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ميحرلاننمحرلاهللامسب

هلإالنأدهشأء؛ضرعلاونيدلامويكلام«ضرألاوتاوامسلارطافهللدمحلا
ىلعوهيلعهمالسوهللاتاولص«هابتجوهميلكوهليلخدمحمنأدهشأوهلل

و...هالاونم
هذهمكيديأنيبعضتنأةفاقثلاوثارتلاةرازوبتاطوطخلافرش

ء؛كشرمنبرصانمامإلاةريسبموسوملاباتكلانمةققحملاىلعةحقنملاةخسنلا

هفلاومىلإةبسنرصيقنباةريسباتكوهوملعلالهأنيبلوادتمرخاىمسمهلو

ق)يراحصلاناميلسنبرصيقنبنافلخنبهللادبعرعاشلاوخرّوملاوهيقفلا

قٹووءاهرصانعئاقووءاهرصاعثادحألاخرؤومهنوكبزاتييذلاو(ه١

.ديدسلاهرعشبوءديضنلاهرثنبةرشابماهخيرأت
فيلأتبماقدقوءةبراعيلاةلودمايقرصاعرصيقنبانأركذلابريدجلاو

يليحرلايناثنبرصانو«يمدألايلاولافيسنبدمحمنمبلطبباتكلااذه
يفةزوجرأهلنأامك«يبرعيلادشرمنبرصانةالونمامهويراحصلا

الويويسبلارصتخمباتكنمةصخلماهمظنحورجلاتاسايقوتاحارجلا

م۱۹۷۷ةنسيفالوأدشرمنبرصانمامإلاةريسباتكعبطدقو.اطوطخملازي
ماعىرخأةرمهتعابطديعأمت«يسيقلابيسحديجملادبعلضافلاقيقحتب

م٢٠٠۲ماعةثلاثةرمعبطمنءةفاقثلاوثارتلاةرازوةعبطامهالكوم۳

.دیدججارخإوفصبنكلوهتاذقيقحتلابندنلبةمكحلارادب
رهظييذلانأالإايناطيربيفةدوجومةطوطخمةخسنىلعققحملادمتعادقو
هققحنأمغراللاباثيلمقيقحتلاءاجاذل,‹فيحصتلابةئيلمةخسناهنأ

ريرحتبقيقحتلاحيقنتوةعجارمةداعإبتمقاذلف.ًاروکشمادهجهيفلذب
:امهووثارتلاةرازوبنيتطوطنمنيتخسنبًانراقمباتكلا

يروصلاىسامخلاديعسنبرمعنبيلعهخسانو(١١۱۸)ةطوطخملا١
.باتكللىتعجارميفربكألادامتعالاهيلعناكوه١٠۲٠ةنس
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نبيداهلادبعنبدمحمنبرمعنبيلعهخسنوةطوطخملا-۲
`.ه۸۸٠۱ةنسيرصبلامالسلادبع
ىنعملاليحتةريثكوةريبكءاطخأبعولمقيقحتلاةخسننأةنراقملادعبظحالملاو

ىفةصاخواهليدعتواهحاحصإبتمقفماقمااذهيفاهدرسلوطي«ةدئافلاو

.ةينامعلاقطانملاءامسأ

ةطوطخملاخسنلايفةتبثمةريثكدئاصقنمعوبطملاناصقنظحالملانمنأامك
رطسأطقسىلإةفاضإالاب.ةطوطخملانمةحفص(۲۱)رادقمىلإصقنلالصيو

.اذكهوفلتخمردصىلإتايبألاضعبزجعةبسنو«تايبأو
ئراقلانمىنمتنو«لبقتينأىلاعتهللاوجرنو‹لقملادهجهبانمقيذلااذهف

.لهنملابذعدروملااذهبذذلتينأمركلا
هنعفلوملاورصيقنبافلولاةمجرتلةنمضتللاةيلاتلاعجارملانمةدافإلادونو

:ىلاعتهللاامهمحردشرمنبرصانمامإلا

.ىشاطبلادومحنبفيس«نايعألافاحتإ١

م١۱۹۹سوباقناطلسلاةعماج«نامُعمالعأليلد-۲
.م۳٠٠۲ةفاقثلاوثارتلاةرازوءةينامغعلاةعوسوملا

.م۸٤۲٠۷٠٠۲ص‹يدعسلادهفءةيضابإلاءارعشمجعم٤

۷٠(۲/٢٠٦۲)دهفةيضايإلانيملكتملاوءاهقفلامجعم٥

يشولبلانسحنبميهاربإ.د
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هةمدعم

يسيقلاديجملادبعملقب

ايضامابوعشوُادالبجيلخلاةقطنع.فيرعتلابىنعننُأانقتاعىلعانذخأ

نعءالجلاواهخيراتنمنونكملانعفشكلابكلذو«ًالبقتسموًارضاحو

اهضهتقرطوبوعشلاونادلبلاهذهروطتةساردو‹اهثارتنملوهجلملا
اهيلعريثأتلايفوثادحألانيوكتيفرضاحلااهرودواهروطتبيلاسأو

.اهدغتاقاطواهلبقتسمتايناكمإىلإرظنلايففاريخأواهبرثأتلاوأ

فشک»باتکنمسبتقملانامتخیرات»باتقيقحتبًاقباسانأدبدقو

اهتداقونامعلاطبأرهشأدحألةرطعلاةريسلاهذهمويلارشتننأانرسيو.(ةمغلا

اهوسسومكرتيتلاةبراعيلاةلودسسوم(يبرعيلادشرمنبرصانمامالا)وهو
.ثيدحلاينامعلاخيراتلالجسيفةرهازةقماساراثآمهداجبأومهرئاع.لئاوألا

عویذاهرثكأونامعيفخيراتلابتكرهشأنم(ةمغلافشك»باتكناكاذإو
مويلاهمدقنيذلاباتكلااذهنإف«ثادحأللًاضرعوالومشاهلمكأو«تيص

هألًادهعرداصللمدقأوهفءًاحوضواهرثكأوينامعلاخيراتلارداصممدقأوه

داليمللرشععباسلانرقلافصتنموأةرجهللرشعيداحلانرقلاةيادبيففلأ

همسإتابثإبمتهاامك«ةءارقلالهسحضاوليمجطخببتكدقو«

صخشبةفرعماذهاندزينكيملنإوباتكلاتاحفصنمابيرقتةحفصلكيف
مجحلاريغصاذهدعبباتكلاو«طقهنعائيشفرعنالانلزامفتريسوفلول

فلولاهصتخادقو«طسوتملامجحلانمةقرونيسمخوحنيفهطوطخمعقي

.ةرتفلاهذهخيراتعاضلهالولو-هتایحخیراتودشرمنبرصانمامالاةريسب

ةخسنلايهةدحاوالإلقألاىلعنامغجراخطوطخملااذهلفرعنالو
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.صنتلااذهانققحةخسنلاهذهنعو‹يناطيربلافحتملايف

ةفاقثلاوثارتلاةرازوةنازخيفطوطخلملااذهلىرخأةخسنىلعتعلطاامك

.نامعةنطلسىف

اذههباتکعضودق“رصيقنبا”باتكلااذهفلؤمنأيفاندنعكشالوءاج

يفةريثككلذىلعةلدألاو«دشرمنبرصانمامإلاهلمجرتملاةايحيفهفيلأتمتأو

هتاراصتناىلعهونهيوأمامإلاحدمباهبيتلافلؤوملاراعشأيهو«باتكلاايانث

لوطبهلهللاوعدي«بورحلاوكراعملايفهباحصأضعبوأهيخألتقع.هيزعيوأ

:هلوق«الثمكلذنمو«راصتنالاماودورمعلا
ىلعنيملسملامامإلالجلاوذنميهملاهللارصندقل

.لوقينأىلإ

لامكلابًاقحصخمامإاهاوحدقدجملالخكلتف

لاوزيفىسمأكرشلانيدورورسيفىحضأقحلانيدف

يلايللالوطىلعةززعمًادوعسهيلايلتلازالف
:اهيفلوقيمامإالاحدميفةديصقبهباتكفلولامتخيو

ىدعلاىلعايارسلاروصتمكتفادهاجيةاغطلايفمقىرولامامإ

ادكومافتحمالظللتلزالوارينماسمشمالسإللتلزالف
:اهنمو

ادشرمنبامامالاانالومةرصنوةمحرهللانموجرناننكلو

ادغهتنجحوبحبهنكسأوهرمعلوطیفنمحرلاهلدما

ادمرسرىھدلاةدميفەلاماوداقبلاولوحلاولوطلااذايكانلأس

اهلةلالديهوهنعفلؤوملاوفلولانيب“ةرصاعملا”ديفتتالالداهلكهذهو
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اذهيفةلالداذهنم.نيحدعباهيلإقرطتنسيتلاةيخيراتلااهتيمهأ

.هباتکعضونمءاهتنإلاخيراتطبضلابددحدقهسفنفلولانأصوصخلا

:لاقذإ

ةيربلايرابهللانوعبةيضرلاةريسلاهذهتمتأ

رصحلاواهمتختقوناكذإرصعلاتقودنعءانالثلاموي

مركتلاوءالالاولضفلايذمرحينمنيرشعلاونينثاو
فلخريغموقلاحيحصىلعفلألادعبنيسمخلالوأيف

رهشنمنيرشعلاويناثلامويلايفءاثالثلارصعهباتكفيلأتمأدقنذإبتاكلاف
١١٤٦۱ماعویامرهشنمرشعسماخامويلاقفوملاه١٠١٠٠ماعمارحلامرح

يذلادشرمنبرصانمامإلاهلمجرتملاةايحيفهعضومتأدقيلاتلابوهو«م
رصانمامإلاف‹م٤٤٠٠/ه١٠٠٠ماعهسفنفلولالوقيامكهللاهافوت
خیراتدعبیرخأنينسعستةمامإلاتسدىلعوةايحلاديقىلعلظدقنذإ

دعبامىلإةايحلاديقلظنإفبلاغلايفو‹باتكلااذهعضونمءاهتنالا

تايبأةثئالثطوطخملارخآيفدجباننأكلذىلعدهاشلاليلدلاو‹مامإلاةافو

:يهورصانمامإلاةافورعشلانم

رخوملاعيبرنملايلرشعودشرمنيإتامءارهزلاةعمحجلايفو
رخفملكىلعولعينمةرجهلةجحنيسمخدعبفلأوعستو

خلإ.....قرابحالهللاةالصهيلع
اهبتكدقانيديأنيبيتلاةخسنلاهذهتناكنإديكأتلاهجوىلعيردنالو
اذهعمو.لوألاىأرلاحجرنانكنإو«هنعهريغاهخسنمأهسفنفلولا

يهامكاهبرختفاوهمسامظانلاركذلفلولاريغلتايبألاهذهتناكولف
تايبألاتناكنإو‹تاطوطخملاوبتكلاىلعنوقلعينيحىمادقلاةداع
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دنعهخيراتنيودتيفرصيقنبافقينأرظنللتفاللارمألافهسفنفلؤوملل
ملمامإلاخیراتنمتاونسعستخیراتنعتکسیوزواجتيالوه١٠٠٠ماعلا

اهعئاقوهزهتملو‹«باجعإلاةياغمامإالاببجعملاانخرومةحيرقاهنادحأرثتست

ِ.هخیراتةلمكتىلإاهبورحو
مامإالابورحركذىلإامالالإقرطتيملهنأرصيقنباباتكىلعذخؤوياممو

نكتميتلاةينامعلاخيراتلابتكليبسعبتياذهيفوهونييلاغتربلادضرصان
دضمامإلاعئاقونأوهًاصاخًاببسريسلاهذهللعلو‹ةيلخادلاعئاقولابىنعت
رصيقنبالمهأيتلاةرتفلايفياهتايحمايأتايرخأيفترج«نييلاغترلا

ةايحخيراتليسيئرلاردصملادعبهنإفباتكلااذهرمأنمنكيامهمو«اهنيودت

باتكبحاصمهيفاعبنورخأتملانوخرؤوملالقنهنعودشرمنبرصانمامإلا
خيراتلارداصمنمانيدلاممدقأوهفيلاتلابو.اوذخأهنعو”ةمغلافشك”

.ينامعلا

فحتملايفعضودقرصيقنباطوطخمنأددصلااذهيفهركذردجياممو
اذهو.فلوملالوهجمنامعخيراتنعرخاطوطخمعمدحاودلجيف

ىتحاهبلإمهفنيكلامحورتلوأذنمنامغلخرؤيهفلؤملوهجلاطوطخلا

ایفرحالقتلقنيهرخآيفةليلقتاحفصادعاميفوهو«م٠٠۸/ه٥
عمدحاودلج.هودجووببسلااذهناكاميرلو٠(همغلافشک)»)باتکنع

وههسفنرصيقنبارابتعاىلإنبالك.هةيناملألاةثحابلاعفددقرصيقنباطوطخم

مامالانيبةرصاعملاتوبتنمهانمدقامنإنيحيف‹ةمغلافشكباتكفلاوم

مويلانمرصعلاتقوءاثالثلاموييفهباتكعضومتأاريخأنأورصيقنباورصان

نوکينأًاعطاقايفننايفنيه١٠٠٠ماعمارحلامرحرهشنمنيرشعلاويناثلا

ماعىلإهخيراتثادحأدتمتيتلاةمغلافشكباتكفلومهسفنوهرصيقنبا

.ماعةئاميلاوحبرصانمامإالادهعدعبيأه٠
<هبعليذلارودلاببسبةصاخةيمهأبستكتةريسلاهذهنإفمدقتامعادعو

0.) ©

م
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دعباميفهفلخيذلارثأللوهتايحءانْثُأيفهدالبخيراتيفرصانمامإلاهلمجرتللا

.هتامم
هتعيابواهتمامإلةمألاهتراتخادقو«ةبراعيلاةرسأنممامإلوأوهرصانمامإلاف

اهلجرهتدجونيح(م۱٤١۱-٤۲١۹)/(ه۱۰۳١۱۰٠-١٤۹)اهيلع
دالبلادحوينأةينضمدوهجوةليوطبورحدعبمامإلاعاطتسادقو«دوشنلل

دالبلايناوميفكاذنانيعباقلانييلاغتربلاشوانيلاهبريسينأوهتدايقتحت

رصاحوراحصوتاهلقمهنمصلختساوريثكلايشلامهنملانف‹اهلحاوسو
نعنيلتحملاءالجإميطتسينألبقهافاوموتحملالجألانكلو«طقسمءانيم

.دالبلالک

نمترمتساوىبرعيلافيسنبناطلسهيخأنباىلإةمامإلاتلقتناهتافودعبو

ديدجدهعةيادبرصانمامإلاروهظنوكيفاذهىلعو.هتدفحوهئانبأيفهدعب
اهتدایقعاطتسانملوأودالبلادحونملوأهنوکنعادعف«نامُعخيراتيف

ةمامإلالعجينامعمامإلوأاضيأناكدقف«مهنملينلاونييلاغتربلاةلزانل
ةبراعيلاةلوديهةديدجةلودلسسوملاناكاذهلو«هتيبلهأيفًايثاروأكلم

نمنرقءاهزدالبلاتمكحىتلاةيبرعيلاةلالسلاىهةديدجةمكاحةلالسلو

سسوميديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلاىلإدالبلامكحلاقتنإىتحنامزلا
رشعنماثلانرقلافصتنميفيأ‹خيراتلاكلذذنمنامعيفيديعسوبلاةلود

.اذهانمويىتحويداليملا

فشکلاب“ةمغلافشك”باتكنمسبتقملا“نامعخيرات”باتكلفكتدقو

لفكتامكدشرمنبرصانمامإلاروهظلبقينامعلاخيراتلاتايفلخنع
.رايهنإلاوتتفتلاىلإاهبتهتنايتلاثادحألاوعئاقولانعفشكلاب

هيلإهليحنوكلذبئراقلاركذننأديرنامنإوكانهركذامديعننأديرنالفاذهلو

ةبراعيلاةلوددهعاهبزيمتيتلاةزرابلاتامسلاىلإةراشإلابانهيفتكننأو«
:ىهتامسلاهذهمهأو.نامععيفةرهازلااهراثأتكرتيتلاو

یتشنیبدالبلاتقرفتنأدعبيوقيزکرممكحتحتدالبلادیحوت.١۱
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رً

دالبلايفيلاغتربلادوجولاءاهنإمثنمويلاغتربلالالتحإلانمدالبلاريرحت.٢

.ةفاكةيبرعلا
تحتنامعواهماظتناوىلاغتربلالالتحالانمةيقرشلاايقيرفأرزجريرحت.۳

`.ةيقيرفأةيويسآةيبرعةيروطاربمإيفةبراعيلامكح
هايملايفةينامعلاةيارلارشنليبرحويراجتيبرعلوطسألوأءاشنإبمايقلا.٤
.ةيملاعلا

.يجراخاملاعلانيبوجيلخلانادلبومهدالبنيبةراجتلارشنبةبراعيلاةيانع.٠

.اهيفاهعارزتساوةيعارزلاليصاحملابلجوةعارزلابمهمامتهإ.١
ةعوربدهشتيتلاونامُعيف_ةريهشلاةيخيراتلاعالقلاونوصحلاءاشنإ.۷
.يداليملارشععباسلانرقلايفةرامعلانف
دحجامهمءرملانكلوءاطخألاوذخألانمباتكلاولخينأاندهجانلذبدقو

.نايسنلاوًاطخللةضرعوهفدهتجاو

اذهيفتانهنمنودجيدقامعًامدقمرذعلاماركلاءارقلاحيمتسناننإفاذل
.باتكلا

دادسلاوقيفوتلاهللانمو

ىسيقلاديجملادبع
۹/۱
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هللاهمحردشرمنبرصاتلداعلامامإلاةريسهذه

يفناميلسنبرصيقنبنافلخنبهللادبعهدبعو‹نانملاهللابمصتعملاهلاقام

:ناسحإلاولدعلااهيفماقأف‹نامُعلهألارونهللاهرهظأيذلانامزلامامإ

نيمرجملامامسو٠نيملسملامامإانالومةريسريخاذهنأهللاكمحرملعا

هبصناع.الماعناكونايبلاوقحلابهللاهماقأدقيذلا‹نيلاعلابررونو

ميلقإهدوجوبهللاروننمونالعإلاورسلايفهللالوسرةنسبًايدتقمونآرقلا

كلامنبدشرمنبرصاننيملسملامامإ‹ناعيإلاونيدللانكرهلعجو‹نامغع
ناکو«هرصعلهألزانمهبرانأوهرصنبهللاهديأ‹نارهزورصنلبوسنملا‹
نعهلًامصاعو«ايازرلاتاقرتخمنمهلًاسراحو«ايالبلاتاقبومنماظفاح

هنإ«نيكسملكوءارقفلاهبحارأو‹نيكمتلاوزعلابهديأو‹اياطخلاوتاعبتلا

.ريصملاهيلإوانبسحوهو«ريدجهاعدنملةباجإالابو‹ريدقكلذىلع
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هردشرمنبرصانمامالاةريس

ميحرلانمحرلاهللامسب

هتئيشع.اهتمزأفيراصتربدو‹اهاضقفهتدارإبرومألاماربإردقيذلاهللدمحلا
ءةطساوريغبءامسلاقلخ«اهارجأفهتقيلخىفهتيضقأقباوسذفنأو‹اهاضمأف

اهيفبذعأو‹ىهاضينأىلاعتفاهكالفأرادمرادأو«اهاوسفاهكمسعفر

ءاهامحوةدرلانعموجرلاباهسرحوموجنلاباهنيزو«اهكالمأسدقتعيجرت
ءاهاسرأفاداتوألابجلااهللعجو«اهاحدواهرقأفءالاىلعضرألاطسبو
هملعقباسيفهيلعىضقواهامعنغبسأواهقازرأطسبوةقيلخلااهنكسأو

هدمحأ‹اهاهتنمورومألاةيضقأفيراصتهديبنمناحبسف«اهامعواهدشرب
‹اهاسىناليتلاهفاطلأتايفخىلعهركشأواهادسأومعنلانمهبانليرسامىلع
هدبعادمحنأدهشأو«‹اهلإدوجوملاهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأو

يفقراسبلاترسامهلآودمحمىلعلصمهللا«هطوسيىمسلملاهلوسرو
.اهارسمءاضواهاريسباطوقرابسلا
عوطلايفامهنعيقبأالو«ادوامهرمأللثتمأنمينارمأوينالأسدقفدعبامأ

‹لالجإلاودجملاوذيلاولافيسنبدمحمخيشلاامهدحأ«ادهجحصتنلاو
ةريسءادتبايفامهلعرشأنألالهنبةعمجنبيناثنبرصانلماكلاخيشلاو
هتريسرصحاهيفركذأو‹مالكلاظافلألازجوماهليصحتيفعرشأو«مامإلا

يفتبنطأوًابغرهيفامهالتببحأوابلطامىلإامهتبجأف‹مامتلاىلعةيضرملا

تسلو«ةياهنلاىلعاهريفوتىلعظفللاتبذهو«ةياغلابسحىلعاهفصو
كلذو‹ةخاشلاتاجردلاىلوأنمملعلايفالو‹ةخذابلاةبترلاهذهنمانأ
ءامدقلللواطتلايفيعارتخاةلقو‹«فراعملاومولعلايوذنعيعابرصقل

‹فينصتلايفامهتمدخًايبلمو«فيلأتلايفامهلبيمتنكلبءفراشألا

‹لاحلكيفقيفوتلاهللابوتلقف«فيلكتلاوةقاطلابسحىلعكلذناكو

.لالاوبالاهيلإو

<اهنأ«هاضروهدشرجهانمكولسلامكقفووهاضقامكنمأوهللااكمحراملعا

^ 0
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اوبظاواذِإءلاهجلانأوهوغيزلايلوأنالذخو«لالضلالهأنالطبهللادارأ

لبسكولسىلعاودهاعتو«رومألاتامرحىلإاوبثاوتو«رومخلاةاطاعمىلع
كلسو‹رومزلاتالاويهالملايفذخألاىلعاودهاجو«روجفلاوةياوغلا

مهرشعمكفسو«داسفلاكلاسممهرثكأكفسو«داسفلاكلاسممهرثكأ

ىلعمهنمناطلسلكطلسو«دالبلارئاسقوسفلارشتناو‹دانعلاىلعءامدلا

ةياوغلاروحبيفمهروهمجضاخو«ملاعىقترملكمهنيبامطقسو«ملاظللا

ةياظعولهللاباتكنماوفقيملاوراصو«ةيامعلاوةلالضلاكلاسمكلسو«

بابرلاتامغناودهاشنِإو«اوقرفتواوحزحزتهللاباتكتايآاوعمساذإ

مهكلامو«قاتسرلايأرءاضقللفلتثأامذئنيحفلتخاو«اوقفصواوحرف

ضعبعلقو‹لتقلامهنيبامعقوو‹قافتإمهنيبامنكيملفبرعلايبانبكلام

نم«ةفيرشلاةماقتسإلالهأنيملسملاءاملعنماوراشتساف‹ةعينملاهعالق
نعمهاهنيوفورعمابمهرمأيلًامامإمهلاوبصنينأاهابحنمولابجلالهأ

كلذلالهأنوكينركفلااولاجورظنلااونعمأف«ًامادقممهلنوكيو«ركنا
اوتأف«كلامنبادشرمنبرصانديسلاةمامإدقعىلعمهؤوارآتعمتجاف«

ماعيفةمامإلاهيلعاودقعوهوبصنف‹كلذىلإمهباجأفهوبلطفمهعيمجهيلإ
ةنسحلاهلاصخوهاياجسنسحىلعمهعالطابنسفلأوةنسنيئالثوعبرأ

‹قافنلاوسندلاونردلانماهرهطفقاتسرلاكلتنمىرصقهنكسمو«
نممهرايخأومهرئاخذبهودمأومهلاومأومهسفنأبدمحيلالاجرهودضعو

سبلف«ةعلقلانصحىلعاليل«شيجاباومجهينأمهؤاراتعمتجاومهلاجر

هدجكلامدعبهمعونباهيفاوناكو«ةعلطلاىلعمزعوهبرحةمألمهنملك

قباسلاهردقلولحهللانمكلذو«هدعسرونههجويفحالواهحتفتساف«

:ارعشفنصلملالاقو.ارسيرسعدعبهللالعجيسو‹قفاوملاهرمألوصحو

رصعلارخایفهيتوأام.قاففرصتنلابدشرمنباهللاديأدقل

رصحاوةيافكلابسحىلعكانهىقتلاوملعلانميتوأامهللاف
رفكلاىلإيدؤوتماثآمياظعىدهلاةلمنعهللالازأدقهب

٤ماعلاه٤ماعقفاوي(۱)
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ىدتغافيفينحلانيدلاديهب

ةجهبوالوطنايدألاىلعقافو
اهديكويداعألاروجهبانيفك

ىبحالىبوطوىطعأامائينه
العلاقفأيفسمشلاكانبماقأ

يتلاهتعلقنمحرلاحتتفاهب

رکنمويغبلکنماهرهطو
تحبصأفروجفلادعباههزنو

ةعلقطقاهلثمنامثعبالف

ههجوبانيلعمعنأانبرايف

حضاووهیدهلافانیفلازامف

>

رزولاوبوحاوءاوسألانعافيفع
رفكلاةلمىتأالتيحمدقو

رهقلابسانلانمامويتبلتساامو
رجألاوريخلانميتوأابانيمق

ردبلاكسانللروجيدلاسدنحيفو
رصنلابزافدقوارهقهقاتسرب
رهجلابلعفلاكلذاهيفناكدقو
رهطلاولدعلاوهيزنتلايفبرثيك
رهدلافلاسنمةديشم

ركشلاعمليزحلايطعمايدمحلاكل
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اهیفیرجاموةروكذملالخنةدلبربخ

:فالتئابارصحاهليواحلاوفاصوألاهذهليوارلالاق
همعنبااهكلامناكوءببسلاعوقوللخنةيرقلمامإلاانالومهجوتمث

هذخأناكو‹برألاىضقواهحتتفاوًامايأاهرصاحف«برعلايبأنبناطلس

باوصلاوقحلانعةلئازلخنلهأنمةقرفتناكوبعتالوةقشمريغنماهل
ترهاظف‹بايترإلاويغلاكلاسمةكلاس«باوثلاودشرلاجهانمنعةغئاز
هورصنفدمحيلاومامإلاهاتأو«هورصحفهيلعهيلاوىلعاودتعافءادعألاهيلع

نيحقاتسرلاىلإاروصنماديؤملبقأو‹قاسفلاهئادعألمشهبهللا

‹هبانجنمايلاولخنةيرقبماقأامدعبكلذو«قافنلاوقسفلانماهرهطام
.هباوصممقحلاكلاسماكلاس

مزعيملوكلذىلإمهباجأف‹اهكلمىلإهنوعديىوزننملسرهيلعتمدقمث
«رمسنمرفصةجرشباوخانأودمحيلالاجرهموقيفراسف.اهكرتىلع
هودهاعام.اوفاويملوهکرتيفاودامتو«هودعواميفهوقدصيملفةليلاهبماقأو

قالطإلاىلعموقلاكعلوأهوفلخأامدعبقاتسرلادلبىلإمامإلاانالومعجرمث
.نامزلانمةدمفاصنإلاولدعلاىلعاهبماقأو

ةحاورينبنملاجروناميلسنبدمحأوهوًادصاقيحيورلاهيلإهجوتمث
.نانسنبعنامةبصعنمموقو
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رً

رومالانمكلذدعباهيفىرجامویوزنةدلبحاتتفاربخ

:ارصحواطبضاهليواحلاوءاركذةريسلاهذهليوارلالاق

لكلادتعالةحاورينبيداوو«لئامسكلمىلإهنوعديكعلوأهعمماقأمث
سدحزواجیتح«هيلإاوعدامىلإدمحيلالاجرومامإلاراسف«لئامبهذم
ضعبكرتو‹ناعجشلاروهمجبةحاورينبيداولزنو‹هيلعهودهاعامىلع

ىلإشيحاباهجوتينأريمألاومامإلايأرقفتاو.نانسنبعنامريمألادنعهموق

كسمتلاو‹ىوتفلاوىوقتلاوذديعسنبسيمخيضاقلامهعمراسو«ىوزن
یورنىلإهعمتراسو«يكزإلهأنمةبصعهترصنو«ىوقألاهللاببسب

ةلحماهنمناكومامإلااهلخدف«ىوهيوبحيامىلعةماركلاباهلهأهوقتلاف

ةقرفتناكو‹روهشلاضعبفاصنإلاولدعلاباهيفماقأف‹روهشملارقعلا
تهفستف‹ديدشلاسأبلااولوأورقعلاءاسورمهو«ديعسوبينببىعدتمهنم

اولخدينأمهؤاراتعمتجاو‹یوزنقوسلهانممهعياشنمومهمالحأ
راهنلاروهظدنعءارهزلاةعمجلامويكلذناكو‹ىوقألامهشيجبجبمامإالاىلع

ةعاطبمهنملكبهأتو«ةالصلاىلإيعسلابمهنيباميفاورمتئاف«ارهج

تدمتعاوهلتدعأاميهوربخأف«ادوموابحمهلناكنممامإلاىتأف«هالوم

مهناكمنممهجارخإبرمأفمامإلاانالومدنعمهربخققحتف‹ءادعألاهيلع
ىلعیغبنمجرخف«دالبلارئاسنماوفنيلبمهلتقنعىهنو‹مامتلاب

رقعنمرئاوحلاةراسنملاجرمامإلارصندقناكو«دايقنإلاولذلاوهركلاب
مامإلاىلعةيغابلاةئفلاتقرفتف«رئاودلالولحةحيصتنلامهنمدهاشو«ىوزت
حصأيفمهروهمجًاجتلاو‹نالذخلاولذلايفنيبراهاولوو«نادلبلايف
دقنانسنبمنامناکو.لئامسةيرقيفنانسنبعنامىلإلئالدلاوتاياورلا

لجامكرتوءدهجلاضفرودهعلاضقنمث«قحلاعابتاىلعهلفلحودهاع
انالومبرحىلعهترزاو؛الهبيفيوانهلاىلإتأجتلاةقرفف‹قدوقحلانم
5سيسأتبمامإلارمأف‹«يوانهلاومامإلانيبامبرحلاماقتساو«ًالهجمامإلا
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لذيل؛كلامنبتلصلاهانبامدقناکو«یوتفلاحصأىلعىوزننصح

‹كلاملادمصلابهدعاوقعضوىلعناعتساو‹كلامملاوبصانملابابرأهب

هدعاوقیوقهبتبثو«هناكرأخذابمالسإللداشأو«هناينبخماشمامإلاداجأف
اديؤوملازال«هناوخإةلمجنمهافطصانمعمهيفرقتساوهناونعتمسأو
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لاحنموحنمةدلبحاتتفاربخ
. :حنجيفلاىلإوحالصلالاحنع

ناشلادمسیلإاهنععجروبرحريغنماهذخا

:ةقئافلاتالاقملاوةعئارلارابخألاهذهليوارلالاق

مهلاجربهورهاظو6مهلاوحأحالصإلاهنوعديهيلإاولبقأحنملهآ(نإ)

اهيفلدعلارهظأو6اهحتتفافیلاعتهللاةهرصناههجوتف)مهلاومأةلمجو

من«بصوالوناكبغلالو«بصنالوةقشمريغنمكلذو‹اهحلصأف

كلسيو‹فاصتنإلاولدعلاباهيفرمأيةقشمريغنمىوزنلاروصنماهنمعجر
.فافعلاوىوقتلاكلاسماهيف
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نأشلادمسحاتتفاريخ

:ارثأاهلاوحأليواحلاو«ًاربخاهليوارلالاق
نطقنبيلعكلميفذئموييهو«يلاوتلاىلعنأشلادمسلهأمامإللاوتأمث

برباموصعماروصنماديؤومامرمرعاشيجاهلمامألاانالومهجوف‹يلالهلا
الوةقشمريغنماهحتتفاف‹ناضمرنبدوعسمملاعلاخيشلامهمدقي«ءامسلا

ربجنبريفجنبدمحممهكلامناكواربإلهأهوتأمث«نمحرلانذإببعت
ةعضاخهلتنادو«ةيقرشلارئاسهلتنادىتحربصلاوىاعتهللانوعباهحتتفاف

ىراصنلاديبامهنألتايرقةيرقوروصةدلبكلانهالخام«ةيقبمهنمقبيملف
.تايصقرودلانعو
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هک

:ةريهشلااهبابسألرضاحلاوةريسلاهذهليوارلالاق

عاقیمسیناكمىلإلصوىتحيوانهلاىلعراسواشيجزهجمامإلانإمث
.خرملا

:يوارلالوقي
فوخهلاريخعوجرلاىأرف«ىورييذلاثيدحللهشيجنمضعبلافاخو

.یوزنيفةملكلاقارتفا

لفاحملابابرأوةيدنألاىلوأباوعديولفاححجلاوشويحجلاعمجييمامإلالزيممث

ريثكلاعمجلاهيدلعمتجاىتح‹لفاسألاوبلالاعأملاحبرلابخت

ةردقبىدفأيداواهبحتتفاو‹ةرهاظللادصاقعومجابراسف«ريفغلامجلاو

‹اهنوصواهظفحواهعانتمالكلذواهنصحءانببروفلاىلعرمأو«ةرهاقلاهللا

ناكف«ةياغلاوةقاطلابسحىلعهورزاووةيالعلالهأكنضةيرقنمهورصنو

ارصاندشرمنبهللارصندقل

هروکیوهلاصايفلازسو

هدعسبيرحتمايألاتلازامف

هشويجرصنينمحرلاقتينمو

ًاركاذللتاقوألارئاسييفو

ارامباطويتوأابايرح

ًارمآقحلابهللمالسإلايفلازامو
ارفاظناكىدعللهجونامهمو

اربانمهلالاايحأامعمجیفک

ارصاعألاقافمثالوطوًازعو
ارصاندشرمنباليهلإناكو
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ارصاحلفاحجللابكنضيداوبادصاقلبقأواربإاهدعبنمو

ارخافملانوًارهقهتعاطلتملسفدونجلابىدفأمادقو

:يوارلالاق

‹نأشلادمسىلإاهنملصوىتحنامنمهتكلمعبفوطيمامإلاجرخمث
لخدو«مامإلامادخنمارضاحهدنعناكنمومايروتهعموالبقمعحرف
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ر

حنمةدلبلوخدربخ

:يوارلالاق

یوتحادقوًارسقاهلخدو«اهيلإاهجوتملخنةدلبلريفجنبدمحمدنجلبقأف

.مامإلاانالومنصحالخاممامتلاىلعاعيمجاهلهأزاحو«اهيلع

:يوارلالاق

لواعملاهورصنو‹قاطتسيالمرمرعشيجبقاتسرلانممامألاانالومهيلإضهنف
ةليحاهيفانالوملذبو‹قاقحتسإبهداهجقحهللايفدهاجو‹قالطإلاىلع
اوجرخأو«ةليلوأنيتليلريغاهيفموقلاثبلامف«ةليملكاهيفمهيلعاولامو«

مامرالاعجرمث«نيبلاغلانممامأإلاانالومبازحأناکو‹«نيبراهةاغبلااهنم

.قافتابيورامك٬امايأاهبماقأو«قاتسرلاةدلبلاروصتم
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ةرهاظلاىلعدشيورنبسیمخةريسربخ

:ةبيرغلاتالاقملاوةبيجعلاتالاحلاهذهليوارلالاق

مامإلازهجف‹ةرهاظلاىلعهرهظتسيدشيورنبسيمخخيشلاهيلعلبقأمث
يربخصلابهللاهظفحلزنیتحهرصانوهظفاحهللاناكوهسفنبراسواشيج

‹لاجرلاولاملابةكحاحضلالاجرواهلهأهورصنو«ةرخافلارسلادالبنم

نمماوقآمهدنعو‹لالهلآروهمجاهيفويبغلانصح
ىحرترادو«مامإلاانالومروفلاىلعمهبراحف«مايألاكلتيفرضحوودب
«مارضلااهلدتشأوبورحلارانمهنيامترعسو«ماوقألانييامنوتا

بفهيمدلانياعتح«افلاعيلهلههو«ماسيهللا
:ارعشكلذيفلاقوءارمإ

ترفسأونيبملاقحلارهظدقو
هتامأادعنمحرلاىبتجااماذإ

همامحبسئتبتالىرولامامإ
منغممعنهلتقيفىرولاماسإ
اهبلاورونلاوروحلابهلىبوطف
دغىفزوفلاوناوضرلاهدصقنمف

ةمحربانيلعفطلاودجبرايف

اسنؤمةقيلخلاشاحيإدنعنكو
ةمحرعساونمحرلانمهيلع

رالالااريخكۇازج

دحاحنالدقویغبوذناددقو

دضاعهللاونيدلادعسبكاوك
دهاجيوهومالسإلاةرطفىلع
دهاشيامنرشحلاىفهلائينه

دئاوفلانيزئافللتزرباذإ

دماحملانيئاطللتدعاذإ

دعاجهجوتهيفاجهنمرجي
دحاوكنإسودرفلاىفهئوبو
دفاروليزجلايطعملاكنإهل

دباعهللماقامهلأوفعو

دحاوكنإكوعديئرمابسحو
دئالولامثنادلولاوروحلاهب
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ادغهلنانجلاانالومراتخادق
اديؤممامإلاانالوملازالف

ترونونيبملاقحلاديأهب
دشارنبسیمخكنضنمهافاوو

ًالبقمشيحلابكاحضلاهءاجدقو
ارمشمماقواروفءاعدلاباحجأ

ةلمجشيجلابيّبغلاىلإاومأو
اضقلاقباسىفناكدقامناكدقو
ةمحربهنمشرعلابرهاشغت

دهاشنميهملاوداهجنسحب
دعاسمرومألالكىفهللاهل

دجاسموةروربمعمجانل
دياکیامىلإهوعديقحلاىلإ
دناعيالذإرسلاىربخصلإ
دماغوهادعلاماهيفبضعللو

دلاججباموينويلالهلااهيفو
دعاجلتقلابليغىتحلتقلانم

)
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يبغلاىلعمامإلاانالومةريسربخ

:ةياكحلاهذهلدهاعملاو‹ةياورلاهذهلدهاشملالاق

نيتليلاهبماقأواهحتتفاف«دعاجهيخألتقدعبيربعىلإهجوتانالومنإمث
لعجو‹دحاوموييفاهذخأويّبْغلارصحو«دعاسمهلهللاويربخصلادصقو

‹يفرجملادشيورنبسيمخذتمويوهو«يفولااهدشرلماكلاهلديايلاواهيف

كلذو«ةرهاظلاىرقنميقبامحتفبامهرمأو«تابثلاوقلايلعيقول

مهلاوباتجاو6لالهلاكلذدنعمهوزغف)ةرهاقلاهتجحوهللالضفنم

عضومع.كنضةيحانباوناكوجاجفلالكمهريسيفاوعطقو‹لامرلاونوزحلا

اعارضقف«يدليثمامإلةالولاق

مهيلإنيملسللارمأعجريومهيلعاهبراكلذ«نطقنبنطقربج

ضرفولزآلايف,ىضقامضرتعملانطقنصح)و

سرتلاويبصولامهنيابوحرفلادشأكلاذبنوملسللحرفف«ماودلا

ةالوللنصحلاربجنبإذئنيحملسو6هالوأوهيلعربجنبالإدربمعنأف6

حاللدارالبسبكاسىپ«حاللماتيلعاماوبارس
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تاينقملاىلعمامإلاانالومةريسربخ

:حاتأوملاعلاىلعهللامعنأاليواحلاوحاتفتسالااذهليوارلالاق

ريزوهيفناکوهورصاحو«روكذملاتاينقمنصحمهشيجبمامالاةالوهجوتمن
ودبنملالهلآبصعنممهشويجروبحلامهيلعاوهجوف«روبحلابانجنم
مامتلابتاينقميفمهيلعاومجهينأمهدارمو«لابجلانمسيرلالاورضحو

ةيرقىلإاوعجرواوضهنف«مامهلاشيجلاىلعمهلةقاطالنأروبجلاققحتف«
نصحىلعةالولافاخف‹تابثلاورصنلابهللاهديأمامإالاكلميفتناكو«تاب

مهبرعشيملوتاينقمنمنوملسملاراسف«دامتعالاهيلعوهبءاملادقفلتاب

مئاظعومهنيباملاتقلاعقوو«روبجلانمهوعنموتابنصحاولخدفدادضألا
رکسعرکانالو«یرخأةرمتاينقمنصحىلعروبجلااولامف‹رومألا

اهموقةلملتاينقع.نمىلعمامألاةالواومجهو‹ىركذلاةحصلتاببمامألا

:ارعشكلذيفلاقواهمويفصنىلإحبصلاةالصذنملتقلامهنيبامدتشاف

ءامدلاببضختءاربغلااذكءامسلللطاسقلانرثدقل

اسورأءاجيهلاةموحيفىرت
احهللالیبسیفكلذو

دلخنانجكلذبمهدارم

روصقيفتامعانروحو
رمخونبلنمراهنألااهب
ًاميعنمهلاضرلادأ

بورحتعقودقلتابيفف
موقسوفنبانقلاعلودقل
لازنتاينقمىفكلذك

ءافولاىلعنيقيلاقيقحتل

ءامدنعیفصملسعنمو

ءالبلاعاونأولازلزو
ءاضقلامتحنمهافهلايف
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:ةيضملالاوقألاوةيضرملالاوحألاهذهليوارلالاق
دقناكو‹نينئمطمريغدلبلانماوجرخف‹نيملسملاىلعكلذقشدقناكو

نمانءاجاموراثآلاةحصلكلذو«ًاددعنوصحيالريثكقلخةاغبلانملتق

ةعبسلاالخام«روبقلايفمهنفدنعاوزجعمهنإليقىتح«ادنسمثيدحلا

مهنمالكتبثو‹هرصنبنيملسملاهلاديأو«رومألاةقشملربقيفةينامثلاو

نمهودهاشامو«دئادشلالولحىلعمهردهللف«هربصلیمجوهصالخإل

50 7 ^ 0

:ارعشكلذيففنصلملالاقو‹دئاكملاميظعورضلاميلأ

ربصلاىلإاوصاوتاماوقأهللاىلإ

مهلاختًامويبرحللاورمشاذإ
مههلالولذبدق

ةنجيلاءازج2

يآصنيفهلللوقكيفكيو

مهبونجتفاحتاماوقأهللف

هلاولمأاميمهاطعأومهابح

مهبرناوضرباوزافمهلیبوطف
ةمحرعساونمحرلانممهيلع

رعذنمطقاهنثيملىرشلاثويل
رفولاعمءازجلاريخمهيزجيل
رالحيامبرحطقاع.

ربقيفنفدترمألاقيضةدشل

رخفلاعماضرلااوزاحمهلىبوطف
رجألابلطاودهشتسافىنفلارادب
رمخلاوءاملانمراهنأوروحو
رمعلاىدمعيطملادبعللريخلانم

رزولاوبوحاةلمجنمترهطامك
ربلاقلاخلاةعاطيفمهعجاضم

ركشلاودمحلابنمحرلاىلعاوننأف
رهدلاىدمىلعيقابلاازجنسحو

رهجلاورسلايفلامعألااوبيطامك
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:فينملارثألااذهليواحلاوفيرشلاربخلااذهليوارلالاق
هللاتاذيفماقنأثبلامف«رفظملامامإلاانالومماوقألاكعلوأربخغلباملف
٤محازتتهتیدنأبلاجرلاتراصف؛رفنضغلكبهتکوشنماعدو«رمشو

ناعتساو‹الهببيوانهللشويجلابمامإلامأف‹مكارتتهتحاسفيرشبلاطبألاو

اهلخدمن«‹الهسوارعوركاسعلاتألمىتح«ىلعألاكلملابمزعلاكلذىلع
نعترمشو‹لاجرلاديدانصعيمجاهبترادو«يلايللانمةليللفاحجلاب

مارحلاجحلاديعةليلاهيفلوخدلاناكو‹لاطبألاةحجاحجاهدعاوس

‹مادصلاولازنلامهنيبامدتشاامدعب‹مايأةئالثالإنيرهشمامإالااهرصحف
هاورامكمامإلالفاحجاهتقتلاف‹يوانهلاةرصنلروبجلاشويجتلبقأمث
یتح«لاطتسافطقاملالطسقدتماو‹لاطبألابلاطبألاتمداصتف«يوارلا

نمعاجشلتقو«ءاربغلاقلامسماوقألاقلعرفعوءارضخلاقافأهعرفبرفك
عادصللمادقملككلذكو«روكذمنبمساقيشمهدلاوهو«روبجلاشويج

مامزالاةئفترشبتساو«نیروصحمهعمنمیقبو«روبجلاهنعتعجرف«روهشم
سياامدعب«نیبرقملانمهعمنميأربيوانهلادبتساف«نيروصنمنولازيالذإ
نصحلاملسينأوأ«ماودلاىلععاطتسأاملتاقينأيف‹نيعملاورصانلانم

عطقنانيح‹روصتملامامإللنصحلااوملسينأمهؤواراتقفتاف‹مامإالاانالومل
ةلاعيمجوهلاجربهنمجرخونصحلاملسف«روبحجلاهنعتراسورصانلامهنع

هبانجنمهيفلعجومامإلاهذخأف«ًايلاخموقلادعبنصحلايقبو«هلاموهبرح

«هربصلاخنمهالوأامىلعهالومًادماحهرقمىورتىلإمامإلاعجرمث«ايلاو

ءارعشلاوءازوجلاتيقباماروصنملازام«هرضعفدوهدضملأهافکذإاراش

:ارعشفنصملالاقو
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الهساهداسامكارعوالملاداسفىلعألاهبرنمدييأتلاهلمامإ
الضفهتريسنسحنمتئلمدقوةدلبلكيفتاريخلاهبتمعو

الدعاهلمجأوالعفاهلمكأوهباهرونأوايندلانسحأامف
الهأهلتلاقشيجلاباهمأاذإاهعيمجدالبلاهللاحتتفاهب

الهبلبةفيرشلاىوزنعمروصىلإانمامإكلمتددعنإريصلانم
التقلامألانماهيفترثكدقواهحتفدتشاودلبلابتمظعدقل

ىلعألااهصيصواهلهأهدشلاهنودعجريقحلامامإداكو
ىلوأاهبهتأراملهلتلذفءاضقلانعديشملانصحلااهنغيملف
الهجاهبوحمبواماثآرمدياردابماهيفقحلايعادماقدقو
البحهلموشغلارهدلالضفالوهدعسبيرحبمايألاتلازالف

التتدقوانيدليورتاهمايألةثالثالإنيرهشترصحدقو
الصُاتسردقامكاعرفتمسدقنذِإرکنمويغبونايغطدعبنمو

الصتهبرحىظلهیداعملکولبقمرصنلاولدعلامامإمادف
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لئامسىلعماملاةريسربخ

:ةربحملاتاياورلاوةرطسملاتاباطخلاهذهليوارلالاق
ءانبىلعهللاهرصن.ًامزاعميظعلاهشيجبهجوتوهنصحبعنامكرتمامإلانإمث
ىلعأو‹هدباوأكلانهذئنيحرقأوهدعاوقسسأوهاتأف«ميدقلالئامسنصح

لزنُاام.الماع«هبانجنمايلاوهيفلعجمث«هداجأفهانفلاطأو«هداشأفهانب

«یوریوثیدحلانمانيلإدنسياميفىوزنىلإمامإلاعجرمث«هباتكيفهللا

«اهيلاهجوتمیوزننمشیجلاجرخفاهيلعمزعوتاينقمىلإاشيجزهجو
يفاوثبلامفعئاجفلاميلأنمبولقلاتزأمشاوعئاقولامهنيبامتدتشأمث
اوهلانذإبنصحمامإلاحتتفاو«ريدقتلايفرهشأئالنودالإمهنصح

يلعنبدمحموهو«قالطإلاىلعًايلاواهيفمامإلالعجمث«ريدقيشلكىلع
.قاتسرلالهأنمدمحمنب

:ةعئارلاةقيرطلاوةقئافلاةريسلاهذهليوارلالاق
نينماک«لاجرلانمهعباتنموهتعامجو‹لايخلابروهشملاديعسلزيملف

ىتح«ماودلاىلعروبجلانيبتاكم«مامذلاودوهعلانيثكان«مامإللضغبلا

ةكحاحضلانمالجراولتقو«مايألاضعبيفىربخصلاةيرقروبجلااولخدأ

لالجلاوذالإمهددعىصحيالذإمهريغومامإلاةارشنمهيلعهللاىضقنمو

‹لازتلاولاتقلامهنيبامعقومث«لاحلايفمامإلاانالومشيجلصحىتح«
رومأو‹ةريثكعئاقوىربخصلابتعقوو«لازتالتالئاهتالضعمرومأو
ةفيخمةديدشةعقويهو«ةفيجعلابىمسيناك.ةعقواهنم«ةريسعتالضعم
اهنموهباصمدباكيلكموقلانماهبذإ‹ةباغلابىعدتةلحمبةعقواهنمو«

ةعقواهنمو«ةرعسمبورحلاراناهبتلازام‹ةرهطملابىمسيناكعبةعقو
مئاقويهو«هدایجمنستوهبرحةمألبلكاهبذإةدابزلابىمسيناك

نمنعذيو‹عضعضتينأاهيفمالسإلانكرداكىتح«ةديكمعئاجفوةديدش

7
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امو«مامالاياونعربدأنمموقلانمريثكو«عضخيوعديمسلكاهلوح
ةلمتشمدادضألاهبةطيحودعاةموحيفوهوماوقألانمليلقالإهعمىقب

ىلعباصسلانمصحباروصحىقبفلجوزعڭابلزيو

سنالانمرهطملا«فيسنبدمحوهوكاذذإاهبيلاولاو«رضلاوملألاهيناعيام

نيملسملاةفاكهرصنبديأو«نيكملاهفطلبىلاعتهللانذأىتح«فيحلاونردلاو

فيسنبدمحموهومامأالايلاودنعريخلاقيقحتكلذليعادلاببسلاناكو6

هلارصانهيخأدصقلاههجووشويجلاشيجف«مارتاليتلاةوطسلايوذىلع

تاذيفدهاجودادضألانمملعريغنمدلبلالخدو«هيفوهامهنعاجرفمو
يربخصلاىلإًاجتلانممهنمف«دالبلارئاسيفعومجلاقرفو«داهجلادشأهللا

فالتخإالبالقنلقنينممهنمو‹فافقلاعطقيًابراهاهنمجرخف‹فاخف

‹رصنلاوتابثلابنيملسلملاهللاديأو«ربجنبنطقنبرصانكلميفيهو«

قتنمو«یرخآوايدولفااوزافو«ارخنودافساتلىلعهباوزان

اقسلالازدقل

تالسلدتلوو

تفقلكلود

امویتهفاماذایبجعنمو

اموسهتدومتكلمدقل

اياربلايلعهللامعننمو
ًارضوارشأللاىفكهب
اوتعيغابلااهيأايالأ

مالظلايفنوىدهلاحالدقو

مامإالارهظانلامةيشع

مارحلاسردناونايدألاىلع

مامتلاردبلاوسانلائضي
مانملاباطدقواهدباكت

مالكلايندعاسهيفحدحم

ماظعلامثانلةدئفأو

ماتقلاباجاونيدلايفوعو

مانألاهاشختوهرذاحت
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رخفمعنةيادهلافقفرت
ارصنشرعلابرهاطعأنمف

قرطلكحضوأقحلاقرطف
اجارسانلمامإالالازامف

>

مالىسلااهابعواهكلاسل

مارضاهلبشيراناهلبورحتلحدقيّبغلايفف

مارتالكلانهتازيزعسوفنتفلتدقيّبغلايفف

ىلاوعلابىلاصييلاولااهب

يمیوقيدنبدمحم

مامتلاردبلااهماهبناك

مانملاجليەهنوفجيالف

ماقمىوأللاةنحيفهل

:ةراشإلاهذهليكاحلاوةرابعلاهذهليوارلالاق
دهعلاانكنف‹نامتكلابيوانهلادمحمنبفيسبتاكنانسنبعنامريمألانإمث

ممماطو«نمکمهنيكلذناكلب«نابلنماهل

هلوحمويعلالمولفىقيامو«هولاصحبامجاواواه

مهيلعاومدهينأمهترثكلاوداكورادمدشأمهنيبامبرحلاىحرترادو«

‹مايرونبمهعموالهيويكزإنم«مامإللانالومةرصناروفتفاومث«رادجلا
وهوديادشلايفهئادعألو«ًاحصانمامإلاتلصنبدمحمناكدقو

‹ىرشبلاةياغمهمودقلرشبتسافمامإلاىلعاولخدف«احناجقحلاوباوصلل
‹هيداعُأشويجىلاعتهللانوعبتقرفتف«ارصنوأزعىلاعتهللانممهبىبحو

اوقرفتو«دادضألاةورذنملتقنملتقو‹هيدانفيرشروبحلاورورسلابزتهأو
يوقدقوهناطلسيوقو«مامالامزعدتشاذئنيحف«دالبلارئاسيفنيبراههنع
عنامنصحمدهبلماكلاديدسلايأرلايلوأمامإلاراشتسافهناكرأتيدهو
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ممولانسحتسافلیابقلاعيمجرشوهرشنمملسیللئامسةيرقنمنانسنب

نبعئامريمالاملعف«ديمحلايآرلاوهذإهبديتساو«ديدسلايأرلاكلذمهنم

مزهناف«هيلعمقاذاهسأبنمكلانهىشخو«هيلإشیجزیهجتبلانس

الممامإلانعهلنوكتساهتأاهنظوءاجنفىلإهتصحنمتاتسنبعئاميح

مودقققذمف«دكوألايفئامنصحمدهلشويحلاملهجوف۽

أماليضلناكنإكلذ«ئوتلحيحصيفهاتو«وليهورفح

ارخفلوطنمامإلا

ميعنيفهردنمحرايف
يلصياسمخئرمالیبوطف
احهللالیبسيفدهاجو

امامإانلمامإلالازالف
انيلعاقحانبرابدجف

رورسيفىحضأمالسإلاهب
ءوسبانيلع.يغابلااهيأايالأ

يصاعلايلوأقيرطكلستالو
هنعكيمحنةبصعنملهف
لعفلةبقاعشختاذإ

امامإمهيفانهلاماقأ

ءافويفلاؤوسلاقافدقل

راجدعسلاوةمعنيفشعف
تداكوءادعألاهبتراددقل
هارتعاامبةاغطلاحرفدقو

ارخأوايندةبترولعنو

ارکشواعمهالاللادمحف

ارمعرمحلاقوفهددماواعم

ارهشموصيواقبلالوطىلع
ارهجوارساعئاطصلخأو

ارزأدشنوههاجبذولن

ارصنهرصناواذِإامركهب
ارمجنولصيدقكرشلالهأو
ارذحهنمذحخةلاهج

ارهقكانهصاصقلاىفمزلتف
ارفقءاضنألاتعطقولو
ارذعتطسبكانهولوتكله
ارسيرسعلاراصفىوقتلاىلع
ارسكقافلدعوفاصنإو
ارخذرهدلاتاثداحنمانل

ارذجوةروسأانيلعدهت
ارسقدضلاهاوتحأامةيشع
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ارتسهيلعماحزلايفلسورصنباعمەهلالاهديأف

ارسکءادعألارسکتشویجتفاوتيكزإنموالهبنمو

ارخفزاحفهورهظينأاعماوعاطتساامونيبراهاولوف

:ةلالدلاهذهليكاحلاوةلاقملاهذهليوارلالاق

‹يوانوهامىاعتهللاهقفوو«يوانهلافيسوحنلهشيجهجومامإلانإمث

وهلاقلئسنوانصحاهبداشدقو«تیسدالباهللاقيةيرقبفيسناكدقو

ناكو‹ىلعألاكلملاهاضقوهردقاميفالهبنصحنملزننأدعبكلذو«تيب

ريزهلاو‹ديؤوملايقنلاربخلاماقمقلاسملقلاةدمعوماهللاشيجلاكلذريمأ

هيلإدونجلابهللادبعلصونأاملف«دمحمنبهللادبعخيشلا‹دجمملاجحذلملا

نصحلانمجرخلب‹ةكرحلاتقللهنمعقيملف«هيلعهلوزنبيوانهلاققحتو
.مامتلابهمدهبيلاولارمأو«مامإلادونجهيلعتلاصف«هكرتوابراه

‹نايصعلابهذخاويملوهلرفغف‹نارفغلامامإالانمبلطييوانهلاىتمن

تنادو«ةرورسمللانمةديؤم«ةروصنمتيسدلبنممامألاشويجتعجرف

‹نامألاوةمالسلابكلذدنعنوملسلاحرفو«نامعنملئابقلاعيمجمامو
:ناميلسنبرصيقنبنافلخنبهللادبعهدبعو«نانملاهللريقفلاانأوارعشتلقف

نامألاوةمالسلابامينه
اياربلاىلعحالصلامعدقل

مامإيكزإیرذيفكلذو

هيلإيحدميفتهفاماذ

امويحوللاتزجتحاهيفنإو
مالكنممسرلعطسسأملو
يناثملاهبهللاهللاعمقدقل

يغبلكولالضلاخسندقو

نامزلانمرينملادعسلابو

ناعوامولظمسانلاىفامف

نايبلاوميقمىوقتلاىلع

يناعملابحئارقلاتکرادت

يناسليفيفاوقلاىتقباست
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ينابلاوةعيفرلابترلااولوأ
ينادوصاقيفلدعللامعو

نامألادنعهقدصأوبم|

ناسحلاروحلاعمةفرخزمهلعتاجهللاهلدعا
نالكلبةيحتلجأنيحلكاندلنمهيلع

نايعلاببلاطملاغالبإألفيسوحنلنونظللتنيزو
نامعىرقنونظلابكلميلتيسدالببهلانصحیني

ينامألاءوسنمناككلذوائيشلامآلانمغلبيملف
ينادوصاقيفقلخلاهلإهاضقردقهءانبدابأ

هللامدصقلابسحبئشلکیفهرمأربدي يناثهل

:تارحلاربعلاهذهلوتاربزلاريسلاهذهليوارلالاق
هبتصغدق‹لفاسألاونكامألاىلعأنم«لفاححجلاعمجىلعمامإلامزعمث
نبسيمخخيشلاوهسفنبلماعلاملاعلالداعلامامإلاراسو‹لفاحملاوةيدنألا
ةدلبنيدصاق‹هسنأسايقمولضفملاهيدانساربنو«هسنجءانبأنموهذِإديعس

اموتایاورلانمرهظاممكلذو«نطقنبرصانربجنبإكلميفيهذإلقني
عجرو«اهلحصأفهندلنمًايلاواهيفلعجو«اهحتتفاومامإلااهرصحف«نطب

.قالخلانماروصنماديوم«قاتسرلاةيرقلارورسماهنم

:تاعرتخملالاوقألاوتاعدتبملالاوحألاهذهليوارلالاق
دمحمنبهللادبعهيفرمأو‹يوقلاهركسعروهمجزهجهللاهرصنمامإلانإمث
يفناوضرلاكلاسمنيكلاسلامامإلاةارشهعمووجلادالبىلإدصقو«يوزنلا
ةعمحجنبظفاحو«يفرجملايكنضلادشيورنبسيمخمهنم«‹مانألا يونهلاةعمج

 يعذوللايناقوحلافيسنبدمحو«يفصلايقاتسرلايلعنيدمحو«يفولا

رمأيلاهلهجخسفلفيسنبدمحماهيفرمأو‹اهلهأعيمج۔هوعاطأواهحتفتساف
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لاقو‹ركذيوانلىوريامةحصلكلذو«ركنملانعىهنيوفورعملارمألااهيف

:ارعشرصيقنبنافلخنبهللادبعفنصلملا

لقعلالماكنموقالخأسحنمولضفلانممامإلالانابائينه

لبسلاحضاوىلإانابقعءوسنموانلهجبهايغنمانيدهدقهب
لغشلانسحأهلهالومةعاطفمهوهلبامويماوقألالغتشااذإ
لهجلاوتاياوغلافانصأسانلانعتلحباوتايامعلالکتسردناهب

لعفلاحلاصعمناوضرلاجهنمىلإلطابولالضنمانيدهدقهب
لغشعمشرعلايذلعوطيفكيملوالملاىلعراهنلاسمشتعلطامف

لغنموسجرلکنماهرهطوٍلقنيةدلبنمحرلاحتنتفاهب
لدعلاىلعايارسلاروصنمناكدقوادصاقوجلاىلإاشيجهلمأو

لكلايفيهنلاورمألايفهتعاطلالملاتداقناووحجلاعيمجزاحف
لضفلارئاسعمناسحأالاوربلاىلعدمحموهووحلافيسنباىلوو

ب
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یولۀیرقحاتتفاربخ

.فئارشلاصصقلاهذهلو‹فئارطلاريسلاهذهليوارلالاق
:لاوقألاولاوحألاهتاهطبضولاثمألاهذهرصحيوارلالاق

لإدونجلابىلإًاهجوتم«ىوسلاعملابجلاعطقيدمحمنبهللادبعبكرمث

ریفجنبدمحملتقو“ضعببمهضعبروبجلايأرفالتخالكلذو«ىولةيرق
‹سيجبةيرقنمجلفلاىلإلصوىتح٠«ضغبلاومهنيبامةوادعلالوصحو

‹ىولةيرقلاهجوتماهنمبكرمث«سيفنلاعاقلاكلذيفهشيجعمتابو
‹ىوتحااهلخنواهلهأعيمجىلعو‹ىورنمةياورةحصلاهعماجبلزنو
٤لزيملفمهنيبامیفبرحلاماقتساو«لزنامنيحاهنصحبشويجلاترادو

عدیمسلکدونجانمهدنعو«يلالهلاريفجنبدمحمنبفيسهكلامناكو

يفذئنيحيهو‹راحصىلإاوأجتلامهؤارزووهتوخإامأو«يلاصمرفنضغو
.رابخألاةبحصلىراصنلاكلم

عطقوبورحلاعقونمسانلاوىراصنلادنعراحصيفنانسنبعنامناكو
الو«مامإلاشيجلیولنمنوزغيراحصيفاولازامف«ىرايحبوردلا
نودعيو«مالظلاروجيدسعسعاذإاميسال«ماعلاوصاخلانعمهديأنوفكي
بورحلاتالافانصأو«ماعطلانمهيلعاوعاطتساامنيروصحملامهتعامج
.ماودلاىلع

:يوارلالاق

عاونأيفنوعسي«ريخلابفوصوملادمحمنبهللادبعيلاوللريفجءانبأاولسرأف
ةيجسنمهيلعمهاميملعف‹هبانجلنيرظتنموهلنيعضاخهبابسأوحلصلا

‹يلجلامهلاحهيدلحضونأاملف«ةعيدخلاببرحلامدقليقامك«‹ةعيبطو

راحصبنكتسملامهعمجمجهيل«يلعنبدمحميلاولاهيفرمأواشيجمهلزهج
ودبلبقكلذدنعمهوتأف«راحصألابهايغيفءودهلادعبكلذنكيلو

يليامتوهو‹حاحصلاثيداحألايفنرقملقنع.يعديعضوميف«حابصلا
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برضلاونعطلامهيفعقودقكانهف«‹رحبلالحاسىلعنصحلانمبونجلا

هلعفامهباحصألايكاحىولىلإيلعنبدمحممامإلايلاوعجرمث«رحنلاو

نيدتعم«ةدةعقولاهذهدعبنصحلانيرصاحماولازامف«هاوسوهدادضأىف

لاجريلعنبدمحمنبفيسلسرأىتح؛ةدعلمكأوةلآلدعأببرحلل

ةكوشلالهأومامإالاءابخو؛قاتسرلاءاسورذئمويمهذإ‹ةدعلامهودمحيلا

ىردلابكوكلاورفنضفلامادقملاوربكألايلاولاىلعهباولخديل«قالتلاموي

رئاسنمونينمآمهنصحنماوجرخيل؛رخفألادمحمنبهللادبعوهو«رهزألا
لاجرمهيلعلخدأو‹نامألامامإلايلاومهاطعأف‹نيلاسبلسلاوبهلنلا

دحأهبملعيملو«نيحلاوتقولايفدمحمنبفيسجرخف«نالعإلابدمحيلا
نمنصحلاكلذهنمضتامو«ماوقألارئاسهدعبنمتجرخو‹نيملسملانم

‹رصنلابهلهللانذإنيحكلذو«رصحلادعبنصحلامامإلايلاولخدف«مانألا
‹دانسإلاحيحصيفكلذانليورامك«دادعتلايفرهشأةتسرصحلاناكدقو

دمحمنبهللادبعيلاولارصاندق«روكذملانطقنبرصاننبرصانيربجلاناكو
داهتجإلاودهجلابماقو؛روهمجلانمهدنعايىولنصححتفىلع«روهشللا
هبهللارمأام.ًالماع«هبانجنمًايلاونصحلايفلعجف«رومعلالاجركلذيف

لئالدلابنيفراعلا‹مامذلاظفحبنيفوملالاجرلاضعبهعملعجو«هباتكيف

هلًايكاح«مامإلابانجىلاعلكلذدعبيلاولاعجرمث‹ماكحألاورومألاو
لاقو‹مارملبًازئافاروبحمارورسمًاروصتنماديوم«مامتلاىلعكانهدهاشامع

رصيقنبنافلخنبهللادبعوهوًارهجرومألانمىولدلببعقواميففنصللا
:ةيضرملاهتريسنسحوةينسلامامإلاانالومقلخًافصاو«ارعش

ىداوبءامعتوءالابدابعلاىلعهلإلانمدقل
ىداعألاديكامئادًانيقينيصحلابرسبياتلبرسو
داشرلاىلعنيملاعلالديراقواذامامإانلماقأ

دامجلاكبولقەهلنيلتظعوبيدانلايفهافاماذإ

داسفلانيدىلعالعقافوالوطفاندقىدهلانيدهب
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ليلحنجبمامتلاردبلاوه
هذاهارسىفةقيلخلانماهب

ارببيطيمامإلامسارکذب
امويتهفاماذإيبجعنمف

ادجەيفحدمليبجعنمو

حدمعم.اهتيادبصقنتملو

ارينمهبنامزلالازالف

اهنعباحجبافىولتحتتفاهب

شحفلكوداسفلااهبناجو
ىكاحتهتلودبتحضأدقو

موقلەهايارستیشغامف

شیجباموقأمَامادإ

دشرمنبرصانمامالاةريس

دابعللةرينللاسمشلاوه

یداجلادجذليلبموكب

یدادمىنقېبسيهيفحد

يداوفنمحئارقلاضقتملو
دايدزایفلبهبفاصوأل

اتماةباوقلاعاوأو

دابعلاعمدالبلاهييحت

:ةقئافلاةفينملاةقيرطلاوةقئارلاهريسلاذهليوارلالاق

يفصلايقنلاو‹مركملايقنلاخيشلاهيفرمأو«مرمرعلاهشيجزهجمامإلانإمث
لئابقلاءاسورهعمو‹ناضمرنيدوعسمخيشلا‹ناهيإلاوىوقتلااذ‹مخفلل
هللاقيعضوم.شیجلاخانأف«قيقحتلابدكسمنيدصاقمهريسو«نامعنم
ةحصلكلذوةروكذملادكسمبرقبحرطملابيهو‹قيدصتلابةلورلايوط

رابخأللنيمرجملاونيملسملانيبامنونملاىحرتاردو«ةروهشلملاةياورلا
نيملسمللرصتلاناکو‹ديدشلانعطلاوبرضلامهنیبامعقووةروهشملا

هعذابجوربنمكسمنمهيلعاووتحااماومدهو«دييتلاونيكرشملاىلع
یوراممكلذو‹ًاددعنوصحيالريثكقلخنيكرشملانملتقو«ةخماشنابمو

.ادنسمثیدحلانمانل

اوثعب‹كاكفقيضلانممهلالنأاونقيأو«كالهلابنوكرشملاققحتنيحف
‹ناوهلاوةقشملادعبحلصلابمهيلعمعنيلناضمرنبدوعسمخيشللمهلسر
ةعيشلالاومأو«رومعلالاومأبئاضعنممهيديأتحتامكفىلعمهحلاصف
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كلذىلعدوهعلامهلذخأف«رومألامئاظعدعبةعاطلاباونعذأف«راحصنم

اعماموايكاح‹نامعىلإاروصنماديؤمشيابعجرو.نامألامهاطعأو

: نامیلسنبرصیق

ميعنلانممامإلايبحدقل
رصنبةديوؤومەايارس

يداعألاهبقاوعتيشخدقل

انيلعةرونمايندلاهب

دينعرابجناددقهب

حلصباندهاعتتحضأدقل

هاقبانالومهللادمأ

نمأومعنيفهالاونمف
ايارسلاروصنمرمعلايفشعف
شيجلحدكسعإامةيشع
اهينکاسبجوتنأتداكف

تنالوأرهقاهلهأتنادف

اياربلايفرومأنعتءافو
ءوسلكنماهعبریفوعف
اهاجواردقەهلتفرعدقو
اذهلبقأنونجاهبناك

ميحربرندلنمرصنب
موصخلاوحنتهجواماذإ

ميقلاىوقتلاوملعلالهأل

موشغملظوذسانلايفالف

ميرصلاكتناكلەهالول

ميجرناطيشلككلذك
مومهلابتلاصلەهالولو

ميعنلاوةرسملاتابثإب

ميظعلارطخلايفهاداعنمو
ميمعلالضفلابكاديدوحب

ميقتسلملامامإلاانالومل

ميلألارطخلابوةلزلزب
ميركلاىلإسوؤورلاتأطأطو

مولحلابابرأدنعاهيلع

موسحنممئامتلابجرخأف
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يريمعلاناطلسنبنانسنبعنامريمأآلالتقربخ

:ةيورملاتالالدلاهتاهليواجلاوتالاحلاهذهليوارلالاق

انالوملءاضغبلاوةوادعلاانماک«مامتغايفيريمعلانانسنبعناملزيملف

اندنعحصامىلعناولهنبدادمناكو‹ماودلاىلعهكلميفاحداق‹مامإلا

عدخلانمهنمىرجدقامل«عنامريمألالتقىلعمامإلانذأتسإدقهنأ«نابو
‹قاقحتسإلاةياغلتقللاقحتسمنيملسملادنعناكذإ«عناصوهامهبعنصيل

مامإالانصحهلخديلدادمهبتاكف‹قاطتسياليذلاهيغبوسانلايفهلعفءوسل

لزيملف«یوتحااهیلعاموفيسنبظفاحاهبيلاولاناكو«یولةيرقنم
«یونامىلإهاضقوهللاردقهقفاوف«یورنملوقلكلذيفعناملاعداخدادم

ةحيصنلاوةدوملاصالخإبهيدلضرعو‹ةحيلملاةفيطللاثيداحألاهيلإهجوف
ةحيبقلانونظلاوفوخلاهبلقلخديالئل«ةحيحصلانامألابهسفنىلعلاو
وهوهيأربدبتسافعناقهيلعينتدهاعام.يننإلاقو‹عنامريمألاكلذبحرفف
راحصىلإاھنمبکرف«ابدةيرقذئنيحهنكسمناكو‹عماطلمألاكلذب

ربخلاةقيقحذخأيل«دادملمألارظتنيامايأاهبماقأو«ًابنلادادمنمارظتنم

بکرف«هدهاعدقهنإهلدکأو«هدعاوامىلعادهعهلددجف«دادزیوهنم

تباغف«ةنيكملاهلامآالىولنصحلاادصاق«ةنيفسيفىولىلإراحصنم
‹راحصةنيدمنماهيفبكرامدنعكلذو«راصبألانعرحبلاةجليفةنيفسلا
ةبقاعوكلانهاهمودقنمهللابذوعن‹اهرحبلحاسىلعىولاهرببتتأىتح
لوخدبدادمهلنمضامدعبهعمنم.«نانسنبعنامریمألااهنملزتف«اهرمأ
دحلابةريشعلاىلعءاوتحالاو«داعيملاةحصولوخدلابًانقيتمهعمطأونصحلا
‹ءاضفلاىلإرذحلانمهجرخأف‹ءاضقلاوردقلاهقاسدقناکو«داهتجإلاو

فيسنبظفاحيلاولاهلقرفف‹يلايللانمةليلمهنيباميفدعولاناكدقو

‹لامشلاوبونجلاوقرشلاوبرغلانمريمألاباوطاحأو؛لاجرلاعومج
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هيلعاولامف‹«عونمننصحلاودلبلانعالو‹عودخمهناكلذعمملعيالوهو

ذئنيحلتقفهدهاعنمببسلكلذوارهقهوذخأو‹ةدحاوةليممامإلاةارش

لاجرلانمهعملصحنملتقو«هلبقهدونجلتقلافوختقرفتو«ةلتقرش
هللاحورنمسأييالهنإنوملسملاكلذبرسو«لاتقلافوخنوقابلامزهناو«

يففنصلملالاقو‹«ىرشبلاورورسلانيملسملاكلذبمعو‹نورفاكلاموقلاالإ

:ارعشكلذ

لالضلايفنوىدهلاءاجدقل

قطنهيدلتسلجنإكقوري
اياربلاىلعيضملارونلاوه
نورقەهتوطسلتلذدقل

الدعویدهراهنلابكبسحف
هيدلةاقلمرافسألارت
يكاذملاةنديدءاجيهلايفو

اعمجهاشحوشحهللایوقتف

اقحهللایوقتبلغشهل

دادوهلمركللاةدئفأب

مومهاهبمابللابابلاو

اليوطارمعانهلإدسمأ

امدقنانسنباىتفلاعنامو

لهجبانالوملاوزدار

الاعفهلنونظلاتنيزو
لاجرەتريسلتلامدقو
موقكلمنميهملاىطعأاذإ

موقيينامأتبعلمكف

لالحلارهتشاومرحلالازو
لالجيلاعلاانبرنمهل
لابجلااهببوذتظاعوأو
لامجلاوهيوقلانيدللو

لانتالنوصصحتلفدقو

لاعفهلميهبلانأيفو
لامهلمويل
لاصنلاولباوذلاوكلانه

لاعاهلنانجلاءانبأب
لامولهأالملالغشاذإ
لاصخهللاصخلاكلتنمل

لاصفنااهلسيلفتحجزمهب

لاعتشإاهلماودلابرمجو

لازيالاكلمەهابحوهل

لاحوةبترمسانلايفهل

لاوزهلسيلهللارمأو

لاتقلاانالوملهەدصقمو

لاجرلامهلاجرلاولهجي

لاقتنا1فيكصخشل

لاقتًالاوقأواربعاوضم



>0 ص
٤٤

دشرمنبرصاتمامالاةريس

لاحملاعاقلایفهاوحفیطس

لاسهلسیلافلان سيلءايضألانع
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ريصلاةيرقحاتتفاربخ

:ةسينألاةحالملاهذهليواحلاوةسيفنلابهاذملاهذهليوارلالاق

نامثعنبدمحأنبيلعهيفرمأو«ماهلاشيجزهجهللاهرصنمامإلانإمث

ىلعمهرمأو«دالابرعلايبأهمعينيبهدضعو«امادقمهلعجويوزنل

هدلبلاعتهللايشمادصاقًالبقتسم‹رافقلازواجیوذخايصلاباتجیو«

يمجعلانيدلارصاناهنصحبناكو«ريبكلاشيجلاكلذاهغلبىتح«رافلج

برعلاترصحف‹ريصخورافوانيملهأمجعلانمشيجهدنعو«ريمألا

نیرمشم«ریصقتريغنمداهايفنيدهتجباولازامو«ريصلانصحبمجعأا

‹لازياليذلايوقلامزعلاو‹لازنلاوبرحلابنيمئاقاهيفاوحربامو«ريصتلا

دریتحنیکرشمنیملسلااتقيفاوناکو«نیکرشملانم.ةقرفءادعألاترهاظف

هلوهونصحلابلصتموهرادجلاو«رادجهلهنعلزتعمجربريصلانصح

عفدتيراصتلانابرغناكو‹راهنلافارطأوليللاءانآلتاقتماوقأهيفو«رادم

تاوطسنعاهبرضبسيلو‹اهعفادمبرضبنصحلانعنيملسلملااهعفادم.

‹داقنمنصحللوهيذلاجربلامجهىلعنوملسملامزعف.اهعفانبنيملسلملا

هوذخأواليلهيلعاومجهف«داقرلاموقلايشغاذإكلذىلعمهؤارآتقفتاو

ساتلىلعالضفنمكلذوارههوحتافنصاىلعولاموأره

تمويلدشفایحامينبوركنانعفورعلابرمييلوهبانم
لاقوًارخفوالضفكلذباولانفًارصنوازعكلانهمهايحاوأرذِإنيملسملل

:ارعشكلذيففنصلملا



نيدلکىلعازعزافدتر

رختىتأاماذإمابمإ

سيرلابولقنعالج

ًعطاقانلافيس.لازالف

هتبأفساتلتلازالو

ىیرجدقامریصلابنالاىرج

برحدتشاوسضرألاتلزلزو

دشرمنبرصانمامإلاةريس

ادمرسانلايحلازامف

ىدعلانيدلالوطفاندقو

ادبحبصلثمةزعەل

ادجىسەلكوللمارخ

ادصلااهيلعتناكضيبلاكو

ادرلاعقوبىمصيداكدقوى

ادفلاىسفنواقحرضلانم
ادمغينلدضلاعمقدقلا

ىدملالوطبدالبلاعضي
ادرغرئاطامظفحلاىفو

ألمانيبلتقلانم

ىدهلامامإنمانلاغولي
ادغلبەلهھمهايندب

ادمحأنيدەهبهذملايحأو
ادنلالهأبحصلاولآلاو
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ابدهیرقحاتتفاربخ

:ةبختملاليئامتلاهذهليواحلاوةبترملاليواقألاذهليوارلالاق

نوعطقيشماهدلالاجرعمابدةيرقادصاق«رافلجبناكيذلاشيجلالبقأمث
‹رافغلاكلملادحاولابمهدصقيفنيمصتعممزحنبسيمخمهعمورافقألا

داهجلايفًالذاب«هلايذأهللاتاذيفارمشمادهتجمادحجبمزحنبسيمخناكو

لخدف‹یراصنللرحبلالحاسبنصحابدةيرقبناكو«هلاموهسفنذنئيح

اراهجاهلخنواهلهأعيمجىلعىلوتساوراهنوأاليلدلبلانيملسملاشيج

هلتلذتساف«ماريالًارخمشمًاصيصاهيفاونبو«مامإلاشيجىراصتنلارصحف

مهحاصف‹لاحلايفذئمويمهلسرهباوثعبو‹لالذتسالاةياغنيكرتشملاةلود

رارقلاوماخرلانممهتحارتسالو‹نيملسملاءامدنقحونيكمتلابديؤملايلاولا

9و2.نيحلِ

ركنلانعايهانوفورعلابارمأةاقثلانمالجرابدنصحبنوملسلاماَقأف

ىلعاومدقیتح«هلضفنمهللمهانایحرف«هلهميهلالضلامرم

ابدوريصلاحاتتفانعهلايكاحهيدللثتمانيحهيلاوىلعمامإلاىنثأفىوصقلا
كلابامالالاقباعلشوهسرکهرمآ«هيدينياموشود

انيرفاظةفيرشلاىوزنىلإانيملسملاشويجتعجردقل
انيملسملللزيمزعورصنلدييأتولالجإب
انيمأةقئالداعامامإهابحدقەهلإنمكلذو
انيزئافةرسملاباوؤاجواعمجدلبلاىصايصاوحتتفادق

و

اانيعملولاهبزحلناكونامُغاعوطمهلتلذدقو
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انوصحاوحتتفادقروصنمو
ىلوتدقولالضلاىحدقو
هيفنحنالظهللامادا

ادوعسهعلاوطتلازالو

يداعألاهبفكنانلزالو

بورحتعقودقلابدضرأب
موقتاماهاهبتدقدقل
اهيفمالسسإللرصتلاناكو

اهيلعنمودالبلاتحبصأف

ارصنهللاابحنمكلذك

دشرمنبرصاتماملاةريس

انيعمجأةيصقلاريصلالإ

انيلاظلاباقرهلتعضحخدقو

انينسلالوطةرسمبيطب
انيملاعلايضتةرونم

انيفوانلمامألالازالو
انيلتنأذخايصلااهلداكت

انيدحلمحيرضلايفاودوأ
انيدتعملاىراصتنلاموقىلع

انيعضاخدشرمنبرصاتل
انيعئاطقئالخلاهلريصت
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راحصیلعيلاولاريسربخ

:تاياكحلاهذهلفنصللاوتاياورلاهذهللاقو

ذئنيحاهبيلاولاناكو«مامإلاةمدخيفىوللابةارشرومعلالاجرناكو
راحصذخأيفهيلعاودنسأف.مانآلايفیبحينبابفورعملافيسنيظفاح

انصحاهلسسؤيوًاشيجاهلهجوينأ«مالكلاضيرعتيفديناسألاضعب
ًادمتعمواعئاطناكدقو«هيلإىغصوديدسلاهيأرنسحتساف«مانألازوجيل

دلاخينبولئابقلاءاسؤورورودلاوىرقلالهأنمهبرقبنلهلسرثعبف«هيلع
ةكوشوةدمعلامهو«مامإلاةارشىولةيرقنمذخأو«رومعلالاجرومالينبو
دارلفاحجلاباهيلعامداق‹راحصىلإاهجوتمدونجلابراسف.مامتلابروهمجلا

مهباجأفاهكلمىلإهنوعديراحصلهأنملاجرناكو«راهنلانمىحضلا

هبملعيملو«قمعةيرقبتابو«دونجلابلصفف«اهكرتىلعمزعيمل‹كلذىلإ
ةنسلمارحلامرحنممويرخايفىحضاهحبصو«قلخلانمدحأراحصنم
خانأو‹”مالسلاهيلعمانألاريخةرجهنمةنسفلأوةنسنيعبرأونينسثالث

‹راثآلاةحصلاهبلزنمويلوأوهكلذو‹راحصنمةعدبلابىعديناكعم

عقوورمحألاينبنصحىلإاولصوىتحنيكرشملاىلعنيملسملاعمجلاصو
اهعفادمببرضتىراصنلاتناكو«ردقوهللاهاضقاميفبرضلاونعطلامهنيب

.نيلاعلابرهللانذإيلإةييصمنمباصأام«نيملسلا
يلاولالقتنامث.مامتلابارهقمهنصحمهولخدأىتحمالسإللذئنيحرفظلاناكو

هیکحيامةصقلراحصنميمدقملابلزنو«هيفامدقناكيذلاناكملانمنم

برضتىراصتلاتلازامومايألانمةليلقةدمالإاهبماقأامف‹هيوريوفنصللا
نيملسملاىلعمويتاذدتشاف‹ماوقألاعمحلادصقاههجوتومانألااهعفادعب

ةبرضتءاجف‹اهبرقبملعلاو‹مالسإلاةئفلدصقلابمهقاقحتسالاهبرضةدش

سلحجبوحنتدصقوعومجلاوليخنلاتدصحفيلاعناكع.عفترمعفدمنم
دشاروهوهللايفهوخأهبنجبوهتلودبابرأنيبًاسلاجناكويلاولا

:e
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تباصأف.دالبلالهأنمريثكقلخمهعمومهبةطيحممامإلاةارشو«دايعنب
لولحواضقلالوصحلكلذناكو‹«فوفصلاكئلوأنوددابعنبدشارهبرضلا

ىلعناكملاكلذنميلاولامزعف«لاحلايفًاعيرسنفدوذئنيحتامففوتحلا

هيفةماقإلالجألكلذو‹راحصيفنصحءانبىلعيلاولامزعمث‹لاحترالا

هدباوأتیبثتو«هناينبوهدعاوقسيسأتبهروفنمرمأف‹رارقلاونكسلاو

.فيسنبظفاحمامإلايلاوهيفماقأوهناينبمتتساف«هناكرأو

يضاقلقتسانأىلإ‹راهنلافارطأوليللاءانآًامئادًاميقتسمبرحلالزيمو

ولوأمهودمحيلاةفئاطهدنعتماقتساو«ديعسنبسيمخيقاتسرلاةاضقلا

نوعطقياولعجو.ديدسلايأرلايوذنمهبختنانمةورذو«ديدشلاسأبلا
لسرأف«رشوبةيرقىلإاوتأىتح«ديعصلاوعماربلانوعرتخيو«ديبلاوكداكدلا

اضرلابديعسنبسيمخخيشلامهيلعمعنأف«‹رشللةيافكحلصلابنوكرشملامهل
.حاجنلاودصقلاغولببهنعاوعجرو‹حالصلاو

‹دكأتيوةيفخلامهلاوحأىلععلطيلدكسميفىراصنللهلسرثعبمث

بكرمث.ةرثاكتمرورسلاوريخلابابسأوةرتاوتممهنيباملسرلالزتملمث
لسرآمث.حربيملفامايأاهبماقأوحرطملابخانأوديعسنبسيمخخيشلا

هيلإمهلاجرتءاجو«هوبراحيملفاعوطهلاونعذأوهوباجأفىراصنللهلسر
ضباقملاكفبيضاقلالسرأف«دارأابمهيلعهرمألاولثتماودالبلالهأهوجوو
نيكرشملارانهللاًافطأو«مهيلإهجوتلايفسانللصخرو«مهيلعتناكيلا
لاتقلاىلعيدايألاتفکو٠تدمحفاهیرابةيربلاترکشو٤تدمخف

ةبيهنيكرشملابولقالموًاردقواهاجنيملسمللهللاىلعأوتدمغاهفايسألو
:رفاولانمًارعشنامیلسنبرصیقنبنافلخنبهللادبعفنصلملالاقو«اردقو

احالفەهتيؤرلاندهاشفاحالوانلنابزعلاءايض
احالىصلاوةرسملاانياعوريخلكورورسلاىفاودقو
احالمالوقأهيفركذيووعديقحايعادكانهماقو

احابصلااندهاشمثًاليلقامالكەهلذلتسنانرصف
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مامإیرکذيفقطنلابيطي

امامإانيفانهلإمادا
ابولقەهتدومتلحدقل

نکلمثسرخسالخألاىقف

رەشتابانمتهجو

احاورلبًاحابصًايشعوىحض
احاجنلاىقلنانرومألەهب
احاحىصةدئفأوةرونم
احارجاهبنأكءافأفو
احاصفةنسلأهتحدتمااذإ
احادتمااهيفاهتوشحوهل

احانويداشلاادشاممالس

3
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تايرقةدلبحاتتفاربخ

:ةديشرلاةقيرطلاهذهليواحلاوةديمحلاةريسلاهذهليوارلالاق

ىلإةالولاضعبعمههجووًأشيجزهج«روصنملاديؤملامامإلاانالومنإمن

نعةعساشةدلبيهوروهشملاليعامسإنبعنامنببرعلاوبأوهوروص
مهنيببرحلالزتملف«اراهجاهورصحونوملسملااهبلزنف«ىراصتلاكلم

اهوحتقافىلعمهديارصنواحتفنيملسللالوخیتحاليل
.ارهق

اهيفىراصتللو‹تايرقةيرقبمالظلاهيفدصقل«مالسإلاهيفتهجوتمث

اونبوماهللامهشيجباهيفنوملسملاخانأو‹تايورملاثيداحألاةحصلنصح

مامتلابلاومألاعيمجاهلهأنعزاحو‹مامإلاانالولانصحاهيف

هقلخيفهللاهاضقاممكلذو«ةارشلاضعبهعموايلاونصحلايفاولعجو«

انالوللئابقلاعيمجتنادوروصوتايرقنصحةالوللتحتتفاف‹هارجأو
ىلإروصنمنامغعميلقإعيمجىلعمامإلاكلمىوتحاف‹روصنملامامإلا
منوانبسحوهوسانلاىلعوانيلعهللالضفنمكلذوريصل

داهجللاوموقموقايالأ

ندعتانجادغمكوازج

تايلاعروصقيفروحو
امأوروثتنملاوردلااهاصح
نمتوحامدالبلاىلعقوفت
فصووهبشاهميعنلالو

اموقهللااهابحدقنانج

اوزوفتيكداهجلاباومله

.ريصنلا

:رفاولانم

دادحةدرخجبفايسأب

يدانتلامويؤرماهبزوفي
يدارخراكبأبهالخحح

يدامجلابالانبلاةفرخزم
يداصوكسمنمفاهببارتلا

دافتسمروبحعمرزژرس

دامعلاةاداعمتناكولو

يدايألابلوانترمثاهل
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يداوفلارطقهرفولقوفياباوثمكلانهلإدعأ

:ةرهازلاتالاقملاوةرخافلاتاياكحلاهذهليوارلالاق

رمضلاليخلاىلعنامعضرأىلإءاسحألادلبنموزغينطقنبرصانلزيملف
يعادلاو‹ناعطلاوبرضللدعتسينمةيدابلانمهدنعو‹نامسلاموكلاو

‹لاوحألاهذهرئاسوبهنلاوبلسلاو«لاومألاواهنملبإلاذخأكلذل

يهذإمهبولقةوسقلكلذو«ءاسحألادلبىلإنوعجريوكلذعيمجنوذخأيف

نولعفيو‹ناملنوريغيةنسلكيفاذهىلعاولازامف«ىسقأوأةراجحلاك
يناقوحلافيسنبدمحمهيلاولمامإلاانالومبتكف؛نمحرلااهضريملالاعفأاهب

ىتح«ينادلاومهنميصاقلاناودعلايوذمودقنعصحفتيوسسجتينأ

زرحيفمهرشنماونوکیل«نامعنودنمدونجابمهاقتلامهمودقيملعاذإ
مادقإالانعهعوطلارمشمناكو«مامإلاانالومرمأليلاولالثتماف«نامأو
هتكوشلهأنمةينادلاوةيصاقلانكامألانم«ماوقألاعمجىلعكلذلمزعو

.ةيدابلالاجرورضحلانمو
يناقوحلافيسنبدمحمهاقلتف«ةداعلانمىرجامىلعنطقنبرصانلبقأمث
‹ةيصاقلاةةرفظللادصاقمامإلاشيج+نعدصف«هدارمغلبينألبقيلاولا

ينبموقنمةبصعهلتبصعو؛ةيصاعلاةيدابلانمهعمنعياهنصحلخدو

قشو«دازلاكلانهنيملسملاىلعلقو«سأبلاومزعلاوةدشلاولوأمهو«ساي
يلاوللهلسرنطقنبرصانيربجلاهجوف«دالبلانعةفاسملادعبلكلذمهيلع
مزعلاو‹هوبهنامدرىلعحلصلاهنماسمتلم«يلاصملايعذوللافيسنبدمحم

ىلعاوحلطصافكلذبمهيلعمعنأف«هوبصتغاوبسكلانم«هوفلتأامىلع
.لاحترالاىلعةرفظلانميلاولامزعولاحلاكلذ

:تاعقاولابئاصملاهذهليواحلاوتاعجافلابئاونلاهذهليوارلالاق

ا

ي
ا
ء
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نمةيدابلانودهاعياولازاملالهلآريفجنبدمحمءانبأونطقنبرصانناكو

لامالانودجيومهبنوفقثتيولامرلاوعلاتلابابكأولامشلاىلإبونجلا
زوفلاىلعذئنيحمهماوقأتعمتجافلاومألابهنوءافعضلايشاومذخأىلع

مهشيجب”وحلا"نصحةجباهمىلعمهؤوارآتقفتاوروجلاوبلسلاوبهنلل
رصاتل“وجا”لهأعيمجويوزنلافلخنبدمحأمامإلايلاوهيفناكو«يوقلا

‹اولاحجنافمامإالاةدومنعمهبولقتفرصناو‹اولاموهيلإاوبلقنادقنطقنبا

نيملسملاةالوملعف«يلاولانصحباورادو«وجلاهموقونطقنبرصانلخدف
كاذذإتعمتجاف«لاعناكملكنمويلاوعلالابجلاوةرهاظلاوةنطابلانم
مامتلابوجانادلباومجهوماظعلالاطبألاوةحجاحجلامهومامإالاماوق

موقلاكئلوألوخدبهلىوتساو‹قيضلاهنعاولازفيلاولانصحاولخدف«

ةنطابلاةيرستلبقأمث؛قيطيالامدادضألاوءادعألانملمتحاامدعب«قيرط

هشيجحزحزتووخلنمءادعألاتجرخف«ىحضلاتقوولايتخانأو

ايلاجیوزننمهلفحجبدمحمنبهللادبعوهوربكألايلاولالبقأمث«ىحتناو
وجابخانأفءاوسألاعيمجمهنعًاعفاروىولبلاوةدشلاوررضلانيملسللانع
نصحالخاماهدياوألايام«مامتلابوحلانوصحمدهبًارمآ ماهللاهشيجب

هجوتو«راحصيفىراصنلاىلإلبقأدقفدمحمنبريمعامأو«مامإلاانالوم
قرطلانوعطقياوراصو«رافلجدلبنمةبقعلابىمسيناكموحنلنوقابلا
مهيلعاوراسف«نادلبلاورضحلانمنورينمنوبهنيونادلبلاىلعنوريغيو

يلاولاذخأومهومزهو«كاذذِإلتقنملتقفمهومجهفمهرايدلمامإلاةالو

كلذىلاعتهللامهابحو‹نامُغىلإاهبنيدصاقاوعجرو‹نامسلامهلبإهعمو
نافلخنبهللادبعنانملاهللابمصتعملالاقوارخفوازعماعلايفمهلاطأوارصن

:ارعشكلذيفناميلسنب

لالضلاىلعنيملسملامامإلالحجلاوذنميهملارصندقل
لاوطلالسألاوهللارصنبلدعمامإالىدهلاماقدقو
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يلاوعلارمسلابوءاجيهلايذليكاذملادرحلابدمجلاغولب

لاقصلاضيبلاوطخلارمسباقحدجملاوالعلاىنبتدقو

لامكلاباقحصخاهاوحدقدحبلالخكلتف
لاوزيفىسمأكرشلانيدورورسيفىحضأقحلانيدف
يلاقميندعاسهيفحدهمامویتهفاماذإيبجعنمو

يلاللاكيناعملابيتأتفادجهيفةيادبلاسلستتو

يلايللالوطىلعةرونمادعسهيلايلتلازالف

لاملوأسفنلذخأالفقرطلكبكولسلانمأهب

ىلايالديصقلاريصلاىلإ اديرفروصنمءرملاريسي
لاتقعمحارجعمنجسبلدعوفاصنإنسجلكاذو

يلاعملاىلعأىلإغلبتملو نامعنمؤتمللدعلاالولف
لادتعانسحيفريصلاكلذكبهندعبتماقتساوجاهب
لامامويىلإدييأتوادوجوهلهللاانلمادأ
يلاوتلابنادوصاقىلعيمالساذكويتيتهيلع

:ةيهبلاةقيرطلاوةينسلاةريسلاهذهليوارلالاق

يدلاخاديمحنبايأروهيأرقفتادقفيلالهلانطقنبرصاننمناكامامأو

ةراجحلانمبلصأمهبولقنيذلا‹ءاسحألاهيدابنمماوقأمهدنعويلاعملايذ
اومالتسادق‹قاتعلاةموسملاليخلاوقاينلانمقرابسلامهدنعو‹ىسقأو

نامُعاولخدو«لاتقلاوبرضلاونعطلاىلعاومزعو«لازنلاوبرحلاتالاب
‹مالكلاةحصلاهنعمهيتأيالبإلااولوأمهذإ«مالينبودلاخينبدصقل

‹ةنطابلامهنكسمنامعضرأبلزيملذإ.مالعألامهيلإدنسينمملعبةقثلاو
ةعساوحوسوراجشأوءامتاذاهنأل«ةنطاقماودلاىلعاهيفمهلبإحربتملو
ذخألاكلذناكو‹اهيشاومعيمجاهنماوذخأو«اهيفامىلعاومجهف«رافقو

مهفكأاوفكيملىتح‹«بغلالوبصوالوبصنالو«بعتالوةقشمريغنم
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هوذخأاعباوعجرو‹ءاسكلاوىلحلاامنهيلعاماوذخأو«ءاسنلابلسنع
ايندهولعفام.هللامهبسحو«ابرحوًارهقاوذخأامممهلليوفىاسحألامهدلبل

:براقتملانم«ارعشرصيفنبنافلخنبهللادبعللابمصتعملالاقو6یرخأو

هنطاقدلاخونباهيفوةنطابللشيحجلاحبصدقل

هنياحاهبموقلاجألدجبنفانكأواوفاورجهنمف
هنماكلزتملاهراجشأبيشاوحلالكبيشاوملابهنو

هنعاطانقلابمهلهانعاهيلعدرجعمجحاهحبصو

هنفاصمهتحتمهليخونوبلسياملمحتقونلاىرت
هفطاعاذإاهودهاشدقواهلثمىلعةاغبلااهات

هنئاخدلاخونبمويبمهيفليقامموقلاةرمج
هنئاكاالللايفهنردقواديمهيفهللاىضق

هنياعاذإامويمدنيوهلعفيلعيزراجبلكف

:ةروُتأملالاوقألاهذهليكاحلاوةروطسملاتالاحلاهذهليوارلالاق

«ةيدابلانمهعباتنموريفجنبدمحمءانبأعمهدنجعمجنطقنبرصاننإمث
انالومزهجمث«ررضلاوبلسلاوبهنلاةنطابلاادصاقريسلايفدجيلعجو
تلصنبدمحمهدضعويلاولانامثعنبدمحأنب;يلعهيفرمأواشيجمامإلا
هدنعويربغلادمحمنبيلعويرشوبلادشارنبدمحأنبيلعويلاصملايمايرلا

اوطبهو«يرجعديمسلكلئابقلانمبختناو«يرشوبلانسحلبنبدمحأ
هموقبنطقنبرصانلبقأىتح‹راركلامهشيجبىولةيرقاومدقوةنطابلا
مث«مادصلاولاجملامهنيبعقوومامإلاةالواهيفهيلعتعلطف«رارسألابخانأو
سیئرومادقملکمهعموهوحنةالولابكرف«سيجةيرقىلإهموقباهنمبكر
نمهبختنانم«دمحأنبيلعيلاولاراسف«لامشلادالبًادصاقاهنمبكرمث6

بقولتحسلامحلانمروجسيعلكىلعروفهودصقو«لاطبألاةحجاحج
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ناكو«مامتلاىلعهشيجبنطقنبرصانموقلمامإلاموقنمةورذلوأموقلاب

ةارشلانمضعبلاوماسحنبدشارعديمسلاهمعنباو«دارمهللاقيلضافألا

لتقلعقوف«سورخلاهللاقيعضوع.نطقنبرصانروهمجناكو«مامإلامادخ
نعمهعاطقنالو‹مهدضةرثكومهتلقلكلذو«سوفنلامارتخاونيملسملايف

كاتهاولتقفمامإلاشيجلماكتلبقلتقلاكلذناكو«مهدعبومهباحصأ
ىعرصضرألاىلعمهودهاشمامإلاةارشمدقنيحفماودلاللوءادهشًاعيمج

نمارعشكلذيفىلاعتهللابمصتعملالاقو«اقفدلامهعيجنبرشيكانهنيواث

:)ليوطلا
فراوذلاعومدلابيدوجنيعايالأ

یلعادمکتموادجوبذبلقايو

ىقتلاوذدمحأوناهبننبدارم

مهابتجاولداعهلإمهاضق

مهربصبمهيلعانالومناوضرف
مهربصلارحبأشرعلاوذمهلدعأ

ملاظلكالهالإ4مهباذامف

عئاط7مهايندنودوي

ىلعلاو1لمهنال

مهابتجامثشرعلاهلإمهاضق
مهبوركمهنعنمحرلافشكدقو

مهروبقبهسنأنممهسنآو

.ققحملااهركذيلةديصقةطوطخملايف()

فكاوتلاكعمديفامدلايبوشو
فراشألانيلضافلاماركلاقارف
فراشأةارشعمماسحنبااذك
ةراطغثويلماوقألىبوطف

فجاوريغهببلقریرملکل
فئاشلاتاعساشىفاودهاشامل

فصاوفصوىلعاومسيامريخلانم

فياخلنمأمثقسفلسمطو
فلاخملكقيقحتلايفنوذؤويو
فئاحصلادوس.نولتيمهنمأيفو

فراعملالهأواقحىقتلالهأو

فئاصولاعيمجمهاطعأوهيلإ

فشاکريخهناتابهنسحب

فئاطلفاوطلاراركتبنمأو
فئاقسلاتاقبطممهنعسمهنو
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:ةبيبللارابخألاهذهليواحلاوةبيجعلاراثآلاهذهليوارلالاق
ازغوهتعامجنمضعبلابختنادقنامثعنبدمحموهو«ديمحنبانإمث

خانأو«نامألاةالولاالومامإلانمبلطييملورسلادالبدصقونامعضرأمهب

ءوسومهتلانمهللابذوعنيناقوحلافيسنبدمحماهيلاوناكو«يّبغلاةدلببرقب
هتكوشلهأةصالخومامإالايلاووهونافلخنبديعسكلانهناكو«ينامألا

بلطيملوهيلإهجوتف ةهفاشمللادصاقهيلإهلسرثعبو«ةهجاوملاديمحنبا

ينبملادجسماباوهجاوتف«نمحرلاهيلعهاضقوهللاردقاممكلذو‹نامألاهنم
یییو

انکتستااابلنمتنوهجسکامدرتاإنامشيبمحوهو

ىلوتوههجوبهنعضرعأفداعملامويهاشختوهللايقتتامإ«داشرلالبسًاكلاس

العو‹ربكتوكلذلبضغودايقنالاوعوطلانعىيأو«الكواشاحلاقو«

.دانعلاووتعلالهأنمهنأل«ربوكلانههسفنيف

رسلادالبنميبغلانصحلخدينأهبرمأو«رسأفهرسأبنافلخنبديعسرمأف

.ديدشلاباذعلايفراصو«ديقفديدحلابديقينأهبرمأمث«

ءريسلانوثحييّقلااوبكرمث ةعلقوحلمهريسيفهبنيمآ«قاتلاموكلاىلع

ًمايرقاهبقاف«قاتسرلاةعلقيفهلعجينابًاباوجمامإلاهلثعبف«مام

لکو«ماودلاورهشلاعباسلاةليلهسبحبىفوتو‹قافتأبرهشأةسمخ

:ارصيقنبنافلخنبةلادبعهللابمصتعملالاقو

:(لماكلانمو)
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نايصعلاهقيرطوىتفلايصعي
يتلاينامألاليصحتلىعسي

نمهاقالامدیمحنباایكافكف

هلهأللذللااهدافدق

ىغولايفسراوفلامادصمناكدق

مكحيويفاونارقأللليقنإ
هللاماءوسلداقتسایتح

نمرايدوحنتمدقفيكهللاب

ىلعمهنمهيلإتذخأال

نمنمأتفيكبئاجعلانمو

قلاخاھاضقةيضقأوردق

قباسوهاضقلاوكمولنانإ
مهيلإتأسسأنه.تأحتلافيك

ىشتختبقاوعهلناسللانإ

اضقلاقلخلايفنمحرلااضقاذإو
تروصبولقاهللاجرلانمو
ىتلاانعماطمنمانرجبراي

انلدجوتاحلاصلابانلمتخأو

١
E
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نالذخلاونالطبلاهكولسو

نارسخللاولالذإلاهلاهيف

ناذآالاتمصدقامنأكف

نامرحلاهظحفنونظلاءوس

نانجدعبەهلسسيلناكف

نارقألاترفبئاتكلايدرم

نامُعلابنلابارهقهتمرو

ناوهوىلقمهروحتيفكل
نايبلااذنإهيشتختام

نامأكئجيملمهنمواظيغ
ناغضأهبلقاديوسىفكل

نانسولاهفيطىفهفاخيو

ناسنإلااهعقونععنتمبم
ناوأمتتساونيحناحذإ
ناودعمهنأكلانقيتم
نانسوهوفيكقنانسلانود

نايعألاوبابلألاهلتيمع
ناهذأاهلاملباهموسجب
نانماينارسخلاانلاهيف

نمحراينارفغلاووفعلاب

نامعنموةنطابلانملفحجزيهجتبماقأمدقملامامإلاومركملاانالومنإمث

نبابذئنيحهدضعو‹نافلخنبديعسخيشلاوهوةدمعلاهيفرمأو«اوزهجف

نمسايونبهاقتلاف‹يلامشلاناكملابةحئاسةنمآهلبإتناكو«يلالهلانطقنب
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ةروهشملاةرفظلابرقبوهوبيعشلاهللاقيعضوميف«ةروكذملاهلبإنود
۽مشمشغمامهلکهيفذ]«مرمرعلاهشيجبنافلخنيديعسمهيلعلاصو

‹سايينبموقمادقمناكو«حافصلاببرضلاوحامرلابنعطلامهنيبىرجو
امدعبءاضوضلابلتقف«سأبلاوةدشلابًافورعمىسيعنبرقصىمسيالجر

ءاجيهلابرمزو‹ىغطومغمغنيحءاغوغلابعرصو‹ىغولاةموحبمهمهد
لتقاملف«یسیعنبدمحمیعدیخأهلناکو«یغبوههجوبطقوبضغو«
هتلاتغا«لاجرلاضعبسومشلاهتعامجنملتقوءلاجملاكرعمىفهوخأ

ىلعكاذذإلمحف«ماقسألاوعئاجفلاهقلخنعهتلاحأو«مالآلاهيخألتقيف
برضبكلانهاميسال‹ماسحومذهللكب؛ماوقألاهتقتلاف«مامإلاشيج
يلاونموفعلانوبلطيموقلاحاصفقرآلاديعصيًاحيرجًاعيرصرخف«قدانيل

ارفاظهشيجبمامإلايلاوعجرمث«ماوقألانميقبنمعامركمىفعف«مامإلا

نمحرلاللابمصتعملالاقو«نامُعىلإروبحلاورورسلاباعجار«ناودعلاىلع
:ارعشكلذيفناميلسنبنافلخنبهللادبع

ديمحلعفالملايفكلعففديعسايةداعسلابائين
ديلجلايهوومشاغللذتىتحتاكلهلازوافمتعطقف

ديدشلافوخلاهبلقبلحوءانكنعغاطلككفاخو

دیدحاذإيهودضلابولقتزأمشايكازلاكمساركذاذإ
دیعسادغواذإهبتنأفداهجىفكبرنيدلترصن

ديبييبأرمعلادبأالوینفیسیلباوثىرخألايفو

ديرتالملدارلماتيقلواعيمجايندلاثداوحتيفك
)۱(

:قئاورلافرطلاهذهليكاحلاوقئاوفلاريسلاهذهليوارلالاق

ديعسهيلاورمأف«نامُغنموةنطابلانماشيجزهجنامزلامامإانالومنإمث

اوتُایتح«ریفجنبدمحمنباوهو«ریمعيربجلابذئنيحهدضعونافلخنب

.ققحملااهركذيملتايبأةينامثةدايزةطوطخملايف(۱)
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رصانلیلًابلط«سعتوهلبىنعملايفهمساكوهو«سفعدهللاقيدروملإ
اهوذخأف.لامشلانمةيحانبكلانهةحئاساهودجوف«لالهلآنمنطقنب
اولازامف«نیمناغهباورفظاموهللارصنبنيحرفنينمآنامُعغىلإاهباوعجرو
اهولعجو«ريفجنبدمحمنبريمعوحنىلإاهباوتأنأىلإريسلايفنودجي
.ةنايخلاوبهنلاوذخألانماهيلعًافوخةنامأهدنعكلانه

اهوذخأيهديبعضعبهيلعراشأف«ىعدييلعبالجرريمعةوخإدحأناكو

اهبهجوتواهوذخأف«اعمسلاقفنطقنبرصانىلعاهبلخدينأو«ًاعمج
دمحمنبيلعونطقنبرصانلازامو.هيلعهللادعبهدمتعموهلاحلعجو«هيلإ

نبرصانلزيملمث«روهشلاضعبيفنامغىلعنوريغيونوبكري‹روكذلملا
هفوخةيدابلاىلعقشدق«مانألابولقهمةلجوةفجاو«مامإلابرامنط

ةيدابلاتأجتلاىتح«تاولخاوعاقبلايفماوقألارئاسهسأبمعوتاولفلايف

.نادلولاولهألاويشاوملاىلعةرذاحنادلبلاىلإهنمافوخ

«ناودبلاضعبونطقنبيلعنبلالههمعنباهدنعو«نامُعىلإايزاغلبقأمث

‹بوردلاولبسلاعطقلهدونجهجوو«بونجلانمةيحانبشيجلاكلذبخانأو

نيبختنملا«ماركلاهمامعأهيفرمأواماقمقًاسلقواماهلالفحجمامإلاهيلإهجوف

مهريغو«مازخوبرعلايبأنبفيسوكلامنبفيسمهو«مادصلاولاتقل

ءامدقولئابقلاءاسورنممهدنعو«مامحلاعوقولنيفوصولملاةعامحجلانم

ةايحلايفمهلالنأهللامعذإ«ىقتلمرشكلذدنعناعمحايقتلاف«لضافألا

‹ةرمجمرمرعلاشيحلاكلذليهو«ةرمزلوأءادعللمهنمتردابف«اقب

‹هرمأغلابهللاوهللارمأباعيمجاولتقف«ةرثكيفودعلاواهلتقلءادعألااهتمدصف
ناسنإللةردقالذِإ‹مولعملالجألالامكتسالوموتحملاءاضقلالامتشالكلذو
امنإ«نوكرشملاهيلعهيرتفيامعالعولجهرمأبالإنوكسلاوتاكرحلاىلع

نانملاهللابمصتعملافنصملالاقو«نوكيفنكهللوقينأًائيشدارأاذإهرمأ

نمارعشءادهشلاماوقألاكعلوأيفناميلسنبرصيقنبنافلخنبهللادبع

:وهوليوطلا
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بئاوصنيلماعللاضقلاقوقح
ئرمألردقملاهللاىضقاذإ

ابظلاومذاهللاعقومهدابكأب
هلاودهاشيذلاىفريخلكاودارأ

ىغولاةموحيفلتقللواوربطصادق
مهعمجبىعرصءانهدلاىلعمهارت
هلاوعداماذِإارخفىغولايفمهل

اوفعودعوأاذإواوفوأاودعاواذإ
ىرثلاىلعىعرصهللاءاضقلاوضم
مهروحنتافهرملابترخندقل

مهءامدءاوهلاريطتبرشدقو

مناممهنمقالخألاتمعدقو

ىجحلاودماحملالهأمهكعلوأ

سلامرودصوناكمهنإالأ
هباولمأامشرعلاوذمهلدعأ

ةمحرعساونمحرلانممهيلع
(۱)

دشرمنبرصانمامالاةريس

بحاحكاذنعقالخألابجحيمو

بئاونلاهتتأهيصايصيفولو

بضاوقلاوانقلاهيفدهشميذل
بذاوكلانونظلااهنعمهنشتملو
بناجملانابجلاهاقوتاماذإ
بئاغوهامليصحنمهدصقو

بضاخوهوىرثلادنعاماين

بهاوممهنمسانللىشغتملسلايفو
بلاطويهنملاونغاولئسنِو
براوشادايجمهنمامدلاضوخت

بعاوكلانرحندقبويحلامك

بدامنهشحوللمهداسجأو
بئاصمولزيملميظعءزرو
بتارموامسرخفىلعلايفمهل
بسابسديبنیلاكشوأمهتوح

بغارهيفالححئرمالکل
بهاوريخهنإءازجريخو

اموەزقاناارقاعنبيفرحلايقوليفسلاديورن

:(رفاولارحبنم)

عومدلابيدوجنيعايالأ
اسيمخيكازلاملاعلايحونو

يفلزيمليقتنمكلايف
ولتيرافسألاىلعحربيملو

ملةحفص(۲۱)ةدايز(١١۱۸)ةطوطخملاةخسللايف()
.يسيقلاديجملادبعققحملااهبتأي

عوجهلابيطلِيغصتاالو

عوكرلاوأدوجسلاوأنآرقلا
عوجوبغسنمىشخيملو
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باتكنمخسنلمأنسيملو
موقنيبظعولسلجينإو
اربحتبطاخهتبطاخاذإ

نمأنسحبهلالاهاشغت

هارتيدانلايفناكاماذإ
موقنيبامويهافاماذإ

ايانملايديأنمەتلاغدقل

ًاعونقىتفشاعهانديفف
دلخنانجهللاهلدعأ
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عورشلانمصنالوراثأل
عوشخلانمنيلتمهبولق
عورفلابولوصألاباميلع
عومجلارضتحمنيباوفعو

عولطلاردبلاككيبأرمعل

عوقولايفتابئاصلاني

عونقلالجرلايفريخلالكو
عومشءاروحلکنماهب

يوذايثار«يراحصلارصيقنبنافلخنبهللادبعيرابلاهبربمصتعملالاق
جوزتهنأهتومببسو‹يوزنلاناضمرنبدوعسمخيشللناعيالاوىوقتلا

:(ليوطلانمرعشلا)هيفلاقف.هبحنیضقوهبرشيفامسهتقسفةريغصةريمأ

رحتلاىلعيدوجنيعايايأ
يذلاملاعلاوسيطنلاانربحىضم

یرولايفكمساككاينديفتشعدقل
هتاذةيوطتباطئرمالكف

ادہشانكرمالسإاللناكدقل

ساقيالمولعرحبو

ةمحرنميهللاهللانمهيلع

سلحيردصيفرمعلالوطلازامف
یضقنافقحابقلخلاهلهاضق

ةحسمبابرلانيعتحربالو

نكينإوابضعماكحألايفناكدقل

اللاىلعالوطوًادحبالعلايفامس

رمعلاةدميفنيعايىمأستالو

رحنمتالاپ«نیدلااحهله

رخفلاباضفلاوهفهقلاخ

رقولاوملعلاوملعلابالملاقوفي
ربقلايفبيغرحبلااذهلابامف

روزالوبوحامويسبتليملف

رفغلاووفعلاوناوضرلاوزوفلالإ
رطقلابحشلااهلحدقةبرتىلع

رحبلاکناكملعلایوتفلدانب

رمعلاهدمعساوملعوملحب
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رصحالودعبمالكرمعلاهتددعاماذإیهبقانم

رصعلاريفءاجيقتريخواريمتوسدقاتایئ

ذارکذیويوزنناسغنيدمحمنبهللادبع ملهحافكویحایصاهاتفا

يمجسانيعايواقوشبذبلقاي

اشلابتطاحأدقبئاصملايذه

اضقلاعقونمناكدق

یضقدقوناکسفنايىشختام

دمحملحجبهللادبعبئاصل

ارمشمهللاتاذيفشاعدق
ةلمحجيصايصلاهللاحتف

هلجألمولعلاسردنتداكدق

اهلذيوىدعلايفوطسيلازام
فقثمورمسسأندللكبو

ةرسحبهيلعادبأحنرهداي

دجامةمزععورلامويبهلو
اللايفناسحقلخيفشاعدق

ملسملدعتسلامالىسلاوهف

ةمحرةيربلابرنمهاشغت

أهداجأوهحيرضهللایقسف

اذإو

بئاصلارانایفاعمج

متقألاهلاکتدالبلاهجو

مثأيهتاذيفارهطمو

مرمرعماهللاکشیجلکيف

مدخمبئارضلايضام

ملظملاميهبلايفارديناكاذإ
مشمشغلکبرحلايفهنودنم

مرج.تدرأنإماهسلاوهو

منخلرخوهلدرايشو
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لضافلالماعلاماعلاایثاررصيقنبنافلخنبهللادبعهللريقفلاهللايمصتعملالاق

‹دالبلاهبهللاءاضأيذلانأشلاوةعفرلاوذنامعضرأبرينملاججارسلالماكلا

ترحبالتوهلناکوتححوبحباوبوهللهدمأ«دادمنبدمع

0
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هرينا رً

وهوتايربلايدابوتاريخلايلوهنإ«هتبقاعنسحناوضرلاوزوفلاىلإلعجو
:(ليوطلارحبلانمرعشلا)ريدقءاشيامىلع

ددعتىفاضقلابابسأثداوح
اعلالوةراثعاوبكندقسانلااهب
ادشرجشةبلىلعأبداشو

هتبجأانهونيبلابادشاماذإ
نإوارحسابئاداذهكفتاامف
ىجدلاقسغنمحبصلايدبتنأىلإ

يضقنتيهالفنازحأومومه
البلانماناهددقاممبكلذو
حداوفلانناذآتعمسامنو
ادهسمملسلاكاهنمتبدقل

افسأتانمسافنألاتعباتت
امعطمىرألاولجاملعرحبلاوه

اهلهأودالبللاسمشناكدقل

اهلهأبجونأنامغتداكو

هدقفلدالبلالكتيمعدقل

الملايفناكدقريرحتلاماعلاوه
هراهنباطخلالصفىفلازامف

سلجمردصيفساربنلاهنإالأ
انرھدثداوحنمانتمھددقل

ددجتيفهبیضقتاموينإف
دكنملانامزلايفوبكنماهل
ددرتلاناسحناحلأبهافوو

دمكمبئاونللبلقهيوأتب
ددزاهلتلقنجدلابابغلفقي

دوسألكهلدربنمقزمو
ددبملامامحلابىضقننحنالو
ددعتتملفمجبوننمو
دملجلكاهلتادشلبوذي
دوسباينأبىولبلانمبيصأ

دمحمتوهمالعأقيقحتل

دنعملامامحلاواسبثيللاوه

يدتهتقئالخلالكهباردبو

سلااهلهأنيابو

درومودصقريخلعولهنل
دجهتلايفلزياملةليليفو
دجسم.لحيناماتردبو

دبعتملادهازلايفىنعوىنض
ددوسدنعتکزلاعفألکاذک
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اضقلاىلعاربصنيدلامايأايالأ
ادلخمارهدشاعولئرمالکف

هبرلًاعيطمايندلايفشاعدقل
اظفاحمهلالایوقىلعاميقم

اعئاطكبرلردابًالفاغايف

يذللكاوقتبايندلانمدوزت

ازعلاوربصلاوهللادبعنوعلاكل
يتلاكدلاوراثآاعباتشعف

دمحمقارفيفسيمخست
ةماركهيفدولاضحعمميمح

هلامهللايفدولالهألدعأ

ىجحلاولوأاهاوررابخألاةحصل
ةمحربنيلاعلابرهاشفغت

الطهبئاحسلانوجتحربالو

دشرمنبرصانمامإلاةريس

ديؤملاىقتلانبادقفل
درحجملاماسحلاکفتحهاراصق

دغيفهيقالياميفهلىبوطف

دوزتلاريخهللاىوقتفكاري

دقوتمالملايفجارسدقفل

دتقملاباوصلايهواکلاساهل
دحلميفنربحيفهللاكل

ددوتلاىفهازجلاريخمتيقلو

ديلاومفلابءءاصحإلانعلكي
دكاثيدحلاصننمءاجا
ىدصلاةلغاهبيوريةكرابم

یدتختوحورندادمنبا

مامالااحدامرصيقنبنافلخنبهللادبع«ريدقلاهبرةمحرلريقفلالاقو

‹ةماركلارادهتانجحوبحبهنكسأو«همايأةداعسلابهللادمألماكلالضافلا

:ليوطلانم

ًاسماطلهو۴نكرحصو
احلبأفينجللانيدلاهبیسماو

ادهاحبةاغطلايفمقىروللامامإ

ةرينماسمشمالسإللتلزالف

انليديسةريجمهنمسنتالو
انبوشتمهنعرابخألاردصتمكو

ارعشلاقو

ىدهلاوةمامإلاناهربقرشأو

ىدعلاعالاروصنمكنإف
ادكومافتحمالظللتلازالو

یدستقلخةريجنممهلاقحسف

ادعوتاودعىفکيالعلابرو
اديشمامدقناكنإانعماجب
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هرینمتناكسماألابانلرودو

اهلهأبهاضقاماهيفهللایضق

ةمحرهللانموجرتاننكلو
هرمعلوطيفنمحرلاهلدمأ

العلاوزعلاورصنلايفيديسشعف
تلماكتنيبلاقحلاونيدلاكلب
تلواطتمانإلاهيفنمزاذك
اهلاعفىفةدومحمقلخهل
اقبلاولوحلاولوطلااذايكانلأس

الئوموافهكمالسإلللازالف
هموقلظعوبيدانلاىفهافاذإ

بناجلكنممالسإلامظتناهب
ههجوبوهزتتاقوألاتلازالف

5

اددهتينلباوبألاةقلغم

ادفلاتناكاهلهأنعاهتيلايف

ادشرمنبامامزالاانالومةرصنو

ادغەهتنجحوبحبهنكسسأو

ىدرلاوفتحلاوموللاوىسألاتيفك
اديغأحبصأديجلاوهتراضن

ىیدهلاودشرلاومايألابهيلايل
اددعتتنلءاصحإالاورصحلاىلع

ادمرسرهدلاةدميفهلاماود
یدتعاوراجيذللافتحلازالو

ادصلانمبولقلااولحجتدقكرمعل

اددبتلالضلالمشهبكلذك

اددحبرورسلالازالوالامج

نيرادلايفحلصأو‹انلامأتامملادنعققحوانلامعأتاحلاصلابمتخأ

نيبغاركتدابعيفانلعجاو‹نيبئاخاندرتالو«انلاعفأانلاوقأبنيزو«انلاوحأ

هتبثو«مامإالاانالومكلممدو‹نيمحارلامحرأايكتمحرباناعدبجتساو«
دلخو‹ماودلاىلعةروصنمهتلودلعجاو«مايألاويلايللاىدمقحلاىلع

هتالالدوقحلاىلعمهتبثوهتالوعيمجرصناو«ماوعألاونينسلارئاسيفهكلم
هلآوملسوهيلعهللاىلصدمحمقحب«هتايآوباتكلابنيدتقممهايإوانلعجاو

.)هتایرذوهبحصو

.فصنوةحفصرادقمعبققحملااهدرويملةديصق(١١۸١)ةطوطخملايف(١)
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هزوجرا

ةيضرملاةريسلاهذهتم

رصعلاتقودنعءانالثلاموي

مرنسنيرشعاو

لامشتوتاةر
لالجلاوذهيلعهللالص

بئاکرلاهٹحبتحبسام

ةيربلايرابهللانوعب

رصحلاواهمتختقوناكذإ

مركتلاوءالآلاولضفلايذ
۱(فلخريغمولاحيحصىلع

ملظلارونوراتخملادمحم

لالادنعباحصألاكلذك

بئاحسلااهبرلتحبسامو
رصيقنباقلاخاهللادنع

ىوقألاوهورابجلاهناحبس
راتخملاىفطصملايبنلاىلعيرابلادمحدعبةالصلامث
راكوألايفرايطألاتحانامراهطألاهلآو

روفلاىلع«ةينعملاةريسلاوةيضرملاةقيرطلاهذهيفرظانلااهيأحماسورذعا

سمتلمرذعلاف‹اهتريرقاهربيفتردابواهتعنصدقثحلاىلعواهتفلأ

رسيلاهللالأسنو.ةلغتشمايندلابابسأبراكفألاوةلجعلاةياغىلعكلذنأل
باتكلاكلذلعئطبلايفرذعلامكلأسنو‹هناحبسيطعملاينغلاوهو«ةناعإلاو
«متتساىتحهلغشيفانکنكلوةدحاوةعاسهنعانلفغامانأعلطملاىلاعتهللاو
لوحالوهتاكربوهللةمحرومكيلعمالسلاو0

رخأوملاعيبرنملايلرشعودشرماتامءارهزلاةعمحابف

رخفملکىلعولعينمةرجهلةجحنيسمخدعبفلأوعستو

رفنخسلاباحسلاىفدعونحاموقرابحالامهللاهالصهيلع

هللاىلصوًانطابوًارهاظىلاعتهللدمحلاوباهولاكلملاهللانوعبباتكلامت

رفعمرکلانمو

هبحصو

.م٩ويامرهش١۱-ه۰۵۰۱ماعمرحملانم۲)۱(
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سرهفلا

يشولبلاميهاربإ.دعجارملاةمدقم

يسيقلاديجملادبعققحملاةمدقم
هللاهمحردشرمنبرصانلداعلامامإلاةريسهذه

اهیفیرجاموةروكذملالخنةدلبربخ

رومألانماهيفىرجاموىوزنةدلبلامامإلاريسربخ
حنجيغلاىلإوحالصلالاحنعلاحنموحتمةدلبحاتتفاربخ

نآشلادمسىلإاهنععجروبرحريغنماهذخأ
ناشلادمسحاتتفاربخ

الهبةدلبحاتتفاربخ

حنمةدلبلوخدربخ
ةرهاظلاىلعدشيورنبسيمخةريسربخ
يبغلاىلعمامإلاانالومةريسربخ

تاينقملاىلعمامإلاانالومةريسريخ

الهبةدلبحاتتفاريخ

لئامسىلعمامالاةريسربخ

یولهیرقحاتتفاربخ

يريمعلاناطلسنبنانسنبعنامريمآلالتقربخ
ريصلاةيرقحاتتفاربخ

ايدهیرقحاتتفاريخ

راحصىلعيلاولاريسربخ

تايرقةدلبحاتتفاربخ  هزوجرا 
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