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روا
مو

٠هللاانادهنأالوليدتهنلانكامواذهلانادهيذلاهللدمحلا

هتلاسرلهراتخانمريخدمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاو

ٰیدتهاوهدعبءاجنملکومهيعياتوهبحصوهلآٰىلعو٠هايتجاو

نمملسملکلهتفرعمنمدبالامهيفتعمجبیتکاذهفدعبامآ
همدقأكلذل٠يضابألاخيراتلاوهوالاءيمالسإلاخيراتلاماسقأ

هللاو٠هنميفخاملكىلعفوقولايفنيبغارلاكئلوألةمدقمب

انتدنفأالميوءلوبقلاواضرلاعضوممهسوفننمهعضينأوجرأ

٠نيملاعلابرهللدمحلاو٠ٍَلوسرلاةيحموفاصتالابمهايإو



ن

بتاتكلاهمدقم
$0000

هلييذتوءةيضابالاخيراتنمرصتخملااذهعضوىلايناعد

سانلانماريثكنأاهنم:بابسأةلمجةيفالخلالئاسملاضعبنايبب

ةصملظعلانمهلهأهيلعامعم«اًئيشبهذملااذهنعفرعيال

يفالهجهدعينكلوهنعائيشملعيدقضعبلاو٠ةدلاخلاةخبراتلا

مالسالانعنيقراملا(ةيرفسالاوةيدجنلاوةقرازالا)جراوخلاةلمج

مهتحاباك‹باوصلاةداجنعديعبلامهططشو«نيدلايفمهولغي
ةمامإلامهلاطياومهلافطأومهئاسنيبسومهءامدونیدحوملالاومأ

`اهطورشترفوتولوىمظعلا

ءىصظعلاةمامإلانوبجويفهلكاذهنمنوءربتيةيضابألاو

كلذكوءاقلطممهلافطأومهئاسنيبسونيدحوملالاومآنومرحيو
ءىرمامدلحيال»هلوقيفريعيبنلاهانثتساامالإمارحمهؤامد

لتقوناصحادعبانزو«ناميادعبرفک:ثالثیدحابالإملسم
زييمتلابجيوملعلاذئنيحبجيف٠«قحلابالإهللامرحيتلاسفنلا
فثئاوطلالدعأمهنيذلاةيضابألانيبونيلاضلاءالؤهنيب
ضعبلاىرناذكهو٠طيرفتالومهدقتعميفطارفإالذاءةيمالسإلا

افالخنيقيرفلانيبنألاضيألطاباذهو«هيردقةلزتعممهربتعي
ةيضابألانافءديعلالاعفأقلخوردقلاوءاضقلاةلأسمهمهأءاريبك

ومهالو‹هلاعفألدبعلاقلخبنولوقيالبابلااذهيفةيرعشألاك



الاهيفدبعللسيلو‹هللقولخموهوالانوكلايفءيشنمنإو

نابنيلئاقلاةنجرملانمالوءالؤهنماوسىلمهفءرايتخالاوبسكلا

نعةلمجلاهذههتفكو«ةنجلالخدهللاالإهلإاللاقاذإناسنالا

كيلعصقأةلزتعملاركذىلعو٠ةعيرشلايفةلصفملافيلاكتلاعيمج
وهويكلاماهقفلابتكنمروهشمباتکيفترطسةبيرغةياكح
«سماخلاءْزِجلانم١۱۷٠ةفيحصىشرخلاىلعىودعلاةيشاح»
ركذنأدعب٠تاداهشلالئاسمضعبيتعجارملاحاهيلعتفقو

:لاقخلالبقتالوألبقتيجراخلاويردقلاكعدتيملاتاداهشفلولا

نينكاسلاةلزتعملانملجرنادوسلايتامهنآهبقثوينمينربخأ

هللاینصحتمٹ‹رامحسأرىلالوحتهسأراودجوف«ةبرجةريزجب

هيقفملاعىلاهللابرظنا٠ميجرلاناطيشلانمهبنوعتوءهبضغنم
نيبةيهاولاةياكحلاهذهلثمريطستيهباتكهيوشتىلعارجتفيك
اصيحمتاهصحمينأنودبهلليقلوقدرجمباهقدصدقو«هيتفد

نمهيقفهنآىلاهبنتينأنودبو٠حيحصلاقطنملاهلبقيايلقع
دمحمةمأنععوفرمخسملانأاولهجيالنأبجينيذلاءاهقفلا

خيشلانأرهاظلاو٠ممالارئاسنعاهلازييمتومهلاماركا

ةيرعشالاادعنملكفءةيضابالاوةلزتعملانيبقرفيالنممفلؤملا
ةفرعمىلعنيدمأجلاءاملعلانمقيرفرظنوهرظنيفيلزتعموه
نأعقاولاو٠عامسلابومسالايالاهاوسنوفرعيالهنيعيبهذم

عيرلاوحنوءةيضابأمهبلغأ-سنوتلةعباتلا ةبرجةريزجناكس
راوجلانسحةهجنممارياملضفأىلعمهو«ةيكلامسمخلاوأ



س٤

مهتریزجيفامةلدايموةكرتشملامهحلاصمةمدخىلعقافتالاو

يشفضعبلامهضعبىلعافطعسانلادشأمهارتو٠عفانملانم

`ىنغلاوهفرلاليبسيفاهبنوروهشممهوءةبرغلا

اتاتبنیملسملانیبنمفالخلالوزينآيبلقلكنمدیرينآاهنمو

همسجيفلقالاىلعالوهجمنوكيالنكلوىقبيوأءفيوفطلتيوأ

نيصحلازجاحلاامئادملعتامكوهو٠ةعاشيواحبقهديزيولهجلا

ملؤملانلهناو٠ةايحلاهذهنمءيشلكيفناسنالاوةقيقحلانس

ءايدألاونيروهشملاءاملعلانماريثكتسلاجينا:لوقانأ

ءالثمهقفلامهتيدحعوضومنوكينأفداصيدقوءنيفورعملا

لاوقألوحالامهراوحروديالنكلونورواحتيمهارتف

ءمالكلاملعتاهمأيفالأةلزتعملانوركذيالو٠ةعبرالابهاذملا

اماريثكو٠اقلطمينفابألابهذملاركذمهتنسلاىلعيرجيالو

ىلابدأوفطلبمهرظنلاتافلاءاذكواذكةيضابألادنعو:مهللوقأ

كبواجيدقو٠ةلماجمولويمالسالاهقفلانمهلاوقأرابتعاموزل
اذهىلعلاحلارركتنا٠ةيحطسلاةاراجملابالارسفيالامبمهدحأ

كاجمعدتالةلالدانلديمدقتاموحنبضيرعتلانممغرلابلاونملا

ماتلهجىلعاونوكينأاما«مهلاحولخيالموقلانأىلعكشلل

يفثحبلابنجتىلعنيروبجممهسفنآنودجيثيحببهذملااذهب

ةبسنلاباصوصخروفغمريغبيعلهجلاو‹هيفريصقتلاوأهلاوقأ

يفزكرمتامعائشانكلذنوكينأاماو٠ةمالايفةزرابلاةقبطلل



9

بشهاذملاريغيمسربهذمنيملسمللدجويالهنأنممهسوفن
ناو‹نيشملافقوملاكلذمهريغنمنوفقيمهلعجاماذهوءةعبرألا

ةلقوهيهذملمهمارتحامدعنممهسيلجرطاخجرحيامهيفناك

فلاخميأهيلعمهرقيالداقتعاوهفهيفامعمو٠هبثارتكالا

نمنيملسملاضعيلاحغليدحيأىلارظنا٠ةعيبرألابهاذملل

مهدجتكنافةيضابألاءاملعىلارظنلالقنامث,يبهذملابصعتلا
لهآنممهيفلاخملاوقأنوريتعيمهناف.ةهجلاهذهنمالاحنسحأ

يملاسلامامالالاق.مهفيلآتيفاهنوقوسيو«رابتعالالكةلبقلا
:هللاهةمحر

فالسألابتكيفدجتملامفالخلاولوألاقامبذو

فلأرشعةعبرأوحنىلعةلمتشملاةيهقفلاهتزوجرأيفكلذو
مهبتكأرقينمف٠مالكلاوألوصألاوأهقفلاملعيفكلذءاوسءتيب

٠ةضفنحلاوةيعفاشلاوةيكلاملاهلاقاممريثكيافراعاهنمرهظي

مهيلابسنيامنيفءمهيفلاخملاوقأءازاةيضابالاهيلعاماذه

تيآرامدعبفصولااذههيلابسنينآبقحأنموءبصعتلانم
كلذتيثتةلدأمهلنأوةيجانلاةقرفلامهنوكءاعدامعن٠تعمسو

نيعيسلاوثالثلاقرفلانمةقرفنمامءاعدالااذهنأالإ٠قحوه

اميفةمايقلامويمهنيبلصفيهناحبسهللاو٠هيعدتوالإةيمالسإلا
نسمةمهملاةيمالسالاقرفلانيباملكًارقنلف٠نوفلتخيهيفاوناك
ءكلانهاميراركتلاوةنورملابسنأتستو‹كلذانسوفنفلأتلقورفلا



ت

ةعلاطملالضفبلحمضاولازاميرو«الوهمناكامنوهيف
المعدحاوبهذمىلعمهلكاوحبصيوةجيتنلارهظتف٠فاصنالاو

ناكىتمقرفلاهذهديحوتيفةبوعصلانمءيشالوءاداقتعاو

ثصبلايفنانعلاقلطمارحركفلاناكو«ةقيقحلابلطلكلادئار
ءناكملافرظونامزلافرظاهيفهدهزيالوبصعتلاهديقيالاهنع

ةيرحوبلقلاةراهطوةينلاةمالسونادجولاالاسفنلاىلعرطيسيالو
ءاعويأهينعيالاهدجوىنأاهطقتلبنمّؤملاةلاضةمكحلاف٠ريمضلا

لوعموهاذهناکاذا۰هيفاهبرفظناکميأالوءهنمتجرخ

يفاليلقالمعالابولطملانيبومهنيبىرأتسلفنيملسملاءالقع
يمالسإلاخيراتلاةساردررقتنأذئنيحبجاولانمو«ريسيلهاست
ةريسىلعنوفقيفهريغوالثمةيضابألاخيراتكنيمالتلللوهجملا
ءافلخلاةريسىلعمهفوقوكةقراشملاوةبراغملانيلداعلامهتما

ةقجالسلاكمهدعبنمونييسابعلاونييومالاكولملاونيدشارلا

سلدنالاكولمنممهريغونيينامثعلاونييمطافلاونييبويالاو

ءيمالسإلاخيراتلابناوجباملمذيملتلاًاشنيفءقرشملاوبرغملاو
ءكئلوألقتسملاهركفيردقىفءنيرئاجلاونيلداعلاكولملاريسباماع

نوكينأبهسفندهجيوناسحالاولدعلانمهباوفصتاامبرسيو
ضبقنيو٠هتايحراوطأعيمجيفةليضفلابافصتمهلامعأيفالداع

ةصيقنلكبنجتيوهيفدهزيوروجلاتقميومهملظوءالؤهنم

همكحو«نازيملدعأوههدويقنمقلطأاذإلقعلانازيمو٠هنيشت

مالسإلانيدو‹مكحقدصأوههللابناميالاءوضىلعهبذخآاذإ



۷

لثملفةحيحصلاهروصهيفةعبطنملاهتآرموهماعلاهنيراتودحاو

٠لماعلالمعبلويعادلاعدیلفاذه

مث4ةلاسركباتكلااذهثلثنماييرقتعمجتنكينااهنمو

اديفماييتكعضأنأءاقدصالاضعيىلابغركلذنمتقودعب

ءبغرامىلاهتیاجايفسابنمرآملفءعوضوملاسفنيفارصتخم
هتفاضاىلاةجاحلاتسمامهيلاتفضأوالوأهتعمجامتروحف

امذإ٠ماتلاراصتخالاايخوتمءهارتسيذلابولسألاىلعهتقسنو

كنمهتفرعمبغرباملوآيفبحريهنآهيلعظحالبوالإدحأنم

نمءىراقلاهدىفتسىساماذهو«ةينىدلاكتادقتعموةىخدراتلاكتابح

٠٠٠ەهتاداقتعاوةيضابألاخيراتيصتخياميفباتكلااذه

هذهمتننأهلهأللضفلابفارتعالاوةءورملانلهناواذه

ذاتسألاويندملاقيفوتدمحأناتسألانملكنأشبهيوتتلابةمدقملا

قحاوطمغيملذايماليجلانمحرلادبعخيشلاوكاعكلانامثع

رئازجلابمهتلودنأشباوهونلب«(ةيضابأمهو)نييمتسرلا
لدعلاويقرلاونارمعلانمهيلعتناكاموءةعساولااهتاكلتممو

دازدقلوالاوءنيدشارلاءافلخلادهعيهيشلالكهيبشلالماشلا

اميدقاوناكامنيأمهنطاوموةيضابالابفيرعتللدرطتسافكلذنع
ةهج:نيتهجنمليزجلاءانثلاهيلعنوقحتسيلمعوهو٠اثيدحو
ةهجو«رثأوركذنمخيراتلايفمهلاموسانلاءالؤهلمهفاصنا



س۸

يذلاعصانلايقنلامهخيراتلهجينممريفغلامجلاىلإمهبفيرعتلا

٠رهازلايمالسالاخيراتلادقعلممتمءزجوه

ديسلاناتسالانملكركشلاودمحلاقاقحتسايفمهنودسيلو

نمامهتلكاشىلعنموديعسنيمأذاتسألاوبيطخلانيدلابحم

نودمعتيفنادجولانورباكيالوقحلانومتكيالنيذلانيفصنملا
اسيئدلاريخلعيمجلاهللاقفو٠قئاقحلاسمطوقوقحلامضه

٠ريصنلامعنٰوىلوملامعن‹قيفوتلايلوهنإ«نيدلاو

PSST



س۹

ةيضايالاخيراترصتخمةمدقم
ةيناثلاةعيطلل

نذإلانماعنامرآمل‹ءالضفلانمليلقريغعمجةبغرلةياجإ
يذلارصتخملاكلذءةيناثلاةرملل(ةيضابألاخيراترصتخم)عبطب

مالساإلاخيراتةساردىلاوةيمالسإلابهاذملاديحوتىلاوعدي
لهآنيبتافالخنمكلانهامسرادلافرعييكل«ةيفاوةسارد

اذهو٠اهنيوهتوأاهتلازإىلعنوحلصملانوسرادلالمعيفةلبقلا

ادييأتواناسحتساىقاليذلارصتخنملااذهعضونمهتدصقام

نضطولالخادضوعلاوضرغلانعنيدرجملانيركفملانمنيقداص

نيملسملاةملكعمجوبهاذملاديحوتىلعنولماعلامهو٠هجراخو

مامآايوقاعردواعينمادساوفقيلءمهحاجنومهحالصهيفامىلع
نوعسنىذلا,نبىرقلاةساسلاتامجهو.نيرشيملاتاراغ

ةداعتسانيبومهنيبةلوليحلاوءنيملسملافاعضايفثيثحلايعسلا

نأفسآلاوىسألابجوييذلانكلو٠مهزعرباغومهدجمفلاس

هولباقوههجويفاوراث‹هوعجشيوهوذبحينألديلضافألاضعي
اعوفدممهتمنيريثكلهنمانسنهفلّؤمءادهإمغرءبجيامريقي

٠هدوصقمنومهفيو.هدوهجمنوردقیسمهنأيفنظلانسحب
دضةرهاظمةماقإىلعءاطسبلاضعبداورغاوءهنظاوبیخمهنكلو

ةقىقحلاو٠٠ةنتفثدحأوةياحصلارفكهنأىوعدبم۹١۱۹۳هفلؤم

ءفلؤومللبستينأحصيلييقلااذهنمءيشياباتكلابسيلنا



سا١٠

اهلسرآضايآنياهللادبعمامالانمةلاسروههيفدرويذلاامنإو

ركذاهيفءاجناورمنيكلملادبعةفيلخلاىلاةظعوموةحيصنك

نماریبکاروهمجضرتملنامثعاندیسنعتردصءایشأ

رثأتيملوخيراتلابتكنمريثكيفتركذدقو٠نيعباتلاوةباحصلا

نموهو«نامثعىلااعيمجانمایسنبرقهنأعمناورمنبااهنم

شطبهنأانيلالقنيملو٠٠مالسالاماكحأبنيعباتلاءاهقفملعأ

هلامعةطساوبوةرشابممهبشطبنمةرثكىلعضابأنباب
٠ةرهاظملاكلتمايقنمنوفصنملابرغتسادقو٠هلاثمأوجاجحلاك
ءفلؤملااهبلايمرييتلاةماعلاةحلصملادضتماقعقاولايفاهنال
وهامكالمعوالوقدحاوبهذميفةيمالسإلاةديقعلاعمجيهو

اهبنيزعوملانافاذهنعالضفو٠ىلوألاةعبطلاةمدقميفحضاو

اهبوجوىلعاعمجمةينيداضورفواماكحأكلانهنأاديجنوملعي
اهلجألاوكرحيملوانلعاهبفختسيواراهجكهتنتالمعوأاكرت
امھهرکذلرجةيخيراتةياورلاودعقواوماقدقمهامنيب«انكاس

عمجملانيدلاناكرأنمتسيليهو٠رثكأالولقأالثيدحلاقايس
رهجلاورشنلاةيرحيفةعبتملاةماعلاةدعاقلانامث٠اهيوجوىلع

هذهقلخيفاهبلمعلافلختدقناكمونامزلكيفدئاقعلاب
الصاأاضيأكانهنأاهبنومئاقلايسنوءالجخمافلختةرهاظلمل

اذهو٠بهذمىلعبهذمبضرتعيالهنأوهوءاهقفلادنعهبالومعم
سابلةيخيراتلاةيحانلاهذهانسيلااذاامةروصيفمهلهلوقن
انههلوقاامدجأالوءكلذكسيلفعقاولاامأ٠ةيبهذمةديقع



:رعاشلالوقريغيلستلل

بهذملواحيامیفءیرمالکلهریغسانلایریجهنىلعریسآ

دقننماوملسلأذءاذهانرعاشهيلايمريامباولمعمهتيلايو
رشيانلکفلاحلكىلعو٠هريغيفوعوضوملااذهيفنيدقانلا
هللامهصخنلةمصعلاوءبيصيوهلامعأيفءىطخيرشبلاو

٠ةمصعلاب

يفوريكأمجحيفرصتخلملااذهعبطداعينآيلمآناکدق

ةككىترملايلاوحأوةصاخلايفورظنكلو4عسوأثاحيأوتاظحالم

ملاهنأامكءكلذنمءيشييلحمستملهفرصونامزلاتاسكاعمي

مايآذنميتايحتايرجمنعتايلوحوأتايمويعضوبيلحمست
م۱۹۱۹وهوءاضقلابهيفتيلتباماعلوأنملقألاىلعوأءيتسارد
رئاسلالثملاهلمحياموهعقاولارمالانكلوءيلاحلاانماعىلإ

دوبةماهءايشأهسفنيفناسنانممكوءريخمريغريسمايندلا

قئاوعلاهقوعتوعناوملاهعنمتفءيحوهواهنيودتدلخيواهبرهجينأ

نماهلناکامةدهاشمنممرحیف٠هدعبرشنتوأهعمربقتوتوميف

مهتافلۇمظىراقتبنولفحينيذلانمتنكولواذه٠٠عمتجملايفرثألا
برعأدقويقيرفالالامشلاتاقبطفلتخمنماهنمتارشعتليقل

اضرلاوفيلآتلااذهلمهناسحتسانعرارحألاوءايدألانمريثكيل

راربآلانريحلصملانيعأيفقورتةيماستاياغنمهيفءاجامع



ت

مهناجهتسايلاودکأامكباجعإوريدقتلحممهسفنأنملحتو
ءالؤمهةمدقميفو«زازئمشالاوطخسلانيعبهورظننيذلافقوم

رحلاميعزلاسييكلاناتسالاوههیزنيقتميظعءالضفلا

يفتكأسةميقةلاسرهنمينتءاجدقفءهللاهمحريبيلقلانيدلاييحم

فيكبچعتيوركفملاناسنالاملعيل٠ةمدقملاهذهبلصيفاهجردب
عوضومودحاوءيشيفمهماهفأضراعتتوسانلاءارآفلتخت

:رعاشلالوقيفسمشلاكةحضاومهرعاشمىلجتتلكلذءدحاو

ايواسملايديتطخسلانيعنأامكةليلكبيعلكنعاضرلانيعو

سانلااضرنأبهيفءارمالاميلستملسيولقاعلانقويانهو
:لىقاموهوقدصلالوقلانأوكردتالةياغ

ارمبیعلكنمهنآولوملاسسانلانسلآنمدحأامو

ينيبقبسيمليذلالجرلااذهنمةيتآلاةلاسرلاصنيخأكيلاو

:اهدورولبقفراعتوأعامتجايأهنيبو

عييرلاويأءلئاضفلاوتالامكلاردصملمكألاناتسألاةحامس
مكیلعمالسلا٠هلضفوهملعيانعتمأوهللأهاقیأينورابلانامیلس

۰هتاکرىوهللاةمحرو

ام٠ءاجرلاولمالاميظعوءانثلانسحكيلعانلددقفدعباما

امأو٠ىرابلامالقأقلخلاةنسلاوءقلخلاةنسلانمفكيلعءانثلا



- ۱۳

ميقلاكياتكيفىلجتامةجيتنامهفكيلعقلعملالمألاوكيفءاجرلا
عمتجملاحالصايفةيماسءارآنم«ةيضابالاخيراترصتخم»
٠ميوقلاجهنملانعهلوحتوهككفتبابساىلعءاضقلاؤءيمالسالا

انلعجتاهيلالوصولاىلايمرتيتلاكلامآواهتحرشيتلاكءارآف
لمؤنو‹ةصلاخلاةحيصنلابكيلاطتوءةوخألاديانهنمكيلادمث

ريخهيفامونيملسملاةعامجبربلاوىوقتلاىلعانعمنواعتلاكنم
٠هللاةمحرومكيلعمالسلاوعيمجلا

عادتجإالاوةسايسلايفةديدعلافيئاصتلايذعاريهجيداماذه

`ةمهازنلابهفرعنملكهلفرتعييذلاءيبيلقلانيدلايبحمديسلا

ملاعللوسنوتهنطولقيمعلاصالخالاواياندلانععفرتلاو
هركذعفترايذلاوءهتمدخليبسيفابنرغتاميذلايمالسالا

ميركلادبعميظعلاريمالاكءلمعلايفهئالمزنعلقيالاعافتراهيف
ءيميهاربالاوينيسحلاةماهشلاوةحامسلاباحصأوءيباطخلا

معييذلاهللاوف٠يسونسلاوينورابلاويبلاعثلانيموحرملاو

يريمضهنكيامعريبعتقدصأربعتليبيلقلاةلاسرنأرهجلاورسلا
ل5ىلعثحلاوءنيملسملاحالصهيفامىلايعسلاوريخلانم

:نكلو٠نييلعىلعأىلامهعفرتةليضف

دربامالإهللاییأبوهانميطعبنأءرملاددرد



٤

:لاقنمقدصو

يلامنهغلبمنودرصقيورومأىلاقوتتيسفنرا

يلاعفينغلبياليلامولخيبينعواطتاليسفنف

يديأىلعددؤسلاوةعفرلامالسالاحنمينألهتيأهللاىلاف

رقفلانوشخيالو«مئالةمولقحلايفنوفاخيالءايوقأنيحلصم
ظفحو«نيدلازازعإلبيسيفتوملانوباهبالو‹مئادلامهقافناب

ةديعسةبيطةايحاويحيلءنيملسملاةملكعمجونطولانايك
ءقاقشلاولهجلاورقفلانمةملاسةايحءقافولاوءانهلااهدوسب

يلعملسومهللالصو٠ريدقءاشياذامهعمجىلعهإ
ةداعسلاهيفامىلإرشيلادئاقريثملاجارسلاريذثلاريشبلادمحم

٠ريفلاو



س١۱

دمتمظعالالوسرلا
|لسوهيلعهللاىلص||[سہ

ةالصلاهيلعدمحمانديسهقلخعيمجىلإهلوسروهللايبندلو
اشابدومحميكلفلاملاعلاهققحاميسحم١٠٠ةنسمالسلاو

بهوتنبةنمآمالابسنلايشرقامهنملكنيميركنيوبأنميرصلا
نبمشاهتیبنم(بلطملادبعنبهللاديع)بالاوبالكنبةرهزنم
مالسلاهيلعًاشنو٠شيرقيفوبرعلايفتيبفرشأفانمدبع
اماهلا اهلثمنيئشانلايفدهعيملةحلاصةأشنهدجةلافكتحت

غلبالو«نيوبالاميتيشاعو-هتوبنلاصاهراواقيفوتوهللانم
دليوختنبةجيدخةديسلابجوزتنيرشعواسمخرمعلانم
نسحأاهلارشاعميقيفةنسنيعيرأكاذذأاهرمعناكوةيشرقلا

سمخدعباهنعهللايضرتتامنأىلاطقاهريغجوزتيملةرشع
مراكموءافوللىلعأالاثماهيفتناكاهبهئانبنمةنسنيرشعو
فيكلمأتف٠اهتاقلعتموةيجوزلاقوقحلاعيمجبمايقلاو٠قالخألا
تاباشلاءاسنلانماهريغىلإهسفنحمطتملمالسلاهيلعهنأ

نموروثيوروفيبابشلامداهيفيتلانسلاكلتيفوهوتاليمجلا
ملعتانهنمو٠نهيفةبغرلاىلالامجلاوةوقلايلوألمحينأهنأش
اهنايبلىدصتةماعةماهمكحلالإنكيملكلذدعباهريغبهجاوزنأ
اعفد,رصعلااذهيفنيققحملارابكنمةعامجاهتيعورشمةلعو
دقو٠نيللضملاداقنلاضعبونوقرشتسملااهركذيالاطتاهبشل
دحأكلذلبقبرعلانمهركذيملونيعيرألاسأرىلعهتلاسرنلعأ
فصتااملارظنرابكالاولالجالانيعبالإهيلانورظنياوناكالوءوسب
قدصلااهتعيلطىفوةمجلالئاضفلاوةديمحلاتافصلانمهب
ىتحهلامعأوهلاوقأعيمجيفامهراثآسانلادهاشيناتللاةنامالاو



۱٦۱-

لاملهومس

٠اویهلظشبلناکولوهلقیمةرااا

دحىلاىذالايفاوغلابونونجلاورحسلابهوتعنوهوبذككلذدنع
تاروصتقوفتةيحورةوقباديؤمنكيملنمهلمحتىلعىوقيال

اظوحلمنكيملنمهيلعربصامىلعربصينألاحمو٠رشبلا

هلليثمالتابثوهبمهلدهعالنيقيبةعونتملامهليقارعبثرتكمريغ
ادملاونملااذهىلعمادوبيذكتلاوتنعلانميقاليامهللابستحم

يفهلنذآنممهنمف4قاهرالاوىذألانممهقحلياممميظعفوخ

ىلعًارباصابستحمةكمييقبنممهنموكلذلةشبحلاىلاةرجلا

مهبولقتلجوهللاركذونيذلامهوهدحوهللةينلاصلخاوهبلق
قيدصلاكمهبرىلعواناميامهتدازهتايآمهيلعتيلتاذاو

افمهبومومسمناوناتپةيلصيف٠قيدصلاركبوبا
هودهاعامباوفووهورصتونويندملاهاوآف٠ةبيجعقراوخهقيرط
ماقفةوقلاوةدشلالامعتساباهتيامحلرمأو۰ةوعدلابرهجوهيلع

٠نينحوحتفلاو٠بازحالاو٠دحأو٠ردب:اهنمتاوزغوايارسب
هغالباونيدلارشنوةوعدلاةيامحهيلاتعدامم٠اهريغوكوبتو
قيفرلاىلإمالسلاوةالصلاهيلعلقتناامف٠نيملاعلاىلإ

ي

هللاريغدوبعمةريزجلاهبشيفقبيملىتح(م١1۳ةنس)ه١٠ةنس



ب۱۷

هنعهللايضرركبيبآةفالخ

فالخدعبهايانيملسملاباختنابرثالاىلعقيدصلاهفلخمث
ىلعمهرارقاوسانلاتيبثتيفىربكلاديلاقيدصللناكو٠طيسب
كلذومالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاتوملاح٠ةيعيبطلاةلاحلا
جاهیتحءبذكمنموهنومبقدصمنمفلاقلاوليقلامهنيبرثكنيح
ىلوتسايذلاعلهلاةدشنمومهباصأاملوهنماوجاموسانلا
لوسرالادمحمهللالوقبركبوبقطنامف٠مهبولقىلع
نمو‹مكباقعأىلعمتبلقنالتقوأتامنّئفألسرلاهلبقنمتلخدق
ىتحهللايزجيسوائيشهللارضينلفهيبقعىلحبلقني
ىلاتباسناىولسومهسوفنىلاتيرستةديدجحوربسانلارعش
مهباصأامطرقنمیلتتةيآاهنأنوردیالكلذلبقمهناكفءمهتدئفا
عمطمالهنیقیوركبيبأنامياةوقفةبارغالو٠لوهذلاوعزفلانم
ركبيبأناميانزوول»مالسلاهيلعيبنلاهيفلاقدقوهريغلامهيف
هدحوهيلاوىیصحتالةريثكهلئاضفو«هحجرلةمألاهذهنامیاب

ةيعرشلارماوألانمصلمتلابرعيبنلاتومدعبمهسوفن
رطخمظعونيملسملاىوقتراخلهالولوءاهذيفنتنمعانتمالاو
لبعماطلكنينمّؤملايفعمطومهؤالبدتشاونيئبنتملاونيدترملا
رصقىلعركبوبأف‹مالسلاهيلعلوسرلاهديشاملكراهناامير
:ايئاهناهناكرأدطووةيمالسالاةلودلامئاعدتبثيذلاىله.هتدم
اهبلهتسايتلاهنعهللايضرهتبطخسوفنلايفعقوأولمجأامو

ءسانلااهيأ»اهصنكيلاو٠نوميملاهدهعلاروتسدتناكفهتفالخ
ناوينونيعأفتنسحأناف٠مكريخبتسلومكيلعتيلودقينا

مكيففيعضلاوةنايخبذكلاوةنامأقدصلا٠ينوموقفتفدص
هنمذخآیتحفیعضمكيفيوقلاوهقحهلذخآىتحيدنعيوق
الاموقهعديالهناف,داهجلامكنمدحأعديال٠هللاءاشنأقحلا

ةعاطالفهتيصعنافمكيفهللاتعطأامينوعيطأو٠لذلابهللامهبرض

ةيضابالاخيرات*۲م



س۱۸

>قورافلاىلاةفالخلايدهعةافولاهترضحالو٠ھه|«مكيلعيل

۰هتومدنعهنعةيضارةدحاوةملكةيمالسالاةمألاو

هنعهللايضرباطخلانبرمعةفالخ

دیزماللدعنمبجيامكوبجياميهيفلسرثاىفتقاف,مالسالايف
رمالايفةروكشمةدشوريظنلاعطقنمايندلايفدهزوديزتسملهدعب

تالوصةقفوملاهبورحيفلاجولاصو«ركنملانعيهنلاوفورعملاب
ناطلسلعضختوةريابجلااهتمظعلرختتناكاشورعتلزلز

نمالكةيضاملاهتميزعبحتففنييالملابدعتممأاهيلعنيسلاجلا

هداوقديىلعاهريغورصمونيطسلفوماشلاوسرافوقارعلا

شيعدغرأيفسانلاامنيبوريظنهلقبسيملاميظنتةيمالسالا
 راظتناريغىلع هنعطذأهفطعوهتقفشوهلدعبنيعتمتمهانهأو

يلاوملاةرماؤمبةبعشنبةريغملامالغزوريفيسوجملاوبا
افوسامهيلعايكبماديهشتامفهتاحوتفبمهكلاممرمعخودنيذلا
ةنسكلذوةيهبلاةيهازلاهمايأوةيضرملاهتريسىلعوهرثآمىلع

ءهنعهللايضرفوعنبنمحرلادبعاومكحفىروشمهنيباهلعج
ىلعهرايتخاعقوماعلاركفلاضبنلسجوناحتماورابتخادعبو
٠يومالانافعنينامثع

يومألانافعنبنامثعةفالخ

نينسصمحرلادبعقيرطنعةمالاباختنابنامثعةفالخلایلوت
كلسف٠تملعامكاهيلانيحشرملافرطنمكلذهلضوفملافوع



س۱۹

اقرشتاحوتفلاهدهعىفتعستاو,رهدلانماحدرهفالسالييس

ماشلاىلعهيلاوديىلعيمالسالوطسألوأثدحأوءالامشوابرغو
اراصتنارصتناولوطسالااذهلتاقونايفسيبأنبةيواعم
هدعبعيوبو(م١٥1ةنس)ھه٢٠ماعلتقدقو٠ءادعالاىلعاميظع
۰بلاطيبآنبيلع

يمشاهلابلاطيبأنبيلعةفالخ
نباويبنلارهصيلعمامالاةفالخلابعيوبنامثعتومدعب

مث٠ماوعلانبريبزلاوهللاديبعنبةحلطعيابنميفهعيابو٠همع
تنبةشئاعنينمّؤملامأامهعمارفنتساوةعيبلانمامهقنعباماثكن
اهيفو٠ةروهشملالمجلاةعقاويفمهرهقويلعمهيراحف٠ركبيبأ
دقفةشئاعةديسلاامأو٠نيفرطلانمفولاوريبزلاوةحلطلتق
اهنأباهوربخأالاصوصخمدنلادشأتمدنوكلذدعباهلمعنمتبات
ىدحانأبلوسرلااهربخأىذلاباوحلاءامىلعترم

ىلاهركفهجومث٠ةيصعمبةسبلتميهوهبالكاهحبنتسهئاسن
عتئاقولادشأو٠هبراحفماشلامكاحنايفسيبأنبةيواعمبرح
٠فولألاتارشعنيملسملانماهيفتامىتلانيفصةعقوءالبوالوه

نبورمعءاهدوهؤاهدالولةيواعمىلعرودترئاودلاتداكو
نمنيملسملافوفصيفةقرفتلاعقوأاماربدذاهراشتسمصاعلا
تلطناف(فيرشلافحصلاميكحتىلاةراشا)فحاصملاعفر
ةليحهذهنالئاقنمف:يلعموقيأرقرفتوةديكملاتذفنوةليحلا
اوضمافمكفوفصنيبةنتفلااوقليومكتملكاوقرفينأاهبنوديري
باحصأنموءرصنلامكلمتيىتحلاتقلااولصاوومكقحىلع
نقحوملسلانوديريموقلانالئاقنمو٠يبسارلابهونبهللادبع
نمدبالف,مهنيبواننيبهللاباتكاولعجنانيملسملانيبءامدلا
٠مهعمةضوافملابابحتفنولاحلاةقيقحىلعفقنللاتقلافيقوت
نعيرعشالاىسومابأنيمكحنافرطلانيعويأرلااذهبلغتف
تاركاذموفينعلادجدعبو‹ةيواعمنعصاعلانبورمعويلع



۰٢۲

ىلارمألادرويلعوةيواعملزعىلعنامكحلاقفتاةليوطةيرس

۰هرهاظکكلذيفیسوميبانطابناكف٠دعبنوملسملاهىختنينم

يلعلزعيرعشألانلعاف٠نطبيامفالخرهظيناكارمعنكلو
املفورمعامأو۰٠هاياهلىمزميدقتبالوأمُئاَقلاوههنالةيواعمو

هبحاصتبثأوايلعهلزعيفيرعشألاىسوماباهتقفاومنلعأماق
ىلعةميخولاهبقاوعوءيسلاهرثاميكحتلااذهلناكف٠ةيواعم
موقايلعفلاخف٠ةيواعمةحلصممداخريخءاجوةصاخيلع
قفوتيملوةيواعمبراحو٠مدنوهفلاخنمبراحفنورخآهقفاوو
هلتقنأىلاجحرموجرهوءانعوبعتيفهمايأةيقبىضمأو
برعلاىرسكو(م١٠٠ةنس)ھه٤٤ةنسمجلمنبنمحرلادبع
لابقالانمهرسيامالاميكحتلاذنمريملنايفسيبانبةيواعم
رصمكيلعلةعباتتناكيتلادالبلانماريثكذخآدقفقيفوتلاو
نيللابانيشوةوسقلاوةدشلابانيشاهريغونميلاونيمرحلاو
هراصناماشلالهأنعلاستالو٠ةسايسلابيلاساوناسحالاو
نوهفسيالوارمأهلنودريالهتراشاعوطاوحرباممهنافنييلصالا
٠ايارهل

بلاطيبأنييلعنبنسل

٠نسحلاهنيانويقارعلاعيابمدقتامكبلاطيبأنبالتقامو

٠ةيواعملرمألاملسىتحريسينمزريغىضمامف

نايفسييأنبةيواعمكلم

هدهعيفتعستاو۰هناطلسمعدیوهکلمدطویاملکيفادجم

امو٠ةلئاهةوقهدهعيفلوطسالاىوقتوةهجلكنمتاحوتفلا
ةعيبلاذخايفركفديدحنمديبكلملاناجلوصىلعضبقوهدارمغلب
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ديزيلانبةيواعموةيواعمنبديزيلا
هنمدهعيديزيلایلوت(م۹هنس)ھه٠ةنسةيواعمتامالو

ركتنملاعاونأنمىتاورمخلابرشواداسفضرالايفثاعف

نبهللاديبعقارعلاىلعهلماعديىلعوهمايأيفو٠تامرحملاو
ديهشنيسحلااهيفلتقىتلاةروهشملاءالبركةعقاوتناكدايز

تناكاضيأهمايأيفو٠هفرشوهميرحنععافدلاديهشوقحلا
ةثالثلوسرلامرحةرونملاةنيدملااهيفتحيبتسايتلاةرحلاةعقو
تامالوقينجنملابهدئاقاهامروةمركملاةكمةمرحتكهتناومايأ
ايقتالجرناکوةيواعمهنباعيوب(م١1۸ةنس)ھه٤٠٦ةنسديزيلا

رهشأةئالثريغثيلامفىرخأةهجنمةدارالافيعضوةهجنم
نوعمتجمسانلاوربنملادعصفكلملايفميلستلاىلعهرمأعمجأىتح
نعتفعضدقینافدعبام:هيلعینثأوهللادمحنأدعبلاقف

ملفركبوبأهفلختسانيحباطخلانبرمعلثممكلتيغتبافمكرمأ
مكرمأبىلوأمتنأفمهدجأملفىزوشلاةتسلثمةتستيغتبافهدجأ
هبو٠تامنأىلاراظنالانعىراوتمث٠متببحأنمهلاوراتخاف

عرفىلاكلملالقتنافةيمأينبنمبرحنبنايفسيبألآكلمىهتنا
٠صاعلايينبمكحلالآمهوهنمرخآ

هينبومكحلانبناورمكلم
نأدعبوددرتدعب(۱۸۲ةنس)٤٠ةنسمكحلانبناورمىلوت

لهأهعيابدقوةفالخلابهعيابيلريبزلانبهللادبعىلاباهذلابمه
نبديزيمايأرخاوأيفيأكلذلبقراطقألانمريثكونيمرحلا
ةياعدلانمائيشلمعتساولريبزلانبالمتيرمألاداكوةيواعم
هعمسيقنبكاحضلاقشمدلماعناكدقفةسايسلايفءاهدلاو
لبقنمةكمبهلارصاحمناكيذلاريمننبنيصحلاكهريغواضيأ
سفننموماشلالهأنمهلةعيبلاذخالباهذلاىلاهاعددقفديزيلا
ناورمةعيبنمهللاامناكف٠ىبأفرصاحملاشيجلاءاسؤر



ب٢٢۲

۰ھ١٠ةنسناورمتامو٠هل

ناورمنبكلملادبع

ءةغبانلاهيقفلاناورمنبكلملادبعكلملاىلوتهيبأنمدهعبو

امكهاواننمیلعبلغتوهدعاوقمعدوناورمينبكلمقحبدطوف
برضيذلافسوينبجاجحلاةطساوبريبزلانبهللادبعىلعبلغت
هالوالقارعلايفاريبكاوتعاتعوريبزلانبابلصوقيناجملابةكم
نمهدرساندراامیهتناانهیلاو٠كلذدعباهيلعكلملادبع
وهادحاواًئيشالاانلدوصقملاسيلذاةماعلاةيخيراتلاثداوحلا
دنعفورعملاريغةيضابألابهذمخيراتنمزيجورصتخمبيتاننأ
اممةذبنعميمالسالاقرشلايفبدالاوملعلالهأنمريبكقيرف

ةدئافللاميمتتةيفالخلالئاسملانمةعبرألابهاذملاوبهذملااذهنيب
طبرلالجالامناو٠مهنمنيرونتملانمريثكلاهفرعيالامبافيرعتو
كلملادبعىلاعهللالوسرندلنمةرصتخمةلسلساندروأطقف
يميمتلايرملاضابأنبهللادبعةيضابألامامالرصاعملاناورمنبا
۰هنعهللايضريعباتلا

ضايانيللاديعهماماويضابالابهذملاروهظ

مدقأوهفءةرجهلانملوألانرقلايفيضابألابهذملارهظ
هلل|دبعهيلابوسنملاهمامانأذإقالطالاىلعةيمالسالابهاذملا

نبكلملادبعلنيرصاعملانيلوالانموهضابانبا

هریصاعمخیراتاماو(م٢۷۰)ھ٦۸یفوتو(م6٤٠)ھ٢۳ةتسيومالاةفيلخلااذهدلو(١)
٠رداىلعامهلفقنملفةافووةدالوضابانيامامإلا
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كللادبعىلاهياوج

نيعباتلارابكنمويضابألابهذملاهيلابوسنملامامالاهنأامبو

ىرأالف٠هروصعنملوالانرقلايفومالسالاردصيفنيدهتجلملا
ىلعفوقوللناورمنبكلملادبعىلاهتبوجأدحأركذيفسابنم
ءاوهالانمدرجملايرطفلارصعلاكلذةدئاسلاةينيدلاحورلا
:ءىراقلاهلماتيلفباوجلاصنكيلاو٠هلاوحأبلاغيفةيويندلا

نم٠دمحمانديسىلعهللاىلصو ميحرلانمحرلاهللامسب
دصمحأينافكيلعمالسناوزمنبكلملادبعىلإضايأنبهللادبع

ىلادرملاوىوقتللةيقاعلانافهللاىوقتبكيصوأووهالاهلاالهللا

كباتكينءاجدقفدعبامأ٠نيقتملانملبقتيامناهناملعاو٠هللا

هبتبتکفباتکبكيلابتكأنأىلإتبتككناومصاعنبنانسعم
ترکذامهنمتفرعامنأتمعز۰ركنتامهنموفرعتامهنمفكيلا
ةنسوهرمأعابتاوهللاةعاطنمهيلعتضضحوهللابتكنمهب

ترکذاماما۰رکنمريغهللادنعوهفهنمترکنأیذلاامأو٠هيبن

هيلعركنيسيلهللانافةمئألانأشنمهبتضرعيذلاونامثعنم
لزناامہمکحيملنمهناهلوسرىلعلزناامبهباتکيفهتداهشدحأ
ركذأنكأملينامث٠نوقسافلاونورفاكلاونوملاظلامهكئلوافهللا
كلعزنأسوقحلاهناهملعيهللاوالاةمئألاونامثعناشنمائيشكل

يفكلبتكأسوهلوسرىلعهلزنأيذلاهللاباتكنمةنيبلاكلذنم
نيبأوهيفهيلعانعطيذلاونامثعربخنمكربخأوهبتبتكيذلا
هبلمعومالسالايفمدقنمترکذامكترکذامناکدقل۰هناش
لزنأويادمحمثعبدقل٠ةنتفلانمدابعلارجيملهللانكلو

هيفاوفلتخااميفسانلانيبمكحيءيشلكلنايبتهيفباتكلاهيلع
لصفوضْئارفهيفضرفوامارحمرحوالالحهباتكيفهللالحأف
لاقوچاهوبرقتالفهللادودحكلتلاقفهدودحنيبوهئاضقنیب

سيلوامسقانيرمسقومهكئلوأفهللادودحدعتينمو
ىحويامهللاقفهباتكعابتابهيبنمثةريخلاهيفهدابغل



7

«هنایبانیلعنامثهنآرقعبتافهانارقاذافإلاقوكيرنمكيلا

هباحصأنمهللاءاشنمونامثعهعموهبررمأبدمحملمعف

الوامكحالوةضيرفلدبيالوادحىدعتيٍرِّلَعهللالوسرنوريال
سانلانيبمكحيالوهللاهلحأاًئيشمرحيالوهللاهمرحائيشلحتسي

مویباذعيبرتیصعنافاخأينالوقيناكوهللالزنأامبالا

نمهءاجامغلبيهللارمأاماعباتهللاءاشامرعلمعف.ميظع

هيلعهللاهافوتىتحهلمعىلانورظنيومهملعيهعمنونمّؤوملاوهللا
لمصمعلاوهليبسعابتاهللالأسنفنوضارهنعمهومالسلاوةالصلا

الوهادهودمحمهبءاجيذلاباتكلاهدابعهللاثروأمث٠هتنسب

ىلعركبوبآهدعبنمماقمث۰هکرتبسانلاىلایدتهانميدتهي
نيملسملانمدحأهقرافيملوهيبنةنسبلمعوهللاباتكبهذخأفسانلا
ايندلاقرافىتحهمسقمسقيفالوهمكحمكحيفدحأهيلعبعيملو

رمعهدعبماقمث٠نوعمتجمهيلعونوضارهنعمالسالالهأو
نمهلبقناكنمبيدتهيقافنلالهآىلع!دیدشرمالايفايوقناکف

امايندلانمحوتفبهللاهالتباوهيبنةنسوهللاباتكبمكحينينمؤللا
ةعماجمالسالاةملكورهاظنيدلاوايندلاقرافوهيبحاصهبلتبيمل

كلذكوڭىلاعتهللالاقضرالايفءادهشنونمؤملاوةمئاقمهتداهشو

لوسرلانوكيوسانلاىلعءادهشاونوكتلاطسوةمأمكانلعج
املمعفنامثعاولوفنونمؤملاروتشاهتومدعبو4اديهشمكيلع
نمهلحتفوايندلاهلتطسبىتحمالسالالهأفرعيامبهللاءاش
هابحاصاهبلمعيملارومأثدحأمث٠هللاءاشامضرالانئازخ
هوتأثدحأامنونمّؤوملاىأراملفثيدحمهيبنبسانلادهعوهلبق

قشفنينمّؤملانمهلبقناكنمةنسوهللاباتكبهوركذوهوملكف
ءاشنممهنمبرضوتوربجلابمهذخأوهللاتايآبهوركذنأهيلع
باوجبكيلابتكاناابلاطكلملادبعاييلاتبتكو٠ىفنونجسو
املضفملعتتنكناكلنيبأيناوةحيصنلايفكلدهتجاوكباتك

يسفندهجبكلتنيبدقينافكلنيبأنأهللابينتركذو«هبكيلاتبتك
هللانأتملعدقالكلحصنأنأيلعاقحناكوةمألاربخكتربخاو
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هانيبامدعبنمىدهلاوتانيبلانمانلزناامنومتكينيذلانال»لوقي
اوباتنيذلاالانونعاللامهنعليوهللا.مهنعليكئلوأباتكلايفسانلل
ناق٠ميحرلاباوتلاانأومهيلعبوتاكئلوافاونيبواوحلصاو
يفسيلءيشبسانلاعداخأانأالوهبرفكالادبعينذختيملهللا
هيبنةنسوهللاباتكىلامكوعدأ٠هنعىهنأامىلافلاخأويسفن
ىلااوبوتتوهمكحباوضرتلوهمارحاومرحتلوهلالحاولحتلور
ينيبمكحيلهللاباتكىلامكوعدأو٠هللاباتكاوعجارتومكبر
هللامسقامبمسقنوهللامرحاممرحيوهيفانفلتخايذلايفمكنيبو

هالوتينمیلوتنوهلوسروهللااربنمماربنوهللامكحامبمكحنو
هللارمأنميصعنوهباتكيفهتعاطانللحأنمعيطنوهللا

ةمألاهذهناومالسلاهيلعانيبنهيلعانكردأيذلااذهفهتيصعمب
هباومصتعينأمهرمأيذلامهبرباتكوكرتنيحالاامدكفستمل
ةنسوهللاباتكاوعجاريىتحنيفلتخمنيقرفتمنولازيالمهناو
نمهيفمتفلتخاامولبلوقيهللانافهيفاوفلتخااميفهومكحيوهيبن
نأو٠«بينأهيلاوتلكوتهيلعيبرهللامكلذهللاىلاهمكحفءيش
ادمحمانلبقناكنمهبهللاىدهيذلاوهوحضاولاليبسلاوهاذه

يدتهيالوهعبتانملضيالفهدعبنمنيحلاصلانيتفيلخلاوي
اوعبتتالوهوعبتافاميقتسميطارصاذهلاقهکرتنم
رذحاف٠نوقتتمكلعلهبمكاصومكلذهليبسنُعمكبقرفتفلبسلا
اميفكاوهكعابتابةلالضلاكلنيزتوهليبسنعليبسلاكبقرفتنأ
ءاوهالايهامناائيشهللانمكنعاونغينلمهنافلاجرلاهيلاتعمج
ىدهلاماماام٠1ةلالضماماوىدهمامانيماماسانلاعبتيامناو
مهوهللاباتكعبتيوهمسقبمسقيوهللالزنأاميمكحييذلاوهف

اوربصالانرمابنودهيةمئامهنمانلعجوهللالاقنيذلا

هللارمنيذلانينمؤملاءايلوأءالؤهو٠نونقويانتايابوناكو
مكحييذلاوهفةلالضلاماماامأو٠مهتيصعمنعىهنومهتعاطب

نمةنسريغبهاوهعبتيوهللامسقامريغبمسقيوهللالزنأامريغب
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لاقامکمهداهجبرماومهتعاطنعیهنوهللایمسامگرفکكلذفهللا

الزناقحهناف4٠اريبكاداهجهبمهدهاجونيرفاكلاعطتالو
احفصكنعركذلانبرضتالو٠لالضلاالاقحلادعبسيلوقحلأب
هعفقنيملنمنافهللابالاةوقالولوحالوهللاباتكيفنكشتالو

كباتكعوجرمبكيلابتكأنأيلاتبتك٠هريغهعفنيملهللاباتك
ربدتبيباتكارقتنأميظعلاهللابكركذأانوكيلاتبتكدقىنناف

ةنيبهيلععزنايباتكباوجبتعطتسانايلابتكامٹ۰غرافتناو

يلةبغرالهنافايندلابيلضرعتالوكلوقهبقدصأهللاباتكنم

دعبالونيدلايفيلكتحيصننكتلنكلويتجاحنمتسيلواهيف
ىلعكنيبوينيبعمجينأرداقهللاوةحيصنلالضفأكلذنافتوملا

هنموقيفوتلاهللابوهللاةعاطىلعنكيملنملريخالهنافةعاطلا

هلآودمحمانديسىلعهللاٰيلصوهللدمحلاوكيلعمالسلاواضرلا

`ملسو
باوجلاىلعقيلعتلا

نبكلملادبعنيبةلدابتملالئاسرلاوأةلاسرلاهذهيفلمأتملانا

نمناورمنبالامایلجهلنیبتيضابانبهللادبعمامالانيبوناورم
ديطوتىلعةردقملاوكلملاةسايسيفرظنلادعيوليوطلاعابلا
نمابوثهکلمسبلینأكلذقوفديريوهفهمئاعددییشتوهناکرا
ذفانلاىارلاىوذونيدلاةميأةقفاومبةديؤملاةحيحصلاةفالخلا
هعمةدشلاهكولسعميذلاضابأنبامامالامهتمدقميفوةمألايف
مهبشطبنمرثكأامايوهبشطبلاىلادمعتنأانيلالقنيمل
ةحيصنةحصبملسهنالاماولخيالاذارمالافءةطساوبوةرشابم

طيحملاداسفاهبلمعلانودلاحنكلوهنيقيوهنيدةوقلنعذأومامألا
ةيارعلاوةناطبللامعمهسفننمناطلسلاةذلوكلملابحنكمتو

نمهبمهيامنيبوهنيبةلوليحلايفةيوقلاديلانمةداعلامكحب
ءحلاصلافلسلاهيلعامىلاعوجرلاونيدلايفةحيصنلالوبق

اذااميفهتريشعوضابانباسابنمفوخللكلذنوكينألمتحيو
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نکیامهمو٠تالامتحالانمركذامريغنكميو٠ارشهسفنهتثدح
دمهزلاولجوزعهللابديدشلاقوثولاوخسارلاناميالافرمألانم
ماتلاصالخالاوقحلايفةحارصلاواهميعنوايندلاهذهيفلماكلا
صخشيفرظانللىلجتتايازملاهذهلكءلاحلاناكامفيكهللانيدل
نباهللامحرف۰ناورمنباىلاهباتکروطسنیبنمضابانبا
سفنفنأتالنيذلاهدابعنمنيحلاصلاكئلوأهللامحروضابا
مكيفهللاتعطأامينوعيطأو»قيدصلاهلاقاملوقينأمهنمدحاولا

۰«هموقیلفاجاجوعايفمكنمیار
ددرندںیاجءانعشلاويامامالا

قفاوملا)ھه١۸٠ماعدولوملاينامعلايدزالاديزنبرباجءاثعشلاويأ

ةينامعلاةكلمملاةمصاعىوزنةنيدمنمةبيرقةيرقب(م۸

لحترامثنامعبالواشن۰ةرصيلاب(م١)ھه۹۳ةنسىفوتملا

°اهيلابسنفتامنأىلااهبماقأفملعلابلطلجالةرصبلاىلا

اذهيفهسفننعهلاقامموةباحصلانمريثكنعملعلاذخأ٠لجو

نبهللادبعانديسينعيرخازلارحبلاالاملعلانممهدنعامتيوحف

رياجذخأامكو٠رَهللالوسرمعنباونييسابعلادجسابع
ةشنئاعةديسلاهجاوزأرهشأنعذخأكلذكفلوسرلامعنبانع

نبألاقهملعةرازغبهيونتلايفو٠امهنعهللايضرقيدصلاةنبا

مهعسولبرغلاوقرشملابنمهلأسولفديزنبرباجاولاساسابع

عمدیزنبرباجريغتفماهیفاموةرصبلاتيارةيواعمنبسايا
نبديعسويرصبلانسحلاكءالجالاءاهقفلانمذئموياهيفنمةرثك
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ىنمتهتافوتبرقامهناروثاملانمو٠مهريغوينانبلاتباثوبيسللا

رباجهلاسفتباثووهاعرسمنسحلاهءاجفيرصبلانسحلاةيؤر

مهللالورنعهیورتثيدحنعديعساباايينربخاهلوقب
نمؤملاناعهللالوسرلاقلاق‹ةافولاهترضحاذانمّؤملايف

يناربكهللارباجلاقف٠۰ادربهدبکىلعدجوةافولاهترضحاذا

اذهناكوهناوضروهللاةمحرهيلعضبقمثادربيدبكىلعدجأ
هقفلايففيلاتهلونيقراملاجراوخللةرظانملاريثكاضيامامالا

ناکوهتاممدعبوهتايحيفهبسانلاعفتنارباجناویدیمسیریبک

ىلعرصتقنلوقرغأوأقرحأواهنمذخأمثدادغبةبتكميفاظوفحم
اهيفطسبتلاذإلامعألالئالجبةلفاحلاهتايحخيراتنمةذبنلاهذه

`ليوطتلايعدتسي

ملعأوهقفأهنأعمهيلابهذملاةبسنمدعيفببسلايردنالواذه
تبيالوهاوتفنعهنووش؛لکيفردصيضابانباناليقدقوهنامز

`ادجلوطيهنعثيدحلار٠هاضروهتروشمبالارومألانمرمأيف

ةمئألانمهريغوةميركييأنبملسمةديبعويأمامالا

ةقيشةيدارطتساةلمجعم
ةديبعوبأروهشملايعباتلاليلجلامامالابهذملاةمئارهشانم

رفعجويدبعلاراحصوديزنبرباجنعملعلاذخانمموهوملسم
مهنعذخأنملجكردأدقفةباحصلاامأ٠نيعباتلانمكامسلانبا
دقو٠هنعومهنعهللايضرةبذعلامهلهانمنمىقتساورباجمامإلا

نيروهشملاامهيرصاعمنمريثكبئاسلانبمامضنعوهنعذخا
نيبوبحمنايفسايأودعسنبةملسلوحفلاةمئألامهنمركذا
فوعنبراتخملاةزمحابوقحلابلاطىيحينبهللادبعوليحرلا
نيصحلارحلاابإودوعسمنبيدنلجلاويمزراوخلاديزيايأو
دتسملابحاصبيبحنبعيبرلالحفلامامالاوملاسنبرايخلاو



0

يمرضحلالئاونببويأوثيدحلاملعيففيلاتمدقأهنأبدودعما

ةمالعلاريسمهرتكأركذبلفكتملامالعألانمادجريثكءالؤهريغو
نمامهريغورصموناسارخنممهيفويخامشلادمحأنيدلاءايض
ديلانكلو٠مهتوعداهقاورتدمومهعابتأاهيفرشتنايتلاراطقألا
راطقألابلغأنماهدوجوتحموةوعدلاهذهىلعتضقةيسايسلا

يضلماوةحيحصلانيدلادعاوقباهلهأكسمتةدشلارظنءةيمالسالا
نعمغرلابنيبلغتملاتاوقىلاعوضحالوةاباحمنودباهليبسيف
ةرملادعبةرملامهئاضراةلواحموليجدعباليجرركتملامهدوبطخ
تناكاميرنيقداصلانينمؤملاكئلوأةكرحنأكولملاءالؤهنمانظ
ىروشولدعنمهللاماكحأقيبطتبةبلاطمللالهاجلاوايندلابلطل
نوبلغتملاهبصتغاةمألاوهللاقحوهو٠ميوقلاهنيدرئاعشلةماقاو
٠مهسقفنأهاوهتامالإهيفاوبقاريملافرصتهيفاوفرصتونوملاظلا
الإهماكحأومالسالانيدامواقلطمولغالومهبلطيففرطتالو

لاقثألانمافيفختالاهفيلاكتتناكالوطيرفتلاوطارفالانيبطسؤ
مهنيدمهيلعهبجويامنمضنمناكثيحانلبقمم١اهلمحتتناكيتلا
يفسفنلالتقوةساجنلاعضومضرقوةاكزلايفلاملاعبرجارخا
هلمحقاطيالاممكلذريغوةليللاومويلايفةالصنيسمخوةبوتلا
لبحلااهلىقلأاذإةيرشبلاسوفنلانكلو٠لاوهألاودئادشلانم
ىفاولغوًادبملاىفافرطتاهاوهفلاخاملكتدعبراغلاىلع
نماهيفامعيمجبةينافلاهذهتالميفناعمالإاهيرطيالفنيدلا
قالخألاونيدلانمسوفنلايفىقبيسالةحستكملاةكلهملاتاقبوملا
اوبسكامضعببناطيشلامهلزتسانيذلاةربابجلاكئلوأاميسال
فلاخياملكليوأتىلعءاهقفلانممهيلانعذينملمحىلااودمعف
٠هللامراحمنمهنوكهتنياممليوأتلالبقيالامنيوهتومهءاوها
نيبنراقيوثحبلايفقمعتيورظنلامعنينمنالوقأنأيلنآدقو
نابملسينأثبليالةماعلااهدعاوقوةيمالسإلابهاذملالوصاأ
اهدعبأوةنسلاوباتكلاىلعاقابطنابهاذملارثكأوهبهذملااذه
هدجيوالمعوانامياةماعلاهئدابميفتايصخشلابرثاتلانع
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ةدوجوملاقرطلاخويشهيتأياممةركنملاتاعدتيملانماهرهطأاضيأ

هةهماماندلنمهيفاهدوجوللصأاليتلاوبهاذانمهریغیف

؟نودجوينيأومويلاةيضابأ

ليلقيفمهفالسأكاوسيلةيرجوهراوزولبجلابمويلاةيضابأنا
عابتأرئاسكنآلامهفنيدلاميلاعتليملعلاقيبطتلانمريثكالو

ردانلايفالإءيشبمهنعنوزاتميالءاوسبءاوسىرخالابهاذملا
نوئشبمايقلايفاولازاممهنافنامعوبازيملهأام٠1ليلقلا
ديلانامدقتاميفانلقدقو٠هلوسروهللايضريامىلعنيدلا

نيبننأذئنيحمزلفراطقآلابلغأيفمهدوجوىلعتضقةيسايسلا
ينامعلارطقلايفمهبلغأدجوي:لوقنفاهاوأمنيأوةيقابلاةيقبلا
ةيبرعلاةريزجلاقرشنمسرافجيلخوبرعلارحبىلععقاولا
هقحاسةيبلغأنامعبمهف,نييالمةثالثنعكانهمهددعلقيالثيح

ءةنسلاوباتكلابمهنيبمكحيوىروشلابنيعيلداعمامااهبمهلو
تاهجلاضعبوًاطقسمالإلداعلاهمكحتحترطقلاىحاونرثكاو

الإاضيأيضابأوهوناطلسلاببقليريمآلةعضاخاهنافةيلحاسلا
وهوتاقافتامامإلانيبوهنيبوةيناطيربلاةيامحلابلومشمهنأ
ةيضابالانمنويلمعبروحندجويو٠ةينيدلاةهجولانمهلعباتلاك
تشقوىلإلازتالوتناكيتلاةيناطيربلاةيقرشلاايقيرفإرئازجب
(ةدعاق)رابجنزناطلسلازیالونامعتارمعتسمنمدیعبريغ
معوةيسايسلاةثارولابهؤابآووهاهالوتيايضابأرزجلاهذه
ايیقیرفاقرشبمهنمدجویو٠ةدحاوةرسأنمطقسمنيطالسو
بيرقتلابالوطبضلابيردنالديدعددع(ًاقباسيناملالا)يناطيربأا

ةرشعلائلعنوديزيميلقالااذهناكسنألهجنانكناوهتيمك
ينالالادهعلايف(مالسلاراد)هتمصاعمكاحناكو٠نييالم

هذهنأىلع٠كانهمهذوفنةوقومهترثكىلعلدياذهو٠ايضابأ



س۳۱ا

يتأيسامكنامعتارمعتسمنماضيأتناكىربكلاةرمعتسلملا

ةهبرجةريزجوسلبارطنمةراوزوةسوفنلبجبةيلامشلاايقيرفا
٠فلآيتئاملانعمهددعوبريامرئازجلاببازيميداووسنوتنم

ةيضابأاهلاهأزاقوقلادالببةريغصةيروهمجدجوتهنأانغلباريخأو
وأتاونسسمخذنمالاملعنممهبانلناكامومهددعيردنالو

'لقأ

برغمابهروهظخيراتوةيضابألابهذمراشتنا
راشتناخيراتىلعةحضاوةلالدلديامتادنتسملايفدجويال

هابمزجتنأانلامنإوءطبضلابيقيرفالالامشلايفبهذلااذه

رابجلادبعوثراحلانأكلذىلعلديامموءارشتنمايوقسلبارطب

لبقنمسلبارطلماعنيبوامهنيبثدحدقناكةيضابألايميعز

رهدلانمانيحاهاكلموسلبارطهنماعزتنافلماعلاىلعاهيف

ءرخآلايفامهنملكحالسونيليتقادجونأىلالدعباهامكحو
امهوهيضاقوأهريزوثراحلاومامالاوهرابجلادبعنأرهاظلاو
انباحصأريغلةياوريفو٠ةراوهامهتليبقوةلاخانباوأمألناوخأ
يومالاناوريقلالماعبيبحنبنمحرلادبعوهامهلوأللتاقلانأ
ريغرمألاثبليملمثه١۱۳ةنسليقو(م۷۱۸)ه١۳٠ةنسكلذو
ٰىوقأوعسوأةروصبةيضابالاىلاذوفنلاداعىتحنمزلانمريسي
نبٰىلعألادبعباطخلايباءاليتسابكلذو٠امهنمزيفناكامم

ىلعألادبعباطخلاييأةماما

لخدمثهللالوسرةنسبوهللالزنأامبمهنيبمكحينأىلعسلبارط
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عاذوهتععاشاملةراتخمةعئاطدالبلاهلتنادوبرحالبةنيدملا

مهيفهناشمظعفسانلانيبمكحلايفلدعلاوةيعرلابقفرلانم
ىلاايونجوناوريقلاىلاايرغوةقربىلا.اقرشهناطلسدتماو

ریهطتلاهاحرتراديتلاکهبورحعیمجيفاروصنمناکو٠نازف

ةلقلاةموجفرولهعمقلثمداسفلاوىضوفلاناردأنمداليلا

يفاهلاجرفرسأونييومالالماعنمناوريقلاتذخأيتلاةميسجلا

ضارعالاوتامرحلاكاهتناوبهنلاوبلسلاولتقلاوملظلابدلبلا

هوتاالاارکنماوکرتامولیمجنبمصاعمهمیعزرصبوعمستحت
ملفهيفمهياوداولخدأفعماجلادجسملاىتحمهداسفنمملسيملو

مهتاثاغتساوناوريقلالهأءادنلةباجالالاميظعلامامالااذهعسي
ءاضقلاىلاعرسأفضرالايفنيدسفملاءالوهداهجىلاةجيهملا

مهلاومأىلعاونأمطافمهوتعنمسانلاحارأومهداسفىلع

متسرنبنمحرلادبعمهيلعايلاونيعمثمهعورنكسومهضارعاأو
يفارارمهفيلحرصتلاناكاذكهوهتمامارقمسلبارطىلاداعو
دقوةرركتملانييسابعلاتامجهدرلةيقرشلادودحلاىلعهبورح
يتلاعئاقولاىدحإيفسابعلاينبشويجنمىلتقلاددعغلب

يتلايفالإظحلاهنخيملوافلأرشعةتسباطخلاوبااهيفمهمزه
نمیتوملاددعو(م۷۱۱)ھ١٤٤۱ةنساغرواتبهللاهمحراهيفتام

يفطوسبمةميزهلاببسوءنوديزيوأافلارشعانثاهلاجر
(١)°

ةيسابعلاةلمحلادئاقثعشالاسابعلانبدمحمناةميزهلابابسانمهوركذاميفاوركذدق(١)
باطخلايباىلعةركلاديعينأثبعنانمهناوةقحاستناكةميزهلانابرهاظتباطخلاوياهمزهنادعب

شويجتاكرحىعرتانويعفلخهسفنتقولايفو..ةديدعلحارمبةعقاولاناكمنعدعتيافهراصناو
رذحدقو٠ددونجوثعشالاييأعوجرلاداعبيتساوعرزلاداصحلتقرفتاهنالاقييتلاباطخلاييا

هيارلوبقنماوبامهنكلوثفعشالايباركمنمنمالاولذاختلاةبقاعءوسنمهياحصاباطخلاويا
عابتاقرفتةصرفامنتغمهشويجبثعشالانباالاحداعناهبابنتامحصف٠مهيوبحعمجىلعاصرح

كبتشاومهنمدادعتساريغىلعنييباطخلااجاففنيمويوأموييفةريلكلحارمايواطباطخلايبا
لجاوهلجاروضحوباطخلايباةميزهبىهتناةديدعاماياماداديدشالاتقاولتتقاو٠اغرواتيفمهعم
تايالولايفرعذلارشتناناهريغىلعوهيلعبقاوعلاةئيسلاةعقولاهذهيفهياحصانمافلارشعينلا
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ىلامتسرنبنمحرلادبعناوريقلاىلعهيلاورفهتومرثأىلعو
دعبلالجالاوماركالاديزمبهلنوقفاوملاهاقلتثيحبرغل
راسيتلاترهيتةنيدماوسسأوةفالخلابهوعيابتقولانمةرتف

رصعلاكلذمصاوعمظعأنمنوخرؤملااهدعونابكرلااهركذب
مهنمريثكلااهامسوءاخروارسياهرثكأواهاقرأوانارمعاهرثكاو
قيليامباهحدميفاوبنطأو(برغملاخلب)ضعبلاو(برغملاقارع)

۰

بیبحنببوقعيمتاحيبآةماما
بوقعيمتاحابأمامالاةيضابالاتعياب(م٠۷۷)ه١٠٠ةنسيف

نييوضوفلاعاضخاونيدسفملاعمقىلاردابودجلادعاسنعرمشف
برقأيفسلبارطكلموناسحالاولدعلابةمألاساسوربربلانم
دعباهكلمفناوريقلاىلاهجوتمثارهشأاهيفثبلورصبلاحملنم
نيزعلادبعاهيلعلمعتساوثعشالانبااهنمجرخأوليوطداهج
شويجلاةهجاوملةيقرشلادودحلاىلاراساهنموحمسلانبا
سيطولاةيماحبورحنيقيرفلانيبتناكفمهتالمحدروةيسايعلا
متاحيبأىلعترادرفوركورزجودمدعبوعقولاةديدش
درتسيوهاوقعمجتسينألبقوشيجلالولفمةسوفنلابجبمصتعاف
ابيرقهشيجاياقبنمليلقبمهعممحتلافنويسابعلاهلجاعهطاشن

الوطدالبلاىلعفحزلاثعشالانبدمحملصاووءاعيمجاهيفنمألالبجبرطضاواهمكخييتلا
متسرنبنمحرلاديعباطخلايبالماعاهنعىحتتف(ناوريقلا)ىربكلاةمصاعلالصوىتحاضرعو
ةلودلاهبسساثيحطسوألابرغملاىلاهسفنيارافةيسئبارطلادودحلاىلااهلوحامىلعواهيلع

يفترحبتساويعرشلاباختنالابهؤانبااهالوتهدعبنمواهلةدعاقترهيتذختاوةيضابالاةيمتسرلا

٠اهنعثيدحلايتايسامكرييكدحىلاةيندملاونارمعلا

اهينورخافيمهعابتاضعبناكنويسابعلااهيفرصتنايتلااغرواتةعقاوناركذياممو
مكنماهيفلتقيتلاسادمغم»اهريسفتنابمهنوبيجيف(اغروات)ريسفتاممهلنولوقيف:نييباطخلا
ملولملظملاليللاكتناكةيمالساةنتفاهناملعيلاو«سارفالاةعبراهيفسدكلكسادكاةعبرا

ةدايسلادعبحبصاوءاقترالادعبطحناومدقتلادعبمالسالارخاتااهلاثماينوملسلانحتمي

٠رمألالوهترطيستحتاوناكنممهريغلاموكحملاصوالا:عطقممئاعلاىلع

ةيضابالاخيرات*۳-م
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يذلاعضوملابنفدوهولتقنميفلتقوهومزهفةلككوةعلقرهاظنم

نوكربتيمويلاىلاسانلاوةضورهربقىلعتميقأوافورعملازيال

(م۷۷۱)ھه١٥٠ةنسكلذناكو٠هللاةمحرهيلعهحيرضةرايزب

عقاولانأرهاظلاوءطقفةدحاوةنسهتماماةدمنوكتفءليقامىلع

نيتنسلاوةنسلانمرثكأهتدمنوكتنأودبالحيحصلالباذهريغ

ناوريقلاةنيدمارصاحميقبهنأانثدحيخيراتلانألادجريثكب

نيخرۇملانأعماذهروصتيفيكفنيتنسوأةنسنماوحناهدحو

هلناکالامشوابرغواقرشةديدععئاقوهلاوركذكلذنعالضف

نمفولالاتائمبدعتتناكهركاسعنأاوركذوافيلحاهيفرصنلا

هذهلثمدشحنأىفخيالو٠ناسرفلانمفولالاتارشعوةاشملا

هعديعبناكمىلاناكمنماهتادعملقنواهليوحتولفاحجلا
ةدوقفملاتقولاكلذيفنيهلالهسلارمالابسيلعيباسأولحارمب

٠لماتيلفةعيرسلالقنلاطئاسوهيف
برغملاىلاملعلاةلمح

يذلاوهودعسنبةملسةيضابالاةوعدلارشنىلانيقباسلانم

مولعلايقلتلقرشملاىلاهجوتلاولاحرلادشىلابرغملاربربقوش
مصاعةينلاهذهىلعهيلالحرفءركذلامدقتملاةديبعيبأمامالانم
يوازفنلايلبقلادوادويأويسمادغلاراردنبليعامساويتاردسلا
بقللااذهيفمهكراشيبرغملاىلاملعلاةلمحبقلنيلماحاوداعو
مدقتاموحنىلعةمامالاىلوتيذلاباطخلاوبأفيرشلا

الماعمثايضاقراصيذلايسرافلامتسرنبنمحرلادبعو
يتأيسامكترهيتبةيضابالاةفالخلاسسأيذلاوباطخلايبأل
۰٠اننههحرش

لاجرلاءالضفنممهريغومهمهتاماركركذوءالّؤهمجارتامأو
عجاريلف٠رصتخملااذهةفيظونمسيلفبهذملالهأنمنيريثكلا
ريسويخامشلاريسكاهيلعفوقولاهمهينمتالوطملانمهريغ
٠1هرهبيامىريهنافميدقلاةسوفن
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تومةنسناوريقلانمنمحرلادبعمامالارارفنيبيتلاةرتفلا

اهريغبةهيبشيهترهيتبايمسرةفالخلابهتعيابمخيراتنيبوهماما
بهذملاسفنثودحنيبيتلالثمثداوحلاةلوهجملاتارتفلانم

ةعيابممثسلبارطلرابجلادبعوثراحلاكالتماوبرغملابيضابالا
نمرثكأبمتاحيباةعيابمهدعبنموننسعستوحنبباطخلايبأ
ءيشبرفظينأناکنمانئاکثحابيالینستیالهنآرهاظلافكلذ

لصيىتحلصفمهجوبتارتفلاهذهيفعقوامبملعلانمهنكمي
دوعنواذه٠اطوبضمابترمالكشذخأتلضعبباهضعبثداوحلا

هيفطرفامىلعنيفسآترهيتبةيضابالاةفالخلاصيخلتىلا
لوحالوثراوكلاهتفصتساوثداوحلاهتفلتأامىرحألابوألئاوألا

٠(١)هللايالاةوقالو

ىلع,يوتحت(ةموصعملا)ىمستىربكةيتكمةمامالازكرمترهيتبناكهنانوخرؤملاركذ(١)

ةيمطافلاةلودلاداوقدحا.يناجحلانافسلارانلااهيفمرضامولعلافلتخميفبتكلانمفالآلاتائم

مصاوعنماهولتحاةمصاعلكيفهتاهمهتلعفءالؤهلعفدقو٠ةيمتسرلاةمصاعلاهلوخددنع

اهي(ةيسوفنلاةبتكملا)مسالمحتاضياىربكةبتكمدجوتسورشةنيدمبو٠يقيرفالالامشلا
هذهضاقناوراثالانترايزدنعيننابتعمسدقو٠ةسيفنلاةيملعلابتكلانمفولألاتارشعاضيا

ىضماميفدجويهنايريهشلايمالسإالادهاجملاينورابلااشابناميلسةمالعلاموحرملاانلاخنمةتيدملا

نعثحيللةليوطةدماه!غرفتمالعإالاءاملعلادحاناكدحاونفيفدلجمفلانيثالثوحنةبتكملاهذهب

اهنمدفتسيملواهلكايحناطيتلاةدلجملافالآلاهذهيتاحفصنيبنماهبرفظفهيلعتلكشاةلاسم

اهدجيملولواداهتجااهيفيعرشلامكحلافرعتيناهنكميهنااهنعلاق٠لئاسمسمخىوساديدج

مهتاراغيفلالهوميلسينبديىلعةريهشلاوداجةنيدمةبتكمىلعواهيلعءاضقلاناكو٠ةنودم
عوضخلااوبنيذلانييسوفتلانممهنماماقتنانييمطافلاعيجشتوءارغابيقيرفالالامشلاىلعءاوعشلا

مهتعاطوعلذاايناطيروموسنوتءارمأسيدايينبنماماقتناوةراغلاهذهدعبامىلامهناطلسل

٠ةعيشلانييمطافلاىلعمهلاراثياواليضفتنييسابعلاةعاطباهولدبتساو

 



۳

نمحرلادبعمامالا

ناورشونایرسکنبماسنبمارهبنبمتسرنبنمحرلادبعوه

عمساملهنأمدقت٠دحاوريغهلاقامىلعروهشملاىسرافلاكلامل
نالاقيوبرغملاىلاناوريقلانمبرههتوموباطخلايبآراسكناب

هباالاهبحصيملناوريقلانمابراهجرخاملنمحرلادبع

دبعلاونبالابوانتيمهقيرطيفاوراسوهلكولمموباهولادبع
(ججفوس)یمسيالبجاولصونأىلاهعاتموأخيشلاتاذلمح
البجناکوهنمنيبیرقاوناکوأةيضابالابارماعناكهنأرهاظلاو

ءثعشالايبأشيجقوحلنيبقترمهباومصتعافىقترملابعصاعينم
هبيناوجنملبجلاهبقوطفيثكشيجبمهءاجواوعقوتامناكف

يفخبداعفءيشىلعلصحيملفنمزلانمةدممهاياارصاحملظو

ناالئاقاهريغوىمحلالعفبهلاجرنمتائمدقفنأدعبنينح
فتلانمونمحرلادبعنأمث٠ججدموعرادالاهلخديالججفوس

طسوألابرغملاىلااوررقنايعالاوهوجولانمهلوح
ةراوهوةسوفننمةيضابالاعومجنيباصعلاىقلأثيح(رئازجلا)
هفارطأفنتكتاعضومةنيدلاسيسأتلاوراتخافاهريغوةتازمو
اهنمتجرخفشوحولاوعابسلااهنطقتةياغناكوةروكذملالئابقلا
رادءاحيفلا(ترهيت)هباونبفاههاوفأيفاهدالوألمحتهللانذاب
٠(١)دعباميفنارمعلاوملعلاوةيندملاولدعلا

ةفالخلابنمحرلادبعمامالاةعيابم
نمحرلادبعمامالاعيوب(م٢۷۷ةنسلقفاوملا)ھه١٠٠هنسيف

ناكلملااذهبترهيتةنيدمءانباومزتعااههباحصاونمحرلادبعناةيخيراتةياوريف(١)
ةثالثيفتارمثالثهتوصىلعابيدانينابمهدحافلكءشوحوللىوامتناكةفيثكةياغبىطغملا
ءادنلااذهرثاىلعو:هنمجرخيلفةمالسلاديرينمفناكملااذهرمعننأديرناناشحولااهتيا:مايا
اذهلثمعقودق:تلق٠ةياغلانمةجراخ٠اههاوفايفاهلابشالمحتشحولاوعابسلااودهاش
ةماركنيملسملادنعاذهدعيو.مولعموهامكناوريقلاةنيدمسيساتاوداراامدنعنيعباتلاوةباحصلل

٠مالسلاوةالصلاهيلعلوسرللةزجعموةمالل
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طاشنلاوةمهلانمهبفرعوهيفدهعامباهالوتفةفالخلابمتسرنبا

وهامكركتملانعيهنلاوءفورعملابرمألايفغلابودودحلاماقاف
ةماللصالخالاونيدلايفةماقتسالايلوأنيلداعلاةمئألاناش
لمشامبهتيصقافآالايفعاذوهلضفةيعرلامعوهلدعرشتناف

ىلالهسوبدحلكنمسانلادقاوتفءلدعلاونمالانمةكلمملا
لكةلاضامهوهنمأوهلدعهنازدلببىنكسلاوهامحبءامتحالا
لدعلاةماقاىلعهدييأتلو٠ايندلاهذهيفةنيهلاةايحلابلطيناسنا
نيتناعاةقراشملاهيلالسرأةنينامطلاوةحارلاثبوةمامالاديطوتو
ءانمآلسرعمرخآلاريغتقويفامهنملكمهلاومأرفاونم
لدصلاثيحنممامالااهيلعيتلاةلاحلاىلعفوقوللوامهغالبال
يفلزتملةلودلانالاهلبقفىلوألاامأف‹ةماقتسالاونيدلاونمألاو

نأبهيبنتلاىلاةجاحالو٠لامعألاماوقلاملاوءاهمئاعديوقيو
نألهلاجرنميأرلايوذلمامالاةراشتسادعبناكامناةناعالالوبق
يفيساسألاهرجحومكحلاساسأيه(ىروشلا)ةدعاقلاهذه

ةرثكولخدلارفوتلارظناهنعىنغيفهنأباهباًواجنيذلالسرلل

عاتقااولواحاثبعولاوهأوقاشمنمهليبسيفاوقالامدعبلاما
عقاولايفهنألكلذمهدجيملهيلعاوحلأاملكوهلوبقبوجوبمامالا
۰)۱(دقعلاولحلالهألةروشملادعبالاهدربرمأيمل

ءىشانلاكهنملابعتلانممهنعافيفختولسرلابةمحرةناعالالوبقبمامالاىلعاوراشامهتيل(١)
عيراشميفةناعالافرصبهيلعاوريشينامهيلعناکو4حضاووهامكلمملاقاشلاليوطلارقسلانع

اهريغوتايفشتسملاوءيجالملاوةيعامتجالاقفارلاوقرطلاحالصاوشيجلاكةماعلااهحلاصموةلودلا
راطخألانمدرلايفالومدقتاماهلهاىلااهدرنمردجاوقحاةعفانلاضارغألاهذهلةناعالاءاقباف
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.هللعضاوتوايندلايفدهزنمهيلعامىلعهللاهمحررمتساو

نينمّؤملاةرامايفهوقبسنيذلانيدشارلاءافلخلاكلسماكلاس

سانلاوموتحملالجألاهافاونأىلاهللامهمحربرغملابمأقرشملاب
٠(م۷۸۷)ھه١۱۷ةنسكلذناكونوقفتمهتماماىلعونوضارهنع

نمحرلاديعنيباهولادعمامالاهفالح

عامجالابميظعلاهدلاوةافورثأىلعةفالخلاباهولادبعىلوت

نملاجرةعبسهللاهمحرهوبأحشردقوةقحاسلاةيرثكالابوأ
مهنيبیروشاهلعجومهرايخوموقلاريهاشم
نبديزيويسلدنالادومسمومامالااذهمهنمو

ةمدقميفنادشرملاناذهناكوينرفيلانيدنف

٠هكولسيفضيقنيفرطىلعهبحاصلامهنمألكنأالاهلنيعيابملا

الامباهولادبعماماللءالولاوءاقولانمرهظأادوعسمنألكلذو

باهولادبعىلعىتحهرثؤتتناكةماعلانأعمديزتسمهيلعديزم
مههوجواولومهنأققحتنأىلاراظنالانعىراوتهنأالولهسفن

هلةعيبلاميدقتىلاردابفباهولادبعةعيابمىلااوعرهوهنع
دعبمامالاىلعفالخلانمرهظأفنيدتفنبأامأ٠لضفلاهلوىفوو

ةنتفللدقوملاباهشلاوهيلعنيمقانلاسأرىحضأهبامةعيبلا

ضوخوماسحلاقاشتماباهعمقىلامامالارطضايتلاةميظعلا

ناعتسانيدنفنيانألكلذ٠اهئافطالجالةديدشلابورحلارامغ

ةماعلانماريبكاقيرفاهبلفغتساةينيدلئاسوباهمارضاىلع
قفوتامو٠نيهلارمألابسيلاهؤافطاحبصافاهيلامهفختساو
ىرتما,ةيحانلاهذهيفاوركفيملهتناطبومامإلاناكفءاهبمهتدوعقيرطيفاهيلماحلةضرتعملا
لمتحملاقرطلاعاطقنممهلاوماولسرلاىلعفوخالبتتسمنمألاناباوعطقواهيفاوركفمهنا
مامالارمانأحجارلانافلاحلكىلعو٠اقيقداهيفماظنلاناكامهمضرألانمناكملكيفمهدوجو
هتمالسوقيرطلانمابهقوثوبواهنعلاملاتيبءانغتسابهمزجىلعينبماهيلسرمىلاةناعالاةداعاب
تاموكحيفماظنلادطوتويمالسالاعمتجملايقرنعةحضاوةركفانيطعيهنيعاذهومهيلااهلوحو
٠اذهانرصعهضعبىلالصيملاممديعسلارصعلاكلذ

ةيضابالاخيرات*٣-م
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ددعناكوءةريزغءامدكفسدعبالااهيلعءاضقلاىلامامالا
سأرمهنيبنمنيفرطلانمافلانيرشعنعلقيالةنتفلاهذهاياحض

٠نيدنفنبديزيةنتفلا

بیعشةقفاومونيدنفنيافالخبيس

فيظوتلاوةسائرلابحوههفالخوهتنتفليسيئرلاديحولاببسلا
ةراشثالىرخأةليسولعجرهاظلايفهنأالا,ةلودلابصانميف

ةيراشتساةئيهةماقابةبلاطملايهوهعبتانمىلعسيبلتلاوةنتفلا

جردتساوجردتمثاهيأرنعالارومالانمرميفمامالاردصيال
نأىوعدباهلصأنمباهولادبعمامالاةماماراكناىلاهقفاونم
ههفسوبوصتسانمهيأربوصتسافهنمملعأوهنمنيملسملايف
نبعيبرلانيمامالادحأنيقيرفلاءاتفتساىلاكلذىدأونورثكالا

مهُئاهقفوةيضابالارباكأنمقرشملابنموملسمةديبعيبأوأبيبح
نمروهمجلاهيلعامةقفاومبدرلاءاجفيرصلابيعشمهنمو
نأدعبهنافابیعشالاهتعیشونيدنفنباةئطختومامالابيوصت
صكنوهيأريفداعهتعاطبوجوومامالاةحصيفروهمجلاقفاو
هسفنحيشرتلقارتفالاةصرفمانتغابهراكفأهتثدحوهيبقعىلع

تالاجريهننعمغرلاباعرسماهيلالحرفترهيتبةمامالاماقمىلا
يفليقامىلعةعساشلاتافاسملاكلتىوطو‹نييضابالارصم
نيدنفنبابمثمامالابعمتجافراهنلابليللاالصاومةلحرمنيرشع
یىضقاريخأوعوبتمريغهلاعباتراصوهبكسمتاميفهديأو
ةنتفلامثانملمحيهنطوىلابيعشداعوةنتفلاىلعمامالا
ةقرفلاسأروهاذهنيدنفنياو٠لداعلامامالايفنعطلارزوو
مهنألراكنلاباومسدقوةواتسمنومسيوةيضابالانمةيراكنلا
٠ديزينبهللادبعمهئاهقفربكأوباهولادبعمامالاةمامااوركنأ
ةببهواومسفهتمامااويبوصوباهولادبعاوديأنيذلاامأو
٠برغملاةيضاباروهمجمهو(ةيباهواومسينأباوصلا)



سب۰

هببسوباطخلايبآمامالانياحمسلانبفلخجورخ
هدلاوناک۰٠حمسلانبفلخباهولادبعمامالافلاخنممو

اهيلياموةسوفنلابجىلعهلاماعايلاومثماماللاريزوحمسلا
ىلاهاضرومامالاةعاطيفناكو٠سباقوسلبارطيحأوضىلا
فلخهنياةعيابمىلاةماعلانمريثكعراستف«هللاهمحرتامنأ

ىصمظعلاةمامالانعلالقتسالاةينبنايعالاضعبكلذيفمهديأو
نعمهينغتةوقيفمهنأومهيفلاخمباهنعنولوصفممهنأةجحب
ءاهجونيبومامالانيباهدرولئاسرلاذخأدعبو٠اهلةيعبتلا
لهأنمهريغةيلوتوفلخلزعىلعمامالاممصهئاحلصولبجلا
دقو٠ةليوطبورحمامالاةالووفلخنيبتيشف٠لضفلا
نمهوتفتسانمةئطختنممغرلابمهنايصعىلعهعابتأووهتبث
تناكو.مامالايعرشلاهعوبتمةفلاخمنمهاتأاميفقرشملاةمئأ
ةديبعيبأوسابعلانببويأةالولانيبوهنيبالاجسبرحلا
ىلوتامنيححلفأمامالاةيالولاهلددجيذلاينوانجلاديمحلادبع

يهةعقوميففلخرهقنمكلذدعبنكمتيذلاوهيبأدعبةفالخلا
شيجامأوافلأنيعبرأوحنبردقيفلخشيجنألناكمبةبارغلانم
ةياورىلعةّئامعبسوأةياورىلع۲۱۳هددعزواجتيالفةديبعيبآ

رمأذخأاهدعبنمو(م٣۸۳)ھه٢۲۲ةنسةعقوملاخيراتوىرخأ
ايئاهنمتيملهتروثىلعءاضقلانكلو٠رايدالاوفعضلايففلخ

مامالانمدهعبلبجلامكحىلوتيذلابويأنبسابعلاديىلعالا
نميقبنملمشتتشوافلخبقعتفةديبعيبأةافودعبحلفأ
هتینمألیبسيففينعداهجدعبتاموابسيديأاوقرفتفهباحصأ
هرمأيفلمأتنمو٠ةيفلخلابسنتهيلاوةبرجةريزجىلاهنبارفو
وهلباينيدسيلنيدنفنبافالخكمهفالخنأهلرهظيهعابتأرمأو
ېفو٠ءيشداقتعالايفةيضابالانعمهجرخيالضحميسايس
ربربلانملئابقضعبوةيلصاولاهتعاطنعتجرخمامالااذهنمز
ةءاطلاىلاتداعواهعضخأفترهيتنمةبيرقلاتايالولايف
٠ديعيدحىلاةورثلاتمظغوءاخرلامعونمألاداسودايقنالاو
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مامالااذهنمزيفنيرثلارهشأ

يفدالبلامدقتننسىلعايرجاديعباوأشتغلبةورثلانأرهظي

نأركذنهدهعىلعةيمتسرلاةيلهألاطاسوألايفميظعلااهومن

نموافلانيثالثلبالافنصنمكلميناكيتازملانيغلزينببيبي

اذهيفمامالالاقدقوةميظعلاهتورثنمضعبوهفانصالاهذه
لامتیببرخلنیغلزنببیبیوينرجنبدمحمويالولىنعملا

۰هتازملاومأوةسوفنفويسبالانيدلاRYميقأام:هلوقليبقلا

ىلعفوقولادارأنمو٠ردقلااذهىلعهرابخأنمرصتقنلو
يفبدألاوملعلاوملقلاوفيسلالاجرنمرهتشانموهلاوحأ
راهزألاك:تالوطلملانماهبلطينأهيلعفلصفمهجوبهرصع
دقو٠نيفصنملانيفلاخملاونيقفاوملابتكنمامهريغوريسلاو
ىلعو(م٥٠۸۰)ھه١۱۹ةنسيفناوضرلاوةمحرلاهيلعهللاهافوت

٠لفأهنباةفالخلاىلوتهتافورثا

باهولادبعنبحلفمامالاةفالخ

اهتداعسواهتيقرتيمتهاودالبلايفنمألاطسببينعوهتريس

ىنتيادقف٠فرتلاوعلاىهتنمددّرسلايفتغلبواهتمظعجوأ

نادحىلااميظعاعاستاةراجتلاقاطنعستاومشحلاوديبعلانم
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نورفاسملارثكهدهعىلعواهسفنبةمئاقاقوسكلميناکراجتلاضعب

هيرضوربتلابالجتساوراجتاللءارحصلاقيرطنعنادوسلاىلا

مامالااذهناطلسيقبو٠ايلحهذاختاولماعتللريناندومهارد

ملوهدلاودهعىلعةكلمملاهتلصويتلادودحلاثيحىلاادتمم

هماقأامبوهدلاوهلدهمامببسبيهنورمأىفدحأترهيتبهفلاخد

ةداعسلابةمألاىلعدوعياملكيفداهتجاوةفأرولدعنموه

ردصوعساوملعوةيلاعقالخأنمهبفصتاامعمةيهافرلاو
رمالابمايقلاوةنسلاوباتكلابمكحلاونيدلاىلعةظفاحموبحر

ةيمالسالارئاعشلانمكلذريغىلاركنملانعيهنلاوفورعملاب

هدهعىلاحمسلانبافالخلبجلابرمتسادقو٠اهتنايصبجاولا

٠هللاهمحربويأنيسايعلاهلماعايئاهنهيلعىضقهنأمدقتدقو

رصتنبتافنةفالخ

مامالاةفلاخمرهظأدقرصننبتافنبفورعملايسوفنلااجرفنا
عمطلاوهوحمسلانباونيدنفنباهبفلاخيذلاببسلانيعلحلفأ
سنوييبأنيدعسنيعمامالانأكلذوةيموكحلافئاظولايف

هنيعيملفتافنامأو(ىجتي)ةرارطنقىلعالماعينيزمتلاميسو
دقنعيناكوترهيتبملعلابلطيفدعسلاقيفرناكهنأعمءيشيف
مامالانمهظاغف٠نوّوشلاةراداىلعردقأوهنمملعأهنأهسفنيف

هيلعادعسهليضفتةريغلاودقحلاهسفنىفراثأوفرصتلااذه
هراكنااهنمف٠شّئاطلاهفالخلةيطماهذختاوهسفنللئاسملحتناف
لامعتساهراكنااهنموءلالضوةعدباهناايعدمةعمجلاىفةبطخلا

نباهلوقاهنموةيعرشلاقوقحلاةيابجلةاعسلاولامعلامامالا
رطضملانأهلوقاهنمو٠باللخالانمثاريملابقحأقيقشلاخالا
هترضمدهشنمىلعوكلذلجالهعاباذاهلامعيبيضميالعوجلاب
دقو٠رحبلازواجتنميفالاققحتيالدقفلانأهلوقاهنمو٠هتيجنت
ةمالايفمامالاةناكموةموكحلاةوقنأالاداًّوفلايكذاملاعناك
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عطثٹسيملف٠هقفوتمدعوهيعاسمطابحايفبابسالامظعأنماتناك
مامالاسفنىلوتدقو٠فلخوديزيهيفلسكبرحلاراندقوينأ
مامالابعكولعبقطنتبيكرتلاةغيلبليذلاةليوطلئاسربهتحيصن
ءوسنماهيفهرذحيةغللاوبدألاوةسايسلاونيدلامولعيف
ناسلىلعهرذنأاريخأو٠هلالضاوهلالضنمبتيملناةيقاعلا

عقوتوفاخف.هيغنععدتريملناهبباقعلامراصلازنابهتالو
دصقمثةيقرشلارايدلاىلاهجوتفهرارصاىلعيقبوهناارش
ببسباهتموكحىدليظحنأثيلامفسابعلاينبةمصاع«دادغب»
ناكومهيلعاهلحرذعتودادغبءاملعىلعتصعتساةلضعمهلح
مامالاناويدخسننمنكمتاضيأاذهبو٠ءاكذلاطرفمملعلاريزغ
يسابعلاةفيلخلانذابدادغبةبتكمبذئمويدوجوملاديزنبرباج
نممهئافلخنمةتسرصاعيحلفأمامالاناف(نومأملاهلعلو)
هنأعمتادودعممايأيفناويدلاخسنهلمتدقولكوتملاىلاديشرلا
سانلاءاينغأنمناكاتافننافلهسبطخلانكلءازجأةرشعىف
هبتكيملرشاعلاءزجلانالاقيونيطاطخلاقاذحنماددعرجأتساف
ىفرخآارمردصتساامناوتهتنادقاهيفهلصخرملاةدملانال

هعملمحيلبجلاىلاداعواظفحهسأريفهلقنفادرسهيلعرورلا
نفدىلعهالمحهتريرسءوسوهتينثبخنأالانيمثلازنكلااذه
نمصقنيملمامالانأملعذانطولالصينألبقهئافخاوباتكلا
فالخلرهظيملو٠اخوسروادطوتهكلموةوقهتلودتدازلبهذوفن
بناجلاةيوقةلودلادجواملهنأكوقرشلانمهعوجردعبرثأتافن
٠هتوملبقباتليقو٠«تامنأىلانوكسلاىلاحنجوفالخلاباه

مهريغلالومهدوجولرثاالفنآلاام٠1ذئمويةيتافنلابسنتهيلاو
هستمامالاصخشىلعمالكلالوطأامو٠ةيفلخلاوراكنلانم
اكلمهنوكنعالضفءارعشلاوءابدالاوءاملعلالوحفنمدودعلا
فصنةلادعوةراهموةسايكبةمامالارادااعيلضايسايسامامه
٠هللاةمحرهيلعاماعنيتسةياوريفونرق
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حلفانبركبيبآمامإلاةفالح

(۸0Eةنسيفمامالااذهةفالخلايلو aeةنسلايهو(م

هتءافكةلقممةفالخلاءءابعأهولمحدقوميظعلاهدلاواهيفتاميتلا

هجوتدقاهنوئشةراداىلعهنمردقأوهيذلاناظقيلاايأهاخأنال

سابعلاينبةالوهيلعضبقفجحلاةضيرفءادالةسدقملارايدلاىلا

وهقيفرلا)ةفيلخلاخأةقفرنجسلاهوعدوأفدادغبىلا

ذئتقوسلاجلاقثئاولاهيخأنمهيلعايوضغمناكهتال(لكوتملا

١٠٠هردقايمويابتارنيقيفرلاىلعقثاولاىرجأدقوشرعلاىلع
ببسلاتناكىتلاةقادصلاامهنيبتدقعنافامهنمدحاولكلامهرد
امدعبهدالبىلاةدوعلايفهلنذالامثناظقيلايبأليبسكرتيف

نسحيملركبابأمامالانأحصدقو٠ةدمبهقيفرشرعلاىقترا
فرتلاىفسمغنالبهئايآكاظقيالداعانيدناكالوهفالسأكةرادالا

ةفالخلاديلاقمملسأووهللاوةحارلاوفرسلاىلالاموميعنلاو
دوجأنمدودعملانيمرتدملانايعالادحأةفرعنبدمحمهرهصل

اولامفةيعرلابولقنماريثكلامتسااقلخواقلخمهاهبأواديسانلا
تيبلاتظاغأةجردىلارمالابمامالاىلعدبتساوابلاقوابلقهيلا
متوهبوصفةفرعنبابكتفلامهضعبهلنسحفمامالاتظقيأوكلاملا
رطخلاةميظعةنتفهلتقمرضأفتفشتكااهنكلوةيرسةقيرطبكلذهل
رمالاهللاكرادتنأالوللسنلاوثرحلاكلهتتداكىولبلاةديدش

لاوهأوقاشمدعبولاحلايفهوعيابفقرشلانمناظقيلايبأةدوعب
٠هباصنىلارمالاواهيراجمىلاهايملاداعأ

علفأدمحمنبناظقيلايبأمامالاةفالخ

دعبليقابيرقت(م٥٥۸)ھ٢٤۲ةنسناظقيلاوبأةفالخلابعيوب

امهشوالحفاماماناكفهيلاهنمميلستبليقوركبيبآهيخأتوم
ءافلخلالدعالداعىنعمنمةملكلاهذههيدّوتاملكباميظع
ايندلانمهبيصنىسنيالنمحالصااحلصمهلقنمنيدشارلا
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ىوقتلاولمعلاودازلانمىرخالاةايحلاهبلطتتامعلفغيالو

فارطأبلغأيفةنتفلاتاقلحتمكحتسادقفىضوفلاوبارطضالا
ةروثلاةاعدنمامهريغىلاةلاسمنباىلاةفرعنبانمفةكلملا

دجلادعاسنعرمشفاهلكبئاصملاهذهىلعتيلغتهسفنيوهللاب

مثفيثكشيجبهودجنأفةسوفنلابجبدجنتساوشويجلاشيجو

هجرخيملفاهيفنصحتو(ترهيت)ةمصاعلاىلعىلوتسايذلا
نينسعبسمادراصحوفينعداهجوريبكلاتقدعبالااهنممامألا
الو(متسرينبلعباتريغالقتسماریمأكلذلبقةلاسمنباناكو)
حالصالاوحنههجوىلووجلاهلافصوةاغبلاءالّؤهمامالارهق
عيمجيفاراعشلدعلاذختاونمالاطسبوةحارلادهمفميظنتلاو
ءابقرمهيلعلمعتسافنيلامحلاونيرازجلانعىتحلفغيملوهلامعأ
هتقاطقوفلمحاناویحوأهوبقاعةاشيفخفناياصقاوأرناف

ةفاظنكءىشلكىفنأشلااذكهوهيلعفيفختلابهبحاصاورمأ

نولوطنبالةسوفنبرح
ىلعهيلاوناظقيلايبأمامالادهعيفةلودلالاجرمظاعأنم

يسوفنلاسايلاروصنموبأريهشلالطبلاهتاقحلموةسوفنلبج

ةنسفلاىلعديزياميانعديعبلاديعسلارصعلاكلذيفهتكلممبناظقيلايبامامالالمع(١)

مالظتلااذههيشياميمهكلاممبرصعلااذهيفنويبروألاموقيو.رهابلايندملامدقتلاىلععطاقليلد

ايرواريغيفشئاعلاناستالابقفرلابلاغلايفلوانتيملمهلمعنأالا-ناويحلابقفرلاتايعمجك

مهيبتاعىتحريبكدحىلافطعلاوقفرلاوناسحالابهيلعمهيالكنورثؤيانلعكاتهمهارتف.اكريماو
:هلوقبفهرملاسحلاوذيبرعلارعاشلا

كيدلاوروتسلابقفرلاةيعمج
كيهليناسنتالابقفرلانعاذام
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ةعقاولاصخلمو٠ةركتنمةميزهنولوطنبسابعلامزهيذلا

رصمنعهدلاوةبيغيفنولوطنبدمحأنبسابعلانأ:ی

اشيج(م۸۸۰)ھ۷٦۲ةنسزهجفبرغملاكالتمابهسفنهتث

مهتعتمآلمحيهيبأنادوسنملجار٠١وسراف۰۸۰نمفلاتي

غلبمنالیقوریناندلمح۸۰۰رصملامتیبنمذخأوریعب۰

هذهبفحزمثرانیدفلآاتئامورانیدنویلموهلاملانملمحام

امعيمجىلعبلغتوىرقلاوندملانمهقيرطيفامكلتماوةوقلا
كلتهرهقبةوقىلعةوقدادزافشويجلانمبلغالاونبهيلاهلسرأ

اهصخدقفةدبلةعقاواهمهأواهربكأنملعلوةرركتملاتالمحلا
:اهلمعهسفنيفتلمعرصنلاةوشنواسمحتملاقذاركذلاب

يسرفىلعودعأذايردهلل

هبسوءرلايرفأمراصيدييفو

رعتستبرحلارانوجايهلاىلا

رذيالوىقبيالتوملاهدحيف
ركذلاةماصمصلاوثيللاانأاهف یربخنعوينعةلئاستنكنا

امفتلاسناامانولوطلآنم

ذأىركذتدهاشةديليفتنكول

هردابتامینمتنیاعلاذا

دوجلابرختفملیقوف
ردتيتتاماهلاوبرضأفيسلاي

ربخلاوءابنالاوثيداحالاىنع

اهيلعبرضفسلبارطلصونأىلاةرصتنملاهشويجبفحزمث
ىلعهدونجضعبیدعتنأىلااموي٢٤اهردقةدمراصحلاقاطن

.اميدقتدقعةدهاعمىضتقمبمتسرينبعابتأمهويداوبلامرح

سلبارطلهةثاغتسالايفمهكراشوروصنميبأباوثاغتساف
سابعلانمديدهتباتكهيلادروهفحزلبقورارجلفحجبمهتاغأف
كدلبتّئطوالاوكتعاطوكعمسبلبقانا:هصناذهنولوطنبا
لق:هلارقحمروصنموبهباجاف٠كمرحتحبأويلجرويليخب
ينغلبدقفيتدهاجمبمهقحأوينمرافكلابرقأكنآامامالغلااذهل

ىلعانأاهوكداهجنعهعمفلختلاينعسيالامكلاعفأحيبقنم
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لاجرنمافلأ١٠يفهسفنبرثالاىلعهحيصف٠كيلايتلاسررثأ

داعوءيشىلعيوليالنولوطنبابهذوةميزهرشهمزهوةسوفن

وهسبلتينأنودبةزعلاوةماركلاهفحتلبجلاىلاروصنمويأ
نولوطنبااهكرتيتلارئاخذلاولاومالانمءيشبهلاجرو
نماهويلسمهلامعوبلغالاونيواهوبهنوبارعالااهحابتساو
°(١)بارعالا

ناظقىلايِنيفسودمشاحيبةفالح

لدعللارثؤمحالصالايفادجمةريسلانسحماظعلاهفالسأكناكو
ريخلابدوعياميفادهجولأيالاهيلاانسحماهبافوءرةماللابحم
٠اهبلع

بوقعيهمعةعيدهنمزيفثدحاممهأ

اميقمناكيذلاحلفأنببوقعيهمعرمالايفهعزاننمرهشأ
نمقیوشتبناکاذههمایقوسلبارطيحاوننم(ةناربص)ةغاوزب
ضعيبمهضريملنمم«ترهيت»ةمصاعلاناكسضعي

اومدقتساوبرحلاهوزجانومامالاىلعةروثلااونلعأفبصانملا

بطخلادتشاف(مهقانعأيفمتاحيبأةعيبنأعم)هوعيايوبوقعي

ةريثكعقولاةديدشاسورضابرحتناكفديدجنملاتقلامدتحاو

‹ءرصألانافرطلااهيفبذاجتينينسعيرأنماوحنتماد٠رضلا

املقيذلارمألانيدحوملالاومانعروصنميبانمعيفرلاعفرتلاوةهازنلاوعرولاىهتتماذه(١)

هتفىمبهنااولاقويفوصلالمعلااذهيفروصنماياةمئألاضعبدقتنادقو٠خيراتلايفاليثمهلدجت

يفهفرصيوهبىوقتيلنيملسملالامتيبىلاةرفاولالاومالاهذهمضينأهبردجالااريمأ

نمسيلو٠ةلودلاتاموقمنماهيلااموةحلسألاءارشوسرادملاوعناصملاوءىجالملاكةماعلاحلاصملا

سانلانمنينيعمدارفألبوسنمريغلامهناكشالو٠ةميقهلنوفرعيالنيذللابهنهكرتينأمزحلا

۰قحاوهبردجالاملاتیبف
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ةمعداعوهقحبمامالازوفوبوقعيتاوقراحدنابتهتنااريخأو

يتلاةكرحلاهذهيفهنمطرفامىلعمدنلانساعراقةغاوزىلا

ءاهدعبواهلبقةمالاوهللايضريامبالافرعيملذااهنمباتهنالاقي

`ربلاريثكةورثلاعساواريطخاريمأواليلجاملاعناكو

سليارطزيحيففلخنببيطلاكرحتمامالااذهةدميفو

٠ةعاطلانعجورخلايفهدلاورثأءافتقاوةنتفلاةراثالليجلاو

ددجيذلاسايلاروصنميبأىلاهيلعضبقلاوهبيدأتبمامالادهعف

ىلاهجوورمالابعدصفةمامالاديلاقمهملستنيحةيالولامامالاهل

هيبلقعميهوهغاوزىلاهيبراحمباجتلافارارجالفحجبيطلا
همیلستنأشيفاهلهأملكوروصنموبأاهدصقفهعابتأوفلخ

رشمهمزهوروصنموبأمهبراحفمهئالقعدحأةحيصناوفلاخواوباف
دقفرحبلاىلعةغاوزتناكاموءاريثكارشبمهنملتقوةميزه
يفوةبرجةريزجىلارارفلانمةعاطلاىلانعذيملنمنكمت
مثةبرجرصاحوروصنموبأمهرثأىفتقاففلخنببيطلامهتلمج
هسبحولبجلاىلااديقمهذخأوبيطلاىلعضبقواملساهلخد

كلذليمسف٠ةعاطلايفةينلاصلخأوباتثیحهجرخأمثةدم

لاجرمظاعأنمحمسلاهدجنال)نباثيبخلانبابيطلا
مامالااذهةدميفو٠(لضفلاولدعلاباورهتشانيذلاةلودلا

روصنموبأهتايحلوطشيجهلمزهيمليذلاروضنملالطبلاىفوت
٠هناوضروهللاةمحرهيلعهنعثدحتملاسايلا

(م۸۹۷ةنس)ھه۲۸۶ةنسونامةعقاو

ابيرقتعقوةعقاويفكلذوهيديىلعراتبلااهفيسلفيذلاسابعلا
ةئامعبرأءاملعلانماهيفتامبلغالاينبوةسوفننيبونامرصقنم



۹٤

عئاظفنماهيفعقوامليصفتواهببسوافلارشعانثاةماعلانمو
اهنايببلفكتةيناسنالاونيدلليفانملامهشحوتوبلغالاينب
لسرتتناكيتلاتادادمالاتلقةعقاولاهذهدعبنمو٠تالوطلملا
ىرقهقلايفمهتوقتذخأوامامتتعطقنالبترهيتىلاةسوفننم

هيلعمهامىلاطاطحنالاوفعضلايفاولصونأىلااديوراديور
لالصمنالاورابدالايفذخأهنافترهيتبةمامالارمأكلذكو٠نآلا
هللوةيحورلااهتايحةداموةيوقلااهتدعمهنييسوفنلانالنهولاو
ضعبهيلعمقنمامالامايأرخاوأيفو٠دعبنمولبقنمرمألا
هناكماوبصنو(م٦٠۹)ھ٢٤۲۹ةنسهللاهمحرهولتقفهتبارق

٠ناظقيلايبأنبناظقيلاهوخأوهومهنمادحا

متسرينبنمیلوتنمرخآناظقولاةراما

ناظقيلايبأنبناظقيلاهوخأرمالاىلوتموحرملامامالادعب
عظطقملاوحالابرطضمبناوجلاددهمنيتنسنماوحنيقبو
نكمتنأدعباهدجمىلاةلودلاديعينأهنأشنمامعاديعبلاصوالا
ضارقنالاولاوزلابابسأاهيلاتعمجتوضبانلااهبلقنمفعضلا
ىلعهللاديبعمهتيعادرهظوةعيشلارمألحفتسادقوءبناجلكنم
يفةيمتسرلاةلودلاطوقسنمرفمالفهتاراماوبرغملالودعيمج
مهناوعأدحأالعف«ترهيت»اهتمصاعلخددقواضيأمهتضبق

متسرينبةرسأنمهبرفظنملتقواهبهنويناجحلاهللادبعوبأ
اهيفامذخأو«ةموصعملا»ىربكلاةبتكملادصقومهلاومأحابتساو
نموهلككلذادعامقرحأوةينفلاوةيعانصلاوةيضايرلابتكلانم
٠هدحوهللرمالاوبهذملاتافلّؤمنمرثكالادقفمث

متسرينبكلمضارقنادعبةيضابالالاح

يسوقفنلالبجلاباصوصخةيضابالانأىلعلدتلاحلكىلعاهنكلو
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نعملانأكلذىلعدهاوشلانمو٠بناجلاةمرتحمةيوقتلازام
:رهوجهدئاقرصمحتفانييعيشلاءافلخلاعباريمطافلاهللانيدل
ةنساهيلاراسف٠ةيدهملالدبهكللةمصاعاهذاختاىلعممص
هلاومآنمسيفنلكابحصتسمهلفاحجبم۹۷۱ةنسةقفاوملاھه١
لبجىلاهرکاسعنمعمجهنمرفسلبارطلصوالو٠هرئاخذو
ةمعامجةياكحلاصقدقو٠(۱)مهيلعردقيملفمهبلطفةسوفن
احلصدقعينأكلذلبقزعملالواحدقوةيضابالاريغنيخرّوملانم
ىبأفلالقتسالابهلفرتعينأىلعيضابالايماحلارزخيبأعم

اجتلافهعابتاىلعبلغتوهشيجرهقدهجوءانعدعيو٠هبراحف

دافحأنمءايركزكاذذامهريمأولبجلاةسوفنىلارزخوب
مهتکوشةوقىلعةلدالاىوقأنمليلدالااذهلهف٠روصنميب
يفملاعلاكولممظعأنمكلممجاهيفيكفالاومهرومأماظتنار
نممتسلينا٠اهتوقناوفنعواهبابشةرهزيفهتلودوهرصع
مهيفرشتنمملعلاواذهنوكيفيكالكمهركذلمهأخيراتلانالوقي
نيرواجملاومهلنيرصاعملاماوقالاعيمجنمرثكأءاسنوالاجر
طقفمهئاملعنماهيفتاميتلاةعقاولاكلتىلاىرتالآ٠مهرايدل
خيراتلاناوهولقعلاىلاهنمبرقأوهاملوقأامناو-٠
طبضوماظتنابمهثداوحنودهنأودبال«ةيضابالاخيراتهبينعأو»
ديفملكتلكأيتلايهنوبلغتملامهبتكيفاهمرضأيتلارانلانكلو

°مهريغوينورابلاويخامشلاوبئانلاعوضوملايفنوبتاكلاهبربعامنيعيهةرابعلاهذه(١)
مهعاجرتساىلعردقيملفنيرافلاهركاسععاجرتسالڄألهسوفنبراحيمطافلازعملانأىلعلدتيهو
نعدرجملابلطلاباوجناكلو(مهيلعردقيملف)مهلوقباوربعاهبرحكاتهنكيملولوةوةلاب
لزتملذئمويةسوفننأملعناذهنمو نيرافلادونجلاميلستنماوعنتماواوبا-ةوقلالامعتسا
اهناتبثلب٠ةيمتسرلاةلودلاضارقناريثاتلقااهتوقيفرثؤيملو٠اماتالالقتساةلقتسمةعينمةبوق
اهلاصفنادعباهومكحنيذلااهئارماىلعمالكلايتايسامكنورقةعبرانمرثكااذهاهلالقتساىلعتظفاح
نعهزجعدنعاهيلاءىجاللايماحلارزخاباتمحيتلايه"ةوقلاهذهو٠ةيمتسرلاترهيتلودنع
ءهتنعتالوللالقتسالابهلفارتعالاباومهنأىلاارارممهيلعرصتناومهبراحنيذلانييمطاقلالاتق
وأ٠ءلكلاذخ:لوقيهلاحناسلوةسوفنلبجىلاءاجتلالاوةميزهلاهلرجيذلاعساولاهحومطو
٠لكلاكرتا



س0اےک

مهلنأودباليتلامولعلاونونفلانمهريغوبابلااذهيفاهنم

۰اهيفةديدعتافلّؤم

نمسورشووداجيتبتكمبعقوهنيعترهيتةبتكمبعقوامناف
دعبالاحلقتسادقلبجلانأىلعلدتلئالدلاو٠ةسوفنندم
ةدعهلالقتساىلعاظفاحمرمتساوترهيتنمةمامالاضارقنا

نعوأةيئاجفتاراغنعانايحأاشنتةليلقتارتفالامهللانورق
مكحهنكلوتقوملاهمكحىلاةليسوبلغتملااهذختيةيلخادتافالتخا
٠مهدودحجراخبلغتملابنوفذقيفنويسنرفلادحتيامثيرالاموديال
اضعبوهفاصوأنماليلقاًئيشالالالقتسالااذهنعركذيملخيراتلاو
لكشونيلوتملاددملنايبالونامزلايفطبضنودبهئارمأنم
دعاوقنمفورعموهامبسحةيروشنوكتنأودباليتلامهتاموكح.
نييمتسرلامكحءاضقنانميدتبيرمتسملاماهبالااذهو٠بهذملا
نرقلاوهوهدعبامىلايرجهلارشاعلانرقلايفاضومغدتشيو
يخامشلاديعسنبدمحأةمالعلاخيشلاريسلابحاصهيفىفوتيذلا

تاريهشلامهئاسنونييضابالاءءاملعلانمتائمهريسيفركذيذلا

ىتأو٠لبجلااومكحنيذلاءارمالانمتارشعوحالصلاوملعلايف
يفضافأوةرهابلامهتاماركوةرفاولامهلئاضفنمريثكءيشب
‹اقحبنطأولدعلاوقحللماتلامهعوضخومهنيدبديدشلامهكسمت
ىلالاجرلاواهخيراوتىلاثداوحلاةفاضانودبفسالاعمنكلو
٠ءارمالاضعبركذبفتكنلو٠هيفاودجويذلامهنمز

هسونءارماريهاشمضعي

همحرناکو4ركنملانعيهنلاوفورعملابرمالايفةدشلاوةريسلا
نمیتدحايادهلالويقنعاعروديعيدحىلاافيقعاعروهللا

هيلامدقهنأىكحي«هدالبنعءابرغلاهمكحنعبناجألا
ءاهنعهيناجبیانواھايافرانيد٠اهنموةسيفنلاايادهلانمائيش



س۳

لبجلاباورمدقو«ةينادوسلاةراجتلالاومأبنيلقثمءاينغأاوناكو
هريیمالائيشاومدقينأةءورملانمنأاوارفمهلاومأىلعنينمآ

اممهيلعدرنأالاهنمناكامف(هريغعمكلذاوداتعامهلعلو)
نمريسيلابةعانقلاوهللانامياببولقلاهذهرمعأامهللف٠هومدق

°قزرلا

ةريسراسوةسفنرمأىلوتهنافءلهسلضفلاوبأمهنمو

نيدتعملاعمتابراحمهلتعقودقو«ةماقتسالاولدعلاىفنوميم

ةبراحملااهنموهفيلحاهيفرصنلاناكهتانزوبرعلانمهدالبىلع
ىیحيوبأةسوفنمكحنممو٠هتعاطىلاسمادغاهبعجرتسايتاا

يفو٠الضفواعرووالمعواملعنيروكذملاكناكويناجرالاءايركز
نال)ةدوسملابمهنعربعملانييسابعلابراحهنأبرعشيامهتدم

ماماناکهنأو«ةعيشلا(نييدييعلابراحو(داوسلامهراعش

نباهللادبعابأ:ثدحنودباولزعنأدعبهولودقو٠خلاعافد
ابآاولويناجرالاتومدعبو٠سايلاروصنميبأنبورمعيبأ
مكحلايفلدعوةسايسلانسحأفروكذملاهللادبعيبآنبءايركز
نمالاوةنيكسلاهمايأتداسواليوطةرامالايفمادوروغثلادسو

يمطافلازعملاعمهبرحيفرسكنااملرزخوبأًاجتلاهيلاوءةحارلاو
لكو٠نيعبسلاىلااماعنيتسلانيبحوارتتةدممكحلايفيقبو
لديقايسلاامناومهخيراوتيفطابضناالكولملاوءارمالاءالّؤه
نملوالافصنلايفوةرجهلانمةعبارلاةئاملايفكلذكاوناكمهنأ
٠ةسماخلاةئاملا

ةيئنورابلاةرسالاءارمآضعب

نملوأو٠هللاةمحرمهيلعحلاصلاانفلسواندادجأمهءالّؤه

رمالالوأهيلاتدنسأينورابلایسومنبنوراهوبآمهنمرهتشا
مثافنآهركذمدقتملاءايركزيباريمالادهعيفةماعلاةخيشملا
ةعدباتلاداليلارئاسالماشهذوفنناكوةرامالاهدعبهيلاتدنسأ
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اهريغوترسىلاوابونجةلزونازفوسمادغىلاذئمويلبجلل
ةراماللبختناالو٠ابرغ(سنوتيحاوننم)رمدلبجیلاواقرش
ىرقمآنيانبادلبىلااهيلابسنيناكيتلاتیاشولمتنملقتنا
مسابةدلبلاتيمسفرصعلاذهيفىابكىلابوسنملايداولاكلذ
ىنبوايئاهناهنكسف(ةفرحملاةيربربلابنورابتا)نآلاىلاهتيبلآ
امكناكدقفةلمجلابو٠ةسردمومويلاىلاامئاقلازيالادجسماهب
ةسوفنلهالافهكونيروهشملاداهزلاونيلماعلاءاملعلانماولاق
لداعلاريمالاعرولايقتلالحفلاةمالعلاهنيامهنمو٠نيعمجأ
هيبأدهعىلعمالسالاةخيشميلونوراهنبناميلسعيبرلاوبأ
القلطأاذاهرصعيفخيشلامساناكوةرامالاهولوهتافودعبمث

يفىتحمرتحملابقللااذههنعلصفنيملوهريغدحأىلافرصني
ناسحالاريثكربلاعساولوقلاذفانرمالاعاطمناكو٠هترامادهع
صحفلادعبتاهجلاءارمأنييعتهسفنبىلوتيناكو«ملعلاةبلطىلا
هنممهفاذامهيفنعطلاذئدعبلبقيالمث٠مهتءافكنمتبثتلاو
امكامهريغوأبصعتوأدسحنمةيصخشةياغلكلذنأهيدلحصو

اممو:يعرشبجوملالالامعلالزعوزكارملالقنىلاعرستيالهنأ
ةباقرلنيصوصخماسانألمعتسيناكهنأديعسلاهدهعهبزاتما
مارحلادجيالىتحاهيفلاومالانملحيالامعيبنوعنميقاوسالا
نوبسنيو٠الالفالاواذكهاذكه٠اهلهأوةيسوفنلارايدلاىلااليبس
عجاريلفاهركذلحماذهسيلتاماركلانمقراوخهللاهمحرهيلا
معلايفينورابلالآرهشأنمو٠اهيرعفوقولاءاشنمريسلا
هناةلمجلابويخامشلالاقنوراهنبدوادناميلسوبآلمعلاو
ریسفتولكشملکحاضیايفلبالادابكأهيلابرضتهمایيفناک
دالبيفعرولاوىقتلايفهترهشو«لاوسلكباوجوبيرغلګ
٠كلذكهدلاووھهأىفختنأنمرهشأبرغملاعيمجيفلبةسوفن

:ريسلايفلاقينورابلاءايركزيبأنبدمحمهللادبعوبأمهنمو

دوادنامیلسای1بتاکیاماریثکوالداعامكاحوالضافاخيشناك

٠لزاونلانملکشتسیامیفهیتفتسیونوراهنبا



E.

ناک:ریسلايفلاقءايركزيبأنبروصنموبأمهنارمأنمو

ەورمدق‹طاسقالايايضاقامكاحوطارصلاىلعاكلاساماما

هتالكشموهلزاونيفيتفتسياضيأوهو.ةسوفنلبجيفامكاح

هتموکحتناكوميظعتلابهيلاهياوجونوراهنيدوادنامیلسای

°هةدعب

ملعلايفنيزربملاتيبلااذهلآنمةفئاطركذانلمهأدقو

لكىلعنكلو.ليوطتلانمارارفوراصتخالايفابحةسايسلاو
تيصلاعئاذلامشالادوطلاةراماركذلمهننأيغبنياللاح

ىلعةيانجلانمةماهثداوحضعبنماهيفامايركزییحييبأ
:لوقنفاهنعرصبلاضغنناخيراتلا

ينورابلاميهاربانبءايركزییحیيبآةراما
مامالااركذمهبيطأوانأشمهمظعاوتيبلااذهءارمأدجمأنم

یسومنوراهيبانبءايركزنبميهاربانبءايركزىيحيوبألحفلا
ىوصقلاةياغلاوه:هللاهمحريخامشلالاق٠ينورابلانوراهنبا
نأىلا٠قلخأنأدعببهذملاددجءيهنلاورمالاولمعلاوملعلايف
بهذمىلالابکاتولبابوةلككونرفيونبتعجرهمايآيفو٠لاق
نبفلخعابتا,ةفيلخوةينسحوةواتسمكلذلبقاوناكوةيبهولا
مهو‹يواتسملاديزينبهللادبيعونيسحلانبدمحأوحمسلا

دقوءيمتسرلاباهولادبعمامالاةماماوركنأمهنأالانويضابا
ناوةيضابالاروهمجنيبوءالؤهنيبقرفلاغلبمىلعهيبنتلامدقت
مامالااذهمايأتباطدقو٠اينیدهنوکنمرثكأيسايسفالخلا

همحرناکوهناسحاوهلدعییمجمهمعوهبحهتمأبولقيففرشأو
٠هلثمةكماربلاالوءاطعيطعيوارقفىشخيالنمقافناقفنيهللا
ىلعةلثمالانمو٠نيملسملالامتيبنمالصاخلاهلامنمكلذو
عيمجىلععزونينسلانمةنسيفهنأهتورثعساووهمركميظع
افاعضأقوفتةرثكذئمويمهترثكعمتولالىلاةلككنملبجلالهأ
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ةسمختيبلكلوأسفنلكلمهيلععزومويلاهناكسةفعاضم
!ودارآاملفاکربتهمرهيفنرفيونبهرازو۰تیزنمثومهارد
دحاولكلضبقليقومهاردةرشعمهنمدحاولكلىطعأعادولا

عنتمافيقبامزيرحنبنوعمهمكاحليطعينأدارأفةضبقمهنم
اعدفهللايلوعدتنأدیرامناواینددیرأيدالبنمتیتأاملاقو
اذهانمويىلاهتيرذيفنرفيينبةدايستيقبفيخامشلالاق٠هل
ابلاطنونامٹهتسردمیناکهنأهنعهرکذاممو۰خيشلاةكريب

اومهةيدجملاتاونسلاىدحايفوءهتقفنىلعملعلانوسردي

اعنممهعنمفهيلعاومزعامبملعفخيشلابةفأرمهناطوأىلاعوجرلاب
٠ةماقالاباوضرواونأمطافنونظيامكسيلرمالانأمهمهفأواتاب
مهنمریثكهاثروهتبلطوهبهذملهأهيلعنزحتامالو:لاقنأىلا
`خلاحوننبنيجويةمالعلاسانلاىكبأىتحهنباو‹ةليوطيثارمب
اريثکبهنوىبسيذلايقرويملاةيناغنبارمألحفتساهمايأيفو
ايقيرفامصاوعنماريثكلحتساولتحاوميلاقالاوماوقالانم
ىرخأرصتنيوةرممزهنيارارميسوفنلالبجلابراحوةيلامشلا
حفسبةنئاكلا نوانج نوتيزنمافلا١٠قرحأاهادحايفو

يفامناولبجلاىلعءاليتسالانمنكمتيمللاحلكىلعهنكلووداج
هتمواقمنعفعضلامهسفنأنماوسحأذاهوحلاصهتاوزغرخآ

ةنسلةقفاوملاابيرقت٥٠٥ةنسىفكلذورانيدىنويلمهلاوعفدف
الاةداعبولغملااهعفديةيبرحةمارغنكيناوغلبملااذهوم۸
مهئارثولبجلاةسوفنةوقىلعاعمالاليلدنوكينأحلصيهنأ
اهيراقياموأةمارغلاهذهلثمباميلقامرغأهنالقنيملذاعساولا
٠اهيلعبلغتيتلاممالاعمليبقلااذهنمهلعفيناكامةرثكىلع
٠(۱)ریغتیالوريغينمناحبسف

نكمتومهتدحوتككفتفءداسفلاولهجلامهيفاشفدقفنامزلااذهيفلبجلا.ةسوفناما(١)
قدصلاكةلضافلاقالخالابيلحتلاونيدلابكسمتلانممهفالساهيلعناكمعاودعتباومهنيباميفدسحلا

نيبنماهبنوزاتمياوناكيتلاقالخألاكلت,دوهعلاودعولابءافولاولامعالايفدجلاولوقلايف
ءهللامراحمنععروتلاوثانمفوخلايفالعاالثماوناك,ةينيدلافئاوطلاوةيمالسالاماوقالا
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ةينورابلاةلئاعلالصأ

ةناكملهجينملبجلاريغولبجلالهأنمنيرونتملايفدجويال

دجمأنمهنأونامعبرضخالاليجلانمهلصأنأوينورابلاتيبلا

هعورفءانبأناوءرماعلارطقلاكلذيفةماعزلاولضفلاتاتويب
ديلاقممهيلادنستونانبلابمهيلاراشينمماولازامكانهةمئاقلا

نممالسلارادورابجنزوبرعلادالبنمنامعةكلممبميلاقالا
هركذرهظدقفلبجلانطوتسايذلاعرفلاامأ٠ةيقرشلاايقيرفا

ٺنرقلالئاوأويرجهلاعبارلانرقلارخاوأنيباميفهتيصعاذو
هةهعمركذلوالانوراهابريسلابحاصركذامدنعوءسماخلا
ملعلايفنورهيبأونصوهالئاقهلنيرصاعملامالعالاءاملعلادحأ

نوبدوجولالانكيملزارتحالااذهنأمولعمو٠خلابسنلايفال
`امهنيبقرافلانايبنعضغلاهعسيالثيحبنيروكذملانيبعساش
ءاملعنمنيثاحبلالضافالادحأةرمهبينثداحامحصيالواذه
ذاهتيمستليلعتوينورابلالآانبسنلصأيفيسلبارطلارطقلا
نامورلافارشأنممكلصأنأيلرهظييذلانااداجاحزامملاق
بقلنولمحينيذلاواميدقلبجلااونطوتسانيذلانايلطلاوأ
رهظنأىلااهيلعاملعراصوةلئاعلاىلعكلذدعببلغف(نوراب)

ظوفحملااهدجموثوروملااهبقلاهعملمحتةلئاعلاتملسأفمالسالا
ليمجراهظتسااذههلتلقف٠هدعبومالسالالبقةسوفنلئابقنيب

°مئالةمولثايفنوفاخيالوركنملانعنوهنيوفورعملابنورماييهاونلانوبنتجيورماوالانولثتمي

اميفنوكمهنممهنا٠نيدلانمةناكملاهذهنعنونوكيامدعبامهفمويلامهدافحااما

اموةاكزلاوةالصلاكرتورومخلابرشوناخدلاوقسفلاوابرلاوانزلانعامعزاومهعزيالءللامرح

هذه٠نايحالاضعبيفروزلاةداهشوناتهبلاوبذكلانعالضفاذهو٠المعواكرتتابجاولانماهيلا
ءمثالاةزعلاهتذخاهللاقتامهدحألليقاذاو٠مهاملدلقوثاهملسنمالااهنمملسيملةفسؤملاةلاحلا

۰ةندهالواهيفةداوهالاناوعايرحكيلعاهنلعااميرلب

ةيضابالاخيرات*٤-م
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ينورابلالآركذنمفتكنلو٠حيحصريغهنكلو٠لوقعمليلعتو
لمهالةينورابلاةرسالاعفننأىلانيريشمدجامألاذاذفالاكئلواب
ىلالوصأالانماردحنمدجنعابأارتاوتملزيملايندوانيدليجلا
لبجلاينكاسىلعفراعماباضايفاعوبنيحربامونآلاىلاعورفلا
هصمحازيالاذهانمويىلايرجهلاسماخلانرقلالوأنميسوفنلا
يفولوالايفروصنميبألآالامهللادجملاتويبنمتيبيأكلذيف
خيشلامامالامهنمنيذلايخامشلالآوأءكلذدعبةعطقتمتاقوأ
نبهللاديعدمحمويأخيشلاوةديدعلافيناصتلابحاصرماع

اندادجأاوبذاجمهنافريسلابحاصدمحأخيشلاودحاولادبع
ىلانماثلانرقلانمءادتباةينيدلاةهجولانمفرطلا
درفناونييخامشلايفلهجلااشفمثءطقفرشعيناث!انرقلا
نمولبقنمرمالاهللو,مهفالسأكيندملاوينيدلامدقتلابنوينورابلا

٠(۱)دعب

 

نامعبيضابالابهذملاراشتنا

نانسارخونامعقرشلادالببةيضابألابهذمراشتنانإ

فيك‹برغملابهراشتنانمادهعمدقأاهريغورصموقارعلاو

ضعبلدهعفءهترسألفلولانمةناهااهناامعازديرعورالفةذبنلاهذهخامشينيدحاارق(١)

يفناكهنالوقااناوهكولسىلعاجاجتحاهخسننمةخسناورتشيالناوهفيلاتاوعطاقيناب
:رعاشلاهيفلاقنملثمياذههلمع

لبجلاىلعقفشتالسارلاىلعقفشاهنمهوتليلاعلالبجلاحطاناي
ريرقتالاهتركذاممدصقاملينابررقانأمزلدقفءيلاببرطخيملميقسلامهفلااذهنأامبو

ءاضراعاضوالابلقيوقئاقحلاهوشيناناكعوضوميايفبتاكللحصيالهنابالاع٠عقاولارمألا

هترسايفعئاشلهجلانابهدئاصقىدحايفيخامشلاديعسخيشلاةمالعلاحرصدقو٠كاذوااذهل

اشايناميلسريهشلالطبلادلاولادبعخيشلاعرولاةمالعلاهقيدصاهبايطاجمهتدلجينبنرفييفو
انلحصيلهو٠نرفينطوبلهجلاةبراحموداشرالاوظعولابجاوبمايقلاىلعهايااضرحموينورابلا

٠رمامكمهيفلهجلاعويشبربعامنيحهنطوينبلوهترسالوهسفنلانيهميخامشلاديعسخيشلاربتعننأ
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ىلاقباسلا(نامع)رطقلاكلذنمهسفنديزنبرياجبهذملامامإو
بمهذملالظصلقتدقناو٠ءانعالوبرحنودبمالسإلاقانتعا

هناكرأدطوتتوهمئاعدخسرتملوةيقرشلاراطقالابلغنميضابألا

نامعخيراتنمةصالخبااتانلفنامعتارمعتسمونامعيفالا

ءالجالاهئاملعدحااهصخلمويلاىلاعهللالوسرندلنم

«جاهنملا»ةلجمبترشنويناويطلارماعنبحلاصنبدمحمخيشلا

مزليالحرشلاكنوكيلهريغهبتكامضعبفيضاسو«ءارغلا
:لاقاهنمهحرش

ميحرلانمحرلاهللامسي

»نامعخیراتنمةذبنهذه«

اهيلعنيكلمادنلجلاانبارفيجودبعنامعىلعويبنلارهظ
ركذامهلاباتكهعمثعبوصاعلانبورمعاهيلاٍرقِلسيبنلاثعبف
ةبصقراحصلصوىتحباتكلابورمعبهذف‹خيراتلابتكيف
كلذدعبامهبعمتجاوباتكلابادنلجلاينباىلاثعبوذئتقونامع
ايعدو!دايقناواعوطاملسأفترجةشقانمدعبمالسإلاىلإامهاعدف
لزيملف,تاقدصلاهلاوملسواعيمجاوملسأفمالسإلاىلإامهموق

ىلاعجرفيييبنلاةافوربخهغلبنأىلانامعباميقمورمع
ىلعاومدقفناصعنايعأهعموادنلجلانبدبعهبحصوةنيدملا
یلعواریخمهيلعینثاومهمدقمبحرففهنعهللايضرركبيبأ
ركبوباامهرقافلاتقالوبرحنودبمالسإلاىلامهناعذاومهدايقنا
نبنامثعةفالخيفاتامنأىلانامعيكلمالازيالوامهموقىلع

هموقيفاكلملزيملوادنلجلانبدبعنبدابعامهدعبىلوفنافع
ةيواعمىلاكلملاىضفأاملف٠بلاطيبانبيلعةفالخيفتامىتح
اهنافكلملادبعماياىلاهدعبنلالوناطلسنامعيفهلنكيمل
زهجيلزيملفناصمعىلعءاليتسالايفبغرقارعلاجاجحلايلو
ةوعشنبةعاجمةدايقباهيلعىلوتساةياهنلايفواهيلاشويجلا
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جنزلادالبىلامهيرارذبدابعانبادیعسوناميلسنامعاكلمبرهو
هللايضرباطخلانبرمعةفيلخلامايأسرفلابرحيفنامعلهالو
اهيفلتقيتلاشاجةعقواهنم٠مهلمهتلغاشموىلوطلاديلاهنع
ملاهيلعجاجحلاءاليتسادعبو٠درجدزيكلملاداوقدحأكرهش

لهألقتساثيحروصنملارفعجيبأمايآىلايومالاذوفنلاتحتلزت
مامالوأوهودوعسمنبادنلجللةمامالااودقعفمهدالببنامع
روصنملارفعجابأنامث٠(م١٠۷)ه١٤۱ةنسكلذونامعب
سأربادنلجلامامالاهاقلتفةميزخنبمزاخةدايقتحتاشيجزهج
عجروادنلجلالتقوكانهناشيجلاىقتلاوربصلابةفورعملاةميخلا
اودقعمث٠نامعباًئيشثدحيملوروصنملاىلاادنلجلاسربمزاخ
يصورخلابعكنبثراولاهناكماورقأولزعفنافعنبدمحمةمامالا
اشیجنامعىلادیشرلانورهزهجف(م۷۹۳ةنس۱۷۷ةنس
یتحيداوبنامعلههاقلتفروصنملانبرفعجنبىسيعةدايقب
ثراولايقبفهشيجاومزهوىسيعاورسأف(راحصىلعابداو)
هدعبنامعلهابصنمث۰رهشأةتسوةنسرشعينثانامعباماما
(م٢۸۲ةنس)ھه۲۰۷ةنستامنأىلااماماهللادبعنبناسغ
مث۰مایاةينامثورهشأةعبسواماعرشعةسمخهتماماتناكو
ثكمو(م۸۲۳ةنس)ه۸٠۲ةنسديمحنبكلملادبعلةمامالااودقع
رفيجنبانهمةمامالااودقعمث٠ىفوتواماعرشعةينامثاماما
(م٢٥۸ةنس)ھه۳۷٢۲ةنستامو(م٤۸آةنس)ھه٢۲۲ةنس

كلامنبتلصللاهودقعمثارهشأوماوعأةرشعهتماماتناكف

نامعىلعهتماماةدمتناكفءه۲۳۷ةنسمويلاكلذيفيصورخلا
ءهعلخيفنامعلهفلتخاهتافولبقوءامايأورهشأ۷واماع٥
ءابعأبمايقلانعزجعانيشراصهنالعلخلاتأرةقرفاوقرتفاف
زمهتنافءقاقشلاولاتقلاامهنيبعقوفءكلذرتملةقرفوءةمامالا
نذاتساوةصرفلاهذهروننبدمحمنيرحبلابدضتعملالماع
هبغروكلذهلببحو«اهيلعءاليتسالاونامعحتفيفهللابدضتعملا
هناوءماماللةعلاخلاةقرفلايهوةيناميلاةقرفلانمماقتنالايف
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ىلأدضتعملاهفعسأف‹علخلاتمرحيتلاةيرازنلاةقرفلادضعدشي

ةقرفلاهيلاتمضناففيثكشيجيفنامعىلاجرخوءبلطام"
مامالالتقوةيناميلاةقرفلابعقوأوعئاقودعبىوزنلتحافةيرازنلا

ىلاهسأربثعبو٠تلصلاتومدعببصنيذلاميمتنبنازع
٠يسابعلاذوفنلاتحتاماعنيعبرأنامعتيقبف٠دادغب

هلخدومسجتفيكطيسبلافالخلااذهىلارظناولمأتهللاب
قاقشلاوةريزغلاءامدلاكفسىلاىدأدحىلايأرلايفبصعتلا
نيقيرفلادحأةثافتساوسابعلاينبلخدتبجوأيذلاملؤملا
وهاذهو٠يأرلايفهفلاخورمألايفهققاشنمىلعمهلماعب
ةهئيسنوكتامئاداهنافمهافتلاءوسولذاختلاةيقاعيفنأشلا

اوعزانتالو»لجوزعهللالوقكلذلدهشيءلآملاةميخوريصللا
۰«مكحیربهذتواولشفتف

ركذىفهيلعلكتنامةداملانمانيديأبسيلهنأملعاواذه

نمأنمهمايأهيلعتناكاموءمالعألاةمئألاءالؤهنممامالكرثآم
بهذملادعاوقىلاادانتسا لوقننأنكميامناو٠ملعويقرولدعو
ةيرادالامهلامعأيفمهكولسوءالّؤهةريسنا ةمئألاباختنايف

هيلعامقبطوفينحلاعرشلاقفوالانوكتالةيئاضقلامهماكحأو
رصنيونيدلاديؤياملكيفحلاصلافلسلانمنودشارلاءافلخلا
ھا١قىلا

ديعسلةمامالااودقعونامعلهأيأرعمتجامث:خيشلالاق

‹مهسفنأاوررحو(م۹۱۲ةنس)ه٠ةنسيشرقلاهللادبعنبا

ةمامالااودقعف‹ةيلهأةنتفيف٢۲۲ةنسيفديعسمامالالتقمث

٠ديلولانبدشارل
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ةقلطملاةيكلملاوةيعرشلاةمامالاعزانت
ءناهبنينبةلودنامعبترهظروكذملادشارمامالامايأيفو

اودقعثيح(م۳١٠٠ةنس)ه٥٤٤ةنسىلااكلماهولعجونامعب
ديعسنبدشارهدعبنممثيصورخلاناذاشنبليلخللةمامالا
يفو٠نامعىلعیرخأةرمناهبنونببلغتمث,١۱٥ةنستامو
ناهينونببلغمٹنامعلحاوسىلعهیوبلآةلودتلوتسامهمايآ
ةنس)ه٩۸۸ةنسيفو٠مجعلااهنماولجأولحاوسلاىلع
ناهينونيهيلعبلغمثءيصورخلاباطخلانبرمعلةمامالااودقع
هذهلالخيفوءةهجبمامالاوةهجبيناهبنلاكلملااذكهلاحلالظو
تنصحواهلكنامعلحاوسىلعلاغتربلاةلودتلوتساماوعألا
اهؤاليتساكلذبمتف٠اهلايبرحاردنباهتلعجواهترمعوطقسمةنيدم
هنعاهالجأنأىلاهيلعةرطيسمتيقبوءهلكيبرعلاجيلخلاىلع
۰برعيلآ



س١۱

تمنابربلاةلود

نبرصانلةمامالااودقع(ع٤هنس)ھه٢٤۲٠هنسيفو

ءتيصلاةرئاطلابرعيلآةلودنممامالووهو4يبرعيلادشرم

الاةينامعلالحاوسلاعيمجنعمهالجأو٠برحلالاغتربلابشانف

ةهةنس)ه٠ةنستامولاغتربلاعمةندهلادقعهنافاطقسم

ءيبرعيلافيسنبناطلسهمعنبالهدعمةمامالااودقعف(مع٠

مهنوصحومهرئاخذىلعىلوتساويلاغتربلادئاقلاعمةندهلاضقنف

لوطسأءانييفعرشمثةخماشلالابجلاننقيفاهوداشيتاللا

نمةيفاكلاتادعملاهيفدعأوهلايبيرحءانیماطقسملعجومخض

عتاقودعبهلكيبرعلاحيلخلانملاغتربلادرطف4اهريغوعفادم

°.زمرهقيضملتحاو‹مجعلادالينمجنكةعقاواهمهأةلئاه

اهبرخوويدلاىلعىلوتسافدنهلالحاوسيفلاغتربلامجاهمث
نأدعبوءدنهلالحاسبةريهشلاندملانماهريغويبمبوىسوو
لتحاو«هيقرشلاايقيرفاىلاهلوطسأمهتدراطميفهجواهنعمهالجأ
بدنخملابابقيضملتحاو‹ةسابممرصاحو«ةولكوةتبوةزاف
ةنتس)ه٠ةنسىوزنيهللاهمحرتامونارمقةريزجو

۰)م۱۹

رشعةعبرأةمامالايفثكموءبرعلبهدلولةمامالااودقعمث
١۱۱۰۰ةنسنيربجرصقبنفدواعيلختاموءاماع

دازفءفيسنبناطلسنبفيسهيخألهدعبنمةمامالااودقعمث

ىلعبرحلارانمرضأوءهدلاوهاشنأيذلالوطسالاءانبيف
اهلكةيقرشلاايقيرفاىلعواهيلعىلوتساف ةيقيرفابرغت ةسابمم
ىفتركذةنحاطبورحدعبكلذوءحلاصلاءاجرلاسأرىلا



ت

(م١۱۷۱ةنس)ھه١۱۱۲ةنسقاتسرلابهللاهمحرتامو٠خيراتلا

ىور٠°ءاسحالاومويلادوعسلآةمصاعضايرلاهتاحوتفنمو
نماريمأ٢٠وحنبىتأوهسفنبضايرلاحتفىلوتهنأنوخروملا
هنأهنعىوريو٠نامعةمصاع«ىوزن»ىلاىراسدجنءارمأ

البپھهنيةكمىلاىوزننمرفاسملانلعجألهللاينناعأنا:لاق

ثدحفنامعهريمعتامأ٠قيرطلانارمعيفةمهلالذبيينعيءداز

نوصحواهارجأراهنأواهرمعنامعبندمنمهلمكفرحبلانع
اهلكالىم٠ةفاسميهوةنطابلادالبالانكيملولواهداش

جهبأءايلعلاةنيدمارخفهافكلةيضابالابةلهآنارمعلاةعباتتم

۰ءاوهاهاقنأونامعدالب

ةلودبرحلهتیانعجوف»ناطلسهدلولهدعيةمامالااودقعمث

شاجوكرالونيرحبلاومسقلاةريزجمهيديأنمعزتناوناريا
بنطأدقو,نيرحبلاةعقواهمهأوةنحاطبورحدعبسابعردنبو
داوقنماهیفلتقنمرکذوتقولاكلذيفنامعءارعشاهفصويف

ريغصلاهنبالةمامالاتدارأةقرف:نامعلهأةملكتفلتخاهدعبو
ةمامالاتدارةقرفو>داوقلاوءاسؤورلامهوناطلسنيفيس

ناكو.فالخلارمتساوامهنيبلاتقلاعقوف4ءاملعلامهوبرعيهمعل

٠نامعبمويلاىلاهرثأقاب

برعيلآطوقسومجعلاةراغ

)رصعيفةصرفلانارياةلودتزهتناةنتفلاهذهنوضغيفو
ةدايقتحتافلأنيتسنمافلّؤماشيجلسرأف4هاشردانناطلسلا



ساا

وهوهنعهللايضرنازعمامالاهمعنبالهدعبةمامالااودقعو

ھه٥ةنسديعسنبدمحأمامالانباسيقنبنازعنبسيقنبا

حرطمبدهشتساونامععيمجىلعیلوتساو(م۱۸۱۸ةنس)

٠(۱١۱هنس)ھه۱۲۸۸ةنس

رافظىلع:یلوتساهمایيفو‹ديعسنبيكرتديسلاهدعبكلمو

ءناركمروغثدحأرابهشىلعنویناریالایلوتساو«طقسمةموكح

۰(۱۸۸۱ةنس)ھه١۱۳۰ةنستامو

بلاغىلعىلوتساو٠يصورخلادشارنبملاسمامالابصنو
عبارةليلةنسلاكلتيفةروثلادعبناطلسلاتامو٠نامعهيلخاد
`ةدعقلايذ

٠هدعباماماىليلخلاهللادبعنبدمحمنوينامعلاعيابف٠هيلع

يفناطلسلالخدتمدعاهمهأ:دونبىلعمامالاوناطلسلانيب
°ناطلسلاداليةيلخاديفمامالالخدتمدعو«مامالاداليةيلخاد

نمهيفامىلعوهوءلضافلاينامعلاخيشلاهصخلامىهتنا
ممألاخيراتنمنوبلطيالسانلابلاغذا,ةياغللديفمراصتخالا
ءاملعلاركذبةبهسملاليصافتلاو٠هركذاممرثكأاهنولهجييتلا
اهريغوةيندممأتناكةيبرحةيلخادلاعئاقولاوءارعشلاوءابدألاو
كولملاوةمئألالئاضفونيحلاصلاوءايلوالاتاماركنماهريغو

نمناقيرفاهيلعفوقولاىلعصرحيواهبىنعيامنانيلداعلا



با۷

معن٠نوتصخملاخيراتلاءاملعوأةصاخرطقلاكلذله١:سانلا
نيبتاكلةديفمقيلاعتضعبركذنمهمرحنالءىراقللةدئافلامتتل

تاذنامعهمخيراتلوحاوبتكنيذلارصعلااذهباتكنمنيريهش
٠ديعبلاتيصلاوةدلاخلاةمظعلا

ةديفمقيیلاعت

بيكشريمألاوشيفطاخيشلاملقب

هفلؤمل«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت»نميناثلاءْزجلامتا

لاق٠ينامعلايملاسلاديمحنبهللادبعدمحميبأمامالاةمالعلا

عبطمتدقفدعيو:يبازيملاشيفطاميهارباقاحساوبلةمالعلا
اذههبلمكف«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت»نمىناثلاءْزجلا

ةيمالسالاراطقألامظعأنمرطقلاحانلفشكيذلاديرفلاباتكلا

لازيالو-نامعخيراتناکدقو۰ةلودوةكوشاهمهأواخيرات
هشتمتاحفصنعانلنيبباتكلااذهنكلوءاضماغانع همظعم
ةليلعىرخأوةليمجءابنأانيلالمحتتايركذوةميخفراوطأوةليلج
ریذناهنمناکتانیبتایآوربعنمخیراتلاتایطنیبمکو«ةفيسا

٠ربكلا.ىدحايهتابلقتوءرشبلل
نمنامعبمكحلاراوطأبيترتيفهللاهمحرفلّؤملانسحأدقلو

دهعيفلقتسملامكحلاروهظذنم٠نامزلابسحةيكلموةماما
نملوألاءزجلاانيلالصيمل:لوقأ٠فلؤملامايرخآىلانيعباتلا
فلؤملادهعىلاةيراعيلاةلودنمهؤدبمفيناثلاءزجلاامأءةفحتلا
خيشلالأم٠نرقلااذهنمثلاثلادقعلايفىفوتملاهللاهمحر

تافنئلو:باتكلاايازمىدحابيترتلااذهنسحناكف:شيفطا

ةسمئأىلاملعلاةمئألئاسرنماريثكهباتكىلامضينأفنصللا
دوهععمجيفاعسورخديملهنافمهخيراتبةقالعاهلذامكحلا

لفحينأىريهللاهمحرهنأكومهئارمأومهداوقومهتالوىلاةمئألا



- ۱۸

لاعفلامئاركنممامالكهيلعىوتحاامرکذيناكثيحةمئألاناشب

ةاواسمونيدولدعوملعنمهدهعهبرهدزااموءلاصخلانساحمو
يفءاملعلانمدقعلاوحلالهأةرواشمو4قحلاىفسانلانيب

ةحفصهلتروصتدقوهتعلاطمنمءىراقلاجرخيثيحبهتافرصت

.نيدشارلاءافلخلادهعيفناكامكىروشلامكحلاخيراتنم

‹هئنيماعلابرليزنتلهناوباتكلاهيلادشريامىضتقمو

داديتسالاءوسنمهيفامويدرفلامكحلاراوطأذبركلفحيملو
ناكو٠ابلاغسوفنلاكلتميشنمملظلاو,تاركنملافارتقاو
٠بتاكلااهنعبتكييتلاةمألاراودألكبملينأخيراتلاىضتقمنم
ركذنعنوعروتيةعيرشلاءاملعنأبفلّؤملانعرذتعيامبرهنأالا

رشنليبقنمكلذنأىوعدبمْئارجلانمهنوتأياموةروجلاثداوح
امناو٠هسمتلينمًاطخأو‹رذعبسيلاذهنأقحلاو٠لطابلا
هفوقومدعلاليصفتةروجلادهعباذههخيراتيفلفحيملفنصلا
ضبركذهنأاذهىلعلئديوبتكيامماقثاوهلعجيافوقوهيلع
نمهوتيبامونيدبتسملاضعبرارسأفشكو«ليبقلااذهنمعئاقو
اهثنجىلع.اودعصةئيربءامدكفسومكحلاىلااهباولصوتليح
ىلعالابواوناكفمهعامطأىلااهبراوغاوطتماوكلملاةكيرأىلا
نأقحلاو٠ناهبنينبرصعيفعقوامكءرهدلانمانيحةمألا
ءاولرشنوحتفلاوملعلاةمظعةيذيراتلاهتمظعبرختفيلنامع
داهجوةيقرشلاةيقيرفالاراطقألاوقرشلاراطقانمريثكيفمالسالا
هتمئابيهابيناهلقحيوءهلالقتساظفحيفهکولمنمریثكوهتمئأ
دودحاوماقاو‹نيدلاوقحلارانماوعفرنيذلانيدشارلاةادهلا
هيتؤيهللاديبلضفلاناةمولاوفاخيملو.ةداوهالبهللا
هللاوءاشينم

و

وڌهللاوءاشينمهتمحربصتخي«ميلععسا
٠ميظعلالضفلا

ريغنمنيبتاکلاضعبفيكي:رخآعضوميفهللاهظفحلاقو
هلءاشيامبسحنامعبتابالقنالانورمعتسملااميسالوانياحصا



س۱۹

ملو٠.فيخسلانعطلادحىلالوقلايفمهضعبدتشيدقوءهاوه
مظنلاحوربةبرشمةينامعلاةمألانأكلذو٠اهدوجوىفرسلااونيبتي
ىلعةينبملاةموكحلايهو«ةمئألااهيلعيرجييتلاةيعرشلا
اهمكحىلاءيشلكدروةعيرشلابلمعلاومامالاباختناوىروشلا
يفمتسرينبءافلخوتلق ةعبرألاءافلخلاهيلعناكامبسح
ىلاةيكلملاتزربمكحلانمبولسألااذهفعضاذاو برفغلا
نيبعارصلاكوهو«ةمامالاوةيكلملانيبعارصلارهظيفناديلملا
يذلابالقنالاكلذنموةيبرغلاراطقألايفةيروهمجلاوةيكلملا
يعرشماماهنافهنعهللايضرسيقنبنازعمامالاهرثاىلعرهظ
ءقحلاسمطيالءارهوهامبهلبناجألافصوو«ةمألاعامجاب

ھه|١ملعأهللاو٠مهنايذهيفنيملسملانممهعبتنميةربعالو

امباجعاوباهسابرکذنأدعب نالسرأبيكشريمآلالاقو
حتفوةوقوةمظعنماهروصعضعبيفةينامعلاةلودلاهيلعتناك
تناكيتلانامعةكلممهذه:لاقخلالدعوةيندمورامعتساو
يتلاواهدحوبرعلادالبيفالاهلكايسآيفةيرحبةلودىوقأ
كلمتتناكةنسةّئاموحنذنماهنأةيبوروألاتافلّؤملاضعيىفتارق

نأىلااهرومأبارتلكنابعالتباهرمألآدقةيبرحةرخاب٠
الةريغصةراماتراصوءانوجرعاهرديداعواهزعنعتطقس
ناكامهمرمأبيتأينأاهريمأردقيالوءارضالواعفناهسفنلكلمت
ىلاةقيقحلاهذهفزنف٠ىناطيربلادمتعملاهبراشأاذاالااهفات
ارتلكنانأبنوملحينولازيالنيذلاانتدلجءانبأنمهلبلاكئلوأ
:لاقنأىلا٠٠ةيبرعةلودمهلسسؤتنأديال

دقفةيقيرفاقرشيفنامعلتناكيتلاتارمعتسملاورابجنزاماو
ىلعرابجنزناطلسلقبتملو‹ايلاطياواينالاعمارتلكنااهتمساقت
٠طقفةنطلسلامساىوسرابجنزةريزج

نمةدودعماعيرمارتمولىك١۱اهتحاسمةريزجلاهذهو

رصاعموركسلالماعماهيفوءتالصاحاهرثكأوعاقبلابصخا



۷۰

نيذلاموقلانممهنموبرعمهنمةمسنفلا٠اهلهأو,تيزلا

‹ءنييلصألاةريزجلالهآيأوميداحاولانموةيلحاوسمهللاقي

رئازجعم رايیجنزتناکو٠نييلامشلادونهلايأناينابلانمو

ةكلمماهلةلباقملاةيقرشلالحاوسلاو«ومالو,هيفاموءابمب

نأدعبلبطقسمنعةلصفنم١١۱۸ةنسنامعكولماهسسأةيبرع

لودلااهيديأتعضوف٠نورقذنمنامعلتارمعتسمتناك

ةنسىلا١۱۸۸ةنسنموءلحاوسلاورزجلاهذهىلعةرمعتسملا

يهيتلارابجنزةنطلسارتلكنالنوكينأىلعميسقتلامت۳

نملحاسلانماهلباقياموابميو«رابزنزةريزجنعةرابع
٠(ويامسيكىلا

*لحاسلايفروفثضبايلاطيانوکيناو يمطاشنلاهذهمهو

اهلهاضيأرابجنزمسابةنيدمةريزجلايفو٠رابجنزةريزج
اهرداصةكرحردقتةمهمةيراجتةنيدميهوةمسن١٠٠ر

ةيبرعرافسأضعيتاأرقو۰سرادماوداشوةيندماولثاوانارمع

٠رابجنزيفةيناطلسلاةعبطمابةعوبطم

هييخأةافودعب١۱۸۷۰ةنسربوتكأ۷يفرمألاىلوتءناطلسنبا

ناکو۱۸۸۸٠ةنسسرام۷يفيفوتنأىلاكللايفيقبو دجام

اقلكدحامتامالر٠رابجنزىلاداعوهيخاعمحلاصتمث٠نيتنس

ىمظعلاايناطيربقوقحبفارتعالاطرشىلعةرامالايسركىلع
هتربجأ١۸۷٠«ناريزح»وينوي°يفو٠ةيرامعتسالااهبراميأ
مثاهاضمأفءهدالبيفقيقرلاءاغلاةدهاعمءاضماىلعارتلكنا
٠لاغتربلاواسنارفرازواهرازفارتلكناةرايزىلازيلكنالاهاعد
سیيسأتتدارأوءالدلايفامھولداينالاتقلا١۱۸۸ةنسيفو



۷۱

هيضارأنيبدودحلاىلعلاغتربلاعمفلتخا:ليلقبهتافولبقو

ىتح٠هتافودعبامىلافالخلارمتساو,قيبمازوملامهترمعتسمو

يفوىرخأةهجنملاغتربلاوةهجنمناملألانيبديدحتلاىرج
ىلاداعمثءاوهلاليدبتلنامعيلصألاهنطوىلابهذهتايحرخآ

٠ةفيلخهوخاهفلخوتامورابزنز

ءسفنلاييأةداقلابعصةمهلايلاعنهذلادقوتمشغربناكو

هيلعىفختالتناكنيذلانيييروأللةوادعسانلادشنمناكو

هدعبنمو٠مهلاوحأومهراوطأبملعلاعساوناكو٠مهدصاقم
لحاوسلاوةبيصخلارئازجلاكلتيفةنطلسنمبرعللقبيمل
-زيلجنالااميسالنييبوروألانألمسالاالاةضيرعلاةليوطلا
مهلىقبيالىتحرايدلاكلتيفةيبرعلاةوقلاناكرأمدهاومزتلا
يذلالصألااونهوأمهنأامكوءاهرامعتسايفعزانمالوضراعم
ةيبرعةلودلكنأل‹رابجنزوهيذلاعرفلااوطقسأدقفنامعوه
رطخو٠مهنيعأيفىذقيهيدنهلاسونايقألابناجىلعةزيزع
كلتيفاولعينأنوردقيالمهنأنودجيو٠مهرظنيفدنهلاىلع
:لُئاقلالوقدحىلعبرعلاطوقسبالارايدلا

سرافكنألجأنمهلتلقفالجاركتيأريلاملئاقمكو

٠نالسرأبيكشبتكألاريمالاهيتكاممهركذاندرأامىهتنا

ءاضيبلاةيخيراتلافحصلاهذهيفرحلاءىراقلالماتيلف:تلق
يهو٠قرشلمابنامعةمئأوبرغملابترهيتةمئااهروطسقمنيتلا
وخافمولامعالالئالجبةلفاحءرطخلاةليلجردقلاةميظعىرتامك
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يف٠اميدقنيخرّوملانمليلقريغعمجماركلارماهيلعرمي
اولجسالالودلانمةريبكالوةريغصنورداغيالمهارنيذلاتقولا

الامماهنمضعبلانوكيدقو٠اهركذهوبتكاميفاودلخواهلامعأ
لخديملونرقعبرنمرثكأشعتمليتلاتاليودلاكنزوهلماقي
يفاهنوركذيمهلابامف٠رشبلاينبنمةليلقفالآالااهمكحتحت
ماعدىلعتماقلودرکذنورجهیو.مهتارصتخمومهتالوطم
تامدخةيندملاوةيناسنالاونيدلاتمدخوعرشلادعاوقولدعلا

ةسوفنومتسرينبيتلودكاريدقتوالالجانيفصنملاهابجاهلونعت
ناشنمتعفردقو٠قرشلمابرابجنزونامعيتلودوبرغلاب
نماهريغريثكهنعرصقامبهميلاعتتديأوهرانمتنلعأومالسالا
اهناطلسلعضخو«انورقوانورقترمعو٠ةيمالسالالودلا

خابزعوخماشدجميفكاذذايهوسوفنلانمنييالمونيبالم

٠ضعبىلااهضعبمومضمتاليودلاكلتنمتارشعهيفاهيناديال
لهجلابمهلیضرنواهنيراتنولهجيمهنالوقنأهللاناحبسايف
لمجيالفةيضابالاىلابسنتاهنوكللودلاهذهنالوقنم1؟ىفكو
؟اهلامعأاونوديتلالودلاةرمزيفرشحتنأنسحيالواهركذمهب
بنذنمحبقأرذعلهنامهللا؟اذهوهمهرذعنوكينأزوجيوحصيفأ
هذهةلازايفءاهبنلادجيلوءالقعلالمعيلفالأ٠هوبكتراام
خيراتةسارداضعبمهضعبلدابيلو«‹نيملسملانيبنمتافاخسلا

نأاوملعيلو٠زييمتالوزيحتالبهقرفومالسالامما
۰نوروصتياممادجطسبأوهةعبرألابهاذملاوةيضابألانيب

كنيقيىوقيففالخلاطقنمهأىلع ءىراقلااهيأفقتيكلو

۰نوعلادمتسنهنمو«قيفوتلا.اهيففلتخما
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ةففالنلالئاسملامها

ةعيرألابهاذملاوةيضابالانيب

تافصناةعبرألابهاذملاباحصألوقي:ةيهلالاتافصلا(١

٠ءامدقلاددعتلايفناهنعدئازءيشىلاةجاحال

اهنألىرخأوايندىلاعتهللاةيؤرةيضابالايفني:ةيؤرلا(۲
بمهاذملا)ةيرعشألاو,هريغوزيحتلانمهتاذبقيليالاممزلتست
٠ةهجيفراصحناالوفيكالبةرخآلايفهلاهنوتبثي(ةعبرألا

مهيتأيقولخمنآرقلانانولوقيةيضابالا:نآرقلا(٢
ةلدأو٠ميدقهنانولوقيةيرعشألاو6ثدحممهبرنمرکذنم
٠تالوطملايفةطوسبملئاسملاهذهيفنيفرطلا

نمرانلالخادنولوقيةيضابالا٠منهجيفدولخلالئاسم(٤
لثشمدولخلايفوهفاديأاهنمجرخيالاهيفدلخمنيدحوملاةاصع

الفةيرعشالاامأ٠هريغنماباذعفخأدحوملانأالاءةنجلالخاد

٠ةنجلاىلااهنمجرخيمثهبنذ

قيدصتولوقناميالانولوقيةيضابالا٠ناميالاةلاسم(٥
قيدصتلاوهليقو٠قيدصتولوقوهنولوقيةيرعشالاو٠لمعو
٠طقفهنعريعملوقلاو

ةيضابالالوقي٠صاخشألاةءاربوصاخشألاةيالو(1٦

هللاهرمأاميىفوملاعئاطلاوهوهتيالوتبثتنمنوفلكملاىلوتي
نمةيويندلاهنوئشيفهنودعاسيوهلنورفغتسيوكلذلهنوبحيف
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لزعمبهنأكريصيثيحبهنورجهيوهتلماعمنوعطقيويصاعلانم

ىرتامكوهوهناوخارئاسهبلماعيامبلموعوقوقحلاهذههيلا

جبهنملايفريسلاىلعسفنلليوقثعابوءةايحلاهذهةمظنأو

تابوقعلادشأنعينفياينیدهنوکل.وهفايندوانيدميوقلا

مهدجملاحنيينامعلانأشوهامكءعساولاءارثلاوخماشلازعلا
مهامورئازجلأبمويلانييبازيملالاحو٠ايراجهبلمعلاناكامنيح

ةءاربلاوةيالولاماكحأقيبطتيفاولازاممهناف٠كلذىلعدهاش

ةلمجلاةءاربوةلمجلاةيالوبنوفتكيوءصاخشالاةءاربوصاخشالا

باحصألانتةعافشلاناةيرعشالالوقي٠ةعافشلاةلاسم(۷
نمالااهلانيالمهدنعفةيضابالاامأو٠ةيدمحملاةمألانمرئابكلا
رئاسيفامكهتلدألكلو4حوصتلاةبوتلاوءافولاىلعمهنمتام

0لتئاسملا

اهبنونعيورفاكةملكيصاعلادحوملاىلعةيضابالاقلطي(۸
تاغوسمكلذيفمهلو4ءنيدحولملاماكحأهيلعنورجيوةمعنلارفاك
قافنوةمعنرفكمهدنعرفكلاف٠اهركذلحماذهسيلةيوغلوةيعرش

ةلملانمناسنالاجرخييذلاوهودوحجوكرشرفكو.اذهوهو
نوعنميو٠اقسافوايصاعهتيمستبنوفتكيةرعاشألاو٠ةيمالسالا
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ام-نولوؤيو¢نويضابالاهديقامباديقمناكولوهيلعرفكلاقالطا
ماكحأءارجايفقافتاىلعنيبهذملاًالكو٠كلذبارعشمءاج

نمهلحورالايظفلنوكينأبرقيامهنيبفالخلاف٠هيلعنيدحوملا
٠ىرتامكىنعملاةهج

امهتإنويرعشالالوقي٠ةمايقلامويطارصلاونازيملا(۹
اراهظإنيتفكيذنازيمبةمايقلاموينزوتناسنالالامعأف‹نايسح
رمت‹منهجنتمىلعدتممرسجطارصلاو٠رصقمللاتيكبتوقحلل
نمو‹ءىطبمنموعرسمنمفءهلمعبسحبلكقئالخلاهقوفنم
نازيملانامهروهمجلوقيفةيضابالاامأو٠ميحجلايفدرتم
يونعمزييمتوهامنإو‹هيلاراقتفالانعينغهللاويسحبسيل

رومأبتسيللامعألاوفيكقملاذنموینزولاوي
يسحبسيلاضيأطارصلاواهعوننمنازيمبنزوتىتحةسوسحم
نمو«اجنوزافهعبتانمفميوقلاهقيرطوقحلاهللانيدوهامناو
نازیلانوکینأزيجينمةيضابألانمو٠ىوهورسخهنعداح
٠ةيرعشالاتلاقاموحنىلعنييسحطارصلاو

اهلنكلونيدلالوصأنمتسيليتلاةيفالخلالئاسملانم(٠
ةلاسميهومالسالايفةماعلاةايحلاىرجمرييغتيفلابوذريثأت

فلاخيامثدحأنمالامهنعنوضرينومدقتملاةيضابألاف:ةباحصلا
ةشئاعكباتاذاامأ٠بتيملوكلذىلعرصأونيدلارهاظ

نمامهجورخدنعريبزلاوةحلطةقفاومنماهتبوتيفنينمّؤملامأ
نعواهنعنوضريمهنافلمجلاةعقويفبلاطيبأنبيلعمامإإلا
مدعوفقوتلانوريمهنمنورخأتلاو٠ءيطاخلاهلمعنمبئاتلك
مهنعنوضريوًاعيمجةباحصلانورذعيةيرعشالاو٠ىلوأضوخلا
ةباحصلامسقيفالاكلذكمهنأهارأيذلاوليقاذك٠اعيمج
الوةيواعمنعنوضريمهنافبلاطيبانبيلعماماللنيفلاخللا
يبأنبايعرشلاماماللةوادعسانلادشامهنأعمهعابتأنودقتني

هذهبلمعلارمتساوربانملاىلعمامإلامتشةيواعمنسدقف٠بلاط
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زيزعلادبعنبرمعةفيلخلامايأىلاةيمأينبيفةئيسلاةنسلا
هلل|ناىلاعتهلوقيهوةينآرقةيآباهلدبأواهعطقهللاهمحرهناف

مامالااذهلعقاممنلو4نوركذتمكلعلمكظعييفبلاوركنملاو
مهارنانكلو٠مهتمئأونيملسملاكولميفلاثملاردانلالداعلا

ىلامهنوبسنيوةليخنلاوناورهنلالهأنعنوضريالونوطخسي
لوسرباحصأنملقألاىلعمهتداقوأمهرثكأنأعمللزلاواطخل۱

نيدباكسمتمهدشأومارحلاولالحلابمهملعأنمومهرايخوهللا
مويمهلاتقىلعمدنايلعمامالانا٠خيراتلاىوردقو٠هللا

هللاوهلوقبمهنيبأتددریریفغمجهعمسوادیدشامدن«ناورهنلا»

رادلامويرادلاباحصأمتنألوليللانايهرراهنلادوسأمتنأل

باحصأونيفصموينيفصباحصأولمجلامويلمجلاباحصأو
لماحلاببسلاامامتلهجأىنا٠خلانآرقلاىلتاذانآرقلا

٠مهبهذمةدعاقلافالخضعبنود

يفرطختاذاهنكلواهيففلتخملاةيعرفلالئاسملانم(١

ةيضابألاف,(١)ىمظعلامامالاةلاسمةماعلاةيمالسالاةايحلاىرجم

مهودعفصنقحلالهانوكينأيهو٠اهطورشترفوتىتمةبجاوىمظعلاةمامالا(١)
اھلوهنلةمامالاتدقعاذاو٠عاركوحالسولاموملعنممهيفكياممهلوءرثكاوأهنمفوختلملا
ججحلاةماقانمانكمتمعورفلاولوصالابالاعالقاعاغلاباركذنوكينأهطرشو٠اهكرتهلزجيمللها

اهلاوهانملشفيالونيليالهسفنباهرشابيالناكولواعاجشبورحلايفةربخوياراذهبشلاةلازاو
يفطورشلاهذهترفوتاذاو٠قحلاةرصنوهناليبسيفباقرلابرضودودحلاةماقاباهيالو

نأطورشلاهذهنممهفيالو٠نيملسملانمدقعلاولحلالهاهيضرنممهريغفالاوىلواوهفيشرقلا
ةريعلاذا١ةلزنملاهذهنودناكولوهبصنمهيلعنيعتيلبال٠اهنمطرشدقفاذابجاوريغمامالابصن
فسوينيدمحمخيشلابطقلامامالاهلاقامه١٠اهنودبةمامالاحرصداشياليتلاةيساسالاطورشلاب
رمصمعنعحصاللوصألانمةمامالانأاندنعو:ددصلااذهيفهلاقاممو٠فرصتضعببشيفطا

ةفصيفهفلختحدقياممتسيلاهناالا٠اهلوبقنمىبافاماماهبصننيعتنملتقبرمالانمهريغو
نماهناةيرعشالاتلاقو:لاقنأىلا٠اهيففالخلازوجيالهنالوصالانماهنوكىنعمف٠كا
ذاهبسانيلقعلانأالااندنعاذكو.اعمسبجاومهدنعمامالابصنو٠نيفلكملالاعفابةقلعتملاعورفلا
لاقمهضعبو٠المامامالابصنبجيال:ةيدجنلاوةقرازالاوةيرفصلاتلاقو٠اهبالادودحلاماقتال
٠ةديقعللهحرشنمه١٠هللاهمحربنطاومهريغلاوقاركلو٠ةنتفلادنعالنمألادنعبج
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يفاهنورصحيالمهنأالاةيزعشالاكمامالابصنبوجونوري
يفةيعرشلاةءافكلاوهيساسالامهطرشلب٠صاخرصنع
لدعلاوقحلاىلعمادامهتعاطبجتو٠اهلراتخملاصخشلا

بجولبزاجبتيملوقحلافلاخومكحلايفراجناف‹هراعش
نعجورخلازوجيالممهروهمجلوقيةيرعشألاو٠هنعجورخلا
نموشيرقيفنوكتنأبجيةفالخلانعنولوقيو.رئاجلامامالا
٠مهقحلبصاغوهامنافمهريغنماهأوبت

فقولانامهروهمجوأمهلكةيرعشألالوقيفقولاةلأسم(۲

نومرحيةيضابالاو٠(١۱)اقلطمهبلمعلابجيونيدل!نمهيمسقب

نامرحبقلعتملااميسالويلهالافقولابمويلاىمسملاةيرذلافقو

ءليصفتكلذيفمهلقرشلاةيضاباويعرشلانهثرانمثانالا

اصلاخهللاهجوهبدارملايريخلافقولايفاسأينوريالعيمجلاو

٠هلمعباوثفقاوللواهريغوتايفشتسملاوسرادملاودجاسملاك

تالماعملاوتادابعلايفءاوسهيففالخلافمدقتامادعامو

افئاسهدجتامفةعبرالابهاذملانيبةعقاولاتافالخلانأشهناش
ةيعقفاشلاوةيفنحلادنعاعونممهدجتدقةيكلاملاوةيضابالادنع

ةقنخنملايففالخلاك٠لئاسملابلغأيفاذكهوءسكعلاوالثم

ةيكلاملادنعو.ةزئاجةيضابالانعنهتاكذنافةيدرتملاوةذوقوملاو
يفةيضابالاقفاوينمةعبرألابهاذملايفو«هليلدلكلوءةعونمم
ةبيغلاوراسعالابقالطلازاوجكوسكعلاوةيكلاملافلاخيوكلذ
راږمتساو٠ةيفنحلادنعامهبهزاوجمدعزةيضابالاوةيكلاملادنع

هبولعيلعدمحمةمالعلاوتيبدمحمخيشلاةمالعلانملكامهيفدرنيترضاحمىلعتفقو(١)
يلهالا)هيمسقبقولانأىريلوالا٠اهريهاشمورصمءامظعنمامهالكوهبحاصىلعاشاب

هبعافتنالاةلقعمنيدلانمسيلهنوكليلهإلافقولاءاغلاموزلىرييناثلاو٠نيدلانم(يريخلاو

ثعحيلايفامهنملكلاشطاو٠هبدحألةيانعالايارخالمهمحبصيفلسانتلاينوقحتسملارثكيامنيح

.يرديالثيحنمةيضابالاهيلعامقفاودقروكذملااشابلانأىرتتناف٠راصناوةلدالكو٠درلاو

°مهضعيبنيملسلاضعبلهجلماتف.هترضاحميفمهركذنمعالضف
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جوزتوركذلاغولبىلااهيلينمونوضحملامألةناضحلاقح
ىللاو.اندنعنيزيممللرييختلاوليصفتلاو٠ةيكلاملادنعىثنالا
ريصقتلاعنمكو۰ةيقنحلادنعثاناللعستوروكذللتاونسعيس

امهرارمتساومهدنعمايأةعبرأةماقالاةينبرفاسمللةالصلاىف
رفاسملاةالص»ثيدحلاندنعنطولاذاختاوةماقالاىفةينلاتفتنا
ناكىأرلااذهىلعو«توميوأهلهأىلابوويىتحناتعكر

اضيأميتيلاهلثمو٠قوقحلاليطعتنمكلذيفاماندنعهلةعفشالو
مهدنعمئاصلاموصلطبتالاهنافةبانجلاكلذكو٠اهسفنةلعلل

نافرجفلاعولطلبقلستغينأبنجملاىلعبجيو٠هلطبتاندنعو

بسانيالفءاهحرشلوطيتادنتسموةليوطةلدأنيقيرفلانملكلو

انباحصأنأاهنمو٠مهضعبدنعمارحليقو٠مهدنعهوركموأ

٠ذيفنتلايضاقلاىلعوةريشعللميتيلالفاكةماقايفرظنلااولعج

الانوكيالوةيكلاملادنعنيميلاودهاشلابلاومالايفمكحلا
يفالادودحلاوقوقحلارئاسكةيفنحلادنعواندنعنيدهاشلاب

مزالريغوةيكلاملادنعمكحلايفمزالهنافراذعالااذكو٠فذقلا
دنعةروسلكنمةيأةلمسبلانااهنمو٠ةيفنحلاوةيضابالادنع

كلذكتسيلونظأاميفاضيأةيفنحلادنعوةيعفاشلاوةيضابالا
ةأرملانااهنمو٠ةضورفملاةالصلايفاهوهركاذلوةيكلاملادنع

ناکولويلولانماهيلعرابجاالابيثمآاركبتناكءاوساندنع
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هتنبجوزينأباللامناوةيجوزلاةايحلايفاهلاكيرشنوكي
غولبلانوداركبنوکتنأيهوطقفةدحاوةروصيفادادبتسا
اهغولبنيحهريغوبألاهلعفامدريفقحاهلفكلذعمو٠ريغال
ةحصيفيساسالاطرشلافةروصلاهذهادعاموروفلاىلع
نوقفاومبابلااذهىفةيفنحلاو٠اهتقفاومواهاضروهدقعلا
نأباللفركبلاامأو٠كلذكبيثلايففةيكلاملاامأو٠ةيضابالل

هنومسيوغولبلادحتزواجتولوءاشنمبجوزتلاىلعاهريجي
نيديلاعفرزاوجةيفالخلالئاسملاطسبأنمو٠ربجملايلول
لاعفالاهذهعنمو٠مهدنعةالصلايفتونقلاوةبابسلاكيرحتو
عمروكذملاعفرلاو٠عوشخلاتايضتقماهتفلاخملةيضابألادنع
ديكأريغايدنهيلانمةعيرالابهاذملادنعاريتعمهنوك

٠نيقيرفلانيبديحولاقرافلاهنوربتعيمهنموانمةماعلاناف
اروهظواراركتضئارفلارثكأةالصلانأوهومولعمكلذيفرسلاو
٠اعويشو

ةعبرألابهاذملايفعويشلاةريثكلاةيفوصلاقرطلاامو
ةيدعاسلاوةيواسيعلاوةيعافرلاوةبيسورعلاوةيرداقلاك
دوجواهلسيلفريثكاهريغوةيشاطكبلاوةيسونسلاوةيناجيتلاو
ءاعرشةمرحملاعدبلانمهرظنيفيهويضايالابهذملايف

هذهلثمثادحاىلعسوغنلابيذهتوداشرالاوظعولافقوتيالو

عمو٠مهدنعدوهعملاطمنلاىلعاهلاجرىلاباستنالاوقرطلا
دابعنمنيحلاصلادوجووءايلوالاةماركنويضابالاركنيالفاذه
اوقتاوهجولااذهىلعالنكلمهمارتحاموزلونيصلخملاهللا

‰۰اًئيشسفننعسفنیزجتالاموی

R7اهئئادأواهيوجووةالصلايفافالخنيقيرفلانيبملعأالو

هناكرأوحجحلايفالو»تاعكرلاددعوةسمخلاتاقوألايف

يفالوءاهفرصعضاومواهباصنوةاكزلايفالو,هكسانمو
يفامتملعدقو۰هتأدسفموهتاححصمبلغأوهيوجووموصلا
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قوقحلاعفدنمىلاعتهللامكحمهيلعيرجننأىلامهانوعد
مهامىلعمهانكرتكلذلاونعذأناف.ماكحالابجاولعوضخلاو
امالا.انيلعوانلبجيامماكحالاوقوقحلانممهلبجووهيلع
مهامىلعنیدامتماومادامهيفمهلقحالفرافغتسالانمناك
متغلاوءيفلانممهقوقحمهلو٠لدعلامهاياوانعسووهيلع
بجيامكمهنعملظلاعفدانيلعمهلو.اههوجوىلعتاقدصلاو
اوزغناو٠مهنععافدلاوماكحالايفلدعلاوءنيملسملارئاسل
نمهيلعبجوامممهنمعنتمانمو«انلامكمهماهسمهلفانعم
اوزواجناوليبسلاءاوسىلاهدرنوهعمقيامبهانبدأقوقحلا
تتعاطباوفرتعاناو٠مهلاتقانلطتساومهءامدانكفسكلذ
نكيملامكلذو٠مهانكرتمهماكحأاهيفاورجأومهدالبب!ودرفناو
موقينممهنممهيلعيضقتسنو٠ةمئاقةنسوأةمكحمةيآىلعدر
بولسأىلعكلذيفهلوقلبقنو.مهلومهيلعقوقحلابجاوب
مهنمذخانو٠هيلعمهامالامهتايالونمانعنميالو٠مهلكةاضقلا
٠مهنمةجاحلايوذومهئارقفيفاهدرنوقوقحلانمبجياملك
نيباركنمنورهظيمهكرتنالومهيلاانرذعأءيشيفمهانمهتاناو
يفاوثدحينأمهعنمنو٠ةنايداركنممهدنعناكاذاانيدي
انیلعاوجرخناو٠هتحتهورکمالارمآنوکينأالانكيملام مهلاومأوءحيرجىلعزهجنالواربدمعبتنالانافمهانمزهو
يفهفرصنوهذخانانافلاماتيبلادئاعناكامالامهيلعةدودرم
لعفاملثمداهزلاةقيرطكلذيفمهعملمعتسنالو٠ههوجو
رکسعبةميزهرشهمزهنيحنولوطنباعم۲۱۷ةنسروصنموبا
ةرفاولالاومالاكلتنماًئيشهلاجروروصنموبأذخأيملفةسوفن
٠اهوبهتناواهوعزوتفسلبارطةنيدملهألاهوكرتواعروتوادهز ۰اصاصقهنتيعياثمادحألتقنملكمهنمانلتقمهيلعانردقناو
مهنمادحأضرتعنالونيمزهنملاعبتنالوىراسالاليبسحرسنو
ءالؤهفمهيلعلدوأنيملسملانملتقوأنيدلايفنعطنمالا
مهالتقىلعيلصنو٠كلذلبقباتنمالامهيلعانردقاذانولتقي
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لاومألاو.اههوجوىلعمهنيبواننيبثيراوملايرجنو,مهنفدنو
۰ھهاههوجوىلعتامرحلاو

باتكلاهبءاجىذلاىمالسالاروتسدلااذهىففصنملاربدتيلف
ةيضابالاةمئأهقيبطتبموقيحرباميذلاوةيوبنلاةنسلاوزيزعلا
افالخ٠ايلمعاقيبطتيسايسلامهخيراتراودأعيمجيفمهلامعو

ىلالزنأامباونمآمهنأنومعزينيذلاةملظلاكولملاهيلعامل

مارحولالحوديعوودعوويهنورمأنمهبءاجامولوسرلا
مهلامعأيفرثأيأعرشلارماوأعابتالىرتالمث,ماكحأودودحو

كتفلاوضارعألاكتهوبهنلاوبلسلاالاىرتاللبءمهبورحو

نمريثكفاذهعمو٠بولقلاىسقأاهتعانشواهتعاشبنمزئمشتو

نيذلاهكولمومالسالاءامظعنممهنأىلعءالؤهنوركذينيخروملا
اذهلهأبهيونتلانعنيلفاغتموأنيلفاغ٠لايجالامهبرختفت
امالاهفئاحصيفسيليذلايمالسالاخيراتلانممهمامسقلا
نهربيو‹ةيدمحملابوعشلاةماركنمعفريو«ةيناسنالاهجوضيبي
ةيرحلاولدعلانيدوهمالسالانيدنأىلعاهاوقأوةلدألاعطسأب

نمةمئألاءالؤهكدجوىتمءناسنالاىنبلةبولطملاةاواسملاو
اديعبءىراقلاببهذنالو٠هماكحأذيفنتوهدعاوققيبطتنسحي
نملماعوهونولوطنباعمهبرحيفروصتميبلمعيفةرظنف
دقلو٠هللانيدليرحتلانمهيلعمهامىلعةجحهيفكتمهلامع
ذا٠عوقولاققحمرطخنمذئمويةبلاغالاةموكحلطبلااذهذقنأ
الولف٠اسمربمءاضقنولوطنبااهيلعىضقمهشيجةيونعم
مولنكل٠كشنودبايئاهنمهتلودىلعءاضقلاهلمتلروصنميبأ
نويعلاهارتامحبقأبليمجلااذهاولباقينأالامهيلعىبأةبلاغالا
يفكلذوهخيراتنمةنسةرشععبسيضمتنألبقناذآلاهعمستو

نييسوفنلااهيفاوبراحيتلا٢٤۲۸ةنسةروهشملاونامةعقو
اييسوابهنوالتقمهيفبلغألاونبشحفأدقفةلّؤمةميزهمهومزهو
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يتلاعئاظفلاعاونألكياوتأو,فارسااميأاوفرسأو.الثمتو

ىتحنكسالومهسوفنيفقلخيملينيدلاعزاولاامنأكف٠ميرحت

:نيروهشملانيتيبلانايرمعلو«اهراوجب

حضنيهيفيذلايءانالكواننيبتوافتلااذهمكيسحف

ةلباقملاورخفلادنعةسوفنوروصنموبأهبلثمتيامنسحأامهل

امعلأسيال٠,ميلعلاميكحلاوهوءاشيفيكءاشينمقلخيهاوس

٠نولاسيمهولعفي

يلعلاهللايالاةوقالولوحالوهللدمحلاوهعمجاندرأامىهتنا

٠ميظعلا
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عجارم

يخامشلادمحأخيشللريسلاباتك

ينورابلااشابناميلسخيشللةيضايرلاراهزألاخيرات

يسليارطلابئانلاكبدمحألبذعلالهنملا
شيفطادمحمربكألاماماللةديقعلاىلعريبكلاحرشلا

يندملاقيفوتذاتساللرئازجلاخيرات
كاعكلاذاتساللرئازجلاخيرات

يتارصملانوبلغنباخيشللسلبارطخيرات
يمالسالاملاعلارضاحىلعنالسرأبيكشريمألاقيلاعت

يبازيلاشيفطاميهارباخيشللجاهنملاةلجم
يخامشلادمحاخيشللةسوفنريس
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باتكلاسرهف

ةبطخلا

ةسمدقلا

ةيناثلاةعبطلاةمدقم

ملسوهيلعهللایلصدمحم

قيدصلاركييبأةفالخ

قررافلارمعةفالخ

نافعنبنامثعةفالخ

بلاطيبانبيلعةفالخ

يلعنبنسحلا

هکلمونایفسيبنبةيواعم

ديزيلانبةيواعموةيواعمنبديزيلا

ريبزلانبللادبعومكحلانبناورم

ةيضابالامامالهتلسارموناورمنبكلملادبع

ضايانبهللاديعةماماويضابالابهذلا

ناورمنبالضابانيامامالاباوج

هرصعيفةرصبلاهيقفديزنبرباجمامالا

ةسيفنةيدارطتساةلمجوةيضابالاةمئانمعمجوةديبعوبامامالا

نودجوينيأومويلاةيضابا

:رابجلاديعوثراحلاةماماو٠«برغملابهروهظوةيضابالابهذمراشتنا
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ناوريقلاوسلبارطبيضابالاينميلاىلعألادبعباطخلايباةماما

بيبحنببوقعيمتاحيباةماما

برغملاىلانيدلاوملعلاةلمح

(برغملاقارع)ترهيتبمتسرنباةفالخ

متسرنبنمحرلادبعمامالاةفالخ

نمحرلادبعنبباهولادبعمامالاةفالخ

هليرصملابيعشديیاتو٠مامالانعنيدنفنباجورخ

(ةسوفن)سلبارطزيحبحمسلانبفلخجورخ

باهولادبعدهعيفنيرثملارهشأ

باهولادبعنبحلفأمامالاةفالخ

لبجلايفرصننبثافنفالخ

حلفانبركبيبامامالاةفالخ

حلفأنبناظقيلايبأمامالاةفالخ

نولوطنيالروصتميبأوةسوفنبرح

ناظقيلايبأنبفسويمتاحييأةفالخ

بوقعيهمعةعيب‹هنمزيفثدحأممهأ

فلخنببيطلاجورخ

سليارطزيحيونامةعقاو
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ةيمتسرلاةفالخلاضارقنادعبةيضابالالاح
ةسوفنءارماريهاشمضعب

ةينورابلاةرسألاءارمأضعب

ينورابلاميهاربانبءايركزییحييبأةراما

اهعفنرارمتساوةينورابلاةلئاعلالص

ةيقرشلاراطقالابيضابالابهذماراشتنا

ةيوبنلاةثعبلاذنمنامعخيراتةصالخ

راذتعاورظنتافلا

ةقلطملاةيكللاوةيعرشلاةمامالاعزانت

ةميظعلامهتاحوتفواهتمئاوبرعيلآةلود

برعيلآطوقسومجعلاةراغ

.اهلاموديعسشلآةلوذ

شيفطاميهارباقاحسايباخيشلاقيلعت

بيكشريمألاقيلعت

‹تلق»هلوقتحتفلؤللاةملك

ةيفالخلالئاسملانمةعبرألابهاذملاوةيضابالانيباممهأ

نيفلاخملانمهتحتنمعمةيضايالاماماهلعفياميقةمتاخ
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