعنعىورتىرخاةلوقهيفولئاووبوبحموعيبرلالوقريخالالوقلاو
هجوالاوربصتنافنيفلاخملالوقوهوهللاقزرتسيلفهيلعءىشالنازيزعلادبع

ةديعبدالبفرسوموهوباغناكلذكوهتارماهيلعقلطوءاضقلاهيلعىضاقلا

ىتانافهيلاىتايالجاهلبرضيلواراذناواراذعاهدلبىضاقىلاىضاقلابتكيلف

تامورخااهجوزتنافجاوزاللتلحوقارفلاوقالطلابءاضقلاهيلعهجوالاو

ىرجتوانتوعدلهانماهجوزتينملغاسوكلذاهلغاسالاوماهنمتثرو
وااتنبتناكولوانمدقامىلعثيزاوملاوقوقحلاوبسنلانماهنيبوهنيبماكحالا

امهلغاسةليلجالاوماامهنماتثرونمباتجوزتفتعنلااذهىلعاتقلطفاتجورتاتخا
دنعكلذريغواانزبامهنيبةمرحلاتعقوناوامهنمكنثراكلغاسوكلذ

ثيراوملاتعقوفاهباومكحوةيجوزلااوتبثافنيفلاخملادنعةمرحبتسيلونيملسملا

ىضقنافنيقفاوموانيفلاخمةاضقلاهبمكحامىلعتيرجاماكحالاوباسنالاو

ىضقنمعيمجةلماعموهذخاكلغياسفهفرعترمافكنيميودهاشبىضاقلاكل

كلذكو،نيقفاوملابهذمىفزوجيالمكحلااذهناكناومكحلااذهبىضاقلاهل

كلذكومهلاوماىفىضاقلامهيلعىضقنيذلاءالؤهعيمجةلماعمكلفكليلامم

عمنيثلثلادجلاىطعاواخألاعمدجلاىضاقلامساقناثيراوملاىفمكحلا

ةوعدلالهانمةارماوسابهيفسيلغئاساذهلكثلثلاتخاللواتخالا

ةوسكلانماهقوقحباندنعهبتكسمتسافجراوخلالهانمالجرتجوزت

مهقيقروديحوتلالهامئانغنمزاحامالاهديىفسيلوهعتملاوقادصلاوهقفنلاو

امدعبنكلوهلهاافورعملاملاناكناولاملااذهىفاهقوقحعيمجباهلمكحناناف
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هتاناماانيداوهنويدهنمانيضقواهثاريمباهلانمكحةافولاتعقوناومساقملاتعقو

ىضمىضاقلامهقرتساونوبتاكملازجعناومهلاومامهيلعانطحوهدالواانثروو
ناو.مهنامئانمومهنمكمهسذخأتناكلفثيراوملاتعقوناوقرلامهيلع

نااماوزئاجكلذنافمهسلجرللومهساةثالثسرافللمهسافمئانغلاتمسق

هلتقىذلاوهانالفناهتومدنعىصوالجرىفلجرىلعدوقلابىضاقلامكح

انلقلاملااذهىفهتلماعمزوجتلهىعدملاةوعدىلعحلاصولاملابلجرلاكلتفاف

بحاصناهفرصفلجرلالاملجربصغناةفينحىبابهذمىلعاماومعن

كلغوستوبصاغلادنعةميقلاهلامناوناكنمدنعءىشهتيبىفهلسيللاملا

تمعنالونآلاىلاهنيعبمارحلااذهتفياملوبوصغملاءىشلاىفىناثلاةلماعم

زوجفتبلااهقلطاهجوزاهيلعروزادهاشدهشيةارملاىفهلوقكلذكونيع
مكاحلاةموكحلعجفمكاحلامكحنااذهامهاشتراىذلاواهجوزتنيدهاشلل

ءامدلاىفاضياكلذغوسيناكناىرعشتيلوجورفلاومارحلالاملابسكت

رهاظبمكاحلامكحناامههبشينملوروزىدهاشبزجيململسمءىرمامدحيبيو
نانيطالسللنوتفيولاومالابةبوقعلانوريموقتحتتنكناوهدنعرمالا

هذخاتالفرصتيملاموهتذخالاملاكلذنمفرصتامفكلذبةاصعلااوبقاعي

تنقياناوديزنبرباجنعكلذنووريانباحصااهزاجادقكولملااياطععيمجو

دقوةيزجةمذلالهانمنوفلاخلاهذخااموسأبالفنيعمريغامارحاهيفنا
مارحلامهيدياىفنيذلاةملظلاءارمألاومهذخابكوطعاناسأبالفمهوطاح

نااماو.اهذخأينمىلعسابالفةبوتلابلاومالاكلتنماوفتنانافهريغو
نا.نيكاسملاهبديرتهتذخاناالاالفكلذريغواةعناصمواةيدهائيشكوطعا

هلهاىفهوفرحناسمخلامكحونيكاسملللحيهنماوفتناولمهيدياىفامعيمج

ىلااهوفرصناتاقدصلالاوماكلذكوهيفمهتلماعموامهنمهذخاكلعساوف

.كيلعسابالفاهلهاتناوكلاهوعفدنإومهتلماعمكلفاهلها
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لصف

عيمجىفدجواذاكرشملاةلزنمبراصقحلانيدلهاىلاعجراذافلاحلاو

قيقرلانمىفتنيناىرفصللىغبنيهناريغهريغوىرفصلاكلذكوهبهذمبهلعفام
ةنايدهلتقنمعيمجاماوسابالفهارتشانااماومنغملانمهذخاناهديبىذلا

.لاحلااذهىلعلاومالاكلذكوةيدالودوقهيلعسيلف

ريغومهنملودعلاةوعدلالهاىلعةزئاجمهلكنيفلاخملاةداهشناملعاو

اصوصخانزلاةشحافىفالاانمةلمحلالهاكمهتداهشهيفزوجتاميفلودعلا

ةزئاجاهلكنيفلاخلاةداهشناليقولدعلاريغالومهنملدعلاةداهشهيفزوبتال

دودحلاماقتومهتداهشبنيملسملانمداقيوصاصقلاودوقلانماهريغودودحلاىف

نيملسمللالازوجتالةفالخلاولودعلانيملسملابالاةءاربالةءاربلانكلمهبمهيلع

كلذكثءاضقلاومهنموانمنوكيهنافههبشوعافدلااماوةعدبلانمنيملاسلا

عقيىتحضقنهفالخبءاضقلاعقونإومولعمبهذمبالإىضقيالأطرشب
مكحلاضقنكلذنوكيالولاحلااذهىلعنوتفملاكلذكولباقىذنمعاتجالا

.نيملاعلالوقلاهيفستالونيمكاحلا

لصف

اوجردنيحةيماىنبةيالوكمالسالالهاىلعفلتختىتلاتايالولاناملعاو

النموهكمبافرشلاودامحىنبواودابنيحنيطبارملاواوضرقناىتحسابعلاىنبو
مهنمىعدانماماةفلتخممهماكحاناىلعاونفىتحةنطلسلاوكلملاالاىعدي

ديبعلاىنبوسابعلاىنبوةيماىنبكاهاضتقمبنيدتلاواهبلمعلاوعئارشلاونيدلا
نيملسملالامتيبنممهتالوهتبستكاواوبستكاامعيمجنافمههبشونيطبارملاو

عناصملانماوثدحتساامكلذكونيملسملالاوماتويبىلادودرمعوجرمهناف

نيتاسبلاوراجشالاوةنجالاوراهنالاوةيدوالاوروصقلاونوصحلاولكايهلاو
اماونيملسملالامتيبىلاهعجرمفنيواودلاورجالالاوماوتاقرطلاوقازرالاو
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مهيلعفوفوملاملاكلذفمهتراجتومهقازراومهنامهسومهاياطعنمهوبستكاام
هذهسفنىفمهيضتقتةلايالاناةلمجلاوثيراوملاىلعمهدعبنممهدالواىلعو

ىتلامهاياطعىفهتالوهنعهللاىضرباطخلانبرمعمساقدقولاومالا

اضبقوءاطعمهلراصامدعبنيملسملالاوماتيبىلااهفاصنادرفاهبمهمدختسا

اوقفتريللاومالاكلتمهاطعاانارمعنافلاومالابةبوقعلاىلاةراشاهذهفةزايحو

نامهسفناىلعاهتيقبباونظواهيفاوعسوتفمهترخاىلالضافلااوفرصيلواهب

.مهاسومساقف©عنملابمهبقاعوعيمجلاىفاوذخافمهترجاىفاهوفرصي

لصنف

لجامناوهعيرشلابهللابتهاالنمممهريغودامحىنبكةبلغتملانيطالسلااماو

نوضريالومهعئانصىفمهنومدختسيوسانلانماهنوذخأيمراغمنممهلاوما
وهفهريغواراقعواضانءالؤهلاوماعيمجفةرطفالوةفدصالواهنوذخايةاكزب

ماطحلااوبستكاامناومهسوءرالامهلسيلنيملسملالاوماتيبىلاعجارءىف

.لاحلااذهىلعةكملهاةالوكلذكوتالابقلاومارحلاوتحسلاو

لصف

لادبتسالابوأودعلابواطوحقلابنيملسملانادلبنمةبرختملادالبلااماو

اوءاشثيحاهوفرصيناةالوللنافاهلاهلهاىدتهيالىتحتسردناوتفعف

مهلفىنبورمعءاشنمفادحاباقرلانوكلميالمهناريغاودارانملاهوعطتقيو

ناينبلاعيبيتارامعلانمءاشنمفضرالاولصالااهلهالوضقنلاوءانبلا

نافاهلكتالغتسملاونمدلاوراقعلااماوضرالااهلهالىقبتولعفضقنلاو

بئاونلالضفامفكلذىلعالعجهللعجيوهبموقينملكلذفرصيناناطسلل

ءارقفلاىلعهيرجيوهطقللاواءىفلاةقيرطىلعنيملسملالامتيبىفهلعجلعجلاو
اههايمواهقفارمباهرمعينملاهعطقيناىارناوتاقدصلالهاونيكاسملاو

مهيدياىلعةرامعلاتدازناو،&لعفءىفلاةقيرطىلعتالغتسملامهلنوكتو
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نوكيواوثدحااماهتميقءالؤهذخااهلهاءاجامهم،مهلناكضقنلاوناينبلاو

ناكاذااماوهلوهفناطلسلاهلاهعطتقانملغتساامفثيراحملااماوهلهاللصالا

فتعقوةرامعلاومهلتدالغفتسملاتناكهنذاوناطلسلاهيفاولخدونيملسمللائيف

.لاجرلاسوءرىلعةمسقلالصالا

ةيالولانممهماكحاىلعمهنانيكرشملاىديابنيملسملاىراساناملعاو

ىلعمهجاوزاونيملسملادالبىفبيغلالثممهومهدادترارهظيوااوتوميىتح

ملامتالطعمءاسنلاومهجاوزانيبومهنيبةيراجثيراوملاورسالالبقنهلاح

لكنمولئاحلكنمشارفلاعطقناءاسننكناوتومواميرحتواةقرفنكت
نيبونهنيبةمصعلاكلذعمعطقنتالونيكرشمللبسنلاتبثاوعضاولماح

ىلعديحوتلالهانمبصاغلاكلذكونهحاكنىلعنكنعجرنإفنهجاوزا

لهانموانيملسملانمىرتشانمومهتاداسكلم91اوعجرنالاحلااذهىلع

مرغيو-هلهاىلادروهفهببرهواهلىطعاوانيملسملاىراسانمادحاةمذلا

وهسمخبليقوهالومسمخادبعناكناوسمخارحناكناولاجرواءاسنوا
ودعلادالبىفاهآرنااماواهضبقناكلذكزونكلاوهسفنلةيقبلاكسمتوهسفنب

نيرخالاهباحصانيبوهنيبىهنفةيناثىرخاةرملخدىتحاهضبقيملواهرثويملو

ىلاوملاتملساناوكرشلاىفمهوقتعانامهيلاومنيبوكرشلالهانيببياثولاو

دحاولكراصىلاوملامهوقتعاناوىلاومللديبعتاداسلافتاداسلاتبيسو

ملسانمورحوهفملسافنيملسملاىلانيكرشملاديبعنمبرهنمورخالاىلوم
ىلاوممهونيملسملالامتيبنمهنامئأىطعيورحوهفةمذلالهاديبعنم

نوكرشملالخدناومهنامئانوذخايومهتاداسىلععابتديبعمهناليقونيملسملا

مهولتقينامالسالالهاىلعفنيملسملانمىراسامهعمونيملسملادالبفناماب
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ملسانمومهنمأمىلااولصيىتحمهوضراعيالومهاراسامهيلااودراوقفتيملناو

ءىشهنممهيلعسيلفهولتقفةليبقىلعمالسالالهاراغافهدالبىفنيكرشملانم

همدنممهيلعسيلودجيملنملنيعباتتمنيرهشمايصواةبقرريرحتةرافكلاالا
دوهعنيملسملانيبومهنيبتناكنمممهيفنيكرشملانمادحااوفداصناوءىش

.ةرافكلاوهلهالةيدلامهيلعفهولتقفقاثيمو

لصف

الاواثالثهبىتاتساهنعهللاىضرباطخلانبرمعنكلفيسلاهقحدترملاو

اولتاقولجوزعهللالاقنيكرشملالتقلجوزعهللاحاباوهيارنمايارالالتق
وباصخوءاسنلاهنمكلعهللالوسرخسنفةفاكمكنولتاقيامكةفاكنيكرشملا

اوناكاذانيدترملاىفركبوباىتفاوىنافلاخيشلاونابهرلاهنعهللاىضرركب

اذادترملاىلعاوقفتاوةمينغلاوىبسلاولتقلابكرشلابدهعىثيدحونيرفاظتم
.كلذىلعهئانبأونبتجردذاةمينغلاوىبسلاولتقلابلايجاةثالثهلتضم

لهانيبةنداهملازوجتوةمينغلاوىبسلاولتقلابءانبالاىنبىفثلاثلاىفليقو
اشيرقكلعهللالوسرنداهدقوكلذنوملسملاىارنانيكرشملاومالسالا

ىلعنوملسملارهظنموهوهلةبوتالقيدنزلاوةخوسنمةنداهملاطورشنأاولاقو
عوجرلاومالسالارهظاولوهكرتوأهلتقىفريخمناطلسلافالعفوأالوقهتريرس

.هيلا
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ناميالاونيدلاومالسالافلوقلاباب

ممنظلامثنامالااهلوأهيفىقرتلاردقىلعتاجردسمخهلناميالاناملعاو

زعهللاهفلكىذلاىنعملاوهوناميالاىهىلوألاةجردلافةفرعملامثنيقيلامغملعلا

رلانمآ»لجوزعهلوقوهومهنمهبيصنمننينمؤملاهدابعلاجو هيلإلزنأامبلوس

نمدحانيبقرفنالهلسروهبتكوهتكئالموهللابنمآلكنونمؤملاوهبرنم
ىقثولاةورعلابكسمتسادقفهللابنمؤيوتوغاطلابرفكينمو»هلوقو«هلسر

هلوقىلاواونمآنيذلااهيأايهلوقىلاةراشال١هذهو»ميلععيمسهللاواهلماصفناال

هيلعليلخلاميهارباىلعلجوزعهللاىضرناميالااذهبوتاحلاصلااولمعواونمآ

نكلوىلبلاقنمؤتملوألاقىتوملاىيحتفيكىنرابرلاقفهلأسنيحمالسلا

مالسلاهيلعدمحمانيبنىلعوهيلعهللاتاولصليلخلادارانيحكلذوىبلقنئمطيل

بلطفهئدبمىلععورشلاىفدصتقيملوهالعاىلاناميالاتاجردىفىقرتلا

ىلبهلوقنمرهاظلالوأهبلجوزعهللاىضرىذلاوةنياعمقوملاءايحاةدهاشم

ناميالادبعللققحتاذإفزئاجعلاناميإبَُْيكَعهللالوسرهيلاراشاىذلاناميالاوهو

لوقهنمونظلاىهوهيفوهاممىوقأىهةجردىلالقتناهبلقىفىسروتبثو

نظلاونظلاىفبلقلاهلحرشنادادزااملكبلقلاىفةنظملودبيناميإلاناىلع

نمزعلاقفنينمؤملاهبلجوزعهللاحدمكلذلفهلئاوانمىلعأناميالاىفةجرد
أجلمالنااونظتاضيالاقونوعجارهيلامهناومهبروقالممهنانونظينيذلالئاق

ىررابلادوجولاهسفنتنكسنمناكلذواوبوتيلمهيلعباتنهيلإالاهللانم

امهونظلاوكشلاهروتعاولهجلاهنعىفنتناناميالاةدلجفعقووهناحبس

ةيزمالنيرمانبفقوتوددرتكشلاوهراسيىرخالاوهنيمامهدحاناقيرط

.رفكلاولهجلاقيرطوحناذخا{ىرخالاىلعامهدحال

ناكملعلابناجىلانظلابناجحجرتامهمفنيبناجلادحاحيجرتنظلاو
ناليمنظلاةقيقحو.ناميالادحىلاكشلاولهجلادحزواجهنالادومحمانظ
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ماكحالجوملعلاىلالوؤينظلاوهبنمآونمؤملادقتعاامقيقحتىلاسفنلا

.نونطلاتابلغىلعتينبامناةعيرشلا

سفنلاةنينامطوىزغملاكلرهظيوىنعملاكلحولينأملعلاوملعلامن

لجوزعهللاقرفكلذلفليبسلاهبحضتيفليلدلاهدضعيامبروسدحلانوكسو

ىفاوحسفتمكلليقاذإاونمانيذلااهيأايلاقفملعلاتاجردوناميالاةجردنيب

مكنماونمآنيذلاعفرياوزشنافاوزشناليقاذإومكلهللاحسفياوحسفافسلاجملا

عفريوةجردمكنماونمانيذلاعفريباطخلانحلفتاجردملعلااوتأنيذلاو

ناميالاوملعلااوتؤأنيذلالاقورخآعضومىفلاقوتاجردملعلااوتأنيذلا

لاقواضيالاقوضعبلالاقوثعبلاموياذهفثعبلامويلاهللاباتكفمتنبلدقل

الااهاقليالواحلاصالمعونمآنملريخهللاباونمكليوملعلااوتأنيذلا

.نيقيلامنانيقيراصةوقملعلادادزانافنورباصلا

هقرافوبارطضالاهبناجوكوكشلاهتليازبلقلاىفخسارملعنيقيلاو

لاقاذهلفةدهاشمنعنوكيناداكىتحسفنلاىفمكحتساوبايترالا

ولالكهؤانثلجوزعهللالاقوربصلاةميزعونيقيلامتيتوأاملقانمهعانيب
بالط,,۔ِّ.ِ.-
سابعنبالوعلاقونيقيلانيعاهنورتلمثمحجلانورتلنيقيلاملعنوملعت

نيقيلاىوقاذإوريثكريخهركتامىلعربصلاىففالإونيقيلاواضرلاىلعلمعا
تيوقوهنويعتمكحتساودبعلانيقيىوقاذإفةفرعملامشةفرعملاةجردىلاقرت

هبلقىلعىلوتساوىلجلارونلاوىفحلاعنصلاوىفخلافطللاهبرنمهلحالوهنوتم
هبلقرونبلغوتامهملاىفهفاعسابقثووتاولخلاىفهركذبسنأتساوهبربح
هلناكونطاوملاىفديزملافرعتوالاثمةرخآلاوالايخايندلارصبافهرصبرونىلع

دنعهيغانيوهمغدنعهعقاويوهمشدنعةيحانبهناكىتحنكامالاعيمجفهعمم

نعديزنبةماساوةريرهوباهاورىذلاليوطلاثيدحلاةفصلاهذهىوهمغ

قرخلامهسابللاقفلجوزعهللاىلاعاطقنالالهاركذنيحهكلعهللالوسر

اودعقياوباغناواوفرعيلاورضحاذإضرالاعاقبمهفرعتقلعلامهنكسمو
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فراعلوقيناهناحبسىرابلاىلعغوسيالكلذلفملعهمدقتملعوةفرعملاىفو

:رعاشلالاقملاعلاب

داولكبنوفراعلامافهيفراعظفحهللاالولف

نيقتملاونيقيدصلاونيقباسلاوءايبنالابترهانركذىتلاسمخلاجردلاهذهف

مهيلعحتفنيامةفاخمتوربجلالالجىفنيبرقملاةكئالملاةدهاجمفنيحلاصلاو

توكلملابئاجعىفنيلسرملاوءايبنالاةدهاجموتوكلملابئاجعنممهلغشيو

باوباىفنيصلخملانيقباسلاةدهاجموتارطخلاباوبانممهيلعحتفنيامةفاخم

نينسحملانيقيدصلاةدهاجموتازمهلاوسواسولانممهيلعحتفنيامةفاخمتارطخلا

نقتملاةدهاجموتاهبشلاباوبانممهيلعحتفنيامةفاخمتازمملاوسواسولاف

تاوهشلاونامألاباوبأنممهيلعحتفنيامةفاخمتاوهبشلاباوبأىفنينقوملا

ةدهاجموتامرحلاوىصاعملانممهيلعحتفنيامةفاخمنينمؤملانيحلاصلاةدهاحجمو

رقملاىنعمبىوغللافىعرشوىوغلنيهجوىلعنمؤملاونمؤملاىفتادايعلاو

ىعسوةرخالادارانمولجوزعهللالوقلوالاقادصموىفوملاىنعمبىعرشلاو

هيعسلنارفكالفنمؤموهوتاحلاصلانملمعينمولاقونمؤموهواهيعساهن
ناكاموهلوقورجافلاوربلاهيفلخدأطخالإانمؤملتقينانمؤملناكاموهلوقو

لكلافمهرمانمةريخلامهلنوكيناارماهلوسروهللاىضقاذإةنمؤمالونمؤم

هللاركذاذإنيذلانونمؤملاامنالجوزعهلوقرخالاليلدورمالاتحتلخاد

ءالؤهفميركقزروةرفغمومهبردنعتاجردمهلهلوقىلامهبولقتلجو
ء"طِ..ع.-.ع

نمؤملاعهللالوسرنعثيدحلاىفوالطابنونمؤملامهمهريغواقحنونمؤملا

نيحقراسلاقرسيالونمؤموهوىنازلاىنزيالهلوقوهقئاوبهراجنمآنم

لاقونمؤموهومهراصبااهيلاسانلاعفديةبهنبهتنيالونمؤموهوقرسي
هللاالإهلإالناةداهشاهالعاةلصخنوعبسوفينناميالاةيلعهللالوسر

مكنامياعيضيلهللاناكامولجوزعهللالوقوقيرطلانعىذالاةطامااهاندأو

-٧٣



لاقعهللالوسرناركذوريسفتلاضعبىفوسدقملاتيبىلامكتاولصديري
اللاقوناميالانمةدالبلالاقوناميالادهعلانسحلاقوناميالانمةبعشءايحلا

هللامساركذيملنملءوضوالوهلءوضوالنملةالصلاقوهلةالصالنملناميا

.هيلع

مالسإلاىف

لجوزعهللالاقهلعوضخلاولجوزعهللارمالمالستسالاوهمالسالاو

مكبولقىفناميالالخدياملوانملسااولوقنكلواونمؤتمللقانمآبارعالاتلاق
تاومسلاىفنمملساهلوةلوقوامالساالامالستساكرمالانملستساهانعم

لبقينلفانيدمالسالاريغغتبينمو»:لئاقنمزعلاقواهركواعوطضرألاو

ليربجثيدحىفهكلعهللالوسرهديقدقو.«نيرساخلانمةرخآلاىفوهوهنم
ةداهشسمخىلعمالسالاىنبيعلاقوىلاعتهللاءاشناهركذنسومالسلاهيلع

ثيدحىفهلوقوجحلاوناضمرموصوةاكزلاءاتياوةالصلاماقاوهللاالإهلإالنا

مسقيوهوةفعهللالوسرىلارظنصاقوىبانبدعسناكلذوملسموادعس

نيذلاءالؤهنمهسفنىفقثواناكلجرىلادعسرظنوماوقالاىطعيومئانغلا

لاق:كهللالوسرهبثرتكيملفانالفىطعتالأهللالوسرايلاقفمهيطعيناك

ىناوانالفىطعتالأهللالوسرايتلقفةيناثتمقمثدعباموبرقامىنذخافدعس

لوسرلاقمثاملسموألاقفةنلاثلاوأةيناثلاىفكتىلاتفتلافانمؤمهارال

هيلعلاقومهنامياىلانيرخآلكاواماوقالاملااذهىطعالهللاودعسايهكلعهلل

.تائيسلارجاهنمرجاهملاوهناسلوهدينمسانلاملسنمملسملامالسلا

نيدلاىف
مويكلملجوزعهللالوقىنعموهوءازجلااهدحاهجواةعبراىلعنيدلاو

اهنوعجرتنينيدمريغمتنكناالولفاضيالجوزعهلوقوءازجلامويكالمىأنيدلا
هيلعبوقعيدالوأربخىفلجوزعهللالاقمكحلاىناثلا.نيقداصمتنكنا

.كلملامكحىفديريهللاءاشيناالإكلملانيدىفهاخاذخأيلناكاممالسلا
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نيدلاهللالالجوزعهللالاقهناحبسهللدايقنالاوةعاطلاهانعمنيدلالاغلا
اوتؤيوةالصلااوميقيوءافنحنيدلاهلنيصلخمهللااودبعيل.الااورمااموصلاخلا

لوقيىنعملااذهىففةلهسلاةحمسلاةيفنحلانيدىأةميقلانيدكلذوةاكزلا

:ىشعالا

لايصمةوزغباكاردنيدلاوهركذابابرلانادوه

لاوقالاةبوقعباذعكتناكوبابرلادعبتنادم

:هتقانركذورعاشلالاقةداعلاعبارلا

ىنيدوادبانيداذهاىنيضواهلتارداذإلوقت

ةيلعهللالوسرناركذمالسلاهيلعليربجثيدحاماوهتداعوهباداذهىأ

هيلعةحئارلابيطةئيهلانسحلجرلبقاذإهباحصاعممويتاذاسلاجناك

لوسرايكنماوندالاقنعهللالوسرهيلعدرفديعبنمملسفضايبلاسابللا
هللالوسرايكلأسالاقفهيدينيبسلجىتحلبقافهندامالسلاهيلعلاقفهللا

هبتكوهتكئالموهللابنمؤتناكلعهللالوسرلاقفناميالااملاقفلسلاقف
.تقدصلاقفهرشوهريخردقلابوثعبلابوهئاقلبوهلسرو

ةالصلاماقإوهللاالإهلإالناةداهشمالسلاهيلعلاقفمالسالااملاقمث

اليبسهيلاعاطتسانملمارحلاهللاتيبلاجحلاوناضمررهشموصوةاكزلاءاتياو

مالسلاهيلعلاقفناسحالااملاقمث.تقدصلجرلالاقف.ةبانجلانملسفلاو
ىتملاقمث.تقدصلاقفكاريهنافهارتنكتملنإفهارتكنأكهللادبعتنا

لئاسلانمملعاباهنعلوئسملااملاقفاسلاجةفعهللالوسرىوتسافةعاسلا

ناينبلاىفمهبلاةاعرلواطتواهتبروأاهبرةمألاتدلواذإاهطارشابكئبنأسواهنع
ملعهدنعهللاناُكَقْيَعهللالوسرالتمثلجوزعهللاالانهملعيالسمخى

ادعبسكتاذامسفنىردتاموماحرالاىفامملعيوثيغلالزنيوةعاسلا

ماقمثتقدصلجرلالاقفريبخميلعهللاناتومتضراىابسفنىردتامو
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لكىفهباحصاماقفلجرلابىلعلاقفةئينههلعهللالوسرثكمففرصناو
رمامكملعيمكءاجليربجهنالاقفاوملهناهكلعهللالوسرمهادانمثهجو
نامالسلاهيلعليربجثيدحىفلعهللالوسرصندقلئاقلاقنإفمكنيد

ىلاراشاوانهاهناميالاناةعهلوقبوتاداقتعالانمبلقلابقلعتياموهناميالا

تادابعلانمحراوجلابقلعتياممالسالاناوهبلقىلعتققشالهفاضياهيفوهبلق
امهوناميالاوهمالسالاناومالسالاوهناميالانابجوتتناونيدلاركذيملو

مالستسالاهلصامالسالاناوانركذاكقيدصتلاهلصاناميالاناملعاونيدلا

لبقنمهلكناميالاناوناميلقيدصتلالبقنمهلكمالسالاناوأ،عوضخلاو

لبقنمناميالاوقيدصتناميالالبقنمنيدلاو©مالساعوضخلاومالستسالا

.مالستسامالسالالبقنمنيدلاوةعاطنيدلالبقنممالسالاناو©ةعاطنيدلا

نامياىهفمالسالانمةلصخلكونيدومالساىهفناميالانمةلصخلكف

نبناميلسعيبرلاوباخيشلابهذهيلاومالساوناميانيدلانمةلصخلكونيدو
نعناميالاىفنتناكعسيالذإهللاءاشنابوصالاوهوهنعهللاىضرفلخي

وهىذلاناميالانعمالسالاىفنتناكعسيالفكلعستانافاهتاوخاوةالصلا

لجوزعهللالاقدقونمؤمريغملسموأملسمريغانمؤمدحاولانوكيفداقتعالا

هلوننينمؤملاليبسريغغتبينمومالسالاهللادنعنيدلانالاقوةميقلانيدكلذو

نمةرخآلاىفوهوهنملبقينلفانيدمالسالاريغغتبينمولاقوىلوتام
.نيرساخلا

النكلوهتعاطناطيشلانيدونيدناطيشللوصلاخلانيدلاهللناملعاو
ابصاونيدلاهلولجوزعهللالاقهيلاافاضماديقملباقلطمناطيشللنيدلاركذي

ناصلاخلاهللانيدقلطملانيذلاامنافنيدمالسلاهيلعدمحموصلاخلانيدلاهللالإ
.مالسالاهللادنعنيدلا
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كرشلاوقافنلاورفكلاباب

:ديبللاقةيطغتلاورتسلاةغللالصاىفرفكلاو

اهمامغموجنلارفكةليلىفارتاوتماهنتمةقيرطولعي
:رعاشلالاقو

رفاكىفاهنيمسءاكذتقلاامدعباديترالقثاركذتف

روبقلالهامهروفكلامالسلاهيلعلاقوءيشلكهترتسلليللاديري
لصاوكلذىمسةرتسلالجالعلطلافالغاهفجديريلخنلاعلطروفاكلاو

رفكنيهجوىلعاذإرفكلاوهتمعنبمعنملادوحجبرعلامالكموهفمىفرفكلا
لهاجتوأهبرلهجىذلافمعنملانارفكامافةمعنلارفكىناثلاومعنملارفكهلوا

ةيبثولاوةيونثلاوةيرهدلاكهتبثيالوهفرعيالىذلافهبرلهجنماماودهجتساو
هبهلحصتامضعبنعرصقىذلافلهاجتملاامافمالسالاةلمريغللملاعيمجو

لهجتسلملااماو٠كلذنمهلهجعسيالامفرعيالنمكايفنوأاتابثاةفرعملا

.هبقيليالامبهيرابفاصوالضرعتملاف

ةهجنموةغللاةهجنمةرفكرفكلااذهفلاقملاولاعفلابةمعنلانارفكىناثلا

:رعاشلالاقاكورفاكالااذهىفىراهيالةيعرشلا

نمحرللاودجسامهلليقاذاوهلوقعرشلاةهجنمهبرللهاجلارفكليلدف

ىفتحصاذارفكلاةلعناىضقيلقعلاوانرماتالدجسنانمحرلاامواولاق

مهسفنااهتنقيتساواهباودحجولجوزعهلوقلهاجتلاليلدوىلوالصالافعرفلا

اعيمجضرالاوهردققحهللااوردقاموهلوقلاهجتسالاليلدوةيالااولعواملظ

ىلصالارفاكلاىلعةمالاتعمجاوهنيميبتايوطمتاومسلاوةمايقلامويهتضبق

هينسلاوةئجرملاوةيردقلامهوموقهافنفةمعنلارفكىفاوفلتخاوكرشلاوهو
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درووةمعنلانارفكبرعلادنعدوهعملارفكلاوةعيشلاوجراوخلاوةيضابالاهتبلاو

بجاواجحلانعهكلعهللالوسرلاسالجرناثيدحلاىفوهقادصمعرشلاىف

متردقامبجوولوبجولمعنتلقوللاقوهلعهللالوسربضغفماعلكىف
نمتيبلاجحسانلاىلعاهللولجورعللاالاقمعزقكلاذااولعفتملولوهيلع
نئلولئاقنمزعلاقونيملاعلانعىنغهللانافرفكنمواليبسهيلاعاطتسا
نمؤملابسمالسلاهيلعلاقوديدشلىلاذعنامترفكنالومكنديزالمتركش

رلاءافتنانامالسلاهيلعلاقورفكهلاتقوقسف مالسلاهيلعلاقورفكهيبانملج

رلا دقفاضئاحوااهربدىفةأرماىتانممالسلاهيلعلاقورفكمكحلاىفةوش

ةالصلاكرتنماةالصلاهكرتالارفكلاودبعلانيبسيلمالسلاهيلعلاقورفك

.رفك

قافنلاىلعمالكلا

كلذوىعرشمساوهوعوبريلاءاقفاننمذوخامبرعلامالكىفقافنلالصا

لمعتسافاقفانلاوامادلاواطهارلاواعصاقلااهنمةرجحىلااباوباذختيعوبريلانا

مساوهونويعلانعهافخاففاخاذاةرورضلادنعهنمجرخيايفختسماباباقفانلا

لوقلافالتخاوةينالعلاوةريرسلافالتخاهنااولاقفملعلالهاهرسفىعرش

اهانعموىرصبلانسحلانعىورتةلاقملاهذهوجرخلاولخدملافالتخاولمعلاو

ىفنيقفانملالجوزعهللاركذدقوةباحصلالجلوقوهوىناملانبةفيذحنع
نوكرشممهمهضعبلاقفمهيفسانلافلتخافلجوزعهباتكنمةريثكىا
امفلجوزعهللالاقمهلوقمهلعففلاخمهضعبلاقومهداقتعامهلوقفلاخ
هللالضانماودهتنأنوديرتأاوبسكامبمهسكراهللاونيتتفنيقفانملاىفمكل

كءاجاذالاقوةيالاانورظنااونمآنيذللتاقفانملاونوقفانملالوقيمويلاقو

نيقفانملانأدهشيهللاوهلوسرلكنأملعيهللاوهللالوسرلكنأدهشناولاقنيقفانملا

ةيالاواريصنمهلدجتنلورانلانملفسالاكردلاىفنيقفانملانالاقو.نوبذاكل
ادتبمركذااناونيعمجاتاقفانملاونيقفانملاىفتلزنامنااهلجةءاربةروسىفىتلا

اوفلتخالعهللالوسرباحصاناكلذومهيفةقيقحلافرعتتمهنمومهرما
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ىلعموقلامهضعبلاقفهكلعهللالوسربقدصونمآنممةكمباوفلخنميف
نطوملانمجورخلاوةرجهلارمامهيلعلقثامناوانناوخامهوهيلعمتناامةقيقح
ةرجملانعمهفلختلنوكرشممهلبرخالاضعبلالاقونونمؤمنوملسممهف
ىفنينمؤملاةبتاعملجوزعهللالزنافنيكرشمموقىنارهظنيبمهدوعقلو
نينمؤمضعبلامهامسذاهبمهومسامفالخبمهامسونيقيرفلاىلعادرومهفالتخا
امبمهسكراهللاونيتئفنيقفانملاىفمكلامفلئاقنمزعلاقفنيكرشمضعبلاو

مهسكراهناربخافنوقفانممهنكلونيكرشمالونينمؤمباوسيلمهناربخافاوبسك
مثكرشلاىلامهازعنمىلعادرنيقفانمهللامهامسونينمؤممهامسنمىلعادر

هلدجتنلفهللاللضينموهللالضانماودهتنانوديرتانينمؤمللاباتعلاق

اورفكاكنورقكتولاودولاقمثنينمؤممهامسنمىلعانهاهباتعلاعقوفاليبس
إكاورفكيفمهاهوكرتاكةرجهلانونمؤملاكرتينامهتدومامناوءاوسنونوكتف

نيبةيالولاتعطقنادقواورجاهيىتحءايلوأمهنماوذختتالولاقمثاورفك
ثيحمهولتقاومهوذخفاولوتنافهللاليبسىفاورجاهىتحرافكلاونينمؤملا
لعفمهنمردصيملىلوتلالبقمهناحصفاريصنالوايلومهنماوذختتالومهومتدجو
مكحمهلناكذادادترالاوهوىلوتلاعقونافةرجهلاكرتالانيقفانمهبنونوكي
ةجحلاىلابرقاوهفلاوقالااهتفلاخمللاعفالاىفقافنلاتبثانمفلتقلاوهورخا

مهجوتنماوارامللاعفالاىفقافنلانافةيالاهذهرهاظباولدتسامهنألةجحملاو

ىلامهضعبرظنةروستلزنااذاولجوزعهللالاقاكاولخداذاىصاعملاىلع
لدتساونوهقفيالموقمهنابمهبولقهللافرصاوفرصنامثدحانممكاريلهضعب

زعهللالاقفهللالوسرلكنادمحمايدهشناولاقمهاياهللابيذكتبنورخالا

هللاوهلوسرلكناملعيهللاوهللالوسرلكنادهشناولاقنوقفانملاكءاجاذالجو

اقفتادقنيقيرفلانالنيقيرفلانيبةكرتشمةيالاهذهفنوبذاكلنيقفانملانادهشي

نمنطابلاىففالتخالاعقوامناوهللالوسرادمحمنانودهشينيقفانملاناىلع

كبيغمىفكلرصتنناناةفيفعهللالوسرلنولوقياوناكنيقفانملاكلذوداقتعالا
اوبذكمهناوهلوسرادمحمناهللادهشفهللالوسركنادوهيلادنعدهشنو
هناىرتالااخيبوتومهلامذبيذكتلاعقوامنامهكرشنملاقفناقيرفلافلتخاف

دهشيهللاولاقاملفنوبذاكلمهنادهشيهللاولاقلمهبولقىلعبيذكتلاعقوول
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اولدتساونارسكلرخآءىشىفبذكلابمهيلعةداهشلا.تعقونوبذاكلمهنا

اوفلخاامبهلوقىلاهلضفنماناتآنئلهللادهاعنممهنمولجوزعهللا.لوقباضيا

بقعوبقاعوناسللابدعولانعربخااملفنوبذكياوناكامبوهودعوامهللا

نلومهلةبوقعبلقلاىفنوكيىذلاناميالامهبلسامناانملعبلقلاىفقافنلاب

بلقلاىفقافنلاحصيدقنورخالالاقودحاوبلقىفقافنلاوناميالاميقتسي
نملسيلونينمؤملاىلامهبولقىفشغولغدناميالااذهنالبلقلاناميامداقتو
ىقابونوقفانملاكءاجاذااهلبقىتلاوهذهنممظعانآرقلاىفةيآكرشلامهلتبنا

ىلإنولصوتيالمهنالاوفسعح:ريمضلاباوضقنيذلاومهلالمهيلعتايالا

بابسأمهسفنانعاودعبادقاذهباوضقنيذلاوعراشلاصوصنبالاتاداقتعالا

لاعفالاىفهنااولاقنيذلاوةنجلاقيرطاولهسوفوخلاةدعاقاومدهمهنكلرشلا

ىفهنإلواهانمدقامقافنلاناىدنعىذلاومزحامهففرواخلابابسأاومظع

ىفعراشلاىلعمكحتنناانلسيلونيهجولاىفهفرصتليحتسيالولاعفالا

ملقفانملاىلعلاعفالاباومكحنيذلاءالؤهوماكحالاىفنأشلاامناوىماسالا
انمؤمهامسنمفةرزنءايشاىفالاتاداقتعالاىفهوتبثانيذلاءالؤهعماوفلتخي

ىذلااماواقفتريملواقفتادقواقفانمهامسنمهيلعاهارجاامكدودحلاهيلعىرجاو

.ةنجلالهانمنمؤموهلاق
ىفتوافتلاعقيوتانايدلاعقتانهاهرانلالهانمقفانمهنابلئاقلاو

نمتؤااذاوبذكثدحاذانمقفانملاةمالعمالسلاهيلعلاقدقوتاداقتعالا

هللالوسرناحاحصلاهجرخاىذلاحيحصلاثيدحلافلخادعواذاوناخ

معزوماصوىلصناواقحقفانموهفنهنمةدحاوواهيفنكنمعبرالاق
رجفمصاخاذاوردغدهاعاذاوناخنمتؤااذاوبذكثدحاذانمملسمهنا

قافنلاناكامنالاقهناىناملانبةقيذحنعىورو.عازنلاعضومىفصنلااذهف

نيباميفليصفلااذهفانيبمارفكاورفكدقفمويلااماولعهللالوسردهعىلع
امناواوءاشامقافنلاىفاولوقيلفلاعفالاىفرفكلاةفيذحتبثانيحنيبهذملا

ريبكلاىفسانلافلتخاامناوهبةرهاجملاوهبمهحجبتلجانمرفكلاىلامهازع

هعنمنمفارفكريبكلانوكيناانضرغوريغالانطابماانطابواارهاظقافنله
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متاوةقيذحلاقاكاندارموانضرغنمرثكابىقادقفروهظلالجالاقافننوكينا

بهذديعولابىضقنمفةحارلاىلااحونجاقافنوارفكريبكلانفاولعجينااوبره

.ديبلاىفعمطلا

كرشلاىفلوقلا

ىرابلاريغمقينااهنمهوجوىلعفرصتياهدحاهجواةعبراىلعكرشلاو
{هناحبسىرابلادوجوركنينااهنمو{ناثوالاةدابعكىرابلاماقمىفهناحبس

نمكاعينصواكيرشهيفريغللنامهوتيالاممهقلخىفاكيرشهلللعجينااهنمو
هناحبسهبرلهجينااهنمو،اقلخىلاعتهللاريغىلاماسجالانمامسجىزع

هلسربيذكتوهمالكىفهبيذكتوةيهولالاىنعمنمهجرخيامبهفصينااهنمو

لهاجتلاولهجلاىفاذهحرشمدقتدقوداعملاوثعبلاهلهجوهتكئالمو

هللاريغىلاهلاعفابدبعلابرقتيناكلذولاعفالاىفكرشلاىناثلا.لاهجتسالاو

هبرءاقلوجريناكنمف»هناحبسهللالاقاكاعنصتوانييزتوةاءارملجوزع

ءايرلاةفيفعهللالوسرلاقاكو«ادحاهبرةدابعبكرشيالواحلاصالمعلمعيلف

زعهللالاقامكهاركالاثلاثلا.لوالاكباقعلاهيلعاذهفرغصالاكرشلاوه

نمنكلوناميالابنئمطمهبلقوهركانمالاهناميادعبنمهللابرفكنم»لجو
هركااذاكلذو.«ميظعباذعمهلوهللانمبضغمهيلعفاردصرفكلابحرش

قفتاوكرشهنامهضعبلاقورفكالوكرشالمهضعبلاقفنينثانيهلإلوقىلع

ىذلاكرشلاوهوعبارلا.باقعالومثاالوبنذالوةيصعمالهناىلععيمجلا

لجوزعهللادوعومبةقثلاةلقوعلهلاوعزجلانمدابعلابولقىفىلاعتهللاهبكر

ىتحمهنويعومهنوصحومهليحومهاوقومهسفنابمهتقثوهتردقبوهبناميالاو

انبالكالولنولوقتنوكرشتنولازتالسابعنبالاقاذهومهبالكبنووقتيلمهنا

نم(اهجوزلةارملاببحتكرحسلاهبشيءىش)ةلوتلادوعسمنبالاقوانقرس

ملفقزرلاىلعهتردقىلعالعولجىرابلامهربخاىنعملااذهنموكرشلا
اوقدصيملفمهلفلحو&اوققحيملفمهلنمضو0اونقويملفمهدعوو0اونمؤي
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مثمكقزرمثمكقلخلاقمث«نيتملاةوقلاوذقازرلاوههللاناهلجوزعهللالاق

مكقزرءامسلاىفولاقمثاهقزرهللاىلعالاةبادنمامولاقمثمكييحيمثمكتيم

دعووربخاملفنوقطنتمكنااملثمقحلهناضرالاوءامسلابروفنودعوتامو

مهللاقفبصنلاوبعتلاوبلطلاوبسكلابمهرمااوقدصيملففلحونمضو
لعجفةمحرلامهتكردامثديراامالانوكينلواودلوااودكوااودجوااودش

.اروهظواروجاكلذ
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ةمالاقرفىفمكحلاولالضلاوةعدبلاىفباب
ىلإنيرذنمونيرشبمنييبنلاهللاثعبفةدحاوةماسانلاناكلجوزعهللالاق

عمتجتنلملسوهيلععهللالوسرلاقوميقتسمطارصىلاءاشينمىدهيهلوق
مكنامالسلاهيلعلاقولالضىلعىتماعمجيلهللاناكامولاقوةلالضىلعىتما

امفهللاباتكىلعهوضرعافثيدحنمىنعمكءاجامفىدعبنمنوفلتختس

ثالثىلعىتماقرتفتسمالسلاهيلعلاقوىنعسيلفهقلاخاموىنعفهقفاو

لاقوةيجانلاكلتىعديمهلكوةيجانةدحاوالخامرانلاىلااهلكةقرفنيعبسو

ىنوريملوىرمابنولمعيونونمؤيىدعبنمنوتأيموقىتماريخمالسلاهيلع
هللادبعيلفمالسلاهيلعلاقوةنتفلاىفقمعتنمالاىلعلاتاجردلامهكئلوأف

هللاةنعلهيلعفلعفيملنافعفنهيلاجيتحانافهيلاجتحيملامهملعناتكبملاعلا

ناملاعلاىلعفىتماىفعدبلاترهظاذامالسلاهيلعلاقونيعمجاسانلاوةكئالملاو

راشاىتلاعدبلاو.نيعمجاسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفلعفيملنافهملعرشني

اماةقراملاوةيردقلاوةئجرملاىهواهيلعصوصنثالثهتماىفعهللالوسراهيلا

ىتعافشامهلانتالىتمانمناتفئاطةعهللالوسرامهيفلاقدقفةيردقلاوةئجرملا

ىلعناتنوعلمناتفئاطةئجرملاوةيردقلامالسلاهيلعاضيالاقوةئجرملاوةيردقلا

اثدحمىوآوااثدحمالسالاىفثدحانممالسلاهيلعلاقوايبننيعبسناسل

لكمهنعلومهتنعلةتسمالسلاهيلعلاقونيعمجاسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعف

لحتسملاوهللاردقببذكملاولجوزعهللاباتكىفدئازلاةوعدلاباجمىبن

اماوهللامرحامىقرتعنملحتسملاوةيربجلابىتماىلعطلستملاوهللاتامرحل

نورقحيموقاذهىئضئضنمجرخميلاقهنادهللالوسرمهيفلاقدقفةقراملا

مهرجانحزواجيالونارقلانوارقيمهمايصعممكمايصومهتالصعممكتالص
ىفرظنتوائيشىرتالفلصنلاىفرظنتفةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرمي

نكتملفقوفلاىفىراتتوائيشىرتالفةديدقلاىفرظنتوأئيشىرتالفحدقلا
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ارقاسانلافوخاوسانلادبعأمهنألجراوخلاالإدمحأةمأنمدحأىفةعنصلاهذه
..تبالطص+.ِ_- اوسكتراواوسكتنانيحهيوهللالوسرمهفصواكنيدلانماوقرموتارقلل

ىفووزغلااولطباواولطعودحاهمافمهتمينغومهبسومهداهجومهوزغاودرو

ستيدقكنعهللالوسرلاقامدعباوكرشانيذلاوسوجملاوىراصنلاودوهيلا

نودبمكنمىضردقنكلوهذهمكتريزجفهللانودنمدبعيناناطيشلا

امهوهللاءاضقلملستسيملوهللاردقىفضاخنملكفةيردقلااماوكرشلا

هولحنوهلضفاهللاقلخنماومرحةلزتعملااهلواليبسلاءاوسنعناتدئاحناتفئاط

لاعفااوبسننيذلاةربحملاةيناثلاةقرفلاوديحوتلاونامياومالسالاوهومهسفنا

ملامىلعمهذخاىلاعتهللانااوتبثاودابعلانعاهوفنولجوزعهللاىلادابعلا

امبلجوزعهللالاقاريبكاولعكلذنعىلاعتناودعلاوملظلاهيلااوبسنفاولعفي

دعاوقاومدهدقفهئجرملااماوردقبهانقلخءىشلكانالاقونولمعياوناك

الاهلاالاولاقنيحىولبلاوةيصعملالاقماوقلطاوىوقتلاةدئافاولطباوعرشلا

الواهكهتناالاةمرحهللعديملولوةنجلالهانموهفاهلاقنمفةنجلانمثهللا

مزتلملاىفةباحصلانعلوةنيدملارامحقرسوةبعكلارعقىفانزولواهاتاالاةيصعم

لجوزعهللالاقءاوسةنجلالهانمامهفنيقيلاهاتاىتحهبردبعنمو
نيقتملالعجنماضرالافنيدسفملاك.تناخاحلااولمعواونمانيذلالم>نفا

مهلليقوهلوقىلانووتسيالاقسافناك:.هان.ناك..هفالاق:.را:دفلات
.ن:.ت..3.انا..تاوقهز

لصف

اموةنتفلااهدحارخاعدبثالثاهيلعصوصنملاثالثلاعدبلاهذهدعبنمو

عيشلابهاذمثلاثلاوهقلخبهناحبسىرابلاهيبشتىناثلاوماكحالانماهبقلعتي
عدبلااذهانباتكىفانحولدقوةيهولالاوةوبنلاوةمامالاىفةيلاغلاوهضفارلاو

.ناعتسملاهللاوىفكيوىفشيامةثالثلا
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هيلعروجاموهبرومامهجوهجواةثالثىلعنيدلاىفيارلابلوقلاناملعاو
لجوزعهللاباتكلريسفتلاولزاونلاوماكحالاواياضقلاىفتايهقفلاوهوهلها

لوقليلدبملعومكحمهلكمهيارءالؤهفتالولعملاوللعلاجارختساوةنسللو

موقلامنغهيفتشفنذاثرحلاىفنامكحيذاناميلسوداودوهلجوزعهللا

ىناثلاو.«املعوامكحانيتاالكوناميلساهانمهففنيدهاشمهمكحلانكو

لهابهذمكنيملسملادنعوهللادنعارهاظاطخناكناورزوالورجاالحابم

زعهللانعىفننموالعفالالوقىصاعملالهاكيرشتبنيلئاقلاوةنتفلاىفكشلا

دابعلاىلعاهافنولجوزعهللدابعلالاعفاتبثاوااسايقواياردابعلالاعفالجو

مهيارءالؤهفلجوزعهبهللناديانيدهولاقاماماودقتعيالاطرشبهلكاذهو

ىفوادهاشهللاىلعهبناكلجوزعهقلانيدريغانيدعرشنمثلاثلاو.زجعا

والجوزعهبهللناديانيدهآرامبصنينااهنمطورشهلوابذاكهيلعهتداهش

واهفلاخنمرذععطقيناوعامجالاوةنسلاوباتكلانمعرشلادعاوقهبمدصي

عماولوتيوامهيفاوفقيناوةءاربلاقحتسمنماوئرباذانيملسملانماربينا

اهدحاواةعدبلالهانيبواننيبلصفلاةنحمةتسلاطورشلاهذهفعدبلاروهظ

دمحلاومدانكلاهثلاثلاوملاسىناثلاومناغلوالافلالضوةعرخمهيارءالؤهف
.نيملاعلابرهلل
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لالضلاةمئاوىدملاةمئاىفباب

ىادهعبتنمفىدهىنممكنيتايامافاعيمجاهنماوطبهاانلقلجوزعهللالاق

نودهيةمئامهانلعجو:نيحلاصلاىفلاقوةيالانونزحيمهالومهيلعفوخالف

مهانلعجولاقوةيالاةاكزلاءاتياوةالصلاماقاوتاريخلالعفمهيلاانيحواوانرمأب

رانلاىلانوعديةمئامهانلعجونيحلاصلاىفلاقواوربصاملانرمابنودهيةمئا

ةقيذحناىورومهمامابسانالكوعدنموياضيالاقونورصنيالةمايقلامويو

نمهدعبلهفكبهللااناتاىذلاريخلااذههللالوسرايلاقفيعهللالوسرلاس

ءاذقاىلعءاضغامعنلاقريخنمرشلااذهدعبلهولاقةنتفلامعنلاقرش

نودعقينولضمةمئامعنلاقرشنمريخلااذهدعبلهولاقنخدىلعةندهو

هللالوسرايىلمهلحلاقاهيفهوفذقمهباجانملكاهيلانودانيمنهجباوباىلع
رونياضيالاقوانتنسلابنوملكتيوانتدلجنممهلاقمهكردانافاخاىناف

لاقونوقتملاىنايلوأناالاىنمسيلوىنمهنامعزيلجرىمدقتحتاهناخد

نمسانبىتؤيواضيالاقونآرقلابلداجيقفانموملاعةلزمكيلعفاخاامفوخا

اولازيملمهنالاقيفىباحصاىباحصالوقافلامشلاتاذمهبذخؤيفىباحصا

ىلعرضامكضعبةنتفناهباحصالاضيالاقواقحسفلوقافمهباقعاىلعنيدترم

هنامالسلاهيلعلاقواملسمرضتاللاجدلاةنتفناللاجدلاةنتفنمىتما

ثيدحنمىنعمكءاجامفىلبقناكنمىلعبذكاكىدعبنمىلعبذكيس
نامالسلاهيلعلاقوىنعسيلفهفلاخاموىنعفهقفاوامفهللاباتكىلعهوضرعاف

هلودعفلخلكنمملعلااذهلمحيمالسلاهيلعلاقوريصقتلاوولغلانيبنيدلا

.نيلطبملالاحتناونيلاغلافيرحتونيلهاجلاليواتهنعنوفني

لصف

نمنظلانسحوفالسالاوءابالاديلقتاهلواتافآثالثمولعلاهذهبناملعا

نعلجوزعهللاربخادقواهوبذعتسافةنجانيعنماوقبتساففالخالاوءانبالا
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زعهللالاقلاوحاةثالثىلإلاحىلالاحنماولقتنافناهربلابمهبلاطفءالؤهلاح

اناواضيالاقونودتهممهراثآىلعاناوةماىلعانءابآاندجوانااولاقلبلجو

امبانااولاقمكءابآهيلعمتدجواممىدهابمكتئجولوألقنودتقممهراثآىلع

زعهللامهبذكافىدهلاىلعمهنااولاقوالوااولوقتفيكرظنانورفاكهبمتلسرا

ديلقتلاوعداوىدهلااوكرتفنيبتسملاناهربلاونيبملاقحلابلسرلامهجاحولجو
اضيالسرلامهتجاحفةلالضواوناكىدهىلعنودتقممهراثاىلعانااولاقو

لكلهالاحاذكهنورفاكهبمتلسراامبانافلسرللاولاقفةرباكملاىلااوعجرف

قرطلاةيناثلا.نارفكلاوةرباكملاىلاديلقتلانموديلقتلاىلاىدهلانمةلالض

رونوهباتكنايبىلاعتهللااهلعجدقومولعلاهذهىفميقتسملاقحلاىلاةيدؤملا
ليزنتلاجاتحافمهيلالزنامسانللنيبتلمالسلاهيلعهيبنللئاقنمزعلاقوهباطخ

نايبجاتحافليزنتلاهنونصلوسرلانايبلجوزعهللارصيملولوسرلانايبىلا
رلا ىكتشملاهللاىلاوريثكقرطلا.عاطقوليلقةنامالالهاوليهاجملاةيداتىلالوس

صانتقاىلاةثلاثلا.ليكولامعنوانبسحوهوليوعتلاونالكتلاهيلعوليوعلاو
ةريصبىلعناسنالانوكيلمومسلاوكرشلانيبنمهؤانتجاومولعلاهذهنمهقفلا

.هبرنمنيقيوهنيدنم

لصف

ةعانصلاكلتةمئأنيبومهمولعىفمهبنودتقيةمئأمهلملعلكلهاناملعا

ىلاعتهللامهصختانايدلارمابقلعتيامالاةبحموةقفاوموةفلاؤممولعلاكلتو

اوفلتخااملاونمآنيذلاهللاىدهفمهنيبايغبلجوزعهللالاقاكمهنيباميفىغبلاب

لضفملاوىبالكلادايزوباوهيوبيسودمحانبليلخلاةغللاةمئأفهنذابقحلانمهيف

ذاشبابوىساحنلاوىجاجزلاوهيوبيسواضياليلخلاوحنلاةمئاوبلغتوىبضلا

نبورمعورماعنبهللادبعوريثكنبىيحيوميعننبعفانكنآرقلاةمئاومهلثمو
نبهللادبعكريسفتلالهاةمئاوةزمحوىناسكلاودوجنلاىبانبمصاعوىالعلا

سيقلاءىرماكءارعشلاةمئاومهلثموةداتقوكاحضلاودهاجمونسحلاوسابع

ايؤرلالهاةمئاولطخالاوقدزرفلاوريرجوةفرطوىشعالاوريهزوةغبانلاو

ىناغالاباحصاةمئاوىورقلابلاطىبانبىلعوبيسملانبديعسونيريسنباك
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زاجحلاىفكلامهقفلاةمئاوحيرشنباوةشئاعنباودودبعموضيرقلاك

باحصاوماشلابىعازوالاوقارعلابىروثلانايفسورضمبدعسنبثيللاو

مهلكءالؤهءارظنونيعمنبىيحيوحازجلانبعيكوولبنحنبدمحاثيدحلا
ةلعهللالوسرلاقوءادتعالاوىغبلابتانايدلالهامهنيبنمىلاعتهللاصخو
مهلكوةيجانةدحاوالارانلاىلإنهلكةقرفنيعبسوثالثىلعىتماقرتفتس
هلاسنيحهعهللالوسرهيفلاقىذلالوالاةعبرانورقلاوةدحاولاكلتىعدي
تردصنيحةنتفلانرقىناثلاوهكلعهللالوسرهبمهاتاىذلاريخلانعةفيذح
دمحمةمااوعزوتنيذلاةمئالانرقعبارلانخدلاوءاضغالاوةنهادملانرقثلاثلاو

لصحدقورتاوتلاوطارشالاوةمايقلامويىلاقارتفالاعقوكانهنموهكلع

جوجايجورخومالسلاهيلعميرمنباىسيعلوزنونامزلارخآىفىدهملاروهظب
نماهبرغمنمسمشلاعولطولاجدلاولجوزعهللاباتكنمنايقتلمجوجامو
لازتاللاقكفقَعهللالوسردمحمنعةحيحصلارابخالاتءاجورابخالاةهج

ىتايىتحمهاواننممهرضيالنيرهاظبرغملاضرابقحلاىلعىتمانمةفئاط
ىلعىتايسوكلاههبرماامرشعلكراتلانامزىفمكنامالسلاهيلعلاقوهللارما

هلوأريخىرديالثيغلاكىتمااضيالاقوجانهبرماامرشعبلماعلانامزسانلا

نمريخمهنمدحاولالاقونامزلارخآلهاركذومالسلاهيلعلاقوهرخاما
اناوعاريخلاىلعنودجتمكنألمكنملبلاقهللالوسرايمهنماولاقمكنمنيسمخ

مكيلعمالسلاقفةربقمىلعرموهكلعهللالوسرلاقةريرهوبالاقومهنودبجمنالو
هللاناهللاءاشنانوقحالمكباناوعبتمكلنحنوفلسانلمتنانينمؤمموقراد
متنألبلاقكناوخابانسلااولاقانناوخاتيارىفاتددونوعجارهيلااناو

لاقكدعبكتمأنمىتاينمفرعتااولاقىدعبنمنوتايموقىناوخاىباحصا

ىلباولاقهليخفرعيالامهدليخىفةلجحمرغليخكدحالناكول.تيارا

ىلعمهطرفاناوءوضولارثانمنيلجحمارغةمايقلاموينوتايمهنالاقهللالوسراي
الامهيدانافلاضلاريعبلاداذياكىضوحنعىباحصانملاجرنداذيلوضوحلا

هبذخؤيفاقحسفاقحسفلوقافمدعباوثدحاامردتملكنالاقيفملهالامله

.مهباقعاىلعنيدترماولازيملمهناةياورىفولامشلاتاذ

-٢١١۔



ميحرلانمحرلاهللامسب
اهبلشرالئاسمباوجاميلستملسوهبحصوهلآودمحمانيبنىلعهللاىلصو

.هيفنحنامهبشنىنالدبالادمحمانوخاانيلا

اهيااينيتيالانيتاهىفلجوزعهللالوقريسفتنعىنلاستىخاايتبتك
ىذلاباتكلاوهلوسرىلعلزنىذلاباتكلاوهلوسروهللاباونمآاونمآنيذلا

لضدقفرخالامويلاوهلسروهبتكوهتكئالموهللابرفكينمولبقنملزنا
نكيملارفكاودادزامثاورفكمماونمامثاورفكمثاونمانيذلانااديعبالالض

لهاىفمانيقفانملاىنأىخاتلزننميفتلقواليبسمهيدهيلالومهلرفغيلهللا

لوقيثيحهيلاهللامهبسنىذلاناميالاوهاهباورماىذلاناميالااذهاموباتكلا

هللاهمحررامعىلاباتكىفترظنكناتركذىذلاواونمااونمانيذلااهيااي

دقواورقانيذلااهياايهانعماونمآنيذلااهياايلجوزعهللالاقعضوملكلوقي

نمباونمانيذلااهياايريبكلاهفحصمىفىنامرلالاقبلقلاريمضنعرابتخاعقي

ىرصبلانسحلالوقوهوهعدمحمهلوسربوهللاباونمآءايبنالانمدمحملبق
مثاورفكمماونمآنيذلاناىرخالاةيالااماونيقفانملاىفاهناىجاجزلاىكحو

دوهيلانمنيباتكلالهاىفاهناةداتقنعىكحفارفكاودادزامثاورفكمثاونمآ

اورفكمثىسومباونمآكلذكواهتفلاخمباورفكمثةاروتلابدوهيلانمآىراصنلاو
اورفكمثىسيعباونماوهتفلاخمباورفكمثليجنالابىراصنلانمآوهتفلاخم
لهاضعبلاقومالسلاهيلعدمحمونارقلاةفلاخمبارفكاودادزامثهتفلاخم

نينمؤملاكيكشتتدصقباتكلالهانمةفئاطمهناىرصبلانسحلاوهوريسفتلا

نمةفئاطتلاقوهلوقىفمهرماهللانيبدقوهبرفكلاوهبناميالانورهظياوناكف

مهلعلهرخآاورفكاوراهنلاهجواونمآنيذلاىلعلزناىذلاباونمآباتكلالها

ايروصنبىفملعاهللاوةفصلاهذهورفكلاىلعمهتومبارفكاودادزامثنوعجري

تلزننيقفانملاىفاهناديزنباودهاجموهومهضعبلاقوةيآلاتلزنريبخلهاو
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هبشاىدنعريسفتلااذهومهرفكىلعاوتامماودترامثاونمآمثاودترامثاونمآ

امبروهكيهللالوسردهعىلعاوناكىذلانيقفانملاكيرشتىلالوؤيهناىلع

ىلالجوزعهللامهبسنفمهرمالواىفكشىلعدمحمباورقامهناىلاهجوتي

اوققحتواوصلخاىااونمآمثلاقفبقعمثكشلاورفكلاىلاورارقالابناميال
توملاىلاكلذىلعمهرارصابرفكاواودادزامثلمعلاعييضتباورفكمثمهلنيبتو
ملواملااباذعمهلنابنيقفانملارشبلاقفبقعثيحلجوزعهللالوقىلاىرتالا

زعهللالاقفمدقتامكنيباتكلالهالليواتلانوكيامبروركذنيباتكلالهالرجي
نوذختينيذلااملااباذعمهلنابنيقفانملارشبنيقفانمللابينأتوابيقعتلجو

هللاونيقيرفلاىلاهجوتيريسفتلاوملعاهللاونينمؤملانودنمءايلوانيرفاكلا

.ملعا

انايحاعقيدقهناريغحيحصفاورقاونمآاونمآنيذلااهياايرامعىبلالوقاماو

ىلعليلدلاولمعلاوريمضلاولوقلابءافولاىلعانايحاوريمضلاىلعنارقلاىف

معوعمجفبيغلابنونمؤينيذلالجوزعهللالوقلوقلاوريمضلابناميالا
مثبلقلاىلعانهاهناميالارصقفىلبلاقنمؤتملواهلوقكلذكوالوقواداقتعا

اونمااريثكفمدقتاكناسللابناميالاعقيثيحاماوىبلقنئمطيلنكلولاق

هللالوقبةثالثلاىناعملالمشيفناميالاعقيثيحاماومهبولقنمؤتملومههاوفاب

مهلمهبردنعءادهشلاونوقيدصلامهكئلوأهلوسروهللاباونمآنيذلاولجوزع

ريمضلانودناسللاقطنىلعةفصلاهذهرصقتناقيليالومهرونومهرجا
اذافاهبمهحدمبنيدلاومالسالاوناميالاتاجردىصقاىلامهمستدقولعفلاو

داقتعالاولوقلاهناناميالاىفانبهذمىلاريشنناانلىغبنيفماقملااذهانغلب

نباوىعفاشلاوكلامةينسلابهذموانبهذموهواحيحصتواحيرصتلامعالاو

.ةمكحملارئاسبهذموهولوقىلعةفينحىلاولبنح

ىلعسوفنلاريمضوبولقلاءاوطنااهادحاتاماقمثالثناميالاناملعا

افقوريمضلانعبارعالاواقطنناسللابرارقالاةيناثلااعرشوةغلديحوتلاداقتعا

نعاذهىزجيالوللعلاهذهنعىرجيلوالاناللوالانوداذهوقدصهلبقو

لاعفألابقيقحتلاولامعألابقيدصتلاةثلاثلاواعرشواضياةغللاحىلعكلذ
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تنااموبوقعيمهيبالفسويةوخالوقةغللانمنيلوالاىلعليلدلااعمسواعرش
[_.نيقداصانكولوانلنمؤم

نمو.لاقهلك.كلذنارقلالمشدقوطولهلنمافهلوقوىلبلاقنمؤتملواهلوقو
زعهللاىكحامعيمجوناميالابنئمطمهبلقوهركانمالاهناميادعبنمهللابرفك

امهيفناميالاناىلعليلدمهبولقنمؤتملومهاوفاباونمآنيذلانيقفانملامذىفلجو
تلاقلجوزعهللالاقبولقلابهوبستكيملذامهمذوهاوفالاىفهاياهللاتابناباعيمج

قافتالاومكبولقىفناميالالخدياملوانملسااولوقنكلواونمؤتمللقانمابارعالا

قافتاناميالانماهنالامعالاىلعانليلدولامعالاىفمالكلاامناواذهىلععقاو

ناسللقنءايشاىفدرودقعرشلاناوةغللاىلعءىراطعرشلاناىلععيمجلا

مالسالانملسنانمىلالقتنافعوبريلاىفناكقفانملاىلااهنملقتنافاهيلابرعلا

عرشلادازفحراوجلاىفةاضوملاناسللدوهعمءوضولاوهيفلخديملثيحنم
رامحلارجاهريمحلاىفةرجهلاودوجسلاوعوكرلاعرشلادازفءاعدلاةالصلاوحسملا

لقتنافضرالانمنئطملاىفطئاغلاونيرجاهملاىلالقتنافهدالبنمجرخاذا
مكنامياعيضيلهللاناكامولجوزعهللالاقاذهوناسللاةعيرشلاتبلقفوجنلاىلا

نونمؤملاامنالجوزعهللالاقوريسفتلالهاىارىفسدقملاتيبدنعمكتالصىنعي

نولكوتيمهبرىلعواناميامهتدازهتايآمهيلعتيلتاذاومهبولقتلجوهللاركذاذانيذلا

كئلوأكلذكورصحلافورحنمامناونوقفنيمهانقزراميزةالصلانوميقينيذلا
اهالعاوءزجةئامنامالامهيلالزنفلجوزعهللانعنيبملاوهومالسلاهيلعلاقو

نمةحامسلاوربصلالاقوقيرطلانعىذالاةطامااهانداوهللاالاهلاالناةداهش

نسحلاقوربصلاءوضولاوناميالافصنربصلالاقوناميالانمءايحلالاقوناميالا
هيلعلوسرلانعةلومحماهلكرومالاهذهوناميالانمةءادبلالاقوناميالانمدهعلا

عرشلاماكحانمانمدقامللاعفالانعليحتسمريغناميالامساناىلعمالسلا

هبربقاريلوهسفنبساحيلفراثآلاهذهمداصنمفاهعضاومنعءامسالاتلقنو

لجوزعهللالوقانلقثالثلاتاماقملاهذهنمىرعنانميفمكحلاامفلئاقلاقناف

مرجالنولفاغلامهكئلوأومهراصباومهعمسومهبولقىلعهللاعبطنيذلاكعلوأمهيف
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هللالاقنيذلامهفهناسلهنمىرعناوهبلقىفناكناونورساخلامهةرخالاىفمهنا

ناكفيكرظنافاولعواملظمهسفنااهتنقيتساواهباودحجونوعرفموقنملجوزع

زعهللالاقنيذلامهفلمعلاهنمىرعناوناسللاوبلقلاىفناكنافنيدسفملاةبقاع

نمنيذلاانتفدقلونونتفيالمهوانمآاولوقينااوكرتيناسانلابسحاملآمهيفلجو
نيدسفملانمطسوالاوىناثلاوريبذاكلانملعيلواوقدصنيذلاهللانملعيفمهلبق

.نيرساخلانمثلاثلاو

امهوهباتكنمنيتيآىفنيدلاومالسالاوناميالاجردادقلجوزعهللاناملعا

اذهانركذاذافهنيدنملجوزعهبهللارماامعيمجاتنمضتفةرقبلاةروسمتاوخ

نيدلادعاوقلاهنمضتمىلعهيبنتلاونيتيالانيتاهضعبحرشىلاةراشالانمدبالف

هبرنمهيلالزناامبلوسرلانمآلجوزعهللالوقاماةراشاوةرابعوالصفوالصا
فيرعتلامالليلدبلعدمحملوسرلافهلسروهبتكوهتكئالموهللابنمآلكنونمؤملاو
لجرلانمليقفالجرتيارلئاقلاقولوسنجلافيرعتبسيلذادهعلافيرعتوهو

نالجوزعهللالوقليلدباركنمنكيملوهنعلوئسملاوهءرملانافيرعتلاماللدت
لوسرلوقليلدبنانثاهناركنملاراركتودحاوهنافرعملاراركتلدفارسيرسعلاعم

عبتافاببسءىشلكنمهانيتآولجوزعهللالوقونيرسيرسعبلغينلةعهلل
لدفنيدسلانيبغلباذاىتحاببسعبتاولاقمشسمشلابرغمغلباذاىتحاببس

زعهلوقواببسءىشلكنمهانيتاوهلوقلاقادصمةيثكبابساكلذنااهراركت

هانتبثافديقيملوقلطافنمآهناهلوسرنعلجوزعهللاربخادقفلوسرلانمآلجو
تاولصلوسرلاىفلاقمثهللابنمآلكنونمؤملاولاقمثاداقتعاوالمعوالوقنمآهنا

اداقتعاواقطنناميالالكهلانتبثافهباتكىفهللالزناامبهللادعبنماهناهيلعهللا

لجالنينمؤملااومسامناةلعلاترهظفهللابنمآلكنونمؤملاولاقمثاكرتوالانتماو

ىلعتلدمكحبهناحبسىرابلااهنرقااذاتافصلا،امساوةلعللعباتمكحلاوناميالا

لجوزعهللالوقىلاىرتالاليبسلاجاهنمىلعليلدلاحضواليلعتلاىفوليلعتلا
امبءازجامهيديااوعطقافةقراسلاوقراسلاومهكرشلاذاملجالةفاكنيكرشملااولتقا

كلذكوهبمهعضووهيلامهازعىذلارمالااذهلاذاملجالهللانمالاكنابسك
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تضتتافامهانزلجلاذاملجالةدلجةياماهنمدحاولكاودلجافىفازلاوةينازلا

انزنموهولتقافكرشانملاقولطرشلاهيضتقياكليلعتلاءامسالاىفةدايزلا

مالسلاهيلعهلوقىفةمالاءاهقفبهذىنعملااذهلوالفباقلالاءامسااما.هودلجاف

اديحلملاىتحرمتلابرمتلاوريعشلابريعشلاوربلابربلاوةضفلابةضفلاوبهذلاببهذلا

ىضتقيىنعمةغللاةهجنماوبيصيملفىنرادقفدادزاودازنمف.ءاوسبءاوسديب

ىلاضعبوتابنلاىلاضعبوليكلاىلاضعبومعطلاىلاضعببهذفابرلااهيف
لقثتسافهلالانمذوخامهللاانلوقفهللابنمالكنونمؤملاوهلوقو.تاوقالاونامئالا

ىلعاذهوهللااولاقفرخالاىفامهدحامغدافناماللاىقتلافاهوغلافةزمهلانويوحنلا

ريغهلعجتافصلاهيلعىنبتمساهللامسانالاقنماماوقاقتشالالهابهذم

ءارواموةحيحصلاةفرعملاىنعااهموسربوااهدودحبفرعتامناءامسالاناملعاو

اهنافدودحلااماتايضتقموتاماقمودودحلاوحاةثالثءامساللو.بقللاككلذ

هيفسيلامهنمجرخيالوهنمسيلامهيفلخديالىتحاهبرضحتةفرعممسالاكفرعت
فيلكتللحلصيرصبلابسنؤمبصتنمىمدآناويحانلقهدحامناسناكلوقك

سانجاسانجالارئاسنمازارتحاىمدآانلوقوتاوملانماازارتحلناويحانلوقفابلاغ

نمازارتحارصبلابسنؤمانلوقوعبرالاتاوذنمازارتحابصتنمانلوقوتاناويحلا

ىلعرصتقيناهموسرضعببهركذاماولقعلاطرشبفيلكتللحلصيونجلاوةكئالملا
ناكلذوءامسالاتاماقماماو.دحلاكرصحلالكرصحيملوفاصيالاهذهضعب

مظعابرلاوبرلاكلوقنممظعاكلوقوكلملاكلوقنممظعاهلالاكلوقفرعت

دبعلاودبعلاكلوقنممظعانبالاونبالاكلوقنممظعابالاوبالاكلوقنم
.ةميهبلاكلوقنممظعا

دوجولاهلنمهلالاواهنمضتتىتلااهيناعمةفرعمفءامسالاتايضتقماماو

دلولاهلنمبالاوديبعلاولاملاهلنمبرلاوةيعرلاودنجلاهلنمكلملاوداجيالاو

كلملاوعرتخملاوههلالاكلوقريسفتلاوىلوملاهلنمدبعلاوبالاهلنمدلولاو

ىلعكهبنيوسوسملادبعلاوعرفلانبالاولصالابالاوحلصملابرلاورهاقلا
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بيترتلااذهىلاىرتالااهرخآىلاسانلابربذوعادقلجوزعهللالوقاذه

بيترتءامسالا.هذه.ىناعمنممهلمهفنيلبابلالا.ىلوأهبطاخىذلابيجعلا

عارتخالاوعرتخملاوهلجوزع.هللاناكاذاف.قلاخلا.تافصىلاقرتلاوقئالخلا

هنودنمنافرع:دقفلجوزعهللافرعنمودوجولاىلامدعلانمعادتبالاو

نموناكمثنكيملثودحلاىنعمو،ذوجولاىلامدعلانمجراخعونصمثدحم

هفرصتوهمدقانثودحىضتقافلزيملميدقىلاعتهللاوميدقوهفثودحلالبقناك

هاضرو.هطخسانفالتخاوهتداراانزييمتوهتردقانوردصوهملعانيتاتوهتايحانبف

كلوقىفجردنادقوهناحبسهللانمضتوانركذامعيمجفرعدقفهللافرعنمف

ملاعلاىنعمورداقلاىنعموديرملاىنعموىضارلاوطخاسلاىنعمبطخاسلاهللا

فرعدقفهللاهناهفرعنمودوجوملاىنعموريدقلاىنعموريدقلاوىجحلاىنعمو
ةكئالملامهناودنجلاهلنافرعدقفكلامهناهفرعنموهلقلخلاناوقلخلاهلنا

ىهنلاورمالاوفيلكتلاهلهنافرعدقفبرلاهناهفرعنموبتكلاولسرلاو

كلوقالقعواعرشانقحىفةيضقلاروهظوريصملاهيلاوهدابعىفباقعلاوباوثلاو
برلاوهفراجيالاودوجولانمهوجولالكنمهلنحنفهللاديبعنحنذافهللادبع
نمفعرتخملاوههلالاورهاقلاوهكلملاوحلصملاوهبرلاوفيلكتلابانساسف

قلخلاناملعيملواكلمهفرعنموهفرعيملفهدابعفلكمهنافرعيملوابرهفرع

نموهفرعيملفهتيعرىلاهيهاونوهرماوابةبتكوهرفسلسرلاوءايبنالاناوةيعرهل
هفرعيملفهنوكةجاحلاوزجعلاوهدوجوثودحلاقبسهنافرعيملواهلاهفرع

احيرصتوااحيحصتةرخالاوايندلاهلتقلخامعيمجهللادبعكلوقىفلخددقو

ناعسيالاميفهبهذمىفرقصلانبنازعداراىنعملااذهلعلواليصوتواليصفتو

هللاوليصفتلاعقيملامكلذهعسوةلمجهلككلذىنعمةلمجلابقطننمهدنع

نمهلعهللالوسرلوقهديؤيواذهققحيو.ناعتسملاهللاوكلذىفهبهذمبملعا
ثودحلاتافصثالثبفرتعيناهسفنلدبعلاةفرعموهبرفرعهسفنفرع

ىلادصقىلاعتبرلاناىلعوهناحبسىرابلاقحىفاهيفنيوةجاحلاوزجعلاو
ىلاهدابعلمكيملوفيرعتلاىلااهيفراشاوفيقوتلابالإفرعتالىتلالمجلا
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دقنوكيناهتافصنمةفصبىلاعتهللفرتعانمىسعولعلفةلمجلانمضتم

ناركنانمواهلكاهركنادقفهتافصنمةفصركنانمناامكاهلكاهبفرتعا

قلخناهلرقانموقلخلاعيمجركنادقفقلخلااذهقلخلجوزعهللانوكي

قلخلاعيمجركنادقفادحاوامسجركنانملبقلخلاعيمجبهلرقادقفقلخلا

انعطاوانعمسهلوقاماوقلخلاعيمجقلخبرقاهنادحاومسجبهلرقانملعلو

ناكنمفهتابجاوعيمجبىلومللفارتعااذهفناعذالاةعاطلاولوبقلاعمسلاف

انبركنارفغاولاقاذهباوعاطااملفهللانيدبفوموهللاىلووهفةفصلاهذهب

مهتانسحبمهازاجومهتايسمهلرفغفريصملاباونقياوةرفغملااوبلطفريصملاكيلاو

ةقاحلاوةعراقلاوةمايقلاهريثكءامساريصمللو.ايفحمهبوايلومهلناكو

فرعنموةنجلابةازاجملاءامسالاهذهنمضتمورشنلاورشحلاوةماطلاوةخاصلاو

يبنلاورمالاوفيلكتلادبعلاتايضتقمنالسكعلابرانلاوةنجلالخدهللإدبعهنا

نمورانلانمهللابذوعنرانلاوةنجلااهترمتوباقعلاوباوثلاوةيصعملاوةعاطلاو
ةيدوبعلاوةيهولالاةفرعمدبعللحصيكلذدنعفالواانمدقامةيهولالاتابجاو

.لاملاولاحلاو

نافةروسلارخآىلااهعسوالااسفنهللافلكيالهلوقىهوةيناثلاةيالاامو

ةرفغملاهولاسمهنالهنودفصولارصقيامةمالاهذهلئاضفاهيفجردادقىلاعتهللا

هللانانورسفملالاقوهيناثلاةيآلاىفامنومضمبمهيلعلضفتوىلوالاةيالاىف

هلاسنملمركلابفوموهونيلئاقلاقدصاوهوهولاسمهناهسفننعىكحىلاعت

نحلنمدبالاولاقفهبىضريفيكفموللانعهدابعىهندقولأسيملنملو
مكبابحرمابحرممهللوقيناباطخلانحلوباوصلاوهوباوجلادروباطخلا

برلامهلعاطفةرفغملالهامتناوىوقتلالهاانافىتنجىفىناريجوىتبحامتنا

اهعسوالااسفنهللافلكياللاقومهرشبفهولاسامملضفابةيناثلاةيالاىفىلاعت

مهرشبفةرفغملادعبرشعلالالخلاهذهبمهفعسافتبستكااماهيلعوتبسكاماهل

داهجلامهفلكملليقنافمهعسونعجرخاموهوهبمهلةقاطالاممهفلكيالنا

دالبلاىفمظعلاداسفلاوهوليباهىفليباقهنسوليئارساونبهنمبرهىذلا
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ةيلهاجلاىفمهتاداعنمناكنيذلااذهادتبممهنيذلابرعلاناهلليقدابعلاو

هللالوسرلاقىتحمهبسحومهبسنومهبسكوهوشراقتلاوشراهتلامهعينصو
ةذلمهلراصثيحداهجلاهللامهفلكففويسلالالظتحتقزرلعجهكي

ىعسلاوايندلابلطاوراتخالفيلكتلاىفسانلاريخولوةعينصوةفرحوةعيبطو
نعةجراخبرعللةعدلاوةحارلاىفهعسودحالكنكلونيبلاءاقشلاوهواهل

.اهبمهلةقاطالومهعسو

رانةوذجءاملاىفبلطتماهعابطدضمايالافلكمو

رادلاءانفىفىحنافرخىارولةمالحلابيذلافلكاك

لاتقمهفلكولواوربصفمهسفنالتقليئارساىنبهللافلكنابئاجعلانمو
لتقاوفلكولواوعراستفودعلاةاقالمةمالاهذهتفلكواوعراستاممهودع

وأمكسفنااولتقانامهيلعانبتكانأولو»لجوزعهللالاقدقواوردقاممهسفنا

مهرمانيحليئارساىنبىفلاقو«مهنمليلقالاهولعفاممكرايدنماوجرخا

دعوونودعاقانهاهاناالتاقفكبروتنابهذامالسلاهيلعىسوملاولاقفلاتقلاب

اهلهلوقاماورجالاوةبوثملاورصنلاورفظلامهتذلوهىذلاداهجلاىفىلاعتبرلا
لعفانااهنمةميظعةدئافبستكاوبسكتحتوتبستكااماهيلعوتبسكام

هلعفيملآناوهيلابسكوهبسكوهلاعفانمناسنالاىلابسنيامىضتقيهتروصو

هرجاىفهلبوسحمفبسكقفاونزولكواهركواعوطكلذنمىرجامو

لكفتافوتاموشاعومانوبرشولكاودعقوماقوبسكولعفولمعهلوقل

هللىتامموىايحموىكسنوىتالصنالقةلوقليلدبارخذوارجاهلبوسحماذه
بسكاموهلامهنعىنغاامبتوبهلىلااديتبتلاقوهلكيرشالنيملاعلابر

رجحلاببهىباىنبةموصخلدعقنيحسابعنبالوقليلدبهبسكنمهدلوو
ىبأدالواديريثيبخلابسكلانمىنوكردالاقفمهلجرابهوئطوفاوبثاوتىتح
اميفالامثأيالوهلاعفانمذخؤيالهناىلعلدفتبستكااماهيلعولاقمثبهل

ىفوغللابهللامكذخؤياللجوزعهللالاقاكهبستكاوهدقتعاوهفلكتوهدمعت

ىضتقيبرعلادنعلعتفاو{لكااوددشفناميالامتدقعامبمكذخؤينكلومكناميا
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روجالادمعتيواوفصاوفعتايهنافبسكولعفاماوفلكتلاوةقشملاولاغشالا

رجؤياكهيلعرجؤيوهبسكنمنمؤملالجرلدلواودعاذهلوةمحروهللانمالضف
هذهودلولاديريمكلهللابتكاماوغتباولجوزعهللالوقهنموهبسكرئاس.ىلع
املفةرفغملابباوجلادعبةمالاهذهىلعاهبلجوزعهللانمىتلالاصخرشعلا

انبراولاقفةلادلامهتلمحىفخلافاطلألاوىلجلاميظعلاىفحلافاعسالاىلااورظن
نمنيذلاىلعهتلمحاكارصإانيلعلمحتتالوانبراناطخاوأانيسنناانذخاؤتال

انالومتناانمحراوانلرفغاوانعوفعاوهبانلةقاطالامانلمحتالوانبرانلبق

لاسمايااوقلخينالبقةباجالاملتقبسدقمهونيرفاكلاموقلاىلعانرصناف

هيلعىسوملاقدقوةمالاهذههبتيفخاواوفعسيملفليئارساىنبلهبرىسوم

انلرفغافانيلوتناءاشتنمىدهتوءاشينماهبلضتكلتنتفالاىهنامالسلا

اندهاناةرخالاىفوةنسحانيدلاهذهىفانلبتكاونيرفاغلاريختناوانمحراو

تعسوىتمحروءاشانمهببيصاىباذع»هلاؤسلاباوجلجوزعهللالاقكيلا

انتايابمهنيذلاوةاكزلانوتؤيونوقتينيذللاهبتكاسفءىشلك

ةاروتلاىفمهدنعابوتكمهنودجيىذلاىمألاىبنلالوسرلانوعبتينيذلانونمؤي
انيسنناريسفتلالهالاقاناطخاواانيسنناانذخاوتالانبرهلوقاماو«ليجنالاو

رغلاهسفنببجعملارمغلالهاجلافكنتسيامبرواندمعتذااناطخاواانكرتىا

ىلامولعملابرعلاناسلكرتولوقعملانمجورخاذهنالوقيفريسفتلااذهنع

هنمءىزهتستاهنونفىفدقفتيوةعيرشلاسراميملنمناىلبليلاضالاوءاوهالا
ملوهلقعاهغلبيملاميفملحلابابراومولعلالودعىلاةعيقولابقلسوةعيبطلا
نحنوهليواتمهتأياملوهملعباوطيحيملامباوبذكلبلهجامءرملاودعوهملعهطبضي
ناسلمهنيذلاريسفتلالهاناملعاو.هللاءاشنإاذهلثمىفءاطغلافشكن

دحاىلاليمبىهوادقةعيرشلاسافناىلااورظننايبتلاونايبلاةالوونآرقلا

مكبديريالورسيلامكبهللاديريلجوزعهللالاقرسعلانودرسيلاوهونيبناجلا
مكلبقنمنيذلاننسمكيدهيومكلنيبيلهللاديري»لئاقنمزعلاقورسعلا
نوعبتينيذلاديريومكيلعبوتيناديريهللاومكحملعهللاومكيلعبوتيو

«افيعضناسنالاقلخومكنعففخيناهللاديرياميظعاليماوليمتناتاوهشلا
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ىلعناروثاملاربخلاوامهرسياراتخاالانيرمانيبريخامهكلعهللالوسرناكدقو

ةفياسملاىفرصقلاةالصدجنانالاقفهنعهللاىضرباطخلانبرمعلاسةيمانبا

دنللهللالوسرتلاسفهنمتبجعتاممتبجعترمعهللاقفرفاسملارصقدجنالو

رفسلاةدباكمنمرثكااهيفسيلورمعايهللاةصخرلبقتالالاقفكلذنع

هتماحالصىفبغارهكلعهللالوسرواورصقوودعلاةدباكمىلعاهوساقف

هركيورغرغتيناىلابيرقنمنوبوتينيدلاىفبهذىتحاهيلعفيفختلاو

الوعطقاضرأالتبنملاديريةحقجلاريسلارشلاقوةينابهرلاونيدلاىفعطنتلا

مكءاجدقلىلاعتهللالزنامهيلعهصرحومهيلعهتمحرومهبهتفارلوىقباارهظ

نافميحرفوءعرنينمؤملابمكيلعصيرحمتنعامهيلعزيزعمكسفنانملوسر
اهرهاظ"مظعلاشرعلابروهوتلكوتهيلعوهالاهلاالهللاىبسحلقفاولوت

ةيالاونينمؤملاباتعىفىلوالاةيالافهحدقاهلالخىفوهحنماهنطابوهحدم

عطقنمىلاخبخبيلعهللالوسرلاهيفىتلاةحدملاامانيرفاكلابيناتىفىرخالا

هيلعميهارباىلانمحرلاليلخبسنلامركاىلاهازعفمكسفنانملاقامكسفنلا
ليمجلاحفصلابهللاءايلوالةمحرلاوةفارلابهبمتخفهللالهابسحلامظعاومالسلا

زيزعلاقممابسنوابسحواملحواملعحدملامظعاهذهفهللاءادعالليلجلاوفعلاو

مهتنعيامهيلعزعيمهعناصمىفجزدلاىلعأهذهمكيلعصيرحمتنعامهيلع

الاهتلاحهذهتناكنميفنينمؤملاىلاعتبرلابتاعفمهتحلصمهيفاميفصرحنو

هنووقيلبتانبلاونيينلابوتاهمالاوءابآلابهنودفيلبهسفننعمهسفناباوبغري

نمدعبنوبيجتسيسيلفرافكلابينأتاماوهنروقويوهنورزعيوحاورالاوجهنملاب

نيلاوامحربرقاوافنكاطواومكحالصاىفسانلاصرحاومكسفنانموه

ىفونوديرتدمحمريغالوسراكلذكونوديرتهللاريغهلأةكيفألقاوةكيرع
ابيقربيسحلامعنهللاىبسحلقفاولوتنافلاقنيحةربعمهىرخالاةيآلاهذه

ىبسحلقلاقنيحمهتباجانمالدببيصنلاوظحلاهلهللارفوادقفهحنملااماو

ملىوصقلاةياغلابناكهللاوهوربكالاظحلابلاقورفوالامهسلابرثاتسانمفهللا
نافهحدقلااماوحنملامظعااذهفةجردهللاءاروسيلوهنودةجردىلاعتهللاهلكي

لابتهالابهنعىلاعتهللافصيملامهتمابلبتهاوهموقىلاهتيمحبلامكلتدمحم
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ملنامهراثآىلعكسفنعخابكلعللاقفهللاهفصوثيحةرهاظهتيمحفهرماب

ءاشينمىدهيهللانكلوتببحانمىدهتالكنالاقوافساثيدحلااذهباونمؤي

ةتكنلاهذهىلاةريصبلانيعبءاملعلارظناملفتارسحمهيلعكسفنبهذنتالو

كلاهملانممهتمالسىفبغرودابعلاحالصىفىعسنمنوعىفىلاعتهللانا

هوعرشفدابعللعفناوهامىلااودمعهبسخىفراصوهقحنمهلضمغأداسفلاو

مهعبتنملاىضقورمالامهيلاضوفدقىلاعتهللاوهيلا.اوبهذوهباوضقفداعمللانيد

نيذلاىلاىرتالاهولعفامكبرءاشيولورزولاورصالامهنعطحورجالاب
مهترصنىفىلاعتبرلاعجرفنوكرشملامهتبانيحمارحلارهشلاةمرحاولحتسا

هللاليبسنعدصوريبكهيفلاتقلقهيفلاتقمارحلارهشلانعكلنولاسي»لاقف

مث«لتقلانمربكاةنتفلاوهللادنعربكاهنمهلهاجارخاومارحلادجسملاوهبرفكو

لضفلاولوألتأيالو»لاقومالسالالهاةمرحبرهشلاةمرحخسنىلاعتهللانا

اوفعيلوهللاليبسىفنيرجاهملاونيكاسملاوىبرقلاىلوأاوتؤيناةعسلاومكنم
.«ميحرروفغهللاومكلهللارفغينانوبحتالااوحفصيلو

انلمحتالوانبرانلبقنمنيذلاىلعهتلمحلمكارصإانيلعلمحتالوهلوقاماو
مهسفنالتقمهفلكناانلبقناكنملىلاعتهللاهفلكىذلالصالاوهبانلةقاطالام

نودةياغبالومهسفنانمضوعبالومهحاورانودءىشبضريملوبنذلادنع
نيبامناتشنانجلاصالخاوناسللاقطنبهمركوهلضفبانعضرفتوملاولتقلا

ةقاطالامانلمحتالوهلوقومدلاكفسو.لتقلانماضوعمعناراوفولوقلاولتقلا
سوفنلااهفاعتولوقعلااهنمفناتليئارساىنباهفلكىتلارومالاىهوهبانل
سارعالاىفءاسنلارومامهلعرشواوماحفلاتقلاولتقلاىفلاجرلارومابمهالتبا

بعللثمنامرلاونيجارعلاقيلعتودايعالاىفسئارعلاناينببمهرمااوباطفمتاملاو

اوسحتناوريمخلاوتيزلااوبناجوريطفلالكارطفلاديعىفاولمعتساونايبصلا
ماحتقاىفاورخسوسافنلاوضيحملاىفءاسنلاكىتوملامهحاورامهجورخدنع

حئابذلاىفمهلوةليلوامويهيلعتزاجنملوماياةعبسبورغلاوقورشلادنعهايمل
نعمهبفنايناةمالاهذهتلأسفلوقعالولافطالالوقعبالاحلصتالروما

لتقلاولامكلاوةورملاىوذلاجرلاروماىلإةورمالواهيفةمركمالىتلارومالا

-١٢٣-



روناورهظيلدالبلاودابعلاىلعءاليتساولاومالاوسوفنلاةحابتساولاتقلاو

ةلمتحماهنامهلوقعنمملعاملىلاعتهللامهفعسافداسفلااوئفطيوداشرلاوحلاصملا

وفعلافانمحراوانلرفغاوانعفعاواولاقمثمهفعسافهولاسفهنملضفافكلذل

بونذلاانيلعرتساىاانلرفغافالاورئاالوربخهلنوكيالىتحبنذلارثاوحم

ءادهشلاوممالارخامهمهلعجوةمالكراوعنعفشكذالعفدقفبويعلاو
هللالدبيكئلوافلاقدقوتانسحانتايسلدبىاانمحراوةمايقلامويمهيلع

مهسفناىلعءادتقالااولأساملوانيرفاكلاموقلاىلعانرصناوتانسحمهتآيس

نسحوايندلاباونهللامهاتافنيدلا.مويىلانيرفاكلامهودعىلعشمهئاوهاو

ناناطيشلاةساياةمالاهذهتبستحادقونينسحملابحيهللاوةرخالاباو

تارقحملابمكنمىضرنكلو.مكنارهظنيبدبعيناناطيشلاسئيدقاهيبناودبعي

قدصوهلاوقابهنامياققحنمتامركملاوتاراشبلاهذههلىذلانمؤملاةفصو

الااهلخديالةنجلاناملعاوهيلااوبوتمثمكبراورفغتساناولجوزعهللالاق

ائيسرخاواحلاصالمعاوطلخنيذلااماوايركزنبىيحيالخامبنذبحاص

ركذانيصقتاذافنيرفاكلاموقلاىلعانرصنافهلوقاماونودلاخاهيفمهةنجلاىفف

سانلافالتخاونيرفاكلاورفكلاانهانهاضياركذنلو{هلوصفوهلوصاوناميالا

امهوناميالاضيقنرفكلاناباوصللقفوملاهللاولوقنفهيلعدمتعنىذلاانبهذمو

رتسلاةغللاىفرفكلا:الصاوالعفواداقتعاوالوقناعقيدقونايعرشنامسا

ركشلارفكلادضوةمعنلاىلوىلااداسفتساوادوحجعرشلاىفعقيوةيطغتلاو
ناميالاناانلقولواروفكاماواركاشامإلجوزعهللالاقرفكلاركشلادضو

ضعببنونمؤتالجوزعهللالوقليلدباغياسناكلناميالادضرفكلاورفكلادض
هيفاوفلتخاواقطنوااداقتعارفكلاعرشلاىفتبثذقوضعببنورفكتوباتكلا

دضديحوتلاوديحوتلاوهناميالاةئجرملاتلاقالواناميالانمانركذىذلاكالعف

رفكالةيردقلاتلاقوالفلامعالااماونانجلاىفوناسللاىفالاكرشالوكرشلا

ىفونانجلاىفالارفكالةعيشلاتلاقكلذكوةئجرملاكنانجلاوناسللاىفالا

ةعاطوهبهللارماامعيمجناميالااولاقونامالاىفءالؤهاوفلاخمهناريغناسللا
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ناميالاناةقراملاتلاقوداقتعالاولاوقالاولاعفالاىقناميالااوتبثافناميااهلكهللا

رفكلكوةيصعمنمهنعهللاىهنامعيمجرفكلاناوهتعاطنمهبهللارماامعيمج
ارارقاةثالثلاىناعملانمعقيناميالاناقحلالهالاقورفككرشةلكوكرش

اقطناعيمجامهيفعقياضيارفكلاناوناكرالابالمعونانجلاباداقتعاوناسللاب

اماعبرالاقرفلاهذهنمةقرفلكىقتسمهللاءاشناركذننحنوالعفواداقتعاو

ةغدلاولابتهالاةلقوةعسلاوصخرلاوةعدلاوةحارلالبقنماوبيصأامنافةئجرملا

اهانعملقعاواهاضتقمباومستوهنمةطخلوابنيدلانماوعنقوهمعملاوزازتعالاو

دقلاقوادارطالماكامويهرامحىلعلحرفدالبلاىصقانمجحلاديريىذلاك

نيبقرفلاامنمؤمىريغونمؤماناتججحدقلاقوهدالبىلاعجروتبجو

لثملامهلبرضنيحىلازغلاقدصدقوامسجنمؤموامسانمؤمتاهيهفنينمؤملا
ىلعكلضفامفةرجشتناوةرجشاناعرقلاةرجشتلاقذاربونصلاةرجشب

كيلعتبهاذاىتحىلهماكنبلغاللوقتوربونصلاةرجشاهبواجتناقيقحف
ماكتحتسرفانيملعتكلانهفرارفصالاكارعولوبذلاكارتعاوفيرخلاحاير

رامدلاوكالهلاكيلعىتايورابدلابنيزوفتكلذدنعفراهنماكيلعزاجليلأرامح

ناملعالجوزعهللاىلعاوبسننيحمهنمبجعلاوراجشالاةيمسانمنينيرثنتف
ىلعواناميامهتدازهتايامهيلعتيلتاذاومهبولقتلجوهتلاركذاذانيذلانينمؤملا

وتيمهبر ىلعموقلاءالؤهلوعفنوقفنيمهانقزرامموةالصلانوميقينيذلانولك
مهتدازهتايامهيلعتيلتاذاومهبولقتزامشاهدحوهللاركذاذانيذلانينمؤملانا

تاوهشلااوعبتاوةالصلااوعاضاونولوعيهللاىصاعمىلعومهسجرىلااسجر
نينمؤملانمنوكيناىضرنملاسؤبفابذكهللادنعواقحمهدنعنونمؤملاءالؤهف

مهوانمآاولوقينااوكرتيناسانلابسحاملالجوزعهللالوقلفغاوابذك

نيبذاكلانملعيلواوقدصنيذلاهللانملعيلفمهلبقنمنيذلاانتفدقلونونتفيال

ءاجرلاوفوخلاةدئافهباولطبافرارقالارهاظبزازتعالاىلعقيرفلااذهلوعو

و رارتغالاونمالالاقعاوقلطاورابتعالاوةاجنلاوراكدالاوةمالسلاليبساولطع
هولعجفنورساخلاموقلاالاهللاركمنمأيالفنورتفياوناكاممهنيدىفمهرغو

قحلاريغبنيبنلاعيمجوهللامرحىتلاسفنلالتقوقرسوانزولوانمؤمهرارقإب
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لكاواهدجسملطعوةنيدملابزخواهجات.ذخاواهجاترقرسوةبعكلامدهو

لدبوانغنيملسملالاوماىفةمينغلاوءىبسلاووزغلاذختاواملظىف:ىماتيلالاوما

و:امشغهنيدلذبوأهللاماكحا املعوةفرعمرويكلاقدورومخلابرشواملظ

هنادحأأوبتمهللاتيبذختاوتامرحلاكاهتناوةاكزلاعنموتاولصلاليطغتدغب

1.هنامدنأوبمو

.نيعمجاهلهاونيعللانيدلااذهبزذقاهنامزديحورشلانونفىفو

قورمىلاعتهللانيدنماوقرممهنايلعهللالوسرمهفصوامكفةقراملااماو

اومنغواوبسفنينمؤملاىفهولمعتساونيكرشملاىفوزغلااولطعفةيمرلانممهسلا

هللالوسرلوقمهبسحوجورخلاىفسانلاىلعاودشوجورفلااوحابتساواولتقو

بيرمكشىفناكاذاقرفلابيصنالابيصننيدلاىفمهسيلناولت

اصوصخةمالاهذهنمدابعلاىلعداهجلابتكىلاعتهللانالاضيامهمهتافاو

لتدمحمهيبنناسلىلعهباتكىفداهجلاهبلضفاماوعمساملوممالاةماعنود

طايملاوطايهلاولاضنلاوةنعاطملاولاتقلاولتقلامهنديدوةيلهاجلافمهتداعناكو

نبركبوةعيبراميسالومهتاهمانوطبنمكلذىلعاوغبدوطاطعلاوراجشالاىف

مهبغلبوهومكحاوهوعرقونارقلاعراوقىلااورظنوةفينحىنبوبلغتولئاو
مهبغلبنلعهللالوسرمهفصوامكنآرقللهارقاوهللاقلخدبعامهوفوخلا

نامهلىغبنيناكاممالسالالهاىفاولمعتساوةيضقلااوسكعىتحفوخلا

دقةمالاىلااورظنوكرشاهنااهلكةيصعملاىلعاوضقومانصالالهاىفهولمعتسي

نيثيغتسملاثايغاياولاقواوقلفلواوقلوحفاهيفاوضترادقوةيصعملاىفاوبكترا

فاودسفاودابعلافاوثاعفةمينغلاوىبسلاوةميزهلاولاتقلاولتقلامهيلعاوبكرف

الاءىشىلعمهنااوبسحودادسلانعىرقهقلااوعجروداسفلانونفعيمجدالبلا

هللاقلخركذامهوهللاركذمهاسناوناطيشلامهيلعذوحتسانوبذاكلامهمهنا

دقفهلزتعملااماوملعاولهجاوملظاوىشخاوعشخاوموصاودبعاوموقاوهلل
ةلزتعملاهتذفنافديعولاذاقناىفاوفلتخاورفكلاىفهولاقامعيمجىفةئجرملااوقفاو

رصقانبهذمفانيهنمفرفكلابرئابكلالهالاهتيمستىنالاانلقامعيمجىفانوقفاوو
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.هتفلاخمبانرذععطقيوهلهجبنيدتيفغبيملام.افيعضنوكيناانملعنعهملع

كرشلاوهرفكلانامهلوقىفهحماسملاضعبةئجرملاتحماسةلزتعملاناملعاو

لهاىفمهلوقامةلزتعملاتلاسةئجرملانامثقطنلاوداقتعالاىفالارفكالو

مهاولاقوديعولاةلزتعملاتذفنافماظعلابونذلاومئارجلاورئابكلالهاوقوسفلا

عاضةئجرملاتحاصنوجرخماهنممهالونوتوميالنودلخمنودلاخرانلاىف

لاقذاناطيشلالثمكمكيلعانلوعومكلوقبانقثودقفرايدلامكيلعفرامذلا

ىلااوعجرفنيملاعلابرهللافاخاىناكنمءىربىنالاقرفكاملفرفكاناسنالل

ىفطقسوايبننيعبسناسلىلعنينعالتملاىتايردقلاىفمكؤاجراماولافقمهسفنا

مثنيلاضاموقانكولوانلرفغيوانبرانمحريساولاقواولضدقمهناوارومهيديا

نمجورخلابنيعللاسيلبامهيلعحتفىتحنوددرتيمهبيرىفمهفمهبولقتباترا
قاحوملعلانممهدنعامباوحرففنانجلاىفلوخدلاوناوهلاوىزخلادعبنارينلا

ةعافشنممهسيوةيردقلاومهاعيمجهللامهنعلامرمالونوئزهتسيهباوناكاممهب

امهوامهمساناوعمطافىتعافشامهلانتالةمانمناتفئاطلاقفمالسلاهيلعهلوسر

هللالوسرلاقءايبناللامهررضومماللامهتفاونيتفئاطلاركذااناوةئجرملاوةيردقلا

ترظناملةئجرملاناكلذوايبننيعبسناسلىلعناتنوعلمىتمانمناتفئاطلع
هللاالاهلاالناةداهشمهئاعدحاتفمومالسالاوناميالاىلاممالاهوعدتءايبنالا

اميفاوحماستواهيلعاورصتقاباوثلانمليزجلاةملكلاهذهىلعءايبنالاتدعوو

ررضلاءايبنالاىلعاولخدافتايسلاوىصاعملاباكتراوتاعاطلالامعانماهادع

نمايالفنمالااولمعتساوىلاعتهللانمفوخلاوداقتعالااذهباولطباومهمماىف

وهاذهفىصاعملاىلعمهلهاستىفمالكلاحدقتدقونورساخلاموقلاالاهللاركم

اهعئارشىلاتعداملكءايبنالانافةيردقلااماءايبنالاهبمهتنعلىذلاررضلا

نممهنموانلقاكةئجرملابهذمىلعرصتقانممهنمفباجانمممالانمباجا

ىصاعملابلتجاوهدهجىرجيوتاعاطلانماحلاصلمعوباناوباجا

ةئجرملاةقيرطىلاهوعديسيلباناكدقوتاجردلاىصقاكلذنمغلبوتايسلاو
عطقهعاطلالمعىفجلوجلادقنيعللاسيلباهاراذافةيصعملاليبسهللهسيو
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ىففذقواوبستحيملثيحنمهيوذوهاتاوةئجرملاهبىتاىذلاهجولاريغبهماما

اهجرخاواهربدواهردقهناوهقلخاهنالاعفالاهذهبلجوزعهللمتررقانامهبولق

وهركوااوبحأاميفدابعلاىلعاهمكحىرجاواهاشناودوجولاىلامدعلانم

ىلارمالاولمعلاميففاهركواعوطهللامكحمكيلعىرجوارفصاهنممتجرخا

ملظلاىلامكهلامتبسنبهذملااذهعمولمعمريغىفاولمعالجالابرلا

متبسننامثمكبذعومكبلعفهومتلعجنيحناتهبلاومالاىلاهومترزعوناودعلاو
ةرملاىفهنممطاومظعاحدقلاناكمكالوماهومتبلسومكحاوراىلامكلاعفا

كانهفةلزنمنيتاهنيبسيلوةردقلاىفهدادناوقلخلاىف،اكرشمترصذاىلوالا

اوقرتفاانهاهفحضافلاحصانلادبعلااذهلوقدنعحلاطلاحلاصلاقيرفلابذبذت

املبحلولامشلاتاذمهبتبهذىرخاوراسيلاتاذمهببهذةقرفنيتقرف

قلاخاملسيلومهلاعفاةحلامهنااوغمزاواومعزفراسيلالهاامافلالضلاىليبس

مهريغىلابنذلاةلاحاوبستكاواولعفواولمعامماوقفنافلامشلالهااماومهريغ

اوزجعورشلاجحلجاوماوردقلارحبىفناقيرفلاضاخفمهسفنالةرذعملاراهظاو
لهالىطسولاةقيرطلااولخاواومصواومعفرصبلاعاوناورظنلاحيحصنع
رفظلاورصبلاورتسلاليمجبهللادمحباوزاففردقلارسبنينقوملارثالاعابتاوريخلا

طارصىلاءاشينمىدهيهللاوةقيرطىلااوعديوهتلكاشىلعلمعيلكف
.ناعتسملاهللاوقحلالهابهذمحاضياىفعرشننحنو.ميقتسم

دقوانركذىتلاةثالثلاهوجولانمعقيرفكلانابدرودقعرشلاناملعا

ىذلاانلوقولاعفالاىفاوفلتخاوناسللاوبلقلانيهجوىلعاهنمةمالاتقبطا

هناىلوالاقرفلاتلاقامكالةمعنلارفكوهورفكاهلكرئابكلاناهيلعدمتعن

رتسلاوهبرعلاناسلىفرفكلاناكلذىلعانليلدوناسللاوبلقلاىلعروصقم
:ديبللاقكرفجكدقفهيلعكمعنوكناسحاوكلمحرتسنمفةيطغتلاو

اهمامغموجنلارفكةليلىفارتاوتماهنتمةقيرطولعي

هلتمهلاومالظلافصيلاقو

رفاكىفاهنييممءاكذتقلاامدعباديترالقثاوركذتف
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سراوفلاةرتنعلاقوارفاكليللاىمسفليللابترتتساسمشلاديري

معنملاسفنلةثبخمنرفكلاوىتمغنركاشريغارمعتئبن
هجوىأىلعفةمعنلاىلوىلاداسفتسالاودوحجلاعرشلاىفاضيارفكلاو

رفكرفكهنيميبءىجنتسانميفاولاقىتحولاعفالاىفرفكلاناىضتقتةغللاف

عاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللولجوزعهللالاقعرشلااماونيملاةمعن

ىنغهللانعةبغرجحلاكرتنموىانيملاعلانعىنغهللانافرفكنمواليبسهيلا

رهاظلانعباهذاذهولاعفلانودرارقالاوقيدصتلاونامالاىلاهباوبهذوهنع
هجوالاىفةيآلامومعىلعنحنونايبريغبمومعلاصيصختوصيصختاالوليلدريغب

مكقاثيمانذخا»ليئارساىنببطاخيلجوزعهللالاقةثالثلا

متنامثنودهشتمتناومتررقامثمكرايدنممكسفنانوجرختالومكءامدنوفكستال

مئالابمهيلعنورهاظتمهرايدنممكنماقيرفنوجرختومكسفنانولتقتالؤه

ضعببنونمؤتفامهجارخامكيلعمرحموهومهودافتىراسامكوتايناوناودعلاو
مهرارقااهيفاوفلاخىتلالاعفالاهذهبرفكلامهلتبثاف«ضعببنورفكتوباتكلا

مهرارقإدختاولعفلابمهرفكافمهجارخامهيلعمرحفمارحهنامهتداهشو

هللالوسرلاقوالعفاورفكوارارقااونمآمهنامهربخافةجحمهيلعمهتداهشو
هللالوسرلاقورفكةالصلاكرتنملاقوةالصلاكرترفكلاودبعلانيب

مالسلاهيلعلاقوحراوجلالاعفانملاتقلاورفكهلاتقوقوسفنمؤملابسهع
سباحنبعرقالاهللاقنيحجحلاىفلاقورفكاضئاحوااهربدىفةارماىتانم

متردقامتبجوولوتبجولمعنتلقوللاقوةتبضغفدباللماماعلكىنا

وأفمترفكلاذااولعفتملولواهيلع زعهللالوقلقادصمورفكجحلاكرتنابج

هذهىفروهشمروكذمةمعنلارفكونيملاعلانعىنغهللانافرفكنمو.لجو
نمتيارامءاسنللمالسلاهيلعلاقوهيفهللاةمعنرفكدقفهركنانمفةمالا

رانلاىفترظنىنافنقدصتنكنمبابلالاىوذلوقعلبلغانبدولقعتاصقان

ليقنهرفكبلاقهللالوسرايكلذملوليقءاينغالاوءاسنلااهلهارثكاتيارف

نوكتنهادحاىلاىرتالاريشعلانرفكيلاقهلوسروهللابنرفكياهللالوسراي
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تيارامتلاقاهؤوسيامهنمتاراذافاهيلانسحموهواهرهدلوطاهجوزعم

جلاعلمربناثعوىفاتددودوعسمنبالاقتعنصاموىلتلعفامواريخكنم

رفاكلاهللانيعياللاقكلتقياذاهلليقلجعالاتوميىتحهيلعىثخاوىلعىفحي

.ناثعلتقمهغلبنيجةفيذحلوقيوهللانمجورخلابالارفاكهتبثاونمؤملاىلع

لاقفاجرخمهللعجتملكلادهلليقارفاكلتقنمؤموأارفاكلتقرفاكاىردااللاقف

ىتانمهلوقوكرشلانمليقورفكلانمةيلوتلامهلوقواجرخمهللعجيملهللالب

نبرمعلاقولتدمحمىلعلزناامبرفكدقفلوقيامبهقدصفافارعواانهاك
ايغنوقليفوسفتاوهشلااوعبتاوةالصلااوعاضا.لجوزعهلوقىفزيزعلادبع

رفكدقفاهكرتنماماواهتيقاومواهدودحاوعيضىأاهوعاضالاقباتنمالا

ةملكنعمهلوقعترصقورئابكلالهاىفنيملسملااوقفاونيذلاةلزتعملااماف

اماومهبسحفاولهاجتدقةمعنلارفكبمهتفرعمدعبرافكمهنااولوقيناةدحاو

محتقاوفيعضرصببرظنتوثبملاشارفلاكاهناوالبقةحارلااولمعتساةئجرملا

جورخلابمهلىنأولوخدلاباورصقوجورخلاىلعاولوعدقمهوايضلاهباسحرانلا
مالظبانااموىدللوقلالدبيامديعولابمكيلاتمدقواومصتختاللاقنمدنع

ىفةبغرلاباهوجزمفةداهزلاوةدابعلانيباوعمجحيرمرماىفمهفةقراملااماوديبعلل

ىلعدعبنوملسملاولهجلاولتقلابامهوباشفملحلاوملعلاوءامدلاكفسوايندلا

طسوالاطمنلااوكلسوىطسولاةقيرطلاباوذخاقيفوتلانمهللامهقزرامومهاده

نمهيلعفقونمفهيلعىلمملاوهبتاكهللامحرمالسلاواهطاسوأرومالااريخو

هلأسنهاياوللزلاواياطخلاعيمجنمامهلرفغتسيوامهلءاعدلاىفدهتجيلفناوخالا

هديدستوهديياتوهقيفوتوهنمبوهلوطوهدوجوهنمبةبوحلانمريهطتلاوةبوتلا
.نييبنلامتاخىلعةالصلاونيملاعلابرهللدمحلاوهملعوهنوعو
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هناحبسىرابلاةفصىفمهبهاذمىفةيرعشالاىلعدرلا

ىرجامىلتركذكناكدياوكقفووكدشراوهللاكزعاىحاايملعا

ىلاعتهللاتافصرماونارقلاقلخىفهيرعشالانمبدالالهاضعبعممكضعبل
لابلالوغشماناوكباتكىنفداصفكلذحرشىنلاستتبتكوىنسحلاهئامساو

ناوالااذهىلاباوجلاريخاتبجواىذلاببسلاوهولايعلاضرمبلاحلالتخم

تاذىفحدقللضرعتلاامهدحأنيرمأبرظحملئاسملاهذهىفمالكلانأاميس

ذاةيرورضةعفادةجاحامريغنمىنسحلاهئامساوايلعلاهتافصوهناحبسىرابلا

قطنتنابفيكفهتقيقحىلعماهوالاعقتناهناحبسىرابلالالجهنكرذعتي

اهيلعصنىتلاهئامسابهركذنمهيفانحمسامالولوقبغتوعستوقطنتفةنسلالا
ديبعلاوءانبالانممهراطخاةلقىلعسانلاحمستسيدقواهنعرصقىتلاهتافصبو

ةيانكنكلمهئامسابةهفاشمءافكالاوةداسلاوءاربكلاوءابالاركذديدنلاوماوعلاو

نموىخاايرافكلانموهالومناكاذايالومايدبعلانموهاباناكاذاتبااي

نانعلجوريصبلاعيمسلاوهوءىشهلثمكسيلنمبفيكفىديسايةماعلا
لاعناسلبلوقيوقطنيفهركشلضرعتيواهركذبنسلالاحوبتناءىشههبشي
ىنغلامحرلافوعرلاالولةيانكالهمساباذكهميحراينمحرايهللاايلاخبلقو

ىفرثؤتالذإىولبلابقلعتياميفىودجلاةليلقلئاسملاهذهناىناثلاميركلا
ىتلابولقلاىفلجوزعهللاركذلصحيدقوتامرحلاكلتىفعفنتالوتادابعلا

نمدنعهركذنعنسلالاسرختوتارطخلالقابهناحبسىرابلارظنعقومىه
رطخلاهجولااذهىفقدشتلاوقيهفتلانودتوربجلاوتوكلملاىلعاعساوفرشا
ملاذاوىنفعيالاميفغاسوىنعيالاميفضئاخهيفضئاخلاناكفررضلامظعلا

هللابالاةوقالولوحالولوقاىنافلاقملاىفعورشلانمدبالولاؤسلانعىفعي

.لاعتملاريبكلامظعلاىلعلا

ىرابلاانلقانااهلوانطاومةرشعىفمهعمانفلتخادقةيرعشالاناملعا

اولاقفاهبفصويىتلاتافصلارئاسوةدارالاوةردقلاوملعلابفصويهناحبس
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ةردقلاوةفصالىنعممهدنعوسوةفصاندنعملعلافتافصبتسيلوناعماهنا

تافصبتسيلتافصلارئاسوةدارالاكلذكوةفصتسيلمهدنعوةفصاندنع

ىتلاىناعملاهذهىلعاوقلطامهناىناثلاو.فصولاىهمهدنعةفصلافناعماهنكل

.نيبلااهنيبرياغتلااوبجواولجوزعهللرايغااهنااهوركذ
ريغىنعمكانهسيللوقننحنوةميدقىهوهللاريغناعماهبوتبثامهناثلاثلا

ناكملعلابفاهبافوصومهللاناكىناعملاهذهىضتقمبناىلاعتهللاعمميدقالوهللا

ةدارابداراوةردقبردقوملعبملعواديرمناكةدارالابوارداقناكةردقلابواملاع

ةمئاقناعماهبهوفصوىتلاىناعملاهذه.ناسماخلاوعبارلامدقتدقوةايحبىيحو

سارلاونيديلاوهجولابهوفصومهناسداسلاو.هناحبسىرابلاتاذتاذلاب

قرخوليملاوءاوتسالاومدقلاوقاسلاوةضيغلاونميلاوةسلجلاوبنجلاونينيعلاو
ىناعملانممالكلاناعباسلاو.رونالارونملاهناورمقالارامحلابوكروبجحلا

يبنلاورمالانانماثلاو.هبلزيملهناحبسهتاذبمئاقوهواهباهوفصوىتلا
كلذكلزيملهتاذبنامئاقوامهبهوفصوىتلاىناعملانممالكلاىفنيجردنلملا

ىتلاىناعملانمةلزنملاهللابتكرئاسونآرقلاناعساتلاو.كلذنعهللاىلاعتو

لضفلاوناسحالاولدعلانارشاعلاوهناحبسكلذبلزيملهتاذىفاهبفصوي

.هثدحمهلاعفااهنكلهتافصماعنالاونملاو

لصف

الصفالدعونيرظانملانيبالصاواسالئاسملاهذهنيبنوكتةمدقمنمدبالو

ريغةغلبهسفندرفيملهناحبسىرابلاناىلعقافتالاعقيناامهدحانيفلتخملانيب

هبنذأيملامهناحبسىرابلاىلعقلطيالناىناثلاو.اننيباهانلمعتساىتلاانتغل

هلثمكسيللجوزعهللاناىلعمهونحنانقافتاللقعلاهليحيىنعمواعرشلا
رواحتلاورظانتلااهبعقيىتلاناسللاةاعارمثلاثلاو.ريصبلاعيمسلاوهوىش

حضتينااهدحارخأةثالثثالثلاعمونيفلتخملانيبنايبلااهبعقيونيقيرفلانيب

ناىناثلانيلوحألاكاريصيالئلامسروادحلصحيفنارظانملاهداراىذلاىنعملا
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واايرورضاملعلصحيفانايبوةقيقححيحصلاناهربلاىلاامهنمقحمالوقدنسي
ثلاثلاوايوغلالطابناكعبرالاهذهنمنماوبانافايوغلواايعرشواايلقع

.رضحنمعيمجنمرفكاذاراصتنالاورهباذاهلناعذالاورهظاذاقحلابرارقالا

لصف

ههيبشتوهئامساوهتافصوهناحبسىرابلاىفاهبهاذمتنبةيرعشالاناملعا

ىناوراذتعالاىلعراثعلادعبتلوعولكشملاىلاحضاولانمبورهلاىلعهقلخب

نلولقاعاذهبىضرينلفءاينغاهنعمهوءالبللاوضرعتوراصتنالادعبهبمهل

هيزنتىلعمهونحنانقفتادقوهنمرذتعياموكايالوالالاقدقولهاجىلعىفخي

هلكيرشالهتينادحوبانررقاوهوجولالكنمقلخلاهبشهنعانيفنوهناحبسىرابلا
نااولاقومهتغلمهيلعاوريغومهناسلبرعلاىلعاودسفاناهيفاوطلغاملواف

ةظعلاومسولاىهةمسلاونزولاىهةنزلاودعولاىهةدعلاوفصولاىهةفصلا

فصولاوفوصومللةفصلااوبجواوامهنيبامناسللالهاقرفدقوظعولاىه
ةاحنلانااولاقناباورذتعاواهلاثماىفدعاوللدعولاودوعومللةدعلاوفصاولل

مهنامهنمبجعلاوقئاقحلاىفنحنامناوةقيقحالازاجممهلانلقكلذاوزاجادق

دعوملاوةدوعوملاةيطعلاىهةدعلاكلذكومهريغرضيملومهعفنيملارمانوتاي
هجولاىفرثاةمسلاوظعاولالعفظعولاوظوعوملاةفصةظعلاودعاولالعف

الحلاواهرثاناولالاوضايبلاوداوسلانعاوفنمهناةيناثلاولعافلامساولاو

اضرلاوةدارالاوةردقلاوملعلاوةايحلاوةيملعلاوةيلمعلاعئانصلاواهعيمج

حضاولانماوبرهتافصبتسيلناعماهنكلتافصنوكتنااهلاثماوطخسلاو

لعجنملوقىفىناعمهللااولعجناىفمهتجاحامفدودرملاةلكشملاىلادوهعملا

ىناعملااهيفبكروتاذلاتبثانملوقىفوةيهولولاىهاهعومجمعبسلاتافصلا

نااوفاخوةهولالاداسفنيبوةغللاداسفنيباوعمجةهولالاىهاهتبثاوةعبسلا

لجوزعهللرايغاىناعملاهذهنااولاقوهناحبسىرابلاةينادحومهيلعمهوتي

اوبكترافةميدقاهنااولاقولزتملرايغانوكينازوجيلهوانلقنيبلااهنيبرايغاو
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املفنيابتلاوهكرشلاوددعلانمةيربتللدبالفميدقكافهللاناحبسايمهلانلقو
اءزجهدابعنمهلاولعجدقومهنعىنغيالواوعكعكتشحافتدقمهلوقىلااورظن
دعبةرثكلاىفاولبصحفلبسلامهنيبوانيبتقرفتفنيبمروفكلناسنالانا

ىلاهناحبسىرابلاراقتفااورهظانااذهءالونموةدحولاىفانلصحوةينادحولا

ملعملعلاباولاقواهلاثماوةدارالاوةردقلاوملعلانماهوركذىتلاىناعملاهذه

اديرمنكيملهتداراالولوارداقنكيملهتردقالولواملاعنكيملهملعالولو

ىلاهجاتحمتاذلااولعجوهتاذنعاهوبلسوىناعملاهذهنعىلاعتهراقتفارهظاو

كلذكةردقلاوةايحلابالوةدارالابالوةردقلابفصويالملعلاىلااورظناموريغلا

نماهلدبالاولاقوتاذلاىلااوعجرواوعكعكفةايحلاوةدارالاوملعلابفصوتال

تاذنمىفاعملاهذهلدبالوةدارالاوةردقلاوملعلاوةايحلانمةروكذملاىناعملا

اورفكنيذلامهلوقباوهاضفهلالاوهاهعومجمواهعومجمبىناعملاهذهاهبموقت

ىلاةيونثلاىلامهزواجوةروصلاوىلويهلالهاوهونوكفؤيىنأهللامهلتاقلبقنم
هيمرحلاىلاكبهسوبيلاوهدوربلاوةبوطرلاوةرارحلانمتاسفطسالاباحصا

ىلامهوزواجفسيدستلالهالماكلاددعلاباحصاىلادبرسالاباولاقنيذلا

نملواانلقامىلعهنيثتاذهوةيرشعىنثالاوعيبستلااوغلبيملونيمثتلاوعيبستلا

انغامهبوةعفادةرورضامريغنملكشملاىلاحضاولانمنوبرهيمهناىلاةراشالا

اهوبجواىتلاىناعملاهذهنعانلاسمثنآرقلاىفنيكرشملاكنيضعهولعجينانع

هولحنواحارصماسجالاىفدوجوملاىنعملاب.اوتافاودازاملهناحبسىرابلاعمةمئاق

اميفظافلالانيباوفلاخنيحمهسفناىلعاوسبلواحاربهناحبسىرابلاتاذ

هناحبسىرابلاوىحانمىحلانانوريالومأءىشالنمهبنوتاياممنوشاحتي

ىرابلاناانمدقدقوةمئاقةلاحلاوةلاحةمئاقلاوةدحاوةغللاناانمدقدقوىح

هلوملعانلوملعىرابللواهببطاختنىتلاانتغلريغةغلبهسفندرفيملهناحبس
ناحبسايضارعالالولحانلوىناعملامايقهلوةداراانلوةداراهلوةردقانلوةردق
ىفمهبهذماماواثيدحنوهقفينوداكيالموقلاءالؤهلامفادعاماومظعولهللا
الوبطاخيالفحراوجلابهذمبهذنمامانيهجوىلعفحراوجلاوهيبشتلا
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مظعوربكفههلاهلاخفهحملفهدسجىلاهرصبسكعنافةهلآوحنرصبببتاعي

.نورطسياموملقلاو
قبيملومهتوعداوباجاومهتلوقاوقدصونادلبلاعيمجنمنايمعلاهلباجتساف

نإفمكبرلاوييحتسافلوسرىناومارحلاتيبلاةبعكلاىلابرلاانالوقيناالا

قاوسالافمهعمفلتخينااعقومكلذنمبرقاوبرلاانافاونموتلمتنا

ىلعالامكبرانالوقيوهنوتبثيالوسلاجملاودجاسملامهعمهمضتوهنوفرعيالو

ىلاعتاميمذالواحيبقالاليمجاليلجاميسقاميسونوكيناطرشبهنوركنيالو

ممقاحوملعلانممهدنعامياوحرفموقءالؤهواريبكاولعنولوقيامعهللا

ةوقلاوةمعنلاهناديلانموةوهشلالهانماهلمدقامهزامدقلانموهاجلاهناهجولا

لاثماىفمالكلامفلابواننيعابىرجيملعلانيعلانموهبهومصتعياممصعملانمو

اقيرطاوبحافبرعلااهلقعتاكةحراجلاةرمثوةحراجلااهنابرعلادنعةفورعمهذه

لقاعلاهنعزجعيامبنونجملاملكتيدقلئاقلاقدصدقوهللاةفصاهناالاالاولاق

هواروانيدلهجلااوعرشءالؤهىلاالوءالؤهىلاالكلذنيبنوبذبذمءالؤهف

لثماوحبصافمهنيشميركلابرلا'رهظافمهنيحمهيلعرجىذلاوهفنارقلاو

مهبتطاحاىتلامهتئيسوكلاهملاعيمجمهدروأىذلامهنيداماومهنيبىراصنلا

هللاريغىنعمهوتبثاوقلخلاهنعاوفنفنارقلاىفاوطلغنيحمهتائيطخاهلجانم

مهلوقفةعقواوعقوروثعلالدعبمهلةلاقاالةرثعاورثعفهناحبسىرابلاهبفصوي

هتاذبنامئاقامهبلزيملهناحبسىرابلاامهبفصويناينعمىهنلاورمألانأ

مالكلارئاسنامهلوقىفاوطقسعوقولادعبنماهنممهلرابجناالةعقواوعقوف

مفللونيديللاهيف١وسعتةطقساوطقسفهتاذبماقهناحبسىرابلاهبفصويىنعم

ةدارالاوةردقلاوملعلانمتافصلارئاسنامهلوقىفاوقلزناطوقسلادعبنممش
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اوفداصوةقلزاوقلزافنيبلا:اهنيبةرياغتمىهوهللاريغناعماهناتافصلارئاسو

ىلااوجتلاقالزنالادعبنممثقيحسناكمىفحيرلامهبىوهتاهلرعقالإارئب

راطقالاةدودحمراصبالاةيارماهناتاذلاىفتافصلادعبمهلوقىفراهفرج

نيتبكرلاومدقلاونيلجرلاوقاسلاونيديلاوسأرلاونينيعلاوهجولابةفوصوم
رانىفمهبراهنافراهفرجافشاوفداصفرشبلاتافصرئاسىفعبصالاوبنجلاو

ةئيسبسكنمىلبهلوقىفلجوزعهللاقدصدقفمهبدهعلارخآوهفمنهج
نارقلاىفمهلثماذهنودلاخاهيفمهرانلاباحصاكئلوأفهتئيطخهبتطاحاو

اقحسومكلاحبقمهللوقتدوهيلاناليجنالاوةاروتلاىفمهلثموىلعألالغملاهللو

مهترذعتساودوهيلامهنمتقفانموقبرذقاالهاوالهسوابحرمىراصنلاو
.مهتبحاوىاصنلامهبتدبتساو

لدف

لكليثمتىانيلعدحانذخايالنانيملسملاىلاولجوزعهللاىلإةرذعملاو
هللاباتكىفانلومالكلانمشحفلاورجهلاىلابسنيومهبقيليامىلامهنمةقرف

روبلادئاقوروعلامامااروعابنبمعلبىفلجوزعهللالاقةنسحةوسالجوزع

نيذلاموقلالثمكلذثهليهكرتتوأثهليهيلعلمحتنابلكلالثمكهلثمف»

انتاياباوبذكنيذلاموقلاالثمءاسنوركفتيمهلعلصصقلاصصقافانتايآباوبذك

مهكعلوأفللضينموىدتهملاوهفهللاىدهينمنوملظياوناكمهسفناو
لثمسكبرافسالمحيرامحلالثمكهللاةنعلمهيلعدوهيلاىفلاقو«نورساخلا

لثمكمهلثمنيقفانملاىفونيملاظلاموقلاىدهيالهللوهللاتايآباوبذكنيذلاموقلا

تاملظىفمهكرتومهرونبهللابهذهلوحامتءاضااملفاراندقوتساىذلا

تاملظهيفءامسلانمبيصكوأنوعجريالمهفىمعمكبمصنورصبيال

طيحمهللاوتوملارذحقعاوصلانممهناذآىفمهعباصانولعجيقربودعرو

مهيلعملظااذإوهيفاوشممهلءاضااملكمهراصبافطخيقربلاداكينيرفاكلاب

لثملاقوريدقءىشلكىلعهللانامهراصباومهعمسببهذلهللاءاشولواوماق
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تويبلانهواناوأاتيبتذختاتوبكنعلالثمكءايلواهللانودنماوذختانيذلا
بارسكمهلامعامهبرباورفكنيذلالثملاقونوملعياوناكولتوبكنعلاتيبل

هباسحهافوفهدنعهللادجووائيشهدجيملهءاجاذإىتحءامنامظلاهبسحيةعيقب

هقوفنمجومقوفنمجومهاشغيىجلرحبىفتاملظكوأباسحلاعيرسهللاو

هللالعجيملنمواهاريدكيملهديجرخااذإاهضعبقوفاهضعبتاملظباحس
ىفاندقتعمحاضياىفىدتبننحناهونيملاعلابرهللدمحلاوروننمهلامفارونهل

هلإالىذلاهللاوههللاءاشنإهتاذوهئامسأوهتافصنمهبقلعتياموهناحبسىرابلا

كلملاوههلإالىذلاهللاوهمحرلانمحرلاوهةداهشلاوبيغلاملاعوهالإ

وهنوكرشيامعهللاناحبسربكتملارابجلازيزعلانميهملانمؤملامالسلاسودقلا

ضرألاوتاومسلاىفامهلحبسيىنسحلاءامسالاهلروصملاءىرابلاقلاخلاهللا

ىرابلادوجوتابثاىلعليلدلااملئاقلاقنأكلذلوافميكحلازيزعلاوهو
لاقنافثدحلاهناحبسىرابلادوجوتابثاىلعليلدلاقيفوتلاهللابوانلقهناحبس

ثدحلاهناقتاانلقهملعىلعليلدلااملاقنافثدحلاهقبسانلقهمدقىلعليلدلاام

انلقهتداراىلعليلدلااملاقنإفثدحلارودصانلقهتردقىلعليلدلااملاقناف

املاقنافثدحلافالتخاانلقهطخسوهاضرىلعليلدلااملاقنافثدحلازييمت
تلوعرومألاهذهىلعوباوصللقفوملاهللاوثدحلاانلقثدحلاىلعليلدلا

نمالاكلذىلعةدحوملاتقبطافةيرهدلانيبومهنيبةيهولالاتابثاىفةدحوملا

.عورفلاضعبىفمهنمذش

ةللابانلقهناحبسىرابلادوجوىلعلدياممثدحلاامولئاقلاقنإفحرشلا

ىلعةلادةباتكلاوىفابلاىلعلادءانبلاناىلعةيلقعلاةرطفلاقابطناقيفوتلا

اعرشوالقعاهعانصىلعةلاداهلكتاعانصلاورثؤملاىلعلادرثالاوبباكلا

ىفةشوقنموةلبجىفةرورقمةثالثلقعلامولعنافلقعلاةهجنمامااعبطوةغلو
ىدحاهذهفتاليحتسملاةلاحتساوتازئاجلازاوجوتابجاولابوجوىهوةلجم

ةعانصونابالوءانبوبتاكالوةباتكورثؤمالورثالاروهظلاحموتابجاولا
.ثدحمالوثدحوعناصالو
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فالتخاوضرألاوتاومسلاقلخىفنالجوزعهللالوقفعرشلااماو

اهيفثبواهتومدعبضرالاهبايحافءامنمءامسلانمهللالزنااموراهنلاوليللا

موقلتايآلضرألاوءامسلاننبرخسملاباحسلاوحايرلافيرصتوةبادلكنم

لاقاميفهفدصىلعةلالدبابسالاهذهثودحلجوزعهللالعجونولقعي

ةلالدلاهجوامفلاقنإفلصالالابامفعرفلادوجوتبلدقوهدوجونعالضف

ىلعلديفضرالاوتاومسلاقلخاماهلليقةيآلاهذهىفروكذملالصالااذهىف

ضارعالاوماسجالاقلخيالهناةهجنمءايشالاههبشتالوءايشالاهبشيالقلاخ

نمثدحللدبالفثدحمكلذعيمجذإضرعالومسجبسيلىذلاميدقلاالا

ملاعىلعلديفراهنلاوليللافالتخااماولسلستلاةلاحتسالثدحمبسيلثدحم

عفنيامبرحبلاىفىرجتىتلاكلفلااماونقتممكحمهناةهجنمميكحديرمربدم

رذعتيماسجالانمهارجمىرجنموسانلاعفانملكلذربدهبمعنمىلعلديفسانلا
ىلعردقيهبمعنمىلعلديفءامسلانملزنيىذلاءاملااماوكلذلعفاهيلع
دعبضرالاءايحاامأوالعولجءىشهزجعيالرومالانمءاشاميففيرصتلا

امبرادتقالاىلعلديفحايرلافيرصتاماودابعلاجاتحيامبماعنالاىلعلديفاهتوم

.داهتجالالكهيفاودهتجاواوصرحولوهبدابعلاىتأيال

هبشالميدقهكسممناىلعلديفضرألاوءامسلانيبرخسملاباحسلااماو

قلخلكبوهومانيالىذلاىحلاالإماسجألانيكستىلعردقيالهنألريظنالوهل

نااهتغلعيمجىفظافلالاهذهبرعلاتمسففطللاةهجنمفةغللااماوميلع

رئاسىفاذهجارخالاوجرخلاىضتقيجورخلاوثدحملاوثادحالاىضتقيثدحلا

لعافلافلعفلاولوعفملاولعافلاناعمةعبرألاهذهنملقعللدبالوبرعلاةغل
كلتلعفتلعفولجوزعهللالاقمسالالعفلاوردصملالعفلاونافورعملوعفملاو

دحاهلقعياملوثدحلادوجوةلاحالفعبطلااماونيرفاكلانمتناوتلعفىتلا

عانتمالاغاسوعدتبمعرتخمنمالاعارتخالالاحتساوعابطلاهنمترففالقع

اذهباودهشولواولاحالهلعافريغالعفاولحنيناىلعقئالخلاوقلخلاقبطناولف

توبثدعبنانثافلتخيملهناملعاومهقمحتساومهبذكللقعىنداهلنمدنع
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طياحتلاوطباشتلاعقوامناوانمدقاكىرورضاذهملعفاثدحمهلناثدحملاثدح

نمءىشىفنيفلتخمبةيرعشالاوانسلوثدحلاثودحىفةيرهدلاو:ةدحوملانيب

ىتبسنمميدقلاناملعاوثدحلالبقهنوكانلقهمدقىلعليلدلالئاقلاقنإفاذه

نوكيالوناكنملكفثدحلاوهفناكمثنكيملنملكفثدحلادوجوهدوجو
ءاشنالالبقثدحلاىفهفرصتانلقهتايحىلعليلدلااملئاقلاقنافميدقلاوهف

هيلإوبرقاةيرورضلاملعىلاهذهوةدايزلاوصقنلابةداعالاوةدابالاوءانفالاو

دقثدحلاانيأرامناوثدحلاهناقتاانلقهملعىلعليلدلااملئاقلاقنافبهذأ

نمهلصأىلاعرفلكعجروهلكشىلالكشلكراصفثدحملادارمىلعأت

دحاوماظنىلعتاناويحلاودامجلاوتابنلاوراجشألاوتاومسلاوضرألا

نمنمحرلاقلخىفىرتاماقابطتاومسعبسقلخىذلاوهودحاوبيترتو

ملعلاوبرقاةيورضلاىلاهذهو.ريبخلافيطللاوهوقلخنمملعيالأنوافت
تمرغختاامهمىحلاتافصوةايحلاعباوتنمطخسلاوىضرلاوةدارالاوهردقلاو

انلقةردقلاىلعليلدلااملئاقلاقنإفةراشالانمدبالوةايحلاتمزعحناةفصاهنم

تيملاوىحلاودحاونمزلاوىوقلافالاوةوقنمالاردصيالوثدحلارودص

هدوجوءاشدقاذهرودقملانيبهزييمتانلقةدارالاىلعليلدلااملاقنإفدحاو

اهفالخىلعهريغوةفصىلعدوجوملادجوودجويملفهدوجوًاشيملاذهودجوف
اضرلاكلذكوامهنيبةئيشملاوةدارالاتقرفوامهتلمشدقوامهيلعةيراجةردقلاو

الولوليذرحيبقاذهوليمجنسحاذهفتاثدحملافالتخاامهليلدطخسلاو

ىلاوهفةفصلاهذهبناكنمفرشلاوريخلانيبةقرفتلاتعقواملطخسلاواضرلا

ةلئسملاهذهوثدحلاانلقثدحلاىلعليلدلااملئاقلاقنافبرقادامجلاوتاوملا

اولخيالو،ةثدحمضارعالاوماسجالاىفثودحاهنمانبسحوةيرهدلانيبواننيب

ةقيقحدارانمفهلثمثدحمثدحلاقبسيملامفهنمكفنيالوثداحنممسجلا

نافاصقتسمطايخلانباباتكىفوةيناثلارفنلاىفنيدحوملاةلداىفهبلطيلفاذه

ىفمكبهذمامفليلدلابهناحبسىرابلاتاذدوجوررقتوتبثذإلئاقلاق

دوجواولطبتنااماهجوأةئالثدحانماهيفمكلوقاولخينلومتيعداىتلاتافصلا

نأاماونيلطعملانيلطبملانماونوكتفىرخأةهلآهللاعماولعجتالعلةتبلاتافصلا
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توملابفصتيفاهسكعبهناحبسىرابلانوكيفنكت.نأدعبةنئاكةثدحماهوتبثت

لبقرفكلابوهاركتسالانابةلعلةردقلالبقزجعلابوملعلالبقلهجلابوةايحلالبق

ةميدقوهللاريغىفاعماهوتبثتوأهناحبسطخسلاواضرلالبقةدامجلابوةدارالا

.انلقاكةثدحمريغ

اهتابثااماوالفليبسلاحالوليلدلاررقتامدعباهلاطباامأقيفوتلاهللابوانلق

اماوهيلاليبسالفاهسكعبهناحبسىرابلافصتيونكتملنادعبةنئاكةثدحم

ةثالثلاهجوالاهذهفهيلاليبسالفهعمةميدقولجوزعهللرايغااهنااهتابثا

ىفوعبارلاهجولالفغاومعيملوصخنيحمكهتفمكحيهناكلذوةليحتسم
ملظلانداندىلعمليصلابليصفلاىتأيسومملاوفاكلاىفاميسالومصوتميسقتلا

نالطابلاقهزقحلادحاذإلطابلاوقحلاىفهللاةداعكلذوىلاعتهللانذابملثتتف

تافصناقيفوتلاهللابوانلقعبارلاهجولاىفلئاقلاقنافاقوهزناكلطابلا

ىلاعتهللاانلوقفهقرافيوأهمزاليءىشوأهريغانعمكانهسيلهناحبسىرابلا

اهناتاذلانعرابخاىحهللاهقفاويوأهفلاخيهريغدوجوكانهسيلهتابثادوجوم

تسيلاهناتاذلانعرابخارداقهللاانلوقوريغلاىففرصتلااهلوةتيممتسيل

الوةهركمريغاهناتاذلانعرابخاديرمهللاانلوقوءىشاهزوعيالوةزجاعب

ناىضتقيامرومالاهذهتاذلانعانيفنناىفسيلواهرئاسكلذكوءىشاهقوفي

.اهنمًاعزجنوكيوأهبنيعتستاهريغءىشوأاهيهاضيفاهمواقياهريغءىشاهعم
ةجاحلاوزجعلاوثودحلاقبسميدقلافهناحبسىرابلاتاذىفلاجمكلذو

كلذوةلماكلاتافصلاوةيهولالاهلتلصحمدقلامساهللصحنمفهدوجو

ريغلاربيملولامكلابهللارثاتساوهللاالإهلإالوهللاالإميدقالوىفنمهللاريغنع

هيلعفلتختعضاوملانمعوضومىفادعاقالجركلذىفبرضنوناصقنلانع

ىفسيلوهتحترخآوهقوفرخآوهفلخنمرخآوهيدينيبرامنيبنمءايشالاهيف
انيلعرمغلامهوتيامبروناسنالاتاذفالتخاىضقتيامتاهجلاهذهفالتخا

انضرغناملعاةيحاننيبجلاوةيحاننيلجرلاوةيحانسأرلالعجيواميسقتهمسقيف

رئاسكلذكوهلكهيلعزاجدقفناسناىدينيبزاجنمناملعاوتاذلا
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ىفففالتخالاىضتقيامتاهجلاهذهىلابسنلاتفلتخاناوسيلوتاهجلا

ىلعمالكلاعقواذهعمرمالاسبتلاناوناسنادحاوناسنإآلوأوهفناسنالا

ىفرثؤمبكلذسيلواهيفعبطنتروصلانإفةارملاكلذءارونموضرعلانمءزج
عجرنلوهناحبسانهلاىفاندقتعماذهوىلعالالثملاهللواهيفديازوأصقانوأاهتاذ
اهتافصناوةدحاوتاذلانامتمعزذإاولاقنإفتافصلاىنانايامهتضراعمىلا

ملعبىبحمئاتيموأتاممغايحهناحبسىرابلاهقلخنميفنولوقتاموهىه
ايحتيملاواتيمىحلامتلعج.دقفدحاوملعبمتلقنإفةريثكمولعبوأهملعدحاو

لاحملاىفمتعقوملعالبهملعمتلقناوهريثكامدقمتيتادقفةريثكمولعبمتلقنإف

هتوملاحىفهملعمثهتايحنيحىفانمىحلاملعىلاعتهللاناقيفوتلاهللابوانلق

تاذلاىهاتيمهتملعىتلاتاذلانااكنيملعلانيبالنيلاحلانيبتوافتلاعقو

اهولاقنإفةلئسملامهيلعسكعنتوملعلاىفانلقملاعلاىفتلقامفايحهتملعنيتلا

ىلعةريثكمولعباولاقناوامودعمادوجوماتيمايحهولعجينامهمزلدحاوملعب

ملعالبمهملعاولاقنإفلزألاىفهللاعمهريثكامدقاوتبثادقفةقيلخلاءازجاددع

رئاسىفلوقلاكلذكوهانكلسىذلاليبسلاالامهلجرخمالولاحملاىفاوعقو

نايعالابفلتختءايشالاناملعاواضرلاوطخسلاوةدارالاوةردقلانمتافصلا

ةردقلاةهجنموأةدحاوةبسنملعلاةهجنماهيلاةبسنلاعقتوناكملاونامزالاو

ولكلذكوائيشتاذلارئاضبكلذسيلوةفلتخماهتاهجنمةدحاوةبسناهريغو

ىلعنيئيشلجرملعوأنانثاناملاعلاوهتدحىلعءىشلاوادحاوًائيشنالجرملع

الإاوبانافهيلعبطاختلاوبياطتلاعقيامريغاملعهناحبسىرابلاعمتبثالانا

بربمكنظامفنوديرتهللانودةهلآأكفئأمهانلقهللاريغةميدقىناعماوتبثينأ

اناسنااوفصواذإمهنابرعلاةغلىفلوقعملاىنعملامتلطبامكناولاولاقنإفنيملاعلا

ناقيفوتلاهللابوانلقهريغتافصاهوتبثالخبلاوأءاخسلاوأنبجلابوأةعاجشلاب

ىفسيلوةفصلاكلتىنعمىلانوفصوتيمهناةفصبائيشتعضواذإبرعلا

نمرخآهجونمكلذةفرعمكردتامناوهريغوأوهىهاهناىضتقياممهناسل

كلذىفسيلومسجلاةفصةيمسجلاناىلعوملاعلاتاوداىفرظننمقيرط

.وهىهوقلخلاةفصقلخلاوضرعللةيضرعلاكلذكومسجلاريغاهناىضتقيام
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ةدحاوتاذلانأمتمعزذإاولاقاهلوأتانهسمخلابانوضرعموقلاناملعاو

هللاةردقوهللاوههللاملعاولوقفهريغالوهىههتافصناوهناحبسىرابلاتاذ

ىفةردقلاوههللاوملعلاوههللااولوقفهذهمتزجاناةيناثلااهلاثماىفهللاىه

ىنعمناةعبارلاواهريغوأملعلاىهةردقلاوةردقلاوهملعلااولوقفةثلاثلاواهلاثما

هذهناةسماخلاواهلاثماىفاهريغوأملعىنعموهردقىنعموردقىنعموهملع

ىنعمريغوأىنعمنوكتنانمولختالاهبىلاعتهللاممفصومتركذىتلاتافصلا

.ىنعمالبىلاعتهللامتفصودقفىنعمريغتناكناوانلقاموهفىنعمتناكناف

ضعبنإفهريغوأهللاهناهللاملعىفمهلوقاماىلوألاقيفوتلاهللابودرلا

الهللاوههللاملعلوقيفوهىهلوقتناىلاعتهللاةفصىلعنوقلطيانباحصا

ناةيناثلااماوهللاريغكانهسيللوقتناىدنعنسحالاوهللاىههللاةردقوهريغ

كلذقالطانمتعنمةغللاناملعاةردقلاهللاوهلوقتوأملعلاهللاوهلوقت

هللاكلوقلءامسالاضغبىفوهقالطاةغللاىفءاجدقوسابهيفناكاملكلذالولو

وهملعلاناةثلاثلااماونيبللقحلاوههللاورتولاهللاولدعلاهللاوربلاهللاوبرلا

ناسناهقلطاولوةغللاوبطاختلاةهجنمعونمماذهوملعلاىهةردقلاوةردقلا

اماوهناحبسىرابلاتاذىفأطخانممالاحنسحاوهوةغللاهأطخزواجامل

سانلانيبفراعتلاوةغللاةهجنمعونمموهةثلاثلاىفلوقلاكهيفلوقلافةعبارلا
نمانيلعمهوتياملىناعمهناحبسىرابلاةفصلعجننانمعنتمنانافةسماخلااماو

ملعينولوقتاولاقنافىنسحلاءامسالاوايلعلاتافصلاةمالاتقلطادقوةيريغلا

الوأهسفنىلعردقياولاقنإفاهملعياللوقنالواهملعيانلقاهملعيالوأهسفن

ديرينولوقتاهولاقنإفاهيلعردقيالالوهسفنىلعردقيزوجيالانلقاهيلعردقي

.اهلبقىتلاىفباوجلاكاهيفباوجلاانلقاهديريالوأهسفن
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ىلااورظنمهناكلذوةغللاامهدحاناتلصخمهببهذامناموقلاناملعا

اهتاكرحوماسجالاىفىنعمىضتقتةظفللكفةغللاىففورحلاولاعفالاميساقت

مهيلعتلوحتفناكملاونامزالاونايعالاةهجلجانمةريثكاماسقاتمسقناف

املعملعيسوملعيوملعمهلوقىلااورظنومانالاقلاخىفبهذملاكلذاوبهذف

اتحةتوافتمىناعمىضتقتناتاميسقتلاهذهلدبالاولاقوملعومالعوملاعو

لبقنمهباوركذاماوسنواهمدقباولوقيناىلاةيهولالاتبثملاليلدلامهرطضاو
اهلحتالوازجتتالىتلاتاذلااوهبشفريصبلاعيمسلاوهوءىشهلثمكسيلهللانا

وهنمىلاةقيقحلانيعباورظنيملوضارعالاهلحتوازجتتىتلاماسجالابضارعالا

ناكملاونامزلاماهساوعاريملونايعالانمًائيشهبشيملونامزلاوناكملاقوف

هيبثتلاودوجولانيعلامهسواهلبقناكىذلاميدقلانودنايعالاىلعىرجتىتلا

قوفوفلخومادقوماماتاهجلافةنكمالامهساماوتابثالاوىنعملاوتاذلاو

ماعلاورهشلاوادغوسماومويلاونآلافةنمزالامهساماولامشونيميوتحتو
ناوادحاوىضتقملانوكينانايعالاىفرهظيىذلافبقابقوباقولباقو

هتئيشمنعرابخالاوههناحبسىرابلاتاذنعكرابخانوكتفظافلالاتفلتخا

مهساماوريغلاىضتقيامكلذىفسيلفظافلالاتفلتخاناوهانعموهبيغنعو

ىفاميسنامزالاىفكلذكوتاذلافالتخابجويالةنكمالافالتخافناكملا:

.ءزجتيالىذلادحاولا

كلذنااودقتعاومهموأىلاهورصحومهسفناىفاوبهذمهناةيناثلاةلصخلاو

اظفلةينادجولاباونمافلاطباماهوالاهيلإبهذتامفالخناوهلاطبال'هتابثا

نعزجفلاهنعهللاىضرقيدصلالوقنعاوزجعواظفحىنعملاىفاهولفغاو
نآرقلاقلخمهيفنىفمهيلعكاردالاكردنعزجعلانامهلاولاقوكارداكالد

هتاذىفىلاعتهللةفصبسيلنآرقلاوهيهنوهرماوىلاعتهللامالكنامتلقملاولاقنإف

ىحلاناةمئاقلاةلدالاباندنعررقتاملقيفوتلاهللابوانلقهتاذبماقىنعموهالو
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هتايحوهدوجوتبثالاعفلاىحلاهناهناحبسىرابلااهنمكفنيالفاصوابطبترم

قباوسوتامدقمماللكلكلوهلعفوهطخسوهاضروهتداراوهتردقوهملعو

دوجولاولاعفالااهقحاولودوجولاةيهولالاتامدقمفقحاولوتارخؤمو
دقةفصفامهنيباموثدحلعفلاوتابثادوجولانالةفصبتسيللاعفالاو

الوملعلاوملعالوةردقلاوةداراالوةردقالوملعالوىحلانوكينألاحتسا

ناكلةايحلاتثدحولذالزيملاطخاسايضاراديرمارداقاملاعايحهانتبثافةايح

اهلبقناكلةردقلاتثدحولذإوالهاجهلبقناكلملاعلاثدحولواتاوماهلبق

طخسلاواضرلاثدحولذاواهركتسماهلبقناكلةدارالاتثدحولذإوازجاع

اولاقناوهمزلطابترالىحلامالكلاطبترانيانمفاديلبادامجامهلبقناكل

سرخلاومالكلاثودحلبقسرخاناكلثدحولفهيلامالكلاثودحةلاحتسال

نوكينازوجيهنالهمزليالمكحتلااذهناقيفوتلاهللابوانلقهضيقنومالكلادض

ملنمولهاجوهفاملاعنكيملنمنالملعلاكسيلوسرخاالاتكاسملكتيملنم
مهمزليوهضيقنتوكسلالبمالكلاضيقنسرخلاسيلازجاعناكارداقنكي
ازجاعهثودحلبقناكلقلخلاهيلاثدحولهناللزيملهعمقلخلانااضيا

ىرمعلومالكلاكتاذلابةمئاقلاةميدةلاىناعملانمقلخلااولعجينااضيامهمزليو

نأريغمالكلاضيقنسرخلاسيلفقلخلاضيقنزجعلانكينإفمهبهذميهبشاوه
امهوقلخلااهعمميقتسيالةفآزجعلاكلذكومالكلااهعممقتسيالهنامزسرخلا

نأىحلانمحصيلهوسرخاملكتماتكاسىحلانوكيدقوةردقلابهنعنايفنم

امهمكيتاهفطخاسوضاروضيرموأارداقريغنوكينأوأملاعريغنوكي

قيفوتلاىلوهللاوةتبلامالكلاىفكلذسيلوةايحلاتمرغناةفصاهنمتمرخا

هقلخىلعمهلالدتسااهمظعاوةريثكةلدامهيلعلهالنأنارقلاقلخىلعليلدلا

دقومهمهقلخنمانيبانآرقلاقلخنمايبانإفمهمهتقلخىلعةلادلاةلدالاب

ناذالاباعومسمالوزنمالوعجمايبرعانآرقهلعجوهباتكىفلجوزعهللافصو

لوعممهلسيلوملعلاوتوأنيذلابولقىفوفحاصملاىفابوتكمنسلالاباءورقم

نآرقلاوىهنلاورماللومالكللاوبصنمهناكلذورورغلابراذتعالاالاروثعلادعب
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تافصنمهبمهانججاحاممنارقلانعةرابعلاىهونآرقلاريغالايحالويه

لوقيىلاعتهللانأمهلانلقنآرقلاسفنالنآرقلاسفنالنارقلاىفةدوجوملاقلخلا

الاثدحممهبرنمركذنممهيتأياممهلانلقهنعةرابعلااولاقايبرعانارقهانلعجانا

ردقلاةليلىفهانلزناانألجوزعهللمهلانلقهنعةرابعلااولاقنوبعليمهوهوعمتسا

ةرابعلااولاقنينمؤمللةمحروءافشوهامنارقلانملزنيونيمالاحورلاهبلزنو
وهالهنعةرابعلامتلقنودهشيةكئالملاوهملعبهلزنالجوزعهللالوقدعبمهلانلق
ايفهتكئالمةداهشولجوزعهللاةداهشمتدجونأدعباذهبمكلدهشينمف
مهاملثمباوضروعولوناثوالالهألثمنآرقلالوزناوركناموقنمهللاناحبس

بلقىلعمالسلاهيلعليربجهبلزنيملهنأنيمالاحورلاليربجبوةليعدمحمبهيف
لايحىلعىذلاوهليربجلايحونارقللةرابعلابلزنامناومالسلاهيلعدمحم

كموقهببذكوهلوقوانلايحىلعلزنامنإونارقلاانيلعاضيانحنلزنيملودمحم
سيلفقحلاوهوةرابعلابمهلالضبذكامناونارقلاباوبذكامموقلاناقحلاوهو

موقلالايحاهببذكىتلاىهوقحلاىههنعةرابعلاامناوقحبهسفنىفنآرقلا

نأالامهلاثمألجوزعهللانوبطاخينيذلاغالقعلابةفصلاهذهبناكنمفمهلالضو

.ادمعتاولهاجت

لصف

ىرابلاتافصنمماعنالاوناسحالاولدعلاولضفلاونملانامهلوقاماو

ىيحموبقاعموبيثمولعافولزيملقلاخىلاعتهللاناىخأايملعاهناحبس

هذهوزئاجوهفاذهمهدارمناكنإفلزيمللداعونسحمومعنموناموتيممو
ةمعنلاوناسحالاولدعلاولصفلاونملانامهدارمناكناوهتافصوهؤلمسا

ىفنادوجومقزرلاوقلخلالهولزيملاقزاروقلخلاقلحيلفىلاعتهللتافص
.قيفوتلاهللابوانلقلزالا

املوىضماملوتأياملامساحلصيلعافلاوهنمزالاوتاقوالاىضقتالءامسالانإ

اذعنمعنتمانمفجحيسناىلعجاحاذهوجحلاديريجاحلجراذههيفتنا

لبقنمنيملسملامكامسىذلاوههيلعهللاتاولصلجوزعهللاليلخنعلهف
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بجعلاالكبجعلاومالسلاودعبلخديملليقةيمستلاكلتىفلخديملنمف

الامهتجاحاموةدحولانعنوبغريوةرثكلاىفنوبغريمهناموقلاءالؤهنم

ءاليالانمالوهودرفينابفهحدمهدارمناكنإفلجوزعهللاىفددعلاوةرثكلا

.امدقهيلعلزالا

عمسلااولعجنيحاذهوليلجلابىلواوهفليوطلاددعلااذهنماوضقيلو
ملاعلااعرفرصبلاوعمسلاوهناحبسىرابلاتاذبةمئاقلاةعبسلاىناعملانمرصبلاو

مهيلعفتاوصالاكردنعةيانكعمسلاوناولالاكردنعةيانكرصبلاسيلو

هولعجيومشلاهولحنيلفماورلابمهيلعوانماثهولعجيوقوذلاهولحنيلفموعطلاب
نهلمادامقلخلااوعبتيلوارشاعهولعجيوسمللااهلكتاسوسحمابمهيلعواعسات

ناوىبارعالابهذمبهتاذبامئاقىنعملاكلذنولعجيوهنومسيفمسامولعلانم

.لاقنيحهناحبسىرابلاىفمهئتطخنمالاحلهساةكئالملاىفأطخا

اوداكالوضوهنلااومارامهالولو.+ةعبسرهظىلعلومحمشرعلاوذو

لاقفةعبسةيناثلاةلمحلاتلعجوالومحمهناحبسىرابلاتلعجكحيوهلليقف
ناصقنىلاةلمجلاىفبهذفمهرسالىوقامهددعنمصقناذااوسيلاىبارعالا

نطفاىنارعالافددملاىفىوقاددعلاةدايزىلاءالؤهبهذورساللىوقاددعلا

رحبنمالااوفرتغاامموقلاناكشالورهاظلاسحلاىلااوبهذمهونطابلاىنعملاب

نلولولعملاوهقلخلاوةلعلأوهىلاعتهللانامهلوقىفةيرهدلاروحبنمىجل
هقلخلبقىلاعتهللانااولوقتملاةدحومللاولاقمهنالةلعلالولعملاقرافي
نيبوىلاعتهللادوجونيبسيلهنااولاقومعنانلققلخلاثدحمشاولاقمعنانلق

رادقملابالاقلخلاقلاخلاقبسيملوةفآالوةدعالوهدمالوةفاسمقلخلاهقلخ

موقلاضرغاذهفنوكملاونوكلاونوكسلاوةكرحلافلعفلانالهبقبسيىذلا

هناحبسىرابلاتافصبقلعتيامماوركذاممرثكاباوحوبينااوردقيملمهناريغ

اومشدقمهناكشالو.ةيرهدلابهذمىلااوداحمهناريغسانلادنعةدوهعملا
ةميظعةديكمبنآرقلاقلخىفنىفبابلامهلحتفىذلاىناصيدلاركاشىباحئاور

.لوالاريغنماهبمهداك
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نارقلاىفسانلافالتخاىفباب

ةيعفاشلاوةيكلاملامهوىلزاميدقهناىلاموقبهذفنآرقلاىفسانلافلتخا

ةلزتعملامهوقولخمثدحمهناىلانورخآبهذؤاهعاونافالتخاىلعةيلبانحلاو

بوصيوهبهذمللدتسيوهمعزبجتحيلكواهبهاذمقارتفاىلعةعيشلاوةيضابالاو
قلخلنيفانلاجاجتحانمفاليبسىدهاوهنمبملعاكبروهفلاخمءىطخيوهيار

نمةفصوهولصفنمبسيللصتمهللامالكوهللامالكنارقلانااولاقمهنانارقلا

نمولخيالقولخلافقولخمهنامتمعزاذافقولخمبسيلىلزاميدقىلاعتهتاذتافص

مسجبسيلهنامولعمواضرعواارهوجواامسجنوكينااماهجواةثالثدحا

تارياغتملاضارعالللحمثداوحلللباقءازجالاودارفالانمفلؤممسجلانال

ضارعالللحموثداوحلللباقاضيارهوجلانالرهوجبسيلهنامولعموتابقاعتملا
ضرعلانالهيناثلالاحلاىفىنفينابجولاضرعناكولوةهجلزيحتمتارياغتملا

نارقلافصوينالاحتساوةثالثلاهوجولاهذهتلطباملفلاحنمرثكاىقبيال

هوجولاهذهتنمضتدقاهرسابتاقولخملاذاقولخمبسيلهناانملعاهنمةدحاوب

هسفنىفىلاعتهللاهقلخيناولخيملمتمعزاكاقولخمناكولهنامثةروكذملاةثالنلا

هسفنىفلجوزعهقلخيملهنامولعموءىشىفالهسفنبامئاقهفلخيواهريغىفو
ىفهقلخولهنالءىشىفاضياهقلخيملكلذكوءايشاللالحمىلاعتهنوكةلاحتسال

رعاشللباستكالاورايتخالاناكاكباستكاورايتخاهيفلحمللناكلءىش

ناليحتسمفرعاشلاىلارعشلابسناكلحملاىلابسنلوهبلقىفقلخىذلا

نااذهبلطبفهيلادنتسيدنتسملقولخمللدبالذاءىشنفالهسفنبامئاقهقلخي

امناىلاعتلاقدقومكنيبواننيبقافتابىلاعتهللالوقنآرقلاواضيااقولخمنوكي

هاياهقلخنيحهللوقيناولخيالفنوكيفنكهللوقنناهاندرااذاءىشلانلوق

هسفنلءىشلالوقينالاحمونارقلاريغرخآلوقبوانآرقلاوهىذلاهلوقبنك

الوضعتبيالدحاوىلاعتهلوقذاهريغرخالوقبنكهللقيملهنامولعمونك
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مالكوهنآرقلااذهناىلعليلدلاوهلوقوههمالكوهمالكوههللالوقولدبتي
هللامالكعمسيىتحهرجافكراجتسانيكرشملانمدحاناوىلاعتهلوقهللا

عمسىذلامالكلاناامكعومسموهواضياهلوقوكشالبنآرقلاهللامالكو

هللاملكوىلاعتهلوقلكشريغيهللامالكوهدمحمىلعوهيلعهللاتاولصىسوم
كلذسيلايبرعانارقهانلعجاناىلاعتهلوقنمهبنولدتسيىذلاواميلكتىسوم

هللنولعجيوىرخاتاياىفهلوققلخلاىنعمبسيلهناىلعليلدلاو.قلخلاىنعمب

نجلاءاكرشهللاولعجوهلوقوهيلااهوبسنامناوهلاهوقلخيملهنامولعموتانبلا

قلخلاىنعمبالبسنلاىنعمبهلكاذهوملعريغبتانبونينبهلاوقرخومهقلخو
سيلاملمتنامتيتافنافودئابوهانتمقولخملكناىلعسانلاعامجامظعالاليلدلاو

ةعباتةفصلاوهناحبسىرابلاتاذتافصنمةفصهنوكعمقولخمهناىنفي

ةميدقهتاذتافصوىلزاميدقهناحبسىرابلاومالسالالهاعامجابفوصوملل

سيلنآرقلاناىلعهبلدتسياممولاحلاولزالاىفاهبافوصوملزيملةيلزا
تاقولخملارئاسقلخلاو:نارقلاوهرمالاورمالاوقلخلاهلالاىلاعتهلوققولخمب

نآرقلاانلوقهلوقوهوةلئسملاهذهىفلبنحنبدمحانعىوريمالكءالؤهو
امهالكورخالابدارملاوهامهنمدحاولكبدارملانافدارتمنانساهللامالكانلوقو

دحاناولجوزعهللالاقنآرقلانمعومسملااهدحاتايمسمسمخىلععقي

لوقينأادحاعسيالواصنهللامالكعمسيىتحهرجافكراجتسانيكرشملانم

ائراقعمسنمنامالسالالهافلتخياللقيملامهلوقلىلاعتهبربذكيفاذهريغ

ىريغنمهعمسانابحاىنامالسلاهيلعلاقدقونآرقلاتعمسلوقيهنافارقي

فحصملاىفظوفحملاىناثلاىمسملاونآرقلانمرسيتاماوءرقافلجوزعلاقو

هيلع:داراامنافبرحلارادىلانآرقلابرفاسيناىهنهنامالسلاهيلعىبنلانعحص

سوفنىفرقتسملاثلاثلاىمسملاوفالخالب.وهنآرقلاانيبدقوفحصملامالسلا
ملعلااوتوأنيذلارودص.ىفتانيبتايآوهلبلجوزعهللالاقهلنيظفاحلا

هللاملعوهسماخلاىمسملاوهصنونآرقلانمةموهفملاىناعملاوهعبارلاىمسملاو

`لجوزعدارأمهنيبىضقلكبرنمتقبسةملكالولوىلاعتهللالاقلجوزع

كلذكرمالاناكاملولاق.هلدارالوهذاقنانمدبالولزيملىذلاهملعفلاس
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موهفملامالكلااهنمماقتفلاتاذاافورحريصياعفدنمءاوهعومسملاتوصلادجو
هنالرسوفنلاىفرقتسملاكلذكوطخلاكلذكوكشالبةقولخمفورحلاوءاوهلاو

مهيلعنويبنلاوةكئالملاوهللاىهفءامسالاكلتباهنعربعملاىناعملااماواهيفلومحم
قولخملكنيلوالاصصقوعئارشلارئاسومايصلاوةالصلاورانلاوةنجلاومالسلا

انلوقناكاملفقولخمريغلزيملفلجوزعهللاملعاماولجوزعهللشاح

قولخمريغوقولخاهنموتايمسملاهذهىلععقيلجوزعهللامالكانلوقونآرقلا
نالقولخمقحلانالاقنمةلزنمبابذاكقولخمنارقلانالاقنمناكانركذاك
اهيقابورضخااهدحاةسمخباوناةلزنمباذهولاققولخمريغوهوقحلاوههللا

ارمحتسيلاهنالاقنمناوبذكدقفرمحاهنالاقنمناىدلةرورضلابفرمح

قولخمريغنارقلاناحصدقفهيفكشالانيقيكلذكرمالاناكاذافقدصدقف

نبدمحانعانيوراذكهوباتكلابحاصلاققولخريغىلاعتهللامالكناو

هللالوقىسنوديلقتلانمهرادمهيلاعمىلاعجرفهملعوهللامالكنآرقلانالبنح

امركذنفليبسلاانولضافانءاربكوانتداسانعطااناانبرنيدلقملانعةياكحىلاعت

هقلخلنيتبثملجاجتحانالاركذنونارقلاقلخلنيفانلاججحنمهركذاننكما

زيمبلهيفهللابكرىذلاهلقعبملعيفهيفرظانلارظنيلنارقلايآنمهباولدتساامو

قفونممهللاانلعججلجللطابلاوجلباقحلاومقسلانمحيحصلافرعيفءايشالا

امفلوالاورمعلانمرخاتملاىفلطابلاعابتانممصعولمعلاولوقلاىفقحلل
لواليكولامعنوانبسحوهوهيلعالالوعملاالوهيلاالاديؤملاالوهبالاقيفوتلا

لصفنمبسيللصتمهللامالكوهللامالكهنانآرقلاىفمكلوقمهلاولاقناكلذ
اذهناكاذاهنالمكلةجحبسيلمكيلعةجحوهوهتاذتافصنمةفصوهو

اميفقداصلاوهوهناحبسانربخادقفلصفنمبسيلالصتمناكوهللامالكنآرقلا

نيذلارودصىفتانيبتايآوهلبهلوقبملعلااوتوأنيذلارودصىفهناهتربخا
اوتوأنيذلارودصىفهناهللالاقىذلااذهنعاانوربخانالامهلانلقملعلااوتؤأ
هللانعلاصفنالاهلمتيتادقفهللامالكهنامتلقنافهريغماهللامالكوهملعلا

هللامالكبسيلهنامتلقاذاوهنعالصفنمنوكينامتيفنامدعباذهمكلوقبىلاعت
نامتلقناومهلاولاقشحافضقانتاذهوهللامالكنوكينانارقلانعمتيفندقف
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هللامالكنعةرابعوهامناملعلااوتؤأنيذلارودصىفهناحبسهللالاقىذلااذه

اهنامتلقنافهريغمانآرقلاىهاةرابعلاهذهنعانوربخانآرقلاوهىذلاهناحبس

كلذعمىهوةميدقاهنأمتلقنافةثدحمماىهةميدقاانوربخافنآرقلابتسيل

نافىلزاميدقهناوهللامالكهنامتلقىذلانآرقلاريغلمدقلامتبثادقونآرقبتسيل

نمركذنممهيتايامىلاعتهلوقهيلعمتددردقفةميدقاهناونآرقلاىهاهنامتلق

ايىلاعتهلوقلكشريغبنارقلاوهركذلاونوبعليمهوهوعمتساالاثدحممهبر

دقفةثدحماهناونارقلاىهاهنامتلقناونونجملكناركذلاهيلعلزناىذلااهيا

هنامتلقىذلانآرقلانعانوربخامثةرورضانلوقىلامتعجروالوامتركناامبمتررقا
هنامتلقناوةقيقحلاىلعهتاذتافصنمةفصوهىذلاهمالكوهاهللامالك

نعلاصفنالاهلمتبثادقفةقيقحلاىلعهتاذتافصنمةفصوهىذلاهمالك

هللاوملعلااوتوأنيذلارودصىفهنوكلنيلطبملالوقنعىلاعتوهناحبسىرابلا

هناحبسهيلعزوجيالزاهريغنوكتواهقرافتواهتافصهنعلصفنيناىلاعتي

مثةيرنولاوةيريغلاوعاتجالاوقارتفالاولاوزلاولاقتنالاولاصفنالاولاصتالا

ةفصلاتناكنافالمامكدنعفوصوملاىهلهةفصلاىفمكلوقنعانوربخا

ىلعقلخلاةفصبهسفنفصيناهللاىلعزوجتلهانوربخافوصوملاىهمكدنع
زاجملاىلعوةقيقحلاىلعقلخلاةفصبهسفنفصيمتلقنافزاجملاىلعوأةقيقحلا

فصيالهنامتلقناوريصبلاعيمسلاوهوءىشهلئمكسيلىلاعتهلوقلدركلذف

تمعزىذلانآرقلااذهنامولعمفزاجملاىلعالوةقيقحلاىلعقلخلاةفصبهسفن

قلخلاتافصبهفصودقهناحبسىرابلاتاذتافصنمهناوقولخمبسيلهنا

نمكلذريغولثامتلاوهباشتلاوباهذلاوثودحلاولاصفنالاولاصتالانم

هباتكنمعضومامريغىفهبفصويناىلاعتهللاىلعقوجيالاممقلخلاتافص

نممهيتأيامىلاعتهلوقوملعىلعهانلصفباتكبمهانئجدقلوىلاعتهلوقكلذنم
نبهذنلانئشنئلوىلاعتهلوقونوبعليمهوهوعمتساالاثدحممهبرنمركذ

وهىلاعتهلوقوهلبهذيواقولخمبسيلامبهذيفيكوكليلاانيحواىذلاب
تاهباشتمرخاوباتكلامانهتامكحمتايآهنمباتكلاكيلعلزناىذلا

ىلاعتهلوقومهبرنوشخينيذلادولجهنمرعشقتىناثماهباشتماباتكىلاعتهلوقو
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اهياايرافكلانعةياكحىلاعتهلوقلكشريخبنآرقلاوهركذلاوهلثمباوتأفلق
نوظفاحلهلاناوركذلاانلزننحناناىلاعتهلوق_ونونجمكناركذلاهيلعلزناىذلا

هلوقوكشالبنآرقلاوهلزناىذلاركذلاوايبرعانارقهانلزناناىلاعتهلوقو

حولىفديجمنآرقوهلبنونجمرعاشونيلوالاريطاسااولاقنيذلاىلعادرىلاعت
همالانمقافتابقلخلاتامسوثدحلالئالدنميشلاىفءىشلادوجووظوفحم

قولخموهفهثودحبجواملكوهثودحبجونكيملنادعبهدوجوملعاملكف

ملنإدعبهدوجوملعاكونكيملنإدعبنآقلادوجوملعةورضلابوكشريغب
قولخمثدحملكناملعةرورضلابهنودحملعاكوهثودحملعةرورضلابنكي

ثدحلانيبقرفالذاازييمتلقاوةفرعمىندأهلنمهلهجنالودحاىلعىفختالاذهو

ىلعءايشالاناهانلقامىلعليلدلاوليلدلاهصزلكلذريغىعدانموقولخملاو

حتفبثدحلاوقلاخلاوهلادلارسكبثدحملاهثدحموثدحماهلثلاثالنيهجو

وهفثدحاءيشلاولادلارسكبثدحموهفهثدحهثدحاهنالقولخلاوهلادلا

نمتيملاجرخموتيملانمىحلاجرخموهفجرخيجرخاهريظنلادلاحتفبثدحم
ميدقنيهجوىلعميدقلافثدحمميدقنيهجوليلعءانثتسالانامغجرحموهفىحلا

الولواالهناحبسىرابلاوهةقيقحلاىلعمحدقلافزاجملاىلعميدقوةقيقحلاىلع

ازاجماميدقىمسيرمعيوليوطنامزهيلعرميءىشلاوهزاجملاىلعميدقلاورخآ
ضارعاورهاوجماسقاةثالثىلعمسقنيو<قولخلاوهثدحلاوهرمعلوطل

ىلعىحوةقيقحلاىلعىحاضيااهنموقطان_ودامجنيمسقماسجالاوماسجاو
وهزاجملاىلعىحلاوةلئاسلاسفنلاهذهىذلاناويحلاكةقيقحلاىلعىحلافزاجملا

ةقيقحلاركذهيلاانرجامنادوصقمباذهسيلواهريغوراجشالانمبطرلاتابنلا

فوصوملاريغةفصلانامتلقناومهلاولاقفوصوملاوةفصلاىلاعجرنممزاجملاو

ريغمكدنعاهناعمةميدقاهنامتلقنافةثدحمماةميدقاكدنعىهامانوربخا

نوكتناهللاىلاعتفةثدحماهنامتلقناوضحرفكنيميدقلاتابثاففوصولملا

ىتلاهتافصهيلاثدحتنالبقالهاجناكلكلذكرمالاناكولاذاةثدحمهتافص

اماومهلاولاقمثاريبكاولعكلذنعهللاىلاحتهتافصعيمجكلذكوملعلاىه

متقدصدقفماسجاوضارعاورهاوجماسقاقثالثىلعاهناتاقولخملاىفمكلوق
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نيذلارودصىفهنوكىلعمكاياوانقافتااضرعنآرقلااذهناىلعاليلدىفكو

ريغفلاحلاىفىنفتاهناضارعالاىفمكلوقاماوظوفحملاحوللاىفوملعلااوتوأ

هلحمءانفبالاىنفيالاموهيناثلالاحلاىفىنفياماهنمنكلضارعالارئاسىفلغتشم
ىقبامىنفيالىذلاواهريغولوبطلانمتاوصالاكةيناثلالاحلاىفىنفيىذلاف

ةيقاباهناوضارعااهناوةقولخماهناكشنالوروجلاولدعلاورفكلاونامالاكهلحم

رهاظاذهولاحنمرثكأةيقابلاضارعالاهذهبرضنمنآرقلاولاحنمرثكا

امئاقواهريغىفواهسفنىهللاهقلخينالخيملمكلوقامأومهلاولاقمثادجنيب

متركذاكءىشىفالهسفنبامئاقواهسفنىفهاياهقلخامافرخآءىشىفالهسفنب

كلذىففالتخاالوكشريغبظوفحملاحوللاوهفهريغىنهنوكاماوليحتسم

ىفديجمنارقىلاعتهلوقفباتكلااماعامجالاوةنسلاوباتكلانمانلوقىلعليلدلا

ثيدحلابتكاهللاقوملقلاهللاقلخاملواهعهلوقةنسلااماوظوفحمحول

باتكىفىنامعلاىوزنلامصالاهللادبعىبانبنامثعهدروااممباتكلاريغنمو

.ملقلاهللاهقلخءىشلواهلوقسودرفلا

رهوجلادعبوقلختقولاىفوقلخىوهلاىفملقلاناالاكلذككلذسيلف

لاقواذهركنانمركنادقفبتكاملقللىلاعتهلوقملقلالبقاذهلكقلخدرفل

ريغنمبتكيناهللاءاشاكملقلابتكيناداراامناوالوقملقلللقيملهللانا

ىذلااذهىففلاخينمدجاالفعامجالااماوباتكلاىلاعجرهللانملوق.

مكلالدتساوهيلابسنتوباستكاورايتخاهيفلحمللنوكيمكلوقاماوهانركذ

ليلدبسيلهيلابوسنمهناوهبلقىفقلخىذلارعشلاهباستكاورعاشلارايتخاب

ىلامدعلانمهجرخاامناودوجولاىلامدعلانمهجرخارعاشلاسيلرعشلانال

راتخيلهسرخاهقلخولهنانورتالارعاشلاهناسلبهبقطناوهناحبسهللادوجولا

ةرثكعمرعشلانولوقيالسانلانماريثكاندجدقاضياوملكتيفبستكيوا

هقلخولناىلعاذهلدفهولاقولنانونمتيكلذعممهوهيبرعلانمهوظفحام

لكقلاخىلاعتهللاوةرورضمهقلخىفناكاماولعفلةزيرغلاكلتمهيفبكرو
ملعتلافانصأفهلىغبنيامورعشلاهانملعاموىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاوءىش
قلخنمكلذىفرعاشللسيلذاةقيقحالازاجمرعاشلالاقلئاقلالوقوهسفنىلا
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رايتخالااماورعاشلاناسلهبقطناوهعرتخاوىلاعتهللاهقلخامناوعارتخاالو

باستكاالورايتخاهيفهلسيلوءىشلاضرتعيضراعلانوكيدقفباستكالاو
سيلامهيفهللابكريبلطاذااريثكسوسحملاىفدوجومولوقعملاىفنكمماذهو

كلذىفهلسيلونالفباشلاقيبيشلاضراعكباستكاالورايتخانمهيفهل

دنعنملكوةقيقحلاىلعالزاجملاىلعهيلابسنفهبرهللاكلذهبلعفامناورايتخا

امناىلاعتهلوقنممتركذاماماواثيدحنوهقفينوداكيالموقلاءالؤهلامفهللا

نيهجوىلعاندنعلجوزعهلوقفنوكيفنكهللوقنناهاندرااذاءىشلانلوق

افصتملزيملهناحبسهنعسرخلاىفنهانعموهتفصوهىذلامالكوهىذلاهلوق

هناحبسنوكيفنكءىشلللوقيهبوقولخمريغكلذفلاحلاولزالاىفكلذب
ىذلانآرقلااذهوهوهلاعفانملعفوهىذلاهلوقوءاشيامنوكيأشيفيك

نوكيالولثامتلاوهباشتلاوضيعبتلاولاصفنالاولاصتالانمقلخلاةفصبهفصو

باتكبمهانئجدقلوىلاعتلوقكلذنمقولخلاثدحملاةفصنمالاكللذ

تالصفمتايآهلوقوهتاياتلصفهلوقوتانيبتايآهلوقوملعىلعهانلصف

نارقلاريغىفهلوقوىناثماهباشتماياتكهلوقوتايالالصفيرمالاربديهلوقو

لثمنآرقلاريغىفهلوقهلثموهلثمنمةروسباوتأفهلوقوهباشتمريغواهبتشم
هلوقاماوةريثكىالانمكلذريغواهلظوماداهلكانوقتملادعوىتلاةنجلا

وهمالكلانامتلقنافاميلكتىسومهللاملكوهلوقوهللامالكعمسيىتحهرجأف

نارقلامكبذكدقفالعافمالكلاراصوالوعفمعمسلاراصوعمسلاكردأىذلا

مالكلافهللامالكعمسيىتحىلاعتهلوقلةعيرشلاهذههبملعتىذلاناسللا
عمسىذلاوههنالعماسعمسلاوعومسممالكلاناللعافعمسلاوهبلوعفم

دنعرهاظاذهوهبالوعفمقولخمبسيلامنوكيناليحتسموهكرداومالكلا

نأنمهللاانامصعحرشلااذهرايعموهىذلاناسللافرعينممءالقعلاعيمج

غلبىذلاوهعمسلانامتلقنافمهلاولاقكنمىدهريغبانعاوهاعبتنفانيلعهبتشي

قولخلاناةرورضلابمولعموقولخمعمسلاناةرورضلابمولعمفهكرداومالكلا
ىسوملىلاعتللامالكاماوىنعملااذهىفدحالعفديالاممهلثماقولخمالاكرديال

ناهملكنيحولخياللوقنانكلدارافيكوءاشفيكةملكدقفمالسلاهيل
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فيلكتلاوفيلكتلانايضتقيىهنلاورمالافهاهنواهرماناكنافهاهنواهرمانوكي

زئاجلاىلاالوبجاولاىلالقتنيالليحتسملاولجوزعهللانمةرشابملابليحتسم
هلوقلهاهنوهرماهنامولعمفهيهنيملوهرمايملهنامتلقناوقئاقحلابالقناةلاحتسال

هلوقواهنسحاباوذخايكموقرمأوهلوقونيركاشلانمنكوكتيتآامذخفىلاعت
ناتبثوهاهنوهرماهناتبثاذافىنارتفوسفهناكمرقتسانافلبجلاىلارظنا

ءاشفيكهملكهنأنالاحصدقفلجوزعهللانمةرشابملابليحتسمفيلكتلا

لوعجملانوكمكراكناامافمهلاولاقرهاظنيباضيااذهوةطساولابدارافيكو

قلخىذلاهللدمحلاىلاعتلاقهنافقلخلاىنعمبالبسنلاىنعمبهناواقولخم

تاملظلاقلخىفدحاكشيالورونلاوتاملظلالعجوضرالاوتاومسلا

هانتمريغهنامكلوقاماوهانقلخهانعمايبرعانارقهانلعجاناهلوقكلذكورونلاو

هيلاىحواىذلاببهذلءاشولهنامالسلاهيلعادمحمهيبنىلاعتملعادقفنافالو

نالقاعلقعىفروصتيفيكوكيلاانيحوأىذلابنبهذنلانئشنئلوهلوقل
قولخلاوقابقلاخلافقولخملاوهناحبسقلاخلاالاسيلذاقولخمبسيلامببهذي

رمالاوقلخلاهلهناحبسقدصدقفرمالاوقلخلاهلالاىلاعتهلوقامأونافوبهاذ

نعمهاهنيوةعاطلابهقلخرمايرماالوهكلمىفهلكيرشالهناهناحبسدارا

هلوقكلعفلاىنعمبرمالانوكيورمالاوقلخلانيبقيرفتلاداراهنالهاوسةيصعملا

لوزنملاناانملعهلزنالاقاملفنآرقلاىنعمبكيلاهلزناهللارماكلذىلاعت

اذهوةصاخقولخلاىفالانوكتالرداصملاوالازنإهلزنيهنالاقولخمالانوكيال

هللاوايلعلاىههللاةملكوقحلاهبضحديللطابلابلداجينأدارانمالاحضاو

احماسوهسفنعمهيفحلطصاونآرقلللثملابرضدقفلبنحنبااماوميكحزيزع
نمنامعزورمحاهيقابورضخااهدحاةسمخلاباونالابنارقلاساقوهتحماسو

نعداحمثرضخااهيفدحاولابوثلانوكلهمعزبكلذوبذكدقفرمحاهنالاق

لوقيناهمزليسيلاقدصدقفارمحتسيلاهنالاقنملاقوفاصنالاولدعلا

ارضخنوكتنابجودقفارمحنكتملاذااهنالقدصدقفرضخاهنالاقنم

باجأفرطضاهنكللحملاىفاهدضتوبنبالاءىشلانعةفصلاىفنحصيالذا

هانمتاملكناسناللسيلتاهيهكلذعمهلملسيهمصخنانظوةريحلاباوج

-١ ٥ -٤



همالكسفنىفهلوقداسفوهلاحمنببتوهاوعدبهتلوق.تبنتالاوهاوهبهتيغبغلبيالو

رمحاهنالاقىذلافرضخادحاوورمحاهنمةعبراتناكاذاهسمخلاباوثالانال

لعرثكالاهبيلغتوهمظعمبءىشلابرعلاةيمستكلذىلعليلدلاوقداصلاوه

اهسنجفةعياشلاعاونالاعيمجكلذلاثموهيفكشالحيحصاذهولقالا

اهنعتربعاهريغنملقالااهنمرثكالاعمناكاذاةيماعلاماكحالاىفةكرتشملا

ملعيةرورضلابةدحاوةزعماهعمتناكاذاناضلانمةعبرأكرثكالاوبلغالاب

حمقلاكلذكوفدصدقفناضلاباهنعربعنمفبذكدقفزعملاباهنعربعنمنا

لاحلااذهىلعحمقلانمريسيلاهيفناكاذإريعشلاوريعشلانمريسيلاهيفناكاذإ

دحاوركذمهعمناكاذإثنؤملاعيمجنعربعتبرعلااندجولاقفجتحمجتحاناف

ىلعركذملالضفلةقيقحلاىلعالزاجملاىلعركذملابهنعاهربعتهلليقريكذتلاب

عضوملللصالافالإوضراوعللمكحالوضراعزاجملاوةقيقحللمكحلاوثنؤملا
سيلهنأامعمهئازجابلغابءىشلانعريبعتلاولقالاىلعرثكالابيلغتمهدنع

ركذكانهامناوهتاذبكانهسيلىلاعتهللاناالإءىشلبنحنباهمهوتاممكلانه

ذإتاقولخملاةلمجنعهجرخيامهللاملعهنوكلسيلفنارقلااماوهتفصركذوهمسا

نملعفوهىذلاهملعوهامناوهتاذتافصنمةفصوهىذلاهللاملعبسيل

هبنوفرعيوهدوجوىلعهباولدتسيلهدابعلاليلدهقلخهقلخنمقلخوهلاعفا

انرمانماحوركيلاانيحوأكلذكوىلاعتوكرابتهلوقانلقامىلعليلدلاو

نمءاشننمهبىیدہهنارونهانلعجنكلوناميالاالوباتكلاامىردتتنكام

هلثمنمكسانلاىفهبىشميارونهلانلعجوهانييحافاتيمناكنموأهلوقواندابع

لجوزعتاملظلابلهجلانعورونلابملعلانعىنكاهنمجراخبسيلتاملظلاىف

هحورىسيعىمسهارتالااقولخمنوكيناعنميامملعلابهاياهتيمستىفسيلو
هملعوهمالككلذكوقولخمكلذعمىهوميرمىلااهاقلامالسلاهيلعهتملكو
هناحبسةقيقحلاىلعهتاذةفصبامهنمدحاولكسيلامهنالنارقلاامهناذللا

هاياهفصوليلدبهنعسرخلاىفنوهىذلاهمالكبسيلنارقلاوهىذلامالكلاف
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لهجلاىفنهانعموهىذلاملعلابسيلنآرقلاوهىذلاملعلاكلذكوقلخلاةفصب

نماحوركيلاانيحواكلذكوهلوقىفاضياقلخلاةفصبهاياهفصوليلدبهنع

انلعجوهلوقىفواندابعنمءاشننمهبىدهنارونهانلعجكلذكوهلوقىلاانرما
دارانمبولقهنكساوهللاهقلخبلقلارونملعلاوسانلاىفهبىشميارونهل

دارانمبولقهنكساوىلاعتهللاهقلخبلقلاىفمالظلهجلاوهدابعنمهتياده

رشلانعىهنوريخلابرمافرشلاوريخلاقلخهللادنعنملكوهدابعنمهتلالض

:رعاشلالاقهردقوهئاضقبالادحارشلاالوريخلالعفيالو

صاصقلابدجعواواهردقوىصاعملالعفنعنمحرلاىهن

ىصاعوربنمبابلالاووذاهيفراحدقةريحىذهف

هتاذتافصنمةفصوهىذلاهللاملعبسيلنآرقلااذهناىلعليلدلاو

هملعبهلزناكيلالزناامبدهشيهللانكلىلاعتهلوقهنعلهجلاىفنهانعمىذلا

ىذلاهملعبهلزنااملعناكناونآرقلااذهناىلاعتربخافنودهشيةكئالملاو

ىذلاهلاعفانملعفوهىذلاملعلاوتاذلاملعنيبقرفوهنعلهجلاىفنهانعم

لكفىلاعتهيلاابوسنمناكناوهبلدتسناليلدوهبرصبنارونانلهلعجوهقلخ
ىسيعنااكدوجولاىلامدعلانمءايشالاعيمجلجرخلاوههنالهدنعنموهلءىش

لاقكشالبقولخمكلذعموهوهتملكوهحورمالسلاهيلعودمحمىلعهللاىلص
رظانلانإفهركذاملامونيقيرفلاجاجتحانمهركذىننكماامتركذدقفلؤملا

جتحملاجاجتحاولئاسلالاؤسردقىلعوتركذاممهطبنتسيوهجرختسيقذاحلا

اذهىلعفقونمىلاىتبغروىتفرعمةلقبىفارتعاعماذهبواجاباوجنوكي
ادبامرتسيوىلاعتهللاهجولهحلصيناطلغلانمءىشىلعهنمفقووبوتكملا

ىذلكقوفوهبالاةوقالولوحالوقيفوتلاهللابوتدراريخلاوراوعلانمهل
.ميركلاهيبندمحمىلعهللاىلصوملعملع
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محرلانمحرلاهللامسب

ىلاىراصنالاريغنبباهولادبعدمحمىبالضافلاخيشلاةلاسرباوج

بوقعيىبانبىفاكلادبعدهازلامامالاودحوالاهيقفلادمحمىبالضافلاخيشلا

ىراصنالاريغنبباهولادبعدمحمىبالضافلاخيشلاباتكلصوهيلعهللاهمحر

دمحمىباجاحلادهازلامامالادحوالاهيقفلالضافلاخيشلاىلاهاعروهللاهملس

امعدشرتسملاؤسهلأسنوهديدستوهقيفوتهللامادابوقعيىبانبىناكلادبع
هللاىلعنابجاوأامهامباقعلاوباوثلاوديعولاودعولانمنوملكتملاهيففلتخا

نملضفوهامناومورجمءازجالوهبموتحمريغةيرعشالادنعباوثلاوالماىلاعت
دعوتوأباوثلانمدعواموىلاعتهللانملدععقاولافاضيابجيالباقعلاوهللا

هيلعفقودقباتكلاناىخاايملعاوقدصلاهدعووقحلاهلوقفباقعلانم

كيلعىفخيالاكتاكرحلاوزهازهلاماياكلذفدصفهللاهمحرىناكلادبعخيشلا

ىفنعطفابقرتمافئاخثلاثلامليقالاىفوهوانئمطمانمآلوألاميلقالاىفتناو

قفوملاهللاهمحرخيشلاةذمالتضعبباوجلابكللفكتدقوكلذدنعهنطب

اهيفباوجلاهجوتيالرومالاهذهلثمناىخاايملعاداشرلاىلاىداهلاوباوصلل

دودحةفرعماهدحاناعمةئالثماكحادعبالاقدصلاناسلبقحلاكلسمىا

كلاؤساماحيحصلاحيرصلاناهربلاثلاثلاوىناعملاقئاقححاضياىناثلاومالكلا

.حلاديعولاودعولاوباقعلاوباوثلاىفنوملكتملاهيففلتخاامع

لحف

اماودحاهقوفسيلهنالاباجياالوابوجوءىشهيلعبجالىلاعتهللاناملعا

ناكولئاقنمزعلاقمعنفهلدعوهمكحىفوأهدوجوهمركىفهيلعبجينا

هنارقوهعمجانيلعناةبلجعتلكناسلهبكرحتاللاقمثنينمؤملارصنانيلعاقح

دعولاوباقعلاوباوثلالصاناملعاورئاجاهنموليبسلادصقهللاىلعولاقو

دعبةمكحلانمسيلناكاذإفبولطملافلكملادوجوبامهعوقوطبترمديعولاو
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تايضتقمهفيلكتنمدبالوفيلكتامريغنمهلاسراوهلامافلكملادوجو

الواهنمءىشبفصتيالهناحبسىرابلانعلطابلاوثبعلاوهفسلاىفنوةمكحلا

اعرشوالقعامهنمدحاوعوقووأامهعوقونمدبالهناانملعكلذدنعفهراقي
داسفلاورشلانونفكرتي.نلهناحبسىرابلانانمانمدقامفلقعلاةهجنماماو

ءاعدلاواهبرمالاهيلعانغوسلهيلعكلذانغوسولفاهنعرجزياملورفكلاوركنملاو

هفسلاةياغوهوتايوقلاتاريخلانماهدضىلعواهلحدملاواهيلعةبوثملاواهيلا

لوقفعرشلاةهجنماماوريبكاولعكلذنعهللاىلاعتروجلاوركنملاوثبعلاو
اورفكنيذلانظكلذالطابامهنيباموضرألاوتاومسلاانقلخاملجوزعهللا

.ديدشلاديعولااذهرانلانماورفكنيذللليوف
باقعلاوباوثلانالوقنالوديرملافرتقملالاحامفناظلابديكولاديدهتلاو

امهبطبتريالوفيلكتلاعقوملةمكحلاىلاامهدييقتدعبالاىلاعتهللاىلعنابجاو

نالوقاىنكلوحالصلاوداسفلاءاوتساوحابملانيعىلاكلذءادالامهدحابالو

امهدحأنموأامهنمكفنيالابقاعتفلكملاىلعنابوانتيونابقاعتيديعولاودعولا

انبقيلالاوهوكلذالاقيليالوحلصيالواعيمجامهنمدبالفانقلخىلعناكناف
نعامهدحابازتجالةروصلاريغوةقلخلاهناحبسىرابلالدبولوانيفبوصالاو

باقعلاناكلوباقعباوثلانامرحنالباقعلانعبونيباوثلاناكلورخآلا

ىلعىلومللنكلباوثلالضفانمباقعلانمةمالسلانالباوثلانعبوني

دبعلالماناوباوثىلوملاىلعهلسيلفدبعلالثتمانإفهلادتباوهفيلكتهدبع

نايدملاىلعبجاولافنيدريغلاىلعهلناكامهماندحاىفىرتالاباقعلاىلومللف

الاقمنيدلابحاصلنإفباقعلالطمناهلوباوثهميرغىلعهلسيلونيدلاءادا

انرماوألاثتماهيلعبجولةبئانالوءاذغىلاجاتحمالاديبعىلاعتهللاانلوخولف

هللادنعمتحباوثلاناىلاموقبهذوكلوقاماومهتبوثمومهترجاانعتطقسو
مدقتدقلوقلاناملعااهنمبتيملاذإةريبكلافرتقمىلعبجاوباقعلاوىلاعت

:نودرشقلابعناقءرماالارصبىفداهلنملعىفخينلوباجيالاوبوجولاىف

ىضتقتةمكحلاوبجوملاىلعباجحياالىناعملانودظافلالابضاروبابللا

نعتناكاذإاهبتاعاطلاطابحاوةريبكىلعباقعلاعوقوهميظعتاماوبوجولا
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انملعامناوباوثلاهيلعسيلوباقعلاهلنمدنعميظعبكلذسيلفةدحاوةلز

طقسيناءاشولوربخلاوداعيالاةهجنمباقعلاكلذكوربخلاةهجنمباوثلاب
لطبناباقعلاعقواذإفلعفلةيصعملاىلعباقعلاتبثيوةعاطلاىلعباوثلا

ناكناوكلوقاماوريبكلابنرتقيملاذإريغصلاىلعباقعلاطقساهلضفبوباوثلا

طقسينابباقعلانمىلوأطبحينابباوثلاسيلفنييفانتمباقعلاوباوثلا
لاقدقوقحتأآيسلاهطابحافتانسحلابتائيسلاءردىلعوهيلعلديعرشلاو

وهواهالعاودبعلالامعالجاناميالافتآيسلانبهذيتانسحلانالجوزعهللا

ةتباثهبالادبعلالمعمتيالىذلاديحوتلاتاعاطلاردصموةتباثةعاطلاوتباث

اهتحصىفانتتناكلتاعاطلاهبأردتتناكولةريبكلاىلعرارصالاواهقئاقحىلع

.باوصللقفوملاهللاولوقنفةلملاةقرافموةدرلاك

دعوتمةريبكلانالاقنملاوقاةثالثىلعةريبكلاىفاوفلتخاسانلاناملعا

نانولوقينيذلاةئجرملالوقاذهوديعوالفالاوكرشلااهنراقيناطرشباهيلع

الكةيصعمةبوقعهعمحصتالديحوتلانافرانلاىلعضرعتال:كدمحمةما

اورصقوديحوتلاتنراقةيصعملكباقعاولطبافةعاطةبوثمكرشلاعمحصي

الاوريبكلاةنراقمعمريغصلاباقعةمالاترصقاكهنراقاموكرشلاىلعديعولا

عمىصاعملااوحابالهىرعشتيلفريبكلاهنراقيملاذإريغصلاىلعةبوقعالف
اوشالنيحةيردقلابعهللالوسرمهنراقامرمالواهتمرحىلعىهوأديحوتلا
.ةيصعملاةدعاق

ةداهشلابعوطقمريغو3اهيلعدعوتمةيصعمةريبكلانالاقنملوقىناثلاو
باقعاهيلععقوناةئيشملاىلااهعجرمواهلامواهبكارىفكوكشمهنإفاهيلع

.ريثأتاهيلعديعوللسيلوريغالةئيشملابفاهنعطقسناوةئيشملاف

اهلكاشاموةبوتلاتزاعورارصالااهنراقةريبكلكىفديعولاذافنابثلاثلاو

اهبذوخامدبعلانامتحهللاملعىاهنااوعطقوةعافشلاوبئاصملاوتانسحلانم

بيغىفسيلورانلاىفدلحمواهبكارتاعاطباوثعيمجلطبمواهيلعبقاعمو
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سيبلتلازوجيالذإةنسلاو.نآرقلاهبراشاامريغاياطخلاهبرفكيىنعمهللاملع
هافخاءىشهللادنعسيلناكرشلاىلعانيضقومهاياوانعطقاكلجوزعهللاىلع

ةيرعشالالوقىناثلاوةئجرملالوقلوألافهنمولخلاوهكرتالاكرشلاهبرفكيانع

نحنوةيردقلاوجراوخلاوةيضابالاعيمجلوقواندقتعموانلوقثلاثلاوةينسلاو

طابحاللوءىطخلاطخوبيصملاباوصىلعهيفهبننابابقرفةثالثلاهذهلدرفن

هبالاةوقالولوحالوهللاءاشناةلاسرلاتكنانعبتتدعباباباضيأطاقسالاو

ىتااذإدبعلاناقيفوتلاهللابوانلقةدحاوةلزبدبعلالمعطابحاىفهعينشتاما

يقاليناواهقرافيالنادقتعاواهنعةبوتلانمعنتماواهيلعرصاورئابكلانمةريبك
ةعاطلانمدبعلالامعاعيمجطابحابديعولادرينالاحمبسيلفاهبلجوزعهللا

لوقىلعلضفباونلاناالوأةلاسرلابحاصراشادقوكلذىلعكرشلاعقواذإ

ءاشنإفهناحبسىرابلاىلعباجاالوبوجوالكلذىفهبهذمانديأومهضعب

ولولضفباوثلانالةرينكتاعاطاهبلطباوةدحاوةلصخىلعديعولابجوأ

نايدملاىفنالغملامدقتدقوةيصعمهعمنكتملولوةلهلوأنمباوثلالطبالءاش

لجوزعلاقدقولصوماركلانولوقيسانلاىلاىرتالاىلوملاودبعلاىفميرغلاو

نموهلدهعالفهللادهعبفويملنمفمكدهعبفوأىدهعباوفوألوقيثيح
هناديعولاىفصنوالصفمديعولادرووالمجنآرقلاىفدرودعولانابجعلا
.دعولاىفصنيملوهيفهيدللوقلالدبيال

لوقلالدبيامديعولابمكيلاتمدقوىدلاومصتختال»لجوزعهللالاق

نماهبكارناصوصنلااهيفتدرودقوىصاعملالجو«ديبعللمالظبانااموىدل

كلذكهدجوكلذلمأتنمفةنجلااهيفناتاعاطلاداحآىفدريملورانلالهأ

دعولانيباوعمجينامهرودقمىفناكناوليلدبالارهاظلاىلعفرصتنانسلف

نمهناةنجلاىفناكنمباوضقيلواولعفيلفةيصعملاوةعاطلانيبعمجنمفديعولاو

اجرخماوقرختسامهنكلةلاحىفاعمةنجلالهانمهنأرانلاىفناكنمبورانلالها

مزحلاهجواوداراناواوشحتماامدعبرانلانمرانلالهاجورخاوبجوأنيح
هيلعدمحمىفمهفلسرارتغاكرتغاالاورانلاىفةريبكلابكارناىلعاولوع
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نمملضانمهبمترفكمثهللادنعنمناكنامتيارالقلجوزعهللالاقمالسلا

.اهلكةيآلاةدحاوبمكظعاامناهلوقوديعبقاقشىف.وه

ىصاعملاطاقساامافامهركننانسلفعرشلاىفدرودقفطاقسالاوطابحالااما

هللاوفعوةداهشلاوىفطصملاةعافشوتانسحلاىفوةبوتلاىفهللاهلعجىذلاف

ىلاعتهللاهلعجدقفتاعاطلاطابحااماورصمللالوعدتبمللكلذسيلنكلربكأ

اصوصنواجارختساايرورضارارقتساهانملعفةريبكلابكارىلعرانلابهئاضقىف

قرفلاوطابحالاىبابىلإانرصاذإهللاءاشناانلقامحضتيواوصوصخوامومغو

سيلفكرشلاعمةعاطلانالطبىفديحوتللةيصعملاةمواقمىفهلوقاماوثالثلا

ةعاطلامواقتالوديحوتلاةيصعملامواقتنيحةعاطلاىلعلضفكلذىفةيصعملل

كرشلالبقىتلاهتعاطىلعكرشمللباوثلابجولكلذككلذناكولفكرشلا

درواذإةريثكىصاعمطقسيديحوتلانااكوتضموتصقتىتحةحيحصاهنال

متدقرماىفلاحمطاقسالاوطابحالافىنعملاةقيقحىلاتعجرناوكرشلاىلع

ةعاطلاالباقعلاوباوثلاىفطاقسالاوطابحالاامناوىضقناوجردوىضمو

لطبيامكرشلاعملطبتاتوديحوتلاعمتتبثاتناامهقارتفاىفسيلوةيصعملاو

مواقينامالاناىفمهتطلاغماندراولفبتؤمعرشبالاديعولاوأدعولامكح

امناونوكرشممهوالاهللابمهرثكانمؤيامولجوزعهللالاقانلقلكرشلا

باوثالفباقعلاناكاذإوباقعالفباوثلاناكاذإفباقعلاوباوثلابوانتي

ىفكاصعورشعىفكعاطانمناةقيلخلالوقعموطاقسالاوطابحالاكلذكو

.عيطمبسيلرشعىفكعاطاوةدحاوىفكاصعنموصاعهناةدحاو

الاطاتلتالةعاطلاوةعاطلاتناكولوةدحاوةلصخىفطاتلتةيصعملاف

ديعولاودعولانالئاقلاقنإفةدحاوةيصعماهبةيمستلاواهلطبتواهعيمجتب

نامومعامهنألامهدحاىففلخلازوجيالورمالافالخبةقيقحلاىلعناربخ

دنعزوجيالكلذناهربغمفالخبربخلانوكيالوامهمومعىلعنايراج

فلخالدحاوبولساىلعةيرعشالاواناملعاباوجلاىلاعتهللاربخبنييلوصالا

الوأديريالامبربخينازوجيلهولاقمثانريغعفنيالوانرضيالرمابمحرإاننيب
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الامبرمايىلاعتهللاىلااوبهذةيرعشالانالرمالافالخبلزالاىفداراامبالاربخي

اونمؤيناشيرقرافكنمهريغولهجابارمايناهلوسررماىلاعتهللانالديري.

اهلبقىتلاوةلئسملاهذهناباوجلانونمؤيالمهنامهربخاونامالامهنمدريملف

اكلوقيوديعولاذافنابلوقينمجتحانإفلاقمثاوبحاامىلعمهاياونحنءاوس

هلوقبجتحيوةدارالامومعبديعولاىفزوجيالكلذكدعولاىففلخلازوجيال

ادمعتمانمؤملتقينموهلوقبوةيآلامنهجرانهلنافهلوسروهللاصعينموىلاعت

النيذلاوهلوقبواحلاصلمعونمآوباتنملرافغلىناوهلوقبمنهجهءازجف
نملوباتنملاهلكتاءانثتسالاهذهوباتنمالإهلوقىلارخآاهلإهللاعمنوعدي

امعيمجىرعشالالاقنإفلاقمثاهركذمدقتملاتايالامومعىلعقابوهفبتيمل

.قيفوتلاهللابوباوجلاضقنتموهفهبمتللدتسا

ديعولاىلعالودعولاىلعزوجيالفلخلاناديعولاذفنينملوقامأو

دعولافلخحيحصلالبانلقديعولافلخىلعلوعنإفوههلوقامفقداصف
امهمهفيلففلخرخآلانودامهدحاىفسيلناىلعلوعنإفديعولاىفكلذكو

امهنالاعيمجفلخلاامهيفزوجيالانلوقنكلداضتلاعقيفامهبولساىلعاعيمج
الإهبيجيامالوفلخلاعنميامةدارالاىفسيلونادارمامهنالالقداصلانمناربخ

بجويالمثةدارالاامهيلعىرجتقدصلاوبذكلاوحيبقلاونسحلاىلاىرت

ملمثانيلعةضقتنماهنااهبانللدتساىتلاةلدالاىفهلوقاماونافلتخمامهوامهءاوتسا

امنادارانإفناهربالبىوعدهذهفانيلعاهضاقتناىلعلديىنعمحضوي

تسيلةضقتنملاىهيآلاداراناواذإحيحصلادضنحنفضقتنمادباهبانللدتسا

ءاشنإفبئاتلاىلعيآلاهذهانرصقنحنوهبرنيبوهنيبكلذوهبسحيفةحيحصب

اهضراعتفتامومعملانمهبمتللدتسااموهلوقاماوبئاخلارصملاىلعاهرصقيلف

مومعلابلوقلاانملساذإلاقمثلجعالاتوميىتحاهلثمبةمومعضراعتفاهلثمب

ةجاحلاتيضقاندنعاهلةغيصالمومعلاناللطاباندنعمومعلابلوقلاوفيكف

ناكلذءارونماوداراناورابخالاةدايزومومعللةغيصالنامهلملسننخنو

واىلاعتهللادارمنمءىشةفرعممهلنيانمفانلقمالكللةغيصالنامهفعسن
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.رعشغيصلااولطباناقلخلانمدحادارموأمالسلاهيلعهلوسردارم

اهراعكنعرهاظتاكشكلتواهبحاىنانوشاولانىنريعو

مهيدياىفتلصحوايندلالاطبابمهيلعءىشتابثانمبورهلااودرأ

مهلتسيلصوصخلاىلاعجرمنحنانلقمومعلامهاياونحنانلطباناوةطسفسلا

املقواصوصخوأاصوصنميرحتلاوديعولاباهيلعىلاعتهللالدوالاةيصعملق
ءافولابهركذمالسالاركذنإفةنجلالوخدباهصخوأاهيلعهللاصنةعاطنودجي

رفغيوهبكرشينارفغيالهللانأةيآلاهذهىلعمهلوعممظعأوءافللابىصاعملاو

نيعلاهايعاهللاناحبسايلوقنفعازنلاعضومىفصناذهوءاشينملكلذنودام

رثالابىزتجاوهاولاقونيعدعبرثابلطاالبارعالاتلاقدقورثالابازتجاو

امدعبةيالاهبكرشينارفغيالهللالجوزعهللالوقىفهلةدئافىاونيعلانع

نعمثمومعلانعمثصوصخلانعمثصنلانعفنجلاقاممومعلاىفلاق
ىناعملاهذهىطخندعباضيامهاوهتنيملفرحبلانودمهتميزههتنتملفلمجملا
ىدرلاوةلالضلاوىمعلاوهلاذهنالكشملاىفمهسفنااوطرواىتحةروكذملا

ىلاحضاولانمبورهلاىلعمهلوعمةيرعشالاناةرملوأهيلاانرشاىذلاوهو

رصبتتأضأصاذإوىمعتتأراذإشيفافخلثملمجملاىلارسفملانمولكشملا

ىذلاعازنلااذهلوقنفعازنلاعضومىفصناذهمهلوقرثاىلعانلقلانئشولو

ةبوتلاىلعةيآلالمحىلامهلليبسالولاقمثلجرلااهياصنلاعضومىفهبتعمس

هنأىناثلاوةئيشملابةرفغملاقلعتديفيالومتحةبوتلالوبقناامهدحانيهجونم

نعةبوتلانااكهبجتوهطبحتكرشلانعةبوتلافهنودامنيبوكرشلانيبقرفىلاعت
نماهملعنيانمفمتحةبوتلالوبقهلوقباوجلافاهرازواطقستىصاعملا

المومعلاومومعلاةهجنمناكنإفهتاهفاصنكينإفمومعلانمماصوصنملا
.ةئيشملانمتجرخاملمتحةبوتلالوبقناانلقولواهلةغيص

ةبوتلاامفناكناواجرخمىصاعملللعجيملءاشولوىلاعتهللاىلاكاذنكلو

ارومااندزولمهيلعاذاموىلاعتهللاةئيشمنمجراخءىشالوةئيشملانمةجراخ

ةعافشوبئاصملاوتانسحلاىهوساباذهىفاموةبوتلاعمةئيشملامهلمشت
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اولاقنإفةئيشملاىانلىلاعتهللااهبنذاىتلاىهرومالاهذهفةداهشلاوىفطصلملا

ةئيشملاىفهجرداوةئيشملاسفنىهواياطخلااهبرفكيءايشأانعىفخأىلاعتهللانا

لاقثملمعينموهريريخةرذلاقثملمعينمفهلوقاماواهلاثماكرشلللعلوانلق
نعجورخلاهلليقباتنملاذهلئاقلاقنإفلاقمثاهتوخاىفهريارشةرذ

.ارمضمالوارهاظالذخؤتملةيآلابةبوتلاقيلعتواطخليلدالبرهاظلا

هللانأكلذوعرشلادعاوقنمةدعاقمدهىلعهيفلوعاذههبهذمناملعاباوجلا

كللذكولامجملاىلعريسفتلابانيضقعضومىفهرسفعضومىفرمالمجااذإىلاعت

بأداذهولمتحملاىلعصنلابومومعلاىلعصوصخلابانيضقصخمثائيشمعاذإ
نورفغتسيولاقمثضرألاىفنملنورفغتسيةكئالملاىفلجوزعهللالاقنآرقلا
باطاماوحكنافلجوزعهللالاقنينمؤملاىلارافغتسالابانعجرفاونمآنيذلل

ةيآلامكتانبومكتاهمامكيلعتمرحلاقمثعابروثالثوىنثمءاسنلانممكل

ىلعصنلابوماعلاىلعصاخلابضقيملولفنيمبلاتكلماميفلوقلاكلذكاهلك

اولتقاهلوقكلذكوىناعملاتمهباوماكحالاتلطبتللمجماىلعريسفتلابوجمدملا

لتقنعهلعهيهنىفوةيزجلااوطعيىتحباتكلالهاىفلاقمثةفاكنيكرشملا
ىأوسانلامئاهبمرحوماعنالاةميهبنكلتلحالجوزعلاقورفاوكلاءاسنلا

مكلعلنونمؤملااهياأعيمجهللاىلااوبوتولجوزعهللالوقدعبرمضمىأونايب

نوبوتيمةلاهجبءوسلانولمعينيذللهللاىلعةبوتلاامنالجوزعهلوقونوحلفت
رضحاذإىتحتايسلانولمعينيذللةبوتلاتسيلولجوزعهلوقوبيرقنم
انيضقائيشلمجانإفرافكمهونوتومينيذلاالونالاتبتىنالاقتوملامهدحا

خسانلابخوسنملاىلعوصاخلابماعلاىلعورخآعضومىفارطناهريسفتبهيلع
لمعنموةنجلالهأنمهنأباتمثارشوأاريخلمعنميفنيتيآلاناانملعدقو
ريخلاهيفعمتجادحاوناسناليحتسيفالاورانلالهانمهنارصامثاريخوارش

الادعولانمءىشبيلغتىلامهلليبسالواعمرانلاوةنجلاىفنوكينارشلاو
نالئاقلاقنإفلاقمثرارتغالابمهاوزافوجرحلابانزفاناريغديعولاىفهلثمانلو

طرشلاتاودأنماهناةيآلاادمعتمانمؤملتقينمولجوزعهلوقىفنمةظفل
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نمةظفلنألمهلملسنالاذهليقنإفنيزاجملاعيمجلاقرغتسمنوكينابجوف

:لاقرعاشلانالهيفدروامعيمجلاقرغتسمنوكيالفطرشلادرومدروناو

ملظيسانلاملظيالنمومدهيهحالسبهضوحنعدذيالنمو

ىذلارعاشلاناملعارينكدوجوماذهوملظيسانلاملظيالنملكسيلو

ةيلهاجلافبرعلامكحوةقلعملابحاصىملسبانبريهزوههنعىنك

فةودق7مهنعمكحينملزيجتسيفيكفناثوالادبعيكرشمهنكلمهسارو

-هرابخاىفبذكيالفيكفلجوزعهللاىلعبذكدقوهلثمهيفبذكيدقرما

هيلعذخأتالاطرشبرعشلانازيمةفرعموبرعلاةغلةفرعمريهزلابسنيامناو

لاقاميفقدصولفهنملوبقمكلذسيلفرابخاىلاىدصتنإفاهتغلىفبرعلا

:لوقيثيحهلوقىفهانقدصل

مأسيكلاباالاماعنينانتشعينمونامزلافيلاكتتمئس

نمواريثكاريخىوأدقفةمكحلاتؤينمولجوزعهللالوقىفانككشلو

نموهلمعطبحدقفناميالابرفكينوهلوسروهللاعطينموهلوسروهللاصعي

عقتوهبسحوهفهللاىلعلكوتينموهلوقوةنجلاهيلعهللامرحدقفهللابكرشي
انللاقولوءىشهللاباتكنمانيدياىفسيلوحبصنفاذهلثمىفكوكشلا

ءوسىلعةحودنممومعلاىفهلناانلقلكلذىلعبرعلاهتملاسوانايحاهضعبتم

.لجوزعهللامالكنايبحاضياىفكرشلالهابراهظتسالانودهبهذم

فالتخالاوهقفلالوصاةفرعمففاصنالاولدعلاباتكنمثلانلاءزجلات

ناضمر٧حابصملسوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصونيملاعلابرهللدمحلاو

ملقبدمحملاسهبتكهتحصبملعأهللاوهلصاىلعهانضرع١٣٧٨ةنسمظعملا

ثراحلاناميلسدمحنبملاس
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المعواداقتعااهغوسوالوقهللاهحربطقلااهبدرفتلئاسمهذه

نمضيبألاطيخلامكلنيبتيىتح)ىلاعتهلوقدنعريسيتلاىفهلوقاهنمف
ىذغملاريغوبارتلالكابسانلارمايالهللانامولعمو(رجفلانمدوسألاطيخلا
اولكانللوقيهللاسيلفههبشاامهبقحتليفمارحبارتلالكاوءاودناكامالا

ىفلخديملهنالمئاصللارطفمىذغيالامسيلفحلامكلنيبتيىتحهريغوبارتلا
هلثمركذنمراملوىذغملاالارطفياللوقينمبناجنمهتلقاذهةيآلا

.هفالخبهذملاروهشمو

رطفافردقيوأرطفاناةدعموصهيلعفىأرخامايانمةدعفهلوقاهنمو

ةعستناكناهلكهرطفانارهشلاةدعهيلعكلذكورفسىلعوأهلوقبقع

نوثالثهيفناكورهشلوأنمءاضقلاادبولوطقفنيرشعوةعستىضقنيرشعو
نيرشعوةعستنمناكاذإفهببطوخىذلاناضمررهشءاضقهيلعامنإفمهتالف

نمادبناهناانموقضعبوهورهشوانباحصاضعبركذوىلةجحةيالاوددزيمل
.همتلاصقنناضعبوصقنوأناضمرىلعدازهمتارهشلالوأ

ضارغالىأجحلاوسانللتيقاومىهلقةلهالانعكنولئسيوهلوقاهنمو
ذإهلاموزلدشاتقولاذإتيقوتلاىفهتيزملميمعتدعبجحلااوركذفجحللوسانلا

ناكمالابسحباهتقوتافاذإىضقتتاقوألارئاسىتحتقولكىفىضقيال

.لباقنماهتقوىلااهؤاقبامزليالوةقايللاو

اباقعوأةأرملاىلعابضغناكاذإءاليالاقحليامناواضيأريسيتلاىفهلوقاهنمو

لسغهمزليالئلاهنمىلآناامأكلذوحنوأهقيدصوأكلذالثمهدلوداراوأاهل

نإفكلذىفءاليإالىدنعفهدلوعاضرمتيلوألازههقحليالئلوأءاتشلاىف

اذههجوامنافلخخيشللليقبلاطىبأنبىلعلالوقهركذمثنيميةرافكفثنح
لاقنمموهللاهمحربطقلاهراتخيءاملعلللوقكلذلاقصيصختلاىلعليلدىاو

مهريغوءاطعوسنانبكلاموامهنعىوراميفسابعنباوبلاطىلانبىلعهب
ةيلهاجلاقالطناكءاليالاناوهوببسىلعتلزنةيالاناصيصختلاهجوو

وأهتأرماضغبااذإمهدحأناكبضغوضغبنعالانوكيالقالطلاوراهظلاك
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ةيلبلاكلتنمءاسنلاهللاذقنافاهلةبوقعواهرارضالادصقاهبرقيالفلحهتبضاغ

دنعةدعاقلانأتلقنإفببسلاكلذىلعةيآلااورصقكلذلفمكحلااذهب

معنانلقرثكالادنعاذكهببسلاصوصخبالظفللامومعبةربعلانانييلوصالا

اهناهتيعورشمةلعببسلاكلذىلعىنبملامكحلااذهنماومهفءالؤهنكل

ثيحاهعبتيوهفمكحلاةلعتمهفاذإفاهبرارضالادصقوةجوزلاىلعبضغلا
يبايسلاخيشلامالكىهتناملعاهللاواهعافترابعفتريواهدوجوبدجويتدجو

.ىلاعتهللاهاقبا

الاهلامىفاهيلعرجحلاهلفهتجوزىلعاماوقلجرلاناكاذإوهلوقاهنمو

ةعيابمزوجتالانموقلاقولينلاحرشىفلاقواهبيداتهلوهنذابالإهيففرصتت

الاثيدحكلذىفاوورواهجوزنذابالإريثكلالاملاىفالولوصالاىفةجوزلا
نبةمالعلالاقاهركذىتلاثيداحالاحلااهجوزنمنذإالباهلامىفةأرملللمع

نااهلامىفاهفرصتعنمىلعليلداهيفىلنيبيالةميركلاةيالاناملعاىبايسلاليمج

ةلئسملاسفناماوةيعرشلادعاوقلانعجراخريغاهفرصتناكوةديشرتناك

اهيلعرجحلاجوزللسيلواهفرصتزاوجىلعروهمجلاوءاهقفلانيبفالخاهيفف
زاوجلاىلعاولدتساومهلاومأءاهفسلااوتؤتالوىلاعتهلوقلةهيفستناكناالإ

اهةيراجتقتعاكتىبنلاجوزثراحلاتنبةنوميماهنمثيداحاب

لاقاذكوناذئتسالامدعاهيلعركنيملوهدريملوهاضمافقتعلادعبةعهتربخاف

ءاسنلارماثيداحاةلمحىفكيلعهللاىعويفىعوتالوىقفناركبىلاتنبءامسال

نبالاقكلذىفنكجاوزانذاتسااهنمءىشىفلقيملوقدصتلاوقافنالابنهيف
نذانودبىطعتنااهلزوجتالكلامنعواقلطمعنمفسوؤاطفلاخورجح

ءىشلاىفالااقلطمزوجالثيللانعوثلثلانمالاةديشرتناكولواهجوز
دنعملعلاومهتالالدتساوءاملعلابهاذمنمةلئسملاىفهيلعتعلطااماذههفاتلا

.ىلاعتهللا

ثلثمأللناكجاوزالاوأنيجزلادحاهثرونإفثلثلاهمألوهلوقاهنمو
بهذمحيحصتىفةلاسرتفلاولاقناىلالماكثلثاهلسابعنبالاقوىقبام
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قاقزلاحارشضعبدنعضقنهبىتفاناوهبىتفيالناكولوسابعنبا
نبديزسيلوقحلاهناعمضقنيفيكىطانرفلاهللادبعوباهضقنيالوروهمجلاو

.ضئارفلارمحنحنالوضئارفلاليربجتباث

اداقنافديقريعلثمنكتالوادهتجمنيدلاروماىفنكورمش

قيدصتلانافلافنالاةروسىفاناميلمهتدازهلوقدنعنايمحلاىفهلوقاهنمو

ءىشديزيامنامولعموكلذمدعوةلدالاورظنلاةرثكبصقنيوديزيىبلقلا

هذهريغتايآىفةدايزلابركذدقوصقنيوديزيناميالافءىشلاكلذدقفبصقني

وبالاقوحجرلةمألاهذهنامابركبىباناميانزوولدروامهللديورثكالا

ىنعمبهصقنوناميالاةدايزاماوسانلاهيف"تروافتيالوصقنيالوديزيالةفينح

نالثمىعرشلمعةدايزىنعمبوأرفكيوأهبنمؤيفهبنمؤياممءىشثودح
حبسينالثموموصيمثىلصينالثمواهبنمؤيفموصلامثاهبنمؤيفةاكزلالزنت
كلذىففلتخيالفقيرطلانعىذالاطيميمثصالخالاةملكبرقيناوتكسيمث

هتررقامبكسمتفليبقلااذهنمهصقنوناميالاةدايزىلعءاهقفلاةلدارثكاولقاع

.باتكلااذهريغىفقيقحتلااذهىلعارطسمهدجتالكنافكل

درجمىلعهقالطازوجيناميالاناوهرخآقيقحتىنمذخمثهلوقاهنمو

لماكلاناميالاوهولمعلاورارقالاعمكلذىلعقلطياكقيدصتلاوهوديحوتلا

رقمذخومىنعمبنمؤمودحومىنعمبنمؤمهنمقتشيفهبالاةنجلادحالخديال
ملعناتكىلزوجيالهناالولوارطسمهدجتاممكلذريغىلاتفتلتالولماع

هطةروسىفلاقوىريغفلاخياممكلذبتهفامرظنلاطورشعاتجالىلرهظ

برعلانإفدحومىنعمبانمؤمقفانملاةيمستزاوجىدنعقحلافدعبوهصنام

الوطئاخهللاقيةرمولوطاخنمفةرمولولعفلالعفنملعافلامسابىمست

.ملسمفىلقنليلدانباحصالناكناالاداتعاناالاطايخلاقي

رمالاىلعثيدحلالمحوهححصوهيلعقتعيالفهدبعبلثمنمناهلوقاهنمو

ملاعلاباذعنمدشاىدنعلهاجلاباذعناهلوقاهنموهتئيطخلةرافكهقتعيناب
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ةياوروهاكادحواضرفلمعلاضرفعيضملاعلاوةريثكاضورفعيضلهاجلانال
قحىفاهلاقوةرماهلاقهناامهديعوىفروهشملاثيدحلالمحوانموقدنعةفيعض

.هنيعبظفللاسيلىنعملابرجزللاعبسملاعلا

نيدتعملابحيالهناةيفخواعرضتمكبراوعداىلاعتهلوقدنعهلوقاهنمو

ريغلعجذإءاعدلاىفءادتعالانمكلذوةنسللةفلاخمةمرحمةعدبىديالارتسو

ىفهيديءافخاهلفهعمنوعديالسانةلمجىفناسنإناكناالإاعرشعرشلا

.وعديهنأنوفرعيالثيحبءاعدلا

طقفهحوربوأةظقيىفهدسجوهحوربءارسالالهاوفلتخادقوهلوقاهنمو
هناححصوهمانمىفهحوربهناةيضابالارشعمانلقفالماددعتلهومانملاىف

دورولااورسفنيذلااضياجتحاونايمهلاىفهلوقاهنموهدسجوهحوربىرسا
هنالهيفمهلةجحالوىداربلامساقلاوبالاقرانلامهدروافىلاعتهلوقبلوخدلاب

هنامزتلينامصخللتلقرانلاهموقلخداىذلاوهنوعرفنوكينامزلي

ىجنيمثىلاعتهلوقباضيااوجتحاومهلوخدىفببسوهفمهلضاهنالمهلخدا

ىفرورجمنافطقاساضيااذهومساقلاوبالاقايجاهيفنيملاظلارذنواوقتانيذلا

نماذهوتلقرسجلاةرطنقلاواهنكاماىأةمايقلاةصرعلاريمضنوكيناحلصي

قداهناانموقلوقيىذلارانلاىلعىذلارسجللتابثاماقملااذهىفمساقلاىلا

كرشباحصالاضعبىعداولوكلذىفريضالوفيسلانمىضماوهرعشلانم
لدتساوهللاءاشناىتأياكهلثمدوهخيشلاىفوانمسيلهناوهقافنوأهبلئاقلا

مهلتقبسنيذلاناىلاعتوهناحبسهلوقبلوخدلاريغدورولاناىلعمساقلاوبا

كناانبرالعولجهلوقواهسيسحنوعمسيالنودعبماهنعكئلوأىنسحلاانم
دارملالوقينامصخللوتلقىزخيالنمؤملاوهتيزخادقفرانلالخدتنم

روضحلانعاودعبيملواهلوحاورضحااكاهلوخدنعالاهبباذعلانعنودعبم
.باذعلاىفمهواهسيسحنوعمسيواهبنوبذعيواهنولخدياوسيلف

دورولانابلاقنمىلعمكحيالوىزجنسيلفباذعالبرانلالوخداماو

ةريرهىلانعرباجنعةديبعىلانععيبرلاىورلبةيصعملابالورفكلابلوخدلا
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مسقلاةلحتالارانلاهسمتفنينبلانمةثالثدحالتومياللعهللالوسرنع

هيفتبنيدوهخيشلاهركذاثيدحركذمثلوخدلادورودورولاىفصناذهف

اهنمو.رطانقلاىفليعامساخيشلاهراتخاىذلااذهومنهجىلعرسجهناطارصلا

ىتلالئالدلابصنبديحوتلاىفموقتةجحلانانايميلانمءارسالاةروسىفهلوق

ىفاماوهنسحامرئاسوهتاذوضرألاوءامسلاكدحاةءاراالبهلقعبفلكملااهاري

ىرتالالسرلالاسرابهيفةجحلانافرذعللعطقوةجحللةماقافعورفلابناج

دعبلوقاتنكامهذهتايالكلذىفناةيالكلذىفنانآرقلاىفرركتفيك

لسرلابةجحلاهيفتماقامنانيعونلاالكمهريغوةيعفاشلاتلاقوعسولاغارفتسا

لاقاذهبولقعلابالعمسلابوهامنابوجولاناوعرشلالبقبوجوالهناو

لهارذعوعورفلاالوديحوتلاىفةرتفلاباحصانورذعيالمهنكلانباحصا

ةيعفاشلاماماولبجلالهاهرذعيملوىبننيدىلعناكناةريزجلابحاصبرغملا

ىلعىبننيدىلعالانكيملولوةريزجلابحاصوةرتفلالهانورذعيفاهريغو
.مهنيبفالخ

ديزنبرباجنعىوريامحصيالوبازحالاةروسىفريسيتلاىفهلوقاهنمو
لكنعهاشاحواهاشاحاهلاسهناواهبلخيملوأاهنعهللاىضرةشئاعبالخهنا

فيكوكلذىلعرسجيفيك:كىبنلاعامجةيفيكنعاهلأسىتحهلادبام

فصينانعهلعهيهنعمهبيجتفيكوهنعهرهتملولاؤسلااذههلىضرت
اذكههعامجنعاهلأسليقناوعامجلاىفرخآلاعمامهدحالعفامةأرملاوألجرلا

مدقتاموهفاهنعاماهلزيجتامناعماهنعهاشاحاضياةراسجفاهعمهناديفيال

هبىصواامعامجلانعليقناواهناربخيالواهريغعمهارتالاهنافاهريغعماماو

اهنعهاشاحةراسجهنعهللاىضرهنمكلذفىصواناوةيفيكىصواهنأتبنيملف

ناهنمسيلوانموقبتكىفديزنبرباجريغنعمظعاوكلذلثمىوردقو
ىبكلذلعفتلاقفاهولأسفلازناالبءعىطولابلسغلابجيلهاوفلتخاةباحصلا

العرشغلبتهناللهسرمااذهنأللازناالباعمانلستغاوانمقوةقيتعهللالوسر

هعهللالوسراهعملعفيامنايببهبجتمللاحلكىلعوبجاووهفةيفيكنايب
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هتلعفلوقتنانودبهتربخاوةنسلااماهللاقولوىلاعتهللاءاشناهتباجاامهللاو

اذكةنسلاناباهبيجتفاهلاستةأرمانملصحيدقكلذنايبنالةهاركعمزاجل

نمدنسملانمعبارلاءزجلاىفروكذمثيدحلاوهمالكالثمارباجةأرملاربختف

وباهصنوريسلاباتكىفىخامشلاةمالعلاهركذوبوبحمنايفسىباةياور

لمجلاموياهنمناكامىلعاهابتاعفةشئاعىلعلالبوباورباجلخدنايفس
اهنعدحااهلأسيمللئاسمنعاهلأسيلبقافاهيلعرباجلخدوتباتوترفغتساف
اقرعببصتياهنيبجناولعفيناكفيكهلعهللالوسرعامجنعاهلأسىتح

ىنبايلسلوقتىهو

ةكلهملانويعلاىلعرطانقلاوروغثلادسكبجاوءانبلاواهيفمكرمعتساوةدئاف

طابرلاوسرادملاوءاملاريغىلعةرطنقلاكبودنملاورصملاىفعماجلادجسملاءانبو

ديوجتلاديزموةجاحلاىلعةدايزلاكهوركموىنكسلاتويبكحابموسانللاريسيت

ضيضفنتلاوبيهذتلاوديوجتلاىفةغلابملابومارحلاىفوأمارحلابءانبلاكمرحمو
اميفهجوزتنادتساوجوزلاباغولوبجاولهالاقافناوانلهاريغوةدئاف

هبتفرساامهنعصقنيونيدلاكلذءاضقهيلعبجوفارساالبهيلعامهلبج

ةدئافكاردالاىلعتدهشاناالامكحلاىفهيلعكردتملاهلامنمتقفناولو

دحوموأكرشمنمةيالولابلطناملسنالاناعمحلاضرألانئازخىلعىنلعجا

ىفهعبتيالوكلذبلاطلاضرغناكاذإعونممقلخلاحلاصموأنيدلاةماقالرئاج

نوعبتيواهنولبقيوأهنوبلطيرصعلاةاضقضعبكمارحفالاوهتنايدوأهروج

لهجلابةراتنومكعنولاومالاعمجنودصقيومهحلاصمنورفويومهماكحا

ىنلعجالقيملولفسويىخاهللامحرفلعهللالوسرلاقادمعروجلابةراتو

.ةنسكلذرخاهنكلوهتعاسنمهلمعتسالضرألانئازخىلع

نيتالصلانيبعمجلاةالصلاعييضتنموةالصلااوماقاوىلانولصينيذلاوةدئاف

ىفناكاذإرفسلاىفناكولوهلبقعمجاذإاهتقولبقةيناثلاىلصدقفةرورضالب

رخاوأىلاىلوألاتقولوأنمةيناثلاوىلوألاكارتشالوقىلعمهتزجاوانمآةيرق
.هلباوثالوهاتزجارذعالبنيتالصلانيبعمجنمهناررقتوةيناثلاتقو
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هنلعوهرسءاوتساهعهلئاضفنملاقيوةيرذواجاوزامهلانلعجوةدئاف
ةباحصلاناىتحهتركذالاهعمنهشارفنأشنمرسياممهؤاسنكرتتملهناىتح

اهنعهللاىضرةشئاعاولاسفلسغلابجويلهلازناالبجاليالاىفاوفلتخا

اذهواعيمجانلستغافىعمهعهللالوسركلذلعفنيدلاىفءايحالوتلاقف

لوسرعامجنعاهلأسناىلاعتهللاهمحرديزنبرباجنعىورامبساني

هجوزعملجرلالعفيامركذنعىهنعهنألبيجعكلذلكوهعةل
زاوجبصصخينااماواهنمنبتةروفغمىهونهنمةلزكلذنهركذنوكينااماف

هجاوزاوىلاعتهلوقدنعبازحالاةروسىفوهلعهنعتاغلبمنهنألكلذ
ىفهبسحاثيدحلاوىلاعتءاشناهتباجاامهللاووهنماذهنممظعأراكنامهتاهما

.هللاهمحرنايفسىلابوبحمةياورنمدنسملانمعبارلازجلا

بجاونيدلاملعتىلعلدتةيآلاومهلنيبيلالإلوسرنمانلسرااموةدئاف

هدبعلديسلاىلعوهجوزلجوزلاىلعوهدالوالبالاىلعنيعتيوةيافكضرفهناو

ملعتملاىلعوعفنللمهالوبجاوميلعتلاناىلعلدتوازجاءالؤهريغمهملعناو
ىويندلاعفنلادصقيالناملعملامزلوهعفنبىلاعتهللاىلابرقتلاوهملعممظعت

/:ضعبلاقهملعمنم

ملسملكىلعاظفحهبجواوملعملاقحقحلاقحاتيار
مهردفلادحاوفرحملعتلةماركهيلاىدهيناقحدقل

نوعبتيالمةرقبلاةروسىفىلاعتهلوقدنعلاقوضيضعحتوميظعتدرجماذهو

ام نملاولداعلامامالاوملعملاونيدلاوللنملازاوجرثألاىفوىذأالوانماوقفنأ
.ركشللابيغرتاهركذبسابالولاقناىلااهبعفرتلاوةمعنلاىفعاطقتسا

مظعاامهيانيدلاولاقحوملعملاقحىففلتخارطانقلاىفلاقهريغنمو

ايندلاراننمهاوباوةرخآلاراننمملعتملاىقيهنالمظعاملعملاقحضعبلاقف

ىلعىصقالاقرشملانموهونيصنمولوهبسكبجوملعلانأشمظعلوعجر
نيصبولوملعلااوبلطاثيدحلاىفءاجوىصقالابرغملاكديعبلاعضوملاىفنم

لانوكتناحصيالهنااميسالونيصىلعلالاخدابهاورلاهتفرحوفلانودب
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نألةيبرعلامولغىفثيدحلابجاجتحالامدغبلوقلاىوقيامماذهوحملهيف

ةنعلوقيالامكفىنعملانوفرحيالمهنالىنعملاىفهبجتحيوظفللانوفرحيةاورلا

عضومىفمسقاواتلابةأرملامساهجؤزىفهمالكرمدقولابنيصلالوقيالهكملا
فيرحتنمفهجوزظفلبدرواموجوزلبهجوزلوقيالةىبنلانارخا

.هاورلا
اونمؤتملناوتوملالجاىلاتاذللابنيعتمتمىمسملجأىلامكرخؤيوةدئاف

وأمقنلاباوباصتفنونمؤتالمكناهللاملعدقنكلومقنلابمكتايحتصفتنت

ىلارخاناميالاكاذكلمعناهللاامهملعنالجادحالكلوأاوباصتالفنونمؤت

وأريصقلابجوملمعياملكهللاملعدقوريصقلابلجوعالإوليوطلالجالا

راصلديعسلالمعلمعولةنجلاىفاروصقواجاوزاىقشللدجوأكاذهوليوطلا

لمعولرانلاىفاناكمديعسلللعجامكواهيلاريصيالفلمعيالهناملعدقواهيلا
نالزالاىفىضقاكوهيلاريصيالفهلمعيالهناملعدقوهيلاراصلىقشلالمع

اذإواهعطقيملولاذكواذكنالفلجاناوهمحرةلصلاذكواذكنالفرمع

لجالافكلذهبشااماذكواذكواذكتقووهوكلذنودهلجافىغطوااهعطق

هلنيعتيالاولاقمهناةلزتعملابهذموكلذنيبقرفلاورخاتيالومدقتيالدحاو

مكلهللابتكىتلاةسدقملاضرألااولخداكلذنموهبجوملمعيىتحامهدحا

ةعاطلابديقماهبتكنالةنسنيعبرامهيلعاهمرحلباهولخديملومهلاهبتكدقف

بونذلاةرفغمنيبمكلعمجيلدارملالاقيناكلذنمحضواواوصعمهو

نإفهريغنموهيلاريخاتلاالامكلنكيملاونمؤتملناوىمسملالجالاىلاريخاتلاو

ةدوعوملالأستاكرسحتوباذعةدايزفرفاكللاماباوجلافاذهىفةمكحلاامليق

ىفالزنممهلنااوملعاذإهللانمةنموةمعنةدايزفنمؤمللامافتلتقبنذىاب

.هلثملوؤياذكواوعيطيملولمنهج
ناسنالانالثمىفلوصالانمةلزتعملانيبواننيبقرفلالهفليقةدئاف

لئاقلاداقتعاناكنامعنباوجلافكرتولرخآلجاهلوهلجاءاضقنالبقلوتقملا

دقتعيملناوهنماربيواهلئاقرفكيىتلالوصالانموهفلتقفىقبيناداراهللانا

.هلحمىفررقتاكهللاءاشناهيلعسابالفاذه

-١٧٣-



ناليقهناكمكيوغيناديريهللاناكنامكلحصناناتدرانادوهةدئاف

ىحصنمكعفنيالمكلحصناناتدرانافمكيوغيناديريناكهللاناك

ىفباوجهباوجولوألاعومجموهباوجولوألاطرشلاعومجمديقىناثلاطرشلاف

لخدفاديزتملكنارادلاتلخدنارحتناهدبعللجرلالاقولوىناثللىنعملا
لخدمثملكنانكلقتعللامزلتسملوخدلانوكطرشمدعلقتعيململكمش

ىناثلاطرشلادوجودعبلوالاطرشلادوجودنعالإءازجلاققحتبمكحيالفقتعي

قتعيالرادلالخدمثهملكنارادلاتلخدنااديزتملكناكلوقىفف

موهفملانإفتلخدنارحتنالثمدوجولاىفمدقمظفللاىفرخؤملاطرشلاو

اديزتملكنالثمرخآاطرشهدعبركذنانكللوخدلامزاولنمقتعلانوك
ىناثلاطرشلالوصحبطورشملوألاطرشلاكلذبءزجلاكلذقلعتَناىنعملاناك

ديزملكتوهوىناثلاطرشلالصحنإفلوخدلاىفطورشملاىلعمدقمطرشلاو
دجويملاذإورادلالوخدوهولوألاطرشلاكلذبقتعلاوهوءازجلاكلذقلعت
مكحلاعقيهناىدنعىذلاولوألاطرشلاكلذبءازجلاكلذقلعتيملىناثلاطرشلا

طرشلاناكاذإامكبيترتلاملكتملاطرشناالإبيترتالبولوناطرشلاعمتجانا

البهدعباموىناثلاطرشلاناكاذإكلذورثكافطورشةثالثكلذكوافلابىناثلا

امهريغومثوواولابناكناونييعتالبامهدحالباوجلاىفوأبأاناكناوفطع

.ىناثللباوجلافءافلابناكناالاامهلباوجلاف

ىففلخلاوءاوغالاوهوهتلالعفبمسقلاةيآلاىفوىنتيوغاامببرلاقةدئاف

هرافكلامزلتفدقعنيليقفزئاجريغليقوىدنعحيحصلاوهورئاجليقفكلذ

مسقلاصةروسىفو.مزلتالفدقعنيالليقوىدنعحيحصلاوهوثنحلاب
ةصقلاوءاوغالاوهولعفلابفارعالاىفوكتزعبفلاقذإةزعلاىهوةفصلاب

.دارملانيترممسقانوكيناامافةدحاو

ءانثتساالصتمءانثتسالالعجىفوحلا..مهيلعكلسيلىدابعناةدئاف

فصنلاءانثتساموقزاجاونيصلخملانمرثكانيواغلاناكلذوفالخهيفورثكالا
اماوزاجاورثكاويفصنلاءانثتسانورخاعنمورثكالاءانثتساموقزاجاولقاو
.لصالاوهوفصنلانود
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هيلعلزناملمالسلاهيلعىمومناىورخلا...ضرألاىفةبادنماموةدئاف

اهبرضفهاصعبةرخصبرضينالجوزعهلاهرمافهلهالاوحابهبلققلعتىحولا
ىفةدودنعتقشنافاهبرضفةرخصنعتقشنافاهبرضفةرخصنعتقشناف

ىمالكعمسيوىنارينمناحبسلوقتاهعمسفرحبلالفساىفىهوةقرواهيف
.ىناسنيالوىنركذيوىناكمفرعيو

هتجلاخنملكىلعبجيهناةيآلاىفوباتكلانوأرقينيذلالأسافةدئاف

اهلحينمدجيملناوملعلالهاىلاعوجرلاباهلحىلاعراسينانيدلارمأىفةهبش
كشنإفحتفلارظتناوهللادنعقحلاوهامىلعاذهىفىنادقتعيناهيلعبجو

.هريغنموءىشهلثمكسيلهلوقبديحوتلاديدجتىلاعراساذكبهللافصويله
ملعااناوكبكرشاناكبذوعاىنامهللاءاعدلااذهمزالينانمؤمللىغبني

.ملعاالاممكرفغتساو

ناقسافلاىلعءاعدلازاوجدابعلالاعفانييبتىفوحلا...سمطاانبرةدئاف

زئاجفكرشلاىلعءاقبلابكرشملاىلعءاعدلااماوكلذزيجاالاناواكرشمتومي

بذكدقفادحاوايبنبذكنمونيلسرملارجحلاباحصابذكدقلوةدئاف

دقفانوكسوأةكرحوأادحاوافرحبذكنموهبتكعيمجوهللاءايبناعيمج

لدبتيالاموديحوتلاىفةوعدلاداحتالكلذواهلكبتكلاومهلكءايبنالابذك

.اهيبنلةعبتمتناكناقحلاىلعاهناىلعهلبقةمالاريرقتبءاجىبنلكو

وأةراجحبوجلانموأباحسلانمخضرنمواهلفاساهيلاعانلعجفةدئاف
نموهلاحملعاىقشهناكلذبفرعنالوكلذبهنمأربيملةحيصوأةقعاصب
الوكرشاهالوتنمفهيلعصوصنملاكهللادنعىقشهناانفرعوهنمءىربخسم

الوخسمونجمثفلكوغلبنونجمنمأربيوخسمنالقاعريغوألفطنمأربي
ىفةرارحلاطلسيدقلجوزعهللانالضعبلافالخضرألاهبفسخنممأربي

.اهيلعنمباهقتفيوأاهكرحيفضرألانطاب

زعهللانالكمسلابثنحامحللكايالفلحنموامحلهنماولكأتلةدئاف
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فرعىفثنحيالففرعلاىلعنيميلانابلوقلاىدنعحيجصلاوامحلهامسلجو

ةدئاف.ةينلابلمعلانالنارقلاوةغللاىفامحلناكولومحللامسابهركذيالنم

عامجوربدلاىفعامجلاكزوجيالامبحمهبولقىهللاىقليالونوءاشياماهيفمهل
الليقواهتلاخوةأرماكناعمتجتالنمنيب.عمجلاومراحملاتاوذجوزتولافطالا

اهيفةفطنالاولاقذإركذللفوجحتالنامزليفمهلةلضفالهنالةنجلالهالرابدا

ركذللوةذلتسمةحئارلباهنمجرختةلضفالرابدامهللقفاناصقنكلذنوكيف
كلذنمعنامثيدحنكيملناءاسنلانادبااهفشرتةبيطةحئاربةفطنوفوج

هجاوزاهللوقاورجحنبهيلعصنتايمدالانمناجوزنمؤمللنوكيو

واهدعبنجوزتيملونههنعتامتاديعسنكنااعبراولونهلكتايمدالا

لثمعبرألاقوفامكلذكونهلةمرحمنهدعبجوزتيملوهنعنتموأايقشنجوزتأ
الاهلامليقامالتوملابعبرالانعناصقنلادعبجوزتيوعبرأدعباعبراجوزتينا

.هبسانيثيدحلاقالطاوعسواهللالضفوةدحاو

تيمنمىنفاموهلكىنفنملجوزعهللاثعبياقحهيلعادعوىلبةدئاف
وسكيالوهلثمرخآامسجالايندلاىفهتروصبهنيعبعيمجلاهللاىيحيهضعبىقلي

اماذهءىشنمالقلخامهقلخكلذللديولوالااهمحللبرخاامحلماظعلا

ةفسالفلامعزوالالدتساواحاضياهتدزنكلونيملكتملاروهمجلوىدنع

درينكلليحتسمهنيعبىنافلادرناةلزتعملانمىرصملانسحلاوباوةيماركلاو

.هبجتحنريطلانمةعبراذخفهللاركذاموهلثم

امهوحنومدومحلالبةينارونماسجاةكئالملاوهرخآىلادجسيهللولحنةدئاف

ضقانيهنالةينامسجلاةكرحلاوبيبدلانعةدرجمحاورالاقينازوجيالو

مهلناىنعمىلعةكئالملاةمصعمدعىلعةيالابضعبلدتساولاقناىلاثيدحلا
دنعديعوفوخاللالجافوخمهفوخنألأطخوهوةيصعمللاوعدتاسوفن

منهجهيزجنلاقاملوأامهنعهللايضرسابعنبانعهلقنوضعبهححصوضعب
ناحيحصلاواهنعنوموصعممهفةيصعمللليممهلنوكينانعكلذمهعنم

هلإىنامهنملقينمونوقفشمهتيشخنممهوىلاعتهلوقلديعوفوخمهفوخ
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ملاونوكينااوقفشادارملاناباجيدقومهتمصعكلذىانيالوحلا...هنودنم

نوجارمهفءاجرللمزلتسمفوخلاومهيلعهلالجانمبجاولاردقلااوغلبي

نيمركألامركانومدخيمهنااميسالو

مدومحلالبحيرلاةروصبىذلانجللالوكلملللظالوهلالظًايفتيةدئاف

مهولظهلفاهريغوأةيحلاةروصبمهنمناكنمفمدلاومحللابةفيثكلانجلااماو

ةفيثكلانجلااماولظهلرهظجرخاذإفةيحلارحجكىفخياموةرحجالاىف

حابصملاورمقلاوسمنلاءوضفمهوالظمهلدهاشنالفالثمناسنالاةروصك

اللظمهلوأُكْيفَعهللالوسرللظالليقاكلظالبمهلعجينارداقهللالوقنف

هللاءاشولوريدقءىشلكىلعهللاوىلاعتهللاةردقبكلذومهارنالاناامكهارن

الةفيثكريغماسجامهوأهلعجيملفكلذلعاترننكلمهنودهارنالظمهللعجل

.هللظالفيطلمسجءاوهلاناكمهللظ

دمحلاوهركذنمىسنيالىذلاهللدمحلاوهللانمفةمعننممكباموةدئاف

هللدمحلاوهريغىلاهلكيالهبقثونمىذلاهللدمحلاوهاجرنمبيخيالىذلاهلل

ىذلاهللدمحلاوانارفغوةاجنربصلابىزجواناسحاناسحالابىزجيىذلا

انلامعاباننظءوسينيحانتقثوهىذلاهللدمحلاوانبركدعبانرضفشكي

.انعليحلاعطقنتنيحانؤاجروهىذلاهللدمحلاو

ىفةبادقبتملمهدخاؤيولوحلا..اوبسكامبسانلاهللاذخاؤيولوةدئاف

ىحللاءافعابهاياهرماىفكفعهلوسرةفلاخمواحللاعطقىفسجقمتابضرألا
هقوفامالقلحلاىلعاقلحزوجيوكلذلعفينهةداهشلبقتالوبراشلاءافخاو

.هجولاىليامقوفوقنعلالبامملفساارهاظوانطابنيحللانم

جوزتةأرمللالوةينجلاجوزتلجرللزوجيالفاجاوزامكسفنانمةدئاف

اهبقثيفيكفنوليختيمهونودهاشيالمهنالقوثولامدعلوةيسنجلامدعلىنجلا

انموقوانباحصاىفمهنمجوزتلاعقولاقيواهيلواذهنابقثيفيكوهبقنتوأ
لاوقأةثالثاهيفرثالانمتظفحهريغنموقئوتلاهلنكماكلذلعفنملعلو

.ةهاركلاوةزاجالاوعنملا
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ىطعياميففلتخاولاقناىلااندنعرحفبتاكملااماواكولممادبعةدئاف

وهوءىشىلعردقيالىلاعتهلوقلهديسلوهليقفهديسلجالالوهملعلالدبعلا

نذابالاهقالطاحصيالوىرشخزلاهرهظتساوىعفاشلاهيلعوبهذملاروهشم
واهنعقلطيالجرتلكوةأرماهديسناكناوهعوقودعبهتزاجاىلاواهديس
وهوكلاملاقهبوكلميناناكمالوهامناديقلانالهلدبعلاىطعيامليقوهزيجي

ديسلاكيلمتبةضراعلاةردقلاىفنواكولممهلوقبزجعلاهلتبثاهنألةيالارهاظ

هانقزرنموهلباقمنالفرصتلاىلعةردقلاىنعملاسيلوءىشىلعردقيالهلوقب
.انسحاقزرانم

الفمهوتامىلعفلحنمىلعءىشالواهديكوتدعبناميالااوضقنتالوهدئاف

لاقلضفاوهامىاراذااميفبحتسيواهيفضقنلابجيوةيصعمىلعواهيلع

نعرفكيلوريخوهىذلاتأيلفاهنماريخاهريغىارفنيميىلعفلحنمهلك
.هنيمي

رابجالاسيلورابجاالبمالسالاىلعةدحاوةمامكلعجلهللاءاشولوةدئاف

مكلعجلهللاءاشولوااباقعالواباوثقحتسيالومذيالوربجملاحدميالذاةمكح

رايتخالىدهلانعنالذخلاب(ءاشينملضينكلو)مكرايتخابمالسالاىلع
ىدتهملارايتخالهيلاقيفوتلاب(ءاشينمىدهيو)ىرايتخالابسكلابلالضلا
ةردقدبعللفانبهذاذهرابجاالهقلخعموهناحبسهللقولخمنيرايتخالاالكو

ريغةنراقمةردقهلناةيرعشالانعرهشوىلاعتهلةقولخمىلاعتهللانذابةرثؤم

مهحبقهنذاىلاجاتحتالوهللانعةلقتسمةرثؤمةردقهلناةلزتعملاتمعزوةرثؤم

نالبقنمتظفحىذلاوربجمدبعلاناهللامهنعلةربجلاتمعزولجوزعهللا

هتركذاممهيلابسننملعلوةعبرالابهاذملالهامهوانبهذمةيرعشالابهذم

لجوزعهللاىلعبجاوالومهقوفنممهمعياموقمهبدارامهنعاذهلبق
.ناسحاولضفءاشنملهقيفوتو

دجودقونيدلاءاضقرخؤيناهيلعمرحيوحلانوكلمتمتنكوللقةدئاف
بجتىتلالاومالاكيحلواتيملماعلواصاخلنيدلاناكءاوسهنكماوءاضقلا
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دوجولاعماهرخؤمفتارافكلاعاونأوبرهلفرعيالاموةاكزلاكءارقفلل
ريخاتكلذنموملظىنغلالطمةليسولاهاتآوقيلتهلوقىفلخادناكمالاو

هلككلذنمءىشريخاتاميسالوناكمالاودوجولاعماياصولاوفاقوالالاوما

توملادعبنيعبسكةايحلاىفمهردلاوناكمالاودوجولاعمتوملادعبامىلا

نمناكمالاودوجولاعمبجاولاريخاتوةايحلاىفدحاوكتوملادعبنوعبسو

اجحالاهوركموهوهريخأتبسابالفقولخاقحسيلجحلاوةبهرلاوةبغرلا
الذاتوملالبقذفنتالبرقالاةيصووهبةفيلخلاوثراولاهبلجعيفهبىصوأ

ةزاجاثيدحلاونارقلاىفةيصولاركذىفسيلوتوملادعبالابرقالانيعتي

اهبءاصيالانملقاالفالاواهذافنابجيلبتوملاىلاسانلاقوقحريخات

ءاصيالالمشيوهريخأتنملعفامسئبوبجاولابءاصيالالمشيامهيفاهركذف

.بجاولاريغب

وهوهظقيلاىفالمانملاىفءارسالالاقنماذهبجتحاايؤرلاانلعجاموةدئاف

ولوبيذكتلاىفرافكلاةغلابملةظقيلاىفليقومهريغنمموقوانباحصابهذم

ناوضربطقلاىنعاقبساميفاذهراتخادقوةغلابملاكلتاوغلابيملمونلاىفناك

.هتمحروهيلعهللا

ىقباوريخهللالاقةيالاارقاذاكلتناكونوكرشيامامأاريخهللااهدئاف
بسانيامبسحبىلبوامعنوااللاقينانسينآرقلاعيمجىفاذكومركاولجاو

هيلعفاخيوكلهكلذركنانموتانبلاىفطصاارقاذالاقينالثمماقملا

نوأرقيمهريغودوعسمنباوسابعنباوةشئاعتناكوعامجاللدرهنالكارشالا

واسانلاهلنيبمهوتيناونارقلانمهنادحامهوتيالوريسفتلابتايالاضعب

.ءىراقلا

طخوةاناهكلاونجلابملعاموهللاالابيغلاتاومسلاىفنمملعياللقةدئاف

ملعفىحوواكلمواماهلابملعاموقفاوولوملعالنظوهفموجنلاولمرلا
ثالثدنعباضمىفةثداحثودحهللاءاشناققحتياممبيغملعالرابخاب

رابخابملعهتركذاموزعولجهللادنعقحلاوابيرقتفلاوةئامثالثوهنسنيعبراو
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واباسحبسابالومهتوقمهعفنتالواهنعبناجالاباهذكلذورابخأبيغيال

حلاحلفامامالابسحدقوعقيلهرظتنتلبمزحالبكلقيدصىتحرابخا

علطيالدنعىنعملاىفمالكنجلاةروسىفوبسحريغبءاشينمقزريهللاوةدئاف
راكذالابلولغتشيلفهتافامكردتسيناديريوهرمعغارفبراقنموةبيغىلع

واىصحلاددعهللاناحبسلوقينالثمةليوطةريصقلاهرمعةيقبريصتفةعماجلا

مايقلاومايصلاةرثكهتافنماذكوضارعالاوماسجالاتارذددعهللاناحبس

عيمجىفلعفناهنافهلآىلعوكنعهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاةرثكبلغتشي
لكىلعةدحاولاةالصلاللعتحجرةدحاوةالصهيلعىلصمثةعاطلكهرمع

ىلعىلصيوهوكعسوردقىلعىلصتكنالتاعاطلانمهرمععيمجىفهلمعام
مهىلاعتهللاهافكةدحاوةالصهيلعىلصنموتاولصفيكفهتيبربسح

ركذنمهنامالسلاهيلعحونةروسرخاىفىرضخالانعىوروةرخالاوايندلا

هيلعةالصلاالادودرمهنمولوبقمهنمءاعدواةدابعلكناوهلعهعمسواهمسا

ديعولاكلذدعبيولمزملاةروسلواىفلاقوكهلعفناهنالةدئافىاةلوبقمف

مدعبرعشمهجوبوامرحمبعلووهلبالاغتشاهعامسدنعهيلعةالصلاكرتنمىلع

ديعولاثيداحانعاولفغوهحارلاىلااليملاوقالابسانلاذخالبكفلمهميظعت

ىفرضحيملعضومىفاثيدحركذوملعلكورتمنمرمعلاىفرمعلاىفةرمبلوقلاو

نموهيلعلصيملفهعىبنلاهدنعركذنممبجعتبجعتةكئالملاناهانعم
.هيلعملسيملفهاخاىقلنموهعباتيملفهللاالاهلاالهدنعليق

قادصالاهذهدعبةيالاىفونيمالاىوقلاترجاتسانمريخناهدئاف

زوجيفحيحصلاوهوعنميملامانلعرشانلبقنمعرشنمزئاجوهوعانعلاب
هدابعوهامبزوجيالولاملابصتخيالوهريغوءانعكعفانحابهلكبقادصالا

لكاوءانعلانموهوهخسنبزوجيوهميلعتوهنمرادقموانارقلاةءارقىففلتخاو
لوقاوةجوزتمللمنغلالاقيواهضوعيسواهلتزاجااهنالهتنباقادصبالا

زاوجةيفنحلاوةيعفاشلابهذمودعباميفلاقوحلاليجنالاوةاروتلاةعلاطمزوجنال

ىفحصهللاهمحرنمقبسوعنملاوةهاركلاوةزاجالاكلاملوىعرلاباهقدصينا

.دارملاماانلعرشبسيلانلبقنمعرشنابهذملاةروس
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دقولاقناىلاةرشعلانسحبنيحلاصلانمهللاءاشناىفدجتسهدئاف

ةينلاهلامهانمباتنموهبىأرامباوثهلتبثيءايرلانمباتنمناتدقتعا

ةدئافلجوزعهللاءاشنإصلخمهللىوئمهنأىلعهلمعباوثهلبتكيهلمعى

امةقيرطىلعلدعلابهعمجزاجالاماسانرابجمزلااذاوةقاحةيفاخمكنمىفختال

.كلهمثالاهمزلانموهعماجىلعمثاالومهمزلا

لثمىطعانيملسملالكالاقفالامرذىباىلااريمالسراىوشللةعازنهدئاف

ءاطعءارمالاءاطعميرحتىلعءانباذهوىوشللةعازنىظلاهناالكارقوهدرفاذه

رادجىلعامئانرذىلابناثعمامالارمومارحنمنوكينافيخوالدتعيملنم

رحتنافاهلبقنافظقياذالجرلااهطعاوريناندلاهذهذخهلدبعللاقفدجسملا

ىتبقرقاقرتسااهلوبقىفرذوبالاقفىتبقركاكفاهلوبقىفدبعلالاقواهلبقيملف

ارصتنمهليمتسينامثعناهنظلواهلاممرثكاهئاطعىفواناثعلامىفةبيرلاذهو

رمعنباذكومارحولالحهديبىذلاناطلسلانمةيطعلاذخاىلعزاجاوهب

ءاوسواالفامارحوأاذخفالالحهلامرثكاناكناضعبلاقوسابعنباو

مارحهناملعتملاماقلطمناطلسلاةيطعذخازوجيهناضعبمعزوكرتلالضفالاف

.دارملامهاردلاباذهمهضعبصخوهلحىلاهتنايدهدقتملو

ملوناسنأهدهاشوهلعفوأءىشلابرقأنمونومئاقمهتداهشبمهنيذلاوةدئاف

همزلةداهشهيفلمحيملوءىشبملعنملكولبقيملواهاياهلمحوأةداهشلاهلمحب

لجهلوقدنعلاقونالوقدهشتسيملذإهمزليملوأهئادآىلابلطنإهيدؤينأ
ىهواهتيدأتىلإءىشملاةبوعصاهصيصختهجولعلوقالطةداهشلااوميقأوالعو
اهؤادآنإاهيفوءاينغأولوامهدعباميفةرجألامهلونيخسرفلاىفمهيلعءارآلاةمزال

ىبأيالولجوزعهلوقدنعلاقونوجاتحمءارقفمهوبسكلانعامهلغشي

ءاسنلاولاجرلاىلعةيافكضرفاهؤادآوةداهشلالمحتواوعداماذإءادهشلا

هيلعضرفتناكهاوسدجويملوأالاوهريغلبقنإهمزليملوعدملاريغدجوناف
.هريغاذكو

اهوحنوهيراسلاهقفلابتكىفلبفصصوصرمناينبهلمهناكةدئاف

.فصلاناعطقتال
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ثيحدامرلاوحلملاءاقلانجلابةذايعلانموحلاسنالانملاجرناكهناوهدئاف

ىفةاشحبذمهبةذايعلانمونجلانمكلذناانظرضببيصاواناسنالارثع

كلذلكواهيفرئبلارفحديرارادىفواهيفرئبرفحنوديريىذلاعضوملاسفن
ءاقلااذكومهلحبذلاكوهفدامرلاوحلملاءاقلابنجلاىلاقلمتلامهدصقنالمارح

ربصقهظفلىرهوجلاوسوماقلاىفدجاملارانالبوإارانبهوحنواربصقلا

.صاصرلاريدصقلاو

نيتروسلانيبريركتلابابسانماضياوتالسرملانيبنيبذكمللذئمويليو
ةماتهحتافلامزلوهروسلامامتاالوهلكنارقلاةءارقفلكملامزليالهناروسلاوا

ظفحيملولوةرخالاىفاملريركتاهيفةروسظفحنملةعفنملالصحتفتاياثالثو

لقدمحمىبالمالكعرشلانايبنملوالاءزجلارخآىفورركملااهيفىتلاىرخالا

اميسالواهريغبالوايقربامهوحنوبرقعلاوةيحلاةملاسمزوجيالوقلفلابربذوعا

لعفدقفهرضتالواهضبقيفالثمبرقعللقرتسينموزوجيالامبايقرلاتناكنا
ىقرتساهناةهجنمواهلتقهيلعبجاولاوهلتقبرمانمملاسهناةهجنمامرحم
اهعمجباتكلاريغنمدئاوفلجوزعهللامساسيلو'هفرعواهانعمفرعيالامب

.ىثراحلاناميلسدمحنبملاسدبعلا
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