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عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكم
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ميحرلانمحرلاهللامل
هلاودمحماديسىلعهللاىلس

ةمدقم

لقعلانمانيفبكرو٠.انروصعدبأوانقلخيذلاهللدمحلا

نسحأىفانقلخدقف٠ناويحلارئاسنعهبانزيمامريكفتلاو

يففئالخهل.نوكتلاندعأمث.ميلسلالقعلابانصخو.ميوقت

اهبعفتننل.همعننوكلانمجرختسنوهتمظعرهظنل.ضراألا

.دتاقولخمرثاسونحن

ءاضتسي7هتايحهللالعجنمىلعمالسلاوةالصلاو

نيرادلاىفةداعسلاملاعمنابتستفهيدهبرانتسياجارسو.اهب

هباحصأوهلأىلعو.ماركلاىفطصمومانالاريخدمحمانديس

.مالعألاءامظعلا

هتنشنتو.ديدجلاليجلاةيبرتيفهلمدبالاممف.دعبو

نمةلثاماروصهلىطعتنأ.ةحيحصلاةيمالسإلايدابملاىلع
مهذختيل.هئامظعةايحىلعاعلطمهلعجياميمالسالاخيراتلا

قحلاليبسيفمهتايحضتنمیریامفمهبيدتقيالعأالاثم
.ماسجتازاجنانمدوحتاوققحامیفو`نيدلاو



نموةيلوسرلاةريسنمءيشةساردديعسيمعجماربنمف

هتاروطتىلعاعلطمبلاطلالعجيامةماعيمالسإلاخيراتلا

ˆيليمعلاهتايحيفهبرينتسيهلةربعكلذنوكيلروصعلاربع
يرورضلانمناكةيضابإلانمدهعملاةبلطبلاغناكاملو

فیکوهراشتنانطاومو.هأشنموهبهذمخيراتسردينأامازل

نوکیومهبیسأتيىتحروصعلاربعهتمئأوهلاجروهؤاملعدص

خيراتبتكفلتخمنممهلتعمجكلذل.هرمأنمةنيبىلع
ةيليمكتلاةلحرملايفمهكرادمبسحةرصتخماسورديهذملا

هيفيكذياممةعلاطمللعئاقوضعبباهنيباللخم.ةيوناثلاو
:يلاتلاطمنلاىلعيهويسأتلاولمعلاوطاشنلاحور

اموءافلخلاويبلوسرلاةايحنمرصتخمديهمت
.بهاذملاةأشنلاببسناك

.يقيقحلاهمامإوبهدملاةأشن

.قرشملابهتمئأوةيضابإلاتاكرح
ةمامإلاةماقإلةيضابإلاتالواحموبهذملاراشتنا

.برغملاب
.اهتمئأوةيمتسرلاةلودلا

.ةمامإلاضارقنادعبةيضابإلاةلاح

.ةقلحلاريسوةبازعلاماظن
فقيقثتالإيضرغاموقيفوتلاونوعلادمتسأىلاعتهنمف

نيحلاصءاملعوةمئأنممهدادجألئاضفباولحتيل

جاحلابراشق7



ع

0لوالاسردلات

بهاذملاداشنلوحديهمت

ثعبذأنينموملاىلعهللانمدقل+:ىلاعتهللالاق

۰.۳0۱

مهيكزيوهتايامهيلعولتيمهسفنانمالوسرمهيف

لالضيمللبقنماوناكناوةمكحلاوباتكلامهملعيو

+نيبم

ًاشنأفيلعهللالوسرانيلإثعبدقهللاناهيففالخالامم

ةدحولاوقالخألاوديحوتلانمادبمىلعةيمالسإلاةمألا

هلوقهيلعلزنىتحةلماكةنامألاىدأوةلاسرلاغلبف.ةاواسملاو

يتسعنمكيلعتممتآومکنیدمکلتلمكأمويلا+ىلاعت

.هراوجلهللاهراتخامث:انيدمالسإلامكلتيضرو

ناوضرةباحصلانمعامجإبركبابأهدعبنمفلختسامث
ايمي.مالسالامئاعدىسرأوههللالوسرةريسراسفمهيلعهللا

6داهجلاثٹوعبلاسراو6ةاكزلايعنامونيدترملالاتقنمناک

ةفالخلابىصوأدقو٠نوضارهنعسانلاوهلجأهافاونأىلا

هدعبنمفلختسافةباحصلاتارواشمدعب(ض)رمع

نهللالوسرةريسراسف(ض)ةباحصلاهتعيابمىلععمجأو

مايقلانسحولدعللالاثمناکف۰٠دحيملونمةفيلخلاو

ىلإةفالخلادعاوقىسرآومالسإلاةعقرنمعسودقو.ةفالخلاب
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سانلاويسوجملاةولْؤليبديىلعهللادمحر-دهشتسان

ةتسنيبىروشةفالخلاكرتدقو.نوفسأهيلعو.نوضارهنع

ةباحصلاعمجأونافعنبنامثعمهنماوراتخافةباحصلانمرافنأ

هنمترهظمث.ماوعأةتسهفلسةريسراسو.هتعيابمىلع

ارارمكلذهنمناکمثباتفةباحصلاروهمجهنعاهركنأثادحأ

.هولتقوهراديفهورصاحنأىلا

نيملسملاءامدنماهتيحضتبهذةنتفًاشنمكلذناكف

عامجإي(ك)بلاطيبأنبيلعلهدعبنمعيوبمثريثكلاءيثلا

اوزفتسادقوريبزلاوةحلطهيلعراثمث.ةباحصلابلاغنم
تومو'يلعراصتنابتهتناولمجلاةعقوتناكف(ض)ةثئاع

.ةحلطوريبزلا

هفلأشيجيف.نامثعمدبابلاطمىلعدضةيواعمراثمث
نبرمعةليحبتهتناو.نيفصةعقوتناكفماشلالهأنم

يفنيمكحميكحتبمث٠حامرلاىلعفحاصملالمحوصاعلا

.هراكوميكحتلابضارنيبيلعباحصألعجاممةفالخلا
.ةيواعمبحاصصاعلانبرمعةنايخترهظنأدعبةصاخ

ءارورحىمستةيرقناورهنلاىلاكلذبضريملنمزاحناف

مييلعقلطيو.ةمكحملانومينيذلامهءالؤه.يلعميلتاقف

.يضابإلابهذملاةمثأناكمهنمو٠جراوخلامسا



يضابإلابهذملاوةيمالسإلابهاذملاةأشن

ةيسايسلابهاذملارئاسكةيمالسإلابهاذملاةأشننكتمل

نكل.اهيلعنوريسيئدابمىلعنوقفتيثيحةيعامتجالاو

امكةيناكملاوةينامزلاعئاقولاوثداوحلابسحاهتأشنناك

هنعاهتنخأو.مدقتامكةلاسرلايعءيبنلاغلبدقف

نوتفيولهاجلانوملعيسلاجمميلتناكف.ةباحصلا
تناكف.نوعباتلامهنعكلذذخأولئاسلانوبيجيوءيتفتسملا

مهنمملاعلكلناكف.ةيمالسالاراطقألايفسلاجملاكلتلثم

نوفلتخيوةراتنوقفتيفماكحأنمطبنتسيامهنعذخأينم

الوةيعرشلاةلدألاثلاثوهواعامجاحبصيهيفاوقفتاامفىرخأ

بهاذملافالتخارهظهنمفهيفاوفلتخاامو.هتفلاخمزوجت
:ناعونوهو

نمبلمعينأدلقملكلوغئاسوهوعورفلايففالتخا

.هيلعالوءاملعلاهبقو

يفربتعملاوهودحاوعمهيفٌقحلاولوصاألايففالخ

يهولوصأةعستلبقنمسانلافالخناكفبهاذملانوكت

:يليامك
الدحاوهللانأىلعنوقفتمةمألالكف:ديحوتلا

هيزنتلاهنعمزلياميففالخلاامنإوءيشههبشيالوائيشهبشي



نموأاجاتحمهللاحبصيفهريغهللاتافصنأدقتعينموهو

.تايئرملاباهيبشهللانوكيفةيؤرلادقتعي
قداصهللانأنوقفتمةمألالكف:ديعولاودعولا2

هدعويفقداصهللانأدقتعينمكلذضقنوهديعووهدعويف

جورخلادقتعينممهوهدابعبةمحرهديعوفلخينأنكميو

.يصاعللنوكتةعافشلانأدقتعينموأ٠يصاعللرانلانم

.كلذوحنو

اضقهللانأنودقتعيةمألالكف:ردقلاوءاضقلا3

كلذعوقوردقيولزألايفدوجولايفعقيامعيمجبمكحو

كلذضقنوانلاعفاىتحءيشلكلقلاخهناوهتاقوايف

الهللانأوهلعفلقلاخناسنإلانأنودقتعيثيح.ةلزتعملا

.خلاةيصعملاردقي

.همكحيفلداعهللانأنودقتعيةمألالكف:لدعلا4

‹هبسكيفراتخمناسنإلانو٠رشوأريخنمديعوودعونم

نأنودقتعينيذلاةربجملاكلذضقنف.ارشوأاريخناكءاوس

هللانأكلذنعمزليفريخمالهللانمريسمناسنإلا

.هاشاحملاظ

نيفوملاةيالونودقتعيةمألالكف:ةءاربلاوةيالولا5

ةاصعلانمنوؤربيو٠نيرخألاونيلوألانمهللانيدب
ةءاربوصاخشألاةيالوبةيضابإلاصتختو.ةلمجكلذك



رهظنمو.هتاذبهنولاويءافولاهنمرهظنمكلذوصاخشألا

.هتاذبهنمنوأربيتتبثوأةيصعملاهنم

بهاذملانمريثكعمةيضابإلاف:يهنلاورمألا6

.فلكملكىلعنابجاويهتلاورمالانانودقتعيةيمالسإلا

هدادعتسأبسحةمألانمراتخيوهومامإبالاناميقتسيالو

ربتعينمكلذضقنوبسنالوبسجةاعارمريغنمهتءافكو

.ةمامإلابىلوأتيبلالهأوأاشيرقنأ

ةعباتءامسألانأنودقتعيةيضابإلاف:ماكحألاوءامسألا7

هللالزثأامبمكحيملنمو:لوقيهللاذاماكحألل

:نورفاكلامهكئلوأف

.ءامسأللةعباتماكحألانأدقتعينمكلذضقنو

النودقتعيةيضابإلاف:نيتلزنملانيبةلزنمال8

امإونمؤمامإفلكملافناميإلاورفكلانيتلزنملانيبةلزنم

مكنمورفاكمكنمفمكقلخيذلاوه#:ىلاعتلاق.رفاك

.رفاكالونمؤماليصاعلانأدقتعينمكلذضقنو+نمؤم

رابتعابةيضابإلاف:نيتلزنملانيبةلزنملادوجو9

‹يفوملاوكرشملانيبقفانملاةلزنمدوجوبنودقتعيرخأ
نيدبفومامإو.٠هکرشبسحماكحأهلوكرشمامإفلكملاف

.ةمعنرفكرفاكصاعقفانمامإو.هتيالوبجتفهللا

دارأنمومراصتخابفالخلااهيفعقويتلالوصألايههذه
.تالوطملابهيلعفديزملا



نيرمت
؟ةباحصلاةنتفبابسأوءافلخلانعةصالختاه

لوصألانمةعبرأركذا؟بهاذملاتأشنفيكركذا

؟اهيففلتخايتلا

انىناثلاسردلات

هريغلةبسنلاببسورباجبهذملامامإ
ببسامنإو.ديزنبرباجوهبهذملليقيقحلامامإلا

روهظلايفبغريالرهظياميفارباجنأوههريغلةبسنلا

ضايإنبهللادبعنألو٠نيحلاكلذيفاهشيعييتلافورظلل

يفنيفلاخمللهترظانمبرهتشادقناك.هيلإبهذملابسنيذلا

.بهذملالئاسم

نامعبدلو.ينامعلايدهارفلايدزألاديزنبرباجمامإلاف
.روهشملالوقلاىلعةيرجهنيرشعوىدحإةنساهيفاشنو

ةنيدملاوةكمدصقهنأامك.ملعللابلطةرصبلللقتنادقو
ايردبنيعبسبتعمتجا):لاقهنأهمالكنمرهشامبسح

(سابعنباديري)رخازلارحبلاالإملعلانممهدنعامتيوحف

مأةشئاعوسابعنبامهنمةباحصلانمريثكنعذخأهنأامك
رمعنباو۾كلامنبسناو.يردخلاديعسيبأو.نينمؤملا

.مهريعو



سابعنباهذاتسآةداهشبمهعروأو.هنامزلهأملعأناكو

مهدنعوانيلانوجاتحيفيكقارعلالهألابجع)لوقيثيح
كلامنبسنآةداهشو(هملعمهعسولهولأسولو.ديزنبرباج

(ضرألاهجوىلعنمملعأتاممويلا):رباجتومهغلبامللاق
اموةرصبلاتيآردقل):ةرصبلايضاقةيواعمنبسايإلاقامكو
(دیزنبرباجريغتفماهیف

نيدللنكرلامعناوناكنوريثكءاملعرباجنعذخأدقو

وبآمهنموهدعبردصننمرهشآوهوةديبعوبأمهنمبهذملاو

نبهللادبعو.بئاسلانبماضمهنمو.ةارشلادئاقسادرملالب

بيبحنبعيبرلاورمعوبأو.ناهدللاحلاصحونوبأو.ضابإ

.يراخبلاخيشةداتقمهنمومهريغو

دجوتامكثيدحلالهألنيمجرتملاعيمجهقثودقو

.حاحصلايفهنعتاياور

مالسإلاهقفنمهفلباملكهيفعمجيذلاهناويدكرتدقو

.بصعتلاونتفلاةجيتنعاضامعمعاضدقوهريغو

دوجوالثيح.ةفورعملابهاذملاةمئأنممامإمدقأوهو

٠مهداليمخيراتنمروكذموهامبسحهتافودنعمهدحأل

.روهشملالوقلاىلعةيرجه93ةنسهللاهمحريفوتو



ا0ثلاثلاسردلات

(ح)ملسمةديبعوبأوضابإنبهللادبع
يرملاضابإنبهللادبعوه:ضابإنبهللادبع

هدالیملاخیراتهلمجرتنمرکذيلو.هجنلعأنميميل

ناكو.ارباجرصاعهنأنيخرؤملاقافتابامثإو.هتافوالو
ةلاسربهباجأوكلملادبعنمزىلاشاعو.هيأرنعردصي

لهأةريسوبهذملائدابمةقيقحاهيفهلنيبةلوطم

نعباوجوهوجراوخلاو.ةباحصلايفمهيأرو.ةماقتسالا

.مصاعنبنانسعمهلاهثعبةلاسر
عمهتارظانمبرهتشاثيحمدقتامكهيلابهذملابسندقو.

بسنينأايعيبطناكف.مهريغوةيدجنلاوةيرفصلاجراوخلا

يفهلةلأسمدجوتالهنأمغرهيلإهيأرىلعناكنمسانلا

يملاسلاخيشلالاقامك.رباجنعذخأامنإوهيأرنمبهذملا
:كلذيف

املعإفاتمقحلاءافلخلاملعالإنويضابيإلاام

ضاموانلايماحمناكضايإىتفنأهلصأو
هتريسنسحراهتشالهيلإهتقرطيفناكنماوبسنو
انلمحيابهذمضابإلجناتلعرشيملنيلوألانحنو

انيضراننأريغكاذبانومسدقنيفلاخملانإ:هلوقىلإ
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لبلبنمكاذمهلنكيملو.رباجلةيقيقحلاةبسنلاف
.ةماقتسالالهأونيملسملابمهسفنأنومسياونأك

:(ح)ملسمةديبعوبآب

ميمتينبيفىلومناکةميركيبأنبملسمةديبعوبأوه

اخيراتهتمجرتيفدريملو٠ملعللابلطةرصبلللقتنامث
رصاعهنأنيخرؤملاعيمجقافتابهنأالا.هتافوالوهتدالول

ةئامىلانیسمخوةينامثيتنسنيبامهتايحف.هنعذخأوارباج
نمهيلإبسنامبسح.نيعبسوةئامىلاليقونيعبرأوسمخو

.ةيمتسرلاةلودلاسيسأتدنعلاوقأوثادحأ
یوتفلاومیلعتلايفهدعبردصتنمرهشأورباجةفيلخناكو

.مهتاكرحلكيفةيضابإلاعجرمناكفبهذملالهأل
ناكدقفنامتكلاةلاحيفهنأالإمامإلاوهف٠مهتاميظنتو
ميظنتيفونيزوعملاةلاعإل.ةاكزلاوتاعربتلاعمجينمفلكي

.ةوعدلارشنو.ملعلاسلاجم
ناكفصلخملاةيعادلادعسنبةملسبرغملاىلالسرأدقف

ةماقإلةاونوءاحنألاكلتيفبهذملاراشتنالاببس

امكبرغملايفكلذلبقةيضابإلاتاروثوةيمتسرلاةلودلا
٠هيأروهنذإنعقرشملابةيضابإلاتاروثلكتناكو.يتأيس
.نايغطلاملظلادضاهلكتناكو



ناکاممغرميلعتلاوملعتلاليبسيفاهلكدتايحىنمأدقو

ايفتخمةرصبلاجراخراغيفملعيناكف.داهطضانمهيقالي

.فافقلالمعبارهاظتممهناوعأوةملظلانع

برغملاوقرشملاةيحاننمةبلطلادوفوهيلإتدرودقو

مهنمنوريثكهنعملعلاذخأدقف.ميباستناهيلعلدياميسح
عيبرلامهنمومبزغملاىلاملعلاةلمحوقرشملاىلاملعلاةلمح

هسوردتناكو٠حيحصلاعماجلادنسملابحاصبيبحنب

يفةيحضتلاحورءاكذإوةحيحصلاةديقعلاتابثإيفهللاهمحر

يلتبادقو٠نايغطلاوملظلادضداهجلاو.قحلاقاقحإليبس

ىتحنيرباصهيفالازامف٠بئاسلانبماضعمجاجحلانجسب
.امهتنحمنماجرخفتام

نيرمد

همامإنم؟يضابإلابهذملاةأشننعهفرعتامركذا

؟وهنم؟ضابإنبهللادبعىلابسنمل؟يقيقحلا
؟هتایحوةديبعىبأنعفرعتاذام

0هدنسموبيبحنبعيبرلا

بيبحنبعيبرلامامإلاوه:بييبحنبعيبرلا

ابلطةرصبلللقتناونامعباشن٠هللاهمحرينامعلايدهارفلا
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امالاهتافوالوهداليملاخيراتهلمجرتنمردذيمومم

تاماملهنأينامعلادمحنبملاسةيضفلادوقعلابحاصهركذ

181٠٠ةنساذهيفوتدقو.رباجيبأنبىسومهيلعىلص

ةئامونينامثنيبامهتايحنوكتفباشوهوارباجكردأدقو

مهدعبةفيلخنوكيلمهنعذخأيلخئاشملاهراتخادقونينامثو
وبألاقهللاهمحرةديبعىبأةداهشبهاوقتوهتنامأوهتقثوهئاكذل

انيقتوهلاقفةديبعيبألعيبرلاركذليحرلانببوبحمنايفس
.انتقٹواننیمآو

يفةيضابإلاعجرموهللاهمحررباجدعبردصتملاوهناكو

لهأىلعاهقرفيمهتاكزبهيلإنولسرياوناكف.مهلامعأميظنت"
.مهاوتفعجرمناكامكنيملسملانمةيالولا

عماجلا)هللاهمحرعيبرلادشمناك:هدنسم

حصأهنوربتعيو٠ثيدحلايفةيضابإلاةدمعوه(حيحصلا
.ةعيرثلاىفنأآرقلادعبباتك

مهلوانريغدنعواندنعةاقثمهلكهدنسلاجرتناكدقف

.نيعباتلاوةباحصلانممهبرقلو.حاحصلاىفثيداحأ

نعرباجنعةديبعيبأنعهاورامهيفعيبرلاعمجدقف
.نيلوألانيئزجلاىف654ةعيرشلارومأىفةباحصلا

هللاهمحرينالجراولافسويبوقعيوبآةمالعلاهبتردقو

يفنيفلاخملاىلععيبرلااهبجتحاثيداحأبترملاهيلامضو
ليسارماهيلامضامكثلاثلاءزجلايهواهريغوداقتعالالئاسم
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تاياوروراننعليحلنببوبحمتاياورو.رباجنع

نيتيشاحبةتسوباهيلعاشحدقوبارلازجل

ا١سماخلاسردلات

نايغطلاوملظلادصهيضابالاتاروت

الونيملسملاءامدنولحتسيالةيضابإلا:ديهمتوهيبنت

نأترمأ»هللالوسرلوقبالمعميلاومأنمئيشذخأ

دقفاهولاقاذإفهللاالإهلاالاولوقيىتحسانلالتاقأ

لامف.خلا«ءاهقحبالإمهلاومأومهءامدينماونضصع

مهوهمدةحايإيفعرشلاهانثتسانمالإمارحهمدوملسملا

ىرخألاىلعامهادحإتغبنإف::ىلاعتهلوقيفةاغبلا

نممهونهللارمأىلاءيفتىتحيغبتيتلااولتاقف

.ىروشنعنوملسملاهراتخايذلالدعلامامإلاىلعچرخ

ءوسسالاموسيملاظنمةفالخلاىلعبلغتنمامأ

هيلعجورخلازوجيفمهلاومأىلعومهيلعىدعتيوأ.باذملا

رمألاةماقإلجورخلاوأسانلانعهملظةلازإلعاطتسانمل

بابنمةملظلاىلعولو.ةوقلابركنملانعيهنلاوفورعملاب

ملنإوهديبهریغیلفارکنممنمیأرنم»ييهلوق

فعضأكلذوهبلقبفعطتسيملنإوهناسلبفعطتسي
«ناميالا

14



.كلذعمولوانيشساللالاونمنولحتسب

-هللاهمحر-لالبيبآةروث

امزالمواقيدصناكو.ميمتىنبنمبهذملاةمْنأدحاأوه

نيفصدهشنمموهو.هيارنعردصيوهللاهمحررباجل

۰ناورهنلاو

يفوهللانيديفاديدشناكو.ميكحتلاركنانمموهو

امهمحررباجووهلخددقفركنملانعيهنلاوفورعملابرمالا

موياهنمناكامىلعاهابتاعواهنعهللايضرةشئاعىلعهللا

ةقيرطعدتبانملوأوهو.تباتواهئطخبتفرتعافلمجلا

ىلعدايزةيالودنعكلذوةيمأينبملظدتشاامدنع.ءارثلا

اهلتقفاهبىشوةيضابإلانمةأرمايهواجثبلالتقف.ةرعبلا
واهبلثمو .قوسلايفاهامرو

لاقوءةينيدلاةريغلايوذهباحصأنمافيفللالبوب

ىلعربصلانإهللاو.نيملاظلاءالؤهنيبماقملاانام.هللاو

اننكلو٠مظعألليبسلاةفاخإوفيسلاديرجتناوميظعلااده

رمأللداهجلايفمهبغرو.انلتاقنمالالتاقتالومهنعذبتنت

الأمهسفنأىلعاومزعينأو.ركنملانعيهنلاوفورعملاب

نإ#ىدعتهلوقنماذخأكلذو.ةثالثمهنميقباذاالااوعجري

مهلنأبمهلاومأومهسفنأنينموملانمىرتشاهللا
ةملكداهجلامظعأ»لصهلوقنماقالطناو.خلاةنجلا
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كلذونيعبرأنموحنيفاوعمتجاف«رئاجناطلسدنعقحا.

زاوهالاةيحانىلااوجرخودايزنبهللادبعديعيفد58ةنس
اهنماوذخأفةرصبلابلاملاتيبلةهجوتمةلفاقمهبترمف

نبملسأمهيلِإلسرأادايزمهبملعاملفيقابلااوكرتوميتايطعأ
عمفالآةعبرأمهيلإلسرأمث.ةارثلامهتمزهفنيفلأيفةعرز
ردغلاىلااونكرف.مهيلعنوكتةرئادلاتداكف.مرصحنبدابع

املو.ةعمجلامويبرحنوكتالنألالبيبأعمقفتاثيح

مهتروتىلعاوضقو.مييلعاوضقناءالصلايف١ةارثلاناك

.هللامهمحرهباحصأبلاغولالبوبأدهشتساف

وه

نيرمد

يفهتلزنمودنسملانيب(ح)عيبرلانعهفرعتامركذا

؟هتروثببسام؟لالبوبآوهنم.ثيدحلابتك

؟نومزتلياذامب؟مهتاروثةيضابإالغوسيله

اسداسلاسردلا0

قحلابلاطىحينب.هللادبع

يفايضاقناكو.ةارشلاةيقبنمهللاهمحرناك

اكشف.دمحمنبناورملماعمسیوقلاةرمإتحت.تومرضح

ناكوهموقضهنتساف.ةالولاملظنممهيلعطلستامسانلاهيلا

ذاالعفوالوقهعجشوهلنذأَفةديبعابأراشتساومهيفاعاطم
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ةنسيفجرخفةبقعنبجلبوراتخملاةزمحابأهيلالسرأ
ىلاراسمثتومرضحىلعىلوتساوةئامتسوفلأيف.ء8

طسبف٠نميلاىلعىلوتساوهيلعبلغتفميوقلاهلتاقفنميلا

نيمرحلاحتفلهتيانعهجومثهتيالوبسانلارشبتسافلدعلااهيف
٠ىمظعلاةمامإلاققحيهلعل

سانلاافاوف٠فوعنبراتخملاةزمحابألسابلاهدئاقلسرأف

جحلامتآاملوهقفاوفجحلامامتىلااهلماعهليمتساومسوملايف

اهنمزهجوةنيدملاىلاناميلسنبدحاولادبعاهلماعاهنمرف

رصاخوةزمحوبأهمزهفةكمقيرطيفةزمحيباباقتلااشيج

.اهيلعىلوتساوةنيدملا

.يبرعلابداألاعئاورنمةروهشمةبطخمهيفبطخف

هدجنأف.هدجنتسيماشلابناورمىلالماعلابهذدقو

ىلعاوبلغتفىرقلايداوبةبقعنبجلبهبىفتلاميظعشيجب

مث۽هشيجنمريثكوةبقعنبجلبدهشتساومهترثكبةارشلا

رمألاونميلابيحيهللادبعةوثىلعاوضقىتحمهفحزاولصاو

.دعبنمولبقنمهلل

ةيبألاراغلاةسردمنم:برغملاوقرشملاىلاملعلاةلمح

لدعلاةماقإليبسىفةيحضتلاوةماقتسالاوىدهلارونغزب

.ابرغوافرشتهرٽوقحلانوردءايحاو
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رشتناءايفوألاهذيمالتديىلعوةديبعيبآةسردميهٽلت

ةديبعيبأنعملعلاذخأدقفبرغملاوقرثملايفبهذملا

:ملعلاةلمحبنوبقلملامهنمرهتشا.نوريثك

نبىسوم٠ليحرلانببوبحم:مهقرثملاىلاةمخ1

رينملا.يصحبلاىلعملانبدمحم.رذنملانبريشب.رباجيبأ
رشتناامكترمتساونامعةمامإتتوكتىلعوريثلانب

.تومرضحونميلايفمهيديأىلعبهذملا

دبعباطخلاوبآ:ةبمخمهوبرغملاىلاملعلاةلمح2
راردنبليعامسا٠يتاردسلامصاع.يرفاعملاحملانبالعألا
.يسرافلامتسرنبنمحرلادبع.يلبقلادوادوبأ.يصادفلا
ةجيتنناطوألاولئابقلايفلتخمىرنامكءالؤه.هللا.ميمحر

رشنلةياعدلانمهبماقامب.دعسنبةملسصلخملاةيعادلل

ةمامإوتاروثنمماقاملةاونكلذناكفبهذملا

بذعلاهلهنمنماوقتساوةديبعيبأدنعاومعتجادقو.برغملاب

ةريغلاو.قحلاليبسيفصالخإلاوةيحضتلاحورمهيفادغو

مهمعطامك.ةماعمالسالاوةصاخبهذملاىلع
.ةلضافلاقالخألاب

ةديقعلاباوعبشتوحيحصلاملعلانممهتيفباوذخأاملف
صالخإوةميزعمهلكولاحترألاىلعاومزع.ةقحلاةحيحصلا

.لالضلاولهجلانمميناطوأذاقنإىلع



ةماقإىلعةوقميسفنأنماوسنأنإةديبعابأاوراشتساف

راشأفكلذلاحلاصهارينمومهيلعنولوينمفنيدلارئاعش
.باطخلاىبأةيلوتبمييلع

نيیرمد

فيك؟ىحينبهللادبعيراشلانعهفرعتامركذا

مهرثأام؟ملعلاةلمحمهنم؟نيمرحلاىلعىلوتسا

؟برغملاوقرشملايف

ىفةمامإلاةماقإلةيضابإلاتالواحم
اسىل

.ةوقمهسفنأنماوسنأاذاةيضابإللربكألالاغشتالاناك

.مهيفلدعلاةمتاقإلىعسلاوسانلانعملظلاةلازإ

ةنسةيمأينبدهعرخاوأيفايبيلةيضابإهيفركفامكلذ
ميقيوملظلاليزيمهنملجرةيلوتاولواحف.نيئالثوةئام

دبعوثراحلاةروث:ثالثيهوايبيليفةيضابالاتاروثًأدبم

.متاحيبأةروث.باطخلايبآةروث.رابجلا
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بيبحنبسايلإلتقامل:رابجلادبعوثراحلاةروث

نبهللادبعبيبحنبنمحرلادبعلبقنم.سلبارطلماع

دحلاةماقإنمحرلادبعنمةيضابإلابلط.مدقتامكدوعسم

ملظلاةلازإىلعةيضابإلامزعذئنيح٠هلزعبىفتكافهيخأىلع
نبرابجلادبعايضاقراتخاو.امامإديلتنبثراحلااولوفمهنع
.يدارملاسيق

اوراسوسانلايفلدعلااماقأو.دجلاقاسنعنانثالارمثف

اوسفتتوسانلارثبتساولاوحألامهلتماقتسافءافلخلاةريس
.ءادعصلا

ناكفشيجلاولتاشيجلسرأنمحرلادبعكلذبملعاملف

.ةيضابإلافيلحاهلكيفرصنلا

نمىلازعوأفةليحلاىلادمعيدجتالةوقلانأىأراملو

كلذمتف.هقيفرومامإلالايتغاوءاضقللنيدالوهلٴريمال

لكديبونيلوتقممكحلاناكميفادجو.ثيحضومغيف

.رخألاامهنملكلتقفاصاختامهنأسانلامهوتيلفيسامهنم
نايقبيلهاهأشنمةيضابإلاةملكتقرفةنتفكلذنعلصحف

ماسوسلبارطىلعءاليتسالانمنكمتف.لوزتوأةيالولايف
.باذعلاءوساهيفنم

مضناوسلبارطبملعلاةلمحتلحامل:باطخلايبأةروث
يفبهذملارشتنادقوةيضابإلاعومجنمكلانهنمعممهعمج

ءلظلاسوباكعفريفنوركفيتاسلجةدعاودقعايبيللئابق
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باطخلايبأةيلوتىلعمهيأرعمجأفةلداعةمامإةماقإومهنع

هللاقيناکميفاودعاوتف.كلذبملعهلنوكينأريغنم

اوطسبمهعمجلمكاملف.موقنيبحلصةماقإنيرهظمدايص

املاقفهوعيابيلهديدمينأباطخلايبأنماوبلطومهضرغ

هباحصأنكل.ةيلوؤسملامظعنمابورهعنتماوانجرخاذهل

طرشرمألالوبقنمهلصانمالنأىأراملف٠مهيأرباوكسمت

نمافوخ«رابجلادبعوثراحلاةلأسشيجيفركذيالنأ
ةنيدملااولخدةعيبلاتمتاملف.140٠ةنسكلذوةملكلاقرفت

راعش«للالإمكحال»اودانفاهوطسوتنأىلاءافختسايف

نأثيحءامدلاكفسريغنمةنيدملاىلعاولوتسافةيضابإلا
ليحرلاوأنمآوهوءاقبلايفلماعلااوريخو٠كلذلءيهمدلبلا

.ليحرلاراتخاق
ًأيحأونمألارشنولدعلاظسبباطخلايبأرمأرقتسااملف

.هتياعرباولظتساوهتيالوبسانلاحرففءافلخلاةريس

ترسىلعىلوويسمادفلارارديبأىلاكاضقلارمأدنسأف

.دابعلاتحارتساودالبلاتنمأفنكتمينبرمع

ناوريقلاحتف

ملظوفسعنمةيربربلاةموجفروةليبقهبموقتامهغلبمث
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هلمتوهسفنبهدوقيمهيلإراسف.ريفغمجهيلاعمتجاف.داهجلل
مثةدمناوريقلارصاحمثءانعريغنمسباقىلعءاليتسالا

نمأف«ناوريقلاحتفومهيلعبلفغتومهلتاقفةموجفروتجرخ

دنجوةيضابإلاففعتاودهاشدقوةصاخمهسوفنتنامطاواهله

ثيح«ءوسبسمتملةمئاقمهعورزفمهلاومأنعباطخلايبأ
نيدرصنالامهضرغسيللاجرنمفلؤمباطخلايبأدنجنأ

يفةيضابالاةريسيهكلت«ايندالولاملاسيلو.قحلاوهللا

.ناوريقلاىلعىلووسلبارطلعجزحتفلامتاملمث٠مهبورح

۰متسرنبنمحرلادبع

ءابولسماليتقدجوباطخلاابأنأركذلابريدجوهاممو
بقاعيسفالإو‹بلسلاعاجرإيشيجلايفىدانو٠كلذهءاف

مهلقارقيرطلايفاوناكاملو‹رهظيملفهبلسهيلعرهظنم
‹ليتقلابلاسنيقباسملانيبنمناكوليخلابقابسميظنت
بلسلارهظذاهرمأحضتفافهسرفمازجعطقتاقابسلادنعو

ءكلذهضاغف‹هبقيليامبباطخلاوباهبقاعفجرسلاتحت

باطخلايبأةبراحمىلعهضرحوهيلإزعوأوروصنملابلصتاف
‹باطخلاىبألاهبلاغىفرصتلاناكوةعباتتمشويجلالسرأف
ثعشألانبدمحملباطخلاىبألاتقرمأدنسأاهايعأاملف

رصمىلعهيلاو
املفهسيساوجلسرأوباطخلايبأشيجنعاذهربختساف

مهدحأىنمتيراهنلابادوسأليللابانابهر:اولاقاوعجر
هللبقالنأىأراملف.ءافشلاضيرملاىنمتيامكتوملا

‹العفعجروءعوجرلابرومأمهنأرهظأفةليحلاىلادمع.مهب
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ريسيوطيعجر.كلذبعدخناباطخلايبآنثيجنأملعاملو

نكمتفهبلاغبهذدقوباطخلاىبأدنجكردأوراهنلابليللا

هدنجنمةميظعةفئاطعمباطخلاوبأدهشتساومهتميزهنم

ةماقتسالاولدعلانمةماهةحفصتيوطكلذبهللامهمحر

لبثنمرمألاهللو.ملظلاوطلستلانمىرخأةحفصتحتفناو
.دعبنمو

دمحمىلوتساوباطخلاوبأدهشتساامل:متاحيُةروث

ءوساهلهأماسنمايهيلعىلوسلبارطىلعثعشالانب
.باذعلا

نمبهذملالهأبتاكتف.ء145ةنسىلاكلذرمتساف

ملظلاليزياميفاوضوافتواوعمتجافةسوفنلىحوسلبارط

يزوزلملابيبلنببوقعيمتاحيبأةيلوتىلعاوقفتاف.مهنع
.عافدللامامإ

مهبعمساملف«هيلعيلونميفةماقتسالاولدعلاةريسراسف

سلبارطجراخهباوقتلااشيجمهيلإلسرأءسابعلاينبلماع
لدعلااهيفاهيفطسبفءاهيحاونوسلبارطىلعاولوتساوهومزهف

يفرمتساولاوحألاهلتماقتسافنيدشارلاءافلخلاةريسايحأو

.ه151ةنسىلاةمامإلا

.هفيلحاهيفرصنلاناكعئاقوسابعلاينبعمهلتناكو

ةملظلاديأنماهصلختسيلناوريقلاوحنهتيانعهجومث

ىلوتساوتداقتایتحةليوطةدماهرصاحفاهلهأنعسفنيو
دحألضريملفةهازنلاوملحللالثمبرضاهحتفدنعو.اهيلع
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لاحتالاىلعمزعنملبائيشدحألامنمذخأينأهدنجنم

.مهلمحلباودلاودازلاوءاملابمهدوز

كانهنكل.سانلايفناسحالاولدعلاطبهرمأمتاملف

ةوقلسرأفروصتملااولسارفناسحالاولدعلاهقوريالنم

همحردهشتسافمتاحيبآةمامإىلعاهبىضقهشيجنمةميظع

.هباحصأنمةفئاطعمهللا

امركذا؟اهنمضرغلاوبرغملابةيضابإلاتاروثنيب
؟متاحيبأةمامإركذأ؟باطحلايبأةمامإنعهفرعت

ROعساتلاسردلا0

اهبابسأوةيمتسرلاةلودلاةأشن

دبعمامإلاىلعناوريقلاتراثباطخلاوبآدهشتساامل

دبعهنبأهبحصي٠برغملاىلاايفختسماهنمجرخفنمحرلا

مل٠عينملبجوهوججفوسغلبنأىلا.امهلدبعوباهولا
‹كانهةيضابإلاعومجهبتعساملوهبنصحتفهنيعترهظي

دمحمكلذبملعفلبجلابهعماوناكفءاملعلانمعمجهيلإدفو

‹هلالتحايفاعماطةدملبجلارصاحوهْشيجبءاجفثعشالانب

هشيجىلعءابولاطلسذإهرشنينموملاهللاىفكنكل
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ءاملعنمهعمنمووهءاتراةقحالملانمحرلادبعنمااملو

٠نيضرغملاعماطمنعاديعبنوكيناكمرايتخالئابقءاسؤرو
ناكماوراتخافكلذلاداوراولسرأف.مهلىوأمنوكيلاحلاص

اهراجشأاوقرحأفاراجشأواظايغتناكواهيلااولحتراوترهيت
مثاهدجسماونبف٠ترهیتةنيدماهباوسسأمث.اهعوذجاوقنو
.اروصقوارايداهوطخ

وهاميفاورواشتاهؤانبمتاملو:نامحرلادبعةيالو

ةيلافلامهتينمألاقيقحتاروهظةمامإةماقإنمبولطملاضرفلا

دبعىلعمهرايتخاناکفءاهقيقحتءارونوعسياوئتفاميتلا

ةءافكلانمهلاملو.مهبولقيفةناكملانمهلاملنمحرلا

نمثدحيهاسعاملامسحمهيفاوأرمهنامك.ةيسايسلاوةيملعلا

ال)‹باوصلانعغازنإهعنمتهلةليبقالهنألو.مهنيبعازنلا

هنماوببلطومهرمأمزعاملف.ه161ةنسكلذناكو(هللاردق

ةعاطلاوعملاىلعمهدوهعهوطعينأىلعمهبلطباجأكلذ

.مهقيثاومهوطعأفداهجلاو

يفنيدشارلاءافلخلاةريسايحأو.دجلاقاسنعرمثف
.كولسلايفةماقتسالاو.طسقلابمايقلاولدعلا

هامحاودصقىتحهطاشنوهلدعبسانلاعمنأثبلامف

عستاو‹اهقاوسأتجاروةنيدملاترمعف.عقسلكنمنيتملا

.اهئامةرثكواهيحاونبصخلاهتحالفتجارو.اهنارمع

تايسنجلافلتخمنماطيلخاوناكفايناكسبستنمفلتخاف
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ترهيتتقتراف.هلدعومامالاةحاملالاكاذاموبهاذملاو

.برغملاقارعتيمسىتح

نذأنألا):ةديبعوبألاققرثملالهأبربخلالصتااملو
ركذ(ينمنصغديىلعناكذاهللدمحلاو.قحلاعافتراب.هللا

ابهذلامحأةثالثاهردقةناعإاوعمجمثنراهزألايفكلذ

راشتسامامإلاتغلباملفلدعلاةماقإيفمهنمةمهاسماهولسرآ

امقلعجواهلبقفهيلإرمالااوعجرافدقعلاولحلالهاةعامج
.ءارقفلااهبناعأامقوةرامعللامىقوداهجلارومأيف

ةنسهلجأهافاونأىلاهلاوحأةماقتساوهلدعيفرمتساو

رافنأةتسنيبیروشةفالخلاكرتونوضارهنعسانلاوه1

.باهولادبعهنبأمهيف

نيرمت

اموبرغملاىلانمحرلادبعمامإلالصوفيكنيب
اذامل.ةيمتسرلاةلودلاتأشنفيك؟ثادحأأنمهقفار

نمفرعتامنيب؟امامانمحرلادبعسانلاراتخا

؟هنےس
ی

0رثاعلاسردلا

لوألاقارتفالاوباهولادبعةمامإ

ةيضابإلل
مهنيعنمعمتجاهللاهمحرنمحرلادبعيفوتامل

يسلدنألادوعسمةعامجلانمنينثاىلعمهرايتخاناكفىروشلل
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كلذىلعاومزعاملفدوعسمةعيابمىلااولاموباهولادبعو

عمجأوباهولادبعاوعيابف.ةيلوؤسملانمابورهىفتخا
ديزينيدنفنباالإكلذدحأهيلعمقنيملوهتعيابمىلعسانلا
طرشبهعيابن:لاقباهولادبعةعيابمسانلادارأاملهنأثيح

ىلعونورضاحلاهباجأفةمولعمةعامجنودارمأعطقيالنأ
نأالإةمامإلايفاطرشملعنالنأ.دوعسممهسأر

ىسعةعيبللعراسوتكسف.هللالوسرةنسوهللاباتكبمكحي

رمثف.عامجإبمامإلاةعيابمتناكفءةوظحمامإلانملانينأ
ةماقتساونامأولدعيفهيبأةريسايحأوطاشنلاودجلاقاسنع

يفطقسفتاءافكلالهأنماهبموقينأنظينمرومألاىلوو

.ةيالووأةتافتلابةوظحمامإلانمدجينأعمطيناكنمديأ

دبعمامإلاةيالومتتتداكام:ةيضابإلللوألاقارتفالا

رشنو٠لدعلاةماقإيفةتباثىطخبهتمامإيفريسيوءباهولا

دقمامإلانأامعازنيدنفنبانمقاقشلانرقمجنىتحنسأل
«ةمولعمةعامجةراشتسانمهيلعطرشامعاريملوهيآربدبتسا

ةماتريغةمامإلانأنيلفغملاوءافعضلايفةياعدلاثبيراصف

٠لضفأوهنمةمألايفوةمامإلاىلوتهنأو.اهطرشلالتخال

راصوةماعلانمقيرفهلباجتسافةروثلاحورثبيراصو

جورخلاولوخدلانمرثكيو.كانهوانهسلاجملادقعي

هتاراذنإهيلعمامإلارركف.حالسلالمحىلاجردتمثبغشلاو
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ءاملعلاىلاةلاسراولسرينأاوقفتامث.هفالخىلعرصأو

مامإلاىلامامإلاةلاسرباذفواولسراف.مهنوتفتسيقرثملاب

مهباوجناكفقرثشملاءاملعنمهعمنموبيبحنبعيبرلا

عملوضفملاىلوتينأزوجيامك.ةتباثاهنأوةمامإلابیوصتب

اوراملف(ض)ةباحصلالمعنمةلثمأاوركذو.لضافلادوجو

ىلااونكر.مهيلعةجحلاتماقومهتيغبىلااولصيملمهنأ
ضرغقيقحتنوعيططتسيالذا٠مامإلالتقلةليحلالامعتسا
حالسبدوزموهواقودنصهولخدألجرىلااودمعفيحوهو

مامإلانطفتف.مامإلاتيبيفةعيدوهوعضوومامإلابكتفلل

ثيح٤«مهروحنيفمهديكعجرأوردصيامبقرتو٠مهتديكمل

هعجرأومامإلالتقىلعهمزعرهظامدنعمهبحاصلتق
.هقودنصيف

ةصرفاونيحتذاةرفاسايرحاهونلعأاودارآاممهلمتيملاملف

سانلانكلاهلهأنمةلفغىلعاولمحفةنيدملانعمامإلابايغ

مهسيئراولتقومهتنتفاودمخأو.مهلاودصتفكلذنوعقوتياوناك

كلذنمءانسحءالبةعقاولايفحلفأىلبأدقو.نيدنفنب
.راكنلاةفئاطتنوكتنيحلا

سوفنلاىغطيامم:مامإلادضةيلصاولا

كلذناكوىنفلاوهاجلاتاروشلاىلعاهزفحيو.ةريرثشلا

عمجمهنمنوكتدقف٠ترهاتبةيلصاولافئاوطيفاعمتجم
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نامهءاسفءةتانزةيلبقنممهبلاغو٠ترهيتبناوجيفريزغ

.مهبهذمريغنمماممهمكحي
زاتمادلوهلوهاجلاولاملاهلرفوتسيئرمهلناكو

ملاعمهلنأامكهزرابنملکیلعاهیفقوفتدقوةيسورفلاب

مهلنيزةوقمهسفنأنماوسنأاملفةرظانملاملعيفقوفتم
مهعومجاوضرحومهرمأاوعمجفمامإلاىلعجورخلاناطيثلا

كرتوءودهلامهدئانيمامإلامهيلإلسرأفبوصلكنماولبقأف
رمألاناكوبورحوتارظانممهعمهلتناكف.اوبأفةنتفلا

دجرمألانأمامإلاىأراملفءهيلعةراتوهلةراتمهنيبالاجس

هيلإاوثعبينأمهيلإلسرأفةسوفنلبجلهأنمةناعإلاسمتلا
‹مارحلاولالحلايفملاعةئاموءةيسورفلانوديجيسرافةئامب

هتلاسراوؤرقاملف.ةرظانملايفةئامو.ريسفتلاملعيفةئامو

هبلطاملةءافكلامهنماوسنألاجرةعبرأهيلاالوسرأفاورواشت

:مهومامإلا

نبدمحمرسفملاةمالعلا‹ينالدبألانسحلاوبأعرولاهيقفلا

بويأزاتمملاسرافلا٠يسوفنلايدهموبأعرابلارظانملا٠سناي
.سابعلانب

هلعهيراهيفىريةندهةيلصاولانمبلطدقمامإلاناكو

ةسوفنلبجنمدفولاجرخفعيمجلايضريلحىلالصي
يفةقثمهلكوءهيوذةثاغإوقحلاةرصنىلاةقاتشممهسوفنو

وهمهنمعربتممهتمدخبموقيناكو.مهلامعأحجنينأهللا
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املمامإلاسفنترسكناترهاتاولصواملف٠سناينبدمحم

عمتجااملهسفنيفاملازنأثبليملنكل«مهتلقنمىر
ىلعلکتاوهسفنتنکسفمهتميزعومهدادعتساةوقیأرومهب

ةرظانمللهددحموييفعامتجاللمهوعديةيلصاولللسرأمثهللا

.لاحلاىضتقأنابرحلاوةزابملاوأ
بابيدهموبأخيشلاحتفف٠كلذلقيليناكميفاوعمتجاف

عزتنفهمحفأىتحهبلزيملو٠ةلزتعملاملاععمةرظانملا

.ةيضابإلاربكف«هتبلغىلعاليلدهتمامع

ريحامةيسورفلانمرهظأوناديمللةلزتعملاسرافمدقتمث

‹هبوكر.الهاجتمهسرفدوقيسابعلانببويأوبأمدقتمثلوقعلا
مث«هقيفرلمعىسنأامةيسورفلانمرهظأهيلعىوتسااسلو
جرخةريصقتالوجالاناكامفنيدوطلانيبةزرابملاتناك

هقيفركرتدقوارصتنمورابفلاطسونمسابعلانببويأ

.لامرلاىلعالدنجم

مامإلاراصتنابىهتناونيقيرفلانيبلاتقلامحتلامث

يفحلفأمامإللناكومامإللاوعضحوةيلصاولاةكوشترسكناو

نببويأنمةيلصاولابلطمثءةمامإللهحشرامبرحلااذه

نطفتدقوكلذبمهيلعلخبيملوةيسورفلامهئانبأميلعتسابعلا
.هيلعىضقوهلجاعفهلايتغامهنابشدحألواحذامهاياونل
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رشعيداحلاسردلات

هنامزعئاقوومامإلالاوحأةيقب

هدعاوقيسرمقحبهللاهمحرباهولادبعمامإلادعي

حايراهبتفصعلهطاشنوهمزحالولذاةيمتسرلاةلودلا

.ثداوحلاونتفلا

اهيلاسانلاحزنواهبناوجترمعوةلودلاةعقرتعستادقف

لدعلابالالضتساونمالاوبصخلاءافتبا«بوصلكنم
دقفترهاتبرمألارقتساةيلصاولابرحءاهتنادعبف.ةنينأمطلاو
احتافةمامإلالاوحأامظنم«هطاشنوهلدعيفمامإلارمتسا

ترقتساونمألاداسفاهنوريديءافكأرومألاايلومملعلاسلاجم

اهقوريالونمألااهيغطيةريرشلاسوفنلاضعبنكل.لاوحألا
.رارقتسالا

ةيشاملهآةيدابلاناكسنملحرلئابقترهيترواجدقف
قاوسألانوداتريفانايحأترهيتبناوجنولزني!اوناكوىعرمو

نأايعيبطناكفةنيدملابلاومألابابرأعمءارثلاوعيبلل
٠ةنيدملالاوحأنوركاذتياوناكفرمسسلاجممهلنوكت
يلاوولاملاتيبءانمأوةاضقنم‹مامإلالامعيلاتلابو

ةيدابلالهأةجاذسةنيدملالهأنمنوضرغملالغتساف.ةنيدملا
نممتبلطولفنيقئالريغمامإلالامعضعبنأمهيلإاوزعوأف
.ةحيصنمامإللمتيدسأدقكلذبنونوكتفمهلادبتسامامإلا
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امئادهبابناكومامإلاىلعذخأمكلذاوذخأف

معنأفلامعلاكئلوألادبتساهنماوبلطف٠نيدصاقلامامأاحوتفم

اولصتارمألابةارشلاةعامجتملعاملفادعوممهلبرضومهل

مجنياملهوهبنفاوبلطامبمهربخأفدفولانعهورسفتساومامإلاب

نأهنماوبلطو٠كلذلبجومببسريغنملماعلادبتسانم
انلنإلاق٠دفولارضحاملفءمهعوجردنعمهورضحبلطي
املف.معناولاقانعماورضحولفمهيأرنعينفتسنالاناوخإ

لادبتساليعادلااممهلاولاقهبلاطمدفولاطسبوةارثلارضح

ملف٠مهلزعيفمامإلااهيلعزكترييتلاةجحلااهوءالؤه
دقودفولاجرخوكلذنعمامإلالدعف‹نولوقياماودجي

مهموقاوغلباملفمهبلاطملمامإلادروةارشلاضارتعامهءاس

.مامإلادضةروثلااونلعاومهرمااوعمج

‹قحللعوجرلاوناعذإلامهدشانيمامإلامهيلإلسرأف
‹باوصلاوقحلاةداجلمهدرومهبيدأتلاشيجمهلزهجفءاوبأف

.مهتكوشرسكومهعضخأامعرسأامف

:جحلاةضيرفءادأىلعمامإلامزع
سفنتقاتشالاوحألاتأدهوترهيتبرمألارقتسانأدعب

دقعف.ميظعلامبحاصناكذإءجحلاةضيرفءادألمامإلا

افيضلزنفةسوفنلبجىلعهقيرطناكوءادصاقراسومزعلا

زاجحلاوهباهذةروطخاوكردأ.مامإلادصقاوملعاملف.مهدنع
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املمالسبجحينأهوكرتينأنكميالذا٠سابعلاينبديب

هآرمهييَأرهودبأاملف«مامإلاوهوةصاخجراوخللءادعنمنوري

مهنمو«هنعجحلاطوقسبهوتفأفهرمأيفمهاتفتسانكلاباوص

طوحألابذخأف.هتمالدبكلذيدؤينملاسرإبءاتفأنم

ةصرفمنتغاو٠عجريامثيرلبجلابثكموهناكمالجرلسرأو
.نيلسددمهسوردبہھفحتافهدوجو

مامإلامزعامل:هتمامإتحتةسوفنلبجلوخد

ةيارتحتلوخدلالبجلالهآهنمبلطترهاتىلاعوجرلا
اوراتخالاقوكلذهلبقنمالماعمهيلعيلوينأبهلدع

مهلرذتعافالعألادبعنبحملاهريزواوراتخافمكبقيلينم
.مهيلعهالووهسفنىلعهرثافوهالااوبأفهيلاجاتحمهنآب

ةاروهةليبقهنمتبلطةسوفنلبجبمامإلاناكاملو

لماعوهومهيلعءاليتسالامزعنمىلعمهرصنينأهبةثيغتسم

لبجلهأنمشيجبمهدجنأف«سلبارطىلعبلغألاينب
هحلاصف٠حلصلااهلماعبلطفةدمسلبارطرصاحو«ةسوفن

متفةراوهلهجراخوهلسلبارطلخادنوكينأىلعمامإلا
.كلذىلعحلصلا

معنأفهترمإتحتلوخدلارمدلبجلهأبلطهعوجردنعو

.مهلاوحأريسينممهيلعىلووكلذبمهيلع

دطودقوهلجأهافاونأىلاهطاشنوهلدعيفمامإلارمتساو

ه195ةنسءهمزحوهصالخألةمامإلامئاعد

33



نيرمت

ببسام‹باهولادبعمامالاةعيابمتناكفيكنيب
امركذا؟راكنلارمأىهتنافيك؟ةيضابإلاقارتفا

نيب؟مهرمآیهتنافیکو؟ةيلصاولاعممامإلاهاقال

؟مامإلايفكيأرام؟مامإلانمزيفثداوحضعب

رشعيناثلاسردلا
حلفأةمامإوفلخةنتف

0ايسايسناكةيضابإلليناثلاقارتفالا:فلخةنتف

ملالعألادبعنبحمسلاةسوفنلبجىلعمامإلالماعنأكلذ

ةسوفنلبجنمةماعلاضعبعراسفءهللاهمحريفوتوهتدملطت
ءاملعلانمرظنلاهلنمةراشتساريغنمافلخهنباةعيابمىلا

.اهءاملعولبجلالهأءالقعكلذءاسفممامإلانذإريغنمو

هرقأنإفمامإلابتاكناوباجأةماعلانمهالونمباوعمتجااملف

.لزتعاالاو

لسرأوءةماعلالخدتهءاسفرمألانمدجامبمامإلااوبتاكف

هلمعلمعهلنملكمزلينأب٠ضبنلاسجيلةيديهمتةلاسر
ذلتسادقوافلخةلاسرلاتفلباملف٠هرمأيتايىتحفافلخالا

نعديعبةسوفنلبجنأامعازةيالولابكسمتوفكنتسامكحلا
ةفالخلاةركفتمجناذكه«‹هيفمامإلللخدالوةمامإلارقم

.ةمامإلاددعتيهو
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رمألاذخأينأامازلحبصأرمألانمدجاممامإلاغلباملف

لزتعينأفلخلاهادحإنيتلاسرلبجلالهأىلالسرأفدجب

.لزعلللثتمانإهرارقإيرظنلاهلنملىرخأو
لطبلاكلذمامإلاىلوف‹دانعلاوقاقشلاالاهنمناكامف

مزحنمملعيامل٠فلخناكتسافسابعلانببويأصلخملا
٠هراوجلهللاهراتخادقوهتدملطتملنكلهشطبةدشوبويأ

مهيلالسرأفالماعنوبلطيومامإلانوربخيلبجلالهألسرأف

٠ديمحلادبعةديبعابأاوراتخافمهبقئالوهنماوراتخينأ

.هتيالوىلعرصمامإلانكلهلرذتعامامإلاةيلوتهغلباملف

لبجلاءاغوغنمهلعمتجاوهتنتففلخددج.هنيعتمتاملف

نممهقارامل«هبسانلانتتفاوهعومجرثكأنمءاوهألايوذو
هنبالعيوبومامإلاتامكلذءانثأهمكحبلبجلالالقتسا

كفسيملامهتارادمبهرمأف.هلاتقيفةديبعوبأهراشتساف.حلفأ

ةيرقىلعمجهنأىلاهيارديناكفتامرحلاكهتنيو.ءامدلا
.مهلاومأبلسيومهقرطعطاقيةديبعيبأةيحانب

نيصلخملالبجلالهأنماشيجزهجفهبرحلىدصتذئنيح

هيلعةراتوهلةراتبورحهعمهلتناكفافلخدصقوةمامالل

قوفيالئاهاعمجفلخاهيفعمجةلصافةعقوتناكنأىلا
نأاعرضتمهللاىلاةديبعوبأًاجتلافريثكبةديبعيبأعمج

٠هتنتفدمخأوهيلعهللاهرصنوهءاعدباجأف.قحلارصني

35



.دعببويأنبسابعلالماعلاديىلعايئاهنهيلعءاضقلاناكو

باهولادبعمامإلايفوتامل:هللاهمحرحلفأةمامإ

فئاوطلاضعبتأدبدقف‹اهدامخإبعصيةنتفنوكتتداك

.مكحلاىلعءاليتسالادصق‹ترهاتنمبرتقتةضرفملا

ةعيابمىلااوردابمهريغوةسوفننمدقعلاولحلالهأنكل
هيبأةايحيفهلامعأضعبهتحشردقثيحهللاهمحرحلفأ

مكحينأءهلبقنمعيوبامىلعهوعيابف«ةقباسلاهتالوطبو

٠طاشنلاودجلاقاسنعرمثف.هللالوسرةنسوهللاباتكب

نمالارشنولدعلاماقآأوهقبسنمةريسايحأو

.لاوحألاترقتساف

حلفأهنباةيلوتوباهولادبعمامإلاةافوربخرشتنااملو

‹هلةعيابملاوةئنهتلاوهيبأىلعةيزعتلالئاسرهيلعتلاهنا
هادبأامب‹«ترهاتيةمامإلارمأرقتساف٠تاهجلالامعلكنم

اهساسأءةميكحةسايسسانلاساسف«طاشنومزحنممامإلا

.مزخلاوظقيتلااهماوقو.لدعلا

سلاجملىدصتدقو٠یوقتوعروو‹عساوملعاذناكاذإ

لكنمبالطلاهدصقف.ةميقلاهسوردب.هسفنباهييحيملعلا

لدتةفاقثوبدأاذناكوءبذعلاهلهنمنمنوتفتسي«ةهج

هتاهيجوتوةيلاغلاهحئاصنبهلامعىلاةغيلبلاهلئاسركلذىلع

:اهعلطميتلاميلعتلاوملعلايفهتديصقو.ةميقلا
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راكبأواحورمهصاخشأكيرياراثأملعلالحالیقبأملعلا

اراطوآكاذنمىضقدبعتامامعرووذوملعوذتامنإوىح

اراصعأسمرلايفىوثدقتیمكهصقنمولهجىلعةأايحودو

اذ.اثافنوعدملايسوفنلارصننبجرفناك:ثافنةنتف
ناكو.هلهأىلعءاكذلاينجياماريثكو٠طرفمءاكذوةنطف

ناكو.ملعلابلطلمامإلادنعسنوييبأنبدعسعمعمتجادق

اماقادقو(ةرارطنق)‹يجيثةيالوىلعمامإللالماعدعسدلاو

اوأشهيفاغلبىتح«ملعلاهنمنابلطيةليوطةدممامإلادنع
امكىوقتلاوةماقتسالادعسيفمامإلاسرفتدقو.اميظع

لماعيف٠لکتافرصتنمرهظاملكلدسكعثافنيفسرفت

دلاوهلماعةاقوربخمامإلاغلبذاامهبلطيفامهامنيبف

رؤمأءاضقلبهذيلمامإلانذأتساف.هنيالربخلالصوامكدعس

ىلعهفلختسينميفركفو٠هلنذأفهتيصوذيفنتوهدلاو

ةعامجىلاكلذببتكف.ادعسهنبانمنسحأريملفةرارطنق
نوكينأاعماطاثافننذأتساأدقوادعساهاطعأوةلاسرنيملسملا

ادعسثافتلفاغقيرطلايفواقفارتوهلنذأفهالودقمامإلا

ىلعمعو‹مامإلاودعسىلعدقحف«ةلاسرلايفامىلععلطاف
.فالخلانالع'

37



.كلدبسانلاحرفدقودعسهتيلوترمامتويجيتاغلباملف

لئاسملحتنامثمامإلاىلعبيعيراصذاثافندسحرهظ

هرمأمامإلاغلباملف.اجاوردجتملنكل.هفالخلةيطماهلعجو
رمالابيهتنكلهيلعركنأاممامإللنيبيىتحمدقيلهيلالسرأ
دجلاملعاملفهتاراذنإمامإلاهيلعرركف.هفالخرشنيرمتساو

.قرثملاىلاارفهبلطيف

لحلءادنلانلعأامدنعيسابعلاةفيلخلابلاصتالانمنكمتو

هنكمينأةفيلخلانمبلطف.اهلحعاطتسالئاسملانمةلضعم
اثافننكلةدملاهلقيضفمدنمثهلمعنأفرباجناويدخسننم

نفدةمئاقمامإلارومأدجووهنطولعجراملوهخسننمنكمت
.ركملاوةنتفلاةيحضبهذفمامإلاهبلطينأفوخناويدلا

مامإلاهبزاتفيامم:هرصعكولمعممامإلاةيسايس
نمألابابتتسالاببسناكاممةيعرللهتسايسنسح(ح)حلفأ
.ةنسنيسمخنعلقتاليتلاهتمامإةدم

ىلعةينبمءةديشرةديمحةسايسهرصعكولمعمكلسدقو
.هنوداهيومهيداهيناكف«راوجلاوةلماعملانسح

لاصتاهلو.ناوسلايضارأىلاةعساوةراجتهلتناكو

.ايسايسوايداصتقا.سلدنألاكولمبلاصتاهلناكامكمهكولمب

٠هرحنىفهديكدرفهتبراحمبلغألانبالواحدقو

|هيلعبلغتو
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ةدمةديمحلاهتسايسوهطاشنوهلدعيفمامإلارمتسااذكه

ثدحيملونوضارهنعسانلاو.هلجأهافاونأىلانرقفصن

ملوافنةنتفنمناكامالانمألاوفصردكيامهنمزيف

.رثآاھلنکی

نيرمت
رکذا؟اهيلعیضقفيكوفلخةنتفنمهفرعتامركذا

‹هتيعرلهتسايسنيب(ح)حلفأةمامإنعهفرعتام

.هرصعكولملو

ارشعثلاثلاسردلات

ثادحأنماهقفاراموركبيبأةمامإ
نميتأن.ةبراضتملاوقأحلفأنبركبيبأةمامإيف

دقوراصتخابهللاهمحرينورابلاناميلسخيشلاهتبثأامبكلذ
ثيحنمةساسإللحشرملانأركذدننيانعهلق

هيلعيقلأدا4اغناكنکلناظقلاوبآمامإلاوهوهةءافكلا

رفوقابابلیتسکمیفلابا

.دادغب

ىروشلالهأنمضعبوةارثلاتعمتجاابئاغناكاملو

لهأضعبمهيلعركنأدقو.حلفأنبركبابأهاخأاوعيابو

امينورابلاناميلسخيشلالقتدقوكلذبمهلالقتساىروثلا

نمهفلاسکنکیمل:لاقفركبيبأةمامإنعريغصلانباركذ
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نيلناكوفرتلاىللاملبةماقتسالاوعرولاىفةمنالا

ةيضابإلاةداعنمسيلوءابدألاوءارعشلالصاوياميركبناجلا
ناکوةفرعنباىميءاهجولانملجرةنيدملابناكو.كلذ

فک4مامإلااهجوزتتخهلتناکو6ةماسوودءانغألانم

6مامإلادنعةهاجواذناکذامهجئاوحسانلاهاصقتسافمامإلا

.هحاوروهودعيفهیابىلعسانلاماحدزارثکف

قلطأدقو.قرشملانمناظقيلاوبأعّجركلذءانثأو
ناكو.هدعبىلوتفتامدقوهنجسيذلاةفيلخلاوخ«هحارس

.نجسلايفامهنيبةقادصلاتمكحأدقو.هعمانوجسم

.هيخألانوعناكلبانكاسكرحيملترهاتلصواملو

.ةمامإلارومأرييستيف

ناميلسخيشلالاق:هنمزيفةملؤملاثداوحلا

مهيلاعجرتنمضعبفابخاملريغصلانبانعالقتينورابلا
.ةماعلادنعههاجعسوتوةفرعنبازمآلاحفتساترهاتبرومألا

.هسفنبرمألاحضوتساف.الفاغناكورطخللهوهبنوهودصق
سجوتفهلوحةماعلافافتلاو.هرهصتاكرحبقارثيح

مثارسكلذذفنف.هلتقبهيلعاوراشافههبننمراشتساف«ةفيخ

لهأتمعةنتفكلذنعتماقف.مامإلامهتاورمألارهظ
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يضايإوهوةلاصمنبدمحماهرمأىلوتومامإلاجرخف.ةنيدملا
.نينسعبسرمتساونييمتسرلاةلئاعريغنم

هللاهمحرناك:حلفأنبدمحمناظقلايبأةمامإ

نمهيلإعمتجاف.ةسوفنلهأعمةنيدملاجراخةنتفلانعالزعنم

ىلوتينأنيبغار٠ةنتفلاوبرحلااومئسنمةنيدملالهأ

حالصايجاركلذلمهباجأف.هيفيهاممةنيدملادقنيوةمامإلا

شيجبهودجنأفةسوفنلبجلهأنمةدجنلابلطنكللاحلا

نأبرحلاةرشابملبقنومداقلاهنمبلطنكلهبناجهبززع
يفمهوبغرو.ةنيدملالهأباوعمتجاف.حلصلاباوطسوتي

تهتناتاضوافممهنيبتناكف.یبآةماماتحتلوخدلا

.ىضمامىلعماعلاوفعلانلعينأىلع.حلصلاىلعقافتالاب

.لامالوسفنبدحأبلاطيالو
انايحأدجلاقاسنعرمثفعامجإبناظقيلاابأاوعيابف

.نمألارثتناوءلدعلابسانلايفماقو٠نتفلارثألازأوءةريسلا

امئافقهتمامإیفرمتساو6اهيراجملهايملاتدانعو

يقبونمحرلادبعهدجةمامايهتمامانوهبشياوناکف«قلاب

ردكيامثدحينأريغنمةنسنيعبرأةدمةمامإلايف

:ةسوفنلبجىلعناظقيلايبأهتيالو

لبجلهأنمعمجهيلإدفوناظقيلاىبأةمامإترقتساامل
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حلفأمهيلعىلوفهلبقنمالماعمهيلعيلوينانيبغار.ةسوفن

ېسركذيملو.لزتعاذإهتدملطتملنكل.سابعلانب.

همزحبرهتشايذلا.سايلإروصتمابآمييلعىلومث.هلزع
.هلمعلهرييستنسحوهاوقتوهعروو

نبدمحانبسابعلاوزغلةسوفنلبجضرعتهنمزيفو

فالآةرشعهيبأشيجنماعطتقمهيبآنعلصفناثیحنولوط

ىلعامزاع.لأمنمارفاواطسقوسرافةلامنامثوللجار

بلغتوبلغألاينببراحفءاسيقيرفإلودىلعءاليتسالا
هباجأف.هترمإتحتلوخدلابهرمأيروصنميباللسرأو.مهيلع

عمجامءءارواکراتاروحدممزهناو.هتکوشهبرسکشیجب

.لاومأنم

هفلخاماکراتهشیجبروصنموبآعجرهتميزهتمتاملو

ذإ.ةسوفنلهأريغنمبارعألااهبهتنافلاومأنمسابعلا
.نيدحوملانمدحألاومأنولحتسيالةيضابإلا

نيرمت
بابسأنيب«ركبيبأةمامإنعهفرعتامركذا

ىبأهتمامإركذا؟هيلاتهتنااموهنمزيفةنتفلا

۱؟ثادحأنماهقفاراموناظقيلا



[0]رشععبارلاسردلات

نماهقفاراموفسويمتاحيبأةمامإ
ثادحأ

ةماعلاعراسه281ةنسناظقلاوبأمامإلايفوتامل

هررقياملراظتناريغنممامإةنيدملاعراوشيفهنبابنوداني
.ىروشلاسلجم

مامإلاناكذإعقاولأبىضرلاالإدقعلاولحلالهأدجيملف

ىوقتوملعنمهبرهتشاامباهلالهأواًؤفكمتاحوبأ

.مزحوعروو

هلمحعجراملوءةراجتلللفاوقةيامحلهوبأهلسرادقناكو

هتعيابمىلعاوعمجأودجسملاغلبنأىلاىلعسانلا

ناکاميرثيحبوقعيهمعنمناكامالإضراعمهلنكيملو
.رمألاهيلإلووينأرظتني

ةريسلاايحأودجلاقاسنعمامإلاريشةعيبلاتمتاملف
.ةيعرلانمابوبحمناكذإرومألاهلتماقتساولدعلارشنو

نمضعبلواح:لاوحألابارطضاوهلهمعةبراحم
هيضتقيامهلاولعجينأ«هتلودلاجرنمبقاوعلايفرظنيال
الإوبأوءكلذسانلاءاسفباجحلاوةهبألانمكلملاماقم

.ةمئألاتناكامبسحءهبلاصتالا
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نكاوسكيرحتىلاىدأبولقلايفريغتكلذنعًاشنف
ناكامك.ةئيسضارغأهلتناكنمةصرفكلذدجوف.ةنتفلا

ضعبمامإلانماوسحأنممةيضابإلاريغخئاشمنمةنيدملايف

بصانمنمهيلإوبصيناكاممامإلانمدجيملنماذكوءافج
جمامالاةريسيفنعطلايف

نمىفننابةنتفلاةلازإلعراسكلذبمامإلارعشاملف

ىفنملارايتخامهلكرتو.ةنتفلاثادحاهنمملعنمةنيدملا

تالسارممهلتناكهنمو.دامحنيدمحملارصقاوراتخاف
اولازيملفمهبلفحيملفمهنعوفعلارادصايفمامالاةعجارمل

ةمئاقةنتفلاوالامامالارعشيملفةنتفاونوكىتحمهباحصأب

لصتافةنيدملانمجرخنأالإهتمناكامف.ةماعىضوفلاو

مهرمأهيخأنبادضهوعيابوبوقعيهمعباهلهأ

ةعيدابلاناكسنماشيجمامإلاعمجف.مهتنتفىلعمهدناسو

الاجستناکوبورحبوقعيهمععمهلتناكفةنيدملارصاحو

يفىعسنممهنمماقو٠برحلاةنيدملالهأمئسنأىلامهنيب
متاحيبأةعيابمىلعقافتالاىلاتلآتاضوافمدعبمتفحلصلا

.هتئيطخنمبوقعيباتو

ةفبرأةدممامإللنمألابتتساولاوحألاترقتساف

مامإلللاوحالاترقتساامل:ترهيتبلاؤحألابارطضا
ةنتفلاناطيشلامهللوسوهتوخإىلادسحلابدمتاحيب

44



ةسصرفاونيحتف.مهنمةمامإلابقحأسيلمهاخأنأنيمعاز

ديهشهللاهمحرتامف.هنمةلفغنيحىلعهولاتغا

.ةماقتسالاوةلادعلا

ىمظعلاةمامإلاهذهلاوزبهمكحلدرمالوهللاىضقاذكه
ىمظعلاةمامإلاءايحإرخفخيراتلايفارخفتققحنأدعب

فصنونرقنمبرقيامنيدلاوملعلاءايحاو.لدعلارشنو

كلذربخرشتناومامإلالتقاملفراهقلادحاولاأهبلتسمو

.ةنيدملايفنمكلذركتتسا

هلقبتذا٠هرمأنمفعضيفناظقيلااهرمأىلوتو

هالوتو٠هتلعفنيركانهنعسانلافرصنادقفدحأىلعةطلس

.راعلاويزخلا

ىلعىضقيذلايعيشلاهللاديبعةلودمايقكلذفداصو
ىلعفحزوهشويجدئاقيناجحلارهظفبرغملالودبلاغ

لسرأفةيمتسرلاةلئاعلانمهلاوكشواهلهأجرخفترهيت

نمووههلتقفهسفنهيلإملسواناهماليلوهءاجفناظقيلاىلا

نييمتسرلانمهبرفظ

مامإلالسناهعمنموناظقيلالتقويناجحلامدقاملف

لزنونالجراوىلاراسومامإلاتنبارسدهعمويقبنمببوقعي

توطنااذكهوهبرفظيملفيناجحلادنجهقحالدقو.ةتاردسب

.دعبنمولبقنمرمألاهللونييمتسرلاةحفص
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ارشعسماخلاسردلا0

ثادحأنماهقافاراموونامةعقو

اهريغكتبيصأاهنأةيمتسرلاةلودلاطوقسبابسأنم
بححبصأفةيمتسرلاةلئاعلايفينيدلاعزاولافعضدقفمرهلاب

دودحةماقإدوصقملاناكنأدعبدوصقملاوهطلستلاوكلملا

.مالسالارئاعشءايحأوهللا

اذإف.ةلودللنيصحلانصحلاوهناكةسوفنلبجنإمث
اذهماقامنا):ةمئالا.دحالاقامك.مهباوثاغتسافعضباوسحأ

(ةتازملاومأو٠ةسوفنفويسبنيدلا

فعضنملصحام.ةمامإلافعضبابسأنمناككلذل

نبدمحانبميهاربانأكلذو.ونامةعقودعبلبجلالهأ

رخآلوقىلعرصموألوقىلعترهيتوزغىلعمزعبلغألا
هرورمبلبجلالهأعمساملو٠ةسوفنليجنفرؤرملاڊارأو
ىلعهطلتوأهدونجداسفانمافوخ.هعنمىلعاومزع

خئاشملاضعبعمسابعلانبحلفأمامإلالماعناكو٠ةمامإلا

راسف٠ضارتعالاىلعمزعنمٍبلاغلاناكوءهضارتعااوهركدق

مهضارتعاميهارباىآراملفميظعشيجيفلماعلامهب

.مهلاتقلدعتسا

اديدشالاتقاولتاقتف(ونام)یمسیمیدقرصقبناجبهباوقتلاف

ينڻانماوحنمهلاجرنماورسخدقوةسوفنلهأةميزهبىهتنا
ةحدافةراسخكلذناكف.ملاعةئامعبرأوحنمهيفافلأرشع
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دقف..دضتعملانمزيفه283ةنسكلذناكواحضاوافعضو

ءادعأنمضيرحتبو٠هنمزاعيإبناكميهاربإجورخناليق

.ترهاتبةلودلا

نيرمت
ثدحامنيب.متاحيبآةمامإنعهدفرعتامركذا

رکذا؟هتمامإتلازفیکوهببسوهنمزيفبغشنم

.ونامةعقونيب‹ةيمتسرلاةلودلاطوقسبابسأ

00رشعسداسلاسردلا

ةيمتسرلاةلودلاضارقتادعبام

ةيبيرختلاهلامعأنمناكترهيتىلعىناجحلاطلستامل

فالآىلعيوتحتتناكدقوترهیتةكمةموصعملاقرح

برخنأثبلاممث.اهريغوريسفتوهقفنمةسيفنلابتكلا

.اهنعسانلافرصنافةروجلامعنماهيلعىلاوتاملاهنارمع
لزنونالجراوىلاراسحلفأنببوقعيمامإلاناكو

نأهنماوبلطف.نايرمينبنونجحلاصيبأىلع.ةتاردسب

تلازدقفاوبهذا٠منغلايرتتسياللمجلا):لاقفامامإهوعيابي
.ةمامإلارمأهعمميقتسيالفعضنمىريامىلاريشي(مكمايأ

ريستومهمكحت.نامتكةلاحيفكلذدعبةيضابإلاتناكف

عزاولاىلعالامهماكحأذيفنتيفنودمتعيالخئاشممهرومأ
.قحللداقتاوفصنأمكحبهيلعمكحنمف.يعامجلاينيدلا
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يفمثنالجرويفناكامكلذعمتجملانماذوبنمناكالاو

كلذلثمو.ةبازعلارمأرارقتساوةيضابإلابهترامعدعببازيم
مكحلالبقخئاشملاهمكحتةدمرمتسادقفةسوفنلبجيف

ةراتهرمأبموقيرخآسانلابختناخيشتاملكف.يكرتلا

دالبيفناككلذلثمو.ةيحانيفةراتلبجلاةماعيف

يلعاخيشلاهركذامكلذةيضابإلاعومجرقتستثيحديرجلا

يفةيضابإلا.خيراتلابكوميفةيضابإلاهخيراتيفرمعم

.لوألامىقلاايبيل

ةيحانلكنمكلذنمتانيعبهللالوحبيتاسو

.ةدئافلامعتل

ترهيتتطقسامل:هللاهمحرحلفأنببوقعيمامإلا

نببوقعيمامإلااهنمجرخه296ةنسمدقتامكيناجحلاديب

ناكفةعيشلادنجهبقعت٠نالجراوىلاراسومدقتامكحلفا

ريستىتحكلذنكىقبيوءهيلعمادقإلانوبيهتيفمهلفقي
اذإف.ليصالاهسرفبقحليف.ةديعبةفاسمميعمامو.ةلفاقلا

اولصوفاوعجرفاوسيأىتحاذكهومهلفقودنجلاهقحل

نايرمينبنونجحلاصيبىلعةتاردسبلزنف.مالسبنالجرو

ناكوناتنبهلتناکو.هتهافونسحأوهاوثممركأفهللاهمحر

امهادحأجوزفخئاشملاهيلعحلااف.امهجاوزنمعنتمادق

ةيناثلاجوزو.ولؤللانبومحوهايندلالهآنمهراتخالجرل

.ةيحاننمامأو.دمحمنبزعلاوهةرخألالهأنمهراتخالجرل
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نممهنموحلفابلأمهونالجروبهتيرذترشتنادقفروكذلا

“ˆ.بازيمبةرونبىلالقتنا

نأىلاهليلامئاقهراهناملعمادبعتماعرونالجروبرمتسف
.ه310ةنسرازيةتاردسبهربقو.هللاهمحرهلجأهافاو

لهآهنمرذحف.ةيفخناميلسيبآهنبانمسجوتدقناكو
سرفتامكناكف.فالخلالهأبتكعلاطيناكذانالجرو
ربتعيناكذاةيترفلامهوةيضابإللعبارلاقارتفالاناكهديىلع
حلاصوبأهرظاندقو٠امارحثرفلانم"ءاعمألالخادناكام

ةلهابملاهنمبلطو.تنعتف.اهلحتنالئاسميفهللاهمحر
.هعمنموهللاهكلهأفحلاصوبأهلهابف

اوملعفةتاردسلهألأتقلهدنجلسرأيعيشلاهللادبعنإمث
مهنمسيأنأىلاثكموكانهةميركالبجباونصحتف.هب
رمأتحتةتاردسترمتساو٠لاتقلانينموملاهللاىفكوعجرف

مهنم٠نوريثكءاملعاهنمجرختوةيملعلااهتاسريدؤتخئاشملا

عماجلاباتكبترمهللاهمحرميهاربانبفسويبوقعيوبا
جرمو٠ناهربلاوليلدلا.ةديدعلاتافنصملابحاص.حيحصلا

ه624ةنسيقوريملااهدابأنأىلااهريغو.نيرحبلا

؟ةيمتسرلاةلودلاضارقنادعبةيضابإلاةلاحام
ناكفيك؟هللاهمحربوقعيمامإلانعفرعتاذام
؟ةيضابإللعبارلاقارتفالا
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وباوريخلانبدمحمهللادبعوبأخيشلا

ونامةعقودعبةيضابإلاعجرمهللاامهمحرناخيشلاناك

رقفدعبامهيلإزاظنألاهجوتلامهلُهَأ.اميظعاوأشهيفاغلبوهللا
عفشيملوايتعربكلانمغلبدقامهالكناکوءاملعلانملبجلا

.امهلةحلمةجاحىفةمألاتناكامدنعامهلكلذ

رومأىلوتيلخئاشملاهراتخافريخلانبدمحمخيشلاامأف

ريسينممدبالف.ةلودلءامتنايأنعالزعنمىقبذالبجلا

لبجلارومأيلوتلهومدقوىروشلالهآعمتجافسانلاروم

ربجتهءاروةوقالذايضارتلاساسأىلعمهنيبمكحلللماعك
مثءهللدمحلاوةمألاىفرفوتموهوىنيدلاهعزاوالادناعملا

.ايندلاونيدللةءافكلاهيفترفوتذاةالصللامامإهراتخا

مكحلاو.لكاشملاضفيفصلختملالماعلاةريسراف

ريغنمهماكحأسانلالبقتذاءانهلارقتسافسانلانيبلدعلاب

خئاشملامكحهيلعردصنمالوأنيدئاساناكنيلماعلةرباكم

.داقنيىتحالزعنمنمعيمجلا
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نمةدازتسالاىفنيبغارللهتسردمحتفدقفمسالاوبااما

دقفورغالودجاسملابداشرالاوظعولاسلاجمايحأامك.ملعلا

ةفاسملادعبمغرهنععطقنيملذاهخيشنمةعفانلامولعلابعبشت

.لایمآةتسبهخيشرقموهدلبنس

ناكف.داشرإلاوظعولاوسيردتلاوىوتفلاعجرمحبصأف

سلاجماهبييحيف٠هزجعوهربكلرخآىلادجسمنملمحي
يتلاةنسنيثالثلاضمتملف٠سردناامءايحإيفابغأرملعلا

اوناكءاملعلانمريفغمجهنعجرختدقوالاةئاملادعباهشاع

`.هرارمتساوبهذملاراشتناببس

ناميلسعيبرلاوبآمهنمو٠يملالجلاىسومنوراهوبمهم

ارمآ«هللانيديفاديدشهللاهمحرمساقلاوبأناكوأنوقرزنب
نيذهبءمئالةمولهللايفهذخأتال.ركنملانعايهانفورعملاب

.ءاملعوملعنمهرابتعاهيلإعجرولبجلارمأرقتسانيلطبلا
اوناکمالعأءاملعنممهذيمالتنعومهنعجرختامبكلذ

ليبسىلعمهضعبركذنهئاقبوبهذملاءايحإيفببسلا

هتسردمبروهشملاسوطامنبنامیلسيحيوبآمهنمف:ليثمتلا

ريخلانبيحيءايركزوبأويملالجلاىسومنوراهوبأولبجلاب
رصنوبأو٠عضولاباتكاهنم.ةديفملاْبتكلابحاصينوانجلا

عئارشلاومكحلاوظعولايفةديفملادئاصقلابحاصحوننبحتف

بحاصيلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطوبأو.ديحوتلاو

51



وبأو.اهريغوهقفلايفرطانقلاودعاوقلااهنمةديفملافيلأتلا

ارشعنماثلاسردلا©

هللاامهمحررزخوبُأومسالاوبا

يبأنعملعلااذخأدقو٠نيساوينبيفملاعرهشأامه

ناهريسرفاناکوءبويآنبنونحسوءنوقرزنبناميلسعيبرلا

وبأامأ٠اينغمساقلاوبأناكف.ملعلاليصحتيفداهتجالايف

مساقلاوبأهمرحيملعجراذإفقزرلابلطلعطقنيناكفزرخ
امهتيغباذخأاملو«ايهتناثيحنمًادبيفهتبيغيفلصحامم
اردصتف.ةبماحلاامهنطولاعجرهلهانمنماعبشتوملعلانم

.امهتباجننمرهظامل.نيباشىوتفلاوملعلاسلجم

ناكو.ةيحانلكنمبالطلااهمأةسردمانوكف.امهليصحتو
ةنوؤممهيفكيف«ةبلطلاىلعقفنيهميلعتىلعةدايزمساقلاوبأ
.هنمهللالبقتايحوروايتدبمهيذغيف٠بسكلا

نالقتنننيدلاوةليضفلاوملعلازشنىلعامهصرحنمناكو

.ةاعرلافيقثتوةحارلل.عيبرلانابإةيدابلاىلاامهتسردمب
يفسدناهنأكلذ.مساقلايبألايتغاراكنلاضعبلواحف

دارفناةضرفمنتغافءبهذملابكسمتلاارهظمةبلطلاطسو

‹هرمأفشكاملفهبوثظلغلهللاهاجنفحمربهنعطوخيشلا

يفةيضابإلاعجرماناكو.ةبلطلاهيلعتضق
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توتفلايفعجرملاانأكف.ديعسحونوبأامهتبحصبو.امهنمز

مهرومآميظنتوسانلانيبءاضقلاو

.يمطافلاهللانيدلزعملادنعةناكماذمساقلاوبأناكو

هيلعسانلارطأفتو.همدقملتزتماناوريقلاىلادفواذإف

لهألاتقلاشيجةرملسرأدقفزعملاىلعةلادهلتناكو

.مساقلايبابربخلالصتافبضغةروسيفةيضابأمهوةليطسق

لبقاهبعرشأفنامألاةيارهاطعأوهعفشفمهيفعفشيهيلإعرسأف

.مهنعاوفكواوجنفشيجلالوصو

.يلعفيسرافقلااذهيرينأهيلعحرتقاهنأكلذنمو

رعذىتحهلسففرصتلانسحيملمساقلاوبأنكلهايإءارأف
هنأتاياشونمهنعرثكامعم.هفوختوهيلعدجوف.زعملا

ىلالسرأف٠يدوهيلهرسىثفأهنأةصاخهيلعمايقلاىلعمزاع

كلذهركلماعلانكل.مساقلايبألتقبهرمأيةماحلابةماع

ىلعزعملامزعىتحنطفيملفهدعبينأمساقلايبأنملواحف
.هلتقفهلتقيفلماعلا

حونوبأورزخوبأمهسأرىلعو.ةيضابإلاةرئاثتراثف

ملوءاحتألالكيفمهناوخأاوبتاكو.هراثبذخألاىلعنيمزاع

.مهتلاسربرفظنكلسلدنألابةيمأينباوسني

ياغابدصقةتازمنمشيجزرخيبأدنععمتجااملو
لهأىلعراصحلادتشااملو.دادمإلارظتنينأنوداهرصاحو
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يبآشيجنمةفئاطلاملاباولعاجثيحةليحىلااودمعيغب

ىلعطلستنمكانهنأشيجلاطسوبةبذكوجورف.رزخ

.اومزهناف.مییلهآ

نمناکامف.اوعجرةميزهلابمهتدجنلءاجنمعمماملو'

نإلاقفرزخيبآنعهلاسفهجرخأوهنعافعمثزعملانجسل

نامالابيدانملالسرأفرهظةيضابإلادالبيفنامألاتلسرأ

.هدنعهناكماذحبصأفزعملابلصتاورزخوبآجرخف.

ذخأينأررقةصاعاهذختينأىلعمزعورحمحتفاملو

بهدوحونوبألتعافمهمايقنمنئمطيلرزخابوحوابآهعم

هقوفتترهظأرصمءاملععمتارظانمهلتناکف.هعمرزخوبآ

.همیرکتيفدازوزعملادنعةوظحهدازفمهيلع

4

نيرمت
ةلودلاضارقتادعبةيضابإلاةلاحنعةذبنتاه

يبأودمحمهللادبعيبأنعفرعتاذام؟ةيمتسرلا

مماقلايبةايحنمايشركذا؟يروطفبلامساقلا

.راصتخابثادحأنمامهبرمامورزخيبودلخم
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.هللاامهمحرلصيفهنباوروسموبا
ينسارهيلانوبنيجسروموه رهتشانملواناک.يت

لصتيىتحىلعةقلحلارأتنمناکامو.کب

نبيحيءايركزيبآوفورعميبآىلعملعتدقوبهدملابسن

اانمسنوي

هرمهتدقعتلتنأللاءاملابالكمهلكأالاو.هل

كلذبمزتلافهرمأبمايقللءاينغألاضعبىلعهخیشمزعف.هرمآ

رخآناکفلیصحتللهتمزالمنمهخیشهنمیآراملكلذ.مهدحأ

فعاضدقلاةنؤمىفكاملف٠سردلاةعاقيفهمامأىقبينم

كرابف.‹هخيشلاهبطخيبهذامدنعهيفتبغرةأرماةسوفن

لصيفءايركزابأهلتبجنأفهخیشكلذ

ىلعاوناكوةبرجىلالحتراملعلانمهرطولاناملمث
.ةيراكناوناكليلقالاةيبهولاىلامهعجرأففلخبهذم

وباهمتأفمتيملنكلاخيشلادجسمب:فورعملاهدجسمىنبو

دقناکو٠لصيفايركزوبآهنبافلخيفوتاملوهدعبءايركز
|ع۱٤

ةبرجلهجرمن.ررخيباومساقلايباىلعایقيرفايملعلاذخا
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لهوةبرجلامعنيبةطساوناكواهلهأدنعةناكمهلتناكف

٠مهنعفيفختلايفىعسيوةواتإنممهيلعامعفديفبهذملا

نمجرختدقو.هحرتقيامذخأيفهتبغردنعلزنيلمأعلاناكو
.لماعلاهذخأيناکاملکبقدصتفارسومناکوكلذ

بهذملاىلعةكربناكنمجرختديعسحونيبأديىلعو
ىلعةقلحللةاونلواناكامكركبنبدمحمهللادبعوبأوهو

.ةرهاطلاحاورألاكلتهللامحرفهينبادي

DQ نورشعلاسردلا b0

ركبنبدمحمهللادبعوبحخيشلامامالا

يئاطسرفلاركبنيدمحمهللاديعوبأيرقبعلامامإلاوه
دقعةطساووءاملعلاذالم.مشألادوطلا.هللاهمحرىسوفنلا

رثأو٠هملعبسانلاساس٠ةمامإريغنمامامإ:ناكفءءاغبنلا

. هعروو٠هصالخايهللاةنوعمبلجتساو.هناميايمهيف

مث٠مولعلائدابمذخأاهيفو.ةسوفنلبجنماطسرفباشن
هنأهيفسرفتف٠ةبرجبايركزيبأوايقيرفإيحونيبأىلعملعت
ىلالقتنامث.هتسارفتققحتف.بهذملاءايحإلاببسنوكيس

نفلكيفةيآناكف.نالامولعنمةدازتساللناوريقلا
سمشو»ةيادهراتمناكفبلطلايفهصالخإوهئاكذطرفل

رثابمقيرطبةيضابإلانطاومةفاكاهرونمعلضف

. رشابمریغو
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فرعتلاوبهذملابكسمتلاىلاسانلاعفدتةوقيفرحفدقف

.هرارمتساوهقيبطتوهرشنوهئايحإليبسيفةيحضتلاة.هيلع

كلذناكف.ةقلحلازيسو.ةبازعلاماظنءاشنإىلاهللاهقفوف

.ايقيبطتوايلمعهرارقتساببسوبهذملاىلعهللااهحتفةمحر

نعهنوقبطيسانلايفمادورمتساماظنبعمنملورنملف

نلولازالف.ىرخأفعضيوةراتىوقيهنآولوهریغةيعاوط

.ةنسفلأهلوقبطملاوراتخملاماظنلاوههللاءاشنإلازي

ملعللاييحمةيضابإلادالبيفلقتنيهللاهمحرخيشلاناكو

غيرأوةسوفنلبجنيبامبهذملائدابملانيبمادشرماظعاو

ينبا؟ىلعةيازعلاماظنلهسيسأتةميقلاهلامعأنمو.بازيمو

ذا٤يحينبركبيبهيخأنباوایرکزوسنويءایرکزيبآ

هامزالف.خيشلاةمزالمبهتافولبقايركزوبأمهوبأمهاصوأ
باجتسانأىلإهيلعاحلأوملعتةسردممهلحتفينأهيلإابغرو
ةقلحلاماظنةبلطنممهبقحلنمىلعمييلعسسأو.مهل
بناج.اولجأراغبمهرمأرقتسامثسويقتبةينملادجسمب
.ھه409ةنسكلذترقت

تسآأتوغيرأيداوببهذملارشتنامهنمومهملعيناكف

.ەدجامبةيازعلاقلح

بهذملائدابمهيفرشنوبازيمىلاخيشلالقتنااملمث
سسا.اتنعكلذيفيقلدقو.ةلزتعماوناكوهيلإهلهاعجراو

٠نالاىلالوعفملارئاسلايعامتجالاماظنلاهيف
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ام.يملعلاهداهجوروسميبأنعهفرعتامركذا

مامإلانعةصالختاه؟ايركزىبأهنبانعفرعتاذ

النورشعلاودحاولاسردلا0

بازميداوبينيدلاويعامتجالاماظنلا

هنأةصاخوةماعسانلاريسيفرقتساوسفنلاملعهتبثأامم

:ثالثعفاودلاو.ايندوانيدلمعللعفادنمدبال

ةبوقعوأررضنمفوخ.لماعلليونعموأيدامعفنءاجر
.قبسناسحإلءافو٠كلذكةيونعموأةيدام

اهتيارتعفتراو.اهرمأرقتسادقو.ةيمتسرلاةلودلاتناكف

عفنلاصرفمانتغايفلمألامهوذحياهئاولتحتسانلاشاعو
لظتحت.مالسونمأيفمهوءاهقاوسأنمجارامييداملا

٠مهسوفنومهلاومأىلعنانئمطايفمهورارقتساولدلا

ةدابعللدجاسميفةيورخألامهتداعسنمضيامنيمنتغم

اونضومهنيدباوكسمتف.داشرإوظعووملعسلاجمو

.مهبرباو

اهتاضقواهيفنمالاظفحلاهناوعأةباقريفكانهناكامك

شاعف٠نيدسفملاديأىلعبرضونيمرجملافاخأامنيلداعلا
.نيملاساهتيارتحتو٠نينمأاهلظيفسانلا
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نورويغلاةمالالاجرركف.تيارتعكرواهمجنلفأملو

مالسإلاوةصاخبهذملاءاقبنمضياميفنوصلخملااهءاملعو

ةيبرتالإاودجيملفهرارمتساوهقيبطتىلعثعبيامو.ةماع

يفينيدلاعزاولاةيبرتبينيدلابناجلارابتعاىلعسانلا

درفلالشيماظنبمهتماعيفيقالخألاريضلاو٠مهسوفن
وبأخيشلابهذملامامإهسأامكلذ.ايعامتجاواينيدةعامجلاو

ةرصتخمةماعةرظنكيلإف.هللاهمحرركبنبدمحمهللادبع.

:هبناوحىلع

سسؤمركبيبأنبدمحمهللادبعوبأخيشلادعي
ةينملادجسمبمدقتامكسسأنأدعبفبازيميداوبيعامتجالا

عومجبازيميداوىلالقتناوغيرأيداوبهممعوةبازعلاماظن
اماظناهيفسسأىلوألاهارقترمعويحاونلاىتشنمةيضابإلا

ىلعوهوايعامتجاواينيدرارقتسالاةايحهيفنمضيايعامتجا
.ماوعلاةعامجوةبلطلاةعامج:نيبرض

:تائفثالثةبلطلاةعامجف

نوزيمتيصاخشأنمةراتخمةعامجمهو:ةبازعلا1
قدصلابىلحتينأبجيفيبازعمهنمدحاولاةصاختافصب

طلاخيالنأوءكولسلايفةماقتسالاوىوقتلاوعرولاوةنامالاو
ضيبألاصاخلاهسابلبزاتميوايندلالهأوةماعلاالوءءاهفسلا

نكامألاوأدجسملابنوكيانمدنعكئاحلاةصاخيمالسإلا
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رارسآىلعاظفاحمنوكينأو٠هسأررعشقلحينأو:ةماعلا

.ةريسللامزالمةبازعلا

مامإلامهولصألايفاوضعرشعيتثانمةقلحلافلْنتو

ثالثوتاومألاةلغةسمخونذؤملاوهيبئانوليكولاوهبثانو

يفةدمعلاوهوخيشلااهسأريوةرضحملابنايبصللنيملعم

ءيشلک

.لاوحألاتايضتقمبسحاهؤاضعأديزتدقو
سارعألاميظنتو.دجسملابرومألاريسبنوفلكملامهو

يقلخلاوأينيدلابناجلانمعمتجملابةقالعهلاملكومثآملاو
مهكئارتةمسقومهلكاشميفسانلانيبمكحلاوميلعتلاريسك

نونلعيامك.مأوعلاةعامجنمحلصينمبنونيعتسيدقو
وأنعلةاربىمستوهللارموألةفلاخمهنمتردصنممةءاربلا

ىمستواهوحنوأسارعألارومأنمةبازعلاهترجحامفلاخنم

فارحتاهباوموقو٠مهنايككلذباوظفحدبقف.نارجهةءارب
ايلكعمتجملانعالوزعمنوكيةءاربلاهيلعنلعملاذامهتماع

تناكيبلسباقعوهفدجسملابروهمجلامامأهتبوتنلعيىتح
.ةدحتمةمالاتناكامدنعرامثهل
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اتنورشعلاوىناثلاسردلا

ةبلطلاتائفةيقب

هيلعرهظيونآرقلابلاطلامتخينأدعب:ناوارإةعامج

ملعلاةبلطيأناورإةعامجىلامضنينأعيطتسيكولسلانسح

خيشلاىلع
تقوهلصصخيف.هيدلاوةطساوبوهسفنبابلطمدقيف

اذإفةبازعلاوهئاقفرلاماعطعنصحجناذإفنآرقلاضارعتسال

ةماقتساىلاهكولسريغتوهوطارخنالاطورشهيلعالمت.رضح

نوتملاظفحوسوردلاةعباتمو.ميلعتلاماظنةمزالموةمات

دجسملابتابسانملاومساوملايففراعملاعيزوتبمايقلاو

.درالاوهماعطلبقكلذبمزتلااذإف.رباقملاو
.نيدلايفمهقفيو.خيشلامهملعينيذلامهةعامجلاهذهف

ةغالبوفرصووحننممولعلاىدابمعيمجهنعنوقلتيامك

نأدعبهلكشيفريغتدقماظنلااذهنكل.اهريغوديوجتو

يدابملااهيفبلاطلاىقلتيةينأرقسرادمىلارضاحملاتلوحت

ةساردلالامكتسالتثثنأدهاعمىلااهنملقتنيمث

.ديملعوةيعرش

لامعأنمهبموقتاميفاهتازايتمااهلةمظنمتيقبف

يفوهنملسغنمةبازعلافرطنمهبنؤفلكيامو.دجسمل
.میقتسمريغواةءاربلا
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داورنمفلأتتةعامجيه:نادروسماةعامج3

راغصلاولامعألانورشابيرابكلاف.اراغصوارابكرضاحملا

.اهلنوؤيهتي

حاولايفنآرقلانوظفحينايبص.نافنصرضاحملارامعف
فلتختةنيعمتاقوأيفنيملعملاىلعاهنوضرعتسيكلذلةدعم

وأديحوتلاةديقعظفحنولوازيامكمفيصلاوءاتشلابسح
.نآرقلاحولبرثكأوأنيرطسيفضئارفوأهقفنوتم

اهتاقوأيفنآرقلاسردلرعضاحملانومؤيفرابكلاامأ
ةعامجتحتاهيلعنوريسيةمظنأمهلامكنايبصلاعمةنيعملا

بلجلثمةيعوطتلالامعألاوةسارحلاميظنتبموقتمهنمةراتخم

دعبروبقلافيقستلرجحلاحئافصبلجو.ميدقلايفبطحلا
.كلذوحنوتاقرطلاحالصإوعابسلابارتلا

ا3نورتثعلاوثلاثتلاسردلاات

ماوعلاةعامج

:نيفنصىلعمه

.رصعلاريبعتبسحةيعامتجاةيلخةريشعلا:رئاشعلا1

دقو.دحاودجىلانوبستنيةيرقلاناكسنمةفلؤمنوكتف
.ةريشعلامسامهعمجيةدحاوةريشعلنوطبمهفمهبسنفلتخي

ادجاواهتمعرفلکبنیلثممنمةارداسلجماھلنوکیو

مهتمهمو.ةريشعلايفرومالاريسلربدملاسأرلامهف.رثكأو
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رومأبمايقلانمةريشعلاعومجمنأشنمحلصياميفرظنلا

حلصياملنيدلاولاهيجوتو٠بابشلاةبقارمولمارآوىماتيلا

نمثدحيامنوليزيامكةدلبللةماعلاوةصاخلاميحلاصمل

.ةريشعلادارفآنيبلکاشم

لكذارئاشعلاءاسؤرعومجممه:نامضلاةعامج2

وهذاانماضیمسیودلبلايفاهلثمينماهنيبنمراتختةريشع

يفناكامبسحةواتإنمةريشعلاىلعمزلياملكنعلوؤسملا
وهامك«نطولاوأدلبلايفيونعموأيدامبجاووأ.ميدقلا

.ايبدأوايدامةريشعلايفماظنلاريعنعلوؤسم

دلبلابماظنلاريسىلعفرشيسلجمنوكتيمهعومجمنمف

اممهتمهمومهنيبنمهنوراتخيسيئرمهلوةبازعلارومأجراخ

تاعوطتلاميظنتوتاقرطلاحالصإودلبلاةفاظنبقلعتي

ضعبعممهلامعأنوقسنياوراصاسنرفتءاجاملمث.ةماعلا

ضفىلعنونواعتيف‹نايعألاسلجمىمسيسلجميفةبازعلا
لثمةماعلارومألارييستىلعنوقفتيامك.ةماعلالكاشملا

قفارملاحالصإونمألاريفوتىلعنورهسيو.متآملاوسارعألا

رظنلاوبذعلاءاملايقلرابآلاودودلاك.اهئاشنإوأةماعلا

يفايلعلاةطلسلامهف.عمتجملاحالصإو.بابشلارومأيف
بازيميفيضابإلاعمتجملاماظنهيلعراسامكلذ.دلبلا
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عونهيلإقرطتدقهنأالإ.مويلاىلابازيميفوًاميدقهريغو
ةيندملاحورنايرسوةيعامتجالاةمظنألاريغتةجيتنفعضلانم

.دللرمألاوةيحصتلاحورناصقتو
ديعسلجم

نمءاضعأنمفلؤيسلجماهلكةمظنألاهذهىلعفرشيو

امةصاخ.ةماعلالئاسملايفرظنللاهئاملعوىرقلاةبازع

.ةثدحتسملالئاسملايفرظنلاوءاتفالاو.دجاسملاريسبقلعتي

.كلذريغو

امةلسلسيهتنتهبو.ةيضابإلاخيراتنمهعمجرسيتاماذه

عبسليلدلاوهقفلاةللسرثعيهودهعملاسوردنمهبتلفكت
ةريسيفرايتخألاةوفصهقفلالوصآسوردرصتخمتاقلح

.ةيضابإلاخيراتنمةيضرملاةعمللااذهوراتخحلا

عجارملا

.يخامثلاديعسنبدمحال.ريسلاباتك

.ينيجردلادمحاسابعلايبال.خئاشملاتاقبط

.رکبيبآنبيحيءايركزيبال.ةمئالاريس

.رمعمايحيىلعاخيشلل.خيراتلابكوميفةيضابإلا
دمحنبملاسخيشلل.ةيضابإلالوصايفةيضفلادوقعلا

.ينامعلا

.ريثألانبال.لماكلا

ضوعذاتسالل.ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا
64.تافیلخ



3...هيمالسالابهاذملاةأشنوديىهمت:لوألاسردلا

8...ديزنبرياجبهذملامامإ:يناثلاسردلا

10...ةديبعوبآوضابإنبهللادبع:ثلاثلاسردلا

...I2..هدنسموبيبحنبعيبرلا:عبارلاسردلا

وبأوءملظلادضةيضابإلاتاروث:سماخلاسردلا

]40لالب

16..ملعلاةلمحويحينبهللادبع:سداسلاسردلا

ةروثوةمامإلاةماقإلةيضابإلاةلوامحمءعباسلاسردلا

e.9]باطخلايبأوثراحلا

21..متاحىبةروثوناوريقلاجتف:نماثلاسردلا

دبعةمامإوةيمتسرلاةلودلاةأشن:عساتلاسردلا

eeنمحرلا

6...باهولادبعةمامإ:رثاعلاسردلا

باهولادبعمامإلالاوحأةيقب:رثعيداحلاسردلا

TEESTENEهنمزعئاقوو

٠34...حلفأةمامإوفلخةنتف:رشعيناثلاسردلا

نماهقفاراموركبيبأةمامإ:رثعثلاثلاسردلا

9e ثادحأ
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,ماهقفارامومتاحيبأةمامإ:رشععبارلاسردلا

43..eeثادحأ

46...ونامةعقاو:رثعسماخلاسردلا

47ةيمتسرلاةلودلاضارقنادعبام:رشثعسداسلاسردلا

ريخلانبدمحمهللادبعوبأ:رشععباسلاسردلا

50.روطغبلامساقلاوبأو

52...رزخوبأومساقلاوبآ:رشعنماثلاسردلا

55.....لصيفهنباوروسموبآ:رشععساتلاسردلا

نبدمحمهللادبعوبأخيشلامامإلا:نورشعلاسردلا

2.56رکب

ينيدلاويعامتجالاماظنلا:نورشعلاودحاولاسردلا

58.بازیميداوب

61...ةبلطلاتائفةيقب:نورشعلاويناثلاسردلا

62..ماوعلاةعامجنورشعلاوثلاثلاسردلا
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ننرم0ده
5 انسفبرتملاوقرشايفيضابالايقم

7ا۰ ایجغز١حج
4تک/ااس

2e ۵ ہے

2أا
ىدت19ربaيد

كنعبرخلابیالأبهلارويهمے3

و2توقيفكلاوحاونس

رتاةيمسرلاةلودلاضارقناكادفحض

نرستادباس|4

شرڪنيروالانيا

.تهتت
.يضابالااعمحلاىفا

|ا

بازميداويیاملامظل
 .كفراثلارود


