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همدقم

باتكلأفلؤمبفيرعتلاىف

ءايضببقليىنيمثلاميهاربانبجاحلانبزبزعلادبعخيشلاوه
باطقأدحآناكةيرجه١١١ماعرئازجلابونجبنجسيىفدلونيدلا
ديدحءاكذلاىفهتامزةردانملعلاةسائرتهتناهيلإوةيضابالاءاملع

٠بئاونلاىلعاروبصةركفلاظقيببلقلا

لوصأوةفسلفلاىفنيدلاملاعمنيمثلاباتكلااذهاهنمتافلؤمهل
+نيدلا

شيفطافسوبنبدمحمبطقلاهحرشليلعلاءافشولينلااهنمو

+لينلاباتكهبلخااملليمكتلااهنمو

ىربغالاةمالعلاهمظنماكحالاضايرىفماسبلادرولااهنمو

نامعبةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوةقفنىلعهرشنمتىذلاىنامعلا

ىموقلاثارتلاةرازوتمتأىذلانييلاطلاجهنمرصتخمجاتلااهنمو

٠.مظعملاسوباقناطلسلاةلالجلابحاصهففذىلعهعبطنامعبةفاثثلاو

٠.ةلأسمىبأرصتخمحايصمل|اهنمو

٠ديحوتلاىفرصنىبأةينونحرشرونلااهنمو

+ةالصلا2رصىبأةديصقحرشةيناروتلارارسالااهنمو

٠جاوزألاقوقحىفجاتلااهنمو



مس+مس

٠.مامالاثدحملاىنامعلاتحكةفرعيبرلادتئسمحرشرصتخماهنمو

2هلاصخوةفسلفلافنيرحبلاجرمحرشنيجول|مظاعتاهنمو

.ماهفالااهكاردأنعلكتومالقألااهفصونعزجعتةدصمحلاهفاصوأو

نجسبىنبهدالبىفنفدوةيرجه1330ماعهنعهللاىخرىفوت
فسوبينبدمحمبطقلانفدهراوجبتءأروةيرجهو١ماعهربثررزو

.ًامهنعهللاىضرلينلاحراششيفطا

+ىثراحلاديمحنبناميلسنبدمحنبملاسهتك

٠)ماحخقفاوملاه7١4١ةنسةدعقلاىذ؟"؟(ف



ل١١-

متلتراسهب
نيدلاماعمباتكاذه

خيش©هرهدديرفو©هرصعديحو٠«ةمالعلاملاعلاخيشلافينصت

خيشلا«دجامألاولضافألاردص«نيدلاوةلملالضف«نيملسملاومالسالا

٠نيمآ«هتاكريبهللاانعفن؛ىنجسيلاىبعصملازيزعلادبع

ميمعلا«هناطلسميظعلا«هناهربىلجلا«هنأشىلعلا«هللدمحلا

لعجو؛هتردقلامكبنهلثمضرألانموتاومسعبسقلخىذلا«هناسحإ
مهفلنيخسارلاءاملعلارودصحرشو«هتمكحغلابنمهنيبلزنيرمأل
؛هديحوتىلعةلادلازومرلالافقآنيرهاملاءامكحللحتفوهنيدملاعم

هئايفصألحنمو«هلالجلامكةفرعمىلاةلصوملالبسلاهئايلوألحضوأو
ىنبمركأهنأكلذو؛هلامجةقيقحوهتمظعةرضحنعفشكلاوةيادهلا

؛لالدتسالاورظنللمهلهآو«ىرورضلاملعلاو«ىزيرغلالقعلابمدآ
ىفربدتلاوهتاقولخمىفريكفتلابمهرمآمث؛لامكلاجرادمىفءاقترالاو

؛امويقايحاميدقاعناصملاعلااذهلنأىلاكلذمهلصويل؛هتاعونصم

افصتم لاثمألاو«هايشألانعاهزنم«ادمصادرفادحآادحاواميكح

تامجلاعماج؛صقنلابئاوشنعءاربم«لالجلاوةمظعلاتافصب

ضرألاىفةرذلاقثمهملعنعبزعيالتامولعملاعيمجباميلع«لامكلا

+«تائكاكلاعيمجلأديرم؛تانكمملاعيمجىلعاريدق؛ءامسلا2الو

ءءاقبلاومدقلابأدحوتمءامسألانساحابو«لاعفألاتانقتمبادرفنم



ل١١"--

؛ديعيوءىديبو«تيميوىيحي(ءانفلاوثودحلابهاوسامىلعايضاق

ىذلا«ديريامللاعفلاوهو«رمألاوقلخلاهل«ديزيوهقلخنمصقنيو

نيلسرملاديآو«لبسلاحضوأوبتكلالزنآو«لسرلاوءايبنألاثعب

؛مهاوعدلاقيدصت«ةرهابلاةنيبلاتايآلاو«ةرهاظلاتازجعملابهنمالضفت
ءةجحملاهفطلبمهبرانآو«ةجحلانيفلكملاىلعمهلماقأف؛مهاوقلدييأتو

اورذناو؛هدعوباورشيفهنازيمقحللاومتآو«هماكحأقلخلااوغلف

مهمركأو«ابسنمهفرشأو«ارونمهمتأو«اردقمهلجأبمهمتخمث«هديعوب

؛ةمأمهطسوأو؛ةلممهلدعأو؛انيقيمهاوقآو«انيدمهموقأو«ابسح

ديس6ةرصنمهزعأو؛ةمكحمهرثكأو«ةمصعمهدشأو«ةلبقمهدسأو
هللادبعنبدمحممساقلاىبآ+رمحألاودوسألاىلاثوعبملارشبلا

اباتكهعملزنألوةحئاللانيهاربلابروصنملا«ةحضاولاتوعنلابتوعنملا

مالسالامهلىضروهتمعنمهيلعمتأو«مهنيدهدابعللمكأو؛انيبمايبرع

٠ابنيد

هتفالخبمهقحآو+مهاقتآومهمركأبصنلهباحصأقفوهافوتاملو

٠مهالوأو

هدعبنممعبتو+ديشوهينابمعفرو«دهمونيدلادعاوقماقاف

اورسكو+٠ةربابجلاةاتعاوربجف«هتريتومزتلاولهرثأىفتقاوهتريس

ءقارشالالككلذبتقرشأو«قافآلاهنيدباوءاضآىتح٠ةرساكألاقانعأ

مراكمولاعفألانساحمنسحوفراعملاببراغملاوقراشملااونيزو

ىفكلمماقأامو ىوهومجنعلطامملسوهيلعهللاىلص.قالخألا

هباحصأو؛ىدهلاموجنهلآىلعو«ىوثناسناضرألاىفو«ءامسلا
٠ىدتقيمهبنيذلاحيباصملا



“١١

.هيةصاخلاهتافصلوصحبوهامذاعونلكلامكناف:دعب

.هئاصقنوكلذةدايزبسكحو«؛هسفنتاذنمهباستكانعهراثآرودصيو

ىتحلب؛دحاوبفلآمهنمدعينأىلااضعبهدارفأضعبلضفي

.اضرأرخآلاوءامسامهدحأدعب

فماسجألارئاسلكراسشمناسنالاو؛ادقافتاريخللناكنإ

.ءاشنلاوءوشنلاو6ىذغتلاوتاينللو6ءاضفلاوزيحلاْقلوصحلا

تاكرحلاىفوسافنالاوةيوطرلابةايحلاىفمجعلاتاناويحللو
+ساسحالاوةدارالاب

مولعلاولقعلانماهعدتياميوهةيقطنلاةوقلانمىطعأاميزاتميامناو

٠.ةسيمرورخلا

.تالوهجملاباستكاو4تالوقعملالقعتمهلامكنذاف

؛ةرذعتموأ«ةرسعتماهتلمجيةطاحاو؛ةرثكتمةيعشتممولعلاو

هيفمهرمأناكف اربزمهنيبمهرمأ!وعطقتوارمذملعلالهأقرتفاكلذلف

٠لوصأوعورفو«لوقنمولوقعمنيبرثاد

رخآةمره0هقفلاقفمهنمدحاوةمهفمولعلا2مهممهفلتخاف

.مالكلاقمهنم

متيغ4-فذرحبمهنملكموقيلفرحلاباحصأممهتفلتخاامك

٠ماقظنلا



١

٠متأهيفةدئافلاامو؛مهالابلاغتشالالقاعلاىلعبجاولانذاف

6ارامكاهادجأواهعفناو6أرانماهالعأومولعلاعفرأناو!ذه

7اهيفسففنلاباعتاواهيلعرشارشلاءاقلاو4اهلةمهلادقفعياهادجأو

نعةهيزتتوعناصلاتامثاملثكتملا4مالكلاملعاهيلانامزلافرصو

٠.ماسجألاهتهماشم

مئارشلاىنيمهيلعومالسالاساسأىهىتلاةوينلاتابثاو

؛ناقيالاةورذىلاديلقتلاضيضحنم«ناميالاىفىقتريهبوماكحألاو

هنأو؛حالفلاب؛نيرادلاىفزوفلاو«حاجنلاوىدهللببسلاوهكلذو

٠ايرفاًثيشنيرثكألادنعهبلطراصو«ايرهظذختادقانمايأىف

حادقتلحاو«ناشلااذهىفةفنصملابتكلاضعبتعلاطاملىناو

هنعتردصو لالزايذعاهنمتدرونأدعب؛نامزلانمارطشاهيفىرظن

رطاوخللتثروأعناومنعنكلوهيفردكنعالوهنمىللصحىررغال

نارجهلااياوزىفرهد_لاتابكننمتنكسماف؛الالكوةماسبواروتق

نازحألاونتفلاجوجأموجوجأيدسدوهعلاكلتنيبوىنيبتيرضو

هللانمكلذنأتملعو«ايسنمايسنافلأرطاخللتناكنادعبتراصق

٠ايضقمامتح

لبالبلامكارتنمىلعناكامىلعانأونينسىضمدعبىنامث
ىضميىرمعنأتيأرناودعلاوملظلاءاليتساونحملاعباتتو؛ناجشألاو

دنعف(الثتممتامهملاضعبلاهيفنكأملوضقنتىمايأو«الالهبس



م0١

6لاحلالالتخاو6نامزلارهقوَلايل'لاغتشاىلعدوهعلاتركفتكلذ

٠ةبغرلاروتفو«ىعاودلاةلقو«ةمهلاروصقو«فراوصلاةرثكو

ةركذتنوكيارصتخم٠تلصحاممعمجأنأىلاسفنكلذعمتلواح

ايجأارنيصلخمل|راثآكلكلذجاايفتقم(ىسنجءانمآنمءاسنملوىل

طشنوكنذىفىمزعىوقف+نييغارلاكلسىفاماظتناهلضفبهللانم

٠كلانهىالومدنعارخذىلنوكينأوجرأامىلاىرطاخ

؛لئاسرلاكلتعالطتساىحنرظنلاباكركلذدنعتهجوف

تاهمأمرافلاو6دراشلاعامجتسابلطْقلجرلاوليخلاتضهنتتساو

زاجيإللاكراتهيفغارفالاميكحلاوملكتملاداتعابلاقىفهتغرفأف«لئاسملا
٠+هنملمملابائطالاولحنملا

ىنابمضقنىغيبينملاذهوبهاهف«هيهتشتامكهللانوعبءاجف
نممالكل١نمىلاعمدينو4ةفسالفل١تالضمنمةمالسلاوفالخلا

دصقودولاءافصيو6هاريىضرلانيعيبناكنأفاصنتالاولدعلالهأ

٠هاقلتيةرثعلاةلاقاوةلزلانعنفجلاضغو+«هيفةيغرلا

ةمظعلاىذلنوكيامناىتاذلالامكلانافهبحاصهيفلامكلالكىطاعت
٠.لالجلاو

؛لالتخالاوصقنلابئاوشنمهبحاصاولخيالفىضرعلالامكلاامأو
تغارلهنعىنغا6روتفملاونهولاوروصقلانمهيلعلمتشاامعمو



ته١١

هللامرحالرورسلاتالصحمورودصلاتاجلثم.نمهيفملنفلاقف

ىفتقدصو؛هتينهيلطىفتصلخو«هتريرستنياطنمهبعافتنالانم

عالطتسامرحنمناف«هتحيرقهكاردايهيلعتداجو«هتميزعهيفدجلا

تاذللانموهلهنأىرمعلفهراهزأبيطمامكتسامدعومهراونأ

٠عوطقمومورصمتالامكلانعو؛عوتممو+مورحم

ةنيب؛هساقمتابثالاوىفنلانيبةرئاد«هملاعمةعماجباتكهناف

ةعطا_س(هلكالدةررحم«ةلئاسمةررقم«هدصاقمةرين+هدصارم

1هدئاوعةرهاظمهدئارفةحئال«هدكئاوفةحضاو4هنينأوفةعمال4هنيهارب

٠هدئاوزةرهاب

ميركلاههجولاصلاخهلعجينأىلاعتوهناحبسهللاىلابغرأانأو

كلذناف«ميحرلاباوتلاوههنا«باوثلاليزجبهريغبوهبانبينأو

٠دوبعملاىومهلانمةلزنمبلطالدوصقملاوه

٠ملاعمةعبرأىفرصخنموهو

.تامدقملاىف:لوألاملعملا

٠ملعلكىفهميدقتبجياميف:لوألا

؛هرمأنمةريصبىلعهبلاطنوكيلهفيرعتىف:لوألا«دصاقمهيفو

ةيفيكبقلعتياماهنمةيعرشلاماكحألانافءايمعنتمبكرنمكناكلالاو

٠ةيلمعوةيعرفىمستو«لمعلا
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قلعتملاملعلاو6هيداقتعاوةيلصأىمستوداقتعالابقلعتياماهنمو

6عرشلاةهجنمالادافتستالاهنألماكحألاوعئارشلاملعىمسيىلوألاب

٠اهيلإالاماكحألاقالطادنعميفلاقبيسيالو

6هدصاقتمفرشأوهثحابمرهشأكلذنألديحوتلاملعةيناثلابو

ةبحصةكريبمهدئاقعءافصلنيعياتلاوةباحصلانملكاوألاتنذاكدقو

فالتخالاوعئاقولاةلقوهنامزبدهعلابرقو«ملسوهيلعهللاىلصىبنلا
٠نيملعلانيودتنعنينغتسمتاقثلاىلاةعجارملانممهنكمتو

؛الوصأواعورفامهدصاقمريرقتو«الوصفواباوبأامهيبترتو

رسهظو4نيدلاةمكأىلعىعبلاوَنيملسملانيبنثفلاتثدحنأىلا

تاعقاولاوىواتفلاترثكو6ءاوهالاوعدبلاىلاليملاوءارالافالتخا

٠تامهملايفءاملعلاىلاعوجرلاو

ديهمتوطاينتتسالاوداهتجالاولالدت_سألاورظنلابإولعتشاف

6اهتلدآبلكاسملاريثكتو6لوصفلاوباوبألابيترتو4لوسصألاودعاورقلا

ضاذملانيسنو6تاحالصالاوعاضوألانييعتواهتيوجابةهيشلادارباو

٠.تافالتخالاو

٠هقفلابةيليصفتلااهتلدآنعةيملعلاماكحألاةفرعمديفياماومسو

هقفلالوصأبماكحألاايتدافافالامجاةلدألالاوحأةفرعمو

تابثاىلعهعمردتقيرومأبملعوهف؛مالكلاباهتلدأنعدئاقعلاةفرعمو

٠اهنعهيشلاعفدوججحلاداريايةيثيدلادكاقعلا

)١دنيدلاملاعم١م(
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ةينيدلابو«لمعلانود«داقتعالاسفنهيفدصقيامدئاقعلابدارملااو

هاناطخناومصخلاناف4ملسوهيلعهللاىلصدمحمنيدىلاةيوسنملإ

.مزالكلاءاملعنمهنوكنعهجرختا

لامكنافمولعلازيامتتهبذاملعلاعوضومىف:ىناثلادصقملا

ءامشألاقئاقحةفرعمبوهامناةيكرادالااهاوقىفةيرشبلاسروفنلا

ثيحنممولعملامالكلاعوضومليقف«ةيربثبلاةقاطلاردقباهلاوحأو
هللاتاذليقو«اديعبوأاييرقاقلعتةينيدلادئاقعلاتايثاهبقلعتيىه

فوملاعلاثودحكايئدلاَقهلاعمأنعوهتافصنعهيفثحبيذاىلاعت

٠.دابسجأللرشحلاكةرخآلا

*نيهجونمرظنهيفو

نملضارعالاورهاوجلاكركذامريغنعهيفثحبيدق:لوألا

ءاركذانعثحبلاىفجردينأنكميىتحىلاعتهيلاةدنتسمىعثيح
ىلعالةيادبلاليبسىلعملعلااذهىفدرويامنا؟ثحبلاكلذلاقيال

ةعوضوملاوحأىلااعجارنوكينأمزليالف؛هلكاسمنمهنألييس

ءىدابملانمنوكيىتحاهتاذبةنيبلارومألانمثحبلاكلذسيللوقنانأل

٠نايبلانعةينثتسملاةقلطملا

؛هلئاسمنموهفملعلااذهىفنيبنافامملعىفهنايبنمدبالإف

ملعىفوأتفرعامككلذكسيلو؛ةعوضوملاوحأىلاهعوجربجيف
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ملعتويثوهكدايمهيفنييم٠مالكلاملعنمىلعأملعتمثناكرخآ

٠افاقثلطابهنمىلعأىعرش

تابثانوكامامزليف«دوجوهيفنييبالملعلاعوضومنأ:ىناثلا
دوجونايبناف6مالكلامالعأملع2غانييمهنوكوأهتاذيانبيعناصلا

نأل6ىندألانوداعوضضوممعأىهىذلاىلعألاقفزوجبامناعوضوملا

نامسقلاو6سكعلانودهربغىلاوهيلاهماسقنبمعألاْقتيثبصخألا

٠نالطاب

.هئالطمىفكشالاممف:لوألاامأ

هتاذنوكينأزوجثيحىنمرألاهيففلاخدقفىناثلانالطبامأو
لاوحأنعثحابلا4ىهلالاملعلاججانييممالكلاقفةينمألاملسمىلاعت

وحهو«هريغىلاوبجاوناىلامسقنملا؛دوجوموهامبدوجوملا

٠اذهانملعىفىلعألادصقملاوهىلاعتهتايثانافدودرم

ملعنمىندأةيعرشلامولعلاىلعأنوكينأزوجيفيكاضيأو
ركنتسياممهنمىلعأهنوكعمايعربشسيلامىلاهجايتحالب؟ىعرشريغ
ءابضيأ

زاتميوءىشبديقمريغوهثيحنمدوجوملامالكلاعوضومليقو
وهورابتعاباقلطمدوجوملاوهاضيأهعوضومنأىفهلكراشملاىهلآلانع
:نيهجونمرظناضيأهيفو«مالسالانوناقىلعمالكلاىفثحبلانأ

اهنأرابتعابالرومأنعومودعملانعهيفثحبيادقهنأ:لوألا
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نوملكتملافنهذلاىفدوجوملاامأو«ليلدلاورظنلاكجراخلاىفةدوجوم

*هبنولوقيال

نوكتو؛«ةيمالكلالئاسملانمقحلاوهاممالسالانوناق:ىناثلا

لكوفيكهريغنعمالكلاملعزيمتيالنوناقلاكلذىلعةقحلئاسملا
نوناقىلع«ةقحهلئاسمنوكنعىعديةلطابلاوةقحلاىبحاصنم

ةمسجملاككرشناومالكلاملعبابرأنمةلاطبلابحاصنأعممالسالا

٠ةلزتعملاوةثجرملاكعدبوأ

هيفةبغرلادايدزاوثعبلاعقدىهوهتدئافىف:ثلاثلادصقملا
ةورذىلاديلقتلاضيضحنمىقرتلامالكلاملعةدئافو«امهمناكذا

ةماقامبنيدئناعملامازلاوةجحملاحاضيابنيدشرتسملاداشراوناقيألا

مولعلاءانبو«نيلطبملاهبشاهلزلزتنأنعنيدلادعاوقظفحوةجحلا
داقتعالاةحصو(اهسايتقاوًاهذخألوؤيهيلاواهساسأهنافهيلعةيعرشلا

٠.نيرادلاةداعسبزوفلاكلذةباغو6لمعلالوبقىجرياهمذأةينلاو

دجلانمهقتحىفويفهردقفرصميلملعلاةبترمىف:عبارلادصقملا

6امالعأورومألامهأمالكلاملععوضو#*نأثتملعدقلوقنف6هيف

دقولقعلاحيرصاهيمكحيةينئيقبهلكالدوم“اهعفنأوتاياغعلافرشأةياغو

٠ىهلالافالخبةقاثولاىفةياغلاىهف«لقنلابتديأت

هباحصآلوقعماكحأنأباهيلعةدهاشهلئالدللقنلاةفلاخمناف
رومألاو«الصأاهبقوثوالفاهحرصنمالمهماهوأنمةذوخأماهب
تاهجىهامهريغو4هتياغوهمولعمىنعأمالكلاملعفرشْقةروكذملا

.مولعلافرشأنذأوهفاهزواجياملعلافرش
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ماكحألاانهىهوةدصاقمىهىتلاهلئاسمىف:سماخلادصقملا

٠ماكحألاكلتىنعا:ىهمولعلةيرظنلا

وأايبرقافقوتاهنمءىشباهيلعفقوتيوأةينيدلادكاقعلانماما

؛رخآملعىفنيبتتءىدابمهلتيلفىلعألاملعلاوهمالكلاواديعب

ةيشيحلاهذهنمهللئاسمىهفهيفةنييموأاهسفنبهنيباماهئدايملب

رودلامزليالل«اهيلعءىدابملاكلتفقوتتالهنمرخآلئاسملءىدابمو

ىلعاهسيئرناكفهريغنمدمتسيالوهوةيعرشلامولعلادمتستهنمف
٠قالطالا

ناكهثحابمناونعنألمالكلابهتيمستهجوىف:سداسلادصقللا

اهرثكأوهثحابمرهشأتناكمالكلاةلأسمنألواذكواذكىفمالكلامهلوق

ةيسابعلانمدووادىباردمحأوهوةبلغتملاضعبنأىتح«”الدجواعازن

قولخمنآرقلانأبفارتعالامهنمابلاطملاعةكامعبسلتقايلزتعمناك

موصخلامازلاوتايعرشلاقيقحتىفمالكلاىلعةردقثرويهنألو

ملعتوملعتامناىتلامولعلانمبجيامكوآهنألو«ةفسالفللقطنملاك

هريسغىلعقلظيملوصخمث؛كلذلمسالااذههيلعقلطاف«مالكلاب
ملعتملاوملعملابناجنممالكلاةراداوةثحابملابققحتيامناهنلو«ازييمت

اعازنوافالخمولعلارثكأهنألو بتكلاةعلاطمولمآتلابققحتيدقهريغو

هتلدأةوقلهنألو«مهيلعدرلاونيفلاخملاعممالكلاىلاهراقتفادتشيف

نممالكلانمىوتألللاقيامكمولعلانمهادعامنودمالكلاىههنأكراص

ةلدألاباهرثكأديؤملاةيعطقلاةلدألاىلعهكاثتنالهنألو«مالكلاوهاذه
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مالكلابىمسفهيفالغلغتوبلقلاىفاريشأتمولعلادشأ«ةيعمسلا

٠حرجلاوهوملكلانمقتشملا

ةيمالسالأقرفلاعمهتايفالخمظعموءامدقلامالكوهإذهو

*هدلعفقتسامكةلزتعملاوةرعاشألاعماصوصخ

نمريثكىفةفسالفلالايذأباوثبشتومالكلاملعىفاولغوتمهناف
نيماممهبهذمعاشواهيلاغفانوقفاومهنكلةلزتعملااصوصخلوصألا

.ساسشتنلا

ىرحعشالالاقف6مهنمىئابجلاىلعىبأدنعأذيملتىرعشالاناكو

هللاىلعدايعللحلصألاوحالصلاةباعرفوجوقفهتثحابمدنعاموي

هدعبرخآلاوغولبلاليقمهدحأتامةوخاةثالثىف:لوقتام+«ىلاعت

ةنجلاىففريغصلاامأ:ىئابجلالاقف«انمّماضيأهدعبرخآلاوارفاك
لاقف4ىلعلاتاجردلاىففنمؤملاريبكلاامأوُرانلاىففريبكلاامأو

ىئابجلالاقف نمؤملاريبكلاةجردنعةيرصقريغصلالابام:ىرعشألا
ناكبرايلاقوجتحأناف:ىرعشألاهللاقعف؛هلمعردكلمعيملهنأل

هللاقف؛ايلعلاةجردلالمعلابلصأىتحىنيقبتنآىقحىفحلصألا

كتبتبأولىنأتملعدق»:لجوزعانالومهللوقينأهباوج:ىئابجلا

اريغصتومتنأكقحىفحلصألافرانلاىفدلختفترفكلفيلكتلانسىلا

٠«ةمينغمظعأىهىتلارانلانمكتمالسلكبتلعفامك

لاقف«ةنجلاميعننمفيكيالاممكلذىلعكلتدزدقو؟فيكف

تاكردنمرفاكّلكولب«ارفاكتامىذلاموقياذاف:ىرعشألاهل
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ملانلابامفىبصلااذهةبترمىندأبكنمىضرتبرايلوقيف«ىلغل
اذهبتلعفامكهدعبرفكلاانمتملعدقو«فيلكتلالبقاراغصانتمت

دنع:ىرعشألاهللاقف«ةملكببيجينأردقيملوىئابجلاتهبف«ىبصلا
نمووهلغتشاوىكابجلابهّذمكرتوةيقعلاىفخيشلارامحفقتوكلذ

٠دعبهيلابهذامتابثاوهلاطبابهعبت

اهلقاتو«ةيئانويلبقتناكوةيبرعلاىلاةفسلفلاتلقناملمث

درلااولواحونويمالسالااهيفضاخو«ىناثلاملعملاببقلخ:ىبارافلا

ةفسلفلانماريثكمالكلاباولتلخفةعيرشلاهيفاوفلاخلاميفةفسالفلاىلع
نأىلا«كلذىلعاورمتساواهلاطبانماونكمتيفاهدصاقماوققحتيل

ىتح6تايضايرلاىفاوضاخوتايهلالاوتايعيبطلامظعمهيفاوجردأ

مالكوهاذهو؛تايعمسلاىلعهلامتشاالولةفسلفلانعزيمتيالنأداك

٠نيرخأتملا

مولعلافرشأوهنييآرلاالكىلعف؛كلذىفمهتقيرطانكلسدقو

نوكوةينيدلامولعلاسيئرو«ةيعرشلاماكحألامولعلاساسأهنوكل
٠ةيويندلاوةيتيدلاتاداعسلابزوغفلاهتباغو«ةيمالسالادئاقعلاهتامولعم

نييمدقتلاضعبنعَلقنامورمامىلعةيعلتقلاججحلاهنيهاربو
نعرصاقلاىلعلومحموهفهملعتنعىهنلاوهيفنعطلانمىعفاشلاك
اميفضئاخلاو«نيملسملادئاقعداسفاىلادصاقلاونيقبلاليصحت

وهامعىهنلاروصتبفيكفالإو«ةفسلفلاضماوغنمهيلاجاتحيال
ذخآنعانفالسأىهنرهظياذهو«تاعورشملاساسأوتابجاولالصأ

٠مهبتكىفرظنلاوموقلانمملعلا
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٠ملعلاقلطمفيرعتىف:ىناثلادصرملا

.بهاذمةثالثهبيفو

لكملعنأ:لوألا؛نيهجولرخفلاهراتخآو«ىرورضهنا:لوألا

ملعلاو؛هنمءزجقلطملاملعلاو(صاخملعاذهو؛ىرورضهدوجوبدحأ

نوكينأىلوأىرورضلاىلعقباسلاو«لكلابملعلاىلعقباسءزجلاب

ملعلوصحىرورضلانأهباوجو«ىرورضقالطملاملعلاف«ايرورض

رودصقمزليالف«هلمزلتسمريغوهروصتريغوهوهدوجوبقلعتمىكزج

٠ايرورضنوكينأنعالضفقلطملاملعلا

هريسشبملعلامسلعولفملعلابملعيامناملعلاريغنأ:ىناثلا
.رخألاةيمولعمىلعامهنملكةيمولعمفقوتلرودلامزل

هتقيقحبسحبمولعمملعلاقلطمنالوقينمىلعةجحهجولااذهو

٠ةرورضلابالنكل

هبقلعتمىئزجملعلوصحبملعيامناملعلاريغنأ:هباوجو
روصمصتملعلاريسعبهملعتنأهلواحتىذلاو6قلطملةقيقحروصتمال

ملعلالوصحنيبقرفلانيتيبشلالحلصاحو«رودالفملعلاةقيقح

.امهتيبقرفلامدعامهأشنمنألهروصتنيدو

سفنلابمئاقىثزجىلعةرورضلابلصحاذاهنأليخي:ىلوألاىفف
نوكىنعماذهواضيأسفنلابةمئاقهنمضىفةلصاحملعلاةيهامتناك

فقوتاذاملعلاةيهامروصتنأليخيةيناثلاىوةروصتمةيهاملاكلت
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لوصحىلعفقوتمهنأكشالو؛ريغلابقلعتمىكزجملعلوصحىلع

لكفقوتدقفاهروصتىنعماذهو؛نهذلاىفةمئاقهنمضىفهتيهام

ىفملعلاةيهامماسترانأبامهنيبقرفلارهظاذاو«رخآلاىلعامهنم

*نيهجوىلعسفنلا

اهلوصحكلذو6اهتايكزجنعضفاهسفنداهيفمسترتنام:ًامهدحأ

بجوملا١سفنللةعاجشلالوصحسابقىلعامزظتسمالواهروصقتسيلو

٠اهروصتتنأريغنماهباهفاصتال

اهروصتوهاذهواهتروصواهلاثمباهيفمسترنأ:ينأثلاو

سفنلافاصنابجروبيالىتلاةعاجشلاروصتسايقمىلعاهلوصحا

٠ةيلكلابناتهبشلاتلحمضا«اهفيرعتببولطملاوهو«اهب

رسعينكلوىنيوجلاهخيشوىلزتعملالاقهبوىرظنهنآ:يناثلا

+لاثملاوةمسقلاهتفرعمقيرطالاق؛هديدحت

الثملوقتفداًمثعال١قفهيسيبيتلبامعتهرمتنأىهف:ةمسقلإامأ

.هريغوأمزاجاما

.هريغوأقلطماما:مزاجلاو

مزاجودافتعاةمسقلانعجرخدكف؛هربغوأتباثاما:قياطلاو

نعومزجلابنظلانعزيمدقونيقيلاىنعمبملعلاوهوتباثقياطم

لوزيالىذلاتباثاابمزاجلابيصملاديلقتنعوةقباطملاببكرملالهجلا
.كيكشتلاب



١

كاردالةهبابشملاةريصبلاكارداملعلا:لاقيناكف:لاثملاامآو

؛ديعبلوقلااذهونينثالافصندحاولانأانداقتعاكىهوأةرصابلا

افرعماحلصاهادعامعملعلاةيهاملازييمتادافأنالاثملاوةمسقلاناف

٠ةيهاملاةفرعمامهبلصحتملالاواهل

ْب

٠نافيرعتهلوهديدحترسعيالنكلواضيأىرظنهنا:ثلاثلا

عماجريغوهوهبيوهامىلعءىشلاداقتعاهنأةلزتعملاضعبللوألا

ةلومشلاضمأعنامريغو؛داقتعالاىفهجاردنامدعلهنعروصتلاجورخل

نكل«عفدنافليلدوأةرورضنعهعفدلديزتفعقاولاقباطاذاديلتقتلا

نعلصاحلاقداصلانظلاىنعآقباطملاحجارلاداقتعالاىنعمىقب

.احالطصامزاجلابداقتعالاصخبنأالاىنظليلدوأةرورض

هنعليحتسملابملعلاجورخفيرعتلااذهىلعدريهنأ:لبقامو

©هلقعههيدبلرباكموهفهبملعلاقلعتركنانمو«اقافتأايشسيلهناف
؛نيضيقنلاونيدضلاعامتجاةلاحتسابمّكحلاهسفننمدجيلقاعلكناف

ضقانموأمهجومامولعمكيحتسملاامهعامتجانوكعمالإكلذروصتيالو

ملعلاىعدتسيفملعيالهنافٌليحتسملاىلعمكحهراكنانألاضيأهمالكل

ةعلائيشىمسيهناب؛ادودرمامولعمسيلامىلعمكحلاعانتمالهب
هسفنىفتباثريغةنأهانعماًئيشسيلةئوكو©هفيرعتنعملعلاجرخيالف

٠غلائيشهنوكعنميالوهو

هنعجرخيف؛هيوهامىلعمولعملاةفرعمهنأىنالقابلل:ىناكملاو

مولعملااذارودهيففاضيأوةفرعمىمسيالذا ىلاعتوهناحبسهللاملع
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ادئازهبوهامىلعفاضيأو«هتفرعمدعبالأفرعيالفملعلانمقتشم

٠كلذكالانوكتالةفرعملاذا

ماقنملهنوكبجويىذلاوهةرات:لاقهناف:ىرعشأللثلاثلا

مولعملاكاردا.ةراثو«اضيأرودهيفوملاعلامسأهبماقنملوأاملاعهب

هيفو؛ملعلانعزاجمكاردالاناو؛اضيأرودلاهيفوهبوهامىلع
.اضيأةروكذملاةدايزلا

لخدتفلكعفلاناقتاهبماقنممحصبامهنأ:كروفنيالعبارلا

دنعواندنعناقتالاىفهللخدمالذاانملعهنعجرخيوةردقلاهيف

اندحأملعاضيأهيلعدروأدقو«ةلزتعمللافالخانلوقيلاقنموةرعاشالا

حصيامدارآولنأاذههيلعدريامناوليق«العولجىرابلابوهسفنب
ناوةلمجلاىفناقتالاهنامهبحصيامدارآولاماو«هقلعتمناقتاهب

هذهنمةيبرقتارايعمهلودوروالفهصخشبسحباححصمنكيمل

٠هيوهمىلعهنأمةقثلاوأهتايئاوأمولعملانيبوحنةروكذملاتارايعلا

وأ؛ةرورضنمبجوملقياطممزاجدافقتعاهنأرخفلل:سماخلا

لاقيملعهنأعملولاكروصقلاهثعجرخيهنأربغهيلعرابغالوليلد

٠داقتعالاىفجردنيالكلذوناسنالاةقيقحوثلثلاانملع

لواتتبل6لقثعلاقفءىثلاةروصلوصحهنأءامكحللسداسلا

صتخيفكردملاسفنقفكردملاةيهامليثمتوهوتايكزجلاكاردا

هنعةرابعمهدنعملعلانوكو«ىنهذلادوجولاىلعىنبموهوتايلكلاب

املعاهتيمستو؛مهولاوكشلاوديلقتلاوبكرملالهجلاونظلالوانتيو



_ا

ناف؛حالطصالاىفةحاشمالوعرشلاوفرعلاوةغللالامعتسالفلاخم

ةروهشملارومألاْقةثفاول|ةياعرنأالأاشبمىلعحلطصينأدحألكل

٠نسحأوىلوأروهمجلانيب

انريغنموانمنيرخآتملانمريثكبهذهيلاوراتخملاوهوعباسلا

دوجوملالوانتيروكذملاف6هيىهتماقنملروكذمل١اهبىلجتيةخصهنأ

ىلكلاوبكرملاودرفملاوفالخالبديسلالاق«ليحتسملاونكمملامودعملاو
اهبفشكنيةفصهنأىنعملاف«مأتلافاشكنالاوهىلجتلاوىئزجلاو

نظلاجرخيفهيفهاتشالاماخافاثكناركذينأهنأشنممهبتماقنمل

٠بكرملالهجلاو

سيلفبلقلاىلعةدقعةقيقحلاىفهنألاضيأبيصملادلقملاداقتعاو

٠دقعلابهبىلجتيحارشناوماتفاشكناهيف

٠ملعلاماسقأىف:ثلاثلادصرملا

٠دصاقمهيفو

ةعئاوةيسنلانأل«اكارداىأامكحناكناملعلاىنعأهنأ:لوألا

نازيمتمناعونامهو«روبصتوهفالاوقيدصتوهفةعقاوبتسيلوأ

قيدصتلاىفبذكلاوقدصلالامتحاوهوروهشملامزاللارابتعابوتاذلاب

.روصتلاْقةمدعو

ىب-سكوىرورضىلامسسقنبثداحلاملعلا:ىناثتلادصقملا

درجمهتمثبممىهيديلاو6قلخللارودقمهليصحتنوكيالامىرورشلاف
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هليصحترودتملاملعلاوهفهلباقيىبسكلاوىرورضلانمصخأرهفلقعلا

ىرينمفحيحصلارظنلاهنمضتياموهفىرظنلاامآو«ةثداحلاةردقلاب

؛نامزالتمامهافيرعتوىبسكلاهدنعوهفرظنلابالانكميالبسكلانأ

ىرظنلاىأهنكلىبسكلانمصخأهلعجهريغلبسكلازاوجىرينمو

٠*نيقيرفلاقافتابةداعهمزالي

ىرورضهضعبقيدصتلاوروصتلانمالكنا:تلاثلادصقملا

باستكالاناعنميامهولسلستلاىأرودلامزلهالولذأ«نادجولاب

ةرورضبىرظنهضعبو؛كلذكاهيلعفقوتيامفناعنتممنالطاباهنأل

.اضيأنادجولا

٠ةلأسملاهذهىفةفيعضبهاذمىف:عبارلادصقملا

٠ةعبرأىهو

.مدعبرخفلامهنم«قيرفلاقهبوىرورضىرورضلكلانا:لوألا

ضعبفقوتملستةقرف«ناتقرفاضيأءالؤهوانتردقبهنمءىشلوصح
الفةيمستلادرجمىفمهعمعازنلانوكيف«رظنلاىلعملعلاولكلانم

*هعنمتةقرفو(؛ةيونعم؛ةفلاخم

لبايوجورظنلاىلعفقوتيالهنأاودارآناءالؤهو:ديسلالاق

؛قحلاوهفهللاقلخبلبانتردقبوأهبعقاوريغهدعبملعلاناوأ«ةداع

وهفةداعالوايوجوالواريثأتالالصأهيلعفقوتيالهنآاودارأناو
.*ةرماكم
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ناكهنملصحياملكلبرظنلاببستكيالروصتلانأ:ىناثلا
ىرورضىلامسقنيهنافقيدصتلافالخب«باستكايغبالصاحايرورضناك

ىروصتلابولطملانأامهدحأ:نيهجولهراتخاورخفلالاقهيو«ىبسكو

لوفغملانألاضيأبلطيالفالوأهلوصحبلطيالفاقلطمهبروعشماما

رصحلاناببيجاو«هوحنسفنلاهجوتنكميالقلطملالوهجملاوهوهنع

رخفلاداعف:لاقورخفلاداعف«هجونمامولعمنوكينأزاوجلخونمم

نكميالف«اقلطملوهجملوهجملاهجولاواقلطممولعممولعملاهجولالاقو

٠اهنمءىشبلط

لوهجملاناف«اقلطملوهجملوهجملاهجولانأنمياضيأبيجاو
؛هتاضرعوأهتاتاذنمهيلعقدصياممءىشالوهتاذروصتتآلامقلطملا

6مولعملاهجولاانهاهىهوهيلعقدصياممءىشهيفروصتيدقاذهو

مولعملاووهنكلابهروصتبلطيىذلا»تاذلاوهاضرفلوهجملاهجولاناف

هبءىشاهنافحورلاملعتامك«؛هيلعةقداصلاهلةتباثلاتارابتعالاضعب

ةقيقحلاكلتبلطتف«اهتافصهذهةقشقحاهلنأو«ةكرحلاوسحلاوةايحلا

:اكلاكأرمأنيهجولاءاروتنثأنممهنمو

دقاهنألةهبشلاهذهعفدىفهيلاةجاحالوهبناموقيبولطملاوه
٠ىضماميتعفدنا

:اهيناثو

اهنعجراخلابوأاهئزجبوأاهسفنبامأفتفرعنأةيهاملالاقينأ

٠.ةلطامماسقألاو



١

لصوملاةفرعمنألاهتفرعملبقاهتفرعممازلتسالاف:لوألاامأ
٠.لاحمهسفنتىلعءىشلاميدقتو6هيلالصوملاةفرعملبقةمدتتم

عيمجبةيهاملافيرعتزوجيالفاهسفنءازجألاعيمجنالفىناثلاامأو

فرعينأدبالفاهفرعناضعبلاو«هسفنبءىشلافيرعتهنألاهئازجأ
مزايفهريغامأو«هسفنلافرعمنوكيفهسفناماءزجلاكلذفاهنماءزج

٠ءازجألانمهلباقيامعجراخءزجلكنألجراخلابفيرعتلا

اهدارثفألالماشناكاذاخلاةيهاملافرعيالجراخلانالفثلاثلاامآو

٠اهادعاممءىشنود

هنأو«اهروصتىلعفقوتيىلومشلاصاصتخالاكلذبملعلاو

كلذبملعلاىلعاهاياجراخلافيرعتىلعذثنيحةيهاملاروصتفقوتلرود
ُلاحمهنأوالصفماهادعامروصتكو«اهروصتىلعفقوتمل١صاصتخال١

٠اليصفتىهانتيالامينهذلاةطاحاةلاحتسال

اهكازجأنملكذااهسفنسيلةيهاملاءازجأعيمجنأياهنعبيجاو

اهسفننوكيالف«اضيأاهيلعامدقمنوكيلكلااذكف«تاذلاياهيلعمدقم

٠«هسفنىلعءىشلامدقتعانتمالاباهسفن

اذاءازجألانأقحلاو«لوطهيفامبباوجلااذهملفددقو

ُةيهاملاىهف«ةعمجمهيفاهثروصتلصحىتحةمترمنهذلاترضحتسا

٠ةيهاملاوهرخآءىشلوصحبجويتاروصتلاعومجمتمثنأال

؛ادصقءزجلاكلذاهبدهاشيتآرمءزجلكةروصنأهحيضوتو



تا

6ةدحاوهآرماحماتراصىرخألابامهاددأتددفو6ناثروصتءمتجاإذاف

ءانمضاهنمدحأولكو«ادصقنيعزجلاعومجماهيدهاشي

ىروصتنم«؛باستكالابلصاحلاهنكلامةيهاملاروصتوهاذهو

لاحسايق6رايتغالابامهلرباغمو6تاذلابامهعمدحتموهونيءزجلا

لكمرومأعومجمةيهامللفورعملافاهكازجأعيمجىلاةيسنلابةيهاملا

نهذلاىفاهلهفيرعتوعومجملاوهو(؛ةيهاملاىلعمدقتماهنمدحاو

عيمجبةمدقتماهناف«جراخلاىفةيهامللاهميوقتوةيجراخلاءازجألاك

ةيهاملاوهلكلاو«ميوقتلاىفلخدمهلوالاءزجنمامهنأىنعمب؛ءازجألا

٠.هيلعفترتتاهنأالا

٠مالكلابهنضلالماقملاقيضلاهنعانضرعأثحابمانهاهو

؛هلبجيامعيمجتابثاوحن؛فلكمللمزالهداقتعاامنا:ثلاثلا

:هلطبيو«ظحاجلابهذهيلاو«ىرورضةوبنلاو؛هنعليحتسيامىفنو
انباحصأنمروهمجلاهيلعامكاعرشاماةبجاوىلاعتهللاةفرعمنأ
هيلعامكالقعوأ«هفرعتسامككلذبلاقنمم؛مهريغوةرعاشألاو

ولف6بجاوبيهيلعرودقملاريغنمءىشالو6ائنمنيققحملاضعبوةلزتعملا

+فه٠«ةبجاونكنملةيرورضةفرعملاتناك

ةرورضلابالصاحنكيملولمزاللاكلذنأب:بهذملااذهلجتحا

4ةيفيلكتلاماكحألاومئارشلاهبتنئثياهرظندهليصحتبافلكمدععلاناكل

نمرومألاهذهملعيملنمنأللقاعلافيلكتهليصحتبفيلكتلاناو
٠اعطقفيلكتلاملعيال؛عناصلاتابثاوحن
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باطخلامهفيالنم«اعامجافلكيالىذلالقاعلانأ:باوجلاو

الكمهنوكببطاخمهنأعم«فلكمهنأملعيالنألنونجملاوىبصلاك

كلذوهروصتنعال«فيلكتلابقيدصتلانعلفاغهناف«امهافناكاملاح

قيد-صتلا»نأهلصاحو«نيفلكمرافكلانكيملالاهفيلكتنممنميال

عوإقوبملعلانألو«اعامجانيفلكممهنوكلهققحتىفاطرشسيلفيلكتلاب

قيدصتلاوملعلاىلعهعوقوفقوتولف«هعوقوىلعفوقومفيلكتلا

٠رودلاموزلهب

٠ةيمهجلاضعببهذموهو؛ىرظنلكلانأ:عبارلا

نمو(ايرورضضعبلانوكب نادجولاةداهشنمرمام:هلطيبو

اوجتحاو؛ايرظنلكلانوكريدقتىلعلسلستلاورودلاموزل

ةيلاخسفنلاوالاملعنمامو«هنعسفنلاولخمعنتميىرورضلانأب

؛طورشلانمقفتيامجيردتلاباهمولعاهللصحيمثةرطفلاادبمىفهنع
وهوىرورضريغلكلانوكيفكلذريغو«رتاوتلاوةبرجتلاوساسحالاك

٠ىرظنلا

ءهفقوبنمدنعامأ«هنعسفنلاولختدقىرورضلانأ:بارجلاو

وأامهريغو«ساسحالاوهجوتلاك؟طرشىلع«ءامكحلاوةلزتعملاك

وأطرشلاكلذنادقفلف«ىرورضلاملعلاكلذسفنلاليقتةيدادعتسا

ديعلاىفهللاهقلخيالدقهنألفةرعاشألادنعواندنعامآأو«دادعتسالا

هنمرظنأ«ملعلاكلذبةقلعتمدبعلاىفةردقالبهيفهقلخيمث«انيح
قلعتملذاهيلعرودقمريغايرورضنوكيف«ةداعمعلاكلذهيلعبترتي
+ةطساوبالوءادتبا:ديعلاةردقهب

(١جنيدلاملاعم-؟م)



با!(

(ىهتنملااهيلاهنا«ةيرورضلامولعلاتايثاىف:عبارلادصرملا

ءىدامملاىهواهيلاىهنتتاهريغو6ةيثيدلادكاتعلانمةيبسكل|مولعلاناف

+الصأملعلصحتيملاهالولو«لوألا

اهنأل«مولعلاىفعفنلاةليلقاهنأو:تاينادجولاىلامسقنتاهنأو

تايسحلاىلاو«ريغلاىلعةجحموقتالف«انيقيكارتشالاةمولعمريغ

قفمهولاماكحأو6تارتاوملاوتاييرجتلالوانتبياماهنمدارملاو

اموتايلوألاىهو«تايهيدبلاىلاوتادهاشملاوتايسدحلاوتاسوسحملا

+ةيرطفلااناضقلانماهمكحىف

«ريغلاىلعةجحناموقيو«مولعلاىفةدمعلاامه:نامسقلاناذهف

ىفكارتشالاتبثامف:تايسحلاامآأو«قالطالاىلعف:تايهيدبلاامأ

دةدهاشموأسدحوأرتاوتوأةيرجتنماهبامسأ

٠.ةيلقعلاتالامتحالابسكميرأقرفاهيفسانلاو

٠نورثكألامهواهبنوفرتعملا:ىلوألاةقرفلا

ىلابسنبحدقلا|ذهو(طقفتايسحلا2نوحداقلا:ةيناثلا

مهلعملو:دبسلالاقف؛سونيلاجوسوميلطبوأوطسرأونوطالفأ

درجمبسيلاهبلقعلامزجنألتانيقيريغتايسحلانامهلوقبادوارأ

ىلاءرطخشضتفهيلامضنترومأنمساسحالاعمهلدباللب4سحلا

أوديربملناو؟تلصحفيو؟تلصحىتمو؟ىهامملعنالو4مزحتا

.مهمواعىهنتتتايسحلاىلافليوأتلانمهانركذام
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الكلذو؛نورختفياهبىتلامهمولعىفاحدقاهيفحدقلانوكيف
ءاهتنابانلقامناو؛ءايكذألاءالؤمنمفيكف:ةكسمىندأهلنممروصتي

ىلعىنبم:نوطالفأىلابوسنملاىهلآلاملعلانأل«اهيلامهمولع
لوصأرثكأو«سحلاةنواعمبةمولعملاتاسوسحملالاوحأبلالدتسالا

؛ملاعلارئاسو؛ءامسلابملعلاك:وطسرأىلابوسنملاىعيبطلاملعلا

؛ناويحلاوتابنلاونداعملاماكحأبو«ةيولعل»راثآلابوداسفلاونوكلابو

ىنبمسوميلطب:ىلاةبوسنملاةيثيهلاوداصرألاملعوسحلانمذوخأم

٠ساسحالاىلع

سونيلاج:ىلابوسنملاةيعيبطلابراجتلاملعوتاسوسحملاماكحأو

لسممحتامنا«تايلوألانأآياوحرصدقواذه؛تاسوسحملانمذوخأم

حدقلاف+تايئزجلابساسحالانممهلوقعللصحيدادعتسابنايبصلل
+٠تايهيدبلايفحدقلاىلالوؤيتايسحلاف

؛تايئزجلاىفأتايلكلاىفامآف«سحلامكحريتعاول:اولاق

٠لطابامهالكو

ىفةدوجوملانارينلاميمجكرديالسحلانألرهاظف:لوألاامأ

اهدارفأبامطققلعتهلسيلفاهاياهكارداضرفىلو«الثمجراخلا
دقواميساهدارفأعيمجىلعايلكامكحىطعيالف«ةلبقتسملاوةيضاملا

رانلكىلعسيل«ةراحرانلا»انلوقىفمكحلانأىلا:نوققحملابهذ

ةمهوتملااهدارفأىلعواهيلعلب«طقفةنمزألادحأىفجراخلاىفةدوجوم

*ةتبلااهبسحلاقلعتالهنأكشالو؛اضيأ
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٠هوجولاريثكطلغيتايئزجلاىفسحملامكحمزالف:ىناثلاامأو

ملاذاةملظلاىفةديعبلاراتلاكاريبكريغصلاىرنانأ:لوألاهجولا

عاعشلاو«اهثوضلءىضتسيءاوهلانماهلوحامنأهيبسو«ادجدعبت

ىئارللزيمتيالف«اماتاذوفنةملظلاىفذفنيالاهلوحاملىذاحملاىريصملا

تناكناوارانامهسحيواعمامهكرديفاهبءىضشملاءاوهلانعرانلامرج

هيلعىهامىلعامهكردافءاوهلانعرانلاتزاتماوعاعشلادعبةييرق

ءايشألاةيؤرنأ:هبيسو؛ةماجالاكىرتءاملاىفةبنعلاكو«رغصلانم
ريدتسمطورخمةكيهىلععاعشلاجورخبىهامئا«رهظالالوقلاىلع

ىئرملارادقمتوافتيو«ىئارملاحطسىلعهتدعاقوةقدحلادنعهسأر

طوطخلانامث«اهربكوطورخملاسأرةيوازرغصبسحباريكوارغص

ىلع ىارملاىلاذفنتىعاعشلاطورخملاحطسىلعىتلاةيعاعشلا

هباشتمىثرملاوىئارلانيبطسوتملاعاعشناكاذا«هيفرطىلاةماقتسالا

اقبقرىئارلاىليامالثمنوكينأبتوافتهيفضرفناف«ةقرلاوظلعلا

طوطخلاكلتناف«اذهانلاثمىفءاملاكاظيلغىكرملاىلبامو«ءاوهلاك

ىلالصتمث؛ظيلغلاكلذىلااهلوصودنعطورخملاىلاليمتوفطعنت

عم«ىلوألاةروصلاىفربكأانهاهطورخملاسأرةيوازنوكتفىئرملاقرط

امك«ىلوألاىفهنمريكأةيناثلاةروصلاىفىريفادحاواًثيشىثئرملانوك

اذاةبنعلافرطىلانالصاولاامهنارمحألاناطخلافلكشلااذهريظي
٠ءاملاىفتناكاذااهيفرطىلانالصاولاامهنادوسألاوءاوهلاىفتناك

ىرتكلذلفنيرخآلانيبىتلانمرغصأنيلوألانيبىتلاةيوازلاو
ةقلحلاكىرينيعلانمبرقملامتاخلاكو«ءاوهلاىفاهنمريكأءاملاىف

لعجاذإدحاولارادقملانافةقدحلا.دنعىنتلاةيوازلاربكل«ةريبكلا
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ربكأتناكرصقأاهاعلضىتلاةيوازلافعالضألاىميقتسمنيتيوازلارتو
؛ةديعبلاءايشألاكاريغصريبكلاىريو«لوطأاهاعلضىتلاةيوازلانم

نأىلاقيضآتناكدعبأناكاملكف«ىئرملادعببسحبةيوازلاكلترغصل

ىريف.+ضعبىلعاقيطنماهضعبناكو؛ادجةيعاعشلاطوطخلابراقتت
رييبكدحاولاىرتو؛الصأىربيالفهرثأىحمنيمثةطقنهنأكىثرملا

ىرببلارونلانألكلذو«نينيعلاىدحازمغعمهيلاترظناذارمقلاك

امهيلوصولبقنايقالتينيتفوجمنيتبصعىفىتأيسامكغامدلانمدتمي

؛نينيعلانمةدحاوبامهنمةدحاولكلصتتونادعابتيمثنينيعلاىلا
نمىئئرملاىلاةيعاعشلاطوطخلاتقونيتميقتسماتناكاذاناتبصعلاف

تدتماامهادحاوأاتفرحنااذاف ادحاوىريف«امهاقتلمىهةدحاوةاذاحم

٠نينثاكلذلىريفنيتاداحمنمىكرملاىلاطوطخلاكلت

؛قفألانمايبرقهنوكو«رمقلاعولطدنعءاملاىلاانرظناذاكلذكو
ىناثلاىلعامآورماملف:لوألاىلعامآ«نيرمقنيريدقتلاىلعهارتانا

نمسكعنيو؛ءامسلارمقىلاءاوهلاىفذفنيىرصبلاعاعشلانالف
ءاملاىفةرموذفانلاعاعشلابءامسلاىفةرمريفاضيأهيلاءاملاحطس

٠سكعنملاب

بيسينينثادحاولاىربهنافاقلكتلوحلادصقيىذلالوحالاكو

ىرطفلالوحألاامآو؛امهادحاىفوأنيتبصعلاىففارحنالاعروقو

ادحاوريثكلاىريو؛باوصلاىلعفوقولابهدايتعالنينثاهارياملقف

مسضولاىفةتوافتمطوطخاهطيحمىلااهزكرمنمجرخاذاىحرلاك
دحالاكناولألاتنآرادجةعيرستراداذا.اهناف«ةفلتخمناولآب

سمحلاىلاالوأىدأتيرهاظلاسحلاهكردآامنأهببسو؛اهنمجزرتمملا
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ةعرسبهنملقتناوانولالثمرصبلاكردأاذافلايخلاىلامث«كرتشملا

ىناثلاكاردادنعكرتشملاسسحلاىفايقابلوألارثأناك رخآنولىلا

امهرثأجازتمالسفنلاامهارتف؛كانهنارثألاجزتميف«هيلاهرثألوصوو

عاعشلاعقواملاضيأو«رخألانمامهدحأزييمتىلعردقتالو نيجزتمم

سفنلانكمتتمل«ادجليلقنامزىفاهرسأبناولألاكلتىلعىرصبلا

لبق«بارسلاكادوجوممودعملاىريو«ةجزتمماهارتف«زييمتلانم

وهلب؛اقلطمامدعمسبلبارسلاناف«هلثميءىشلاهايتشانماذه

هضرأنعسكعنملاىرصبلاعاعشلاجرجرتببسبرصبللىءارتيءىش

٠ءامكلذلبسحبفءاملانعسكعنيامك«هخبس

زييمتمدعل؛جراخلاىفهلدوجوالاممةذيعشلابحاصهيربامو

ىلاءىشلانمةكرحلاةعرسببسباما؛ههباشموءىشلانيبسفنلا

فقيالهجوىلعةعرسبهنملدبلاماقملدبلاةماقاببسباماو«ههبش

ةعرسلاببسم«ةرطقلالوزنلطخلاكو«لامعألاكلتفرعي:نمالاهيلع

اهيفبيسلاو(«اهنمدحاولدوجورالوةعرسبةلعشلاةرادالةرئادلاكو

سحلاىلااهاذأوعضومىفعاعشلاوةرطقلاكردأاذارصبلانأ

كانهمتلصتاهنعاهرثألوزينألبقرخآعضومىفاهيكردأمث؛كرتشملا

اماادتممرمامكىريف؛لوألاىفاهتروصبىناثلاعضوملاىفاهتروص
مضاومىفاهبعاعشلالصتااملاضيأو؛ةرادتيساىلعوأةماقتساىلع

؛عضاوملاكلتىفاهبعاعشلالاصتاةلزنمبكلذناكادجليلقنامزىف

؛سكعلابوانكاسكرحتملاىريو«ةرئادوأاطخكلذلىريف؛ةعفد

ايذاحمعضومقفءىشلاكردأاذارصبلانأهببسوانكاسىري:لظلاك

سفتلاتمكح؛ءىشلاكلذريغلايذاحمرخآعضومىفهكردأامدعبءىشل

٠ةكرحلاب
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نيعضوملانيبسفنلازيمتملةلقلاةيائفةفاسملاتناكاذاف

ةكرحتمسمشلانألادبآكرحتمرهو«نوكسلابتمكحونيتاذاحملاو
؛ادايدزاوأاصاقتنالظلاكرحتينأدبالف«ايطاطحناوأايعافتراامأامكاد

ملاملهنألكلذو«اكرحتمطشلاوةنكاساهاريكرحتملاةنيفسلابكاركوأ

لدبتالو؛نينكاسهسفنواهبسحاهيلاةبسنلاببكارلاعضوملدبتي
بسحةنيفسلاىوهسفنىفنوكسلاهليختعمطشلاءازجألهتاذاحم

هارت«رمقلاكاهفالخىلااكرحتمةهجىلاكرحتملاىريو؛اكرحتمطشلا

كلفلاةكرحبكرحتيرمقتلاناف«هيلاميغلاريسينيحميغلاىلاارئاس

انرظنو؛هلراسريغميغهنيبواننيبناكاذاف؛اديآبرغلاىلاقرشلانم

ة-كرحانضرفاذاف؛ميغلاءازجأنمءزجىفانمرصبلاعاعشذفنهيلا

انمميغلابرقلةكرحلاهذهتناك؛اضيآبرغملاىلاقرشملانمميغلا

ىذلاءزجلاكلذريصيفانعهدعبل«رمقلاةكرحنمةيؤرلاىفعرسأ
هاذاحدقرخآءزجىفذفنورمقلانماييرق«هيفعاعشلاذفندقناك

ىلاهتكرحلرمقلانأليختيف«ميلانمةعطقنيئكزجلانيبمقيف؛ةكرحلاب
ةهجىلاانكرحتاذاوةفاسملاةلزنمبىهىتلاةعطقلاكلتمطقو؛قرشلا

عضوملانآهببسوقيقرميغكانهناكاذا«اهيلااكرحتمرمقلاانبآر

ءازجأهنيبواننيبعطقتوميغلاءازجأىلاةبسنلابريغتيرمقلانيبواننيب
كلتىلاكرحتيرمقلانأٌليختبف؛اتكرحةهجيفبقاعتلاىلعهنم

!مك«اهفالخىلارمقلاكرحتناوميغلاكلذنمةعطقعطقوةهجلا
٠برغملاوحنكرحتمرءقلانافقرشملاوحنانتكرحتناكاذا

ةيعاعشلاطوطخلانألءاملاىفاسكعنمطشلاىلعرجشلاىريو

راتوأةكبهىلعهيلاسكعنتامنارجشلاىلاءاملاحطسنمةسكمنملا
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عاعشلاسكعناءاملانمرخآلا"فرطلاىلعرجشلاناكاذإف«ءابدحلاةلآلا

نمهسأرتحتامىلاو؛ىئارلاىلابرقأعضومنمرجشلاسأرىلا

رمألاناك«ىئارلافرطىلعرجشلاناكاذاو«اذكهو.هنمدعبأعضوم

حطسسىلعترتستاذاكنأىرتالآركذامىبكعىلعساكنالاىف

ىف:اهتدعاقو:ىلوألاةروصلاىفرجشلاسأركنعرتسكيذاجنمءاملا

لوطأرجشلاسأرىلاسكعنملاىعاعشلاطخلانوكيف«ةيناثلاةروصلا

ىلاسكعنملاوهاهرصقانوكيىتحبيترتلاىلع؛هنمدعبأئهام
؛تايكرملاةيّؤرىف.اهدوعتلساكعنالاكردتالسفنلامث«رجشلاةدعاق

ءاملاىفاذفانسكعنملاعاعشلابسحيف«ةماقتسالاىلععاعشلاذوفنل

كلذلنظيفرجشلالوطردقباقيمعءاملانوكيالامبرذا«كانهذوفنالو

؛لوطأهيلاسكعنملاعاعشلانوكلءالاىفالوزن.رثكأرجشلاسأرنأ

تحتسكعنمهنآكهارتف؛بيترتلاىلعءازجألاىقابىفلاحلااذكو

.عاملاحطسس

؛ةآرملالكشفالتخابسحباجوعمواضيرعواليوطهجولاىرتو

ثيحباهيلاانرظنناف؛ةريدتسمةناوطسابلاقبصتكتضرفاذا

هلوطردقباليوطاهيفهجولاىري«هجولالوطلايذاحماهلوطنوكي
امناهجولالوطىلاذئنيحةسكمنملاةعشنألانألكلذ«ضرعلاليلق
ةسكمنملاو؛هلاحبهلوطىريفهجولالوطلواسمميقتسمطخنمسكعتت
(ا)ةيوازلاوهجولاضرعلواسمىنحنمطخنمسكعنتامناهضرعىلا

هنوكريدنتىلعاهرثؤيناكىتلانمرثصاىنحنملااذهاهرثؤيىتلا

٠ىازللةطقننودبلصالاىفاذك:ةيوارلا0(
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ثيحباهيلارظنناو«هيلعوهامعلقأهجولاضرعىريف«اميقتسم

اضيرعهجولاىريف«رمألاسكعناهجولاضرعلايذاحماهلوطنوكي

اءهلوطنوكيثيحباهيلارظننائ؛هتفرعامللوطلاليلقهضرعردقب

هنملوطأهيفرطدحآواجوعمهجوناىرب«هجولاتاذاحمىفانزاوم

؛(فرحنمهضعبوميقتسمهضعبطخنمذكنيحساكعنالانأل؛رخآلا

هجولاىريهجوللهتنزاومنوكتةناوطسالافرطنماهيلارظننازو

٠لوطآأهجولاىفرط.دحأىريهنألاجوعم

؛هلواسم.ميقتسمطخنمهيفرطدحأىلاعاعشلاساكعناهببسو

نيعضولملاىفهتفرعىذلاهجولاىلعهيواسبفرحنمطخنمرخآلاىلاو

٠نيلوقلا

رثكأوأنيعضومنمعاعشلااهتمسكعنيثيحبةآرملاتناكاذاو

لؤقنلب؛رثكأوأنيهجوهسفنملاهيف.رظانلاىريدحاوعضومىلا

ىريةبدحمتناكاذاو«ارئاغهجولاطسوىري.ةرعقمةآرملاتناكاذا

فالتخاجتنتستايارملالاكشأىفةعونتملاتافالتخالافةلمجلايو«ايان

٠ةيؤرلاىفهجولا

مزجاميرف«لاسشمالانيبزيميالسحلانأ:ىناثلا»هجولا

ىقبتالاهنأنم:ناولألاىفةرعاشألالوقيامكاهدراوتدنعورارمتسالاب

نولدوجوبمكحيرصبلانأمم؛الاحفالاحىلاعتهللااهثدحيلبنينآ
طلغلاصمتحاماقف؛كلذكماسجألاىفاضيأ؛ماظنلاهلوقيامكدحاو

سحلانألاثمألادراوتدنعهطلغببسو؛تايئزجلاعيمجىفسحلا
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هبامتبثيمللايخلانكلهتيصسوصخثيحنماهنمدحاولكلقلعتناو

٠ارمتسمادحاوارمأكلانىئارلاليخيف«هريغنعامهنملكزاتمب

هاريامبهمرجهبمزجيامهمونىفىريمئانلانأ:ثلاثلاهجولا

مسربملااذكو«الطابناكمزجلاكلذنأاهيفهلنيبتيمث«هتظقيف

(اهدوجوبمزجيواهدهاشيوجراخلاىفامهلدوجوالاروصتروصتي

نأامهطلغببسبو«امهيفركذاملثماهريغىفزاجفاهنمافوخحيصيو
نعلفغتضرملاعفدىفلاغتشالاوأةحارتساللمونلاببسبسفنلا

؛اهمسرتةيلايخاروصبكرتفىوقلاىلعطلستتف«ةليختملاةوقلاطبض
؛ساسحالابجراخلانمهيفروصلاماستراوحنىلعكرتشملاسحلاىف

اهيلعتدرواهنأدقتعتواهدهاشتوسفنلااهكردتف«ةحصلاوةظقنلالاح

٠ْكلذباهدايتعالجراخلانم

اهيفعقيالوةحصلاوةلقبلالاحىفدجويلببسبكلذلاقيال

نوكينأزاوجل«ديفيالنيعملاببسلاءافتنالوقنانأأ؛الصأطلغلا

مونلاىفهلابيسناكاملارياغمةحصلاوةظقبلاىفرخآببسطلغلل

روصتيالايلقعارصحطلغللةيضتقملابابسألارصحنمدباللب«ضرملاو

ببسلاءافتنابوجونايبواهرسأباهئافتنانايبو«هنعجراخببسهل
لكذاقيقدلارظتلابفتبثولاممةثالثلاىفدحاولكو«اهكاقتنادنع

نا_يبوطلغلابابسأرصحكب«هبشلاوكوكشلاهيلاقرطتتامماهنم
رظنلاكلذباهنملكتوبثناو«الصأهيلاليبسالامماهتيلكباهئافتنا
٠ةهادبلاىفني

0ضيبأبسيلهنأعمضايبلاةياغىفجلثلاىرنانأ:عبارلاهجولا
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ىهو+اهلنولالةفافسثشءازجأنمبكرمهنآانملعهيفانلمأتاذاف

ةعشألابءىضملاءاوهلاةلخادمهببس:مهلوقو؛ةيشرلاةيئاملاءازجألا

سكاعتوأ؛ادجةرغصتملاةفافشلاءازجأللةريثلامارجألانمةضئافلا

سكعنملاءوضلاناف«ضعبىلااهضعبراغصلااهحوطسنمءاوضألا

؛طلغلابابسأنايبلبقنمىنعألوألاطمنلانمضايبلانولكىري
طلغلاىلعةلالدلاىفجلثلانمرهظأو«هبيفةدئافالهنأتفرعدقو

هءازجأناف؛ضايبللثدحمجازمهلثدحيملهنألامعانقوقدملاجاجزلا

الامدعلامهنيبلعافتال«تايفيكلاوروصلاىفةقفتمةسبايةيلصألا

هيفجازملاثودحروصتيفيكف«ةيفيكلاوةروصلاقافتاو«قداصتل

؛ةيئاوهوةيئامءازجأهبففجلثلاامأو؛لعافتلابمهدنعطرشهنأعم

نمقسشلاعضومامهنمرهظآولعافتامهنيبمهوتينأزاجف

سيلف!اعطقكانهضايبالوضيبأىريهناف؛فافشلاظيلغلاجاجزلا

٠نولمريغاهنمءىشوقشلاىفنقتحملاءاوهلاوجاجزالاتمث

مزجيالنأهوركذامىشتقمنا:ةقرفلاهذههبشنعباوجلاو

لوقننحنو؛هبساسحالاوسحلادرجمبىئزجوأىلكمكحبلقعلا

درجملتايئزجلاىفالوتاياكلاىفلصحيسيللقعلامزجناف«هب
مزجلابجوتىرخأرومأنمكلذممدباللب؛ساوحلابساسحالا

ناكو«مزجلقعلاىفنكيملروصلاضعبىفدجوتملاذاف«رمامك
ىلعماكحألانمهبمزجاميهمزجبرثؤيالامئاقكانهأطخلالامتحا

فيكو؛روصلاهذهىفساسحالاممرومألاكلتلوصحبتاسوسصحللا

؛هنعطلغلاءافتنابوهتحصمةدهاشهتهيدينأعمانهاههمزجيرثؤيال

٠ةراحرانلاوةئبضمسمشلاانلوقىفامك
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فعضأىه:اولاقف؟طقفتاهيدبلاىفنوحداتلا:ةيناثلاةقرفلا

نعلاخةرطفلا؟دتيمىفناسنالانألكلذو«اهعرفاهنألتايسحلانم

تاكراشلهينتتايئزجلاىفساوحلالمعت_سااذاف«اهلكتاكاردالا

ضعببابيضعبىلعمكحي«ةيلكاروصاهنمعزتناوتانيابمواهنيب

رخآءىشةنواعمبوأتايهيدبلاىفامكةيلقعةيهيدباما«ابلسوأاباجيا
ملتاسوسحملابهساسحاالولف«تايرظنلاوتايرورضلاركاسىفامك

دقفاسحدفنملبقكلذلو«تاقيدصتلاوتاروصتلاىفءىشهللصحي

فرعيالهنافةمكألاك«ةطساوبىأءادتبأسحلاكلذباقلعتماملعدقف
؛اهتايكزجبهساسحامدعلةيهاملاىفاهفالتخابمكحيالوناولألاقئاقح

راسلاهتفلاخمبمكحيلوعامجلاةذلةقيقحفرعيال.هنافنينعلاكو
٠«تاذللا

مكحلوصحيفاطرشساسحالانوكنممزليسيلهنئابضرتعاو
لوصحىفطرشدادعتسالاناف«لقعتلانمىوقأساسحالانوكينأىلقع

تاهيدبلاىفانحدقنمانمزلبالف:اىلاقهنمىوقاآبسيلو«لامكلا

ىفحدقلاىفمهلو؛اهللصأىهىتلاتايسحلاىفحدقلاعرفىهىتلا
*«هيشتايهيدتلا

اماءىشلا:انلوق+مزجناىفاهاوتاوتايهيدبلاىلجآ:ىلوألا

ناعمتجيالامهنألتابثالاوىفنلانيبديدرتلاىنعأنوكيالوأنوكينأ
نيفرتعملانالفاهاوقأواهالجأهنوكامأ«ىنيقيريغهنأوناعفتردالو

٠هيلعفقوتتىرخأةثالثبوديدرتلاكلذباهلنولثمياهب

لكلاىفربتعمرخآلاءزجلافالاو«ءزجلانممظعألكلا:لولا
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ذا؛لوألاءزبجلابءافتكالالوصحهيفريتعمبسيلولكلاءزجهنأل

>بوهنمديزأبسيلامهنمدحاولكنأضورغملا .تايئالاوىفنلاعمتجيف

اهيفةيواستمدحأاروءىشل4ممكلا>ةيواسملاءابشألاىناثلا

اهيفاهفالتخالةدحاوتسيلوءىشلاكلذلاهتاواسملةدحاوةيمكلافالاو

املاهيواستمدعو .تادشالاوىفنلاعمتجيف

دحاولاناكل«نيناكمىفدحاونآفدحاولامسجلاناكول:ثلاثلا

ىتلاتالالدتسالاهذهو؛دحأوهمدعونيثلذملادحأدودجونوكيف«نينثا

الا«اهنعريبعتلاىفاهصيخلتضعبلازجعناو«ءالقعللةظوحلماهانركذ

رخآلاءزجللنكيملءزجلانممظعألكلانكيملولميلوقىلاىرت
٠.هسفنلافلاخمناكلنيفلتخملايواسمدحاوملاءىثلاناكولوَةثدلارثأ

٠هوجولفىنيقيريغهنوكامأو

وأنوكينأاماءىشلاانلوقىهىذلاقيدصتلااذهنأ:لوألا

قيدصتلاليحتسيفلاحمهنآو«مودعملاروصتىلعفقوتي؛نوكيال

نوكيف6تداثزمتملكو6زيمتمزروصتملكذأ+اضيأهيلعفوقوملإ

ءفه«اياكمدعلا

2مودعلملاذا«كلذىففالخالفنهذلاىفتياثهنالاقيال

مكحلافالاوكاذفاروصتمناكنااضنأو«نهذلاىفدوجومتباثجراخلا

انا«مكحلااذههيلععنتماوهروصتىعدتسيروصتمريغهنافهيلع

نألامهجوبتوبثهلنوكينأمنتميو+اقلطممودعمل١ىفمالكلالوقن

٠اقلطمامودعمنوكيالامهجوبتباثلا
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مودعملانأىلعةلادلاةجحللةضراعمرخآلاباوجىفلوقنو
انركذاملمتركذامهتضراعمنأو«؛ةجحلاكلتلدحألروصتمريغقلطملا

عطاوقلاضراعتو«ناتيعطقامهنأل«عطارقلاججحلاضراعتققحت

.تايهيدبلاىفحداوقلاانججحىدحاتايهيدبلاتامدقملانمةبكرملا

ولو؛دوجوملاىلعمودعملازييمتىضتقيديدرتلاكلذنا:ىناثلا

دوجولاىهتناالاواهعفرواهبلسلقعللناكو«ةقيقحهلناكلازيمتمناك

مسقنألفههلمسقمدعلانممسقفافاضماهنوكلصاخمدعاهبلسو

٠ءىشىلعاهتدصعنتميفهلانيابمةميسقوهنمصخأءىلا

ىفاما«همدعوءىشلاتوبثروكذملاانلوقىفهيفددرملا:ثلاثلا
نوكيفهريغلاماو«الوأدوجوماماداوسلاانلوقك+٠٠نوكيفهسفن
نيبديدرتلاوهو:لوألاف«لطابامهالكو«الوأدوسأامامسجلاانلوقك

وهوتومئلاامأ«هيفرطنمءىشلقعيالهنأل(هسفنىفهمدعوءىشلا

6هيلعةلمحديفيالفهسفناماءىشلادوجونافدوجومداوسلاانلوق

داوسلاانلوقكةدئافلانعايراعدوجومداوسلاانلوقذنيحنوكيلب
ءىشلادوجونوكلطيفرهاظتوافتلانكل«دوجومدوجوملاوداوس
٠*٠هسيفن

ةهادبلامكحتيعدانافتوافتلامدعمزتلتنحن:لاقيدقو

؛نيهجوللطاباضيآوهوهريغامآأو«كيولطمتضقاندقفتوافتلاب

دوجولاكلذلاقيفهيفمالكلاداعالإو«مودعمهسفنىفهنأامهدحأ
هسفنىفمودعملاءىشلاف؛”رمامللطابوهوءىشلاسفننوكينأاما

٠دوجرولاىلامالكلا'ديعأادوجومناكاذا
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؛لاحموهوتادوجولالسلستتوأىعدملاتبثينأاماف:عبارلا

ريدقتلاكلذىلعهسفنىفامودعمءىشلانكيملولاضيأوىعدملانيعتيف

٠فنهنيدوجنوبادوجوناكو«نيترمدجولل

ملناودوجومدوجوملاوءهسفنفمودعمءىشلانأتبثاذاف

؛امهعامتجاىفوامودعمهنوكريدقتىلع«ناضيقنلاعمتجاادوجومنكي

اماداوسلاانلوقنالطبىنعأبولظللاةطبساولادوجوو

؛ةلصفنملاهذهىفعمجلاعنملطبيب:لوألاىلعذا؛مودعموأدوجوم

امودعمداوسلانوكنمركذامممزليف«اهيفقلخلاعنم:ىناثلاىلعو
ىذلادوجوملامايقادوجومدوجولانوكو«هسسفنىف

انلوقةحصريدقتىلع«الشمداوسلاوهىذلامودعملابدوجولاوه

لوقننأبناولألاو؛تاكرحلاىفهلثمزاوجمزليف«دوجومداوسلا

نالطبلصحيو«تامودعملابةمئاقو«سحلاةداهشبةدوجومرومأهذه

اهمايقزوجيالناولألاوتاكرحلاكلتنأبمكحتاهنأل«ةهادبلامكح
+ةدوجومرومأفالا

مكح؛ةرياغملاريدقتىلعداوسلاىلعدوجولالمحنأ:امهيناثو
ءدوجولابفوصومداروسلانأدارملالاقيال«لطابهنآونينثالاةدحوب

لسلستمنتميالليقنإف؛لسلستودوجولابةيفوصوملاىلامالكلالقناننأل

موقتف(ةفصلاوفوصوملانيبةبسنةيفوصومللانلقةينهذلارومألاىف
نأعم(نيبستنملاريغباهمايقةلاحتسالنهذلاوهو؛امهريغبالامهب

امدحهنوكلةربعالفالوأمازلالادوعيفجراخللقباطمامانهذلامكح

اماهدوجونالفدوجومبسيلداوسلاانلوقوهوىفنملاامأو؛الطاب
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ىهوهروصتىلعهنعهيفنفقوتف.هريغوأضقانت:هنع:هفذخ.هسفن

٠*رمملنهذلا:ْقسيلوثفرعاملهتويثوهزمتىنعدتسنت

مهدنعةامسملاىهومودعملاودوجوملانيبةتباثةطساولا:عبارلا

ةرثكلاقفانوغلدموقاهتئادفف«امهرحتوةيرداقملاوةيملاعلاكلاحلاب

نأاو-ءعداونورثكألااهافنو«مهلوقبةجحلامايقهعمىعدبيدحىلا

هيتشانيقيرفلادحأف«مودعملاودوجوملانيب.راصحنتالابةدهاشمةمهادبلا

٠هبةقثالفهريغوىهيدبلاهيلع

مدعلاهلتبثامتاذوهومودعملاموهفمروصتملانأ:باوجلاو

زيمتملإوهمودعملإموهفمورومألاسفنقفمدعلاهلتيثاتاذتمثنأال

ةيفوصوملاوةيوبهداحتالاواموهفمرياغتللحصامذالمحلاو6تياثلاو

جرالاىفاهضيقنلالو؛اهلدوجوالوةيرابتعالارومألانماهوحنو

:لااهضيقنوعانتتمالاك .ةهيشل

؛هيفامهنيبقرفالتايلوألابانمزجكتايداعلابمزجتامنا:ةيناثلا

البةكيهلاهذهىلعةعفددلوتيملنآلاهانيآرىذلاخيشلااذهنأاهنمف

ناكنأدعباخيششراصنأىلاجيردتلاباسيتلماهنمدلولب«مأوبأ

ءالضفاسانهنعىجورخدعببلقنتملتيبلاىناوآنأاهنمو«الهكواباش

ءامالوةسيفنرهاوجةراجحالإةيسمدنهلاوةهلألامولعلافنيففحم

اهنمو«لطرفلأنمةتوقاينآلاىلجرتسيلنأو«السعوانهدرحبلا

انلمأتاذامث(رداق.ملاع(مهافىحهقباطيامبىباطخنعبيجملانأ

لكلاىفامئاقلامتحاناكواهبمزجلازوجيامماهدجنملاياضقلاهذه
٠ءالقعلاقافتاب
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هلعلف«راتخملالعافلاىلامهدنعلكلادانتسالفنيملكتملادنعامأ

٠ةردقلامومعوناكماللكلذنمائيشبجوأ

ىلامهدنع(ةيضرألاثداوحلاداتتسالفةفسالفلادنعامأو

هلثمىضماميفعقيملىكلفبيرغلكشثدحهلعلفةيكلفلاعاضوألا

؛خيراوتلااهطبضبىفيالنينسلانمفولأىفالاردقتيالهنكلعقوىأ

نأيمزجأانافاضيأو4بيجعلارمألاكلذبيرعل|لكشلاكلذىصتقاف

نوزوجتمتنأو؛ليربجامهدحأسيلاهارآىتلاةيابذلااذكواذهىتنبا

ىرخأهلناكو6ىبلكلاهتيحدةروصقفرهظيةراتناكهنأمتلق|ذاكلذ

٠بابذلاىودكىود

ىفانيال«تايداعلانمهبيانمزجامضكاقنناكما»نأباوجلاو

لوزيالاتباثعقاوللاقباطماققحمامزجةيداعلارومألاكلتعوقوبمزجلا

مسجلا.اذهنايمزجنانافتاسوسحملاضعبىفامك«الصأكيكشتلاب

نأعم«ةهبشهيلاقرطتتالامزجتقولااذهىفزيحلااذهللغاشالف

تسيلوهعقومعقوتايداعلاقفمزجلانأرهظف«هتاذىفنكممهضيشن

٠مزجلاقفحداقلا؛ضيقنلالامتحااهيف

امكاهيفحداقبسيلفىتاذلاهناكماىنعمبضيقنلالامتحااماو

.ةينشبلاتاسوسحمللاْق

؛تاداقتعالاىفريثأتتاداعلاوةجزمألللاقينأ:ةتلاثلاةهبشلا

ادجهحبقتسيهفيعضو؛هبذتليامبرلبماليالأنسحتسيبلقلاىوقف
نمو6امهلكأمعافتناللتاناويحلامدنورزبيجبامهضعبهىرممثنمو

(١جنيدلاملاعم--(م)
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مزجيهناف«هيلعًاشنو«نامزلانمةهرب«الطابولوايهذمسرام

دارفأآعيمجلنيماعةداعوأجازملكلاّقمزجلانوكينأزاجفةهنحصمب

نعةرداصلااياضقلاكةينيقينوكتالف«تايهيدبلاىفنيقفتملاناسنالا

٠ةصوصخملاتايداعلاوةجزمألا

.ةينشقباهنوك2حدقيالفجازملاداسفيكلذنأ:باوجلاو

هنأىلعتلد«ةيلقعلامولعلاةلوازممهلوقىف:ةعبارلاةهبشلا

مزبجللالإزجعلاامو6امهيفحدقلانعز-جعبناعطاقضراعتيدق

.ناضيقنلاعمتجاالاواعطتًاطخامهادحانأعمامهتامدقمب

ًاشنبذاامهدحأفحدقلانعزجعيمهنأملستالانأ:باوجلاو

.اعطقًأاطخاهضعيوأهتامدقتمنأةرورضلثعلاروصّقمهولانع

نمهمزلبامميوهنمزأليلدةحصبمزجنانأ:ةسماخلاةهبشلا

اهتلدأوةيفاثتملابهاذملالكننكاذكوهؤوفاطخانلرهظيمث6ةجيتنلا

نامألاعفتريفتايهيدبلانمهبمزجناملكىفهلثمزاجفءةفلاختملا

.اهنع

هبحاصاهيفىعدي«اياضقبهذملكىفنأ:ةسداسلاةهبشلا

؛اهنعنامألاعفريوهابتشالابجويوهواهنوركنينوفلاخموههادبلا
+«ةدعاهنمدعنلف

6حببقراضلابذكلاونسحعفانلاقدصلا:ةلزتعملل:ىلوألا

+مهريغهركنأو
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هعنموةيرايتخالاهلاعفألدحومديعلااولاق«اضيأمهل:ةيناثلا

كلذلديالهنأقفىرخأةرورضبهيفةرورضلا»ءاعداضراعو4مهريغ

٠لسلستالأوجراخنمجيزمنملعفلا

وهونيصلاىمعآةيؤرةهيدبلابعنتميءامكحللواضيأمهل:ةثلاثلا

؛همكحىفوأالباقمنوكيالامةيؤرو«سلدنأةعقبمالسالادلبىمقأ

٠ةرعاشألاهزوجو؛ىتآيسامكىرابلاةيؤرىنبمهيلعو

٠ةينابضارعألا:اولاقسانلاروهمجلةعبارلا
ضارعألاضعيقفانباحصأو6ةلزتعملانمريثكوةرعاشألاهركناو

ءىتايسامك

.هلنيابموأملاعللنراقمامأدوجوملكاولاق6ةمسجملل:ةسماخلا

.ىمهومكحهنااولاقونيدحوملاعيمجهركناو

وأءالمىلاماسجألاءاهتناةهادبلابجينيملكتملل:ةسداسلا

٠.ءالببخ

٠ءالخللنوفانلاءامكحلاهركناو

نولئاقلاونامزيالإهيلعنامزلامدعمدقتلقعيومهل:ةعباسلا

ءىشنعالإثودح"لابضيأمهلةنماثلامهنويذكينامزلاثودحب

٠هنوركنينوملسملاو

.حجرمبالاحجرتيالنكمملااضيأمهل:ةعساتلا
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٠راتخملالعافلانمنودحوملاهزوجو

٠هتاذباهكردبهتذلوهملأللحمناسنالا:نيملكتملل:ةرشاعلا

لآوهوهيفةفلاحلاىوقلاومسجلاوهامهلحم:ءامكحلالاقو

مولعلالوأنأىلعنوملكتملاقفتادقفناسنالاتاذوهسيلوناسنإلل

ةفسالفلاو«هشطعوهعوجوهملأوهتذلوهسفنبناسنالاملعةيرورضلا

نمىهىتلاةينامسجلاهاوقلبناسنالاتاذسيلكلذكردمنأىلع

٠ةقيقحلابناسنالااهنافةقطانلاسفنلاىهىتلاهتاذمباوت

هزوجو(مودعموأمكاننملعفلاعنتمي:روهمجلل:ةرشعةيداحلا
.ىتأيسامكاادلوتةلزتعملا

4ةعبارلاباوجنمملعي:ةسداسلاوةسماخلاةهبشلاباوجو

متبجأنامهموصخلاولاقمهتهبشريرقتدعبتايهيدبللنيركنملانامث
باوجلابالا بئاوشلانعاوفصتالتايهيدبلانأمتمزتلادقفاهنع

وهوةيرورضتايهيدبلاىقبتالفقيقدلارظنلابلصحيامناهناو«اهنع

مزجلاتفنوتمتاهنعاويبجيملناو«اضيأرودلامزليو؛دارملا

٠تايهيدبلاب

ةينغتسمتايلوألانألاهنعباوجلابلغتشنالانأبكلذنعبيجاو

ىتلاةهبشلاكلتباهيفكشانيلاقرطتيسيلو«اهنعبيجننأنع
«ةدسافاهنأاعطقملعن

مهو(اعمتايسحلاوتايميديللنوركنملا:ةعبارلاةقرفلا
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لطيبفامهعرفرظنلاو«امهلطبينيقيرفلاكيلد:اولاق«نويئاطسفوسلا
.امهريغملعلاىلاقيرطالو6امهيف,صحنملاإهلصأنالطبب

؛نالطبلاكلذباعطقانديفيالانمالكاولاق:ةيردألامهلضفأو

؛نوكاشانأىفنوكاشونوكاشانافاكشانديفيلب+ضقاتتيفبوجولاو

٠ارجملهو

ريدصتناليقامو«ىتايسامكمهعمةرظانملانوققحملاعنمدقو
ءقحلابالطلليلضتتاهبشلاهذهلثميةينيدلالوصألابتك

اميفتبثتلامهديفيامهداسفهوجوىلعوامهيلعهعالطانأهباوجف
.مهيأرءىداب1غمهلحالاذاهنمءىشىلاأونكربيالىك6هنومرب

تابثاوهىذلابولطملالصحيهبذا«رظنلاىف:سماخلادصرملا

٠دصاقمهيفوةينيدلادئاقعلا

ىلاىدؤيهجوىلعةمولعمرومأبيترتوهو؛ةقيقحىف:ىلوألا

فيرعتلاهيلعدريهنألعماجريغلبقوهو«مولعمبسيلاممالعتسا
ضعبمعنمدقهنأمهنعرّدْتعيو6صقانلادحلانملوهوهدحولصفلاب

نماًثيشتطسبدقو هلحمىفمولعموهامكدرفملابفيرعتلانيمدتألا
رظنلالوقننأملسأوهنمنسحأوليق«نيرحبلاجرمحرشىفهيفلوقلا

ىلاهبلصوتيهجوىلعادعاصفنيمولعمبيترتىآمولعمعضووه
نافمسرلاوصقانملادحلالمشف6عيونتلللبقامكوأو4بولطملا

ناو6ًاحراشالرقوافرعمثيمسدرفمةفرعمىلارومألاكلتتلصو
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وأتوبثلاةهجىلعرمأىلارمأةيسنبملعلاوهوقيدصتىلاتلصو

٠اليلدوةجحتيمسىفنلا

٠ناسنالاةيهامحرشىفقطانلانائوبحلا:لوألالاثمف

لكوريعتمملاعلالوقبنأملاعلاثودحنايبىف:ىناثلالاثمو

ه-جولاىلعنيتمولعملانيتمدقملانيتاهبيترتناف«ثداحريغتم

هلحضتانملصويبةباكىربكلاوةبجومىرغصلانوكوهو«صاخلا

مكحىفىرغصلاجاردنالثداحملاعلانأب«ملعلاىلااهقدصناهربلاب

ىأ؟هنعهفلختنكميفىداعهجيتنلاوليلدلانيبطبرلالهو؛ىربكلا
؟فلختلانمامهوحنومونلاوتوملاكةماعلاتافالاىفندنعنكميالفىلقع

ةكرحلديلاةكرحكرخآ"العفهلعافللعفبجوينأوهو؟ديلوتلابوأ
؟حاتفملا

.دلوتهيفربعينأحصيالفالعفسيلملاعلاناتلقناف

ثداحدوجووهلاقيكلذلو«لصاحلارثألالعفلابدارملا:تلق

ةجيتنلادوجوىفرثأةثداحلاةردقلانأىنعمب؛ةثداحةردقبرودقمنع

؛رظنلاىفاهريثأتةطساومةجيتنلادوجوىفترثأةثداحلاةردقلانأالا

٠.به١دمةعبرأ6مولعمل|دراجوّقترثكأهلعرظنلانأىنعميباجيالاموأ

.ةرعاشألاوانباحمأل:نالوألا

ىناثلابهيفاولاقفىركذتلارظنلاهنماوقشتساوهلزتعملل:ثلاثلا

٠ىرورضلاىركذلارظنلاكهنأل
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ىركذتلاتلقنيرظنلانيبقرفلاامتلقناف:ءامكحلل:عبارلا

ىرورضلاىركذلاو+هركذتىتحهركفلمعتسامث رظانلاهيسنىذلاوه

قاخضحمباذهناكالو«ركذلامعاريغنمهركذمثهيسنىذلاوه

ىركذتلارظنلاةقيقحتناكواعامجاهركذىفرظانللرثآالوىلاعتهللا

ةثداحلاةردقلاريثأتمدعىلعنيملكتملاروهمجةلزتعملاقفاو؛هلةلئامم

ىئادتبارظنةثالثراظنألانألصاحلاو«ىركذتلارظنلااذهةجيتنىف

اندنسأدقو«ىركذرظنوىركذترظنو«ةتبلاهبملعرظانللمدقتيمل

املاهنمءىشىفهريغلرثأالو«هللاقلخضحمىلاةثالثلاةجيتنملعلا
نودنيرخآلاىفةلزتعملاانقفاووانونع؛تانئاكلارئاسمكحكلذنأ

ءرظنلاىلاهريثأتةطساوبةثداحلاةردقللارثةجيتناولعجف«لوألا

٠دلوتهنأاضيآىركذتلاىفاولوقينأضعبلامهمزلأو

ىركذتلابقعملعلالوصحو:لاق؛ىئادتبالاىف:اولاقامك

٠ىركذتلاىفدلوتهنممزليفرودقملارظنلابقعهلوصحكرودقلملا

؛اقلطمملعلاىفرظنلاةدافاهيتمسلاعنم:ىناشلادصقلملا

هتدافابملعلاةرورضو«امهداسفىفخيالفتايهلألاىفنوسدنهملاو

٠امهيلعدرلاىفةيفاكةيرجتلانمةدافتسملا

؛هيفاوفلتخادقاذهءالقعلاهيففلثتخيالىرورضلا:لاقيال

نممظعألكلانوكاكببسهلسيلىذلاىرورضلاىفكلذ:لوقنانأل

ببسلاىفكراشنمالا«ةرورضهكرديامماذهكببسهلامامأوهكزج

ىذلاهببسىفهكراشنمالاةرورضهكرديالالثمماعطلااذهةوالحك

ىلععلطملاحيحصلارظنلاىلعروثعلاانتلأسمىفببسلاو؛قوذلاوه



0“

اليلدملاعلانوكاك«نيتمدقملاىفطسوألادحلاوهىذلاليلدلاهجو

وأثودحلاثيحننمهيفرظننملصويامنانكلمناصلاهجوىلع
نعةينغتسماهسفنبةمئاقاتاذهيفنأثنحنمال«صاخلاناكمالا

هنافمودعموأدوجوموألحمقفالاحهشنأوأىناعمللالباقىألحملا

٠راعسشاالوهلةلالدال

.انوكراشبىتححيحصلارظنلاىلعاوعلطيملمهف

ةقيقحو؛روصتعرفءىشلاىلعمكحلانأبرمامكنوسدنهملاجتحا

برقأنأبو«اهيلعمكحلارظتلابكرديالف«اهروصتكيحتسمهلألا

اهيفو«حورلاىهوانأباهيلاريشيىتلاهتيوهناسنالاىلاءايشألا

ةقيقحىفءامكحللاباتكىأرهنأنممهضعبلاقدقامفالخلاةرثكنم

٠حورلاوسفنلا

؛تالاهجلاةرثكبنذؤتتالاقملاةرثكو:لاق«لوقةكامثلثهيفو

لوألاامآعونممهباوجتحاامو4لوقعلاوماهوألانعاهدعبايكنلخامف

٠روصتلالامكىلعالدوجوموهامروصتىلعفقوتبامنامكحلانالف

كشالملسموهوسكعلاكبعانتمالاجتنيالف:ىناثلاامآو

؛هثحايمىفقحلالكاشبلطابلاو«هذخأمىفلقعلاسباليمهولاذاهيف

دازاعيفضوخلاعنمواةلقلاةياغىفةمألاهذهنمقحلالهأناكمثنمو

٠ءايكذألانمدارفأريغل؛ملعلااذهنمىرورضلاىلع

ملعلالههنأىفرظتلاةدافابنولئاقلافلتخا:ثلاثلادصقملا
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ملعيلهف؟هيلعوةعفدهعملمحيمأ؟ليلدلاهجوبملعلابقعيةجيتنلاب

؟نيملعبمآدحاو

هللادبعنبنيسحلاىلعبأمعزو؛قيرفكلذنملكىلابهذ

لوصحىفايفاكسيلنهذلاىفنيتمدقلابنيملعلالوصحناءانيسنب
تحتىرغصلاجاردنالانطفتلاوهو:ثلاكملعنمدباللب؛ةجتتنلا

ىتحرقاعهذهنأجتنيالفرقاعةلغبلكوةلغبهذهتلقاذاامك«ىربكلا

ىلعمكحلامزليلةيلكلاهذهدارفآنمدرفةلثبلاهذهنأىلانطفتت
ض٠درفلا

ركسملكوركسمذيبنلا:تلقاذاكناقىتحهركذامومهضعبلاق
دارفأنمادرفهنوكثيحنمالاةمرحلاىفذيبنلاجردنبمل«مارح

اذهنأبملعلانمضىفمولعمهنأالاهلنطفتلانمدبالف؛ركسملا

ىلعنيتمدقملاركذدنعكلذنعنهذلاولخيداكيالف؛جتنمبيترتلا

بيترتلاةظحالمنمنيتمدقملاراضحتسادعبديبالمث«هجولااذه

هئافخوجاتنالاءالجىفلاكشألاتتوافتاملالاو«امهلنيضراعلاةئيهلاو

سفنلاىفىربكلاىلعىرغصلاميدقتىلاعجرياموهفبيترتلاامأ

طسسوألادحلانوكىهفةكيهلاامأو«عبارلالوألالكشلاقرافهبو

ةكيعهسكعولوألاةثيههذهفىربكلاىفاعوضومىرغصلاىفالومحم

٠ثلاثلاةئيهامهيفاعوضومو«ىناثلاةثيهامهيفالومحمهنوكو«عبارلا

نادسافلاامأو؛حيحصلارظنلاىفناكرمام:عبارلادصقملا
همظنداسفلناكنااذكو؛اقافتاايشمزلتسيملهمامتمدعلناك
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ىهو؛هتداسىفللخلاناكنائنيتبلاسوأنيتيئزجبلالدتسالاك

٠نيملكتملاىأروهولهجلامزلتسيالهنأامهروهشمنالوقفهتامدقم

للخلاو6نييقطنملاىأروهوهمزلتسمهنأ4حيحصلاىو:ىناكلاو

+اهضعبوأ؛ةبذاكاهلكنوكتنابامهيف

مئاقدوجوملكو«هسفنبمكئاقدوجومهلالا:ةيتوشحلالوقك

ىربكلانوكل؛ةفلتخمهتدامنكل«همظنىفللخالاذهفمسجهسفنب

؟الأمسجلاهلآىهو؟اهبطبتربةجيتنهللهف«ةيذاك

فلؤملوقهناسايقلاىف:اولاقاذهلو«نييقطنملا:لوقلوألا

تملسىتماودازف رخآلوقاهتاذلاهنعمزلتملسىتملاوقأنم

نأنكميدوجوملكودوجومهللا«ةرعاشألا:لوقكو«ةهبشلالخدتل

٠هارتساملةبذاكهيفسايقلاىربكف«ىري

نوملكتملاهبجتحاامو«روهشملاوهو«نيملكتملابهذم:ىناثلاو

لهجلاىلاهدوكنءادتبااهيفرظانملانأثيحب«؛ةهيشلافالتخانم

قفهرظنبقعاهيفرظانلاوءىشىلاهدوفثاملعلادعباهيفرظانلاو

ريبعفءىلشيطقتريملفلتخاامو؛,كشلاىلاهدوفثضيقنلاىلعةهمش

ملاعلاىلعىفتناامئاو؛لهجلاةقيقحلاىلعاهمزالنألوقنانألملسم

؛امهننبطيرلابملعلامدعال«(اهدضبملعللاهيفنىفاهثجيتنقدصداقتعا

ىفالثمرظانلاكهنأضيقنلاىلعةهبشىفهرظنبقع:انلوقيدازرملاو

موقيالىنعمىلاعتهللانأىلاهدوقياهيفرظنلاناف«ىراصنلاةيدش

٠هفرعتسامكةكالثلاميناقألانممهدنعبكرمهنألهسفنب
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مسجهنأىلاهدوقتةيوشحلاةهبشىفاهيفهرظنبقعرظنلاىفو
؟ىنعموأمسجوهلهرظانلااذهدنعهلآلاىفكشلاعقودقفرمامك

٠كلذنعهللاىلاعت«دسافامهالكو

اهلةردقديعللنأىلاهدوقتاهئافةيردقلاةهبشىفرظانلااذكو

ديعللةردقالهنآىلعةيربجلاةهبشىفاهبقعرظنناف«هلاعفآقلخي
اذكودسافامهالكو؟المأعرتخياهبةردقهللهكشلاىلاهتدآف«الصأ

لبةهبشلادرجمنمهكشسيلفىرخأىفهرظنببقعةهبشىفرظانلا

نيبهبارتسالنييأربقاعتةقيقحلاىفىهو؛نيتيبشلاضراعتنم

اهلناكلةهبشلانأنماضيأهباوجتحاامو؛كشلاىهىتلانيدقتعم

٠اليلدتناكلنيعمدقعبطابترا

؛رظانلاىلعاهرمأهبتشاامةهبشلاةقيقحنأللطاب:ىلاتلاو

ىفنافلتخملاكارتشازاوجلمزليالف؛ليلدبتسيلواليلداهدقتعاف
؛مظنلاةروصىفاكرتشاناوةهبشلاقرافبليلدلاناف«مزاوللاضعب

تامدقملانمليلدلابكراذا؛اهيلاىهتنتوأةيرورضليلدلاتامدقمناف

ىهتنتىتحرخآسايقباهقدصنيبيواهيلعجتحيهنافاهضعبوأةيرظنلا
؛ثداحملاعلافعناصهلثداحلكو؛ثداحملاعلا:كلوقكةيرورضلاىلا

ةيرورضلاىلاىهتنتىتحكلذكاهيلعلالدتسالانمدبالفةيرظنهمدقم
لالدتسالاعقوفيكرظنافثداحريغتملكو«ريغتمملاعلا:لوقننأك

ريسغتلامازلتسانأىلعدهاشموهذأ؛ىرورضوهىذلاريغتلاب
ىلاىهتنتالتاهبشلاو«هيلعفقتسامكرخآرظنىلاجاتحيثودحلل

٠الصأىرورض
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دادضأوهصختدادضأءىشلاىفرظنللنأملعا:سماخلادصقملا

هبملعلاكلابلابهيفروظنملاراطخابجوياملكصاخلاف«هريغوهمعت

٠لصاحلاليصحتناكلامهعمرظنولهنافبكرملاىنعأ«هبليجلاو

الهتلالدرابتخالوهامنارخآليلدىفملاعلارظنو:اولاق
ملفرطىفرظنىتمهنأل؛مهولاونظلاوهيفكشلاكو«هبلالدتسإلل
ىفانتللبجوملاىناثلافرطلروطخلامدعلهورخآلافرطلاهلاببرطخب

امهعمرطخيالامةماعلادادضألاو«نيملكتمللدرتهيف؟ىداعىأ«ىلقع

:ةلمجلابو؛اهانعمىفامونايسنلاومونلاوتولاك؛لابلابهيفروظنملا

ليجلاوملعلانوكيفيكتلقناف«هدادضأةلمجوملعلاداضيرظنلاف
رظنلاداضيامكملعلانأمم؟ةصاخادادضأمهولاوكشلاونظلاو

مونلاداضياذكو«مهوونظوكشولهجنمهعمركذامعيمجداضي

رظنلاداضيامكهنأل«نظلاىفدريكلذلثمو«ةماعلاتافآلانمهوحنو

؛اذهاهيفدريةصاخلادادضألارئاسكلذكو«هعمركذامرئاسداضي

٠ملعلاورظنلاداضتامكىهفةدرالابديزتةماعلادادضألانألتلق

وأامكانءىشللدصاقلانوكيالفةدارالاداشت:دادضاةلمجو
اهناق«ةصاخلادادضألافالخب؛«هنعالهاذوأ«هلايسانوأايم

تيمسوةماعتيمسةدارالابةماعلاتافآلاتدازاملف؛ةدارالاداشتال

ةصاخاهتداضمىنعأىفاشالارصقلاهبشمهمالكىففةصاخىرخأل

٠مهضعباذهحضوأدقو«ةدارالاىلاهزواجتتالهيلعةروصقمرظنلاب

:ةداضمةدايزبةماعلادادضألانيبنمتوملاصتخيو:لاقو

انرظنلاداضيالوطسبلالهجلادايملعلانا:لاقيال«ةردقلا



١١1

؛رمألاكاردامدعوهذابلسطيسبلالهجلانألاذهدريال:لوقن

٠هلدضالملعلاضيشقنىهف

٠.دصاقمةيفوةجحلاوناهرمدلاق.سداسلادصرملا

٠ىلقنوىلقعنيمسقاهتدامبسحبًالوأمسقنتةجحلانالوألا

٠.ةطلاغمورعشوةياطخولدجوناهريب6ماسقأةسمخ:ىلوألاو

ماسقأهتسنانيقنلاو«ةيثيقباهلكتامدقمنمتكرتامناهربلاف

اموهو؛تايهيدباضيأىمستولقعلاهجوتلوأبكردتاهنألتايلوأ

لكلا«نينثالافصندحاولاانلوقكهيفرطروصتدرجمبلقعلاهبمزجي
هيمزجيامىهو«تايسحاضيأىمستوتادهاشمو4هكزحنممظعأ

اياضقو:ةقرحمرانلاوةئرشمسمشلأ:انلوقكسحةطساوبلقعلا

:انلوقكاهعمروصتيطسوةطساوبلقعلاهممزجيامىهواهعماهتساش

نييواستمبماسقنالاوهونهذلاىفرضاحطسوببسبهناف؛جوزةعبرألا

٠ةعبرأللةيجوزلاموزلبلتعلامزجي

4أرارمةمرجتلاةطساوبلقعلاهبمزجيامىو:ناييبرجتو

اينومقسلابرش:انلوقكناقتالاليبسىلعسيلهنآبلقعلامزجيثيحب
٠ءارفصلالهسم

نايبيرجتلابيترتنودبيترتللقعلاهبمزجيىهو:تايسدحو

٠سمشلاروننمدافتسمرمقلاروننا.:انلوقكنكارقلاهتبحاصمم

طسووعمسلاسحةطساوبلقعلاهبمزجيامىهو:نارتاوتمو



سم١١

ريثكعمجدنعهعوقونكميسوسحمنعربخينأكلذو«نهذلاىفرضاح

هيلعهللاىلصدمحمانلوقك«بذكلاىلعمهقفاوتعانتمابلقعلامزجي

اذهو«ىتأيسامكهيديىلعةزجعملاترهظو«ةوبنلاىعتدإملسو

بكرتاهتمةتسلاماسقألاهذهف«ثلاثلاوىناثلامسقلانمبكرممسقلا

٠.مذيضنُأ1ملعلالوصح؟هنمضرعغلاو6ناهرمبلا

(ةروهشمتامدقمنمفلأتاموهلدجلانأملعا:ىناثلادصقملا

:انلقك6ةيمحىلاهفربيسبوأةماعةحلصملروهمجلاهبفرتعاامىهو

فشاكلكوهتروعل؛فشاكاذهو؛حيبقاذهف«حيبقملظلكوملظاذه

اذهفهتاساومدمحتريقفلكوريقفاذهو«مومذماذهفمومذمهتروعل

نسحباملظهروخألوتقملكو6املظهوخألوتقماذهو6هتاساومدوحت

٠.هيخألتاقلتقبنأنسحباذهف«هلتاقلثقبنأ

ضمعيدقهنأل«ناهربلانعرصاقعانقااما:لدجلانمضرغلا

٠هعفدومصخلامازلاو؛لدجلاىلاهنعلقتنيفمصمخلامهفنع

صخشنمةلوبقمتامدقمنمفلأتامىههف:ةباطخلاامأو

وأدهزوأملعةدايزكةليمجةفصلوأهيلعملطيالرسل«هيفدقتعم
نملكوحالسلابليللاىفرودياذهلثم«ةنونظمتامدقمنموأهوحن

٠صلاذهف؛صلوهفحالستلابليللاىفرودي

دقهنأكملعذيالونيعماسلابيغرت:ةباطخلانمضرعلاو

امهادحانوكهجرخيالو«هريغىأسحلابةينيقيهيفىرغصلانوكت

٠هباطخهنوكنعةينيقي



ل١١-

ىفسفنلابيغرتلةيلختمتامدقمنمفلأتاموهف:رعشلاامأو

+ةنعهريفتتوأءىش

ةتونئابهذدهف«ةلايسهتوقابرمخلكورمخاذه:انلوقكلوألاف

٠.ةلاميسب

نمضرغلاو«ةعوهمةرملسعلكولسعاذه:انلوقكىناثلاو

تامدقمنمفلاتاماولاقفةطلاغملاامو4سفنلالاعفنارعشلا

ىفسرفةروصىفانلوقكةطسفسىمستواقحتسيلو؛قحلابةهيبش

تامدقملابةهبشوأ6لاهصهذهف«لاهصسرفلكو6سرفهذه«طئكاح

ملكياذهثحبلاىفطبخيصخشىفانلوقك ةبغاشمىمستوةروهشملا
اذهف«ملاعوهفكلذكوهنملكو«مهتكسيىتحملعلاظافلأبءاملعلا

.ملاسع

دامجتيملكء«تيماذهلوقينأكةيذاكةيمهوتامدقمنمو
الاذهفهنمعزفيالدامجلكودامجتيملااذه:لوقنوأ(دامجاذيف

٠.ليلدلااذهلبقتالدقسفنلاناف6هنمعزفي

همايقنكميناسنااذهلوقتف«ةبذاكاهمهوتتتامدقلحيحصلا

دامجبسيلاذهفعزفموهوأدامجبسيلفكلذكوهنملكو«هشطبو

هنأملعتف6ةيبحةكرهىلعاعونصماليحتيأراذاامكوَعزفموهفوأ

لوقتف؛لقعلاىلعريثكبلغيمهولانألهنمتفخكيلعىقلااذاولبخ

٠فوخموهفكلذكوهاملكوةبيحلالكماذهوةيحلاهبشياذهسفنلا

قفسانلانمريثْكعقومهولأاذهلثميوهنمرارفلامزحلافوأ



١ل

.تاداتعملاىفاوفقوىتحهببلعفقتسامكتالالضلاوعدبلاعاونأ

اراضو©مفاتبسيلاماعفاناودقتعافاهنونكمنعناوكألاباولغتشاو

؛هقلخنيبوهنيبطئاسولااوتبثأو؛هريغهللامماوكرشأفراضبسيلام

لوحهلسيلنمىلعاولكوتو؛ريثأتهلسيلنمىلاريثأتلااودنسأو

ىدانتاهلكتانكمملانأاوملعيملو«ريدقتالوريبدتالو«ةوقالو

رظنااهدنعفقينملاقملاناسلنمحصفأوهىذلا؛لاحلاناسلب
ةمحلاماسقأهذهف(١)(رفكتالفةنتفنحنامنا)كمامآ؟دصقملا

ةبلقعلا

ىذلاقلخللةلصاحلاملعلابابسأمهضعبرصح:ثلاثلادصقملا

ربخلاوةميلسلاساوبحلا«قرطثالثىفنجلاوسنالاوكلملاوه

ناكناببسلانأطبضلاهجوو«ءارقتسالامكحبلقعلاوقداصلا
وهفكردملاريغةلآ.نعناكنافالاو«ريخلافكردملاتاذنعجراخنم

اهلكمولعلاىفرثؤملابيسلاتلقناف؛لقعلافالاوهفرعتساملساوحلا
املريثأتريغنمهداجياوىلاعتهللاقلخضحمباهنألىلاعتهللاوه
امناو«هريغاللقعلاوهمقارحإللرانلاكىرهاظلاببسلاو«ركذ

ةلمجلاىفىضقملاببسلاو+كاردالاىفقرطوفالآرابخالاوساوحلا

لمشي؛مدقتامكىداعلاىرجقيرطبهعمملعلاىلاعتهلآلاقلخينأب
لب ةثالثلاىفرصحنيالريخلاكقيرطلاوسحلاكةلآلاولقعلاككردملا
٠ةبرجتلاوسدحلاونادجولالثمرخآءايشأانهاه

”ةرقبلاةروس١١٠ةيآلا(١)



م0مب

:تلق+١رمامىلعتامدقملاوءىدابملابيترتىنعميلقعلارظنو

ءةفسالفلاتاقيقدتنعضارعالاودصاقملاىلعراظتنالابمهتداعترجدق

ةرهاظلاساوحلالامعتسابقعةلصاحتاكاردالاضعباودجواملمهناف
اواعجمهريغنموألوقعلاىوذنمتناكءاوس؛اهيفكشالىتل

نمدافتسمةينيدلاتامولعملامظعمناكالو«بابسألادحأساوحلا

ةنطابلاساودلامهدنعتيثتملالو+رخآاًكيشهولعجقداصلاربخلا

؛رمامماهوحتوتايسدحلاليصافتبضرغمهلقلعتيملواهفرعنسىتلا

درجمبملعلاىلاىضفي؛اثلاثايبسهولعجلقعلاىلالكلاعجرمناكو

ببسلااولعجف«تامدقمبيترت.وأةبرجتوأسدحمامضنابوأتافتنا
نأو«كلذوحنوانمأوافوخواملأوةذلاشطعواعوجانلنأبملعلاىف

نأو«سمشلاروننمدافتسمرمقلاروننأوءزجلانممظعألكلا

ضعبلاىفناكناولقعلاوهثداحملاعلانأو؛لهسماينومقسلا

هداريابسأبالف«مدقتامريثكنعىنْعيناكناواذهسحلاىفةناعتساب
٠حاضياللةدايز

نعةيراعرمامكةرطفلاادبعىفسفنلانأملعأ:عبارلادصقملا

ندبناف؛ةيندبىوقوتالآباهليصحتنمةنكمتماهلةلباق«مولعلا

سفنلاو+ةنيدمهبشهلصافمفيلاتفئاطلوهبئاجعةرثكنمناسنالا
ىمحيالةريثكىوقسفنللو«ناوعألاودونجلاكىوقلاكلتواهكلمك

.اهتخألامريغلعفوماقماهنملكلو«العوزعهللاالااهددعةقيقح
لكتلودق«سفنلاورابخألاباحصأك:ةساسحمخاهلو

هللاو»:ىلاعتهللالاقرابخألاباهنيتأتلاهتكلممنمةيحاناهنمةدحاو

١جنيدنا_ملاعم--هم)



١١

؛الوأقلعتتسفنلاو؛ةيآلا«ايشنوملعتالمكتاهمأنوطبنممكجرخأ

نمنوكتملابلقلانعثعبنملاىراخبلافيطللامسجلاوهو©حورلاو

ةوبقحورلاىلعةقطانلاسفنلانمضيفتف«ةيذغألاءازجأفطلأ

ىفةوقلاكلتريثتف«هقامعأوندبلاءازجأىلاحورلانايرسبىرست
لمكتووضعلاكلذبقيلتىوقةنطابوةرهاظندبلاءاضعأنيوضعلك
بزعيالىذلاملعلاةدارابكلذلكةعفن,ىضعلاكلذىفةراثملاىوقلاب

ربكأالوكلذنمرغصأالو؛ءامسلاىفالوضرألاىفةرذلاقثمهنع

٠ىدهمثهقلخءىشلكنقتأىذلاميكحلا

مسقنتو؛ةكرحمىلاوةكردمىلامسقنت:اهرسأبىوقلاكلتو

ىهف«ةرهاظلاةكردملاامآةنطابةكردمىلاوةرهاظةكردمىلا:ةكردملا

٠سمللاوقوذلاومشلاوعمسلاورصبلاىهىتلاسمخلاساوحلا

نيتللانيتفوجملانيتبصعلاىفةعدومةوقىهورصبلا:ىلوألا
نمايتي:ليقو«امهيقالتدعبنينيعلاىلانايدأتتفنارقتفتمثنايقالتت
عطاقتىلعنايقتليمث«انيميامهنمتبانلارسايتيواراسياهنمتبانلا
ىلااراسيتبانلاو«ىنميلاةقدحلاىلاانيميتبانلاذفنيمث؛نيببلص

؛ءاوضألاكاردااهتلودقىلاعتهللاريدقتبسفنلاناف«ىرسيلاةقدحلا

؛رادقملاولكشلاكتاررصبملارئاسامهطسوتيوتاذلابوالوأناولألاو

اهتركذثحابمهيفواضيأ.دنؤمهلىتأيسورصبلاكارداهجومدقتدقو

٠نيرحبلاجرمحرشق

رعقمىفششورفملابصعلاىفةعدومةوقىهوعمسلا:ةيناثلاو

٠تاوصألاىهوتاعومسملاكارداسفنلااهتلودقو«خامضلا
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دعرلاتوصكةيناويحلاريغف«ةيناويحريغوةيناويح:ىلامسقتتو

؛كلذوحنوريمازملاوليطلاقوصورجحلاقيفصورجشلاوحيرلاقيفخو

؛سرفلاليهصكةيقطنملاريغفاهريغوةيقطنم:ناعونةيناويحلاو
؛تامغنلاك:ةلادلاريغف«ةلادريغو«ىناعملاىلعةملاد:ناعونةيقطنملاو

اهكارداببسو6ىثاعملاىلعةلادلافورحلابعطقتىتلاىهةلادلاو

هللمواقمعورقموعراقنيبطغضنملاجومتملاىوهلالوصوتاوصألا

٠هيلا

مدقمنمنيتتباثلانيتدئازلاىفةعدومةوقىهومشلا:ةثلاثلاو

حئاورلاكارداسفنلااهتلودقو؛ىدتثلاىتماحبنيتهيبشلاغامدلا

؛موشيخلاىلاةحئارلاىذنمةلصفنملاةحئارلابفيكتلىوهلالوصوب

ىذنمللحتيىئزجبطلتخملاىوهلالوصوب؛ةحئارلاكردتليقو

ىلعهنمللحتينألاحتساكسملانمريسيلاردقلانأبعنمو«ةحئارلا

:ناعونحئاورلاو؛ةحئارلااهيلالصتعضاومىلارشتنيامماودلا

تسيلعاونآعوذلكتحتو؛نتنةهيركلاوةبيطةذيذللاف«ةهيركوةذيذل
لكبسنتةقطانلاةوقلانكلو«تاسوسحملاءامسأكةدرفمءامسأاهل

٠هنمحوفتىذلااهلماحىلااهنمةدحاو

ىلعشورفملابسسصعلاقةثبنمةوقىهوقوذلا:ةعيارلاو

ىهو؛اهيففرصتلاوموعطلاكاردااهتلودقسفنلاناف؛ناسللامرج

؛هيفوهلصاحمسجهلمعطلانافلعافلاولباقلارابتعابعاونأةعست

لعافهلو«ةفاثكلاوةفاطللانيملدتعموأ«فيثكوأفيطلاماوهو

ةرارحلالعفتف«امهنيبةلدتعملاةيفيكلاوأةدوربلاىلأةرارحلااماوهو

ىفوةدورملاوةحولملالدتعملاىفوةقارحلافيطللاىفوةرارملافيثكلاىف



مامهدس

ةيفيكلاوضبقلالدتعملاىفو«ةضومحلافيطللاىفوةصوفعلافيثكلا

فيطللاىفو«ةوالحلافيثكلاىفو«ةدوربلاوةرارمصلانيبةلدتعملا

٠ةهاقتلدتعملاىوةموسرلا

ىناثلاو+ةقيقحهلمعطالامامهدحأ:نيينعمىلعقلطتةهافتلاو

هنمللحتيالهفئاكتةدشلو«همعطبسحيالنكلوةقيقحلاىفمعطهلام

معطيهسنمسحاهفيطلتو(,همازحأليلحتجاليئثحاأاذاف«ناسللا

ةعستلاهذهف«ىلوألاالمعطلانمتدعىتلاىهىنعملااذهبةهافتلاو
٠موعطلاتادرفم

ةعستلاريعنسحيفرثكأوأنامعطدحاوللامسجلافعمتجيدقو

عامتجاكو«ءاودلانمعونوهو«ضضحلاىفضبقلاوةرارحلاعامتجاك
ةموطرلاةطلاخمبقوذلاكارداوناجنذاملاقفضبقلاوةثارحلاوةرارملا

.بصعلاىلاهلوصووقوذلابةغلملابةامسملاهلآلانمةعئانلاةيباعللا

ةلمجلابو«هدضوأقواذملامعطلثمنعةبوطرلاولخطرتشيو

مرجىلعدريامطلاختلاهسفنىفمعطلاةمداعةبوطرلانوكتنأىغبني

.ساسحال١هيبلصحيفهمعطىدؤتو«تاقوذمل١نمناسلألا

دقو(ندبلاللخعيمجىفةتبثمةوقىهو؛سمللا:سماخلاو

ةرارحلا:عاونأةرشعىهواهيففرصتلاوتاسوململاكارداسفنلااهتلو

ةواخرلاوةبالصلاوةنوشخلاوةنويللاوةسويبنلاوةبوطرلاوةدوربلاو

4.امملابسمللاكارداو6عاونأاهنملكثحتو4ةفخلاولقثلاو



١

جزمحرشقفاهاندروأثحابمماقملااذهقوسوململابلاصتالاو

امالاانباحصأدنع«ماسجأسمخلاساوحلايتاكردملاو؛نيرحبلا

4بوقعيودأمامالامهفلاخوضرعهنأف/توصلاوهواعمسلاةساحبكردد

نيبنمهلابامداكاقوةلدلانمهركذلوطياميمسجهنأىلعاجتحم

ضعبالثمنوللافاهضاعبآاهنأموقمعزو«اضرعنوكيتاسوسحملا

ةرعاشألابهذو؛ةلزتعملاضعبو+ديزنيابهذهيلاوهريغاذكونولملا

ماظنلالاقو«هباحصأوليذهلاوألاقهيو؛ضارعأاهنآىلاءامكحلاو

نيسحلانيادمحأهذيملتوريمعنيىسيعلاقو؛ةلخادتمماسجأاهنا

٠.ضاعبأبالوضارعأبتسمبلرهاوجلاتاغصاهناةضانالانم

ُانباحصأنمرظنلالهأدمتعأامهلوقىلعو:رامعوأخيشلالا

نولملاسفنالثمنوللاف«اهسفناهنأرهاوجلاتافصاهنركنمدارملاو

٠هريغاذهىلعسقو«هضعبالوهتفصال

ةنيعماماوةكردمامااهنكلسمخاضيأىهفةنطاملاةكردملاامو

٠ةرهاظلاساوحلابكردينأنكميامىهوروصللاماةكردللو«كاردالاىلع

نمرهاظلاساوحلابكردينأنكميالامىهوىناعمللاماو

اما«ظفحلامةنباعملاوفرصتلابوأظفحلاباماةنئاعملأإوتانكمللا

.ىوقسمخهذهف6ىناعملاةكردملااماوروصلاةكردملا

ىوتاسوسحملاروصكردترقوهوكرتشملاسحلا:ىلوألا

ىلعلديىذلاو«اهيلاةيداتلاباهحابشأوةرهاظلاتاسوسحملاتالايخ
ولحلاةحئارلاببطلاضيبألامسجلاىلعمكحنانأةوقلاهذهدوجبو



ب#*

<-بموكحملاهرضحيةلاحمالمكاحلاو«ولحةحئارلابيطضيبأهنأب

نمملعتساموتملعتالسفنلاىفرومألاهذهلوصحنوكيالوهيلعو

رهاظلاسحلاىفالو؛تاسوسحملاروصاهيفمسترتالةدرجماهنأ

نمسفنللديالنذاف«تاسوسحملانمدحاوعزوريغهبكرديالهناف

ةحئارلاوىئزجلانوللانماهعيمجاهبكردترهاظلاسحلاريغةوق

نملوألانطبلامدقمكرتشملاسحلالحموكلذك«امهريغوةيئزجلا

٠غامدلا

هتنازخىهفظفحلابكرتشملاسحللةنيعملاىهولايخلا:ةيناثلا

لبقةرهاظلاساوحلانعاهتييغدعبتاسوسحملاروصاهيفعمتجيف

نأاهدوجوىلعلديوروصلاكلتظفحتف«اضبأكرتشملاسحلانعو

الامعطلااذهبحاصلنوللااذهنأبمكحلاىلعردقتالامكسفنلا

عيمجللةظفاحةوقبالاكلذىلعردقتالكلذك«عيمجلااهبكردتتةوقب

؛هيلاتاغتلالاورخآلاكاردادنعنيرمألانمدحاولكةروصمدقتفالاو

اهبىتلاةوقلاريغةوقبلوبقلانألكرتشملاسحللةرياغمةوقلاهذهو

؛اقرتفاالةدحاوةوقبناكولفناقرتفيدقظفحلاولويقلانألظفحلا

ظفحلاريغكاردالانافهلوقبعملاوطلاىفىواضيبلاراشااذهىلاو

٠غامدلانملوألانطبلارخؤمىلايخلالحمو

؛ةيئزجلاتاسوسحملاىفسفنلااهبكردتةوقىهوةمهاولا:ةثلاثلا

ورمعةوادعوديزةقادصك«هسوسحمبتسبلىتلا:ةيئزجلاىناعملا

شيكلاكارداو؛ةوادعلاوهو؛سوسحمريغبثذلاىفىنعمةاشلاكارداكو

سحلابكردتالىناعملاهذهف«ةقادصلاوهوةجعنلاىفكلذكىنعم

٠تايمهولاىفرمامكةيئزجاماكحأسفنلامكحتةوقلاهذهبو:رهاظلا



-_بالارسل

.غامدلانمريخألانطملامدقممهولالحم:ىواضيلالاق

٠طسولانطبلارخؤمليقو

مهولااهكرديىتلاىناعملاهذهطفحتةوقىهو:ةظفاحلاةعبارلا

لوبقلاهبامنأنم؛تفرعاملمهوللةرياغمىهو:اهبمكاحلامكحدعب

؛ىناعملل«ظفاحلاريغروصللظفاحلانأللايخلاةرياغموظفحلاهيامريغ

؛بوقعيوبأمامالالاقهبوغامدلانمريخألانطبلاةظقاحلالحمو

٠هنمريخألانطبلارخؤماهلحم:ىواضيبلالاقو

للحتواهيبيكرتوروصلاللحتىتلاةوقلاىهوَةفرصتمل١:ةسماخلا

ىنعملاوةروصلانعةروصلانعةروصلادصقتةراتف4اهييكرتوىناعملا

6روصلابةروصلابكرتةراتو6هسكعوىنعملانعةروصلا,و6ىنعمل|نع

ةوقلاو6سكعلابةراتوىنعملابةروصلاةراتوىنعملابىنعملاةراثو

مهولااهلمعتساناةيلختمولقعلااهرماتساناةركفمىمستةفرصتملا

بيكرتلاوليلختلانأىوقلاراسلاهترياغمىلعلديو«ىلقعفرصتنود

ةدودلاةفرصتملالحموقارتفاللظفحلاوألوبقلااهبىتلاةوقلاريغةوقب

اموننكستالىعهوبوقعيىبأمامالالاقهيو؛غامدلاطسو0غىتلا

اهلعفلالتخاعضاوملاهذهبىوقلاهذهصاصتخاىلعلديو«ةظقيبالو

لعفىفةغآلاثروأعضومبصتخاأذاداسفلاهناف+عضاوملاهذهللخب

؛ةنطابةكردمىمستسمخلاىوقلاهذهو«عضوملاكلذبةصتخملاةوقلا

الامتنالةنطابلاتاكاردالانألطقن+نيتنثااهنمةكردملاتناكناو

لاق ؛ىسفنلاتايئزجلاوتايلكللكردملاةقيقحلابو:ىناهفصألا_
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٠تايلكلااهكارداىنعمو«ىوقلاهذهطسوتبتايئزجللوتاذلابتايلكلانكل

ىوقلاّقالسفنلاقفميسترتةلوقعملاهيلكلاةرو-صلانأاهتاذب

ىوقل»هذهطسوتبتايئزجلااهكارداىنعمو٠اهتلآىهىتلاةينامسجلا

فعبطنتومسترتةموهوملاةيئزجلاىناعملاوةيلختملاوتاسوسحملانأ

٠اهيفاهعايطتأوىوقلاكلتةطساوباهاياسفنلاكاردانآو«اهتالآ

.ةبيعببطةكرحمىلاوةيراتتخاةكرحمىلامسقنتف:ةكرحملاامارو

ىمستوعفنلابلجىلعهثعبامىلامسقتف:ةيرايتخالااما

اهنملكتحتو«ةيبضغلاىمستو.رضلاعفدىلعهثعابىلاو«ةيناوهش

.عاونأ

هذهفةعفادلاوةمضاهلاوةكساملاو«ةيبذاجلا:عبسةيعيبطلاامأو

مامالااهدعدقو“ةروصملاوةيمانلاوةيذاغلاىهو6ىقاوبللةمداخمعيرألا

؛علاوطلاىفىواضسلاو؛فقاوملاىفدضعلااهدعواعبسبوقعبوبيأ

دعبءاذعلانماءزجلضفتةدلومنيمسقةدلوملااودعنأباينامثامهريغو
ةداملاكظطليختةروصمورخآصخشًلاديموةدامهدعتو6ماتلامضهلا

ضارعألاوىوقلاوروصلااهديثتوفئاوملاقفامكةصاخ6محرلاقف

نمناحبس؛هريغومامالامالكنيبفانتالفاذهىلعف«عونللةلصاحلا

٠اهبابسأبةطبترمتاببسملالعجيونايدألالصفيورمألاريدي

:ناعونمقاوللقباطملاوهو«قداصلاربخلا:سماخلادصقللا

؛ىرورضلاملعللبجوموهوهفيرعترمد-قورتاوتملا:لوألا

ديسلالاقةيئانلانادلبلاوةيضاملاةنمزألاىفةيلاخلاكولملابملعلاك



اخافةرورضلابكلذو6ملعللبجوم.رتاوتلانأامهدحأ:نارمأانهاهو

الاتاداسيلهنأو4امهوحنودادغبوةكمدوجوبملعلاانسفنأنمدجن

+رابخألاب

لدتسملللصحبيهنأكلذوىرورضهيلصاحلاملعلانأامهدناكو

بدئرتوبا-ستتكالاقيرطبمهلءاد_ةها»النيذلانايبصلاىتحهريغو

؛ىسومنيددسأتيدوهتلاوىسيعلتقيىراصنلاريبخامأو+تامدقملا

نظلمصضو4نظلاالاديبفيالدحأولكريخلقناف6عونممهرتارتف

بذكزاوجبجويدحاولكبذكزاوجاضيآو؛نيقيلابجويالهلثمىلا
عامتجالاعمنوكينأزاوجتعونممكلذاناق«داححلاسفنهنؤلاعومجلملا

لقنافغ؛تارعشلانمفلؤملاليحلاةوقك؛دارفنالاعمنوكيالام

نوكيوملعلادجننحتنوتافالتخالاالوتوافتلااهيفعقيالتايرورضلا

دقرتاوتلاو«ردنكسادوجومملعلانمىوقأنينثالافصندحاولا

٠هيلعفقتسامكةمهاربلاوةينمسلاكءالقعلانمةعامجملعلاهتدافاركنأ

ىفتوافتلاةطساوبىرورضلاعاونأتوافتتدقلبعونمم:انلق

ماكحألافارطأتاروصتوًٌلايلابراطخألاوةسرامملاوةداعلاوُفلألا

امكتايرورضلاعيمجىفةيئاطسغوسلاكادانعوةرباكمهيففلتخيدقو

٠.ملعتسامكورم

؛ىلالدتسالاملعلابجوبوهو؛ةزجعملابديؤملالوسرلاربخ:ىناثكلا

هدىلعةزجعملاىلاعتهللارهظأنمنابمطقللفملعللابجومهنوكامأ

نمهبىتأاميغاقداصناكىتآيسامك؛ةلاسرلاىوعدىفهلاقيدصت

:ايلالدتساهنوكامأو«اعطقاهئومضمبملعلامقياقداصناكاذاوماكحألا
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؛تازجعملابهتلاسرتتبثنمريخهنآراضحتساولالدتسالاىلعهفقوتلف

هربخبتياثلاملعلاوعقاوهنومضموقداصوهفهنأشاذهربخلكو

ضيقنلالامتحامدعىنعمبتباثلاو«نيقبلاىفةرورضلابتباثلاىهاضي

؛تباثلامزاجلاقباطملاداقتعالاىنعمبملعوهفككشمليكشتبلاوزلاو

رتاوتملاىفنوكيامنااذهتلقناف«اديلقتوأانظوأالهجناكلالاو

٠لوألامسقلاىلاعجريفطقف

عمسنمنأب«لوسرلاربخهنأملعاميفوهامنامالكلا:تلق

امنافدحاولاربخامآو«نكمأناكلذريغبوأكلذهنعرتاوتوأهبقنم

ناكاذافمتلقنافلوسرلاربخهنوكىفةهبشلاضورعلملعلادفيمل

امكايرورضهبلصاحلاملعئاكناككلذهنعرتاوتوأهيفنماعومسم

ىرورضلاملعلاتلق«ايلالدتساالنايسحلاوتارتاوتملارئاسمكحوه

ىذ-لاوهىنعملااذهنأل؛لوسرلاربخهنوكبملعلاوه«رتاوتلاىف
؛ظافلخلاكارداوه:لوسسرلامفنمعومسملاىفورايخألاترتاوت

؛هلولدمتوبثنومضمبملعلاوهىئالدتسالاو«لوسرلامالكهنوكو

نمىلعنيميلاوىعدانمىلعةنيبلا»:ملسوهيلعهللاىلصهلواقالثم
مشىرورضوهو«مالسلاهيلعلوسرلاربخهنآرتاوتلابملع«ركنأ

ليقناف«ىلالدتسالاوهو«ىعدانمىلعةنيبلانوكتنأبجيهنأهنم
هللاربخنوكيدقلب«نيعونلاىفرصحنيالملعللديفملاقداصلاربخلا

هنعبذكلالامتحانورقملاربخلاو؛عامتجالالهأوأكلملاوأىلاعت

٠هرادىلاهموقعراستدنعديزمودقبربخلاك

درجمب؛قاخلاةماعلملعلاببسنوكيىذلاربخلادارملا:انلق

؛لثعلاةلالدب«نيقبللةديفملانكئارقلانعرظنلاعطقعمأربخهتوك



مب70١سب

4قلخلاةماعىلاةيسنلابملعللأديقمنوكيامئاكلملاوىلاعتهللاريخف

ريخو1مالسلاهيلعهريخمكحهمكحفلوسرلاةهجنممهيلالصو|ذا

لبهدرجمبديفيالهنافهنعباجيدقو«رتاوتلامكحىفعامجالالهأ

٠.ةجحعامجالانواكىلعةلازملاةلدألاْقرظتماب

٠ايلالدتسالعجكلذلو4لوسرلاريخكلذكو:انلث

مولعللدعتستاهبسصقفنللةوقوهلقعلانأملعأ:سداسلادصقلا

دنعتايرورضلابملعلااهعيتيةزيرغمهلوقبدارملاهو؛تاكاردالاو

تاسوسحملاوطئاسولابتايئاغلاهبكرديرهوج:لبقو«تالآلاةمالس

نيسدنهمللوتايرظنلاىفةينمسللافالخاضيأملعللببسوهف«ةدهاشملاب
نمحيحصلارظنلانوكنماممةمولعملامهتهبشقانتالف«تايهلآلاىف
امتايثاهيففلقعلارظنبلالدتساهوركذامنأىلعملعللاديفملقعلا

٠دسافلابدسافلاةضراعمهنأاومعزناف«ضقانتيفهرمامكاوفن

نوكيالفديفيالوأ؛ادسافنوكيالفايشديفينأاما:انلق
ىنعمءاقلابرسفملاماهلالاامآو6دصقلاادهثحايبمتفلسدقومةضراعم

ةيفوصللافالخ«ءىشلابملعلابابسأنمسيلفضيفلاقيرطببلقلا
لد_علاريخكلذكووبوقعبوأمامالابهذهيلاو:ةجحهولعجاذا

٠لاوزلالبقيمزاجلاداقتعالاونظلانأديفنو دهتجملاديلقتو«دحاولا

مولعلانعةيلاخةرطفلاديمىفسفنلانا:ءامكحلالاق:هيبنت

عنتمالالاو؛!هيلعضيفللاهلةدعتسماهلةلياق«اهنكلرمامك«اهلك

ةيلا_دخلاىلويبلابهلاهيبشتايئالويهالقعىمسيكلذلفاهباهفاصتا
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ةرهاظلاساوحلاىنعأاهتالآتلمعتسااذامث«اهلىهةلباقلاروصلا

كلذو.+تايرظنلاباستكالتدعتساوةيلوأمولعاهللصحةنطاعلاو

بسحباهلتلصحاهنكلفيلكتلاطبتةطبترملأهذهوهكلمايالقعىمسي

ةيلوألامولعلاتمتراذامثتايرظنلاكلتىلالاقتنالاةكلمتايلوألاكلت

اضيأهللاقيو6لعفلاملقعلاىمسيٌكلذفاهلةدهاشمتايرظنلاتكردأو

ةكلمتلصحواهدنعةنوزخممواعلاكتتراصضاذاف؛لاعفلالقعلا

لقعلاىمسيكلذف«ديدجبسكمشجتريغنمتءاشىتمراضحتسالا

٠حرشلايفاهبانحولثحابمانهاهو؛لاعفلالقعلانمهتدافتسالدافتسملا

٠دصارمهيقو؛اهلاوحأوتانكمملاىف:ىناثلاملعلا

ثداحلاجايتحانايبو«لالدتسالاىفو«ثداحلامكحلاىف:لوألا

 :دصاقمهيفو

داقثعأوملع:ةبسمخرومأنعانيثداحلامكحلانأملعا:لوألا

دجنأامأ6انقنوأاتوبثرمأىلعرمأبمكاحلانألكُشومهوونظو

.الوأمكحلاكلذبمزجلاهسفنقف

؛الوأاناهربوأةرورضاماهبىنعاوبيسلنوكينأامالوألا

6ايواسموأَاحوجرموأةلباقمىلعاحجارنوكينأامامزجلاريبغو

ِنملوألاىمسبوةثالثمزجلاريغماسقأو6نانامزجلاماسقأف

٠انيقيوةفرعمواملعمزجلا

ىناثلاوو؛انظمزجلاريغماسقأنملوألاىمسو؛اداقتعا:ىناثلاو

ريغمادقأنعلصحناناميبالافاذهتفرعاذاف؛اكشثلاثلاو+اهو



بالل

ىمسقنملوألانعلصت-نأو«هنالطبىلععامجالافةثالثلامزجلا

٠هتحصىلععامجالافملعلاوهومزجلا

نيدلقملانينمؤملاةماعداقتعاكوداقتعالاوهو:ىناثلامسقلاامأو

نأىلعاضيأعامجالاف؛دسافلاداقتعالاىمسيو«قباطمريغناكناب

ىربنعلاوظحاجلافالخبةربعالو«دلقوأدهتجاروذعممثارفاكهبحاص

روذعموهفرفكلاوًاطخلاىلاهداهتجاهادودهتجااذارفاكلاناالاقذا

نعاضيأولخيالهنأعمامهنعىتأيسامكعامجالافالخوهو«مثأريغ

لبقعقودقو؛اهثالجومالسالاةحصىلعةلدألاةرثكلهداهتجاىفريصقت
داقتعالاىمسيو«اقباطمداقتعالاناكناو«هالاقاممبيرقىواضيبلا

ءاهقفلاروهمجهيلعىذلافمزاجلاديلقتلاضحمنملصاحلاحيحصلا

هلضفبجانونمؤمهنآوهبحاصىفكيهنأ«ةيرعشألانموانباحصأنم
٠ءافولامم

حصيالهنأىلاةلزنعملارثكأوركذنممنيملكتملانمريثكبهذو

زجاعلانمقباطملامزاجلاديلقتلانأحصألاو«دئاقعلاىفهبءافتكالا

ديلقتلاوهنامياةحصعمهكرتنأصاعهيلعرداقلانأوةيفاكرظنلانع
نمدحنمنسحأليقامكدحلااذهو؛موصعملاريغلوقلمزاجداقتعا

هلوقيامةحصداقتعاوريغلاعابتاوليلدريغبريغلالوقذخآىهلاق

افالخرظنلانعزجعيدقناسنالانأحصألاو؛ةجحالوليلدريغنم

٠الصأدوجومبسيلوهوأرودنلاةياغهنالاقنمل

؛ةفرعملانمنكمتمىهففيلكتلالقعلصأهعمنملكنا:لاقو

؛نيرخآىلعلهسيوموقىلعرسعيحيحصلارظنلانأرمألاةياغورظنلاو
٠ناميالالوصابفيكفعورفلانمريثكبفيلكتلانمعنامبسيلرسعلاو



بالها

الإهلإالنأوهللاملعبلزنأامنأاوملعاف»:هلوقباضيأجتحارو

:هلوقو؛امهنيبقرفلاتملعدقو«داقتعالابالملعلابرمأف«هللا

:هلوقو«ريدقءىشلكىلعهللانأاوملعتلووهالإهلإالهنآملعاف»

لق»:هلوقر؛ملعلاوهنيقيلاو««باتكلااوتوأنيذلانقيتسيلو»

قحلاةفرعم:ةريصبلاوةيآلا«ةريصبىلعهللاىلا!وعداىليبسهذه

مالسلاهيلعهيبنلاعبتمنكيملهتديقعنمفةريصبىلعنكيملنمفهليلدب
تاذةيضقلافرطنملكليدبتوهوقفاوملاضيقنلاسكعىضتقمبالمع
هراتخاامىلعفيكلاوقدصلاءاقبعم+رخآلاضيقنيىعيبطلابيترتلا

٠نومدقتملا

نملكوأناسناالناويحاللكناوبحناسنالكىف:انلوقك

سيلفةريصبىلعسيلنملكانلوقكو«ناسنابسيلفناويحبسيل
هراتخاامىلعفلأخملاضيقنلاسكعو؛مالسلاهيلعىبنللاعبتم

نيعبلودسصحملاو«لومحملاضيقنبعو-ضوملاليدبتوهونورخآتملا

اقفاوملوألاىعسيو«قدصلاءاقبوفيكلاىففالتخالاممعوضولا
٠فيكلاىفسكعلاولصألاقفاوتل

لكليدبتوه«ىوتسملاسكعلاوهيفامهفلاختلافلاخم:ىناثلاو

هجوىلعفيكلاوقدصلاءاقبعم؛رخآلانيعبةيضقلافرطنمدحاو
؛ركذامءاقبعمنيعلابنيعلاليدبتةثالثلاسوكعلارهشآوهوموزللا

اهضيقنسكعواهسكعاهمزليةيضقلكوقالطالادنعاهنمدارملاوهو
نممزليهنأىنعمبفلاخملاوقفارملااهضيقنسكعوىوتسملاسكعىنعأ
٠سكعلاقدصلصألاقدص



ب79

وهو؛فلاخملاضيقنلاسكعبديلقتلابءافتكالامدعلاضيأجتحيو

ىوتسملافالخبمالسلاهيلعىبنللعبتمبةريصبىلعسيلنممءىشال

:ىلابعتهلوقبو؛مالسلاهيلعهلعبتمةريصبىلعوهنمضعبوهو

اذهىفنآرقلاىفةيآلكوةيآلا٠«ضرألاوتاومسلاتوكلميىف

٠ديلقتللةماذ«رابتعالاورظنلابةرمآىهفىنعملا

هدايعهيرمأامينينمؤلوداعرمأهللانالمالسلإهيلع:هلوقو

اضيأهلوقيو6نيلسرملارقح2ٍحصياديلقتلانأمولعمو»نيلسرملإ

لزتملهباحصلانآبوةنجلالخدهللاالإهلإالنأملعيرهوتامنمو
+هنمرذحتويلقتملامذت

6هجوأبديحوتلاملعقفديلقتلابلوقلاةحصىلاليمبنمجتحاو

مهيلعهللاناوضرةباحصلارئاسورمعوركبايأنأبعطقلااهدحأ

هنأمهضعبلقنو«ديحوتلاملعتاقيقدتنماريثكاوفرعيملواوتام

فرعينمالاضرألاوتاومسلااهضرعىتلاةنجلالخديالناكول

٠ةيلاختيقبلضرعلاورهوجلا

زئاجعلانيدبمكيلعلاقهنأفلسلاضعبنعىكحهنأ:ىناثلا

ىبصلانيدبمكيلعءاوهألالهآنعهلأسنملزيزعلادبعنبرمعلوقيو

٠ايهاوسامعدوىبارعألانيديوباتكلاىفىذلا

لاقو«ةماعلادئاقعكيرحتنعةمكألاضعبىهندقهنأ:ثلاثلا

كلذىفكديلقتلاقيرطنمقباطملاداتتعالابمزجلالصحاذا:مهضعب



بم.

دوصقملالوصحلاهنيبقرفدوجوريغنمناهربوليلدهنراقاذ"ىفكيامك

مكيلعلعجامىلاعتهللانأاملرمامكحصألاوهوتلق«كلذىفلاطأو

ةيرورضلاوةيرظنلامولعلانأهيلاحنجأىذلانكل«جرحنمنيدلاىف

دقو؛هيلعرظنلابوجولاهلمهيالنأهيلعفلقاعلكةليجىفةزوكرم
وهو؛(ةفولألااهقرطنممولعلاليصحتبعرشلارمأوةماعلاترج

كرديالتانايدلاملعنأبينيدنانألءاملعلانمملعتلاورظنلاىفداهتجالا

بلطىفةلحرلاوسردملاىفبعتلامازتلاو«ىتايسامك+ملعتلاريغب

مسجلاةحاربملعلاعاطتسيالمالسلاهيلعهنعىوردقو«دئاوفلا

ىلاعتلاقوملعتلابملعلاامنادروو«نيصلابولوملعلااوبلطاو
ىسومهميلكلو©ةوقبباتكلاذخىيحياي»:مالسلاهيلعىيحيهبنل
يفاوهقفتبيلةفئاطمهنمةقرفلكنمرفنالولف»:لاقو«ةوقباهذخف»

٠بلطىفمهدحألحتريحلاصلافلسلاناكوةيآلا«نيدلا

مالعألاءاملعلانأالولفريسلارظنا:رهشةريسمةدحاولاةدئافلا

عدبلالهأدرلفقينمانلناكامهيفاوقلآوديحوتلاملعىف!وفلكت

مهلو+مهتاهبشىفمهلايتحاميظعومهترثكعماوضاخنيحلالضلاو

؛مهضارعأىلاسانل'قوسنماهبنونكمتممهثيحبايندلاىفةلزنملا
ءاملعلانمهللالاجرمهلضهنامالولرخاوألاانمابأىفاميسالو

مهيلعانجسنومهمولعانلمهآفحسكلابمهراثآىلعانيتأدقو«نيخسارلا
اوراصامو«عيزلالهأرابخأنمتققحوتعمسامكافكوكرتلابكانع

٠نوعجارهيلااناوهللاناهيلا

٠برضأةعيرأىلعلالدتسالانأملعا:ىناثلادصقملا



بما

رانلاسمبلالدتسالاكببسملاىلعببسلابلالدتسالا:لوألا

٠سوململاقارتحاىلعالثم

ىلعلالدتسالاكبيسملاىلعبيسلابلالدتسالاو«هسكع:ىناثلا

رثألادوجويلالدتسالاةهنمو6(هنراذلاسمىلعالثمًَءىشلاقارتحا

٠رثؤملادوجوىلع

4رخآلابيسلاىلعدحاوبيسىبيسمدحأبلالدتسالا:ثلاثلا

نافهترارحىلعالثمراثلاىلعءاناْقتثكرملاءاملانايلغبلالدتسالاك

+هلرانلاةرواجموهو6«دحاوبيس.نعنايبسمهترارحوهنايلغ

بوجوبلالدتسالاك؛ذخألاىلعنيمزالتملادحآبلالدتسالا:عبارلا

ىلااذهدرنممهنموملعلابافصتمهنوكبوجوىلعاملاعىلاعتهنوك

|ذمتفرعاذاف«لوألاةثالثلاقفلالدتسالارصحو«ىناثلامسقلا

:عبارلاو4ىناثلاعونلاىلاعتهتفرعملعاونألاهذهنمحلصيىذلاف

نوكينأليحتسيف؛هدوجوبوجولىلاعتهخحْقلاحملوألاامأ

اذاف؛ثلاثلامسقلاىلاعتهقحىفاضيأاذهلطبياذهنيعتبوببسهل
ىلارظنتنأىلاعتهللانوعبدبيلقتلانعكجرخيءىشبرقأفكلذتملع

الفأمكسفنأىفو»:ىلاعتهللالاق+كسفنىلهوكيلاءايشألابرقأ

ادجومكلنأملعتف«تنكمثنكتملكنأةرورضلابملعتف«نورصيت
كرلعنوهأئهمدجوتنأنكمأالاوكسفندجوتنأةلاحتسالكدجوأ

نومأهناانلقامناو«ناكمالاىفكلهتاواسملكريغتاذوهو؛«كسفننم

(١جنيدلاملاعم-١م)



ب

وهو؛نييفانتمنيبعمجلاوتفاهتلاةدايزنمكسفنكداجياىفاملكيلع

اذافهلعفىلعلعافلاقبسبوجيول«اهنعكرخأتوكسفنىلعكمدقت
+روكذملاروذحملامزلكلعفسفنكتاذتناك

انأومدعدعبدوجوم.انأوأتنكمثنكأملانألوقتنأ:كلذنايب

ىلانأ؛ناهربلااذهجتنيفهدجوأدجومهلفكلذكىهنملكفثداح

٠ىندجوأدجوم

هتئيعنأىفكشياللقاعلكنألةرورخضلابةمولعمف:ىرغصلاامأ

تناكالثمةيئاسنالا:ةقشجتثثفحتاهبواهيلعومههىتلا:ةصوصخمل١

.تناكمثةمودعم

نأريغ«ةيرظناهنأحيحصلاواضيأةرورضلابليقف:ىربكلاامأو

اهبملعلانأرخفلامهنمموقنظكلذلو«بيرقرظنبلصحياهبملعلا

ثداحلاراقتفاىلعلدتسينمةقيرطىنعأةقيرطلاهذهو؛ىرورض

اهعومجمةلعلانوكتناب«ناكمالابثودحلابوشينمةقيرط«ببسىلا
٠ىتايسامكعئاصلادوجوىلعلكالدتسالادنعثودحلاطرشبناكمالاوأ

ىلاثداحلاجامتحاًامنمىفنوملكتملافلتخا::ثلاثلادصقللا

هلودقبسحبنكمملاتاذقفرظنينأروهوناكمالا:ليقفعناصلا

:لوقنف6ناكملاككلذريغو,تافصلاونامزلاورادتملاومدعلاودوجولا

الدب.اهنمنيلباقتملادحأبهصاصتخافهتاذلءايشألا.هذهللياقنكمملا

لدتساهيونيملكتملارثكأةدمعوهوثودحلا:ليقو«لاحمصصخم

0غعناصلادوجوىلعمالسلاوةالصلاهيلعاندينىلعميهاربااندم



اسال"مس

ثودحلاةقيقحو؛ةميركلاةيآلانمكلذرهظيامبسحهيبأىلعهجاجتحا
٠مدعلادعبدوجولا

هلدبالفثداحلكو«ثداوحلااهتمزالملةثداحمارجألا:لولقنف
ىففلتخمىربكلاىنعأةمدقملاهذهو؛هيلادنتسيراتخملالعافلانم

٠حيحصلاوهوىرظنوأىرورضوهلهاهبملعلا

ناكمالاليقو؛راتخملالعافلانماهلدبالمارجألاف:انهةجيتنلاو
نيعملاتقولاىفدوجولابثداحلاصاصتخا:لوقنف«اعمثودحلاو
نيرمألاذخأناكلالاوصصخمىلاهراقتفابجوزئاجلامدعلانعالدب

ثداحلاراقتفاىلعلالدتسالاو«لاحمكلذو«هتاذلاحجارنييواستملا

طرشبناكمالاليقوثودحلاوناكمالاعومجمقيرطوهببسىلا

نأاطرشوأ!ءزجثودحلانوكةدئافنأالإهلقىذلاكوهوثودحلا

ادرطدوجولاءزجناكاذاةرورضلصحيراتخملالعافلادوجوبملعلا

ن-ءمهضعبربعو6هدارطا.مدعلاطرشناكاذاكلذمزليالوليلدلل
؛ةعبرأراتخملالعافلادوجوىلعاهبلدتسملاقرطلا:هلوقبلاوقألاهذه
؛ضارعألاىفوأمارجألاىفربتعتنأاماقرطلاهذهولاقنأىلااهدعف

نمةينامثهناحبسهللادوجوبىظفللاملعلاىلاةلصوملاقرطلانوكتف
دوجولا:ىهوتسلاتالياقتملاىفتريتعاناو«نينثاىفةعيرأبرض

برضنمنيعبرأوةينامثنوكتافنأرماممامهعمركذامومدععلاو
٠ةئسىفةيئاث

دارفأربتعنناب:ليصفتلابسحبامآوةلمجلاىلع:لاقامكاذهو

؛تسلاتالياقتملامسقوضارعألامسقومارجألامسقىنعأ«مسقلك



بم1

هللاالاكلذملعيالولقعاهبطيحيالفتافاضالاوبسنلاربتعتو

رايتخالابهللعامهنآوهيلارقتفمملاعلانأكلنابتسادقف«هناحبس

هتافبصوهرادقموهشودحوهناكمأكلذىضقيوةعيبطلابالوةلعلابال
٠هلاوحأرئاسوهتنمززأو

درجملاناكمالاقيرطبلالدتسالانيبقرفلانأملعا:عبارلادصقملا

قيرطىفرخآتبملاعلاثودحبملعلانأ؛ةيتآلاقرطلانمهريغنيبو
انققحاذاانأهنايبو«مدقتيهريغفو«عناصلابملعلانعدرجملاناكمالا

؛هتاذبرخآلاىلعامهدحألةيحجرأال«همدعوهدوجوبنكممملاعلانأ

دوجولللباقوهثيحنمهتاذبنكمملكنأو«هراقتفابكلذىلعلديو
هتاذنمدوجولاهلسيلاملكو«هتاذنمسيلهلدوجولافمدعلاو

؛هتاذلدوجولابجاونوكينأودبالريغلاكلذمثهريغنمهلدوجولاف

؛ىتأيسامىلعلسلستوأرادوملاعلاهيلارقتفاامىلاارقتفمناكالاو
نمكلجرخدقف«هتاذلبجاورثؤمدوجوبملعلاتبثفلاحمامهالكو

٠موزللاباعناصنوكينألامتحاعمنكلعناصلادوجوبملعلااذه

نأوةفسإلفلاىأروهامكاميدقلباثداحملاعلانوكيالف:ىناثلا

رخآليلدىلاجاتحيفاثداحملاعلانوكيف«رايتخالاباعناصنوكي

دوجوبلطمنمتغرفامدعبملاعلاثودحىنعأ؛بلطلااذهتابثال

اذهبهنعدرفنتامناو«دحاوىفوسيلفلارظنوهيفكرظنىذلاعناصلا

٠هيلاوهدتهيملهناف«ىناثلابلطملا

هاضتقاوأهتاذىفكلذلهبجوأنوكينأاماملاعلامناص:لوقنف

؛ةثالثلاهجوألاهذهىفةرصحنتمريثأتلاتاهجوهرايتخابهيجوأوأهعبطب

٠الوأكرتلاهنمحصينأاماولخيالشؤملكنأ.رصحلاهجوو



بمقا

٠راتخملالعافلا:لوألاو

.الوأعنامءافتناوأطرشىلعهؤاضتقافقوتينأاما:ىناثلاو

نوكينأزئاجاللوقنمث؛ةلعلا:ىناثلاو؛ةعيبطلا:لوألاو

نألهعبطباهلايضتقمالوةلعلاكهتاذباهلايجومتانكمملاهذهىفرثؤملا

ىففالتخالاةلاحتساللثمنعالثمصصخينأزوجيالكلذكرثؤيام

دقملاعلالعافو؛ةدحاولاةعيبطلاعوبطمو؛ةدحاولاةلعلامولعم

٠رايتخالابالعافنوكينأنيعتف«لثمنعالثمصصخ

؛ثداحرايتخالابعقوملكو؛رايتخالابعقومملاعلاذكنيحلوقتف
ىفلصاحلاليصحتناكلالاو«همدعقبسمزلتسيهدوجورايتخاذا

:ثداحملاعلاجتنيف؛مدعلاىفهنوكحصيالامعنكمملاتوبثودوجولا

ملعلانعةقيرطلاهذهىفملاعلاثودحبملعلارخأتفيكىرتتنأآف

قر-طلانماهريغوةقيرطلاهذهنيبقرفلاريظدقف؛عناصلادوجوب
٠انلقامك

؛ىربكلافرحكدجوأادجومكلنأملعتفانلوقىفنأملعا:هبنت

ىفواهبملعللهدجوأادجومهلفناكمثنكيملاملكو:لوقتنأىهو

هريرقتو؛ًالامجاكسفننمكيلعنوهأوهامدجوتنأنكمأالاو«انلوق

لطابىلاتلاوكريغدجوتنأنكمألكسفندجوتنأنكمأول:لاقينأ
ىلعةردقنيلثملادحأعازرتناىلعةردقلانأةمزالملانايب«هلثممدقملاف

؛ةردقلاقلعتلححسمملاناكمالاىفةيواستمتانكمملاو«هلثمعارتنا

نايبىلاو؛اهعيمجداجياىلعةردقاعارتخااهضعبداجياىلعةردقلاف

٠ناكمالاىفكلهتاواسملانلوقبانرشأةمزالملا
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الو«عنتممهريغتاذناسنالاداجيانأىهو:ىلاتلانالطبامأو

:تلقنافكلذنعزجعلاهسفننمكردبلقاعلكنألنايبىلا.رقتفي

ةرورضلابمولعمكلذنألو؛تنكمثنكأملانأةلئاقلاةمدقملاملستال

ىبأبلصىفءامتناكاهنمتنوكتىتلاىتدامنأملعأىنأمنملادنسو

ناكرمألالعلو«هيبأبلصىفءامتناكاهنمنوكتىتلاىبأةدامو

؛رمألاةباغ«لالدتسالاطقسلامتحالاحالاذاف«ةياهنريغىلااذكه

٠ىتاذلمدعلاقبسالىلعروصلالدبتةرورضملعأىنأ

نأىلعالتناكمثنكتملتاذلاسفننأىلعىنبم:مكليلدو

+تناكمثنكتملاهتروص

اهمزالنموةبكرملاةيهاملاوعومجملالكلاليبقنمتاذلانا:انلق
دئازلاريكألااهأآزجنأةرورضمولعملانمو(اهكزجمادعناباهمادعنا

مثنكأملانأىرغصلاىفانلوققدصف«ناكمثنكيملةفطنلاىلع
نعةرابع؛تانئاكلانمهوحنوانآذاىرورخكلذبملعلانأآو«تنك

امكنيققحملادنعهضعبنعالنادبأوحاورأنمصوصخلملالكيهلا

نكتملىتاذف؛ناكمثنكيملىتاذنماءزجنأتبثاذاو«ىتأيس

الكلاهريغنوكينأنيعتيو«ىتاذلدجومىلاجاتحمانأف«تناكمث

ىتاذضعبنألامتحافرطتيهنأرمألاةياغ«روكذملاتفاهتلاملي
ةرياغماهنأل«اهيلعدئازلاضعبلالعفىفرثآالالثمةفطنلاكلصألاىف

جاتنتسااندوصقمنأل«دعباميفهنالطبناهربركذنسوىتاذعومجلل
٠دجومىلاتاذلاجايتحا

لبتاذلاءازجأنمءزجلكثودحقيقحتو؟وهامهقيشحتامأو



سبإل

دانسانأىلعلامكلاىلعدعبحضتيسفملاعلاءازجأنمءزج:لكو

؛نيهاربلانمهانركذاميفهنالطبجردتياهضعبلتاذلانمءىشداجبا

نمريدقتلاكلذىلعهانمزلااموهواهسفنتاذلاداجيانالطبىلع

نكمللعارتخالاةيصاختاذلاضعبلناكولذا«اهريغاهداجياةحص

ىذلاضعبلاكلذىلعاهلامتشاثيحنماهريغعرتختنأتاذللنكملأل

٠ةرورضلابلطابوهو«عارتخالاهنمحصي

لاسصتالاطرشبعبطلابرثأامناضعبلاكلذللعل:تلقناشف-
نعلاصفنالادعبهريثأتعطقنينامزليف:انلق«محرلاىفةنونيكلاو

؛تاذلافالتخانأىلعدجولاصفتالادعبتاذلامظعمو؟فيك«محرلا

هلعلنوكينأاعطقعنمي«هريغىلعزوجيامياهنمءزجلكصيصختو

تانكمملاو؛رايتخالاوهامئاريثأتلانأنيعتف«ريثأتاهيفةيعيبطوأ

قباسلاناهربلانأرهظفءاونسس؛راتخملاىلعلعافتلاىلاةيسنلاب

ناكدازامنأو.«اهنماءزجالواهسفنسيلتاذللدجوملانأىشتقي

مثنكتملكنأةرورضملعتكنوكنمهانيعداامقدصلا.كلذ.ببسبو

٠٠هئازجأعنمجبالاهلدوجنوالبكرملانأل؛تنك

ءةثالثلاهجوألاىفةرصحنمريثأتلاتاهجنأمدقن:سماخلادصقملا

الثمبتاكلاك«هرثألكرتلاهنمحصينأامارثؤملكنأرصحلاهجونأو

ةردقللر_ألاتبثمدنعهتكرحلالثم.ىشعترملانعكرحتملاو+ةباتكلل

٠الوأاهنعاهيفاندنعال؛ةرداقلا

امك!ديرمارداقاملاعايحنوكينأهمازلبو«راتخملالعافلالوألا

.ىتأيس
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لوقبامك«عنامءافتناوطرشىلعهؤاضقفقوتينأامأىناثلا

مناماهنمعنميدقهناف«الثمةيودألامفنورانلاقارحاىفىعئابطلا

هناف؛حاتفملاةكرحعمالثمديلاةكرحىفىفوسليفلالوقيامكالوأ

هتكرحدنعديلاىفنئاكلامتاخلاوأحاتفملاةكرحنممنمينأليحتسي
.عتاسم

+.ةعيبطلا:لوألاو

ىفةليحتسمةثإالثلاهجوألافاذهتفرعاذاف«ةلعلا:ىناثلاو

٠ةفطنلا

ةايحلاذا«نالطملاىرورضف:رابتخالاباهنعًاشناميفاهريثأتامأ

فصادامجىهو4رايتخالارثؤمللةمازالةدارالاوةردقلاوملعلاو

اهريثأتصتخااملرايتخالابةفطنلاترثأىلاضيأواعطقكلذنمءىشي

ةلماكلاتاذلاهذهتناكلواهريغنوداهنعتنوكتىتلا؛تاذلاهذهب

ةردقلااهلىعدملاةفطنلاىلعاهلامتشال؛تاوذلاداجياىفرثؤتنأقحأ

اهزجعو؛رماممريثاتللةيسانلإفاصوألانماضيأاهيفاملوريثأتلاىلع

٠اهنمفعضأوهامىرحأف«ةرورضمولعمكلذنع

هذهصاصتخالاضيألطابف:ةلعلاوأعبطلاباهريثأتاماو

معيمجىلاةفطنلاةيسنو6ةصوصخمةفصوصوصخمرادقميتاذلا

ةداراهلاراتخملعافلانوكينأنيعتف«ةدحاوةيسنتافصلاوريداقملا

تاذلاوةفطنلانملكفاضيآو«ضعبىلعتازئاجلاضعباهبحجري
ةوقباهضعبوعملاةوقباهضعبصتخادقفكلذعمو«ةلثامتمماسجأ

قوذلاةوقباهضعبوسمللاةوقباهضعبومشلاةوقباهضعبورمبلا



لكو؛ىمحتالىتلاتافالتخالانمكلذريغىلا«لقعلاةوقباهضعمو

وههامفالخىلعنوكينأو«هبحاصناكمىفنوكينأزوجيدحاو
تملع:ارذاف6لثمنعالثماصصخينأناليحتسيةلعلاوةعيبطلاو6هيلع

٠ارايتخاكعناصلنأاعطقتملعكلذ

الدبزئاجبتصتخادقكتاذ:لوقتنألوألالكشلانمكلذنايسو

كلذكوهاهملكو«؛اهئازجأرابتعابواهعومجمرابتعابزكئاجنع
٠هلعفلراتخماهلعافكتاذجتنيف«هلعفلراتخمهلعافف

ضعببصتخادنقتاذلاعومجمنافرهاظ:ىرغصلاليلدو

رثكألوطلاو4صوصخمضرعو4صوصخملوطاذهنوكنمريداقملإ

اهلكو؛كلذفالخىلععومجملانوكينأزاوجممالثمضرعلانم

اهضعبصتخادقف؛اهكازجأرابتعابضعبىلعاهضعبلناحجرالةزئاج

ناكناباهضعبوانذاناكنأباهضعبوالثمانيعناكناب اهئاوتسامم
ضرعهلو.صوصخملحمىفدحاولكو«تفالتخالانمكلذريغىلاأدب

٠.عيمجلاقفكلذريغزاوجعمصوصخمرادقموصوصخلم

ةيسانملابناكامل؛ةلعلاوةعيبطلاريثأتنالف:ىريكلاليلدامأو

نيعتنف«لثمريغالثمصصخينأو6نيدضلابسانتبنألاحتساةمئاذلا

سيلكتاذمناصنأاضيآتملعو«اراتخمكتاذلصصخللانوكينأ

٠ةلعالو؛ةعيبطالوةفطنب

راتخملعافكتاذمئاص:لوقتنأىناثلالكشلانم:كلذناييو

ةعيبطالوةفطنبسيلكتاذعناصجتنمفراتخملعافبركذاممءىشالو
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دوجوىفاهلعبطالاضيأ:لوقتو؛قبسدقنيتمدقملاليلدوةلعالو

ةعيبطلانا:نولوقيموصخلانأل«ةروكلالكشىناعتنكلالاوكتاذ

ىفىروكلاوهوهجولكنمايواستمالكشىضتقتهجولكنمةيواستنملا

؛ايروكناكةدحاؤوةعيبطناكاملكلفلارهوجنأاومعزكلذلو«تابكرملا
ىفاضيأاهلعبطالو:ةلعلاىفتنتنأىرحأفاهلعبطلاىفتنااذاو

امعهعاطقناوومنلاىفصوصخمرادقمىلعفوقولانأل؛كتاذومن
ولذاةلعلاوأ«ةعيبطللارثآومنلانوكينأمنميهزاوجمم«كلذقوف
اديأومنتتناكلو؛اهومنىفتاذلافقتالنأمزلامهدحألارثأناك

اهعوبطمفالتخاموزلنمكلذعقديالو ومنلاىفةرثؤماهريدقتىلع

ءاضيأ

فلاخمالثمديلاىفىذلاومنلانألدحاوءىشومنلانأملسنألانأل

ديلاعياصألبامهريغولجرلاوئفتألاىمناذكو«نذألاومنكهئاهتناىف

ىرتو+اهومنىفةفلتخممفلانانسأولجرلاعباصأو«لحملاةدحتملا

ىلاسكعلاباهضعبو«ضرعلانمرثكألوطلاىفاهومنءاضعألاضعب
نو-كيامُعلبأىلعاهنملكو«ومنلاىففالتخالاتافصنمكلذريغ

حطسلااذهدنسينألقاعىضريفأ«هبةصاخلاهتحلصملةبسانملانم

ًالضف:اعمتجموأادرفنمملاعلانمءىشلبيرقلالكشلاوبيجعلا

؛اثيشىنغيالورصيبالومسيالتازمةيصوصخلاىلاهدنسينأنع
هملعطيحملاكلملا"كلامءىشهلثمكسيلنمهلعفينأقبليامناهللاوالك

نمءىشةذفانلاهتداراوةماتلاهتردقىلعىصاعتيالىذلا«ءىشلكب
.,+نيقلاخلانسحأهللاكرابتف«تانئاكلا

ىلعتاذلانمدكازلاثودحكلرهظنيحف:سداسلادمقملا
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نأو«تاوذلانمءىشىفاهلرثآالاهوحنواهنأو«ةرورضةفطنلا

تاذلانمدئازلاكلذبلالدتسالاكلنابتساراتخملعافتاذلالعاف

لعافلاىلاعيمجلاجايتحانأوملاعلارئاسو«ةفطنلاكلتثودحىلع

لالدتسالاهجوو«ةتبلاضعبىفهنمضعبلرثآالو«داوسلاىلعراتخملا

ةزيمتممارجأدكازلااذهذا«هلكملاعلاودكازلااذهنيبةلثامملاققحت

بجياميفامهؤاوتسابجينالثملاواذكملاعلارئاسواهبةمئاقضرغأو

؛اعطقدئازلاكلذلثودحلابجودقو؛ليحتسياميفوزوجياميفو

٠هايةلثاملاملاعلارئاسلبجيكلذكف

ناكلاكداحهضعبواميدقهضعبنوكينأب؛ملاعلافلتخاولذا

نأ«ةمزالملانايبوموزلملااذكفلطابمزاللاو؛بجياميفافلتخم
مدقلانوكنمىتاآيسامهناهربو؛ميدقللابجاوالانوكيالمدقلا

هصصخيصصخمىلاجاتحيف«مدعلاقبسهيلعزاجلميدقللازئاجناكول

نأمزليفضورفملامدقلاضيقنوهو«زئاجلامدعلانعالدبدوجولاب

٠فه٠ميدقريغاميدقنوكي

دحأصتخينأهتحصريدقتىلعمزليهنالف:موزللانالطبامأو

عامتجانمهيلعمزليامللاحموهوةبجاوةفصب؛هلثمنعنيلثملا

ىنعأسفنلاتافصعيمجىنيلثملاءاوتساىضتقيلثامتلانأل«نييفانتلا

مكحبامهدحأصاصتخاو«تاذلاىلعدئازدوجواهلسبلىتلاتافصلا

امهدحأدارفنابجوياهلامزالوأةيسفنةفصالانوكيالوهو؛بجاو
نوكيالفسفنلاتافصعيمجىفناكرتشيالف«(ةيسفنةفصبهلعفنع

.فع٠لثمريغالثمنوكينأمزلف؛هللثمهناققحتدقو؟فيكفهلثماذإ



ب5-

؛تانكمملارئاسنيبوكنيبلئامتلاداقعناوكتاذىفرظتلابكلجرخف

؛هيسركوهشرعوةيلفسوةيولعهلكملاعلاثودحىلعمطاقلاناهربلا

كزجعكهريغداجيانعو«هسفنداجيأنعزجاعميمجلانأوهعرفوهلصأ

ءىشنمناو)«هيلاكراقتفاكراتخملالعافلاىلارقتفمعيمجلانأو

ةداعلاىرجمبسحبهريغهنعًاشنام:لصألابدارملاو(هدمحبحبسيالا

الثمتاتابنللءاملاكريغلانعًاشنامعرفلابو«الصأهلريثأتريغنم

مارجألاعيمجلثدحلاناجتنيامناقاللاوقباسلامكناهربليقناف
ءاهضارعأو

ىلاعتهللاىوساملكثودحوهو؛اذهنممعآ:بولطملاو

هيفضهنيمل؛هبمئاقالومرجبسيلامىلاعتهاوساميفردقولف

افالخضارعألاومارجألاىفملاعلاراصحنانيملكتملابهذم:انلق«ليلد

٠رهوجبسيلملاعلاىفاثلاثامسقمهتابثاىفءامكحلل

تادرجملابهومسو؛زيحتمبمئاقالوزيمتمريغىنعأىضرعالو
حاورألاوسوفنلاكلذنماولعجو«هملعتسامكزيحتلاوةروصلانمىنعأ

ردقتتالمهدنعىهفةيفوصلاضعبوىلازغلاكلذىلعمهعبتو؛ةكئثالملاو

زعىرابللاهتلثامماولاقامكلذنممزليالواغارفرمعتالولكشتتالو
لكشلاورادقملانعسدقتلاوهوبلسيفهتكراشامنااهنأل«العو

انهاهنموتلقسفنلاتافصىفةكراشملابنوكتامنا«ةلثامملاوزيحتلاو

٠اهبشمهولعجوىلازغلاةيكلملانمبيبحنباكمهضعبرفك

:١ناهيبنت

نم+اقرطنيمسقلاىلعدئازلالاطباىفنيملكتمللنأ:لوألا
٠الوأازيحتمنوكينأامادوجوملكىهو«ميسقتلاةقيرطاهرهشأ
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مئاقلاورهوجلاوهزيحتملاف«الوأزيحتمبموقينأاما:ىناثلاو

ةرعاشألانمنيرخآتملاضعبلاق؛ىلاعتهللاوهامهريغوضرعلاوههب
ىهتناامنأل«ةفيعضتايثالاوىفنلانيبةرئادتناكناوةمسقلاهذهف

سفنوهسيلزيحتمبمئاقالوزيحتمبسيلاموهوميسقتلاهيلا
وهوبلسىلاىهتناهنألهتافصةقشحسفنالو«العولجهتقبقح

٠زيحتمللمايقلاوزيحتلابلس
كلسصمفعضل؛دئازلااذهدوجوىففقوتلامهضعبراتخاو

ملعنملضورفملادوجولاناف:لاق«نيملكتملاوءامكحلاىنعأنيقيرفلا

لدنفهيلعفقوتمهانملعاميفسيلواهرايتعابهيلعمكحنىتحهتقيقح
ملعنملناوهنافعناصلاىفلوقنامفالخب«هبملعلامدعلهيلعهب

هيلاهدوجوبملعلادنسأف«هيلعهدوجوفقوتمهانملعامنأالاهتقيقح

اذه:لاقف«لقعلابدئازلااذهثودحتيثأنم:نيملكتملانمو

.ىتأيسامك؛هلةيئادحولابوجولاهلآنوكينأحصيالدئازلا

ءهدوجوىلعملاعلادوجوفقوتيملاهلآهنوكحصيملذاو:هطلد

نكمملكو+انكممنوكيفلاحمهمدعنممزليالذاهدوجوبجيالف
ءفيعضوهو:ضعبلاق«بولطملاوهوثداحدئازلااذهفثداح

كلذو«هدرطمزليامناوهسكعمزليالوهوليلدلاسكعبكسمتهنأل
الثلءهدوجوبوجوىضتقيهللعافدوجوىلعملاعلادوجوفقوتنا
مدعنممزليالوءهدوجوزاوجردقولرودلاىلآلسلستتلامزلي

مدعىفمزليالاذاءىشلاكلذلبوجولامدعءىشىلعملاعلافوت
لزألاىفهتاذلدوجولابجاولجوزعناكدقو؛لولدملامدعليلدلا
٠هتلالددجوتوملاعللدجوينألبق
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ملعتمسلو؛هلآريغهلألاىلعادئازضرفُيامنأقحلاو:لاق
هيلعلدتسيف؛هتقيقحوهسفنةهجىفهيلعمكحلانكيملف«ةقيقح

ناهربلاوعمسلاىلاءاجتلالاوفقوتلاالاقببملف«هلعفرابتعاب

هعمنكيملوناكىلاعتهللانأىلاريشيهريغوعامجالانم«عطاقلا

ميدقىفنىلعةزجعملاةحصةلالدفقوتتالو«هللاالاميدقالوءىش

٠عمسلاقيرطنمهذخأزئاجفهلاريغ

ذكنيحقرفالف؛ةلثامتماهلكمارجألانأرماممتملعدق:ىناثلا

رمقلامرجللئاعمالثمنيطلامرجنأىتح؛اهتيناملظواهتيناروننيب
سيصختلاوضارعألالوبقوزيحتلانمسفنلا"تافصىفامهكارتشال

رانلاوءاملاىتحةيضرعرومأبتزيامتامئاوءامهريغوةحاسملاورادقملاب

ةيناومحلامارجألانمهريسخللثاممناسنالاىتحوءامسلاوضرألاو

الاو امهوحنوأاعيسوأادرقناسنالاحنمحصاذهلو«.ةيدامجلاو

اضرعرهوجلاريصيناكسانجالالالتخاوقئاقحلالدبتزوجيالف
وحنوأةداراةردقلاواعمطنوللاو«هسكعوانوكسةكرحلاو«هسكعو
ض٠كلذ

اذكوسرفلاةقيقحلةرباغمةقيقحناسنالانأ:اريثكلاقيامو

ةيلهاصلاوةيقطانلاكلوصفىه«ةيسفنفاصوأبتزيامتامناوامهريغ

ىفةقطانلاترجهيلعو«نيملكتمضعبوةفسالفلابهذمكلذف؛امهوحنو

٠قئاقحلابةفلتخمهلعاونأهتحتامواسنجناويحلامهلعج

ىنعألبفلاىلاةرذلانمةلثامتماهلكاهنأىلع:نيملكتملا.روهمجبو

ريثكهيلعىنبيلصأاذهوضراوعلابفالتخالاامناو«ةقيقحلاةدحتم
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داعملاوةوبنلالاوحأنمريثكوراتخملاوداقلاتابثاو؛مالسالادعاوقنم

راتخمحجرمبنوكينأدبال«ةيونعملاهتافصبمسجلكصاصتخاهناف
زوجياممسجلكىلعزاجاملوءاوسلاىلعلكلاىلادجوملا»ةبسنذا

نملقنامزاوجتبث«ءامسلاىلعقرحلاورانلاىلعدربلاكرخآلاىلع

نأىلعنيملكتملادنعلصألااذهىنبمو«ةمايقلالاوحأو؛تازجعملا

اهيفروصتيالةلثامتماهنأو«ةدرفلارهاوجلاالاتسيلمسجلاءازجأ

+فالتخا

عقيملاذافيعضهنأملعتسو«ةرعاشألاهررقام:اذهةقيقح

ىلعىنبمكلذنأقحتلالب«درفلارهوجلاتوبثىلعمطاقناهربهيلع

٠ركذاملطبفاصتإللةلباقةنكمممسجلاءازجأنأ

وجهملاعلاةشودحىفنيملكتملانيبروهسشلملا:عباسلادصقملا

رخألاثودحىلعضارعألاوهو؛نيمزالتملادحأثودحبلالدتسالا

ورعةلاحتساو«اهثودحوضارعألاتوبثىلإرقتفيف«رهاوجلاوهو

رهوجلاثودحمزليذئنيحو«اهللوأالثداوحلاطباواهنمرهوجلا

؛روهظلاونوكلالاطبارومأةعبرأىلعفقوتيو«ضارعألاثودحو

اذهراصقميدقلامدعلاطباواهلاقتنالاطباواهسفنباهمايقلاطباو

٠رومآةعبسىلعرابتعالااذهبفقوتيليلدلا

نأ:لوألا«ةعبرألالوصألاىلعرهاوجلاثودحفقوتهجوو

ناكاذاو«ايهانتمنوكينأدبالىهانتملامزالامنأىهةلالدلاةهج

نمدبالفرخألاىهانتىلعنيمزالتملادحأآىهانتيلالدتسالادمتعملا

دبالفدئازلاتبثاذاوهسفنممزلِيالءىشلااذارهوجلاىلعدكازتابثا
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نيمزالتملادحأىهانتتايثانمدبالفمزالتلاتبثاذاومزالتلاتابثانم

(اهنمدحاولكشثودحتايثاوه«اهدارفأىهانتو«ضارعالاوهو

اذهررقتنأتبثناو+اهللوأالثداوحلاطبياوهاهتلمجىهانتو

نعولختالملاعلارهاوجو«ثداحوهفثداوحلانعولخيالاملكتلق

ثداوحلانعوىلختالملاعلارهاوجهةلكاقلاةمدقملاهذهو«ثداوحلا

هثالثهذهفهنعولخيالرهوجلاناو«ثداحهنآودئازتابثاىعدتست

ءلوسسصأ

ناكولهنأل«اثداحنوكينأدبيالثداوحلانعولخيالامانلوقو

.عبارلالصألاوهواهللوأالثداوحىلاكلذىضفألاميدق

انركذىتلاةعبرألالوصألاىلعضارعألاثودحفقوتهجوو

لبقهدوجوقبساملمدعلاوورطلابثودحلاىلعانهلالدتسالاةهجنأوه

مدعلاو+ثودحلامزليورومأةثالثىعدتسيورطلاققحتوءىراطلا

دبالفثودحلاوهسيلومدعلاققحتيو؛ةثالثلارومألاكلتىعدتسيو

.ميدقلامدعةلاحتسانايبنم

اًتراطنكيملولهنأورطلاققحتىف:لوقننأ:مالكلااذهنايبو
لخبملةلاحلاهذهلبقادوجومناكولو«ةلاحلاهذهلبقادوجومناكل

هيفدهاشملااذهاماوهفلحمىفناكناف«الألحمىفنوكينأاما

لصيالفهريغناكناوانماكناكدقفاذهناكناف؛هريغوأهيلعهنايرط

لوقنكلذكو؛هسفنبماقدقنلحمريغنمناكناو«لاقتنابالاهيلا

ىقبينأاماوهوايقابناكلمدعدقنكيملولهنألضرعلااذهمدعىف
ناف«:هريغىفوألحملااذهىفاماوهفلحمىفناكناغ؛الوألحمىف

وهفلحملااذهىفناكناف؛هريغىفوألحملااذهىفاماىهفلحمىفناك

هنأققحتيفاذهنملاقتنالابالا«هيلالصيالفهريغىفناكناونماك
»مدع



ميدقلانألانلق«؟اًثداحنوكبمدعاذاهناتلقمل:هللاقيو

هذهبقفحتيف+اثداحنوكينأمزلاميدقنكي.ملاذاوهمدعزوجيال

ىهوماسقألاهذهىلعمدعلاروورطلامةلالدلافوتةيلقعلاةمسقلا

انكرماملوقنفهحاضباتدرأوكيلعَّهانررقامثعمساذاف4ةعبرأ

٠ناسنالاتاذوهوهضاعبأىلارظنلابملاعلاثودحىلعلدتقسن

:هيفليلدلاريرغتوادحاوارظنةعدمجىلارظنلابف:انهاهامأو

٠ثداحوهفةثداحهتافصنملكوةثداحهتافصهلكملاعلانأ

مدع,ىلادوحجحونمةريعتمملاعلاتافصنأىرعصلاليلد

.ثداحوهفكلذكناكاملكو6الرصحو.الوشهسكعو

اهوحتوتاوصألاوتاكرحلاكاهضعبْقهل-ةدهاشملا:ريغتلاليلدو

دهاشيالاميفلوقلاو٠.ورطدعبةمودعمومدعدعبةكراطدهاشتاهناف

ضرألانافكلذوحنو4ىأرىلعناولألاوضرألانوكسك4ريغتلاهيف

كرحتمنماهلئاممقكلذزاجامكاهنوكسمدعتيو4كرحتتنأزوجب

فصتموهنولمدعنبنأزو-جيالف:إىموصخلانوللا.كلذو:مارجألا

ةلئامثماهلكىهورهاوجلانمهلكاممهيفصتاامكناولألانمهريغم

٠.هتاذثيحنمرخآلاىفزوجيالاماهضعبفزوجبنأليحتسيف

اذه«لوبقلابوألوصحلاب.اماريغتتملاعلاتافصنأكلنابتساف

تافصقهملااثتفتلااذاامآ«ضارعألاءاقبةلاحتساليلدىلاتافتلاريغنم

دوجولاىلاومدعلاىلالوبقلاماللوصحلابريعتتاهلكذكنيحملاعلا

اقلطمريغتلانأ:هليلدفثدحلامزلتسيريغتلانوكامأو«ايجاواريغت

(١<نيدلاملاعمم(



باها

اكراطهدوجوناكدوجولاىلامدعنمناكذاهنأل7ميدقلاىلعأ<:

٠فه(اميدقضرفدقو«ثودحلاريغوهومدعدعب

؛مدعلاهلوبقليادبازئاجهدوجوناكمدعىلادوجونمناكنار

ضرفلاوىضشتقمبهدوجونوكينأمزليفهسفنبعقيالوهفزئاجلكو

ءفض6(ميدقهنأ

قيسدقانلثق4هتاذثيدحنمدوجولازكئاجهلعلتلقنافاضيأ

ريِدفتُف(تانكاكلانمءىشّقامهلرثأالةعيبطلاوةلعلانأناهريلاب

ناو4لسلستوهيقنىلالاحمهتعيبطوأهثالعدوجوعهميدقلامدع

نأل+اضيأالاهمناكهدضنايرطلةعيبطلادوجوعمىفنلانأردق

مدعدعبًارطناو«نيدضلاعامتجامزلميدقلامدعلبقًارطنادخلا

ميدقلاعنمذاحوجرملاحيجرتهيفًاضيأو؛ببسلالميدقتلامعمزل
6ميدقلادوجولءىراطلاعنمنمىلوأدخلااذهددجتلهدوجوقباسلا

٠.ناهريلاأذهمكلجرخف

.امآو؛ةئداحهتافصهلكملاعلا:انلوقىهوىرعصلاقدص

هنأوهفثداحوهفةثداحهتافصنملكو:انلوقىهوىريكلاليلد

عمتجمالو؛نكاسالوكرحتمبسيلمرجلقعلاىفررقتينأنكميال

٠هثودحىلعاهبلالدتسالاىفةيفاكناوكألاهذهو؛قرفتمالو

ناوكألامزالاملكوةكداحلاناوكأللةرورضمزالمملاعلا:لوقنف

نعمارجألاورعةلاحتسابلدتسافتكشناو/ثداحوهفةثداحلا

كلذو4ضارعألاسانجأنماهادعامع«اهورعةلاحتساىلعناوكألا
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ىلعلدبيالواهيففلتخيالهتاذلسفنهتافصعيمجلفوصوملالوبقنأ

ىنعألوبقنأ«لوبقلاجايتحاىفلسلستلاوأرودلامزليالكت«تاذلا

نوكسلاوةكرحلاناثرطكهيلعًارطلرهوجللايضرعناكوللوبقلانأ
فصتيالرهوجلانأىنعمبرخآلوبقىلعهفقوتل؛كلذوحنوملعلاو

ضرعلااذهىلعءىراطضرعهنأل؛ىناثلالوبقلااذكو:هليقيىتحهب

؛لسلستارجملهىلاهريغىلعوارادهيلعفقوتىذلاىلعفقوتناف
ىسفنلافصولاذا؛اهعيمجنعورعلازاجلاهضعبنعورعلازاجولف

تفرعاملةرورضلطاباهعيمجنعورعلانكل؛فلختيالامكفلتخيال

نوكسلاوةكرحلاىهىتلاناوكالانعمارجالاورعةلاحتسانم

اذاو؛اهريغنعمارجالاورعزوجينأمزليف؛عامتجالاوقارتفالاو
مارجالاتناكولذااهثودحمزلثداوحلانعاهورعةلاحتساتفرع

مزلللازيالاميفالازوجتالاهثودحلجألاهتافصولزالاىفةدوجوم

٠لبقهانررقىذلاوهو«اهتافصعيمجنعمارجألاورع

تافصملاعلاتاوذلنأملسنالانافىرغصلاىلعضرتعا:هيبنت

انملساهفوصومثودحىلعاهثودحبلدتسيىتح؛اهدوجورىلعةدئاز

دوجوىلامدعنمةريغتماهنأمكلوقةثداحاهنأملسنالانكل؛اهدوجو
ىفامادوجولاةمئادىهلب«الصأاهلمدعاللوقنانأل«عونممسكعلابو

هئافتنابهيفرهظتةراقو«اهدضمكحروهظبهيفنمكتةراتنكلاهفوصوم

؛لحمبمايقىلااهسفنبمايقنمولحمىلالحمنملاقتنالاامأو

٠سكعلابو

لقاعلكنأدوجولاىلعةدايزلاءاعداوهو:لوألانعباوجلا
لاقاذهلو«كلذوحنوهدادضأوملعلاكاهيلعةدئازىناعمهتاذىفبيجي
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مكعازن؛ضارعألادوجوعنمنمباوجىفنيرخآتملانمءايكذألاضعب

مكنمعازنلااذهنااولوختنأامأضارعألادرجوملسنالمكلوقوانل

طقسولقعلاةفلكنعمتجرخهلدوجوالمتلقنافمودعموأدوجومانل

.هةسببنع

«هللقعالنمدادعقمكنأامهدحأ:نيهجونممكيأوجةغيصو

:هلوقبروفلاىلعهفدربمتامالكلوقيىذلاوههللثعالنمنأل

٠هنعباجيالفهللقعالنمواًئيشتلقام

انومتنتكدقفانومتفلاخالوانوعزانتتملمكنأبمكرارقا:اهيناثو

عازنلاكلذنأكشالومكنمدجوانلمكعازفنأملسناومكباوجةنؤم

دوجومتملسمدقفضرععلابىنعتىذلاوهوتاذلاىلعدكازرمأ

٠.ضرعلا

مدعلاودوجولانيبةطساولاولاحلابلوقينممنحن٠اىلاقناف

اهدوجواهتدايزنممزليالو«اهيلعةدئازتافصمارجأللنأملسنف

٠.مدعلاودوجولانبيةطساونوكتنألامتحال

دوجولانيبةطساوالهنأولاحملاحلانأىلعنيققحملانا:انلق

اهلبجوةتباثتافصمزالتمارجألانأمزليف4اهتودثيانملسمدعلاو

ىلعملاعلاثودحىلعناهربلامتدقفةرورضاهثودحمزليفثودحلا

دوجولاةجردىلاهتنتملناو«تافصلاهذهتوبثدرجميهجولمكأ

؛ثودحلاليلدىف,اكبشرضبالاهتوشميلستعبماهدوجومدعيحدقلاف

٠+ةرورضلطابوهواهمدعىلعرارصالاليلدلابرضيامتاو
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ةزئاجلاماكحألابقاعتضارعألاتوبثىلعنيملكتملاةلدأنمو

نأدعبرهوجلاكرحتاذا:لوقنفبلاطللانيرمتركذنو«رهوجلاىلع
هلهتقرافلهيفانكاسناكىذلاهزيحبهصصاتخالازدقفالثمانكاسناك

لكو؛نازئاجىناثلاولوألاربخلالاغتشاونافربخبهلاغتشاًارطمث

؛الوأره'وجملاسفناذهلضتقملانوكينأامآفضتقمنمهلدبالفزئاج
نيعملازيحلاكلذريغىفهسفنءاقبممهنوكلاحتساالاولطابلوألاو

رهوجلللثمالتابثالاوهلءاضتقاالىفنلاو«تايثاوأىفنىناثلاو

+الوأ

سفنلاتافصعيمجىفنيلثملاكارتسشابوجوللطاب:لوألاو

ضعببهريغبمقيملالصاصتخإللهنألوسفنللتبثيامناءاضتقالاو

ريغو«رخآرهوجنادقفعمزيحللالغاشهنوكزاؤجلضعبنودرهاوجلا

نمدبالفرابتخاريغناكنافًباجيابوأرايتخابضتقينأامالثملا

توبثهيفو هريغنودهلمكحلاىضقيفصاصتخاهلنوكيلهيفهمايق

الف؛دوجولارمتسمقابرهوجلاولعفنمهلدبالراتخملاوضارعألا

ضرغلاوهودئازارمأهيفلعفنوكينأنيعتفهئاقبلاحىفلعفينأحصي
هنوككزئاجلامكحلاىهىتلالاحلالعفينأحصيالو؛هانيغتباىذلا

كلذواهيلادضقلاىعدتسياهلعفذا«اهدارفناىلعانكاسوأاكرحتم

ولذا«اهلبجولااهانعمرابتعابزيمتيامنالاحلاو؛اهزيبمتىعدقسي

نيعنفلسلستيولاحلللاحلاتوبثىلاىدألاهتيلوقعمرابتعابتزيمت
ضرغلانموهو؛اهلبجومذخأدوجومملعفتفاهلايحىلعلعفتالاهنأ
رمأفىفنلاىلعامآو«لاحلاتوبثبلوقلاىلعهلكاذهو4هانبلطىذلا
.حضاو



ل١٠"

ىلاىدؤيهنأروهظلاونومكلاءاعداوهوىناثلانع:باوجلاو

!ماقنيذلاروهظلاونومكلافاضميأو6ةرورضهبنيدضلاعامتجا

دقف؛رخآلادوجودنعامهدحأمدقتيناكناهيلعنايقاعتيوضرعلاب

رهارجلاةمزالموهوهنماورفاممهمزلوخارعألانومكىفمهنصأأوضشن

٠ثداوحلل

٠لسلستلامزلاضيأاهرويظواهنومكباولاقناو

٠.لحمىلالحمنمضارعألالاغتناوهو:ثلاثلانعباوجلاو

؛لحمبمايقىلااهسفنبمايقنماهلاقتناوهو:عيارلانعو

ةكرحلاناف؛ضرعلاةقيقحبلقىلاىدؤينيرمألانمالكناسكعلابو
اهسفنىفتماقولوزيحىلازيحنمرهوجلالاقتنااهقيقح!الثم

لاقتنامايقمزللتلقتناولاضأو/هقشحلاهذهبلقمزلىهتلقتناى

ىلاىدؤبكلذولاقتناهيبموقيفاضيألقتنيلاقتنالاكلذو6اهب

٠لاحمامهالكوىنعملابىنعملامايقولسلستلا

+همشاهللوأالثداوحلاطماقف:ىناثلادصرملا

:دصاقمهئفو

هلةياهنالامغرفلاهللوأآالثداوحتدجووللاقينأ:لوألا

غارفنألأددعهلةباينالامغرفبالنكل«؛ناألااهنمدجواملمقأ,ددع

نايبو؛اهللوأالثداوحدجوتال؛جتنيفهيفرطءاهتنامزلتسيددعلا
ةلمتحملاهوجولاوهمدقوملاعلاثودحفسانلافلطخا:لوقننأكلذ

تافصلاوتاذلاثدحمنوكينأاماهنأل+ةعبرأضرغلابسحبكلذل



ب7*1ا

ميداقوأتافصلاثودحمتاذلاميدقوأتافصلاوتاذلاميدقوأ

٠لقاعهيلقبملاممعبارلاأذهو«تاذلاثودحمتافصلا

٠سوجملاودوهيلاوىراصنلاونوملسملالاق:لوألابو

سلحسرتواتولوألاملعملاوهوسيلاطاطسرا:لاقىنا-ثلابو

اولاقمهنافانيسنباوىبارأفلانيرخأتملانمو:سيلقربوسويطسماتو

ىرجيامولكشلاورادقملاك«ةنيعملااهتافصواهتاوذيةميدقكالفألا

لكناف6عاضوألاوتاكرحلاىودس6همزالملاةراقلارومألانامامهارجم

اهصخشبسحبةميدقرصانعلاو+لوأىلاالرخآبقوبسموثداحاهتم

ىأ+اهسنجبةميدقةيعونلااهتروصواهعونبةميدقةيمسجلااهتروصو

٠لوأىلاالىرخأةروصلكلبقناك

روكذملالوألاملعملالبقاوناكنيذلاةفسإلفلا:لاقثلاثلابو

ةيئا_ةملاكةهيونثلاعيمجوطارقبوسروغاتيفوسروغاسنكلاسلاتك

ةميدقاهلكماسجألااولامهناف؛ةيتاهاملاوةشوقرملاو«ةيناصيدلاو

كلتقف|وفلتخامت4اهتافصبيو6ةيعونلاةيسنجلااهروصبهئدحماهتاوذب

املعطيحباهبهيلععالطالادارأنمف؛كلتنمانضرغسيلو«تاوذلا

٠هيفمالكلاتطسبدقوحرشلابهيلعف؛مهبهاذمب

ءةهسمخءامدقاوتنثانوينانرحلامهوةفسالفلاءامدقنأملعاو

ءالخوارهدو6ايلودهواسفنمثالقعهمنو4دوجولابجاو

هتافصوهتاذبميدقىولعلاملاعلانأىلا«مهيرخأتمنمةعامجتراصو

الغ(اهعاونأبةميدقاهصاخشأبةثداحاهناف«تاكرحلاالا؛رمامك

نوكلاملاعوهوىلفسلاملاعلاامأو«لوأىلاالةكرحاهلبقوالاةكرح



مه4*1

لكوةميدقىلويهلا.ناف-اولاقرمقلاكلفرعقمتحتام.وهو«داسفلاو

التف«اهعاونأمةميدقاهصاخشأبةثداحضارعألاوروصلانمهيفام

ةضيبنمالاةجاجدالوةجاجدنمالاةضيبالودلاوهلبقوالادلو

٠رذبنمالاعرزالو

ةكيكركلذ2.مهيهاذموهمدكاوعدأاممدقْقسونيلاجفقوشو

ةيامحمالسالاىلا.هسفن.بسنينمكلذمهعبتو«لقاعاهبىشريال
امهانعمْقنموءانيسنماوىبارافلاف4بيصتهيف.هلسيلوهمدوهلامل

:اك ٠.ىكولعصلالهسىبأو6دشرنبدشفحل

سلدنألالهأقفتاانلقالو:ةرعاشألانمنيرخأتملاضعبلاق

الثداوحتدجوولاتلوقفهانررقامتفرعاذاف؛دشرنبكرتىلع

ىلعةفسالفلا.ضارتعاىلعانمضارتعا؛ملاعلاتافصىنعأاهللوأ

لكو:انلوق.ىهوملاعملاثودح.ىلع.هبانئلدتساىذلاليلدلاىربك

+ثداحوهفةثداحهتافصنم

وهفةثداحهتافصنم.لكنأ:ملستالاولاقمهنأضارعالاهجوو

؛اهلثمعونمماًكداحنوكيف:مكلوقملسم.اهنع"ورعبالهنألمكلواقثداح

ًاديماهلمارجألاتمزالىتلاثداروحلاتناكولنأمزليامناكلذنأل

ىلاالثداحهلبقوالاثداحنماملب؛هعنمتنحنو؛اهددعهبحتتفي

ثداوحلانعاهورعريدقتلااذهىلعمارجألامدقنممزليملف«لوأ

٠.ميدقمارجالانعكفنمالىذلااهعوننألااهلةمزاللا

ٍْقلخدنوكبنأ4اهللوأ>ثداوحدوجوىلعمزليهنأميدأوجو



_سومممحا

ىلعاهوحتوتاناويحلاصاخشأو6كدافألاتاكرحنمعرفودوجولا

٠هلةياهتالددعدحارودعبادحاوبيترتلا

الاحمنوكيفنييفانتمنيبعمجةياهنلامدعوغارفلانيبعمجلاو

نآلاثداوحلارئاسدوجوواندوجونوكينأهيلعمزليو«ةرورضلاب
كلذىلعفقوتامفهلةياهنالامغارفوهو«لاحملاىلعهفقوتلالاحم

٠الاحمنوكينأبجيبهتلاحتساتحضتاىذلا

نودب.دجويالفقوتملانأةرورضلاحملاحملاىلعفقوتملانأل

٠نآلاثداوحلادوجوىهانتيضقىففقوتملاو«هيلعفقوتملا

اهللوأالثداوحدوجونمهانعنمىذلاىلعءامكحلا'دروأدقو

اهلةباهنالثداوحدوجوةلاختسانمهيانومتمزتلاام؛اولاقفالاؤس

اهدارفأتاددجتماهميعنثداوحنامتلقذاةنجلاميعنىفهلثممكمزلب

٠اهلةياهنالاهرورسو

ةياهنالثداوحظفلوهوكرتشمظفلبمتسبلمهللاقينأهباوجو
تسحباهلةماهنالىنعممامهدحا:نيهجوىلعكارتشالامقلطبهئاف؛اهل

٠اهللوأالثداوحىنعأًاديملا

+.اهلرخآالثداوحىنعأرخآلابسحماهلةياهنالىنعمبىناثلا

عمجلانمةلاحتسالاةلدأتدجحوهيفولوألايههاثعفدوهيمتلقىذلاو

ليلدهيفمدعلاو؛كلذريغونيتضقانتملاةياهتللامدعوغارفلانيب

ىناثكلا:مسقلانموهفثدارحلاناملةنجلا:ميعنفهاناقهىذللاْامأوزاوجلا



ل١١

الإأديبأعطقنتالاهنأىنعمباهلرخآالهنجلاقفىتلاثداوحلاىنعأ

٠ءىشاهدعبددجتي

4لأهانثموهفلاحلانامزىلاىصمامدقاهنمدجوايملكامآو

نيضقانتملاةياهنلامدعوغارفلانيبهيفعمجلامزليملفامهنموًاديم
ةقيقحنمسيلومتيعدااميفمزلامكةلاحتسالاعاونأنمهريغالو

؛لوأهتقيقحنمنوكينأدارملاامناو«رخآهلنوكينأثداحلا

ثداوحتودثنمهانيعدااميفةلاحتسالاةلدآءافتنارهظدقف

ءاهلرخآال

مومعلابوجونمهناهربىتأيساموررقتاميفهزاوجليلدامأو

عوقولاعموةردقلاىف«اقلطمنكمملكبهتداراوىلاعتهتردققلعتْق

ةدارالاوةردقلازجعمزللرخآثداوحللنوكينآبجوولف؛ةدارالاىف
٠ةرورضةنكممىهوعقواملاثمأنع

ةردقلابقلعتيسبيلوهىذلالاحملانم+اهللوأالثداوحامأو

لوأالثداوحهوجونمهوعدأاملءايكذألاضعيبرصدقوةدارالاو

رمأامهبنيبتسب:نيلاثماهلرخآالثداوحدوجونمهانيعدااملواهل

.هانيعدأاميخزاوجلارمأوهوعدأاميفةلاحتسالا

ىتحامهردىنالفلامويلاانالفىطعأاللاقمزتلمبلوألالثمن

اذكحو؛هلبقرخاهيفهيطعآىتحامهردهيطعأالو؛امهردهثبقهيطعأ

ْ'٠لوأىلاال

موبيلا2هبدوعوملامهردلاهاطعأنأةرورضلابمولعملانمف



ب4١+7٠

اًتيشءاطعالابهلةياهنالامغارفوهو؛لاحمىلعهفقوتللاحمىنالفلا

؛لاثملااذهلقباطماهللوأالثداوحنمهوعداامنابيرالو«ءىشدعب

ةنمزألانمهريغفواذهاننامزىفةكرحلاالثمكلفلللعافلاهاطعأناف

الامىلاءىشدعباًئيشتاكرحلانمهلبقهئاطعاىلعفقوتمةنيمملا
نامزلاقفهمدوعوملامهردلاظننيعملانامزلاكلفللةكرحلاف«هلةياهن

ىهانتتالىتلامهردلاريظناهليقىهانتتالىتلاةكرحلاو«صوصخملا

اليحتسمالثمنامزلا|.ذهقفكلغتلةكرحلادوجونوكيفُمهردلملاكلذليش

أاذكو4صخشللنسعملانامزلاقفهمدوعوملامهردلادوجولاحتساامك

عرزلاوتاناويحلارئاسدوجوونامزلااذهىفاندوجونوكينأمزلكي

٠مهلةياهنالانلبقءابآدوجوىلعانفقوتلاليحتسم

لقاعىلعىفختالو«اهلةياينالاهلبقروذبىلععرزلافقوتو

٠.مهتحيصضف

مزتمملالاقولاميةنجلاميعنْقنحن(هانيعدااموهو:ىناثلالثمو

ىلاالاذكهوامهرده5دعبهيطعأوالاامنامز2غامهردانالفىطعأال

مطقمدعمزتنملامازلاهلصاحذاهزاوجْقلقاعباتربالأذهن6ةياغ

تومالوهدعوْقفلخهللضرعيالنعمناكاذاف؛هكادتيادعبءاطعلا

ادبأهنمكلذعوقوبعطقتاناف«هتداراوهتردقذوفنبزجعالوهتاذل

٠العوزعانالومهللاالاكلذسبلو«؛هبنمؤنو

؛نينمؤمللةنجلاميعتنمهاتيعدااملهتقءاطمىفختاللاكملااذهف

نمميبارضأوملاعلامدقبينيلكاقملاةفسالفللمنهجميلأنمهيعدتاملالو

٠نيرفاكلارئاسلونييرصملانيصاعلا



ب١اس

لوأالثداوحدوجوزيدقتىلعاضيأمزليهنأ:'ىناثلاذصقملا

ثداوحلاتناكول:لاقبنأهريدقتوهمدعىلزألادوجولانراقبنأاهل

٠ْهمدعمعبمىلزألادوجولاعامتجامزلاهللوأالالثم

لوأالمدعبقوبسمثداوحلاكلتنمثداحلكناةمزالملانايبو

ثداوحلاسنجواهيفبيترتالذالزألاىفةعمتجماهلكتامدعلاكلتو«هل

ثداحىفالاهدوجوققحتيالسنجلاكلذو«اهللوأالاهنألاضيأىلزآ

هيلعقباسلاهةمدعنكلايلزأثداحلاكلذنوكينأمزليف(هدارفأنم

ةنراقممزلدقف(مدقمىلزأثداحلكمدعنأنمقبساملىلزأاضيأ

لاحمهمدععمءىشلادوجوعامتجاو«نايلزأامهنألهمدعلءىشدوجو

دوجولاوهوقوبسمللمدعلاوهوقباسلاةبحاصماضيآهيفو؛ةرورض
٠ةيلزألاوثودحلاوهونيضقانتملانيبعمجلاهيفو؛ثداحلا

ةيترمةثئالثثداوحضرفنانألزألاىفتامدعلاكلتعامتجانامو

مث+لزألاىلاهنمرامطخهنألوألاثداحلامدعىفمهوتنمث.«دوجولا

؛لزألاىلا..اضيأهنمرامرخآمدعلوألادعبىذلاىناثلاثداحلاىف

راممدعبقوبسمثداوجلانمالكنأاذهىلعمزليف«؛ثلاثلاكلذكمث

٠لزألاىلا

لاقيالهنأىرتالآ؛اهيفبيترتاللزألاىفةعمتجمتامدعلاكلتو
اذهدوبجوناكلوقتكنافدوجولافالخب«اذهمدعلبقاذهمدعناك

دوجوو6ىنادشلادوجوىلعقباسلوألادوجونأل«اذهدوجودعب

.؛كزألاىفاهتامدعنذاتعمتجادقف؛ثلاثلادوجوىلعقياسىناثلا

فرظلابةهيبشةضوصخمةلاحنعةرابعسيللزألانأبضرتعاو
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مزلاهتادؤجونمءىشاهيفدجو.ولىتحثداوحلاتامدع_اهيفعمتجت

ةقويسمتسيلاهنأتامدعلاةيلزأىنعملب:نيضيقنلاعامتجا

لاقيامو؛تاقوألانمءىشىفاهنراقتبجويالاذهو«تادوجوملاب

رخآ.لوصحدعباهضعبلوصحناكلامزيحىفةنراقتمنكتملولاهنا

ىفنراقتتالتامدعلافهددعىهانتياميفميقتبيامناةميدقنوكتالف
٠اهيقاعتلالاهيهانتمدعلامزيح

اذهىمسيو©اضيأاهللوأالثداوحلاطباىف:ثلاثلادصقملا

ال.ثداوحتدجووللاقينأهريرقتو«قيبطتلاوعطقلاناهربناهربلا

؛رخألانمرثكأامهدحأسيلنارياغتمناودعدجوينأمزللامهللوأ

ىدحاةدايزبوجونمملعاملةرورضلطابىلاتلاو«هلايواسمالو

اهللوأ.الثداوحدوجووهوهموزلمنوكيفنيودعلكنيبنيتبسنلا
٠ٍالطاب

الثمنافوطلانامزنمثداوحلاددعانرظنولانأ:ةمزالملانايب

؛ةرورضنيرياثتمنيددعناكللزألاىلاالثمنآلانماهددعمملزألاىلا

ءىثلاوامهدحأىفةدايزلاقيقحتلةاواسملااهنيبنوكينأليحتسيو

نأاضيأليحتسيو«ةدايزدعبهسفنلايواسمنوكيالةدايزنودب

البف(امهتمدحاولكدارفأىهانتمدعلرخآلانمرثكأامهدحأنوكي

ذ٠رخآلالبقدعلابامهدحأغرفي

اسمرثكألاورخآلالبقاينافدعلاذنعٌنيصياملقألاةقيقحو
٠هلباقي

نامزنمثداوحلادعبامهدحأنيصخشنآلاائضرفولنحنو
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ىل-ءلاحتسال؛لزألاىلانالانماهدعبرخآلاولزألاىلانافوطلا
امهدحأنوكينأعنتميف«رخآلالبقدعلابنيددعلادحأىقبنأمهيهذم

ثداوحدوجوريدقتىلعمزليهنأكلحضتادقف؛رخآلانمرثكأ

نمامف«ةلضافمالوةاواسمامهنيبسيلناددعدوجوبنأ«اهللوأال

٠ةرورضلابلزألاىلانآلانمامملقألزألاىلانافوطلا

مهريغورخفلاودضعلاوىواضيبلاودعسلاكمجاعألاررقدقو

تاكرحلاتلسلستولاولاقو«ريرقتلااذهريغقيبطتلاوعطقلاناهرب

ىلاالثمةنيعمةرودكامةكرحنمضرفننأانلناك«ةياهنالبةبقاعتم
هانتمرادقمباهلبقةكرحنماضيأضرفنو«ةدحاوةلمجهلةيادبالام

امهادحانملوألاءزجلانيتلمجلاقيطتمثىرخأةلمجالثمتارودرشعك

ناكنافةياهنىلاالاذكهو«ىناثلابىناثلاوىرخألانملوألاءزجلاب
٠ةدئازلاةلمجلاءازجأنملكءازاب

هريغممءالؤهكهريغممءىشلاناك«ةصقانملاةلمجلاءازجأنمءزج

ةدئازلاءازجأىفدجوولالاولطاباذهو«صقانللايواسمدئازلانوكيف

نوكتفةرورضةصقانلاعطقتف؛ءزجةصقانلانمهئازابدجويالام
البهانتمىهاتتملاىلعدئازلاوهانتمباهيلعديزيامناةدئازلاو؛ةيهانتم

؛ضورفملافالخوهواهيهانتمزليفةيهانتماضيأةدئازلانوكتف«ةهبش
تناكةيهانتمريغتاكرحلاتناكولف؛تاهجلاكلتىفاهيهانتمدعىنعأ

٠اعطقالاحمناكهمدعهدوجومزلتساامو«ةضانتم

لوأالثداوحدوجوىفهيلااوبهذاملاطباىف:عبارلادصقملا

دنعحصينأمزللاهللوأالثداوحتدجوىلهريرقتىفلاقينأ«اهل



م١١١

ةحصنألةرهاظةمزالملاو؛هلةياهنالامغارفبمكحدوجوثداحلك

لكليثهَلةياهنالامغارفوهوهيموكحملاو6همموكحمل|ةحصعبتتمكحلا

ةرورضحيحصثداحلكدنعكاذبمكحلادوجوف«مهلصأىلعحيحصثداح

نوكيف(كلذىلعناهربلانم؛نالاهركذنساملليحتسممكحلااذهنكل

موزللأةلاحتسابوجول4اليحتسماهللوأالثداوحدوجووهوهموزلم

ءىشلالاهسنجلدوجوالولوأاهلنأاهلكثداوحلاف7ةمزالةلاحتسأدنع

٠بولطملاوهولزألاىفاهنم

لوأهلنوكينأامالخيملدجوولهنأ«مكحلاكلذدوجوةلاحتسا

(اضيألطابمكحلادوجووهوموزلملاف«هيمسقبلطابىناثلاو«الوأ

نمدحاولكنالطببنيبتسيامئافىلاتلانالطبامأوةرهاظةمزالملاو
+ةيماسق

اذهتايرورضنمنأل«لطابفهللوأالمكحلانوكامآ:لوقنف
؛ءاضقنالاباهيلعمكحيلثداوحهدارفآنمدرفلكقيسبنأمكحلا

ىلزأوهومكحلاسنجىلزآوهوهيلعموكحملاسنجقبسينأمزليف

هلمكحلانوكامأو؛ةرورضلابلاحمىلزألاىلعىلزألاقبسو؛اضيأ
نكل6ةسفنفهانتمودعدجوبينأهيلعمزليهنألاانيألطايفِلوأ

نألرهاظمزاللااذهنالطبو؛هاتتمريغميمجلاراصفادحاوهيلعاندز
هيلعديزملانأضرعلاو«هانتمءىشةدايزأمددعىلعدحاولاةدايز

ريغعومجلل١نأبمكحلاف؛ةرورضايهانتمامهعومجمنوكيف«اضيأهانتم

.نالطعلاحضاوهانتم

نايبىنعأ«مكحلاءاهتناريدقتىلعلاحملااذهموزلنايبامأو



١١

ادحاوهيلعديزهاثتمددع.دجوبنألوأهلمكحلا..نوكىلعمزليهنأ

نأبكلهيفحضتيمهلصأىلعالاثم.ضرفنلف«هانتمنيغ.عيمجلا.راصف

ةياهنالامءاضقناباذه.انموي_ف.مكحدوجوالثم:كلفلا.ةكرح.ىفضرغلا

ىلتىتلاةكرحلاىفررخآمكحىفكلذك.مث«هلبق..تاكرحلانمهل

ادبأ.اهيلاوتضرفناف.ماكحألا.تلاوتاماذكه..مث«.اذه.انموي.ةكرح

٠.اهللوأالٍثيحب

ىلعاديأةقباسءاضقنالاباهيلعموكحملاتاكرحلانأتفرعدقو

ىلاتلاىمسقنم:لوألامسقلاوهف«.اهيلعمكحلاهيفدجويىذلانامزلا

اهيلعموكحملاثداوحلاسنجوهوىلزأقبسهيلعمزليهنأ«هانيبىذلا

ماكحألانأضرفناوءاضقنالاباهيلعمكحلاسنج.وهو«ىلزأىلع
ىذلا«ىلاتلاىمسقنمىناثلامسقلاوهفلوأاهلناكثيحب؛تعطقنا

ىلعتلاوتماكحألاكلتنأضرفنلف؛هنالطبنايبنآلااتدصق

اهلبقغرفهنأو:اهدنع.مكح«الثم.ةكرحفلآ.مامتىلا. قياسلا-هجولا

ال.ام_كلفلا-تاكرحنم دنعمكحيملثيحب.مكحلا.عطقنا.مث«هلهياهن

٠تاكرحلانمهلةياهنال.اماهلبقغرفهنأبفلألاو.دحاولا

كلفلاتاكرحنمفلالاودحاولالبقامنوكينأاذهىلعمزليف

هنأامك؛كلذبهيلعمكحلاعطقنااملهانثمريغناكولذا«ايهانتماددع

ىلااعومجمفلألامامتدنعهيلعمكحدقنكلهنوداميفعطقنيمل

لوأنأضرفلاذاةياهنلامدعب.اهلبقفثألاىلتىتلاةدحاولاةكرحلا

ضحببهلبقمكحالو؛فلألاماتدنعدجوىذلامكحلا:ماكحألا
امنا«فلألالبقىتلاتاكرحلاعومجمىلعهبموكحملاةياهنلامدعنأ

مدعولب«اهلبقفلألاىلتىتلاةدحاولاةكرحللاهيفةدايزلانمءاج



١٠١١

ةكرحلاهذهةدايزةيبسننأدقفتعتماكحألارئاسفتاكرحللةياهتلا

هعاطتنابوجوضرفلاو6هياهنلامدعبهيلعمكحلادجولالو+هانتم

اذاف4ةيهانتماهنأبيرالوةكرحفلآهالع١ذا6اضيأهانتماهدعبامو

ةدحاولاةكرحلاكلتةدايزالأ«ماكحألاعيمجقفةياهنلامدعملبيساال

نماهدعبامو«ةدحاولاةكرحلاكلتلقاموهىهاتتيامنأمزلدقف

ةكرحلاىهو؛هيفةدحاوةكرحةدايزببسبىهانتتيالراصتاكرحلا
ةكرحلاهذهلبقامركذىلعرصقافتشناو(اهليقفلألاىلتىتللا

برقأوهوهيلعةكرحلاكلتةدايزدنعىهانتيالراصدقوىهانتيهناف
٠.ملعأهللاورهظأو

اولاقامرئاسىفاذهلثمءارجاكيلعىفخيالنايبلااذهدعبو
ىلاعتهللالوحبلاكشاكيلعىقبيالو«اهللوأالثداوحدوجونمهب

٠هتوقو

ء دصاقمهيفو«؛ملاعلاسانجأنايبىف:ثلاثلادصرملا

تادوجوملانمىلاعتهللاىوساموهوملاعلانأدقتعن:لوألا

تملعاذاف؛مدعدعيدجوهنأىنعميثدحمهازجأعيمجبانلملعيهيامم

+ةفسالفلاقالطاكيلعهيتشيالفاذه

جابتحالاىنعمىلعهنآب؛ثداحىلاعتهللاىوسامنأب:لوقلا

نامعألاقفرصحنمملاعلاناف6مدعلاقبسىثتعمىلعالريعملاىلا

دنعهسفنبهمأيقىنعمو(هسفنبمئاقنكمملكنايعألاف«ضارعألاو

(١جنيدلاملاعم--مم)



ل١١

عباتنكمملكضارعألاورخآءىش|زيحتلعباتريغهزيحتنأنيملكتملا

ىنعمو(هموقيىذلاهلحمىأ؛هعوضوموهىذلامسجلازيحتلهزيحت

قهدومبجوومههسفنىفهدوجونأهيفضرعلابدوسجو

٠رخآلاىلاةراشاامهدحأىلاةراشالانوكتثيحبعوضوملا

نافزيحلاىفمسجلادوجوفالخبهنعلاقتنالاعنتميمثنمو

٠+هنعلقنيكلذلورخآرمأزيحلا2هدوجوورمأهةسفنفهدوجو

0هموقبلحمنعهؤانغعتساهناذيءىشلامايقىنعم:ةفسالفلادنعو

ىناثلاو«اتعنلوألاريصيثيحبهبهصاصتخارخآءىشبهمايقىنعمو
تافصفامكالوأمسجلاداوس2امكأنيمتمناكءأوساتوعنم

ليقو«ادعاصفنيئزجنمبكرمهتاذبمايق.ىذلانكمملاو؛تادرجملا
ققحتبلةينامثنمدبالليقو«ةثالثلاداعبألاققحتيلةثالثنمهلدبال
٠ةمئاقاياوزىلعداعبألاعطاقت

ىتححالطصالاىلااعجارايظفلاعازناذهسيل:دعسلالاق

ىنعملأنأقف2|رزسن:وهلب2ءاشامىلعحلطصينادحألكلنأبعفدي

؟المأنيكزجنمبيكرتلاهيفىفكيله؛هكازابمسجلاظفلعضوىذلا

ىئىذلاءزجلاوهو6درفلارهوجلاتامثانمةرعاشألاهيلابهذامو

ىلامهنمرخفلالامكلذلو6ناهربهيلعمقبملامف«مهدنعًازجتيا

1,.هيفنوهتاثاّق.فوقولا

اضرفالوامهرالوالعفالةمسقلالبقيالهنأنم:هولاقامو

اذكو؛هانيفنمثنمو؛ضرفلاومهولابسحبامهلبقيهنافعونمم



6١01

نأهءاسعامعفدنيكلذبو؛هبلقيملنمممهريغوءامكحلاوةلزتمملا
اوفنذاملاعلامدقنمءامكحلاهبلاقامباولوقتنأمكمزليهنألاقي

نمآل«ةروصلاوىلويهلا.نممسجلابكرتامنا:اولاقوروكذملارهوجلا

ولذا؛ةميدقىلويهلانااولاقثيحمدقلاىلا.مهقاسفدرفلارهوجلا

لكنأمهدنعررقتاملتلسلستوىرخأىلويهاهلناكلةثداحتناك

ةروصلانعوىلختالىهةميدقتناكاذاو؛ةدموةدامبقوبسمثداح

ةدالانعةرابعهنألاميدقمسجلاناك«اهنعىلوبهلاولخعانتمال

٠ةروصلاو

ىفثدحيضرعلاو؛هيلعفقتسامكرهاظهيلااويهذامداسفو

ةكرحلاو+قارتفالاوعامتجالاىهوةقباسلاةعبرألاناوكألااكماسجألا

١:نوكسسملاو

لكلانالوقنف«نابعأوضارعأملاعلاناررقتاذا:ىناثلادصقملا

اهضعبونوكسلادعبةكرحلاكةدهاشملاباهضعيفضارعألاامآ؛ثداح

نألمدعلاانيمدقلاناف؛اهدضىفامكمدعلانايرطوهو«ليلدلاب

قيرطبهيلاهدانتسامزلالاوهمدععنتماهتاذلايجاوناكنامدقلا

ىأروهامكرايتخالاودصقلاقيرطبال؛ةفسالفلاىأرامكباجيالا
دنتسملاوةرورضلاباثداحنوكيامهبءىشلانعرداصلاذا«نيملكتملا

.ةلعلانعلولعملافلختعانتماةرورضميدقميدقلابجوملاىلا

هلبجوموأهتاذلبجاواماميدقلانا:لاقينأ:هحيضوتو

ىضتقيىرايتخالارثألانأل«راتخملالعافللارثأميدقلا»نوكينأعانتمال

دصقلاهنوكللاحمميدقلاداجياىلادصقلاو؛هداجياىلادصقلاةقباس



١١١-

اعنتعمنوكينأبجونيرمألادحأميدقلاناكاذاودوجوملاداجياىلا

الاهنافنايعألاامأو«هريدتفهتلعماودبمولعملاماوددوجومدعل

٠ثداحوهفثداوحلانعولخيالاملكوثداوحلانعولخت

ابمهونوكشلاوةكرحلانعولختالاهناف:ىلوألاةمدقملاامأ

ناف؛زيحلاىفنوكلانعولخيالمسجلانالفولخلامدعامأ+ناثداح

نكيملناونكاسموهفهنيعبزيحلاكلذىفرخآنوكياقوبسمناك

٠كرحتموهفرخآزيحىفلبهيفهباقوبسم

نوكسلاو«نيناكمىفنينآىفنانوكةكرحلامهلوقىنعماذهو
؛رخآناكمنملاقتناةكرحلا:ليقو٠دحاوناكمىفنينآىفنانوك

٠نينامزىفدحاوناكمىفرارقلاوهنوكسلاو

!مكالصأرخآنوكباقوبسمنوكلانوكيالنأزوجي:ليقناف
لاقهبو؛انكاسنوكيالامك؛اكرحتمنوكيالف«ثودحلانآىف

نمهيفاملانرضيالاذه:انلقةيضايألانمىرارقلاديزنبهلللادبع
ددعتىتلاماسجألاىفمالكلانأىلع؛نايعألاثودحوهوىعدملاميلست

ةيقابلاماسجالاىهونامزألاوراصعألااهيلعددجتتوناوكألااهنملكىف

نوكسلاوةكرحلاثودحامأو«ةيقابريغىهىتلاةثداحلاماسجألاىفال

نألو«ثداحوهفكلذكوهاملكو؛ةيقابريغىهو«ضارعألانماهنألف
ةيقوبسلاىضتقتلاحىلالاحنملاقتنالانماهيفاملةكرحلاةيهام

نيبو«ريغلابةيقوبسلامدعةيلزألاةيهامنافاهيفانتةيلزألاو«ريغلاب
٠ةيلزأةكرحلانوكتالفتاذتابةافانماهمدعوةيقوبسملا

مدعوضقنلاىلعىهفةكرحلكنألو ثداحلاىنغمكلذو



ب١١١-

ةكرحلللباقوهفمسجلكنأللاوزلازئاجوهفنوكسلكو«رارقتسالا

+همادقعنتميةمدعزوجيامنأتفرعدقو«ةرورض

ىفتيثولثداوحلانعولخيالامنألف:ةيناثلاةمدقملاامآو

٠لاحموهوهيفثداحلاتوبثمزلللزألا

٠ثاحبأ:انهامو

عاتتماىلعالوماسجألاىفنايعألازاصحناليلدالهنأ:لوألا١

ةيمعتتلابالو6ةلا_صألابالاإزيحتمنوكيالوهتاذبموقفينكممدوجو

٠هيلعفقتسامكةفسالفلااهبلوقيىتلاةدرجملاسوفنلاو؛ةرشعلالوقعلاك

وههوتانكمملانمهدوجوتبثامثودحىعدملانأ:باوجلاو

امكةلطابهرتبثأامةلدآنألاهبةمئانلاضارغألاو؛ةزيمتملانايعألا

.كلحضتيم

ىلعلدباضارعألاثودحىلعليلدلانمالوأركذامنأ:ىناثلاو

هدضثودحالوهثودحةدهاشملابكرديالاماهنمذا+«اهعيمجثودح

٠تاومسلابةمئاقلاضارعألاك

ىعدتسينابعألاثودحنألمضارعألابلخياكلذنأ:باوجلاو

٠اهبالاموقتالاهنأةرورضضارعألاثودح

ِنانعألاثودحىلعضارعألاثودحبالوتللدتسادق:تلقناب.,

٠رودلاكمزليفضارعألاثودحىلعنايعألاثودحبايناثو

نوكسلاوهكرحلاثودحبالوأتللدتساىنألهموزلملسنال:تلث



ب8١1

ضارعألارئاسىلعنايعألا“ثودحبمث«نايعألاثودحىلعةصاخ

*رودالف

ضارعألاو؛اهتوبثوضارعألادوجوىلعةلادنايعألانأ:لوقتوأ

٠ةهجلاتفلتخافنايعألاثودحىلعةلاد

مزلبصوصخمنامزودودحمتثقونعةرايعسيللزألانأ:ثلاثلا

ةيلوألامدعنعةرابعوهلب«هيفثداوحلادوجوهيفمسجلادوجونم

؛ىضاملابناجىفةصانتمريغةردقمةنمزأدوجولارارمتسانعوأ

نعةرايعهنأوهوىمدعامهدحأتاريسفتلرزالللاقينأهحاضياو

.ةيلوألامدع

!ذاو؛رخآلاىلادوجولارارمتسانعةرايعهنأوهوىدوجورخآلا

هيفتبثول«افرظادوجومارمأنكيمللوألارابتعالابفكلذكناك

٠لاحممزليىتحلزألاىفثداحلاتودثمزلمسجلا

هنأل؛لوألانمبيرقهنأالاايدوجوناكناو:ىناثلاريسفتلاو

توبثمزليف؛هيفمسجلاتوبثنكميىتحاتباثاقتحمارمآاضيأسيل
نعةرابعلزألاناكاذاامفالخب؛لاحملامزلبىتحلزألاىفثداحلا

ثداحلادوجواهيفمسجلادوجونممزليهناف+رمامكةصوصخمةلاح

٠.اهيف

؛اهلبقوالاةكرحنمامهنأ:ةثداحلاتاكرحلاةييلزأىنعمو
هنأنوملسيمهوةفسالفلاىأروهؤرمامكلوألاىلا+ىرخأ

٠ةقلطملاةكرحلاىفمالكلاامناو؛ميدقبةكرحلاتايئزجنمءىشال
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روصتيالف:ىئزجلانمضىفالاقلطمللدوجوالهنأباوجلا

٠تايئزجلانملكثودحعمقلطملاموق

ماسجألاىهانتمدعمزل«زيحىفمسجلكناكولهنأ:عبارلا

نمرهاظلاحطسلانمسامملاىواحلانمنطابلاحطسلاوهزيحلانأل

نم؛هلدبالمسجلكومسجلابلبهسفنبموقيالحطسلاو؛ىوحملا

٠ماسجألاىهانتمدعمزليف«زيح

هلغشبىذلامهوتملاغارفلاوهنيملكتملادنعزيحلانأ:باوجلاو

رهامكاهيهانتىلععطاقلاليلدلاماقدقوهداعبأهيفذفنتومسجلا

٠0ىتأيسامكو

نأاهلجازمالىتلإتابكرملاىف:ةفسالفلالاق:ثلاثلادصقملا

وهونيطاتخمةيكاموةيئاوهاما«ءازجأوجلاىلادعصيسمشلارح

رصحتيالوفيعضهدوعصو(ناخدلاوهوةيضرأوةيرانماوراخبلا

.بلغألاىفنادعاصتيورانلابقرتحملانمعفترملادوسألامسجلاف

لقنافراخبلاامآ«ةيولعلاراثآلاعيمجنوكتتاهنمو«نيجزرتمم

؛فرصلاءاوهلاىقبوةيئاوهلاىلااهبلقوةيكاملاللخءاوهلاىفرحلادتشاو

هددعةيررهمزلاةقبطلاىلاراخبلالْصوناف؛كلذكرمألانكيملناو

ملدومجالبامأ«.ةيئالاءازجألاهنمترطاقتواباحسراصفةدوربب

لبقدومجلاناكنافدتسشانادومجممامأورطملاوهودربلادتشي

ريدتسيامناودربلاوهف.عامتجالادعبناكناو؛جلثلاوهفعامتجالا

يثكلاامأفةيريرهمزلاىلالصيملناوءاوهللةقراحلاةعيرسلاةكرحلاب
٠بابضلارهفدقعتدالدقو«ارطاماياحسدقعنيدقفهنم
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وهودومجالبامالزنيف؛ليللادربفئاكتيدقف:هنمليلقلاامأو
؛رطملاىلاجلثلاةبسنكلكلاىلاهتبسنو؛ميقصلاوهوهعموألكلا

دنعوأهعبطبهدوعصىفامأهقرخيفباحسلاطلاخياميرفناخدلاامآو

وهتومهاياهتكاصموهلةقرخنمثدحيف؛دربلابهفثاكتلهطوه
ةديدشلاةكرحلانملصاحلانيخستلاةوقبناخدلالعتشيدقودعولا

ىتحءىفطنيالةفيثكو(قربلاوهواعيرسءىفطنيهفيطلف«ةكاصملاو

ناخدلاناو«ادجاظيلغافسكناكاعبرو«ةقعاصلاوهوضرألاىلالصي
نماهبىذاحيو«ًافطتىتلاةعمشلاكقرتحتفرانلاةروكىلالصيدق
كلذىفتعقوىتلاةيرانلالصتتوةيناقوفلاىلالماولالعتشيف«ةعمش
راسصناخدلانمفطلامغفراتلاهذهبلعتشيف«ةينالفسلابناخدلا
.باهشلاودوضقنيبكركهناكىريف؛ةعرسبرانلا»هيفتدفنوالعتشم

الالصتممادو؛لاعتشاريغنمامتاقلعترانلاهبقلعتهنمفثكامو

تاوذوىرابنلاوبانذألاو«تاباوذلاوهواروهشوامايأىفطني

تامالعوجلاىفثدحيفامات؛اقلعترانلاهبقلعتهنمظلغامونورقلا
تاءاوذلافقتدقو+هتدشلدوسيفةداملاظلغبسحب؛رمحوءادوس

نأكىريفاهاياةعباشمهعمكلفلااهريديف«بكركبسحباهوحنو
+رثكأوأانرقوأاينذوأةباوذبكوكلاكلذ

ضرأللبلقنااذارانلاةروكىلالصاولاناخدللماسقألاهذهو

هرحرسكنيدقناخدلاف:لوقتاضيآوقيرحلاىمستو؛اهيلعامتقرتحا

ضرألاىلااهعبطبمجرتف«ةيريرهمزلابةيرانلا'ةروكلاىلالوصولادنع
ىلعاعوجركلذبديزيومجريفراثلاةروكمداصيودعصيفرسكنيالأ

كلذلو؛حيرلاوهوىوهلاجومتيفنيردقتلاىلعو؛ةفلتخمتاهجىلع
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دقفقيرطلااذهبثدحتامكحيرلاو«ةيناقوفحيرلاىدابترثكأناك

اذكهو«عواطيفهزواجياممفادتيفءاوهلاككاحتينأب«اضيأثدحت
ءازجألاعفادتفةعفدةيهجلاةفلتخمحايرثدحتدقو«ءاوهلاجومتيف

عباوزلاىهواهسسسفتىلعةيوتلماهنأكةعفترماهنيبطغضتفةيضرألا
ةلبقمةيبشرةيطرءازجأوجلاىفثدحتدقفلوقتاضيأو«راصعألاو

نمسكعنيف؛هءاروامبجحيالقيقرميغبءازجألاكلتطيحتةرئادك
ءو-ضءازجألاىفىريفرعقلاىلااهتلاقصلرصبلاءوضءازجألاكلت

ىدأادجرغصاذا«رصبلاعاعشهنمسكنملاليقصلاناف؛هلكشنود
ءازجألاكلتو«ةريغصلاةآرملاىفطيطختلاولكشلانودنوللاوءوضلا

دنعدلوتتامرثكأو«ةلاهلاىمستوةرثادلاةكبهىلعراغصايارمةيشرلا
ةهجنمناووحصلاىلعتلدتاهجلانمتقرحنتانافحيرلامدع

٠ةهجلا»كلتنمحيرىلعتلد

قفتاناو؛رطملاىلعتلدتلطبىتحباحسلاتحتنمناو

ةلامهتحتةلاهكلانهتثدحاىرخألاتحتامهادح“نيتباحسدوجو

٠برقأاهنألةيناتحتلامظعتو

ةلاهنأملعأواضيأو«اعمتالاهعيسىأرهنأمهضعبمعزو

بحسلاللحتسمشإلانأل«ادجةدرابمضلابةوافطلاىمستسمشلا

ةئيهىلعةيشرلاءازجألانمهانركذىذلالثمثدحيدقوةقيقرلا

بسحبهناولأفلتختوحزقسوقوهو؛سمشلاةهجفالخىفةرادتسالا
لابخلانماهءاروامناولأبسحبو؛اهناولأىفباحسلاناولآفالتخا
٠ةئيثكلامارجألانمءوضلااهنمسكشنيامناولأو
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؛اهماسمنمليلقلاجرخبضرألاىفنقتحملاراخبلا:لوقناضيأو

٠اهنمجرخبفءامضرألانطابىفىذلادربلاةنوعمبريثكلابلقتيو

لصحيفاريثكراخيبلاناكاذاةلايسلانوبيعلااهنمو:دضعلالاق

راخبلانافءالحلاعانتماةرورضىقابلابذجيضئكافلا؛ناكددملادعبددملا

باقتفهماقمموقيامهناكمىلابذجنينأبحوأضئافوءامبلقناىذلا

.رخآأزجهنمءزجلكعيتتسي|ذكهو4ضبفيوءاماضيأوه

ةوقلاةصقانةرخبأنمةدلوتقمرابآلاوانقلاهايمو:رخفلالاق

غفدنيا!ذفنمتفداصاههجونعضرألالتقكليزأاذافضرألاقشتنأىلع

ةلعللعجناوريمملاوهفليسمكانهلصحيملناف«ةيكرحىندأبهيلا

ءاموةدكارلاىلاةلايسللانويعلاةيسنكرايالاىلا«ةانقلاوهفلصح

هجوىلاتعفدنانأاهقوقنمتغلبةرخبأنمثدحيةدكارلانويعلا

٠اهقباساهيلاتدرطينأاهتوقواهداومةرثكنمغلبتملنكلوضرألا

رخفلانافءالخلاعانتمابليلعتلانمدضعلاهركذامىفاني:وهو

٠اهتلقبدوكرلاوقوفىلاعافدناللةيضتقملاةرخبألاةرثكبناليسلاللعي

امهيفءاملاعوبنلبيسةدكارلانويعلاورابآلانمحزنلانأملعاو
كانحزناذاف«روهظلانعةرخبألاركاسمنميرهاظلاضرألالقثنأل

٠.جراخىلاتعفدناوةرخمألا

اذا"ضرألاقمعقف4-قرفتمةنكئامءازجأنمةدلوتمهايملالهمث

:إ :دسملالاقمهلنالوقءامبلقنملاىراخبلاءاوهلاقوأثعمتج
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نويعلاءامنألتاونقلاولوألانأالاانكممناكناوىناثلاو

٠راطمألاوجولثلاةدايزبديزترابآلاوتاونقلاو

ناديزيونارثكيدقضرألاىفناذللاناخدلاوراخبلافلوقناضيأو

امهتكرحياهنالزنيف«ةفئاكتماهماسمتناكاذا«ةوقباهنمجورخلاقف

ةلزلزنكتمملةحوتفماهماسمتناكوالخاذاىلزالزلانوكتتكلذنمو

٠ةوخرلاضرألاىفلازلزلالتقفكلذلو

فالتخااولاحاف؛راتخملارداقلامهيفنلةفسالفلا.داقتعاهلكاذهو

اهروصملااهراثآفالتخاواهداومقفدادعتساىلاروصلابماسجألا

كالفألاتاكحىلاكلذلكاولابحأو؛ةفلاختملااهتجزمأوةنيابتملا

٠اهعاضوأو

نماهيفلسصحياميما..جأللفالتخالاضرعيامناو+رمامىلع

:ماظنلاىوسهنلعاوعمجادنعاماذه«راتخملارداقملالعفيضارعألا

نوكتفةقشحلابةافلطتخمىهوضارعالاسفنماسجألالعجيهئاف

٠كلذكماسجالا

ملاعلااذهلالئاممرخآملاعدوجونوملكتملازوج:عبارلادصقلملا

:ىلاعتهلوقبةراشالاهيلاو«ماكحألاىفةكراشمةلثامتملارومألانأل
»مهلثمقلخبنأىلعرداقبضرألاوتاومسلاقلخىذلاسيلوألا

ءةببألا



حطابسلاهبطيحيامىنعأملاعلااذهريغملاعالءامكحلالاقو

.هجوأأةثالثلتاهجلاددحم

ةهجىفددحملانمبناجىفناكلرخآملاعهجراخدجوول:لوألا

وهامكهبالاهيفهعوتوروصتيلهلبقتددحتدقةهجلانوكتفهنم

١٠فهمقاولا

؛ددحملابلفسلاوولعلاىتهجديدحتبناهربلابتبثيىذلانأباوجلا
ريغتاهجانهاهنوكينأزوجيالملوالفهبتاهجلاعيمجديدحتامأو
ىفاذهعوقوزوجريف«ددحملاكلذبالرخآددحمبتددحتنيتهجلانيتاه

٠+ليلدهيلعمقيملنيتاهىفةددحتملاتاهجلارصحنافاهنمةهج

نيتروك.اعمناكءاوسءالخًاهنيبناكرخآملاعدجوول:ىناثلا
روصتتملاضيأايروكرخألاناكنافىروكملاعلااذهنألكلذو«الوأ

(المآايقالتءاوس«ءالخامهنيبعقينأديالفةطقنبالإامهنيبةاقالملا

ةروكبسبلاملةروكلاةاقالمنأل؛اضيأءالخأعقوايروكنكيملناو

.ةجرفعمالانوكيال

نأزاوجلكلذملسنالانأ؛ءالخلاعانتماميلستدعبباوجلاو

٠ىتلام؛امهنيبامالمي

نمنيريودتناملاعلانوكيدق:انلقلاعربتمنملادنسركذاندرآولو

اميرو؛اهيلعديزتوأاهيرطقاهتحنىواسيةميظعةروكنخثىفنيزوك

(ذدحملانممظعأاهنمةدحاولكتاروكلانمافولأةروكلاكلتنمضتت

٠١كلذْقداعتشساالومرصانعلاوُكالفألانماهيفامي
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نماهيفامبسمشلاىلثممنممظعأخيرملاريودت:اولاقمهناف
زوجيالملفكلذزاجاذاو+تارمثالثةعبرألارصانعلاوةثالثلاكالفألا

يصانعخيرملارئاودفوجىفسيلهنأمكلنبأنموهنممظعأوهاميف

مف21هدنعاملةلئاممتايئرمو .اهيفهلةفلاخموأةقشحل

نوكيفةيعيبطزايحآاهلءرصانعهيفناكلرخآملاعدجوول:ثلاثلا
٠لطابوهونايعيبطنازيحالثمءاملاكدحاورصنعل

ةروصلاقفامهيواستعنمىنعمبامهرصانعىواستعنم:باوجلاو

َقامهيراتكارتشاو6تافصلاوراثآلاْقةكراشتمتناكناوةيعونلا

الفةيعونلاةروملاىفكارتشالاانملسنكلوالثمقارشالاوقارحالا

؛امهتقيقحىفةلخادلاىلويهلاىففالتخالازاوجلةقيقحاهلثامتملسن

ىأ+امهدحأىفهدوجونوكينأزوجيالملفاضيألثامتلاانملسنكلو

٠ىعيبطريغنيزيحلادحأىفهلوصح

٠دصاقمهيفوسفنلاثحابمىف:عبارلادصرملا

نألاهعياوتوةداملانعةدرجمهيكلفلاسوفنلاءامكحلا:لاقلوألا

+ةدرجمسوفناهلفةيداراكالفألاتاكرح

ماسقأنأل«ةيداراوأةيرسقوأةيعببطامااهنالف:لوألاامأ

ةيعيبطاهنوكا!مأ«نالطابنالوألاوةثالثلاىفةرصحتمةيتاذلاةكرحلا

كردتلاناكولف«كورتموبولطموهفاهيفعضولكةيرودلاةكرحلانآلف

ايولطمصوصقخملاعضولاناكلاهيلاادنتسموةعيبطلاىضتقمبىرودلا

.لاحمهنأوعبطلاباكورتمو6عبطلاب



0177 -

؛هكرتيمثاعضوبلطي؛ةريدتسملاةكرحبكرحتملانألدجودقو

نوكيالهكرتونيعملاءىشلابلطنألةدارالادقافنمروصتيالهلثمو

ةيرسقاهنوكامأو«ةدارالاوروعشلاىلعةفوقوملاضارعألافالتخابالإ

الىعيبطلاليملاميدعنألكلذوعبطلافالخبنوكيامنارسقلانلف
كالفألاكرحتناكىلفاضيأورسقالفعبطالانهاهو«ارسقكرحتي
اهتاكرحهباشتبجوف؛رساقلاةقفاومىلع.ناكلرسقلابةرادتسالاىلع
٠باطقألاو.قطانملاىفاهقفاوتوٌوطبلاوةعرسلاوةفخلاىف

تدهشامكاهتاكرحنكلضعبلاهضعبنمالاةيرسقكانهروبصتيالذا

٠ةقفاوتمالوةهباشتمتسيلراصبألاهب

سوفناهلتناكةيدارااهتاكرحتناكاذاهنأوهو:ىناثلاامأو

نمضحمليختنعهئشانتسيلاهتاكرحبةلصتملااهتدارانالف«ةدرجم

ىلعةيكلفلاتاكرحلاماودعنتمأالاو+ةيئزجارومأكردتةينامسجدوق

؛ةعرسلاىفالوةهجلاىفالريغتبالوفلتخيال«ادبأوالزأادحاوماظن

فلتختةيئزجلاتاكاردالاىلاةدنتسملاةيناويحلاتاكرحلانأىرتالآ
ةدحاوةريتوىلع«ةيدمرسلاةكرحلااهيلعبترتملااهتدارابعطقنتو

٠ةيهانتمريغرومأهيفجردني؛ىلكقلعتنعةئشان

ةيناسسنالاسوفنلاىفىتايسسامل:درجمىلكلاقلعتلالحمو

1+هناهريب

؛ةيعيبطتسيلاهنأملسنال:لاقينأليلدلااذهىلعضارتعالاو

نأزاوجلعبطلاب«هنعابورهمعبطلاببولطملانوككلذنممزليهنأو

٠نيعمعضولوصحالةكرحلاسفنةيعيبطلاةكرحلاىفبولطملانوكي
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لباهتاذلبلطتالفءىشىلاىدأتلاىهةكرحلاةقيقح:لقناف

ء٠اهريغل

زاجف؛نيناكمىفنينآىفرهوجلانوكنعةرابعاندنعةكرحلاانلق

ملسنالنكل؛ةيعيبطتسيلةيكلفلاتاكرحلانأانملساهتاذلةيولطماهنوك

٠ةيرسقتسيلاهنأ

ليمهيفسيلامنأىنعمبعبطلافالخىلعرسقلانأب:لوقلاو
نوكمدعنممزليسيلهنأىلع6عونممةدرسقةكرحليقيلىعيبط

هذهفالخب؛ىعيبطليماهلنوكينأةيعيبطةريدتسملااهتاكرح
٠ةسكرحلا

مزليىتح كالفألاىفرصحتمكانهرساقلانأاضيأملسنالو

4كرحنوكت«ضعبىفاهضعبنمةلصاحلاةكرحلا:لوقنلبهباشتلا

ةلاحىلعمظتنيالليختلانأملسنالنكلهانملس«ةيرسقالةيضرع

ض٠ادهرسموديالو

الوفلتخيالف؛انليختفالخكلفلاليختنوكينأزوجيالمل

تاكرحبةقلعتمةيهانتمريغدارفأبقاعتباديأوالزأرمتسيلبعطقني

ةدشوةدعوةدمةيهانتمةينامسجلاىوقلاليقناف«ةلثامتمةقفاوتمريغ

مكيلعرذعتلكلذحصول:انلق؛ىهانتتالىتلاتاكرحلااهيلادنتستالف
نأملسنالنكلهانملس«ةيكلفلاماسجالاىفةعبطنملاسوفتلاتابثا

..هناهربىلعملكتنسودرجملقعتلالحم

٠ةقطانءايحأاهنآوةدرجمسوفنكالفالاناب:لوقلاىلعناعيرفت



م١/8

سوفنلاةيسنكاهيلااهتيسنىأ«ةيلقعلاةوقلاعماهلهنأ:لوألا

4يئزجلاتاكرحللاءدبماهتاليختبىهةينامسجىوق«انيلاةقطانلا
ناف«ةيكزجلاعوقولادبمهنوكلحلصيالىلكلاقلعتلافاهنعةرداصلا
عوقولابضعبلاصيمختلادبمحلصيالفءاوستايئزجلاىلاهتبسن

ءىزجكاردانمةعرفتمةيئزجةدارانمهعوقوىفدباللبضعبلانود
؛انيفلايخلاككالفالاىفىوقلاهذهو؛ةينامسجىوقنيبالاروصتيال
٠ةعبطنماسوفنىعستوةطيسباهنوكلاهئازجأممجىفةرثاساهنأالا

نأل؛بضغالوةوهشالورهاظسحكالفأللسيل:ىناثلا

نعةروصلاظفحامهبدوصقملارضلاعفدوعفنلابلجلاهيلاجايتحالا
داسفلاونوكلاوماكتلالاوقرُحلاعانتمالكلذلقتالاهروصو«داسفلا

التقلخامناىوقلاكلتنأملسنالذاةعونمماهلكتامدقملاو«اهيلع
اضيأعفدلاوعفنلاراصحتالومسجللالامكةقولخماهنوكزاوجل«ركذ

الكلفلاةروصنأملسنالفملسنئلو«داسفلانعةروصلاظفحىف

٠لوخدمهيلعهبلدتسااموهلبقت

تسيلاهنأىنعمبةدرجمةيناسنالاسوفنلانأىق:ىناثلادصقملا

؛ةيسحةراشالبقتالىهلبامسجالو«ةداملاىفلاحةينامسجةوق
ةفسالفلابهذماذه«فرصتلاورييدتلاقلعتندبلاباهقلعتامناو

ىلازغلا:نمسملانمكلذىفمهقفاوو؛نيرخآتملاونيمدقتملانمةروهشملا

٠ةيفوصلانمعمجورمامكبغارلاو

٠قالطالاىلعتادرجملاىفنىلعءانبروهمجلاهيفمهفلاخو

٠هدوجوباولاقامىلعءامكحلاجتحا
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ةدرجمنوكتف«لعفلابهلةكرحالىذلاطيسسبلالقعتاهنأ:لوألا

تناكةيهانتمةرثكلانأللعفلابطئاسبلانمايكرمىنعملاكلذناكالاو

دعبلكلالقعتواهآدبماهنأل«لعفلابةدحولااهيفبجيةيهانتمريغوأ

هلقعتنافهنكلابالوقعملكلاناكاذااذهلاقيال«ةرورضلابهئازجألقعت

هجولاكلذىفانمالكلوقنانأل«هئازجأنمءىشلقعتمزلبالامهجوب

٠.لعفلابدحاواهنملكطكاسبهلناكالاو6كلذفاطيسيناكنافلوقعملإ

لحمنالف؛ةدرجمتناكطيسبلاتلقعتاذاهنأوهو:ىناثلاامأو

ةلاصألاحلانألهيفعضواذاىنعأ؛اينامسجوأامسجناكولطيسبلا

نأل؛هيفلاحلاماسقنابجويلحملاماسقناو«امسقنمناكاعبتوأ

ىذلالاحلاماسقناىنعاهنأونيآزجلاىفلاحلاريغهيأزجدحأىفلاحلا

٠همولعململعلاةقباطمبوجولمولعلاىفةطاسملاقانيملعلاوه

٠لوقعملالحمسفنلانأىلعىنيمهنأبهنعبيجأو

؛عوذمموهوةلقاعلاةوقلاىفةروصلالوصحنعةرابع:لقعتلانألا

4ملاعلادنعهتنراقمبمولعملاوملاعلانيبلثعتدرجماندنعملعلاناف

ناو6هيفلاحدوجومرمألملاعلاهيفصتاىرامتعارمأقلعتلاكلذو

َروسصلالحمذكنيحىفنلاف6مولعمل١ةروصلوصحيملعلانأملس

ىذوةروسصلانيبةقباطملامزلاتالوهتاذلالهتلقعتىذلاطيسسلا

٠ةطيسبطيسبلاةروصنوكتالدقفهوجولاعيمجنمةروصلا

وأناتيلقعناتروصىجراخلاطيسبلانوكينأزوجي:اولاقمهناف.

'١جنيدلاملاعم--4م)
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نأملسنالف«ةطيسبنوكتنأبجيطيسبلاةروصملسناو.رثكأ

لاحلانأملسنالفملسناو«ءزجلاىفنىلعءانبمسقنمعضوىذلك

+«ءطسلاكةنبةنملاىف

مسقنيالهنأعمتاهجلاعيمجىفمسقنملامسجلاىفمكدنعلاحلا

ةطقنلاكو«ضرعلاىفهماسقنامدعممحطسلاىفلاحلاطخلاكو؛قمعلاىف

وهو+اينايرسلولحملاناكاذالاحلاماسقنامزليامناةلمجلابو

هنأولعفلابالوقلابمسقنمهنآملسناو4عونممهددصبنحناميف

ناف«ةطاسبةهجريغهماسقناةهجنوكتنأزاوجل«ةطاسبلاقانيال

اطيسبهنوكممىهانتيالامىلا«ةوقلابمسقنيمكدنعطيسبلامسجلا
ةافانمالوىلعفماسقناهيفسيلق؛ةققحتملصافمهيفسيلذا«لعفلاب

٠ناترياغتمناتهجامهنأل«لعفلاوةوقلاىتهجنمهمدعوماسقتالانيب

نمرماممباوجلاو؛طيسبهنأودوجولالقعتاهنأ:ىناثلا
٠.عونمملا

٠ادرجمنوكيفىلكلالثعتاهنأ:ثلاثلا

ةيلبسوةيباجيااماكحأتايلكلانيبمكحتاهنألرهاظف:لوألاامأ
.اهقلعتنماهلديبالف

ىلكلاىنعملاناكعضوتاذتناكاذاسفنلانالف:ىناثلاامو
وةمدعامضولاىذَّقلاحلانأو(نيعمعضوىدذقالاح
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نيريثكلاقباطملاحلاكلذنوكيالفلحملنيتباثنيعمعضوو«صوصخم
:رادقملاكلذهلالالااقباطمنوكياللبمضولاو«رادقلابنيفلتخم

٠فه٠ايلكذكنيحنوكيالفعضولاو

.دوجولاىلعهكانتبالهللحمىلكلالقاعنأملسنالانأباوجلاو

نأمزليالنيعمعضوولكشو؛رادقمهلاميفلاحلااضيأو«ىنهذلا

٠اينايرسلولحلانوكيالنأزاوجل«اهبافصتمنوكي

فلاخيدقدازي«اريثكهتقباطممدععمانهاهدازيو:دضعلالاق
رادجلاىلعةشوقنملاةروصلاكربكلاورغصلاىفحبشلاهلالحبشلا

لاق؛امهنيبةقباطملادوجوعم؛كرتشلاسحلاىفءامسلاةروصكو

ضرعامعتدرجاذاةروصلانأىه«ةقباطملاىنعمناهقيقحتو:ديسلا

نعاهديرجتبجيهنأىرتالآ«نيريثكلةقباطمتناكلحملاةيعبتباهل
٠لحملابسحباهلضراعلاصخشتلا

ناكولف«داضتلابامهنيبمكحتذانيدضلالقعتاهنأ؛عبارلا

مسجىفالثمضايبلاوداوسلاعامتجامزلاينامسجوأامسجامهكردي
+لاحمهنأو«دحاو

ةقيشحلانافلاخياينألامهنيبداضتالنيدضلاىتروصنأ:باوجلا

نيتروصلاهتوبثنيتقيقحلانيبداضتلاتوبثنممزلياسيلف؛ةيجراخلا

لحمىفناعمتجيالنيدضلانأل«اضيأدرجملاباهمايقزاجاملكلذالولو
ملف«نيدضلاىتروصداضتانملسناو؛ادرجموأناكايدّؤمدحأاو

ءزجلارياغماهقلعتىذلامسجلانمءزجباهتملكموقينأزوجيال

+دحاولحمىفنيداضتملاعامتجامزليالف؛رخآلاهبماقلذلا
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وأ+ندبلاعيمجىفالاحاينامسجانملقاعلاناكول:سماخلا

امألطابىلاتلاو امئادلقعيملىأ؛امكادهلحملقعلهضعبىف

ءامئادالصاحناكهتاذلهروضحهيفىفكناهلحملهلقعتنألفةمزالملا

اًضيألقاعلادنعاهتاذبةرضاحلحمللىتلاةيجراخلاةروصلانأىنعأ

هلقعتجاتحاالاو«امئادهلقعتناكهياهلقعتىفكلذىفكولف«امثاد

*هيفةلصاحهنمةعزتنمىرخأةروصلوصحىلاهل

ناتلثامتمنيتروصلانأل+نيلثملاعامتجاىضتقيهنألالاحمهنأو

؛نادجولابفىلاتلانالطبامأو«امئادلقعتلاكلذلصحيالفةيهاملاىف

بلقلاك؛ةلماعلاةوسقلاوملعلللحمهنأروصتيانيفمسجنمامذا

٠ىرخأهنعلفغيوةراتهلقعيوالا«ندنلاءازجأنمامهريغوغامدلاو

ىفكيالنأزاوجل«اهنايبىفركذامعنميةمزالملاعنم:باوجلاو

ةروصروضحىلااضيأجاتحيالو؛ةيجراخلاهتروصبهرورضحهلقعتىف

ةروصلاروضحبلقعتلانوكنألكلذريغطرشىلعفقوتيلب«ىرخأ
عامتجاهيفىرخأةروصلوصحنأملسنالنكلهانملس؛اندنععونمم

ةروصلاوةيجراخلاةروسصلاتلثامتولنأ«كلذمزليامتاو«نيلثملل

دحاولحمىفامهنيبعامتجالانكل؛امهلثامتانملسعونمموهوةينهذلا
٠اهيفةلاحىرخُألاوةلقاعلللحمامهادحانأأل

ةريثكىهوةقطانلاسفنلادرجتلنيركفملابهاذمةياورىفو:لصف

ض٠ةرشعليقوةعستاهنمروهشملانكل

رهوجىأ؛بلقلاىفآزجتيالءزجهنأ؛ىدنوارلانبال:لوألا

ةدرجمتسبلوطئاسبللاهقلعتنمرماملةمسقنمريغو؛اهتاذباهمايقروهظل
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هنألبلقلاىفوهادرفارهوجنوكتف؛ةنكمملاتادرجملادوجوعانتمال

.ملعلاهيلابسنىذلا

نديلاججةيراسةفيطلماسجأنمءازجأاهنأماظنلل:ىناثلا

قرطتيال«هرخآىلارمعلالوأنمةيقاب«درولاىفدرولاءامنايرس

كلتنمهيفامعطقناندبلانموضععطقاذاىتحلديبتوللحتاهينا

مضنيلضفندبلانمللحتملاولديتملاامئاو«ءاضعالاركاسىلاءازجألا

كشالو؛هرخآىلاهرمعلوأنمقابهنأملعيلكذا«هنعلضفموهيلا

.كلذكسيللدعتملانأ

ءبلقلاىفليقوعافقدلاىفةورقاهنأ:ثااثلا

ىفةيناثلاو+ةيناوبحلاىهواهادحا+ىوقثالثاهنأ:عبارلا

.غامدلاجةثلاثلاوةيتامتلاىهودنكلا

ديزتاناسنالابيكرتْق4لخادةيلصأءازجأاهنأ:سماخلا

ريثكلحنيهبو؛نيملكتملاىققحملوقوهو+لوبذلابصقنتالوومنلاب

٠ىتأيسامكرشنلاورشحلاىركنمهبشنم

رو_همجدنعراتخملارهوصوسمصخللالكبهلااهنأ:سداسلا

٠نيملكتملا

٠افيكوامكةلدعتملاةعبرألاطالخألااهنأ:عباسلا

٠ىعونلاجازملالادتعااهنأ:نماثلا

ةا_-دحلاىوقتهلادتعاوهترثكبذا«لدغملامدلااهنأ:عساتلا

:َسكعلابو
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نديلاف«ةايحلاعطقنتنيعةفرطهعاطقنابذاءاوهلااهنأ:رشاعلا

٠هيفخوفنملاىقرلاةلزنمب

؛ليلدهيلعمقيملهانيورئىذلاكلذنماًئيشنأملعأو:دضعلالاق

٠هيلعليومتللحالصيالهوركذامو

ذا«؛ةثداحةقطانلاسفنلانأىلعنويلملاقفتا:ثلاثلادصقملا

دددتدعيىلاعتهلوقلهدعبثدحت:مهضعبلاقف6هلشوأندملاثودح

سفنلاةضافاءاشنالابدارملاو«رخآاقلخهانآاشنأمث»ندبلاراوطأ

حاورألاهللاقلخ)مالسلاهيلعهلوقلهلبق:مهضعبلاقو«ندبلاىلع

٠ثيدحلا(ماعىفلأبداسجألالبق

اهبديرينأزاوجلفةيآلاامآ«نظلاةلدألاهذهةياغو:دضعلالاق

ثودحالاهفاعتثودحكلذنممزلبامنئاو6نديلايةقلعتمسفنلالعج

نتملاةعوطقمىهو؛ةيآلاهضراعتفدحاوربخهنألفثيدحلاامأواهتاذ

؛نامواقتيفهجونمناحجرلكلف؛سكعلابثيدحلاوةلالدلاةنونظم
+هانركذاماذه

هعبتنمووطسرأهبلاقف«اهثودحىفاوفلتخادقف:ءامكحلاامأو

٠اهمدقباولاقوهليقنمهعنمو

ةددعتمنديلايقلعتلالبقنوكتنأامافتمدقولاهنأموطسرأجتحا

ناكناف4الواهتاوذيامااهزيامتفةزيامتمتناكناف6الأةزبامتم

ىفارصحتماعونةيرشبلاسوفنلانمسفنلكتناكاهمزاولبىأاهتاوذب
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ولذا«لطايهنأوةقيقحلابنيسفنلكفالتخامزليف(دحاولاصخشلا

ناسفنعيمجلانيباميفدجوينأنملقآالفةلثامفماهلكاهنأبلقتمل
كلذوُهفتذدكبامولياقلابناكاهتاوذريغماهزيامتناكناو6نالثامتم

اهتداموهيةفتتكملاضارعألاهلاقبللعمدحاولاعونلادارفأددعتنأ

(هلطينسوخسانتلامزليو؛رخآندببنددلااذهلبقةقلعتمنوكتف«ندملا

تيقبناقلعتلادعيف«ةدحاوتناكلبةزيامتمقاعتلالبقنكتملناو

نأمزابف(ورمعسفناهنيعبىهديزسفننأك«تناكامكاهتدحوىلع

ء.تافصلارئاسوملألاوةذللاوةردقلاوملعلانمسفنلاتافصىفاكرتشي

ّؤزجتلامزلترثكتلبتناكامكقبملناو4ةرورضلطامهنأو

ةدرجمنوكتاق.ةجحورادعمهلاميقالا|دهروصتيالو6ماسقنالاو

ةدحاولاةيوهلاكلت«ماسقنالاوؤزجتلاكلذبتمدعدقفاضيأو«ةيداملب

سوفنلانمبولطملامزليو6ناتكداحناترخآناتيوهتلصحوةميدقلا

+هوجوماهمدقىلعمصخلاجتحاوةثداحناديألابةثلعتملا

ةيدامتناكةكداحسفنلاتناكىلفةدامهلثداحلكنأ:لوألا

ثودحلااهمزلتسىتلاةداملاكلتةمزالملاميلستدعب:انلق«ةدرجمال

.هتاذبسحبادرجمنوكينأزوجيةداملابقلعتملاو«اهبقلعتيواهيف

؛اقافتالطابىلاتلاواضيأةيدبآنكتملةيلزأنكتملول:ىناتثللا

٠.اهدوجولوزبيةثداحتناكاذااهنالفةمزالملاامأ

دحىفوهفثداحلكنأةروكذملاةيضقلاو«عنملاب:باوجلاو

هريغلهمدععنمينأزاوجلهيلعهنايرطهنممزليسبلو؛مدعلللباقهتاذ

٠.أددأ
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ناكةثداحتناكنااهنألكلذو«سوفنلاىهانتمدعمزلي:ثلاثلاو

؛ميدقلاءىدبملانماهناضيقطرشىهىتلانادبألاثودحباهثودح
؛ىهانتتالىتلاةيكلفلاراودالاىلااهدانتسالةيهانتمريغنادبالاو

ىهانتمدعىفةلاحتساالنكل«ةيهانتمريغةيرشبلاسوفنلانوكتف

دعبةيقاباهنإفءسوفنلافالخبةبقاعتماهنأل«راودالاونادبالا

٠قيبطتلابلاحموهوةيهانتمريغةدوجومرومأعامتجامزليف«ةقرافملا

سوفنلاوىعضولاوىعيبطلابيترتلاهعانتماطرش:باوجلاو

٠اهيهانتمدعزوجيفةيترمريغاهنآالاةعمتجمةدوجومتناكناو«ةقطانلا
اطرحالاول

ءىدميملاىلادانتسانمهلديالثداحلكوطسرألاق:هيبنت

سفنلاثودحلفلسلستلاورودللاعفدثداحطرشنمو؛بجاولاميدقلا

اهريدتلدنتسملالباقلاهنألندبلاثودحوهو«طرشضايفلاًاديملانم

مومعةرورضضايفلاًادبملانمسفنهيلعضافندبثدحاذاف؛اهفرصتو
حصنا:لاقثيح«خسانتلالطبآهيو«دعتسملالباقلادوجووضيفلا

ىرخأنسفنهيلعضافوةخسانتمسفنهبقلعتنودبثدحاذافخسانتلا
نوكيف«الامكاهطرشبةرثؤملاةلعلالوصحنمهاتركذاملنآلاتثدح

هسفننأدجيدحاولكنافةرورضلابلطابوهو«ناسفندحاولاندبلل
.ةدحاو

نالطبوسفنلاثودحىفوطسرأهركذامنأملعا:دضعلالاق
ريدقتىلعخسانتلاموزلبسفنلاثودحنيبهنافحيرصنودخسانتلا

حصيامناوسفنلاثودحب خسانتلانالطبنيبمث«هلاطباواهمدق

؛خسانتلالاطباىفلاقيام:كثم؛رخآقيرطبامهدحأآنيبولكلذهل
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سوفنللناديالادادعتسانأو«رخآلاندبلاىفاهلاوحألاهركذتهنأ

سفنهلثدحندبدعتسااملكهناف«ةدحاوةريتوىلعاهؤطوتو

داسفىنعأءايوقفتيدقذأ«ناديالاثودحعمسوفنلاةقرافمفالخب

[_هيفكلهبماعلبقوأ4نافوطلاكةلصأاتسمهةحئاجوأىأرىلعءاوه

.ةعفدوسوفنلا

كلذةداعلافالخبنامزلاكلذىفثدحبملهنأةرورضلابملعيام

ىفلتقفنانويضرأىفبرحعقودقهنأنملقنامك«ناديالانمغلبملا

ثدحبملهنأمولعملانمو:ديسلالاق«نيناجملانمفلأاتكامدحاوموب

سوفنلاكلتاهبقلعتتل«ملاعلابناوجىفددعلااذهبنادبأمويلاكلذىف

مز1خسانتلاةقيرطىلعسوفنلاقلعتناكولف«اهنادبأنعةقرافملا

نيقيرطلانمءىشسيلو«هبقلعتتندبثدحينأىلا«اهضعبليطعت
ىف!_هلاوحلركذتلاموزللملستالذأهيلعليوعتللحلصينيرخآلا

مهضعينعلقندقهنأىلعهبقلعتلاباطورشمهنوكزاوجل«قباسلانديلا

٠لمحلاةروصىفىنوكركذتألىنا:لاقهنأ

؛ىراربلاىفةريبكلاوةريغصلاتاناويحلانادبأددعنأملسنالو
٠ةقرافملاسوفنلاكلتددعىواسيال«روحبلاو

تاضارتعاخسانتلاهبلطبأىذلاكيلذدلالصأىلعو:دضعلالاق

٠كنمركذامىلعلصألانمكلهاندهمامناكنأ+اهفرعت

طرشىفدبالثداحلكنأملسنال:لاقينألثم:ديسلالاق

نأريغنماهتاقوآبثداوحلاصصخبنأهلراتخملالعافلاناف؛ثداح
هانملس«ةمزلتسملاةلعلانعفلختللامزلتسماذهسيلو«غادكانهنوكي
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نوكينأزوجيالملو«ندبلاوهسفنلاثودحطرشنأملسنالنكلا

هيلعضيفينأبجوندبثدحاذاهنأملسنالنكملهانملسهريغطرشهل

٠ةخسنتسمسفنهبقلعتتملذاكلذبجيبامناو«سفن

4سفنلاثودحىلعوطسرأهركذامليلدلالصأيدارآ:لاقبدقو

.خسانتلالاطياىلعهليلدللصأهتاف

؛اهريغيوأتاذلابامازيامتلاةلعنأملسنالانأبهيلعضرتعيف

اهلكسوفنلالثامتملسنالو«ةلعىلاجاتحيالفىمدعرمأزيامتلانأل

زيامتناملسنالواعفتىدحجيبيدداعبتسالاو(اهنمنيسفنلئامتالو

كانهكلرهظدقهنايبىفمدقتامو«لباقلابنوكيامئادحاوعوندارفأ

+نطفلاىلعىفخيالاممكلذريغىلاهداسف

؛ببسىندأبهلاوزلهسيافيعضاقلعتسيلندبلابسفنلاقلعت
نمسفنلاتثكمالاو6هئاكمبمسجلاقلعتك6هلاحبقلعتملاءاقبعم

!-فيأسيلورخآرمأىلاةجاحريغنمةكيشملادرجمبندبلاةقرافم
0
اهتاذف«ةدرجماهنأنمتفرعاملاهلاحمي«ةيداملاروصلاوضارعألا

تالآلابعناصلاٍةلعتك؛نيبنيبطسوتمقلعتموهلبهيفلحتامعةيناغ

قوشعملمقشاعلاقلعتوهليقمثنمو6ةفلتخملاهلاعفآفاهيلاجاتحيىتلا

؛سفنلاهبقلعتتنألاحلاصندبلامأدامعطقنيالفايمالاايليجاقشع

.هتقرافمههركتو4ةمحصلالوطعمهلمثالوهيحتاهنأىرتلآ
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ادبمىفاهناف«هيلعةيسحلاوةيلقعلااهتاذلواهتالامكفقوتلكلذو
ىلعاهنيعتتالآىلاتجاتحاف«اهلكةلضافلاتافصلانعةيلاخاهتلخ

اهلنوكيفةفلتخمتالآتالامككلتنوكتنأىلاو«تالامكلاباستكا

:الثمراصبالاكاصاخالعفتلواحاذاىتح«صاخلعفةلآلكبسحب
رئاسسىفلاحلااذكو«ماتلاراصبالاىلعىوقتفريغلاىلاتتفتلا

٠لاسعفألا

ىلعاهنمءىشاهللصحيملولاعفألاتطلتخال ةلآلاتدحتاولو
ةيلكلاتاكاردالاىلااهنمتلصوتتاساسحالااهلتلصحاذاو؛لامكلا

ةيلقعلااهتاذلىلاتقرتو«ةيضرملاقالخألاومولعلانماهظحتلانو
ريدتلاوفرصتلاهجوىلعندبلأباهقلعتف«ةيسحلاتاذكللاباهتطاحادعب

نمقاعتتامناو+ريشكبىوقألبةوقلاىفقشاعلاقلعتك

نمرسيألاهضفيوجتىفنوكتملاىباسقلاحورلابالوأندبلا

هيلابذجنيرسيألاهبناجىففيوجتهلبلقلاناف؛ةفيطلوءاذغلاراخب
حورلابىمسملاوهراخبلاكلذف«ةطرفملاهترارحبهرخبيفمدلافيطل
لطبيبءاضعالادسناف«سفنللقلعتمهلوآهنوكتفرعوءايطألادنع

ةهجىليامماهلطببالودسلاعضومءارواممةكرحلاوسحلاىوق
حورلاسفنلاديفتوءكلذبدهشتةيبطلاةبرجتلااضيأو غامدلا

حورلاديفتف«ندبلاعيمجىلاحورلاىرستاهيةوققلعتلاةطساوب

هلككلذو؛لبقاميفاهانلصفىتلاىوقلانمهعفنمتياهبةوقوضعلك

ملستولو«ىوقلاتابثاىلاةجاحريغنمءادتباراتخملالعافللاثدنع

٠هرايتخاوهلعفبكلذلكنوكيامنااهباهطابتراوتاببسملاوبابسألاف
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نسماخلادسصقملا

٠دصاقمهيفو؛نيطايشلاونجلاولقعلاىف

الوامسجسيلنكممدوجومهبدارملاو«لقعلاتابثاىف:لوألا
تالآلانعهتيلعافىفنغعتسمهتاذىفدرجمرهوج:وهلبهنماءزج

صنىفدروامكلقعلاىلاعتهللاقلخاملوأ:ءامكحلالاق«ةينامسجلا

لوأ:نيرخآلانيثيدحلانيبوهنببعمجلاهجو:مهضعبلاقو؛ثيدحلا

ثيحنملوألالولعملانأ؛ىرونهللاقلخاملوأو«ملعلاهللاقلخام.
رودصىفةطساوهناثيحنمو«القعىمسيءاديموِهتاذلقعبدرجمهنا

ىفهطسوتثيحنمو+املعىمسي؛مولعلاسوفنوتادوجوملارئاس
لقعلاتايثاىلعاوجتحاو؛ءايبنألاديسرونناك؛ةوينلاراونأةضافا

؛دحاوالاءادتباهنعردصيالفىقيقحدحاوىلاعتهللا:لوألا نيهجوي

مزلا:الوأردصولف«هيكرتلامسجهنعارداصكلذنوكينأعتتميو

ةرورضهيلعةروصلاوىلويهلامدقتلو«ىلوألاةبترملاىفرداصلارودص

؛هئازجأىلعمدقتل؛لوألارداصلاوهناكولفلكلاىلعمدقتمءزجلانأل

دوجولابلقتسيالذا«هيئزجدحألوألارداصلانوكينآاضيأزوجيالو

لقتستالذااسفنالو«هليقدجويفيكفهلحموهىذلارهوجلانود

بجيوهدعباملايبسنوكينأعنتميفاهتلآوهىذلامسجلانودريثأتلاب
٠لقعلاوهلوألارداصلانوكينأنيعتف:الوأردصاميفكلذ

دوجولابلقثسمدحاوىلاعتهنعرداصلوأهصيخلت:دضعلالاق

٠مسجلاىفلوألاديقلاءافتنالكلذكسيللقعلاريغو«ريثأتلاو

+ةروصلاوىلويهلاىف:ىناثلاو
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٠سفنلاىفثلاثلاو

بجاولاوهنوكينأزوجيالالثمكلفلاكمسجللدجوملا:ىناثلا

لكلادجومنوكينأبجيةقيقحلكلادجومنأل«هّؤزجدجوالالاوهتاذل

ةدحاوةبترمىفنيرثألاردصمىلاعتبجاولانوكينأبجيف«هئازجأ

سايقلافصوصخمعضوهلاميفرثؤيامنامسجلاذا؛رخآامسجالو
ةلباقملاوةاذاحملاباماو«رانللنيخستلاكبرقلاوةرواجملاباماهيلا

ضيفننأبجو«رخآامسجمسجلادجوأولف؛سمشللةيثايضالاك

عضوهلآةلويهللناكلهالويهىلعهتروصتضافولوهالويهىلعهتروص

ىهىتل!ةروصلانمدافتسمىلويهلاعضونأللاحمهناوةروصلالبق

!سفنالوتاهجلاىفةدتمماهسفندحىفاهنوكل«تاذلابعضوتاذ

؛ةينامسجتالآبالارثؤتالسفنلاناف«هيلعاهرسأباهتافرصتفقوتل
دحأالوهايااهداجياروصتيفيكفمسجلاىلعارخأتماهريثأتنوكيف
مدعلهانلطبأدقو«رخآللةلعمسجللدجوملاءزجلاكلذناكلالاو؛هكزج

اًضرعالورخآللةدجومةلعهنوكروصتيالفرخآلانوددوجولابهلالقتسا
٠بولطملاوهولقعلااذامسجللدجوملاف«دوجولاىفهنعهرخأتل

الاهنعردصيالدحاولانأميلستىلعءانب:ضارتعالاو

وهرداصلوأنوكينأزوجيالملف«لوألاهجولاىلع.امأ+دحاولا
ردصيةتطساوبوءادتبابجاولاىلعهيئزجدحأردصينأبمسجلا

اهنوكنممزليسيلو«ىلويهلاةلعلءزجةروصلانأباوحرصدقو«رخآلا
اهنعةصخشتماهدوجوىفةينغاهنوك«ىلويهلانعيثأتلاةيلخدمىفةينغ
نممزليالواسفنلوألارداصلانوكينآزوجيالملفكلذملسناو
كلذىلعاقلطمهداجيافقوتهباهقلعتىلعندبلاىفاهفرصتفقوت
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ريبدتلاوفرصتللًاشنموهقلعتالبمسجلادجوينأزوجيف«قلعتلا
٠هماعنالوكلذريغرداصلانوكينأ«زوجيالملفملسناو

مسبجللدجوملانوكينأزوجيالملف:ىناثلاهجولاىلعامأو

عونممهيلاسايقلابعضوهلاميفمسجلاىتؤيامنامكلوق«امسج
مومعلاديفيال«سمشلاورانلاىفرمامكةيرجتلاليي.ىلعءارقتسالاو

مثالوأهدجوتاسفندجوملانوكيدقنكلهانملسصقانءارقتساهنأل

ءادتباهيئزجدحأدجوينآببجاولاوهنوكيدقنكل؛هانملسهبقلعتت
*رمامكرخآلاءزجلاةطسوتب

تبثاذا:اولاق«مهيأرىلعتادوجوملابيترتقى:ىناثلادصقملا

هبوجوو6هسفنىفهدوجو«ةثالثتارابتعاهلفلقعلوألارداصلانأ

ردصيهدوجورابتعايف؛رثأرابتعالكبهنعردصيفهتاذلهناكساو«ريغلاب

و-»مسجهناكدارابتعابوسفنريعلابهبوجورابتعابو«لقعهنع

روكذملاهجولانعهنعاهرودصنا:اولاقامناو«شرعلاوهولوألاكلفلا

لقعلانعردصيكلذكو؛سخالاىلاسخألاوفرشألاىلافرشألادانسا

ىسركلاوهوناثكلفوةيناثسفنوثلاثلقعشرعللبوسنملاىناثلا

ةبترمىفوهىذلارشاعلالقعلاىلااذكهو؛تباوثلاكلفوهىذلا
مهدنعلاعفلالقعلاىمسيورمقلاكلفىنعأ«اطوبهكالفألانمعساتلا

ضارعألاوسوفنلاوروصملاضيفملاىلفسلاملاعلاىلويهىفرثؤملا

نماهللصحيامبيسباهنمتايكرملاىلعوةطيسبلارصانعلاىلع

اهعاضوأوةبيكوكلاتالاصتالاو؛تاكرحلانعتابيسملاتادادعتسالا

ىوسمهنمدحاولكبوسنملامهدنعةرشعلالوقعلاىهتاروكذملاف
٠ةعستىهوةيكلفلاسوفنلاوكالفألانمكلفىلا:لوألا
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ةيدوجوتناكناتارابتعالاهذه:لاقينأمهيلعضارتعالاو

هنعردصيالدحاولامهلوقلطيالاو«ةددعتمرداصمنماهلدبالف

ريصتنأعنتمأةيراتتعاتناكناو6مهليلدلصأذتنيحلطيفدحاولاالا

اءزجتسيلاهنآبباجيدقو:ديسلالاقةيدوجولارومألاردصباءزج

ايرايتعاارمأنوكيدقطرشلاو«طرشلاوريثأتللطرشىهلبرثؤملانم

لوألاًادصمللةضراع:تافاضالاوبولسلانمتارايتعالاهذهلثمنكل

مهبهذملفانمكلذو«لوألالولعملاكةددعتمرومألاردصماهيسحبزوجيف

ىلافرشألادانساثيدحوتادوجوملابيكرتقفمهمالكهيلعاونيىذلا

نماثلاكلفلادانساوةيملعلابلاطملاىفهيلاتفتلبال«ىئاطخفرشألا

ةهجىلاىمحتالةريثكةرثكتملاريداقملاةفلتخملابكاوكلانمهيفامعم

.لقعلاقفةدحاو

ضارعألاوروصلادانساكلذكوء«ادجلكشمهومعزامك:ىناثلا

لكشملاعفلالقعلاىلارصحلاىلعةتئافلااهترثكعماذهانملاعىفىتلا

ىفهيلعاودمتعاامفعضفصنملاىلعىفخيالهتافةلمجلابو«اضيأ

ةراتفاوطيخمهنأ:صخلملانعالقانديسلالاق«ىلاعلابلطملااذه

هناكماو«هلقعتلةلعهولعجو؛هدوجو+نيتهجلوألالقعلاىفاوربتعا

ةلعهناكمادوجولهلقعتامهلدياوريتعانممهنمو«كلفلاهلعهولعجو

4الرهانررقامكهجوأةثالثنمةرثكهيفاوريثعاةراتو6كلفولقتعت

ىلويهلةلعهتاكماولعجوريغلاكلذبهملعاودازف«هجوأةعبرأنمةراتو
ماظنكاردا:نعةرايعلوقعلانأرهظفلاقهتروصلهلعهملعوكلفلا

٠رمألاسفنىفهيلعىهامىلعتادوجوملا

:ةعبسىهولوقعلاماكحأىف:ثااثلادصقملا

٠ةدامىعدتسيثودحلانأنممدقتاملةثداحتسيلاهنا:لوألا
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ةداملاكرتنعةرايعكاذذا«ةدسافالوةيفاكتسيلاهنأ:ىناثلا

نيتهجىلعلمتشملابكرملاىفالاروصتيالف«ىرخأةروصاهيلوةروص

لوقعلانوكتالفلعفولوبقاتهجهيفنوكيالفطيسبلاامآو؛لعفولوبق

+ةيدبألابةدسافاهتطاسبل

هتيهامبهصخشتذا«هصخشىفرصحنملقعلكعون:ثلاثلا

٠رمامكاهفنتكياموةداملابناكالاو

لعفلابلصاحوهفاهلنكميامىأ«اهتالامكلةعماجاهتاذ:عبارلا

ىعدتسيثودحلانأنمتفرعاملنكممريغوهفاهلالصاحسيلامو«امئاد

ىدامىفالاروصتيالفةيدمرسةيرودةكرحباهدادعتساددجتيةدام

٠ةينامزريغةرجملوقعلاونامزلابسحب

نعةدرجملاةيهاملاروضحلقعتلاذا«اهتاوذلةلقاعاهنا:سماخلا

ةرضاحاهتيهامنأكشالو؛هتاذبمئاقلادرجملادنعةببرغلاىشاوغلا

ةرياغملاريغوةرياغملاةيهاملاروضحنممعأةيهاملاروضحناف.اهتاوذل
.رظنهيفو:ديسلالاق«روضحلاققحتىففاكىرابتعالارياغتلاو

ناف؛ساوحلاىفامكةرياغملاةيهاملاروضحلقعتلا:نوكينأ:زاوجل

:لوسصعبالةساحلادنعةرياغمةرونصلوصحبنوكيامناساسحالا

٠لطابوهوةيجراخلااهروصلةكردمساوحلاتناكالاو<اقلطمةروص

ةزيمتمهتاذنألذرجملكاذكو«تايلكلالقعتاهنا:سداسلا

ةيهامب.لقعتلانع.ةعناملاةيداملا.بئاوشلاوةيهام.نعةيبرغلاقئثالعلانع
نمكلذناكلقعتملناف«ةلوقعمريصتىتحهبلمعيلمعىلاجاتحتال

لكف؟لقاعلاةهح نكمياملقو؛لقعينأنكميهسفندحفرهفدرجمأ
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ىفداضتلهنأةرورضلابملعنذا«هريغعملقعينأنكميفلقعينأ
تالوقعملارئاسنمدحاولكعملقعينأنكميلوقعملكف«تاقلعتلا

ةماعلارومألابهيلعمكحلاةحصنعكفنيالهنافلقعياملكف«اضيأو

امهلقعتىعدتسينيكيشنيبمكحلاو«امهريغو«ناكمالاو«ةدحولاك

نأنكميفذئنيحو«ةلمجلاىفهريغعملقعينأنكميلوقعملكف«اعم

لوصحنعةرابعلقعتلانأل«لقعلاىفةدرجملاةيهاملاودرجملانراقتي
نيلصاحاعماناكهريغةيهامعمدرجملالقملانافلقاعلاىفلوقعملاةيهام

ةيهامنراقتنأنكمأاذاو«هيفرخآللانراقماميهنملكنوكيف«لقعلاىف

ناكءاوسىأ«اقلطماهنراقتنآاضيآنكمألقعلاىفدرجملاةيهامريغلا

لقعلاىفدرجملاةيهامنوكذاجراخلاىفوألقعلاىفادوجومدرجملا

اهتحصوةنراقملااطرشناكولهنلاهتحصو«اقلطمةنراقمللاطربشسيل

ةطورشمةنراقملاقلطمنمصخآأوهىذلالقعتلادرجملاةنراقمناكل

؛هبطورشملاهلهتنراقمريغوهىذلالقعلاىفدرجملاةيهامنوكباضيأ

ةيهامنوكنألرودلامزليةنراقمللاطرشلقعلاىفدرحملانكيملأذاو

نوكنكيملاذاو«هبطورشملاهلهتنراقمنيعوه«لقعلاىفدرجملا

«امهنيبةنراقملاتزاجريغلاةيهامنيبوهنيبةنراقمللاطرشلتعلاىفدرجملا

ةيلكلاةيهاملاةنراقمتزاجاذاوجراخلاىفادوجومدرجملاناكاذا

جراخلاىفةدوجوماهنوكلاحدرجملاةيهامىنعأ؛اهاياريغللىتلاةدرجملا

٠درجملاةيلكلاةيهاملالقعتنكمأ

ىفهلةيهاملاكلتةنراقمالاةيلكلاةيهامللهلقعتالىنعمالذا
املامئادلقعلابهللصاحوهف؛هلنكمموهاملكوجراخلادوجولا

٠بولطملاوهولعفلابتايلكلانمهرياغياملكللقاعوهاذاف«تفرع

(١جنيدلاملاعم-١٠م)
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(الوقعمنوكينأحصيدرجملانأمالكلالوصحمو:ديسلالاق

هرياغياممدحاولكعملقعينأحصياملكوهلقعتنمهيفمنامالذا

ه_تيهامنراقتنأنكمأهريغمملقعينأنكمأاملكو؛تاموهفملانم

ناكمانامث؛لقعلاىفهتيهاملوصحنعءىشلالقعتنأل«هريغةيهام
درجملالوصحىلعافقوتمسيلرخآلوقعمةيهاملدرجملالوقعملاةئراقم

هيلعةنراقملاناكمافقوتولفةنراقملاسفنهيفهلوصحنأل«لقعلاىف

ملاذاولاحمهنأو«هنعارخآتموهدوجوىلعافقوتمءىشلاناكماناك

لاحةنراقملانكمألقعلاىفدرجملادوجوىلعةنراقملاناكمافقشوتي

ىفريغلالوصحبالاكلذروصتيالو«جراخلاىفادوجومدرجملانوك

ًالصاحناكهلهلقعتنكمأاذاو«هاياهلقعتريغوهوهيفهلولحدرجملا

٠لقعلاعباوتنمثودحلاونيعتلانأللعفلاب

سدقتوىلاعتىرابلاكهلقعتنكميدرجملكناملسنال:باوجلاو

سوفنلاةقيقحومهدنعاهلقعتنكميالهنأعمةدرجمةيلعلاهققيقحناف

ملسنالواهلقعتناكمابمزجتنيأنمفانلةلوقعمريغاهناف:لوقعلاو
حصيامئاو«هبلمعيلمعىلاجاتحيالالوقعمةيوريصىفدرجملانأ

الف«هانملسناوعونممواهعباوتولقعتلانممناملارصحتااذاكلذ

دهاشلانادجولاوهيلعليلدلاالوريغلاعمهلقعتنكمياملكنأملسن

عيمجلهلقعتمدعلهتداهشهمعتالتالقعتلانيبيفانتلاوداضتلامدعب

ناوهيلاانرشأامكهلقعتزوجيالاممنوكيدقريغلاوفيك«تاموهفملا

ىتلاةدرجملاةيهاملاةنراقمضتقيريغلاعمهلقعتنأملسنالف«ملس

ناكول؛كلذحصيامناولوقعملادرجمللىنعألقعللريغلاكلذل

نيدوجوماناكاعمالقعتاذاىتحلقعلاىفةدرجملاةيهاملالوصحملعلا
ملاعلانيبصاخقلعتملعلانأانيبثيحهيفانملكتدقوهيفنينراقتم
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؛ىنهذلادوجولاىفامهنراقتمزلتسيامهقلعتنأانملسناو«مولعملاو

درجملاةنراقمزاوجلقعلاىفامهنيبةنراقملازاوجنممزليهنأملسنالف

مزليولقعلاىفهنوكبةطورشملقعللةنراقمتناكلالاو:مهلوق

رخآللنيلوقعملادحأةنراقمتناكولنآكلذمزليامنا:انلق«ةرودلا

ةنراقملاطارتشانممزليىتح«نيلثملقعللامهدحأةنراقمو«لقعلاىف

اهنوكوروديف«اضيأهبةيناثلاطارتشالقعلاىفدرجملانوكبىلوألا

و-هوثلاثىفريغلاةيهامودرجملاكنيئيشلالوصحنافعونممنيلثم
نييلاحلادحأةنراقملولانافرخآلاىفامهدحألوصحلافلاخملقعلا

٠رخآلالاحلالحمىف

نممزليالفرخآلانمامهدحأنيأفهلحمللاحلاةنراقم:ىئاثلا

؛لقعلاىفدرجملانوكبةطورشمِريْغلاةيهامو؛درجملانيبةنراقملانوك

ءىشلاطارتشالبقنمنوكيلهبةطورشملقعلاودرجملانيبةنراقملانوك
تالوقعملانمدحاولكةنراقمنكميهنأونيتنراقملالثامتملسنا؛هسفنب

ءهلةنراقملاتالوقعمللهلقعتناكماكلذنممزليالف«ىجراخلادرجملل

وهوالقاعهنوكلىأكقعتللالباقدرجملاناكولنأاذهمزليبامناو

ايس

اعطقلقعتلانكمأتنكمأاذاف«ةئراقملاهذهسفنلقعتلالاقيال
اطورشمةنراقمللارياغمارمألقعتلانوكينأزاوجلامهداحتاعنمنانأل

٠هيفطورشملاناكماعضومىفطرشلاناكما.نممزليسيلو«اهب

جاتحتاهنأل«تايئزجىهثيحنمتايكزجلالقعتالاهنآ:عباسلا
ريغتءاهبملعلافريغتتتايئزجلانألو«اهبكردتلةينامسجتالآىلا
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تافصثحبىفهفرعتسهيلعضارتعالاو«ريغتلاهيلعزوجياملتبثيالغ
٠ملعلاةلآسمىفىرابلا

رهاوجلانماضيأاهناف«نيطايشلاونجلاىف:عبارلادصقلا
؛تءاشلكشىأيلكشتتماسجأ؛نييلملادنعىمهوانساوحنعةيئاغلا

ذوفنةقيضلااهذفانمىفذفنتوتاناويحلانطاوبىفجلوتنأىلعردقتو
ىلعقافتالادعب«عونلاىفاهفالتخاىفاوفلتخاو«قشنتسملاءاوهلا

نوكتنأاماهنألةفسالفلاةعنموسنالاوكلااكنيفلكملافانصأنماهنأ
٠ٌلطابامهالكوالوأةفيطلاماسجأ

ىشالتتوةقاشلاكاعفالاىلعردقتالنأمزليهنالف:لوألاامأو

٠هنودقتعيامفالخوهواهيلالصي٠٠جراخنمبيسوةوقىندأب

اهارنالةفيثكاماسجأانزوجولو«ئرينأبجويهنالف:ىناثلاامأو
اهعمستاللويطوتاقوبواهارتالدالبرلابجانترشحبنوكتنأزاوجل
+٠ةطسفغسومتو

دحامزليالفنوللامدعىأةفافشلاىنعمباهفلتلنأ:باوجلاو
؛ةقاشلالاعفالاىلعهلنولالىذلافافشلاىوقينازاوجلنيرمآلا
ةفاطللابمتدرأنافةلمجلابو؛اهارنالفكلذعموةعرسبلعفنيالو

نأو«لاعفألاكلتىلعاهتوقمدعمزليالوةفيطلاهنأراتخيفةفافشلا

؛ماوقلاةقروةرثصمءازجأىلاماسقنالاوٌلاعفالاةعرسباهبمتدرأ

دقو©فيكءامسلاكاهتيورمزليالوىنعملااذهبةفيطلريغاهنأراتخيف
ةوقلاناف«ةميظعةوقاهتقرواهتفاطلعمراتخملارداقلااهيلعضيفي

الآ؛ريكلاورْغصلاىفةيمسجلابالوظلغلاوةقرلاىفماوقلابقلعتتال
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لتقيمهضعبىرنو«رجحلاوديدحلاماوقنودناسنالاماوقنأىرت

دنسينأنكميالامهنمردصيوهلقنيورجحلارسكيوهللحيوديدحلا

بسحبسيلافالتخاةوقلاىفةفلتخمتاناودحلاىرتثو؛ماوقلاظلغىلا

٠رامحلاعمدسألاىفامكةثجلاوماوقلافالتخا

مارجاللةريدمتناكسفنلاناف؛ةيضرألاسوفنلاىه:موقلاق

«ةيضرألاسفنلاىهفرصانعللةريدمتناكنأو؛ةيكلفلاىهفةيولعلا

مالسلاهيلعراشآاهيلاوةيضرالاةكئاللل١اهئمفهفظطخمىفوةيلفسلاىأ

نجلااهنمو6راحبلاكلموراصمألاكلمولابجلاكلمىتأب(:هلوقب

:موقلاقو؛(وهالااهملعيالكبردونجهذهفكلذريغونيطايشلامهو

قلعتتنادبالانعةقرافملانمةريخلاف؛ةقرافملاةقطانللاسوفنلاىع

دادسلاوريخلاىلعاهئواعتو6قلعتلانماعوناهلةقرافملانمةريخلام

داسفلاورشلاىلعاهنواعتوةريرشلابقلعتاهنمةريرشلاونجلاىمنو
ىوادوسلاطلخلاهنأمعزو«نجلاءاطألانمموقركنأو«نيطايشلاىهو

.رومألاقئاقحبملعأهللاو6هميذكتةرورضلاو

نايبواليصفتةلطعملاضعببهاذمركذىف:سداسلادصقلملا

«:دصاتمهيفو«اليلعتوالالدتسااهداف

اهنأمعزوءايسشالاقئاقحةيطاسفوسلانمقيرفركنأ:لوألا

اهنأمعزو«اهوتبثأمهنمقيرفو«ةيدانعلامهوةاطابتالايخوماهوا
هاندقتعانأورهوجوهشارهتوجءىشلااندقتعانأىتحتاداقتءاللةعبات

اكءاحهاندقتعاناوميدقوهفاميدقهاندتتعاناو+ضرعوهفاضرع

الوءىشلاتويثبملعلاركنممهندقيرفو«؛ةيدئعلامهو(ثداحوو
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ةيردأاللامهوارجملهوكاشهنأىفكاشو«كاشهنأمعزو؛هتوبث

اهضعبونايعلابءايشالاضعبتوبثبةرورضلابمزجنانا«اقيقحتانل

ققحتناو«تبثدقفءايشالاىفنققختيملناهنأامازلاو«نايبلاب.
قئاقحلانمءىشتبثمكحلانماعونهنوكلقئاقحلانمةقيقحىفنلاف

٠قالطالاىلعاهيفنحصيملف

؛مازلالاقيرطبوهىذلاليلدلااذهنأىفخيالو:دعسلالاق

طلغيدقسحلاوتايسحاهنمتايرورضلااولاق«ةيدانعلاىلعمتيامنا

هبشاهلضرعتوتافالتخااهيفعقيدقوتايهيدباهنمو«رمامكاريثك

دسفتفتايرورضلاعرفتايرظنلاورمامكةقيقدراظناىلااهلحىفرقتفي
ضعبىفسحلاطخانلق؛ءالقعلافالتخااهيفرثكمثنمو«اهداسفي

فالتخالاوطلغلابابسأءاقتناف«ضعبلابمزجلاىقانيالةيكزجبابسأل
؛هتئادبفانيالهفارطأزوصتىفءافخلوأهب:فلالامدعلىميدبلاىف

هنمو(هفارطأتاروصتحوضضوللكلادنعىلجوهامىغيدبلانمناف
ةلعتشملاناهذألاىلعىفخيالاضيأمسقلااذهواهيفءافخلىفخوهام

+ةدقوتملاريغراظنالاداسفلتافالتخالاةرثكوتاروصتلاىفةذفانلا

ةروصلاةهجنماحيحصناكاموهوتايرظنلاضعبىفةقيقحىانيال
مهنألاةيردااللااصوصخمهعمةرظانملاىلاقيرطالهنأقحلاوةداملاو

ليلدلابتبثينأةرظانملاةدئافنألءلوهجمهبتبثيلمولعمبنوفرتعيال
لصاحلاملعلانمقحأليلدلابٌلصاحلاملعلاورخآنالطيولوقةحص

٠لوأللركنمىناثللركنملاوساوحلاب

ملألاباوفرتعيلرانلابمهبيذعتكلذىلاقيرطلاامنا:نوققحملالاق

وأتايهيدبلانموهوةذللانيبوهنيبقرفلابوأ؛تايسحلانموهو
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نمةعامجىلاىتأ«مهنمالجرنأىكحو«مهنمحارتسيفاوقرتحي
هنعاهويبعفهتلغبىلاًأودمعف6مهترظانمديرتيهلهلْغِبىلعءالقعلا

هلاولاقواهودحجفمهنماهبلط«ةرظانملادعبفارصنالادارآاملف

ناكةقيقحلاىلعِهلاولاقفاهبتيتألبلاقف«ةلغبىلعانيلاتآتمل

تركذدقو«ةطسغسلابلوقلانععجروفرتعافةقيقحلاىلعلاقفكلذ

٠ْ.اهاذعم

هللاقلخينأزوجي«؛سوتنسلالاق«حرشلاقفةفسلفلاىنعمو

ةينمسلاوةيئاطسقوسلاك«ةيرورضلامولعلانمايشهلقلخيالولقعلا
ملعلاوةتباثكءايشالاقئاقحنأدقفتعمْانافةلمجلابو6مهلوقفرعتسو'

٠اقحةتباثققحتلاهلاوحأبواهبقيدستتواهتاروصتنماهب

رمامكماسجالاثودح(ةيرهدلانمقيرفركنأ:ىناثلادصقملا

هثودحىلعمسجلاىفةيقاعتملاضارعالاثودحبمتضبقاذا:لاقو

افوصوماهيفهومتدجوىذلالاحلاىفامأ«هثودحبهيلعاومكحتنأمكمزل

هانللدتساامنا:هللبق+دسافامهالكوكلذك«اهثودحللاحلكىفوأاهب

مزلتلقامبانلقولف؛ةلمجلاىفهثودحىلعهيفضارعالاثودحب
ناكاذاولاقناف4اهدعيوةدهاشملالاحلقهثودحنالطيبوهولاحمملا

ثودحىلعهثودحبمتيضقوقابريغضرعلاو؛ضرعلامدقتيالمسجلا
لكىفمسجلاءانفىلعضرعلاءانفباضيأمتيضقالملف+مسجلا
مسجلاىنفينأزوجي؛انلق؛ضرعالبىقييالمسجلانأةرورضلاح

ىقبتينأوضرعلاءاتفبمسجلاىنفينأزوجي«انلقضرعالبىقبيال"
روهظلاونومكلابلوقلاو«هلداضموأهلثمرخآضرعددجتبهدعب

امفءىشنمالةثداحمكدنعءايشالاتناكاذا«لاقناف«هنئالطبرمدق.

؛لاحملانماذه؛انلق«اهسفنبةثداحاهلعلواثدحماهلنأ.ىلعليلدلا٠,
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اهنممدقتملاناكلو«اهدعبوأاهثودحلاحليقتثدحلزاجولهنأل

وأاعيمجةمدقتمتناكلوأارخآتموأامدقتمطسوتملاوسكعلابوارخآتم

؛حجرمالبحيجرتلاهمازطتسالموزلملااذكف«ةلطابمزاوللاوةرخأتم

هيلاةرقتفماهنأوىتآيسامكةحجرملاىههتدارآناواثدحماهلنأنيعتف'

ريغنمرثالادوجووهرثأاهنأةرورضاثدحماهلنأانملس«لاقنافض

٠اهريغالاهسفنهنكللاحمرثؤم

وأاهئادحادنعهدجومنوكينأاماولخيالهنألعونمم:انلق

امآولصاحلاليصحتنمهيفاملف«لوألاامألاحمامهالكو«ةمودعم

وأاهسنجنمناكهيأمعزنإف؛ائيشدجويالمودعملانألف«ىناثلا
ثدحلملاىلالاقتفالانمهمزليهنالدسافاضيأوه:انلق«اهعوننم

٠ةدايزماقملااذهثحبلىتأيسولسلستيقاهمزلام

رثؤملاوهىولعلاملاعلانأىلانومجنملابهذ:ثلاثلادصقملا

مسجلانأنمرمامللاحموه:انلق؛رمامكهلربدملاوىلفسلاملاعلاىف

موجنلاىفرثؤيىذلاوهناسنالالعلو؛هلحمريغىفلعفهللقعيال

كلذبىلوأوهودامجتاوقشاهنأوَلاعفىحهنأةرورضاهرمأربديو

نكسيوكرحتيامناىلفسلاملاعلانأنومعزتمكنا؛اضيأمهللوقتو
 اولاقناف«كالفالاكرحيىذلاامفهكالفأميمجبهلىواعلاكيرحتب

ءةياهنلااوتيثأناو«اولاحأ«هلةياهنالامىلااذكهواهقوفاميكرحتت

هانتمّلكو«هانتمهرسأبملاعلانأبوثودحلاباورقأ«ةياغلاباوفرتعاو

ءثدانح

+مبرألاعئابطلانعنوكتتامناءايشالانأىلانويعئابطلابهذو

ناويحىهأ:مهللاقيف«ةسويبلاوةبوطرلاوةدوربلاوةرارحلاىهىتلا
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اذا:نولوقيونايذهوطيلختبنوبيجيلبدحاوبنورقيالف؟تاؤوممأ
تجزتمااذاو«اذكواذكةفضهنعتآشنجازتمالانمعونبتجرزتمل

انا:مهللاقيفىهانتيالامىلاىرخآهنعتنوكتلوألافلاخيرخآب

يصلاوءاتبلاوششقنلاكاهينابمنوكتىتلافرحلاوعئانصلاىلاانرظن

ةردقلاوملعلاوةايحلابفصتينممالاردصتالاهاندجوفاهوحنو

اعنصكلذنمبجعآو«طقامةعيبطنمنوكتتاهدهاشنملوةدارالاو

امكهلسانتوهناصقنوهومنوهبيكرتوناويحلافيلات«اريبدتفطلأو

دبالفتالامكلاكلتبفصتيالنممنوكتيفيك«كلذريغوىتايس
٠ْنينابججملاةلمجىفاوناكالاوفارتعالانممهل

لباقمسجلكودوىلويهلاناىلا؛سيلاطاطسراباحصأبهذو

امهالكو«روصللةيلباقلاىهوةميدقةوقهعمواميدقلزيملةروصلل
ضارعالااهتبلغنعثدحفىلويهلاةوقلاتبلغىتحضارعألانعلاخل

نعنوكتنأزكاجال«رايتخانعمآةبلغلاتناكعبطنع:مهللاقيف

عناملاىفلخديواهعنميملامرثؤتاهنألوقرافيالعبطلابامنألعبط

عناملاءافتناو«طرشلاتويثىلعفقوتيةعيبطلاريثأتذا«طرشلاعانتما

دقو©هبنولوقيالورايتخانعنوكتنأنيعتف«ضارعالامدقمزايف

ةوقلاوىلويهلاثودحمهمزليفثداحرهفثداحلاهبماقاملكتفرع

لهوةساممريغنعمآةساممنعتنكمأىلويهلاىفىتلاةوقلاف؛اضيأو

اما؛همازاتسالاولاحأكلذنماولاقامابآو«نافلتخموأنادحتمامه

٠ضرغلامدقوأداحتالا

نولئاقنويرهودنهلابموقةيبرعكةينمسلاتمعز:عبارلادصقملا
ليقثمسجاهنألكلذكلازتالاهنأولفستلزتملضرالانأ:خسانتلاب
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ليقثلابوسرلاضرالامواقيالوكلذدضبءاوهلاوبسارفئاكتم

مهمعزبءاوهلاىفاهنأىلعمهلدو«فيطللاىراوحلافيفخلاىففثاكتملا

؛ةيحانلكنمهينالتاهنأاومعزف«ءاوهللىقالملااهريظىلعمهدوجو

الفلوألاامأ؛دسافوهفلازتالولزتملمكلوقامأ:مهلانلق
(اهثودحىلععطاقلاناهرملاماقدقو«مكدقتعموهىذلااهمدقهكاضتق

لاقهنأكلذو«مهمحفافقاذحلاضعبهيفمهرظاندقف«ىناثلاامأو

؛ضرالااولاقف؟اهيلعامواهيفامبضرالامألقثأةشيرلاله«مهل

ضرالالصتلبجوأحطسلاىلعنمةاقللاةشيرلالابام:مهللاقف

لمحتحيرلانورتمتسلا«اضيأمهللاقيمثاوتهبف نذااهتفتملو

نأنوركنتام:لاقيف«ىلب:اولاقف«وجلاىلااهعفرتفةليقثاماسجأ

ىفاهلمحيواهتحتنمضرالاعفريحيرلانممظعأوىوقأءىشنوكي

:اولوقتنأنودىوهتولفستلازتالولزتملاهنا-متلقملفوجلا

+عفرتودعاصتت

نيل_.صأنعتنوكتءايشالانأةينانملاتمعز:سماخلادصقملا

نالاعفنايحنامسجليقو«ناضرعامهنأوةملظلاورونلاامهضنيميدق

هتجزامفرونلاىلعةملظلاتبىتحنيقرتفمالازيملامهنأو«ناساسح
ةملظلانعوريخلكرونلانعثدحف«ءايشألاامهتجزاممنعتنوكتف
ةيعيبطنوكتنأنمةجزامملالبقامهتقرافمولختال:مهلانلقرشلك

ىوعدلف«ىناثلاامأو«تفرغاملف«لوألاامأ«دسافامهالكوةيرايثخاوأ
٠0.هباورعشيملوهدعبناكهلعلو؛جازتمالالبققارتفالا

اولطبأتاذلابسحبنارياغتمنارمأاهنألهلبقناكامنا:اولاقناف.

اًذاو؛مهمعزىلعنيقرتفمالازيملامهنأةرورضىفخيالامكةجزابملا
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ثدحلهفاضيآولازيالاميفهمدعلاحتسا«الزأامهقارتفابوجوتبث
ملواجزتمافيكف:مهلليق«ال:اولاقنافالمآءىشامهجازتمانغ

متلقناو«امهقارتفاىلعامهنامتلقالهفهتدئافاولطبأوءىشهنعثدحي

ناو؛امهاوسوأرونمآةملظوهام«انلق«امهجازتمانمءىشثدح
نموهأانلقامهنمدحاووهمتلقناومكلصأمتلطبأ؛امهاوسوهمتلق
همازتساإلف«ىناثلاامأ«دسافامهالكوامهسنجريغنممأامهسنج

؛هلصأثودحهئاضتقالف؛لوألاامآوءثدحملاسنجنعالثودحلا
لكلاىلعودهاشلامكحببئاغلاىلعمكحلابجيهنأنومعزيمهناف

هنأضرفاذا:مهللاقيمث«ىئزجلامكحبىلكلاىلعو«ءزجلامكحب
اولطبآرونلا:اولاقناف«رونمأةملظأ؟هللتاقلانم*اصخشصخشلتق

:مهلليق«ةملظلا:اولاقناو«ريخلاالاهنعردصيالهنأنممهلصأ

ليقةملظلا:اولاقنافبئاتلافرتعملانمباتوفرتعاوهلتاقءاجنأف

رقيفيكف:مهلليقرونلا:اولأقناو؛ريخقدصلاو«متقدصدقفمهل

كلذنمهيلااوبهذامداسفو«رشبذكلاوابذاكريصيفلعفيملام
+«لعىندأهلنمىلعىفخيال

ةينانملاوةبئاصلاوسوجااكقرفةيونثلانأملعا:سداساادصقملا

مالسالالبقاونيدتسرفلاوباذكلانيامنبنيامباحصأمهوةيوناملاو

نماوسيلسوجملا:ليقو«نمرهارشلالعافونادزيريخلالعافناب

مينآريقةينانملاهبتلاقامبنسوجملانم:ةيناصيدلاتلاقوةيونثلا
حيبقمالظىفاهلةجزامملاوعهنأو«تاومةملظلاو«ىحرونلا:اولاق

٠مهناوخاىلعدرلاوهمهيلعدرلاف«هنعةباتكلالبهبحيرصتلانجهتسي

وهوامهنيبطسوتمثلاثمدقبونيلصألامدقب:ةينوقرملاتلاقو
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ةملظلاوه:اولاقناف«مهنمةجزامملابلطنعنولأسيف«ناسنالا

امباورظون:رونلاوهاولاقناو؛ةينانملاهبترظونامياورظون
ىلاهتجاحامف:مهللبق«ناسنالاوهاولاقناو«ةيناصيدلاهبترظون

امهتقيقحلةفلاخمهتقيقحنأبو«ميكحميلعهنآباهنعهئانغعمةجزامملا

رشاماورونلاىلاعجريفريخهنعردصينأاماولخيالمث«مهمعزىلع

؛رشلاوريخلانيبةطساوالذإ«ثلاثلابلوقلالطبيفةملظلاىلاعجريف

ريدخلانيباجزتممنوكينأزاوجلثلاثلانالطبملسنال:لوقنالو
+٠نيداضتمنيباعمجهيفناثيحنمهداسفىفخيال:لاقيالءرشلاو

رهأوهومديقدحاوملاعلاربدمنا:سوجملانمةقرفتلاقو

هيلعلخدينأفاخوهسفنىفركفمثملاعلاىفريخلكللعافلانم

لكللءافلاوهو«ناطبشلاهتركفنعثدحفهيفهعزانبنمهكلمىف

امكدعبهينفيىتحاليوطهيقيبنأىلعنمرهأهحلاصوملاعلاىفسش
«ريخلاالاهنعردصيالحلاصنمرهأنأنورقتمتسلا:مهللاقيفهثدحأ

لاقيف«ىلبنممهلدبالف؛رشلاالاهنعردصيالريرشناطيشلاناو

نمرهآنوكيفرشلاالاهنعردصيالنمقلخنممظعأرشىأو:مهل

+ريرشريرشلاقلاخوريرشوهىذلاناطيشلاقلاخهنآةرورضاريرش

؛احيبتواريرشحيبقلاورشسلاهلعفيناطبشلاىمسنال:اولاقناف

لعافلاوهاولوقو+نمرهأىلانذارورشلاوحئابقلااوفيضافليق

٠اريرشهثيمستنيبورشللالعافهنوكنيبمكدنعمزالتالهنأاللكلل

انثأل«هيلالكلاتفضآاذاكلذبهللاىمستنأكمزلي:لاقيال

«دعبلاعفالاقلخثاحبأىفاهباوجملعي«ةيهاوةضراعمهذه:لوقن
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مهوصقنلابفاصتالانمهيفملكلذبهلةيمستلانميلاانانأىلع

ةحلاصملابوركتتلاوفوخلابهوفصوذا؛هبفاصتالانمنمرهآاوهزنيمل

مويلاناطيشلاءانفىلعارداقنوكينأنمنمرهأولخيالاضيأوافوخ
فانصأورورشلالعفيهتردكعمهكرتوأرداقناكناف6هنعأزجاعوأ

دعبهيلعارداقنوكينأهنعلطباازجاعناكناو«هنمرشلاناكحئابقلا

اربدمنوكينأحلصيالف«هنمزجعأادغنوكينأبجويمويلاهزجعنأل
.هيفثدحباملاًكدحموملاعلل

ثلاسلآدملعملا

هييفوىلاعتىرابلاتاذىفلوألا«دصاصهيفو«تايهلالاىف

.نادصقم

تبثاملهنأملعا6ةيلعلاهتاذنبيعوهىذلاهدوجوبوجوف:لوألا

نأمولعموثدحمملاعلانأفصنملقاعهيفكشاىذلاناهربلاب

ريغنمنكمملاقرطدحأحجرتعانتماةرورضثدحمنمهلدبالثدحللا

هناحبسهللاوههنأو4اعناصواكدحمهلنأتبث6ةرمريغرمامكحجرم

ىنعمبهتاذلهدوجونوكيىذلادوجولابجاولاتاذلاىنعأ4ىلاعتو

دوجول1زكاجناكولذا6ةثبلاامءىشىلاجاتحيالقالطالاىلعىنغهنأ

نأعمهلاعناصوُملاعللاكدحمحلصيملفُُملاعلاةلمجنمناكل

اذهنمبيرقوهلاديمدوجوىلعاملعنوكينأحلصياملمسا؛ملاعلا
كلذكنكيملولذا«ايجاونوكينأديبالاهرسأبتانكمملاٌاديمنالاقي١

.نالطبلاحضاولوال١و6انكمموأاعنتمماماناكل

نكيملفتانكمملاةلمجنمناكلانكممناكولهنال؛كاذكىناثلاو
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ىلاراقتفاريغنمعناصلادوجوىلعليلداذه.نأمهوتيدقو؛اهلاديم

؛لئملستتلانالطيةلدأدحاىلاةراشاوهلبكلذبلو«لسلستتلالاطما

ىهو؛ةلعىلاتجاتحالةباهنىلاالتانكمملاةلسلستيترتواهنأوهو

:ه-سفنلهلعءىشلانوكةلاحتنسالاهضعبالواهسفن:نوكتنأ+«زوجتال

ةلدألادوهشنموةلسلسلاعطقنتوايجاونوكيفاهنعاجراخلبهللجلو

.ثحبديزمهياذهلىتايسو«فلسدقو6قيبطتلاناهربكلذىلع

4ايفلاختوأتاوذلاهيشكهتاذنأّقفلتخإ:ىناثلاددصقملا

رئاسلةفلاخمةيلعلاهتاذنأىلاةلزتعملارثكأوةرعاشالاوانياحصأبهذف

نعوةيهاملامامتىفكراشملاىأ؛لثملانعهزنمىلاعتوهف؛تاوذلا

٠.كلذنعانالومىلا_عتيىواسملاوهىذلا؛دنلا

ىلاعتهتاذنأىلا6مشاهونأهنمأو4ىئابحلاىلعوبأبهذو

؛ةايحلاو«بوجولا«ةعبرألاوحأب«زاتميامناو«تاوذلاراسلةلثامم

٠ىئابجلادنعاذه«ةماتلاةردقلاو«ماتلاملعلاو

ةعبرالاهذهلةمجوملاىه«ةسماخةلاحبزاتميهناف«هنبادنعامأو

نيعتلاىفهفلاخلتاذلاىفهريغىلاعتهكراشولهناانلق«ةيهولألا؛ىهو

همزليفزايتمالاهبامريغكارتشالاهبامنأكشالو«هيبنثالاةرورض

؛اهركذماقملاىعدتسيثحابمانهاهوىتاذلابوجوللقاضملابيكرتلا

٠هفرعتساماهرخؤتانكل

٠دصاقمهيفو«تالامكلانمىلاعتىرابللبجياميف:ىناثلادصرمل

مدعبقوبسمريغىأ«اميدقىلاعتوهتاحبسنوكينأبجب:لوألا

سيلهثدحمناكنألسلستلاىلاىدؤيكلاذو؛ثدحمىلارقتفالالاو
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غارقنملوألاىفاللاحمامهالكوهلارثأناكنارودلاىلاوأ«هلارثأ

ىلعاقبءاس.دحاولاءىشلانوكنمىناثلافالو«هددعىفهلةياهنالام

.اهبًاقوفسمهسبفمن

ىلعقلطيهنأامهدحأ«نييعمءازابقلطيمدقلانأ(كلذنايبو

:ىلاعتهوهنمو(؛ناديدجلاهيلعركوةنمزألاهدوجوىلعتلاوتام

؛ميدقءانبوميدقساسألاقيرابتعالااذهبوء«ميدقلانوجرعلاك»

نامزلةعسنالواينامزأدوجوسيلهدوجوذأىلاعتهقحقليحتسم١ذهو

6ةرورضلاباكداحنوكيفثدحملاتافصنموهذأ«ةتملاهدوجوىلا

ةنراقمكثداحلثداحىأددجتل.ددجتمةنراقمنعةرايعامانامزلاناف

دوجولاىنرتقمنيشداحدوحوعرفهتوبثف؛الثمسمشلاعولطلرقفسلا

نييبستنملادوجونعاهدوجورخآأتيةيسنلاو«امهنيبةبسنهنأل

ةيلعلاهتافصولجوزعهدوجولددجتلاو«نامزبالفلزالاىفددجتمالو

امأو؛لازبيالاميفولزالاىفلاحمقالطالاىلعهيلانامزلاةيسنفلاحم

بقاعتواهكازجاوتاعاسلانماهيلامجرياموكالفألاتاكرحنعةرابع

نعةرابعراهنلاوقفالاتحتسمشلابيغمنعةرابعليللاذاناولملا

هقوفوقفالاتحتاهبلدعملاريسنعةرابعةقيقحلاىفكلذو«هقوفاهروهظ

ىأ+ةجردةرشعسمخلدعملاريسنعةرابعةعاسلاوءامكخلاىأرىلع

+احالطمااذهمكلفلااومسف«ةيواستمامسقنيتسوةكامثلكنمامسق

مادعناىفكشالو«فيراعتلاىفاريثكدوجوملاوهىنعملااذهبنامزلاو

تفرعمةكرحالو(هيفكلفحلذالزالاقفاضأىنعملا|ذهبنامزلا

نامزلاىلاعتهيلعرمينأليحتسيو«ىلاعتهللاىوسامثودحناهربنم

ىتحاهفوجىفاممهبتطاحأاموكالفالاىلعرميامناهنالىنعملااذهب
<اهرهشأوةئسملالوصفوراهنلاوليللا«تاعاسلانمةنمزألاهيلعرمث
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 اهتبيغواهضافخناواهعافتراوسمشلاروهظوهتحتوهقوفكالفالاكرحت

مقسوةحصومونوةظقينمهيلعةدرجتملاناويحلاضارغأكلذبديقتتل

ءاتشوافيرخواعيبرةردقملاةشياعمديقتتو؛كلذوحنوتوموةايحو

طيحتنأنعهزنتملاءىشلكبرهللا؛ءىشهلثمكسيلنمريبدت افيصو

ريغتتوأهيلعددجتتوأةنمزالاولاوحألاهيلعىرجتوأ+ةنكمألاهب

؟لاصفناوألاصتاملاعلانمءىنثعمهلنوكينأروصتيفيك«ةفصهل
ثداوحلاتافصنموهامنانيرابتعالالكىلعنامزلانأكلحضتادقو

٠ثداحوعامالاهبديقتيالو

ىلزأهدوجونأىنعمب«هدوجوللوأالامىلعقلطيهنآ:ىناثلا

مدعلابلسوهوىلاعتهلتباثلاوهرابتعالااذهبمدقلاومدعهقبسيمل

٠قباسلا

ةطساوالذا«اثداحناكلاميدقنكيملولهنأ:هلهبوجوىلعليلدلاو

ىلاهراقتفابجويهناللاحماثداحهنوكنكل«دوجوملكقحىفامهنيب

ىلامالكلالقنتمثثدحمىلاثداحلكراقتفابوجوتفرعاملثدحم

هثدحمناكنافثدحمىلااضيآرقتفيفلوالاكاثداحنوكيفهثدحم

مزامريغلاىفمزلهريغناكناورودلامزلهلارثاناكىذلالوالا
؛اهللوأالثداوحةلاحتسانمتفرعامللاحملسلستلاولسلستوهيف

٠لاحمتاببسملاوبابسألاىفلسلستلانأاوملسكلذبنولئاقلاموصخلاو

الةبتاعتمتاقوأتايثاهيففهللوأالميدقبمتلقاذا:ليقناف

؛لاحماهللوأالتاقوأتوبثوتقوىفالا«لقعيالدوجولانال«اهللوأ

(رفمتعقوفلسلستلانممتررقدقفلوأالثداوحنممتررقامل



ل١١1

اهلدوجوالنامزلاوتقولاةقيقحنآتفرعاملةمزالملانم:باوجلاف

رمدقولطابتقوىفلقعيالدوجولانأبلوقلاف«ملاعلادوجولبق

نوكنمهيلعمزلياملفرودلانالطبنايبامآو«لسلستلاةلاحتسانايب
هسفنىلعهتقيسموزلامأ؛اهب.اقوبسمهسفنىلعاقباسدحاولاءىشلا

ىلعرثؤملاقبسبوجولهعناصهيلعمدقتينأبجيفهلرثآهعناصنالف
نيعكهعناصهيلعاضيأمدقتينأبجيفهعناصلرثآاضيأوههنكل«هرثأ

هعناصىلعمدقمهنال«نيتبترمبهسفنىلعمدقتينأمزلف«انركذام

ءىشلاكلذىلعمدقمءىشلاىلعمدقملاىلعمدقملاو«هسفنىلعمدقملا

نمدارملاوهونيتبترمبهسفننعرخآتينأبجياضيأكلذكفةرورض
رخأتفهلرثآهعناصو(هنعرخآتفهعناصلزرثأهنألكلذو«اقوبسمانلوق

؛ةلمجلابو«ةرورضءىشلاكلذنعرخؤمءىشلانعرخؤملانعرخؤملاوهنع

؛نيتبترمبهسفنَلوصحىلعءىشلالوصحمدقتينأرودلاىفمزاللاف
عناصلامدقناهربرهابلو«نامزالتمركذامىلعرخآتلاومدقتلاو

٠سدقتوىلاعتهثودحبءالقعلانمدحآألقيملهيفةهبشلاءافتناو

نأ«ةلزتعملاوانباحصألاقافوةرعاشالانمنوققحملاراتخا:هيينت

ىلاعتهتاذسفنىأةيسفنالرمامىنعمىلعةيباسةفصىلاعتهمدق

دوجولاىلااذهىلعهعجرمو؛رخفلاوىنالتابللافالخاهيلعدئازال

؛ىرعشاللافالختاذلاىلعدئازهنأىنعمبةيونعمةفصالوالزأرمتسملا
ىسفنلافصولاوهنوديتاذلالقعتةحصبف:كوالاامآامهنملكدردقو

مايقولسلستلانمهيلعمزلياملف:ىناثلاامأو«هنودبتاذلالقعتال

٠ىنعملابىنممل
(١جننيدلاملاعم--١١م)
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؛ىنعمب«ايقابىلاعتوهناحبسانبرنوكينأبجي:ىناثلادصقملا

حيجرتقفجاتحيفامهلبقتىلاعتهتاذتناكلالاومدعهدوجوقحليالهنأ

؛همدقبوجوناهربلابرمدقوفيك«اثداحنوكيفصنصخمىلاهدوجو
٠همدعلاحتساهمدقتبثاملكنأملعتانهنمو

1
ةقباسلابهاذملاو«هدوجولقحاللامدعلابلسوه:ىلاعتهلءاقبلاو

قوحلردقولهنأ؛هلهبوجوىلعليلدلاو«ءاقبلاىفةررقممدقلاىف

؛مدعلاودوجولالبقتةيلعلاهتاذتناكل؛كلذنعىلاعتهلمدعلا

ىلاعتهلودقنكلاهلمقتىتحةفصبتاذفصتتالو«امهبهفاصتاضرفل

؛نايسهتاذىلاةبسنلابدوجولاووهناكل:هليبقولذا!لاحممدعلل

هدوجوراقتفانممزليف؛فلختيالوفلتخيالىسفنتاذلللوبقلااذا

تبثدقو؟فيكاثداحنوكيف+زئاجلامدعلاىلعهحجريدجومىلا

مدقلابوجوناناهربلااذهبكلنابفءهمدقبوجو:ىعطقلاناهربلاب

مدعلاتوبثبجويقحاللمدعلازيوجتنأو«ادبأءاقبلابوجومزلتسي
همدقتبثاملكناىهوةيلكةدعاقناهربلااذهبانلجرخف«قباسلا

ىذلاناهربلااذهو+ميدقللابجاوآلانوكيالمدقلانأل«همدعلاحتسا

ءىشافةهبشالىعطقهراصتخاعموهورصتخمءاقبلابوجولانركذ
|٠هتامدقمنم

ىلععمجيملميسقتولوطهيف؛نيملكتملانيبروهشملاليلدلاو

ميدقلاىلعمدعلاًارطولنولوقيمهنأ:كلذو؛هماسقأميمجنالطب

نااميسالوضتقمبال؛هسفنبرمأوورطذاضتقمهلنوكينأبجول
ىضتقملاو؛الوأرايتخالاباماىضتقملاو«ةرورضلاحماذهكاحوجرمناك

وأطرشمدعامأ«راتخملاريغولعفبسيلوهذامدعلالعفيالراتخملا



تالا

.اتلقناميدقناكناطرشلاكلذنأل«طرشمدعنوكينألطابو«دض0
-ىفميدقلادوجومزلاثداحناكنالسلستلامزلوهمدقىلامالكلا

ناهنألدخنايرطنوكينأاضيألطابولاحموهو«هطرشنودبلزالا
دقفهمادعنادعبًارطناو«نيدضلاعامتجامزلميدقلامادعنالبقًارط
"مزلياضيأو«هرثأنعىشتقملارخأتةلاحتسالضتقمريغبميدقلامدعتا

قباسلامدقلاعفرذاىواستلانملقأالو«حوجرملاحيجرتدضلاف

مزلميدقلابماقنادضلافاضيأو«سكعلانمىلوأهدضنايرطلهدوجو
٠صاصتخالامدعلءّواضتقالطبالاو«نيدضلاعامتجا

؛.ضارعالاءاقبةلاحتساىلعلدتسا«'ناهربلااذهلثمبنأ«ملعاو

كلذهيفدهوشامءاوس«الصأاهلءاقبالومدعتتاهدوجوسفنبكب

؛ميسقتلاىفركذاملاهمدعلاحتسالتيقبولاهناتاداقتعالاكوأةكرحلاك

نأب:تلق«اهمدعحصيوىقبتالاهنأعمرهاوجلاىفكلذلثممزلف

قلخاهنععطقاهمادعاهللادارأاذاف«ضارعألاباهدادمااهئاقبطرش

ءضار_عكلا

.مزليو«ةردقللاقلعتمنوكينأحصيمادعالانا:ىنالقابلالاقو

؛فلتخيالمدعلالوقعمناف«رثؤملا.ىلاقباسلامدعلاةماقآةحبص

قحاللاو؛حجرملانعىنغتسيرمتسملاورمتسمقباسلانأبقرفو

ىنغعتسيالهيفرطدحأحيجرتونكمملاقرطدحأحيجرت«هاضتتمو«ىراط

ةحصبرخفلامزجو.(ضارعالا.ءاقبىفددرتاذهلجالف«رثؤملانع
؛هفرعتسامكءاقبلللمتحموهامضارعالانم:انباحصألاقو؛اهثاقب

مدعدقتعانم:لاق؛ضارعالاميمجءاقبةحصىلادحأحصيملو



متأ(م

وهوىنعملابىنعملامايقمزلباهبءاقبلامايقبفتيقبولاهنا«اهئاقب

٠ءاقبلامايقلتيقبامنافرهاوجلاامأو؛كلذمزليالهنأرمدقو؛لاحم

مدعلازيوجتانلوق؛هلبقالقفاوملاضيقتملانأ«لوألا:تاهيبنت

+هلبقالقفاوملاضيقنلاسكعهيفقباسلامدعلازيوجتبجويقحاللا

ةوقىفوهذا«أدبأءاقبلابوجومزظسيمدقلابوجوانلوقىنعأ

ملاملكقفاوملاضيقنلاهسكعوهمدعلاحتساهمدقتبثاملك:انلوق

قحاللامدعلازيوجتناو«انلوقىنعماذهو؛همدقتبثيملمدعلحتسي

+اهضيقنسكعواهسكعاهمزليةيضقلكو«قباسلامدعلاتوبثبجوي

زيوجتنأانلوقنا«تلقتشناو«سكعلاقدصلصالاقدحنممزليف
ءاقبلابجاوميدقلانأىنعي«قباسلامدعلاتوبثبجويقحاللامدعلا

ميدقلك؛لوقتوأميدقبسيلف«ءاقبلابجاولاريغقفاوملابهسكعو
+ميدقبسيلفهءاقببجيالاملكقفاوملاباضيأو؛هسكعوءاقبلاهلبجت

همدعلاحتساهمدقتبثاملك؛انلوقىلعدري:لاقيال:ىناثلا

اميفنكمملادوجوبهلاوزحصيو«ميدقهنابلزألاىفنكمملامدع

دوجوملارمألامدقهمدقتبثاملك«انلوقنمدارملا:لوقنانأل«لازيال

رمألانأل«ليلدلادرطبهلاوزليحتسيىذلاوهفجراخلاىفتباثلاوأ

ىفرصحنيوضتقمهلناكفازئاجهدوجوناكهمدعحصاذاىدوجولا

اميدقضرفدقو«هيلادصقلاوهرابتخابهقبسلثداحهرثأوراتخملا

ضتقمتوبثمزلتستالهلاوزةحصنافاميدقنوكيمدعلاافالخب«فم

؛قحاللاىفىنالقابلافلاخامناو؛ارثأنوكيالقباسلامدعلاو(هل

امودعمناكملاعلانافهلاوزعنتميالىلزألامدعلانا:رخفلالاقاذكو

منتميىلزأدوجوملكنأبهاوعدديقكلذلو«هدوجوبكلذلازدقو



م160ب

ىفملاعلامدعناف«دييقتلااذهىلاةجاحال:ىرهفلالاقو«هلاوز

اللزألاىفهدوجوبلوزيامناو«ظقمدعلاكلذلزيملوبجاولزألا
٠لازيالاميثهدوجوب

سيلذا«مدعلاكعفيالراتخملاىشتقملاو؛انلوقنا:ثلاثلا

اذهريرقتىفديزيوالعفنوكينأعنتماف«ضحمىفنهنألىنعأ«لعفي
لعفيملانلوقومدعلالعفانلوقنيبقرفالهنا«لوقنف«لالدتسالا

؛اًئيشلعفيملويفءىشاللعفنموءىشالوهمدعلاناو«اًئيش
مدعلانأ:لوقيىنالقابلاناف«هيفعزانتلامعقوىذلاوهمسقلااذهو

هنأملسيالوالعفنوكينأحصيهنأو«مرايتخاوهراثيابنوكيقحاللا

رهاظرثأءىشلامادعالب؛اتيلعفيملومدعلامدعلالعفنيبقرفال

اهبىتأتيةفصىه«ةردقلامسرىفلاقكلذلو«ىسونسلاراتخموهو

هناف«رثأمدعلالب:مهضعبلاقو«ةدارالاقفوىلعهمادعاوداجيا

مقيملوأءىشلاعقوهيفلاقينأامافمدعآمثادوجومءىشلاناكاذا

:ليقاذافةرباكمالصأعقوالوءىشثدحيمل؛لاقينأوهو«ىناثلا

نوكيال«روهمجلابهذمىلعو«؛ةردقلاتقلعتهبعقاولاكلذفعقو

قاعتتالف«هئاقبةحصمدعلبجاو«ضرعلامدعف«ةردقلابمدعلا

هللاعطقدنعاضيأبجاورهوجلامدعاذكونكمملااهقلعتمذا«؛ةردقلا

دارأاذافهطظرشمدعدنعطورشملامدعبجيذا«ضارعالابهلدادمالا

ءاقبلاضرعصوصخو؛دادمالاكلذهنععطق«رهوجلامادعاىلاعتهلا

٠ةردقلابمدعلانوكيىنالقابلابهذمىلعو«همدعبجيفىأرىف

هيفدضنايرطوأ«طرشمدعامأ؛راتخملاريغو:انلوق:عبارلا

؛دشلانايرظوطربملامدعو«راتخملالعافلا«ةثالثىفةمسقلارصح



تاتت

.+اعبارامسسقنوكيمدعلانالوقينمممسيلذاموصخلارايتعاب

سيلليقامكةثالثلاىفرصحلافالاوهلاطبالضرعتلاةنؤمكلذانافتو

رارمتساطرشنأب:؛لوقيامهدحأ:ناقيرفطرشلانادقفينولئاقلاو

امهيناكو(همدعمزلءاقبلامدعأًذافهيءاقبلامايقرهاوجلادوجو

ضرعهيفقلخيملاذاف؛هيفضارعالاولخرارمتساهئاقبطرش:لوقي

مءائفهللادارأاذاانملاقنمدارماذهو6ةمدعهمزلهنعهولخحصبيال

٠هنعريبدتلاعطق

مدعبهبهنأو:ءانفلاوهو«ادخرهوجللنأنومعزي:ةلزتعملا

؛رهوجنودرهوجبهلصاصتخالاوهسفنبمكاقىنعموهو:اولاق

دوجومدعنمدبالف؛ضعبنودرهاوجلاضعبمدعينأزوجيالف
؟ءانفلاىنتعمىفاوفلتخا«نيملكتملانأركذاملصاحو؛لكلاد

هيومدعنأرهوج2ضرعوهوءاقبلاهللاقلخبيملأخامهضعيلاقف

٠ىيعكلالاق

لاقو«ىنفيفنفأ:لوقيناكفنك:لاقهنأامك:ليذهلاوبألاقو

ىنفيف+ىقبيالضرعوهوءانفلاقلخيىلاعتهللانا«مشاهوبأ
ىنعمنوكيف.؛ءانفرهوجلكلقلخيىئايجلاهوبأو«ماسجألاعيمج
.ىييدتلاعاطقناوبايسالاءاهتنالوألاىلعءانفلا

لبقياهنأو6العوزرعانالومدوجوتملعاذا:ثلاثإ|دصقملا

تملع هكاقببوجولقحاللامدعلاالو؛همدقبوجولقباسلامدعلا



ملتالا

بجوام+هلايذاحموأهيامكاقوأامرجنوكينأىلاعتههيزنتبوجو

تالامكنمةفصلكىفولب«هئاقبوىلاعتهمدقبوجوىفحدقيكلذواهل
ةفصزيحتلانأل؛كولسلاوةكرحللمزالممرجلا:نألكلذو«ةيهولألا

نؤكسلاوةكرحلاوكرحتموهفالاونكاسوهفهزيحىفىقبنافهلةيسفن

ةيلزأنوكتالةكرحلانأكلذىفءىشصخأو؛«اهثودحناهربقبسدق

ىلزالاو؛هنعلقتنملازيحلاىفنوكلاقبساهمازلتسالواهئاقبناكمامدعل

الغ:اضيأنوكسلاامأو«هؤاقبمزلياضيأىلزألاوهريغباقوبسمنوكياال

لقعلاوامئادمرجلاكرحتينأليحتسيف«همدعلاحتسالالاوايلزأنوكي

؛مارجالاثودحىلعليلدلامظنىفاذهىلعلوقنف؛هنابذكيةدهاشملاو

نكل؛انكاسوأاكرحتمهيفنوكينأامأ؛لخيمللزالاىفمرجدجوول
٠هلثممدقملافهيمسقنلطابىلاتلا

؛ةرورضنيثداحالانانوكيال«نوكسملاوةكرحلاف«ةلمجلابو

ءاقبلاومدقلاهلبجونمىلاعتيو«هثودحبجيمرجلاوهوامهمزالامف

هيلعوهاممربكأنوكينأزاجلامرجناكولفاضيأو«اثداحنوكينأ
هصصخبصسصخمىلاجاتحيفهل«ةياهنالمرجدوجوةلاحتسالرغصأوأ

وهواثداحنوكيف؛ةزكاجلاريداقملانمهريغنودرادقملانمهيلعامي
.لاحم

قرأذدقفكرحتاذاهنأ«هلةياهنالمرجدوجوةلاحتسانايبو

قرافىذلابئاجلاف؛اغارفرخآلاهيناجلغشوهيبناجدحأنمازيح

ناكهنأملع؛زيحلالغشاملاًضيأرخآلاو«هيهانتنيعتهغارفوهزيح

دقف«نيبناجلانمهاتتماذاوهفهلغشينألبقزيحلاكلذباقوبسم
٠هلةياهنالمزجدوجولاحتساإ



ماه

:هيهانتضرفمسجىفمتيامنا«لالدتسالااذهنكل:ىسونسلالاق

لكنمىهانتيالامامآو«ةرورضلابهكرحت.زوجيىذلاوهوفرطنم

اذهريبةلاحتساىلعمهضعبلدتسادقو«هيفىرجمالف«بئاج

امسجنوكينآاماولخيالق؛امسجعنئاصلاضرفول:لاقفليلدلا
نمهانتمريغنوكينألاحتساىهانتيالناكناف«هانتمريغوأايهانتم

نأنمدبالف«ماسجألانمهريغدوجوعنميكلذناف«تاهجلاميمج

ةهجلاىلاهتكرحزوجتف«تاهجلاضعبنمايهانتمضرغلااذهنوكي
دقوالاةهجنملغشالفلغشوٌعرفةكرحلانأل«ةلاحمالىرخألا

نمابكرمناكولفاضيأو«ةلاحمالهيهانتبجيف«ىرخألانمغرف

امهوحنوةردقلاوملعلاةفصهنمءزجلكبموقينأمزللرثكأفنيكزج

راقتفالامزليالكالو«هللاريغميدقدوجوةلاحتسال؛ةلآلاتافصنم

ءضعبنودهبتافصلامايقبءازجالاضعبحيجرتىلصصخمىلا

نالطبىتآيسو؛ةيلآلاددعتبجويهناللاحمءزجلكبتافصلامايقنكل
٠كلذ

ةلاحتسالاىفقرفالو؛اقلطهللاىلعليحتسيبيكرتلاف:ةلمجلابو
مهدنعبكرمهنأل«؛نيملكتلادنعمسجلاكةيسحءازجأنمبكرملانيب

هتوبثىلعمقيملىذلادرفلارهوجلاتبثينم؛اصوصخرهوجلانم
مسجلاكةروصوةدامنمامأةيلقعءازجآنمبكرملاو«فلسامكنافرب
2-صفوسنجنمتملعامكدرفلارهوجلانوفنيذا«ءامكحلادنع

ْقهيلعمالكلااطسبدقو«ضايبلاوداوسلاوسرفلاوناسنالاك

٠حرشلا

ىرامنلااهتبثأىتلاةكزجتلاةلاحتساتفرع؛كلذتفرعاذاو



ل4

كلذوميناقأللالصأىأارهوجهودنتعامهناف«مهدوبعملهللاميكلهأ

مونقأو؛بآلابهنعنوربعيودوجولامونقأ«ميناقآةثالثمهدنعهنأل

حورلابهنعنوربعيوةايحلامونقأو؛ةملكلاونبالابهنعنوربعيوملعلا

ىرتامكاوعمجف؛دحاوهلاةثالثلاعومجمنا«اولاقمث«سدقلا

كلاوحأدرجمنمبكرتتتاذلااولعجو«ةرثكوةدحونيضيقننيب

ىلعكلذو«ناهذألاىفالادجوتالتارابتعآوهوجووأ؛اهلدوجوال

لصأ؛ةغللاكلتىفاهيدارملاوةيئاثوبةملك«مونقألاو؛لئاعلالوقعم

دقو؛مهتهلآةقيقحهنمتناكىذلالصالاىراصنلااهبىنعيوءىشلا

٠ةثالثلاىفرصحلاليلدىفاوملوط

اذكومهلليقف؛اهبالاىتايالعادبالاوقلخلانأل:اولاقف

ميناقألانآباوباجأف«اهبالااضيآقلخلاىتأتيالةردقلاوةداريالا

ةفصوٌلاحتساامرجنوكينأىلاعتهقحىفلاحتسااذاو«ةسمخل

ىلاعتهيلعليحتسيو«مارجالاتافصنمامهنيذللا«ربكلاورغصلاب

ىل»رقتفيالهنأىنعمب«هسفنممايقلاهلبجيو«اقلطمريغتلااضيأ

مدقلابوجولفصصخمىلاهراقتفامدعامأ؛صصخمىلاالولحم

؛هفرعتسامكهتاذنيعىلعىتلاهتالامكركاسلوىلاعتهتاذلءاقبلاو

نمةلماكلاتافصلابىلاعتهفاصتابوجولفلحمىلاهراقتفامدعامأو

ءمالكلاو«رصبلاو عمسلاو«ةايحلاو؛ةدارالاو«ةردقلاو«ملعلا

امىلعتالامكلارئاسو؛ةوادعلاو ةيالولاو؛طغسلاو«اضرلاو

فصتتالةفصلاو؛ةفصناكللحمىلاارقتفمناكولذا«هررحنس
ىلوأةيهولألابنكيمللحمىلاارقتفمناكولاضيأو«كلذنمءىشب



ب7١+د

ةهلالاددعتمزل«ناهلاامهنأضرفناف؛هيلاوهرقتفاىذلالحملانم
٠هبهداحتالاحتسالحمىلاهراقتفالاحتسااذاو؛لطابوهو

ميدقلاىفلاحموهوادحاوائيشنيئكيشةرورخ:داحتالاىنعمو

ىلعايقينافرخآلاب.دحتااذانيئكيشلادحأنأهناهربو«ثداحلاو

ءامهريغدوجنوملاناكامدعناوةثملاداحتإلف«ذحاوالنانثاامهفامهلاح

نوكيالمودعملانأللطبوداحتالاعنتمارخآلانودامهدحأمدعناو.

تفرعهبهداحتاولحمىلاهراقتفاةلاحتساتفرعاذاو؛دوجوملانيع

ىراصنلاتلاقاملطيفهباهداحتاوهريغتاذبهتافصمايقةلاحتسا

؛«مالسلاهيلع»ىسيعتوسابدحتاةملكلامونقأنأنمهللامهازخأ-

ىلاعجريهنا:لاقنممهنمق«داحتالاىنعمىفاوفلتخاوهتاذ-ىنعأ

رهوجلاتاذبهتقرافمبجوياذهو«رهوجلابضرغلاموقيامكهباهمايق,

دحاولاىنعملانأةرورخ«مهدنعةثالثلاميناقألاعومجموه.ىذلاٍ

ماقاضينأىسيعوءاهلاآلهلاضعبىقابلانوكيف«نيتاذنموقيال

هيفو(هلالامدعدسافلامهيأرىلعمزلدقف«اهلانوكيالفهلالاضعبهب

:ةيضرعلاتافصلاىلعلاحموهوئنعملاىلعلاقتنالابلوقلااضيأ

ةملكلامونقأبداحتالاصاصتخافاضيبأو؟مهدنعىسفنوهامبفيكف

هسفنرهوجلادوجوهرودو+ةايحلامونقأوهىذلا.سدقلاحورنود

توسانلامدقمزلابجاوناكناداحتالافاضيأو؛صصخمىلاجاتحي

ةيهولانوكتفهلآلازاوجهنممزايو؛صصخمىلارقتفاازئاجناكناو

لاحموهودوجولابجاوىفهلثمىلاىغفيكلذو«ةزئاجىسيع



ب١7١ب

؛الزأةيلزالاتاذللبجيف«لامكفصونوكينأاماداحتالاف«اضيأو

سيمختبنوبلاطيف«اضيأوضئاقنلابهوفصودقف|مذةفصناكناو
+هريغنودداحتالااذهبىسيعتوسان

؛ىتوملاءايحانمهديىلعرهظامصاصتخالاهجو:اولاقناف

انابعثًاصعلاءايحانمىسومديىلعرهظامبمهيلعدرلاماقهوحنو
سفانخلاىتحثداحلكبةملكلاداحتااوزوحينأمهمزليولب«هوحنو

'لعجلاوءاسفنخلاهذهنوكينأىلاىضفيايهذمسخأاموتارشحلاو

طالتخاكجزملاوطالتخالابداحتالااذهرسفنممهنمو«ةهلآامهريغو

اممعيمجو؛تاعئكاملانمامهوحنوءاملاوامهوحنوءاملاورمخلا

ماسجالاماكحأنمطالتخالانأبديزيو؛اذهىلعدريلوألاىلعدرو

؟ةيلزألاتاذلاةصاخىهىتلاةملكلاىفلقعيفيكف

ةبسنكةبسن؛ةثحابملادنعلوقيمهضعبنمتعمسو:حرتقملالاق

ملوسمشلاقرافيملو؛انيلعةقرشمىهفسمشلانمسمشلاءايض
ئرشأامبلصتياهضعبةريثكةكيضمماسجأسمشلاءاوضأنأاوملعي
٠ةدحتملاةيصاخلانمًآذهنيأف؛هريثبلصتياهضعبوهيلع

ءممشلاىفششقنلاةروصعابطناك:عابطنالابهرسفنممهنمو
ةيفلصحامناو«هيفعبطاميقلصحيملشقنلاسفننافلطاباذهر
 اماهفأاهلذرأوقرفلاسخأمهوكوقعمريغهيلااوبهذامنأنيبتفهلاثم
هبامئاقوأ؛انهورماميفانلوقىنعموريسعمهلثمىلعقئاقحلاكارداو

دقوهبموقيلحمىلاارقتفمىلاعتنوكينأبجويهنألرعوجلابىنعأ
٠ضارعألاثودحناهربقيس



اس7١

نوكيىتحلاصتابرقاماهنمابيرقىأهلايذاحموأ:انلوقو
ىفمرجلانوكيىتح؛لاصفنابرقأوأهيلعنكمتيهلاناكممرجلا

مرجللةهجىفوأ؛مارجالاصاوخنمامهنأللاحمامهالكوهلةهج

الوهنيمبنعالوهفلخالوهمامأالوهتحتالوملاعلانمءىشقوفسيلف

لقيملومرجوهفزيحتملكو؛زيحتلامزلتستةهجلانألهلامشنع

امىلعةيوشحلاو؛ةيماركلاامهو«ةعدتبملانمناتفئاطالاةهجلاب
قيرفلاقفةيماركلافلتخامث(قوفةهجتاهجلانماونيعو«هفرعتس

مث«هلنيايمهنا:مهنمقيرفلاقو؛شرعللساممىلاعتهنا:مهنم

معزنممهنمو«ةيهانتمةفاسمبنيابمهبأمعزنممهنم«ءالؤهفلتخا
لقعياموهرهاظىلعءاوتسالاتلمحةيوشحلاو«ةيهانتمريغبنيابمهنأ

لايخىفامسترمىلاعتهللانوكينأهزنتوليوأتلانماوعنتماو«هظفلنم

٠اهضارعأومارجالالايخلاىفمستريالهنال«مرجلا

ةيلعلاتاذلادوجوىلعةعطاقلانيهاربلاتماقدقف؛ةلمجلابو

لكلةلثاممةلاحتساوهسفنبهمايقىلعو؛ةينسلاتالامكلابةفوصولا

امكبىلاعتهفاصتاةلاحتساو«ماهوالاىففيكتبولابلابرطخيام

بجاواذهدعبهكاردانعرخفلابفارتعالاو؛ثداوحللهتلثامممزلتسي

ء(كارداكاردالانعزجعلا):لاقهنأهنعهللاىخرقيدصلانعلقنامك

0كنأل«ةيسفنلااهتافصىف.اهلةاواسملا«ثداوحللةلثامملاىنعمو

امهفاهيفايواستناف«الوأسفنلاةفصىفايواستبنأامانيدوجوم

؛الوأامهعامتجاحصينأاماولخيالفاهيفايواستبملناو«نالثم

مزليهناف؛نيلثمّلكونافالخفحصناو«نادضامهفحصيملناف



سم7١

املكىفوهيلعزوجياملكىفوامهدحألبجياملكىفامهءاوتسا

٠ليمتسي

مزلا«قيساممءىشبالعوزعانالومفصتاول:لوقناذهلف
بجياميفامهيواسينأمزلتسيكلذو«اهضارعألوأ؛مارجاللهتلثامد

اذهىلعلالدتسالاو«هئاقبوهمدقبوجوقبسدقو«ثداوحلانمامهل

؛ىناثلالكشلانممظتنملاىنارتقالاسايقلابنآشلاميظعلابلطملا

رومألاكلتنمدحاوتفصتااملكو+ثداحبسبللجوزعهللا:لوقنف

كاتنمدحاوبفصتمبسيلىلاعتهللا«جتنيف؛ثداحوهفةروكذملا

لكلتلصفناو«اهعيمجلالمجمليلدلابتنتأنااذه«ةروكذملارومألا

سيلالعولجهللاءامرجنوكينأةلاحتساوهولوألاىف:تلق؛«دحاو

سقمث(مرجبسيلىلاعتهللا«جتنيثداحوهفمرجلكو؛ثداحب

٠كلذىلعاهيقاب

ّلصأىأرهوجهنأىراصنلادوبعمىفانلوقنأ«لوألا:تاهيبتت

؛رخفلالاقالىسكعلافورعملاوهكازجألالصأبكرملاانلعجو؛ميناقألل

:بخألااذهنمو«لقعلاىقسكعلابوسحلاىفطيسنبلالبقبكرملانأ
نيملكتملاحالطصاىفرعوجلاالزيحتملا رهوجلابدارملاوفورعملاءاج

+ةرعاشألانم

ئأ«ضارعألاوتافمصلالحمهبيداربوقلطيلحملانأ:ىناثلا

هرمُعيىذلازيحلاهبداريوقلطيو«مرجلاكاهبموقتىتلاتاذلا

مرجنكمتاذاهنألمرجناكملاو؛ناكملاهبداريواضيأقلطيو«رهوجلا
نمنطابلاحطسللمساناكملا:ليقو«ىلعأللناكملفسألافمرجىلع



_ب_الخبي

روكللنطابلاحطسلاكىوحملانمنهاظلاحطسللسامملاىواحلا

ىذلاغازفللمسا:ليقو«هيفنئاكلاءاملانمرهاظلاحطسللسامملا

دقو«زيحلللغاشوهفناكملاىفلصاحوهاملكو«مسجلاهلغشب

؛ناكمىفسيلوزيحهناملاعلاةلمجىفلوقنامكنوكيالوزيحلالْغشي
ملاعلاناكولف«ججحىلعججحنكمتنمدبالناكمىفلوصحلاذا

٠:لاحموهوةياهنريغىلااناكمناكملكىعدتسالججحناكملاوناكمىف

توسانبةملكلالولحنمهوعداامنيسفتىفىراصنلافلتخا:ثلاثلا

واهو؛فوصوملابةفصلامايقاهباهمايقىلامهضعبراصف«حيسملا»

؛اهبحيسملافاصتاعنتمااهبافوصوممئاقلارهوجلاىنقبنا.هناف«لاحم“
؛دوجولابةصتخملاروصلاىفاذه«نيلحمىفدحاولاءىشلالوصحعانتمال

تاذلاىلاةملكلاتبسنامناو«اهصخيدوجواهلسيلمهدنعةملكلاو

نيلحمىلااهتبشنعانتماف؛لقعلاىفرابتعاوهجووأةيسفنلاحةيسن

مهضمبوراصلاحمويفكلذباقوصوملوألاقببملناف«ىلوأنوكي
'ءسمشلاىلاسمشلاةبسننمرمامنىلا'

حلاملالاوارداقالعوزعانالومنوكينأبِجْي:عبارلادضقملا

؛رايتخالابدجومىلاعتهللا:لاقينأهناغربريرقتوملاعلاداجياهنم
لاأ٠رداقهللافرداقوهفراتخالابدجوملكو

؛ةعيبطبهلعفٌنوُكينألاطمانمرماميفهتفرعدق:ىرغصلاليلدو

١٠رمامممثأبايبرقهديعتسو(هناهربقبسدقوةبجومةلعوأ

نم.حصيىذلااوه6رايتخالاْبدجوملانألةحضاوف6ىربكلاامأو١



لا70١

:امن'و.رداقلاىنعم«هنيعياذهرمامكسكعلايوكرتلانعالدبلعفلا

ءةتآلاتالامكلارئاسلوةردقللمزلتسملاوههنألرايتخالابداجيالاانديق

نوكت.نأمزليالفحصولةعيبطلاوةلعلاداجياكتاذلابداجيالاامأ

داجيالاف«ةلاعالو«ةيحالو«ةديرمالو«ةرداقةعيبطلاوةلعلاكلت

تافصلاهذهتابثاهعمليس(ةعطاقلانيهاربلابقتتحاملرابتخالاب

٠رظنريبكىلااهعمجاتحيالةلوهس

نايبو«هدجوأامل«ارداقمملاعللعناصلانكيملول:لوقثاضيأو

لعفهنمىتأتيالزجاعلاو«ازجاعناكلارداقنكيملولهنأةمزالملا

مدعهزجعنممزليالفةلعوأةعيبطعناصلالعل«ليقناف؛كرتالو
.هللعف

نوكيالملاعلارئاسولبكتاذمناصنأقيسدقهنأ':باوحلا

ْمدعوهوىلاتلانالطبو؛ةلعوأةغيبطنوكينأليحتسيو اراتخم

دوجوىلعناهربلانمرماممرهاظو«'ريدقتلا.كلذىلعملاعلاداجيا

ةفصىهىتلاةردقلابفوصوملاوهاذهىلعرداقلاف«ىلاعت'عناصلا

.*:ةدارالاقفوىلعهمادعاوأ؛نكمملاداجيااهبىتأتي

الدبلعفلاهنمحصيىذلاوه«رايتخالابدجوملانأزمدق:هيبنت
دارملاو؛هلعفيالنآوءىشلالعفينأهنمحصيىأ«سكعلابوكرتلانع.

.مدعلاىلعهيقيبلبدوجولاىلالعفلاجرخيالنأ«هلعفيالنأانلوقي

الولعفبسيلكزتلانأىلعءانب!ذهوكرتلالعفيوأمندعلادجويأ

هتوك.نممزليالو«دارملامهفلراتخملاكعافلاىلإ'هدانساىفداعبتسإ

ىلعءانبلعفهنالاقنممزلو:هلايدوجوارثآ'نوكينأ"لغافللاروذقم



بلال

ليصحتوملاعلامدقب؛لوقلائدوجورثأوهولعفلانعكاسماوفكهنأ

؛مهضعبهررقاذكلصاحمدعلانألو«لزألاىفملاعلالعفكرتللصاحلا

اميفةقيقحىتأتيامناو؛لزألافانيلعفوهثيحنملعفلانأببيجأو
ليصحتهيلعمزليالفنكيملنأدعباددجتمكرتلاناكاذاولازيال

٠لصاحلا

وهو؛ًاديرمىلعتىرابلانوكينأبجي:سماخلادصقملا
<نكمملاىفرطدحأحيجرتاهبىتأتيةفصىهىتلاةدارالامفوصوللا

ةفصاهنأب«ةدارالااذكو«ةردقلافيرعتىفكلوقنا:لاقيال

لوضقوهامناو؛كباحصأبهذمىلعميقتسيال؛ركذاماهبىتأتي
ىتأتي+انلوتىنعملوقنان؛تاذلاىلعةدايزلابنيلئاقلاةرعاشألا

اديرمىلاعتئرابلانكيملولو؛هقحتستامىلعاهقلعتبىأقلعتلااهب
اهضئاقننعالدبنامزالوةفصالورادقمبالودوجوبملاعلاصتخاامل

:لوقنانأكلذنايبو؛همدعرارمتساوأملاعلامدقامامزليف«ةزكاجلا

كلذكناكنملكو«نيزئاجلانيفرطلادحأبثداوحلاصصخىلاعتهلل

٠ديرمىلاعتهللافديرموهف

تانكمملادوجوناكاملهنأىفخيالذاةحضاوف:ىرغصلاامأ

نازئاجامهلب+ليحتسيالوايهدحأبجيالءاوساهيلاةيسنلاباهمدعو

ىذلاوهىلاعتهنأةرورضلابفنكمملااذهدجوأىلاعتهنامث«ءاوسلاب

ىلعةقيبملو؛دوجولاوهوهيلعنيزئاجلانيفرطلادحابهصصخ
.را'دقمىلعهدجوأاذكو«مدعلاوهواضشنأهيلعزئاجلا.رخآلافرطلا

رخآلافرطلانعالدب,رادقملاكلذباضيأهصخفهتاذىفصومخم



لالا

دوجولابهصخاذكو؛هنمرغصأوأكلذنمربكأنوكينأوهو«زئاجلا
نعالدب؛اذكةفسىف؛اذكرهشىف«اذكموينم؛اذكةعاسىف

ضارعألاراسبقلعتياماذكو؛هنعرخأتملاوأكلذىلعمدقتملادوجولا

٠هلباقامىلاهكرتنعالديكلذنمعونبوةصخ

نييوت-سسلانيفرطلادحآعوقوحيجرتنألف:ىربكلانايبامآو

مزليهنألنكمملاكلذسفنحجرملانوكينأليحتسيو«لاحمحجرمريغب
هلحجرتناهنألفاضيآو؛رمامكاحجارهتاذلايواسمنوكينأهيلع
مدعلاهلحجرتناو«همدقمزليف«دوجولابجاوناكهتاذنعدوجولا

همدععنتميىتاذلاحجرملانألادبأدجويالفهمدعرارمتسابجوهتاذنم

؛هلعافةهجنمهنعاجراخحجرملانوكينأنيعتف«لطابنيمسقلاالكو

وأهيلعنيزئاجلاذخأبنكمملاصاصتخالحجرمالنأىشتقيرسلاو

؛زئاجلاكلذلعفلعافلارايتخاىهوةدارالابالإ؛هلباقمنعالدبتازئاجلا
اهتبسنةردقلا«تلق؛ةردقلاةفصنيفرطلادحأعوقولحجرملالعل:تلقناف

ىلعنكمملااذهداجيابتقلعتاهلابامف«ةدحاوةبسنتانكمملاعيمجىلا

مدقتملانعالدبصوصخملانامزلااذىفوهلباقمنعالدب«صوصخلا
اذادبالف«ءاوسةميدقلاةردقلاىلاةيسنلاباهلكنامزألاورختملاو

ٌلَغفلاهتردقبدجويدتنيحو«نامزلااذهىفلعفلللعافلاحيجرتنم

ةردقلاهبقلعتتمث«مدعلانعالدبدوجولاحجرتنأدبالاذكوهيف
+نكمملككلذىلعسقو

نامزلاونكمملاكلذعو-قوبملعلاقلعتحجرملالعل:تلقناف

فالخىلعنكمملاعوقونأل؛ةصوصخملاةفصلاىلع«صوصخلا

(١جنيدلاملاعم-١١م)



الكم

ىتلاو«هيفريثأتكلذبنكممللصيصختلا:انلق«لاحمىلاعتهللاملع

ةفصلااهبقلعتيالف«هيلعتازئاجلاضعبعاقياباهقلعترابتعابرثؤت

هقلعتليلدب«كلذكسيلملعلاو«هيفاهقلعترابتعابزئاجلاىفرثؤتىتلا
قلعترمامبلطبدقوةدارالاوةردقلاالاقببملف«ىتأيسامكبجاولاب

؛بولطملاوهو؛ةدارالاىهكلذبقلعتملانأنيعتف«صيصختلابةردقلا

ةمولعملاةحلصملاىلعهلامتشانيزئاجلادحاعوقولحجرملالعللاقيال

بوجومدعناهربىتأيسو«ةيلازتعاةلاقمهذهلوقنانأل«ىلاعتهلعافل

ةيحلصألاةاعارمتلطباذاو؛ىلاعتهقحىفحلمصألاوحالملاةاعارم

سيصختنأنمهومتركذامتلقناف«اهبلعفلاحيجرتلحلصتملامتح

ضقتنيةدارالابالانوكيالراتخملاقحىفعوقولابنكمملافرطدحأ
ةفصىلعوصوصخمنامزىفالاعفأعقويهناف«انمراتخملابمكيلع

وأاهيلادصقينأنعالضفاهبهلروعشالاهنعلهاذوهو«ةصوصخم

١امديري

دجويالانمراتخملاولعفللدجوملاراتخملاىفوهامناانمالك:انلق

ثداوحلاتاوذلدجوملاامناو«هزنيغقحىفالوهسفنقحىفالالصأالعف

تاوذلافةلمجلابو«هيلعفقتسامكىلاعتهللاوهامومعاهلاعفأعيمجو

؛ءاشفيكءاشاماهنمهناحبسهللاقلخي؛اهيفةقولخملالاعفاللفورظلاك

كرابتفضعبىفضعبلريثأتالىلاعتهللالعفامهالكفورظملاوفرظلاو

«ليلدلابانررقدقو«هريبدتىفهعمربدمالوهكلمىفهلكيرشالنم

سايقلابنآلاهديعنفىنارتقالاسايقلابفلساميفاديرمهنوكىلع
٠بلاطللانيرمتىئانثتسالا

مدقتامبملاعلاصتخااملاديرمىلاعتهللانكيملول:لوقنف



لال

ببسالنأرماميفتفرعكنأ«ةمزالملانايبو«موزللااذكفلطابمزاللاو
نأضرفاذاف«هلعافةداراالاهيلعزاجامضعببنكمملاصاصتخال

ةرورضةلباقمنعالدبهنيعبنكمملادوجوةلاحتسامزلديرمريغلعافلا
؛نيهجوبفمزاللانالطبامأو؛صصخملامدعدنعصاصتخالامدع
تاذفاصتاموزل؛ىناثلاو«تانكمملاىفصاصتخالاةدهاشم:امهدحأ

لاحمامهالكو«؛مدعلارارمتساوأمدقلابوجونيرمأدحأبنكمملا

ىناثلاامأو«اهلكتانكمملاثودحناهربنمرماملفلوألاامآهقحىف

صاصتخالامدعريدقتدنعنيرمألاموزلنايبو«اهيفدوجولاةدهاشملف
رادقملانمهعبتيامودوجولابصاصتخالامدعنأ«نكممنودنكممب
مدعومدعلارارمتسابجويةصوصخملاةفصلاوصوصخلا

نامزلانأل؛مدعلارارمتساوأمدقلابجوينيعملانامزلابصاصتخالا
رمتسملاوأ؛ميدقلاالاهنعىفتنيالفددجتسملاالاهبفصتيالناكامل
نيرمألادحأبفاصتالاموزلنأرهظف«امهلددجتالاذا«مدعلا
هنيعبالامهدحأهيفنيعبتي«ةروكذملارومالاكلتبصاصتخالامدعدنع
ىفمزليامنأىلااندصقانألدصقملالوأىفلعفنملانكل«نامزلاىف

٠دحاولكمدعىفمزلياللكوع.ثيحنملكلامدع

اما؛مزللاديرمكعافلانكيملول«لالدتسالاىفلوقتاضيأو
نكيملاذالعافلانأ!ةمزالملانايبو«اهمدعرارمتساوأتانكمملامدق

هتافصنمةفصدوجولاو؛هدوجولامزالنكمملادوجوناكناف!اديرم
؛تانكمملامدقمزالدصقىلانكمملاكلذدوجوىفجاتحيالثيحب
لعافللمدقلابوجورمدقو«مزاللانودبموزلملادوجوةلاحتسال

؛كلذكنوكينأبجياهمزالامف«هتاذنيعىهىتلاهتالامكرئاسلو



ممحادس

؛هتافصنمةفصدوجولالوهتاذدوجولامزالنكمملادوجونكيملناو

وأرادقموأنامزحيجرتةلاحتسالتانكمملارئاشمدعرارمتسامزلا

٠حجرمريْغِبةفص

تانكمملاعيمجىلااهتيسنةردقلانأل«انلوقنأ:لوألا«تاهيبنت

ىلعرداقهناحيسهنأامك«الثم.ضايبلابصتخملانأ:هانعمةدحاوةيسن

ناميالاهلعجىلعرداقوهامكواداوسهلعجىلعرداقوه«اضايبهلعج

صوصخللارادقملاىفاذكو«انارفكنارفكلاهلعجىلعرداقوه؛اناميا
وهاممكلذوحنو«ناكملاوصوصخلملانامزلاوةصوصخلملاةهجلاو

ةردقف؛ةنكمالاونامزالاوتاهجلاوريداقملاوضارعالانيبنمنكمملاهيلع

حيجرتلاوصاصتخالانوكيالف«ءاوسدحىلعهلككلذىلعىلاعتهللا

ءىواستلاتوبيثلةردقلاب

اضضميأةدارالاناللسلستيوةدارالاىفاضيأاذهدري:كيقناف

؛تقولكىفداجياللةردقلاةيحالسكتقولكىفسيمختللةحلاص

اضيأةدارالاةبسنكلذكفحجرمالبحيجرتللايفنةدارالامتبثأامكف

ةفصىلارقتفيفاهقلعتمومعل؛ةدحاوةبسندجويامىلاودجوامىلا
ةدارالارثأوعوقوملاةردقلارثأناكاذا:انلق؛لسلستلامزليوىرخأ

نيابتدقف«ديرمرداقلكسيلو«رداقديرملكلاقينأءصيصختلا

اهنأشةدارالاتناكاذاو«ايكزجانيايثىنعأ؛ةدارالاوةردقلانيبام

امك«للعتالسفنلاتافصنافتصصخملاهيفلاقيالفصيصختلا

كلذكعوقولابتانكمملاضعبتصصخامكوافشاكملعلاناكمللاقيال

اذكمدعلاودوجولابامئاةدارالاناف«عوقولامدعياهضعبتمصغل

امأو«مادعالاوداجيالابقلعتتامناةدارالانإف!ثحبهيفو«ليق



ماهااس

؛نكيملاشيملاموناكهللاءاشاملاقيالضحمىفنوهذا«الف«مدعلا

لاقينأانهىقبتلقناف؛نكيملاشيملامو:لاقينأباوصلاامئاو

ملو؟سكعلابرمألاناكالهومادعالاباذهو«؛داجيالاباذهصصخمل

ةداعسلاباذهصخملو؟هدعباموأهليقامنودتقولااذهدجوأآ

عءاوتساممكلذريغىلا؟كاذرقفآواذهنغأملو؟ةواقشلاباذهو

لاسنملكفلاقعفتتوموهو«ردقلارس«اذه:تلق؟لكلاىلاةيسنلا

نمرثكأبكلذملعبهدارفناىلعباوجلاىفقحلاهدزيمل«كلذنع.

لعفيامعلأسيالىلاعتوكرابتهنأل«(نوملعتالامملعأىنا):هلوق

٠نولأسيمهو

نيعت(اهيفنوةيقوبسملانيبنمهيفاملالزأثادحألالاحتسااذاو

تازكاجلاثادحاىلاعتوهناحبسىرابلانأو«لازبالاميفثادحألا

؛لوقعلاةاراجموردقلارسنمتاصاصتخالاتاهجو«اهثادحآحصنيح

ملعلاةيصاخكلذوملعلاةطاحامزلتسينأ«لوقعلاروصقببسلعلو

٠ةطاحاالواهلمومعالةرصاقةثداحلامولعلاو«ميدقلا

ثودحىفةفسالفلالاؤسنعايبجم؛نيملكتملاضعبلاق:ىناثلا

نأل؟نيعملاتقولاىفثديامناملاعلالاقينأزوجيالمل«ملاعلاْ

؟تاقوألارئاسنودتقولاكلذىفهداجيابتقلعتىلاعتهللاةدازا|

هثادحأبةدارالاتقلعتمللوقينأدحألسيلو؟كلذىضتقتاهسفنلىهو

ةدارالانل؛تاقوالانمكلذريغىفهمقلعتتملو؛نيعملاتقولاكلذ1

٠للعتتالسفنلاتافصوتقولاكلذىفهثادحابقلعتلاتضتقااهئيعل

ةدارانأمكيهذمنمو؛ةدارالاقلعتمومعلطباذه:تلقناف



ل8

متصيامضعبباهصيصختنممزليهنالةماعهتافصراسوىلاعتىرابلا.

ىرابلاتافصبصصخملاقلعتوصصخمىلااهراقتفاهبقلعتتنأ

أامهدحأ«ناقلعتةدارالل؛انلق؛هزاوجىلاىدؤيهنأل«لاحمىلاعت

مهو«صاخ«رخآلاو؛نكمملكامهبصصختينأةحصوهوماع

ناومدعوأدوجونم«هيلعوهىذلالاحلاباهبنكمملكصيصخت

انكشولو»«ىلاعتهللاةداراالول؛هفالخىلعنوكينألقعلاىفحص

قيلعتلانوكوهوميسقتلااذهركنيمهضعبو(©اهادغسفنلكانيتآل

ىفهركني؛مهضعبو«ةردقلاىفالوةدارالاىفال«ايزيجنتوايحالص

وهةداراللركذىذلاىزيجنتلاصاخلاقلعتلاوةردقلاىفهزيجيوةدارالا

ةردقلانعنكاكلارودصوهىذلاثداحلاىزيجنتتلاريغ:ميهضعبلاقامك

قيلعتلاىفانلوقىنعموميدقىسفنكلذو«ثداحاضيأاذه«ةدارالاو

ىلالزألاىفهدصقامبنكمملكصيصختوهةداراللىزيجنتلاصاخلا
ء«صاخلاهجولا

انلق«ملعلاقلعتحجرملانوكنعباوجلاىف«انلوقنأ:ثلاثلا
+رخفلاهبباجآاممرهظأهيفريثأت«خلانامزلابنكمملاصيصختلا

صيصمختلااهبىتلاةفنصلاهذهو«مولعملاعبتيملعلانأوهو

ةقلعتملاملعلاهوجوناق«لامجالانمهيفامل؛اعبتتسم
ةدارالعباتنيعملاتقولاىفهعوقوبملعلاف؛ةددعتمثداحلارثالاب

؛ةبترلاىلةرخآتمهجولااذهنمملعلاقلعتو؛نيعملاتقولاىفهعوقو

هنأ.بعكلامعزامكتقولاكلذىفهعوقولصصخملاوهنوكيالف

ىلالعافلادصقيامبملعلاامأو؛ليصفتلاىلعهعوقوبملعلابىنغتسي
ايتاذاقبسةيباجيأةداراىلعقباسوهفهصختىتلاتافصلابو:هداجيا

هملعقلعتيامناف«هيلعوهامىلعءىشلاعبتيملعلاىرخأةرابعبو



اه

سيصختناكولف«نيعملاتقولاكلذىفهعوقودارآاذاتقولاىفمقاولاب»

دصقيامةيهامبملعلاملعيوأهلتقولاىفهملعهنألتقولاكلذبهعوقو

ىلعبترمهناف«هعوقوبملعلاهجولرياغمهدصقىلعقباسهجوهعاقيا.

مدقتك+قلعتلاىفبيترتلااذهميمجونارياغتمامهفهعوقوةدارا.

نمةيقفطرشىهامىلعةايحلامدقتكو«تافصلارابتعاىلعتاذلا

٠«هيلعفقتسامكتافصلا

؛نيلعفلاعمهيفقلخاملةداراواملعديعللهللاقلخيدقهنآ:عبارلا

؛الهاذضرالاىفتكانككلذهلقلخيالةراتو«رودقملاو«ةردقلاامهو

لوهذلاهنألهلروعشالودصقالو«هلرودقمضرالاىفةتكنناف
ريغهلةرودقمهتكرحناف؛هعونلاحبلقتملااذكوةدارالاوملعلاىف

دبعللهللاقابدقامكفامهداضيمونلانأل«ةمولعمالوةدوصقم

شعترملاةكرحكلعفلاباروعشهلقلخيدقف«ةردقلاهلقلخيملو«لعفلا

وأاهنعهلوهذعماضيأشعترملاةكرحكهلقلخيالدقو«امهبهملعمم.

٠ملعأهللاوهمونض

وأملاعلامدقموزلنمهاتفلسآامتملعاذا:سداسلادصقملا

كنكمأ«امهنالطبوديرمريغمئاصلانوكريدقتىلع«همدعرارمتسا

تفرعدقو؛ةبجومهلعوأةعيبطعناصلانوكةلاحتساملعتنأةرورضلاب

هنمىتأتيالنمواراتخمىمسيكرتلاولعفلاهنمىتأتينمنأرماميف'

ىمسينكمأناو«ةلعىمسيلعفلانممنامهعنمينأنكيملنافكرتلا'

ةعيبطملاعلاعناصنأضرفاذآهنأ«نيرمالادحأموزلنايبو«ةعيبط

؛نيتثداحوأ«؛نيتميدقةلعلاوأةعيبطلانوكتنأاماولخيالف؛ةلعوأ'

موزللابوهامناةعيبطلاوأةلعلاُلعفنألملاعلامدقمزل+لوالاناكناف



-لذكع

ثودحناهربلابتفرعدقوهمزالمدقبجويموزلملامدقو«رايتخالابال

رودلامزليف«ىرخأةعيبطوآةلعىلاانرقتفا«ىناثلاناكناوءملاعلا

ملاعلادوجوفلاحم«نيتثداحامهنوكف«لاحمامهالكولسلستلاوأ

مدعلارارمتسامزلدقف«مدعلارمتسملاحملاو«لاحمامهيلعفوققوملا

+كلذبذكينايعلاوملاعلل

نيتميدقةلعلاوةعيبطلانوكنمنيروكذملانيمزاللاالكنأ؛لصاحلاو
ءاضيألطاب«امهدحأعناصلانوكوهوموزلملاف لطابنيتثداحوأ

ريدقتىلعاضيأمزلبو«بولطملاوعنورايتخالابالعافنوكينأ«نيعتف

عييمجىلاامهتبسننأل«هلةياهنالامدوجونيتميدقةعيبطلاوةلعلا

وهوةدحاوةعفداهعيمجدوجومزليف«اهلةياهنالةدحاوةيسنتانكمملا

هموزلصتخيالو«امهثودحريدقتىلعاضيأمزاللاحملااذهو«لاحم

؛قباسلاليلدلاىلعضارتعالاىفنويعئابطلالاقناف«امهمدقريدقتب

اهنآوةعيبطهعناصنأراتخت«همدعرارمتساوأ«ملاعلأمدقموزلنم
؛ةقرافملامدعنأل«ملسمريغ؛ثداوحلامدقمزليفمكلوق«ةميدق

فالخي؛ءىشىلع.فقوتيالاميمزالتنأل«اهمولعمعمةلعلاىفمزليامنا

طئارشلادوجووعئاوملامدعىلعفقوتتاهناف«اهعوبطملةعيبطلاةمزالم

فقوتيءىشلاقارتحاىفمهبهذمىلعاهعبطبرانلاريثأت:الثملوقنانك

كلذندبوهومنامءافتناو«قرتحملاكلذلاهسموهوطرشدوجوىلع

مدععمىعدجوتفاهطرشىفتنأواهعئامدجواذاامآأ«الثمسوسملا

هذهعناص؛لوقنفاذهررقتاذاف«اولاق قارتحالاوهىذلا«اهعوبطم.

نمعنااميدقنكيملف«اهعوبطمرخآتنكلةميدقةعيبطثداوحلاهذه

ٌلازيالاميفطرشلادجووعاملاىفتنااملف«هطرشتاوفوأالزأهدوجو



_اهنا

ءمتمعزامكاهمدعرارمتساالواهمدقاذهىلعمزليالفثداوحلاتدجو

طرشلاوأثداحلادوجونممعناملاكلذىلامالكلالقنناناف:مهلانلق
+هدوجورخأتملااهل

ولخيال؛الزأثداوحلادوجوةعيبطلاريثأتنمعناملاكلذ؛لوقنف

؛ثدحمىلارقتفا«اثداحناكناف«اثداحوأاميدقهوردقتنأاما

عنمرخآعنامريدقتىلانوجاتحيف«ةميدقةعيبطمكلصأىلعثدحملاو
مترتخادقةعيبطلاريثأتنمعناملاو؛الزأثداحلاعناملااذهدوجونم

دوجوريخأتىفاضيأرقتفيو«اثداحىناثلاعناملااذهنوكيف«ثداحهنآ

مزليفلسلستيوكلذكمث«ثداحرخآمنامريدقتىلاةميدقلاهتعيبطنع

٠هتلاحتساناهربرمدقواهللوالثداوحدوجو

مزل0ًاديماهلولعجو«ثداوحلاعناوملاىف+لساسشتلااوعنمناو

ناكناو«الزأعناملازعاهيفةرثؤملاةعيبطلامدقلملاعلاثداوحمدق

مدعنيىتح؛ملاعلانمءىشدجويالنأمزلاميدقعناملادوجونمعناملا
نكلميدقلاهعناممدعنبىتح«ملاعلانمءىشدجويالنأمزلاميدق

٠لاحمهيلعملاعلادوجوفقوتف«هناهربفلسدقولاحمميدقلامدع

ءثداحهنأ«ةعيطلانعهدوجورخآاتملاطرشلاىفلوقناذكهو

نوجاتحيف؛ةميدقةعيبطمهلصأىلعثدحملاو؛ثدحمىلارقتفيف

اميفالادجوبملطرشتاوفوأ«الزأاذهدوجونمعنامريدقتىلااضيأ

مزلاممزليوطرشلاظرشىلاو«طرشلاعنامىلامالكلا"لقننولازيال
ميدقلامدعو؛ةثداحعناوملاوأطورشلاتردقنا«لسلستلانمالوأ

مدعلةعيبطلابباوجلااذهانصصخامئاو«اميدقطرشلاعنامردقنا



مح

قباسملاليلدلافةلعلاريثأتىفطرشلاتاوفوأعنامل|ريدقتتأت

ماركذتامنأتفرع«اذهتفرعاذاو«باوجهيلعمهوتيالواهيفضعهان

هللريثأتالاهليلحتورصانعلاجازتمأبيكرتنمنويعيابطلاوءابطألا
ةحصنوكتعئابطلالادتعأمنأالو«هداسففالوءىشدوجو0غ

؛نومعزيامكضارمألانوكتضعبىلعاهضعبةيلبنأالو؛مسجلا
نوكلالبقيدحاوعوننمالابكرتيملاطيسبمسجلاناكوللب
هقلخدنعءىشقلخىلاعتهرايتخاوعاونانمهبيكرتدنعو«داسفلاو

رخآلاهقولخمىفارثأةيقولخمدحألنأىلعلدبيالاًكبش

:.ءأوسريثأتلابقلعتياميقفةمدعوهدوجولب6هريغمالورايبتخابال

نييعيابطلاجهنمكلسوبذكوانيسنبالضدقلو«ىسونسلالاق
هتلا_سرفلوقيثديحايئندلاقفهرهاظبهرتستو6مالسأالاهكاعداعم

:ةيعيبطلا

1حيحصامهبطارشيلوقو

.حجسيربارتورابو.ءاسم

اهمسجلانأباذفهسب_ايلو

امغأاهيلإدانعأوأذْذإ

ادحاواهتممسجلانكيملو

أمسافامبسجمالآلابركمال

ىلقعالىداعهدنعمزاللافةداعلاىلعاهيفةمزالملاءانب:لوقنانأل٠.

ملطيسبناودحمسجب.ةداعهدنعررقتتمل(لوقثان«ادهملهبالف



خل

ءاجفىلقعهدنعموزللانأنيعتف«اهيلعةمزالملاىنثيىتخداسفهقخلي
ىف.ةداعلا:لوقينأىلاىلاعتعناصلارايتخاىفنو«ةعيبطلابلوقلا

تايمانلافالخب«ءاملاورجحلاوبارتلاكةيمانلاريغةدماجلاماسجألا

؛داسفلاولالحنالااهلخدءتيكرتاملءاهئاف«تاتاينلاوتاناويحلاك

.ةيداعةمزالملا:لوقيوتايبألاهذهبهلضمعمثحبيمهضعبناكاذهلو

ءتانهينبنثت

طورشلاتردقنالسلستلانمالوأمزلاممزليوانلوقنأ:لوألا
ثداوحبابنموهمناملاقمزاللالسلستلانأنايب«ثداحعئاوملاو

؛ةياهنريغىلاىضاملاىفةبترمريدقتلاكلذىلععئاوملاذا«اهللوأال

رخآثداحعافتراباقوبسماهنمثداحلكدوجونوكيذئنيحهنأل

لوخدبابنموه؛ظورشلاىفمزاللالسلستلاو«ةياهنريغىلااهنُم
ةعمتجماهلةياهنالطورشىهف«ةدحاوةعفددوجولاىفهلةياهنالام

هلنراقمطرشىلااهنمطرشلكجايتحامزليهنأل«دحاونآىفاهلك
مزاللاناف«ةثداحلامئاوملاريدقثىفمزليامفالخاذهو«ةياهنريغىلأ

كاذمزلامكدحاونآىفعمتجتتسيلو؛اهللوأالةبقاعتمثداوحاهيف

٠ةثداحلاطورشلاريدقتىف

عاونألالوصحىفهلرثأالرصانعلاجازتمانأملعا:ىناثلا
كلتلوسصحلبجوملاجازتمالاناف؛ةئيابتملاصاخشألاو؛ةفلتخملا

لكىقببنأاما«ولخيالرصانعلاىفلصحاذاصاخشالاوعاونألا

ىتلاهتروصءافتنالبجولملاامفقببملناف«الوأهيلعناكامىلعرص

مدعلىثاعملانماهيفامىفنبجويالماسجالاسامتو؛اهيلعناك



-اغذمه

لخادتمزمل«اهلحمدحتااذاهناف«لاحملاددعتعمقاثتلاوداضتلا

,زيحىفملاعلاةلمجدوجوزاجلكلذزاجولدا«لاحموهومارجالا

.لبقناكامىلعاهيفنيرمألاءاقببجواهتروصتيقبناو«.ةلدرخ

.هبيستكاالثمدرابلاءاملاىقالاذاراحلاءاملا:اولاقنافجارتمالا

.ارتافهنوكىهو؛ةثلاثةيفيكلصحتفسكعلابو«درابلاةروصنمراحلا

نأمزلدحاونامزىفناكناىرخالاىفنيتيفيكلاىدحاريثأث:انلق

نوكينأهلديالرثؤملانأةرورخ«همدعامهنمدحاولكدوجوعماجي

ارثؤمهنوكثبحنمامهنمدحاولكفيكف؛هرثألوصحلاحالصاح

بجوبقاعتلاىلعناكناو؟مودعمارثأهنوكثيحنمو؟دوجوم

اذك؛اقافتالاحموهوىناثلاهمادعاققحتلهمدعلاح+لوألادوجو

هنأو؛همدعدعبلوالادوجوضرفولو؛هبقعهريغلاقمثمهضعبلاق

؛لوالامدعيلهمدعدعبىناثلادجوينأاضيأمزل«ىناثلامدعأ

٠ادنأةثلاثلاةيفيكلالصحتالفلسلستيو

مئاصلانعنيفانلاليلعتلابنيلئاقلاءامكحلابهذملطبيباممو
؛صوصخمددعىلعتفقوكالفالالابام:مهللاقينأ«ةدارالاورايتخالا

نكتملوةصوصخللاريداقملاكلتتناكملو«لقأالوهنمرثكأنكتملو

قرشملانمةدحاوةكرحكرحتياهنمىلعألالابامو؛رغصأالواهنمربكأ
نمةيمويلاةكرحلاامهادحانيتكرحكرحتتكالفألاىقابو«برغملاىلا
؛.قرشملاىلابرغملانمجوربلاىفاهتكرحىرخألاو؛برغملاقرشملا

اميفنكتملو؛برغملاوقرشملانيبامبتصتخااهلكتاكرحلالابامو

هكلفبةرايسلاةعبسلانمّلكصتخاملو«الثملامشلاوبونجلانيب

ةتباثلابكاوكلارئاستصتخاملو؛هريغىفنوكينأزاوجممصوصخلا



اح

.نمسلطأعساتلاكلفملاناكملومهريغقفنكتملونماثلاكلفلاىف

بطقلاىلياهضعبناكملو«ضعبنمربكأاهضعبناكملو؛بكاوكلا
.اهضعبوسوعءرلاةمسىلعاهضعبوىبونجلابطقلاىلياهضعبوىلامشلا
.لهومكلصأىلعركذامعيمجبسصسبصختللبجوسمالو:هنعالبام

اهنمءاشامصخيىذلاراتخملالعافلاريغىلاكلذدانساىفمكيهذم

٠ناميالاو«لقعلابولسمالاهلوقبىضريالبعالتالا«ءاشامب

نايذهوزهيأذهمراصفق«هملعتىفبعتاممءىشبهللاهعفنبملنمو..

ىلعلاهلملابالاةوقالولوحالو+نيزيمملايغناببصلاونيناجملا

نموانترخآوانايندوانئيدقفهلزلكنمكئوعياثمصعامهللا6ميظعلا

أذاي نيمحارلامحرأايكتمحربهيفاثيعتاميانعفناو؛كلذىفةفآلك

.ماركالاولالجلا

:عاونأةثالث«هئاحبسهللاريغىلالقعلاةفاضا:ثالاثلا

ىلفسملاملاعلاىفةرثؤملاىهاهنأوكالفألاىلاهتفاضا:امهدحأ

فالخالومهتماعنممهعبتنموةفسالفلاهبصتخيعونلااذهو«رمامك
٠كلذبمهكارشاىف

ةفاضاك«اهنمضعيىلاثداوحلاضعبلعفنمفيضأام:ىناثملا

؛بوثللرتسلاو«ءامللءاورالاوماعطللعابشالاوراثلاىلاقارحالا
ةلالخليقامككلتف«ةبجاواهونظىتحتاداقعملاطبرنمكلذريغىلا

؛نيخسارلاريغءاهقفلانمولبةماعلانمريثكاهيفءامكحلاعبتاضيأ

هكارشاىففالخالفكلذلعفتاهعبطبلاقنمفتاداقتعاىلعكلذىفمهو

.ضابا



عا

ةكرشةرعاشألاصعبفاهيفهللااهعدوأةوقبلاقنم:تااثلا

©"نوقفانمهبمهنأحيحصلاو«مهلاعفأقلخىفةلزتعملاداقتعاوهوكلذب

ناكاداتعمنوكينأنودعبشلاىلعىلقعليلدالثملكألانالاقنمو

ىفطبرىلاعتوهناحبسهللانأملعنمو؛ةيلقعلاةلالدلاىنعمبالهاج
هرايتخابعيشيالثمُماعطلالعفامكف«هتداعىرجيضعببهلاعفأضعب

ىفاذكو«الثمعبشيالهلعجلو؛ةداعلاكلتقرخلءاشولوهتردقو

هللاناالثملوقيوأ؛نيكسلابحبذلاوبوثلابرتسلاوءاملابءاورالا

ىرلالوصحبو«هباللكالادنععيشلالوصحبهتاداعىرجأهناحبس

هبابوثلادنعرتسلاوهبالنيكسلادنعحورلاقوفزوهبالءاملادنع

نمنيلاسلانينمؤملانمناكامدنعكلذلصحامءاشولو؛اهلاثمآىف

كلت ض"م٠هناحبسهللالضفبةفآلا'

ءىشلكياملاعىلاعتوهناحبسهللانوكينأبجي:عباسلادصقملا

امك«هجونمةردقلانممعأوهف؛بجاووأنكممنئاكىلكوىثزج

لكبملاعهنأبانلقامنأو«بجاولانودنكمملابصتختةياهنال«هفرغتس
تامولعملاتاوذةيمولعمللىضتقملاةيلعلاهتاذملعللبجوملانألءىش
ناكاهضعبُباملاعناكاذافرئاوسهيلاتاوذلاةبسنلو«اهتاموهفمو
٠قرفاضيألصالااذهىففلاخملاو«اهلكياملاع

ةيسنلاوملعلانألهسفنملعيالهناءامكحلانملاقنمىلوألاو

ءىشلاةبسنوةرورضلاباهافرطامه«نيرياغتمنيئيشنيبالانوكتال
بستنمبالءىشلانأملسنال:انلق؛كانهرياغتالذالاحمهسففنىلا

ىلا فيكوةبسنلاهذعوحنلفاكىرابتعالارياغتلانافةيملعةبسنهسفن



-لح

نم::تلقناف«تاذلابرياغتملامدععمهسفنملعياندحأو«كلذكنوكيال

تاذناثيحنم:تلق«ةيسنللححصملاىرايتعالارياغتلاكلذتبثنبأ

ىفةيلامللاهتيحالصرابتعاباهلةرياثمةيمولعمللاهتيحالصرابتعابءىشل
ءفاكرياغتلانمردقلااذهو6ةلمحلا

الاو«الصأاًكبشملعيالهناةفسالفلاءامدقنملاقنم:ةيناثلا

رممباوجلاو6ىلوألاةقرفلاكيلدفتبثامكلطاموهوهةسفنملعل

ض٠هسفنبملاعريغهنوكليلدلاطباىف

؛هتاذباملاعهنوكعمهريغملعيالىلاعتهنا:لاقنم:ةثلاثلا'

عيمجملعاكبشملعنمفالاو4هربغمملعلاريغءىثلامملعلانألكلذو

ملعلاناكاذاولطاموهواهمملعلاريغذذكنبحهبملعلانأل+ءايشألا

(ةدحىلعمولعملكبسحبىلاعتهلنوكيرخآءىشيملعلل١رياغمءىشب

تامولعملابملعلاىه(ةيهانثمريغهققحتمةريثكىلاعتهتاذىفنوكيف

٠لاحمكلذوىهانتتالىتلا

تافاضالاىفةرثكملعلاةرثكنممتركذامنا:باوجلاو

ملعلالب«تامولعملاددعتيملعلاددعتملسنالانألكلذو؛تاقلعتلاو

؛تاقلععتلاوتافاضالارثكتو(؛هتامولعمبسحبهتاقلعتددعتتدحاو

٠ةدوجومالةيرابتعارومأاهنألرضيال

نمزيمتممولعملاذا+ىهانتملاريغملعيالهنالاقنم:ةعبارلا

هلناكلالاو؛هوجولانمهجوبهريغنمزيمتمريغىهانتملاريغو؛هريغ

هانتمىهففرطهلناكاذاوريغلانعلصفنيوزاتميهبفرطودح
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زاتميهبدحوةياهنهلنوكينأبجيزيمتملامولعملانأملسنال:انلقفه
هريغنعهلاصفناوهزيمتبهقلعتناكولنأكلذكنوكيامناو؛هريغنع

٠دحلاىفرصحتتالزييمتلاهوجونألعونممهنأو؛ةياهنلاودحلاب

اذافالاو«تايئزجلاملعيالءامكحلاروهمجوهولاقنم:ةسماخلا

كلذلوزينأاماف«اهنمديزجرخمثنآلارادلاىفاديزنأالثمملع

بوجوبلوألاو«هلاحبملعلاكلذىقيبوأرادلاىفسيلهنأملعيوملعلا

صقنامهالكولهجلابجويىناثلاو«ىرخأىلاةفصنمهتاذىفريغتلا

وهامنالبهتاذىفريغتلاموزلملسنال:انلق«هنعىلاعتههيزنتبجي

هنأبءىشلادجوهنأبملعلانأفاضيأو«رمامكتاقلعتلاوتافاضالاىف

دنعملعيهناف«ادغدلبلالخديساديزنأملعنمناف«دحاودجويس

البارمتسمهملعناكاذا؛نآلادلبلالخدهنأملعلااذهبدغلالوسح

؛لوألانعةلفغلانايرطلرخآملعىلاجاتحيامناوهلةليزمةلفغ

هنآبيهملعنيعدجوهنأبهملعناكناف«اهنعهزنمهناحبسءىرابلاو

؛ىلاعتهملعىفريغتدوجوىلامدعنممولعملاريغتنممزليالف؛دجويس

ايلاحنوكيالفاينامزسيلهملعنان«ءامكحلالوقنمذوخأماذهو

٠هملعتساميهيلعضرتعادقو؛اليقتسموايضامو

بلسلااللكلابلسىنعمبميمجلاملعيال:لاقنم:ةسداسلا

نأل«اضيأهبهملعملعائيشملعاذاناكلءىشلكملعولاذا«ىنكلا

لسلستلامزليفءىشهنألهملعبملعاذكو«ءايشألانمءىشملعلااذه

٠عنتممريغهنأوتافاضالاىفوهلب:انلق«مولعملاف
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نكيملولهنآي«املاغىلاعتهنوكىلعلدتسنانا:نماثلادصقلملا

ناقتالاوماكحالاةياغنمهيلعتنأامبافصتمكتاذىفتنأنكتململاع

هنأةهيدبلابمولعمهنأةمزالملانايبو«رصحتتالىتلانساحملاقئاقد#

؛نساحملاعاونأنمهبطاحيالاميفولامكلاةياغىفهزربيولعفلامكحيال
ةرورضبةمولعمفةيئانثتسالاامأو«'ةمكحلاةياغميكحملاعنمالا

فصواهبطيحيالامملاتةتاعونصمبتاعنأىفخيالوةدهاشملا
ددحنعاهجورخواهترثكعمبئاجملاكاثزودص.زوجنمو«فصاو

ةرورضللادحاجقحلل!دناعمناكقافتالاليبسىلعلهاجنمرصحلا

لعفلاعقيدقهنالاقنملوقو«ءالقعلازيحنمهجورخلةترظانمتطقسو

نأبجيكلذكف«لديالو«قافتالاليبسىلعةرملهاجنممكحملا,
دحاولاربخدفيملاذالئاقلالوقريظنوه«تارمقواذالديال

؛ةريثكىوريالفءاملاليلقوريملاذاو«ةعامجلاربخديفيالفملعلا
كلذفةيوستلاو؛ناتمدقملاجتنتالغةدخاولاةمدقملاجتنتملاذاو

هذختبامبليلدلااذه:ضقتني:ليقناف لقعلاوةداعلاوسحلافالخ'

الااهلثمعضوفرعيالىتلاةسدسملاةمكحملاتويبلانمةلآريغبلحنلا

نيتحلصمنيمهعمجللكسشلااذهةيصوصختراشثخاو«نوسدنهملا

نمهعمنمالو(ةلحنلالكشنمةييرقلاةرئادلالكشنمةبيرقامه
نيتاهنيبممجلانوكةفرعمو؛ةدئافريغلةعئاشلاكشالاىقبتجرف'

ءايكذألاالاهجرختسيالامم.سدسملالكشلااذهباصاخنيتحلصملا

ناويحلانملحنلانأمولعمو«ميظعثحبورايتخا.ربسدعبنوسدنهملاض

لدتسينأاذهعبمحصيفيكفردصاماهلعفنمردصدقو«.لقاعلاريغ

٠ةعناصملعىلعمنصلاقئاقدىلعةلامتشاولعفلاماكحأب

(١جنيدلاملاعم-١م٠ض
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لكقلخبدرفنمىلاعت.هللانأدقتعنانأتفرعدقكنأ:باوجلاف

ءالقعلااهبفصتيىتلالاعفالانأو«الصأءىشىفهريغلزيثأتال«ءىش
اهضعدناكناو«اعارتخاواقلخ؛هئاحبسهللاىلاةفاشماهلكمهزيغو

ريسفتىتأيسو؛ةتبلاريثأتريغنمايسكاهبفنمتينمضعبىلابسني
ٍلكشلاف«هلاعفأوهناحبسهللاالااندنعدوجولاىفسيلف«بسكلا.ىنعم

بسكالولبالصأريثأتهيفاهلسيلنذالحنلاهتذختاىذلانسدسملا
ةثداحلاةردقلاقلعتعانتمانمدلؤتلا:لاطباىفىتأيساملريثأتريغنم
؛هعارتخاوىلاعتهللاقلخ-درجمبلكشلاكلذ.عوقوامناو+اهلحمريب

:امك؛.انكسماهذاختاللحتلامهلأو ؛اهحلاصمل.تاناويحلارئاسمهلآ

ميظعىلعلدبامةلمجنموهف؛«ىدهمثءىشلكقلخىذلاناحيسف

ذئنيحهبةملاعريغاهنأملسنالفاهلعفنمهنأانملسولو«هناحبس,هملع

ةلمنللقلخامكاهلقلخو:«كلذملعتمهلأوةداعلا.اهقحىفتقرخلب
...اولخدألمنلااهيأي»:«تلاقىتح.هدونجبومالسلاهيلع.ناميلسببملع

فيكف؛ملعلاقاطملالهأسيلنمل.«اهقلخومولعلاقئاقدملعتمث«ةيآلا

؛ةتداراذوفنوهتردقرهابوهناحبسهملعفرشىلعليلدلوأنمهقئاقدب

!٠ىلاعتهتثيشل.تانكمملاعيمجدايقتاو

هنوىلعلالتسالادةلجلاو رسالانييجوبحسيالعهلطبس
لعافىلاعتهللانأهبلالدتسالاهجوورايتخالاوحضوأوهو«مدقتامك

؛هلعفيامىلاادصاقنوكينأودبالرابتخالابلعافلاو؛رايتخالاب

ىلاعتهللانمدصقلاروصتيالولاحمهبلهجلاعمءىشلاىلارصقْلاو
نظلاودقعلاممثداحلانمروصتيناكناو«دوصقللابملعلاممالا

+كلذعوقولامتحالاكلذىلعءانبىلاعتهللانمروصتيالف«مهولاو

.املاعنوكينأنيعتفهنعهللاىلاعتيصقنوهوهيلعوهامفالخىلع
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عمالا:دوجولاىفًاهلوخدنكمي.ال.تاقلطملاتايهاملا'تناكالو

هيلغتدجوهجولكو«رادقموعضووةبفيكولحمو.نامزباهصيصخت

رضقلابالاضصختيالو؛هلثموأةفالخىلعاهعوقولقعلاىفنكمأهيلع

هنأ“ىلع'ليلدلوأكلذو«هجولكنماياملاع:نوكينأبجوهيلا

0"'١(مدقنامكاضيأتايكزجلابملاعىلاعت

ةداعلاونيسحلافالخكلذىفةيوستلاوانلوق:نا:لوألا::تاهيبنتض

ةجيتنللنيتمدقملاءاضتقانإف«جاتنإلانلاهيفّلقعلاعجرملقعلاو
ءاورامدعوملعلارتاوتلاةدافامدعىلاةداعلاوسحلاحجرمو«لقعلاب

ىرلاهسفننمناسنالا»دجيذاةداعلاو؛نبحلافالخكلذنافءاملاريثك

ملعلارتاوتلاربخةدافااذكوىوريهنأبةداعلاترجو«ءاملاريثكنم

ربخدنعملعلاهسفننم.دجيو«لقعلااهبىشضقيالو«ةداعلابنيعتب

ىف.ةداعلاترجدقهنأل«جاتنالا.ىلاةثالثلاعوجرحصيو«رتاوتلل

ةجيتنلابملعلاهسفننمدجيوىداعطبرلا:ليق.دقو«جاتنالابنيتمدقملا
الو؛لقعلا.الا.جاستنالابقيليال:لاقي.دقو.«نيتمدقملابهملع.دنع

نادجولا.وه:ىذلاسحلابوةداعلابنوكيءاوزالاو«ةداعلاالارتاوتلاب
:0ازال١«رهاظوهو

سفنبالعىلاعتهنوكىلعلالدتسالامهضعبحمص:ىناثلا١
؛جتنملابكرملاودحاولالعفلاناف؛مكحمريغوأناكامكحم+لعفلا

نوذناكمبو«زيحنودزيحباصوصخمنوكينأدبالمكحملاريغلائأ

صاصتخالاو«اضرعناكنالحمنودلطمبوأاًرعوجناكناناكم
مه:ىشىلادضصقلاليحتسيذأملعلاىلعلديوهو«دصقلاىلعلدي
ا.هبملعلامدع
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هنمىلاعتهللادارأ.امبسحبءىشلكىفناقتالانأ:ثلاثلا.

.«هوسلعرابتعابىلعلاوهوندراببتعابىندلاف«ءىشلافالتخابفلتخيف
ئفوىلعلعقلا”نايزج:'اذاناقتالاىنعمف«هطسوترابتعابطشوتملاو

الماكوأاصقان؛افيعضوأايوقهسفنىفلعفلاكلذناك؛ملعلاوةدارالا

.انمهرايبتعانللخ'هيفنوكيالفثداحكلذلكو؛اعيفروأاعيضووأ

مناصدارأولامك«ناقتالالطبلالاو«كلذنيعلدبتتالو«هبديرأ

جرخولاخلاُهبلْعف+الثمهبقيلينأهسبلينأايندابوثعنصينأ
:ناقتادوجوب«اطخلاىلابسنلهدارمفالخىلعابلاغبوثلاكلذ

أءاضعألاصقانلاو«روعألاو«ىمعالانوكياذهبو«اهبملعلاوةعنضلا

ممهنمديرأاملاًرظن«نيقفتم'قسافلاوُ؛رفاكلاواهضعبوأ

ملعلاىلعلذيهتال«حضوأماكحالاةلالدانلقامنا:عبارلا

ًامهنملكليقو«مهضعبلاقاذكرظنلابهيلعلدي«رايتخالاوةرورشلاب
ىلع نيملكتملانمنيققحملانأ؛دعسلامعزو؛ةرورضلابملعلاىلعلدي

؛ناقتالاوماكحالاةقيرطنمقثوأورثكأرايتخألاوةردقلاةقيرطنأ
ىرابلادجوينأزوجيالملهنأوهو«ابعصالاؤساهيلعنأل؛لاق
؛ةردقلاوملعلاهلنوكيو«ةمكحملالاعفالاكلتهيلابسنتادوجومىلاعت

نوكيف«هيفةردقلاوملعلاداجياودوجوملاكلذلثمداجيانأبهعفدو

.رداقهنا«نايببالامتيالاملاعهلعافنوكيفمكحالبامكحمالعفاضيأ

ةقيرطعجرتف«ملعلاىلعلديالدصقريغنمتاذلابداجيالاذاراتخم

فعضىفخيالوبولطملانايتاىفةيفاكىهوةردقلاةقيرطىلاناقتالا

نمنيملكتملالوصأىلعهيفةبوعصالهنأو«مهضعبلاقامك؛لاؤسلا

ض
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؛انلوقكهانعم+خلا٠«تايهاملاتناكاملو:انلوقنأ:سماخلا

امبصصمختينأدرفلاىفدبالوهدارفآنمدرفىفالاعونلادجويال

اهباملاعنوكيفاهمكرومألاكلتبهصيصختنمدبالناكاذاواوركذ

امكال«ههوجوعيمجنمءىشلاباملاعنوكيفملعلاليلد«دصقلاذا

ضايبلاوناسنالاةقيقحملعيوأ«طقفتايلكلاملعيهنأنمةفسالفلاهلوقت

ءانب؛ضايبلاصاخشأو؛ناسنالاصاخشأالىهىهثيحنماضيأ
 اهريغتبىلاعتهملعريغتينأمزليفريغتتاهنأمهلوقلضرعنوللانأىلع
نمريغتيالاملوانتيالاذهمهليلدنأىلعمزالريغهنأتفرعدقو
٠دسافلامهمعزىفلوقعلاتاوذو؛اقافتاىلاعتهتاذكتايكزجلا

نالوهريغدازتاريغتملابمكحلاصيصختىلا«رخفلاراشأاذهلو

ءةبكرمةروصلاوسفنلاىفهجشوهتروصعابطناءزجلابماعلابىنعملا
:مهلوقو«بكرمريغ«هتاذبدارملاوبكرملاىفالابكرملاعبطنيالو

عجريهنعريبتلاىفمهتارابعتفلتخاناو«ريغالتايلكلابملاعهنا

اذهنماهبهملعف«تانكمملاعيمجلًادبمىهىتلاهتاذملعيهنأىلا

؛هلةمولعماهتيصوصخبتانكمملانأالتانكملاعيمجباملعنوكيهجولا

نألهنعةبوجحمريغهتاذنأبهتاذباملاعهنوك:هلوقىنعماورسفو

٠كلذنعىلاعتهتاذلةدامالواهقئالعوةداملاوهنباجحلا

؛اولاق«املاعهنوكباودارأامىلعاوفرحاذاو؛«ىرخأةرابعبو

ىلامالكلالوئيف«ةداملانعهديرجتىلاةراشاهتيلقعولقاعهنأديرن

ىك©ظفللااذهبمالسالالهآىلعاسيبلتملعلابةدالابلسبيلقت
مالسالاةفسالفانهةفسالفلابدارملاو«ءافعضلاىلعةلاقملاهبجوزتتال
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امىلعةينطابلاكو؛الوأانركذنمكمالسالاراهظابمهكامدلنيماحلا

٠هريغالتايلكلابملاعهللانأاوقلطأنيذلامهو«.هارت

هنأل(قبسامكملاعريغهنأىلااوبهذدقف«ةفسالفلاءامدقامأو

؛سمشلاتاذءاضتقاقهريثأتبهروعشىلاجاتحيالفبجوم:مهدنع

؛اهرثأباهروعشىلاجاتحيالكلذلةلعاهتاذنأدقتعينمدنعةءاضالا

٠ملاعهنأقالطابنوسبلممهنأوعجريهيلامهيرخآتملوقنأانفلسأدقو

؛ملعلاىفنقلطأنممهنمف«ملعلاةفصىفةفسالفلافلتخادقو

كلذهملعو؟دبمهنأملعيهنآدارآو؛هتاذالاملعيال«لاقنممهنمو

دارآوتايلكلاملعي(لوقينممهنمو«هنعردصياملوصحلبجوملاوه

ملعيهنأدارآواضيأتايئزجلاملعي؛لوقينممهنمو«هانررقام.هب

ردصيامو«اءديمهتاذملعيىأ+انمختايكزجلاو«ادصقتايلكلا

عماذهركذتدعأامناو«موزللاوعابتتسالاهجوىلعكلذنأالاهنع

باستكاىلعنيرمتلاباوقلتيلو«مدقتتملةدايزىلعهلامتشالمدقتهنأ

٠مهتارابعبمهترظانملةوقلا

ملعاهبهملعنكلتادوجوملابملاعىلاعتبرلا:انيسنبالاق

ومهامىلعهتاذملعيهناف«روصلللصفمريغهتاذبهملعنعىموزل

هملعتحت؛تادوجوملابهملعلخديفاهرسأبتادوجومللًاديموهوهياع
(ةرثكهنممزليىتحهتاذىفروصتادوجومللبترتتنأريغنمهتاذب

؛(ادمقمزاوللاكلتوحناهجوتمنكيملاذاءىشلامزاولبملعلاناف

نأو6مهلاوقأهذهعو«اهيلعادئازنكيملاهموزلمبملعلانمًالصاحلب

سبلمهتافملاعهنأبمهتمهفصينمو«نولظعمملعللنوفانمهَميمُج
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هتيمستلفدارمهدنعهناف«ملعيسيلامبهرسفيهنألهيلعهقالطاب

سيلهنأىنعمي:اهقحاولوةداملانعهدرجت«القاعهنوكىنغموالقاع

.مهو؛املعسيلىبلسلاموهفملااذهنأمولعمو«هيفالاحالومسجب

.ماكحالا.تابثابنوبلاطمو«سدقتلااذهبىلاعتوهفصوىلعنودعاسم

٠0هيفتالاقمثالثباوكرشأوهراثاىفرايتخالاو

ةبجوملاةرشعلالوقعلاىهىتلاةيناحورلاطئاسولاتابثا:ىلوألا

٠تفرعامكرايتخالاىفنىلعةينبمةلاقمىهو«رمامك

كلذوىتأيسامك«ىنامسجلانودىناحورلاداعملاتابثا:ةيناثلاو

دعباهنأب«ةبذعموأتاقرافملاباهقوحلبةمعنمحاورألاءاقببمهلوق

فلالاواهبزوفلاىلعةردقاهلسيلتاينامسجلاىلااهقوشمظعبتولا

ىلاةبوبحمةرواجمنعلقننمكسوفنلاكلتىقبتف«تاقرافملاملاعب

+ةملظلاديدشمىناملظعضوم

ة-ةطانلاسوفنلانأمهلوقكلذو«ةبستكمةوبنلانأ:ةثلاثلاو

ةبجوملاةرشعلاكوقعلاىهىتلاةيوامسلاحاورألاكلتنمحورللدلولاك
ةزاتوةاجانملابةراتسوفنلاكلتحالصاىلوتيىذلاوهكلذو«مهدنع

لوقعلا'كلتنأىلاةراشااذهو«عورلاىفثفنلاقيرطبةراتوماهلالاب

اهنعىقلتيةياغىلااهلوصوالا«اولاق«ةوبنللينعمالوةكثالملاىه
ىلعناسنالاردقياممكلذنأنومعزيمهو«ةيسدقلاراونألاكلت

ليقو؛هجوبليوأتلالبقتالضحمكرشليقكئاسملاهذهف؛هباستكا
ىنامسجلاداعملاىفنو«ملاعلامودقبلوقلاىعناهنأاوكرشأىتلاةثالثلأ
ا٠00تايثزجلابملعلاىفنو



ل١*ذ

دعبالهنأوىفخيآلامك+ىلوألانمرهظأةثالثلاهذهو«تلق

دقو(كلحضتيسامكهيحوتاهنمةلاقملكنافلكلاباوكرشبنأقف

نأانلىقبو«رايتخالابلعافىلاعتهنأانحضوأوداجيالالاطباانفلسأ

نأو«؛هلحمىفىحولابهدبعلىلاعتهللاءافطصاىلاعجرتةوبنلانأنيبن

ل_صأمهتالاقلىقببالمث«ىنامسجلاداعملاتابثاىلعةلوألاميقن

٠باروصللقفوملاهللاو

ملعتابثاىلعلالدتسالانمهانفلسأامتفرعاذا:عساتلادصقملا

؛اليصفتهيلعلدياممضعبىلاريشننأانيلعالف«الامجاىلاعتهللا

؛ريغصلاملاعلاوهوناسنالاقلخىلاعتوكرابتهللانأملعا؛لوقتف

قلخلاىفامبئاجعهيفجرداو«تايمانلاموقأوتابكرملالدعآهلعجو

ديعبوأبيرقسنجىفهتكراشمعيمجىلعهلضفو؛توكلملاوكلملانم

لوصأنمبكرمهدسجناف؛هيفةوهشلاولقعلاعامتجال«دوجووأ
ىلاةعبرألاهذهتلصفتمث«راثلاو«ءاوهلاو«ءاملاو«ضرألاةعبرأ

؛دلجلاو«محللاو«مدلاو«قورعلاو ببصعلاو«؛خملاو؛مظعلا

مقت_.سيملاهالول«ةمكحلاهنمدنحاولكعنصو؛رعشلاو+رفظلاو

٠ىلاعتهللاةداعبسحبهدسج

لصافمبضعبىلااهضعبمضف«دسجلادومعىهاهنمماظعلاف

0ادحاوامظعلعجتملو؛اهبنطبو«بصعلاوتالضعلانملافقأو

كرحتيال«ةبشخلاوربجحلالثمنوكيكلذكناكولهشنأل
لعجو«هبقلاخلدجتسيالومكريالوموقيالوسلجيالو

ةكرححصتملهيلعوهام»ىوقآناكولو«صوصخمردقىلعبصعلا
ةياغىفماظعلاىفخملاقلخمث«هعفانمىفهفرصتالو«ةداعمسجلا



م"+١

؛هتبوطربماظعلاىوقتلو«اهتدشوماظعلاسيبهيفبطريلةبوطرلا

ىرجمبسحباهفعضلدسجلاماظنمرختاواهتوقتفعضلكلذالولو
اهلكدسجلاللخهببدسوماظعلاىلعهاسكومحللاقلخمث«ةداعلا

٠توتسأوهبدسجلاةئيهتلدتعاو«ةدحاوةمحلايوستمراصف

ىلااهيقءاذغلانايرجللوادجدسجلاعيمجىفقورعلاقلخمث

؛ارابكواراغص«قورعلانمامولعماددعهنمعضوملكل«دسجلاناكرأ

ىهاممرثكأتناكولو؛ءاذغلانمهتجاحريبكلاوريغصلانملكذخأيل

نمحصام؛بيترتلانمهيلعىهامريغىلعوأ؛صقنأوأهيلع

ىفمدلاىرجأمث؛ءىشةداعلابسحب؛دسجلانمحصام«بيترتلا

ىفرجيملهيلعوهاممفثكاوأاسبايناكولو«ارئاخالالايسقورعلا

اسكمث(ءاضعالاهبذغتتملهيلعوهاممفطلأناكولو«قورعلا
؛رمحأارشقناكلكلذالولو«هلءاعولاكهلكهرتسمل«دلجلابمحللا

؛عضاوملاضعبيفهتيزودلجللةياقورعشلاهاسكمثةداعهكالهكاذقو

ةزورغمهلوصألعجو؛هنماضوعسابللاهللعجرعشهيفنكيملامو

لثمةسباياهلعجيملو؛هلوصأنيلو«هكاقببعافتنالامتيلمحللاىف
+رافشألاوبجاوحلالعجوشيعهنهيملكلذكتناكولذا«ربالاسوعر

هجوىلعامهلعجوطقسلاو؛رابغلااميكلهألكلذالولو«نينيعللةياقو

اهئاخرانمو«رظنلادصقدنعرظانلانعاهعفرنم؛ةلوهسبهعمنكمتي
وأايند«هتيؤرىدؤتامىلارظنلاكاسماةدارادنعنيعلاعيمجىلع

٠اهلالخنمرظنبلادحاواقبطاهرعشلعجيملو«ايند

نممفلاوقلحلانانوضي+مفلاىلعناقبطنينيتفشلاقاخمث



تادم

ييالوحاتفنالاىلاةجاحلادنع«ةلوهسبناحتفنيورابنلاوايلا
.تاهريغو«ةنيزلا"لامكنماضيأ

؛هنحطنموهلوكأممطقنماهبنكمتيلنانسالاامهدعبقلخمث
نكمتيل«مفلاءاجرأىفلوكأملانمقرفتاماهبعمجيةلآناسللالعجو
٠احرلانحطكعالتبالاوهليهست

هلقلخيملو(بورشمولوكأملكلرمامكقوذلاىنعمهيفقلخو

الهنألوضعلابهعاضرلاحىفهمأبرضيالكلةقلخلالوأىفناسنألا

؛نانسالاىلارفتفتىتلاةيذغألانمفثكامعهفعضلذكنضاهيلاجاتحي:

ةدودحماهضعب6نيعوناهلعجونانسالاهلقلخ«ءاذغللحلصوعرعرتاملف

ىتلاىهوةطسسبنماهضعبو؛لو_كأملااهبعطقيىتلاىهوفارطألا
+هعنصبئاجع.رثكأامهناحيسف(نحطلا

!نكلوهملعلامكوهتردق.رهابىلعةلادلاتايآلاعسوأو

؛هللاانادهنأاالولىدتهنلانكامو«هقيفوتوهنوعبالااًكبشرصينال

:قلحلاىلامفلافىرجيلنكيملوامثكأديدلوكأملاناكاملمث|

/ماودلاىلعةعبّنماندعمفلاقفهناحبسهللاعبنأةهسفنىلعكلذكوهو1

جزمدوءاذغلاناسللاكرحيف«بذعلكنمبذعأوولحلكنمىلحأو:

مدعأاذااذهلوةيبوعصريغبقلحلاقفردحتيالزريصيذدءاملاٌكلذم

ناو«ءىشقلخلاىلعضميملضرملانمافوذجقلخينيعلاكلتهللا
ملاهعاطقن١مدععماهنأ4نيعلأهذهبئاجعنمو«ةميظعةقشميفىضم

ىف«ةميظعةتومناسنالافلكتيىتختقولكيفمقلاالمياهؤامنكي



بما

هللاكرابتف«اهتعفنمهجوهيفىدعتيالهجوىلعترجلبهنعكلذحرط
٠نيقلاخلا:نسحأهللا

اهتكرحةرثكلو«اهفارطأاهبدتشتلنيلجرلاونيديلاقاخافضأمث

قلخو«اهيةجاحلاعضومىفعقتنيواهبكحيلرومألاىفاهبفرصتلاو

اهطسبواهضبقنمكلذبنكمتيللصافمتاذةقرفماهلعجوعباصألا

نمامهلوطىفاللوطباممرفظلاورعشلاناكامو«ةجاحلابسحب

ىفءاضعالارئاسكاهلعجيمل«ٌكاوحألاضعبىفسانلاضعبلحلاصملا

+امهعطقبناسنالاملأت

ازدييقي
ميحرلاىلوملاةلماعمنسحو«ليلجلاعيصلااذهقئاقدىلا«رظناف

لكاذكهمث«ليمجلافطللابهللاهمصعنمالا«روفكلادبعلااذهل

انحولدقو«رثكأوةمكحلاهذهىلعدسجلانمريثكوليلقوقرعومظع

ءكلذواذهنمديزأبنيرحبلاجرمانحشووكلذنمفرطىلاقبساميف
انههتبثنملو؛هلئاسرضعبىفهفنصمنعبجعلاهبىضقيامموهو

ىفسيلوهامبنيباتكلانملكىفانركذبءافتكالاو«رايتخاللادصق

٠امهيفرظانلاهبرصبتسيامامهنماعومجمرخآلا

رئاسو«انههنمضعبرمامكنيضرالاىفكلملابئاجعتعبتتاذامث

تاومسلاىفتوكلملاوكلملابئاجعمث«اهتابنواهراجشأواهتاناويح..

بئاجعبتقدصو؛حرشلاىلعفوقولابملعيامك؛اهيسركواهشرعواهتكثالمو

باذعلاعاونأفالتخاو«اهتينايزمظعورانلالاوحأواهناكسوةنجلا

؛بولكقلاهعامسأىشهدتولوقعلاهيفريحتتامىلعتعلطا«اهلهأل
سانلارثكأنكلو؛سانلاقلخنمربكأضرالاوتاومسلاقلخل»



1١-

باغامبنجىفكلذنمرشيلاهيلععلطاامعيمجواذه«نوملعيال

هناحبسوهالاكبردونجملعيامو؛ريسيءىشهتوكلموهللاكلمىفمهنع
٠هناطلسزعأوهنأشمظعأام

نكيملالاو«ايحلجوزعانبرنوكينأبجيب:رشاعلادصقملا
نايبو«ملعلاوةدارالاو؛ةردقلانمةقباسلاتالامكلاكلتبافصتم:

ولف+ايحاهبفصتملانوكي«القعةطورشمتافصلاكلتنأ«ةمزالملا

نكل«هطرشءافتنادنعطورشملاءافتنابوجولاهمدعبجولهمدعردق

(اهطرشىفنفرمامىلعاهبوجوأل؛لاحمةطورشملاتالامكلاكلتءافتنا

نوكينأاهبفصتانملبجوتةفصةايحلاو؛لاحمايحىلاعتهنوكو
؛ةايحلابةظورشمىتأيامماهريغولبتافصلاكلتنا:انلقامناوالاعف
هيلاو؛حيحصلاىلعةفصبسيلوهىذلادوجولاالااهتحتسيلاهنأل'

؛ابرقهارتسامكحصالاىلعتافصلاماظناهنألو«نورثكألابهذ

مهنامياو«نينمؤملاىلعايضارالعوزعانالومنوكينأاضيأبجيو
اطخاسهنوكنمكلذدضبافصتمناكلالاو«ايحهنوكلايلاومابحمو

٠هلثمهمزليف؛لطابمزاللاوايداعمومهلاضبمومهيلع

هنأل«نيدضلانملكبهفاصتاعافتراحصيالهنأ«ةمزالملانايبو

حصيالهنألو«اشيعمسلاهبذكيهنألواصقانىلاعتهنوكبجوي
كلذىلعنيدضلاعامتجانألقلعتملاداحتاعم«نيدضلاالكبهفاصتا'

عامجالاو؛ةنسلاوباتكلاهتفلاخملفمزاللانالطبامأو«لاحمريدقتلا

مزلتسملامزاللاكطباذاف؛هنعهزنمهنأوثبعلابفاصتالاهمازلتسالو'

ايلاومابحمايارنوكيالهنأوهوهموزلملطب«هريدقتىلعلاحملل

ىنعأ«ليلدلاكلذبنيرفاكللسكعلابو؛كلذبهفاصتاققحتيف«ركذنمل



ب0١

ملولذا:«ايداعمومهلاضمنيرفاكلاىلعاطخاشهنوكبافصتمنوكي
٠رمامكلقنلاولقعللفلاخمهنأو؛كلذنمدشلابافصتمناكلكلذكنكي

؛اضرللبحلاو«ةرادإللةفدارمةئيشملانأملعاف«اذهتمهفاذاف
ىفلكلاعامتجال؛اقلطممعأنيتلوالانأوةيالوللنامزتسمامهنيذللا'
(هيضرو.هيحأوهءاشوهدارأهناف«الثمهنعهللاىخرركبىبأناميا

هداراوىلاعتهءانشهناف«بهلىبأرفكىفةكيشملاوةدارالادازفناو

بحيالهللانا>:ىلاعتهللالاق«هضريملوهبحيملومقواملالاو

ناو«هضغبآوهطخسألب؛«رفكلاهدابيعلىشريالو»+«نيرفاكلا

ىذلانكمملاىفامهعامتجال«انلوصأىلعهجونمةردقلانممعأملعلا.
نكمملاىفةردقلاوهناحبسبجاولاىفملعلادارفناو«دجويسودجوأ'

اقلطممعأهنأواهبملعلاقلعتيىتحهلةقيقحالذاالصأدجويالىذلا

دارفناو«دجوتسىذلاودجوىذلانكمملاىفامهعامتجالةدارالانم

ةردقلابفصتيملولودجولهدارآولذإ«الصأدجويالىذلاىفةردقلا

٠لطابوهوتانكمملاضعبنعازجاعناكلهيلغ

لامكهنأةرورضاضيأهبقلعتيملعلانااولوقتململ:تلقناف

«لاقمكريغنأعمملاعلاىفالامكبجوت.تامواعملاةرثكناف؛انالولٍ

هباولاقامنالكلذبانلقامئاو«تلق«اشبأليحتسملابولبهبقلعتي,

هتيهامو؛هتقيقحفاشكناهجوىلعهبقلعتيهنأاورينأامااولخيال

ناف؛ليحتسمهنأبوأ«دجويالهنأبهيلعمكحلاةحصهجوىلعوأ
افشاكناءىشلافاشكنابجوياموهملعلانأل«لطابف«كوألاهباودارآ

جزاخلاىفةقيقحالو«رمامكامهجوبضيقنلالمتحيالثيحب«اماك

؛نهذلاىفاهدوجورابتعاملْسناوفاشثكنالاكلذىعدتستركذامل



دلمالاتب

ماقملااذهىفديعبريغوملسمفىناثلاهباودارأ'ناروهيفمالكلا-شيلف

أل"ىزاتتعأ»رمهتأل ١5+ادحأةرزكب

:ليقو«ملعلا:ليقف«تافصلاماظنىففظتخا؛"لوألا«تاهيبتملا
همحربوعيوبأمامالاٌبْهَذهيلاورمامك«ةايحلا:ليقو'«ةرذقلا

لئكولعافىحلكولعافملاوه<:'ةاثعمىحلانا.:لأقامكهثايبوهللا

:مهضعبلاقكلذلوءىشبقلعتتالىهوسكعنأودرطادقف«ىحلعاف

امكاهريغىفوءاهبفلوقتامكتاذلاىلااهببهذيو«ةفصبتسيلاهنا

اًشْنَبَمابحماظخاسايضارهنوكمزلتسيديرياللعافلاناو؛ةملعتس

ادايرمهنوكناو+اديرمهنوكمزلتسيكلذكهنوكنأو«ايداعمايلاوم

املاعهنوكنآو«املاعهنوكمزلتسيارداقهنوكناوارداقةنوكمزلتسي

لَكسيلو ادوجومهنوكمزلتسيايحهنوكنأو«ايحهتوكمزلتسي
ضض١ايحدوجوم

تابثاوهلب«ةفصبسيلدوجولانا«نؤرثكألالاقمثنمو
٠.حرشلاقفاهانركذثحابمماقملااذهىفو+ضحم

مدععمةدارالاوههانثعمقفاموامرلاناكاملهنأ:|ىناثلا0

هلعضرعيو1اًكبشهناحبسهللاديريدقهنأىنعمب«ضارتعالا

هنأبهيلعةجحلاةماقاهيلعضرعأوهدارأهنئاف«الثمبهلىبأرفكك

هلاغتشاب؛هنعهزجعلهبىتأينأردقيالىذلاناميالابهرمأوهضريمل

بجوللاءافخلانمكلذفامعمرذعلاعطقو6مازتلاللهنمهلمناما.رفكلاب|ّ

هللاءاشنا«ىتأباميةلازملاةزيحلا٠



داالاس

لكلأ"ىنعمي«ةدازالامزطتسيرمألانأىلا«ةلزتمملابهذو

ناميااَولعجَف«ةدارألامدعمزلتسيىهنلانآو«هدارأدقفهبهللارمأام

؛ايهنمهنوكلهلدارمريغهرفكوهبارومأمهنوكلىلاعتهللادارمرفاكلا

ىهنيوادارمنوكيدقوهبرمؤيوادارمنوكيالدقءىشلانأملعننحنو

؛«لعفيامعلآسيال»هنأوىلاعتهللاملعاهبطيحيحلاصمومكحلهنع
هرمأي«هدبعنايصعنيرضاحلادنعرهظينأدارآاذاديسلانأىرتالآ

ىتححئابقلاورورشلاىلاعتهللاةدارااوركنأو«هنمهديزيالوءىشلاب

امغرهتيصعموهرثكال«هتعاطوهنامباقسافلاورفاكلانمدارآهنأ

لب؛كلذعتمننحنو؛هداجياوهقلخكةحيبقحيبقلاةدارانا«مهنم

نم.عقيامرثكأنوكي.مهدنعف«هبفاصتالاو«حيبقلاهيسكحيبقلا

اممعنشأوهاميفكلذباوعقوف«ىلاعتهتدارافالخىلعدابعلالاعفآ

ءابطعنبلصاوبحاصديبع.نبورمعنعىكحهناضف«هنماورق

ءةنيفسىفانعمناك؛ىسوجمىنمزلا.املثم:دحأىنمزلاام:لاقهنأ

هدارأولو«ىمالسادريملىلاعتهللانا:لاقفملستالملهلتلقاذا

ال؛نيطابشلانكلكمالسادارأهئاحبسهللانا:هلتلقف«تملسأل

٠بلغالاكرشلاعماذانوكأانأف:ىسوجملاهللاقف«كنوكرتي

بحاصلاىلعالخدهنآىنادمهلارابجلادبعىضاقلانعاضيأىكحاذكو

هآراملف؛ةرعاشالانمىنبيارفسالاقاحساوبأهدنعو«؛دايعنب

:روفلاىلعىنيارفسالالاقفءاشحفلانعهزنتنمناحبس:لاقرابجلادبع

نأائيرديريفأرابجلادبعلاق؛ءاشيامالاهكلمىفعقيالنمناحبس

:رابجلا.دبعلاقف(ابولغم)اهركانبرصعيفأ:.نيبارفسالالاق؟صعب

؟ءاسامأىلانسحأ«ىدرلاقيرطىبكلسوىدهلاقيرطىنعنمناتيآرآ



باس

وهفهلوهامكعنمناوءاسأدقفكلوهامكعنمنا:ىنييارغسالالاقف

٠ءاشيامهكلمىفلعفي

لصاوعم©هللاهمحرةديبعىبأماماللةياكحلاهذلثمتعقوو
هتنأ:لصاوهللاقف«تيبلابفاوطلاىفايقتلاامهنآكلذو«ءاطعنب

تنأ:لاقوةديبعوبأمامالاهباجأف؟صعينأديريهللانأمعزتىذلا

ةديبعىبألتينب:كلذدنعلصاولاقف؟ابولغمىصعيهللانأمعزتىذلا

٠هلحمىفنايبديرفاذهلىتآيسو«فقاووهو؛همدهفةنسنيعبرأاناينب

اريسباعنمسالعوزعاثيرنوكينأبجي:رشعىداحلادصقملا

أىمعلاو«مصلا«نمكلذدادضأبايحهنوكلفصتالالاو«املكتم

ىلاذئنيحهجايتحال«اهنعههيزنتبجيصقنوتافآىهو؛سرخلاو
؛هاوسامميمجهيلارقتفملا«قالطالاىلعىنغلاوهو؟فيكهلمكينم
وأ+اهلثمىلاالااهنمولخيالهنافٌةفصللباقىحلكنأكلذنايبو

ٌلسنجنعلئاقملاورعةلاحتسانمهديعتساملو«هانفلسأالاهدض

اهدادضأبوأتافضلاهذهبفاصتإلللباقىحلكنأليلدو«لوبتملا

ةحصواهبىتوملافاصتاعانتما«امهوحنوطخسلاواضرلاىفرمامك

رمأوأ؛ةايحلااما«تافصلاهذهلوبقلاذاححصملافاهبءايحألافاصتا

ملاذاف؛اهبىسحلكفاصتالوبقهيلعمزليناكامايآو«اهمزالي

؛اهدادضابفصتينأمزل؛املكتماريصباعيمسهنوكبىحلافصتي

هقحيفدادضالاهذهنكلسرخأىنعي«مكبأىمعأمصأهنوكىهو

(القنوالقعاهنعهزنموهو+صئاقنوتافآاهنوكل«ةليحتسمىلاعت

ثودحلاو؛هثودحمزلتسيكلذو«هملكينمىلارقتفمصقانلانأل

ريغرمامكةرورضلاباليحتسمهتاذلدوجولابجاوىلع«راقتفالاو



م+9

تالامكلابفصتملاقولخملانوكينأصئاقنلاكلتريدقتىلعمزليو«هرم
٠لقعيالامموهوكلذنعىلاعت؛قلاخلانملمكأ

ليلدلاىلعدامتعالاوهو؛مهضعبلاقامكقيقحتلافاذهدعبو

هقحفمكحيىتحفرعتالىلاعتهتاذنألةثالثلاهذهىف«ىعمسلا

ىلقعلاليلدلاىلعدامتعالاناف؛اهمدعدنعاهدادضأبهفاصتابجيهنأب

.فصتاالاو«اهبهفاصتابجيتالامكاهنوكنمتافصلاكلتتوشثشقف

امناهنألفيعضصقنهتاوفو؛لامكلاتاوفلاصقاننوكيف«اهدادضأب

الامكءىشلانوكنممزليالو؛دهاشلاىفلامكلا:تافصلاكلتلتبث

دهاشلاىفملألاوةذللانأىرتالآ«بئاغلاىفالامكهنوكدهاشلاىف

(هسحدسفتةفآهيمقثملنمالاايحالانمامهمفيكتيالهنأللامك

امنئاو«ماسبجالاضراوعنمامينألّىلاعتهللاقحىفناعتتممامهو

لقعلالدبيملناف«هلاعفأهيلعتلداملقعلابىلاعتهتافصنمضرعي

عمسملانأكشالوفوقولابوجووربيملناف6عمسلاىلاءىجتلا

٠.ةثالثلاجادراو

ةنسلاوباتكلانمريثكف«اريصباعيمسهنوكبفاصتالاليلدامأ

>.عامجالاو

نيملسملاعامجاولسرلاوءايبتألاعامجاف6املكتمهنوكليلدامأو

.هارتسامكمالكلاريسفت2اوفلتخاناواضيأ

نا:لاقينأعمسلاقيرطباملكتمىلاعتهنوكىلعدري:لاقيال

(١جنيدلاملاعم--4١م)



مب

ىهو6ةزجعملابالتبثيملوهقدنص,تبثيملاملديالكلذلوسرلا.لؤق
ةلالدناف«مالكللاقلاخىأ«املكتمىلاعتهنوكتنثيملامتيثثال

«ىلوسرتنأوأ«تقدص:ةلاسرلاىعدملىلاعتهلوقةلزنملزنتةزجعملا

مزليف«هلسرلاقدصمنوكيالىلاعتهللقدصلامالكلاتبثيملنم

بيجأدبش:لوقنانألرودلا:عمسلاقيرطباملكتمىلاعتهنوكىلع

ىأرمبكلملالوسرهنأىعدانمنأب«ىوقلاؤسهنأميلستدعبهنع

اذكواذكلعفيو«ةفولالاهتداعريغينآىقدصةيآآ:لاقو«عمسموهنم

لعفف؛اذكواذكىللعفافىاوعدىفاقداصتنكناكلملااهيأ:لاقمث

هنأوهلوسرهنأنيرضاحلاعيمجملعيف؛هسمتلاىذلاهجولاىلعكلذ

ءقداح

رئاسنممالكلاريغبلوسرهنأهاوعديفاضيأهنعباجيدقو

ىنعملاىفهيواستوكوقلابقيدصتلاةلزنملزنتتةزجعملاناف.«قراوخلا
ىتحىديعقدصض:لاقىلاعتهللانأىلعلدتاهنأل«ةعضاوملاقيرطب

هيفحصيامالكىلاعتهللنأب«ةفرعملاقبسىلعاهتلالدذك:رحفقوتت

ليلدلابجراخنمىنعملااذهنفرعيامئاو«ىدبعقدص:لوقينأ

لزنتتصوصخمهجو:ىلعسأرلابةزاشالاكاذهو«ىلقنلاوىلقعلا

ةعضاوملابسحبلدتاهنأكلذىنعمناف«الوأمعنريشملالوقةلزنم

معنباوجلاىفلاقهنأىلعلدتاهنأاعطقىنعملاسيلو«الوأمعنةلالد

اذاف؛مكبألاوحيصفلاقحىفالوأمعنةلزنملزنتتىهوفيك«الوأ

رمألاسفنىفاملكتمالثمديرت:نوكىلعفقوتيالمالكلاةلزنماهلزنت
٠ملكتمهنأبةفرعملاقبسىلعفقوتينأنعالضفض

دقو؛هلماتفموقهبعصتساناولاّؤسلالاكشألفانباوجلااذه



م١١

نأوهو+ىلقعلاليلدلاب؛املكتمىلاعتهنوكتابثاىلع:اضيأجتحت

زاوجبو+ىهنلاورمألابالاهكلممتيالكلملكو«كلمىلاعتهنالاقي"

مالكلائفنىلعلدياممكلذو«عيتمىهنو؛عاطمرمأنيبقئالخلا

٠ىتآيس_امكىمفنلا

؛اريصباعيمسىلاعتهنوكىنعمىففلتخا:رشعىناثلادصقملا

؛ريصبلاعيمسلا:ىتعمنأىلاامهعبتنمو؛هنباوىئابجلابهذف

نمتسيلةامحلانأيدرو«هبةفآالىذلاىحلاوهايئاغو«ادهاش.:

ىذلاكحملابالاهلقلعتالةفآلاىفتنأيبو«تملعامكةقلعتملاتافصلا

مدعلاواريصباعيمسهنوكهسفننمسحبناسنالانأبو«هنعتيفن
ىذلا.ىحلاوهرداقلاوملاعلالاقينأحصلكلذجصولهنألوسحبال

رثأتةيؤرلاىنعمنأىلاةقسالفلاتبهذو«هبولوقيملوهبةفآال
امهدحأ«كلذىفنالوقمهلواهيفرصبملاةروصماستراببسبهبةقدحلا

جراخلاىفاملقباطملاحبشلاوهو«عبطتملالاثملاسفنانلكردملانأ
٠ةداملانعىلاخلا

ةبوطرلاىفعبطنملالاثملاةطساوبجراخلاكلذنيعهنا:ىناثلاو

نيتبصعنمبكرموهىذلا؛كرتسشملاسحلاىلاةيداملاةيدلجلا
نافمهدنععمسلاامأو«غامدلامدقمىفبيلصةروصىلعنيتفوجم

دكارلاءاوهلاتاوصألاكلتتفداصاذافورحلانمبكرتياموتوصلا

هيلعةدودملاخامصلاىصقأىفةشورفملاةبصعللزواجملاخامصلاىف

ةكردملاةوقلاهبرعشتفنينطهبفلصح«لبطلاىلعةدودمملاةدلجلاك

سحلاوكرتشملاسحلاىلاهيدؤتوىأرىلع«ةبصعلاكلتىفةعدوملا

ىهو؛نيبالاةسمخهيفبصتضومكىأرلااذهىلع«كرثتشملا



ل١٠١7

حولكةطساوبةكردملاىهسفنلاواكرتشمىمساذهلوسمخلاساوحلا

ىلعالانافقوتيالناكاردا«رصبلاو«ممسلانالوقننحن«هؤرقت
؛انقحىفكاردالابءايشالاضعبصاصتخاو«هبناموقيلحمدوجو
حيضوتوهدنعوهيفكلذقلخبهتداعىلعىلاعتهللاءارجابوهامنا

ننعبىفكاردالاقلخي«هتداعىرجأهناحبسهللانا:لوقتنأكلذ

؛ةلباقملاكامهيفةيداعلاطئارشلادوجودنعو«الثمنذألاونيعلاك«لاحملا

ىفكلذوحنورصبلاىفباجحلاةفاثكونيطرفملادعبلاوبرقلاىفتو

هللا؛ءارجابوهامناكلذدنعالاعمسننالوىرنالانثوكف+عمسلا

درجم6فيثكلاباجحلاونيطرفملادعبلاوبرقلاباضيأ«هتداعىلاعت
وهامءايشالاباندارمنأكيلعبهذيالف؛ةداععنملاىلعتبصةمالع
٠هطرميوىداعلاكاردالالحمللما

مزلطرشهيفطرتشاولفءهلىمفنكاردالللحملالوبقنأانتجحو

ىأ6سفنلاموقتتاهنأللاحموهو«طرشىلعةيسفنلاةفصلافقوت
ءتاذلاتوبثعمىفنلاليقتالف«اهبةقيقحلاوتاذلا

ئرنانأبعابطتالاببسبةيورلانا«لاقنمىلعرخفلاضرتعاو

امكمازلالااذهو«لاحمريغصلاىفريبكلاعابطناو«ملاعلاةركفصن

؛جراخلاةقباطمالعبطتملاكردملانا:لوقينمىلعحيحصليق

نمىلعال«اريبكريبكلالاشمواريغص«ريغصلالاثم:نوكيهيلعف

ىنعمب«جراخلاىفةقباطمكاردالاببسبلاثملاكلذكاردانا«لوقي
+كارداللةطساوعبطنملانأ

ةلاحتسال؛ضورعلاوكاوطالاةيؤرمدع:اضيأرخفلامهمزلاو
٠رظانلاةطقنىفداعبالاهذهماسترا



ل.١١

ىلعدريوهفميظعلاةيفيكب+عابطتالادارأناهنأيبضارتعاو

لوطلاماستتراىنعمبعابطنالاقلطمدارآناورخآلانودنيلوقلادحأ
عبطنيفيكف«اهلدادتماالةطقنلاوةطقنرظانلانأل«اقلطمضرعلاو

طيسبلالباقيالثيحبةركتناكولعنتميامنالاقيف«دادتماهلاماهيف

؛الثمةضيبلاكاهترادتساعمعابطنااهيفناكاذاامآ«ةطقنالااهنم

ولامك«ةداعلابسحب؛ريبكللقباطملاريثصلالاثملاعابطنانمعنامالف

امك(ههجونيعلاناسناىفىريناسنالاو؟فيكفكاذكةآرمانضرف

ىلعةداعءىشلابكاردالاانلهللاقلخينأنمعنامىأفةآرملاىفىرب

ةايحلاانلقلخيامناهنأامك«كلذنودلانلهقلخناكمامم«هجولااذه

اذهنأكيلعبهذيالو؛حرشلاىفهتررقامكجازملالادتعادنع

نعىلاعتهتيؤرزاوجلاديهمتةرعاشالاىملكتلىهامنا«تاريرقتلا

ىفىتأيساماندنعةيؤرلاىنعمنأقحلاو«كلذلكعنمننحنو+كلذ

ىلعلديالفهوركذامملسولو؛باتكلاردصمدقتاموةيؤرلالحم

٠هيلعفقتسامك(«ىلاعتهتيؤرزاوج

فرعتالنأعمسلاىفعابطنالابلوقلاىلعاضيأرخفلامزلأو

انأىلعلديكلذو«هتيجاثملعاتوصانعمساذاانأعمتوصلاةهج

امنا:لاقيذكنيحولخادلاعابطنالانمال«جراخلاىفتوصلاانكردأ

نمةهجىفتوصلانوكلهلاهمازاتساوتوصلاىذباهقلعتلهتهجانملع
ةهجلاكلتنمخامصلاىلعءاوهلادورونألهتهجبملعللاببس+جراخلا
٠انتحتنمءاملاريرخو؛انقوفنمدعرلاتوصىتأيامك

انكولهنأب عمسلافعابظتالاب:لوقلاىلعاضيأرخفلامزلأو
نمفورحلاعمستالنأبجو«؛انئيلاهلوصودعبالا«مالكلاعمستال
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هلكشىلعقببملرادجلاىلإلصوالجومتملاكلذنألرادجلاءارز
"٠١لولا

ءارو.نمممسلاىفهمزتلاامةروصنأباضيأهيلعضارتعاو
تاهجلاركاسدادسناعم«توصلاعمستالانأكلذبىنعنا«رادجلا

ممضرغلاناكناو«هذهةلاحلاوعمسلاّلوصحمنتميف©ذفانملاو
فرشيامك؛ةهجلاكلتنملوصولانممنامالفةوكوأةهجحاتفنا

رسبلاوعمسملابقلعتياماذه«ةلباقمىندأباهنمانيلعءىغملاعامش
+ءامكحلالوقىلع

:تارصبللابملعلاىلاامهدرىلا«ىوسبلاوبعكلابهذو

ىلعملعلاقلعتىلاناعجرياطهناف«ريبخلاو؛ديهشلاك«تاعومسملاو

دهشتورضحتىتلارومألابملاعلاوه6ديهشلانأوهو«صاخهجو

هنعبزعيالىتح؛رضاحلاىدلرضحيامبةطاحالاروضحلاةرمثو

اّمِبملعلاىفجاتحيىقلارومألاايافخبملاعلاوعريبخلاناو«ءىش
ايشانملعاذاانأبةلاقملاهذهدرىلعرخفلاجتحادقو«ةربخىلاةداع
دقكاذو«ةيهيدب.ةقرفتنيتلاحلانيباندجوهانعمسوأهانرصبأمث

٠ملعللنارياغمعامسالاوراصيالانأىلعلدي

ةقرفتامينيبةقرفتلانوكتنأجتنيالةقرفتلادرجمنأبضارتعاو

رصبلانوكيثيحبعمسلاوملعلاوأرصبلاوملعلانيبىأ«ةيعون

ناعوناميدألو«ملعلاعمعمسملااذكوىرخأملعلاو«ةقيقحواعون

ةقرفتلاعوجرنممنامالوعازتلالحموهو«؛ملعلاعوننعناجراخ

الو؛ةيعامجالاتائيهلابقلعتيرصبلاناف«اهتلقوتاقلعتملاةرثكىلا



ماذ

وأ©نايعلاكزبخلاسيل:لاقيكلذلوةبيغلالاخىفكلذبْمَلَعلاقلعتي“

دشعف6نيملعلالحمفالتخاىلا"ةقرفتلاعوجرنممناملاام:لاقي

ىفىقبي؛ةبيغلادنعو«نيعلاو«بلقلابالصاحملعلانوكيةيؤرلا

اهانكرتثحايموتالاكشاانهاهونيعلانممدعبوهلاثمأقلخببلقلا

0ا٠ماقملاقيل'

امهنأامهدحأ:نالوقانهاهخيباشملللصحتدقف؛ةلمجلابو

ناتفسصامهنأىفهلامهتكراشمعم«امهسنجبملعللنافلاخمناكاردا

سنجنمامهنأ:ىناثلاو؛هيلعوهامىلعءىشلابناقلعتي؛ناتفشاك'
دوجوملابقلعتيملعلاو«نيعملاودوجوملابالاناقلعتيالامهناالا«ماعلا

٠قلطملابومودعملاو:

ناتفصكلذعمامهالكو«نيعملاوهوديقملاو«ةيلكلاةقيقحلاوهو
امهدريوهف؛هسفنلريصبعيمسهنالاقنمو«ىلاعتهملعىلعناتدئاز

وهامال؛ةدحاولاةقيقحلاانلقاميفسنجلاوعونلابدارملاو«ملعلاىلا

٠ةقطانملاحالطصاىففورعملا

؛تاقوذملابتاقلعتملاتاكاردالاىفنب«روهمجلامزج(هيبنت

هملعىفالخاداهتاقلعتمبةطاحالااولعجو«تاسومللاو«تامومشلو

؛ةيلقعةمزالمماسجالابلاصتاللتاموزلمتاكاردالاكلتنأامل؛ىلإعت,

نأامل؛لاصتالامزتستالاهنا:لاقوفوقولاىلامهضعبكلامو,

ةداعانيلاةيسنلابهيفطرشلاصتالاو«َلاصتالاءارورمأكاردالا

ءاجتلالاكلذلثمىفدامتعالانأل«روهمجلاهيلابهذامقحلاو«القعال



م١١

هنعصئاقنلاعفدىففاكملعلابهنعءانغتسالاهبدريملوممسلاىلا

:-٠٠اهيجوياهيفننأريدقتىلعىلاعتهقحىف

هتاذنيعىلاعتهتافصنأىففالخلارهتشا:رشعثااثلادصقملا

مهوذحاذحنموءامكحلاوةلزتعملاوانباحصأبهذف«اهيلعةدئازوأ

كلذواليلعاهثوكاوبجوأو«ىثاثلاىلاةرعاشالابهذو«لوألاىلا
؛اديرم«ارداقءاملاعهنوكىهىتلاتافصلاهذهىمست:اولاقمهنأل

العىه رخأىناعماهتمزالملجألاملكتم«اريصب؛اعيمس؛ايح
هنوكف«اهللعىهىتلاىناعملاىلابسنتةيونعمالاوحأو؛ةيونعمتافص
هتلعاديرمهنوكو«ةردقلاهتلع«ارداقهنوكو«ملعلاهتلع؛املاع
تافصةيونعمللةمزالملاللعلاهذهىمستو«اهيقابىفاذكهو«ةدارالا

ءمدعبالودوجوبفصتتالتاذللةثباثتافصةيونعملاف«ىناعملا
ةبجومتاذلابةمئاقةدوجومتافصاهللعو«تاذلابمكاقىنعمبةللعم
ةطساولاةحصبلوقتلاىلعهلكاذه«ةيونعملاتافصلاكلتوهوامكحاهل

؛تاذلاالامثسيلفاهيفنبلوقلاىلعامآو«مدعلاودوجولانيب

الاامعوحنواملاعوارداقهنوكلىنعمالو«ةيدوجولاىناعملاتافصو

٠ةيسفنالوةيونعمالءالؤهدنعلاحالف؛هبامهوحنوملعلاوةردقلامايق

تبثمو«لاوحإللفان:ناقيرفةيرعشالانمنوملكتملاف«ةلمجلابو
ةثالثتافصلالوقبتبثملاو«ىناعملاتافصالاهدنعسيلقفانلاف«اهل

رابتعابققحتينأاماققحتملانأل«ىناعمو«ةيونعمو«ةيسفن:ماسقأ

لاحلا.ىناثلاو«ىناعملاوهودوجوملالوألاو«هريغرابتعابو«هسفن

موقيىنعموأةفوصوماتاذهبققحتىذلاريغلاكلذنوكينأاماوهو

ضعبمضو«ةيونعملالاحلاىئاثلاو«ةيسفنلالاحلا«لوألاةفوصومب
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+«ةعماجلاةيلعفلاو«ةيبلسلا:ىرخأةثالث«ةثالثلاىلامهتمنيرخآثملا

٠ةتساهدنعماسقالاف«ماسقالاهذهل

اهلدوجوالتافاضا«نيمسقرخآرابتعابتافصلامهضعبمسقو

.+ةلديتمو«ةريغتمىهوملعلاوةدارالاوةردقلاقلعتكنابعألاىف

ءريتالولدبتتال؛ةميدقهذهوهوحنو«ملعلاسفنك؛ةيقيقح
؛ةيسفنلاو؛ىلاعتهبفصوينأمنتمياملكىفننعةرابعةيبلسلاف

ةيتوبثةفصلكىه:ليقو«ةلعبةللعمريغتاذللتتبثلاحلكنعةرابع
اهبةفوصوملاتاذلاءاقبعماهئافتنامهوتحصيال«تاذلاىلعةدئاز

ةبجاواهنوكب«ةيسفنلانوليحتودحاوءىشىلاةعجارةقيقحلاىفىهو

ىلاتافصلاهذهعوجرقيقحتلانأبهيفرظنتو؛ايدبأايلزأدوجولا

٠رمدقو(بلسلا

اميمئاقىنعمبةللعمتاذللتتبثلاحلكنعةرابع«ةيونعملاو
تافصو؛اهبماقىنعملجأتاذللةمزالةفصلكىهو«تفرعامك

:ليقو«امكحهلةبجوم«فوصومبةمئاقةفصلكنعةرابع«ىناعملا

مزالةيونعملاوىناعملاتافسصنيبفلاوحإللةبجوملاىناعملاى
هتردقنعراثالارودصنعةرابعلاعفالا تافصو«ةيلولعملاو«ةيلعلاب

هيفجردتيىنعمىلعلدتةفصلكنعةرابعةعماجلاو«ىلاعتهتداراو

.كلذوحنو«ءايربكلاو؛ةمظعلاوةزعلاك«ماسقألارئاس

؛تالاحةعبرأ«انهاهلوشقشعلاىفنألصاحلاو:مهضعبلاق

ميمجلاتبثأ«ىنالقابلاوهو«ىضاقلاف؛تاقلعتولاوحآو1تاقضو

اومعزامناف«لاوحالاالاعيمجلااتبثأ:ىنيبارفسالاوىرعشالاو



ل8١

؛,درجموهف6ةفصلاوتاذلالوقعمىلع.دئازلاصاصتخالاوهولاحهنأ

,ىرصبلاو«تافصلانودبتاذلااوتبثأ«ةلزتعملاو«طقفلقعلاىفةبسن
اهددجتةحصبايضاقرخفل'هيلاراصامكتاقلعتلاوتاذلاتبثأمهنم
كعفنيلانههتررقامناو«هوركذةمضعبلصحماذه«ةيلعلاتاذلاىلع
نمةلزتعملاىلاهوبسنامنأبرييختنآو«هبمهيلعدرلاىفةجاحلاىدل

.هققحنسامىلعاهتدايزاوقنامناو«كفاوروزذداهشىهف«تافصلاىفن

.ةياغ«مهنمىرصبلاىلاهوبسنامومهيلاهويسنامنيبىنعملاىفقرفالو

؛اذافالخالف«قيقحتلاوعومهدنعامبحرصىرصبلانأبابلاىفام

.هولقتالعمتساف؛تافصلاْقموقلابهذمنمهانررقامتعمساذاف

ءتانييلاتانآلانمكيلع

.مهلوقل«ءامكحلابهذموهفةلزتعملاىلااوبسنامنأملعا«لوقنف

مالسالاىعدينممدحألغوسيفيكو«تفرعامكةعيبطلاوأةلعلاب
ىلعفقتسو؟راتخملعافهنأبهفارتعاعماهيفنينأانطابوأارهاظ

كلتلعجو«تارابتعالاةرثكنمةرعاشالاهيلاتبهذامو«اهيفنىتعم
اوهامناو ناهرباهيلعمقيملىوعد«ةسدقملاتاذلابةمئاقىلعملا

اهلاوتبثأف«ةيلعلاتاذلاىلامهتاوذنممهراصبأةعشأساكعنا

الةلاحال«اهبةمئاقاهنأمهلوقو«اهبىناعملالولحنممهتاوذلام

مكحتةقرفتلاو«ةمئاقةلاحلو؛ةلاحةمئاقلاناف«اكيشقحلانمىتغي

٠ةثالثهرجوبجاجتحالاكلذتابثاىفمهدمتعمو

ىلعبّئاغلاسايقوهو«مهنمءامدقلاهيلعدمتعاام:لوألا

كمالو«ادهاشوايئاغفلتختالطرشلاودحلاوةلعلاناف«دهاشلا

وجوبئاغلاىفاذكفملعلاىهىهدهاشلاىفالعصخشلانوكةلعنأ



ب١١

؛ىفهدحاذكف؛ملعلاهبماقنمدهاشلاىفملأعلادحوىلاعتىرابلا

٠ْبئاسغلا

نميفهطرشاذكفهلهلصأتوبث«انمدحاوىلعقبسملاقدْصضطرشو

؛بئاغلاسايقنالدسافاذهو«تافنصلاركاسكلذىلعسقو«انعباغ

.نسيقملانيبةكرتشمةلعتابثانمهيفدبالاقلطمسايقلالبدهاشلاىلع

نو-كزاوجل؛ادجلكشمنيقيلاقيرطبتابثالااذهو«هيلعسيقملاو

ةيصوصخنوكوأ«هيفمكحلادوجولسيقملاوهىذلالصالاةيصوصخ

ٍنيريدقتلا.ىلعو+هيفهدوجونمهعناماطرشهياعسيقللاوهو«عرفلا

نولكاقمهو؟فيكسايقلاحصيالف؛ةكرتشمهلعامهنيبتبثتال
دهاشلاىفةردقلاناف«ادهاشوايئاغتافصلاىشضتقمفالخبنوفرتعمو

صتختال«هيفةدارالاو«بئاغلاىفاهفالخبداجيالااهيفروصتيال

امفكلذكناكاذاف«تافصلاىقابىفلاحلااذكو؛بئاغلاىفاهفالخب

٠الصأسايقلاحصيالفرخآلاىفدجويالفامهدحاىفضدجو

دفيمل«هتاذسفنايحارداقاملاعهنوكموهفمناكول:ىناثلا|0

؛رداقوأ«ملاعهللارابخالاةقيرطىلعانلوقناكلو«هتاذىلعاهلمح

لمحنأل«لطابمزاللاو«هسفنىلعءىشلالمحةباثمب«امهوحنوأ
لطباذاو«هتاذ:هتاذ؛انلوقفالخب«ةحيحصةدكافديفيتافصلاهذه

وهو©اهيلعةدايزلاتنيعتتاعطقةيريخلللاحمالو«تاذلاسفناَهنوك
+بولطلا

موهشمىنعأ«موهفملااذهةدايزالاديفيالهنأل!ةطلاغمهذه«انلق.٠

.(كلذىفعازنالو(تاذلاموهفمىلع+امهوحتو«رداقلاو«ملاغلا



م١٠7

اذهديفيالفتاذلاةقيقحىلعموهفملااذههيلعقدصامةدايزامأو

٠ليلحلا

ناكل6تاذلاسفن6امهحنو6ةردقلاو4ملعلاناكول:تلاثلا

بةردقلاو4ملعلانمموهفملاناكو6سكعلابو6ةردقلاسفنملعلا

٠.نالطملاىرورضهنأوادحاوارمأ(امهوحتو

؛الثم(ةردقلاو«ملعلاىموهفمرياغتىلعلديامنااذه:انلق

عزاتتملاو6تاذللامهترداغمو6امهتقرقحرياغتىلعالتاذللاهترياعمو

موهفمنيبقرفلامدع4نيهجولانيذهًاشنمف6لوألانودىناثلاوههدف

٠هتقيقحو(ءىشلا

لكنأعم4هتقشحنيعءىشلاةفصنوكروصتيفيك4اولاقناف

ْمالكلااذهلهو6هيحاصلهترياغمبدهشيةفصلاوفوصولانملدحاو

اياضقلاركاسفامك«قدصيبنأنكميالمهولانصحمنعءاشناممالا

لالدتسالاىفانلةجاحالف«رهامكاهبقيدصتلاعنتميىتلاةيمهولا

ض٠هنالطبىلع

نادجتمامهوءةفصاهلواتاذكلانهنأانركذام«ىنعمسيل؛انلق

.بترتياماهيلعبترتيىلاعتهتاذنأ«هانعملب؟نومهوتيامكةقيقح

؛انلءايشالافاثكناىفةيفاكتسيلتاوذو«الثماعمةفصوتاذىلع

*ىلاعتهتاذفالخمةانموقبىذلاملعلاةفغصىلاكلذىفجاتحتلب

البامهبموقتةفصىلااهروهظو(هلءايشالافاكنا2جاتحيالهناف
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ملعلاةقيقحرابتعالااذهبىلاعتهتاذف«هتاذلةفشكتماهرسأبتاموهفملا

٠ىنعملااذهىثالثلاردبلاحضوأدقو(الثم

ةفشكنمةيلعلاهتاذنوك«املاعىلاعتهنوكىنعمهلصاحام:لاقو

؛ىلاعتهتاذبىلزأءىشمايقريغنماماتافاثكناتامولعملاميمجهل

هيلعدئازهدوجونآبلوقنالاناف؛فاثكنالاكلذلصتقمهيلعدئاز

فاشكناىففاكىلا_عتهدوجونأىنعمب«هتاذنيعوهلب«هبمئاق

؛هسفنالتاذلاىلعالثمملعلاةدايز«اندنعىفتملاف؛هلتانكاكلاعيمج

نمالاردصيالوهو«انقتمامكحمالعفلعافوهو؟ىلاعتهنعهيفننفيك

الاكلذروصتيالو+رايتخالاودصقلابلعافىلاعتوهفاضيآو«ملاع

ىلإلعافلانمةدارالاودصقلاهجوتةلاحتسال؛دوصقملابملعلامم

نيعهنأو6ىناعملانمىنعمملعلاتوبثبلوقنانساو«هملعيملام

؛لوقنلبهتاذنيعىلاعتهللاتافصنا؛انلوقنممهوتيدقامكتاذلا

؛ملعلاىلاةبسنلابهلءايشالاعيمجفاثكناىفىفكيهتاذدوجونا

ميمجصيصختىفو«ةردقلاىلاةبسنلابتارودقملاىفريثأتلاىفو

ةبسنلابتاعومسملاعيمجفاشكناىفو؛ةدارالاىلاةبسنلابتادارملا

ةحصهمازلتساىفوءرصبلاىلاةبسنلابتارصبملاميمجو؛ميمسلاىلا

اهنوكنمدارملاوهاذهف«ةايحلاىلاةيسنلابتافصلاعيمجبهفاصتا

٠ةيرابتعاتافصتاذلانيعاهنالوقبنمعيمجدنعىهف«تاذلانيع

ىفصيصختلاوةردقلاىفريثأتلاوملعلاهيضتقياميففاشكنالاف

تافسصألتاقلعتوتافاضااهنأةرورضةايحلاىفمازلتسالاوةدارالا

ميمسديرمريدقملاعهللاف«ةرعاشإللافالخ؛كلذلةبجومةيقيقح

فاسشكنالاىففاكهدوجونأىنعمب(؛هناحبسهتاذبملكتمىحريصب
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.:اريخموايهانو!رمآهنوكىو«مازلتسالاىو.صيصختلاوريثأتلاو

هتاذبةمئاقهيلعةدكازهلةفصتودثىلاهيفجايتحاريغنم«اريختسمو

اربختسمواربخموايهانوارمآنوكياهبةفآلاو«توكسللةيفانم«ىلاعت
؛ىلاعتهتاذبةمئاقهيلعةدئازهلةفصتوبثىلاهيفجايتحاريغنم

اهيلعاريعمواريغتسمواربخموايهانوارمكةفآلاو«توكسللةيفانم
؛ةدارالاو«ةردقلاو«ملعلاوةايحلاف«ةراشالاو«ةباتكلاو؛ةرابعلاب
1ةيرابتعاتافص ءاقيلاو«ضمدقلاوِمالكلاو«رصبلاو«عمسلاو

؛لهجلاو«توملانماهدادضأىفتاهبادوصقمىلاعتهتاذىفاهلدوجوال

قوحلومدعلاقبسنو«سرخلاو«ىمعلاو«مصلاو«هاركالاو«زجعلاو
0.+اريبكاولعكلذنعىلاعتهنع

 ةقيقحلاىفدحاوءىش؛تافصلاوتاذلاف«همالكلصحماذ

"باسألاتافصلابىنعتالو«رابتعالاوموهفملابسحبارياعتناو

؛تاقلعتلاسفنىلعوهيلعادئازارمأالةقباسلااهدادضأبهفاصتا
؛:ىلاعتهتاذىلاءايشالاقئاقحفاشكناةفاضارابتعاف«تافاضالاو

؛رابتعالاكلذباملعصاخلاقلعتلاكلذو«ةفاضالاكلتىمستاهباهقلعتو

ءايششالاداجياباهقلعتو«رايتخالاودصقلابةيلعلاتاذلاريثأترابتعابو
اهصيصخترابتعابو«ةردقىمسي؛دوجولابةفصتماهلعجو«مدعلانم

؛ىقابلااذكوةداراىمسي«الثماهدوجولىواسملامدعلالدبداجيالاب

ةصقانهتاذتناكلالاو«اهيلعدئازىنعمتارابتعالاهذهءاروسيلف

٠.ةرورضاهريغبةملكتماهنكل«اهنيعل

اصوصخو؛اهلرابغأمهمعزىلع«ىلاعتهتاذبةمئاقلاىناعملاكلتنأ..

.ةنكممىلاعتهتافصنأب«امهرئاظنو؛رخفلاو«دعسلاك«مهنملوقي'نم



امس١

ىفةلاحتساالو+اولاقءبجاولاتاذبةبجاو«اصاخاناكماهسفنىف

دازو؛هنعلصفتمريغهبابجاو؛ميدقلابامئاقناكاذانكمملامدق

اذذنهو(اهأةلعافاهتاف_طلةلباقتاذلانا:لاقو«كلذىلعرخفلا

لاقنمىنغيالو«الوبقمتافصلارخفلادرناكناو«رفكهللابذايعلاو

مهناولو«ايشقحلانماهريغالو؛تاذلاريغاهنابلوقنالانابمهنم

.مهلاريخناكل«اهنيعاهنااونمآ

ءامكحلابهذمىفعوقولانمارذحكلذىلاانرصامنااولاقناف

.ةتملاتافصلاىفنقفهيلامترصامك

آمهنيبواننيبقرفكانهف«اهيقننمهياولاقامياناقناوانا:تلق

رمامكةعيبطلاوةلعلاببجومهنامهلوقلءامكحلااهافنامناهناوهو

.ةرمريغ

كانهسيل:لوبقنكلذعمو4رايتخالابلعافهئا:لوقننحنو

نكتملاذاف؛اهياعديازرمااليانركذاملكلةيضتقملا«ةيلعلاهتاذالا

هباولاقاميفنكتمل؛قالطالاىلعىنغلاهنوكنمانلقاميفةمالسلا

ريدقتلاكلذىلعاضيامهمزلبو4هلإلحمو6هربغمالمكتمهنوكا!6مزظسملأ

.هلثمموزللاف؛لطابمزاللاو«ىلاعتبجاولاليلعتةديازاهنوكنم

بجاولانالف«مزاللانالطبنايباماو«رماممرهاظةمزالملانايب

هريغنم!دافتسمنوكيذكنمحهتودثنأثيحنم(انكممناكلللعويل

نكيملهتاذدحقفهيلارظنولهنأىنعمبتاذرابتعابمدعلاهل:نوكيف

نمهباوباجااموبوجولاىفانبناكمالاونكمملاةقيقحوهالإوامدعم

7"اهلولعمىفةلعلاريثأتهنممزليالو4مزاللاىنعمىلاليلعتلاعوجر



ب74

لقعيكلذك«ريثأتريغنمضرعلاورهوجلاك«نينكممنينلقعيامكهنأل
هيفف(الثمهامعمزالتىلاعتهتدارالوقنامك«هنودباضيانيبجاونيم

ةداقابمهتمريثكحرصدقفاضياو«هلفراعتملاىنعملانعليلعتلاجارخا

أدجددعدليوأتبمهضعبهلوأنأو4ماقملااذهفتودثلااهلولعمةلعلا

هياقكهانركذاميفنكلو«مارملااذهثحابمباعيتسابىفيالانرصتخمو

٠.ماهفالاىوذل

نيبةطساواهناو«لاوحالاتابثابنولكاقلاجتحا:لوالاتاهببنت

دوجومبسيلةيهاملاىلعديازكرتشمدوجولانأب«مدعلاودوجولا

لسلستلامزليف(هدوجوديزيف(هريغدوجووهدوجوىواستلالاو

6دوجولملاضيقنمودعملاذأ+هضرشتبءىشلافصتالالاو(مودعمبالو

كراشبداوسلااضياو6ةطساونوكيناأذانيعتف؟هلةفصنوكيفيكفق

ةفلاخمةرورضنارياغتيفةيداوسلاىفهفلاخيوةينوللاىفضايبلا
ناذهدجوينااماكراشتلاهبامل«زيامتلاهبياهم

بكريف؛امدعبوأُضرعلابضروعلامايقمزليفُُداوسللنافصولا

؛حيحضلاىلعدوجوملانيعدوجولانأبلوالادرومودعملانمدوجوللا
٠لسلستالف«بلسهريغنعهزيصتو

نعةراسعامهامئاو«داوسللنيفصوباسيلةينوللانأبىناثلاو

نارمالاةباغ«ةينوللااذكو«داوسلاتاذةيداوسلاو«هتاذ

داوسلا.ةينواف؛امهريغو«ضايبلاوداوسلانيباظفلةكرتشمةيئوللا

اممزليملف6.هنيعامهنافداوسلا.ةيداوسفالخي6ضايبلاةيئولريغ

ديز.دوجوف؛اًضيادوجوملانيعدوجولاىلاباوجلااذهعجرمو؛ركذ

*؛داوسلادرجوريغضايبلادوجوو«رمعدوجوريغالثم



با70

ملعل'نيبةبسنوةفاضاقاعتلاناىرينمىلعلاكشاال:ىناثلا

ىهذا؛ةثداحلاةفاضالابميدقلافصتيناعنتميالهنالالثممولعملاو

,6ةثداحهتيعمناف«هدعبواملاعلاعمىلاعتهنوككرابتعاوبلسجراخلاىف
٠همادعادعبثدحيامنا«اضشيأهتيدعباذكوملاعلاداجبالبقنكتمل

ميدتلاك؛فاضملارييغتبجويالةفاضالارييغتنيققحملاضعبلاق
اذادعبودجواذا.هعموثداحلادجويملاذاثداحاالبقهنابفصتي

نعسلجفماقمثهراسينعديزسلجناسناكو؛ريغتريغنمىنف

ريغتريغنم«هلارسايتمناكامدعبديزلانمايتمريصيهناف«هنيمي
اهلىسفنتاذلابتافصلامايقناامك«ىسفنهارينماماو«الصاهيف
الثمديزدوجوبقلعتاذا«ىلاعتهملعناهيلعدريهناف«مهيارىلعاضيا
اذكو«مدعلابقلعتو«دوجولابملعلاقاعتمدعنادقفديزمدعنامث

ثدحيو6لخداذامدعنيهناف«ادغالثمدلبلالخديسهنابقلعتاذا

٠ثودحلاوءانفلابقلعتلاىفرييغتاذهف«لخدهنابقلعت

امئاو«ريغتيملو«ارطيملو؛مدعتيملقلعتلانا:هباوجو

٠هبقلعتملاوهريغتملاولدبتملا

؛ةعمجلامويدليلاديزلوخدمدعيهتاحبسهملعقلعتنانايبو

ةعمجلامويىفهنافءالصاريغتيالىلزاقاعت؛تبسلامويىفهلوخدبو

مريىفهلوخدمدعملعيتبسلامويىفو«تبسلامويىفهلوخدملعي
ىفدوجولاولاصحلاىفمدعلانعريغتلانكميهنارمالاةياغ«ةعمجلا

٠دجويسلابقتسالا

؛١جنيدلاملاعم-15م١



ل١

؛قئاقحلاىفحدقالىعضوتوافتاذهو«نكميالدوجولا؛دعبو
؛لازيالاميفملاعلادوجوبريغتياللزألاىفملاعلامدعبهملعقلعتاذكو
هلازيالاميفهدوجوو«هيفملاعلامدعلزألاىفهناحبسىزابلاملعدقذا

١١المأريغتريغنمكلذكةمايقلاموياضيأملعيو«كلذْدعَبهءانفو

مذهبهملحقلعتنأىفءافخالوىقيدصتلاملعلاىفمالكلاليقناف,

"اميفدوجولا'ملاعلاوتبسنلامويىفلوخدلاهللمحيهنأوهو«ةبسنلا
ْهقلعتمءاقتنالالهجناكلازبالاميقو0تبسلامويىفنوألازيٍِ

قلعتلاكلذنأعنمبهنعبيجأدق:تلق«ةيلابقتسالاةبسنلاوهيذلا

.ليجلااهتاو«اهلاحبةبسنلاهذهو«دجويسهنأبهمدعلاحقلعتلاوه

.+يقابلاقلعتلاريغوهودجويسهنأبهدوجولاحقلعتلالصحينأوه

لوقوه«ةفاضاقلعتملانأبلوقلاو؛الصأالهجبلقتيالادبآقابالزأ
ْمهوحنو(دضعلاو«ىواضيبلاو«دعسلاك+مجاعألانمهعشتشنمورخفلا

٠ىتأيسامكديعسنباهللادبعلوقىضتقموهو
)

ةلعلانأملعاف«رماميفلولعملاوةلعلاىنعمتمهفاذا:ثلاثلا

.ةسمخءامكحلادنعمدقتلاعاونأنأولولعملاىلعتاذلابةمدقتم

ض.متاخلاىلععبصالاةكرحمدقتك:ةلعلاممدقتلاٍ

اءلكلاىلعءزجلاو نينثالاىلعدحاولامدقتك:عبطلابمدقتلاز“

|:٠تاذلابمدقتلاهللاقيدق؛نيمدقتملانيبكرتشملاىنعملاو

٠نبالاىلعبألامدقتك:نامزلابمدقتلاو



ااا-

ىلعسأرلاوءمومأملاىلعمامالامدقتكاسحاما:ةبترلابمدقتلاو
ىلعملعلالئاسمضعبو؛لصفلاىلعسنجلامدقتكالقعوأ«ةيقرلا

000ٍ!٠ضعب

ٍنوُمنمينوملكتملاو«ملعتملاىلعملاعلامدقتكفرشلابمدقتلاو

درجمو«ىرظنالوىرورضناهربهيلعمقيملذا«كلذىفرصحلا

6هياماعنايجوبالومدعلاىلعنالدبالنادحولامدعوءارقتسالا

01:«.مدعلابملعمدعهلصاحلب

وهو«ةسمخلانعهجورخىعداو«اسداسامسقرخفلاركذو
دجويالسمألانألةلعلابامدقتسيلهناف:لاقو«مويلاىلعسمألامدقت

نامزلاءاز-جأناف6فرشلابالوعبطلابالوناكللابالو6مويلاعام

رخآنامزيفالصاحنامزلانوكينأمزلالاونامزلابالو؛ةهباشتم
4ةنحفداهلةباهتاةنمزألصحتنأ|بجوف»ْلوألاكىناكلاقفمالكلاو

مدقتنيملكتملادنعدازيولاحموهورخآللافرظاهنملكنوكيو

ىتحةيعمهيفالونامزلابامدقتنسلهناف«هلعفىلعراتخملالعافلا

ىفرثؤملاعماجيالزايتخالابعقاولارثآلاذاةيقابلاةعبرالادحأنوكي

٠امودعمناكاذاالاحصيالو«هعاقياىلادصقينأدبالهنألهدوجو

ولذا,«ةميدقىلاعتهتافصنوكتنأبجي:ىشععبارلادصقملا

بوجونمتفرعلطابىلاتلاو«ىلاعتهثودحمزللاثداحاهنمءىشناك

٠+هلثممدقملاف6ىلاعتهمدق

هنعىرعيالنأمزللاثداحاهنمءىشناكولهنأ؛ةمزالملانايبو.



تت؟؟4

نعوأهنعولخيالءىشلللباقلانأتفرعامل؛ثداحلاهدخنعأ

الانوكيالاهقبسيالامواهقبسيالثداوحلانعىرعيالامو«هدض

ذا«ةرورضهثودحمزليثداحنودبهتاذققحتيالامذا«اهلثماثداح

ققحتدقو؟فيك«هلاقرافمناكل«اثداحمزاللاهفصوواميدقوهناكول

ض٠هقرافبالهنأ

؛فوصوللاثودحلتافصلاثودحةيموزلمملسنال:تلقناف

ملو«هدضنعوأهنعولخيالءىشلللكاقلابجواذا«كلذمتيامناو

؛امهنودهتاذققحتباهبفاصتالاًارطيمث«اعماهنعهولخزاوجبلاقيال

٠ثودحلامزليالف

امعيمجنعولخينأزاجل؛امهلهلوقعماهنعالخربلهنا:انلق

ةلاو«ىسفنهنألفلختبالو«فلتخياللوبقلاذا«تافصلانم«هلبقي

لاحمتافصلانمهلبقي١٠عيمجنعلباقلاولخولسلستلاوأرودلامزل

فامأآو«ةرورضناوكألابهفاصتابوجولف؛ثداحلاىفامأ«اقلطم

؛ةدارالاوةردقلاوملعلاكهلعفهيلعلديامبهفاصتابوجولفميدقلا

؛اهمدقبوجوتفرعاذاولسلستلاوىآرودلامزلل؟ةكداحتضرفولو

+ميدقلاىلعمدعلاةلاحتسانايبنمانمدقامل؛اهمدعةلاحتساتفرغ

جرخف؛همدعلاحتساهمدقتبثاملكنأىنعأ ةيلكلاةدعاقلاىهو

بوجولفهتاذىفاما«اقلطمميدقلاىلعريغتلاةلاحتسا«ناهربلااذهبكل

ءفلسامكهكاقبوهمدق

نمو؛انههانركذاملف«قباسلارابتعالاىنعمي؛هتافصىفامأو

نعهللمحيةنأىنعمب؛ايبسكنوكينأىلأعتهملغىلعلاحتشامث



_ 9

؛ةلفغوأوهسهيلعأرطيوأانملأبانملعك«ررضهنراقيايرورضوأليلد
نأهتداراىلعوةنواعموأ«ةلآىلاجاتحتنأ«هتردقىلعلاحتساو

؛ةحراجبنوكتنأهمالكوهرصبوهعمسىلعو؛ةحلصموأضرغلنوكت
٠ريغتلاوثودحلاركذاممازطتساللاصتاوأةلباقموأ

.اماهنأل؛اثداحالانوكيالىبسكلاملعلانأ«لوألا«تاهيبنت

همتقلعتاميوأ روهشملاوهورظنلانعلصاحلاملاعلابرسفينأ

؛امهنملكىلعهددجتىفخيالو«ىلصالاهانعموهو ةثداحلاةردقلا

ثودحهرهاظامهومةنسلاوباتكلاىفعقوامنأتفرع«اذهتملعاذاف

:ىلاعتهلوقلثمكلذودارمريغهرهاظنابعطقلابجي«هبسكوملعلا

:هنمدارملانأبلوأيف««نيبذاكلانملعيلواوقدصنيذلاهللانملعيلف»

؛رشوأريخنمالزأمهنمهملعاعبنيفلكلاىزاجيىلاعتهنأب؛رابخالا

نأل؛رشوأريخنمهتراماعوقونعرخآتملاءازجلاىلعملعلاقلطأف

بابنم«ملعلابءازجلاةيمستو«ىلاعتهملعقفوىلعكلذعوقو
وهوهيلعقلطأف«مولعملابقلعتيملعلانأل«قلعتلامسابقلعتملاةيمست
جسنوريمالابرضك؛ريثكلوقعملاىلعردصملاقالطانأل؛عئاشزاجم
هنأب+رابخالا«دارملانأوأ«هللاقلخاذه»:ىلاعتهلوقكو«نميلا

+لزألاىفايحالصهبقلعتامك«لازيالاميفايزيجنتهبانملعقطتي

.ىرورضلا:ىناثلا

:ناعمةعبرألىلعقاطي

امكبستكملاهضيقنو٠٠ةثداحلاةردقلابارودقمسيلام:لوألا
.ةيرورضةكرحلاقيلب«ملعلابصتخيالاذعنواهبرودقملاوهو«ارم



..لالاب

٠:ليلدريغبأملعام:ىناثلا

٠مولعلابنافلاخمناذهو«رظنمدقتريغنمملعام:ثلاثلا.

اذهو«هملأوهعوجبناسنالاملعك«ةجاحوررضهنراقام:عبارلا

عنتماهلجألو؛لوألاةثالثلانودىلاعتهملعقحىفليحتسملاوهرجالا

ررضبنرتقيالناكناوىميدبلاظفلاذكو؛هيلعىرورضظفلقالطألا

سفنلاهدبلاقيذا«ثودحلابةراشالااضياليحتسيامناو«ةجاحالو
+هدوجونظلاىلعبلغتتامدقمبروعشةقباسالبةتغأاهاتااذازمألا

ناسنالاىهسامنألو«لهجلابفاصتالانامزلتسي«ةلفثلاووهسلأو
رثكأرهسلاو«ىلاعتهنعلاحمهلككلذوهبهملعمعنا؛لفغوأهنع
'نأومعأةلفغلاو٠٠٠هراضيامذاقتعاعملوهذلاىفافرغلمعتسيام

ض٠امهنيباتعمجمثنموىنعملايفابراقت

؛ةنواعموأةيلآىلاجاتحتنأهتردقىلعلاحتساامنا:ثلاثلاض

نواعملاوأةيكإلادوجودنعارداقنوكيذا«اهثودحىلاىشقيكلذنأل

ثودحبوجونمملعاملامهمدقءاعدابباجيالو«امهمدعنعازجاع
؛ةيلآةطساوىلعنكممبهتردققلعتفقوتلااضيأو٠٠٠ىلاعتهاوسام

؛كلذلثمىلعتانكمملاىقابفقوتمزل؛هكراشينيعموأ؛اهبكلعفي

نأل+لسسملستلاىلاىدؤيف«هثردقىلاةيسنلاباهئاوتسابوجول

هتاذلالثدوجولابجيالذا«ةثداحلاتانكمملاةلمجنمةردقملاطئاسولا

بجيف؛قباسلارابتخالاىتعمىلع«اهنيعىعىتلاهتافصلو«ةيلعلا
اذهبو«كلذكمث«ةثداحىرخأطئاسوىلعاضيأاهداجيافقوتينا

هرايتخاك؛رخآنكممممانكممهداجيألالهنئاحيسهرايتخاناملعت



ل١

.قيرفتو«رانلاسمعمقارحالاوبرشلاعمىرلاولكألانمعبشلاداجيا

.مللذعيمجلديالرصحتيالاممكلذوحتو««قبسلادحعمءازجالا

1ةنواعمالوالدلقتساال6هبتنرتقأاميفاريثأتهنراقملارومأالاكلناىلع

عمانكمملجوزعهداجياف«ءاوسريثأتلاىلاةبسنلاباهمدعواهدوجولب

نوكيناهللاىلاعتفرخآنكمميغبادرفنمهلهداجياك«هنراقبنكمم

:إهةمنأ|مهمعزقفةيماركللافهالخ0نوثوفاكبوأجالعبوأةطساوبهلعف

٠ىلاعتهتاذىفةداراونونوفاكددجتنمتاثدحملالوصحىفدبال

|ئلعهثعبيضرعلىلاعتهتدارأنوكيناليحتسيهنأ:عبارلا

ىلاوأهيلااعجارناكءاوس6ىلاعتهكحقفلاحموفذا6لعفلاداجبأ

بجواميدقناكنأهنالف«هيلاعجأارلاىفةلاحتسالاهجوىلعاما«هقلخ

ناكناو/ءامكحلابهذمءاجو6باجيبالابلعفلامزلو4ملاعلامدق

٠هداجيالبقهتجاحوهصقنهمزل«داجيالادعبهبفصتياثداح

ددجتلثداوسحلابهفاصتامزلو(هضرغهلتلصحىتلاهلاعفاأ

نعىلاعتيوهتودحىلاضفمكلذو6هفغلخةطساوبذكنبيحهلتالامكلا

؛هفلخىلاعجارلاىفةلاحتسالاهجواماو«هدوجوللوأالنمكلذ

اذكوىتأيسامكحلصالاوحالصلاتاعارمهيلعبجيالىلاعتهنالف

نافجاوةقدحباريصبوناذاو«ةخمصأباعيمسنوكينأهيلعليحتسي
٠.ناسلوةفشباملكتمو

ىنمعمبتافصلادحودقنعتنأكيلعبجي٠.رثشعسماخلادصقملا

لهسىبالافالخ6ةدحاواهرياسوملعلاوةدارالاوةردقلانمالكنا

مدعدقتعتناو+ددعتمىلاعتهماعنأهمعزو+«.ةرعاشالانمىكولعصلا

ء.ملعلاوةدارالاوةردقلاهيقلعتتامرمدقو«اهتاقلعتمفةياهنلا



ل7

.امهتمْمخنملافالخ؛راتخملاىلعدوجوملكبناقلعتيفرصبلاوعمسلااماو

ةياهنالاملخديهنابىكولعصلاهلاقامدرو«تارصبملاوتاعومسلاب

٠عامجاللفئاخمهنابو«لاحموهو«دوجولاىفهل

امبملاعهناعم٠ىلاعتهملعةدحوبلوقلاميقتسيفيكليقناف

امبملعلانال«ىناثلابملعللرياغملوالابملعلاونياكلابو«نوكيس

ولف«هدوجومزلتسيهنوكبملعلاو؛مولعملاكلذمدعمزاتسينوكيس

٠هيلعوهامفالخىلعءىشلابقلعتامهادحانوكينامززلهنيعناك

ىلاافاضمءىشلادوجوملعي«لزالاىفِهناحبسىرابلانا:انلق

لبقمودعمهناملعيو؛نيعملاهلحمىلاافاضمهملعيامك«نيعملاهتقو

هملعسيلف«هدوجودعبهمدعملعيفىقبيالاعمناكناو«هدوجو

؛نامزلاىلاافاضمدوجوملاداجيابقلعتهملعلب«نامزلابافورظم

فصويف«اينامزهملعسيلف«ملعلافارظال«لعفللةفصهيلاةفاضالاناخ

نعرابخالاثيحنمطللااذعنًآشنامناو؛ليقتسملاورضاحلاوىضاملاب

دوجونعرابخألانامزمدقتناف؛ىظفللالوقلابصوصخملاقلعتملاكلذ
نراقناو«ايضامىمسرخآتناو«اليقتسمرابخالاىمسلعفلاكلذ

رابخألارابتعابضرعتتايمستلاحلاولبقتسملاوىضاملاف«الاحىمس
٠دحاوءىشفنيعملانامزلاىفهدوجوبملعلاقلعتام«هنع

؛سمشلاعولطدنعديزمودقيانملعانضرفولاناكلذريرقتو

ّضرعينأريغنمملعلاكلذماودانضرفو؛قداصرابخاباذكموينم

انملب؛همودقبملعددجتىلاهمودقىفجتحيملهلقعو«اوهسنانل



٠

ءنيشنياكلاو4نوكيساميملعلاقلعتمف4عقينالبقهانملعاموهعقو

ا#ذكتقوفديزمودقوهودحاو

اهنالف تافصلاتاقلعتمىفةياهنلامدعامالوقن:لوالاتاهيبتت

ىلاترقتفاو6زاوجملعاملاحتسالهلحلصتامضعبيبتصتخاول

٠صصخم

حلصتامضعببتاقلعتملانمةفصتصتخاول«لوقتنا:هنايبو

٠هلثممدقملاف«لطابىلاتلاو«اليحتسمزئاجلابلقتالهل

ةيحالصعمةفصلاكلتهبقلعتتملىذلاضعبلاناةمزالملانايبو

ىلعقاعتلاىفاهرصقفهبتقلعتىذلالثم«اهقلعتةحصىفوه؛اهقلعت

نازاجامضعبتافصلاصيصختفهتحصتملعهملعاملعنم؛هريغ

ةبسنلاب؛عيمجلاءاوتسالراتخمصصخمىلااهراقتفابجويهبقلعتت

٠هتلاحتساتفرعدقو«اهكودحبجوبكلذو«اهلا

معتاملالوقتانال«منامهنمعنمنكل«ميمجلابقلعتلازاجلاقيال

افاصناوهلرثاالفالاو«لاحمميدقلامدعو«اهمدعمزلةفصلاداصنا

امتاانتحىفعناملاو«عنامهنمعنميناليحتسي؛ىسفنقلعتلاف

دحأنعانلوهذةحصليلدبي«انيلاةيسنلاباهددعتلةفصلادوجوعنم

٠.اهقلعتارخالاءاّقبعم6نيمواعملا

اهتاقلعتمددعتبتددعتولاهنا«ةفصلاةدحوبوجولكيلد:ىتاثلا

ضعبلنكيملالإو«لاحمهناو«دوجولاقفاددعةباهنالاملوخدمزلل



تل1

كلذو؛صلمخمىلااهضعبرييغتىفرقتفيف«,ضعىلعملجرألذادعالا

+فه+اهمدقبوجونيبتدقو«اهثودحبجوي

٠اهتدحوبوجو-اذانيعتف٠

؛ادريغاذكو«ةقلعتمددعتبسحبددعتمانقحىفملعلاتلقناف
هقحقفموقينأزاجل6مولعمماقمىلاعتهكح2الثمملعلاماقولف

6ةرياعتمتافصماقمهمايقعماجم6تافصلا»رياسو6ةردقلاماقمىلاعت

اممكاذو6اهلكتافصلاماقم4ىلاعتهتاذمايقزوجينأهيلعمزليولب

٠لكهاباي

؛قلعتملاىفرياغتلالجألةثداحلامولعلاىفرياغتلانأقرفلا:انلق

؛رباغتلالازأالثمملعلاىفةدحولاتضرفثيحف«عونلاىفداحتالاعم

فاهتاموهفمتكيتارياغتمفتافسسصلاراسوةردقلااوملعلاامأ|

اهضعبماقولف«تاذلاصوصخنماهتارمثدوجونماهتاقلعتواهقئاقح

مايقنألصاحلاو؛قئاقحلابلقمزل«ضعبماقمرابتخالاكلذب

؛ةقشحبلقدجويالهنأل«زئاجعونلاداحتلادنعددعلاماقمدجارولا

هناف؛الثمةردقلاوملعلاكعونلاقففالتخاألادنعهماقمهمايقافالخب

عامتجاوقئاقحلابلقبجويهنالاهماقمةدحاوةفصموقتنانكميال

٠لقعيالاممكلذودحاوءىشقفنيداضتم

؛لوقعلاكرادمنمسيلاهتاقلعتمبتاقلعتملاقلعتةيفيكنا:ثلاثلا

ىزيجتتلاىفاذكو+*+ةفاضاأوةيسنوأىسفنقلعتلانأانلقءاوس

لقاعلكسولو؟ال+وأتارثؤملانمتاقلعتملاتناكءاوس«ىحالصلاوأ

الاباوجكلذنعهنكميمل؟اهرودقميةميدقلاةردقلاقلعتةيفيكنع



ب#8

ضارعالامايقةيفيكنعلكسولو+١٠٠لب؟كلذةيلوقعمعاتتمأوزجعلا
قلعتيفيكفءادبأكلذةيلوقعمهنكمأال؟رهناوجلابسحلابةدهاشملا

كردتالاميفةيفيكبلطوهف«اهلاحمنعةجراخلاتايضتقملابتاقلعتملا
ةيسحلالاعفالاتدهشو«ةيلقنلاوةيلقعلاةلدالاتماقدقو«ةيفيكهل-

الف اهنمقلعتملاقلعتو«اهتارابتعاو«تافصلاتاموهفمتابثاىلع

ليجلانافلازيالاميفو«لزألاىفةيفيكالواقلعتاهلزابملعانيلعبجي
نا«ملعنناانيلعبجيالاذكو«*.٠دئاقعلاىفرضمريغاذهلاثماب

وأةمسسناهتارايتعابتددجتاهيألو؟تدحتاوتددعتلهتاقلعتملا

؛مودعملابقلعتتاهنأالوىسفنقلعتلانأرابتخاب؟ددجتتالوأةفاضا

ددجتتوأزجنتيملهناةرورضلكازياللاميفهدوجوريدقتىلع«لزألاىف

ءاضيأرمريخلوقعلافقاومنمهلككلذنأف«هدوجوتقوىف

لوقينااثيشدارأاذا»ىلاعتهلوقنمدارملاسيلهنا:عبارلاْ

رثؤملاريغمالكلانألرمالابنوكتيوثدحينكمملانأ؛«نوكيفنكهل
ءاضتقاةلاحتساالو؛رمامكةرثؤملاةفصلابثودحلاامناو«داجيالاىف

ايونعماقلعتمودعملابرمالاقلعتيامناو؛زيجنتلاليبسىلعمودعملارمأ
«تانئاكلاىفهتداراوهتردقوفنةعرسللشمتكلذامنأو«ايزيجنتال

تاذلرييغتالوبعتالوجالعريغنمهناحبسهتئيشمىلعاهيصاعتمدعو

ملامةلزنمبكلذىفنوكتنأاهدوجودارااذاهناىنعملاو«ةفصالو

اهرمأدرجمىوسريدقتلاوضرفلاليبسىلعاهلهناحبسهنمردصي

ءطبنماهنمدارآامبسحىلعاهسفنلتدجونأبتباجاف«دجوتناب
رمالارودصنممالكلانمرهظيامكلذنمدارملاسيلوأ«ليجعتوأ
هتباجاومودعملانمرمأءاضتقاذا««نك»ظفلبتائئاكللىلاعتهنم

٠لقعيالامممدعلالاحىفكلذلاثتماب



١

؛ىخامسلاققحملالاقىلاعتهئامساىف:رشعسداسلادصقملا

ءمهضعبلاقفةيمستلاوىمسملاومسالاىفاوفلتخاسانلاناملعا

ءمهضعبوةمستلاوه«مسالا«لاقمهضعبو(ىمسملاوهمسالا

ةراتو؛ىمسملاوهنوكيةرات؛لوقيمهضعبو«امهنمدحاوريغمسالا

فشكلابالااذهنيبتيالو؛لاق«امهريغنوكيةراتو«ةيمستلانوكي

ىلصالاوهو«نايعالاىفدوجواهلءايشالانأ«لاقيف«اهيناعمنع
ىملعلادوجولاوهوناهذالاىفدوجواهلو«الثمديزتاذك+ىقيقحلاو

دوجواهلو«ناهذالاىفعبطتتةيجراخلاتانيعملاتوصنأل«ىروصلاو

وهو+تاوصالانمبكريىذلاوهوىليلدلاىظفللاوهوناسللاىف

اموجراخلاىفامىلعةلادةروصنهذلاىفامونهذلاىفامىلعليلد

ىحمئانوأناظتيريصقوأليوطهناتنآهكردتةقيقحلاوهجراخلاىف

ءعضاوهلو«ةلالدللعوضومظفللاف«كلذريغىلا«+١٠تيموأ

ةيمستلاوهعضولاو؛فالخالبىمسملاوههلعضاولاف؛هلعضومو

وهنالفف؛ديزهنبانالفىمس(؛تلقاذاف؛ىمسملاوه«هلعوضملاو

ديزظقلو«ىمسملاوهديزتاذو«ةيمستلاوههلعفىمسملاو«عضاولا
هنأحيحصلاو+٠٠؟المآمسالاهيلعقلطيله؛ةعطقملافورحلاوهو

:ةلدأهيلعوقلطي

ظفللاتلهجاذا؟همسااملوقيفصخشيىلاترظناذاكنا:لوألا
*هتاذىلعلادلا

هلولدمناكناو؟ىبرعمأمسالااذهىمجعا:لوقتكنا:ىئاثلا
ءكلذفالخىلع



١-_

اذاو؟ومعنمتلق«ديز»تاذتلهجاذا:لوقتكنا:ثلاثلا

؟وهامتلقهيلعلادلاتايج

؛هيلعلديحيبقظفلهلعضوليمجصخشناكاذاهنا:عبارلا

٠كلذريغىلاليقثمسا:تلقفورحلاريثكناكاذاوحيبقمسا:تلق

ىلااعجارهتدجو«هتقيقحومسالادحىفترظناذاكنا:سماخلا

ناكنملفاكلاقامكاذهو+ىمسملاىلعلدياميدحأهدجيملوظفللا

هلعفكيرحتلاولعافلاوه«كرحتملاوةلقنلا:ىهةكرحلاهريظنوأريصي

تلقناف«+.١ةكرحلاهيفىذلاءىشلاوهو«هيلوعفملاوهكرحملاو

مويلاتيأرتاقذاءتلق؟ىمسملاوهمسالالوقينمهجوفيك

سوفنىفةقيقحتراصق«هتاذةروصاذهببطاخملاروصت««اديز»

:لاق«ءىشلكقلاخانبرهللاو رمعجرخ:تلقاذإ٠٠اذكونيعماسلا

«هيلععمجماذهوكرشموهفقولخمهللالاقنم:انياحصا:لاقاذهلو

بابنموأ؟ىمسملاوهمسالاناو؟ةقيقحلابابنماذلهاوفلتخاو
اهبيغمل؛ىناعملاىلعظافلالاتقلطاامئاو«ظفالاوهمسالاناو«زاجملا

اهكردتثيحباهلكءايشالاتناكولهنأل«اهتدهاشممدعوساوخلانع

النكلو؛اهيلاجيتحااملوءامسالاتعضوامل«اهنعبيغتالوساوحلا

لجالءام_سالاتعضودهاشمريغاهرثكألبساوحلانعبيغتتناك

روصتمسالاعمسنمراصف«ىناعملابسانم"سوفنلانمبونتلكلذ
نمبرضلىمسملاوهمسالا:ليقف«هاريودهاشيهناكف«ىنعملا

ناف«ببسملاىلعببسلاقالطابابنم«السرمازاجمىنعي«ليوأتلا
ىح«ديز»تلقاذاكنااضياوءىنعملامهفىفببسلاوهابلاغظفللا

ىهتاقتشملاءامسالانماهلكاشاموكرحتملاوىحلاناككرحتمو



لجملا

ازاجمالةقيقحىمسملاىفًامهريغوةكرحلاوةايحلادوجولىمسملاسفن
ا

هعضوومسالاصيصختاهنألةيمستلاريغمسالاناكلذلصاحو

هبدهشتامكمسإللرياغمءىشمسالاصيصختناكشالو«ءىشل

نمىغماميفضقنمهناو«عضاولالعفامكةيمستلااضياو«ةهيدبلا

ةلخفلىفعازنلاسيلهناىفلقاعكشيالو«كلذكمسالاسيلونامزلا

امماذهناف؟هريغو؟صوصخملاناويحلاسفنىهأ؟الثم«سرفا

ىهثيحنمتاذلاوهأ«مسالالولدمىفعازنلالب؛دحأىلعهبشيال

لابق؛؟هيلعىنبيهلضراعهيلعقداصرمأرابتخابتاذلاوهمأ؟ىه
رثكأبهذو؛ىمسملاوةيمستلانيبةرياغملاىلعءالقعلاقفتا+ىدمألا

سفنوهمسالاناو؛ةلادلالاوقالاسفنىهةيمستلاناىلاهياحصأ

مسإا.لكناىلا«هريغو«كروفنيا»بهذف؛ءالؤهفلتخامث«لولدملا

(ىمسملاوهمساىلعلادلوقهللاكلوقف«هنيعبىمسملاسفنوهف

الباعهنوكبفوصوملاتاذلاىلعلديهتافقلاخوأملاعكلوقاذكو
اهنمو«تاذلاودوجولاكنيعوهامءامسالانم«مهضعبلاق؛اقلاخو

قلاخلاسفنوهمسالاوهتاذىمسملاناف«قزارلاوقلاخلاكريغوهام

؛هتاذىمسملانافملاعلاكاريغالوانيعسيلاماهنمو«هتاذنيغهقلخو

٠٠اهريغالوهتاذنيعسيلوهىذلاهملعمسالاو

ةللذىلعمهقفاوو؛ةيمستلاوهمسالاناىلا«ةلزتعملاتيهذو

كرتشممسالاظفلناىلامهضعببهذو؛ةرعاشالانمنيرخأتملاضعب

بسحبدوصقملامهفيو؛امهنملكىلعقلطيف«ىمسملاوةيمستلانيب
٠ضكارقلا



ب؟ا+ب

ىضتقمئه(؛كروفنباهيلابهذامىنسكيو:ديشلاقوقحملالاقٍٍ
:"+هللا_مهمحر.انباحصاقالطأ,

كلذواعونعموهلبليقو«ىظفلفالخلاو؛هريغو:ىخامشلالاق

وهومسالاكلذو؛ءايشأةثالثىفرظنلافمساباًبشتيمبساذاكنا

اهيلعقاطأىتلاتاذلاوهواهدعبهانعمو«ةيمستلالبقهانعموظفللا

ىلعمسالانوقلطيامناةاجنلاواعطقنارياغتمظفللاو«تاذلاوظفللا
«نيقيرفلادنعاعطقىمسملاريغىهو«ظافلالاىفنوملكتيامامهنأل(ظفللا

ىففالخلاو«اعطقظفللاوهسيلو«نيقيرفلادنعىمسملاىهتاذلاو

نيملكتملادعاوقىلعف«ةيمستلالبقظفللاىنعموهو«ىناثلارمالا

مهدنعفالخلاف؟المآثااثلاهنأىفنوفلتخيو«هيلعمسالانوقلطي
٠ىظفللامسالاىفال..؟المآىمسملالهىونعملامسالاف

:تاسميبيتثت

انباخضاهبديريو«ظفللامسالابديرينمم«راكنلاناملعا:لوألا
لاق«وحنلاوةغللالهآدنغكلذو©ظفللاىلعمسالاقلطيدقو«ىنعملا'

ىنانحلاءامسالازيسفتبابمهبتكىفنؤلوقيانباحصاو:ىخامشلا

دعبنمىتأيةيآلا«نمحرلااوعداوأهللااوعدا'لق»:ىلاعتهلوقو

وهامئا6ةفاكانباحصادنعمسالادودحلب«ريثكهو«دمحأهمسا.

نوعنميالو:لاقناىلامهفافتلمأتاذا«.ظفللاهنارهظيو«هنممهفيامم

تلقناف:لاقزوجيدقو«عنميدقّلب«ةتبلاظفللاىلعمسالاقالطا
ىلادعتمانهاوعداو؛ليبقلااذهنمةيآلا«هللاوعدالق»تلعجمل

0.٠ريدقتلامدعلصالاونينثالاىلاىدعتيىمسنىنعمبىذلاو؛دحاو'
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ىمسمتلعجناكرشلاامأءمزللىمسن«.ىنعمريغىلعلمحول:تلق

امهالكو«هنيعناكناهسفنىلعءىشفطعوأ«نمحرلاىمسمريغهللا

وأبحصيالف؛تافصلارابتعابواولابفطعلاحصأو«نالطبلامولعم

نيبنوكيزيجنتلانااضياو٠٠«نيرياغتملانيكيشلادحالاهنال«ةتبلا
نمدحاولنوكتايآنال«اوعدتامايأ»هعنمياضياو+٠٠نيئيشلا

نيذهىأديكوتامأو«ضوعنيونتلاو؛ءازجأنمءزجوأةعامج
ناشف«ىنسحلاءامسالاهلف»اضياو«هويتركذوهومتنمسنيمسالا

«ىنسحلاءامسالاهلو»اذكوظفللاىلااعجارهيفثينأتلاوعمجلا

+رهاظااىفظفللاهيداريهلكاذهو««هئامساىفنودحلينيذلااورذو»

نماعامجاتايمستلاىنعمبانهاهءامسالا:نيرسفملاعبلاق
.روجلاهناةرورخةيمستلاىفوهامناداحلالاو«هريغنكميالنيلواتملا

٠هلحمىفملعامكبرعلاتاهجنمفارحنالاوليملاو

رخآلاولوألاهنأبىلاعتهللافصوىفسياهناملعا:ىناثلا

نيداضتملاوهلفصولاعامتجانم؛ديعببيرقهنأبو؛نطابلاورهاظلاو
هفصومنميامكلذنمدحاوبهفصوىفسيلذامهوتيدقامك«ءىش

الاالوأهيغللاقيالكلذلو«ميدقلاليوأتنملوالاناف«ةلباقمب

رهاظلاو«كلذكىقئابلاليوأتنمرخآلاوهتوخأوأهموقلواكةفاضأكةلصب

رهاظلاوأ؛قلخلاةدهاشموسأوحلاكردنعنطابلاوهيلعلكالدلاب

٠...دهاجيالودهاشيالوملعيىذلانطابلاو«ىفخيالوملعيىذلا

نعلصفنمريغىتأ«بيرقهنأاهدحا+٠تاليوأتديعبلاوبيرقلاىفو

كلذلكوهقلخنيبوهنيبةجرفلاوةلزعلالاصفنالامازلتسال«قلخلا

كلذك«هلساممريغوقلخلابمزتامريغىأديعبو٠٠مارجالاتافصنم
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ةمذزعقأزرتلالاولاصفنالاىفف4ناتبجومهلناقفصدعبلاوبرقلاف

.ماسجالاتافصنماممالكذأ«ىلاعت

ىلعالديعبو؛ةسامملاوقازتلالاىلعالبيرقهنا:اهيناثو

هدعبوهبرقنأىنعمب؛قلخلانأشىفامهامك؛ةجرافملاولاصفنالا

٠هدعبوقلخلابرقىنممريغىلع

ةدهاشملاب«ةفرعملاديعبولئالدلاب؛ةفرعملابيرقهنا:اهثلاثو

ِساوحلاب

رئاسو؛ةينادحولابفاصتالاباجيتساىفبيرقهنا:اهعبارو
هذاىنعمب«ثدسحملاهبفصتياممديعيبو؛اهبفصتيىتلاهتالامك

جراخومدقلاتافصىفلخادهنالاقيامك«هوجولانمهجوبههبشيال

'ءثدحلاتافمنم

ىلارظنلاديعيو6هوعداذاهدايعلةياجالافبيرقهنأ:اهسماخو

٠هئادعانمديعبهئايلوانمبيرقهنالاقيدقو«ةصاخلاةمحرلابرافكلا

هنعىفخيآلهناىنعمب«هقلخعيمجنمبيرقهنا:اهسداسو
(اهعناصنعبيغتالةعنصلاوهتعنصقلخلاناةرورض«ةيفاخمهنم

رركتيديعبىفهنأىفخيالو؛هقلخهبفصتيامفاصتالانمديعبو

اذكو؛ةقباسلاهوجولارياغيهجوهيفىلرهظيملو؛عبارلاليوأتلاعم

ضغبلاوبحلاكنيداضتمعامتجاابجواممهلفاصنالامهويمعيمج

نملكىقلعتمفالتخالف«.رمامكةوادعلاوةيالولاوطخسلاوىشرلاو
(١ب.نيدلاملاعم--م(



مل47ل

لاقيالف«هتافصبلقتتالو«هاتينامكداضتلاعامتجإامعفدتينيلياقتملا

ىفكلذحملصواهلاثماىفءاطختسامردعيىشرالوىداعامدعببحأ

ملامدعبوأ«تامآأامدعبايحآو«ايحأامدعبتامألاقيامكهلاعفا

ىهنوارمأيملامدعبرفآوأرمآامدعبىهنو«ىهنامدعبرمأو؛ىيحي
لاثماىف؛بقاعيملامدعببقاعو؛بثيملامدعبباثاوهنيملامدعب

ض٠ملعأهللاوكلذ

:دصاقمهيفواقلطمىلاعتهللةينادحولابوجوىف:ثلاثلادصرملا

؛ئواضيبلا:لاقفاهانعمامأ«اهماسقافو«ةدحولاىنعمىف:لوألا

8هفيرعتو«ةيعاملاىفةكراشتمرومأىلامسقنيالثيحبءىشلانوكىه

دحاوللو«الصةمسقلالبقالأموهو«ىقيقحلادحاولالما:ليقامك

ناسنالاكةقيقحلاىفةيواستمرومأىلاالنكل«اهلبقياموهوىفاضالا

ريغاهناف«امهوحتوٌةلجرودبنم«ةفلتخملاءاضعالاىلامسقنملا

ةيواستمرومأىلامسقناامةقيرعتنعجرحيهنكلو«ةيهاملاىفةيواستم
٠امهوحنوءاموألسعنمطقنعمجك؛ةيهاملاىف

الىذلاءىشلاوه«نيملكتملاحالمافدحاولا«رخفلا:لاقو

قليمهدنع.دحاولاناف«ةفسالفلاحالظمانمكلذبزرتحاو«مسقني

هناف؛مسجلاكمسقنملانممسقنيالىذلابو؛ىتأياممفرعترومأىلع

؛ةغللاىفىمسيناكناونيملكملادنعدحاو.ىمسيالفَْةمسقلالبقي

ىهو(ةيبلس ةفصىهكيف«ةدحولاىففلتخادقو++ةفسالفلادنعو

٠ةيسفنةفصليقو«قيقحتلاوهو؛ةرثكلابلسنعةرابع
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ءنمخسشلاب:دحاولاو؛”ىقيقحلاداعاولا«ةريثكةدخولاماسقاو
دبجاولاو«لبصفلابدحاولاو«نينجلابديحاولاو<عتلابدحاولاو.
؛.عامتجالابوألاصتالابدحاواما«صخخشلابدحاولامث6ضرعلاب.

دحاواماضرعلاب:دحاولامث؛اضيأطابترالاوبيكرتلابدحاولاىمسبو

نااهيلاميسقتلاهجوو«ةينامثماسقاهذهف«عوضوملابوألومحلاب
؛ىقيقحلا:"لوالاو«الوأامهجوبمسقنيالثيحبنوكينأامادحاولا

دحاولارهفديزكريثكىلع هلمحغنتمي'ثيحبنوكينأاما:ىناثلاو
نمادحاونوكينأاذبالو«عنقمبالثدحبنوكينأاماو؛صخشلاب

كلذكناكاذاو«اههيفاتتلنيهجولارياغتبجيو«هجونماريثكهجو

وأاهنماءزجوأةرثكلاضورعلةيمنالاسقننوكتنأاماةدحولاةهجف
“ثمض٠اهنعاجراخ

٠ةيئانسنالاىفورمعوديزداحتاكعوتلابدحاولاوه+لوالاو

وهو(.رثكأفنيتقيقح"معينأاما؛©ةيهاملا.نمءزجوهو:.ىناثلا

ةقيقحبصتخيوأ«ةيناويحلاخفسزفلاوناسنالاداحتاك؛سنجلابدحاولا
٠ةيقطانلاىفوزمعوديزداحتاكلصفلاباةخاؤلا.وهو«ةدحاو

ةهجنوكتنأاماهنال«نامسق«ضرعلابدحاولاوهو:ثلاثلاو
ضايبلالمحىفجلثلاونطقلاداحتاك«ددعتملاىلع.ةلوفحمهيف:داحتالا
كحاضلاوبتاكلاداحتاكهلةعوضومأ«َلوئَحملابدخاولاونتو«امهيلع

عوضوملابدحاولاوهوهيلعنالمحياميناىنعمب؛امهلناسنالاعضوقف

لصحتىتلاماسقالانوكتنأاما«ةمسقللكلباقلاصخشلاب.دحاولامث

ءاوبس«هلاصتالابدحاولاوهو©دحلاومسالابةيباشقمةمسقلابهيف
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اهلبقيهنافطيسبلامسجلاكهريغلوأرادقلاكهتاذلةمسقللهلوبقناك
ىلامسقنملاندبلاكةفطتخمهيفماسقالانوكتوأ؛رادقملاةطساوب

اذاو؛اضيأطابترالابوبيكرتلابو«عامتجالابدحاولاوهو«ءاضعالا

ماسقنالاهلوبقىفنادحاوالعولجهنوكنمدارملانأ«ملعافاذهتفرع

٠ةيهولالاىفهلريظنىفنو

ىفهلريظنلاىفنىنعمىفو«ةلصفنملاو«ةيمكلاىقب«هلصاحو

وهف(هاوسهيفرثؤمالف؛تانكمملاعيمجىفهعمكيرشىفن«هنعكلذ

؛هتافصىفدحاولاو«رثكأفنيعزجنمفلّؤمريغىأل؛هتاذىفدحاولا

دضالواهيفهلكيرشالفهلاعفأىفدحاولاو«يظنالواهيفهللثمالف
٠هاوسةدابعللقحتسمالهنأىنعمب«هتدايعىفدحاولاو«ربزوالو

براي:تلاقاهنأصاوخلانمىهوةيودعلاةعبارنمىكحامك
ةدابعللالهأكتدجونكلوكراتنمافوخالوكتنجىفاعمظكتدبعام
؛رْغصلاوةقدلاىفهيهانتىنعميهتاذلةتباثلاةدحاولاتسيلو«كتديعف

نمىنعمبالو«ارهوجىلاعتنوكينأمزللالاو؛مسقنيالدحىلا
ةفصنوكينأمزللالاو«اهتاذلةمسقلاليقتالىناعملانأل«ىناعملا

٠هبموقيلحمىلااجاتحملبهسفنبمئاقريغ

؛ةيعمسلاعطاوقلاوةيلقعلانيهاربلاةداهشهبعوطقملافةلمجلابو
هدوجوبوجول«رثؤملاولحملانعنغتسمهسفنبمئاقتاذ«العولجهنأ

نمةفصبسيل؛ماركالاولالجالاتافصنمهبطاحيالامبافوصوم
هيلعرمتالو«تارييغتلاوثداوحلاهيلعّئرجتمرجبالو؛تافصلا

ارغصالواعامتجاالواراقتفالبقيال«تاهجلابصصختبالوةنمزألا
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هيلاءرمتفمتانكمملالك«ريزوالودضالويظنالوهللثمالواريكالو

٠ريدقءىشلكىلعوهو«اهعيمجنعىنغلاوهو

ءازجأنمفلأتيالىذلاوه؛ءامكحلاحالطصاىفطيسبلا«هيبنت

.ناويحلاكهلباقيمبكرملاواسلاوءاحاكعئابطلاةفلتخم

همناكولذا«ادحاوىلاعتهللانوكينأبجي:ىياثلادصقملا

رهشوأامهرهقشوأ«فالتخالادنعامهدحأزجعوأامهزجعامامزللناث

مامهنمدحاولكلهئاكماملعامةلاحتساعم6بجاولاقافتالادنعامهدحأ

زاجلب4امهتافتابجبماناف4امهنملكنعامهنملكبءانغتسإلل

.لوالاداعوزجعلاامهلودقمزلامهفالتخا

:بلاطمةثالثىلعبترمانهمالكلانأ؛كلذنايبو

٠قباسلاىنتعملاب؛تالاةدحوىلعناهربلاةماقا:لوالا

هدارفناهانعمىفو؛ةيهولألاىفهلمسقوأريظنلاىفن:ىناثلا

هريخلريثأتلاداتسامدعو6الاعفأوأتناكاتاوذتانكاكلاعبيمجداجياب

.تانكمملانمءىشقى

هلّلثمالف«ثداوحلاميمجلهتفلاخمىنعمبىلاعتهتدحو:ثلاثلا

؛هبلعمالكلاقبسدقف:لوالابلطملاامأ اهيفهلدضالهنأامكاهنم

ضرعتف؛ىناثلاامأو«بيكرتلاوةيمرجلا»نعىلاعتهيرزنتركذدنع

ناكولهنأ«ةيهولألاىفىلاعتهلكيرشىفنىلعليلدلا:لوقف«انههل

وأءداغتلامكحىلعةدارالاىفافلتخينأاما«لخيملرخآهلاهعم
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ام'«اهليلدف: ةمزالملاامآهلخممدقملاف"لاحمهيميىلاتلاو«اقفتي-

ةقلعتملاهتافصراسوةتردقوىلاعتهتداراقلعتمومعبوجونمقبس

قلعتامهمو«لكبهتردقو«امهنملكةداراقلعتبجول؟ناهلامثناكولف

نالتبامآو«نيايتلاوأ«هيلعقافتالانمخيمل«ناتدارالعفلاب
+قافتالاوفالتخالاامو«هيفرطنالطبف«ىلاتلا

املقخاول:لوقتنأفالتخالاوهو:والافرطلانالطمهجوف

ديريوأ«همدعرخآلاومسجلادوجوامهدحأديرينأب«لعفلاّق

اًمهدحأ زجعوأ(اعمامهزجعمزلل+هنيكسترخالاوهكرحتامهدحأ'

؛اليحتسماعمامهيتدارااذوفننالكلذو«اتركذيستاليحتسمةدايزعم

رهوجلانوكيف+اميمكحىفاموأ«نيضيقنلاعامتجانمهيلاىدؤيامل

اذافٌلقعيالكلذو6انكاساكرحتموأامودعمادوجومدحاولانامزلاىف

مزلاعماملطعتناف«امهيلكلوأنيتدارألاىدحالذوفنلاليطعتنمدبال

لحملاولخهيلع.اًضيأمزليو©:امهنملكنملعفلارذعتلنيملالازجع
هتردقوامهنمدحاولكةداراذوفننممنامالفاضيأو«نيضيقنلانع

دوجومزناف'«ناتدارالاذفنتملاذاف«هتردقورخالاةداراذوفنىلا

ريغنمعناملالوصحوأعنالاتبثنا«امهبهدوجومدعوامهيلعفلا

مزاهلك«'تالاحتسالانمهجوآةثالثهذهفمناملاتشثيملنا؛منام

(ةصاخامهنمدحاوةداراتناكناامأوَنيتدارالاليطعترذعتىلع

0|هجوأنملليحتسموهفةقلتملاىه

دقو(«هتردقهلالاةداراقلعتمومعمالعهيلعمزاي:امهدحأ

نيهلالا”دحأنوكينأ نكميمللاحتسااذاو«ليحتسمكلذنأانفلسأ.

٠0رخآلانمردقأ
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زجعلاو«اهلاهنوكعم«هتدارأرذعتتنمزجعهيلعمزليهنأ:اهيناث

َض٠ىتايسالل«لاحمهلالاىلع

امهنألءاضيأهتداراتدفنىذلاهلالازجعهيلعمزليهنأ:اهثلاث

ض٠رخإللبجوايمامهدحالبجيف«نالثما

نمةفصبهلثمىلعنيلثملادحالحيجرتلاهيلعمزليهنأ:اهعبار

ىناثكلاىلامالكلاانلقنو6امهثودحمزلحجرملاضرفناف6حجرمريغ

٠لسلستلامزليف

كلذ«هجوأنمفقافتالاوهوىلاتلانمىناثلافرطلانالظبامو

نأبجولاقافتالاىفمزليفم.ارئاجوأ«ابجاونوكينأاماقافتالانأ
ةفلاخمىلعردناامهنم3ناكنأ6راتخمريغاروهقمامهنملكنوكي:

ىذنلارهق.مزل..رخالا.نودهيلعردقيامهدحأناكناومرخالا

«لعفلاهنمىتأتبىذلاوهراتخملانأل«اراتخمهنوكىفنو«اهيلعردقيال

روبجملانمتأتيملابجاوامهدحأواعمامهقافتا:ناكاذافء”كرتلاوأ

اضيأو«راتخيوءاشيامقلخيكبروفيكف«رخالاهراتخأامكرتامهنم

حجرملاىلاراقتفالامزليو(هلثمهنال+رخآلارهشامهدحأارهظنممزلي

قافتالاىفاضيأمزليو«هلثلتبثيملامبنيلثملادحاصيصختفو

ادرفنمهيلاانرظناذاامهنمدحاولكنال؛اليحتسمنكمملابالقنابجاولا

اذاف«هلاءزج"لهلاهنال«الثمنوكسلاوةكرحلانمالكدجوينأنكمأ

نوكسلاعوقوراص؛الثمةكرحلاصوصخبامهدحأةداراقلعتانضرف
هلعئاملانوكاضيأو؛قئاقحلاضبلقكلذو«اليحتسمرخالانمنكمملا
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ملاممنملامكحمناملاباجياهبنممزلي«هدضبرخالاةداراقلعت
+لاحمهلككلذو+هبمقي

لكلدوجولابوجوققحتمدع«بجاولاقافتالاىفاضيأمزلي

فقوتثيحنم؛هبلاللتبثيامنادوجولابوجوققحتنأل«امهنم

زاوجريدقتدنعلسلستلاورودلامزليالكلهيلع«ثداوحلادوجو

لب«ءىشبرخآلانعامهدحأادرفتيملنيهلامثنأردقاذاف«هدوجو

؛امهنمدحاولكصوصخىلعثداوحلافقوتمدعمزل«ادبأناقفتمامه

ىنغتستهمدعريدقتىلعذا«امهنملكلدوجولابوجوققحتيالف

ىنعماذهو(؛هدوجوبوجوققحتمهبلالاو«هبحاصبهنعثداوحلا

٠صوصخلاىلعامهنملكبءانغتسإللقبساميف««انلوق

:تلق هنيعبالامهدحالاققحتمدوجولابوجونوكي:تلقناف

ىفامهفالتخامنميامهلامتو«هنيعبالامهدحالدوجولازاوجتنشف

نعامهدحأبىنغتسيلعفلانأعنمت:تلقناف«بوجولاوزاوجلاىف
نوكينأمزليف«تلق؛بجأوامهدوجوفامهبالادجويالنأب«رخالا
ءزجو©ملعلاءزجامهنمدحاولكبموقيف«اهلاالهلالاءزجامهنملك

ناكاذاو«مسريموأ«هوتعمالاهبلوقيالاممكلذريغىلاةدارالا

نيءزجنمهبيكرتنمكلاباعف؛الاحمنيلصتمنيءزجنمهلآلابيكرت

رخالاىلعامهنملكبثداوحلادادبتسابوجونماضيأمزليو

نيبعمجوهو؛امهنمدحاوّلكنعةينغامهنملكىلاةجاتحمنوكتنأ
دققباسلانأل؛هليقىذلانمىوقأ؛ليقامكمزاللااذهو«نييلاقتم
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ملناوانلوقنمدارملاو«ليلدلاسكعب؛.كسمتللابابنمهنأهيفىعرب

هنألوالاداعو«زجعلاامهلوبقمزل:امهفالتخازاجلبامهقافتابجي

ىفانركذدقف+زكاجلاقافتالاوهو«قافتالاىعوننمىناثلاعونلاوه

؛امهدحأزجعوأ؛اهزجعنمفالتخالاىفمزلامهيفمزليهنأهنالطبهجو

املكهنالرهاظكلذو«كلانماهنانركذىتلاتالاحتسالارئاسعمىنعأ

نيلباقتملادحأزاوبجنال«ازئابجفالتخالاناكازئاجقافتالاناك

نمفالتخالاةلاحتسانمرمامللطايىلاتلانكل«رخالازاوجمزلتسي

«لاحمازئاجقافتالانوكوهو«هلثممدقملاف«هجوأ

؛امهفالتخازاج«امهقافتازاجاملك:لوقتنأ:ىرخأةرابعبو
ءزجعللموزلمفالتخالانال«زجعلاامهلوبقمزل«امهفالتخازاجاملكو
لباءىشلاموزلمللباقلانآءةرورضزجعلللباقفالتخالللياقلاف

ريدقتلااذهو؛زجعلاامهلوبقمزلاميقافتازاجاملكنذاجتنيف«ةمزالل
ءثحبلاردصهانمدتقالبسنأ

وأابجاوردقءاوبس«ئقافتالاىفاضيآمزليهنأ:ثلاثلادصقملا

مزليف«هيفناعنامتيفماسقتالاهيلعليحتسيلعفلانال«زجعلاازئاج
؛لاحمهلالاىلعفالتخالاو؛فالتخالاىفامكامهدحأزجعوأاهزجع

ردقيالنأبجيف«همدعةلاحتسامزلاميدقناكناف«ةردقلاداضيهنال

ءةميدقةردقلاوهو؛هدضفاثداحناكناو+امئادءىشىلعهلالااذه

ةفصبهلآلافاصتاليحتسياضيآو«زجعلادجويالفاهمدعليحتسيف
٠.ةثدامبتح

امازجعلاكلذناكل؛زجعلابفصتاولهلالانآ؛«كلذلصاحو



م؟هءاب

هنوكنكل؛نيمسقلاىفصصخنتمدوجوملكنأةرورض«اميدقوأاثداح
تفرعدقو«ةردقلابهلالافاصتاةلاحتساىلاىدؤيهنأل«لاحماميدق

عامتجامزل«زجعلاعماهبفصتاولهنالكلذو«ارداقهنوكبوحو

ناو+نيدضلاعامتجامزل زجعلامدعمماهبفصتاناو«نيدضلا
نوكاضيأاذكو«همدقتبثاممادعتامزل«زجعلامدعمماهنفصتا
؛ةميدقةردقلاوهو«هدضفاثداحناكناهنأل«لاحم«اثداحجملا

.مزلالاو«نيدضلاعامتجامزلةردقلادوجوعمزجعلابفْضصتاناف
.1للاخمثداحلازجعلابهلالافاصتافاضيأو«رمامكميدقلامدع
ةفصبهفاصتاةلاحتساو؛هتاذتافصميمجلمدقلابوجونمقيس
لكقحىفهنال«اقلطمزجعلابهلالافصتينأليحتسياضيأو«ةثداح

٠القنوالقعلاحمصئاقنلابهلالافاصتاو؛صقنىح

ناكلازجاعناكولهنأب«زجعلابهلالافاصتاةلاحتساىلعلدتساو

؛لاحمميدقلازجعلاو«ثداوحلابهفاصتاةلاحتسال«ميدق'زجعبازجاع

ءلزألاىفنكممالوانكممالانوكيالوهو«هنعازوجعمىعدتسيهنأل

ىعدتبسياهتابثاناف؛الزةردقلاتابثابمكيلعمزالركذاملاقيال

ةردقالنأمزايف«؛لزألاىفنكممالو؛انكممالانوكيالوهو«ارودقم

؛لعفلاعاقيااهبىتأتيةفنص«ةردقلاىنعم:لوقنانأللزالاىفرداقالو

ئتأتيلب«اهبرودقملادوجوةردقلابرمامىلعفصولانممزليالو

ةردقلانأتبثف«لاحملزألاىفلعفلاو«لعفلانكميثيحاهبٌلعفينأ
رذعت©هانعمفزجعلاامأف«لازيالاميفلعفلاةحصبةقلعتمةيلزألا
الزجعينألحلاصلانألءةيحالصلاىنعمبتبثيالف«هداجياَلواحيام
اللعفلابالانوكيل«نذازجعلاف«ارداقلبكاحلاىفازجاعنوكي
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؛ةيحالصلاىنعمىلعةردقلاقلعتحضيهنأ«لوألا«تاهيبتت

ىفزجاعبسيلزجعينألحلاصلانألزجعلافالخب«لعفاىنعمىعو
هللو؛الثمرداقللةردقلاق؛رداقهنافلعفينأىتأتينمفالخب«لاحلا

هيفحسصيىذلاتقولاىفهببتكيلبتاكلاهدعيملقلاكىلعألالثملا

نكمملادوجومدععملزألاىفةردقلادوجومهفلبيرقتاذه«لعفلا

هبلصحيفيسلاك؛داجيالااهيلصحيةلاحرداقللةردقلا.:ليقو«هيف

ةفصلب«قلعتلااهمزاولنمسيلو«ةباتكلاهبلصحيملقلاو عطقلا
ىنعملاىلعقلعتتاضيأةدارالااذكو«ىزيجنتتلاقلعتلاىنعي«هلةلماق

سيلملعينأهنمىنأتملانأل«ايزيجنتالاقلعتيالفملعلافالخب«ىناثلا

.زجعلاىفرمامكملاعب

ومهو(ميدقهنمىزيجنتتلاقاعتلاامهلف«رصنلاوعمسلاامأوْ

ّلكبناقلعتيامهنأرماممتملعدقكناف«ةيلعلاتاذلابّلزألاىفاهقلعت

قلعتلاباذهنعربعيدقو«نكمملابامهقلعتوهو«ثداحهنمودوجوم
ةفاضاوأةبسنقلعتلانأبلوقلاىلعو«لزألافتباثوهو«ىحالصلا

٠هيفلاكشاالف

رمأهناحماسترماصب«زجعلافيرعتىفلاقيدقهنا:ىناثلا

زجُملاقالطابزوجتيدقو8مدعلابرعشيريغتلاو+ةردقلاداضيىدوجو
لوخدلاوءامسلاىلادوعصلانعزجاعنالف:انلوقك«ةردقلاىفنىلع
ٍ:0:+كلذوحنوضرألا:ق

نمامع؛ةردقلامدعنعةرابعزجعلانأ«ءامكحلابهذم«معن

؛مدعلااذهانروصتامهمهنأ«ةيلغ«ليلدلاو«”كعفلاىلع.ردقينأهنأش



م07

ملانأىلعلديكلذو«رخآارمأهيفلقعنملناو«ازجاعهنوكيانمكح

ضرعزجعلانأىلع؛رويمجلاجتحأو«مدعلااذهالازجعلانملقعن

عمعونمملاىفدجويالىنعمنمزلاىفنأبمطقلاب«ةردقلاداضيدوجوم

٠لعفلانمنكمتلامدعىفامهكارتشا

ناثهلادوجونممزليهنأملسنال:لاقيدقهنا:عبارلادصقملا

قلعتينأبجيناكولنأمزليامناكلذنأل«امهدحأزجعوأامهزجع

نوكينأزوجيالملف(هرودتمورخالادارميهتردقوامهنملكةدارا

درفنيدحاولك«نيمسقامهنيبملاعلامسقنيثيحب«رخآللامسقامهدحأ

وأامهزجعمزليالىتح«عنامتالوامهنيبمحازتىغبنيالف«هنممسقب
٠امهدحأزجع

بوجونمتفرعامللاحممسقلانأ:لوألا«نيهجونمهباوجف

نكمملكبامهنملكةداراقلعتبجياذاف«هتردقوهلالاةداراقعتمومع

+٠رمامكمنامتلامزايف

ناهتردقوأايهدحأةداراهبتقلعتىذلانيعونلادحأنأ:ىناثلا

نأكهدارمو«ىناثلاهلالارودقموهىذلا؛رخآلاعونللالثاممناك

ةرورضنيعونللهثداراامهنملكةردقمومعمزلرهاوجلاىناعمنوكي

نوكيناكهلافلاخمناكناو«هلثمىلعرداقنيلثملادحأىلعرداقلانأ

نأ؛امهدحأ«نيهجونملاحموهفاضارعأ«رخآلاورهاوجامهدحأ

روصتلاحتسا«رخآلانعامهدحاكاكفنانكميالاممضرعلاورهوجلا

كاذبىفتنيالمنامتلانأ«امهيناثو«رخآلانودبامهدحأىلعةردقلا

+؛رهوجلادوجوامهدحأديرينأزئاجلانمهنأل«هميلستريدقتىلع



د.

+لاحماعمنيتدارالاذوفنو«سكعلابوأضرعلامدعديريرخآلاو

نعباجينأاشضيأحصيو:تلق؛امعدحأزجعوأ«اضزجعامامزليف

هيفمزليهريظن«نودعوضبنيهلالادحأصاصتخانأبداريالااذه

نمىلوأبعونبامهدحآصاصمتخاسيلذاصصخمالبصيصختلا

مزملهباصتخاامباميلصصخممثضرفنافهبرخآلاصاصتخا
٠امهرايتخابسصيصختلاكلذلعل:تلقناف+امهثودح

ىفامهنمدحاولكفرصتينأب«هكرتامهنمىتاتلحصول:تلق

مدقملاف«عنامتلانمهيلعمزليامللطابىلاتلانكل«هدارمورخآلارودقم

صيمختلانوكينأنيعتف؛اضيألطابامهرايتخابصيصختلانوكوهو
اذاو؛لاحمنيرمالاالكو«صصخمالبصيصختلامزلف«ريغلانم

هيلاتيهذامنالطبتفرعميسقىلاعتهعمنوكينأنالطبتفرع
انا:اولاقنأكلذىفمهتهبشو«كلذنعىلاعتنيهلابنولئاقلاةيونثلا

فالتخاو«افالخواداسفواماظنوارشواريخةنكمملاتادجوملاىفاندحجو

نأىلعلدف«داضتلابلعافلافالتخاىلعٌلديداشتلابلقعلاةلالد

:اولاقثيحكلسملااذهةلزتعملاتكلسدقو«؛رشلاّلعافريغريخلالعاف
سيلاولاقرشلاف«ربرشهللاقيرشلالعافوريخهللاقيريخلالعاف

٠هللالعفنم

اهددجتثنحنم«هللاىلابسنتلاعفالانأبنوملكتملاباجأ

نارمأامهنافارشواريخاهنوكبفلتخيالكاذو صصخملاىلااهراقتفاو

دققنيعملاصخشلالتقناف«لاعفالاسفنتافصنماسيلنايفاضا

ققحتاذاو«هئادعأىلاةبسنلاباريخو«هكايلوأىلاةبسنلابارشنوكي

؛هيفلوقملاوهنسحلاىنعمب؛عرشلاىلاناعجريحيبقلاونسحلانأ
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الاققحتيالكلذو«هوبلعفتالهيفلوقملاوهوحيبتلاىنعموهولعفا

.ىنعمذا:«ةنسحىلإعتهللاىلاةبسنلاب:اهلكلاعفالاف«دابعلاىلاةبسنلاب
اهلكلاعفألاو+هلعاف'ىلعءانثلادروامو«هلعفينأ:هلعافلامنسحنلا

ىنثملاوهونكمملكلعفينأىلاعتهلنأل«كلذكىلاغتهللاىلاةبسنلاب

ءرمامكمزالبسيلفريرشرشلالعافناةلزتعملالوقامأو«لامكلكبهيلع

7.+ةيفيقوتىلاعتهءامسأآناف

بجيىذلامقنلانمهيفاملكلذىفهيلعلطيالامنا«لاقيوأ

.لكقلاخاي:.هللاقيفىتستلاءاماسألاةلوءهنعىلاعتئرابلاهيزنت

٠ريزانخلاودرقلاقلاخاي:هللاقيالو؛ءىش

هوركملااذكو©حيبقالونسحبحابملاسيل«مهضعبلاق:هيبنت
حيبقلاوهيلعءانثلابرمآامنسحلانأىلعو؛ةطساوامهنأىلعءانب

نسحلانأىلعءانب«طقفهوركملاىفةطساولاب:كيقو؛مذلابرمأام
؛امهنعهوركملاجرخيفهيلع«ملاغاسامحيبقلاو«هيلعءانثلاغاسبام

؛هبرمؤيملناوهيلعءانثلاغوسيهنأل«نسحلاىفحابملالخديو

+نسححابملانآو«ةساوالنأ:مهضعبلاقامكحيحصلاو

؛بجاولالمشيفهيفنوذأملاوهنسحلانأىلعءانب«حيبقهوركملاو
٠هوركلاومارحلا:لمشيفهنعىهنملاوهحيبقلاو6حايملاو«بودنملاو

0:ماسقأةثألثىلعديحوتلا-دوقعنا.ملعا:سماخلادصقملا

وهو6ىعطقلاىلقعلاَليلدلابالانهيلعلالدتسالاحصيالام:لوألا٠

+هتداراو«همدقو«ىلاعتهدوجوكهيلع«ةزجعملاتوبثفقوتيام.لك

هلا.«.نودلامزللعمسلابرومالاهذهىلع.لدتساولذا؛هتايحو
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جرياملكوهو«عمسلابالا:هيلعلالدتسالاحصيالام:ىناثلا

+ربقلافنيكللانم«نيفلكلاًلاؤسسو«ثيعلاك'«زئاجعوقوىلا
كلذغو«رانلاو«ةنجلاو«باقعلاو«باوثلاو«نازيملاو«طارصلاو

*رومالاهذهنمهدحولقعلاهكرديامةياغنألهريثكىمحيالامم

ض٠عمسلاالاهلقيرتالفاًيعوقوامأو«اهزاوج

لك2ةتسينثيحب«لعفلاولقعلابهيلغلالدتسالاحضيام:تلاثلا

توبثفقوتيالو«زئاجعوقوبشيلاموهو«هيلعةلالدلابامهنمدحاو

كلتزاوجو«همالكوهرضبوىلاعتهعمستايئاك'كلذو«هيلعةزجعملا

:ليقف«ةينادحولاةفرعمىففلتخادقو؛اهعوقوبعرشلاربخأىتلارومألا
لقعلانملككىلااهيفدانتسالامضيف؛ثلاثلامقااذه:نمنه
؛ديلتلاهقيرنمجريدارفنالاىلعامهنمدخاولكنأىنعمب؛لقنلاو
مكح»ىفةلزنعمللىخامشلا'ةمالعلا.لاق«لوالامسقلانمىغلبقو

لبايلقعمكاحلانكيملول«اهنمةريثكججح«لقعلابحيبقتلاونيسحتلا
:صخشلاكوسرلالاقاذاهنأءهنايب«لسرلاماحفامزللايعرشناك

ىلعبجيىتحرظنآال:هللوقيفىقدصملعتىكىتزجعمفرظنا
+رظنيملوأارظنمزالرظنلابوجو:انلق«رظنأىتح

هبالععرفتيوعرشلاوهمكاحلانا:ةرعاشالاواتباحصألاقو

؛ةلزتعمللافالخاندنعالقع.بجاوبسيل«معنملاركشناامهدحأنارمأ

دادنبةلزتعمدنعواندنعاهمكح.(عرشلادورولبقءايشالا«ىناثلاو
(ايركزىبأنباىيحييىبأخيشلادنعو+رظحلاىلعةريرهىبأنباو

ةيفنحلانمةفئاظوةزصبلاةلزنعمادنعو«بوقعيوبأمامالاهزاتخاو
نكل«فقولاىلعىفارتسلاو«ئرعشالادنعو«ةحابالاىلعةيعفاشلاو
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تعمتجاو©عرشلاىلامهريغدنعو«لقعلاىلاةعجار:ةلزتمملاةلدآ

؛هبناميالاديعلاىلعبجوأهللانأىلعهفالخبًابعيالنمالاةمألا

٠اوفلتخامث

؛اوعمسيملوأاوعمسهتفرعمدابعلاىلعهللابجوأ:انباحصألاقف

ممسيالاميفةجحلانأل«مالسألاهيلعلوسرلاهيلاوعدياماذكو
ةجحلا:ديزينيالاقو«دحألرذعالفدوجوموهودبعلاهللامازلا

ضرفنو+مهيلعتماقو«اوعمسدقمهلكسانلاوعامسبالاموقتال

رئازجلاضعبىفناكلجروحن«فالخلاةرمثهيفرهظت«الاثمكلذل

ىلعناكناف«ةبلاقملادالبىفوألوسربعمسيملوادحأريملثيح

همزليالف«هباجأفىبننيدىلعناكنمهاعدوأءايبنألانمىبننيد

نكيملناو؛ةجحلاهيلعموقتىتحهيلععبساولب«لوسرلاةفرعم

؛لوسرلاةفرعموهللاةفرعمهيلعبجت:انباحصألاقفىبننيدىلع

٠هبهللارمآامعيمجلبهلهجعسيالاماذكو

اوفلتخأمث؛للابناميالاهيلعبجي:ةرعاشالاوةلزتعملاتلاقو
دنعهيرةفرعمفهدعبرذعبالمث+غولبلالوأرظنلاهيلعاوبجوأف

هلاوحابأفيكىرعشتيلو«رظنيمادامةلزتعملاهرذعو«ةرعاشالا

ملو؟ةيناثلاوىلوألانيبقرفلاامف«غولبلانمىلوالاةلاحلاىفرفكلا

ىفةلزتعملاىلاتعجرةرعاشالاناتلقناف؟لوسرلاةفرعمهوفلكب

:تاق؛عرشلامدعممناميالابوجوباومكحثيح؛ىلقعلانيسحتلا

؛انمزليال:تلق«اضيأمكمزلياذكوتلقناف«كلذنعمهلديحمالمعن

ةفرعملاهيلعهللابجوأدقفمكحلاغلبنملكف«مازلالااندنعةجحلانأل

٠رظنيملوأرظنعمسيملوأعمس
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نيمامالابهذموهو؛ةجحعرشلانأامك«ةجحلقعلانأوحصألاو

؛ىخامشلاهبوصوةعامجمهقفاوو«ىنامعلاةكربنباوبوقعيىبأ

لهألوقنممتررق:تلقناف+عرشلاكحبقيونسحيمهدنعوهو

لقعللركفلالأدنعنيسحتلاناتلق«هيلامتعجرمشركفلا

ىلاعجريالاميفالارمامكهمدععموعرشلامماقلطم

ناغ؛عرشلامدعدنعحبقيونسحيلقعلانا«انباحصأدنعولقعلا

ىفمكحلاف«عرشللحيبقتلاونيسحتلاعجروكرتهفالخبعرشلادرو

٠عرشلاوهةقيقحلا

هفلكنمىلعةريزجلابحاصنعلكسدقوةكربنبامامالالاق
نمهلعقيكلذملعولاقمث؛اقلاخهلنأملعينأفيلكتلالاحىفهللا
ليآلافالتخاوضرالاوتاومسلاوهسفنقلخنمهاريامبلقعلاقيرط
لكأو«ناويحلالتقكهلقعىفحبقامعفكلاهيلعبجيولاقمث«راهنلاو

هتزاجأكلذنأالول:لقمث«كلذلعفنمىلعراكنالاهيلعواهموحمل

هلغاسأولقعلاوهمكاحلالعجفيكىرتالآ«انسحناكاملةعيرشلا

ركذيملو؛هدوجوعمامكحهللعجيملوعرشلامدعدنعاذهو«حيبقتلا
حيبقلاونسحلانأتررقاذا:تلقناف«لاق؛لوسرلاةفرعمبوجو

قلعتيميغمازلالاىه«ةجحلانأوعرشلاىلاةقيقحلاىفناعجار
؛هنوكوحن6العفلاباللعفلامكحبناقلعتي:تلق«فيلاكتلاومازلالا

(لاعفالافاصوأبهذهتسيلواهلباقيامو«ايجاوو«ةعاطو«انسح

؛دحاوهيفلعفلانسحصاصق:لتقلاوحيبقملظ:لتقلاكلوقنأل

٠نيرابتعالابحيبقلاونسحلاهيلعفلتخاو

(١جنيدلاملاعم-17م)
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ملع.ىفةينادحولاىفدانتسالاةحصىففالخاالهنأماقملالصاحو

٠دوجوةلاحتسالرمالاسفنقفاهيلعةزجعملادوجوفقوتناو«رظانلا

ليلدلانماهيفدبالو«ىلقنلاليلدلاىقفكيف«كيرشلادوجوعملعفلا

:فقوتملاةزجعملادوجوةحصىلعةزجعملاةلالدفقوتىلاارظن«ىلقعلا

ريدقتىلعهدوجوليحتسيلعفلاولعفةزجعملانأل«ةينادحولاىلع
كلذىلعفقوثمءىشلاىلعفقوتملاىلعفقوتملاو«ةيهولألاىفةينينثالا

ىفف«عناملاوزيجملاجاجتحانمذوخأمهانركذىذلاأذهو(«ىشلا

"دوجورظانللتبثيثداحلاثودحناكاملهنأىشضتقيامزيجملاجاجتحا

قدصتبثي(صوصخملاهجولاىلعقراخلاو«ركذاميفوصوملاعناصلا

دجوتنأحض6اددعتموأ؛ادحاولسرملاهلالانوكنعةلفغلابمىبنلا

ىفهقدصمنأهمزلف«رظانلادنعهقدصتبثثيح+ىبنلانمةينادحولا

٠اهريغوةينادحونمهبربخآامعيمج

ةوبنلاتوبثفقوتةهجنمعنملانأىضتقيام.«همالكنمعئاملاو
ققحتيملكلذالولهنآو؛رمالاسفنىفاهتوبثو«ةينادحولاققحتىلع

ةلالدةفرعمنأبوالاهجويدقو؛قدصلاىلعهتلالدوقراخلابهقيدصت
هفاصتاىلع.فقوتماهتوبثو«اهتوبثعرفلسرلاقدصىلعةزجعملا

سفناقفقوتناوةزجعملانأب«ىناثلاو«العفهنوكلةينادحولابىلاعت
قبسىلعاهتلالدةفرعمفقوتتالف©لعافللددعتلاىفنىلعاهدوجو

علوهذلاعمقيدصتلاىلعاهتلالدمهفتداقهنأ؛ددعتلاىفنبةفرعملا

+لذنعىلاعت«هريغاهيفهكرابثيوأ+ةيهولالابادرفتماندجومنوك
ىلعفقوتيالةوبنلاةحصبملعلانا:ًرلاقو«لوألاّلوقلارخفلاحجرو

ٌلكالدلابةينادحولاتابثانكمأمربجالف«ادحاوهلالانوكبملعلا
٠ةيعمسنملا
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.داقتعاىلع.تقبطأةيهلإلابتكلانا“:لوقنف«اذهتبثاذاو:لاق

ثداحثدح'اذا:لاقينأ:كلذنيزقتواهبرارقالاو+ىلاعتهللةدحولا

:ّملاعىنغىسحهتاذببجاوىلاهدانتسانودبهدوجولاحتساو+ام

ةزجعممالسلاهيلعلوسرلارهظآاذاف«هدوجوتبثدقف«ديرمريدق
ربخأاذاف«هقدضتبثدقفهلةقيدصتبهقدصتيثآو«هلوسرهنأىلع

"مهضعبهضرتعاو«ةينادحولاتتبثدقفهاوسقلاختالو2هريغهلاالناب
نأ«هنايبو«كلذىلعفقوتيالةوبنلاةحبصملعلانأملستنالانأب

لديالف«هقدصىلعقراخلاماقأوةلاسرلاىعدااذا+.لوسرهنألئاقلا

ٌردقُيالهبءاجئذلالعفلااذهنأّققحتيملام+هتدصىلعقراخلادوجو

؟هلوقةلزنمالزانهلاؤسوهليوحتلاقباطمهلعفنوكيل«ةلسرمنيغهيلع
متيالف«هلعفهنأملعيالفريتهيلعافىقتبملعانلنكيملناف«تقدص
ريغهلعفيال؛الثمىتوملاءايحأك«قراخلااذهنأتابثادعبالاكلذ
'0أةيتادحولاتابثالعفقوتيكلذو«لجوزعهللا

؟ةينادحولاىلعىلقعلالالدتسالاهجوىلاةدشرمنآرقلاىأمعن
اذاءءء»:هلوقكو«اتدسفلهللاالاةهلآامهيفناكول»:ىلاعتهلوقك

+ىلوالاةيآلاو«ُضعبىلعمهضعبالعلو«قلخاميهلالكبهذل

+ةدارالاو«ةردقلاىماعنيهلالاطباىلعلالدتسالاهجولفشاك

عوقونممئامتلاوداسفلانمهيلاىضفيال«تافصلارِئاَسو؛ملعلاو

3كردقي«نيلعافىعدينملوقٌلاطباىلاةدلشرمةيناثلاو«تانكمملا
لعافوريخلاعافزييمتبةيونثلا.تلاقامك«رخآلاردقيالامىلعامهنم
امهنمدحاوّلكولعمزليو«قلخامببهذيامهنمدحاولكناف«رشلا
؛كلذبهيلعايلاعنوكيفرخآلاهلفيامبهنعءانغتسالل«رخآلاىلع
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نيلعافتبثيءالقعلانمدحأفرعيالو:ليق«هبلعىلعيالوولعيهتالاو
مومعهلتبثيمللجوزعهللاريغالعافتبثآنملب«لوالاتعنلاىلع

٠+هريثأت

ىفرمامباضيأةينادحولاىلعلدتسينأحصي:سداسلادصقملا
ددعتبوددعتينأامالخيمل؛هلالاددعتول:لوقتفتافصلاةدحو

؛ىلاتلاىمسقنم:لوالامسقلاو ةرعاظةمزالملاو«الوأتانكمملا

؛اضيأىناثلامسقلاو«هددعلةياهنالامدوجونمهيفامل؛لاحم

راقتفالا«ةهلالاكلتلثودحلاو«زاوجلا«مازطسانمهيفامللاحم

البقعةيواسملادادعالانمهريغنودصوصخملااهددعىلعاهدوجو

البنييواستملادحأحيجرتمزللالاو«راتخملعافىلااهيلاةبسنلاب

ددعلانودكلذىلعهدوجونأل«ةدحولاىفهلثممزليلاقيال«حجرم

بجاوهلالانأىلعناهربلاماقدق؛لوقنانأل«صصخمىلارقتفي

ةدحاولاتاذلاتبجوف«ةدحاوتاذنوددوجولاققحتيالو«دوجولا

+هنمديالدحاولاف«ةدحاوتاذنوددوجولاققحتيالهنألىنعأ«كلذل

الاقلعتتالاهنوكل؛ةدارابصصختيالفابجاودحاولاناكاذاو

؛ةيواستمهيفدادعالاةيسنف«هنعنغتسمدحاولاىلعدئازلاو«نكمملاب

+اهيهانتمدبعلاهعيمجدوجونكميالو«هريغزاجاهنمددعزاجولف

.راتخملعافىلارقتفيهريغنعالدبدوجولاباهنمزئاجصيصختو

؛تانكمملاددعبهلالاددعتزاوجبلاقينأعاملاام:تلقناف

امتانكمملابدارملالاقينأزاوجل؛هلةياهنالامدوجوهنممزليالو
؛تانكمملانملقعلاهضرفياملكالدجويهنأبهللاءاضققبس

مهتردقوةهلالاددعرصقنممزلي:تاق«الصأدجويالناكناو
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بالقنااهنمدجويالامنود«تانكمملانمدجويامىلعمهتداراو

مكحلاحصيالذا«ةليحتسمدجوتالىتلاتانكمملاددعوهو؛قئاقحلا

نمدجويامنأىلع«هعنامدوجوةلاحتساعمءىشدوجوناكماب

اميمجلنأال«عاطقنالامدعرابتعابىنعأ«اضيأهلةياهنالتانكمملا
القعنكممةياهنلامدعنمعونلااذهنأكشالو«عامتجالادوجولاىف

٠رانلالهأباذعميلأو؛ةنجلاّلهأميعنليلدب«رمامكاعرشدوجوم

الامدوجولاىفلخدينأ«هلإامهنمدحاولكلدجوذامزلبف

ليحتسملاعونلاوهةهلآلاىفمزاللاةياهنلامدعو«ةهلالاددعنمهلةياهن
؛عاطقنالامدعبسحبال؛عامتجالابسحبنوكينأبجيهنأل«هنم

ىفرخآتينأليمتسيف«ةهلآلامدقبوجول«ةروكذملاتانكمملاىفامك

٠ملعأهللاو«ضعبىلعةهلآلاضعبضرغلااذه

ىلاعتهللةينادحولابوجونمرمامتملعاذإ:عباسلادصقملا
للاعفألدوجوملاوهىلاعتهنآىلعمنامتلاليلدبلدتسيهنأتملع«اقلطم

افالخ؛اهلةنراقمةدوجومىهلب«اهيفمهتردقلريثأتريغنمدابعلا
مهرايتخاقفوىلع«مهلاعفأىفةرثؤملاىهاهنا«مهاوعدىفةلزتعملا

اهلنايرجالوةيرايتخالاكاعفالاكلتىفالصأةميدقلاةردقتللريثأتالو

مزاللانأىلعليلدلاكلذبلالدتسالاهجوو«ىلاعتهللاةداراقفوىلع

هنيعبكلذو«هتداراذوفثمدعدنعهلاللزجعلاتوبثةيهلالاددعتىف

لعفلابهتداراودبعلاةردققلعتاولعجمهناف ةلزتعملابهذمىفمزال
كلذنأبعطقلاعملعفلاكلذبةتداراو«ىلاتهللاةردققلعتنممنام
قلعتبوجوىلعىعطقلاناهربلاماقىتلاتانكمملاةلمجنملطغلا
طفلااذهاذاراصف«اهعيمجلماعلافصولابهتداراوىلاعتهللاةردق
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.تفرغ:املهتداراوانالومةردقو«ةتداراوادبعلاةزدقهوحنتوجوتدق

-رثأوذفنىذلانأةيردقلاتمعزمث«ةتداراوهللاةزدققلعتمومع:نم

.+نيتدارالانهوأو«نيتردقلافعضأوهامنا«'هذهةلاخلاولعفلاىف
.+هتداراوادععلاةردقامهو

نعىلاعت؛هلكيرشلاتابثابوقالا«مينشتلاةلوقلااذهلهو

لوسرمهلعجمثنمو«ىلاعتهلريغلاةبلغوزجعلاةضيقنبمسوو«كلذ
سيلبهذمللمراللانأالول«ةمالاهذهسوجمملسوهيلعهللاىلصهلل

احداقهلئامبرخآهلاةداراوفنريدقتب:هلالازجعناكاذاو«بهذمب

هديعةردقذوفنبهزجعيفيكفءهتاذمدعوهصقنلابجوموهتيهولاىف

كلذنعىلاعتهزجعموزلمدعنمهب.نوديجياممهعفنيالو؟هتداراو

هدبعبلسينأبهدجوينأرداقىلاعتهنأ هدبعهدجوأىذلالعفلا
٠هوحنوشعترملابلعفيامكهكجليوهلةدارالاو«هيلعةردقلا

ليحتسمامنكممداجياىلعابولثمهنوكوهلالازجع«كوقنانألأ
لعفداجيانمنكمتيالىلاعتهنأىضتقا«مهنمباؤجلااذهو«اقللم

كلذناف؛الفامهذوجوعمامأ«هتداراوهتردقمدعدنعالا«دبعلا

:ةردُقهيلعهبلغتهئاق«ةداجبانمنكمتيالوهيلعىماعتينكمملاكعفلا
ناقل"مهلصأىلعميقتسيال'روكذملامهباوجنأىلع«ةتداراوددبعلا
هتىفليحتسيهنأو©ىلاعتهيلعحلصالاوماسلاتاغارموجونم
نأبجيلب«هفلكنأدعبهبلقلخىهىتلاةردقلاديعلابلسينأ

+لاعفالاهيهيلعرسيتتامنهدمح

هلعلدو زوهمجلاهيلعام:باوصلانأتفرع«اذهتقرعاذاو.
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نأنم«غدبلاروهظكبقفللسلاهيلععمجأو«ةنسلاوباتكلارهاظ

نأو+ءىشهكلمىفهكراشيالىلاعتهنأوقولخمهاوساموقلاخهللا

نعلقتو«هريغلاهتوبثكيحتسيهصاوخنمةيصاخداجيالاوريثأتلا
ىلعالنكلضلاعفالاىفرثؤتةثداحلاةردقلانا«لاقهنأىنيوجلا

؛ىلاعتهللااغردقراجلىلعلبةلزتملالوقتامك«لالقتسالاليبس
فصواهنأ«اضيآ.ىنيبارفسالاو؛ىنالقابلانعو؛اهدارأىنعمب

كلذنا:لويىنالقابلانأالاء.هدوجوىفاللعفتلفصوصخأ

.صخالا.نا:لوقيولاوحالاىفنتيئىنيبازرفسالاو«صخالا :هجو

عارتخالاىهجونيبقرفو؛ىئالقابلابهذممهضعبراتخاو«رابتعاو

ىلاعتهللالعفىلابسنتةكرحىهثيحنمةكرحلانأب«بسكلاو

اهنأو«اههوجوعيمجنماهبهملعكلذنممزلبوماعارتخاواداجيا

كرحتمهنألاقيالومايقٌفاصتأاهبفصتيالوىلاعتتهتاذفلعفتال

وهواهيسيومخلثيحنمدبعلاضىلابسنو6اهعرتخاواهدجوأهنأل«اهب

كلتنوك ةردقلريثأتالوىنزوأةقرسوأابصغوأالثمةالصةفصلا

هتاذو«هجولكنملعفلابهملع"طرتشيالو«هجولاكلذىفالادبعلا

لصمونكاسوأكرحتمهنا:.لاقيف؛هلةفصنوكيو«هبسكو'هلعفللحم

هتقفاومىلععقوقرمأةبكضتاناوكلذوحتو«نازوقراسوبضاغو

ةيضعمىمسيةفالخىلععقوفىهنهبلصتاناو؛ةدابعوةعاطىمسي

ليقفباطخلاهيلا:هجوتىذلاوو+هبفلكملاوههجولاكلذو«.ةميرجو
حدملاوباقعلاوباوثلابلباقملاوهوقرنستالوبضغتالومصلص:هل

+لاعفالاةيفلتخيالهجولاكلذنافدوجوم"هناثيحنمالا«مذلاو
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اوتبثأمهناف؛ةلزتعملالوقنملدعأومحو«ضعبلاكلذلاق

هفاصوأومودعملانكمملاةقيقحنأىنعمب«مدعلاىفاهقئاقحىلعءايشألا

دئازمهدنعدوجولانآو«رمامكهمدعلاحىفةررقتمةتياثةيسفنلا

دوجولانيبةطبساوىألاحىونعملاكارتشالابكرتشمةيهاملاىلع

وهو؛دوجولاريغءايشالاكلتىفالعفلعفياللعافلاناف«مدعلاو

بلطبهجوتيملفيلكتلاوقئاقحلافالتخابةلوقعمفلتخياللابح

ىلعو6تحبقولاعفالاتنسحتارايتعاو«تايصوصخلالب«لاحلا

رودقمريغفيلكتلاهبهجوتامفمذلاوحدملادروتايصوصخلاكلت

بهذامفالخبفيلكتلاهبهجوتيملهيلعردقيىذلاو«مهدنعديعلل

٠ىنالقابلاهيلا

هركذامو؛اممةيعرشلاوةيلقعلااياضقللاقباطمهيلاراصامنآكف

ءىنالشقابلالاقامىلاةبسنلابىنيوجلاهلاقامناكناوةثالثلا

نعجورخهولاقاميفناكناو«ةلزتعملاةلاقمىفلخدأ«ىنييارفسالاو

دبعلاةردقلنوكيالريدقتبلاحملابفيلكتلامازلانعومينشلامهدقتعم
لصاحنا:انكةلزتعملاتلاقثيح+روهمجلاهيلاراصامكةتيلاريثأتهعم

انأاملعفاو«هللعفالنمايلعفا:ريدتتلااذهىلعنوكيفيلكتلا

رئاسهبسنىفهباحصأو«ىنالقابلادمتعمناف#فيعضهنأالاهلعاف

؛ضعبنمىلوأباهضعبصيصختسيلفاهناكمأىلاعتهللاىلاتانكمملا
انكممنوكينأاماهجولااذهناف«ديبعللهوفاضأاميفدرظيكلذو

؛انكممنكيملناو«هتردقىلاهتفاضاتبجو«انكممناكناف«ال+١وأ

كتنأل«مهلمزالربخلانمهنماورقامو«امةردقىلاهتقيسنتعنتما

ديعلانمىتأتيالف«اهلايحىلع«اهداجباىلادصقلاروصتتاللاحلا



ب9١ب

روصتيالفتاذلالعفىتمو«تاذلاكلتىلاعتهللالعفيملاماهلعف

ىنييارفسالااذهو«مهلامزالربخلاناكف«مهمعزىلعاهكرتديعلانم

دصقلاهجوتبفيكف:كقعلاىفنوكيئرابتعالاهجولاناف«امازلادشأ

ةلأسملاهذهىفنأكصاحلاو؟جراخلاىفدوجوهلسيلاملعفىلا

:لاوقأةسمخ

ىهامنأو4الصأاهلريثأتاديعلاةردقنا6روهمجلالوق:لوألا

*«6طقفاهرودتملةنراقم

٠ىتيوجلل:ىناثلاو

.هيعباتموىنالقابلل:ثلاثلاو

هلعفىفدبعللنوكينأاونمهناف«(ةيربجلا)ةربجملل:عبارلاو
٠ةتملارابتخا

٠ةلزتعملل:سماخلاو

:.رومأةسمخققحتبالادبعلانمققحتيال«انباحصألاق:هيبثت

دبععلاةداراو6هدعمالوهلبق9لعفلا"لاحقف6هاعاهقلخوللاةدارا

نا+هاياهئالذخوهتعاطناكناو«هيلعهلهللاةناعآو«هاياهيسكوهل

٠ثحبديزماذهلىتايسو«ةيصعمناك

بجاوبسيلامىنعأ؛ىلاعتهقحىفزوجياميف:عبارلادصرملا

+:دصاقمهيفوصاخلاناكمالاوهو«عنتميالو

قلخودابعلاقلخهناحبسهللانأدقتعينأفلكملاىلعبجي:لوألا

اهولمعومهلامفأاويستكامهنأو؛اهنلعباشعلاوباوثلا'ئقلخومهلامعأ



ان١م

نم6لعفلادحآىففلتخادقو+اهيلااورطشيملو+اهيلغ"اوريجيملو

مهقفاونمو؛انباحصأةدعاقىلعهيف0لآوقآلاحضأو«ٌةلعفوهنثيح.

ةلآأسمبةمجرتمةلأسملاهذهو«ةغاطتنسالاممدجويضرعهنأ©هنغ

الدبعلانأقحلاو«مالكلاملعكحابمتنحماوتنم<ىهو«بسكلا
ملعناناف«اهبفيلكتلاقلعتةرورضاهلبستكموامناو«هلاعفأقلخي

ةثداحلاةردقلانأةرورضلابملعنو«ىلاعتهللائوسقلاخالنأناهربلاب
.رثأىمسيف«طوقسلاكضعبلانوددوعصلاك؛هلاعفأضعببقلعتتديعلل

؛هاياهبسكبدارملابليقوهتقيقحملعنملناو©ابسكةثداحلاةردقلا

ىفلخدمواريثأتهنمكاتهنوكينأريغنم«هتداراو«هتردقلهتنراقم

ناو«"رودقملادوجوبجوي.البسكلاف«هللالحمهنوكىوس«؛هداجيا
فالتخالافجرمناكهبهفاصتالجألورودقملاكلذبّلعافلافاصتابجوأ

فاصتالاناف«احيبقوأانسحةيصعموأةعاطلعفلانكن«تافاضالا

ةحلصملاًقفانيالهنافحيبقلاقلخفالخب«حيبقةدارالاودصقلابحيبقلاب

مكحقلاخلانأتبثدقهنأهتقيقحو«امهيلعلمتشااميرلب«ةديمحلا

الف بجوفاهيلععلطنملناو«ةديمحةيقاع.اهيفهلوالاءايشالاقلخي

هبلنوكيدق.ىلاعتِهلامعفأنمحيبقلاهيفمهوتينأىسعامنأبمزجلا
فالخب«ةلؤملاةراضلاةثيبخلاماسجالاقلخىفامكحلاصمومكحهيف.

حيبقلاهبسكانلعجف.«حيبقلالعفيدقو«نسحلاكعفيدقهنافبساكلا

٠هيلعباقعلاومذلاقاقحتسالايجوماهفساحيبقهنعىهنلادورودعب

قاخبىلاعتهلالقتسابوجوىلعناهربلامأقدق«لاقيال
مكتابثامزلتسيامكنيتردقتحتلخدياللدحاولارودقملاو«لاعفالا

7هبسكهلعهللاقلخعمدبعلل
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ةرورضلابوهناحبسهللاوهقلاخلانإناهربلابتبثامل:لوقنانال
ششطبلا:ةبكرحكلاسفالانشعي.يفالبضحم,هتدازاودعبلا.ةردقلنأ

ىلاقيما,اذهدنع:صلختلا.ىف.انجتحا«شاعترالاةكرحكضعبنود
هتردقدبعلافرصناقيقحتو«بساكدبعلاوقلاخىلاعتهللانأبلوقلا

فرملاكلذبقعلعفلاىلاعتهللاداخياو«بسكلعفلاىلاهتداراو

ةردقتحتنيفلتخمنيتهجبنيتردكتحتلخاددحاولارودقملاو؛قلخ

ىلعردقنملناوىرورضىتعملانمردقلااذهو؛بسكلاةهجبدنعلا
قلخب:دبعلالعفنوكقيقحتهنعةحصفملاةرابعلاصيخلتىفهنمديزأ
نعاوربعناو؛رايثخالاوةردقلانمهيفدبعللامعمهداجياوهللا

بهذو ةلآبالعقوامقلخلاوةلكبعقوامبسكلالثمبامهنيبئقرفلاْ

روبجموهكب«ةتبلا.رايتخااقلطمهلاعفآفِدبحللسيلهنأىلاةريجملا

ءاوهلاىفقلعمشكلبحيرللةرجشلاومظقللنيكسلاكاهلةلآواهيلع

ئوأاهتفلاخمىلعةردقيغنمالالامشةراتوانيميةراتحايرلاهليمت

اهمقلعتتاتادامجلاةلزنمباهلاعفأف.مهدنعتاناويحلافاهتقفاوم

ناف«رهاظهنالظطبو«اياستكاوالوانتالواعارتخاالواداجياالاهتردت

ىتكرمكرخالاهضعباقهريجبوهلاعفأضعبىفهرايتخابةيضاقةرورضلا
؛رومالانمرمديعللٌفيلكتلامدعمهمزليو؛شاعترإلاولواتتللديلادم
همذالو؛هبهحدمالوهنعهيهنولعفلابهبلظاعرشالوةغلحلميالف
؛هللابنورفكتفيك»وحنهرقكنمبجعتلاالو«هيلعهخيبوتالوهيلع

ض٠نيدحوملاعامجابلطبلكلاو

٠هلاعفأىفاريثأتدبعللاولعجتملثيحمكلمزالرجلا:لاقيال

بلسوهوىلقعلاامآو«ىسحلاوه.روذحملاربجلانا:.لوقنانال



باها

ناميالاضحمودلي«قرفلاعيمجىلعهجوتموهف؛ديعلانعةيقلاخلا

بوجولاناف+هرايتخابهعوقونمديالديعلانمىلاعتهللادارآاذاامك

٠هلفاتمالرايتخإللققحمرابتخالاب

ءىشلعفهلاببحنساذاهنأرايتخالاىنعم؛مهضعبلاق:هيبنت
؛هحيجرتونيبناجلادحأىلاليملاهددرتنعًاشنهكرتوهلعفىفددرتو

؛رايتخالابهنعربعملاوهحيجرتلاو©ةدارالابهنعربعملاوهليملاف

ىلامدعلانمهلجرخملافهعوقوحيجرتولعفلاةلواحمىفقفطاذاف

٠ىلاعتوهناحبسهللاوهدوجولا

؛اهرودقملةنراقمدبعللةردقدوجوباناقامناهنأملعأ:ىناثلادصقملا

اذهو«باستكالاورارطضالاىتكرحنيبئرورضلاقرفلانمدجتامل

سيلةنراقملاوهومكحلا ثيحنملب؛ةردقاهنوكثيحنماهلاتباث
ةلاحتساوهدوجونامزبقعهمادعناضرعلاماكحأنمو«ضرعاهنأ

كلذنممزأهكاقبةلاحتساتبثأاذاو«زمامكرثكالاىفنينامزهكاقي

دوجوًالاحاهمادعتامزلتمدقتولذا«ةثداحلاةردقلامدقتةلاحتسا
تمدعاذاهنأكلذ؛ريرقتولاحمكلذوةمودعمةردقبنوكيف«رودقلا

زجعلادوجولاحارودقمهنوكمزليف«زجعلاوهوادخدوجوزاج
ازوجعمهيلعارودقمهعوقولاحءىشلاعقيفهنعازوجعمىعدتسيوهو
+لاحمكلذوهنع

اذا«مدقتلاعانتمانأثيحنمرظنهيفهدنعاذهو«مهضعبلاق

قيقحتلاىفةردقلاف«ضارعالاءاقبةلاحتساثيحنمالااذوخأمنكيمل

دوجواهمكحنمنكيملاذافهيفةرثؤمالو«رودقملادوجوىفةلعتسيل
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ةنراقملافاهلثمدجويومدعنتورودقملاعوقولبقاهدوجوزوجيف«رودقملا

هبةقلعتمةردقلاكلتتناكلاقينأحصيو«ةقلعتمةقباسلاو«ةقلعتم

ملعولنأامكاذهو«اهلثمدجوواهقلعتىفتنافتفتنامث«اهمدعلبق
مه«قداصرابخابالثمسمشلاعوبلطتقوادغديزدوجوناسنا
تقولاىفمولعملادوجوةلاحىلامولعملاتقولاكلذىفهملعددجتانردق

ىفدوجولابقلعتمقباسلادوجولابقلعتملانراقملاناف«هنعربخأىذلا
؛رخأتمرخالاومدقتمامهدحأوامهلقلعتممولعملاف«صوصخملانامزلا

لاح+كشوألهجوأةلفغوألوعذىفملعلادخدوجواوردقناو

؛ملعلاىفقبساملاقلعتمناكدقوهنراقاهبالوهجمناكل«مولعملادوجو
رودتملاكلذفدوجولالاحىفقباسلاملاعلاقلعتمريغنأىلارظنناف
مدقتاذهنممنميالو«دوجولالاحىفةقباسلاةردقللاقلعتمسيل

اقلعترودقملابتقلعتاهنأورثؤتالاهنأبلوقلاىلعاميسالواهدوجو
قلعتهبمنميءىشىأف«مولعملابملعلالوقنامك«ييثاتلاهجوىلعال

ىفهيدينيبلعفلالبقةقرفتهسفننمسحيناسنالانأىتحةردقلا

لعفلالبقدجونألالاكاذاموهتمالسلاحىفهيدينيبنمهتشعرلاح
٠رودقملادوجوةلاحىلااهلاثمأددجتتةردقلاف«هيةقلعتمةيسفنةفص

نيتكرحضرفنانأةثداحلاةردقلاتابئاىلع«ليلدلاريرقتو

ىر-خالاوةيرارطضااهادحانأالا«ريجلاوةهجلاىفنيتدرجتم

عوجرلطبيو؛نيتكرحلانيبةيرورضةقرفتدجنانأكشالف«ةيباستكا

ىفاهلوقعمنألءكرحتملاتاذىلاوامهلثامتلامهسفنىلاةقرفتلا

لطبيمثكرحتملاىفةدئازةفصىلاعجرتنأنيعتف«دحاونيتلاحلا
لاحلانأل«رهوجلاىلعاهدرجمبارظناللاحلانأللاحىلااهعوجر



باكرا

مْوقيىرخألاحبزيمقتنأمزلللاو«اهلايحىلعلقعتنأ.حصيال.

ةينبلاةحصىلااهعوجر“لطيبولسلشتلا.مزليف:«كلذكلاحمث«اهب

اكزحمهريغهنوكلاحىهو«.رارظضالاةكرحلاحْقةدوففمريغاهنأل

ولخيالمثاضرعةفصلاكنتنوكتنأنيعتف«.ةقرفتلا.نادجوعمهدي

.*الوأةايحلاهتوبثطرتشياممنوكينأاما

نيبكرتسشمهنألو؛ةبنكرحلابهلقلعتالهنأللطاب:ىناثلاو.

مث؛كلذهيفرتشياموهو«لوألانيعتف,امهنيبهب:قرفيالنيئيش
ءلوهذلالاحنيتكرحلاعبملكلادوجول«امالكوأةايحوأاملعهنوكلتي

هانيمسىذلاوهو«ةكرحلابامقلعتوةبسنهلاضرعنوكينأنيعتف
ىلعقافتالاعمالوأتافصلااهنأىفةلزتعملاونحنانفلتخاناوةردق

٠ةقلعتملاتافصلانماهنأ

ةثداحلاةردتلاهذهقلعتآلابسكلابدارملاسيل:ثلاثلادصقملا
 ىعرشلافيلكتلاقلعتمبسكلاوريثأتيعنمهلةنراقمرودقملااهظمىف

راكناوهو*ةيريبجلابهذملطبقباّتعلاو"باوثلالوصحىلعةراماْو'

ةرامالاوفيلكتلالحمَلاَطبأوِةرورضلا|ّدحجمهيفاملةزدقلاكلت

ةلزتعملابهذمو«ناميالادقعىفةرثؤمةعدبناكمثنمو«ةروكذملا

ىلاعتهللاقلخىتلاةردقلابءدارمقفوىلعهلاعفلاعرتْخيدبعلا'نوكوهو
تناكولذا«ىلاعتهلةقولخماهنوكىفانوقفاوو«هلهرادقاةطساوبهل

ليلدنمتملعاموهوهنالبهجورمادقو«لسلستلامزللةقولخم
نييهذملانيبةطبسوتمةجردبسكلاوكيرشلاةلاحتساوةينادحولا

0ةثداحلا.ةردقلاعمرودقملاْاددوجوىنعأءفيلكتلاقلعتمو«نيدسافلا

نعايراعرودقملاكلذعوقونأل؛هبفلكاميفعرشلاهبفلكىذلاىع



ذمالأدم

طاقسابانيلعهناحيسآانالوملضفتدقالثمنشاعترالاةكرحكةردقلاكلت

نعطقانلاىهنيالفهبرؤينابهتابثاب؛هنعىهنينأب«هيفنبفلكتلا
مقتالهللاقينأب«هنمءاشينمىلععوقولانعطوقسلاحىفولع

ْزمؤيآلشعترملااذكو«هيلععقهلكاقينأبعوقولابرمؤيالو«هيلع

فلكوأ؛فيلكتلاهناحبسسكعولو«اهتعىهنيالوةكرحلاكلتب
بسانملانكل«ميمجلاىففلكملاةردقلريثأتالذا«انسحناكلميمجلاب

لاعفالاكلتنألصاحلاف«مدقتامعرشلاهيلعزقتسإامىلاعتهتمكحل

ةردقلاك«ةثداحضارعأباهبارتقادنععرشلااهبصنىلاعتللةقولخملا

ىنعأ«امهريغوأ«باقعلاوباوثلالوصحىلعةرامآ«ةدارالاو

مارحلانعفكلاوبودنملاوبجاولالعفوه؛باوثلاىلعةرامالوعجملا
؛بجاولانعفكلاومارحلالعفباقعلاىلعو«لاثتمالاةينبهوركملاو

فكلاوهوركملاوحابملالعفباقعلاوباوثلامدعوهىذلاامهريغىلعو

اميفهانققتحاماذهانيالولاثتمالاةينآلبهوركملانعوبودنملانع
تامرحملافتابجاولاكرتٌلوخدأوارصحأىشتقيالليثمتهنأل«فلس

٠تاموركملاىفتابودنملاكرتو

ئوسهلببسالىلزأوهفءةواقنششلاوةداعبسلابمكحلاامأو

بهذمىفمزلامةياغو«ديرياممكحيوءاشياملعفيىلاعتهللانأ
اهنألةعيرشللمداصموهو+كلقعلافعضوةوايغلاىفىهانتلاةريجملا

نمةداعاهيفدضلانكمتيالىتلالامعفالابفيلكتلاطاقسابتءاج

ةداعدبعلاىلعاهنمرسيتامبفيلكتلابواهمدعواهدوجوبهفاصتالا
امك«هبفيرعتلاانلحصيىتحاهنمءىشىفهلريثأتالو؛هكرتوهلعف

فلكيالامنيبوعرشلاهبفلكيامنيبقرفيامقببملفةلزتعملامعزت
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لطباةريجملالوقتامكاهلكلاعفالاتوتساولو«همدعوباستكالاالاهب

لعفلاوهو©اهنمفيلكتلاهيلعلاحأاملطبلو«امهنيبعرشلاقيرفت
ىفاهنمءىشالذكنيحلاعفالاتناكلو«هريغنودفلكملاعسوىفىذلا

اسفنهللافلكيال»ىلاعتهلوقلاهنمءىشباذافيلكتالف«ةداعهعسو

٠عامجالاوةنسلاوباتكلللاطبااذهو«اهعسوالا

قبسامىلعةدايزةلزتعملابهذمىفاضيأمزلي:عبارلادصقملا

؛امهدحأ«نارخأناروذحمةميدقلاةردقلازجعنممنامتلاليلدىف

رهاظهريرقتوحوجرملاحيجرت؛ىناثلاو«اليحتسمنكمملادوعموزل

؛نكممةردقلاهلقلخينألبقدبعلالعف:لاقيفلوألاامأ«اورمامم

ةردقديعللقاخ!ذاف«ةرهاظةجيتنلاو؛ىلاعتهللرودقموهفنكمملكو

نأناكمانم؛هلتبثامبذكنيحلعفلانعلوزيهنا«ةلزتعملاتلاق

مزلدقفاهبدوجولاليحتسمكاذذاراصو«ىلاعتهللاةردقبدجوي

٠اهيلاةبسنلاباليحتسمراصىلاعتهتردقرابتعابانكممناكامنأ

؛هبةثداحلاةردقلاقاعتوهو؛«ببسلهلضرعةلاحتسالقيال

ةلاحتسالاو«نيتردقبادوجومدحاولالعفلانوكينأكلذلاحتساف

ةلاحتسالاهذهلرهظيمل«لوقنانأل؛ىتاذلاناكمالاىفحدقتالةضراعلا

ةردقلانأل«ةيتاذةلاحتسالانوكتنأمهمعزىلعنيعتف«حصيبيس

نأحصياللعفلابةميدقلاةردقلاقلعتنمةعناماهولعجىتلاةثداحلا

٠سكعلاالقنوالتعحصيىذلالب«كلذنمةعنامنوكت

+انلق«هتردقهلبلسينأبديعلالعفىلعردقيلزيمل:اولاقو

.مكلصأنماضيأو«دبعلاةردقدوجونمهيلعردقيالنأاذامزلدقف
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فيلكتلادعبمكدنعاهيلسنكميالف«حلضالاوحالصلاةاعارمبوجو
وأهيلعباثينأحصامل؛هلعفىفريثأتدبعلاةردقلنكيمل؛اولاقو

لعفلا.نأ+ةمزالملانايبو«هلثممدقملاف«نالطملامولعمىلاتلاو باقعب

ملاعلاتاوذراسوهتاذنيبوهنيبقرغالراص«هتردقلارثأنكيملاذا

بقاعبالوباثيالهنأامكفءهيف«هلرثآالعمجلانأمماجب«هضارعاو

الوباثيالنأمزليكلذك؛هنمءىشىفهلرثأالهنوكلكلذدوجوىلع

ةمزالملا«انلقاهنمءىشىفهلريثأتالنأل«هلاعفأنمءىشىلعبقاعب

نودهلعفىفباقعلاوباوثلالوصحىفةيفاكبسكلاةهجنأب«ةعونمم

٠ٍهيفباستكالاءافتناةرورضمتركذام

دابعللنوكينأمزليو؟لعفامريغىلعمذيوأحدمبفيكاولاقو
ةجحهللاىلعسانللنوكُيالكل»ىناعتهللالاقدقو«ةرخالاىفةجحلا
:٠.لسرلادعب

لومصحللصاحكلذناو«لوالاطمنلانماذه:امنلق

نا:اولاقمهناكلذو«هنمآوهنمرماماضيأمهمزليو«هلباستكالا-

ىفانوقفاومهناو«ةيرايتخالالاعفالاىفةرثؤملاىهةثداحلاةردقلا

ةوهشلاقلخبدبعلاىفلعفللىعادلاو«ةردقلاكلتلقلاخلاوهىلاعتهنأ

تناكاذاو؛لعفلابابسأنمكلذوحنوهيلعمزعلاميمصتةوقوهيف

ديعلاراص؛هكرتنكميالبجاواهعملعفلاوىلاعتهنمهدوجوبابسأ

قلخنأم+هيلاهاجلأوهرطضاهللانأو«لعفلاكلذىلااجلمارطضماذا

نعاكاكفنابابسالاكلتعمدجيالثيحبهيلعفقوتياموهبابسأعيمجهل
؛ةيصعموأةعاطنمدبعلااذهلعفيامبملاعكلذعمهناحبسوهو«لعفلا

(١جنيدلاملاعم-18م)0ْ'
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تقاخملبرايلوقيومهمعزبمهلصأىلعاضيأجتحينأىماعللناكف
(كتعاطلحلضينممتسل_ىنأتملعاذا"ىنتقلخملولب+ةوهشلاىف

د35ذاو؛فيلكتلانسغلبأنألبقاريغبصىنتمتململفىنتقلخ'دقذاو
لهسأكلذف«ءامسلانمضرالاريمأالانونجمىنلعجتململفهينتعلب

نأتملعدقوىتتفلك.ملفالقاعىتتلعجدقذاو«باذعلالمحتنمىلع

٠كلذريغىلاىلعبئاصملامظعأنموعلب«ايشىنديفيالفيلكتلا

ناذهًاوقيةلزتعملاءايكذأنمدحاوناكدقل«رخفلا.لاقو

ىهوابنلتسدلامتلامهلولو«لازتعإللناودعلاامه؛نالاؤسلا

روهمجللنيباوجنيودعلانيلاؤسلابىنعيو؛هوحنوجنرطشلانمةيعللا

؛نيهجونممكيلع.درتاهنأبمهوباجأو«مهيلعةلزتعملااهدروأتالاكشا.نع
هنأملعامو«عوقولابجاوناكدجؤيهنأىلاعتهللاملعامناامهدحأ

عنتمايعادلاناحجردجويمل؛ىناثلا«عوقولاعتتممناكدجويال
ىنعمبو؛نيماقملانيذهىفمهيلعادراولاكشالاناكفبجوناو«لعفلا

هباورقأنافمملعلانعمهولأسيهنأنمىدبْلازاحصمامالاهلاقاماذه

قلاخةللاو»««ميلعءىشلكبهللاو»هلوقىنعي؛قلخلاباورقأدقف

سصيصختامياخديال؛هبناقلعتتاميفناتماعناتيضقامهناف«ءىشلك
؛عوقولامنتمم'ناكدجويالهنأهللاملغامو؛كلوقتلقناف«ةثبلا
نكمملاىلعهللاملعءارجانم:7وبأكباحصأناف«كبهذمفالخُوه

قلعتىفهباوجانلفلْسذق«تلق«هتاذاعنتمملابكنظامف«عقيالىذلا

ءنكمملاكلذللماشوهام«عوقولاعنقدملاىفدارملاو«ملعلا

ديعلادادمابةتداعىرجأاملىلاعتوهناحبسهنأملعا:هيبت
لعفلاىلعهركأهنأسحيالثيحبىلاوتلاهجوىلعةردقلاوةدارالاب
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قلُخوهقلخبهناحبسهللاهدمألعىلعهمزمُمِضامهمو«:هيلاءىجملاو

ديري.ْناكنم»ىلاعتلاقامكةيضعموألغفلاناك«ةعاظةفيلعةردقلا

ءالؤهذمنالك»لاقوةينآلا«ديرننملءاشن'اماهيهل.انلجعةلجاعلا؛
دادمالا“كلذوءاشاذامهنمةدارألاىلعدادمالابترف«"ةيآلا«ءالؤمو

كرخُينالذخلامترسفدقتلقناف«نالذُخلاونوعلابهنعزبعملاوه

نوعكرتاملهناحبسهنأهانعم«تاق«ادادماهنوكهجوامف©نوغلا

؛هدمأهنأكفهيفكلذقلخعمهسفنهلتاوسامىلاهالخوصخشلا

راصف««نيعةفرطانسفنأىلاانلكتالماركالاولالجلااذايمهللا»
مهولانأىتح؛هلعفلدجومهناك«رهاظلابسحبدادمالاكلذعمديعلا

هناحبسهللانأالولوريثكاميهبّلخددقلو«كلذىفنانتاترياللايخلاو:

اوزربوةملظملاتامهوتلابجحاوقرخفنينمؤملالوقعديآهمركوهنمب

:مهريثكاوناكل«ومنفيكرمالااهباوكردأفةفرعملاسومشىلا

باقعلاوباوثلا'قيلعتب(بسكلاىنعممهضعبرسفىنعملااذهلو

ىلعمذيوحدمينأنسحياذهلو؛القعوافرعواعرشوانسح«هلعفىلع

حديملزمالاةقيقحىلاو«ليقامكنطابلاىلاانرظنناامآو+هلاعفأ
لاعفالاةظحالمبةنسلاونآرقلا.ءاج.دقو«ءىشلايلقعاببسهلعفلعج
وحنةراتاهوملبو«نولمعتمتنكامبةنجلااولخدأ»وحن«ةرات
ىفدارملاءافخو؛نيرمالاةظحالملوء«هملعبمكدحأةنجللالخديال»

.ىزمشالادنعرعشلانمقدأىرايتخالاءازجلاليقىتح؛«بسكلا

فيشنانا«ماقملااذهىفانلرقيام«اريثكهللاهبحانخيشلاق
هللا.ىلا. هيلافاضأامديعلاىلاو«قلخلاوهوهسفنىنلا»هفاَضأامىلاعت
هنإف ققحاذاهنوكلاموهبسكلاكلذنوكنعكسمتو'«بسلاوهو
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هئاحبسانبرنعملسوهيلعهللاىلخهلوقلو«ربجلابلوقلاىلاىدؤي

مثنمو؛تلق«ىرسىلعلطينأدحألىغبنيالفىرسردقلا»ىلاعتو

ثيدخلاوةيآلانيبعمجدقو؛راتخمبلاقىفروبجمدبعلا:مهضعبلاق

اييلعجهنأثيحنمةيآلاَقلمعلاربتعاهنأ«اهدحأ««هجوأب

ثيدحلاْقريثعمفملو6رهاظلابسحبرابتخالانمدمعملاْقملباوثلل

شعترملاةكرحكةيرورضلاكاعفالاكناكف«نطابلاىفريجلانمهيفامثيج

٠باقعوأباوثىفاببسنوكيالاممكلذؤحنوموعطلاوناولالاو

نكل؛رهاظلاىفرايتخالانمهيفاملاهيفهلمعربتعينأ:ىناثلاو
ىفنلادريملف؛ةيلقعةيفانلاثيدحلاةيببسو«ةيعرشةتبثملاةيآلاهببس
تابثالاوةيلقعلاةيبنسلاىلعىفنلادرولب«دحاوءىشىلعتابثالاو

*ةيعرشلاةيبيسلاىلع

.هللانمةمحر«مكلامعاباهواخدأ»©ةيآلاىنعمب:ثلاثلاو

««هملعبقاقحتسالابدجأاهلخديال»«ثيدحلاو

لوبقلاوةيادهلانكل««لمعلاباهولخدأ»«ةيالاىنعم:عبارلاو

«لمعلادرجمياهلخديملنأحصف؛هللالضفبوهامنا

ىلعةيآلاو؛ةنجلالوخدىلعلومحمثيدحلانأ:سماخلاو

٠اهيفلزانلالوصصح

.ةيبيسللثيدحلاو6ةلياقمللةبآلاقفءايلانأ:سداسلاو

ديفتسياللمعوهثيحنملمعلانأ:ثيدحلاىنعم:عباسلاو
لوبقلارمأف«كلذكناكاذاوالوبقمنكيملام؛ةنجلالوخدلماعلاهنم.
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اهولخدأ»ةيآلاىنعمو(«هتملبقتنملهتمحربلصحيامنا«ىلاعتهللاىلا

٠ثيدحلاوةيالانيبذئنيحضراعتالف«لوبقملاىأ«مكلمعي

ةعاطتساهسفنىفدجيدحألك«بسكلاىفىشكارملاامنلانبالاق

هللادارمىلعهعالطالجألمجحيوأمدقيملف«ماجحالاومادقالاىلع
؛هتوهشوهتدارانمهسفننمدجيامبمجحبوأمدقيلب؛كلذنم

نيعىفاروبجمناكهنأملعيعوقولادعبو؛هتعاطتسانمردقيامو

بسحبمجحأومدقأاهنمىتلاةهجلاف«عوقولالبقالكلذ«هرايتخا

؛قحامهالكو؛ربجلاوهكلذققحاهنمىتلاةهجلاو«هبسكوعنهكاردا

باوثلاوفيلكتلاو«ةقيقحلاهجونمربجلاو«ةفياخلالاحنمبسكلاق
ىلعال«قلخلاهجونمبسكلاىلعىلاعتهللاهبتركلذلك+باقعلاو

ليبسىلاداشرالاففاكندقلااذهولاق«قحلاهجونمزيجلا

ّاهنعةبوجالاوتاهبشلاريرقتىفضوخلاكرتىثبنيو«ضداشرلا

؛ةيمالكةبراحموةعفادمناكناوهناف؛موصخلاممثوحبلاقيقحتو

ةرثكنألءايلوالابولقءافصىفحدكو«ءادعأريغىفداهجمويلاىهف

ربكأنموهو«بولقلامالظبقحلارونءافصردكيلطابلاىلارظنلا
٠بو-_يعلا

ضٍ!0
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الااالاأيالااتالأرعليصلالذا

ل١: (سماخلادصقملا»»بجما

نمءىشقفٍامهلري_ثأتالةثداحلاةردقلانأتفرعدب"-

ملعلاةيسنكاهيلاهتبسنكب«نيثأتريغنمقلعتتىهو؛تانكمملا
نعجرخاموماهلحمفالاامرودقميقاعتتالاهنأالا6همولعمنم

ةلزتعملانأتملعدقو«هريغالواريثأتالاهنيبو هنيبةبسنالفاهلحم

الةثداحلاةردقلانأىلعانوقفاوو«هلاعفأعرتخيدبعلانأ:نولوقي

ىفامنأنوريمهنأريغ«اهلحمىفوهئذلارودقملابالاةرشابمقلعتت

نأاومعزو؛اهلحمنعجراخوهامهبدجويببس(اهلحم
وهورخالاو6ةرشامامهدحأ«نآلادععملانارودقمبيسلأوببسلا

ةردقلالحمفادلوتاوركذيملو«ببسلاعاقياةطساوبببسملا
ةردقلالحمىفهدلويمهدنعرظنلاناف«ىرظنلاملعلاالا«ةثداحلا

ةردقملابرودقمةطساوبثداحداجيامهدنعدلوتلاةقيقحف«هيلع

بهذملااذهو«دلوتلافيرعتنمهانفلسآاماذهىففانيالو«ةثداجلا

رثؤتةعيبطلانأنمرمامىلعةيعيبطلابابسالاىفةفسالفلانعهوذخأ
ةببجاولاةيلقعلاملعلاكمهدنعتسيلو«مناماهعنميملاماهلوعفمىف

ذخأف«فلسامىلعمئاماهعنتمينأزوجيالذا«اهتاوذلماكحالا

ةملعلاةماثمبدلوملابيسلامكحأ,_.اعجمملودلوتلابهوددلوةلزتعملا

رهظيالىكةرابعلااوىريغمث؛مناملادلوتلاعنتمينازاوجل«ةيلقعلا

هلنكمملقثحاذااذهو؛بيسلالعافلعفوهاولاقو«مهذخام

ةرورضنمف+نيرثؤملاعباتنوكينامنتميدحاولارثالانال«لصاح
ةطساوبهيفرثؤتهنابلوقلاو«هيفةردقلاريثاتعانتماهيفبيسلاريثات

ىرابلاناامك«هبيسلعفهناىلا«لبقامكهبلوقلالصاحلويببسلا
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عىلاعتهللالعفهلعفنكيملوهلعفلعرتخموهو6دديعلالعفمهدنعئىلاعت:

ىفمهمزلو؛احبقديعلالعفىفنا«ةهج:نمهيلاهتفاضانوعنميمهنال
٠ببسلالعافلعفوهمهدنعدلوتلاناةهجنم«هنماورفامدلوتلا

فيضيمهنمماظنلاناب دودرمدلوتلاىلعةلزتعملاقافتابلوقلاو0

ىنعُمىلعنكلو«اهلعفهناىنعمىلعال؛هناحبسىزابلاىلاتادلوتملا

ةكشانلاثداوحلاثودحىضتقتصئاصخوميابطىلعماسجالاقلخهنا"
٠+اهيبسلعافلالعفاهنألقيملو«امهنع

عقيامناىلادرقلا:صفخبهذو: ردقىلع+ةردقلالحاينابم

هسملا.راشخا ١1لعافلعفوهف«:تيسل حبذلاو«دصقفلاو+-عطقلاك(ببسل

سيلو هوحنوغافدنالادنعءاوهلاك«ببسملارايتخاردقىلعمقيالو
"بااتان١هلعقنم“

ًالازيالمهضعبلاقفدلوتملابةردقلاقلعتعاطقناتقو.يفاوفلتخاو
ءهيفةردقلارثا.عطقتيفهعوقوبجيفهببسعوقونيحىلاارودقم

دنعالادجوو«دلوتملاعقواذا«ارودقمهنوكعطقنيامنا:نورخآلاقو

عقتنازوجيلم4موعطلاوناولالا3أوفلتخاو(«طقفةديسعوقو

'لعف؛تادلوتملاهذهناىلا«سرشا.نياةمامث:بعذف؟المآةدلوتم١

بحاصرمعمبهذو«عناصلا:تابثاىلعليلدلانالطبهمزليو«اهل.لعافال

.ةدارالاىوس«؛ماسجالاعابطبةعقاوضارعالاعيمجناىلاىناغملا,

دلوملآرظنلاو«ةرواجملاو«ذامصتعالاةعبرأمهدنعتادلوتملاو7٠
ىئابجلافلتخادقو«ملاللةدلوتملاءازجألاقارتفاوهو«ءاهولابو©ُمتلعلل

ىلاهتباوىناثلاىلاىئابجلابهذفةكرحلا'وأدامتعالادلوملانايفهنباو



دبلمتب

بشعلاطابتراةوقوتالضعلاةدشىلاةعجازمهدنعتادامتعالاولوالا

ًّ<«نيعبابطلابقذمنمكلذلكو؛ءاضعالاىلع

ىلعدامتعالاليقفملالاببسىفاوفلتخامهنا«ركذاملصاحو

رقتساوهنععجرمث؛مشاهوباهيلألامو«عطقوأ«برضب«ريغلا
قارتفالااذهىمسيدقو«ءازجالاقارتفادلوتدامتعالانأىلعهباوج

ءاملاهللاقلخاذافملالادلويءاهولاواهولادلوتدامتعالالوقنف«اهولا

ناو؛قافتابىرورضكلذف«دامتعاالوءازجا«قارتفاريغبمسجىف
لعفبنولنمثدحيامناوه«موعطلاوناولالاىفمهفالتخابدارملا

؛.كلذوحنو«ضيبلااهخبطدعبلسغلازئاجو؛لاسغلاو«غابصلا

ديعللراالو«هئاحبسهللاقلخبوهامناوأهلعفىلعدلوتلابرثاوهله

ةبرشألا'بيكرتو«خبطلابةشداحلاموعطلااذكو«كلذىفهلعفلالو
نو-كبلوقلامهمزلياممو؛بطلابتكىفوهامك؛اهوحنونجاعملاو

ىفبرضذا«بطرلالسعوهنو؛سبدلاك«دبعلالعفنعةدلوتمناولالا

ريتبرضلادنعامهنافلاسعالاعيمجاذكو«ءانالاوهو«قطانلا'
|٠نورثكالاهعنمدقو«هيلعتناكامعلوحتو«اهنول

ًادرط'ةدلوتماهعوقوىلانييرصبلاونييدادغبلاىفةمذرشتيهذو

ىرابلالاعفاىفنوكينازوجيلههناىفةلزتعملافلتخامث«مهسايقل

؛ىلاعتهتردقمومعل«عنملاىلاقيرفراصف«المادلوتىلاعتوهناحبس
ملىلاعتهللانمهعوقوزاجاملدلوملابيسلاناف«زاوجلاىلاقيرفو

؛؛ءاعئامدلوملارودصسيلو«عناملالاهيبسمىفهريثأتىفتنينازجي

.*دلوتلاىفمهبهذملصاحاذه؛دلوينامزايف؛دهاشلاىفعنملالاو



لاما

«سداسلادصقملا»0

دانسأىلع«ىعطقلانامربلانمرماممتملعدش

ةلمجهادعاملريكأتالهناو«هناحبسىرايللاهلكثداوحلا

الودماوتلانمهيلااويهذامدرىفناككلذواهنمءىشىفاليصفتو

رادوجواهتمف«مهمزلتىتلا6مزاوللاضعبىلاريشنأانيلعسأب

؛دلوملاببسلاوهئذلااهرودقمو«ةثداحلاةردقلاامم«نيرثؤمنع

ةردقلاملعافللهرودقمودلوملاهببسدنعبجاوثداحلانااوعدإمهنال

لعفلابروعشو«ةدارانودبو+لعافالبلعفلادوجواهنمو«ةثداحلا

٠اهبلصتامث؛ةيمرلاىلاهلوصولبقةينملاهنمرتخاوامهسىمرنمناف

ىفنأىلاالتتملازيالو6حرجهبلصحيهنئافايحفداصو

تيلبدقو«ىمارلالاعفأمالآلاوتايرسلاهذهو؛الثمقوهزلاىلا

تاححصمءافتناعمتيملاىلالتقةبسنىلعداسفلاىفديزمالوهماظع
دوجومثايحلعافلانوكىلعلعفلاةلالدتلطبلالاوءتبمنملعفلا

ىلعثداوحلادوجوبلالدتسالااضيأآعنمي«لعافلامدعلاحلعفلا

دوجوهنممزليالولعافىلعلدبلعفلاأاولاقناو6عناصلادوجو

٠هلحفدوجوةلاحلعافلا

هرودصعدتميو6لعافلاىلالعفلاةفاضانمدي9هنأتاوجلاف

ةحصىضفتقيهنمرودصلاذا؛العافهنوكعانتماةلاحىفهيلاافاضم

توملانوكينأاضيأمهمزلياممو؛ةحصلافانيعانتمالاو«كلذ

؛مالآلابقعتةبسنناف«ملألالعاضنعادلوتممال9لبقعتسملا

ليقامكمازلالااذهو؛هلتوملابقعتةبستكهلعفىلاةبقاعتملاةيلاوتملا

ىلعمساجتلابالا؛هنعلصفنينأىئابجللتأتيملو«هعفدمهنمىتأتيال
تعمجأدقةمألاو؛ملألالعافىلاتوملابسندقف«ةمألاعامجاقرخ



ب87

ةتامالابسندنوهو؛تيميوىيحيىذلاوههناحبسىرابلانأىلع

دضهنألةلمجلاىفءايحالاىلعارداقنوكينأاضيأهمزلبو«هريغىلا

ىلعاوجتحا.دقو«هدضىلعةردق«ءىشلاىلعمهدنعةردقلاوةتامالا

امك؛ىعاودلاودوصقملابسحىلعةعقاوتاببسملادجنانأبدلاوتلا

٠كاذك«ةثداحلاةردقلابرشامملارودقملانأ

,لديالف«ةداعلاىرجمبسحبءىشبءىشطابترانأمهباوجو
؛هيلعسيقملالصألاطابترافدرطآولو«رخآلاىفاريثأتامهدحألنأىلع

نعريثأتلاىلعةلالدلامدعىلعنايوتسمسيقملاوهىذلاعرفلاو

ارومأدجنانأ«ةجحلاهذهمهيلعضقنيامماضيأو«ءاملعلانمرثكألا

؛اهدلوت"مدعىلعانودعاسدقدوصقملاو«ىعاودلابسحىنلعةعقاو

دنعتوملاوءىربلاومقسلاو؛برشلاولكألادنعىرلاوعبشلااهنم

لماحتىلعلصحتمسحبمسجكاكتحادنعةرارحلاو؛ةلزتعملامظعم
لجخلالجخوبطاخملامهفو؛حادتقالادنعدانزلاطقسودامتعاو

دلوتلامزتلاميضعبو؛ليجوتلاوليجختلاو«ماوفالادنعلجوا!لجوو

نيلصحملاو«مهمظعمريغلوقوهواهبابسأدنعةرارحلاوىرلاوعبشلاىف

نمتسيلاهنأممةداوتمماسجالانوكتنأضعبلااذهمزلو«مهنم
ىلعمقيحادتقالادنعدانزلاطقسنألكلذو؛عامجابانرودقمسنج

ناف؛اهلثامتلماسجالارئاسدلوتينأمزلدلوتاذاف«ىعاودلابسح
مسجلاةكرحدلوتملانأوكرحتفمسجلاىفةنماكتناكرانلانأاومعز

نيجحلاناف؛كقاعهلوقبىضريالاسوهاذهناك«مسجدوجوال

يشناذاالثمخرملاكدوعلاكلذكو«ءىنشحدقلالبقامهيفسيلدانزلاو

كلجىفدلوتلامدعاوباجأناو+زهظتهكحدنعو«هيفرانالفزاشتملاب
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؛اهدارطامدعل«دلوتلامدعباهيفاولاقامنامهنأب«اهومزلاىتلارومألا

ىرلاىلاوهعبشيالو«ماعطلانمردقبالثممبشلاىلادصقينأب
ممقسبالوةوحتوبرضبهريغماقسأىلاو«هيوربالو.ءاملانمردقب

.حوقلابدصقيدقواذكو«ًارييوءربللنضيرملاجلاعيدقبيبطلااذكو
دنعةرارحلاوليجوتلاوليجختلاوماهفالاو«طقستالورانلاطقس
كلذنعببسملامقيالمث«؛كحل

ىمرلاك:ادلوتمهؤمتيعدا:اميفدارطالامدعتبثكلذكو«؛مهللبق

ىمرلاامأ عازنلاهيفعقواممكلذريغو«هلمحوليقثلاعفروحرجلاو

؛ىزخأ:بيصيالوىمريو«ةراتضرغلابيصيوىمريناسنالانأف
ليقثلا.عفرو+ضفيالولمدنيدقونايرسلاىلاىضفيدقحرجلاو

ىف.ةلزتعملابهذمو؛يرخآمفتزيالدقوةراتصخشللعفتريدقهلمحو

هعفروهيلعدامتعابال«ةرسبوةنمبليقثلاكيرحتةليقثلاءايشألاةكرح

نأىلامهنمنومدقتملابهذفهيفاوفلتخاو«هلالقأوهعفرديرأاذار

٠دعصتلاةهجىلامفتريهبةرسيوةنميهكرحيىذلادامتعالا

تاكرحةدايزنعدباللبحيحصبكلذسيل«هوعباتمومشاهلاقو

اندمتعمنأل؛لاق«-ةرسيااوةنمدلاةهجىفاهبكرحتىتلاةكرحلاىلع

الو؛انروصقوانيعاودبسحىلعرمالانايرجنمهسحنامدلوتلاىف

ردهقيالوةرسيوةنمياهبهكيرحتىلعةردقصخشنمدجنانأكش
اضيأ.اوثلتخادقو«هعفريهبامسيلهكرحيهيامنأمزلف«هعفرىلع

لاقفهلمحبدارفنالابلقتسياهنمدحاوّلكواليقثةعامجتعفراذا
ملمامءازجالانمدحاولك.لمجي«امهعابتأوىريمضلادابعو:ىبعكلا

ىلاةلزتمملانممهريغبهذو«ءزجلمحىفناكرتشيالو؛رخآلاهلمحي
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.هبهذماذهو(ةلصاحةكرشلاو«ءزجلكىفرثؤيمهنمدحاولكنأ

قحلابهذملابانلقاذاامآ؛لطابنيتلآسملاىفمهعيمجمالكومهمظعم

الفىلاعتهللاىلاءادتبااهلكتانكمملادانساودلوتلالصألاطباوهو

+٠ىلوالاةلأسملاىفنيمدقتالابهذملطيمفالآدجهانملسناو«؛لاكشا

عامتجاهيفنأبهيلاوهبهذاملطيبو«اهيفمشاهوبأركذاميو
عامتجازاوجانملسلاحموهوتاكرحةدايزنمدبال«هلوقلنيلثملا

لاحتسا؛ليقثلااذهىفةدحاوةكرحعفارلادلواذاهللاقينكل؛نيلثملا

.+هزيحبنكاسوهومسجيةكرحمايقهنممزايذا«كيرحتبالاهعفر
طارتشافةلاحتساوجيرفتنماهيفدبالذاةكرحلاةقيقحلاطباكلذىفو

؛تاهجلارئاسىلاكرحتيبابىلعدعصتلاةهجىفتاكرحلاةدايز

ةقيقحقانيكلذو«هطرشنودبطورشملاهيفققحتياملطارتشا
٠طرشلا

دحاولكواليقثاولمحاذا«ةعامجلاىفةيناثلاةلأسملاىفمهفالتخاامآو

ىذلاءزجلااهيفلوالالوقلابلئاقلادابعلليقدقف؛ةلمحبلقتسيمهنم

عافترافامهبمناكناف«مهبممآ؛نيعمنيلماحلادحأهبصتخيال

ىفرثآلاقينألب؛ايلكذخؤينأوههماهباىنعمنأل؛لاحممهبملاءزجلا
(هدارفأدحأىفالادجويالىلكلانأل«لاحتسافهنيعبالكلذءازجأدحأ

+'نيعمءزجفريثأتلاوهفاهنمدرفىفذخأنافًِالصفنمهلدوجوالو

ليحتسيف؛ءىشالومدعوهفدرفىفذخآناو«ىتآلاىناثلامسقلاوهو

؛لاخماضيأنيعملاءزجلاعافترافانيعمناكناو«هيفريثأتااو«هعفر

اذهنأ"ضرمل؛رخآءزجنييعتنمىلوأبسيلو«اهنمءزجنيعتنأ

هجاوامف«ءازجالاميمجللمحلاف«لبقتْسيهدارفنابناكاذاٌلصاحلا
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لمحبلقتسيالناكولنيلماحلادحأنألكلذو؟ءزجنودءزجبهدارفنا

هنوكل؛الثمهسأرىلليامموهو؛لومحملاءزجلانييعتهجورهظلميمجلا

القتسمناكولامفالخبرخآلاورخآلااذكو«هنمرثكأىلعردقيال

.فرعأال«لاقدابعىلعاذهررقاملف؛ذكنيحنييعتلاهجوالف؛لمحلاب

لهىناثلالوقلابنيلئاقللَليقمث«روكذملاءزجلابصامتخالاهجو
؟المأرخآلالعفنمدلوتامنيعوهنيلماحلادحألعفنمدلوتام

ناكناو؛لاحموهونيرثؤمنمرثأعوقومزللوالاناكناف
ال.دئازلانوكينأمزاو؛امهدحأبكصحدقمسجلاعافترافىناثلا

+هيفةدكاف

مهنملاقنمل«لاقيهنأىنعأ«مهولاميكحتضحم«كلذبلوقلاف
+الثمديزلعفنمءزجلااذهنمدلوتامءزجلكىفمهنمدحاولكرثأ

ديزرثآوهئذلاعفرلانأىنعمي؟ورمعلعفنمدلوتامنيعوهله

وهو؛اعفرءزجلااذهىفرثأاذهمآورمعرثأوهىذلاعفرلانيعوه

ىفو+نيرثؤمنيبرثشألوصحلوالاىفمزليف«رخآاعفرهيفرثأ
هقفلابتكتعبتتاذاتنآو؛طقفنيرثالادحأبمسجلاعافتراىناثلا

ىفال؛ةيهقفلاكئاسملاضعبىفدلوتلابنولوقيمهتدجوانباحضأل
؛داسفلاوريحتلاىلاىدؤملامهولاضحماهيفهبلوقلااذا«ةيداقتعالا

وأ؛لعافريغنملعفدوجوو«نيرثؤمنيبرثآدوجوموزلهلصاحذا
تالاحت_#مالانمكلذوصحنو؛لوعفملابروعشالوةداراريغنملعاف

٠تالوطملاىفةروكذللا
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لا

قلُخو©دانبعلاقلخىلاعتوهناخبسهللانأانفللدقأ

هيلعبجينأريغنم؛اهيلعباتشعلاوباوشلاقلخو«ملامح

ثيلكتنويالنأبجوالاو«مهلحلسالاوالسلاتاءارمات
اهرضواهعفناهرشواهريخاهلكلاعفالاو«ةيورخأالوةيويندةنحمالو

قطتيالو«هتداراذوفنوهملعةعسوهتردقرهابىلعةلالدلاىفةيوتسم
امىلعنالاوهو«هعمءىشالوهللاناكصقنالولامككلذنمىلاعتهتاذل

درجمبميقلاعاونأنمفيكيالامبءاشنمهناحبسمركاف«هيلعناك
الاميءاشنميفلدعو«هيلعهلبجاوقحءاضقوأ«هيلاليلالهلضف

؛هلبقنمهلانررضلالوظيغءافشلالميحجلافاصوأنمهفصوقاطي

بجوولو<ررقتامىلع«ةناحبسهدوجوىلعانلتالالدلاعفالاامئاو

املالاو؛هلحلصالاةاعارمالو«هفلكاملدبعلا.حالصتاعارمهيلع

ايندلاىفابذعمنويالىتحقلخيالهلحلصالانألريقفلارفاكلاقاخ

٠ةنجلاىفمهقلخينأدابعللحلصالااضيأوةرخآلاو

؛الصأةنحمتدجواملحلصالاةاعارمهيلعبجوولفةلمجلابو
ءاوتئساتفرعاذاو؛كلذىفىئابجلاعمىرعشالاةرظانمترمدقو

ءىنشهيلعبجياال«اهعيمجىفراتخمةهنأوىلاعت"هللاىلاةبسنلابلاعفالا
باوشلابوجونمانباحصأتارابع-ىفدجويامو؛ايلقعابوجواسهنم

ىلاعتهلعفنوكينأةلاحتساتملعهتمكحىضتقمببوجووهفباقعلاو
ضرغلانكيملاذاوهنلعبجواللعفلاىفضرغهلناكولنأل«ضرغل
اًضيأو©راتخيوءاشيامقلخيكبزو»؟فيكاموهفمنوكيف«هل»ةلع
؛ثداحوأهثودحناهربقبسدقو«لعفلامدقمزليفميدقاماضرغلاف

دقواهللوأالثداوحىلاىدؤيفلسلستيورخآضرغىلارقتفيف



بمالل

دبعلاىلاوأهيلادوعتةحلصم'اما"ضضرغلاغاًنضيآو«.هنالطبناهرب:رم
«ثدارحلابةيلعلاهتاذفاصتأهمازلتسالف«لوالاامأ«لاحم؛امهالكو

ةاعارمبوجومدعلف«ئىناثلاامآو«هلعفلالمكتمهتاذىفاصقانهنوكو

وأ6هلةذللوصحوهامنادبعلاضرغنألو«هيلعحلصالاوحالصلا

ءالثمدبعلاىلاةحلصملاكلتلاصياىلعرداقىلاعتهللاو؛هنعملأعفد

لسلستلاوأ؛هسفنبءىشلاليلعتاضيأهيفمزليهنألو«لعفةطساوالب

٠اهسفنةحلصملاكلتىلامالكلالقنل

ةطساوباهدوجوو؟ةحلصملاهذهقلخلبجوملاام:لوقتنأكلذنايمو
اهنأل؛هسفنبءىشلالياعتمز(ةحلصماهنوكتاذل+لبقناق؟لعفلا

هببلامالكلاانلقناهيلعدئازضرغل«؛ليقناو«اهسفنضرغتراص

ىلعالقعهثعبتةمكحىلعلعفلالمتشينأضرغلاىنعمناو«لاستو

ملالاو؛لعفللايجومنوكيفهلعفنملولهصقنمزليثيحب؛هداجيبا

نمهبلعمزلياملهيلعابجاولعفلانوكيالهنكل؛هيفةلعوهلاضرغنكي
؛كرتلاولعفلاهلىتأتيىذلاوهراتخملا.نأ«رمامهرايثتخامدعوهزهق

بوجوتماعدقو:«هكرتهعمىتأتيالضرغهيفلغفلااذهناضرغلاو

هلمحيضرغهلاعفأنملعففنوكينأاذا.لطبف+اراتخمىلاعت»هنوك

.تفرع.امكو««راتخيوءانشبامقلخيكبرو»«ىلاعتلاقلعفلاىلع

ىفاضيأهيفنبوجوملءاف؛كلذكىلاعتهلاعفأىفضرغلاىفنبوجَو
ىعرشلالعجلابوهامناماكحالاللعنمءاهقفلاهركذيامو«هماكحأ

٠ماكحالاهباجياوىلقعلامكحلابال«الغ

اهنمو:ةلعلاىفبجاحلانباكمهنملاقنم+لوقوأ.كلذلو.

؛لاثتمالاىلعفلكمللثعابلاهدارمناف«هلثعابلاىنعمبنوكتنأ



تامه

.امهومةنسلاو:باتكلاىفدجوياماذكو«مكحلاىلعىلاعتهل“ثعابلاال

الاسنالاونجلاتقلخامو.»ىلاعتهلوقك«ضارغالابليلعتلل

.:هلوقىفااهلثم:ةبقاعلاوةروريصللماللاكعجبلوؤيهنإف««نوديعيل

.ىلعةيعبتلابةراعتسالاليبقنماهلعجيوأ««اتزحواودعمهانوكيل»

ةميجوملاضضارغالاتوبثينيلباقلاةلزتعملاةهيشو«هلحمىفررقتام

مزالضرغريغباعقاومكحلاولعفلاناكول«اولاقنا؛ماكحالاولاعفالل
..«'كلذهيلعليحتسيميكحىلاعتهنكل«هنمردصنممثيعلاوهفسلا

نأل«ةعونممةمزالملا؛انلق«ضرغلالاذامكحيوألعفينأليحتسيف
نأىتح+لقعلاةفخوحلاصملابليجلانعةرابع«فرعلاىفهفسلا

رعشيوأ؛رعشيآلوهوالآموالاحهكلهيوأهبرضياملعفيلهيفسلا

اهلءاقبالةيلاخةذلءاضقنعحوجرملا.حجريهلقعةفخوهلهجلهنكلو
ءىشلالعفىلعفرعلاىققلطيفثيعلاامأو«ةمئادةميظعتابوقعىلع«الثم

ان«ضرغغلاىفننيبوهنيبمزالتالهلكاذهو«دصقلامدعولوهذلاعم

ةيراجاهلكهلاعفأنأعم«لعفلاىفهناحبسءىرابللضرغال«لوقت
لامكهلددجتيالوانلبقنمررضهقحليال«هتداراوهملعقفوىلع

ةمكحلامثلازيالاميقو«الزأهتالامكوهتاذىفىنغلاوهلب«اهلعفب

؛اهناقتاواهماكحا"ىلعهتردقوءايشالابهملعنعةرابعىلاعتهيلاةبوسنملا

١ضرغلءىنثلالعفالةردقلاوملعلاىضتنتتىهف

مالك؟لعفوأةفصىهلهاهنأىف«قلخلاوةمكحلافيرعتىفو

هماكحأىفهلثممهفافىلاعتهلاعفأىفاذهتمهفاذاو«حرشلاىفهتركذ

امفيك«صقناهلبقنمهيلاقرطتيالهملعقفوىلعةيراجاضينأاهئاف
انملسضرغلاىفنبثبعلاوهفسلاةلزتعملاترسقناو«هديبعىلعههجو



.يك

ريرقتلااذهىلعغتمتانأمالاةناغو«ةيئانثتسالااثعنموةمزالملا

يف.ليحتسنيىنعم.اهنالىلاعت.هيلاةبسنلاب«نيظفللانيذهقالطا
..نمهوركذاملال؛افرعهيلعنالديامهنأنمةانركذام.وهو«ىلاعتهنتح

.ضرعغلائفنىلعامهتلالد

حالصلاةاعارمىلاعتهللاىلعاوبجوأةلزتعملانأملعا:هيبنت

بجوبىذلاءىئشلاقلخوهو؛اضيأفطللااويجوأو.«دايعللحلصالاو

اوبجوأو«”ءاجلالادحىلاىَهتنينآنيغنمةغاطلا؛بناجحيجرتفلكملل
امءادآنمهعنمت؛ىتلا'للمملاةحازاوهرادتأوهفيلكتديزينملقعلامك

مهقحبهتيلاطموةتموصخمهلتناكلكلذبلخآتولهنأىتح(«هنعهمفك

:ملسوهيلعهللاىلصهلوق:مهيفقدصدقلو+كلذنعانالومىلاعتي

هيلااويهذامنايذكيلقنلاو:القعلاو*زدقلافهللاءامصخةيردقلا»
مْ|٠تملعامك

ْنماثلادصضقلا811

هللاىلاةدنتسماهلكلاغفالانأتملعابمنيحف
نأتملعماهنمءىشفهريغلريثأتدةطساوريغنمءادتبا6ىلاعت

ثيحنمنسحلاباهضعيفصتيال6هيلاةبسنلابةيوتسماهلكلاعفالا

كارداىفنذالقعلللاجمالف+كلذكحبقلاباهضعبالو ةتفصوأهتاذ

امالااعرشنسحلاسيلف«تفرعامىلعهلببسالذا«اهلىعرشمكح
تلاقو؛رمامىلع«هولعفتاللبقامالاحيبقلاالو«هولعفأهيفلبق

نأو+لقعلاةهجنمةحيبقوةنسحةيرايتخالالاعفالانا«ةلزتمملا
حبقو«ناميالاوعفانلاقدصلانيسحك«ةرورضلابلقعلاةكردياماهنم
ئدصلانسحكرظتلابلقعلاهكردياماهنمو«نارفكلاوراضلابذكلا

(١جنيدلاملاعم-1م)ب
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رابخابالاهكارداىلعمجهيالاماهنمو©عفانلابذكلاحبقو«راضلا

.لوأموصحبقو«ناشمررهشىفمويزخاموصنسحك«عرشلانم

لخملالاحنمربخمعوتلااذهىفعراشلانأاوضقو«لاونمموي

وأراحراقعلااذهنأربخيىذلاميكحلاك«اولاقامكحهيفءىشنمهناال

ّ'ًالثمدراب

ةحيبقوةنسحلاعفالانأىلامهنمءامدقلابهذف«اوفلتخامث

.ةوهشلارسكىلعلمتشملاموصلاكةمزالةفصلمهنمموقلاقو«اهتاذل

ىضفملاناسنالاطالتخاىلعلمتشملاانزلاكو«ةدسفملامدعىلاىضغملا

حيبقلا:اولاقفنسحلاوحينبقلانيبموققرفو«دالوألادهاعتكرتىلا

 ةيوتسماهلكتاوذلانأمهتجحو«هتاذلنسحنسحلاو«هتفصلحيبق

**ىلاعتهلعفحبقمزلهتاذللعفلاحبقولف؛تافصلابوهامنازييمتلاو

ٍبرضك«رابتعاوهجولحبتيونسحيًلقعلا«هعابتاوىئابجلالاقو
؛عيمجلاىلعدرلاو«هريغلناكنا«حبقيوبيدأتللناكنانسحيميتبلا

ًآالقعنسحيىتحاهنمءىشىفدابعللريثأتالللاعفالاهنوكنمىضمام

نوكنايبىلاةيعرشلاماكحالاعجرمامناو«.اهنعىهنلاو«مهنماهبلط
امهمدعوأ؛باقعوأباوث.نمهيلعتلعجامىلعةرامالاعفالاكلت

فلكاملةمزالةفصلوأهتاذلحيبتلاونسحلابلعفلافصتاولو؛رمامىلع

+عامجإلابلطابىلاتلاو«ناميالابرفاكلاهللا

ناميالاهفيلكتف«نمؤيالرفاكلانأملعىلاعتةنأ«ةمزالملانايبو

وأ..انسمحلعفلاناكولاًضيأو«حيبقهدنعوهو«ليحتسملابفيلكت
ةراتوانسحةراتنوكينابفلتخاال«ةمزالةفصلوأهتاذلاحسقوأ

«بذكوأقدصادغنيذكأللئاقلالوقىفناضيقنلاعمتجناالاو«احيبق
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همازلتسال؛احيبقوهقدصلانسحناكعقاولاقباطناكلذ«هلوقنأهنايبو
هكرتوحيبقلاءافتنانأكشالو«حيبتلابذكلاوهىذلاهقلعتمعومقو

نإيينييتح
فمزليف(حيبقحيبقلاموزلمونسحنسحلا»موزلمنأهريرقتو><:ٍْ

.ناضقانتمامهو«.نييتاذلاحيبقلاو:نسحلاىتفصعامتجاىمويلامالكلا
.ىحالطصالاهانعمىلعضقانتلا.لمحأاذهىفوحيبقالنسحلانأ«ةروزض

واسمحيبقلاونسحلانمًالكنأوهو«دعسلاهلاقامكليوأتلانمبرضب

نأنمولخيالهنأىرخآةرابعبهنايبو؛ناضيقنامهنآك«رخآلاضيقنل

هنسحو ابذكهنوكلهحبقمزليلوألاناكناف«قدصيوأدغلاىفبذكي

ىفعممتجيف«نسحألاونسحللمزلتسملالوألاربخلاقدصلامزلتسم
ىناثلاناكناو«نيضيقنلاعامتجأاممنونسحالاونسحلاىناثلاربخلا

نأثيحنمهحبقوهقدصهنأثيحنمىناثلاربخلانسحاضيأمزلي
مازلالااذهو«نيشيقنلاعامتجامزليف«لوألاربخلابذكلمزلتسم

؛عبارلاىلعال«.ةقباسلاةثالثلالاوقألاىلعنايتأتيامناهلبقىذلاو

؛نيفلتخمنيرابتعابنكل«اعمحبقلاونسحلابهيلعفصتيدقلعفلاهنوكل
هريغفالخب«نيتفلتخمنيتفاضابصخشقف«ةوبنلاو«ةومألاعامتجاك

+لاوقألانم

«(عسأتلادصقملا»ْ'0

نأىفءاضيأةلزتعملاهيلابهذامداسفنيتسبي
؛ريدقتىلع«ىبنثعبيملناو؛لاعفالاىفعرشلامكحكرديلقعلا

(رظنلاهجوأداضتلالقعحيبقتلاو:نيسحتلالصأالدجمهل.ملستنأ

ىفعرشلاءىجملبقانرظنولانأب؛كلتىفمهيأرداسفاهبرهظيثيحب
هركشنأ؛مهدنعىنغتقيلقعلاناكل+انيلعهماعناىلعىلاعتهركش



اا

هتفرعمنأل؛عرشمءىجمىلعكلذىففقوتينأريغنم«بجاوىلاعت

كردياذكو؛عرشلانودبلقعلاامهكردي«امعنمهنوكةفرعمو«ىلاعت

ميرحتو؛ركشلابوجوأذاكرديف«هنارفكحبقومعنملاركشنسحهنودب

ناكلعرشلالبقبوجولركشلااذه«مهللاقيف«عرشلانودبنارفكلا
لبقةدئافلاتوبثنكل؛بجيىتحنسحبسيلهلةدئافالذا«ةدئافهل

وأ©ركاشلادبعلاىلاعجرتنأاماهيفةدئافلانأل«لطابعرشلاءىجم

ءلجآلاىفوألجاعلاىفامأدبعلاىلااهدوعو؛روكشملابرلاىلا

امنانلف«الجاعديعلاىلااهدوعنالطبامأ«ةلطاباهلكماسقالاو

نألف؛الجآهيلاادوعنالطبامأو«طقفبعتلالجاعلاىفهللصحب

ءاغامجاةرخآلارومأنمءىشىفعرشلاءىجملبقهللاجمالّقعلا

هلددجتينأنعلجوزعهيلاعتلافىلاعتبرلاىلا.اهعوجرنالطبامآو

زرظنلانمهجولااذهف«مهلامعأوقلخلانعىنغلاهتاذبوهلب«لامك
؛مهدنعهبجوأىذلاهجولاضراعيو«ركشلابوجوعفدي«ىلقعلا

0-+ىلاعتهنوككارداوهو

؛عرشلالبقةدئافزكشلاىفىفسيل«هبملسنالاولاقنافامعنم

ىلع+اهتوبثلمتحيىتلاةبوقعلانمنمالاىهوادبعللةدئافهيفلب
لعفىلعبقاعينألمتحيكلذكو«انلق«ركشلانعضارعالاريدقت

٠نيهجونمركشلا

ُريْعْبكلذىففرصتوىلاعتهللةكولملاتاذلاهنفبعتأهنأ:لوألا

ءادأىفكلملادبعبعتينأب'ةمعنهللصوأاكلمركشتمكزاصف+هنذا

اذهىلعكلماركشيهسفنب.شرعتادقهناٍلاكشاالف«هنذأيغباهركش
:5اااالاسااجي40)000تالامزملول
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نمةريغصةرسك«دوجلاةياغىفداوجكلمهاطعارمآهنأ:ىناثلا

لاومالاسانجأوةمعطالاعاونأنئازخنمهلو؛الثمريعشلازبخ

جاتحملاريقفلاكلذراصمث«اهنمىطعيامبصقنتالوهلةياهنالام

قحتسيهناف«ةرسكلاكلتءاطعاىلعكفاحملاىفهيلعنثيوكلملاركذي

طخالامبةحدمبنبجهردقهراغصتساوهبهئازهتسالكلملانمةبوقعلا

ةردقمظعىلاةبسنلاباهلكةرخالاوايندلاميعننآكشالو«هدنعهل
لقعلالوخدنأاذهبكلنابدقف«ءىشاكهلالجوهكلمةعسوىلاعتهللا

نازيمبلوخد«حيبقتلاونيسحتلانازيمبلاعفالاىفىلاعتهللاماكحأىلا

٠ريسحوهواًكساخهيحاصبلقتتلتخم

.كنمثأبهذمنمالوأ«ترزقاملمداصمهلكاذه(تلقناف

+ةلزتعملاهبلاتيهذامننيلئاقلا

امنإ«انههتررقىذلااذهناف؛معنف«هلامداصمهنوكامءتلق

هيلابهذامنوكامأو«ةرعاشالاهيلعوانباحصأروهمجبهذموع
هباوجرمدقهناف«الفٌلازتعالالهآهيلابهذامنيعوه؛انتمئأضعب

وهمكاحلانأةلزتعملابهذمناف«نيبمنذملانيبرهاظلاقرفلل«كانه
بهذمامأو«لقعلافلاشيامبدريالوهلديكأتعرشلانأو«لقعلا
امنا«مهدنععرشلادورولبقمكحلاناشفةمكالاككلوأ

لقعلافلاخياميدريدقو؛لصالاوهفهدورودعبف+لقعلاىلاوه
حيبتتلاونيسحتلاةدعاقىفنىلعاضيأهبنهرباممو«قرفلالصحف

+ىُشنسحيالف«هيلاةبسنلابلاعفالاتواستنملك؛لوقننأنييلقعلا
نسحيالو؛هيلاةيسنلابلاعفالاتواستدقىرابلاو هقحىفحبقيالو

ىلعلقعلاحيجرتىعدتسيحيجرتلانآلف«هقحىفحبقيالوءىش
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ىفاني ىواستلاو«لعفلاىلع"كرتملا:حيجرت:ىعدتسيحيبقتلاو«كرتلا

٠ىلاعتهتدازاوهامناتانكمملاىف:خجرملانأ.انفلسأمثنمو؛حيجرتلا

ىلاعتيهناحبسهنأوهف«هيلاةبسنلابلاعفالاىواستنايبامأو.

هكرتبانتوفيالوررضهيفانقحليالالعفانردقولو«ررضلاو:عفنلانع
ةبسنلابلاعفالاعيمجو«هكرتوهلعفىلعانمثاثحتساعقيمل«مشن
ملولهتاقاضيأو«انيلاةبسسنلابضورفملالعفلااذكه؛ىلاعتهيلا
اهدجونالنأنمىلوأهنماهدوجوناكل؛هيلا.ةيسنلابلاعفالاواستت

هتاذبلماكهنأتملعدقو؛هلاعفأبهلامكنوكينأىلاىدؤيكلذو
ءىشنسحبالنأنيعتف«هلاعفأبال«هتاذنيعىهىتلا؛هتافصو
ا0قيفوتلاهللافو«ىلاعتهقحَّقحبقيالو



ب؟90

تاعوضوملاسرهف

ةحفصلاعوضوملا

6بابتكلافلؤميفيرعتلاىف:ةمدتم

"73باتكلاةييطخةفيحص

أيدصاأقمهيفوتامدقملاىف:لوألادصرملا

١ملعلكيفهميدقتبجياميف:لوألا
امهمولعملازيامتتهمذاملعلا:عوضومْق:ىناثلادمقلملا

يوهثدكافىف:ثلاثلادصتلا

؟.0هيفدجلإوهقحويفهردقفرعيلملعلاةبترمىف:عبارلادصقملا

١7هدصاقمىهىتلاهلكأسمىف:سماخلادصقللا

١.,.مالكلابهتيمستهجوىف:سداسلادصقللا

7:.,بهاذمةثإلثهفوملعلاقلطمفيرعتق1:ىناثلادحرملا

ث:لوألا

05:ىناثلا

07اًضيأىرظن:ثلاثلا

"ملاذ1دصاقمهيفوملعلاماسقأيفثلاثلادصرملا

ريهرخآىلا٠...امكحناكنا:لوألا

ةكبا0ئبسكوىرورضىلامسقنيثداحلا٠ملعلا:ىناثلا

7بالامعافلثلاثلا

+٠4بةلأبسملاهذهىفةفيعضبهاذمىف:عبارلا



تا95

ةحفصلاعوضومل1

ىفىهتنملااهيلاهنألةيرورضلا.مولعلاتابثاىف:عبارلادصرمل

دئاقعلاتابثاوهىذلابولطملالصحيهبذا:سمماخلادصرملا
نبدصاقمهيفوةينيدلا

نمهتقيقحىف:لوألا

ههرظنلاةداشفاعنمىف:ىناثلا

6هرخاىلا٠٠رظنلاةدافابنولكاقلافلتخا:ثلاثلا

محيحصلارظنلاةدافاىفناكرمام:مبارلا

+هرخاىلا دادضأءىشلاىفرظنلاناملعا:سماخلا

11دصاقمهيفوةجحلاوتاهربلافق:سداسلادصرملا
+١ةجحلاماسقناىف:لوألا

ذللدببجلاىف:ىناثلا

كلملاوهىذلاقلخللةلصاحلاملعلابابساىف:ثلاثلا

"نجلاوسنالاو
+6سفنلاىف:مبارلا

بمعقاوللباطملاوهوقداصلاربخلاىف:سماخلا

6هرخاىلاسفنلاىلاةوقلاو«لقعلا:سداسلا
5دمارمهيفواهلاوحاوتانكمملاىفىناثلاملعملا

ثداحلاجايتحانايبولالدتسالاىفثداحلامكحىف:لوألا

1/1دبسصاقمهيفو

ب١هرخآىلاةسمخرومأنعاشنيثداحلامكحلاىف:لوألا

هرخآىلابرضاةعبرأىلعٌلالدتسالاناملعا:ىناثلا
طمْلالدتسالاماسقاىفوهف



م97ب

ةحفصلاعوسضوملا

:ىلاثداحلاجايتحاءاشنمفنيملكتملافالتخا:كلاثلا

ملاعناسصلا

مكهريغوناكمالاةقيرطبلالدتسالانيبقرفلاىف:عبارلا

بريثأتلاتاهجراصحناىف:نماخلا

4تاذلانمدئازلاثودحىف:سداسلا

مملاعلاثودحىفنيملكتملانيبرهتشااميف:عباسلا

أدصاقمهيفواهللوأالثداوحكاطباىف:ىناثلادصرملا

الاهرخآىلا+٠اهللوأالثداوحدجووللاقينا:لوألا

الثداوحبوجوريدقتىلعاشيامزلبهنا:ىناثلا

١هرخآىلا٠.اهللوأ

٠١٠.اهللوأالثداوحلاطباىف:ثلاثلا

١7اهللوأالثداوحدوجنمهيلااونهذاملاطياىف:عبارلا

١دصاقمهيفوملاعلاسانجانايبىف+ثلاثلادصرملا

١ثدحمملاعلانادقتعن:كوألا

“6نايعاوضارعاملاعلانأريرقتىف:ىناثلا

4١اهلجازمالىتلاتابكرملاىفةفسالفلالاوقأ:ثلاثلا

لرخآملاعدوجونومكتملازوج:'عبارلا

7دصاقمهيفوسفنتاثحابمىف:غبارلادصرملا

7ةيكلفلاسوفنلاىفءامكحلالوق:لوألا

اةيناسنالاسوفنلاىف:ىناثلا

,ًةثداحةقطانلاسفنلاناىلعنويلملاقافتا:ثلاثلا

امندبلابسفنلاقاعتىف:عبارلا



دومها

ةحفصلاضعوضوملا0"

4ذماتمةيفونيطايشلاونجلاوألقعلاىف*:نسصاخلادصرملا

٠لقعلاتابثاىف:لوألا:*

000201©تآدوجوملاتيترتىف:ىناثلا

٠:.”ةعبس:ىهولو-ةعلاماكحاىف:ثلاكلا

ام؟١700خيطايشلاونجلاىف:عبارلا

نايبواليصفتةلطعملاضعببهاذمركذىف:ٌسداسلادصرملا
04"ذضاقمهيقو++اليصفتوالالدتسااهداسف,

اى.ءاسئالا.قئاقحةيئاطسفوتسلانمقيرفركنا+.لوألا

١0٠:ماسجالاثؤدحةيرهدلانم.قيرفركنا..:ىناثلا

٠3٠٠.رثؤملا؛وه'ىولعلاملاعلاناىلانومجنملابهذ:ثلاثلا

ملفتلزتملنشرالانأةينمسلاتمعز:عبارلا

4نيلصانعنؤكتءاينشالا.ناةينانملاتفعز7نشاخلا

60.0١هرخآىلا*.٠.سوجملاكقرفةيونثلاناملعا:سداسلا..ر

١مل+70١..دصارمهيفوتايهلالاىف:ثلاثلاملعملا

١ناب:.-نادصقمةيفوىلاعت.ىراعلا..تاذىف:لوألا

و3©٠0.ةدوجؤأبوجو:لوألا

امماهفلاختوأتاوذلاهبشتهتاذناىففلتخا:ىناثلا

86٠٠دصاقمهيفوتالامكلانمىلاعتىرابللبجيامدق:ىناثلادصرملا

اهماميدقىلاعتوةناحبس”نوكينأبجي:لوألا
ذلايابىلاعتوهناحبسانبرنوكينأبجي:ىناثلا
ب:هبامئاقوأامرزجنوكينأىلاعتهييزنتىف:ثلاثلا

71ْارذاسق.انالومنوكينأبجي:عبارلا+



ببا

ةحفصلاهلااياعوسضومل١

الكلن1122ديرم؛ىلاعتئرابلانوكي؛نآ.بجي::”سماخلا

اه.ةلعوأةعيبطعئاصلانوكينأليحتسي:سداسلا
20١١١.املاعىلاعتو:هناجيسهللانوكينأبجي:عباسلا

'سالا0220املاعىلاعتهنوكىلعلالدتسالاىف:نماثلا

جم..:لامجالادعباليصفتاملاعهنوكىلعلالدتبالاىف:عساتلا

كم.:ايحلجوزع»انيرنوكينأبجي:رشاعلا

؟ءمااملكتماريصباعيمسانيزنوكينأبجي:رشعىداحلا
١١7اريصبايعمسهنوك.ىنعميففلتخا:رشعىناثلا

١١تاذلانيع.تافصلالهفالخلاىف.:رعثلاثلا

ببابةميدقىلاعتهتافصنوكتنأبجي:رشعمبارلا

بسلاتافضلاةدحودقتعتنأكيلعبجي:رشعئصاخلا

فدلىلاسعتهكئامساىف:رثشعسداسلا

؟09دصاقمهيفواقلطمىلاعتهللةينادحولابوجوىف:ثلاثلادصرملا

و0ااهماسلنقاىنعمىف:لوألا

ب"'ادحاولاتللانوكينأبجي:ىناثلا

وأابجاوردقءاوسئقافتالاىفاضيأمزليهنا:ثلاثلا
رحزجعلازئاج

ناكهلادوجونممزلفهناملستاللاقيدقهنا:عيارلا

أ"هرخآىلا++.امهزجع

4ماسقاةثالثىلعديحوتلادوقعناملعا:سماخلا

ّقامباضياةينادحولاىلعٌلدتسيناحصي:سداسلا
عبادتافصلاةدحو



ةحفصلاعوسنوملا1

هناىلعلالدتسالاىف:عباسلا "+١دابعلالاعفالدجؤملاوهىلاعت

11دصاقمهيفوىلاعتهقحىفزوجيًاميف:عبارلادصرملا"
دابعلاقلخهللانادقتعينافلكملاىلعبجي:لوألا

0ْ7"مهلامعأقلخو

فاهرودقملةنراقم:دبعللةردقبوجوىف:ىتاثلا

ببءلةثداحلاةردقلاهذهقلعتالابسكلابدارملاسيل:ثلاثلا

بيج00ةميدقلاةردقلا:زجعةلزتعملابهذمىفمزلي:عبارلا
بحبيثأتريغنمةثداحلاةردقلاقلعتىف:سماخلا

'”رثأتالهناوىرابللاهلكثداوحلاذاتساىف:سداسلا
أما|'"7هادعامب

حلصالاوحالصلابوجوبلاقنمىلعدزلاف:عباسلا٠+
بمعهٍَهللاىلع

محنايلقعحبقلاونسحلالاقنمىلعدرلاىف:.نماثتلاس
؟١١١عرشلامكحكرديلقعلالاقنمىلعدرلاىف:عساتلاض

اىناثلاءزجلاهيلبولوألاءزجلاىهتتا»

برعلالجسعباطم




