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نسماخلادصرملا

دصاقتمِهيفومالكلاىف

ىفنىنعمىلع«ىلاعتهللاىلاةراتفاضيمالكلانأملعأ:لوألا
هيلافاضيةراتو؛تافصلاىفرمامىلعتاذةفصنوكيف«سرخلا

هنوكىنعمف«هناحبسهلاعفأنمالعفنوكيف«هللعفهنأىنعمىلع

مالكلاقلاخنأ«ىناثلاىلعو«سرخأبسيلهنأ«لوألاىلعاملكتم

عامجاو؛ءايبنالاعامجااملكتمهنوكتوبثىلعليلدلانأانفاسأدقو

هللانأنولوقيو«مالكلاهلنوتبثياوناكمهنأمهنعرتاوتناف«نيملسملا

نمكلذلكواذكنعربختساواذكبربخأواذكنعىهنواذكبرمأىلاعت

٠ىعدملاتيثفمالكلاماسقأ

الذا هاياهللاقيدصتىلعفوقوم«للالوسرقدص:ليقناف

؛اقداصهنوكنعرابخاهاياهللاقيدصتو«هاوسهتفرعمىلاقيرط

ىلعلوسرلاقدصفقوتدقاذاف«ىلاعتهلصاخمالكرابخالااذهو

قيدصتنأملسنالانلق«رودهبهناحبسهللمالكلاتابثاف«ىلاعتهمالك

هقدصىلعلديهناف«هاوعدقفوىلعةزجعمللراهظاوهلب«مالكهل

ملعيىذلانآرقلاك؛مالكلاسنجنمةزجعملانوكتنأبمالكلاتبث

وأ؛ىوعدلاقدصهبملعيمث«رشبلاقوطنعةجراخةزجعمهنأالوأ

؛نيضراعتمنيسايقانهاهنأ؛رخآاًتيشةزجعملاتناكاذاامكتبثيمل

همالكف«ميدقوهفهلةفصوهاملكو؛هلةفصىلاعتهللامالكنأامهدحأ

ىفةبقاعتمةبترتمءازجأنمفلؤمهمالكنأ«امهيناثوميدقىلاعت
قرتفاف؛ثداحىلاعتهمالكف«ثداحوهفكلذكوهاملكو«دوجولا



سبماس

ةحصىلااويهذمهنمناتقرف؛عيرأقرفىلاهارتسالوكلذلنودحوللا

ىفىرخالاتحدقو«هارغصيفامهنمةدحاوتحدقو«لوالاسايقلا

ىدحاىفاوحدقو«ىناثلاةحصىلااويهذناترخآناتقرفو«هاربك

٠+كوالاىتمدقم

؛ىلاعتهتاذبموقت؛تاوصأوفورحىلاعتهمالك«ةلبانحلاتلاقف

دكالقلاودلجلاالهجمهضعبلاقىتح«همدقىفاوغلابدقوميدقهنأو

ىربكاوعنمو؛لوالاسايقلااوححصءالؤهف؟فحصملابفيكف«ناميدق
ىتلافورحلانمفرحلكلوصحناغ«ةرورضلابلطاباذهو«ىناثلا

فرحللنوكيف؛اهنمرخآلاءاضقنابطورشممهمعزىلعهمالكاهنمبكرت
نوكيالفءاضقنارخالافرحللنوكياذكو اميدقنوكيالف الوأطورشملا

اوقفاوةيماركلاو؛اهنمبكرملاعومجملااذكفاثداحلب«اميدقاضيأوه

اهنأاومعزنكلثداحهنآاوملسو«تاوصاوفورحهمالكنأىفةلباتحلا

؛كلذنعىلاعتهتاذبثداوحلامايقمهزيوجتل؛ىلاعتهتاذبةمكاق

٠لوالاىربكىفاومدقو«ىناثلاسايقلاةحصباولاقدقف

همالك«هيلعفقتسامككلذىفانقفاونموةلزتمملاونحنانلق

اهنكل«ناتروكذملاناتقرفلاهبيلاتيهذامك«تاوصأوفورحىلاعت

؛ظوفحملاحوللاكهريغىفهناحبسهللا:اهقلخيلبىلاعتهتاذبةمئاقتسيل

+ةلباتحللافافالخ«ةيماركلاتيهذامكثداحوهو؛ليئاريجوأ

؛لوألاىرتصىفانحدتنكل«ىناثلاسايقلاانححصاضيأنحنف
هانلقىذلااذهو«هلةفصسرخلاىفنىنعمبالىلاعتهمالكنأىهو

؛اليخمامظنوايظفلامالكهنومسيو؛هبنولوقيلب«ةرعاشالاهركنتال



١20111سب

هتاذبهمايقمدعو؛هثودحبنوفزتعيلايخلاىفنوكتهتروصنأىنعمب
؛سفنلابمئاقلاىنعملاوهو؛كلذءاروادئازارمأنوتبثيمهنكل«ىلاعت

.ةنمزألابتارامعلافلتختدقذا«هيلعةلادلاتارابعلاريغهنأنومعزيو

ملكتملانأامهدحآ«نيهجوبهتوبثىلعاولدتساو«ماوقالاوةنكمالاو

ىفةكرحلادجومنأبعطقلل«رخآلحمىفهدجوأرمالمالكلاهبماقنم

باوصألاقلخبىمسيالىلاعتهللانأو؛اكرحتمكلذبىمسيالمسجلا

ملعنماناو«املكتمهيمسنمكاقانألوقيالئاقانغمساذااناو«اتوصم

نيعتف6ىلاعتهللاوههدجومنأانملعاناولب«مالكلااذهلدجوملاهنأ

ىنعملادبهنوكينأنيعتيذكنيحو«ىلاعتهتاذبةمئاقهلةفصمالكلانأ

٠مالكلامساهيلعقاطيثلاثالذا«رمامكىظفالاثودحلىسفنلا

اذا؛هدجوأنمال؛مالكلاهيماقنمملكتملانأعنمت«باوجلاو

ملكتمكالوأمئاقكهبماقاءوس؛اقلطملعفلاهلتبثتنملعافلامس

مقبملناومسالحمللقتشيدقذا«براشولتاقوقزاروقااخو
ناماهوحنو«رماتلاو؛نياللاو؛دادحلاوىكلاك«هبقاقتشالاديم

تامئاقلالاعفالانماهوحنولتقلاوقزرلاوقلخلاوبرضلانا:ليق

لوقنالفريثأتلااهنأانملسناوتلق؛ريثأتلالبرثالاىه+لوعفملاب

ريغهنأانملس««هللاقلخاذه»ىلاعتهلوقل؛ميدقهنا؛قلخلاىف

ناكناو؛ملاعلامدقهيلعمزل«ايقيقحناكاذانكلو«قولخملابمئاق
سفنوهليقوقلخلااذكو؛ثدحملاىفةفنكثدحلاو مدقالفايرابتعا

ةفصاماف«ريدقتلكىلعو؛داجيالاوهقلخلاو؛ةدئازةفصالدوجولا

هيلعو؛رمامىلعىقاضاىسفنىرابتعاوهو«قلعتاماودوجواماو

٠قولخملابمئاقوهفنيلوالاىلعو؛ءىشبقاقتشالاذخأمموقيالف



١١

ىنعمبالثمنكيملولقلخلانأانتجح؛ىخامشلاققحملالاق

لعجنافريثأتلاوهناكل«قلاخلانملصاحلارثالاىنعأ؛قولخملا

اثداحلعجناو«رثأالوريثأتروصتيالدا«ملاعلامدقمزل«اميدق

٠لسلستلامزل

ىلاتبسناذاف؛قلعتلاوهوةبسنقلخلانأب«ةرعاشالاباجأ

قلاخلاف«هقلخوهفةردقلاىذىلاتبسناذاو«هلاهباجناوهفةردقلا

([هرايتعابو6قلاخلابةمكاقةيبسن.هذهو6اهتردقتقلعتتاذلانوك

تبسن.اذاو«مايقلابوجوىلع«ليلدلانماوركذامحصيف«؛هلقتشا

ىلاحضاولانمبورهاذهتلق«قلاخلانعهرودصوهفقولخملاىلا

ناو«ةقيقحاودارآنا«عونممقلعتلاىلعقاخلاقالطانأل«لكشللا

هذهنامث«هنمقتشيالف«مزاللاىلعموزملاقالطانمازاجمناك
مزليف«هدحوقلاخلابوأ؛ةثالثلابةمئاقنوكتنأنماولختالةبسنلا

لطابومهوثدحلملاوميدقلابدحاولاىنعملاموقينألوألاىنعملاىلع

هتاعجناو«ثدحملابميدقلاىنعملامايقمزل«اميدقهتردقنااضيأو

ملاعلامدقىناثلاىلعمزلو«لطابامهالكو«ميدقلابهمايقمزلاثدحم

٠رمامىلعلسلستلاوأ

تاذلانوكوهو«ةردقلاىذىلابسناذا«قلخلاىفاولاقاضيأو

:4ُاهتردقتقلعت ةفصلاموقتفيكف4ةردقلاىذلو9ةردقلاةفصهولعجف

لاغفالاتافصولاعفالاتافصنمقلخلانااضيآو«اهتاذواهلحمريغي
ةردقلاو+ةردقلابةمئاقاهناتلقناف؟ميدقلابموقتفيكف«هثدحم

مزليتلق«ءىشلاكلذبمئاقءىشلابمئاقلابمئاقلاو؛ةردقلاىذبةمئاق
مهوىنعمةردقلااضيأو6لساستلاوأملاعلامدقناروذحملاهياع

مئاقلعفلاو؛قولخملاىنعمبقلخلاناحصف«ىنعملابىنعملامايقاوعنم



ب١١

ىناعملاتافصنأ«مهداقتعاوميدهذمبمهيلعدريدقو«لعافلاريغب

نأىلاعتىرابلاهيزنتانداقتعاوانيهذمو«فاصنإللايلطتاذلابةمئاق

ءلزألاىفرياغمهلنوكينأو«رمامكءىشلالحمنوكي

؛اتوصمتاوصألاقلخبىمسيالهللانأمهلوقنع«باوجلاو

؛هبتوصلامايقماهيالاماوهو«هيلععرشلاقالطامدعىفرمام

ةفصدروينملكنأاهيناثو«مهيهذموهامىلعفيقوتلامدعلاماو

ربعيمث؛ناعمهسفنىفدجيكلذريغوأرابخاوأءادنوأىهنوأرمأ

ةباتكلاباضيأاهيلعلدامبرو«ىسحلامالكلابىمستىتلاظافلالاباهنع
فالتخابفلتختالهسفنىفاهدجيىتلاىناعملاكلتف«ةراشالاو
ىفاهلوصحملكتملادصقيو؛تاحالصالاوعاضوألابسحب٠تارايعلا

٠سفنلامالكبىمسيامىهو«اهبجومىلعىرجيعماسلاسفن

دريالو«ملعلاىه«هسفنىف.دجيىتلاىناعملاكلتنأباوجلاو

الذا؛هيفكشيوأهفالخملعيلب«ملعيالامعربخيدقصخشلانأ

نوكيفءدهاشلاىفكلذفملسولو«سفنلاىفامورابخالانيبمزالت
مالكدريالذئنيحوهنالطبرمدقو«سايقلابابنمبئاغلايفهتابثا
:لطخألا

امتاوداؤبقلاىفلمالكلانا

اليلدداؤفلاىلعناسللالعج:

كلذىفمهلصأاونبنأمهافكو«هلصاحامبوقعيوبأمامالالاق

ناكلهلوق؛هرئاظنضعبهيلعسكعولو؛هبقثويالنممالكىلع
تفرعاذاف«رهامىلعدهاشلاىفكلذناكل«ملسولوتلق؛.كلذهل

تاوصالاقلخوهوىلاعتهللامالكىفهوقلنامناملعاف؛كلهانررقام
؛هتاذبةمئاقريغةثداحاهنوكو«ةدوصقملاىناعملاىلعةلادلافورحلاو



ب١#

كلذىفمهنيبواننيبعازنالوهبنواوقيلب«رمامكةرعاشالاهركنتال

نحنف«تافصلاراسلرياغملاىسفنل|مالكلانممهنولوقيامو«انآ

4هتاشاوىسفنلاىنعملاىفنفمهنيدواننييعازنلالحمراصف6هركنت

هلبانحلاىلاةيسنلابانديفتامنا«ظافلالاثودحىلعةلادلاةلدألااذاف

ريغىفليلدللابصننوكيفمهيلاةبسنلابامأو«ظافلألامدقبنيلئاقلا

٠.عارزتلالحم

ىفربخلاورمالانآب؛ىسفنلامالكلاىفنىلعةلزتعملالدتساو

ءىيرابللهتودثروصتبفيكف6ةخسسبهيفعماسالورومأمالو"لزألا

مالك_امأو6ظفلملا2وه:امئأ.ىعددلاهفغسلانأببيجأو؟هناحمس

هدجيامنأبدرو؛دلويسنبأنمملعتلاباطك6هيفهفسالفىسفنلا

؛هفسبسيلونكمموهو؛هليختوبلطلاىلعمزعلاوههنطابىفاندحأ

نأل«نكممريغوهليقلي«اهفسهنوكىفكشالفبلطلاسفنامأو

؛قيقحتةدايزاذهلو؛لاحمءىشهنمبلطينمنودببلطلادوجو
رمأىلالزألاىفىسفنلامالكلاةيرعشالاميسقتدنعتالوطملاىفهيلطاف

ىونعمىلاقلعتلاميسقتهيفمهفالتخاومهبارطضاو؛امهريغوىهنو

؛ىونعملاقلعتلابهوحنورمالاىمسمىفمهضعبءافتكاو«ىزيجنتو
ىسفنلامالكلابلوقلاةريحلاكلتبجوأامئاو4كلذبضعِبءافتكأمدعو

لوصأىلعىتأياميروكذملالالدتسالاو«ةرعاشالاهبتمصتخايذلا

4ايهانوارمآهيفاوزاجأوُُلزالاجاىهذوارمأأوعنمثيحانماحصأ

+هوجوبىسفنلامالكلانوفانلالالدتساو

؛اثدحمنآرقلانوكيف«ثدحمركذلاو«ركذنآرقلانأ:لوألا

٠ةيآلا«ركذلهنأو»ىرغصلاليلد

؛ضامنامزفرظذاو«ةكئالمللكيرلاقذاو»ىلاعتهلوق:يناثلا



نامزمصتخملاو(نيحمنامزباصتخمفرظلااذهىفمقاولاهلوقنوكيف

٠ثدحمفرظلاكلذىفعقاولاهلوقجتنيف«ثدحم

نأىلعلديهناف« تلصفمثهتايآتمكحأباتك»هلوق:ثلاثلا

+ثداحبكرملكو«بكرمنآرقلا

الانوكيالعومبسملاو؛«هللامالكعمسيىتح»هلوق:عبارلا

.َثداحكلذواتاوصأوافورح

ىتح«ىوعدللهتنئراقمبجيف«اعامجازجعمنآرقلانأ:سماخلا

٠اهثودحعماثداحنوكيف«هاوعدىفىعدمللاقيدصتنوكي

امو«لوعجموليزنتو؛لزنمهنآبفوصومنآرقلانأ:سداسلا

٠ميدقلاىلعليزنتلاولازنالابلاقثالاةلاحتسا«ةرورضثداحكلذكوه

بروميظعلانآرقلابراي»>هئاعدىفمالسلاهيلعهلوق:عباسلا

٠اقافتاثدحمبوبرملاو«اضعبوالكبوبرمنآرقلاو«ىسيوهط

انإ»و«هانلزنانا»وحت+ىضاملاظفلبربخأىلاعتهنأ:نماثلا

اميدقهمالكناكولف«لزالاىفلاسراالولازناالهنأكشالو«انلسرأ

ضاموهمامروصتيالو«ىضاسملاىفعوقولابرابخانأل؛ابذاكناكل
٠لزألاىلاسايقلاب

عفروهو«نآرقلاىفعقاوو«ةمالاعامجابقحخسنلا:عساتلا

تبثامذاميدقلاىفروصتياهنمءىشالو«هلحمىفققحامىلعءاهتناو

ىلعلدتامنااهلكةملدالاهذهنأتريبختنأو«همدعلاحتساهمدق

؛نيقيرفلانيبعازنلالاطدقوهيفعزاتتملاريغوهو«ظفللاثودح

ناكلذنمضعبىلإريسشننأانلدبهالو«نيبناجلانممازلالاو
٠.هللاءابش



ل١١

«ىناتلادصقللا»

:مهنمقيرفلاقف(ىسضنلامالكلابنولكئاقلافلتخا

:مهنمقيرفلاقوُىناسفنلاىفزاجم«ىناسالايفةقشحمالكلانا

مالكلانيبكرتشممساىلاعتهللامالكنا«مهدنعقيقحتلاوسكعلاب

ىظفللانيبو«ىلاعتهللةفصهنوكةفاضالاىنعمو«ميدقلاىضنلا

؛ىلاعتهللقولخمهنأةفاضالاىنعمو«تايآلاوروسلاىففلؤملاثداحلا

تنكدقاهتحتلئاطال؛مهلتاميسقتىفنيتقولخملافيلأتنمسيل

؛هتبتكتنكامعتطسبف؛لضفأاهنعضارعالانأىلادبمث«اهتررق

هللةفصنآرقلالعجناو«كارتشالامدعلصألانأىفخياللوقنف

ناف؛امهنمدحاولتوبثالو«ىلقنوأىلقعناهربىلاجاتحيىلاعت
اصقانناكالاو؛هللامكهنأثيحنمهتوبثىلعىلقعلاناهربلالدليق

نآرقلانآو«ملكتمهنأعامجالابتبثدقهنأثيحنماضيأىلقنلاو

ىفندرجمبلصاحوهف«هلالامكهنوكوهو«لوالاامأانلق«همالك

اهنأثيحنم«هلتالامكىهىتلاتافصلاراسك«ىلاعتهنعسرخلا
؛كلذىلعدئازىنعمتايثاريغنمىلاعتهنعاهدادضاىفنبجوت

٠رمامكىناعمللالحمناكلالاو

اممكلذف«ملكتمهناعامجالابهتوبثوهو:ىناشلاامأو

؛عازتلالحموهوءايسسفنهنوكانركنأامناو+ركنيال

باكلابلزنملافلؤملامظنلاىلعنآرقلاقالطاتوبثبرقيمضخلاو

هركذدقفعامجالاامأونارهاظفةنسلاوباتكلاامأ«عامجالاوةنسلاو

٠مهبازحأىلعةجحمهنيذلاةرعاشالانمريثك



ل7١

راظنالاعيمجىفولتملانآرقلانأ«نيملسملاعمجأ؛ضايعلاق

«نيملاعلابرهللدمحلا»لوأنمنيملسملاىديأبفحاصملاىفبوتكملا
ىلعلزنملاهيحووهللامالكهنا««سانلابربذوعألق»رخآىلا

٠قحهيفامعيمجنأو؛ملسوهيلعهللاىلصدمحمهيبن

ىلاةيمتنملاقرفلانيبفالخاللامهريغلاقو«هلثممزحنبالاقو

ءةيديزلاو«ةيجرملاو«جراوخلاو؛ةلزتعملاوءةنسلالهأنممالسألا

+هسفناندنعولتملاوههنآو«نآرقلاىفامبذخألابوجوىفمهريغو

عيمجدنعنوكرشمكلذفمهو+ضفاورلاةالغكلذىففلاخامناو

٠مالسالالهأ

ءهنمةروسبزاجعالللزنملامالكلاوهنآرقلا؛«بجاحلانيالاق

ةقرخنمكرشيالو«دحلاضقتناوعامجالالطبلهريغىلعقلطأوذو

ىلقعالليلدىسفنلاهللامالكتايثالىقبيالاذهدعبمث؛لطابمزاللاو

تباثهنأميلستدعب؛دهاشلاىلعبئاغلاسايقبالامهللا«ىلقنالو

رمالاىلامسقنيلزالاىفمالكلانأبلوقلاو«هيفامتفرعدقو«هيف

ءهعبتنموىرعشالالوقداسفبفارتعا«رابختسالاوريبخلاوىهنلاو

نايبو«هريغنمبرقأوهو«ىتأيسامكديعسنبابهذحيحصتو
دجويالمالكلانامثثداحلاباهقلعتل«ةثداحماسقالاهذهنأةحصلا

نوكيف اقافتاهعاونأنمضىفالادجويالسنجلاوىهذا«اهنودب

٠ماسقالاهذهثودحلاثودحممالكلا

نو-كينأهيلعمزلي:تلق«هعاونأالهضشراوعهذه«تلقناف

(؟ٍجنيدلاملاعم-١م)



اه

جراخضراعلانأل«مالكبتسيل رابختسالاوربخلاوىهنلاورمالا

؛نآرقلاقلخلحيحصتوهفنيهجولاىلعو؛لطاباذهو«ةيهاملانع

هذهدحأريصيميدقلامالكلانأليقامو«اقافتاماسقالاهذهوهذا

؛قلعتلادنعاثدحملزألاىفريصيهنأىلالوؤي«قلعتلادنعماسقالا

نأنممهضعبهلاقامسكعوهو«ثودحلاىلامدقلانملوحتيف

نأمهنملاقنملوقو«هميدقريصتمث«هثدحمعضواانيحفورحلا
نأبةنذؤملالاوقالانمكلذهبشأامو«هنيعبهللاوهبوتكملاهللامسا

منميديعسنبانأكلذنمو«مهطيلختىلعفقتسامك؛لهاجاهلئاق

نيرثكألاناو«مابسسقالاكلتهناحبسءىرابلافالخفسصينأ

رصقفانيهناو«ىفانتلانمىفاتلاوتبثملانيبامىفخيالو«اهبهنوفصي
؛اهريغوةاروتلاونآرتقلاكةلزنملابتكلانالوقناضيأو«دحاوىفقحلا

هلازناوهتردقوىلامعتهللاريبدتتحتلخدتملةقولخمنكتملول

ظافلاللكلذنأمهاوعدو«لطابمزاللاو«هربدتانلزجيملو؛هظفحو

.ىناعملامظنلعباتظافلالامظننأل؛ةعومسمريغةطسفسىناعمللال

بيترتىلعلوالاىناعملابيترتىلعقلطيرهاقلادبعخيشلاناف
ظافلالاىفةليضفلاتسيل«؛لوقيو؛مظنلامسا«اهوذحىلعظافلالا

تناكامل:لاقوضارعالاىهىتلا؛ىناوثلاىناعملاىفالو«ةقوطنملا

ظافاالابيترتبالاليبسىناعملابيترتلنكيملو«ظافلالابقيلتىناعملا

ظافلالابمث؛ظافلالابيترتبىناعملابيترتنعاوربعفاوزوجت«قطنلاف
همضخفتىلعلديامبظفللااوفصواذا«اضيأ«لاقو«بيترتلافذحب

ىنعملاىلعهللديىذلاظفللاىنعمنكلو«قوطنملاظفللااوديريمل
٠ىناثلا



 ١١-

ىناعملانمنآرقلاديرجتبلوقلانأ«ملعاف(اذهتمهفاذاف

ةلادلاظافلالابعمستامنا.«ىئاعملاعيمجناف«عينشلطام«اهنعهولخو

؛انيلاظفللاعامسعممهمعزىلعةميدقلااهيناعمتلصوناف«اهيلع

6عامسلانيح«ةتدلاىناعملانمظفللاالخناو3ثدحملابميدقلالح

وهفهثدحمناعمهعامس<تلصوناو4ىناعملانمايلاخنارقلاناك

ريدتلاهيفو؛رمامكةليضفظفلتاثروأوزاجعاعقواهبنأل«قحلا

٠باوصللقفوملاهللا«نآرقلانوربدتيالفآ»



م؟٠؟

«تلاثلادصقملا»

نآرقلاىفةرعاشالامالك

ىفظوفحم انفئادصىفبوتكمنآرقلا«ةرعاشألالاق

الآاحسينكلذعمو«انناذابعومسمانتنسلابءورقمانيونق

وهلب«؛ناذآلاىفالو«نسنالاىفالو«بولقلاىفالو«فحاصملاىف

ظفحيو«هيلعلادلاظفللابعمسيوظفلي«ىلاعتهتاذبمثاقميدقىنعم

؛هيلعةلادلافورحلللاكشأوروصوشوقنببتكيو«ليخملامظنلاب

روكذممزليالو«ملقلاببتكيوظفللابركذيقرحمرهوجرانلالاقيامك
مابظفلتامل«هافتقرحأرانلاقنمناكول؛افرحواتوصةقيقح

ىفادوجوو؛نايعالاىفادوجو؛ءىشللنأكلذقيقحتو«قولخمرانلا

تادوجوعبرأهذهف«ةباتكلاىفادوجوو«ةرايعلاىفادوجوو«ناهذالا

وهو«ناهذالاىفامىلعىهوةرابعلاىفامىلعلدتةباتكلاف«ءىشلل

؛ميدقلامزاولنموهامينآرقلافصويثيحف؛نايعالاىفامىلع

؛جراخلاىفةدوجوملاهتقيقحدارملاف«قولخمريغنآرقلامهلوقىفامك

ةقوطنملاظافلالاهبداري«تاثولخملامزاولنموهامبفصويثيحو

:انلوقىفامك«ةليخملاوأ«نآرقلافصنتآرقانلوقىفامك«ةعومسملا

ثدحملاىلعمرحي:انلوقىفامك«ةشوقنملالاكشالاوأ«نآرقلاتظفح

٠نآرقلاسم

؛ميدقلاىنعملانودظفللاوه«ةيعرشلاماكحالاليلدناكاملو

امساهولعجو«رتاوتلابلوقنملافحاصملاىفبوتكملابلوصالاةمئأهفرع

درجملال؛ىنعملاىلعةلالدلاثيحنممظنللىأ«اعنمىنعملاومظنلل

بهذف+ىلاعتهللةفصوهىذلاميدقلامالكلاامأو:اولاق«ىنعملا



ب؟١

ىبأرايتخاوهو هئايفصالهتفصعمسينأزوجيهنأىلا؛ىرعشالا

تعمسلاقيامك«هيلعلديامعمسينأهلوقىنعمب«ىديرثاملاروصنم
؛ىلاعتهللامالكىلعالاداتوصممسمالسلاهيلعىسومق«نالفملع

؛مهمالكاذه«ميلكلامسابهصخباتكااوكلملاةطساوالبناكاملنكلو

ىفاظوفحمفحاصملاىفابوتكمهوتبثأثيحقانتلانمهيفامىفخيالو

انالوملوقبعنقملاىرعشتيل«كلذنمءىشيفالاحسيلو؛بولقلا

؛نيلئاقلاةيرعشالالوقمآ«ملعلااوتوأآنيذلارودصىف»هنوكنم

نآرقلاةمرحىلعرساجتلانمهيفو«كلذنمءىشىفالاحسيلهنا

اليخمهنوكنمو؛ةقيقحالازاجمبولقلاىفهلولحنوكنم«ميظعلا

؛اهداضيواهدناعيلب؛ةقيقحلاقرافيزاجملانال«ملعلاققحمالمظنلا

ناصتخموناقداصادبآامهنألهجوأامهف«لقعلاوملعلاقرافيليخملاو

مهري-غولقعلاىوذىفنوكتو«ةبذاكتالايخلارثكأو«ءالقعلاب

؛ققحملارضاحلاسامملابصاخسحلانآل؛سحلاوىأرلاقرافيو

؛ىرورضسحلاو«لطابلايخلارثكأوبئاغلاوميلسلانوكيدقلايخلاو

صاخلايخلاو«حيحصلاءىشلابصاخسحلاو«بستكملايخلاو

؛ىأرلاامأو«قورفلاهذهضعبىفلقعلاوملعلاهكراشيو«فيعضلاب

ثاحباو؛لايخلافالخبلصحناكناوةريصبوزييمتنعالاردصيالف

٠ةريثكليختلا

كلذ»مظنميظعتبقيليالاممهيلعنآرقلاظفللمحف؛ةلمجلابو
؛ةعبرأتادوجوءىشللنأامأو««نيقتمللىدههيفبيرالباتكلا

نأل؛عونممف؛ةرابعلاىلعلدتةباتكلانأامأو؛باوصوقحوهف

ظافلالاطسوتبةدوصقللاةلوالاىناعملاىلعلدتامنا«ةباتكلاوشوقنلا

؛ةدوصقملاىناعملامث؛لوالا«ىناعملاىلعلدتظافلالااذكو؛تارابعلاو



ب١١-

ىلعلديناهذالاىفامنأبلوقلامث«اهيفنوأاهتايثادصقىتلاىأ

هتاذبةمئاقلاجراخلاىفةدوجوملاهتقيقحبرسفيامئاو«نايعالاىفام

ةبسنهنمانمهف؛مئاقاديزنأانعمساذااناف«هيفامىفخيالىلاعت
ةتباثةيسنلاكلتو«امهنيبةبسنلاديكأتانمهفوأ«ةدكؤمديزىلامكاقلا

؛جراخلاىفديزمايقدوجونمدبالو«ةبسنلاتوبثديكأتانمهفدقف
؛ابذكناكالاو«اقدصناكجراخلانهذلاقباطناف«همايقمدعوأ

؛اضيأظفللاىفاملولدملب«نهذلافاملولدمسيلجراخلاىفامو

(«ضرالاىفالعنوعرفنأا»لوقنمهناحبسهللاربخأامممهفناناف

؛هتكلممضرأ«ضرالاىفنوعرفىلانايغطلا«ةيسنلاتوبثديكات

ىفهناينطونوعرفملظوهوجراخهلو«اهيفملظلاىفدحلاةزواجمو
ءتقولاكلذىفرصمضرأ

؛نالطبلارهاظف«ءىرابلاتاذبماقجراخلااذهنأ«اودارأناف

اودارأناو«هتابثابمهف«مالكلااذههيلعلد«رخآاجراخاودارأناو

؛مهمالكنمموهفمريغفنايعالاىفىريالامال«انناهذأنعاجراخ

هنأو+نايعالاىفدوجوملاوهجراخلابدارملانأىلعصنمهمالكلب

ةمئأرسفىذلاو«ةلاحتسالاحضاووهوكلذنعىلاعتهتاذبمئاقلا

دعاسيالهبلئاقلاف؛كلذءارواموانمزتلموه«هبنآرقلالوصالا
ض٠ةدارالاوأملعلاىلااماهعجرمنأل«هيلع

ىمسيودرفمبقلعتءاوسملعلاامأ؛سفنلاىفامنأكلذنايبو

ريغبةبسنلاروصتنأل؛مهولاوكشلاهيفلخديو؛اروصتوةفرعم

نظلاهيفلخديو؛اداقتعاواقيدصتىمسيوبكرعبقلعتاما«مكح

ىأ«ظافلالابملعلاروصتلاىفلخديو«تباثلاقباطملامزاجلاداقتعالاو



تب١-

ىفىناعملابيترتوهو«ركفلاوىناعملانماذكلتفصواهناو؛اهظفح

وأ+ةركفملاةوقلاىمستهيلعةردقلاو+صوصخمهجوىلعسفنلا

ريغىعدانمو+هوجولاهذهالا«سفنلاىفلاعفالانمءىشةدارا

مال_كلاعامسزاوجنمىرعشالاهيلابهذامو«هنايمهيلعفاذه

؛ىنعملادرجملعامسالو«ىنعملاهنأةرورضةلاحتسالانيبوهف«ميدقلا

مزاللاو«اضيأهملععامسناكالاو«توصلاتايرورضنموهامناو

هبلعىسوه#عامسنأقحلاو6هيلعلدياميمهضعبهلوأكلذملوَلطاب

(عمسينأىلاعتهللاءابشفيك«ماركلاةككالملاعامسك؛مالسلا

الانداسجأىفحورلاذا«ىغبنيالاممقياضملاهذهلثمىفقيقدتلاو

سيلىذلاىلزالادحاولاتافصىففيكف«الهجاهيفضوخلاقيطت

نأانلعرشلانذأمملولف6اليلالإملعلانمانيتوأامو1ءىشهلثمك

+هانلعفامةيلعلاتافصلابهفصن



ب1

«عبارلادصقملا»

نآرقلاىفءاملعلافالتخا

و-مههقفاونمو؛ماظتلالاقف6نآرقلا0غءأاماعلافاتخا

ريغىهوهتكرحوءىراقلالعفةءارقلاو«هللانموهو؛عطقملاءىشلا

ةلزتعملانمهعايتأوليذهلاوبأناكهللابو«هلعجهللاو«مسج«نآرقلا

قاخضارعالانمضرعنآرقلا«ةكجرملانمهقفاونمو«ىسيرملارشبو
٠.لزنماىكحمهنكلوعومسمل١وهوهناحبسهللا

ةءارقلاوهثدحأهللاوقولخمنآرقلا6راكنلانم؛هعابتأوديزينما

انلسيلوعطقملاوهنآرقلاوانلاعفآو«هللاقلخوهوناسللاتاكرح
٠.لعفي

6عومسملا:لوألا+نيوهجوىلع6وههقفأونمومكحلانياماه

؛هناحسهللالعفوقولخموهو«نآرقلامسروهو؛مطقملاتوصلاوهو

٠هريغالووهال؛هنمةكرحلاوملعلا:ىناثلاو

ٌلاعفأىهوُماسجأهتاكرحونآرقلا6هتعيسشوناوفصنمارمهج

٠.هناحيسهللا

ةعيبطلانمنآرقلاناكنأ:هلوقلثملاقنموسرشالانماهمامث

ىناعملابحاصرمعملقولخموهف«هللاهادتماناو6قولخمالوقلاخالف

٠رهاوجلاقلخنآرقلا

مالكنآرقلا؛ثيدحلاةمئانمهلوقبلاقنمونيعمنباىيحي
لوقنالوهللابناكهنأو؛هلعاجوهلكاقهللاو«ثدحموهوهباتكو4هللا

٠قولخم



ب؟0

٠قولخمريغوأقولخملاقينأزوجيال«هللاضعبنآرقلاعيكو

ملعنمنآرقلانمناكام؛هقفاونموىديزلاريرجنياناميلس

وهفىهنورمأنمهنمناكامو«قولخمريغالوقولخملوقنالف«هللا

هنعرهتشاىذلاو؛لبنحنباىلااضيأنيسحلانباهبسنو«قواخم

ديييف«قولخمبسيلهللامالكنآرقلا«ةيرعشالانمنومدقتملاووه
٠ةيلزأةميدقىهو؛ظافلالاو؛تآوصالاو«فورحلاوهو

نمنآرقلانأ«ةرعاشالاضعبلباتكىفركذو+«ىخامشلالاق

هلبقنمءاهقفلاوكلاملاقاذكهو«قولخمبسيلفهللانمناكاموهللا

؛عدتبموهف«قولخمنآرقلاف«ىظفللاقنماضيأهيفو«لاق«هدعبنمو

مالكنآرقلانأمعزنمو«ةيمالسالانبافيلأتوهولبنحنبالاقاذك
عومسملانأةرعاشالاظفل«لاق«عدتبموهف«ةقولخمانظافلأوهللا

مهنم«ةيرهاظلاظقل«ىلاعتهللامالكىه«تامغنلاونآرقلاتاوصأنم

بتكاذااضيأمهنماضعب؛كلذنعىلاعتهللاتوصهنمعومسملانأ

؛ميدقلاهللامالكاهنيعبىهف«امالكوارطسأواموقرواموسرمسجهلل
٠رمامىلعاميدقبلقنامثاثداحامسجناكدقف

فورحوهىذلاميدقلامالكلاوهرطسالانمىثرملانا«اولاقو
؛مالكلاهللانمعمسمالسلاهيلعىسومنأروكذملاباتكلاىو«فرع

وأاذهريغلاقنمف«هريغنمال«ىلاعتهنمهعماسمىفعقوتوصب

مهمظعمو«ةنسلالهآروهمجبهذماذه«هيفلاقمث«رفكدقفهيفكش
فورحلانأكشالفميدقهمالكف؛فورحبالملكتللانأ«ةلبانحلاضعب
٠نييمدآلامالكىفوأ«ىلاعتهللامالكىفتعقوءاوس؛ميدق



ب١

؛قاخلاتحتجردنتالفدحأومكح+تالوقملاعيمجىفاهمكحف

وهو©ءىرابلاةفصىلابوسنملامالكلاليبقنماهنالب«عادبالاو

ىلاجاجتحاريغنمفورحلاهذهلوقيو«ةفصلابملكتينأركذام

مث؛ةلبانحلاءالقعىلاةلاقملاهذهىلازغلابسنو«جراخملاوتالآلا
نآرقلاىفتعقواذافورحلانأ؛ةمالسلالهآنمموقلاقو«لاق

؛لاقمث؛ةثدحمفورحلانأموقلاقو«اضيألاقمث+ةميدقنوكت

لزيملهللامالكبكنملاةبتع؛مالسلالهأمظعممهنيذلامالكاذهف

نآرقلا«ةنسلالهأضعي«ناسنالاةروصكةروصهللانآو«هريغمالكو

رقتسملاو؛فحصملاىفطخامو«عومسملا«تايمسمسمخىلععقيمالكوهو,

؛هناحبسهللاماعو«نآرقلانمةموهفملاىناعملاو«نيظفاحلارودصىف

امأو+ىلاعتهللامساالا؛عبارلااذكو«ةقولخمفىلوالاةثالثلاامأ

لاقنمو«قدصقولخمريغنآرقلاىفلاقنمف«قولخمريغفسماخلا

بذكرمحلاقنمف؛ضيبأدحاواهيفرمحتاوثاك«بذكقولخم

روهشملاولينحنبالبسنو«اهعمىذلاضيباللقدصرمحريغلاقنمو
٠مدقتامهنع

ىلاعتهللاوهفىرملامقرلابفورحلاتيتكاذا«ةرعاشالاضعب

دمصيىذلادوبعملامهدنعوهو«كلذىلعنوممصيو«هنيعوهتاذب

٠هيلا

رثكألاوقأىهو ةرشعىدحالاتالاقملاهذهلهأىرعشالافلاخو
هَنوكْممو؛ىلاعتهللاتاذبةمئاقةدحاوةفصوه«لاقفةنسلانيمدقتمل

«ىهنو؛رمأو؛ناقرفو؛ليجناو«روبزو«هاروتوهمهادحاو

٠تاذلاىلعدئازوهو«رابختساو؛ربخو



ب7١-

هللاةفصمالكنا؛لاقوىسويدلاديعسنبهللادبعهفلاخو

عجرت:رخفلالاقو«هثدحمماسقالاهذهو؛ىلزأدحاووهو؛ىلاعت
باقعلاوباوثلالوسصحبمالعالانعةرابعرمالانال«رابخالاىلا
كلتنأبضعبفلاخو؛صوصخممالعاماهفتسالاو«كلذكىهنلاو

؛ةرعاشالاضعبلاقو«ةقيقحرهظتتايكزجىهو«مالكلاعاونأماسقالا

بترمبتاذلاىلاعتهللاسيلوىنعملاو؛ىلاعتهللاتاذبمئاقلانأ

ءدضعلاىلابسنو؛ثودحلامزليىتح؛ءازجالا

الو«ظفللاال«تاذلابمئاقىنعم؛ىلزألامالكلاضعبلاقو

هقرافتال؛ىلاعتهللاتاذلةفصمالكلانأمهنمةعامجلاقو«امهعومجم

؛هئايبنأىلاهمالكىناعمىحويملكتينأدارآاذاف؛تقوىفالو«هجوب

عراشلاربعيىتح؛سدقلارونةطساوبايهلاارونمهبولقىفىقليو

ىلعنيمألاحورلاهبلزن»ىلاعتهلوقلهناسلبىلاعتهللامالكنع
هللامالكىفعقيفورحلاف««نيبمىبرعناسلب»هلوقىلا«كبلق
؛عومسملا.نآرقلانأتملعدقف«مالسلاهيلعىبنلاةرابعدنعىلاعت
وهو6فراعملاباتكىفىلازغلالاقاذك؛مالسلاهيلعىبنلاةرابع
ةرشعنامثكلتف«تاذلاريغتاذلاتافصنا؛لاقو«ةيعفاشلالوق

٠ةينسللةلاقم

؛رمامكهتاذىفهللاقاخنآرقلانأ«ةيماركلاةلاقمةرشعمساتلاو

؛اًئيشءىرابلامالكسيلنأوهو؛ىلازُلاةلاقمنيرشعةممتملاو
ىسيعلاقو؛هدابعنمهماركادارأنمىلعهملعتانونكمةضافأىوس

نآرقلا«ةيضايالانمامهعبتنمونيسحلانبدمحأهذيماتورمعنب



ب8م

نم«ةفلتخمىناعمنعناربعيامهنال؛دحاوءىشنآرقلانأو؛قولخم
٠هديعووهدعووهيهنوهللارمأ

لوقعلاىلعىناعملاةضافاالاسيلف«هللالوقامآو«ىلازغلالاق
ةضافاو؛امالكىلاعتهملعنوكيفاضيأألاقو«اهتردقىلعواهتوقبسحت
تانوتكمةضافاالاسيلف«ىلاعتءىرابلامالكامأواضيألاقو«الوق

؛قولخملعفلكو؛لعفةضافالاف«هقلخنمهماركاديرينمىلعهملع
نال«عونممةرابعلارييغتدنعرييغتلامدعبىسفنلامالكلاتابثاامأو

نأبلوقلاو؛ركفلاوةدارالاوملعلاىفرمامكروصحمسفنلاىفام

رهاظىلاعتىرابلاتاذبةمئاقتةبسنىسفنلاو«ىسفنمالكنآرقلا
نكممرقتفملكو«ةرقتفمفالخالبةبسنلانأل«القنوالقعداسفلا
ملعلللاونقالاهذهتلقتامناو«ثداحنكمملكو«ةنكممةبسنلاف

لوقىشاح«ةباصالا.مدعليلدكلذو«اهطايضنامدعو«اهيارطضايب

٠باوصللقفوملاهللاوىلازنلا



-١

سداسلادصرملا

ةيؤرلاىف

ىلاعتهتيؤرعانتماىلعلالدتسالاىف؛لوألا٠نادصقمهيفو

هثفحىفتاعنتمملاةلمجنمائثدنعدصرملا!ذهو«لقعلاةهجنماقلطم

الفقعاهعانتماىلعةمالاءاملعنمنيرثكالاوانباحصأنأكلذو«ىلاعت

انباحصألاقو6القنوداقعاهزاوجىلاةرعاشالانمرثكال|هذو)مالقنو

دقفةرخآلىفىريهنالاقنمو«كرشأدقفايندلاىفىريهنالاقنم

ءاشناكلحضتيسو6لقنلاولقعلابماعداامىلعلكلدتسأو6قفان

نيققحملاضعبقفاومثنمو؛لقنلاولقعللابزاوجلانممهاعدمفعضهللا

نمءالؤهو(امهريغوىلازغلاورخفلاك««عانتمالاىفروهمجلامهنم

؛ةفينحويألاقف«ىلاعتهتيؤربنولكاقلافلتخادقو«مهتمثأمظاعأ

قلخللةملوقعمىهىتلا«سمخلاساوحلاريغةسداسةساحبىري

ةفرعمتايآلادايدزبَىلاعتوهئاحبسفرعيبلقلاىهةساحلاكلتو

6سأرلانيعبىريمهنم«نورثكالالاقو«ايندلاةفرعمنمنيبأوحضوأ

٠اهيفسبلالةفشكنمةيؤرب«نامجرتالبوباجحالبمهبساحيوهو

كاردارشبلللصحينأةيؤرلاهلظفللاو«ىلازغلاورخفلالاقو

تارصبملاىلاراصبالاةيسنك«ىلاعتوهناحبسهللاتاذىلاةبستلاي

لاقو+نيعلاريغالونيعلااهلحملوقنالو«روهظلاوءالجلاةوقىف

+ىلاعتهللاةيؤرحصت«انلوقنمدارملاوهاذهرخفلا

نظو©ةيؤرلابديرياممصخلامهفيمل«اضيآىلازنلالاقو



م«.

ىلارظنلادنعىئارلااهكرديىتلاةلاحلاىواستةلاحاهبديرتانا

؛يلاعتهقحيفكلذةلاحتسابفرتعتنحن«تاهيه«ناولالاوماسجألا
؛لاقمث«ةيؤرلاةحصىفنكربسيلفنيعلاىنعيلحملاامآاشيألاقو

؛مسالاحصةلاحلاتلحثيحلب«اهنيعتدارتالةلآولحمنيعلا

ىلاةبسنلابىمستمث«ىرخأةبترروصلاليختةبترءارو«لاقمث
؛هتافصوىلاعتهللاتاذوهوهليختالوهملعناماذكف«ةيؤربلايخلا

هيلاةيسن«لامكتساديزمكاردالااذهلنوكينألقعلاليخيلهو«

عيمجىفو6ةيؤرماعلاىلاةبسنلابةيمست«.ليختلاىلاراصبالاةبسن

نأبحيرصتو؛اهتلاحتسالب«ةداتعملاةيؤرللىفنىرتامكهركذام
هركنيال«ىخامشلالاقامكركذامو؛نيعلابساسحاالملعدايدزاكلذ

لاقامكفالخلاو+اينيقياملعلب«ةيؤرهيمسيهنأالا«ةيؤرلاىفان

؛«كيلارظنأىنرأبر»ىلاعتهلوقباهتحصىلعاهلتبثملاجتحا

هلوقبو«ةرظاناهبرىلاةرضانذئمويهوجو»ىلاعتهلوقباهعوقوىلعو
جاجتحالاهجووثيدحلا««مكبرنورتسمكنا)ملسوهيلعهللاىلص

ةنكممنكتملولةدارالاةيؤرلانأ:لوالانيهجونم«ىلوالاةيآلاىف

٠لطابىلاتلاو«مالسلاهيلعىسوماهلأسامل

؛هتلاحتسابلهجنعام!؛ليحتسملالاؤسنا«ةمزالملانايبو

نمنلف:ىلوالاامأ«ةوبنلابصنمبقيليالامهمالكو«ملعنعوأ
نالفىناثلاامآو«ىلاعتهللاقحىفليحتسياملهجيالنأىبنلاقح

ةيؤرلااهيفقلعهنا:ىناثلاو(فتنمهنعوهو:ثيعكلذيهملععم

؛نكممنكمملاىلاقلعتملاو؛هسفنىفنكمموهوليبجلارارقتساىلا



لاس

ىفجاجتحالاهبجوو«لاجمهنأومزاللانودبموزملاقدصمزللالاو

هجولا.ىلادنسهنأاميسالوةيؤرىلابلوصوملارظنلانأ«ةيناثلاةيآلا

جاجتحالاهجوو«ذئمويبليقهنأو«ةرصابلانيعلالحموهىذلا

ةهجنودبوىثرملابىثرملالا«ةيؤرلابةيؤرلاهيبشتهيفنأثيدحلاب
<*ىلاعتهقحىفليحتسمكلذلكذا«اهمزاولوةميسج

اهنمّدحاولكناكناو«اهوحنو«ةيعمسلاةلدالاهذهو:اولاق

ديفتدحاوىتعمىلعاهتطاوتواهترثكلىهف«صنبسيل««رهاظ
جاجتخالاىهجونملوالاهجولانعاهلىفانلاباجأو«ةيؤراابمطقلا
؛ةيؤرملاوهو«صخألالاؤسزاوجهيفنيطرشلانيعمنأب«ىلوالاةيآلاب

ْنمةيئزجنيعلابةيؤرلانألملعلاوهو6معالالاؤسزاوجضرفدنع

ريغمالالاؤسزاوجضرفدنعصخالالاؤسزاوجو«ملعلاتايكزج
"+رهاظوهامك؛نمخالادوجوىعدتسيالمعالادوجوناف«ملسم

؛لوقيتبثملاناف«اقافتاعنتممةدارالاوهوانهاهصخالانأىلع
؛اهبكلذنعىلاعت«هنوريف«مهراصباىفةردقمهلقلخيىلاعتهللانأ

ةنكممنكتملول«هلوقىفةمزالملادنعهنوريف«هتاذمهيريىلاعتهناال

نيبو؛ةعنتممنوكتنأنيبةمزالمالنأب«مالسلاهيلعىسوماهلأسامل

.نوكينأب؛اهلأسكلذعمواهعانتماباملاعنوكينأزاوجل«اهلهلاؤس
ىفكلذهناحبسهللانيبدقو«رجحلامهمقليوهموقتبكيلاهلأسامنا

هللاىرنىتحكلنمؤننلىسومايمتلقذاو3«وحنهباتكنمعضومريغ
امباهيفنديكأتىفوةيآلا««ةقعاصلامهتذخاف»انايعىأ«ةرهج

دارياماريثكمالسلاهيلعهنأليلد«ىنارتنل»هلوقباديؤمهنوكديفي
الااوبأف لعفيسىفننلنأل(«ةعنتممىلاعتهتيؤرنأبلوقلامهد



ناهريلاحوضوو«مهيلعةجحلاةماقإدعبلاحموهامٍبلطوتنعتلا

*برعلامالكعقاومفرعنمدنعنيباذهو

اماحابماوبلطولوةيالا«كلذنمربكأىسوماولأسدقف»
ىلع؛صنلاىلاعتهللامهعمسأةقعاصلامهتذخاامو«نيملاظمهام

ثيحو؛كشلانممهلخداممهنعلوزيل«ىنارتنل»لاقفكلذةلاحتسا

قيرطلابمهسفنالاهيفعملمهلقبيمل؛ىلاعتهتيؤرنمهسفنىفسيأ
اونوكيملولذا؛داسفلاىلعادرمتواتنعتمهنمكلذنكيملولو«ىلوألا

وأ«ةعنتممهيؤرلا«مالسلاهيلعىسوممهللوقينأمهافكلكلذك برلا

ىلعاوناكاملمهنكل؛ىثرمبسيلو«عنتمموأ؛حصتالهتيؤرىلاعت
امنإهنأىلعلديو؛هجوغلبآبمهلدكأءداسفلاووتعلاوداسفلاقرط

اهعانتمانوملعيفمنميل«هسفنىلالاؤسلافاضأو«هموقلجألاهلأس

٠ةيالا«انكلهتا»لهلوقىرحألابمهيلاةبسنلاب

ناكنأو«لبجلارارقتساوهوموزلملانأب:ىناثلاهجولانعو

مدعبىلاعتهملعقلعتك«ريغلاباعنتممةمزالنوكينأفانيال«هناكما

ىلاعتهلوقليوأتنوكيف«لبجلارارقتسامدعهبدهشيامك«هعوقو

مث+كمالعأنماملعوأ«كتايآنمةيآىنرأ«كيلارظنأىنرأبر»

اهناكمابنذؤيهسفنىفنكمملالبجلارارقتسابةيؤرلاقياعت«اولاق

اودارأناو«ديعبريغوملسصمفايبسناناكمااودارأناانلق«رمامك

ناف»هلوقىفطرشلاموهفمةجيتننأىلع«عونمموهفايقيقحاناكما
ىنعأ؛اقلطملبقتسملاىفاهيفنىفةحيرص«ىنارقتفوسفهناكمرقتسا

تلقناف؛هنايبهيلعفايندلابصيصختلاىعدانمو«ةرخآلاوايندلاىف

؛نازيملاءاملعدنعجتنمريغىنارتالفهناكمرقتسيملناووهوموهفملا



١

موزللاوهوصخالاىفننأىفةيرمالوهموزلىفنهجاتناىفنىنعمتاق

ىفثبعلامزلالاوهجاتناتبثف«جاتنالاوهومعالاىفمزلتسيال

٠لطابىلاتلاو«ىلاعتهمالك

؛ةيؤرلاوهىلابلوصوملارظنلانوكمازتلاعنمي:ةيناثلاةيالانعو

؛ضعبلاىفهوجولاوهو«لكلالامعتساجاجتحالاىنبمناكاذاو

و-*ر+ضعبلالامعتساباوجلانوكينآنمعنامالفنيعلاوهو
انأاهلاقياملبقنمةيالانآو«ةلمجلاو«تاذلاوهولكلاىفهوجولا

لوقلاو؛هوجريوأهنمهعقوتياميفىب-عنصيامدنعنالفىلارظنأ

لب+مثاليالميعنلانمكانهوهامبنينمؤملاةراشبلةيالاقوسنب
ةمعنبلسوهامو«ةمعنوهامدعابتل«راظتنالاىلعرظنملالمحقانب

ردصنتاقيضوقلقلاونزحلاومغلابهنأو«رمحأتومراظتنالانأو

راظتنالادعب«ةرظانذئموي»«لاق«هنأىلاليوأتلاعجرمو«ردجأ

ا٠ناكمبحبقلانمكلذو«ةرسأب

ناطلسريغببرعلالامعتساناظمنعرهاظوبن«ىخامشلالاق

نونمؤملافءةميقلامويلاحىفتلزنةيالاناف«رينمباتكالوىدهالو

ءديعولاقيقحتبمههوجوةرسابرافكلاو«تاراشبلابمههوجوةرظان

؛ةمطحلاىفاوذبنينأنوعقوتينورفاكلاو«ةنجلالوخدنورظتنمنولوألاف

ميعنىفةنجلالهآو«نوعمطيمهواهولخديملفارعالالهأواذه

ةرظاننو_نمؤملانوكينأب«ارساجتكاذىفنافاضيأو«نورظني

؛ةمعنلابلسهتمعنراظتنانوكينأو«ةرسابراظتنالامعن«مههوجو

مرخالاقلقلاوربكالانزحلاورمحالاتوملاوردصلاقيضومغلاببسو

(2جنيدلاملاعم-7م)
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ميدقتراظتنالاىنعمب«ةيآلاىفرظنلانأىلعلديو«ردجأسؤبلابو
رصحلاديفيالهنأىنعمىلع؛هللاالارظنتقالىأ««اهبرىلا»

هللاتاذفمهرظنرصحنالنيعلارظننمناكولو«صاصتخالاو

6نونمالأمهنالةريثكِءايشأىلانورظنيمهنأمولعمو؛كاذنعىلاعت

«نونمآذّمويعزفنممهوربكألاعزفلامهنزحيال»نيذلا

ةرظانةلباقمىفنظتركذهيلعلديو«نونزحيمهالومهيلعفوخال»
ىجترتامك«روهظلاراقفمصقيعيظفديدشلعفاهبلعفينأعقوتتىأ

وهنظتلعافاضيأو«ريخلكاهيفلعفينأاهبرىلاةرظانلاهوجولا
نوكتف؛بو-لقلانظتامناو«نظتالهوجولانأمواعمو«هوجولا
+امهنيبةنزاوملاو؛ةلداعمللىناثلاو«لوالاىف.ةلمجلانعةرابعهوجولا

تبثيملاممراظتنالاىنعمبىلابلوصوملارظنلانأب«لوقلاو

ىلاةرظنف»ىلاعتلاق«ءاغلبلامالكعيبقتنعروصق«تاقثلانع

مرعاشلالاقو«ةرسبم

َكلبمنمكيلاترلظناذاو

ام.معن.ىتتدزكنودرحبلاو

هلاجبسنورظنيقئالخلاالك

لالمععوطىلاجيجحلاريظت

تارظانردبمويهوجو

مهبرمهلنذأيىتمرظتنتىأ«ةرظان:بلاطىبأنبىلعنعو



__ © -

هلادحأتيأرام:لاقو«ردكنملادمحمنعهلثمو«ةنجلالوخدىف

الولانءاقلنوجريالنيذلالاقو»هقلخنمدحأهأآريهللانأ«لوقيلقع

لاقو«كلمنعهلثمىورو«ةيآلا««انيرىرنوأةككالملاانيلعلزنآ

؛ىعخنلاميهارباو؛دهاجموةشكاعو«ديزنبرياجو«سابعنباهب

ديعسو+بيسملانبديعسو؛رساينبءاطعو«لوحكمو«نسحلاو

(مهدادعتلوطينمممهريغو«ةمركعو«حلاصوبأو؛كاحضلاو«ريبجنب

مهماسجأةراضنممةمايقلاموينينمؤملاسفنأنأةيالاىنعم«!ولاقو

دنعنمآل؛هللادنعنمهلمأتىذلاباوثلاءىجمةرظتنمةيجترم

ةدشمدوتتميهوجوروسبعمنومرجملاو«هريغايشىجترتالوهريغ

ةرهاظةقفاوملاوةبسانملاو«مهروهظرافقهتعاظفلمصقيامو؛باذعلا

نوكينأزاوجل؛ىقيقحلاىنعملامازتلاعنمبثيدحلانعو؛انركذامب

ظفنلاقالطاو«ملعلادايدزاىأ؛اهانعممزالىفةيؤرلالامعتسا»نم

هيينعمدحأىفكرتشملالامعتسانموأ«عئاشغكاسهانعممزالةداراو

ةينرقلاو؛ةرصابلاكارداوةريصبلاكاردانيبةكرتشمةيؤرلاناف

تاي'ورلاضعبىفوةفرعملاىأ«ةريصبلاتققحتف«ةرصابلانعاهتفرص

؛ريدقتلكىلعو؛نايعلاماقمموقيانيقيىأ«انايعمكبرنورتس»

٠هيبشتلانمارذحبجاوليوأتلاف

ةيفيكلاال«ةيؤرلابةيؤرلاهيبشتلبقنمثيدحلانأب«لوقلاو
ةيؤرهيبشتىفةدئافالذا«هللصحمال«ىئرملابىثرملاالو«+ةيفيكلاب
لاحنوكيف؛قلعتلارابتعابفلتخنامناو؛اهسفننيعلاةيؤربنيعلا

اضيأو«هيبشتلامزليف«ردبلاةيؤرلامك«كلذنعىلاعتهللاةيؤر
؛عماسلانهذىفهلاحريدقتوآهلاحرادقموأهبشملالاحاما؛ضرغلاف



-١

ىوقأسمشلاذا؛ناكمالانايبىتأتيالو«اهعيمجىلعةيفيكلامزلتف

حصو«فكلالازومالكلاماقتساةفرعملاىلعلمحاذاو+هةنمءايض

ءالجلاىوىهاهيفنبلالةيلجةفرعمهنوفرعيمهنأوهو+ىنمملا
هيفيكلاالهنأملوقلاقو6ىوتساوٌالتمأأخارمقلامكراصبأكروهظلاو

؛رمقلاةيفيكهبشتالاهنكلو«كلذنعىلاعتهللةيفيكلاتابيثاةيفيكناب

ىلارتملأ»ريثكهيلعةيؤرلالمحومسجتللىفنهانرتخاامىلعلمحلاو

ىلارتملأ»)«ميهأرباجاحىذلاىلارتملأ»«لظلادمفيككير

)نورظنتمتنأو:هومتيأردقف»)م«ناسنال١رمملوأ»)©«ابوجرخنيذلا

:تيمكل»لاقكلذكرعشلاىفوريثكنآرتناىفهلثمو

ارازنىهسرسببسذاهللاتيأر

ا-تفينطاقةسكمباهنكسأو

داعموقكنهأهللاتيأر+رخآ٠ءىشلكربكأهللاتنآر:رخآلاقو

ةيؤرلابمطقلا:ديفتاهترثكلةلدالاكلتنأبلوقلاو«كلذريغىلا

فالخىلعاهنملكليوأتنوكيثيحيبتناكوأنأكلذامناوعوتمم

قفالاحماهنملكرهاظمزلتسالالاو6بجأاواهليوأتوفيكف6لصالا

ةيعدالاو«كلذديفيامغلبماهترثكىفغلبتملاهناف«اضيأوىلاعتهقح

٠مهتلالضومهتعدبءاقلتنمةعونممىنعملاكلذىفمهدنعةروثأملا

عوقولاىفنىلع«راصبألاهكردتال»ىلاعتهلوقبىناثلاجتحاو

الورصيلاكارداةيؤرلانأ«لوالاىلعةيالاهجوتو«عانتمالاىلعو

قلعتيةيؤرلانمءىشالجتنيف+ىلاعتهبقلعتيرصبلاكاردانمءىش



ب٠*١-

ىنعمف©ةيؤرلاوهامناراصبالاىلافاضملاكاردالاناف«ىلاعتهب

٠ظفللاىفالاقرفالو«هتنأرىنعم«ىرصييهتكردأكلوق

توبثحصيالهنأل«كاردالاىهةيؤرلانأ«ىرغصلاليلدو

٠كاردالاىفنعمةيؤرلا

عمجلانالرصبلكنعةيالاىفكاردالاىفنمومع«ىربكلاليلدو

ىفهمومعنممزليو؛دارفالاقارغتساىشتقيماللاوفلالابىلحملا
صاخشالاىفمومعلانأنم«لوصالاةمكأنمنوققحملاهيلعامكنامزألا

نأاذهىلعمزليف«نامزالاوعاقبلاو«لاوحالاىفمومعلامزلتسي

؛ىناثلاىلعاههيجوتو«ةرخآلاىفالوايندلاىفرفاكالونمؤمهاري

نوكيف«اهبحدملاضرعمىفتركذةيآلاناف«ىلاعتهتيؤرعانتماوهو
وهو+صقنهقحىفهتويثف(الامكهناحبسهيلاةيسنلابكاردالاىفن

ءلاحمىلاعتهقحىف

تعنىلعةيؤرلاوهكاردالانأ:لوالاهوجونمتبثملاضرتعاو

ةيفيكبةفيكملاةيؤرلاو«لوصولاوليئلاةقيقحىكرملابناوجةطاحالا

ىفنمزلتسيالصخالاىفنو؛ةقلطملاةيؤرلانماقلطمصخأةطاحالا

؛ىفنلااهيلعلخددقو«قارغتسالانوكميلستدعب:ىناثلا«معالا

ىفانتالىهوةيكزجةبلاسكلتوىلكلاباجيالاعفرو«مومعلابلسلنوكيف
ةبجرم+راصبالاهكردتنأهلصاحو«ىعدملاىهىتلا«ةيكزجلاةبجوملا

اهيلعلخددقو؛ةيقارغتسالاماللابىلحمعمجاهعوضومنأل«ةيلك
لمتحيفةامجلابو«ةيئزجةبلاسةيلكلاةبجوملاعفرو«اهعفريفىفنلا
مومعلادورومثىفنلالوخدالوأظحالينآب«لكلاىلاىفنلادانسا



مومعلاريتعينأب«لكلاىلادانسالاىفنوةيلكةيلاسنوكتقف«هيلع

ىنعملالامتحأعمو؛ةيئزجةبلاسنوكتفهيلعىفنلادورومث«الوأ

٠ةجحهيفقبتمل

نوكتف+نامزالاىفقلطم:دارفاللقارغتسالاىلعلادلا:ثلاثلا

ىفتمادامراصبالاهكردتالىنعملاو؛ةمئادالةقلطمةيلاسةيضقلا

هكردتىأ(«ةبجومةماعةقلطمىلاةراشاامئادالوامكادالايندلا

٠ءاقبلارادىفراصبالا
نأهنممزليالو6هارتاراصنالانأىلعلدتةيالانأ:عبارلا

٠هنوريآلنيرصبللا

اموزلمكاردالانوكمنميلوالا»'ضارتعالانعىفانلاباوجلاو

هبةطاحالاىشتقيالءىشلاىلالوصولانأل«ىكرملابناوجبةطاحالاب

ةمدظعلامارجاللانكرداامك«كلذرذعتدنعهقدصل«ههوجوعيمجنم

ىناثلانعو؛ىثحولاالىكرملانمسنالابذاجيقلعتامئاةيؤرلاناف

كلذىفىفنلانأنم«نازيملاءاملعهيلعامهيفضارتعالاىنبمنأب
فجاجتحالاىنيمنافمزتلمريغوهو+مومعلاىلعلوخدلاردقم

ردقمكلذىفىفنلانأنم«ميكحلاليزتتلابيلاسأىلعدروامةيآلا

ال؛«روخفراتخملكبحيال»ىلاعتهلوقةداهشبعيمجلاىلعلوخدلا
هللانأ:لوقينألقاعلغوسيالذأنينكاخلابحبا4نيلاظلابحب

٠ةيئزجةبلاسنوكتىتحركذنمضعببحيىلاعت

دارفالاقارغتساىلعلادلانأكلذىفلوقلاىنبمنأبثلاثلا
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؛ىفارقلاو+ىدمالاكلوصالاةمكأضعبهياعامنامزالاىفاقلطم

هيلعامكلذىفقيقحتلاو؛قيقحتلانعلزعمبوهو؛ىناهفصالاو

ريثكو«هنباو«ىكبسلاو«ديعلاقيقدنباو«رخفلاكمهنمنوققحملا

قارغتساىلعلادلالولدملمزالنامزالاقارغتسانأنم؛نيرخآتملانم

ةدافا+كلذلارصتنمىخامشلالاقامكقيقحتلابهلدهشيو«دارفالا

٠افنآتبثملاهبفرتعاامكاقافتابيكرتلاةيضق

ةيضقلاردصهبجوتةدئافامف؟كاذككلذناكاذا«تلقناف

ةقرفتلاو«امازتلاملعياميحيرصتلااهتدئاف:تلق؛ةرورضلابوأماودلاب
راصبأهارتنأبلوقلاتبثملامزليمث؛همدعوكاكفنالاىفهلاحنيب

افئاخمهنوكدوجوممةبكرملاةيضقلانمىناثلاءزجلاناف«ةرفكلا

النوكيفهلحمىفملعامك«ادبأمكلايفهلقفاوم«فيكلاىفلوالل

لوالاءزجلانآنم«ررقتاملةيلكةبجومعازنلاةيضقىفهاعدمامكاد

هارتنأعنميناكدقو«ميظعلانآرقلاهيلعامىلعءانب«ةيلكةبلاس
*ةرفكلاراصمأ

كاردالامعتسانمعاشال«نورصيملاهارينأمنمي«عبارلانعو
امنااهنمتايكرملانالكلذكءايشالاميمجنألو«هبكاردالاىفرصبلا
؛هيفةدكئافاللبكاذفحدمتالف«مهراصبأال«نورصيملااهكردي

؛همظعتسيوالاهباتكنمعضومىفةيؤرلالاؤسركذامىلاعتهنأبو

نأ«ليوأتلانممدقتامىلعليومتلاوىفنلابعطقلاىلعلدياممو

زايحتاىعدتست+ىتأيسامكىهو«رصبلاةساحبةيؤرلاىفعارزنلا
ىلعىلاعتهتيؤرو«ىلاعتهقحىف«لاحملكلاو«هديدحتوهفييكتوىكرملا
٠ققحتالوهلةقشحالاممفيكالبلقام
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ىلاعتهنأ«ةيؤرلانعىفىلعديدحتلاوزايحنالاىفنىف«ليقاممث

ىلاعتهتاذوىأرلانيبةفاسمتوبثو؛ةهجىفالوناكمىفالىري

عوقونمردابتملاوهامكهتيؤرلاحةنكمالانعهجورخهبديرأنا

مهموهف(ةنكمالاعيمجنماجراخىريىأ«ىفتلاقابسىفةركفلا
ريدقتلاكلذىلعمزلياممذا«ديدجتعونىلاعتهقحىفالاحمهنرك

دوجولالطبالاو«هريغرخآىفهدوجووءىشنعدوجوملاجورخنأ

؛ةنكمالاعيمجىفلب؛دحاوناكمىفال«ىريهنأهبديرأناورهاظوهف
؛ثيحنماهطابضنامدعل«ةدحاوةهجميمجىفرذعتموهفتايجلاعيمجو

؛فصنملاىلعىفخيالامك«ةدحاوةيجميمجىفرذعتاذاو+اماهبا

قاسصلاللتابثاةفاسملاىفنمث«تاهجلاميمجىفرذعتينأىرحاف

٠ةيؤرالهعمققحتالو«قازتلالاو

لاقناف؛دئاوعلاقرخىلعرداقىلاعتهنأب«ثيثملاباجأو

امفاقلطمجرختسيو؛قراخوكلذىلعارداقىلاعتهنوكاما:قانلا

نمف؛انهامكنيعملاريغىفنييعتلابلوقلاامأو«عازنالوهيفكشال
ءانبنيعتلابلوقلاو+«نيظفاحبيغللانكامو»بيغلاىلعةداهشلا

حيحصلاو«ليوأتلانمقبسامبجوجحمرهاوظلانمفلسامىلع
٠دمحلاهللوكالعالاىفطروتلانمىجنملا



ل١-

«ىناثلادصقملا»

ةلدأروهشمو+ىلقعلاليلدلابعاتتمالاىلعلالدتسالاىف

فرتعاامك؛ادجفيعضوهو«دوجولا؛لقعلاةهجنمتبنثملا
نوكينأح-صيالف«حيحصلاىلعدوجوملانيعدوجولانال«هب

لكو.(دوجومىلاعتءىرابلا«لاقينأ«هبلالدتسالاريرقتوةلع

'--*ىرينأحصيىلاعتءىرابلاف ىرينأحصيدوجوم

دوجوملكنأىهو«ىربكلاليلدامأوءرهاظ«ىرغصلاليلدو

حادصلالاو«ححصمىلعةفوقومةيؤرلاةحصنالف«ىرينأحصي

رهوجلاباهقلعتليلدب«تافلتخملابقلعتتةيؤرلاو«ماعلاك«مودعملاباهقلعت

امااولخيالاذااهتيؤرلححصملاف«نافلتخمامهو«همعزىلعضرعلاو

هبامنوكينأزئاجال؛كارتشالاهباموأقارتفالاهبامنوكينأ
هنأو«ةفاتخملاللعلابعونلابةيواستملاماكحالامزللالبو«قارتفالا

كرتشملاكلذو«كارتشالاهباعقاوارمآححصملانوكينأنيعتف«لاحم

الاو«ايمدعارمآنوكينأازئاجال«ايمدعوآأاتوبثارمأنوكينأاما

حلصبالىمدعلانألو؛دوجوملاةيؤرعنتماو؛مودعملاةيؤرحصل

رمالاو؛ايتوبثارهمأنوكينأنيعتف«ىتوبثاارماللةلعنوكينأل
عنتماهبديقتيملناف«الوأدوجولابديقتينأامااولخيالىتوبثلا

ةفصهنوكبديقتينأامااولخيالفدوجولابديقتناو؛دوجوملاةيؤر
نيعتف«رخآلاىأراملالاو؛امهدحأبديقتينأزئاجال«افوصوموأ

٠ىرينأحصف«دوجومىلاعتىرابلاو«ادوجومهنوكاهتيؤرحصاملهنأ

ضرعلاورهوجلا«لاقيهنالفيعضىدنعاذهو:رخفلالاق

نمهلدبالف«امهيفكرتشممكحامهيفةيقولخملاةحصف«ناقولخم



ل١"-

ومهنوكينألطبف«دوجولاوأثودحلااماكرتشملاوةكرتشمةلع
سمللابكردناناف«اقولخمنوكينأحصيىلاعتهنوكبجوف«دوجولا
مكحةيسومللاتحصف؛ةدوربلاوةرارحلاكردنو«ضيرعلاوليوطلا

«اسمولمهنوكةحصمزليىتحهرخآىلامالكلاقوسنو+كرتشم

٠همالكاذهلقعلاةيهيديبعوفدمهمازتلاو

مهنمنوققحملافرتعالقو«ةيهاوةفيعضةبوجلبهنعاوباجأو
ءىشلكدوجونأنم«حيحصلاوهامىلعءانبلاعمباوجلارسعب
ىرعمالابهذماذهو«ىونعملاالىظفللاكارتشالابلوقمهنأوهنيع

؛ةيؤرلاةلعنأنمهيلااوبهذاملديزنو«ىتالقابللافالخءهيعياتمو

نمنهوأهللاءاشناريصيىتح؛هفعضىفانايباحوضودوجولاوه

تاوصالابةيؤرلاقلعتزاجل«كلذزاجول«لوقنف«توبكنعلاتيب

ضارعالارئاسبوداقتعالابواهسفنةيؤرلابوحئاورلاوموعطلاو

٠موزاملااذكف؛لطابمزاللاو«دوجوملكلانأةرورضةققحملاةدوجوملا

؛دوجولاوه«ريدقتلاكلذىلعةيؤرلاححصمنأ«ةمزالملانايبو

قافتالاف«ضارعالاورهاوجلانمهريغوهناحبسىرابلاهبفصتينأو
٠هلمزلتسمو؛مكحلاىفقافتالاليلدةلعلاىف

ريثكبةيؤرلاقلعتمدعيترجىلاعتهتداعنامزاللانالطبنايبو

ركنيالمصخلاتلقناف«ةطسفسلااوكرتواوفصنأنا«ضارعالانم

اذه؛انلق«ةداعلاكلتقرخينأرداقىلاعتهللانا:لوقيهنكلو«كلذ

قلعتينأزاجل؛كلذزاجولهنأةرورضالاحممزلتسيهنكلو«ملسم
قوذلاومشلااهبقلعتينآو«كلذريغوحئاورلاوموعطلاوناولألاب

ىلاعتهتداعبهيلعتقيبطامريغبقلعتتةساحلكنوكتف«اضيأسنمللاو
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ذئنيحلطبتو«ةداعهلرقتستالف«ةيهلالاةمكحللىفانملابالقنالامزليف

ركنتام:تلقناف؛هيلعتقبطامبساوحلانملكصاصتخاةدئاف
اماواخيال:تلق«كاذذاةيؤرلاقلعتةقيقحبلقىلاعتهللانوكينأ
هناللاحمىناثلاو«كردملاىفوأ«كاردالاةلآىفباقلاكلذنوكينأ

؛مصخللديعبريغوملسملوالاو«كلذنعىلاعتبجاولاهيلعمزلي

اهكارداىلعةئالاءاقبممو«ىعدملاىهىتلا«ةيؤراللاطباهتياغذا
ةساحةلالاكلتنأةرورض«لاحمتايثانعهيفديحمال«اهلتباثلا

اماوملعلاىلاةيؤرلاعجرتنأامافناكامايأو«اهباسوسحمىضتقتف
ىلعوىتأيسامىلعةيؤرلاناف؛ثداوحلاالثاممىلاعتهنوكمزلينأ
؛اهنمةعشالاثاعبناونيعلاىفكردملاةروصلثمعابطنااهانعم«رمام

عماهلطرتشيو«؛ةلباقملاوةهجلامزلتسيامهنملكىلعوىثكرملابلعفتف

مارجالابالاةعشالاكلتلصتتالو«؛نيطرفملادعبلاوبرقلامدعكلذ

؛كلذنعةزنمهناحبسهللاو«ةرمريغرمامىلعةلباقموةهجاهلىتلا

؛رظانلاباهنملصتملاو«ةدعاقىئرملابةاصتملاةعشالافرطىمسيو

هيفسرغتالاليقصامسجتقالاذاعاعشلاةدعاقنأوعاعشلاثعبنم

٠هسفناهيفىريف؛ىئارلاىلاسكعنتلب«هبتبثيمل«ةأرملاك

ردقالاناسنالاىريالنأبجول؛ركذا«حصولهنأب«لوقلاو
؛ةمزالملامنمتانأب«هباوجمدقتدق«موزملااذكفلطابمزاللاو؛هتقدح
ةئبضمءاوهلاءازجأنال؛هتقدحنمرثكأىريامناهنأعنملادنسوأ

امكف؛راصبالاىلعنيعتف«الثمءامسلابلصتتىهو«اهبعاعشلالصتيف

؛هيفامبلصتمءىضمفيطلمسجوهوهبعاعشلالصتااذارولبلانأ

؛هوعدأىذلادرفلارهوجلاباضيآضقنلادريالو«هيفامهيؤرىلعنيعيف
هناف؛عامسشلاتمسيفناكاذاهتيؤرمزلل«متلقامحصول«اولاقو
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الو؛هريغعمهعامتجادنعهبلصتيهنأليلدب«هبهلاصتانممنامال

بجيناكف؛لاصفنالادنعهلانيامالالاصتالادنععاعشلانمهلاني

هنأرمدق(لوقنانالىرديالهنأعمدارفنالادنعىرينأمكمعزىلع

؛مدعلازيحبنوكيثيح«ادجاريغصنوكيالنأءىرملاىفطرتشي
لاصفنالادنعهلاثيامالالاصتالادنععاعشلانمهلانيالهلابلوقلاو

؛هدرجتدنعهللصحيالامهريغعمءىشلللصحيدقنأامم«عونمم

دعبلاعمريبكلاةيؤرباضيأضقنلادريالو«هيفةهبشالاممكلذو
هتدعاقثلثملةداحةيوازنمفنيعاعشلانأنم؛انمدقامل«اريغص

؛ةمئاقاياوزىلعةدعاقلاةطساوباميقتسماطخموقيف«ىثرملاحطس

عنمتدعبلاةدايزف«طوطخلاركاسنماهيلعموقياممرغصأهنأمولعمو

دعبلاعمريبكلاءازجأةبسنءاوتسامنتميىأ؛ىثرملافرطةيؤرنم
عقاولاءزجلانالكلذواريبكهلاحىلعىرينأمزليىتح«ىئارلاىلا

٠هيفرطىفعقاولاءزجلانمرظانملانمبرقأىثرملاطسوىف

؛ثلثمىفنامهوتمناعاعبشناطخجرخاذاهنأ؛«كلذنايبو
ناقاسلاكناذهيلعموقيىذلاطخلاىأثلثملااذهٌةدعاقنأاتضرفو

نمجرخو(هيفرطىلعناقاسلاناذهنوكيف«ديعبلاىثرملامسج

كانطسسوماقو؛فيعضلاثلثملاكلذمسسق«رخآطخنيعلاةطقن

نيطخلانمدحاولكنوكي؛ناتمئاقناتيوازهيفثدحتهناف«ةدعاقلا

راتوأنأةسدنهلاىفتبثدقو«ةيوازللارثونيفرطلاىلعنيعقاولا

نيطحملانيطخلانمدحاولكنملوطثلثملاىفىتلا؛ةمئاملاةيوازلا

طسوىلعمقاولاطخلانملوطأنيفرطلاىلعناعقاولاناطخلاف«اهب

دعبلاوبرقلاىفةيواستمتسيلاذاءازجالانوكتف«ىثرملامسجلا

ةروصهذهواريغصريبكلاىريف ضعبنودمسجلاضعبىرتنأكلذلف
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املف؛ايشقحلانمىنغتالوىدجتالةبوجآىفاوعرشمث؛ثلثملا
6هلككلذملسولواولاقو6بصعتلاوةرياكملاىلااوعجركاذكاهؤار

ةلباقمالوماستراالبو«لاصتاندبنوكتكلذنعىلاعتهللاةيؤرف
6ةدوهعملاةيؤرلاعانتمابفارتعادمحلاهللاو١ذه«الق6فيكالو4ةهجالو

لحموهىذلا4ملعلاىلااهبلوقلانععوجروعازتلالحمىهىتلا

امهردهلاو6ىلازغلاكرخفلابمامألاهيلاراصامكاهلىفتو6قافتالا

نمهانررقاماذا«ةرعاشالانمنيققحملاضعباهودحىدحدقو

ناف«ةتلادعحرجتالوهتداهشدرتالقدصدهاش؛ةيعطقلانيهاربلا

٠هعافترابعفترتو«اهلمزالرصبلاةيؤرلانققحام

؛سملبوقاذيومتينأزاجل«لاصتاريغنمىلاعتىرينأزاجولو
ريغنمامسجنوكينأزاجل؛ابصعتواجاجلمهنمضعبلاهمزتلادقو
نممدقودعاسوفكوهجوهلنوكينأو«زيحتنودبهبوا«فيلأت

اضيرعواليوطنوكينآو«لكشريغبناسنالاةروصىلعوأةروصريغ
ناو؛ةيرعشالاوةكجرملانمريثككلذلكبلاقدقو«اهبوأ«ةياهنالب
نممهنال6لوصال|نمريشثشكقفمهنعمهلدصحماإلمهنمنورقباوناك

ىرينأزاجل«؛اولاقامىلعىلاعتىرينأزاجولو:نوقتسيمهبهاذم
ةرورض+كلذنعةيلعلاهتافصراسوهتانبحوهتثداراوهتردقوهملع

لضفامف6سملتومستوعمستوقادننأاهيلعْزاجلو+«دوجوملكلانأ

٠اهيلعةيؤرلا

اولاقدقكلذعمو6فرتعاهلقعميوفصنأانملهداسفنايدقاماذه

؛انضارعأرئاسوانتردقوانملعىرينأزاجلو«اضيأةكجرملانمقيرفهب

رئاسوةيؤرلابلوقلاىفانفصناولو«ةيفنمكلذىفاهلكمزاوللاو
الواكيشهيشي9ىلاعتوكرايتهنأ6هلككلذ5دمعاولعجو6تافصلا
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؛ىرينأهقحىفلاحتساكلذكناكنمو«؛هجولكنمءىشههبشي

ىلاعتههيزنتىفةمالسلانكيملناهنأل«هيبشتلاىفطروتلانماوملسل

املكىفطوأتلاةحصعماصوصخو«ماهوالاىفرطخياملكنع

داقتعاىفنكتمل«صقنلابىلاعتهفاصتاىفو«هيبشتلاىفعوقولامهوي

ىقيبالامبهللاءاشناكلذحضوننحنو«همزلتسيو؛كلذىلاىدؤيام
٠انريغلهرتملامم«فصنملهابتشاهعم

الوائيشهبشيآلىلاعتهللانأ:انلوقىفىرغصلاليلد«لوقنف

ىلاعتهنأنم«ةرمهريغرماملف«لقعلاامآ«لقنلاولقعلا«ءىشهيشي

هلوقلف«لقنلاامأو«كلذبمصخلافرتعادقو«ثداوحلاركاسلفلاخم

٠اضيأهبفرتعاامك«دارملاىفاصنةيالاو««ءىشهلثمكسيل»ىلاعت

؛ىرينأهقحىفلاحتساكلذكوهنمو«انلوقىهو«ىربكلاامأو

لوالاو؛ازئاجوأهتيؤرابجاواماناكلهتيؤراليحتسمنكيملولنالف

؛كلذنعىلاعتهتاذلوبقلنوكينأامااولخيالىناثااو«اقافتالاحم

نأنمولخيالهتاذلوبقلهنأوهولوالاو«هلرصبلارهوجلوبقلوأ

وهولوألاامأ؛دسافامهالكو«ايرابتعاوأايقيقحلوبقلاكلذنوكي

قحلاوهو«ىلاعتهتاذىسفننوكينأنماولخيالف«ايقيقحنوكينأ
وأراصبالامدقامامزاتسي«لوالاف«اهيلعدئازوأ؛ةرمريغرمامل

لئاوقلاىفل_سلستلابجوي«ىناثلاو«ىلاعتهتاذبثداوحلامايق
٠لاحملكلاو

ىراسبتعالانالف«ايرابتعالوبقلانوكينأوهو:ىناثلاامأو

مهدنعتايرابتعالانأةرورض«ىتوبثلارماللةاعنوكينألحلصيال



لا

.نماضيأدسافهلرصبلارهوبجلوبقلهدأوهو«مادعالاليبقنم
جورخوأ«ثداوحللالثاممىلاعتهنوكامابجويهنأامهدحأ«نيهجو

ىفهكراشياضيأساوحلانمهريغنوكيف«هيلععبطامعرمصبلارهوج
رمدقرهاوظلابلالدتسالاو؛مكحترصبلابصيصختلاو؛ىنعملاكلذ

٠هليوأت

«هتداعمويلاكلذىفهناحيسهللاقرخبنأفدعبالهنأب«لوقلاو

داسفلارهاظ«؛اهعبطنمهيلعىهامعمهارتفراصبالاىفةوققلخيف

لدبتتنأب«مويلاكلذىفهتداعقرخ«اريبكاولعكاذنعىلاعتىلعلو
هنالطبنابدقاماذه«تايكرملاليبقنمنوكتفةيلعلاهتاذهاشاحمث

وههامعم+رصعلارهوجللوبقلاكلذناكولهنأامهيناثو«لقعينل

تاذلابامزالالهجهبليقدقو؛ايندلاىفهارينأهلحصا«هعبطنمهيلع

عمريدقتلكىلعهنالطبروهظل؛اضيأروكذملالوقلادريالوريغتيال

لوقلاىلاليبسالو«هتالامتحاميمجبزاوجلالطباذاو«فاصنالا

بارطضافةلمجلابو«ىلاعتههيزنتلىشتقملاعانتمالانيعتبوجولاب
ىفقحلاهجوةباصامدعىلععطاقليلد؛ةيؤرلاىفةرعاشالالاوخقأ

امتبثيىتحبارطضالااذهانلنيبتلقناف«هناحيسءىرابلاهيزنت

٠«ناييلاانيلعتلق«تيعدا

هبرىأر«ملسوليلعهللاىلص»ادمحمنا«ىرعشالالاق

مطقناىتحاهرركيو«كلذبهآر«دمحألاقو«هسأرىنيعو«هرصبب

٠ةيؤرللاديكأتهسفن

نمرهظأ«ىلاعتهللانأ«ديعسنبلهسنع؛ىزارلاركبوبأ



 )8

لاقو+«روثرخنمرادقملكو«مهردلاردقارونباجحفلأنيعبس

٠ءايبنالارئاسنيبنمةيؤرلابمالسلاهيلعادمحمهللاصخ:موق

؛اقعصرخاذلو«هبرىأر«مالسلاهيلعىسومنأ:ىنإلقابلالاقو

؛هلرهظ:لبجللهبرىلجتىنعمو«اكدراصاذلو«هآرلبجلانأو

.ليئداذهو«تاملكلذالولو«ىلجتىتحلبجلابهاغش«مهضعبلاقو

*مهبراوأرلبجلاومالسلاامهيلعىسوموادمحمنأ

لاق«برقلاىفدازىأ«هيرنمىلدتفىندهنا:ىزارلالاق

٠هيلاىلدتفدمحمنمكلذنعىلاعتبرلاىند«ىدرواملاو«ىكم

ةصاخاهنامهنمريثكلاقوايندلاىفاذهو«هلثمىشاقنلالاقو

ىفامهعانتمابمهنمقيرفلاقو«عقتملو«ايندلاىفةزئاجو«رخآلاب
ىفةيؤرلابءاقللامهضعبرسفو«رمامكاقلطماهعانتمابمهضعبو؛ايندل
اقافنمهبقعاف»ىلاعتهلوقل«هنوربنوقفانملاورافكلافهيلعو«ةرخالا

لظيالو؛نينمؤملابايصيصختنيأف؛«هنوقليمويىلامهبولقىف

مظعآودشأبارطضانيأو؛ادجاهحبقلةئجرملانمنيمدقالاتاياكحب
سبللالازلو«مهلاريخناكلملعلاىلعةيؤرلااوطحولو«اذهنم

؛ليوأتلاىفلجمتلاباكتراو؛هيبشتلاوميسجتلالطبوىنعملاماقتساو

ىفانحاورأناف«مهلملسأناكلىلاعتهكاردانعزجعلاباوفرتعاولو

هلثمكسيلنمتاذبفيكف«ةتبلااهكارداىفانلعمطمالانداسجأىف
امنا؛ةمالسلاف«تانيبلاتايالابالاهتفرعمىلاليبسالذا؟ءىش

ردصاممهللارفغتسنو«ىلاعتهقحىفقيليالامبضوخلاكرتىفىهامنا

٠باوصريغىفانم
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تايوبنلاىفعبارلاملعملا'

تايوبنلاصوصخىف:لوألا:ةمتاخودصارمهيفواهبقلعتيامو

٠دصاقمهيفو

امأ«لوسرلاوةلاسرلاوىبنلاوةوبنلاىنعمىف:لوألادصقملا

نمذوخأملوألاف«زومهمريغو«زومهم«نيهجوىلعف:ةغللاىفةوبنلا

ًابنمىأ؛الوعفمىنعمباليعفنوكينألمتحيو«ربخلاوهوأبنلا

؛هيلعهللاقلطأامبًابنموهىأ«لوعفموألعافىنعمبوأ بويغلاب

نمذوخأم؛ىناشلاو«افيفختنيهجولانيذهىفةزمهلاكرتحصيو

عفترااذاءىشلاابينلاقيضرألانمعفترااموهو«نونلاحتفبةوبنلا

«ىحولابهصاصتخابرشبلاروطىلععفترمىبنلانأاذهىلعىنعملاف

هيلاراصامك«ىبنلةيتاذةفصةوبنلاتسيلو«ىلاعتهللاباطخو

اهنأ:اولاقثيح«ةفسالفلاهيلاراصامكةبستكمالو:ةيماركنا

ةميركلاقالخالابىلختلاو«ةميمقلاقالخالانعىلختلاىلاعجرت
بلقلاةآرمءافص«ىهةلاحىلاريصينأىلا«ةضايرلاب«ةديمحلا

٠هريغهكاردالىهتنيالاملىهتنيثيحب؛هثالجو

ةوبنلاو«ةوبنهيمسنالنكل«ىنعملااذهباستكابلوقننحنو
نمىحوعامسبهصاصتخاو«هذيبعنمادبعهللاءافطصا+اندنع

.ىنعملااذهباهباستكامدعىفكشالو©+هنودوأكلمةطساوبهلل
فالخباذافالخلاسيلف«همدعوباستكالاىفمهعمفلتختملف

امناو«دحاوءىشىلعىفنلاوتابثالاىرينأهطرشنمذا«ىونعم

(؟جنيدلاملاعم2م)
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نحناذامل؛مساةوبنلانأىنعمب:ةيمستلاىلاعجارفالتخاوه

نومسيالمهو«باستكالابلوقنالاذلف«ةوينلابهوفصوامهيمسنال

نوفانمهلب«باستكالامدعبنولوقيالاذلف«ةوينلامسابانفضوام
دوجومكلذنأو؛ةقيقحهلكلملاةيطاخمنمىبنلاىفهلوقنىذلاهجولل

؛جراخلاىفاهلدوجوالىبنلاباطخلةروصلانأنومعزيو«جراخلاىف

؛انمدحاومونلاىفهاريىذلاوأ:لاق«لايخلالاعفأنمىهامناو

؛جراخلاىفصاخشالاكلتلدوجوال؛هبطاختوهثدحتصاخشأنم

ىفانمدحاولثدحيامةظقيلاىفىينللثدحيفليختءىشىهامناو

تملعاذاف«بيذكتورفكهنأب«لاكشاالو«هيلااوبهذاماذه«موننا

صتخملاف«هيل“ىحوأامغيلبتبرمأنأ«اضيألوسرىبنلانأملعافكلذ

ىبنلانمصخأاذالوسرلاف«ىبنطقفلوالابو«لؤسرىناثلاولوألاب

؛ليقونورثكالاوانباحصأهيلعو؛سكعريغنمىبنلوسرلكف اقلطم

ناسممتجيف(هجونمصوصخومومعامهنيبليقو«ىنعمبانمه

ملو؛رشبلانمهيلاىحوأنميفىبنلادرفنيو«رشبلانملوسرلاىف

ىلاثعبو؛ةككالملانمهيلاىحوأنميفلوسرلادرفنيو«غيلبتلابرمؤي

؛عئاربثلاوبتكلاباحصأمهلسرلانأو«نانيابتمامهنأليقامو«هريغ

مهيلاىحويمهنأعم«مهريغىلعلزنملابنومكحينيذلامهنويبنلاو

هيففصودقهناف«نآرقلاىفامممثاليالذا«داسفلارهاظوهف

لاقاذكو؛لوسرلاوىبنلاب«ملسوهيلعهللاىلصادمحمانديس»
ةالصلاميمجلاىلع؛كيعامساوىسومنملكىفىلاعتوهناحبس
*«ايبينالوسرناكو»مالسلاو
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«ىناثلادصقملا»

ةلاسرلانأىلانورثكالاوانباح_صأبهذ:ةلاسرلامكحىف

؛(.هتخنمهافطصانمىلع؛لجوزعانالوماهبلضفت«ةنكمم

7حلصالاوحالصلاةاعارم.بوجو2مهلصأىلعالقعةلزتعملااهتبجوأو

ىلع+نييهذملاداسفىفخيالو«القعةمهاربلااهتعنملقعللديكأتاهنأو

ةاعارمبوجوو«حيبقتلاونيسحتلالصأنالطبنمىضمامققحنم
ثحابمانهاهو«نيهاربل!وةلدالاةرثكبليوطتلاىلاانلةجاحالف؛رمام

٠حرشلاىفاهبانحمسدوجولاةزيزعةفيرش

ءلسسرلانممدآىوسسامراكناىلعةمهاربلاتتفتا:هيبنت

مهنأل:ةمهارباومسمهناليقدقف؛ميهارباىو«هيفاوفلتخاو

مهنأ:ليقو«حيحصبسيلو6مالسلاهيلعميهاريابالانوقدصيال

:ليقو«نوخرؤملاهركذايمفسوجملانمناكلجرمهربىلعنوبوسنم
تدحجةقرف«قرفثالث:ليقو«مهربباحصأدنهلانمعمجمهنأل

:نولوقيةقرفو6هدحومدآةوديثي:نولوقيةقرفومالصألسرلا

٠هدحوميهارباةوينب



١'©_

«تلاثلادصقملا»

مهثعبنأ«اهنماهبقلعتيامو؛لسرلاةثعبةدئافىف

ريغبقحلاىلالوقعلامهبدشريل«نيدحاجلاراذعأمهبعطقين

؛مهالول«اهيلالوقعلاىدتهتالىتلاراظنالاقئاقدىلااهونطفيلو«بعت

نماهبقلعتيامو«ةحابالاوىهنلاورمالانمهياطخهللانعاوغليسو

كنتلعناموأطرشوأبيسهنآب«رمأىلعمكحلاوهو«عضوناباطخ
هنآب؛الثمتقولالوخدىلععرشلامكح؛ببسلاف«ةروكذملاءايشالا

حاكنلاعنملببساهنأي:ةأرملاةدعو«اهيرمالاو«ةالصلابوجولبيس

منح:وهوطرشلاو«عيبلاىففرصتلاةحايالبيسهنآي:عيبلاداقعناو

مكحوهو:عئاملاو«ةالصلاءادأىفطرشاهنأب«ةراهطلاىلععرشنا

وأ©ةبجوزلابعاتمتسالانمعنامهنآأب«ضيحلادوجوىلععرشلا

ىفكلذملعامكةاكزلابوجونمعنامهنأب«نيدلادوجووأةيرسلا

؛ديعولاودعولانمعرشلاهنيبامىلوتهباطختحتلخديو«هلحم

فوخامو؛ةرخالالاوحأنمهعرشامو«همدعولاثتمالاىلعنيبترملا

ماكحالابقلعتاهلرومالاهذهلكذا«ةيضاملاممالالاوحأنمهب

ذا«عضولاباطخو«حابملاك؛ةيصعمالوةعاطبسيلامو«ةيفيلكتلا

ةثعبلةفيرشةمجدئاوفانهاهو«عرشلالايقنمالافرعيالكلذلك

٠حرشلاىفاهانركذ«لسرلا



ل©!

«عبارلادصقملا»

ةللادلاتازجعملالسرلاديياتبهناحميسسهللالضفت

ىوعدلنراقملا«ةداعالقراخلاهناحبسهللالعق:ىهو«مهقدصىلع

هتضراعمىغعبينمزجعي«بذكمريغ؛هعوقولبقهبىدحتم«ةلاسرلا
؛هلالعفنوكيالاممهللالعف+انلوقبزرتحاف«هلثمبنايتالانع

«ملسوهيلعهللاىلص»هتازجعمىفلخدو«ةزجعمنوكيالف«ةفصلاك

سيلهنأل؛هلىئاجهفهالتاذا«هريغنودهلةزجعمىهف؛نآرقلاةوالت

؛هبةثداحلاةردقلاقلعتتالاماضيأآلعفلاىفلخدو؛كلملانمهلذختب

صخو«كلذريغو«رجشلاورجحلادايقناوماعطلاريثكتوىتوملاءايحاك
ةردقلاهبقلعتتالام«ىناثلاعونلانمناكامب«ةزجعملامهضعب
ةزجعمنوكتفهيلعو؛ةوالتلاك«هبقلعتتاموهو:لوألاال«ةثداحلا

«ملسوهيلعهللاىلص»ىبنلاعالطاو«صوصخملاهمظنىفنآرقلا

نمالو؛هلعفنموهسيلنيرمالاالكو؛٠سانلارئاسنودكلذىلع

؛لعفاامدعبىبنلاىدحتيدق:ليقناف«رهظأ«ىناثلااذهو«هبسك

«لتقوأبرضبقلخلاةياذانمىبرىنمصعدق»مالسلاهيلعلاقامك

٠ةيآلا«اعيمجىنودكيف»«مالسلاهيلع»:حونلاقامكو

؛ةزجعملاوه«رهظامقفوىلع؛كلذبهرابخاوهملعنأ:باوجلاف
موقياموألعفةزجعملا:لاقومهضعبدازكلذلو«هلهقلخهللالعفوهو
قداصلاهيفىوتسيهناف؛داتعملانمقراخلابزرتحاو«لعفلاماقم

نمماسجالاضعبىفدجويامو«هوحنورحسلاداتعملانمو؛بذاكلاو
نأاهيفدبالةزجعملاناف+سيطانغملارجحبديدحلابذجكصاوخلا

نألجألو«روذنلاوأةرثكلاىفةداتعملاليحلاعيمجنعاهعوقوىرعي
٠ءىشىلعلديالداتعملانمردانلاعونلااذه
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هيلالصوتامءالقعلاناهذآىفرقتسادق:ةمهاربلاتلاقو

؛فيفخلابليقثلارجحل«ليحلاعاونأوتامسلكلاك«مولعلانم«ءامكحلا

رجحمكحفرعيملنمنأىتح؛بئاجعتادوجوملاراربأىفرهتشادقو

ىضقو؛هتيؤرلوأكلذنمبجعتو؛«هآرفديدحلابذجىفسيطانغملا

ملعىلعملطاةوبنلاىعدمنأمكنمؤيىذلاامف«تاداعلافلاخيهنأب
فرعيالنملهبىتآاذاام؛تادوجوملارارسأنمهلرهظو«مولعلانم

٠اقراخهدع؟كلذ

؛ةزجعملاليبقنمانملعاذا«قراخلابلدتستامناانأ«باوجلاو
ةمكألاءارباو؛ةيحىمعلابلقو©ىتوملاءايحانأاعطقملعننحنو
لصوتياممالو«ليحلاتحتلخدياممسيل«ةاناعمريغنعصربألاو
نيقيلاو«ملعلاديفتنئارقءىشبنرتقتدقو«مولعلاهذهىفصوغبهيلا
هكاببتأهتداعهللادرطدقو«هومتركذاملييقنمسيلهبىتأامنأبي

؛مولعلاهذهبابرأنعمهدعببمهولامهنععطقينأب«هئايفصأو
ءةرحسلاةطلاخمهيفمهوتيالثيحب«ديعببعشىلاجرخيصخشف
لاق؛بتكلاملعتو؛مولعلابابرالةطلاخملانمهعنميايمآهقلخيرخآو
قدصلانئارقو ةيآلا«باتكنمهلبقنماواتقتنكامو»ىلاعتهللا

نعنوثحابلاءايبناللنوطلاخملاو«سبللاعفرياممقراخلابنرتتمل
ليخي!ممهلاوحأنمنودجيمهاوعدلاطباىفنوكاشلاو«مهلاوحأ

راكناىفوداثعىفمهنأيحوبلاىلااوهتنيىتح؛كلذىلامهتيسن

كرهحبامةدسحلاوءادعألاسوفنفنأعماذه«مهدحجومهتوبن

ةبسنصخشلنوكينأليحتةداعلاو«شيتفتلاوثحبلاىلاىعاودلا

ةزجعملانيبقرفلافرعناذهبو«هبغرفيوملعيوالا«هوركذامىلا
؛ةزجعملافالخب«هبطيترمىداعببسهلرحسلانأوهو+رحسلاو

ببسبطايترالادرطمةداعللقراخرمأهنأب:رحسلاهفرعنبأفرعاذهبو

ٍءهبصاخ
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:ىهامناهتبارغو؛ةداعللقراخريغهنأ«ىفارقلامعزو«لاق

هلوقبزرتحاو«ديعبءايميكلاةعنصك«سانلارثكألهبابسأليجب
ةلاسرلاريغىوعدبوأىوعدنودبعقوامم؛ةلاسرلاىوعدلنراقم

ىهةيالولاو«منملاحيحصلاو«اهزاوجبلوقلاىلعةيالولاىوعدك
؛حرشلاىفاهتركذهوجونمةماركلاوةزجعملانيبقرفلاو«ةماركلا

ىلعقراخلاروهظةماركلانأوهف«رحسلانيبوةماركلانيبامأو

ىلعرهظيامناهيفقراخلاناف«رحسلافالخب«حالصلارهاظدبعدب

قراخروهظنعةرابعاهنأبةماركلامهضعبدجو«قاسفلاوةرفكلاىديأ
جرخف؛لاملاىفالولاحلاىفالىبنيسيل«حالصلارهاطدبعديىلع
ىلعقراخلاقلخ«وهوجاردتسالاورحسلا«هرخآىلاديىلعهلوقب

هلوقبو؛نيلضملانيلاضلاوةلهجلاونوعرفولاجدلاك«ءايقشالادي

٠لآملاىفال:هلوقبو«ةزجعملاىبنبسيل

لبقىبنهثعبىلعةلادلاتامالعلانعةرابعوهو:صاهرالا

لبق«هببىدحتم:هلوقبو؛حرشلاىفهتركذمالكانهاهو«هثعب

صاهرالاكديدحتنودبعقوامماذكواذكىقدصةيآ:لوقينأب«هعوقو

؛ةضراعملابلط:وهىدحتلاو«هدوجودعبنكل«هبىدحتوأ«هوحنو

ىلعلديامريخأتزاوجنأامك«هتومنعةزجعملاريخأتعنمحيحصلاو
ما_كحأبملعلا:ىهوةثعبلاةدئافهعمعيضيدق«ةافولاىلاةلاسرلا

قطنينأىقدصةيآ:لاقاذاامم«بذكمريغهلوقبو«هناحبتسهللا

حدقلاىفهئايحابىدحتملاتيمابيذكتىفو«هييذكتبتقطنفىديهلل
؛بيذكتفحدقلامدعمهضعبراتخاو؛انموق.ضعبا«نالوقهمدعو

درجم:هبىدحتملاامنإو؛اهقيدمتبىدحتلامدعلاههبشو«ديلا
0عقودقو«قطنلا



“0

«سماخشلادصقلملا»

ةزجمللاةلالدىف

ةلمجنمنوكينأحلميال«ةزجعملاةلالدنأملعأ
لبقةيعمسلاةلدالاةحصتشبنأليحتسمذا«ةيعمسلاةلدالا
:لوالا؛لاوقأةثالثىلعاهتلالدهجوىففلثخامث«ةزجمملاةلالدتوبث
صخشلاىوعدقفوىلعقراخلااذهلىلاعتهللاقلخنأل؛ةيلقعاهنأ
ىلاعتهتداراىلعلدبكاذبهصيصختو(هتضراعمنعزجعلاعمهيدحتو

لحملاو«نيعملاتقولابالثمضايبلاكلعفلاصاصتخالدبيامكهقيدصت

ىفقيدصتلااولعجدقفةلمجلابو«ةرورضلابكلذىلاعتهتداراىلعنيعملا

ىرعيزاوجعم«صوصخملاهجولاىلععقاولاقراخللةفصلوقلااذه
ةفصتراصف©ةزجعملاطرشمادعناب4قيدصتلاةفصنعقراخلاكلذ
٠ةثداحلالاعفالاتافصركاسكثداحلاوقراخللقيدصتلا

؛زئاجلااهضيقتنعالدب«ةفصبثداحلافاصتانأ:تملعدقو

نأررقتامل؛كلذبىلاعتىرابلاوهو:لعافلاةداراىلعالقعلدي

؛هيواسيزئاجنعالدب«عوقولابازرئاجناصصخيالةلعلاوةعيبطلا
:اولاق؛اهيناعمىلععضولابظافلالاةلالدكةيعضواهتلالدنأ:يناثلا

صخشلاقولامك«مضاوتلاىلعلديحيرصبفرعتدقةعضاوملانأل

هعضواملعفف؛كبلطىفىدصق«كلذبملعافاذكتلعفنا:رخآل

هعضوامبسحىلع«هيلطمهفيةعضاوم"لاهنمتعقونمناف«هيلع

نملعفبو«نيعضاوتملادبحأنمحيرصبةعضاوملافرعتدقو؛هيلع
سلجمبلفحمىفصخشلاقاذاف«همالكعمسينأريغنم:ىناثلا

قرخينأىتبأو.مكيلاكلمالوسرانأ«عيمجبهسلجمرزأتدقو«كلم

كلملااهيأ:لاقمث(هنمممسموكلملانمىأرمبتوهو«هتداعككلملا

ىلاهبابجأف؛دعقاو«مقو؛كتداعقرخافكلذىفاقداصتنكنإ
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هتداعقرخنأىلع«ةعضاولملابحيرصتلاكضكلذناك«دوعقلاومايقلا

نيلوقلانيذهنأةعامجمالكرهاظو«هلاسراىلعلدي«هدوعقوهمايقب

اهنوكريرقتىففلتخاامناو«ةيلقعةلالدلانأوهودحاوىلاناعجري

٠بيرقليقامكهيفرمألاوةيلقع

لجخىلعلاوحالانئارقةلالدك«ةيداعاهتلالدنأ:ثلاثلا

ىلاعتهللاقلخناف:اولاق؛فئاخلافوخو؛لجاولالجوو«لجاخلا

؛ةرورضلابهقدصىلعهتداعلدت«ضورفملاهجولااذهىلعقراخلااذهل

ىلعامأ«نيبذاكلاىديأىلعةزجعملارودصالقعليحتسينيلوألاىلعف
دجويالودجوينأب«ىلقعلاليلدلاضيقننمهيلعمزلياملفلوالا
الهجهمزلتساىذلاملعلاريصبو(ةهبشليلدلاكلذريصيف؛هلولدم

:ىناثلاىلعامأو«هتلاحتساىفءافخالو؛قئاقحلابلقكلذو+ايكرم

مكحنأل«ىلاعتهربخىف؛فلخلانمهيلعمزلياملفءةعضاوملاوهو

ىأعفقوتياذعناكاملمث«حيرصلامالكلامكحلعفلاىفةعضاوللا

هيلعةلاحتساهئايبىفاوركذ«ىلاعتهللاىلعبذكلاةلاحتساةفرعم

نوكيف«هيلعىهامىلعاهلكءايثالابملاعىلاعتهللانأ:اهدحأ«اهجوأ

ءىشلانعربخلا:وهو«بذكلاهيلعلاحتساف«كلذقفوىلعهرابخا

:اهيناكلاحمىهاتتيالامهملعمعزمقحىفكلذو«هيلعوهامفالخب

؛هملعقفوىلعربخينأهبملاعلانمحصيهناف؛هيلادرجتربخلكنأ

نأمعنميكلذو«زئاجبفصتيالنأبجول«ىلاعتهيلعبذكلاحصولف
هفاصتاتبثدق:اهثلاث«لاحموهوقدصلاوهىذلاهدضبفصتي

هللاىلعصقنلاو؛صقن:اهدضفلامكةفص«قدصلاولامكلابىلاعت

ةلالدهحوفموقلاهررقامنايباذه؛اقداصهنوكبجوفءلاحمىلاعت

هيلعتضرعاملانخيشنأريغ«اصنكلذىفاتباحمصألرآملوةزحجعملا

٠.هراشخاىسفنيفمعقوىذلا:وهو«لوالا'هجولارهظتساماقملأاذه



م©ماد

«سداسلادصقملا»

ثيحف«نئارقلابسحبةيداعةزجعملاةلالدنأانلوقنا

ليحتسيهناق«ةزجعملابىتآلاقدصباهنعىرورضلاملعلالصح
هناحبسرجيملو«الهجىرورضلاملعلابلقناالاو«ايذاكنوكينأ

نمبذاكلانيكمتمدعبالانآلاىلاايندلالوآنمهتداعىلاعتو

ىلعدمحلاهلوبيرقنعهتحيضفهوحنورحسبليخاذاو«تازجعملا
ةزحعملارهظتنأزاجأو؛مركلاولضفلاضحمبهوحنو؛كلذىفهتلماعم

(هقدصبملعذكتيحاهبلصحيالو«ةداعلاتقرخناول«بذاكلاديىلع

ملعلالوصحدنعالقعةداعللقرخانزيوجتو«املعلهجلاناكلالاو

قدصلا.نعالدببذكلاهقحىفعقاولاناكولهنأىنعمب«ققحملاقحىف
؛هقدصمانملعيفحدقيال«لاحمهنممزلاملهقحىفهعوقوانملعىذلاو

مدعرارمتسازوجناناىرتالآ«هعوقوءىشلازاوجنممزليالذا

ملاعقاوردقولهنأزاوجلاىنعمذا«هدوجوبةرورضانملععم«ملاعلا

«القعزوجيهنأكلذلصاحو«عوقولالمتحمهنأل«هتاذللاحمهنممزلي

الو؛نييذاكلاىديآىلعرهظتنأةيداعةزجعملاةلالدنأبلوقلاىلع

ىلاعتهنأالا«الهجبلقناالاو«الصاحذئنيحمهتوبنب.ملعلانوكي
طقةزجعملاهناحبسرهظيملف«رمالااذهىةداعلاقرخمدعب.لضفت

زريبنأدارأنملكحضفيني؛هتداعهناحبسىرجألب«بذاكديىلع

نمءارقتسالابملعاميفاذه«اهلهأنمسيلوهو«ةوبنلابصنمب

هذ-ه*هناحبسهللاانافكدقفلبقتسملاىفامأو«ىشماميفىلاعتهتداع

ماسوهيلعهللاىلصادمحمىبنلانأب«ىعطقلاملعلالوصحبةنؤلملا
الاهنملبقيالفةوبنلابصنمهدعبىعدانملكف«نييبنلامتاخ
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رهظيىذلاقراخلاىلاالوهلوقىلاتفلتيالو«فيسلاومالسالا

لاعفألقلاخهناحبسهللانآأببلوقينمةلزتعملامزلادقو؛هيديىلع

ىهو؛ىرخأةهجنم«نيبذاكلاىديأىلعةزجعملارودصزاوج؛دابعلا
هقحىفنيعتيالو؛ءاشينملضيهللانأمكبهذمنم:اولاقنأ

كلذنمدارملانوكيو«ةوبنللنيعدملاىوعدفقوىلعتاداعلاقراوخ

٠تالالضلاراهظا

اوباجأف؛ةزجعملاةلالدهجوىفنيلوالانيلوقلابنولئاقلاامأف

هئاحبسءىرابللزوجيمعن:اولاقفلوالاىلعامأ؛نيهجولاىضتقمىلع
داوسلاقلخزوجيامك«اهعمكلذةلاحتسالةزجعملابالنكل«لالضالا

؛لاحمنيضيقنلاىفةيعملآو؛هيفضايبلادوجوعمالنكلو؛نيعملحمىف
كاذوالهجهنعلصاحلاملعللو«ةهبشليلدللبلقليلدلابلالضالاو
.لاسم

اذاو«لوقعلاىفقلخلابالنكالضينأزوجيف:ىناثلاىلعامأو
حصيالف«قيدصتلاىلعصانمالكبحيرصتلاةلزنملزنتةزجعملاتناك

٠ةعضاوملامكحبناكناو«قيدصتلاىلعلديامبلالضالا

اضيأباوجلارمأفةيداعةلالدلانأوهو:ثلاثلالوقلاامأو

اذاف؛ةزجعملاكلتىلعانلملعلالوصحىبنلاقدصةيآنأوهو؛لهس
ضيقنلالمتحيالملعلانأل؛قدصلامدعلامتحاهعمىفتنالصح

؛هقدصانقيتىذاقحملابذك؛القعانزيوجتو؛الهجبلقنالاو«هجوب

مقوولنأهقحىفبذكلازاوجىنعمنأل«هقدصبملعلاىفحدقيالو
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لامتحاهانعمنأال«لاحمهنم'مزليملهقحفمقاولاقدصلانعالدب

عم«ايرورضاملعءايشأعوقوملعتاماريثكو«هقحىفبذكلاعوقو
كشالهنئاف«اندوجوبانملعككلذو«عقاولاكلذضيقنالقعانزيوجت

دجوملوانمدعرمتساولهنآىنعمب؛انمدعزوجنانكناو«لقاعهيف

انملعلادحلوصحلالمتحمانمدعنأىنعمبال؛لاحمهممزليالصأ

«اندوجوب
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«عباسلادصقملا»

مالسلامهيلعلسرلاقيدصتبوجوىف

ةلالدب«مالسلاوةالصلامهيلعلسسرلاقدصملعاذا

ذا«هناحيسهللانعهباوتأاملكىفمهقيدصتبجو«ةزجعملا

ءادتفالابنورومأمانأل«اعرشىماعملاو«القعبذكلامهنمليحتسي

رمأيالهللانالق»اهبنيرومأمانكلةيصعملامهيلعتزاجولف+مهب
هجولاىلع؛حابملاومهنمهوركملاعوقومدعفرعتاذهبو«ءاشحفلاب

مالسلامهيلعءايبتالاةمصعنأ:كلذنايبو«مهريغنمعقيىذلا

ريثكوةرعاشالارثكأبهذف«اهلبقمهمكحامأ«اهدعبوأ«ةوبنلالبقاما

رودصةثعبلالبقءايبنالاىلعالقععنتميالمهنأىلا«ةلزتعملانم

لكىلعةريبكلانممهتمصعىلاانباحصأبهذو«اقلطممهنمةيصعملا

ةرعاشالاضعببهذو«؛ةوبنلادعباهيلعنورقيالو«رثاغصلانودلاح

دعبنوكتامنأىصاعملاناف:لاق«اقلطممهتمةيصعملاعانتماىلا

لاقو؛عرشلانمالاةيصعملعفلانوكملعيالذا«عرشلاريرقت

دعبعمسلالدنكل؛لعفلتلاجمالذاعمسلاباهنمعاتتمالا:مهضعب
ىلاةضفارلابهذو«ةشعبلالبقنيموصعماوناكمهنأىلعهدورو

عو-3ةوعانتماىفةلزتعملارثكأمهقفاوو«القعمهيلعهلككلذعانتما

رودصنأل؛ىلقعلاحيبقتلانيقيرفلادمتعمو«ةثعبلالبقمهنمرئابكلا

وهومهعابتانععابطلارفنيو«سوفنلاىفمهرقحياممهنمةيصعملا
دعبامأو«القعاحيبقنوكيف«لسرلاةثعب«؛ةمكحلاهيضتقتامفالخ

ةزجعملانأل؛ماكحالاىفبذكلادمعتنممهتمصعىلععامجالاف؛ةوبنلا

بذكلادمعتزاجولف؛هناحبسهللانعهنوغلبباميقمهقدصىلعتلد

مهنمبذكلارودصزاوجامأو«قدصلاىلعةزجعملاةلالدتلطبلمهيلع
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ةلالدةضقانمنمهيفاملنورثكالاهعنمف«انايسنوأاطلغماكحالاىف

مهقدصىلعتلدامناةزجعملا:لاقومهضعبهزوجو«ةعطاقلاةزجعملا

٠اداقتعاوادصقمهنمردصياميف

(ضعبدنعنكل«اطلغوأاوهسهعانتماىففالخال:مهضعبلاقو

دنعو+«ىدبعقدص»:ىلاعتهللالوقماقمةمئاقلاةزجعملاليلدي

؛ةيلعفلاوةيلوقلاىصاعملانمركذامريغامأو عرشلاليلدب ضعب
ضعبلافالخ«ةسخلارئاغصلاورئابكلادمعتنممهتمصعىلععامجالاف

؛هعانتماىلعاوقفتاليقف«اطلغوأانايسنكلذنايتاامأو«جراوخلا

امأوءاضيألقعلاليلدبوهبليقو«عامجالاوهو؛عمسلاليئدبليقف

؛نولقألااهنمو«اوهسوادمعنورثكالااهزوجف«اهيفةسخالىتلارئاغصلا

هنأنمةعامجهيلااويهذاملو؛رئاغصلاىفسانلافالتخال:اولاقو

ىفمهعابتابانرمأىلاعتهللانألو؛ايغصهبهللاىمعياميفسيل
انكلةيصعملامهنمتزاجولف+مهبءادتقالابجيف«لاعفالاولاوقالا

٠اهيفمهعابتابنيرومأم

قحلاف«مهنمهوركملاعوقوزاوجمدعفرعت:انلقامكاذهبو
حابملاعوقوسيلو«ةحابالاوبدنلاوبوجولانيبةرئادمهلاعفأنأ

مهتفرعممظعلمهتاف؛مهريغنمهعوقوك؛ةوهشلاىضتقمبسحبمهنم
ردصيال؛مهريغهيلععلطيملامىلعمهعالطاو«هنممهفوخوناكهللاب
اما؛مهدصقلةبرقوةعاطمهقحىفريصبهجوىلعالا«حابملامهنم
مهتاماقمبقيلياممكلذوحنو«ىلاعتهللاةعاطىلعهبىوقتلاوأهعيرشت
هنمفوخلاىفاوملبىلاعتهللاءايلوأنمةبقارملالهآناكاذاو«ةعيفرلا
ىفنوكسوأةكرحمهنمردصتنأمهعنمامةفرعملاخوسرب«ىلاعت

٠نيعمجأمهيلعامالسوةالصهلسروهكايبنأبفيكف(«ىلاعتهاضرريغ



ا

ميهارباك«نيتمأىلانيتعيرشبنيلوسرهللاثعبينأزوجي:هيبنت
فلتخيةعيرشبالوسروأ«نوراهوىسومكةمأىلاةعيرشبو«طولو

نأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلعفيقثطرشك؛لئابقلامكحاهيف
لدنجلاةمودلهأىلعطرشكو«مهاوسهاعرينمىلعاهيداومرحي

؛مويلادعباربصشيرقلتقتالهلوقو«لعبلانمةيحاضالطرشنيح
ضعبكفانصالاوأ«امهريغونيمرحلاكنكامالامكحكوأ

هبثعبليقف؛طخلابالوسرثعبينأو«نارمحلاونادوسلاماكحأ

فسسوينعىكحامكعاوصلابو؛ءايبنالأضعبك+ايؤرلابوأ«ايبن
ماهلالابوأ؛مالسلاهيلعىسومكةطساوريغبميلكتلاوأ«مالسلاهيلع

؛ىرورضملعبوأ؛تارشحلاوأ«ريطلاقطنموأ«ةسارفلابوأ«رضخلاك
ءازجو؛ءالقعلانموأ«مهنمءالقعلاريغىلاالوسروأ«ىباستكاوأ

؛لقعلافيلكتلاطرشنال«ةفلكمنكتملاهنالايندلاىفءالقعلاريغ

اهيأاي»:ةلمنلالوقكاهحلاصمباهيلاهللالسرينكل«اهيفمدعدقو
ىبوألابجاي»ىلاعتهلوقكهتدابعبوأةيآلا«مكنكاسماولخدالمتلا
؛اهريغوةيآلا«ضرالاىفاموتاومسلاىفامدجسيهللو»ةيآلا«هعم

«ريطلادقفتو»وحن«اهحلاصملوأاهبيدأتلابلطاما؛ايندلاىفاهتبوقعو
؛لخنلاودارجلاك«اهراغصلاهتسايسواهرايكلاهتعاطتلمأتاذاوةيآلا

مقوءاوس؛ايلقعازاوجهانركذامقدصكلرهظ«عاونالانمامهريغو

القعزوجيالو«اهمهلأىأ«لحنلاىلاكبرىحوأو»«عقيملوأ

؛لوسرلااهيتأينألبقةمالاوأ«غلبينألبقلوسرلاضبقينأاعرشالو

بيذكتبالوسرلسريالاذكو«لاحمهللاىلعوهوءدبلانمعونكلذنأل

٠ميكحلالامفأنمسيلوثبعاذهنأل«رخآ
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«ئماثلادصقملا»

ملسوهيلعهللاىلصدمحمانديسةلاسرتابثاىف

«ملسوهيلعهللاىلصدمحمانالوموانديس»ىعدادق

زجعلاعم«هاوعدقفوىلعقراخلارهظو«ةلاسرلاوةوبنلا

ىلصدمحمانالوموايينف«هللالوسروهفكلذكوهنملكو«هتضراعُمنعأ

٠هناحبسهللالوسرملسوهياعهللا

قفاو_-ه1لاهلقنيىذلا«رتاوتلابةمولعمىهف:ىرغسلاامأ

لوصأىفررقتامىلعةرورضىنيقيلاملعلاديفيرتاوتلاو«فلاخملاو
٠ةزجعملاةلالدهجوىففلسدقاميفىريكلاليلدامأو«هقفلا

مهودوهيلا6ملسوهيلعهللاىلصهتودنلنيركنملانمنأملعاو:

ةعيرشخسننمهتعيرشهتنمضتاملهقيدصتنمتعنتماةقرف:ناتقرف

هتاااحاقفاوكسمتو6َ؛لاحمخسنلانأاومعزو6مالسلاهيلعىسوم.

؛لقنلابهيفكسمتمهضعبو«ءدبلامزلتسيخسنلانأوهو«لقعلاب

تبسلاباوكسمت»:لاق«خسنتالهتعيرشنأىلعصنىسومنأوهو.
هللاىلصدمحمانديسةلاسرباورقأآ4ةيوسيعلابفرعت:هقرفو»دبأ

٠ةصاخبرعلاىلا:اولاقمهنكلو«ملسوهيلع

(هبتينعنأ:.هللاقينأ+ءدبلامخسنلالاحأنمىلعدرلاو

مكحلاعرشدنعهيلعىفخناكامةمكحلانمهلرهظهناحبسهللانأ
مزلتساولهناف«؛خسنلاىفكلذموزلملسنالف«هخسنكلذلو«لوألا

تقوفهحنمامقالطاو6تقوقفهقلطأامعتمبًهدايعلاعفأقفهفرصت
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ضرملاىلاةحصلانممهلقننمهلاعفأبمهيفهفرصتهمزلتسالءدبلا

ءتوملاىلاةايحلانموسكعلابو«رقفلاىلاىنغْتانمو«سكعلابو

منتميالنأمولعلانمو؟فيك؛لوالالديالف«ىناثلالديملاذاو

هنعهاهنيمثتقوىفءاودلالامعتساباضيرمميكحلارمآينأةمكحلا

لاتقلانعمهيهنةمكحلانمف؛لاحلاىفهحالصبهملعل«رخآتقوىف

؛ىلاعتلاقذا«مهترثكدنعمهيلعهياجياو«مهتلقلمالسالالوأىف

حالصلاةاعارمبلوقلاىلاانلزنتاذااذه««نيكرشملااولتقا»
مكحيوءاشيامهكلمىفلعفيهناحبسهللانآاندقتعمفالاو«حلصألاو

عمىدحتلاىوعدقفوىلعقراخلاعوقو:دوهيلللوقتمث«ديريام
ىعدمقدصىلعلدينأامااولخيال؛هيلعىدحتنمةضراعمنعزجعلا

؛ىسومقدصىلعةلالدموقتالنأمزا؛لديملناف«الوأةلاسرلا

؛اضيأىسيعو؛ملسوهيلعهللاىلصدمحمقيدصتبجولدناو
نأةاروشلاصنىفتبثدقذا؛اضيأمهعرشىفمزالوهفخسنلاامأو

ةبادلككللعاجىنا»:ةنيفسللانمجرخنيححونللاقىلأعتهللا

دقو«مدلاالخامبشعلارئاسكمكلكلذتقلطأو؛كتيرذلوكلالكام

هيلعمدآةعيرشنأاضيأاهيفو؛ةريثكءايشأةاروتلاىفكلذدعبمرح

بوقعيعرشنمناكدقو؛كلذاومرحدقو«تخألاحاكنزاوجمالسلا

تبسلاىفلمعلاناكدقوهومرحدقو؛نيتخالانيبعمجلامالسلاهيلع

ملو«مهمعزىلعىسومهمرحمث«احابممالسلاهياعىسومةعيرشلبق

دلعىسومنأىوعدامأو«هويجوأدقوابجاوناتخلانكي
؛ىدناوزلانبامهلهنقلامفءخسنتالهتعيرشنأمهيلادهعأمالسلا
؛لقنلااذه.بذكىفخيالو؛ايندللابلطهبشلاوقرفلاملعيناكدقو

(؟جنيدلاملاعم5م)



م١١

ىلصدمحمانيبنديالوىسيعدبىلعةزجعملاترهظاملاقحناكولذا

:لاقذا«هدعبدحأديىلعرهظتالورهظتملامك«ملسوهيلعهلل

جاجتحالاو«هركذبةنمزالاىلوأناكل«اقحناكولاضيأوىدعبىنبال»
؛مالسالاىلاملسوهيلعهللاىلصدمحمهيفمهاعدىذلانامزلاهب

مهبتكىفهتفصاوريغىتح«مهدهجهرونءافخاىفذكديحارغلابدقو

ىعاودلارفوتو«هيلعمهصرحةدشعمكلذبمهنمدحأجتحيملو«اهريغىفو

٠اقحادوجومناكولهلقنىلع

هقيدصتمهمزل؛برعلاىلالسرمهنأاوملساذاف:ةيوسيعلاامأو

ىلاثوعبمهنآو«ةفاكلاىلالوسرهنأربخأدقو«؛هبربخأامعيمجىف

لهأعيمجألوسرهنأىفهبيذكتمث«هتوبنبمهرارقاف«دوسالاورمحالا

٠لقاعلكىلعهضقانتىفخيال«ضرالا

دالوأمهو؛شيرقنمملسوهيلعهللاىلصدمحمثعب:هيبنت
.فانمدبعنبمشاهنبابلطملادبعنبهللادبعنبدمحموةنانكنمرظنلا

كلامنبرهفنببلاغنباىولنبابعكنبةرمنببالكنبىدقنب

رازننبرضمنبسايلانباةكردمنبةميزخنبةنانكنبرضنالنب

ىلعىلاىنوبسنأ»ملسوهيلعهللاىلصلاقدقو«نائدعنبدعمنبا
؛كلذقوفامىلاهتبسنىفاطخلادوجولاقوفىلاالىنعي««ناندع

:امهونيتببىفكلذتعمجدقو««نوبسانلابذك»هلوقل

هنآرقىبلقلاهاميظعتدهع
هبيئارغىللماكنيبمباتك

ةصالخماركىسفنرصمادب

هبيقاوعادجملاذذممهفلاىدم
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«(عساتلادصقملا»

ملسوهيلعللاىّلصدمحمانيبنتازجعميف

طاحيالتازجعمبملسوهيلعهللاىلصدمحمًانيبنىدحت
؛فالآةثالثىلامهيضعبو؛فلآىلامهضعياهاهنأدقو©اهب

اهبضعبفالآةرثعىلامهضعبو«رصحلانعزبجعلاىنامهضعبو

؛اهدعبترهظةيقيدصتاهضعبو«ةوبنلاىوعدلبقترهظةيصاهرا
«ءاغلبلاءامسأعرقيلزيملىذلاميظعلانآرقلا«اهمظعأواهلضفأو

ليبسىلعةضراعملابلطبكرحيو«هتايآمالسالانيدريغنيدلكليلضتب
؛ارثنوامظن«ةضراعملاءايوقالا.ةنطفلاىدقوتملانسللاةيمحزيجعتنا

نعتلقنالثيحب«اضرعوالوطةغالبلانونفنمنفلكىفنيضئاخنأ
نوعمسيمهوفيكف؛مهزيجعتاهيفضرفيملناوةملكعنمأ«مهتضراعم
لزنتمث«تايرتفمهلثمروسرشعباوتأف»:هلوقحيرصمهزيجعت

مهنجعيمجلازجعبحرصمث««هلثمنمةروسباوتاف»:لاقفمهعم

نجلاوسنالاتعمتجانثللق»:لاقفنيعمتجمونيقرتفممهسنأو

ضعبلمهضعبناكولوهلثمبنوتآيالنآرقلااذهلثمباوتأينأىلع
مهتداعنمو«اهيلعنولوبجملامهو«مهتفنأكرحتتملكلذعمو«اريهظ

ىفحدقي؛ضراعىندأدورودنعمهسفنأطبضاهعمنوكلامتيالمهنأ

؛ةغالبلاعوننموهامبفيكف«مهسفنأفتحكلذىفناكنإو«مهبصانم

؛نوميهيداولكيفاهيفمهناىتح«ابيبدمهيفبدتو«مهمالكىهىتلا

اما«هتمواقمنكمتالىهلالارمالانأباوسحأمهنأمهسرخأموقل|نكل

؛نيملكتمللنالوقامهو«ةفدصللوأ؛حصالارهوميقوطىفنسيلنأل

٠مهنمىحتسيملنمو



اله

ةفرخمبىتأوحضتفا(ةماميلاباذككىهنالارمالااذهلبدتناو

هريغلقننآرقلامهيلالقتمهنأولو«ةعاسلامايقىلااهنمكحاضتي
لبالك؛لوصولامدعبمهنعراذتعالانكمال«داجألقن«مالكلانم
اهودباهرعوو؛اهلهساهلكضرالاهرمآهراجشاوهفخصوهتلمحبتالتما

هتنمزأتلواطتدقو«اهسناواهنجاهرفاكواهنمؤماهرحبواهرباهرضحو

دعبلقاعبيرتسيالف«ةنسةكامةرنشعىتنثانماييرقةفصلاكلتىلع

عمماذهف«مالسلاهيلعهيبنهبقدصىلاعتهللادنعنمهنوكىفاذه

ةعيرشلامولعنساحموةهقيباطملابويغلابعوقولالبقرابخالانمهيفام

ريرحتو؛ةيورخالاوةيويندلاحلاصملانمهطبضىلعرشبلامىلعةلمتشملا

نيضاملاصصقدرسو«ةيعطقلانيهاربلابنيفئاخملاىلعدرلاو«ةلدالا

اذه«نيظعاولاظعوعيمجاهراحبىندأقزعتظعاومبسوفنلاةيكزتو

؛ملعىوذلةطلاخمهلتلصحالواباتكطقطخيملىمأىبنديىلعهلك
امو»ةرورضلابهلككلذملعو؛كلذنمءىشىندأليصحتاهبنكميامك

٠ةيآلا«باتكنمهلبقنماولتتتنك

؛تازجعموتايآملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنلنأكلذلصاحو

ملناو«هبءاجامةحصىلعلدتةيالانأ«امهنيبقرفلاو«ىمحتال
ىمظعلاهتزجعمو؛ىدحتلابكلذعمةطورشمةزجعملانأو«اهبدحتي
بلاغلامهيفأشنىذلاموقلانأل«نآرقناةفاكلاىلعاهبىدحتىتلا

بلغامسنجنمتناكف؛ةغالبلاو«ةحاصفلا«نامزلاكلذىفمهيلع
ىلعنوملسملاعمجأدقو+رذعللعطقأو؛زجعلافغليكلذو«مهيلع

لمتشاهناف؛هبىدحتىذلازجعملاهجولانييعتىفاوفلتخاو«زجعمهنأ

همظنو؛هبولسأ«هزاجعا؛ةلزتعملاضعبلاقف؛زاجعالانمهوجوىلع
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وهوكلذعومجم:موقلاقو«؛هتلازجو؛هتحاصف:موقلاقو«صاخلا

.راخخملا

هبو«مهرودقمىفناكناو«هتضراعمنعةفرصلام:موقلاقو

هلثمبقطنلاىلعردقتبرعلاتناك:ماظنلالاق ىرعشالاكماظنلالاق
:ليقو«ةردقلاكلتاوملسآ اوبلسأثعباملف«مالسلاهيلعهثعبلبق

هتقفاومب:ليقو«اضعباهضعبقيدصتو«هتايآىفهتضقانممدعب
ىدحتمالسلاهيلعناكهنأل؛مدقتامراتخملاناكامناو«لوقعلااياضقل
بولسالاوةلازجلاامهو+نيرمالاىلعةلمتشمىهو«هلثمةروسب

؛نيرمالاىلعلمتشملابنايتالادنعاهلثمبنايتالاققحتيامناو«صاخلا
؛اهلثيبةضراعملاىلاىعدوةغيلبةديصقدرجاذاغيلبلارعاشلانإف

اضراعمكلذبىتآلانكيمل«غيلبلسرمرثنبوأ«ةئيلبةبطخبضروعف
نكيملهتلازجوهقحاصفنعايراعهرعشنزولثمبرعاشىتأولو؛اهل

ةكحضمىأ؛هتفرخمبهلباذكلاةمابسمةضراعمريظنوهو«هلاضراعم
؛ليفلا!هكاردأاموليلاامليفلا»«ليفلاةروسبعمسامدنعهلوقك

دقو٠«ليلقلانبرقلخىفكلذناوءليوطموطرخوليموبنذهل

لقنلناكولهنآب؛فرصلابهزاجعانأب«لوقلافعضىلعهيبنتلاقبس
هبهزاجعاناكولفاضيأو«هلقنىلعىعاودلانمقتتاممهنافدجول

الو؟فيك؛زاجعاروهظلبستأةحاصفلابتارمىندآىفهنوكناكل

٠ةغالبلابتارمىلعآىفهنأىففالخ

ءهلوطىلعهيفضقانتلامدعبهتلمجىفهزاجعا؛لاقنمامأو..
هنأىلعليلدمظعأنمهركذامهناف«ةهبشالف«اضعبهضعبقيدصتو



ب+

نملطابلاهيتأيال»هنأبىلاعتهللاهفصودقو«ميلعميكحندلنم»

نماذكو؛كلذبعبقيملىدحتاانأال'ةيآلا««هفلخنمالوهيدينيب

هنأو«اضيأكلذىلعهلامتشاىفبيرالف«تايبغملانعهكامنأب:لاق

لكىفهلققحتالذا«هيىدحتلامقيملهنأالا«تايالاقدصأنم

؛تابيغملاىلعلمتشيملناو«هنمةروسقلطمبعقوىدحتلاو«ةروس

نكل+هفصوكلذنأركنيال«لوقعلااياضقلاهتقفاومبلاقنمو

هبىدحتملاراتخملاىلعزجعملانأررقتاذاو؛كلذبعقيملىدحتلا

؛لوقلافعضملع؛ةروسنايتابرقتسادقىدحتلانأآو«ةغالبلا
ةلمتشملاةروسلاردقىنعي«زيجعتلاىأىلعةلمتشملاىه:ةروسلانأب

اهيفركنمةروسلاظفلنأل«دوهةروسو«سنويةروسككلذىلع

(ةروسرصقأكاذىفىفكينأقحلاو«اردقاهلثمبديفيالف«قلطم

قلعتيامنازاجعالانأ«مهضعبهاضتراىذلاو«رثوكلاو«رصعلاك

نيبتبالو؛ةغالبلاىوذلضافتهيفنيبتبثيحب؛مالكلانمامردقب
فورحمطبضيالاًذهو:لاقو«لوطلاضعبروسلانملاطاميفالاكل

ةاردلاوةريخلالهأنيبفراعتملاىلاهلثمىفزاصيامتاو«مالكو

٠مظتلاوةفالبلاب

+لاقف؛نآرقلاةزجعمىلعلالضلاوغيزأالهأضعبضرتعادقو

متفنتخامث؛هتغالبوهمظنوهتلازجوهتحاصفهزاجعاهجوأمتمعزمكنا

ةحاصفلانوكركنآدقفطقفقطنلاوهكلذنأمعزينمناو«رمامىلع

ر-كنأدقف؛فرصلاهنأمعزنمو+سكعلابو؛ةزجعمهيفةلازجلاو

نوكتنأةزجعملاقحوازجعمهنوكركنأهريغبلاقنمو+نيهجولا

الثيحب«لكلاةرهاظ ٠ِةتبلااهيفبارتي



لها١-

مو-1لعمهلثمنمةروبسبهتضراعمنعقلخلازجعنأ؛هياوجو

هنوكفرعياذهبو«دحأهيففلتخيملو؛ةتبلاهيفبيرال«ةرورضلاب
هنوكىففالخلاىشتقيالهزاجعاهجوىفكلذدعبفالتخالاو؛ةزجعم

ىذلاهجولاقيقحتىففالخوهامئاو«كلذروهظمدعىفالو«ةزجعم

ىنعمو+ةيفاشانايبهتشراعمنعءاغلبلازجعانيبدقو؛زاجعالاهيفءاج
٠هلحمىفررقماهبفصتياموةحاصفلاوةغالهلا



ل7

(رثشاعلادصقملا»»

ملسوهيلعهللاىلصهتوبنىلعليلدلاىف

؛مل_سوهيلعهللاىلصدمحماثديسةوبنىلعلادلا

؛درفناول«القتسمهلاليلدنوكينألحاصياهنمدحاولك«ةريثكءايشأ
؛ىلقنو؛ىلقع:نيقيرطىلااهعجرمو«هيفاهلكتعمتجادقو؛فيك

تابيثملانعهرابخااهيناث«نآرقلاةغالبةزجعماهدحأ«هوجوىلقعلاف
ىفدرواماهنمو؛ميظعلانآرقلاىفدرواماهنمف«هرابخأتقباطف

مهبلغدعبنممهو»ىلاعتهلوقنآرقلاىفدراولانمف«رابخالا

مورلاىلعمهبلغدعباسرافاوبلغمورلانأربخأامكناكو«نوبلغيس

دقو؛ةكمىأ«داعمىلاكدارلنآرقلاكياعضرفىذلانا»هلوقو

دقوةبآلا«بارعألانمنيفلخملللق»:هلوقواهيلاىلاعتهللاهدر

؛ةفينحاونبمهضعبدنع«ديدشسأبىلوأموقب»دارملااذه«كلذعقو

؛سرافنيرخآدنعو«مهلاتقىلاهنعىلاعتهللاىضرركبوبأىعددقو

اوذمآنيذلاهللادعو»هلوقومهلاققىلاهنعىلاعتهللاىضخررمعدقو

ىضرةباحصلامهبدارملاو« ضرالاىفمهنفلختسيلتاحااصلااولمعو

مهفوخدعبهنممهنلديبلو»:هلوقليلديومكنمهلوقليلدب؛مهنعهللا
٠مالسالاردصىفنيفئاخلامهاوناكو«انمأ

ىد-عبةفالخلا«مالسلاهيلع؛هلوقدرابخالاىفدراولانمو

؛ردقلااذهةلمجلاىفنيدشارلاءافلخلاةفالختناكو«ةنسنيثالث

نعرابخااذهو؛رمعوركبايأىنعي؛ىدعبنمنيذلاباودتقاهلوقو

كلتقت»هنعهللاىضررساينبرامعلهلوقو«كلذناكفهدعبامهئاقب



ب7#

نيحسابعلاهمعلهلوقونيفصمويلتقف«رامعايةيغابلاةكفلا

هللاىلصهللاقفىدنعلامال؛لاقف«لاموذكنافكسفندفا»هرسأ

دحأامكعمسيلو«لضفلامآهنعهتعضوىذلالاملانيأ»:ملسوهيلع

هللاقفاذكلضفللواذكهللاديعلفىرفسىفتبصأنااهلتلقف

هللالوسرلكناوكريغدحآاذهملعامقحلابكثعبىذلاو»سابعنا

وحنو©هتومنيحىشاجنلاتومنعهرابخااهنموملنأو«مالسلاكيلع
٠تالولطملاىفروهشمريثكوهاممكلذ

هماكحأوىلاعتهللاةفرعمكةيرظنلاةمكحلاىفغلبدقهنأ:اهثلاثو

غلبملاقلخلارمأريبدتو«ندبلاةسايسوقالخالاملعىهو؛ةيملعلا

لصوو؛نينسلانمتاثمىفهيلالوصولاءالقعللنكميالىذلاميظعلا

هنأ:اهعبارو«ملعلابفورعمل«ةطلاخمالوملعتريغنمةتغبهيلاوه
دايقناو؛رجحلاميلستو«رمقلاقاقشناكتازجعموتايآهنعلقندق

عوبنو؛ليلقلاماعطلاريثكتو«ىتوملاءايحاو«ىصحلاحيبستو«رجشلا

ةاشلاةداهشو«ةقانلاةياكشو؛عذجلانينحو؛هعباصأنيبنمءاملا

دقو؛ثيدحلابتكىفاروهشمرصحنتيالاممكلذريغىلا«ةعومسملا

٠رتاوتلابهضعبلصح

ىهوا-ذيلارتاوتىتلاهفاصوأوهتريسبلالدتسالاب:اهسماخو

عمسيملاذا«هرخآىلاهرمعلوأنمقذصلاةمزالماهدحآ«ةريثك

هنمردصولاضيأو«كلّذبةّوادعأهلفرتعادقو«ظقفةيذكدحأهنم

٠هّؤادعأهبهذينلهرمعىفةرمولوامبذك

اشيرقنأىتح+اهفيراخزنعواهنعضارعالاوايندلاكرتاهيناث



لل(

تفتليملفهيلامهوعديامكرتيوةساكرلاوبسنلاولاملاهيلعاوضرع

٠.كلذىلا

هبتاعهناحيسهنأىتح«ةواخسلاىفتاجردلامظعأىفناكاهثلاثو

الوطقرفيملهنأىتحةعاجشلاو««طسبلالكاهطسيتالو»هاوقب

٠طقةكرعمىفرارفللحزحرزت

ءاحصفلاوءاغلبلاايعأىتح6ةحاصفلاوةغالبلاةباغفناكاهعيارو

*ملكلاعماوجتدتوأالا+لاقاذلوبرعلانمءاطخلاوءارعشلانم

ال بعاتملاوقاشملانماعاونأأةلاسرلاءادأىفلمحتهنأاهسماخ

ىلعرصمكلذعموهو«ىلاعتهللانمقحلاىلعوهنمالااهعمتبثب

٠روصقهرارصايفالو«روتفهمزعىفرهظيملو«ةلاسرلاىوعد

ءارقفلامموعفرتلاةياغىفايندلالهأعمناكهنأاهسداسو

ا٠عضاوتلاةياغىفنيكاسملاو

عمديزيالهنأىتح؛قلخلانسحنمهيلعناكاماهعباسو

٠املحالابضغلا

ىتلانساحملانمهيلعلمتشااموةميركلاهتاذنسحاهنماثو

هللا-دبعلوقنسحأامو«هاوسرشيملدجوتملوهيفةداعلاتقرخ

:اقلخواقلخهنئساحمىلاريفكلذجىراصنالاةحاورنم

ةنيبمتايآهيفنكتملول
ربخلابكبقكينيهرظنمناكل



با

تيأرامل:لاقو«هاياهتبؤردنعهنعهللاىخضررذوأملسآاذلو

فاصوالاهذهعومجمىفنأءافخال؛باذكهجوسيلهنأتفرعههجو

٠مالسلامهيلعءايبنالاريغلنوكيالاهضعبلب

.ىذو+ةيضاملابتكلاىفهتوبنىلعىلاعتهصن+وهفىلقنلاامآو

نودبفاكهدحوليلدلااذهو(هعابتاىلعميئاصياو+هلءايبنألا

توبثىلععطاقليلدةوبنلابدحالهتوينتبثينمةداهشناف؛ةزجمعملا

رابخالارابخالانعرتاوتدقو؛هيديىلعةزجعمرهظتملناو«هتوبن

اضيأو؛هتفصوهدلبوهمسأنينيعمهتثعبلبقهتوبنبمهعابتأومهبتكنع

ليجنالاوةاروتلاىفادوجومهللدمحلاوهتوبينصنلازيالولزيمل

هرمأبءاثتعإلا,ىلعلديكلذو(«اهليدبتىفمهتغلابمعم؛نآلاىلارويزلاو

علطادقو«ليدبتلاهعيمجليزيالهجوىلعاهيفهركذديدرتةرثكو

مهنعلىراصتلاودوهيلاىدياباميقصوصنلاكلتنمريثكىلعانؤاملع

مهيديأبىتلاةاروتلانمسماخلارفسلاىفنأاهنمف«فللابتكلانمهللا

ىنبنمليئارساىنبلميقأىنامالسلاهيلعىسوملهللالاق»نآلاىلا

هلوقف«هنمتمقتناهاصعنمفهيفىلعىمالكلعجأ«كلثمايبنمهتوخا

ليئارسأىنبنمسيلىبنلااذهنآىلعلدي؛ميتوخاىنبنم؛ىلاعت
؛ىبنمهنمنكيالفمورلاامآفمورلانموأءبرعلانمهنأةلاحمالف

دارملانوكينأنيعتف؛نامزبىسوملبقناكمالسلاهيلعبويأىوس
هيلعهللاىلصدمحمانيبناذاةاروتلاهبترشبىذلاف«برعلاةوخالاب

دوهيلارابحأنمادحاوامويىترظانةبطرقءاملعضعبلاقو؛ملسو

اضضارتعاهيفدحأال«حيحصهلكاذه:لاقف؛اذهىفمهنمءاكذلالهأو

دمحمنكيملو«ايبتليئارساىثبلميقأس»ىلاعتلاقهنأريغهيلع



ب١7

هجوىلعامهلتاقف؛برعلاىلاالا«الوسرملسوهيلعهللاىلص
رمحالاىلاتثعب:لاقهنأو«مالسلاهيلعدمحمرمأليجينمضرالا

ثوعبمهنأبقطنيهباتكاذهو«ىثنالاوركذلاودبعلاورحلاو/دوسالاو
ام(«ليئارساىنبلميقاس»هلوقىفسيلتلق؛ةفاكقلخلاىلا

؛رصحلاتاودأنمءىشهيفسيلذا«طقفمهلهتثعبراصحناىشتقي

سيلنممهيلاثعبيالهنآنومهوتيامعفديل«ركذلاباونيعامناو

ل
عفدىريغالوىننكميامربخلاكلذ:لاقف«ىبطرتقلالاقمث

قلخلاىلاتثعب»«لاقهناهنعدوهيلاانفالسأانربخأكاذبو«كلذ

امكهتازجعموهتوبنبلوقت«ةيوسيعلااهللاقيدوهيلانمقرفالاةفاك

مثهيلعمهامهءيشىلعانسلو«برعلاريغىلاثعبهنأركنتوءرم
؛ةيدوهيلاىلعانتأشنًارجدقنحنهللاقوهبنجىلاىدوهيىلعفطع
٠ىبرعلااذهرمآنمصالخلانوكيفيكىردأامهللاتو

نلعتساوريغاسنمفرشأوءانيسنمهللاءاج»اضيأةاروتلاىفو

ءىجمنعةرابعءانيسنمىلاعتوهناحبسهيجم««نارافلايجنم

ملكهيلعو«هيفهيلعةاروتلاهلازناو«مالسلاهيلعىسوملهعرشوهرمأ
نمهقارشاو»ةيآلا«كبرءاجو»نآرقلاىفهلوقدحىلعوهف«ىسومهللا

ريغاسنأل«هنيدراهظاو«ىسيعىلعليجنالاهلازنانعةرايع«ريغاس

؛نآرقلاهلازنانعةرابعنارافلابجنمهنالعتساو؛مورلالابجنم

الذا؛اهنمنيعمجأمهيلعوملسوهيلعهللاىلصدمحمانديسهثعبو

نكسأهللانأ»ةاروتلاىفىلاعتهللالاقدقو«ةكمىهنارافنأفالخ

عرشروهظنعةاروتلاىفهريبعتىلارظناو«نارافليعامسااهنباورجاه



الا

وهف+روهظلالامكبنذؤملانالعتسابملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبن

اضيأةاروتلاىف:لاقو«هلكنيدلاىلعهرهظيل»نآرقلاىفهلوقريظن
د-دقوفهدبنوكتسوليعامساىفكءعوشختعمسهتعدنيحرجاهل»

ديتحتالامهيديأنكتملهدالوأوليعامسانأمولعمو«ميمجلا
ادمحمانيينهللاثعباملف«ةوينلاتناكقاحسادالوأىفنأل«قاحسا

درو؛عيمجلاديقوفليعامساىنبديلعج«ملسوهيلعهللاىلص

٠ادجمهيلعكرابومهمظعومهانغأفمهيفةوبنلا

ركاذ؛نآلاىلامهيديأىفىذلاروبزلاىفوةاروتلاىف:لاقامك

ىلارحبلانمزوجتو:هيفلاقوملسوهياعهللاىلصدمحمانيبنةفص

رئازجلالهأزحينأو«راهنالاعطقنمىلاراهنالاعطقنمنمورحبلا

؛نيبارقلابمهكولمهيتأتو«بارتلابهئادعأسلجيو؛مهبكرىلعهيدينيب
سشابلارطضملاصلخيهنال«دايقنالاوةعاطلابممالاهلنيدتوهلدجستو

راغصلابفأريو«هلرصانالىذلافيعضلاذقنيو«هنمىوقأوهنمم

موديوتقولكهيلعىلصيو؛بهذالببهذنمىطعيهنأو؛نيكاسملاو

ليلكانويهصنمرهظأهللانأاضيأروبزلاىورهدلارخآىلاهرمأ
ةينايرسلابةساكرلانعةيانكليلكالاو«ليعامسادالوأنويهصف«دومحم

:اضيأروبزلاىو«ملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنوه:دومحمو

؛ةمأمهلىفطصاهللانألجأنمنويهصدلو.ةفالخبليئارساحرفيلا
ىلعهللانوحبسي6ةماركلابمهنمنيحلاصلاددسورصنلامهاطعأو

نيرفشتاوذفويسمهيديأب؛ةعفترمتاوصأب.هنوربكيومهعجاضم

مهفارشأودويقلابممالانوقثوم«هنودبعيالنيذلاممالانممهبمقتنيل

هللامقتنينيرفشتاوذاهفويسىتلاةمالاهذهنمرظناف«لالغالاب

نممومعلاىلعفيسلابثوعبملانمو«ممالانمهدبعيالنمماهب,



__-ا

تاوصأبمهبونجىلعوادوعقوامايقهللانوربكينيذلانموءايبتالا
ض+ناذألابةعفترم

كءيارشوكسومانراففيسلارابجلااهيأادلقت:اضيأروبزلاىفو

اضيأهيفو«كتحتنورخيةمالاو«ةنونسمكماهسو«كنيميبةنورقم

ىعديوابأهلىعدادلوكلدلويس؛مالسلاهيلعدوادلهناحبسهللالوتي
ملعيىكةنسلالعاجثعبامهللا؛مالسلاهيلعدوادلاقف؛انباىل

ىسيع+وه6ىلاعتهللانباىعدىذلا«دواددولومرشبهنأسانلا

فيكربتعاف«مالسلاهيلعدواددافحأنمهنأل+مالسلاهيلعميرمنبا

نأ؛ىسيعهدلوهنأشنمهللاهربخأامهعزفأنيح«ىلاعتهللادواداعد

هيلعهللاىلصدمحمانيبن«وهو«ةمغلافشاكوةنسلالعاجهللاثعبب

هللانبابسيلو؛هناحبسهللادبعرشبىسيعنأسانلاملعيل؛مّلسو
٠كلذنعىلاعت

مهللا0مويلارافكلاىديأبىذلاليجتالاقفحيسملالاقاذكو

ليجنالاىفاضيألاقو«رشبناسنالانبانأنسانلاملعيلطياقرابلاثعبا

ءاجاذافبهذأملاممكتيِجيالطيلقرابلااتحوينعمهيديأىفىذلا

اممهنكلو«اًتيشهسفنءاقلتنملوقيالو«ةئيطخلاىلعملاعلاخبو

:هنعلاقنأىلا«بويغعلاوثداوحلابمكربخيومكسوسيومهملكيعمسي

تدهشامكىلدهشي:وهلاقونيبمالكبهفصوىلعىدامتمث«ىنمظعيسو
نأ«اضيأليجنالاىفو«ليوأتلابمكيتآيوهو«لاثمالابمكثيجأانأوهل

؛ىلاعتوهناحبسبرلاضبدقفىنضُعبأنم«نييراوحلللاقحبسملا

ىأ+سومانلااهيفىتلاةملكلامتتنأدبالفلاقنأىلاىدامتمث

انمحنملاءاجدقولفبنذريغنمىأ«اناجمىنوضغبمأمهنالةوبنلامتخي



ال“-

اميدقمكنكل؛اضيأمتنآوىلعديهشوهف«مكيلاهللاهلسريىذلاوهو
ناسلبانمحتملاومكءاجاذااوكشتالىكلمكلىلوقاذه«ىعممتنك

٠مالسلاهيلعدمحمةيبرعلابو«طيلقرابلاةيمورلابوهو«ةينايرسلا

ايندلا»؛لاقفايندللالثمبرضنأ«حيسملانعاضيأليجنالاىفو

ءايبناللالشمبرضمث««كلذىلعىضموامركسرتغالجرلثمك

هلعجو6مهيلعو«ملسوهيلعهللاىلصدمحملمث؛ريثكمالكىفهسفنلتو

؛لاقف؛ملسوهيلعهللاىلصدمحمةمآنعحصفأومالكلابارخآلكوملا
؛ةلماعلاةعيطملاةمالاهاطعتوهناحبسهللاكلممكدنعحازيسهنالوقأ
نموركنيسةرخصلاهذهىلعطخسنم»:لاقوةرخصبالثمبرضمث

نمو؛ملسوهيلعهللاىلصادمحمكلذبديري«مهشنيهيلعتطقس
٠هيلعهللاهرهظأهيراحوهأوان

هنترسىذلاىديبع»:هناحبسهللانعىبنلاءايعسشألاقو

اياصولابممالاىصويو+ىلدعممالاىفرهظيفىحوهيلعلزنأ«ىسضن
نويعلاحتفيو«قاوسالاىفهتوصعمسيالوبخصيالوكحضيال
هيطعأالهيطعأامو«فللابولقلاىيحيومصلاناذآلاممسيو+روعلا
حوفت!«لاقوةكمهدلبىلاراشأمث؛ادمحهللادمحيدمحأ«هريغادحأ

الو؛ةيارلكىلعهنوربكيو؛فرشلكىلعهللانوللهياهنكسوةيربلا

ةبصقلاكمهنيذلانيحلاصلالذيالوىوهلاىلاليميالوبلغيالوفعضي
ىذلاهللارونوهونيعضاوتمللنكروهونيقيدصلاىوقيلب؛ةفيعضلا
ءىتجحضرالاىفتبثيىتحةجحلاببلغيىأ؛مصخيالو؛ءىفطيال

حيرصتلااذهىلارظناف«قحلاداقنيهتاروتىلاورذعلاهبعطقنيو

*دجوامريغنمملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبن



ممك

ىنعملاو«لذيآل»هلوقلدب«نيحلاصلاىذؤيال»:ةخسنىفو

؛سانجالاعيمجىلاثعبأملىنا»:لاقحيسملانأ:ليجنالاىفودحاو

٠«ليئارسأىنبنمةضبارلامنغلاىلاثثعبانأو

لابجنمسندقتو؛نيتلانمهللاءاجىبنلاقوقيحفحصىو
ضرالاكلامو+هسيدقتودمحأديمحتنمضرالاتالتماو«نازاف

٠ءاوترادمحمايكرمآبماهسلاىوترتو«هرخآىفلاقنأىلاةبيهب

جهتبتلو«ىمظعلاةيدابلاضرأجرفتل»:ءايعشأفحصىفو

اذهلثمكو«نايبلانساحمدمحالىطعتساهنال«تاولفلاوىراربلا

مايأتتأ»اضيأايعثأفحصىفو««ضايرلاونكاسدلانسح

ىنبابياوماعتللاقمث«لامكلامايأتتأو«ناسحالاىأ+داقتفالا

كلذنورتفتو؛ةوبنلابحاصوهوالأاضهنومستوأنيلهاجلاليثارسا

الدبهنومستنأ«ةخسنىفو«مكروجفميظعومكبونذةرثكىلع

لوقي»اضيأايعشأفحصىفو««خيبوتلااهتدافالىلوالارهاظلاو

ىلعامهدحأنيلبقمنيبكارىرأتلق«هبربختىرتامفرظنافمقىلليق

اهماتصأولبابتطقس«هبحاصلامهدحألوقي؛لمجىلعرخآلاورامح
امك«ملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبينوهلمجلابحاصف«ةرخنلا

تطقسامناو؛كلذبنيروهشممالسلاهيلعىسيعوهرامحلابحاصنأ
ىلصدمحمانيبنياهناثوأتدهو«لباببهللانودنممانصالاةدابع

تلازامف«هريغبالومالسلاهيلعىسيعبال«هتمآوملسوهيلعهللا

ثعبمىلا«مالسلاهيلعميهارباندلنم«مانصألانودبعيلبايكوام

٠هتمأوملسوهيلعهللاىلصدمحمانديس



إ/ 

دعبلجوزعهللالوقب؛مالسلاهيلعىبنلاليئايقرخفحصىفو
ةمركلاكتثبلتمل»:لاقوةمركبمههبشوليئارساىنيىصاعمركذام

اهرامثمكامسلاتقرحأو«ضرالاىلعاهبىمرو«ةطخسلابتعلقنأ
؛ىشطعلاةلمهملاضرالاىوامسرغودبلاىفسرغكلذدنعف«هدنع

اهيفدجويملىتح؛ةمركلاتلكأارانةلضاتلااهناصغأنمتجرخو

؛اهلكهدلبهتافصبوهبحيرصتلااذهريتعام««تيضقالوىوقنصغ
ءارحصاهنال؛ةكمتافصكلت««ىشطعلاودبلاةلمهملاضرالا»:هلوقب

٠ليعامسادهعنم«ةوينلانمةلمهمتناكاهنالو

:لاقونيباذكلاتعندقو:مالسلاهيلعلايناذفحصىو

؛لطابلارهظيالهدعاسببرلامسقاومهنابرقمتيالومهتوعددتمتال»

اذهنمربتعاف«ةنسنيثالثنمرثكأةوعدباذكعدملموقتالو

هيلعهللاىلصدمحمانيينةوعدهذهو«باذكةوعدلوطمدعمدلكلا

؛مالسلاهيلعلايناذىنعأاضيألاقو«ةمايقلامويىلاةرهاظةمئاقملسو

اهريسفتبمث«هربخينأهياطواهأآرةمانمنعرصنتخيبهلأسدقو»

هطسووبهذمنمهالعألامجلاىفاعرابامنصتيآركلملااهيأاي»:لاقف
؛زاخفنمهالجرو«ديدحنمهقاسو«ساحننمهلفسأآو«ةضفنم

برضفءامسلانمرجحهيلعلزنذا«كبجعأدقوهيلارظنتتنآامنييف
نأمث«هراخفوهديدحوهساحنوهتضفوهبهذطلخأىتحهنحطفهسأر

تقدصرصنتخيب:هللاقف«اهلك«ضرالاالمىتحمظعوىبررجحلا

ةفلتخمممأفمنصلاامآ:مالسلاهيلعلايناذلاقف«اهليوأتبىتريخاف

امهيأتنأ:بهذنمسأرلاف«هرخآوهطسوىفو«نامزلالوأىف

(؟جنيدلاملاعم--+م)



__مآ

؛سرفلا:ديدحلاو«مورلا:ساحنلاو؛كدعبنمكنبا:ةضفلاو«كلما

لزانللارجحلاو«ماشلاونميلابناتآرمااهكلمتناتفيعضناتمآ:راخفلاو

ممألابلغينامزلارخآىفنوكي«ىدبأكلمو«ىبننيدءامسلانم

رظناف«رجحلاكلذاهالميامك«اهلكضرالاالميىتحمظعيمث«اهلك

؛ممأآلاعيمجىلاثعبملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنريغىبنناكله

؛ادحاواسنئجاهتاغلفالتخاواهنايدآفالتخاىلعاهسانجأعيمجلعجو

نيدبنونيديو«برعلاةغعلبنآرقلانوأرقيمهلكذا«ةدحاوةغلىلعو

+دببحاو

عنمنأ«هتوبنسبللاكاوز«هلضفبلجوزعانبرهبدكأاممو
اومست«اليلقاسانآالا؛هبصاخلاهمسابىمستلانمهلبقبرعلا

؛رابخالانماوعمسامل؛مهلةوبنلالوصحءاجر؛همسابهدلومنمابيرق

حالجلانباةحّمجأنبدمحموىراصنالاةملسمدبعنبدمحم:ةعبسمهو

حالجلاوةنكاسءايامهنيبنيتحوتفمنيتلمهمنيئاحو«ةزمهلامضب
ىركبلاءاربنبدمحمو«ةلمهمءاحةرخآوةففخم«ماللاوميجلامضي

نارمحنبدمحمو«عسشاجمنبنايفسنبدمحمو؛ءارلافيفختب
ءايلاحتفبىدمحيلانبدمحمو«ىملسلاةعازخنبدمحمو«ىلعجلا

هناسبللاةلازاىفهناحيسهللالضفميظعنممث(اهحتفوميملامضو

؛ةوبنلاىوعدبهمساباومستنيذلاكثاوأنمدحأناسلقلطنيمل

هللاىلصدمحمانيبنةلاسرتابثاىفةيضاملابتكلاصوصنفةلمجلابو
؛رصحتتداكتال«ةيرابخالاو«مالسلامهيلعءايبنالاتاراشبوملسوهيلع
٠رصتخملااذهىفاهنمهيلاانرشآىذلااذهىفكيو



م

هلبةنمعرشبهتوبنلبق؟ادبعتمناكلههنآىففلتخا:هيبنت

:ليقفتابثالاىلعو؛نورخآتعقوو«ضعبهافنو«ضعبهتبثاف؟الوأ

«حونىلاانيحوأامككياجباتيحوأانا»ىلاعتهلوقلحونةعيرشبدبعتم
ليقو«افينحميهارباةلمعبتاو»ىلاعتهلوقلميهارباةعيرشب:ليقو

!_هبمكحيرونوىدهاهيغةاروتلاانازنأانا»هلوقلىسومةعيرشب

قحأانا»مالسلاهيلعهلوقلىسيعةعيرشب:ليقوةيآلا«نويبنلا

مزعلاىلوأةعيرشب:ليقو«هنيبوىتيبىنبالنالميرمنبىسيعب

دعبو«لوسرلانممزعلاولوأاوربصامكريصاف»ىلاعتهلوقل
٠دحأةعيرشبدبعتمريغهنأحيحصلاف«ةوبنلا



_م4

ىناثلادصرملا

٠دصاقمهيفوملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنهبءاجاميف

ةرورضملعلاكللصحهانركذامملعتهتفقواذا:لوألادصقملا

فلكملكىلعبجوف«ملسوهيلعهللاىلصدمحمانيينةلاسرقدصيب

هنأبملعلاو«اليصفتوةلمجهئاحبسهللانعهبءاجاملكىفهبناميالا
وههنأو«مالسالاهللادنعنيدلانآ»«ةفرعمتابجاولانمفءقح

؛داقتعاولمعولوقلكنمهيهوعيطينأهدابعهبهللارمآامعيمج

.ةريثعملاتادايعلاىهو

دمحملو؛ةينادحولابهللدهشتنأ:اعرشوقيدصتلا:ةغلناميالاو

تارومأملانمقحهيءاجامعيمجنأو6ةلاسرلابملسوهيلعهللاىلص

٠هدابعاهبهللافلكنيدلافياضوو

حراوجلالامعا:اعرشو؛دايقتنالاوعوضخلا:ةعلمالسالاو

.تارومأملاعيمجببلقلاو

هلمعتسااماع:اعرشو«ىلاعتهللةينادحولاتايثاةغل:ديحوتلاو

لوقلانمدحاولكنألوصأونويعنيدللمهلوقىنعمو6لاصخلانم

.لصاونيعلمعلاوداثتعالاو

6قدصتناميالاومالسألاونيدلانأ:ملعافكلذتملعاذاف

فأخناوهبهللارمأامعيمجضو6دحأوءىشىلعروماألاهذهقلطت
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اودبعيلالااورمأامو»ىلاعتةلوقل«ةريتعملاتادابعلاىهوهتاموهفم
هلرقو«ةميقلانيدكلذو»هلوقىلا«نيدلاهلنيصاخمهللا

اعامجالبقيربتعملانيدلاو«هنتملبقينلفانيدمالسالاريغغتبينمو»

انجرخأف»:هلوقو«انيدمالسالامكلتيضرو»هلوقومالسالاوهف

مالسالاوناميالاداحتاالولف«نيملسملاىلا«نينمؤملانماهيفناكنم
٠ءانثتسالامتيمل

ءامسأىه:لاقنمدارماذهو«فسعتةلدالاةرثكعمليوأتلاو

ء؛قودصملاةدحتم«موهفملاةفلتخمىأ«ةفلاتمثالثلاصخإةصتخم

اهقودصمداحتابليقاذاتلقناف«هللاءاشناديزماذهلىتايسو
تلق««انملسأاولوقنكلو!ونمؤتمللق»ىلاعتهلوقىنعمامف«اعرش

عومجموه:ناميالانأحيحصلاو«ىوغللاموهفملاىلعلومحموه

نأو«هناحبسهللانيدبىفوملاوهنمؤملانآولمعلاورارقالاوةفرعملا
وهف«فومبسيلونمؤينأهرهاظاممدروامو«نمآ»هللاقيهريغ

؛ئارفلالمعيوديحوتلابرقيىتحاملسمنوكيالاذكو«رقملابلوؤم
هناحبسهللرقينأب«لوقلاامآولمعولوقبالامتيالمالسالانأل

هنعىفنيو؛زوجياموهتابثاهلبجيامهلتبثيو«رمامكةينادحولاب

الاىلصدمحملرقينأو«رمامكىلاعتهقحىفليحتسيامهناحبس

نمقحهبءاجامنأبو؛رمامكغيلبتلاوقدصلاوةلاسرلابملسوهيلع

ةاكزلاوةالصلالثم ضئارفلاعمجلاثتماوهفلمعلاامأو«هللادنع

٠تامرحملاعيمجنعفكلاو؛لاستالاوءوضلاوداهجلاوجحلاوموصلاو

ماكحالاضعبىلعملسوهيلعهللاىلحىبنلاقرافنم:هيبنت
٠اهبةجحلاهيلعموقتىتحهمزلتالاهنأحيحصلاف«ماكحأهدعبتثدحو



«ىتاثلادصقملا»)

ةفرعمو6هئاحيبسهللاةفرعمتاييجاولالوأنأتملاعدق

ايمكالهئاحيسهللادبعهنأةفرعمو4ملسوهيلعهللاىلصدمحم

هل_.سرأهلوسروهيبنهنآوحيسملاىفىراصنالاريزعىفدوهيلاتلاق

ىراصنلاتلاقو«هيبشتلادوهيلاترهظأو«ايندلاةلالضلابتالتماو

ركاسكمهناو6ةيوستلابرعلاو/ةينثتلاسوجبلاتعداو6ثيلثتلاب

مهبتساامءاضأوايفاخقحلانمناكامنابف«ةلالضلاةملظىفقلخلا

تقلطناوءاي-ضمالظااواناميارثكلاهميبلقناف6ايفاكرومألانم

ملسوهيلعهللاىلصانرودصىفهتفرعمتخسروانبرديحوتبنسلالا

*ىضريىتح

تادجاولالوأ«هللاهمحرفاخينبناميلسعيبرلاوأخيشلالاقو

لاقامكةقراشملارثكأف6هيفانباحصأفلتخادقو6هليجعسيالام

؛نمحرلادبعمامالاورزحوبأو؛حتفنبسورمعو«ىخامشلاردبلا

هيلعهللاىلصهللالوسراهيلااوعديىتلاةلمجلاهنآ«نوقرزنباو
؛ءايشالاعيمجلقلاخهللانآو«ةلمجلاهنا؛نورخآتملالاقو«ملسو

!سكمهيلعتلزنأىتلابتكلاونيلسرملاونييبنلاوةكئالملاهلنأو

هنأملعيوهالوتيوهمسابةككالملانمليئاربجىلادصقينأو«ىتايس

؛نآرقلاونيدلابملسوهيلعهللاىلصدمحمىلانيملاعلابرلوسر

6نيلسسرللنيبنمملسوهيلعهللاىلصدمحمىلاد-صقبنأو

مالكهنأملعيو«اضيأنآرثلاىلاو+هيبنىلانيلسرملالوأهناباضيأ
هلهجعسيالاممو«الامجاهثاحباىفمدقتامتعنىلع«نيملاعلابر

باوثةنجلانأو؛رانلاوةنجلاوباسحلاوثعبلاوتوملاةغرعماضيأ



مال

4اياوثةيسنسبالهياوثنأو6هلنيصاعللهباقعراماو6هلنيعيطمللهللا

مد.علانمهجرخأهللانأو6قلخلاةفرعمو6اياقعهيسشماهباقعو

ليلحتومهبرلمهديحوتبنيملسملاءامدميرحتةفرعمو6دوجولاىلا

٠ىتأيسامكمكرشكنيكرشملا

نمةءاربلاوّةلهجعسيانمةيالوو4ةلمجنيملسملاةبالوو

هناحبسهللاةفرعمو/مدلسننممهنأءايبثألاةفرعمو6ةلمجنيرفاكلا

نأو6كلذىلعبقاعبوبيكهنآو6ةنيصعمنعىهنو6هعاطيبرمأهنأ

ةفرعمو؛قافنلاركئابكوكرشلاركابكنيبامزرفةفرعمودارفاديحوتلا

هنأ6عيبرلاوبأخيشلادازو6هكادعالالدامموهكايلواللاومهللانأ

رفكلاونيمل_سملاومالسالاةفرعمودمحمتوموللملالهجعسيل

٠نيرفاكلاو

كاردالانعدعيىلعبجيبهصخلمامءاضلاو:ىخامشلالاق

؛هقلخهيشبالهنأو«هسفنةيدويعو«هقلاخفرعينألقعلالبقنم

بوجول«هتعاطمهيلعهلنآودحاوهنآوهلاعفأهبشيالهلعفنأامك

بقاعموبيكمهنأو6كولمملاوكلاملاىوتسا:الاوُُهديسلديعلاةعاط

هتاقتحتسالىنفيالو6ىرخأرأدفءازجلانأو6ةعاطلاعفنتوفيالكل

ىوتسيف«لبقنمهقحتسااملاوززاجللاولمعرادبتسيلو«لمعلاب

امكابوجوالالضفتىأ«لمعلابهقاقحتسال:هلوقو«ىرخالاوىلوالا

نمهللعيطمبسلهنأل؛نييصاعلاةءاربونيعيطملاةيالوبيجتو«رم

اموىتأيامنييبالوسرهللنأملعينأو«هودعىداعيوهيلوىلاويال

نأو+رتاوتلاوهوعمسلابِملسوهيلعهللاىلصدمحموهو«ىقيتي

؛مكحلاومسالاىفءابالابلافطالاقحلينأهيلعبجيو؛هبءاجاملكلبقي
رهظرادلكلهآىمسينأًادتباللابلابروطخلادعباضيأهيلعبجيو
4مالساولدعلهأاما6رهاظلاقفءامسألانما,ةحتساامبمكحاهمف



ممه

درواميففقينأو«مهنمأربيوأمهدلوتيو؛نارفكوروجلهأوأ

؛مارحنموألالحنموأهللاةفصنمهلنييتيىتحملعيالاممهيلع

كلاببرطخيملامو؛هتفصبهفصينأو«ةفصبهلسيلامهللانعىفنيو
+روذعمهيفتنأفهنعلأستملوأ

لكسوأهلاببترطخوأهيلعتدرواذاةفصلانأ:لصاحلاو

اضضيأهيلعبجيو«هياعةجحلامايقلاهيفقحلافرعينأدبالف«اهنع
لوبقوةلبقلاو«ملسوهيلعهللاىلصدمحمةفرعم«رتاوتلالبقنم
اهبرارقالاسانلاىلعبجب«ماكحالاوضورفلاركاساذكو«مئاقولا

فرتقيوأةضيرفكرتيملام«ةرسفماهتلاهجبروذعمديعلاو«ةلمج
٠هركذاملصاحاذهامرحم

راذعأىفو«ديحوتلاريسفتنمتذخأامليجكعسيالهنآملعأو

ةديقعلابحاصهركذامفلصاحلاو«ىتايسامكبهذملاىففالخءىشانلا

امأ«لمعولوقبالإمتيالناميالاوهومالسالانأ نأةداهشبفلوقلا
ءاجامنأو؛هلوسروهدبعادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالاهلاال

ةثالثهذهف«ضكارفلاعيمجبنايتالافلمعلاامأو«هبرنمقحرهب

هنيباميقهديحوتلمك؛اًتيشنهنمصقنيملةماتنهبءاجنم«ليواقتأ

؛ليواقأةرشعبىتأبىتحفىلاعتهللانيبوهنيباميفامآو؛قئالخلانيبو

تلزنآىتلابتكلاميمجو«لسرلاوءايبنالاوةكئاللاعيمجبناميالا
ةنجلا؛باقعلاوباسحلاوةمايقلامويوثعبلاوتوملاو«مهعيمجىلع

؛هلنوكملاوههللافناكوهامو؛نوكياموناكامعيمجو6«رانلاو

كرتنمو(«اقلطمهديحوتلمكةماقنهبءاجنم«ليواقأةرشعهذهف
معأكراتلاو«ارجملهىلاهكرشىفكالااذكو«كرشأنهنمةدحاو

٠ىتأيسامككاشلاوركنملاوىسانلاو«لهاجلانم



مح

(«ثلاثلادصقملا»

دميحوتلاريسفتولب(«ركذامعيمجلركنملاف«ةفلتخمعماسلاو

لعافلاكرشيالو«كرشموهفرئابكلانممرحاملليحتسملاامأو؛كرشم

كرشيمهلوقىنعماذهو؛ريبكريغصلالالحتساو+كرشملانودامل

6وهو.رخآاريسفتليحتسمل2١مهلو6لعافلاكرشيالوليحتسمل

هبكترمومارحالثمانزلالوقي«ملسمىماعملانممرحملابكارلوقينأ
اون»ىلاعتلاقهيفديعولاةوقلهيفاودشفىسانلاامآو«ملسم

اماوسناماق»ةيآلا«اهتيسنفانتايآكتتأكلذك»«مهيسنفهللا

اوسنو«نوقسفي»ىلاهياوركذاماوسناملف«نيملاعلاىلاهياوركذ

ترظن»مالسلاهيلعهلوقوتايالانمكلذريغو««هياوركذامماظح

اوكرشمهنمريثكلو«نآرقلاىساننممظعأاينذرآملفىتمأبونذيف

باتكنمةيضقوأةصوصنمةضيرفوأالوسروأايبنوآاكلمىسننم

.ةجحلامايقدعموأةلاصأهلهجعسيالانركذامم١ذكوَةصوصخمهللا

نميفاودشو«دمعنعكرتلاهيدارملانأرهاظلا:ىسحملالاقو

لاومالإنمةعداتوأضعيدنعهيلعهنمهيءأرفاموأأودعوأايلوىسن

مهدعاوقنمنالهملعنععجارهنأ:اولاقو«هورذعبملو؛سفنالاو

؛مسيالامةلزنمبراصعسياميفتماقاذاةجحلانأ«هللامهمحر

لضافلاكلذلاق«عامجالانموأةتسلانموأباتكلانممهفينأبكلذو

نمهيلعامىدأو؛احوصنةبوتباتنالاومألانمةعابتلانايسنىف



ب+

الاوهلتناكناهتانسحنمجرخيكلذناف اهضعبىسنو«تاعابتلا

٠دعاوقلاىفامكهالومىلعتادوملاف

الةظفحنوكينأانيلعسيلهنا:ىيحينبةلاصمخيشلالاقو

هلوقىف+ىلاعتهلوقىف«كلذىلعبوقعيوبأمامالاهعبتو«ىسنن

ىتمأنععفر»مالسلاهيلعهلوقلوةيآلا«انيسنناانذخاّؤتال»ىلاعت

؛لهذولهجىلانايسنلامسقو««هيلعاوهركتساامونايسنلاوًاطخلا
؛برقأدوحجلاىلاليجلاامآو؛جرحالوهيفسأبالفلهذلاامأ

ىبأو+رفسلانبزارعوحتفسورمعكالوألهجلاهلعسونملعجو

؛عسوأنايسنلا؛مهلاثمأىفنمحرلادبعمامالاو نوقرزنباوزرح
نميففالخلاىكحو«فعضأعرفلاو«عرفنايسنلاوءلصألهجلاف

روكذملاريثكلاف؛هبةجحلاهيلعتماقاذاالوأ؛هلهجعسيامىسن

ه-ذعاعوجرهربملوهيلعمسوضعبو«؛هملعنععجاروكلاه:اولاق

دقف+«كاشلاو«لهاجلاامأو«هتانسحنمجرختسانلاتاعابتالا

:انباحصألاقفعماسلاامأو؛هلهجعسيالاميففالتخالاىفامهمكحمدقت

هلهاجو«هعفادكيربثتىفكشلاعسيالفهبالاناميالامتيالاملكنا

ملهىلاكاشلاىفكاشلااذكو؛مهلثماكرشمناكالاو«هيفكاشلاوأ
٠ارج

مبسسيفهلهجممناميالامتيامامأو«ةثالثىلاةلزتعملالاقو

ىبنوأ؛هفصككلذو«كاشلاولهاجلاو«عفادلاكيرشتمدععماسلا

عمصخشلاناميامتيهناكشالهناف«مالسلاهيلعدمحمومدآريغ

نايبوأ؛ةفصلاهلايبرطختو(امهيفةجنحلاهيلعمقتملام؛كلذلهج

هنامياحصيلهاجلاو«امهيفكرشمعفادلانأ:ليقامكلصاحلاو«اهنع



م١4-

مدعمماسلاعسيامناو«ىبنلانودةفصلاىفكرشمكاشلاو امهيف

ذخآاذاامآو«كرشلالاصخنمكلذناذخأيملاذا«عفادلاكيرشت

+رذعيالهناف

ناشعسيالاممانمدقامركذنأدعب«عيبرلاوبأخبشلالاقو

اذكو«رفاكهرفكىفكاشلاو«رفاكوهفهانركذاممءىشىفكش

؛كرشمكاذنمءىشىفكاشلانا:ليقو«ارجملغىلاكاشلاىفكاشلا

كلذلغاجناذخاّؤيملامكرشمبسيلو«رفاككاشلاىفكاشلاو
هيلعمكحلامدعىفرذعيالهناف«نينثانيهلآبلوقلاالخام«كرشم

لوسرنوكلفةلمجلاامأ«ليصفتعسيالاميفوذخأيملولوكرشلاب

كولمىلااهببتكودوفوللاهعرشو«اهيلاوعديملسوهيلعهللاىلصهللا

كلمرصيقو«سرافكلمىرسك«رمصمكلمسقوقملالثم«ضرالا

.مهلكاشنمو«نامعبادنلجلاىنبو«ىفينحلاىلعنبةدوهو«مورلا

ىلاعتهلوقلفرخالامويلاولسرلاوبتكلاوةكئالمملابناميالاامأو

رفكنمو»هلوقو«ريصملاىلاهيرنمهيلالزنأاعبلوسرلانمآ»

رشعلاتامكلامهضعبو«ةلزتعملاهيلعو«ةيآلا«هبتكوهتكئالموهللاب

كدعوو؛قحكاقلو«قحلاكلوقو«قحلاتنأمهللا»مالسلاهيلعهلوقل

ثيدحلا«قحثعبلاو؛قحتوملاو«قحرانلاو؛قحةنجلاو«قح
امأو؛لجوزعهللانمهنا«هرشوهريخردقلابنمؤنو«رخآلاىفو

تماسامامأف«ليصفتهيفف«لبقانركذامميمجو«ةلمجلاريسفت

ةجحلاهبتماقامامآو«هلهجعسيالف؛ديحوتلاريسفتنمةجحلاهب
هعسبيالف«مهكيرشتبوأامهريغوألهاجلاوأركنملاريفكتبعماسملاىلع
٠ذخأاذامهلوقىنعماذهو«مهلثمناكالاوفوقولا



ب7-

؛كرشلاالخاممارحلاعيمجلمهجعسي«رزخوبأخيشلالاق

هياعمقتملامىنعيهللامرحامىلعرارصالاو«هللامرحامللالحتسالاو

ىرابلاةيوستكرشلابدارأ:بوقعيوبأمامالالاق«قرافيوأةجحلا
هللاريغامآأو«كرشموهفهللاركنأنميفكشنمف«ةصاخهريغبىلاعت

٠ذخأيملناوىنعي«هريكفتبوأهكيرشتبةجحلاهيلعموقتىتحف

ءىشمماسلاىلعسيلو«كرشأدقفايبنركنأنم:رمعوبألاق
ذخآناو«هلثمناكلعفيملناو«هرفكينأهيلعفالاو«فرعيملنا
٠كرشألعفيملناو«هكيرشتب

نعو:لاق«كلملاوفرحلاىفمكحلااذكو:ىخامشلاردبلالاق

لاق؛عماسللرذعالفظفللااذهباكلموأايبنركنأنا«ناعيمجسنبا
ميسيملاينيدعفدنأالا؛هسوفنديحوتىفو:ىخامشلا

؛ماسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنومدآانيباكهتلاهجعماسلا
؛هلهجوأكلذملعهكرشينأعماسلاىلعف؛ءايبنالاةلمجو
؛اقاطمهلهجعسيالاميفهدنعمكحلاكلذكو:لاق«اكرشمناكلاو

:حونوبألاق«كازجأهترفكف«كرشأاذا«رزحىبأنعو«مدقتامك

اذه:لاق:نارمعويآلاق«ددعلاتبثآوأهناحبسهللاركنأنأالا

اذه؛ىخامشلاردبلالاق«ذخأتملوهلثمتنكالاوهكيرشتكيلعفىبر

امركنأنأعماسلاامآو«رزخىبأمالكءبوقعيىبأريسفتلةيوقت

؛قفانموهفهللضيملف«هليلضتبةجحلاهيلعتماقف«ليوأتهيف

كقلخىذلابترفكأ»:ىلاعتهلوقكاشلاىفكاشلاكيرشتىفةجحلاو

لحتسممكيرشتىفو«ادحأىبربكرشأالو»هلوقىلا«بارتنم

جاجتحالاهجوو؛«نوكرشملمكنامهومتعطأناو»:ىلاعتهلوقةتيملا



7

؛كرشالكاشلااذهكرشىفكشولملسملااذهنأ«كاشلاكيرشتىف
٠«ادحأىبربكرشأالو»:لاقكلذلف

نيرمأنيبسفنلاددرتكشلا:ىخامشلاردبلالاش:هيبتت

ةبيرلاو«اهبلاطلال«امهنيباهددرتةيئرملاةراماللةبلاط«نيلباقتم
ىلعفشكنيمث؛ارمأاهمهوتةدارالاوفشكنيمث؛ارمأسفنلامهوت

سدحلاو«ةرامانعآلمهوتنيمختلاو«مهوتامفالخ

سفنلاىفروصتياممهولاو؛فقوتريغنمرطخياميمكحلاعارسا

نظلاو«مكحلاحيجرتنابسحلاو؛الوأدوجوهلناكءاوسىأ«اقلطم

؛ىنعمب؛نظلاونابسحلاوسدحلاونيمختلالعجيمهضعبو«هنممعأ

٠مهولاىوسوكشىتابلاو



-094

«عبارلادصقملا»

اهيلاوعديىتلاةلمجلابكربثمءاجنأ:رمعوبألاه
تاسببثاو؛هتيالوكيلعتبجو«ملسوهيلعهللاىلسصهللالوسر

اهسكنوأاهبترءاوسهمدميرحتو؛ديحوتلابهيلعةداهشلاوهلديحوتلا

ملامكلذىلعىلوتيو؛ناميالاىلاكرشلانماهلبيجتسملاجرخيو

وهو(هبىتأىذلاءافولابانيلعهلكركذامهلبجيو«اثدحثدحي
دقاممهلرفغياوهتنينااورفكنيذلللق»ىلاعتهلوقلبونذلاكرت

نيبوهنيباميفكلذامناتلقناف«ةيآلا«ةطحاولوقو»هلوقو«فلس

٠هناميالامكمدعهيفنظنمةيالوزوجتالتلق؛هقلاخ

؛ةقراشملاصوصنهبوقيو«ركذامريرقتدعب:ىخامشلالاق

هللاالاهلااللوقنأملعتنأانيلعو:رمعوبألاق«هريغورفعجنياك

ملعننآو«باقعهكرتىلعو؛باوثهلعفىلعو؛ةعاطوضرفوديحوت

ةنجلاوثعبلاةفرعمكهللاالاهلاالريغىهىتلاديحوتلالاصخنأ

هكرتىلعوباوثهلعفىلعو«ةعاطوضرفكلذريغولسرلاورانلاو

نأانياعولاقمث؛ذخأنملامديحوتاهناملعننأانيلعسيل«باقع
؛ةعاطوضرفديحوتلانودوهاممامهوحنوةاكزلاوةالصلانأملعت

ذخأنملام؛اباقعهكرتىلعنأملعننأانيلعسيلو«باوثهلعفىلعو

اهضعببقطنوأةلمجلابقطنيملنمديحوتلاداقتعاىفىزجيالو«اضيأ
ءاجنمو7هللانيبوهنيبامينهداقتعاهيزجيحلفأمامالالاقو«طقف
.هلاصوهمدمرح6نييآرلاىلعاهانركذىتلاهوجولانممانركذامب

ترمأ»مالسلاهيلعهلوقلهملعو«هبىتأىذلاديحوتللهتيرذىبسو
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ىنماونقحدقفاهولاقاذاف«هللاالاهلالاولوقيىتحسانلالتاقأنأ

لوسراياهقحامو:ليق؛ايهقحبالامهيرارذىبسو؛مهلاومأومهكامد

«انمؤمملسلامكيلاىقلأنملاولوقتالو»ىلاعتهلوقلو«اناودعو

(مارحمكيلعمكضارعأومكلاومأومكؤامد«عادولاهقحىفهلوقلو

٠ماذهمكرهشىف«اذهمكدلبىفاذهمكمويةمرحك



-١7

«سماخلادصقملا)»»

؛عرولاو«ةينلاو«لمعلاو«ملعلاءةعبرأمالبسالادعاوق

عسيالامملعو؛ديحوتلانمهلهجعسيالامملعف:ملعلاامأ

ملعولمفلالاثتماةيفيكفلكملاملعىآ؛ضئارفلاعيمجنمهكرت

اتيلعانا:راكنلالاقو«رمامكباوثلابوجوملعو«مازتئالاوهبرمالا

هللاضرفامليجنمرفكيانباحصألاقو«اهملعالضئارفلالمع

رفكي«كرتلابرفكينيحهنأىنعمب«هكرتبرفكينيحهيلعهناحبس

ء+طورشب«ضرفلامسيامتقولانمقبيملاذااموهولهجلاب
وأهفلاخنمرذعهيلععطقيوهتنايدهذختيملامعسوملاىفنوفقيو

ايجاررمأامكهلعفينأهيلعبجيفلمعلاامآأو«لعفلاىلالوقلازواجتي
بس

روضحدنعضئارفلاعيمجىفكلذو«باقعلاهكرتنمافئاخباوثلاهيف

نمقبيملوعيضنمنارفكو«عناملاءاقتناوطرشلادوجووببسلا

ىضرلمعلابدصقينأبفةينلاامآوء«هطورشبضرفلاعسيامتقولا
تاينلابلامعالاامنا»مالسلاهيلعهلوقل«هرمألاثتماوهناحبسرمآلا

(لمعيملنمةلزنمبراص«؛لمهآولمعنمو«ىونامءىرمالكلو

اذاف؛ىهانملاوتاهبشلاعيمجكرتو«لحيالامعفكلاوهفعرولاامأو

٠اهنمءىشبعفتنيملولامعالاتطبحمدع

رثابكلاىلعماقملانأو«رفاكرصملكءايضلاىو:ىخامشلالاق

ب_ضغيوطبحتامهبو«ءابهلامعالاناريصيرئاغصلاىلعرارصالاو

ضعبو ةريثكةنسلاوباتكلاىفكلذلئالدو«طخسيواهلهأىلعهللا

موتيالنيدلانأل«نيدلامئاوقبةروكذملاةعبرالاهذهنعربعيانباحصأ



ه7-

ءهللارمالمالستسالانعهدعاوقبو؛اهنمةدحاومدععمضهنيالو

اهنعربعو؛هللاىلاضيوفتلاو؛هللاىلعلكوتلاو؛هللاءاضقبىشرلاو
مالستسالاف؛ةرهاظلكلاىفةيسانملاو«مالسالاناكرأبةديقعلابحاص

ىضرلاوءبلقلارورسبهبهللارمأامىلادايقنالاوعوضخلاوه

هللاىلعلكوتلاو«هبهللامكحاملاثتمالاىلعمزعلا:وههللاءاضقب

٠زجعلاراهظاو«هيلعدامتعالاو هدنعامبقاثيتسالا:وه

تضوفوأ6كيلعتلكوت؛قولخمللاقينأانخايشأضعبمتمو
حيتافمدروههللاىلاضيوفتلاو؛كيلعتلكتااوزاجأو«كيلاىرمآ

ةياغعوضخلانأ«ةديدشاناكرأاهنوكنايبو+ىلاعتهيلااهلكرومالا

اضرلانأو؛صالخالالصحيهبو«تادابعلاعجرمو؛تاعاطلاعيمج

؛هبهللارمأاملاثتماىلعمزعناولوبقلاهناف«ةعاطلالصأءاضقلاب
ىفنأىلاارظنهلطخسلاكرتو«هردقوهثاضقىلاسفنلانوكسو

هللاثحدقو؛انيلعةيفخاهنكل؛ةليلجةحلصموةميظعةمكحهئاضق
طخسباستكاىهوةميظعةفآهكرتىفو؛هبىضرلاىلعدابعلاهناحبس
ةحارتسامدعو؛هتاحبسهرمأةحلصمودشرلاتاوفوالعوزعبرلا

؛طخسوأىضر«ضامهللامكحواذهحارتساىضرنمودبعلاسفن

منوىئاضقبضريملنم»ثيدحلاىو««ديرياممكحيهللاناد
تحتنموىضرأقوفنمجرخيلفىئامعنركشملوىثالبىلعربصي
ملذا سيلبارمأهيلاعجرامىلارظنأ«ىئاوسايربلطيلوىثاعس

لكوتملاناو«ىتايسامك«رفكىضرلاكرتو؛هناحبسهبرءاضقبضري

دسوكتيبماوقنالءكسفننطوتوهناحبسهللادنعامبقثينأ

(؟جنيدلاملاعم١م)



هه

هكرتىفو؛كلمسقامكتوفيالناو«دحأنمالهللانموهامنإكتلخ

كدرضيوفتلاناو«ةنطابوةرهاظقثالعو«ةدابعلانعةلغاشضراوع

كلراتخيف«حلاصملابملاعلارومألاحيتافموريبدتلاهديبنمىلارمالا

ةلاقاالنأامير؛داسفكماحتقاوةفآهكرتىفو«حلصأوكلريخوهام
ةباغبكملعمدعل«هيفكلحالصالااميفكرايتخاكعقوبنأآو«هنم

٠كلحلصأهملعنملريبدتلاككرتبورومالا

لصاح ةعبرأهوجونمردقلاوءاضقلانيبمهضعبقرف:هيبنت

ظوفحملاحوللاىفءايشالادوجونعةرابع«ءاضقلانأاهنمروهشملا

رضحتملو«اليصفتةجراخلاداوملاىفاهداجيانع«ردقلاو؛الامجا
٠باتكلااذهةباتكدنعةيقابلاهوجولاىف



 ١١-

«سداسلادصقلملا»

؛ةيمحلاو+ربكلاو«لهجلا:ةسسمبرأرفكلادبعاوق

:وه:ليقو؛هتثيهفالخىلعمولعملاريوصت:وهلهجلاف«دسحلاو

طيسبلاوبكرملاهلومشللوألانممعأاذهو«دوصقملاملعلاءافتنا

ليلدو6هنمحبقأءىشالو«ملعلادضوهو«بكرملابصاخلوالاو

؛هيعديالكنأ:هفربشوملعلانسحليلدو«هنمًاربتيدحألكنا؛هحبق

؛بجيهنأ؛مولعلاىفهاتفلسأاموهو«عسيالامانهلهجلانمدارملاو

هنعللاسيلبابجوتساهبو«سانلاطمغيوقحلاهفسينأوهربكناو
عضاوتملاو«العتساناولفسأريكتملاناكمف+هنلاةمحرنعدعبلاو

بضغلادنعاهبحاصلمحت؛ةفنالاىهةيمحلاو«لفتسا.ناوولعلا

ىلصىبنلانعو«ةينهاجناءارغىلعلب«عرشلاماكحأريغىلعةريغلاو
هذهنمكلهي»اضيأهنعو«ةيبصعلاىفىتمأكاله»ملسوهيلعهللا

ءاملعلاو«ريكلابءاينغالاو«روجلابءارمالا«لاصختسبةتسةمالا

قيتاسسرلالهآو«ةيبصعلاببرعلاو«ةنايخلابراجتلاو«دساحتلاب

الونيبأنهبهضعأةيلهاجلاءازعبازعتنم»اضيأهنعو«لهجلاب

ربكأوناطيشلادنجمظعأنمىهو«هانموعراوقتهيفدرووأ«اوكنت

وهو+ريغلاىلعهللاةمعنلاوزىنمتوهدسحلاو«ناسنالاىلعةفآ
ىنمتينأهلزوجيفيكف«هقحنمسيلامدبعملابلطهنالىغبوملظ
تضتقأامةلازابلطينأو«اهعقومواهعضومهللاملع«ةمعنلاوز
ةروصىفمئاظالوملظهينمتوكلذبلطف:هرارقتساوهتوبثةمكحلا

نيعللاسيلبالمحدقوهنماودأءادنيأو«دوسحلاىوسروهقممولظم
؛ةنجلانماجرخآف«ةرجشلانمالكأف«ءاوحومدآلسوسونأىلع
مدعىلعنيكرشملارثكألمحو«ليباههاخألتقنأىلعليباقلمحو

مثنمو؛هتبقاعدمحتمكالمرمأاهنأبةمعنلامهضعبفرعو«ناميالا



__ +**

«ضرعاناسنالاىلعانمعنأاذاو»هيلعدريو«رفاكلاىلعهللةمعنال

ءةيآلا

؛بضغلاوةوهشلاو«ةبغرلاو«ةبهرلا«ةعيرأرفكلاناكرأو

ىفامأو؛رشلاهوجونملحيالاميفىهامنا«انهةدارملاةيغرلاف

ىفبجاولاعنملحيالاميفةبغرلانمو«اهبرومأمو«ةيودنمفريخلا

راثكتسالاوسانلاءاضراوهاجلاءاغتباءاشرلاذخأو«قوقحلانملاملا

امآو؛كايندكيلعدسفتالكل«ةينالعلاوةعناصملاوةنهارملاوايندلانم

سوبلملاولوكأملاذالملواتتو«ةزئاجلاهوجولانمهللالضفءاغتبا

لاق؛ريخلاىفلب«رشلاىفةبغرلانمسيلف«بوكرملاوحوكنملاو
«قزرلانمتاببطلاوهدابعتجرخأىتلاهلثاةنيزمرحنملق»ىناعت
اولمعواونمآنيذلاىلعسيل»ةيالا«هللامكقزرامماولكو»ةيآلا

نودرضبنورخآوهللاىلعءارتفاهللامهقزراماومرحوحانجتاحلاصلا

لدعلاككرتبنمحرلاطغسيامبناطلسلاعناصتنأةبهرلاو«ضرالاىف

؛كقيدصوأكبيرقوأكلامىفولوكيذؤينأةيشخ«هريغوأ«مكحلاىف

ةبغرللنالصأبضغلاوةوهشلاوهللاقوقحعنميف«قزرلافوخاهنمو
٠ةبيهرلاو

ماقتنالاةدارالاماهراشتناوباقلامدناروثنأ:كلذنايبو

ىلعهضايقناوةوهشوهفذالملابلطلاامأو بضغوهفكنودوهامم

نبدمحمنعو+ةفعوةعانقىناثلاىلعو«نزحوةبهرونيجلوألا

؛ودعالبةيباخلاكهوكرتت«ناطيشلانمةعبرالاهذهب:اوظفتحاريصب

6ميظعرجأو«هقارف«حارتسا؛ةعبرالاعنمنمف؛ةبغرةوهشلادايدزاو

٠0هقفلاىفلينلا.نمريخالاباتكلاىفاهانركذلئاسمانهاهو



١+-

«عباسلادصقملا»

؛ةالصلا«ةينامثمالسالامهسأةديقعلابحاصلاق

؛فورعملابرمالاو«داهجلاو«ةرمعلاو«جحلاو؛موصلاو«ةاكزلاو

ىذلاديحوتلادعباهنمبكرتىتلاهءازجأاهبدارآو«ركنملانعىينلاو

فينمالسالانأ»اضيأدروهنأعم«ةينامثاهلعجامناو«اهفرشأوه

«قيرطنمىذالاةطامااهاندأوديحوتلاةملكاهالعأ«اءزجنوتسو

ءافولامزلتسيهبرومأملاهجولاىلعاهبنايتالانال؛فرشلاوةغلابملل

تدجونمنآلو«سفنلاداهجللماشاهنمداهجلانالو؛نيدلاعيمجب
؛رفكةالمصلاكرتنمف«هريغهنمرهظيملام«مالسالابهلدهشهيف

«رفكنمو»ىلا«تيبلاجحساأنلاىلعهللو»اهتاكزمناملةالصالو

ةيالا«نوفلخملاحرف»اعامجااهلثم«موصلاو؛ةرمعلاهوحنوةيآلا

٠ىهنلالثمرمالاوةيالا«اورفكنيذلانعل»

امناو«عامجالاوةنسلاوباتكلانمدحاولكىف:ةريثك:ةلدالاو

ةلزنمبءامصنالاهذهو«تاذلاةلزنمنيذلانمهليزنتلديحوتلاكرت

اوجرخأفءىأرلاو؛ةنسلاو؛ليزنتلا:ةكالث«نيدلالامكو«اهتافص

؛موصلاو؛ةاكزلاو؛ةالصلا«ةعبرأاهنماوراتخاو؛اهوجوليزنتلانم

؛ناتتخالاوءاجنتسالا«ةعبرأاهنماوراتخاواهوجوةنسلانمو«جحلاو

دقفلا ةعبرأاهنماوراتخاواهوجو:ىأرلانمو«محرلاو«رتولاو
٠سدسلاتادجلاودادجالاثاريمو«رمخلاىفدحلاو؛ةمامالاو

لوصالانمذخؤتامنا؛لزاوتلاعيمجمكحنأ:كلذنايبو

ةالصلااوميقأ»ديحوتلالئاسمىوسليزنتلاىفاهبحرصملاف؛ةثالثلا



١١_

سانلاىلعهللو»«همصيلفرهشلامكنمدهشنمف»«ةاكزلااوتأر

4دآلا«مكهوجواولسغاف»تايألا«كهجولوف»«تيبلاجح

قراسلاو»«اوطبارواورياصواوربصاو»«هللاليبسىفاودهاجو»

اواحتالو»«دوقعلاباوفوأ»«اودلجافىنازلاةيئازلاو»«ةقراسلاو

4-للاىلااوبوتو»«مرحمتنأآوديصلااولتقتالو»«هللارئاعش

عدصاف»«مكنمرمالاىلؤأولوسرلااوعيطاوهللااوعيطاو»«اعيمج

ىلاركشأنأ»«ركنملانعنوهنتوفورعملابنورمأت»«رمؤتامب

لاجرللو»«نيقتملاىلاتوملامكدحأرضحاذامكيلعبتك»«كيدلاولو

مكيلعتمرحةمكحلانم»ىلا«هقحىبرقلااذتآو»ةيآلا«بيصن

ىبرمرحامنالق»ةيآلا«ةتيملامكيلعتمرحو»ةيآلا«مكتاهمأ
مكلاومأاولكأتالو»«انزلااوبرقتالويرلااولكأتال»ةيآلا«سشحاوفلا

ريغاتوبباولخدتال»«اضعباضعببتغيالو»ةيآلا«لطابلابمكنيب

ناميالاف؛ليزنتلاىفرثكيامم«ملعهبكلسيلامفقتالو»«مكتويب

مقيملامةلمجاهمايقليقو«اليصفتةجحلامايقدعب«بجاواذهب
ىنعأامهكرشىفكاشلاعماسىفو«ناكرشمركنملاوكاشلاو«ليصفتلا

٠مدقتفالخ«اليصفتهبةجحلاهيلعتماقناليصفتلاوأةلمجلاىفكاشلا

ةجحلاهينعتماقو«ملعاذاهنأقيقحتلاو:ىخامشلاردبلالاق

هنفكو؛تيملاوسافنلالفكفةنسلاىفاهبحرصملاامأو؛اهلثموهفذخأو

ةاكزو؛؛رفسلاىفنيتعكرو«ءاجنتسالاكو«هيلعةالصلاوهنفدو

؛ناتتخالاو؛ناضمرراهنىفءىطاولاةرافككو«دترملألتقو«رطفلا
ثيروتو©ةماقالاوناذألاو«قاشنتسالاوةضمضملاو«رتوملاةالصو

ددعكو؛سدسلاةدجلاو.دجلاو«بلصلاتنبمم(سدسلانيالاتنب



م1+٠

؛ثراولةيصوالوكلذليصافتماكحأو«ةاكزلاريداقمو؛ةالصلاتاعكر

؛ناثلثلانيتنبلاثاريمو«نيتاملهأثراوتيالو«لوتقملالتاقلاثربالو

؛سافنلالاحءاسنلالزع«لبالانمةكامنيدلاو«ثلثلانمةيصولاو

رصقو(ةرمعلاوجحلاتيقاومكو+ضيحلاتقونهتقصالمزاوجو

؛ضئارفلانمهريغوجحلاليصافتعيمجو«نيخسرفىلعةالصلا

؛هدلوبدلاولتقيالنأو«ءامالاءاربتساو؛حاكنلالئاسمليصافتو

؛بجاوهبلمعلاو«ريثككلذلثمو؛قتعأنملءالولاو«ةقتعملارايخو
ةجحلامايقدعبهلركنملااذكو؛هضرفىففلتخااميفالارفكهكرتو

«اضيأقفانمرفاك

؛ةهجاومىبتلالوقدرنممهلوقعماذهو:ىخامشلاققحملالاق

ةرتاوتملاةنسلاىفاذهو«لاكمياهيفكرشمفيرحتالوليوأتريغنمىأ

؛هنيدنععجاروهفهذخأدعبهرفكىفكاشلاعماسلاامأو؛ىنعمولو

ثاريمو؛رمخلاىفدجلاودقفلاوةمامالاكفىأرلاىفهبحرمملاامأو

مدعواقلطمكولمملاثرامدعو؛ءاقشألامدععمبألاةوخاوةدجلا

عماقلطمةوخالاو«ءاقشالاعمبالاةوخأو«مالاعمةدجلاثيروت

امئاو«ةالصللاءاسفنلاوضئاحلاةداعامدعو«لفسنأونيالاوبالا

كلذبةنسلادوروعمىأرلانمءاقشالابنيبوجحمبالاةوخأانلعج
ركنملاف؛بذكلابىيعشلاهامردقوروعاللثراحلااهيوار:اولاقمهنأل

ىفاندنعبالاكدجلاوعماسلاكعماسلاو؛ةنسللركنملاكهيلعاوعمجأامل
٠اقلطمةوخالابجحيهنوك



ل6١١1-

نماثلادصقلا

؛هبرقأاملىفوملاملسملالزنمةفرعم:لزانمةثالثةفرعمنيدلازرف

تفرعانهاهنمو؛دحاجلاكرشملاو«هبرقأامينئاخلارقملاو«قفانملاو

؛كرشملاالاسيلهنأمعزو«نيتلزنملانيبةلزنملاىفننمبهذمنالطب

هلوقنعو«اقسافناكنمكانمؤمناكنمفأ»ىلاعتهلوقنعلهذو«نمؤملاو

اموقاوناكمهنالبقنمحونموقو»هلوقنعو«هبررمأنعقسفف»

ةجحالو؛كرشمةريغصلادنعو؛نمؤمةكجرملادنعقسافلانأل«نيقساف

لالحتسابليوأتلانمرمال«نوكرشملمكنامهومتعطأناو»ىفمهل

؛عامجالابنوكسمتيو؛قسفلاىهو:ةلزنملانوتبثيةلزتمملاو«ةتيملا
اكرشمالوارفاكالو«قسافىماعلاورفاككرشملاونمؤمىقوملانأل

اكرشمالوارفاكالو«كلذبهتيمستىففالخللانمؤمهنومسيالو

هللابذعيل»ىلاعتهلوقنعاولهذو:لكلاىففالخلا«اقفانمالو

نينمؤملاىلعهللابوتيوتاكرشملاونيكرشملاوتاقفانملاونيقفانملا

قالطاو؛«نوقسافلامهكئلوأفكلذدعبرفكينمو»هلوقو«تانمؤملاو

الىظفلوهامنامهنيبواننيبفالخلانكل«ريثكىماعلاىلعرفاكلا

٠+:ىونعم



1*0

عمساتلادصقللا

نم؛ةءاربوريخهنمملعنم:ةيالوةعبرألعفهظفحونيدلازرح

وهو«ىماعملاكرتوماعبىتحهلاحلهجنميففوقولاو«رشهنمملع

ةءاربلاو؛ةافاصملاوةدوملاةيالولاف«هلبقامعفاك:قيقحتلادنع

دقفهيلعفقوتوأىداعونيدلاىلعىلاونمنأل«حرطلاوةوادعلا

ىلوتيثيحفرعنمنأىنعمبىماعملاكرتنماذكو؛«هظفحوهزرح

كرتيثيحو«فقوتففقوتيثيحو؛ًاربتفًاريتيثيحو«ىلوتف
هطقسأناومكحلامدعوه:فوقولاو«هنيدزرحأدقف؛اهكرتفىماعملا

٠ةثالثنيدلازرح:لاقف«رابتعالانعةديقعلابحاص



١*١-

وهو6نيعةفرطهلهجعسيالامةفرعم:هزيبمتونيدلاديدحت

وهو6«هكرتمسيالملعفو6رهاممامهائعمقفامو6كرشلاوديحوتلا

رخآو«رضاحلافلكملاىلعناضمرلوخدكةفيضملاضئارفلاعيمج

كرتو«رمامكاضيأهلهجعسيالامموهو؛فلكملاىلعةالصللتقولا

هلهجعسيالاماضيأهيفلخديو«ىماعملاعيمجوهو«هلعفعسيالام

وهو؛ةجحلامايقوأقارتفالاىلاهلهجعسيامو؛كرشلانيعةفرعمك

.هتاهجميمجنمهعمجتونيدلازيمت؛ةثالثلاهذعو؛ىماعملاةيقب



_-١!+١ال

لا رثعىداسحلادصقل

؛ءارثلاو«عافدلاو«روهظلا:ةعبرأهقرطونيدلاكلاسم

ءهطورشتعمجتسااذاةيرومألاو لصالاوهو:روهظلاف+نامتكلاو

نمناتفيلخلاهكلسو«ماسوهيلعهللاىلصدمحمانديس»قوتهيلعو

دنلجلاو«ىدنكلاىيحينبهللادبعكلذكو«اتامهيلعو؛ركببأ«هدعب

نمةعامجووهليسىفقرغبعكنبثراومامالا«دوعسمنيا

؛ديمحنبكلملادبعو؛هللادبعنبناسغو«نيعبسوحننيملسملا

!ميمتنبنازعةماماىففلتخاو«كلامنبتلصلاو«رفيجنبانهملاو

لمهأةمكاو«هنباوناذاشنبكلملاك؛قرشملالهأةمكأنمهريغاذكو

نمونمحرلادبعمامالاو«ميمملاحتفبىرفاعتملاباطخااىباكبرغملا

ركبىبأركذدئاقعلاىفًاوصخو«ميمجلانعهللاىضرهدالوأنمهدعب

امهيلعةعاطالو«نيملسملادالبعيمجىلعةماعامهتيالونال«رمعو

ءامهتقيرطلرظانوهفامهدعبلدعنمةضفارلاك؛فالخبدتعيالنمىوس

هنأريغ«ادهزوالدعاهقحةفالخلاىطعأدقهنافزيزعلادبعنبرمعك

؛هيففقوتفنيملسملاةروشمريغنمةرامالاىلوتو«نامثعىففقوتي

مطقلانمهعمالامتتالدودحلانال«لصالاوهروهظلاانلقامئاو

.هقفلاىفنيبموهامكماكحالانمكلذريغو؛كاذ:مسقودلجلاو

؛نيدلاميكحتلالهآماما:ىبسارلابهونبهللادبعكعافدلاو
دهشتسافريسلاىفنيبامك«ودعلامهيشغذا«هوعيابةقحملاةقرفلا

ةمحرف«ليلقريغمهنمتلفيملونيملسملانمهعمنمووهنأو؛رهنلاب

اولتقىتحقدصلاءاولوقحلارانمنماوعفرامالولف؛مهيلعهللا



١١ه

سمغناورثالاسمطنالمهسفنأةايحنعهللانيدءايحالارايتخاةينإلع

ىروزللامتاحىباكو«نيعمجأمهيلعهللاةمحرف«ةمايقلامويىلانيدلا

نأىدنعبرقالاو:ىخامشلاردبلالاق«هللامهمحرامهلثمنمو

باطالو«عيوبذنمناطيشللناكتساامهللاهمحرهنال«نيلوالانممتاحاي

ةملظلادونجلتاقف«هتقاطهللانيدماقأوهفيسدرجلبءاقبللةحارلا
ىتح؛افلاخمواقفاومريسلاىفامكيفكيوكلذك:تلق«ةرسيموةنميم

هلبقىجراخلهطعيملامىجراخلامتاحىبالىطعآ؛هقحىفمهضعبلاق
ِقةطو-سبمهماكحأوهطورشوعافدلاةماماىلعمالكلاو«هدعبالو

ءاحلابريدحنبسدارملالبىبأكءارشلاو«هريغو«لينلاك«هلحم
؛ميجلابهطبضفىثالثلاردبلاكلذنعلفغدقو«جاهنملاىفامكةلمهملا

ىباكو«هللالامكحال:لاقنملوأوهو«ريدحنبةورعهوخأاذكو

قشنملوأو«مهلثمو«فاحزلاوبيرقكو«فوعنباراتخملاةزمح

ىبألامكنامتكلاو؛ةقرازالاهعبتاوقرزالانبعفان؛ةمكحلااصع

بجاحهتقبطنمو«روعأاللوحأهنأحصالا«ديزنبرباجءاثعشلا

وهو©هريغنعورباجنعذخآدقوةميركىبأنب«ملمةديبعوبأو

.*رياجباحصألضفأناكوروعألبقناكو«ميمتىبنلاىلوم



4١

رثعىناثلادصقملا

هانو«هتعاطبرمآهللانأ«ملعينأهغولبممفلكملاىلعبجي

نعىهنوديحوتلابملعناو؛كرشأكلذملعيملناو«هتيصعمنع

اموكرشلانعىهنو+ضكئارفلانمهنوداموديحوتلابرمأوأكرشلا

زوجيالف«ركابكلانمهنوداموكرشلانعىهنو«ضئكارفلانمهنود

اذاهيزجي؛ليقو؛ةيصعملانعىهنيو«ةعاطلابرمآيهنأملعينأالا
نمهنوداموكرشلاىلعو«ضكارفلانمهنودامديحوتلاىلعفطع

هللعفامهالكو«هباطخو؛هباجيا:امهانعمهيهنوهللارمأو؛رئاتكلا

صلخينأو«عوضخلاةباغلقحتسملاقزارلاقلاخلافرعينآو«رمامك

؛ملسوهيلعهللاىلصدمحمهبيبحوهلوسرفرعينأو«هلةدابعلا

ىتلاةعفنملانعةرابعىهو«معنلابانيلعنمهللانآأورمامككرشأالاو

انيلعهمعنو«هنملضفتلاوناسحالاةلمجىلعانيلاهللااهلصوأ

؛مهفلاو«لقعلاو«حورلابهقارشاو«هاوقونديلاقلخك«ىمحتال

ذالملاعيمجو؛نوعلاو؛قيفوتلاوىدهلاو؛ملعلاو؛ناميالاو«ركفلاو
٠مدقتامك

هصنامفرعينأو+نيملسملابةصاخ:ةنجلاىمظعلاةمعنلاو

اموتاومسلاو؛لسرلاوبتكلاك«هتينادحووهدوجوىلعلئالدلانم

بئاجعلانمهيفاموناويحلارئاسو«اهيلعامواهيفاموضرالاو«اهيف

رثكأىفكلذىلعهبندقو؛هتفرعمىلعةحضاولاتايالانمكلذوحنو

تاملظلالعجوضرالاوتاومسلاقلخىذلاهللدمحلا»؛هلوقكنآرقلا

قافآلاةلالدةيالاهذهتنمضتف«نولدعيمهبرباورفكنيذلامثروكلاو



١١١_

؛ماسجالاركاسهيفلخدبلامرجاهمظعأركذف«ضارعالاومارجالانم

ىفلخديل؛ضارعالاالوانتماهضمغأواهلمشأو؛رغصلاوربكلانم

وه»6لاقمث+ةيفخلاوةرهاظلاضارعالاراسةلالدلااهبةلالدلا

٠ةيآلا«نيطنممكقلخىذلا

:احيرصتىهتنملاوأًادتيملاركذف+سفنالاةلالدىلعاهيفهينف

مكقلخىذلاوه»:هلوقكةيآلاهذهريغىفهبحرصامم«امهريغبحولو
ىفاهركذىتلاءايشالارئاساذكو«اهلكاشامو«ةيآلا««بارتنم

الآ«هتدارامومعوهملعلامكوهتردقرهابىلعةئالدلا؛اليصفتاهريغ

:لاوتانيبلاتايالاهذهروهظعمكشلاورفكلادعبتسافيكىرت

درجمهعمرفكلارودصلبةرعشملامث«ظفلبةيآلا«اورفكنيذلامث»

باذعنمفاخينأو«قبسامكتايآلانمكلذريغىلا«ةقامحووتع

وهو©رفكلاىلافوخلاىفطارفالاهجرخيالثيحبهنمقفشيوهللا

طارفالاهجرخيالثيحباهيفعمطيواهوجرينأو«هللاةمحرنمسايألا

نوعدبنيذلاككلوأ؛هللاركمنمنمالاوهو؛نارسخلاىلاهعمطىف

لبي؛هباذعنوفاخيوهتمحرنوجريو؛ةليسولامهبرىلانوغتبي

رورغلانمىلاخلاءاجرلاو«طونقلانمىلاخلافوخلاهيلعبجارلا

ءاجرلاو«ىهانملاوىصاعملانععداررجازفوخلا«نارجازناطوسامهف

؛سايألاونمالااهدضو«تارومأملاوتاعاطلالعفىلاثعابعدار

نمايااخءاجرلاالواساياناكالاو«ءاجرلانمايلاخفوخلاحصيالو

؛ةءارنلالهأنمًاربتيبوةيالولالهأىلوتينأو«انمآناكالاو«فوخلا

؛ةتسبمدآنباىلعبجتةتسن:هلوقبةديقعلابحاصدارماذهو



ل١١١

؛لوسرلاةفرعمو«هللاةفرعمو«ىهنلاو«رمالاو«غولبلاعمةفلكلا

*ةءاربلاو«ةيالولاو«ءاجرلاو فوخلاو«لئالدلاو«نملاو

:ةفلكهيفامدبعلاهللامازلاوهفيلكتلانأ«هانعملصاحو

نأهيلعبجينأآو«هغولبلوصحعمهيلعبجيفلكمهنأبملعلاىأ

نأبو«ةينادحولاوةيبوبرلاوةيهولألاهلبجيهنأب«هناحبسهللافرعي
؛كيرشلاهيلعليحتسيهنأبو«ةداعالاو«ءانفالاو؛قلخلا«هلزوجي

غيلبتلاو«قدصلانمهلبجيامبهلوسرةفرعمعم«دلولاو«ةيحاصلاو

رئاسو؛نايسنلاو«طلغلاو«مونلانمهلزوجيالامبو«ةلاسرلاو

ىفاموبذكلاو«ةنايخلاو«ىشغلا«نمهيلعليحتسيامبو«حابملا
؛هتيصعمنعهانهنأةفرعمعمهتعاطبرمأهللانأةفرعمو(؛اهانعم

بوجوةفرعمو(هتينادحووهدوجولئالداهنوكةفرعمعمةمعنةفرعمو

هئابجربوجوةفرعمعمهبلقىفهتابثاو«هللاباقعنمهيلعقلخلا

لهألهيلع.ةيالولابوجوةفرعمعمواضيأهبلقىفهتابثاو«هيلعهتمحرل

ةيعمىنعمف؛هتيصعملهألهيلعةءاربلابوجوةفرعمعم«هللاةعاط
٠فلكملاىلعلاثتمالاوملعلابوجوىفهعامتجالكلا



١١-

مشعثلاثلادصقملا

اهنمىنامث«ةالصنيرشعبهيلابرقتنوهعيطنوىلاعتهللنيدن
:رتولاو«سمخلاتاولصلاىه:ضرفلاف«ةنسةرشعىتنثأاو«ضرف

المهرثكأو؛بوبحمنبدمحممهنم«انباحبمأنمةعامجىأرىلع

جحلاو:هعمجلاو«هللامهمحربيبحنبعيبرلابهذموهو«ابجاوهنوري

ةالصدعبناتعكر«رجفلاةالصلبقناتعكرىه:ةنسلاو«عيطتسملاىلع

ةالصو(ناضمرمايقو«تيملاةالصو«نيديعلاةالصو«برغملا

دوجسو«ماقملافلخناتعكرو«ةلزازلاةالصو؛فوسكلاو«فوسخلا

ىف«محرتلاىهو:ملسوهيلعهللاىلصىبنلاىلعةالصلاو«ةوالتلا

؛اهيفامواهعوكرددعواهترهشو«نايعألاىلعضرفسمخلاتاولصلا
فئاخلاوةيعابرلاىفرفاسملاالااهددعنمصقنيالو«هلحمكلذلكررقم

ةرافكلا:بوجحنباىريو«ةعمجلامامالاعمىلصملاو؛ميمجلاىف

الولتقناتتخالاركنأوأهركنأنمو«هتقوجورخىلارتولاكرتىلع

*هيلعىلصي

ركنأنمو«اكرشهدنعرفكلانوكينألمتحيو:ىخامشلالاق

؛ليقو؛كرشأةهجاومىبنلاىلعدروأةليضفتناكولوةرتاوتملاةنسلا

؛لثموهفليوأتريغنماراكناةصوصنملانمةضيرفركنأنمو«قفان
نبمهجلافالخ«كرشلاىفمهريغوهتكئالمو«هلوسرو«هللاركنأنم

:نالوقيامهنافريمعنباو؛نيسحلانباك؛«كلذىفهقفاونمو«ناوفص

؛لجوزعهللبيذكتكلذناف«هللاالاهلاالهلوقىفروصحمديحوتلا

(«ةمئاقةعاسلانظأامو»:هلوقدعبادحأىبربكرشأالوليلدب



“١١_

ىنعمو؛لبقركذاموهناميالاو««هلمعطبحدقفناميالابرفكينمود
.ضقنللكرشمةهجاوم؛لوسرلاىلعوهللاىلعدرلامهلوقىفدرلا

٠سكعلابوهضقندقفاًئيشدرنمناف

نأو«اباوثتاعاطلاعيمجلاثتماىلعنأ:ملعننأانيلعبجيو
لعفو(تاعاطلاراسكرتامآو6اياقعكرشلالعفوديحوتلاكرتىلع

:ليقو«اهيفباقعلاليجعسيلب؛انيلعبجيالليقفرئابكلارئاس
ىهوةالصلابقحالةالصلاريغ:ليقو«ةصاخةالصلاكرتبجي

+لاوقأةثالثةلأسملاىفلصحتف«خياملاعمايركزىبأةلأسم

(؟جنيدلاملاعم-مم)



اج

ثلاثلادضرملا

دصاقمهيفوةءاربلاوةيالولاىف

:ماسملابدارملاو«كرشمو«قفانموملسم«ةثالثسانلا:لوألا

ترمأو»نوصلخمىأ«نوُمسلمانأبدهشاو»ىلاعتهلوقهليلدووما
لوأانأو»««نيملسممتنكنااواكوتهيلعو»«نيملسملانمنوكأنأ

لاق-ريثكنآرقلاىفوهو«صالخالاىنعمبكلذلكو«نيملسملا

له»مهلوقعم؟صالخالاىلعلمحيفيكتلقناف:ىخامشلا

اذهو«نوملسماننأبدهشاو»دعبةيآلا«انيلعلزنينأكبرعيطتسي

اهيبنت«مهلاؤسركذبىلاعتهعبتاصالخالااوعداالتلق كشلاريغ

لوقك؛تيبثتلاو«نيقيلادايدزالمهلاؤسنوكيوأ«مهاوعدنالطبىلع

عيطتسيله»ىنعمو«ىتوملاىيحتفيكىنرأ»مالسلاهيلعليلخلا

امديؤيو«ىلوأهنوكل«ببسلابببسملانعاوربع«فلاتيله«كبر
نويبنلااهبمكحي»ىلاعتهلوقىفوملاومملسملانأنمانكم

قحىفنولوقتمكناف«مكاوعدلىضقنااذه:لاقيال«اوملسأنيذلاو

 هريغوىفوملاداحتامزليف؛فومريغناكناو«نالفملسأ«نيدحوملا

ةلصىفهعوقولجألاذهمسابلالدتسالانكل؛كلذكرمالا:لوقنانأل

مساهنأكف«لمجلابفراعملافصولهلصوقيسامنالوصوملاو«نيدلا

قاسهناحبسهللانأكلذةحصديؤيو؛نوملسملاىأ«كاعملعاف
مسأ«فالخبهيفبغريل؛مالسالافرشلاراهظاو«ءايبنأللاحدمةيآلا

؛كلذحشريىتح؛ءامسالاىضتقتاللاعفالانألاذكهنكيملاذا

٠قفانملااذكو«كرشلانمةلصخهعمنمكرتشملانمدارملاو



مه١١#

ىناثلادصقللا

ليملاو«ناسمللابركذلاو«نانجلاببحلا«اهتقيقحو«ةيالولا

اهدحأ:ةعبسليقو:هجوأةعبرأةعاطلعيطمىلا«حراوجلاوبلقلاب

؛كرشماهكراتو«رمامكغولبلاعمنيعضرفىهو؛ةلمجلاةيالو

مدعال(هبةجحلاهيلعموقتىتحهكيرشتمدعهعسيهيفكاشاأو

نيلوالانيملسملانمىلاعتهللاءايلوأعيمجىلاوتنأ:ىهو«هريفكت

ءناركذلاو+ديبعلاو«رارحالاو«سنالاو«نجلانم«نيرخالاو

٠مهفرعيملوأمهفرعرابكناوراغصلاو«ثانالاو

نيموصعملاناريغ«ةلمجلاةيالو:ىهونيموصعملاةيالو:ىناثلا
كرشيو؛لسسرلاو«ءايبنالاةلمجةيالوبجيف:نيملسملانمصخأ

نابهرلاونينمؤملانمنيذلاوملعلاىفءاسؤرلاىأ«نيسيسقلاو«اهكرات

مهلسرأالجرنوعبسنابهر)ااىأمهو«نينمؤملاهللانمنيفثاخناىأ
ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمهيلعًارقف«ةنسوهقفاووذشاجنلا

ةسمخو؛نوسيسقةعبسالجررشعىنثامه:ليقو«اوكبف«سي»

هيلعلزنآاممهيلعرق؛مالسلاهيلعهوقلاملف«مهبهجونابهر
ىلاعتهلوقدارملاىأءهسفنىشاجنلااذه:ليقو«اونمآو؛اوكبف
:ليقو«ريثكنآرقلاىفهلثموةيآلا«لوسرلاىلالزنأاماوعمساذاو»

نيحاوملسأ«ماشلانابهرنمةينامثو«ةشبحلانمنوثالثونانثا
؛لبجلاىفعساولاراغلاىأءفيكلاباحصأونونمؤملامهيلارجاه
ءتاومأمهنأموقحجرفنالامهيففلتخادقو«ةروهشممهتصقو

(ىدذعحجرالاوهو+نيعالانعهللامهرتسو«؛ءايحأمهنأنورخآو



-١١١

ضرالاىفريفحوهو+دودخالاباحصأوليزنتلارهاظهيلعلدبامك

وأارانهللاهنعلهدقوأف«هتبعرنمملسأنملنميلاكولمضعبهعنص

٠امهيفمهاقلا

نموهو(همأىتمليقىتحنزوب+ىتمنباسنويموقو

ضرأنمىونينلهأىلاهللاهلسرأ«ءايعشأنامزىفناكو«طابسالا

مهيلعباذعلالوزناوفاضخفابضاغممهنعبهذف«هوبذكفلصوملا

؛ءامسلانمميغلزنف؛ةليلنيعبرألهلوزنبمهرضآ:ليق«هودقفنيح
نيباوقرةف«ديع_صلاىلااوزيفنيثالثوسمخلمهتنيدمهبتدوسا

تاوصالاتلعفناميالااورهظاو«اهينبوءاسنلاو«اهدالواوماعنالا

ةعمجمويناكومهنعفشكف؛ةليلنيعبرأاوجع:ليقو«جيجضلاب
نعاورتسونآلاىلاءايحأمهنوكىففلخلاو«ءاروشاعتقفاوف

*رمامكاتاومأوأ«نيعأل

افلآىتكامليقامعاوناكو«ةروهشممهتصقو«نوعرفةرحسو

دارملاراجنلابيبحو؛كلذريغ:ليقو«نيسمخونينثاونيتثامو
راجنلاوهمنساايببحناف«نوعمسافمكبربتنمآىنأ»ىلاعتهلوقب

لآنمؤمو«نابلصلاتحنيهمالسالبقناكهنالكلذبفصو«هلتعن

«نوعرفلآنمنمؤملجرلاقو»ىلاعتهلوقبهيلاراشملانوعرف

٠لاجرلانمةرشعنوموصعملاءالؤمف؛ةيآلا

جوزرشبلامآ«دملاوديدشتلاوحتفلابءاوحانمآفءاسنلاامأو

نمعلض:وهو«ىحنمتقلخاهنألكلذبتيمسو«مالسلاهيلعمدآ
ةنجلالخداملهنأ:ليق«هنمرسيالابئاجلانمريصقلاوهو«هعالضأ



م7١١

نم:لاقف«اهآرهيتنااملف«روكذملاهعلضنمتقلخ«ىثحوتساو

لاق٠اهيلانكستلريالاكعلضنمتقلخ؛ةأرماهل:تلاقف«تنأ

دقف«اهريغهلجوزالمدآنأل«نآرقلاىفمستمل:ىثالثلاردبلا

نوتسمسوعبس+مدآدعباهنمةنسنيعبسو؛ةنسةكامعستتشاع

نيتسو؛ةنسةكامعست:ليقو؛ةنسفلأمدآشاعو«رهشأةعبسو

؛مالسلاهياعميهاربامعتنبىوحتنبنوراهتنبةراسو(؛ةنس

٠ةيآلا«تكحضف»ىلاعتهلوقباهيلاراشملاهتجوزىهو

وبأميهارباوخأنوراهنأ«باوصلاو:ىخامشلاةمالعلالاق

قاحسانباصيبعنبمدردلونمبويأةأرماةمحرو«مالسلامهيلعطول
اهمأو+فسويتنب:لبقةمحرو«طولدالوأنممأو+ميهاربانيا

تنبةيسآو(«هلهأهانيتآو»ىلاعتهلوقياهيلاريشأدقو«اخيلز

نيذللالثمهللابرض»ىلاعتهلوقباهيلاراشملا؛نوعرفةأرما«محازم

راشملاىيحيمآ«ايركزجوزىه+ميرممأةنحو«ةيآلا«اونمآ
ةأرماةنماو؛«ةجوزهلانحلصأوىيحيهلانبهوو»ىلاعتهلوقباهيلا

«ميرممأىهو«نارمعةأرمأتلاقذا»ىلاعتهلوقباهيلاراشملا«نارمع

«قحلاصصحنآلا«ىلاعتهلوقباهيلاراشملا«فسويةأرمااخيلزو

رشعةثالثىلعهبتلمح:ليقىسيعمأ«نارمعتنبميرمو«ةيآلا
ىنثاوةكامىلعتتامو«ةنسنيتسوةتسعفرامدعبتشاعو«اماع

ةنقامأو©نآرقلاىفاهمسابحرصدقو؛ريثكفالخلاو«ةنسةرشع
وهو+ليقزحةأرماىهو؛اهسأرلةحلصملا«نوعرفةنبالةطشاملاىهو
حيرصتلاىلعملطأمل؛ىخامشللاعبت«ىثالثلالاقف؛نوعرفلآنمؤم
هللادبع:ركبىبأتنبةشكاعو«اهيلاةراشالاىلعالونآرقلاىفاهب



سب8١١

ميمتنبديعسنبرماعنبنامثع:وهو؛ةفاحقىبأنباقيدصلاقيس

ليفننبباطخلانبرمعاذ_5وىشرقوهو«ىولنببعكةرمنب

بعكنبىدعنبحزارنبطرقنبهللادبعنبحايرىبرعلادبعنب

ىبنااجوزةشئاعوحاورحازرنبلدبخسنلاضعبىفو«ىولنب

ريبجىلعةامسمتناك«رماعتنبنامورمااهماو«ملسوهيلعهللاىلص

ماعةكمباهجوزتفملسوهيلعهللاىلصهللالوسراهبطخف«معطمنب

ىفةنيدملاىفاهبسرعاو؛نينستتستنبلاوشىفةوبنلانمةرشع

عستتنبليقو«رشعةعبسليقو«ارهشرشعةينامثسارىلعلاوش

ماع«ناضمرنمةرشععبسةليلتتامو«اهلثمهعمتبقبو«نينس

الياتنفدو؛ةيواعممايأىفةينامثليقو«نيسمخوةعبس

جوزتيمدلو«ةريرهوبأاهيلعىلصو؛كلذباهنمءاصبابميقيلاب

؛هنعةياورلاةريثك«ةحيصف؛ةملاعةهيقفتناكو«اهاوسركبانديس

اهنعىورمهراعشاو«مهنيبةعقاولااهبورحىا«برعلامايابةفراع
؛تباثولمجلاةيضقبتيلتبادقو«انديسىلاسانلابحاىهو«ةعامج

ىلصلاقو؛اهلبقاموةيالا«نّؤؤربمكلوا»هلوقباهيلعهللاىنثأدقو
ميرمميراالاءاسنلانملمكيملوريثكلاجرلانملك»ملسوهياءهللا

ةشئاعلضفناو«دليوختنبةجيدخو«محازمتنبةيسآونارمعتنب
٠«ماعطلارئاسىلعديرثلالضفكءاسنلاىلع

نملمكيملوهلوقىنعي+لوالاىفءاسنلاىفىخامشلالاق

ىدعام؛ءاسنلاىلعةشئاعلضفناو+هلوقىنعي:ىناثللاوءءاسنلا

ىخامشلادازو؛ةرشعتاموصعملاهذهف«ةجيدخو+ميرمنهو«ثالثلا

ءاخمث؛ةنكاسواومثةيحتلامضبذباخويديقامىلعاهمساوىنسومما



م9١١

لاذمث«ةحوتفمةدحومءابمث«ةروصقمفلامث؛ةحوتفمةمجعم

تخاو«ىمجعمساوهو؛ثيناتلاوةيلمعللفرصنمريغوهو«ةمجعم

أربيملو«اهلهرافغتساليلدب«ميهارباماو(ميرماهمسأوىسوم

؛ملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنءاسنراساذكو«هيبانمًاربتامك«اهنم

نا»هجاوزاىلعهللاىنثادقو©هتانبوةجيدخو«نهنعتامىتلا

؛نسحادقو«ناسحالاىلعنهدعوونغلبدقوهلوسروهللانرتخا

سيقلبىهوىسومليقوسابعلاوبأليقهمساورضخلاوناميلسةبحاص.

نهيلاراشملا«طولتانبو؛ةيالاناميلسعمتملساوهلوقباهيلاراشملا

ناكنمانجرخاف»هارقبوةيالا«هتاأرماالاهلهاوهانيجئاف»هلوقب

هم_سابحرصنمةيالوف«رجاهاهمساو«ليعامساماوةيالا«اهيف

هبةجحلامايقلبقهيفعسوياممنكلولاق؛كرشهنمةءاربلاوديحوت

فوميرمو(نيمسملاءايبنالاكهمسابحرصملاو«ةلمجمهتيالو«انيلع

ةأرماك؛همسابالهبحرصملانمىهلب؛وهساهيلعىسوممافطع

نمؤموىسومىتفو+نهوحنو(ميهارباةأرماونارمعةأرماو«نوعرف

هرامضأكمومعلاىفلخدنمو«موتكممأنباو؛ركبويبأو©«نوعرفلآ

ةيآلا«هلوسروهللاىلاارجاهمهتيبنمجرخينمو»ىلاعت:لاقثيح
«انايهرونيسيسقمهنمنابكلذ»ىلاعتةلوقلهدفوو؛ىشاجنلاو

ض



سس١١*؟

ثلاثلادصقملا

.اهييترتوةيالوللاىنعمتفرعاذا

صخشلانوكيناي«ةحلاصلالامعالا«امهيوجوبعسننأملعاف

نأىنعمب(العوزعهللانيدبايفوم«بهذملاىفاقفاوماهلقحتسملا
نمهياعهللاضرتفامقوتسانمف؛ةلوشمهيهاذموهرايخانوكت

دففهلعفعسياايمكرتو6هكرتعسيالاملعفو«هلهجعسياامملع

ملعنملالا«فلكلاىلعبجتالاهناىنعملاو«هتلاحوهتيمتنسح
6ىلوتملااهلجالبابو4تايهنملاكرتوتاروماملالحفوهو«اريخهنم

ناباثيليقو«ةيالوللقحتسملاىلوتملاىلا«هحزاوجوهبلقبلثملا
٠امماهيلع

٠هيلعبجاولاضرفلاهئادإالفلوألااما

اببسنوكتىتلا؛ةنسحلاةلاحلاهراهظاوهتعاطلفىناثلااماو
؛هتبالوتبجونمةيالوعيضنمو؛هلعافكريخلاقفىعاسلاف؛هبءادتقالل

دعمصنلامهيفلزنوأّامهيلعصوصنمل١نمناكناف؛رفكدقف

دعيصنلاهيفلزرعنمةيالوعيضنملبقو6كرشموهف«عييضتلا

ةريبكهعمناكناي4هتئالوبجتانمىلوتنمو؛«قفانمهنأ4عيضتلا

ناكنإكربثاو؛رشلابهيلعاصوصنمنكيملنا«قفاندقفاهيلعهالوتو
ناكنا«اضياقفاثدقفاهبوجودعباهرخانماذكو«هبهملعاصوصنم

٠.دضوةريث6هيلعاصوصنمناكنأكرشاو4ربخلابهيلعصوصنمريغ

نميففوقولاىلااهدحأنملاقتنالازوجيالف«ةءاربلا:ةيالولا



م٠١١-

ةيهاذلانيملسملالافطاك«هريغلعيتلابال«هتاذاهتءاربوأهتيالوتناك

لوقف؛فوقولاىلاةيالولانممهيفلقتنيمهناف«مهغولببمهتيالو
مهيلعلومحم؛ةءاربلاىلاالا«ةيالولانملاقتناال::انخياشم

ىلعبجتو«ىخامشلاردبلاضارتعادريالفهيلعو«ةيتاذلاةيالولا
بونذلانعهفاقكناو؛هنمردصامعهتبوت؛ىهو«هسفنةيالوصخشلا
الةيرييصتهرخآىلاةبوتلابكلذو«ةديقعلابحا-صللوقىفءايلاف

هيلاومولافطالاهديبعو؛هلافطأةيالواذكو«ىثالثللافالخ«ةيببس

؛باوثلارادىلامهعوجرومهبهملع:هدايعلهللاةيالوىنعمو«راغصلا

رها_ظلا:ىثالثلاردبلالاق«مهرارقاومهتوبثىأ«اهيفمهلزانمبو

كرتو؛تارومأملالاثتمالمهاياهتيادهومهلهقيفوت«مهلهللاةيالونأ

؛ديعبمهبتارمبمهلزانمهريسفتنأريغ«نسحوهو:تلق؛تايهنملا
ىلوهللا»هلوقو«هنوبحيومهبحي»:هلوقهئابلواللاومهللانأةلدأو

ةيالولانأ؛ةمالاعامجااذكو«تايآلانمكلذريغىلا«اونمآنيذلا

ركبابآناف؛حيحصلاىلعبلقنتالف«لزالاىفاهبفصويتافصلانم
؛ىداعهللانأهنعهللاىضرهنعلقذامىنعمو«ىضرلانيعبلزيمل

اهنمدارملاسيلو«كلذىلاةراشثالا ىداعيملفىلاوو«ىلاويملف
ىلاوملاتابثاهيفاهتابثانممزلتسيهنال؛لزالاىفلاعفالاتابثا

امكةنمزأىشتقتالاهناف«ءامسالافالخب؛لاحموهو«هيفىداعملاو

؛الاثتماهبمهرمأامعيمجلوبقالعوزعهللدابعلاةيالوىنعمو«رم

٠اكرت«هنعمهاهنامعيمجو



اس(؟؟

عبارلادصقملا

ةلدأو«ةيالولاهوجو.نمةعبارلاىهو«صاخشالاةيالوىف

اهبوجوىلعلدتسيو:ىخامشلالاق«داصتقالاانضرغو«ةريثكاهبوجو
صاخشالاةءاربىلعماقاذاليلدلاناف«صاخشالاةءاربةلدأ؛اضيأ

؛صاخشالاةيالوبوجوىلعماق«صاخشالاةيالودضىهىتلا

؛ديحوتةيالوف؛هيلعصوصنملاامأو«طورشهيلعصوصنملاريغيفاهلو

+هلمالسلاهيلعلوسرلاناسلىلعهمسابنيعتاذا«كرشاهكرتو

نأو«نيعلااهاضرت«ةيلجرهظتنأ:طورشلاكاتو«ءاسنالاءامسأك

بلقلانكسينأو؛اهيضريامالانذالاهنعممستالف«ءافولاهنعلقني
:كرتو«هبرمأاملاثتماب«بهاذملانسحنمساوحلاهيلاىدؤتامىلا

لامكتسادعباهرخآنمو؛كبصاخلاكيهذمىفكقفاوينآو«هنعىهنام

ءارس«كرشأهيفو«هللادنعنمهيلعصوصنملاريغىفقفانطورشلا

+ءافولابملعلالبقىلوتنمهلثمو«ليجلابوأ«عينصتلابكرتلاناك
ةبالو:ىهو«؛ةعامجلا:ىهو«ةضيبلاةيالوءصاخشالاةيالونمو

تحتناكنمعيمجوهنزاخوهريزووهبتاكةيالوو«لداعلاناطاسلا

ةداقونيملسملاةممكأعيمجولب؛ريخلابروهشملكةيالوو«هتيالول

٠نيدلا

تحتناكنمةيالو«ىدنعةلمجلاةيالونمو:ىخامشلالاق

دصقالةلمجلاةيالونأ«هلصاحام:ىشحملالضافلالاقو«ةيالولا

فالخب؛هللادنعنمؤملاالااهيفلخديالو«جراخلاىفةصحىلااهيف

نوكتنأنسحالاف«ىكزتالوىلاوتنمماهناف«ةضيبلاةيالوبىلوتملا
امهو؛نيمسقىلاةيالولاعجرت؛ىخامشلامالكىلعف«هسأربامسق



ل٠١١

اماولمجامأنيموصعملاناف صاخسشالا.ةيالووةلمجلاةيالو

؛لاومالاىفهنمجرخيو«هيلالخديامطبضهبتاكبدارملاو:صاخشأ
؛هيأربهلنيعملاهلقثللماحلاهمداخهريزويو؛ةيافكلابهيهتو«هرمأو

هرمأتحتناكنمةيالواتحتناكنمبهزرحموهلامظفاحهنزاخبو

ءةيهنو

نمموزللاهتقالع«لسرمزاجمامهنعهبريبعتلاىفو:ىثالثلالاق

هرمآناطلسلازاولمازلتسال«مزاللانعموزملامسابريبعتلاليبق
ءهبهلو

ةروشلاو©ءافولابملعلاعبرآةيالولاتاهجو:ىخامشلالاق
؛ةأرماولو«دحاولالدعلاةداهشو«نيلدعلاةداهشو؛مفدتالىتلا
هدنعةلادعلاديعلاتبثيو«رثؤملاىبأنعهاكحدبعوأ؛رفعجنبالاق

نابجتةلادعلاوةيالولانأحيحصلا«فالخلاهيفولاق؛دهشيالو

نوميمىبأةيضق:ىهو(لدعلاربخبلمعلابوجوىلعالمحديعلاب

؛مهنعهللاىضخرةديبعىيأباحصأنم«ىرصملادابعنباعم«ىباطخلا

ىفاهخوسروهتيالونكمتل«ربخلاىفروهشملاو؛ريسلاىفمولعموهامك

نيملسملاةمئآو«لدعلامامالاك؛ةداهشبالاهنمًارببال«سفنلا

؛ىلوتمناكواو؛هنمءىربىلوتمنمًاربتنمو«نيدلاىفمهتاداقر
نايلوتمهنمًاريتنمو«هنعهللاىضربئاسلانبامامض:ةيضقىعهو

؛امتنعنمهللانعل:هلوقىفديزنبرباج:ةيضقىهو«هنمءىرب
هلوقل؛مالسأال١ىلاكرشلانمعجرنمةيالوصاخشالاةيالونمو

هيلعهلوقلو«فلسدقاممهلرفغياوهتنينااورثكنيذلالق»:ىلاعت

٠«هلبقالبحمالسالا»مالسلا



م4١

؛ةربايجلانمةءاربلابنيديىتحنامزلااذهىفىلوتيال:ليقو

ملاذا«قافولانيدىلافالخلانيدنمعجرنمةيالو:اضيأاهنمو

امميمجنعمجردقو؛هيلعناكىذلافالخلاالاةيالولانمهعنمي

٠هبنيدي

لافطأةيالو«ىدنعةلمجلاةيالونمو«اضيأىخامشلالاقو

صاخشالاةيالونمف«دصقناو«نيعمىلادصقيملنا«نيملسملا

؛ةيآلا«ناميابمهتايرذمهتعبتاواوتمآنيذلاو»:ىلاعتهلوقل

ةبيالوفو«ةنجلاىفىنبايكتعاضرمامت»«مالسلاهيلعهلوقلو

مهضعب:لاقوبجتمهضعب:لاقىنعي«فالخمهكيلاممنملافطالا

نيكرشملالافطأامأو«غولبلادنعمهلاحروهظىلا«مهيففوقولاب

ملعأهللا»مالسلاهيلعهلوقلمهيففوقولابانتمئأ:لاقفنيقفانملاو
باحصأوةيرفصلاتلاقو«نيلماعاوناكولنانيلماعاوناكامي
لافطأو«نوملسمنيملسملالافطأف«ءابالاةلزنمبلافطالانأ:ثيدحلا

؛عيمجلاةيالوب:ليقو«نوفانمنيقفانملالافطآو«نوكرشمنيكرشملا

دولوملك»مالسلاهيلعهلوقلهنعهللاىشضرلبجنبذاعملوقوهو
٠لكلاىففوقولاي«راكنلا«لاقو«ثيدحلا««ةرطفلاىلعدلوي



-0١١-

سماخلادصقلملا

ليملاو«ناسللابمتشلاو؛نانجلابضغبلا:ىهو:ةءاربلاىف

٠ةنسليقو:هجوأةعبرأىهو«هنايصعلضراعنعحراوجلاوبلقلاب

؛هغولبدنع«فلكملاىلعةبجاولاضورفلانم:ةءاربلانأملعأ
اوذختتالاونمآنيذلااهيأاي»ىلاعتهلوقاهبوجوليلدورمامك«ةيالولاك

؛ةيآلا«ىراصنلاودوهيلااوذختتالو»ةياآلا«ءايلوامكودعوىودع

٠اهلاثمآىفةيآلا«ايعلواوزهمكنيداوذختانيذلااوذختتالو»

هلوقبةيالولاعضومىلاعتهللانيبدق:اضيأىخامشلالاق

ىلوتدقفىأ««نوبلاغلا»ىلا«ةيآلا«هلوسروهللامكيلوامنا»

نمبدقتعاو؛هللابزحىلوتو؛اهعضومىفاهلعجو«ةيالولاهلوتنم

ءركذنميفةيالولارصحفيكهارتالآىلاعتهللاوهو؛بلاغيال
ىلاعتلاقو«رافكلاونيقفانملانماهالخأوةالصلانوميقينيذلاباهصلخأو
«نيقسافلا»ىلاةيآلا«مكؤابأاوذختتالاونمآنيذلااهيأاي»

هللابضغاموقاولوتتالو»ةيآلا«مكنودنمةناطباوذختتالو»

ىفتعمسامكلذكو«ىصحتنأنمرثكأ«ةءاربلاةلدأو««مهيلع

نمهريغو ةكربنبارايتخاىلع[ةءاربوهفانمسيل]:ثيدحلا
نيكرشملاعيمجنمةءاربلا:ىهوديحوتةلمجلاةءاربف«ةمئالا

؛ديعولالهأنماذكو«ءايحأوأاتاومأوأاديبعوأاثاناولو«نيقسافلاو

؛هنايصعوهتءاسابهمذو«هلوسرناسلىلعىلاعتهللاهركذنملكمهو

٠ةلمجلاةءاربنمىهوكالهلاورانلاهلبجوأو



م١١

ًاليصفتاهتعبتتاذاامأو«ةلمجاهتذخأاذااذه:ىخامشلالاق
دنجنم«ناماه:مهديعولالهأو؛برقأ.صاخشالاةءاربىلاىهف

ناعنكوهودورمتلاو«مالسلاهيلعىسومبراقأنمهريزووهونوعرف

راشملاطولةأرماوحونةأرماو«مالسلاهيلعميهارباقرحبرمآلارابجلا

هلوقىلا«نيحلاصلااندايعنمنيدبعتحتاتناك»ىلاعتهلوقياهيلا

هللاربخأو«اهلسرلةبذكملاممالارئاساذكو«ةيآلا«نيلخادلاىلاعت

باحسصأو؛طولمودقو«حوموقو«داعك؛اهكالهأبىلاعت

؛دودخالاباحصألنيبذعملاو سرلاباحصأو«عبتموقو؛ةكيألا.

تامنملكو«ةدئاملالهأنماورفكنيذلاوتبسلاىفاودتعانيذلاو

*مالسالاريغىلع

؛هنعهانعمسوأ«ارشهنمانيأرنملك:ىهو«صاخشالاةءاربو

ةءاربو«اهبهيلادصقلاو«هنمةءاربلاانيلعبجتف؛هيلعفقتسامىلع

ىل-عهنيعينمعيمجو«هنزاخو«هريزوو«هبتاكو؛رئاجلاناطلسلا

ىلعةيقتهمزافملسمهيفناكاميرهنال«هئاولتحتناكنمال«هملظ

لهأنموأ؛كرشلاىلامالسالانمعجرنملكةءاربوهلاموأهسفن
٠فالخلالهأىلاقافولا

هنأهلنيبتاملف»:ىلاعتهلوق:صاخشالاةءارببوجوةلدأو

»ميحجلا»ىلا«اونم"نيذلاوىبنللناكامو»«هنمًاريتهللاودع

امكهنال«نوكرشتاممءىربىنأاودهشاو»«ةيآلا«مكنمءآربانأ»

حوسنا:هلوقو«مهنمًاريتدقف«مهكرشنمًاريتاذا«ىخامشلالاق

ىلعلصتالو»««نيلهاجلا»ىلا«كلهأنمسيلهنأ»مالسلاهياع

دحأبصخشلانمةءاربلابجتو؛ةريثكىهو؛«ادبأتاممهنمدحأ



77١|

نمةءاربلاف«بهلىبأوءنوعرفك«همسابهنعهللاربخينأ:ةعبرأرومأ

بتيملو؛ةريبكللفرتقموأ«ةريغصىلعرصمهنآبرقيوأ«ديحوتاذه
وأ«اهلعفهنأقوفامفنالدعكربخيوأ«اهلعفيهدهاشتنأوأ«اهنم

؛ةداهشلابالو«ةرهشلابربخلاىفروهشملانمًاريبتيالو«هنمأربتامينأ

٠ةروجلاةمكأكرشلاىفرهشينأوأ

انآربترصأناف«هتباتتساانيلعف؛ةريبكفراقاذاىلوتملا:هيبنت
1هبوتلاو(لعفلاهنمرركتناو«باتتسيمث(«هنمًاربي:لبقو«هنم

ىتحامئاد:ةديبعوبألاق«هنمكيلعالمث«ثالثىلا«مكحلاكاذكف

ناو«ةريبكلعفلاىتحلعافلانمًاربتيالو«رساخلاوهناطيشلانوكي
؛ذخألاقبسنا«كيلعالوًاربتفةريبكلعفلانأ«دحاوملاعنعتذخأ

؛تلهجنالأستىتح«هيلعناكامىلعوهو:نينثانمدبالفالاو

ناكولو«ةقباسلامامضةيضقىهو«هنمتآربتكالوتمنمربتنأو
*اضيأكلىلوتمءىربتملا

؛ىنزلاهبشءهتيصعملعفىلعىلوتمىأرنم؛ةديبعوبألاقو
ىلعىلوتيالولأسيىتح؛هنعهفكينأهلف«هيفمكحلاامملعيالوهو
ىلعهنمًاريتنمىقبينأهيلعو«هتمًاريتنممًاريبالولعفلاكنذ

-ىنمًاربتىلوتملالاقناو«هنعفكينأهيلعسيلو«تقبسنا؛هتيالو
الف؛هبونذعيمجنمباترمو«هنمءىربنايلوتمامهو«نالفو«نالف

:ليقو؛هنيبواننيباميق«هنيعببنذلاكلذىلادصقيىتحهيزجي

؛هنماربي:ليقفقاقحتساريغىلع؛نالفىنمءىربلاقنمو«هيزجي

اهعضومريغىفةءاربلاعقوأهنآ«هيلابسناذا«ةريبكبىلوتملاىمرهنأل

:ىخامشلالاقامكوهف«هلعفف؛رفكوأ«ةرييكلعفلااذه:لاقنمو



8١_

؛كلاهوهفنيملسملاةعامجنمدحاونمًاربتنمو؛برقأةءاربلاىلا

كبجعأولوادحأىلوتتالنأ؛نازفلهأراثآنمىظفحىفىقبو:لاق
؛ةبراغملاوةقراشملاصوصنو:لاق«هتيالوبنوملسملاكربخأنأالا«هلاح

؛ةءاربلاكلذكو«ىلاعتهللاىلارئارسلامكحو«رهاوظلابةيالولانأىلع
دحأًاريتاذاو؛هلثموهفةريبكبكتراهآرىلوتمبتتسيملنمو

ىلعسيلف«هنمهتءاربلرخالاهنمًاربتو«لعفىلعرخآلانمنيلوتملا

؛ملسم«مرحملاىفكاشلااذكو«رمالانيبتيىتح«ءىشامهنمعماسلا

هاريىذلامرحملاو«الثماملسمانزلابكارىريىذلاوهليحتسملاو

ةءاربلاو رفكلاب«ريغصولوبنذىلعرصملاىلعانمكحامناو؛ملسمريغ
٠اهتوقوةلدالاةرثكلهنم

٠باعيتسالابىفيالانرصتخمو



9١١

عبارلادصرملا

"”دصاقمهيفوكلذبقلعتيامواهماكحأوعئارشلاىهوللملاىف

:ةلملاهلصأو+اهماكحأولمملاةفرغمغولبلاعمانيلعبجي:لوألا
ناسلىلعهللاعرشاملمساوهف«مالسالاةلمامأ«باتكلاتلامأنم

قرقلاو«نيدلانمىنعملاةيبرق:وهو«هراوجىلاهباولصوتبل«هثايبنأ

؛ملسوهيلعهللاىلصىبنلاىلافاضتةلملانأ:ليقامىلع«امهنيب
؛ناطيشلاهعرشاممساوهف:لملارئاسنامأو ىلاعتهللاىلانيدلاو
ىلا“راسشأدقو«كزشلاىفسمخو«مالسالاىفةدحاو:تسللملاو

ملعيملنمفةيالا«اوداهنيذلاواونمآنيذلانا»ىلاعتهلوقباهعيمج

نمكوهف اهلهأىفهللامكحملعيملف اهملعنمو كرشموهفللملا

اهنأبملعلا:مالسالاةلمملعىنعمو؛اضيأكرشمهنأىف؛اهماعيال

اهادعامملعىنعمو«نوماسماهلهأنأبو؛هتعيرشو«مالسالاهلم

٠نوكرشماهلهأنأبو«هعئارشو؛كرشلاللماهنأب«ملعلا

ىنعمو مهيفةيراجلامهماكحأبملعلا:للملالهأمكحملعىنضو
دقو؛كرشلالاصخنمةلصخبهئايتااهلحأمكحلهاجواهلهأبكرش
؛اهبمامتهالاواهفرشااراهظااهمدقو؛مالسالاةلمبلجوزعهللاادتبا

؛ةيلعفلاةلمجلاو+لوصوملاباهفرعو+هدامعو«رمالاسأرىهذا

ميذوكل«اوداهنيذلابمهعبتأو؛نامزلكىفريخلكديدحتبمهلاحدق
دعبنآرقاابخسنىتح«ءايبنالارئاسماكحأهيلاعجرت«باتكلهأ

مهضقنو؛مهيولتةرثكبمهلامذنيرمالابمهفرعو«ليجنالابهضعبخسن
(؟جنيدلاملاعم--١م)



ب١١

ىلعنوكياصلاتبثاملو«رمأنامزلكىفمهلددجتيو«هيلعاودهاعامل

مهنوكل«نيئياصلامدقوماللاوفلالابامهفرع«ىراصنلااذكو«ةدحاو

٠ليجنالالهأمهنوكلىراصنلاميدقت«تايآلاضعبفو«مدقأ

تاوذنوحكنيو؛رمقلاوسمشلانودبعيموق:سوجملاو

نيذلاو»«مالسلاهيلعمدآةعيرشىلعمهنأنومعزيو«مراحملا

-ىلاعتوهناحبسهللامهرخأاهحبقطرفلوناثوالاةدبع:مه«اوكرشأ

ىفاهعضوو-مهئاينغأنمتاقدصلاذخأمالسالاةلمماكحأنمو

؛ىدهلاىلامهنملضنمىعدينأو«ةءاربلاوةيالولاو مهئارقف
لحو«هللارمأىلاعجريىتحمامالاهلتاقىغبنافلضهبامكرتو

؛جرخينأبهيلعزاجيو«هلاومأةمينغوهتيرذىبسمرحو«همدكفس

دعبىغابلاحالسىففلخلاو؛هيلاىوأيىوأمهلناكاذاربدأناعبتيو
+برحلاءاضقنا

باحصأمكحكلذبو«هيلادريهنآحيحصلاف:ىخامشلالاق

لجرلاىفلالبىبأباحصألعفامكنفدي:ليقو«ىيحينبهللاديع
؛عابي:ليقو«هحالسوهلامهعماونفدف«هرادىفهباوكتفىذلا

لاقو«لاتقلااورضحوأ«اودهشنيذلاءارقفلاعمهسمخبقدصتيو

ةحراساهودجونا«ليخباونيعتسينأنيملسمللسأبالانتمكأ:ضعب
ناحالسلااذكو«اهيلعاهلهأاولتقوأ«مهودعلتناكنااهطايرىفوأ

ىفلخدلجراميأ:اضيألاقو«مهلزانمىفهدوجونموأ«هلهأاولتق

ىفنيملسملااورواشتو«حالسوأليخنماًئيشدجوفمالسالا
مهلزاجداهجلالهأىلعهبهورثؤينأىلعاوقفتاناف«مهتاقدص

٠كلذ
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اهتياكحكرتنسحالاولاوقالاهذهمه؛ةياكحدعب:ىخامشلالاق

؛نعطلابو«فاجرالاو«قافنلاراهظابو«ملظلابءادتبالابءامدلالحتو

ىلا«هللاماكحأليدبتبو«داسفلاىفىعسلابو«املخسفنلالتقبو
٠هقفلابتكىفةلصفملاهوجولانمكلذريغ

مهوعدينأ«مهنمباتكلالهآىفمكحلاف:ةيقابلالملاماكحأامأو
مكحو«فالخالب؛ىراصنلاو«دوهيلا:مهو«مالسألاىلامامالا

نودبعيو©روبزلانوأرقيمهنأل«باتكلالهآمكحكاندنعنيئباصلا

مهنأ»امهنعهللاىضرسابعنبانعو«ةلبقلاىلانولصيو؛ةكثالملا

ليجنالابياطمو؛ةاروتلابياطماوراتخا«ىراصتلاودوهيلانيبموق
ةقرفناتقرفمه:ليقو«سوجملاودوهيلانيب:ليقو«انبصأاولاقف

ىلعهذهف؛اباتكًارقتالوموجنلادبعتةقرفو«ةكئالملادبعتوروبزلاًارقت

؛نيملسمللاممهلفمالسالاباوعاجناف؛باتكلالمآنمتسيلاذه

؛راغصلاولذلابةيزجلاىلا«مهوعديلفالاو«نيملسملاىلعاممهيلعو
مهؤامدتمرح«اهوعفدوكلذلاوناكتساناف«ناوهلاو«رهقلاو

ميمجكيقو«مهحئابذلكأنيملسسصلللهو«مهيرارذنسومهلاومأو
ءاسؤرلااوعدينآ«ىوعدلاةفصو مهئاسننمرئارحلاحاكنومهماعلط

مهوعديةيدابلالهأنأ:ليقو«ةيدابلالهآو؛ىرقلالهآنمءارمالاو

؛دحاوىزجي:ليقو«نينيمأنينئامجرتيفالاو«مهتعلملعنا«ىدارف

٠ءاهقفلاةماعدنعباتكلالهأميمجمكحاذهف

ةينارصنلاىلعاوسيل»لاقف«بلغتىنبنمىراصنلانعىلعلئسو
رمعنباناكو«ىعفاشلاذخأهبو«رمخلابرشالااهنماوذخأيملو
ىتحتاكرشملااوحكنتالو»ارقلئساذاو«؛تايباتكلاحاكنىريال



!١

اوناكنيذلابمكلبقنمباتكلااوتوأنيذلانمتانصحملالوأتو«نمؤي

:لاقوةيآلا«ةمئاقةمأباتكلالهأنمو»)ىلاعتهنوقلاوملسأومهنم

افالخ«مهكاماحاكنزوجيالو«اهبرىسيعاهلوقنممظعأكرشال
تمرحو؛مهتمينغومهيبسومهؤامدتلح؛ةيزجلااوبأناو«ةفينحىبال

٠مامألاىريامةيزجلارادقمو«مهرئارححاكنو؛مهحئابذ

لقاعغلابلكىلعةيزجلاو«ةسوفنةديقعىفو:ىخامشلالاق
الو(ءاسنلاىلعسياو«ةيزجلاريغمهنملحيالو«مهاردةرشعمهنم

؛نيمهردىراصتلاىلعنوديزيو«ةيزجنيناجملاىلعالو«ديبعلاىلع
مهدنعاوتاباذا«.ءاتشلاىف1هبنولطصياريمحو«-نيملسملاباودفلعل

ةعبرأةقراشملابتكىفو؛ةرشعةسمخاهريغىف:لبقو«ةيابجلالاحىف
سيلو©ريقفلاىلعمهردوطسوتملاىلعنامهردو«ىنغلاىلعمهارد

:ليقو«رهشلكىفكلذوءىشدبعلاولفطلاو«بهارلاو«خيشلاىلع

؛ةفوكلاىلعهالونيحفينحنبلهسىلا«هنعهللاىضررمعهببتك
لوقو6هناسلىفهانغنألىطعي:ليقف«سلفملاريقفلاىففلتخاو

مظعانممهنمةيزجلالوقو«هيلعءىشالنأقرشملالعأنمانتمئأ
(مهنعىزجيهنال(ةيزجمهنمذوخأملا»ىمسامناو«مهيلعمعنلا

..مهراغصىبسومهلاومأةمدنغو«مهءامد

حاكنلاو؛حئابذلا؛ىفالا«باتكلالهأمكحك:سوجملامكحو
؛طقفةيزجلاىفىأ؛«باتكلالهأةنسمهباونسو»مالسلاهيلعهلوقل
رمأفاضيرمماسملاناكاذاهنأبيسملانبانعىوردقوفاشثكلاىفو

هرمأنارثؤملاوبألاقو«سأبالفحبذيوهللامساركذينأايسوجم
ريغمهنملبقيالةينثولاو«ءاسأدقو«سأبالفةحصلاىفكلذب

1حلصمهنملبقيالو«هيلاةوعدلادعباولقوشهنماويأناف«مالسالا

؛نوبمييالفشيرقمهوةكملهأامأو؛نومنغيو©نوبسيو«ةيزجالو
0©*اهلكبرغلاليقومالسلاهياعىينلاةمرحل.



-!١

ىناثلادصقملا

ةعبرأوباتكةكام:هئايبنأىلعبتكلانمهناحبسهللالزنأامةلمح

ةرشعو«سيرداىلعنوثالثو«مدآنباثيشىلعنوسمخاهنم«بتك
ليجنالاو«ىسوملةاروتلاو«ةاروتلالبقىسومىلعةرشعو«ميهارباىلع
هيلعهللاىلصدمحمىلعناقرفلاو«دوادىلعرويزلاو«ىسعىلع

ىلاعتهللانأملعأ«نكرقلاالا«حاواالاىفةبوتكمتلزنأاهلكو«ملسو
هتءدنىلعةلادتاملكهنقلنأدعب«هيلعباتفضرالاىلامدآطبهامل

اماف»هلوقبكلذبقع«هيلعباتفتاملكهيرنممدآىقلثف»هلوقل

نيذلاو»هلوقليلدبابتكَلزنآوالسرثعبأىأ«ىدهنممكنبتاي
امعىهتناو؛هبهللارمأامبجومبمدآلمعف«نودلاخىلااورفك

ةعاطلاماودبمهاصوأومهعمجرضتحااملفمهاهنوهيثببرمأو«ىهن

هيلعهللالزنأف هدعبنمثيشهنبامهيلعىصوأو؛هتاحبسهلل
هعاطأمث«لبقامىلعفيسلابدلقتنملوأوهو«اياتكنيسمخلا

هنباىلاىصوأرضتحااملمث«اهمكحبنولمعياوناكو؛ليباقريغهتوخأ

ليلهمهنباىلاصوأف؛ناتينهنباىلاىصوأرضتحااملف؛ىشونأ

ءة-سمارهلاسمرهبرويسشملاسيرداوهو«خنخاهنباىلاصوأف

ىفلئاسرلانمدارملاو«ةمكحلاوةلاّسرلاو؛كلملاىأةمكحلابثلثملابو

؛ثيشلئاسرو؛سيرداهدجلئاسر«ىبرتالاسرمكغلبا»حونلوق

عقواماهلوزنبعفتراو«نوعرفقرغدعبىسومىلعةازوتلالوزنناكو

نيدتعملابعقوامالا«هيبنبذكنمىفاشلاصئّتسانماهلبقممالاىف

٠ةيكاطنألهأو ةدئاملاباحصأوتبسلايف



-)١١

ثلاكلادصقلا

نواسرملاف«افلأنورشعوةعبرأوفلأةكامءايبنالاةلمجنأروهشملا
وبأوهومدآ(ةعبسمهنمةفاكلالهأو؛رشعةشالئثوةكامثلثمهنم

؛سيردانبحلشوتمنبكمالنياحونمث«هينبىلالسرلالوأو«رشبلا
ميهاربامث؛بيذكتلادعبقارغالاليلدب«ةفاكضرالالهأىلالسرأ

نبحتاشنبرباعنبٌعلافنبعرشانباروجمنبةلمهمءاخبحراتنب

هدلومنيبليقو غولاسعرشاناكمىفليقو«حوننبدتخفرأ

فلأمدآتومونافوطلانيبو؛ةنسنوعبسوعستوفلانافوطلاو

دهعينبنارمعنبىسوممث«رسكوةئامعبسوفلأليقو«رسكوةنس

ةيرذنماشيانبدوادمث«كلذريغٌليقو«بوقعينبىولنبثهاقنب

هيلعهللاىلصدمحمانديسمث؛ميرمنبىسيعمث+بوقعينباذوهي

ميمظندقو«رهاظباتكلانممهنملكليلدو«نيعمجأمهيلعوملسو

+وهوثيبىفبيترتلاىلع

هميلككيلخلاوحونمدآو

دبمحمىبنلاوىسيع:دوأدو'"

نمم+برعلاةعلبمهتنسلاتقطننمىنعأ:ةعبرأمهنمبرعلاو

ىففلتخاو؛دوهمهو«ةيبرعمهتبسننكتملناو؛نآرقلاىفركذ

دليوخلانبليقو«حوننبماسنبدشخفرانبخلاشنبليقف«هبسن

نبا:ليقو+دليوخلانبهللادبعنب:ليقو«داعنبديعسنبداعنب

حلاصمث؛برعاداعنالةبسنواناسلىبرعوهودشخفرانبرماع

نبدومثنبديبعنبهوناكنبا:ٌديقو«دومهنبريأجنبدييعنب



)١__

ىبرعبيعشمث؛مدآنبرماعنبدومثفاشكلاىفوىبرعدومثو؛بوقعي

اورسفهبوىمعأنمناك:ليقو؛ميهاربانبنيدمةيرذنمناسللا

نألوسسرلاطربُمنأنم«هوركذامدريو««افيعضانيفكارنلانا»

ةعجارمنسحبءايبنالابيطخىمسيو«هوحنوىمعلاةغآنماملاسنوكي
اوثعبةعبرآو؛رهاظوهوملسوهيلعهللاىلصدمحمانديسمث؛هموق

نبميثارفانبنوئثلانبمشويمث؛نارمعنبىسوم:مهو«قيسلاب

٠بوقعينبفسوب

هنال؛ةفاكلاىلالسرأنممنوكينأسابقلاىفو:ىخامشلالاق

ناميلسهمكحىفو؛دوادمث(هدعبنمىسومةفيلخوةاروتلاماكحابرمأ

انديسواتيبنمث؛اضيأسايقلاىفةفاكلاىلاالسرمنوينمموهو
أوتوميملمهنمةعبرأو«نيعمجأمهيلعوملسوهيلعهللاىلصدمحم

ناميلسدلونم ناساسنبنآرمعتنبميرمنبىسيعمهو«نألاىلا
وبماوورصخلاو#ءامسلاىفسيرداو«توقعينبًآذوهبطيسنم

نبناميلس:وهوهبسنفلبقوىسومهمسا:َلبقو؛رماعنبسايعلا

دلونم:كليقو سراقدلونم:ليقو«ميهاربادجعلاقنبناكلم

+ربكألا«نيئرقلاىذةمدقمىلعلبقناكو«كلذهع:ليبقو«كيعامسا

رهنوهل«نيئرقلاىذعمرضخلاغلبو«ميهاربانامزىفناكىذلا

ىلاعتهلوقبهيلاراشملاوهو؛نينرقلاوذهبملعيملوهنمبرشفةايحلا
اوسكم؛ةثلاثلاءامسلاىف:ليقىبعو«ةيآلا«اندابعنمادبعدجوف»
«ةعبارلاءامسلاىفكلذكاضيأسيرداو«اهيفهللادباعةكثالملاكشيرلاب

قالخأباقلختمةنجلاىفليقو؛ةعباسلاىف:اليقو؛ةسداسلاىف:ليقو
؛باحسلاىسيعلمفارلاو«طئاغلاولوبلاوةوهشلانمورعلاىفةكئالملا

ليقىسيعو؛نآلاىلااهنملزنيملو؛سمشلابلكومكلمسيردالو



ل١١

نبنارغلا.نبنيساينبسايلاو«ملعأهللاو«اهيلاعجرواهنملزن

؛منصىألعبىلعاوفكتعاو«هموقهبذكامل:ليق؛نارمعنبنوراه

؛توملاةاقالمهنعرخؤيوهيلا.هعفرينأهللاىعد«عسيااهبنمآو

؛شيرلاهللاهاسكفهبوكربرمآف«روننماسرفدجوفمسيلاعمجرخف

نمرضخلاعمىقتليو«برشملاومعطملاةذلهنععطقو؛رونلاهسباأو
٠ضرالاىفامهوماعلك:ليق؛مسوملاب

سيعلاهيخأدعبهبقعتلهبىمسبوقعياضيأةعبرأءامساهلنمو
سنوبو«حيسملاوهوىسيعو«هللاىفصهانعمو.ليئارساو«همأنطبىف

؛نيعمجأمهيلعوملُسوهيلعهللاىلصدمحأوهودمحمو«نونلاوذوهو
.ةئالث؛سابلاوهو:لفكلاىذو؛+خونخاوهو.سيرداةدايزب:لبقو

لو_.#سرلانع.رذوبأهلقنال«شيرداو«ثيشو«نوينايرسمهنم
هنالحونورشعلاونأهئالمدآ«ةثالثمهنمدادجالاو؛مالسلاهيلع

ابأهامسىلاعت.هللانالميهارباو«هلالا:نافؤطلادعبلسنقيبمل

هللا:ىلص-هللالوسر“ٌوبأوهومهريغو؛شيزرقنمنييناندعلا.ويأهنال
ونلوأو«ةدالوأمكحىفلوسسرلاةمآنال؛.هنالايآناكفملسوهيلع

:وهوتيبىفمهضعباهعيمجةسمخ؛ربصلاوةوقلا.وهو«-مزعلا

0مأ+امهالكليلخلاوحوتمزعلاواوأ'

دمحمىبنلاوىسيعوىسومو

ةدوجو«ىهنلا:مزحلاو(امزحو«امزععمجنم:ةمزحلامزحأو

خرف؛نألءابرحلانممزحاو؛باقعخرفنممزحا«لثملاىفو؛ىأرلا
اذا«ةكرحلاةلقهلباوصلانأ«؛هتيرجتتقوهرغصنمفرعيباقعلا

تاموطقسكرحتولف«لبجلاىلعىفهركونال«هماعطبهوبأهءاج

٠ىرخأبكسمتىتحةرجشقاسىلختالابرحلاو
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عبارلادصقملا

ةنسلاىنعمىف

؛نامسق:اهحالطصاو؛ةداعلاو«ةقيرطلا:ةغل:ةنسلانأملعأ

:ليلدلاىفامأو؛هيلابودتملانمضرفبسيلامفتادابعلاىفامأ

ريغنم(؛مالسلاهيلعلوسرلانعردصاموهف«انهدوصقملاوهو

لعفلا:لاقينأكلذ«قيقحتو«ريرقتوأ«لعفوأ«لوقنم«نآرقلا

؛رمألاهجوىلعهلانراقموأ؛هلقفاوملالوقلانمادرجمنوكينأاما

ءماقلاو«سابللاو«لكألاك«ايلجنوكينااما«درجملالعفلاامأ

ىفهاتركذدقواصاخنوكينأاماو«حابمهنال«هبسأتلا:بحتسملاو

بودنمهنال«هنمانيلعمرحامريغىفاشيأهبىسأتلابحتسملاف«لينلا
جحلاوةالصلاىفهلاعفأك؛بوجونمصنللانايبنوكينأاماو«-هيلا

عطقو6«مككسانم:ىنعاوذخو»:«ىلصأىئومتبأرامكاولص»هلوقب

ىفديلاذا«امهيديأآاوعطقاف»ىلاعتهلوقدعب«عوكلانمقراسلادي
:هلوقلةشئاعتربخأاميفةفشحلابيغملهلانستغاو«بكنملاىلاةماعةغللا

؛.رجفلاىتعكرةالسصكبدنوأ«لسغلابجوناناتخلاىقتلااذا»

وأ«دوجسلارايداوةحيسف»:هلوقل«برغملادعبنيتعكرااو

نوكينأاماو«رييثكوهو؛ةعمجلادعبهراشتناك«ةحابا

هنالناتخااك«بوجولانمةفصلاوةهجلامولعموهو«صنللنايبنيغ

؛ناتخريغءاضعالاضعبمطقمنتماامك«اعنتممناكلبجيملول

ةحابالاوأ؛ةبرقلادرجمدصقك«؛بدنلاوأناذآلابةالصلاودحلاو

٠اقلطمهيفهلثمهتمأف«اهلعفاذاةحابالا'لاعفأراسك



لاه

هلملعتملامةلزنمبوه:ليقو؛ةصاخهيفتادابعلاىف:ليقو

ةبسنلابلمحيف؛ةهجلامولعمهلوصنلابنايبريغنوكينأاماو«ةهج
ىلاعتهلوقلبوجولاىلع:ليقو«بدنلاىلعاندنعةمالاىلا

هماوقوهبىتأدقفهلعفاموةيآلا«هوذخفلوسرلامكاتأامو»

هلوقلو؛بوجوللرمالاو«هللامكببحيىنوعيتاف»هلوقو«هوعبتاف»

:ةشئاعةلوقل؛«ةنسحةوسأهللالوسرىفمكلناكدقل»ىلاعت

اوبجوأفةفشحلابيغمنعتلئسنيح«ىبنلاواهسفنىنعتانلستغا»

امنأببيجأو؛مهرقافاوعلخفةالصللهلعنملخو«اضيألسقلا
؛هلعفىذلاهجولاىلعهلعفلثمكعفتنأعابتالاومكرمأامىنعم:.مكاتأ

نايب:ةشكئاعلوقوهنعىهنوأ«هبرمأاملثمبةعباتملاوهبىساتلااذكو

اولصل»نايبهلعنملخو+«لسغلابجو:ناناتخلاىقتلااذا»:هلوقل

مهفنا:ليقو«فوقولل:ليقو«ةحابالل:ليقو«ىلصأىنومتيأرامك

ذيعيالو«نسحلوقاذهو؛ىخامشلالاقةحابافالاو(بدنف«ةنيرق

؛هبهملعرشحمبالعفلعفينأكريرقتلاو«انباحصأكوقهيلعلمحينأ
ىلعارداقناكو«ةسينكلاىلارفاكرورمكاحضاواراكناركنيملو
ىلعهمكحنال«هريغنموهلعافنمزاوجلاىلعلدكلذناكاذاف«راكنالا
+هلخسناذهف.ميرحتلامدقتناوةعامجلاىلعهمكحكدحاولا

؛قوألاراركتىلعهتنيرقتلدناالا«ناضراعتيالنالعفلا:هيبنت

حبصأنم»«وحنلوقلاضراعناو«هلاخسانذكنيحىناثلانوكيف
ريغةبانجنمابنجحبصأهنأبهبصاخلعفلاف««ارمحبصأابنج
ىلع:تلدوىسأتلاىلعةنيرقتماقناوانيلااهجوتملوقلاو«مالتحا

نعهيهن؛لوقلابخسانلالعفلالاثمف«خسانرخاتملاف«لعفلاراركت



-١١-

6خيراتلالهجناو؛امئاقمزمزنمبرشهنأهنعدروو؛امئاقبرشلا

هتلالدنال«لوقلابلمعلاراتخملااهثلاثةمالاقحىفنعمجلانكيملو

؛لوقعملأو«مودعملاو؛دوجوملامعيهنالوكلذلعضوهنأل«ىوقأ

وأةلبقلااوليقتستال»هلوقككلذو«اهيلعقفتمهنالو«سوسحملاو

هيلعهللاىلصهدجونأ؛رمعنباثيدحعم«طئاغوألوبباهوربدتست

هذهو؛سدقملاتيبلالبقتسمةلبقللاربدتسسنيتنبلنيبملسو
٠هقفلالصأاهلعمثحامملا



+14

::سماخلادصقملا..ا

ةراتو كرشلاىلعةراتاندنعقلطي؛عرشلافرغىفرفكلانأملعأ
وحن:لوالاو؛معنلادوحج:نارفكلاو«ناميالادضوهو؛قافنلاىلع

:ىناثلاو«نآرقلافوهوةيآلا«مهترذنأامهيلعءاوساورفكنيذلانا»

.عاطتسانمتيبلاجحسأنلاىلعهللو»ؤحن«معنلاركشمدعوهو
ىلا«مهنمدحأىلعىلصتالو»ةيآلا«رفكنمو»ىلا«اليبسهيلا

«كلذدعبرفكنمو»ىلا«مكنماونمآنيذلاهللادعو»ةيآلا«اورفك»

باتكلانمهاكالدو««هلوسروهللاباورفك»ىلا«مهلرفغتستنا»

ىفةماللو؛لوالاىلاعوجرلالمتحتاهضعبنأال«ةريثكةنسلاو
؛رهدلالهأداقتعاك«دوحجبنوكيكرشلاو«بعشتوفالخرثكلا

داقتعاهيفلصالاو«مهادعنمكرشكةيوستنوكيو«رمامكةيونثلاو
راكناكلعفوأ«رمامكىراصتلاكةفصىفهقلخوهللانيبىواستلا

٠ةمسجملاكتاذوألاسرالا

؟كرشلاريغهضعبواكرشرفكلاضعبتلعجهلعىالتلقناف

ولوتاواسملاضعب:لو_قتف«صخالاةلعركذتنأباوجلاف
هلصأليقو+ةيآلا«مهبولقىفاقافنمهبتعاف»ىلاعتهلوقل«قافنلا

هلصأليقو«ةيآلا«مهبولقىفاقافنمهبقعآف»ىلاعتهلوقل«قافنلا

؛بذكثدحتاذا»هلوقىفماسوهيلعهللاىلصاهعمجدقو«ةنايخلا
عييضت:وه6ةنايخلاقافنو««فلخأدعواذاو«ناخنمتؤااذاو

ام؛ميرحتلاوليلحتلاقافنىنعمو«ةوهشبةريبكلاباكتراوضرفلا

:هلصاحف؛ةنايدوليوأتبهوبكتراامو«قحلاريغنمفالخلالهأهلوقي

٠ميرحتوليلحتقافنو؛ةنايخقافن«نامسققافنلانأ



١4١-

الو؛لولعملادحىلعةدئازريغنوكتنأةلغلاىفبجي:هيبنت
باوجلاناك«ةريغولولعملاتتمضوهتتلعةدئازتناك!ذاف؛هنعةصقان

درفلكلاتبثمذكنيحبيجملانوكينأىنعمب«ادسافناكو«تابثالاب
امنا:هلوقك«معالاىلعصخاللالماحو؛صخالا-ىنعم«معالادارفأنم

نأاتبثمنوكيف«؛معالابصخالاللعيف«"رفكهنالاكرشكرشلاراص
:-باوجلاناك«هنعةرصاقلولعملادحنعةصقانتناكاذاوكرشرفكلك

نعالطبمذكنيحبيجملانوكينأىنعمباضيأادسافناكو«لاطبالاب
راصحامئا»:ةاوقك«معالاهيلعالومحمنوكينأ«صخالاريغ

ريغنعالظبمنوكيف<صخالابمعالاللعيف« كرشهنالارفكرثكلا

نأ:ليلعتلاىفباوصلاامناو ارفكنوكينأ«ىماغملانمكرشلا
رفكلا"راصو«ةاواسملاودوحجلاةلعلاكرشكرشلاراصامئا:لاقي

اذكو«فلخلاو«ةنايخللو+ركذامللماشلاداسفالاةلعل:ارفك.

نمةيصعمرفكلكنال«أطخو6ًاباوص«ةيصعملاو«رفكلاىف:باوجلا

؛رماميرفكلاللعيف؛نسكعريغنمرفككرشلكناامك«سكعريغ
٠ىهنلاب؛ةيصعملاو

آديحوتديحوت!|راصامنا:لاقاذاف«ناميالاوديحوتلاىف:لاقياذكو

(صخالاىنعمناميالا:وهو«ممالادارفأنمدرفلكلاتيثمناكاملهنال

ولو«ديحوتناميالكنأاتبثمنوكيف«هيلعهلالماحو«ديحوتلاوهو
ريغنمالطبمناكلديحوتهنال«انامياناميالاراصامنإ:لاقو٠سكع

:لاقينأباوصلاف اناميانوكينأ؛تاعاطلارئاسنم؛ديحوتلا
ةلعلانامباناميالاراصو«دارفالاةلعلًآديحوتديحوتلاراصامنا
+رمألا



ب47١

6مومعلابابمكحأاذهو6ةعاطلاو6ديحوتلافباوجلااذكو

لكللعيف«كرششلاوديحوتلالثم:داضتلابابامأو«صوصخلاو
نيبقرفلانأامك«ةاواسملاو«دارفالاك«هبةصاخلاهتفصبامهنم

6ةنامزلاوةعاطتسالانيبو6ىهنلاو6رمألا:وه6ةيصعملاوةعاطلا

(ثودحلابلس:وهثدحملاوميدقلانيبو«همدعولعفلادوجو:وه

دعشدوجولاو:قباسلامدعلابلسوهامهيفلاقيوأ6مدقلابلسو

نملكللعيهناففالتخالابايامأو6بايلااذهنموهام١ذكو4مدعلا

امهنييمقرفلا:لوقيف«رفكلاوديحوتلالثم«هبةصاخلاهتلعبينيفلتخملا

رمألاوه«ةيصعملاوديحوتلانيبقرفلا:لوقيو«باقعلاوباوثلا

6ناميالاوكرشلانيمقرفلااذكو6اناميأناكمةهجنمرفكللفلاخم

ىهنلاورمألا:وه6ةعاطلاوقافنلانيمو6باقعلاو6باوُثلابوجو:وه

قرفلاو6ليلعتلانسحبنأملكتملاىلعبجيف«؛كلذىتعميوهاماذكو

٠.راصتخالاانضرغوايطاخناكالاو6باوبيالا1



ب47١-

سداسسلادصقلملا

لمعلاوديحوتلاىلعناميالاقالطاىف

؛هللاةفرعمكديحوت:ناهجو:اعرشو«قيدصتلا:ةغلناميالا

ريغو«هلهجعسيالاممكلذريغو؛هبءاجامةفرعمو«لوسرلاةفرعمو-

اذاو«قيرطلانمىذالاهطاماولو«هيهللارمآامعيمج:وهوديحوت

لصحرثفكلالصحاذاو«ناميالوباوثلابوجولصحةعاطلاتاصح

٠ةمزالتمةثالثلاءامسالاهذهف«باقعلابوجوو؛ريبكلا

الو6هكرتالوديحوتلالهجعسيالف«ةفرعمو؛لوق:ديحوتلاف
ةفرعمو؛هللاةفرعم:ديحوتلانأكلذلصاحو«هلعفالوكربشلالهج

ردصموهوكلذلهج:كرشلاو«قحهنأ«هيءاجامةفرعمو«لوسرلا

ىذلاهللاوه؛حتفلابدحوملاو«ةينادحولابهتفصوىأ(هللاةدحو

ةينبناسللاوبلقلالامعفأنموهو؛نونمؤملاهدحووهسفندحو
فيكتلقناف؛لمعولوقوهو:هلوقىف«ةديقعلابحاصحماستو

هلنايب:رارقالاوبلقلابىهامنا:ةفرعملاو؛المعديحوتلانوكي
امناو«؛حراوجلابالمعنوكيالةقيقحلاىفديحوتلانأفالخال:تلق

برقتلاو«برقتلانملمعلاىفناكامل«هريغلاعبتلمعلاىاعهقلطأ

؛هيلابرقتلانمهيفامل«هللاريغةدابعىلعكرشلاقلطأامك ديحوت

(سرخالاديحوتىلعلديامنااضيأو«باقلاىلاةقيقحلاىفهعجرمو

هللافصينأفلكملاىلعو+هديحوتلهجي:نممهريغاذكو؛هلاعفأي

؛كلذنعةفرعملاهينغتالو«تادابعلاهلصلخيو«هتالامكعيمجبهناحبس

هلهاجنال؛كرشلالهجعسيالفةيآلا«ةرصبمانتايآمهتعاجاملف»

كرشمكرشلالهاجف؛كرموهفملعيملنمو«'ديحوتلاملعيمل
ءطقفهناسلبوأ«هتيصعمبهللاىلابرقتيوأ«هللاريغديعينأ"هلعافو
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عباسلادصقلملا

مازلالاىنعمىف

دئازريغهتقوام:وهو:قيضماما«فيلكتلا:وهو:مازلالا

اماو؛رمامك ناضمرو«ضكئارفلاتاقوأرخآوديحوتلاك«لعفلاىلع

تاقوآلوآو«ديحوتلازيسفتك«؛لعفلاىلعدئازهتقواموهو:عسؤم

؛هدنععسوملانمفتقولالبقنوكيدقمازلالانأ:لاقنموضئارفلا

؛ءاداللتقوهلكاندنععسوملاتقونأ«ملعاو؛هتقوءىجيملهنال

بجي:ليقو«هتقوىفهعقوأدقف«هيف,فلكملاهعقوأءزجىأىفف

؛هرخآ:ليقو«ىعفاشلابهذم:وهو«مزعلاوألمعلاءزجلكىف

:ليقو؛ةيفنحلابهذموهو«ضرغلاهبطقسلفن:وهف«مدقناف
ءءاضق:وهفرخآناف4هلوأ

نا«بوجولاىلامسقنيف؛كنودنعملعفلابلط:وهرمالاو

رمالاناكاملكو«ضئارفلاو«ديحوتلابرمالاكهكرتعنمو«ثحببلط
-منميملوبلطنابدنلائلاو«..كرشهنعىهنااف«ديحوتهب

طخسلاهبدصقنا«ديعولاىلاو«زيجعتلاهبدصقناوىذحتلاىلاو
 كيواسينملسامتلالاىلاو«ءامدلاىلاو؛ديدهتلاىلاو ةيرومأملاب

؛داشرالاىلاو«نذالاىلاو«رطخلادعبقالطالا.ىلاوةحابالاىلاو

ريخستلاوةناهالاىلاو«ماركالاىلاونانتمالاىلاو«بيدأتلالاو
ىلاو؛ىنمتلاىلاوةيوستلاىلاو«نيوكتلاىلاو«مكهتلاىلاو

؛بيذكتلاىلاو؛بجعتلاىلاو«ماعنالاىلاو«ريخلاىلاو؛راصتخالا

ىلاو«راذنالاىلاو«لاثتمالاةداراوضيوفتلاىلاو«زيجعتلاىلاو

ىفلخاداهضعبنأىفخيالو«هوررقاذك«رابتعالاىلاو«ةرواشملا



ل40١

:فيلكتلاومازاالاو«هللانمرمالانأملعاو هقفلالوصأاهلحموضعب

٠باطخلاوباجيالاىلعاندنعقلطيو؛هناحبسهللالعفنعةرابع
امامازلالاو«مازلالاريغو«مازلالارمالا:لوالا:تاهيبنت

ريغو«ةيافكوأ«رييختوأ«نيعضرفامأ:ضرفلاو ضرفوأديحوت

ريغو«لفاونلاببرقتلاك:ديحوتلاف ديحوتريغو«ديحوتمازلالا
٠ىناثلاحابملاوبدنلاك:ديحوتلا

وهو:ىخامشلاردبلالأق«لعفلاعمرمالا:انباحصألاق

لعفلاناكماعمرمالاقلعتنأب«كلذنعربعينا:نسحالاو؛لكشم

؛فيلكتلاةدئافءافتناللعفلاورمالادوجوددحتيف«لعفلاةسبالمةلاحال

دبالف«كرتلاولعفلانيبددرتلاعمالاروصتيالاذاف«ءادتبالاوهو

؛مالعامدقتلانآو«داحتالاىفىرعشالل افالخهيلعمدقتينأاذا

؛باطخلاهبىنعأو؛مهفلاوعامسلاتقو«مدقتلاتاقوألقأو رمأال

٠هطسبلحماذهسيلو

؛اقلطماندنعبوجوللوهفنئارقلانمدرجتنا:رمالا:ثلاثلا

ردقلل:ليقو«بدنلل:ليقو«القع:ليقو«عل:ليقو«اعرش:ليقو

لكىفةقيقحىأ«امهنيبكرتشم:ليقوبلطلاوهو؛امهنيبكرتشملا
وهو نذالل:ليقو«عضوامهيالىردتآلىأ«فقولال:لبقو«امهنم

ديدهتلاو«امهنيبكرتشم:ليقو«ةحابالاو«امهنيبكرتشملاردقلا

:ليبقو؛داشرالاو«ةعبرالانيبكرتشم:ليقو«لاثتمالاةدارال:ليقو

:ملعاو؛بدنلللوسرلارمآوبوجوللهللارمآ:ليقو«ةسمخلاماكحالل

سيلو؛هبرومأمبودنملانأو«لاثتمالاةدارالهتقو:ليقرمألانأ

(؟جينيدلاملاعم--١٠م)
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ةقشمنىأ؛ةفلكهيفاممازلافياكتلاناللامهيفحصال١ىلعفيلكتي

٠فالخهبارومأمهنوكىو«ىعرشهمكح:حابملاو

هنأو«لزبملداعمولاومهللانأىلع؛نودحوملاقفتا:عبارلا

مهلئابقومهرئاشعوةنجلالهآءامسأبونوكياميوناكامباملاعلزيمل

ىنعمب(هولاووهنيدلمههقفهنأىنعمب«نيملسملاىلآوهنأو«مهددعو

ىلعهوداعونيرفاكلا»ىداعو6هيهاونأوينثتجاوهرماوأاواثتمامهنأ

دورومدعلاهيلاويملالو«هسفنهللاىلاولاقيالو«كلذنمدضلا

٠كلذبعرشلا



سم167

نماثلادصقللا

ىهوةكئالملاةاعجهللنأ:ملعننأا.ذيلعبجيهنأ+مدقت

ةنسحلالاكشالابلكشتلاىلعةرداقلاةفيطتلاةينارونلاماسجالا

هللادبعوهو«مهنمليربجىلادصقنو«ةقاشلالاعفالاىلعو:ةفلتخملا

لوسرهنأملعتوهالوتنو«ءايبنالاىلعىحولابلزانلاكلملاهنأ.هناحبس

ةكئالملانمهنتوكلهجنمو«مالسلامهيلعلسرلاىلا«نيملاعلابر

ملعننأو«ةنسلانمالوباتكلانمهيلعليلدالذاال:ليقو؛كرشأ

ريغةدحاولكنأو؛نجلاةلمجريغو«سنالاةلمجريغمهتلمجنأ

؛كرشأ:ليق«تاوذلادمهفصونموكرشأكلذلهجنمو«ىرخالا

ةفصىفوكرشةكئالملاةفصىفأطخلاوةوهسشلابمهفصوهنال
اذكو؛ةهيركلاحئاورلابىذآتتةكئالملانأثيدحلاىفو«قافنىلاعتهللا

نملكأتةكئالملانأ؛ىدرواملانعلقنو«برشلاولكالابمهفصونم
هنال+اعامسكرشأةيثونالابولسانتلابمهفصونمو«دلخلاةرجش

الو«لوبيالو«مديالو6محلبنوفصومبالوهئاحبسهللاىلعدار

ال:لاقنمو«مهتومتوافتيالو؛ةيروكذبالو«مونبالو؛طئاغب

لجرالاوىديالابنوفصويو«ةتوافتممهتقلخ:ليقو«كرشأ«نونفي
؛نو-موزلممهنأبو؛ناذالاو«هاوفالاو«ةصحنجالاو«قتاوعلاو

؛مهفوخ«نوفلكممهنأىلعلديو«القعنوفلكم«نورومأم«نوبستكم

نأ:حتفنبسورمعمامالالوقىنعمو«مهتبغرو«مهقافشاو
؛ةقشملاوهو:ىوغللاىنعملا«فيلكتاهيلعسيلو«بستكتةككالملا

ىلاعتهللانوصعي:لاقنمو+فلاخامةقيقحلاىففىحالطصالاال

٠فالخ؛داهتجالابمهفصونميفو؛كرشأ

؛ءىشلكتعسوةمحرلانال؛محرتلابمهتلمجةيالوانيلعبجيو

نعنورتفيالمهنأبنوفصويو«نيبنذمباوسيلمهنالرافغتسالاوند



__اوه__

؛نورفغتسيو«نوحبسيو؛نوجحيونوموصيونولصيمهنأو«ةدابعلا
«تاعاطلاعاونأوتادامعلانمكلذريغىلا؛نوربكيو«نوللهيو

اممهيلعو؛مدآىنبعئارشنممهيلعسيلو«مهيلعماهلالامهملعو
نعفكلاو4ديحوتلاو6ةءاربلاو4ةيالولانمهيباوفلكامنماوفلك

الو4نينمؤمالرافغتسالأو6ىصعيالنمعبطاوعيطمهنال6بونذلا

ىو«باوثلاطوقسودجلاهمازلتسال«ةعاطلاىلعاوعبطمهيف:لاقي

٠فالخ«ءايبنالابمهتيمست

قفاوياممهلبحنو«ليقثكلذ:ليق«لاجروأغلب:لاقيلهو
.مهعئابط

ةلأسسملاىو؛مدآىنينملضفأمهنأحصالاو:ىخامشلالاق

ىلاامادهلالوصو:وهمهعئابطقفاويُىذلانأ:ليقو6روهشمفالخ

:لاقوأهنجلابةكئالملاىعدنم:ليقو0نيرفاكلاباقعلاو«نيملسملا

:ورمعوبألاقورفكدففنايصعلانممهلرفغتساوأ4ةنجلامهباوث

ىلعتامنمنالمفلخو6ًأاطخلوقلااذه6مهتائيسومهتانسحتوتسا

اهلكهلامعأو«هتمتاخلامعالاديسنال«مزالهلدعولافةريبكلا

ىلعتامنمنأل:رمعىبأنمةلفغهذه:ىخامشل|لاق«ةلويحم

روصقلنوسبحيف«نيقباسلاةلزنممهلسيلو«ةنجلاقحتساةبوتلا
زوكينألمتحيهنأ:هلصاح:تلق«مهلهللانذأينأىلا6مهلامعأ

4ةنجلااولخديىتحمهللامعأالمهنأ:لاحلاومةيوتلاىلعاوتامءالؤه

٠مهتبوتببسب©اهلوخدبنذالاىلا«فارعالاىلعنوسبحيف

ملهنأب«رمعىبأىلعتيكنتةلفغهلوقىفو:ىشاوحلابحاصلاق
وهاذهىخامشلالعجف«تاكيسلاباحصأنمةيوتلاىلعتامنم

؛ةلفغال:لاقيدقنكل«مهتائيسومهتانسحتوتسانمب«؛دارملالوق
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ةبوتلابحاصو؛هتانسحتطبحةريبكلابحاصنأل«ءاوتسالاحصياالو
٠رمعوبألاقامكأطخهبلرقلاف ءاوتسالانمأف(هتاكبستبدم

؛مهتاكيسومهتانسحتوتسأموقهلليقامل:نسحلانعىورو

6ةنجلالهأفرعىلعهللامهاعجموق:مهللاقوهذخفىلعبرشهنأ

مهضعبلعل«ىردأالهللاو«ضعبلانمضعبلانوزيمي«رانلالهآو

ركذىلاعتهللانأ«لوقلااذهىوقياممو:ىخامشلالاق«انعمنآلا

امو6مهتارظانمو6مهتلاقمورانلاباحصأو6مهتلاقموةنحلاباحصأ

؛امهيلاحنيبمهلاحطسوتموقركذنيتلاقلانيبطسوف«مهنيبىرج
فارعالاىلعوباجحامهنديوالهلوقف:ناكملاامأ«ةلزنملاو6ناكملا2

مهو»هلوقىفءاجر!اوفوخلاف«ماقملاو:ةلزنملاامأو««لاجر

؛لمعلاردقىلعءازجلانا««نيملاظلاموقلاعمانلعجتال»«نومعطي

هيفو(بجعمهيفموق:ليقو؛اضيأهبسحىلعرخآتلاومدقتلااذكو
؛فارساريغنمنويدمهيلعموق:لبقو«بونذدلامظعأنمهناف«رظن

نعربخهيمفو«نكآرقلانمهنال«نسحأاذه:ىخامشلالاق

سيلوهيلعامبرقي:بوبحمنبالاقو«ملسوهيلعهللاىلصلوسرلا
٠.ءافولادجيملاذأ4فرسمربيعينيدملاىنعيو6ءىش

اوجرخموق:ليقو«هنعكلذةحصبملعأهللاو:ىخامشلالاق

ىرارذمهنأليقو6اضنيأةنسسحو6مهئابأنذأريعبداهجلاىلا

ءةكئالملانمفارشالامه:لبقو0نايبصلانيقفانملاو6نيكرشملا

.الوقرشعاياةيفو6اضيأرظنهيفو6ءادهشلاو6ءايبنالاو

ىنثاىلعفارعالالهأنييعتىفءاملعلافلتخاو:ىيطرقلالاقو

1الوقرسمع

6دوعسمنيا:هلاق6مهتائيسومهتانسحتواستنممهنأ"لوألا

٠سابعنباو؛بعكو



_0١+-ب

.دهاجم:هلاق«ءاملعءاهقفنوحلاصموقمهنأ:ىناثلا

٠ىودهملاهلاق+ءادهشمهثلاثلا

6مهسفنألغشصأوعزفو؛ءادهشلاونينمؤملاءالضفمه:عبارلا

٠.ىرشقلاهركذنم؛سانلالاوحأةعلاطللأوغرفتو

ةاصعاوجرخنيذلا؛هللالييسقفنودهشتسملا:سماخلا

ءديعسنبليبحرش:هلاق«مهيدلاول

وذرفعجو4بلاطىبأنماىلعو6سايعلامه:سداسلا

.سابعنبأنعىبلعثتلاهركذونيحانجاا

هركذمهلامعأبسانلاىلعةمايقلاموينودهشي:عباسلا

٠.سانلاهراتخاو6ىوارهزلا

.حاجزلا:هلاق«ءابحأموقمه:نماثلا

.ةيطعنياهاكح«ركاغ_-صمهلتناكموقمه:عساتلا

نماهركذ1ةادقلالهأنمماظعلابونذذلاباحصأمه:رشاعلا

٠سابعنبانع؛بهو

٠سابعنبانعكلذىور«انزلادالوأمه:رشعىداحلا

نوزيمي+روسلااذهبنوفلكملاةكئالملامهنأ:رشعىناثلا
امعماهتمرباهتلقنامئاو«ةنجلامهلاخدالبق«نيرفاكلانمنينمؤملا

ءاهبنيلكاقلاو«ةبسنلاىلعاهبلاغلامتشال؛مدقتامضعبلراركتلانمهيف

روسلاو؛باجحلافارعأوهفارعالاو؛ىفخيالو«فعضاهضعبىفو

فرعنمريعتسأفرععمجهيلاعأوهو6رانلاوةنجلانيمبورضملا

٠ملعأهللاو«كيدلافرعو«ىمرفلا



مه١10١

عساتلادصقللا

ريغمدآىنبنمنيملسملاةلمجنأ؛ملعننأانيلعبجيهنأملعا

اهبرمالاو«ديحوتمهتيالور«كرشمكلذلهاجو«لسرلاوءايبنالا

ةكطختلاولهجلاوميرحتلاواهلراكنالاو«ديحوتلالحتسالاوبرقتلاو
بجيالفلسرلاامآو:مدآلسننممهلكءايبتالانأملعننآو؛كرش

٠مدآىنبريغنمنوكيدقهنأىففااخملاريفكتانيلعبجوالالاو؛انيلع

نولكاقلاقلعتف؟المأ؟لوسرمهيلاثعبيلهنجلاىففلتخاو

+سنالاونجللباطخلاو«مكنملسرمكتأيمل»ىلاعتهلوقرهاظبهب

هبو+سنأمهنملسريمهنالو؛نوفلكممهلكمهنال؛مهنيبقرفالو
لسر»لاقامئاو«ةصاخسنالانملسرلانأىلعروهمجلاو«فلأ

جرخي»هلوقك«كلذحصباطخلاقفنيلقثلانيبعمجاملهنال«مكنم

لسرأهنأدارملانأنسحالاو:ىخامشلالاق«ناجرملاوٌولؤللاامهنم
لقنو«نيرذنممهموقىلاولو»ىلاعتهلوقل«مهيلانجلانملسرلا

؛ملسوهيلعهللاىلصدمحمثعببنألبق«لسرلانأ:ىبعكلانع
٠نجلاوسنالاىلاهللالوسروسنالاىلانوثعبب

ثعبدقوالالوسرنمام«ماظنلانعبتكلاضعبنعرمعوبألاق
وأةقفتممهعئارشنأملعننأانيلعسيلو«ةفاكنجلاىلاوةفاكسانلاىلا
مالسلاهيلعلاقو«اجاهنموةعرشمكنمانلعجلكل»ىلاعتهللالاق«ةفلتخم
مهوبأىأ«ىتشانتاهماودحاوانوبأتالعاةوخأءايبنالارشاعمنحن»

مدآنأملعننأ؛رمامكانيلعو«مهعئارشمهتاهمأو؛مالسالانيد

ىلعبجتال:لاقنمو+كرشممدآلهاجو٠هدالوأىلاهللالوسر



6١

لوسراي»:تلق«مدآ»:لاق«ءايبنالالوأنعهلأسنيح«رذىبأل

لوسراي»:تلق«مدآ»>:لاقو«ءايبنالالوأنعهلأسنيح«ركذىبأل

نمانيلعسيل:لاقمهضعبو«معن»:لاق«السرمايبنناكأهللا

الو«نآرقلاىفسياذا«ءىشهتلاسرالو«هتوعنالو«همساةفرعم

٠بوقعيىبأنعىلاطيجلاهاكح«هباجياىفرثأالوصنةنسلاىف

نمىلعسيل:لاقنمو«كرشأدقف«ادمحمفرعأال:لاقنمو

وهو(هخيشونيسحلانبا:لوقوهو««قفاندقف«ءىشهتفرعم

هنالمدآىمسامنا«رشبلاايأنأثيدحلاىفىورو«ريمعنبىسيع
(رمحأو«دوسأو«ضيبأنيب«هتيرذجرخفاهلكضرالا:ميدآنمقلخ

ريصقلاهعاضنم؛ءاوحتقلخو«ثيبخو«بيطو«بلصوبهشأو؛رمسأو

نمةعضبلاك«هنمتناكاذاهنال«اهيلانكسيلىنميلا:ليقو«ىرسيلا

؛ءاسنلاولاجرلانيبقاباذهو«نوكسلاوةبحملاىفغلبأناك؛هدسج

اهميقتتبهذناف؛ءاجوععلضنمتقلخةأرملانأ»ثيدحلاىفو
٠«اهقالطاهرسكواهترسك



م٠0١

رشاعلادصقلملا

ةكتالملانمهتفرعمبحتسينمىف

ةعبرأمهنم+اكلمنيرشعوىدحاةكثالملانم:ملعننأانلبحتسي

نانثا« ةظفحلا:مهو+راهنلاو ليللانيب«مدآنباىلعنوفلتخي

كلامو؛ةنجاانزاخناوضرو«شرعلاةلمحةينامثو؛هلمعلنايكزم

؛ظوفحملاحوألاو؛ليئارزعو؛ليفارساو؛ليئاكيموليزيجو«راثلانزاخ

٠ماهلالاكلمو

؛نانثا:ليقف«ةظفحلاددعىفاوفلتخامهنأملعأ:ىخامشلالاق

ةعمرأمهنا:روهشملاو«ديعقالامشلاونعنيميلانع»ىلاعتهلوقأ

:ليقو؛راهنلابةتسو؛ليللابةتس:ليقو«رمامكراهنلاوليللانيب

نيثالثواعضبتيأر»مالسلاهياعهلوقللقتورثكتلب«كلذىفرصحاال

ىف+ذلخىبارعالالرقىفىنعيالوأ؛«اهبتكيمهيأنوردتبباكلم

ىلازغلانعلقنروهشمكلذو«هيفاكرابمابيطاريثكادمح«ةالصلا
نيتسوةثامملسملكلنأ»«ملسوهيلعهللاىلصىبنلانعىورهنا

لاق؛«رزويورجّؤيهيلعامنويتكيو؛ناطشلانمهنوظفحي"اكلم

نوربكي«مهروبقىلعنوفقيمهتومدعبو؛ءىشلكنوبتكي:دهاجم

وأ+نيحلاصلانينمؤمالكلذباوثو«ةمايقلامويىلاهنواليبوهللا

الالوقنمظفليام»ىلاعتلاق«نيحلاطاوناكناكلذك؛مهونعلي

بقعت؛ةكئالملانمةعامجىأ«ةيآلا«تابقعمهل»«ديتعبيقرهيدل

وأ«اضعبمهضعببقعبىأ؛تابقعتملصالاو؛هتءالكوهظفحىف

؛هظفحبمهرمأهللانألجأنم؛هنوظفحيوهنوبتكي؛«هبملكتيامنوبقعي

نوبنتجي:ليقو«همقنو«هللاسأبنمهنوظفحيوأ؛هللارمأبءىرقو



04١-

؛هلمعنابتكينانثاو«هناظفحينانثا:لبقو«هعامجو«هطئاغدنعىمدالا

٠هيلعنودهشي«راهنلاوليللانيبنوفلختيةعبرأو

ةردن“#حولليقو«كلمةهيجليقف«ظوفحملاحوللاىففاتخاو

ديزيهمبتكاميف؛كلذكةضرعو«ماعةكامسمخةريسمهلوطِءاضيب

ِشرعلاوِملقلابهماجأف؟هللاقلخاملوأام+رياجىلاَملسمنب

٠مدقتامهمأىردأالو:ىخامشلالاقءاملاو

2ضرالاوءامسلانملضفالاقفءاملعلافاتخا:لوألا:تاهيبت

2مهنفدمومالسلامهيلعِءايينالانكسماهناللضغفأضرالأ:مهضعبلاقف

:لبقو«ءام-سلاغغالام«اهيفامهوحتوجحلاوةالسملاعوقولو

نكسماهتالوالصأةه--صعماهيفعقتملاهنال«لضفأءامسلا

لوزنو6بكاوكلاو6رمقلاو6سمشلالحمومالسلامهيلعةكئالملا

٠.كلذريغو6ىحولا

لضفأاهنال+ءايبنالاروبقريغىف؛فالخلالحمو:ىثالثلالاق

هنئاف«ملسوهيلعهللاىلصدمحمانديسربقاصوصخ«قافتاباهنم

ةيوالعلاايثدلاعاقبرئاسوةيعكلاوشرعلانمو+ركذامملضفأ

٠ةيلفسلاو

(هللادنعاهحدملامعأالاةيكرتنمدارملالعل:ىثالثلالاق:ىناثلا

لامعأضرعت»ملسوهيلعهللاىلصهلوقبتباثلا«هيلعاهضرعدنع

٠«سيمخمويونينثأمويلكلجوزعهللاىلعدايعلا
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ىنارونلامسجلاوهو:شرعلاةلمحبدارملا:اضيألاق:ثلاثلا

ةرخآلاىفو+ةعبرأايندلاىفمهنأ؛ماسجالاعيمجبطيحملاىولعلا

ىأ+«ةينامثذكمويمهقوفكبرشرعلمحيو»ىلاعتهلوقل؛ةينامث

ىفهلةلماحلاةعبرالاكلت«ةكثالمةينامث«ةمايقلامويمهسوؤرقوش

اهفاتكأنيبو+موبلاكاذلوطةدشنم؛اهنيعتىرخأةعبرأو«ايندلا

ةكئامعبسةريسماهقئاوعواهنذآةمحشنيبو«ماعةكامسمخةريسماهبكرو

مهقلخاملو«ماعةئامسخةريسماهمادقألفسأواهباعكأنيبو«ماع

لكاقلخف«هلمحىلعاوردقيملفىشرعاولمحا:مهللاقىلاعتهللا

امو«مبسلاضرالاوعيسلاتاومسلادونجلثمانئاوعأمهنمدحاو

ملغ«ىشرعاولمحا»:مهللاقو«ىرثلاوىصحلانمضرالاىف

؛«ميظعلاىلعلاهللابالاةوقالولوحالاولوقف»مهللاتف«اوردقي
؛حيرلانتمىلعةعباسلاضرالاىفمهمادقأتذفنو«هولمحفاهوناقف

٠ترقتسافىلاعتهاماءامسأنمامسااهنملكىفبتكفرقتستملو

نمفوخدص(ةينامثليقو«كلمفالآةينامثهللماحلا:ليقو

ل_سسرلاوءايبثالاىلعلزانلاهللادبعىأ؛ليريجبدارملاو«ةكئالملا

٠روصلاىفخفنلابلكوملاهللادبعىأليئاكيمبو؛ررمامكىحولاب

ةليللزالاىفاهاضقىتلاةيضقالارهظيىلاعتهللانأ:لاقيو

؛ظوفحملاحوالانماهخسنبماركلاةرفسلارمأيو؛نايغشنمفصنلا

؛دحاولكقزرايهيفةيوتكملاقازرالاةفيحصاهنمىطعأو«فئاحصف

؛لباقلاماعلانماهلثمىلا«ةليلإلكلتنمةنسلاكلتىف«قلخلانم

معيمجاهيفبوتكملا؛فوسخلاو؛لزالزلاو«بورحلاةفيحصوليئاكبل

نماهلثمىلاةليللاكلتنم«ةنسلاكلتىف؛تاروكذملاكلتنممقيام



م١08١-

عقيامعيمجاهيفبوتكملالامعالاةفيحصو«ليكاربجل«ليقملاماعلا

ماعلانماهلثمىلا«ةليللاكلتنمةنسلاكلتىف«لامعالانمدابعلانم
؛توملاو:بئاصملاةفيحصو؛ايندلاءامسلابحاص«ليفارساللباقلا
نماهاثمىلاةليللانم«ةنسلاكلتىفاهنمعقيامعيمجاهيفبوتكملا

دحاوريغىفهتيأرىذلا:تلق«رابجملادبعىأليئارزعل«لباقلاماعلا

؛لزالزلاوفوسخلاو«فورحلابلكوملانأ«فورحلارارسأبتكنم
٠مالسلاهيلعليفارساامنا«قعاوصلاو

هللاهزربأامملعىفنوصملاىأ«ظوفحملاحوللابدارملا:عبارلا

؛داجيالاو+ديعولاو دعولاوىهنلاورمالاوحننم؛هقلخلىلاعت

؛كلمةهبج:ليقوكلماذهىلعوهف:ىثالثلاردبلالاق مادعالاو

هللانذابملقلاهيفبتك«ىنارونمسجهنا:ليقو«ءاضيبةردليقو
هللنأ:راثالاضعبىفو«نئاكوهامو«نوكيسامو«ناكامهناحبس

رونلا«ءارضخةدرمزىرخألاو«ءارمحةتوقايهيهجودحأ«احولىلاعت

لكىفءاشياملعفيهيفو؛تيميوىحيهيفو«قزريهيفوقلخيهيف

٠موسي

؛هناحبسهللاهقلخ«ىنارونمسجملقلانأروهشملا:سماخلا

كلمبدارملانأو؛ةمايقلامويىلانوكياموناكاملكبتكفهرمأو

ءاشنمبلقىفرومالانمهنذابهللاءاشامعاقيابلكوملاكلملاماهلالا

٠ملعأهللاو هدابيعنم



ل07١

رثشعىداحلادصقملا

مرحلارهشالاىف

؛رهشأةنمزالاكلتتبيمسو«ةعبرأ«ةميظعلاىأ:مارحلارهشالا

ىمسيوهنورهشيو؛اهلوأىفلالهلاىلانورظنيسانلانالو؛اهترهشل

؛درفاهنمدحاوارمقىمسيمث؛ةثلاثلاىلاةليلثاكلتنمالالهرمقلا

ىفةيلاوتمةرورس»ىأ«درسةثالثلاو؛هدعبلةثالثلانعدرفتمىأ

؛لميميظعتلىأميبجرتل:كلذبىمسو؛بجردرفنملاف«دوجولا

بيرغمضلاو؛رسكلانمرهشأوهو«حتفلابةدعقلاوذةدورسملاو

؛رسكلابةجحلاوذو«لاتقلانعهيفمهدوعقل:كلذبىمسو؛ىكحناو

ىفو؛مالسالاىفهيفجحلاعوقول:كلذبىمسوحتفلانمحصفأوه

؛ىلاوتلاىلع؛هدعباميفنوكيةراتوهيفنوكي.ةرات«هياهاجلا

ةنجلاهميرحتل:ليقو؛هيفلاتقلاميرحتل:كلذبىمسومضلابمرحملاو
٠سيلباىلعهيف

؛اهلوأهنال«روهشلاةيقبنود«ةفرعملالاهلوخدو:ىثالثلالاق

؛لبقاذك:لاق«ةيبرعلاةنسلالوأنوكيىذلارهشلااذهلبقهنالو

؛هيلعاماعهيفمسالااذهناكامئاو«فصولاحمللهيفامهنأحيحصلاو
لضفأهنال«اهيفهنمدشأهيفميرحتلانال«مرحلاريششالاىقابنود

رهشالاتيمسو ةليضفلاكلتببسبادئازارمأبستكانأكو«اهنم
؛نامزلاكلذىف«برعلاىلعلاتقلااهيفمرحىلاعتهللانال:امرح
عمستالو فويسلااودمغو«ةنسالااواصنرهشالاكلتتلخداذاف

قيرطىف؛جحلانمآيل:لاتقلااهيفمرحامناو«حالسلاةعقعتماهيف
؛سسانلانال درفلاىلاو درسلاىلارظنلاب«اعجارو«اهاذةكم

٠ةلفانلاهيفنوجحياوناك



سس00١

دضشأاهيفةيصعملانأ:امرحاهنوكىنعم:نيققحملاضعيلاقو

برعلاتناكو؛اهريغنماهيفدضشأةعاطلاناو؛اهريغىفاهنمةيوق

ه1ضرعتيمل؛هيمألتاقاهيفمهنملجرلاىقلولىتح«؛ادجاهمظعت

اهلوأجفتخاو6اهفرعيملنميفانباحصأددشدقو6اهلامظعتءىشب

.نيتنسنمىهف(بجرف«مرحملاف(ةجحلاوذف«ةدعقلاوذ:ليقف

ةدحاوةنسنمىهفةجحلاوذفةدعقلاودف6بجرف4مرحملا:لبقو

عادولاهجحةبطخقفمالسنأهيلعهلوقللوألاحجارا؛او؛لاقاذهىلع

)ضرالاوتاومسلاهللاقلخمود6هتتيهكرادتسادكنامزلاناالإل

؛(ةجحلاىذقفجحلاداعو«هيلعتناكامىلاتعجردقرهشالانأىأ

وذ تقفاوعادولاةجحنأو؛ةيلهاج!اىفناكىذلارمالالطبو

.ةدعقلاىذّقاهليقهنعهللاىصضرركبىبأةجحتناكو6ةجدلا

ًُدحأوماعنموأَنيماعنماهنواكقففالخلاةدئافرهظتو:لاق

ىل-عو+ةدعقلاىذنمهآديبلوالاىلعف؛ةيترماهموصرذننميف

رويسشىلعلضفديزممرحمرهشالاناكاملو؛مرحملانم:ىناثلا
ءىدتستءاشالانال«مرحملااهلوألعجف؛اهدحأيًاديبنأبسان«ماعلا

6ماعلاقرط6هتكرممعنلبجر:وهو6اهدحأطسوتبلو6اهفرشأمايلاغ

فرطلاةكربمستتل«ةجحناوذو«ةدعقلاوذ:ىهوةيقبلابمتخيلو
اءزجهذخأو4مرحملابهءادتما:ناتكربهللوالافرطلانال6ىناثلا

ءادتيالاناكامناومبيترتلاكلذمرحلارهشالاتيثراذهلو6بجرنم

ىفعقويل«اهنمنيرهشبمتخلاو؛اهنمرخآبطسوتلاو«اهنمرهشب
لامىلعةلمتشمللا«ةعبرالاناكرالاماتخوهىذلا4جحلانيرخآلا

ةالصلاوهو+حراوجلابامأ«ىضحمندبلمعوةاكرملاوهو«ضحم

نمبكرملمعوُتامرحملانعفكلاهنال«موصلاوهو«بلقلابامو

هلنوكينأتبسانندبلاولالاعمجاملف«جحلاوهو«ندبولام
.ةعبرألانمأرهش



ب9١١

رثعىناثتلادصقلملا

عمملسوهيلعهللاىلصىبنللحلصاهيفعقوىتلاةدملارهشأ
هللانمةءارب»ىلاعتهلوقياهيلأراشم:رهشأةعبرأ:نيكرشملا

نممايأةرشعو«لوالاءعيبرو«رفصو.مرحملا+ةيالا«هلوسرو

:ىثالثلالاق؛هيقابىلعاهفرشل«اهلاييلغتارهشاهامسو«رخالاعيبر
؛ةيلكلاةقالعاهنودوأ«ةرواجملاو«ةبحصلاةقالعلبيلغتلازاجمهيفف

اهلاريبعتضعبلانعلكلامسابربعثيح«اعمامهوأ«ةيضعبلاو
تلعفو«اذكةنسكتيآر:انلوقىفامك«ركذام«هتقالعايلاسرا«ايزاجم

هتلعفو«ةنسسلاضعبىفهتيأرامناتنأو«اذكرهشىفاذك

ءدحاولاقوفامىلعممجلاقالطاو«رهسشلاضعبىف

عيبرو6(رفصومرحملاو«ةجحلاىذنماموينورشعىه:ليقو

ىذنماموينورشعىه:ليقو«رخآلاعيبرنممايآةرشعو«لوألا

ةمدقتملامرحلارهشالاىه:ليقولوألاعيبرنممايآةرشعىلا«ةدعقلا

ىلاعتراشأحلصملاكلذىلاو«اهيفلاتقلاو«لاتقنانعاهتنايصل

ءافلاوداصلاحتفبرفصو«اهلحنجافملسللاوحنجناو»:هلوقي

؛اهلهأنمهيفةكمولخل:كلذبىمسو؛ولخلاو«رفصنمذوخأم

نامزقفاومسالااذهعضونال:ليقو«برحلاىلاهيفمهجورخل

:كلذىمسورهظتساوءمهرايدالارفصموتلارايدمهكرتو مهجورخ

ليقو«؛وزغالبامهيفمهتماقاىأ«امهيفسانلاعابترالنيعيبرنارهشلا

٠اضيأرهظتساوضرالاعافتراقفاوامهعضونأل



له#16ان

رشعتلاثنادصقملا

اهبانذألبالاليشلكنذو«لاوش:جحلااهيفعقويىتلارهشالا

ةلقلىأ«هيفحاقللابابرألوشاليقو«هلعضولانيح؛قورطلل

بهذهبيلاو«ةجحلاىذنممايةرشعو:ةدعقملاوذو«مهنعنيللا

نممايأةعستو«نارهشلاىه:ىعفاشلالاقو«ةفينحوبيأو«انياحصأ

هثالثلارهشالا:كلاملاثو«رجفلاعولطىلارحنلاةليلو«ةجحلاىذ

٠ريخالانماموينورشعو«امهنمنالوالا:مهضعبلاقو؛اهمامتي

زوجيهناف«ةضافالافاوطىف؛فالخلاةدئافرهظتو:ىثالثلالاق
رخآىلاو+ةشالثاهنأ:لثاقلادنع«ةجحلاىذرخآىلاهريخأت

اموينورشعلاو؛نارهشلااهنأب:لئاقلادنع«ةجحلاىذنمنيرشعلا
مايأةرشعلاو+نارهشلااهنأي:لئاقلادنعديرأتقوىأىلاو«هنم

هلدحالهنال؛ءاسنلابيصيملام«ءاشىتمجاحلاهبىتأيو هنم

ءلوقلااذهىلعنيعم

هيفزحنيىذلا؛رحتللمويلبقمايأةرشع:تامولعملامايألاوٍْ

عفانماودهشيل»ىلاعتهلوتباهيلاراشملاةيحضالاهيفحيبذتو:ىدهلا
؛اييلغتةعستتناكناوةرشعتيمسو؛ةيآلا«هللامسااوركذيومهل

٠هريظنرمامكهفرشلرثكإلل

:ىهودعلانمةذوخأملا+تايصحملاىأ:تادودعملامايألاو

دعبمابأةثالثرصحلامزلتسيدعلانال؛«ةروصحملا:ليقو«ءاصحالا

«تادودعممايأقفهللامساإوركذاو)(ىلاعتهلوقب+ةروكذملارحنلاموي

:ةفينحبألاقو«ىعفاشلاو؛انباحصألوقياذهبوقيرشتلامايأىهو
نم:ليقف«رحتلامويىففاتخاو«هدعبنامويبو«رحتلامويىه

٠هدعباملرظتلابدودعمو؛هلبقاملرظنلابمولعموه:ليقو«تادودعملا



ل9١“١

رئابكلاةفرعمىف

دعوتامىه:ليقفَاهيففلتخادقو.رئثابكلاةفرعمانداعبجي

صنم:ليقوَدحلاهيفهللابجوأام:ليقوًّهصوصخبهيلعهملا

ةريغصولوبنذلك:ليقو«ادحهسنجىفبجوأوهميرحتىلعباتكلا
ةنايدلاةقرو«نيدلاباهبيكترمثارتكاةلقبنذؤتةميرجلك:ليقو

ىفالا«انثةمولعمريغاندنعرئاغصلاو؛ةرمتفيفطتو«ةمقلةقرسك

همكحلانمسيلذأ؛مملل٠ىهو6راكنللافالخ«نييعتلاىنعال؛فصولا

اهنمرئابكلاو«اهلعفيءارغاهيفراكنالاو«اهتاذىفةمولعمنوكتنأ
دكرشلاركابكزرفاضيأانيلعبجيرو+رمامك«مولعمريغو+مواعم

ىلاهزرفمدعهلصويوأ؛ًامهنيبزرفيملنمكرشيو«قافنلاركابكنم
+امهنيبةقرفتلامدعنمسانلاةلالضرثكأنال:كرشلا

:ىلاعتهلوقلريبكو4رفكو4كرشاهلكبونذلا:ةقرازألاتلاق

اهلاثمآ2مةيآلا0مطومتعطأناو(ةيآلا©“أرسروهللإصعينمو

:ةلزتعملاتلاقو6كرشريغريعصو6كرشمريبكاهنم:تادحنلاتلاقو

رييك]ا:انباحصألاقو«ريغصورفكال«قسفرييكو«كرشريبكاهنم

؛لجوزعهللبيذكتهيفناكاموهو«كرشهنمفقسفولالضورفك
ةيوستلاوهييشتلاك«اصنىلاعتوهناحبسهيرمأاممءىشلراكنأو

راكناوأهتفرعمبلهجلاو«هديحوتلوأ«ىلاعتهللادحوولو«راكتالاو

امك6داعمل١وأ4ثعمللهجوأ6ىبتوأ6لوسروأ4كلموأفرح

تافصمىلاعتهللافصووأ6ديحوتلاهوجونمهحجحو02جكشوأ2ىتأيس

ضعيكربوأَهيلعسصوسصتمةبصعمبهيلابرتوأ4صقنل١

(؟جنيدلاملاعم--١١م)



١١

ىعدوأ؛تاعاطلابقلخلاىلابرقتوأ«هرمأهللانأاهعاز«تاعاطلا

٠هوجولانمكلذريغىلا«هناحبسهللاريغةدابعىلا

؛هللحمريغهفرتقانا«ىلاعتهللامرحامعيمجوهوقافنهنمو

؛لاومالانمهلكأومارحلابسككهلميرحتبال«هيلعابجاوكرتوأ

ءاقلطمركسملاورمخلاو«ريزنخلامحلو«مدلاو«ةتيملانموأ

؛انزلاكثحاوفلاو«كرشلالهأراذقأو«ناسنالانمنيثيخألاو

؛ةنايخلاو«ةقرسلاو«ىغبلاو؛فيفطتلاو«ىثغلاوأايرلاو«هتامدقمو

؛روجلابمكحلاو«هبةداهشلاوفذقلاو«بذكلانماقلطمروزلالوقو

+ءيطقو«نيدلاولاقوقحو«رسيملاو«املظلتقلاو«هيلعةوشرلاو

ةبيغلاو«زبانتلاو«رحسلاو؛ةجوزوأدبعةقفنولوقحلاعنمو«محرلا

روجلاو«اهيلارظنلاو«ةروعلافشكو«ةرجافلاناميالاو«ةميمنلاو

؛دسحلاو؛ريكلاو«ةضورفملاكرتو؛ةداهشلانامتكو«ثرالامسقىف

؛ةيبصعلاورارصالاو«نمالاوءسايالاوهللابنظلاءوسو«ءايرلاو

ءرمامككلذنملحيالاميفبصغلاو«ةوهشلاو6ةبهرلاو«ةبغرلاو
٠كلذريغىلاليوأتب.ميرحتلاولالحتسالاو

ملوهوايبنثعبهللانا:لاقنمك«قفانمهللاىلعبذاكلاف

قانلاككرشمهللبذكملاو؛هلزنيملوهواباتكلزنأدق:لاقوأ«هثعيب

وأ؛ةكئالملانماكلموأ«ءايبنالانمادحاوركنأنمف«ركذاممتباثل

مدآالخام«كرشيبسيلهكرشىفكاشلاو«كرشأباتكلانمافرح
؛كرشمءايبنالاةلمجركنمكرشىفكاشلاو«مالسلاامهيلعادمحمو

٠رجملهىلا؛كاشلايفكاشلااذكو



77١

؛ىبنبسبلنمل:ةوينلاىعدانميفاوفلتخامهنأ:كاذلصاحو

«ابذكهللاىلعىرتفانممملظأنمو»ىلاعتلاق؟قفانيوأ؟كرشيله
هيلاىصوأوأ«هثعبهنأمعزف(هللاىلعبذكنممملظأدحأالىأ

.ىناعنصلادوسألاو6باذكلاةملسمقف6تلزنءىشم6هيلاىصودملو

نمنيراوسىديىفناكمئانلاىرباميغتيأر»مالسلاهيلعهنعو

امهلتخفنفامهخفنأنأىلإهللاىحوأفىنامهأوىلعاريكوبهذلا

(«ءاعنصباذكوةماميلاباذكامهنيبانأنيذلانيياذكلاامهتلوأفاراطف

ملسوهيلعهللاىلصىبنلاةلاسرعفدلباذكلاةميلسمكرشنا:اولاق

لاقنمو»«سانللةفاكالاكانلسرأامو»:لوقيهللاوةفاكلاىلا

ىخأحرسىبأنبديعسنبهللاديع1غتلزن«هللالزنأاملثملزنأس

هللاقلخليضفتنمبجعتفىحولالوسرللبتكيناك«همالنامثع

:لاقفةيالا«ةلااسنمناسنالاانقلخدقلو»لزننيح«ناسنإلل

«ااهيتكا»مالسلاهيلعلوسرلالاقفنيقلاخلانسحأهللاكرايتف»

ىصوأامكىلاىصوأدقلاقداصدمحمناكنكل:لاقفاهيتكفتلزنكنك

دعبملسأمكةكمبيقحلفدتراف؛«لاقامكتلقدقلايذاكناكنكلوهيلإ

.كلذ

ْن|و6كرشموهفافرحوأ6اكلموأ6ايينركنأنمنأملعو

نماذكهعفدينأ:ةيناثلاوعفدامملعينأ:ىلوالا«تالاحعماسلل

هيلعبجيف؛ةجحلاهيلعموقتنأ:ةثلاثلاوعرفلانمدحاونييعتريغ
عسيالفمالسلاامهيلعادمحمومدآعفرتنأ:ةعبارلاوهكرشينأ

عفرينأ:ةسماخلاومدآىففلخلارمدقو(هكرشبنأالاعماسلا

ىفىخامشلالاقامكعماسلانألصاحلاو«ملعيملوهمسامباييبن

ملايبنعقرنأالا«ةجحلاهيلعمقتملام(عفرامملعيملاذا:ةعس



-4١١

عفداذاا_مأآو«هكيرشتالاذكؤدحهعسسبالف؛مدقتنممهلهجهعسي

كلذملعمفادلاكرشينأهيلعف؛بتكلاوةكئالملاوءاسنالانمةلمجلا

نأ:ملعاورمدقو؛هليجعسيالاممائيشركنأنماذكو«هلهجوأ

ىلاعتهلوقلةلمجلاو؛هللاركنأنمك«فرحأ؛اكلموأ(ابينركنانم

دقو»نيلسرملاداعتيذكل(هلوقوةيالا»هردققحهللااوردقامو

ءىشهعماسىلعسيلو؛كربشأايينركنأنم:رمعوبيألاقادوهاويذك

ناو«هلثمناكلحعفيملناو4هريفكتهيلعفةفرعناو4هفرعبملنا

؛كلذريسفترمدقو«لعفيملناكرشأو؛هكرشينأهياعفهكيرشتذخأ

ةعسبالف6عونلانمإدحارتركنا:لاقناامأو6انعمىمسمناكاذا

لاقونيعناامأو:خياشل١ضعبنعأاذك؛هنماربينأوهرفكينأالا

.المأذخأ«(هنمًاريبنأبعماسلاىلعفهتركنأكلموأفرحوأىبتاذه

(كلذهلغاسأهنال؛كرشأروكذملاىلعىأهنعو:ىخامشلالاق

؛كرشيالفهفالخىلعناكناو«هنمًاريبركذامكرمالاناكنا:ليقو

ماعلانععوجراذهنال؛هنماربيهئاف«ىردأال:لاقوعجرنأو

؛قفانمهيفقفانياميفو«كرشملهاجلاهيفكرشياميفهنععوجرلاو
نمالو«ةءاربلاىفوهلب+قولخمريغنآرقنا:لاقنمانمسيلو

؛ديرملاو«رداقلاملاعلاوحن؛اهيلعلادلاىناعملاىأ؛هللاءامسأ:لاق

(ة-مءدعمتناكنأدعب+(ةدوجومىأ«؛ةقولخمريصبلاو«عيمسلاو

؛ىلاعتهللاءامسآتسيل؛نآرقلاىفامماهوحنوةروكذملاظافلالاف

ىلاعتهتاذنيعاهنال+ةقولخمريغاهنأكشالو«اهيناعمهءامسأامناو

.اقافتاةثدحماضوحنوظافلالاكلتنأوقياسلا٠ىنعملاب

ىفةسبعكلاىلاهجوتأاباحصأىأةليقلالهأنأ:لاقنمالو

اهوعبتيملناوةلمجلابنورقملامهبدارملاف«ةيالولاىفاعيمج«ميتالص

؛ةدحاوةقيرطىفنيلداعنيمامأعامتجاةحصب:لاقنمالو«لمعلاب



مه١١“

الو؛اهمامابلقتستةزوحلكنأ«ةمعازإاةيضايالانمةفيلخللافالخ

ةيقابةرجهلانأمعزنمالو؛عامجاللقرفاذهونيتزوحماماعمجي
برحرادتناك«؛ليقاهناف«مالسألاءارواهتروريصىأ؛ةكمحتفدعب

:خياشملانمملعتلاريغبكرديهنايدلاملعنألاقنمالو«كرشو
ةقرفلكنمرفنالولف»ىلاعتهلوقا«هملعتىفهنمدياللب«نيقتملا

٠هلاملحبهمدلحينمعيمجنأ:لاقنمالوهيلا«ةفئاطمهنم

؛رئابكلالهأكيرشتب:نولوقيجراوخلانأ:ركذاملصاحو

هلوقيكبرشتلاىلعاولدتساو6ةرجهلااولحتناو6مهمنغو6مهيبسر

نممقوامي؛متعلاو ىبسلاىلعو؛ةمالا«مهومتعطأناو»ىلاعت

؛نيملسسملاةلزىلااودمعو«نامعبةيرق؛ةيجانىنينمايدلهأ

زاوجب؛مهتدعاق+اوضقنو؛اولضواومصو«اومعفانيداهوذختاو

ريعبكردتمولعلانأةيرفصلا:لاقومهتحكانموركابكملالهأثروت

ءايندلابئاردشنمهنهذىلخأو«ةعاطلانمدبعلارثكأاذاو:ملعت

؛ةلشصلاةأرملاكمولعلاهيفتعبطنا«ةيفصتلاوداهتجالابقلخلاقئالعو

٠هلناهريلاوليادلاىلعفوقولابملعيامكءبوقعيوبأمامالاهديعبالو

هنا6لاومالاوءامدلاداحتابجراوخلالوقىنعم:ىخامشلالاق

1صاصقلاودحلاهمزليىذلانالاقلطمالنظأاميفلاملألحمدلالحاذا

ىلعبجتال:ةمامالانأ:راكنلالاقو؛هلامنوحببتسيمهنأنظأال

٠طورشلاءافيتساعم4قلخلا

؛كرشهلراكتالاف«اديحوتهبرارقالاناكاملكنا:ملعا:هيبنت

الفتولو6ةعاطبهلابرقتلكو4رفكهراكنافّةعاطهيرارقالاناكامو

هريغىلابرقتلكو؛كرشةريغصناوةيصعمبهيلابرقتلكو«ديحوت
ليوأتهيحصبملاذالالحتسالاناورمامىلعًكرشمايهادحاوأامهم

٠.كرش
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رشعسماخلادصقملا

هئامسأبدوبعملاةفرعمءاقحرفاكوهف؛سمخبتأيملنمنأ:ملعأ

دوجوملاباضرلاو؛هيلعمنتميامو«زوجيامو«هلبجيبامو«هتافحو

تابجاولانمو«ملالاومقسلاوماعنالاوةحصلانمهيلعوأهلرودقملاو

دارملاو«دودحلاةماقاو؛تاينهملاباتتجاو«تارومأملالاثتما:انيلع

:ىثالثلالوقو«نيفلكمللهلوسروهللااهدحىتلاتايهنملاوتارومأملااهب

ىلعفوقولابملعيامك؛بدأءوسوةنوشخنماهنيبو«اهيلعصنو

وأ؛هنعلفاغكلذهيلعىفخيالناكناووهو«هريغوىفارقلالوصأ

:لوقينا«هوركذامىلعقئاللاو«بدآءوسكلذىريالهنأ:لاقي
ميمجنمىنعأ+لهسرمالاو«هلوسراذكواهنيبواهيلعهللاصنو

دارملاو«تاهوركملاو«تامرحملاو+تاحابملاو«تايودنملاو تايجاولا

برضلاو؛عطقلاو؛مجرلاو«دلجلاوحن«صوصخالاهلاثتماباهتماقاب
؛نزحتلاو«عزجلانعسفنلاسبح:هيدارملادوقفملاىلع«ديصلاو

نمكوكشلاكرتوه:ليقو«دئادشلادنعاهوحنو«فهلتلاو؛عجوتلاو
٠ىولبلاملأ

ةعاطىلع:ريصلا:ماسقأةثالثىلعربصلا:نيقفوملاضعبلاق

ةيصعمنع:ربصلاو؛اهيلع؛رارمتسالاوماودلاوهو«هناحيسهللا

نعسفنلادرو؛اهكرتواهبانتجاىلعسفنلاسبحوهو«ىلاعتهللا

؛اهلوصحدنععذجلاكرتوهو؛بئاصملابىولبلاىلع:ربصلاو؛اهينمت
ةجردلانيبام«ةنجلاىفةجردةكامثلثىلاعتهللاةعاطىلعربصنملف

هتيصعمنعربصنمو؛ضرالاىلاءامسلانانعنيباملثمةجردلاىلا

ةجردةئاممستهللاةبيصمىلعربصنملو«كلذكةجردةكامتسهللا



7٠7١

نممودعملاىأ؛دوقفملابدارملاو«اهنمرهظامءامسلانانعو؛كلذك
؛لاومالادقفو؛ةيصعملاكرتىفةذللاو«ةعاطلالعفىفةحارلاوحن

؛سانلاةنسلانمةمالسلاو«قزرلاةعسو«ةحصلاوءاذغلاودالوالاو
تانامالاو«اهذافناباياصولاوحننمتادوهعملاىأدوهعلابءافولاو

تايهنملاو«اهلاثتمابتارومآملاو«اهباحصألاهئادأبنويدلاو«اهلهألاهدرب

؛رفاكوهفنهبتآيملنا:انلوقنمدارملانأكيلعبهذيالو«اهكرتب
ضعبىفهنافةيصعملاوهىذلا«كرشلاوقافنلانيبكرتشملاردقلا

ة-عماجاهناو«قافناهضعبىفو«كرشدوديعملاةفرعمك:ءايشالاكلت

٠هريغوديحوتلامولعو«حراوجلاوبلقلامولعو«ةرخآلاوايندلامولعل



ااه

(«يشعسداسلادصقملا»

؛لعفملاعمةرعاشالادنعواندنعةعاطتسالانأ؛رماممتملعدق

هبلعفيناويحلاىفهناحبسهللاهقلخبضرعىهو«ةازتعمللافالخ

؛لعفلاباستكادصقدنعاهقلخيىلاعتهنأىنعمب«ةيرايتخالالاعفالا
وهو(لعفلاباستكالطرشاهنأقحلاو؛تالآلاوبابسالاةمالسدعب

مساعقيدقو6مهضعبلافالخ6لعفالهلعالو6روهمجلابهذم

فلكتلاةحصو«حراوجلاو«تالالاو«بابسالاةمالسىلعةعاطتسالا

دجويامو/ةعسوفسيلاميديلافلكيالوةعاطتسال١هذهدمتعت

بقعجاجزلافراسكنالاو4ناسنابرضبقعبورضملافملالانم

عنصارمامكهنئاحيسهللاقولخموهف«لتقلابقعتولملأو4هرسك

فةلزتعملاضعبلافالخ«هتوملردقملاهلجأبتيملوتقملاو«هيفديعلل

لاجآبمكحدقىلاعتهللانا:انلق«لجالاهنععطقدقىلاعتهللانأ

(ةسيألا«مهلجأءاجاذا»هنأبو«ددرتريغنم«ملعامىلعدايعلا

هنأب؛رمعلاىفديزتتاعاطلاضعبنأىفةدراولاثيداحالاباوجتحاو

؛ادوقالوةيدالواياثتعالوامدلتاقلاقحتسااملهلجأياتيمناكول

.هيسكيالْإُهقلخملوتقلاتومسيلذا

هعاطلالعفيملولهنأملعيناكىلاعتهللانأ:لوألانعباوجلاو

تبثنف(نيعبسنوكيفاهلعفيهنأملعهنكل؛الثمةنسنيعبرأهرمعناكل

هذهتناكاملاهالولهنآ هناحبسهللاملعىلعءانبةعاطلاىلإةدايزإا

ديعتلتقلاىلعنامضلاو؛باقعلابوجونأ:ىناثلانعو«ةدايزلا

هللاقلختولملاو6ايسكلتاقللالعفلتتلانافهتداعىرجي٠توللا



ل١١١

ىلاعتهلوقليلدب«ىدوجورمأتودملانأىلعىنبماذهو+ىلاعت

قلخىنعمو«ىمدعهنأىلعنورثكالاو««ةايحلاوتوملاقلخ»

لوتقمللنأىيعكلامعزامكالدحاولجالاو«رمدقو«ةردقهنأتوللا

امكالوتوملاوهىذلاىلاشاعللتقيملولهناو«توملاولتقلا«نيلجأ

ءافتناو«هتبوطرللحتبهتومتقووهو«ايعيبطالجأناويحللنأءامكحلامعز

مارحلاو؛ضارمالاو«تافآلابسحبايمارتحاالجأو«نيتريزغلاهترارح

عنميالامبةراتو«كلاملاهلكأيكولممبةراتهورسفذاةلزتعمللافالخ«قزر

نوكيالنألوالاىلعمزليف؛الالحالانوكيالكلذو؛هبعافتنالانم

هرمعلوطمارحلالكأنمنأنيهجولاىلعو؛اقزرباودلاهلكاتام

ىلعالاضرالاىفةبادنمامو»لوقيوهو«الصأىلاعتهللاهقزريمل

الالح«هنيعبهسفنقزروتسيالكو«قازرلاوههللانا»«اهقزر
ناسنالالكأيالنأروعشالواعمامهمىدعتلالوصحل؛امارحوأ«ناك

بجي+صخشللءاذغهللاهردقامنأل«هقزرو«هريغلكايوأ«هقزر

منتميالفكلملاىنعمبامأو«هريغهلكأينأعنتميولكأبنأبجي

٠+ملعأهللاو



مه7١*

سماخلادصرملا

دسصاتمهيفوةرخآلالاوحأىف

ةعاسلاطارشاىف:لوألا

ترفاظتىتلاةرشعلااهنمركذنو«ةريثكةعاسلاطارشأنأ:ملعا

6اهبناميالابجيف/فلاخمو6قفاوماهاورو4اهيلعحاحصلاثيداحألا

ىرافغلاديسأنبةفيذحلاقةنكممرومأ:ىهو«قداصلااهريخأاهنأامل

:لاقفةعاسلاركاذتننحنوانيلعملسوهيلعهللاىلصىبنلاعلطا»

اهلبقاورتىتحموقتالاهنا:لاق«ةعاسلاركذنانلقفنوركذتام»

نمسمشلاعولطوةمادلاوُلاجدلاو+ناخدلا:ركذف«تايآرشع

؛فوسخةثالثو«؛جوجأموجوجأبو؛ميرمنبىسيعلوزنو6«اهبرغم

كلذرخآو«برعلاةريزجبفسخو(«برغملابفسخو«قرشملابفسخ

ثيدا_حأىوردقو«مهرشحمىلاسانلادرطتنميلانمجرختران

خيراوتلاوريسفتلابتكنمبلطتلف«اهتايفيكو«اهليصافتىفراثآو

٠.رنيسلاو



 ١ا/)-

ىئاثلادصقللا

ربقلاباذعىف

ركنمامهونبكلملالاؤسو«نينمؤمللمعنتلاو«نيرفاكللريقلاباذع
قداصلااهبربخأةنكممرومأاهنال؛ةيعمسلالئالدلابتناث«ريكنو
اودغاهياعنوضرعيرانلا»:ىلاعتلاق؛صوصنلاهبتقطنامىلع

هيلعهللاىلص:لاقو«اراناولخدافاوقرغا»:لاقوبالا««ايشعو

ثيدحىفو«هنمربقلاباذعةماعناف؛لوبلانماوهزنتسا»ملسو

؛ةريبكىلعنابذعيالو«ةريبكىلعنابذعينيربقىلعرمهنأ«رخآ

ناكفرخآلاامأو«لوبلانمءىربتسيالناكفاهدحأامأ»«مكدنعىأ

اونمآنيذلاهللاتبثي»ىلاعتلاقو««ةميمنلابسانلانيبىشمي
باذعىفليقامكتلزن««ةرخآلاىفوايندلاةايحلاىفتبياثلالوقلاب

كنيداموكبرنم»«هيلاحورلادرديعبهيفتيمللليقاذا«ربقلا

هللاىلصدمحمىبنو؛مالسالاىنيدو«هللاىبر:لوقيف«كيبنامو

اقرزأنادوسأناكلمهاتأتيملاريقاذا»:اضيألاقو«؛ملسوهيلع

اضيألاقوءثيدحلا«ريكنلارخالاو«ركنملاامهدحال:لاقي«نينيعلا

يفىلاعتلاقو«رانارفحنمةرفحوأةنجلاضايرنمةضورربقلا»

ءابحألباتاومأهللاليبسىفاولتقنيذلانيسحتالو»ءادعسلاقح

نوضرعيرانلا»هلوقنمرمامءايقشالاقحىفو««نوقزريمهبردنع
؛ةرخآلاباذعهنمدارملانوكينأحصيالو« ايشعواودغاهيلع

لآاواخدآةعاسلاموقتمويو»:ليلدي«ىشعوودغبهديبقتمدعل

زييمتال:لاقيدقو:تلق نيباذعلانيبزيمف«باذعلادشأنوعرف
٠راهنلاقارغتساىلاةراشارماميدييقتلاو«امهنيب

ةرتاوتم؛ةرخالالاوحأىفىنعملااذهىفثيداحالاف«ةلمجلابو



م7١

رشيورارضنعلقندقو+:رثاوتثادحاهداحأغلبيملنا«ىنعملا

حاورالادرو6ربقلاباذعراكناةلزتعملانمةعامجوضفاورلاوىسيرملا

الو«هلةايحال«دامجتملانإ:اولاقونيكلملالاؤسو«ماسجالاىلاهيف

؛ءاوجالاعيمجىفهناحبسهللاقلخينأزوجي:انلق«لاحمهيبذعتف«كاردا

؛ميعنلاةذلو«باذعلاملاكرديامردق«ةايحلانماعوناهضعمبىفو

ءبرطضميوأ«كرحتينأالو«هندبىلاحورلاةداعأمزلتسيالأاذهو

نوطبفلوكاأملاوءءاملاىفقيرغلانأىتحهيلعباذعلارشآ+ىربوأ

٠هيلععلطتملناونويذعب«ءاوهلاىفبولصملاو«تاناويحلا

هناف«ناميالاةمسريغىلعايندلانمجرخنمنأ:ليذهلاوبأمعزو

هنباوىئابجلاوىخلبلاتبثأو«كارداهلسيلو«نيتخفنلانيببذعي

نيكلملاةيمستاوركنأو؛نينمؤملانود«قاسفلاورافكللريقلاباذع

فاقلارسكبةبقر:حلاصلاقوكلذباهتيمستبدروعرشلاو«رمامب
درريغنم؛نينمؤملاىلعىرجيوزكاجربقلاباذع:ةلزتعملانم
وهو“ملأيوسحبنأزوجيتيملانا:لاق«مهداسجأىلاحاورالا

نأ:ةلزتعملاوةيماركلانمةفئاطتلاقو«ةرورضلافالخ:ليقامك

؛نورعشيالمهو؛ملألامهيفثدحيو؛مهروبقىفىتوملابذعيهللا
برضاذاناركسلاك:اولاقمالألاكلتاودجو؛كلذدعباوبحأاذإف

امناو«ملأتالناركسلانأعنمتنحنو+هتقافأدعبهملآسحيهناف

٠هلاحهوأتلاونينالانمهعنم

ضعب+ىلارمامكةايحلادرنملقعلافمنامالهناف«ةلمجلابو

بيجيو(هب(مهفياممهفلالعفلانمهللعجيو+اهلكوأهكئازجأ

عمسينأزوجياذكو«مهمالكنحنعمسنملناو«هنمناكلملاهكرديو

:داقتعابجوفهبعمسلادرودقو؛زئاجكلذلكو«هيلعملسينممالك

٠ريدقءىشلكىلعىلاعتهللاو«هايوأتفلكتىلاةجاحالو«هرهاظ



-#١١

ربخلارهاظو«هبعوطقمربخلافطالاءايحاىفسيلو:اولاقو
كلذباوفرعيل«مهمهفليمكتنمكلذىفدبالهنآالا؛ميمعتلاىلع

؛بونذلانمنوموصعملاكلذكو«ىئارتىلع«مهتواقشومهتداعس

انتمأانبر»ىلاعتهلوقىفلثمو«مهتداعسلافيرعتمهيفكلذنوكيو
مزليهنأ«هيلعدروآوربقلاةايح؛ةايحلاىدحانا««نتنثااتنيبحأونيتنثا

وهو+موهفملاقيرطلاوهامناةثااثلاىفننأببيجأو«اثالثنوكينأهيلع
صخامناهنألبقامكلمتحيو«هلعطاقلاةضراعملاطقسأو؛فيعض

ىلوالاةايحلاامأ«توملادعبامهوركنأناتللاامهنال؛ركذلانيتايحلا

ىلاعتهلوقياركسمتناف«اهيلعصنلاىلاجاتحيالف«ةسوسحم

اوتوذينأوهىفنملا:انلق«ىلوالاةتوملاالاتوملااهيفنوقوذيال»

+ركذلابتصخمثنمف؛ىلواللالأتبثتملىتلا«توملاصصغةنجلاىف

-اتيمهنوكةرورضلابمعنو«هلاحىلعهنفدننمىرننحن:اولاقناف

ة-داثمبوهو«ناميالاىلاةينينامطمدعب؛هلئاقنمنذؤياذه:انلق

لوسرلاصاصتخاملسينمو©ةيلابلاماظعلارشح+(«رثكلاداعبتسا

سيلباىفىلاعتهلوقو«انيفةككالملابقاعتو«موقلانودكنملاةيؤرب

قيدصتلاىفكشيال«ةيالا«هليبقووهمكاريهنا»هدونجوهللاهنعل

نم+ملالاو1مومغلاورورسلانمالاوحأكرديمكئانلاوفيك«كلذب

؛ةرخالالزانمنملزنملوأخزربلاو؛هنمكلذدهاشتالنحنو«هسفن

لاتيمانوكينأحصيف اهفرخوتاداعللرييغتاهيفو ل.انتدساستم
رعشنملو«اهدهاشتىتلاةلاحلاريغىلع«هيلاانرظنلاحريقتلاو

امبجحيو؛ءاشيامرهظي«ىلاعتهللاديبرمالاو«كلانهاممءىشي

؛هتوربجوهتردق_بئارغو؛هتوكلموهكلمبئاجعىفلمأتنمو«ءاشي

انلعجينأهناحبسهلأسن«ةلاحتسالانمالضف+كلذلاثمآدعبتسيمل

؛ءادعسلامتاوخبانلمتخيو؛هلسرو«هبتكو+هتكثالمبوهبنمآنمم

٠همركوهنمب



74١

ثلاثلادصقلملا

هيلعىنامسجلاداعملافتوتلمودعملاةداعاى

نمدنعاهيلعفقوتيىنامسجلاداعملاناف«مودعملاةداعاىف

قرفتنعةرابعاهءانفنأب:لوقينمنود«ماسجالامادعأب؛لوقي
هياعميهارباةصق+«هيلعلدتامك«ضعبباهضعيطالتخاو4اهءازجأ

ء؛ةرعاشالادنع«اندنعةزكئاجةداعالاو«ريطلاءايحاقفمالسلا

؛(ةصوصخملاهتاذتبقيمدعأاذادوجوملانأ:مهدنعنكل«ةلزتعملاو

ناكمأاعمةيلكلامىضقني«ةرعاشالادنعواندنعو؛داعبنأكلذلنكمأو

(ةفسإلفلاافالخو«مهلافالخ«ءىشمودعملانألوقنانكنا؛ةداعالا

نسحلاىبأوةيماركلاظفلو6ىنامسجلاداعملامهراكنأ2نيسانتملاو

اوناكناوءالؤهنآو«ةلزتعملانم«ىمزراوخلادومحمو«ىرصبلا

ةداعا:نواوقيو+مودعملاةداعانوركني«ىنامسجلاداعملابنيفرتعم

عنتميالنأ(ةداعالازاوجيفانلةقرفتملااهكازجأآعمجىه:ماسجالا

؛تاعنتمملاليبقنمناكو«ءادتبادجويملالاو«هتاذلريثأتلادوجو

منتميملاذاو«ةنمزالابسحبفاتخيهمزالوءىشلاتاذىفتقمنأل

نايرطدعباحالصادوجوهنوكلدوعلالبقناف«هتاذلانكممناكهتاذل

ناكمامعالاناكمانممزليالو؛قلطملادوجولانمصتخا«؛مدعلا

هدوجوعنتمينأزاجف6معالاعانتماصخالاعانتمانمالو6صخالا

٠اقلطمهدوجومنتميالو«همزالوأ«هتاذلاما«همدعدعم

؛ةداعاو«ءادتبافلتخيال«هتاذدحىف«دحاورمأدوجولا:انلق

1نامزلا:وهو+هتيهامنعجراخرمأىلاهتفاضاملب(هتاذبسحب

كلتبسحبالأةداعاوءادتنافلتخيالاضيأدحاأو4داجيالااذكو

داجيالا اذكو«داعملاوًادبملانيدوجولاىفىأنامزالتياذاف«ةفاضالا
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اهكارتشابجيةيهاملاىفةقفاوتملاءايالانال«اعاتتماوايوجواناكمانا
دحاولاءىشلانوكانزوجولو«اهتاوذىلاةدنتسملارومالاهذهىف

؛ةداعالانامزك«رخآنامزىف«اعنتممءادتبالانامزكنامزىفانكمم
دوجولانمصخأىناشلانامزلاىفدوجولانأب«نوكلاكاذاللعم

نممزليالف«ةفاضالابسحبلوالانامزلاىفدوجوللرياغمو؛اقلطم

رياغملاكلذعانتماو«هنممعآوهامعانتما«ىناثلادوجولاعانتما
نأباللعم«ىتاذلادوجولاىلاىتاذلاعاتتمالانم«بالقنالازاجل

نامزىفدوجوللرياغمو؛قلطملادوجولانمصخأنامزىفدوجولا

ابجاورياغملاوقلطملاو«اعنتممصخالاكلذنوكينأزاجف«رخا

هيفو6لقعلاةهيدبلةفلاخم«لوالازيوجتللمزاللا«ىناثلازيوجتلاىلا

نامزىف«اهتاوذلةعنتممنوكتنأزاوجل«ثدحملانعثداوحللءانتغا

اهبةجاحالف«ةدوجوماهنوكلاحىفاهتاوذلةبجاوو؛ةمودعماهنوك

تابثابابلدسهيفو«اهثودحىفناكاهتاوذلب«اهثدحيعناصىلا
ةداعالازاوجتابثاىفنكميو«هتاعونصمنمهيلعلالدتسالابعناصلا

لثملاهلو؛ديجملامالكلاىفدروامك«ءادتبالانمنوهأىه:لاقينأ

ناكىذلا«لوالادوجولابدافتسامودعملاكلذنال«كلذنعىلعالا

ريبختنأو؛عرسأدوجولاديقتف«دوجولابفاصتالاةكلمهبفصتادق

توافتتىتلا«ةثداحلاةردقلاىلاسايقلابىهامناةينوهالاكلتناب
اهدنعاهتارودتمميمجفةميدقلاةردقلاامأو«اهيلاةسيقماهتارودقم
انهنوهأفةينوهالابتوافتكانهروصتبال«مدقتامكةيوسلاىلع

لالدتسالاىلاءىجتليو«ةراتةرورضلاىعديمصخلاو؛ىنيهىنعمب
.ىرخأ

؛ةرورضلابلاحمهسفنوءىشلانيبمدعلاللاخت::اولاقفةرورضلاامأ



١7١

مدعلادعبدوجولاذئنيحنوكيف«نيرياغتمنيفرطنمللختللدبالذا

اذمىلعوهو؛امهنيبمدعلاللختروصتيىتح«هلبقدوجولاريغ

دوجولرياغمدوجومامهنمالكنال«هنيعبءىدبملاوهداعملانوكيالف

هنيعبلوألادوجوملانوكيالف«نارياغتم«نادوجومامهف«هبحاص
٠همدعدعبهلاداعم

ادوجومناكهنأىوس«انهاهمدعلاللختلىنعمالهنأ:باوجلاو

نامزىفهيفصتامثرخآنامزىفدوجولاكلذهنعلازمث+انامز

نامزلوهامنا«ةقيقحلابسحبللختلانأكلنيبتانهنمو+ثلاث

اذهةبسنربتعااذاودحاولاىلا«دوجولاىنامزنيبمدعلا

بسحب؛بجاولادوجولاىفرياغتلارابتعاهافكازاجم«مدعلاىلاللختلا

ريغ«ءالقعلاروهمجهفلاخمكحىفةرورضملاىوعدنأىلع؛هنامز

.ةعومسم

اداممداعملانوكيامنا:لوالاهوجونموهفلالدتسالاامأو
؛ًادتبمهيفناكىذلاتقولااهنمو؛هضراوععيمجبديعأاذاهنيعب

نم(ًادتبمذئنيحنوكيف«اعبتموهف«لوالاهتقوىفداعينأمزليو
٠داعمهنأثيح

هضراوعةداعا+هنيعبءىشلاةداعاىفمزاللاامناهنأ:باوجلاو

ةعاسلاهذهىفدوجوملاادبنا«ةرورضاهنمسيلتقولاو؛ةصخشلا

بسحبىأ+ىجراخلارمالاهسفنبسحب اهلبقدوجوملاهنيعبوه
؛كلذىفرياغتالوتوافتال؛جراخلاىفهدوجوىفربتعملارمالاسفن

ناكل؛اجراخهدوجوىفةريغتملاتاصخشلملانمتقولاناكولف



_أالالن

ملعنامنا:لاقيامو4اعطقلطابوهو+رخآصخشتقولكوه

عم(دوجومريغنامزلااذهىفهنوكديقعمدوجوملانأ«ةرورضلاب

هذهىفهبمكحيىذلارياغتلاوىمهورماف«نامزلااذهلبقهنوكديف

٠جراخلانودرابتعالاو؛نهذلابسحبوهامناةروصلا

ناكو«هتذمالتدحأعمانيسنيبالثحبلااذهمعقوهنأ؛ىكحيو

نمتقولانأىلعءاني7جراخلابسحبرياغتلاىلعارصمذملتلا

؛معزتامىلعرمالاناكنا:هلانيسنيالاقف«ةصخشلاضراوعلا

ناكنمريغاضيأتنآو؛كثحابيناكنمريغىنالباوجلاىنمزليالف
2رياغتلامدعبفرتعاوُقحلاىلاعجروذيملتلاتهبفىنثحانب

تقولانأالدجانملسنئلو6تاصخشلانمسيلتقولانأبو6عقاولا

متلقملف؛لوالاهتقوبداعممودعملانأو«ةصخشملاضراوعلاىفلخاد

اعمإداعمو6ًادتيمهنوكمزليىتحًادتيمُافلطملوال١هتكوّقعقاولانأ

٠.ةعمأداعماضيأهتفونكميولنا6ٌكلذكنوكيامئاو

نكيملاذاًادتبمنوكيامنا«لوالاهتقوىفعقاولاىرخأةرابعبو

:ىناثلا4ءادتبالاداعمنوكيو6هيامرمسعمناكاذاامأ6رخآثودحباًقويسم

فنتأتسمهلثمداجياىلعرداهللاو4ةنعبهتداعاانضرف6ةداعالاهنكمأوأ

داعملازيمتيالذكذدحو«داعملاكلذعم«ادوجوماضيأهضرفنلف«ةهبشالم

وهو؛نينثالاكناذ«نيبزايتمالانوديةينينثألمزايو«فنأتسملانم

+نالطبلاىرورض

لب؛نيروكذملافنأتسملاوداعملانيمزيامتلامدععنم:باوجلاو

؛ةيهاملاىفداحتالاعمةصخشملاضراوعلابىنعأ؛ةيوهلابنازيمتي

نازيامتينيلثامتمنينثالكو؛ةقيقحلاىفلثامتلاعمًادتبمنعًادتيمزيامتيامك

(؟جنيدلاملاعم--١١م)
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رخالاوًادتيمامهدحأوأ+نيداعموأنيآدتبمناكءاوس«ةيوهلاب

؛داعملاوأ«ًادتيملابلاحملاىفهوركذىذلااذهلصاصتخاآلهنأوأداعم

ريثبادتيملادوجوعانتمامزلحصولف«اضيأنيأدتبملاىفراجوهلب
داعملانعزيمتيالامفنآتسملالثوملابدارملاليقناف«ليلدلاكلذ
ددعتالذا+عونممىنعملااذهبهدوجوناكما:اتلق«هوجولانمهجوب

دراوكلذلثببهلضرفالذا«ادتيلابضقنلانأىلع زيامتالب

هزييمتىعدتسي؛لوالاريغنآلادجوىذلااذهنأب«حيحصلامكحلا
امأو؛ازيمتهلروصتيآلفرصلاىفنلانال؛لاحمهنأو«مدعلالاح

لاحمودعملاكلذفاصتاىعدتسيمكحلاكلذةحصنالفةيطرشلا
حصيالف؛هدوعنكمالدوعلاةحصبفصتيملولذا؛دوعلاةحصبهمدع
نكيماالاو«هزايتماىشتقيدوعلاةحصبهفاصتاو«هيلعمكحلاكلذ
+هريغنمهبىلوأفاصتالاكلذ

؛اررقتماتباثارمأمودعملانوكوهو:ةلزتعملالصأىلع:باوجلاو

هنايبىفركذامو«عونممذكتيحىلاتلانالطبنال«رهاظهملعامىلع
انال«ةيطرشلاعنم(رمامكةرعاشالالصأو«انلصأىلع«ددورم

دوعلاةحصناف«جراخلاىفزيمتل«هتحصو«مكحلاكلذءاعدتساعنمت

اهبفاصتالانوكيالف«هلاو«رذعبدوجولاناكماوه«ةيرابتعاةفص
لاحلصحيامنا جراخلاىفزيمتلالب«ىجراخلازايتماللايضتقم
لاحمودعملللصاحلازييمتلاو«ىناثلادوجولانامزىنعأ«ةداعالا

؛جراخلابسحب؛هلةقيقحالىمهورمأدوعلاةحصبهفاصتاو؛همدع
ىعدننحنليقناف؛دعبدجوتملىتلاتانكمملاىفلصاحلازييمتلاك

لصاحزيمتلااذهلثمنالذكتيحعونممهنالطباتلق«زييمتلااذهموزل
+تاعنتمملاك«ةفرصلاتامودعملل
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ماسجالارشحزاوجىلععامجالاىف

داسجالارشحزاوجىلع«مهرخآنعنوماكتملانويلملاعمجأ

امىلعءازجالاعمجنالفزاوجلاامأ6ةفسالفلااهركنأوّةعوقوو

:رشحلاناف«نكممرمأ+اهيفةصوصخملافيلأتلاةداعاو«هيلعتناك

نطاومنمهريغوفقوملاىلااهقوسواهكايحاو«داسجالاعمجنعةرابع:

كلذو«اهتاممدعباهئايحانعةرابعىتأيسامىلع+رشنلاو«ةرخآلا

ضرفناوةبيرالب6عمجللةلباقاهريغبةطلتخملاةقرفتملاءازجالانال

زاوجنمتفرعاملاهيففيلأتلاةداعااهعمجمثاهتداعازاج«تمندعاهنأ

ىالاهنالوُُءازجالاكلتمملاعىلاعتوهناحيسهللاو6مودعملاةداعا

هملعمومعنمىقبيامل«اهفيلاتواهعمجىلعرداقنادبالانمندب
ةحصبجوي6لعافلانملعفلاو6لكافلانملوبقلاةحصو6ةترداشو

٠بولطملاوهواعطقراوجلاو عوقولا
ريخأ(ةعطاقةلدآبهقدصمعىذلاقداصلانالف:عوقولاامأو

امولعمراصىتح«ليوأتلالبقتالتارابعبىمصحتالعضاومىفهنع

دارأنمف«ميقتسملاطارصلاو«ميوقلانيدلانمهنوك«ةرورضلاب

وهامراكنايرياكدففةقطانلاسوفنلاىلاةعجارلارومالاباهايوأت

جتحاو؛قحوهفقداصلاهبربخأاملكو«نيدلاكلذتارورضنم

لوكأملاراصثيحفاناسناناسنالكأولهنأ:لوالا«هيهجويركنملا

ءازمجالاكلتف«امهتيعبناسنالاكنيذهللاداعأولف«لكالانماءزج

وهو«امهنملكىفداعتنأامأ«لكالتراصمثَّنلوكأملتناكىتلا

نيصخشىف+دحاونأ2هنيعمادحاواءزجنوكينأةلاحتساللاحم

«هنيعباداعمرخالانوكيالف«هدحوامهدحأىفداعتوأ«نينيابتم
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امكاهنايعأبنادبالاعيمجةداعانكميالهنأتبثف«هفالخردقملاو

٠متمعز

لوأنمةيقابلاىهو«؛ةيلصالاءازجالاوهامناداعملانا:انلق

ةيلصالاءازجالاو«قالطالاىلعءازجالاعيمجال«هرخآىلارمعلا

ناسنالانأاعطقملعناناف؛لضفلكالاىفلوكألاناسنإللتناكىتلا

الضفتناكاذاو«هنعلوزتوهيلعدراوتتءاذغلاءازجآوهرمعةدمقاب

امافرشحول.:ىناثلا«لوكأملاىفلب«لكالاىفاهتداعابجيمل(هيف

واخيآلوهوضرفلاماو«ىلاعتهلاعفأىفروصتيالثبعوهو«ضرفلال
وهو؛ديبعلاىلاوأ«هنعهزنمومو«ىلاعتهللاىلادوعينأاما

؛ءالقعلانماعامجافتنم«وهو؛ماليالاوهنوكينأامأولخيالاضيأ

ء؛ةيهلالاةمكحللهتمءالممدعوهحبقلكلذو«اضيألقعلاةهيدبو

الةينامسجلا.ةذالانال«لطاباضيأوهوذاذلالوأ«ةيلزالاةدارالاو

هنأو؛حرشلاىفهانيبامك«ءارقتساللملالاعفدلىهامناو«اهلةقيقح

نودبلصاحضرغلااذهف«ملأهلنكيملدعيملوهلاحىلعكرتول
٠عفدينأبىلوأماليالاو اهنمةدئافالف«ةداعالا

حبقلاوضرغلاةياكحو«ضرفلالهنأ«راتخنانا:باوجلاو

؛ةذاذللاوماليالااما:وهءضرغلانأملسنالوأ؛هباوجفلسدقىلقع

ملستالنكل؛امهيفرصحنمضرغلانأانملس«هملعنالرخآءىشهلعلو

عفدىفنا«هتباغماليالاعفداهناو«اهلةقيقحالةينامسجلاةذللانأ

نوكتنأزوجيالو«هيلعليلدالفوهالاتسيلاهنأامآو«ةذلملال١

نارودلاو«ىرخأهنودوةراتملالاعفدعملصحيرخآارمةذلئاكلت

تاذللاىفكلذانملس«انركذامفانيالروصلاضعبىفامدعوادوجو



اها

زوجيالملو؛كلذكةيورخالاةينامسجلاتاذللانأمتلقملف«ةيويندلا

ةقيقحنوكتفاهلةفلاخموةروصةيويندللاهباشمةيورخالاتاذللانوكتنأ

الو؛ايدوجورخآرمأةيورخالاةقيقحو«ملالاعفدةيويندلاةقيقحنوكتف

امكامهتقيقحامهبكرديىتح«ةيورخالاتاذللاىفرارقتسالاونادجولالاجم
!مكمعزىلعامهبةيويندلاةقيقحتكردأ

؛اهتومدعبنادبالاىيحيىلاعتوهناحبسهلاانأ:ماقملالصاحو

؛اهمادعادعبرهاوجلاةداعاىنعمبنوكتنأاماةداعالانأ:هيلعليلدلاو

هعوقوبقداصلاربخأنكمملكو«نكممامهالكو«اهقيرفتدعباهعمجوأ

؛ةنكمملوالاىنعملابةداعالاناانلقامئاو«قحةداعالاف«قحوهف

تفرعامل«اهتاذلمدعلاودوجولالبقتضارعالاورهاوجلاةيهامنال
باقتتالاهتاوذو«لسلستلامزللالاو«ايسفنالانوكياللوبقلانأ
٠ءاهتناامهلبقتءادتبامدعلاودوجولاتلبقاملف«اهمدعدعب

دوجولاالالبقتملولاهنال«مدعلاودوجولالبقامئاانلقاهناو

ءاهثودحناهربنمقبساللطابوهو«دوجولاةبجاوةميدقتناكل
امأو؛هبذكبنايعلاو«دوجولاةعنتممتناكلمدعلاالالبقتملولو

قلخو؛اهقيرفتدعبءازجألاعمجوهو«ىناثلاىنعملابةداعالاناكما

ناو«اهلباقبسحبةداعالاىلاانرظناذااذهحضاوف؛اهيفةايحلا
الهتردقنأىفءافخالف«هناحبسهللاوهواهلعافبسحباهيلانرظن

نمال+اذارذعتالف«ءىشلكبطيحمهملعو«نكمماهيلعىماعتي
ىلاعتهلوقىفميظعلانآرقلاراشأنيرذعتلاىفتىلاو«لعافلاةهج
داعملاةهجنمرذعتلاىفنفةيالا؛«ميمرىهوماظعلاىيحينملاق»

ةأشنلا:ليلدب«دوجوللةلباقاهنأو«ةرملوأاهآشنأ»هلوقبلباقلا
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ىفنو؛ةلاحتسالاىلاناكمالانمةقيقحلابلقنتنأليحتسيوىلوالا
ةثلابملاىتنيصب«ميلعلاقالخلاوهو»هلوقبلعافلاةهجنمرذعتلا
نمونيركنملاهبسشنعباوجلاىلادشرأمث««اهأشنأ»هلوقبو

اهطالتخادعب«ةصوصخملااهنادبأىلاءازجالاميمجداعبتسا:مههبش
ىلاعتهنأب«ديعبعجركلذابارتانكوانتماذا»:اولاقامك«اهريغب

لاقو+اميفةايحلاقلخو؛امهفيلأتنعزجاعريغ«اهعيمجبملاع
اذااهنأاضيأ«مههبشنموةيالا«مهنمضرالاصقنتامانملعدق»

؛ةبوطرلاوةرارحلاىهىتلا«ةايحلاعبطنعاهعبطريغتدقف«ابارتتراص
«ارانرضخالارجشلانممكللعجىذلا»هلوقبداعبتسالااذهدرف

سنجنمةرخالاتاذللانأنععمسلاكدردقليقنافكلذريغىلا

ملاللامقداضيأنوكتف؛اهريغو؛برشلاو؛لكالاك«ايندلاتاذل
+هنمًاصإلخو

؛ةروصلاىفايندلاتاذلاهضعبهبشأول«اهنأهباوجرمدق:انلق

ىفالا«امهنيبةكرشالهنأ:لقتامك؛ةقيقحلاىفاهفلاختاهنأمرجالف
٠ملالاعقدىفاهكارتشامزليالذئنيحو«ءامسالا

ىلقعىعطقليلدبتبثيملهنآىلا:رخفلابهذ:كوالا:تاهيبنت

نممهريغجتحاو«اهديعيمثءازجالامدعيهناحبسهللانأ«ىلقنوأ

:وهكالهلاو«ههجوالاكلاهءىشلك»ىلاعتهلوقباهمادعابمزج

ملسنالهباوجو«ةينافنوكتف؛ءايشالاةلمجنمءازجالاو«ءانفالا

٠كالهاضيأقيرفتلالب«طقفءانفلاوهكالهلانأ



امال

ةمودعملاداسجالاكلتنيعداعملافءازجالامدعيانلقاذا:ىناثلا

تعاطأىتلا«ماسجالاهذهريغبقاعملاوبائملانأمزللالاو«اهلثمال

؛ضارعالانايعأةداعاىففلتخاو«اعامجالطابوهو«تصعوأ

دنعمسجلاداعيامك+اضيأتقولاداعبو«اهنايعأةداعاحيحصلاو

؛هتردقوىلاعتهللامكحىفزئاجليقامككلذو«لوالااذكو«مهضعب

ةلالدىلاعتهللالاقدقو«ربختقولاةداعايدريملنكلو؛هيلعنيهو

«اهريغادولجمهانلدبمهدولجتخضناملك»تقولاةداعامدعىلع

تجضنىتلااهناعأبلئاوالادولجلافالاو+تقولاىفاهريغىنعي؛ةيالا

؛تمدعاذااهنايعآو«قرفتاذا«اهفيلأتىلاادبأداعتىتلاىه

٠ملعأهللاو



84١ب

سماخلادصقلملا

ديعيمتاهقرفيوأاهديعيمث1ةيندبلاءازجالاهللامدعيله

تبثيملهنأقحلاو:نيققحملاضعبلاق«فالخهيف؟فيلأتلا اهيف

امو؛نيفرطلانمءىشىلعليلدلامدعباتابثاالوايفن«كلذبمزجلا

امكفيعض«ههجوالاكلاهءىشلك»هلوقنممادعالاىلعهبجتحي

؛قيرفتلللماشلاهنمةبواطملاهتافحنعهجورخءىشلككالهناف؛رم
كالهاهعفانممتتو(اهلاعفالءازجالالعفهبىذلافيلآتلالاوزناو

هلوقللالدتسالامتيالف«افرعءانفاضيأىمسيكلذلثمو؛كلذك

٠اضيأمادعالاىلع«نافاهيلعنملك»ىلاعت

ىلعديزتالداعملاةلأسمىفةنكمملالاوقالانأملعأ:ديسلالاق

نيملكتملارثكألوقوهو«طقفىنامسجلاداعملاتوبث:لوالا«ةسنخ

وهو«طقف-ىناحورلاداعملاتوبث:ىناثلاو«ةقطانلاىسفنالنيفانلا

نيققحملانمريثكلوقوهواعمامهتوبث:ثلاثلاو«نييهلالاةفسالفلالوق
ميطملاوفاكملاىهو«ةقطانلاسفنلاوهةقيقحلابناسنالا:اولاقمهناف

سفنلاو؛ةلآلاىرجماهنمىرجيندبلاو«بقاعملاوبائملاوىمصاعملاو

لكلقلخ«قئالخلارشحهناحبسهللادارآاذاف«ندبلاداسفدعبةيقاب

؛ايندلاىفناكامكهيففرصتتو«هبقلعتاندبحاورالانمةدحاو

ةف-سإلفلانمءامدقلالوقوهو«امهنمءىشتويثمدع:عيارلاو

نعلوقنملاوهو«ماسقالاهذهىففقوتلا:سماخلاو«نييعيبطلا

مدعنيف؟جازملاىهلهسفنلانأىلانيبتيمللاقناف؛سونيلاج

نكميف؟ةينبلاداسفدعبقايرهوجىهوأ«اهتداعاليحتسيف«توللاهنع

٠ذكنذيحداعملا



مقاس

سداسلادصقللا

؛داعملارمأىفداسجالارشحانيركنملاءامكحلابهذمةياكحىف

ىهو6«ةطيسباهنال«اهدوجودعبءانفلالبقتالةقطانلاسفنلا:اولاق
لاحسفنلاوهىذلاطيسبللناكل؛ءانفلاتبثولف«لعفلابةدوجوم

ىلاةبسنلابةيلياقةوقو«اهدوجوىلاةبسنلاب«لعفةدوجوماهنوك
الانوكيالنييفانتمنيرمألوصحهناللاحمهنأو«اهداسفواهكانف

٠ةطاسبلاىناتيوهو«نيرياغتمنيلحمىف

ةياباقبافصتمهنيعبوهنوكياللعفلابدوجوملانأ:هصيخلتو
ءاقبالو؛لوبقملالوصحممهّؤواقببجيلباقلانال«هداسفو«هئانف

ةيلباقو؛لعفلابءىشلادوجونيبف«داسفلاو«ءانفلاممدوجوملاكلذل

؛ةقطانلاسفنلاىفاعمتجاولف«طيسبىفناعمتجيالف«ةافانمةيكانف

ىفةداملاةلزنمب«اهداسفلالباقامهدحأنوكي«نيعزجنمةيكرمتناكل

؛دوجوللةلباقو«لعفلابةمودعماهثودحلبقىهليقناف«ماسجالا
نالانلق؛اهكرتكلذنممزليملو«متركذاملثمي«اهعامتجانكميالو
الف«اهثودحدنعةلصاحلاةيندبلاةداملاوه«اهدوجوةيلباقبفصقملا

اذاو«هيفنحنامفالخب«سفنلاو«رهوجلاةدامتايثاىلاةجاح

ةلهاجامااهنامث«ةقرافملادعبةيقابتناك«ءانفلاةقطانلاسفنلالبقتمل

رفاكلاك ادبأةقرافملادعبملأتتفةلهاجلاامآ«ةملاعاماوأ«ابكرمالهج

ملامنإو؛هلاوزىفاهلعمطمالاناصقناهناصقنياهرعشيكاذو«اندنع

قئالعلاىفةنسمثنمتاسوسحملابةلغتشمتناكاهنأل«ةقرافملالبقملأت

نونظلاو«ةيداعلابئاوشلانمهيفاماهتاقلعتنكتملولو؛ةيندبلا
تليختامبرلب«اهتالامكتاوقو«اهناصقنلهتنتملةبذاكلاماقوالاو



أما

لوصولاىلاتقاتشاو«ةلطابلااهدئاقعبتحرفو«الامكلامكلادادضأ

؛اهتالامكتاوفبترعشواهتاقلعتةفصتقرافاذاو«اهتادقتعمىلا

٠سابتلاهيفىقبيالاروعش«اهناصقنلوصحواهلينعانتماو

ةسيالمباهتبستكا«ةكيدرتايهاهلنوكتنأاماغ:ةملاعلاامآو

ءالوأ«تاوهشلاىلااهليموةعيبطللةيضتقملالئاذرلاةرشابمو«ندبلا

ىلاتقاتشاواميظعامأتاهبتلات«اهلةلصاحتائيهلاكلتتناكناف

لوصوألابءاجرهلقبيملىذلا؛روجهملاقشاعلاقايتشااهبىتلا

اهخوسرةدشبسحب«رمالاةبقاعلوزتاهنكل«اهيفةيقابكلتتمادام

كلتترجو«ندبلاىلانوكرللاهلتلصحامنااهنالاهفعضو اهيف

لوزيوهبدهعلالوطبءونياممكلذو«ندبللاهتجحمسفنللتائيهلا
ىلعقسافلانمؤملابةرعاشالااهلثمو«اهباهتبوقععطقنتف«جيردتلاب
تائيهلانعةئيربةملاعتناك«سفنللتائيهلاكلتنكتملناو«مهيأر

ايقاباهلامككاردابةجهتبمادبأ«كلذكاهتاذنادجوبتذتلا«ةيكدرلا

ىتلاةجذاسلاسوفنلاامأو«مهدنعو؛اندنعىفوملانمؤملاك«ادمرس

؛اهلةيوقعالفايندلارمأبمامتهالاةلقو؛ردملاةمالساهيلعتبلغ
اذه«نيفلكملاريك«اهيلااهقايتشاعافتناو«تالامكءالاهروعشمدعل

٠ةفسالفلاروهمجهيلعام

سوفنلانادبالانعةدرجمىقيتامنا:مهنمخسانتلالهآ:لاقو

ةنكمملاتالامكلانمءىشقببملولعفلاىلااهتوقتجرخأىتلا«ةلماكلا

ىلاتملختو؛ةينامسجلاقئالعلاميمجنعةرهاطتراصف«ةوقلاباهل

؛اهتالامكنمءىشاهلىقبىتلاةصقانلاسوفنلاامأو«سدقلاملاعىلا



أمال

؛رخآندبىلاندبنملقتنتو+ةيناسنالانادنتالاىفددرتتاهناف

ىقبتذئنيحف©اهقالخأواهمولعنم؛اهلامكوهاميةياهنلاغلبتىتح
:ليقواخسنلاقتنالااذهىمسيو«نادبيالابقياعتلانعةرهطمةدرجم

دسالاندبك«فاصوالاىفهيسانياناويحنادبالاىلاتلزانتامير

ماسجالاىلاتلزانتليقواخسنتمىمسيو؛نابجللبنرالاو؛عاجشلل

ىمسيوطباسبلاونداعملاكةيدامجلاىلا:ليقواخسرىمسيو«ةيتابتلا

؛تايوقعلابتارم:ىهتاروكذملاتالزانتلاهذه:اولاقو«اخسف

ةلزانتملاىفاماذه«منهجىفعبسلاناكرالانمدرواميةراشالااهيلاو

نمصلختتدقف؛اهنملمكأوهامىلاةبترمىفةدعاصتملاامأو«اهنم

ضعببقلعتتدقو؛رمامكاهتافحميمجىفةلماكاهتروريصلاهلكنادبالا
هلككلذنأىفخيالو؛لامكتسالاىلااهتجاحءاقبلةيوامسلامارجالا

:اهدرجتوسوفنلامدقىلعءانب«مهولاىشتقمبنونظو«ليختومجر

٠تفرعامكاهانلطبأدقو

دقف؛اعمىنامسجلاوىتاحورلاداعملابنولكاقلاامأو:رخفلالاق

نأىلعلقعلالد:اولاقف«ةعيرشلاوةمكحلانيباوعمجينأاودارأ

ماسجالاةداعسنأو«هتبحمو«هناحبسهللاةفرعمبحاورالاةداعس

ريغةايحلاهذهىفنيتداعسلانيبعمجلاو«تاسوسحملاكارداىف

هنكميالو«بيغلاملاعراونأىلجتىفو؛هقارغتساعمناسنالانال«نكمم

ءافيتساىلاهقارغتساعمو«ةينامسجلاتاذلاانمءىشىلافافقتلالا

اذهرذعتامآو«ةيناحورلاتاذللاىلاتفتلينأنكميالتاذللاهذه

تقرافااذافءملاعلااذهىفةفيعضةيرشبلاحاورالانوكلف«عمجلا

تديعأاذاف«تلمكوتيوقةراهطلاف؛سدقلاملاعنمتدمتساوتولملاب



هه

الو؛نيرمالانيبعمجلاىلعةرداقةيوقتناكةيناثةرمنادبالاىلا

+تاداعسلابتارمنيبىوصقلاةياغلاىهةلاحلاهذهنأىفةهبش

؛جازملاىهسفنلا:اولاقنيذلامهفاقلطمداعمللنوركنملاامآو
ءلاحممهدنعمودعملاةداعاو«سفنلاتمدعدقف«ناسنالاتاماذاف

ناسنالانأكلذو«ةعبرأناكرأىلعةينيم«داعملاةلآأسم:اضيألاقو

؛امهنملكنعثحبلاو«ريبكلاوهملاعلااذهو؛ريغصلاملاعلاوه

بيرختةسيفيك:لوالا ةعبرأبلاطمهذهف«هريمعتوأهيبرختباما
دعبهرمعيفيكىلاعتهنأ:ىناثلاو؟توملابوهو«ريغصلاملاعلا

باوشلاهيلالصويوالقاعاناويحناكامكهديعيهنأوهو؟هبرخام
اماهييرختو؟ريبكلاملاعلااذهبرخيفيكهنآ:ةثلاثلاو«باقعلاو
دعمهرمعيفيكهنأ:عبارلاو«ءانفالاومادعالابوأءازجالاقيرفتب

١٠٠ملعأهللاو؟هيبرخت



اهي

عباسلادصقملا

مسجطارملا«مهبىسأتنمو:ةيوشحلاتلاق«طارصلاىف

نمقدأهنأدروو«نورخآلاونولوالادري«منهجنتمىلعدودمم

كسمأنمو«مهلامعأردقىلعهيلعسانلاةعرسنوكتو«ةرعشلا

ءىشىلعنيدمتعمدابعلاريسينأرداق؛الوزتنأضرالاوتاومسلا

ىلعليوأتللضرعتلاوأ«هتربيثىفكشللىنعمالف؛«ءىشريغىلعو

دراوهنأ:هولاقامومهمالكاذه«ةلزتعملاهتكلسامك«رهاظلافالخ

ىفناطيشلامهلنيزامملب«ةلزتعملادنعو؛اندنعتباثريغوهفهيف
هيلعلمحلابجوف+ميظعلانآرقلارهاظلةفلاخملاةبذكلامهثيداحأ

ىخأىلعاوبذكدقمهتدجوفدوهيلاتولب»ملسوهيلعهللاىلصهلوقل

بذكيسو(ىسيعىخأىلعاوبذكدقمهتدجوفىراصناتولبو«ىسوم

هقفأوامف؛لجوزعهللاباتكىلعهوضرعأفىنعمكءاجامفىدهنمىلع

هفلاخأفيكو«هلقأملو؛ىنعسيلوهفهفلاخامو؛هتلقانأو«ىنعوهف

؛لجوزعهللاباتكىفامىلعلمحلابجيالفيكو«ىبرىنادههبو

وهف؛نآرقلاهبقطنامعيمجىفهناحبسهللانيدوهطارصلانأنم

«اهسيسحنوعمسيال»العوزعهلوقيفانلوشحلاوهأهلاقامىلعلمح
مهيلعفوخالو»ةيالا«نمحرلاىلانيقتملارشحنموي»هلوقوةيآلا

هوذصواممعن؛كلذلاثمأىف«نودعبماهنعكتلوأ»«نونزحيمهالو

٠فيسلانمدحآو«ةرعشلانمقدأوقرأهنآنمهوور«ثيدحلاىفهب

هنأثيحنمءىشقدأهناف؛نيدلاتافصنموهفهتوبثملسولف

هنأةرورضتافوصملابهيشيناككلذلف«تاوهشلاالوىوهلاقفاويال



 ١8* -

؛ةذفانلاةريصبلاوىهنلاوىجحلاوذالا«ةميقتسملاهتافصنيبزيمبال

ىفخأكرشلانا»ملسوهيلعهللاىلصهلوقلهقيفوتوهللانوعمم

اضضيأ:لاقو«ءاملظةليلىفءامصةرخصىفلمنلابيبدنمىتمأىف

نيتمنيداااذهنآ»اضيآلاقو«ايابنيعبسواعضبكرشلانأالا»

عطقاضرأالتبنملاناب«اوُلبتلهيفدصقلابمكيلعفهبلثيهدشنملكف
هللاىلاهويسناموأ؛انلقالبسانمليثمتكلذلكف«ىقبأارهظالو

؛هودراماندنعتبثيملاملف«هيلععمجمرمأف؛هياعةردقلانمهناحيس

ميلستدعب؛ليوأتلاهغاسآو«ليزنتلاهبقطنامىلعطارصلاانلمح

فوقولاباهرمأملعيامك«ةتباثدصارملامعن«ليوعتلاهيلعنوكيدورولا

٠اهريغو«ةينونملاحرشىلع



ل١9١

نماتثلادصقملا

ىلعسيلهنآريغ«ةنسلاونآرقلاهبقطنقحوهو؛نازيملاىف

فحص:اولاقهيفنوزوملاف«نيتفكودومعبهنأنماضيأهومعزام
؛لامعالادوجأردقىلعاهنزيوهناحبسهللااهقلخيتالاثموأ«لامعالا
ةلزتعملامظعمدنعواندنعدارملاامناو«اهباقعواهباوثنماهبقلعتيامو
هعضوىذلالدعلاو؛اهريغنماهزييمتوتانسحلارايتعا«نازيملانم

ذئموينزولاو»لاقامك«اًكيشسفنملظتالموي»هقلخنيبالعوزع
باتكلامهعمانلزنأو»:«ةمايقلامويمهنيبلصفيهللا»«قحلا

لمحلابجيليثمتكلذلكو«هدابعنيبلدعلاىنعي«ةيالا«نازيملاو

؛الدعايضاقهبدارم«اننيبلدعيانازيماننيباولعجا:لاقيامكهيلع

النمهيلاجاتحيامناهنأامل؛فراعتملانازيملاىلااوعدتةرورضالو

ىلعىنغىلاعتوهناحبسهللاو«اهتفرعمدارأو«ءايشالاريداقمفرعي
؛مهرئارسبمهيلعومهيفمكحيهناف«ءىشلكبهملعطيحم«قالطالا

٠مهرودصىفختامو

وحنو؛لقثلاوةفخلاليقتالضارعأ:دايعلالاعفأنأاضيأو

(انمدقامك؛مسجتاهنألاقينأىلا«ءاقبلاو«ةداعالا:نمكلذ

ىلعارهاظهلمحنو اعطقهبنمؤنامماذهو«ريسيكلذىفبطخلاو
امبءىشلكنزونألصاحلاو«بويغلامالعلةقيقحلاملعو«قئثاللا
ةملاصلالامعالادادعاىلعرهاوجهللاقلخي:ىبابجلالاقو«قيلي
(اعمسهبعطقنالو ةرعاشالاهركذامزوجي:متعملانبالاقو«اهدضو

ىنعمنوكيو6نيرفاكلاو؛مهبماعمأ«نينمؤملابصاخنزولالهمث
ددرتهيف؛اعفانىأ««انزوةمايقلامويمهلميقتالف»ىلاعتهلوق

ءءاملعلل
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عساتلادسصقملا

؛نيملسمللتباثقح:ماسوهيلعهللاىلصدمحمانديسةعافش

؛ال:اولاق+رئاببكلالهأنممهاوسنمنودةلزتعملادنعو«اندنع

هالانمةماركىهو+بجودقاملاوزلالولازدقامبوجول

قلخلانأكلذو«ىمظعلاهتعافشىهو«ءايبنالانمهاوسنود«؛هناحيس

هللاىلامهلمفشينمنوملسملانذأتسا؛باسحلانماوغرفاذا

فمهلنذإبنأىلاعتوهناحبس اهنوبلطيف«ةنجلاىفمهلزانمىلالوخدلا
؛هريغىلامهعفديمهلكو«ميهاربانممث؛حوننممث؛الوأمدآنم

هتعافسشبرايانمرحتآلو«نيرخالاونيلوالاديسىلالصتىتح

حيتافمهيطعيفهالوماوعديف«هتوبلطيف!نلمعبال«كلضنفب
كبركثعبينأىسع»ىلاعتهلوقنمدارلاوهو«نانجلا

هذهتسيلو؛نورخالاونولوالاهدمحيىذلاوهو«ادومحماماقم

ىرخأةعافشهلو«موقلاهمعزامىلعهتمأنمرئابكلالهألةعافشلا

كلذةرهشلو«انرصتخمريغىفهيلعفوقولابملعيامىلع«كلتىوس

انلعج+«هلضوحلاتوبثرهتشاوضافتسادقو+هلضرعتلاانكرت

؛باسحلالبقهنأىفءاملعلافلتخانكل«هلضفبهلنيدراولانمهللا

مولعمهيلعمالكلاو«ملعأهللاو«ناضوحوأدحاوهنأىفو«هدعبوأ

ءهبناميالابجيلكااواهذخآوفحصلارياطتاذكو«؛هلحمىف



ل4تت

رثشأملادصقللا

نمؤتنأبجيهعوقوبعرشلاربخأاذا«لقعلاهزوجيمنا:ملعأ
هيريخأمامأو«ةعدبكلذعموهذا«هليوأتعدنو؛هرغاظىلعهب

انالعنتمملاهرهاظنعهقرصننأب؛لقعلاىف+اليحتسمهرهاظناكو

انبذكولف+هعوقونكميملام«عوقوبربخيالعرشلانأاعطقماعن
مادهناىلاكلذىدال«ليحتسملالقنلارهاظيانملعو+اذهىفلتعلا

ةححصاهنععرفتيىتلا(تايوحنلاتوبثل”لصألقعلانال«اميلنا

ظفللافرصدعبمث«لقنلابيذكتلقعلابيذكتنمأذامزليف.لقننا
؛حيحصدحاوليوأتالاكلذدعبهلنكميملنا«عنتمملاهرهاظنع

وهو»ىلاعتهلوقلثمكلذو«هريغدوجومدعل«هيلعلمحنانيعت
وحنو©ةبالا«مهعياروهالا»هريظنو؛ةياعرأاو«متنكامنيأمكعم

٠ميقتسماهنمدحاولك؛تاليوأتكلذدعبهلناكناوريثكوهاممكلذ

بهذموهو؟ماوعلانمهبسبللاعفدنيل؟اهنمدحأونيعتيلهف
هللاىلاهيفرمالاضوفيونييعتلانعفقويو«ىنيوجلاكميضعب
نمنيمدقالابهذموهو(نيعتلانممزاللامكحتللاعفر«هناحيبس

ملعأفلخلابهذمو؛ملسأفلسلابهذمنولوقيكلذلو«ةرعاشالا

ىنعمبءاوتسالاناف«ىوتساشرعلاىلع»ىلاعتهلوقلثمكلذو

؛ةحيحصتاليوأتكلذدعبىقببو«ىلاعتهقحىفلاحمىناكملارارقتسالا

؛ءاشيفيكهفيرصتبهيلعىلوتساىنعمبىوتسانوكينأ:اهدحأ
؛كلانهءىشىلا”دصقهنأىنعمبهدصقىنعمينوكينأ:ىناثلاو

قلخلمكىأ«؛لمكىنعمبىوتساو©ءابلاىعمبىلعنوكتنأ:ثلاثلا
هتاقولخمنمقولخمنشرعلاقوفرقتسملانأ:عبازلا«شرعلابزكذام.
وهوهقوفىوتساقلخو«شرعلللماشلاركذامقاخ-ىأ6ىلاعت

٠ملعأهللاو<اهيزع'

(؟جنيدلاملاعم--17م)
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رشعىداحلادصقملا

نأ:لوالا«بهاذمةثالثىلع+ديعولاذوفنيف«سانلافلتخا

؛ماليالالعفلال«طقففيوختللءاجامنا«ةيهلالابتكلاىفدراولاديعولا

«هدابعهبهللافوخيكلذ»ىلاعتهلوقباوجتحاو«ةينطابلالوقوهو
؛ايندلاىفوهامنا©ةيالإىفروكذملافيوختلاناف«هداسفىفخيالو
بذءيفيك«نيمحارلامحرأميلحلانأبو«ةرخالاىفهبفوخملاعقيو

ةلاحتسالهسفنقحىفرصقامناهتيصعمبهنأهتيانعو«افيعضاناويج

اهلكلاعفالافاضيأو«هبررضوأ«دحألمعىفعفنىلاعتهللانوكينأ

مالكلااذهو+اهنمءىشىف.دبعللرثأالهقاخو«ىلاعتهتدارابةعقاو

ىلععالطالابلطىلعولطابوهوىلقعلا.نيسحتلاىلعىنبممهنم

هيلعهللاىلصلاقدقو؛هيفصوغلانعانيهنايموهو؛ةردقلارس

مكحيوءاشياملعفيهتاحبسهللاو«اوكسمأفردقلاركذاذا»ملسو

٠هلضفبهناحبسهللاانملعينأالاءىشبانلملعالو؛ديريام

وحههو(دحوملانودكرشملاقجىف.لصحي-امناباذعلا:ىناثلا

قفوبنألبقرئابكلالهآنمتامّنمباقعىفنباومزجو«ةئجرملابهذم
«نيرفاكلاىلعءوسلاومويلاىزخلانأ»ىلاعتهلوقُباوجتحاو«ةبوتلل

دقفرانلالخدتنم»ليلدبىزخرانلالوخدو«ركذنممهبدارملا

نأانيلاىحوأدقانا»هلوقبونيرفاكلابصاخاذاوهف«ةيالا«هتيزخأ
مومعلاباذعلاىفماللاوفلالاو««ىلوتوبذكنمىلعباذعلا

اهالصبال»هلوقبو«ةيالا«اهتنزخمهلأسجوفاهيفىقلأاملك»هلوقبو

؛«روفكلاالاىزاجنلهو»هلوقبو«ىلوتوبذكىذلاىقشالاالا
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ركذنمهبدارملا<زفاكلاهبصتخينأ.بجوف«-ةغلابمظفل.روفكلاو

؛لوقنانال«هبزجيءوسلمعينم»ىلاعتهلوقضراعيلاقيال.«رمامك

هلضفرهتدحرنال«ديعولا-ئأىلعدعوملاىأ«نشراعتلادنعحجري

ةيالا«هوجودوستوهوجوضيبتموس»هلوقبو«باغأ

«اوفرسانيذلاىدابعاي»هلوقبوةيالا«ةرفسمذّكمويهوجو»هلوقبو
فرشالوفيزشتلابرعشتةفاضالانال«نونمؤملا'مهنمدارملاو«ةيالا

٠نيرفاكلل

دارم؛رفاكلابباذعلاةصصخملاتايالانأ:عيمجلانعباوجلاو

.هدعبحالفالو«دولخلاىشتقيىذلا:وهو«صاخىزخباذع«اهب
:كلذىفرفاكلابدارملاف؛انلصأىلعامأو«ةرعاشالالصأ«اذهىلعو

؛مومعلا؛ةيالا«ىدابعاي»نمدارملانأو؛تفرعامككرتشملاردقلا

عوجرلاو؛ةبوتلاىلعثحلاهيديرأهنأاضيأو«صوصخلاهنمدارملاو

ةمحرنمبنذلاةعقاومباونطقيالنأو«ىلاعتوهناحبسهللاىلا

مكبرىلااوييناو»هلوقهيلعلديو«ةبوتلانعكلذ«مهدصيىتحهللا
؛نيرفاكلاقحىفنسحتباثباذعلانأ:ثلاثلا ةيالا«هلاوملسأو
هنسحنأريغ«ةلزنمملاوةرعاسشالادنعواندنعنينمؤملاةاصعو

؛لبقتفرعامىلععرشلاةهجنممهريغدنعو«لقعلاةهجنممهدنع
٠بهذملاىفقباسلافالخلاكيلعىفخيالو

ىفداخم:دحاجلاف«دحاجو؛رقم:نايرخسانلاف:ةلمجلابو

؛ظوفحمريغو«هرمعىصاعملانمظوفحم:نايرضرقملاو؛عامجالابرانلا

؛اهبحاصوأ؛رئافغصبحاص:ىناثلاو«عامجالابةنجلاىفلوالاو



١9١9

2عامجالامةنجلاقفاضيأدالوالاو6بئاتريغوأ6اهنم.بكاتركابكبحاصو

نا.«رانلاىفدلخيالىذلا-وهو:.ةزعاشالادنع.ةقيشملابىف2:ثباثلاو

«اهيفادلخمرانلالهأنم«هبعوطقمةلزتعملادنعواندنعو«اهلدعماهلخد

؛ةينملا.هتمرخناىدامتملل.بعمطي.امبوقعي.ىبأمامالامالكىو

باتكلاىفلصفمهملعو.«روهشموه.اميفانضرعنحنو«.ليلدلارظناف
..باوصلاىلاقفوملاوههللاوكلذريدتف+ةمالاءاملعبتكو6ةنسااو

اذيجدانراقضالايلااسلامملاملجنت

852كيعاصسها:معاانا-الاعسا,اممللبّّ

اسألمالاارااامما_ءداا

بًااا:ّا42نشمبمضرع*ِ"ْم

ا><ٌاق0ِ36االلاب

تماهضمته.1نايااملا.جاكاردقحلانآواطمح

0:ِابناحسنب20ٍل:ل3اماااداب

ب+:١عينادل52لذمالمل2حا:3.00هباس

0٠2:بمكملا:ببًّث6انام.

دظلمردتدللا.:اّنعءءءعاا

5ِْدِِارامماعلاابلا2امعاماااجا0':

ِع":م-با.2١ٍِ:<اااسا
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رشعىناثلادصقملا

؛نالاناتقولخمامهنأىف«سانلافلتخادقو+رانلاوةنجلاىف
مسقملانبرشبو«ىئابجلاو«ةرعاشالاوانباحصأرثكأبهذ+الوأ

روهمجهركنأو«نآلاناتقولخمامهنأىلا«ىرصبلانيسحلاوباو
جتحاو«ءازجلامويناتقواخمامهنا:اولاقو؛انباحصأضعبوةلزتمملا
؛ةنجلاامهناكساو«ءاوحومدآةيسضق:لوالا«نيهجوب>نولوالا

ةنجلاتناكاذاو«باتكلاهبقطنامىلع«ةلزلاباهنمامهجارخاو

امهتفصىفهلوق«ىناثلاقرفلابلئاقالذا«كلذكرانلاتناكء«ةقولخم

ىفحيرصوهو(ىضاملاظفلب«نيرفاكللتدعآ.؛«نيقتمللتدعأ»

لديامد:اريثكاهيفدجو«ةحيحصلاثيداحالاعبتتنمو«امهدوجو

٠ةرهاظةلالداهدوجوىلع

نيتقولخمامهنوكةلاحتسا"ىف«نيرخالانم«ىريمضلادابعكسمتو
هدنعسيلذا«لقنلاكيلدبمشاهوبأو«لقعلاليلدب«اذهانتقوىف

؛كالفالاملاعىفاماف«اتدجونا:دابعلاق«كلذىلعهتلالدلقعلل

:لوالاامأ«ةلطابةثالثلاماسقالاو«رخآَمَلَعىفوأ«رصانعلاوأ

تا_نكاكلانمءىشاهطلاخيالف«ماكتلالاوقرخلالبقتألكالفالانلف

ىلعامهو+ةدسافل ؛دسفيونوكيامليبقنم+هنزتبشيىذلاهولا
نالخسانتلابلوقهنالف:ىناثلاامأو<داسفلاونوكلاليبقنمىأ
انادبأتقرافنأدعب«رصانعلاىف«ةدوجومناديأبذئنيحتقلعتسوفنلا

:ثلاثاامأو؛رمامكهليلدباضيألطبأدقو«هبنولوقتالمتنأواهيف

_-6اضيأايوركناكلرخآملاعدجوولف«ىوركهلكشو«طيسبكلفلانالف



--اها

اذهنأبريبختنآولاحموهنأ«اسامتوأانيابتءاوس«ءالخامهنيبضرفيف

؛طقفلاحلاىفامهدوجركننأالءاقلطمامهدوجوركنينملليلد

؛كالفالاىلعماكتلالاوقرخلاعاتتماملسنالانأب:نولوالاباجأو

لوقرصانعلاملاعىفهنأملسنالانالو+فقاوملاىفزوكذمهليلدو

انأبو؛ىرخأنادبأىفاهتداعاباناقول«كلذكنوكي'امناو*خسانتلاب

١هليلدرمدقو؛رخآملاعدوجوةلاحتساملستال

ةنجلا.فضوىفىلاعتهلوق7لوالا:نيهجونمشاه-وبأجتحاو

؛«هيجوالاكلاهءىشلك.»:ىلاعتهلوقعم«مئاداهلوكأمىأ-(اهلكأ)

هيلعمكحاميفهجاردنال«اهاكا"كالاٍبْجو«ةقولخمةنجلا"تناكولف
تسيلاهنأنيعتف«ىلوالاةياآلاببولطموه«امثادنكيملف«كالهلاب
)!ٍع١رانلااذكف6نألاةقواخم

هنمىنفاملكنأىنعمب«لدبلاىلعمكاداهلكانأ:باوجلا

دقفلكأ.اذانال«روصتمريغهنيعبلكأماود:ناف«هلدببءىبجءىش

٠هكالهىفاتياللدبلاليبشىناعهلكأماودو«ىنتف

دوجولافعضفهتاذدحىفكلاههنأ:«ىشلككالهبدارملالوقنو

نامدقتراذلاوةنجلانأ.لوقنوٍ:مودعملاكالهلابقحتلاف؛ىناكمالا
فاككاذو«امهميمجبناداعتمث؛امهمادعانودامهئازجأقيرفتب
٠دحاونآفةروصنيتكلاه؛اتاذنيمئادنانوكتف«امهكالهىف

تاومسلااهضرع)+ااضيآةنجلافصوىف«ىللاعتهلوق:ىناثلاو

عانتمالا<ضرالاوتاومسلا:ءانفدعبالاكلذزوصتيالو(ضرالاو
0ا٠ماسجالالخادت



--ا

ءضرالاو.تاومسلاضرعكاهضرعنأ.ذازملانآ:باوجلاو
؛ءانفلادعبالو«ءاقبلا.لاحال؛اهضرعوهاهضرعنوكينأعانتمال

وأ؛اعمنيدوجومنيلحمب«نيصخشبدحاوضرعمايقمنتميذا
نأب«ىرخالاةيالابحيرصتلاو«مودعمرخالاو؛دوجومامهدحأ
لاقيامك؛اهيلعكلتلمحتف؛ضرالاوتاومسلاضرعكاهضرع

ِلاحلاةقيقحمملعأهللاو4هلثمىأ6ةفينحوأفسوبودأ

قرفلاركذىفةمتالا

لوسسراهيلاراشأد-قو+«ةمالاهذهاهيلاتقرفتىتاا

ىلاسوسجملاتقرتفا)هلوقبملسوهيلعهللاىلسمهللا

ىراصنلاتقرتفاو«ةقرفنيعيسوىدحاىلادوهيلاو«ةقرفنيعيس

اهلكةقرفنيعيسوثالثىلاىتمأقرتفتسو6ةقرفنيعيونينثأىلا

كلذناكو+(ىباحمأوهيلعانأامىهو«ةيجانةدحاوالخامةكلاه

ىعديمهلكوهبريخأامعقوثيح؛ملسوهيلعهللاىلصهتازجعمنم

.ةيجانتلاكلذ

؛ملسوهيلعهللاىلصىبتلاةافودنعنوعلسملاناكهنأ:ماعأ

؛الوأمهنيبفالخلاانمث؛ةدحاوِةقيرطو6+ةدحاوةديقعىلع

ةماقا؛اهنممهضرغناكو؛ارفكالو؛اناميابجوتالةيداهتجارومأىف

ىفميفالتخا_5كلذو«ميوقلاعرشلاجهانمةماداو«نيدلامساوم

رثكياممكلذوحتو6ةئامالاىوّهثرأىو6هةنئفدعضومفو6هوم

مايأرخآىلا؛اثيشفايشىقتريوجردتيفالخلاناكو؛هيلعمالكلا
سنويو+ىقشمدلاناليغو؛.ىنهجلا دبعمرهظ.ىتح«ةياحصلا

الاريدفتىلاءايشالاعيمجدانساو6"ردقلاف:اوقلاخو4ىراوسالا

لهأقرفتىتح+قرفتتءارالاو بعشتي.فالخلالزيملو؛لجوزع
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6كلذتفرعاذاو.6نيعببسلاوهثالثلاٍىلاتالاقملا|بايرأومالسالا

ركذىلعرصتقنلف؛قرطىلع.اهقيرفتهجوىفسانلافاتخا.دق::لوقنف
٠.اهنايبىلعفقتسامكُِ.اهنمةيناثلاىلعنيدمتعم6اهنمنيتقيرط

للا3ا
ةعبرأو«ةكجرملاىفنيرشعاهنمنأ«مهضعبركذاهنا:ىلوالا

دقو؛ةلزتعملاىفرشعىتنثاو«؛ةمكحلاىفةعبسو؛ةعيشلاىفنورشعو
ب.:لاقوتيبىف«انخي.اهمظن

زيمكحموىغيشلكف

زتعمبيوءىجرمل,فامكو

همماهكلسو؛فقاوملايف«دضعلا«اهررقىتلا:ىه:ةيناثلاو

!1+اهنايبىفليوطتلانماهيفامعماهتركذامناو«ديسلاهحراش

ةسمغلافشكبحاصهلضرعتناو«:هلثمهلضرعتنمىرأملىنأ
ىلع>>.ناكناو؛هللاهمحرىفكواهش.دقلو«ةمالا»هيفترجاشت.اميق

قحلاىلع:كنأملعتلو6هيلعاهيتمهمالكضعبتلقندكو4هجوأ'|كلذ

امياهنمىقابلانأو4ةاجنلااهللصحامنةيجانلانأو6هيلعتنكاميف

؛ةلزتعملا:ةينامثةيمالسالاقرفلارابكنأّملعأ:لاق؛كالهلابجوتسا

؛ةهبسشملاو+ةيربجلاو«ةيراجتلاو؛ةكجرملاوجراوخلاو6ةعيشلاو
باجمالللاخ0:ةيجانلا/

ةقرفنورشعمهوةلزتعملا.ما

لزتعاءلازنلاءاطعنبلصأوباحُصأ«ةلزتعملا©ىلوالاةقرفلا
::َلاقفلجرنسحلاضىلعلخدهنأكلذو6ئرضملا'نسحلاسلجمنع

ينعي©ةريسبكلاٍبحاصنورفكيةعامجاننامزىفرهظنيدلامامااي
نولوقيو+رئابكلا'نوبجوي.ىرخأةعامجو.+جراوخلا.مهو:هنوكرشي



"١١د

دقتعتفيكف؛ةعاطرفك!اعمعفنتالامك«ةيصعمناميالاعمرضتال

.بحاصلوقأالانأ:لصاولاق«بيجينألبقو«نسحلاركفتف؟كلذىف

تاناوطسانمةناوطساىلاماقمث؛اقلطمرفاكالو؛اقلطمنمؤمةريبكلا
نمهبباجأام«نسحلاباحصأنمةعامجىلعررقيذخأو؛دجسملا

نيتلزنملانيبةلازنملاتبثيو؛رفاكالونمؤمبسيلةريبكلابكترمنأ
نوكيالف؛حدملاقحتسيال«قسافلاو«حدممسانمؤملانا:الئاق

ىندلخ'ةبونالبتاماذاف«نيتداهشلابهرارقالرفاكبسيلو؛انمؤم

ريعسلاىفقيرفو؛ةنجلاىفقيزف«ناقيرفالاةرخالاىفسيلذا+رانلا

+رافكلاتاكردقوفهتكردنوكتف(«هيلعففخينكا

هناغ«رمامىلع«ىظفلهنيبواتنيبفالخلانأب:ريبختنأو

رفكرفاكهنا:لب«اهبلوقنال:نحنو«ةطساولاتيثبواقسافهيمسي

«كرشلاةلزنموناميالاةلزنمنيبقافنلاةلزنمنأبنيدناناف«قافن

او_سيلنيكرشملانأبو؛نيكرشمبالونينمّؤمباو-سيلنيقفانملانأبو

؛نيقفانمبالونينمؤمباوديلنيكرشملانأبو«نيكرشمبالونينمؤمب
مهنمدحاولكىمسنمو؛نيقفانمبالونيكرشمباوسبلنينمؤملانأبو

لاقف؛رفكلاوناميالاىتلزنمنيبةلزنمالنآبو«رفكدقفةبحاصمساب

نوبقليو«ةلزتعمهباحصأووهىمسف؛لصاوانعلزتعا:كلذدنعنسحلا

؛هرثو؛هريخ«ردقلابلوقينمنأ؛مه:اولاقو؛تفرعاملةيردقلاب

؛ملسوهيلعهللاىلصهلوقهدريو؛انمةيردقلامسابىلوأهللانمهنأ
ةموصخالو؛ردقلاىفهللاءامصخهلوقو«ةمالاهذهسوجمةيردقلا1

مهلوقل؛ديحرتلاولدعلاباحصأبميسقتأاويهتوضيوفت"اب.لئاتلا

ىلع؛تاذلاىلعتافصلاةدايزىفنو؛حالصالاوحالصلا/بوجوب



ل+١هه

نأبو+هريغهيفهكراشيال+هللفصوصخلامدقلانابو؛تفرعام
؛نايلقعحبقلاون_-سحلانأبو«اقلطمىزيالهنأبو«ثدحمهمالك

باوُدلاثبوجردو6هئاحيسهلاعفأقفةحلصملاوةمكحلاةياعربوجويو

؛ةةرفنيرشعىلعاورتفا(كلذىلعمهقافتادعبمث؛القعباقعلاو

ماهسفنوىرخالارفكتةدحاولك

؛مهردقىلامهلاعفأ'دانتنساب:'نولئاقلاةيلصاولامهنم:ىلوالا٠

ةئطختبو«نيتلزنملانيبةلزنملابو«ىلاعتهللاىلارشلاةفاضا'عانتمابو

ءانمؤمالنامثعنوكينأزيوجتبو«هيلتاقونامثعنم«نيقيرفلادحأ
العنأياومكحو6هولتاقموىلعاذكو6رانلافدلخينأوَاراكالو

/مهتداهشليتمل0هلقىأاعاودهشول.لمجلاةعقودعب.ريمزلاوةحلطو

املو.هيفاوقفاواملءكيهذمتنقتأناتنأنطفتو«؛نييغالتللاةداهنشك

٠اوفلاخ

؛رماميقةيلصاولالثممه؛دينتعنبورمععابتأةيرمعلا:ةيناثلا|ٍْْ

.+ىلعونامثعةيضقىفنيقيرفلاقيسفتىفاوممعمهناالا

خيش©فالعلانادمحنبليذهلاوبأباحصأ:ةيليذهلا:ةثلاثلا

ايأءاطعنبلصاونعو«ليوطلادلاخنبنامثُعنعذخأ«ةلزتمملا
:اولاقو«ةيمهجلالوقنمبيرقوهو«ىلاعتهللاتارودقمءانفب:اولاق

تناكولذا؛هناحبسهللةقولخم«ةيرورخةنجلالهآتاكرحنا

:نيدلاخاالهأناو«ةرخالاىففيلكتالو«نيفلكماوذاكل«مهلةقولخم
كلذَّقعمتجيو4نوكسو6مئادكوعىلانوريصبو«مهتاكرحعطقنت

بتكىرأامناو«رانلالهالمالآلاوءةنجلالهألتاذللا«نوكسلا



تس"1.ءم

؛اهللوأالثداوحنيبقرفالهنا+مئاعلاثودحىفمزتلاةنال؛اذه

نأو«ةرخالاسمهجو©«ىلوالاىردقهنا.+ليقو+اهلرخآالثداوحو

«لحمىفالةثداحمجدنعاهناف«هتداراىوس؛هتاذريغهالاتافص

وهو:لحمىفهضعبو««نك»:هلوقوهو«لحمىفالهمالكضعبو

موقتالةجحلانأو«دارملاريغهتدارانأبوامهوحنو+ىهنلاو؛رمالا

هنالو؛ةنجلالهأنمرثكأوأدحاومهيفو«نيرشغربخبالا«باغنميف
٠نوموصعممهو(هللاءايلوأنمضرالاولخت١ا

مهو؛ماظنلارايسنمميهارياباحصأ6ةيماظنلا:ةعبارلا

؛ةلزتمملامالكيمهمالكطاخوةفسالفلابتكعلاط؛ةلزتعملانياطيشنم

4هيفمودحالصالامايندلاقفهدادعبلعفينأىلاعهللا.ردقمنل:أولاق

نعههيزنتةياغو«باقعوأباوثنمصقنيوأ«ةرخالاىفديزينأالو
نمرفننمككلذىفمهفا[هيلعهتردقاب_._-بمالانوكيالحكابقلا

؛هملعقفوىلعةقلاخهنأ«هاعفلاديرمهنوكو+بازيملاىلارزطملا

؛ندعملاو+«حورلاوه:ناسنالانأآو«هبيرمأهنأ«دبعلالعفلاديرمو

مسجحورلا:لاقف؛مهنمنييعيبطلاىلالامو«ةفسالفلانماذهذخأ

؛نبللاىفنهدلاو«درولاىفدرولاءامنأيرسندبلاىفزاسن«"فيطا
َضارعالانمفلامرهوجلاو4ماسجأ:ضارغالا:ناوبمسمسلاو

لرصح:ىهو؛ةيهاملامامتىفرفكلا:لثمناميالاو«لهجلالثم:ملعلاو

هللانآوءىجراخرهاب+امهنيبزايتمالاو(ةاقاعلاةردقلاىفةروصلا

نأو«روهظلاونودكلا:وهامنارخأتلاومدقتلاو ٌةعفددولخلاقلخ

بيغعلابرابخالاو«فرصلاب:زاجعالاامتآ«زجعمبسبلنآرقلامن
©ةجحبسيلسايقلاو؛عامجالاو«بذكلالمتحي:رتاوتلاو؛رمامك



ل++

امنيفةماظنلا:!وّقعفاواىراوسالاباحصأ:ةيراوسألا:؛ةسماخلا

رداق:ديعلاو6ملعوأ6همدعبريخأمىلعردقباهلانأاودازو6رم

ام٠نيدضللةحلاصهتردقنآو«هيلع

نأ:اولاق«ىفاكسالارفعجىبأباحصأ:ةيفاكسالا:ةسداسلا

هنأف«نيذاجملاونايبصلاْملظفالخبَّنءالقعلاملظىلعردقيالهللا

0.هيلعردقي

؛بيزخنبريسمنبرفعجنبرفعجباحصأ::ةيرفعجلا:ةعباسلا
؛ةقدانزلانمرشوهنمةمالاقاسفىفنأاودازو«ةيفاكسالا.قفاو

:..وهدحأا٠رثتعملانأل.(أطخبراشلا.دخىلععامجالاو.سوجملاو

ًّامالسالأنععلخنمةبحلاقراسووصنلا

؛دلوتلابلوقعلل؛ثدحملادمتعملانبرشبعابتأ؛ةيربثبلا:ةنماثلا
تناكاذاامكريغلا.لعفنم؛مسجلا2ةدلوتمعقتضارعالا:ولاق

هللانأو+ةينبلاةمالسةعاطتسالاوةردقلانأو«هلعفنم.اهبابسأ

؛هقحىفنسحتسيالو©املاظناكلهبذعولو«لفطلابيذعتىلعرداق

+رهاظضقانتهيفو+ايصاعالقاعالابلفطلاناكلهبذعول:لاقيف

وهو6رادزملاحيبصنبىسيعىسوموبأوه٠:ةيرادزملا:ةعساتلا

رداقهللانا:لاق؛ةلزتعملابهارىمسىتحدهزتو؛رشيذيمأت

نعانبرىلاعتاملظابذاكاهلإناكا«لعفولو+ملظيوبذكينأىلع
نورداقسانلانأو(ةرشابمدلوتنيلعافنملعفمقينأزوجيو«؛كلذ

رفكي"دنوماَظَنْلاهلاقامك«ةغالبوامظنهنمنسحأو«نآرقلالثمىلع



تت؟*6ه0تت

نماذكو«:ثرويالوثريال«رفاكناطلنسلا.نسيالمو'«تهمدقبلئاقلا

7:*ةيؤرلابولاعفالاقلخبلاق

ردقلاىفعلابملا؛ىطوبلارمعنبمشاهوهو:ةيماشملا:رشاعلا

؛هناحبسهللاليكومساقلطيال:اولاق؛ةلزنعملارئاسةغاابمنمرثكأ

لدتالضارعالانأو«ظيفحلاىنعمبهنأاوملعيملو«الكومهئاعدتسال

6مارحولالحىلعنآرقأاْقهلليلدالهنأو6هلوسرىلعالوًهللاىلع

6لتشيملورصاحبمنامثعنأو4فالتخالعمدفعتاةمامال١نأو

ةي_-صعماهلوأفاهطورشباهحتتفادقواهرخآىفةالصدسفأنمناو

40._+اهنعىهنم

؛ملعلامايقاوزوج«ىحلاصلاعابتأ:ةحلاصلا:ىشعةيداحلا

٠ضارعالانعرهوجلاولخو«تيملاباهوحنو«ةرادالاو؛ةردقلاو

؛حيسملا:وهاثداحو؛هللاوه«اميدقنيهلاملاعللنأ:اولاق«ةيماظنلا

هلوقنمدارملاوهو؛ةرخالاىفسانلابساحيىذلاوعحيسملانأو

وهو؛مامعلانملظىفىتأيىذلاوهو؛ةيآلا«كلملاوكّبرءاجو»
هلوقبو«هتروصىلعمدآقلخهللانأ»مالسلاهيلعهلوقبىنعملا

عردهنآل«حيسملاىمسيوثيد-حلا6(«همدقرابجلاعضيىتح»

ءنوكرشمءالؤهو:ىدمالالاق+اهثادحأو|ماسجألا

لوقب:اولاق«ىبدحلالضفعابتأ:ةيبدحلا:ةرشعةثلاثلا
٠ليوططيلختنمفلكمناويحلكنآو«خسانتلااودازو«ةيطئاحلا“



_+“ب

:اولاق+ىملسلا.دابعنبرمعم؛باحصأ:ةيرمعملا:ةرشعةعبارلا٠
اهئانفوماسجالاثودحنأبجعلانمو؛ماسجالاريغقلخيملهللانا

روهشملاوهو؟ماسجالالعفنماهنألوقيفيكف؛ضارعالانمهدنع

ىلاهبهمايقو«ىنعملابئناعملافصواضيأزرجذا+ىناعملابحاصب

مد-قتلاىلعلديهنال؛مدقألبفصويالهللانا:اولاقو«ةياهنريغ

؛اداحتالاهمازلتسال«هسفنبملعيالهنأو؛نامعزبسيلهللاو«ىنامزلا

*ةدارالاريغهللعفالناسنالانآو

ىريمنتلاسرالانبةمامثعانبتأ:ةيمامثلا:ةرشعةسماخلا

لعافىلااهدانتسانكميالذا«اهللعافالةدلوتملالاعفالا:اولاق

ىلاامهسىمراذااميف؛تيملاىلالعفلادانساهمازلتسال؛ببسلا

رودصهمازلتسال+ىلاعتهنلاىلاالو«ةيئاةلوصوليقثاموصخش

اعرشلالبقةبجاواهنأو؛رظنلانمةدلوتمةفرعملاْنأو«هنعحيبقلا

ال؛ابارتنوريصيةقدانزلاو«سوجملاو«دوهيلاو؛ىراصنلانأو

ماميالنمنأو؛لافطالاو«مئاهبلااذكومارانالو؛ةنجنولخدي

اودارآمهنأك:ديتتتلالاق«هعبطبهللالعفملاعلاوهقلاخزافكلا"نم

ةمامثناكناو«ملاعلامدقمزليو؛باجيالانمةفسالفلاهلوقياماه

٠ٍْةلزنمةدنعهلونومأملانامزىق"

رمعىبأنبنسحلاىبأباحصأ:ةيطايخلا3ةرشع"ةسداسلا2

مودعملاةيمستو؛دابعلاىلالاعفالاداناىأمرذدقلاب:اوااق؛طايخلا

تاوذلاىأ«اضرعوارهوجو«مدعلالاحىفاررقتم«اتباثائيش

:دازانأو+مدعلالاحجالاكفصبةفصتم+ةتيالكتامونملا



مكالب

؛.قلخلاهسفنلاعفأىفىهو«هراكالوهركمريغارداقهنوكىلاعتهللا

ض+اهبرمالاهدايعلاعفأىو«اهقااخهنوكىأ

وهو+ظحاجلارحبنبريعباحصأ:ةيظحاجلا:ةرشعةعباسلا

؛ةعاربلاىفةياهنو؛ةغالبلايفةياغوهو«مالكلابةفسلفلاجزمنمم

هتداراامن!«انمدحاوااىفةداراالو«ةرورضاهلكفراعملا:اولاق

مئابطتاذماسجالانأو«هيلاليملاريغلالعفبو«وهسلامدعهلعفب

مادعنامنتهيو«نويعئابطلاهلوقيامكةصوصخمراثآاهلةفلتخم

ىفليقامك؛اهلاحبةيقابرهاوجلاو«ضارعالالدبتتامناو«رهوجلا
؛اهلهأاهسفنىلابذجيهنأىنعمي؛اهلهأاهيلا.بذجترانلاو«ىلورهلا

مهلخديهللاناالو؛ابقع«اهيفنودلخيالواهعبطىلانوريصيمهنأو

*ةأرماةراتو«الجرةراتبلقنيدسجنآرقلاو«اهيف

ناك(ىنبعكلادمحممساقلاىبأ«عابتأ:ةيبعكلا:ةرشعةنماثلا

6عقاوهئاحبسبرلالعف:اولاق«طئاخلانمذماأتودادعبةلزتعم

لاعفالو+اهلقلاخهنأديرأ«هلاعفالديرمهنا:لبقاذاف«هتداراريغب

ب.*اهبمآهنأديرأ هريغ

باهولادبعنبدمحمىلعىبأ«باحصأ:ةيثابجلا:ةرشعةعساتلا
؛ةثداحهناحبسبرلاةدارا:اولاق؛ةرصبلاةلزنعمنموهو«ىئابجلا

دبعلاو؛ىريالهنأو؛مسجىفهقلخيمالكبملكتمهنو؛لحمفال

تامنارانلاىفدلاخوهو«رفاكالونمؤمال؛ةريبكلابحاصو«قااخ
؛فلكنملقع.لامكاهللاىلعبجيو«[ءايلواللتاماركالو<ةبوتالبا

كاذىفهكراشو؛نوموصعمءايبنالاو؛فيلكتلابابسأهلبهينأو



تااءان

؛ةفضالبملاعهللانأب:ىئابجلادرفقنامث؛مشاهوبأهنيا

4-فآالىحهنأهانعم«ازيضباعيمسةثوكو«ةيملاعلابجوتةلاحالو

؛هب :َلٍِ.*وضعللماليالازوجيو

نعدرفنا©مالسلادبعنبماشهعابتأ:ةيمشهلا:نيرشعةممتملا
قراخهنوكعم«ةيصعمالب؛باقعلاو«مذلاقاقحتساناكهءابهنبا

عمةريبكنعةبوتالهنأبو«ا!ضيأةمكحلااذكوكلذىف:عامجالل

الو؛ةردقلامدععمةبوتالو؛هحبقبملعلاو«اهريغىلعرارصالا

ة-مولعماللاوحأهللو«ليصفتلاىلعنيمولعمبدحاومنعقلعتي

٠+ضقانتهيفو؛ةثيدحالوةميدقالو«ةلوهجمالو:

ةقرفنورشعونانذامهوةعيسشلاةقرف

ء؛ةقرف.نورشعوناتنثامهو:ةعيشلارابكلانم:ةيناثلاةقرفلا

امأ؛ةيماماو؛ةيديزو ةالغقرفثالثمهلزصأ؛اضعبمهضعبرفكي
ساام٠ةقرفةّرشعنامثف:ةالغلا

ىبأنبىلعل5لاق؛«ايسنبهللادبع«عابتأ:ةيئابسلاىلوالا

ناكو+ملسأفايدوهيناكليقو«ىلعهافنف«اقحهنالاتنك؛بلاط

؛ىلعىفلاقاملثم«ىسومىفو©نوذنبمشويىف:لوقيةيوهيلاىف

؛ةالغلا“فاَنَصأتيعشتهنمو+ىلعةماماب:لوقلارهظأنملوأوهو

روصت؛اناطيشمجامنبنمحرلادبعلتقامناو«تميملايلعنا:.لاق
هنأو«هكحض"قزبلاوهتوصدعرلاوباحسلاىفناكدقو؛ىلعةروصن
كيلعدعرلاعامسدنعنولوقيمنو«الدعاهذاميوضرالاىلا.لزنيس

احلا٠نينمؤملاريمآانمالسلا'



-١١

كرتب«ةباحصلاريفكتب:لاق«لماكلاىبأعابتأ:ةيلماكلا:ةيناثلا

دنعحاورالاىفخسانتلابقحلابلطكرتبو«ىلعريفكتبو«ىلعةعيابم

تناكامدعب«ةوبنصخشىفريصتدقو؛خستنتةمامالانأو«توملا

٠ةمامارخآقف

ةروصىلعهللا؛ىميمتلاناعمسنبناني:لاق:ةينانبلا:ةثلاثلا

دمحمهنبامث©ىلعىفتلحهللاحورو«ههجوالا+كلهيو+ناسنل
٠نانبىفمث«مشاهىبأهنباىفمثةيفنحملانب

ىلعمسجهللا؛ىلجعلاديعسنبةريغم:لاق:ةيرغملا:ةعبارلا

الو؛ةمكحلا؛عبنمهبلقو«روننمجاتهسأرىلع«روننملجرةروص

؛هسأرىلاجاتعقوفراطف«مظعالامسالابملكتقلخلاقاخينأدارأ

لامعأهفكىلعبتكمث«ةيالا«ىلعالاكبرمساحبس»هلوقكلذو

امهدحأ+نارحبةقرعنمراصفقرعف«ىصاعملانمبضغف«دابعلا
؛هملظهيفرصبأفرحبلاىفعلطامث«رتيتتولحرخالاو«ملظمحلم

؛كيرشللايفنىقابلاىنفاوءرمقلاوسمشلاهلعجف«هتماضعبعزتناف

؛رينلانم:نونمؤملاو«ملظملانم:رافكلاف؛نيرحبلانمقلخلاقلخمث
ىلعمعنمىهو:ةنامالاضرعو«لالخىفسانلاو«ادمحملسرأمث

؛اهنلمحبنأنيبأف«لابجلاوضرالاوتاومسلاىلعةنامالانم

نأطرشب؛رمعرمأباهلمحركبوبأ:وهوناسنالااهلمحونقفشأو

ءامهيفتلزن«ةيالا«ناطيشلالثمك»هلوقو؛هلهدعبةفالخلالعجي

نسحلانبىلعنبدمحمنبايركز:وهرظتنملامامالا:نولوقيءالؤهف

(؟جنيدلاملاعم-12م)



ب١٠١7

الو«جورخلابرمؤينأىلا؛رجاخلبجىفميقمىح:وهو«؛ىلعنبا
راظتناي؛لئاقووه«هراظتنابلئاقنيب«هباحصأفلتخا«ةريغملالتق

*ةريغملالوقيناكامك«ءايركز

رفعجنبهللادبعنبةيواعمنبهللادبعلاق:ةيحانجلا:ةسماخلا

ىفمث؛مدآىفهللاحورناكو؛خسانتتحاورالا«نيحانجلاىذ

ىلامث؛ةثالثلاهدالوآوىلعىلاتهتناىتح«ةمكالاو«ءايبنالا

؛ناهبصأبلبجبميقمىحهللادبع؟ةيحانجلا:تلاقو«اذههللادبع

كلذملعيامك«تامرحملااولحتساو؛ةمايقلااريركنآو+رمامكجرخيسو

٠بوقعيىبأمامالللدعلاىلعفوقولاب

ىلاهسفنازع«ىلجعلاروصنمىبأعابتأ:ةيروصنملا:ةسداسلا

؛هسفنلةمامالاىعدا«هدرطوهنمًاربتاملفٌءرقابلادمحمرفعجىبأ

؛روصنمىبأىلامث«نيسحلانبىلعدمحمتراصةمامالا:لاق

ىنباي:لاقو؛هديبهسأرهلإ!حسمو6ءامسلاىلاجرغهنأاومعزو

هلوقىفروكذملافسكلاوهو؛ضرالاىلاهلزنأمث«ىنعملبف.بهذا

هئاعدالبقناكوةيالا««اطقاسءامسلانمافسكاوريناو»ىلاعت

لجر:ةنجلاو«عطقنتاللسرلا:اولاقو«ىلعوه:لوقيهسفنلةمامالا

دضوهو«هضغببانرمألجر:رانلاو+مامالاوهو«هتالاومبانرمأ

انرمألجرءانبأ:ضئارفلاو«رمعو«ركبىبأكهم_صخو(مامالا

٠مهتاداعمبانرمأ"لجنرءانبأ:تامرحملاو«مهتالاومب

رفعجىلاهسفنىزع«ىدسألاباطخلاىبأ«عابتأ:ةعباسلا

ىعدا«هنملزتعااملف«هنمأربت«هقحيفهولغهنمملعاملف«قداصلا



ل١١7

ءايبينالاضرفف«ىبنباطخلاويأو«ءايبنأةمكالا:اوااق«هسفنلرمالا

ءهللاءايبنأنانسحلاو«ةهلاةمكالانأاودازو«مهتعاطسانلاىلع

ءالؤهىلعىلعنمو«هنملضفأباطخلاوبأو«هللاقداصلارفعجو
٠مهفيلاخمىلعمهيقفاومل؛روزلاةداهشنولحتسي

6هةنودد'عباوناكامك«تاطخلاىبألتقدعبرمعممهنمةعامجدنعف

تامرحملااوحايتساو6ىتفتاايندلاو6اهمالاراثلاو6ايندلاميعتةنجلاو

لتقدعبمامالاليقو«هيلاىحوينمؤملكنأو؛ضقئارفلاكرتو

باحصأقف:اولاق4مهنمةعامجكلذىلاراصىنعأ6غيزيباطخلاىمأ

اذالب«نوتوميالمهو«ليئاكيمو«؛ليكاربجنمريخوهنم(غيزي

؛ىلجعلانانبنبرمعهدعبوه:ليقو؛توكلملاىلانوعفريةياهنلااوغلب

.٠نوتوميمهنأنولوقيمهناالا

.بارغلاببارغلادشىلعبدمحم:اولاق:ةيبارغلا:ةنماشلا

؛دمحمىلاىلعنمظلغف«ىلعىلاليربجهللاثعبف«بايذلاببابذلاو

٠ليربج:نونعي؛شيرلابحاصنونلعيف

وهايلعنال؛ادمحماومذمهنال:كلذباوبقل:ةيمذلا:ةعساتلا

:مهضعيلاقو6ةسفنىلااعدف4هيلاسانلاأوعدبل6هثعبدقوهلالا

٠فالخةيهلالاماكحالاىفميدقتلاىفمهلو«مهتيهلاب

!ومعز؛نانسحلاو«ةمطاف«مه«نماخشأةسصمخةيهلاب:ليقو

نواوقيالإ4ةيوسلابمهيفةلاححورلانأو4دحاوءىشةسمخلاهذهنأ

.ثينأتلابهفصونايشاحت«ةمطاف



م١٠١-

ملاسناو«مكحلانيانييماشثهلاباحصأ:ةيماشهلا:ةرثاملا

ليوطمكحلانملاقف«اوفلتخامث(دسجوذهللا:اولاق«ىقلاوجلا

لكنمللءاضيبلاةكيبسلاك6|ريداقملاهذهىواستت6قدبمعضيرع

ةسكحبىذلاعضوملاىأ6ةتسحمو6ةحئارومعطونولهلو6بتاج

+بيبطلا

تافصلاهذهتسيلا:اولاق صقنلااهبنوريمهنأك:ديسلالاق

ههفاشمهلو6نكسيو6كرحتيو6لعفيوُدعقيوموقيو6هريغ

عاعشب6ىرنلاثحتامملعيوهو+هيلعلديملاهالولو4ماسجالاب

6امهنيبتوافتالب4شرعللاسامم6ةسفنرابشأبةعبسهتلأو6هنمليسب

؛ضارعالاو+هريغىهالو«هنيعىهال«ةكرحهتداراو؛لضافتو

٠ءايبنالانودنوموحعمهمثالاو«ىرابلاىلعلدتالو

هلامحراوجلانمهلو6ناسناةروصىلعوهو:ملاسنمالاقو

لغسشالاو«فوجمىلعالاهفصنو«ءادوسةرفوهلو؛نيجرفلاريغ

٠امدوامحلسيلهنأالا«تمصم

:اولاق4نيعانمةرارز6عابتأ:ةيرارزلا:ةرثشعةيداحلا

ءارداقالو«املاعالوايحال«اهثودحلبقوهو«تافصلاثودحي

.كلذريغىلا6اريصمالو6اعيمسالو6أديرمالو

2ىمقلانمحرلاديعنبستئوبعابتأ:ةيسنوملا:ةرشعةيناثلا

(ىسنوان:هللاقي«مهنملجرعابتأةيسنوانلا«ةمغعلافشكىو

7شرعلاىلعىلاعتهللا:اولاق«كلذاهللاقيةيرقىلاأوستنلب:ليقو



ل١٠١-

هلمحتىسركلاك«مهلالومحمهنوكعم(مهنمىوقأوهو؛ةككالملاهلمحت

٠اهنمىوقأوهو«هالجر

:بقلملا«نامعنلانبدمحموهو:ةيناطيشلا:ةرشعةتلاثلا

هنأ:لاق«ةمغلافشكىفامك«ةينامعنلا:اهللاقبو«قاطلاناطيشب

ملعيامناو«ناسناةروصىلعوهكلذعمو(ىنامسجريغرونىلاعت

.اهنوكدعبءايشالا

دمحمل«ىلعدعيةمامالا:اولاق:ةيمارزلا:ةرشعةمبارلا

ِهدالوأوُسابعنمهللاديعنبىلعنمهللاديعهنبالمك6ةيفنحلانم

6مراحملااولحتساو6لتقيملهنأو6ماسمىبأقفهللالحمث6روصنملاىلا

٠ةيهلالاىعدانممهنمو

ىلاايتدلاقلخضوفىلاعتهللا:اولاق:ةضوفملا:ةرشعةسماخلا

٠ىلعىلا:لبقو«هقلخنأدعب(اهيفامياهلقالخلاوهف«دمحم

٠ىلاعتهللاىلعءدبلااوزوج:ةيكادبلا:ةرشعةسداسلا

ىفىلاعتهللالح:اولاق«ةيقاحسالاوةيرصنلا:ةرشعةعباسلا

؛زيحلابناجىفاما«ركنيالاممىنامسجلاىفىتاحورلاروهظنأو«ىلع

ىفناطيشلاروهظكفرشلابناجىفامآو«رشبلاةروصبليربجروهظكف
+ناسنالاةروص

ةينطابلاب«بالاةعبسباوبقلو:ةيليعامسالا:ةرشعةئماثلا

؛نطابورهاظنآرقلل:اولاقمهناف«هرهاظنودباتكلانطابب:مهلوقل



ىلانطابمااةيسنو«ةعغللانممولعملاهرهاظال«هنطامهنمدارملاو

ىف؛ةقشملاببذعمهرهاظبكسمتملاو؛ةرشقلاىلابللاةيسنك«رهاظلا

ىلاعتهلوقمأوذخأبهرهاظيبلمعلاكرتىلادرمهنطابوباستكالا

٠«باذعلاهلبقنمهرهاظوةمحرلاهيفهنطاببابهل»

نأل:ةطمارقلابو«ةيحانجلاو«ةيروصنملانمموذخألوقلااذهو

مهتحابال:ةيمرحلابو«طساوىرقىدحا:ىهو«طمرقنادمحمهلوأ

6عئارشلاباقطنلاهنآ«اومعزمهنال«ةيقيسلاو«مراحملاو«تامرحملا

دمحمو+(دمعحمو6ىسعو+ىسومو؛ميهارباوحونو6مدآ:ةعيس

؛هتعيرشنومميتي6ةمئأةعبسمهنمنينثالكنيبو؛مهعباسىدهملا

نعىدؤيمامأ«ىدتهبمهبو؛ىدتقيمهبةعبسنمرصعلكىفدبالو
٠ةجحلانمملعلاصميصموذو«مامالانعىدؤتهجحو«هللا

عفريمهعبأروهو6ربكأعادفمةاعدلامهو:باوبأةثالثهذهف

؛رهاظلالهأنمنيلاطبااىلعدوهعلاذخأيهنودعادو«نينمؤملاتاجرد

6مهسماخوهوملعلاو6ةفرعملابايمهلحتفيو6مامألاةمذقفمهلخديف

ىفلب«ةوعدلاىفهلنذؤيملنكلو:نيدلاىفهتجردتعفتراد3بلكمو

٠١10مهسداسوهو

ءدوهعلابنقتأونمأو؛هيلعذخأىذلاوهو«ىعادلاعيتينمؤمو

.مهعباسوهوةيرحو6مامالاهمذقفلخدو

مايأو6راحبلاونيضرالاوتاورمسلاكهانركذ_ىذناكلذ:أولاقف



©١٠١7

اهنملك«رمامكارمأتاربدملا:ىهوةرايسلابكاوكلاو«عوبسالا

جورخلاىفصرحلا+كبابمهنمةفئاطعابتال«ةيكبابلاب:لوقيوةعبس
نيفلاخمامهتيمستلو«كبابمايآىفةرمحلامهسلا:ةرمحملابو«ناجيبرذأب

٠ارمحنيملسملانممهل

وهو6قداصلارفعجنبليعامسالةمامالامهتايثال«ةيليعامسالابو

لصأو«ليعامسانبدمحمىلامهمعزبمهباستنال:ليقو؛هكانبأربكأ
اومار؛سوجملانمةفئاطمهو:ةيرابكلانال«مئارشلالاطبامهتوعد

دعاوقىلادوعت؛هوجوىلععئارشلاليوأت«مالسأالاةكوشدنع

٠كلملانممهفالسأهيلعناكاماوركذتفاوعمتجامهنأكلذو:مهشالسأ

ىلعمهكاليتساو؛مهتبلغلنيملسملاعفدىلاانلليبسال:اولاقو
؛اندعاوقىلادوعيامىلا«مهعئارشليوأتبمهللاتحنانكل«كلما

بارط_ضاو«مهفالتخابجويكلذناش«مهنمءافعضلاهبجردتسنو

نوميمنبهللادبع:ليقو«طمرقنبنادمحكلذىفمهسأرو:مهتملك
٠بتارمةوعدلافميلو«حادقلا

؟المأ؟ةرعدلللباقوه.لهأ+وعدملالاحسرفتوهو:قزرلا

؛اهلالباقسيلنميفةوعدلاىأ«ةجبسلاىفرذبلاءاقلااوعنمكلذلو

ملكتموأ«هيقفهيفعضومىفىأ.«جارسهيفتيبىفملكتلااوعنمو

نم+هعبطوهاوهبليميامىلا«نيوعدملانملكةلامتسابنمينأتلامث

؛هضيقنهلحبقو؛هنيعىفهنيزوهزلاىلاليميناكناف«ةعالخو«وهز

هللصحيىتح؛ايضيقنحبقو.اهئيز«ةعالخلاىلاليمُيناكناو

نملسغلاو؛اهتالصنود؛اهموصضئاحلاءاضقبجويملو«سنالا



١٠١"

«فلتخمسمخلاتاولصلافتاعكرلاددعناكاملو4لوملانودىنملا

اووطو«ءاسشالاهذهىفاوككشامئاو«ةيرقيعلارومالانمكلذريغىلا

٠اهيفمهتعجارمبمهيولققلعتتل؛اهنعباوبلا

أولوقينأب(هنمقاثبملاأوذخأ:لوالا:نارمأوهو:طيرلامث

هلوقبكلذىلعنولدتسيو«دوهعلاو؛قيثاوملاذخأبهللاةنسترجدق

ءاقاثيمدحألكنمنوذخأيمث«مهقاثيمنييبنلانمانذخأاذاو»ىلاعت

٠ارسمهلىشفيالنأوهو«هداقتعابجي

ىتلارومالانمهيلعلكشأاملحىف«مامالاىلعهتلاوح:ىناثلا

ىقرتبىتح«هاوسدحأاهلحىلعردقيالىذلاملاعلاناف«هيلعاهاقلأ

٠مامالاىلاىهتنيو هتجردنع

ىتح6(مهلايندلاونيدلارياكأةقفاومىوعدوهو:سيلدتلامث

اهلبقيتامدقمدهمتبوهوسينأتلامث(هيلاهاعدامىلاهليمدادزي

ملخلامث؛لطابلانمهيلاهوعديامىلااقباسنوكيو«وعدملااهملسيو
ىفهلاوذخأ«كلذىلاوعدملالاحلآاذاف«ةينيدلاتادقتعالانع

٠تاذلاىلالاجعتسالانعثحبلاوةحابالا

؛مامالاةالاومنع:ةرابعءوضولاومهلوقك«عكئارشلاليواتو

.ةجحلاوهىذلا«مامالاةييغدنعنوذألانمذخالا:وهمميتلاو

ىلاعتهلوقليلدب؛لوسرلاوهىذلا«قطانلانعةرابع:ةالصلاو

*ركنملاوءاشحفلانعىهنتةالصلانأ1



م7١١

الهأسيلنمىلا6مهرارسأنمءىشءاشفأانعةرابع:مالتحالاو

٠هنمدصقريغل«اهل

٠دهعلاديدجت:لسغناو

٠نيدلانمهيلعمهامةفرعمبةيكزت:ةاكزلاو

٠ىلع:ةورملاو؛ىبنلاوه:افصلاو«ىلع:بابلاوىبنلا:ةبعكلاو

.سانكتسالاوه:تاقمملاو

٠وعدملاةباجا:ةيبلتلاو

٠ةعبسلاةمكالاةالاوماعيستيبلام:فاوطلاو

٠فيلكتلانعنادمالاةحار:ةنجلاو

مهتافارخنمكلذريغىلا«فيلاكتلاةلوازمباهتقشم:رانلاو

.مهتالضمو

؛لهاجالو؛ملاعالو«مودعمالودوجومالهللانأ:مهبهذمنمو
ىقيقحلاتايئالانأكلذو(تافصلاعيمجقفكو6ٌزجاعالو/رداقالو

؛قلطملاىفنلاو«هيبشت:وهو«تادوجوملانيبوهنيبةكراشملاىشتقي

ءتافصلاهذهبجاووهلب؛ليطعتوهو(؛تامودعمللهتكراشمىشتقي

٠تاداضتملاباو

عدبأىلاعتهنأ:اولاقف؛ةفسالفلامالكبمهمالكاوُطلخامبرو



اذه

تقاتشاف؛ةماتتسيلىهىتلا:سفنلاهطسوتيو«مماتلالقعلارمالاب
؛ناصقننمةكرحلاىلاتجاتحاف«هنمةضيفتسم«ماتلالقعلاىلا

؛ةيكلفلامارجالاتثدحف«اهتلآبالاةكرحلامتتملو«لامكلاىلا

عئابطلااهط_سوتبتثدصحف«سفنلاريبدتب«ةيرودةكرحتكرحتو
٠ةيوضعلاةطيسملا

عاونأو«تابنلاو«ندعملانم.تابكرملاتثدح:طئاسبلاطسوتبو
ةيسدقلاراونالاضيفلهدادعتسال«ناسنالا:اهلضفأو«تاناويحلا
ىلعالمتشمىولعلاملاعلاناكثيحو«ىولعلاملاعلابهلاصتالو«هيلع

نأبجو(«تانكاكللاردصمنوكي«ةيلكةصقانسفنو«ىلكلماكلقع

ومهو(ةاجنلاىلاةليسونوكي؛لماكلقعىلفسلاملاعلاىفنوكي
٠قطانلالوسرلا

؛ةاجنلاقرطفيرعتيف«قطانلاىلااهتبسننوكي:ةصقانسفنو
؛تانئاكلاداجياىلاعجرياميف«لوالالقعلاىلاىلوالاسفنلاةبسن
كيرحتبكالفالاكرحتنأامكو«قطانلاىصووهىذلا«مامالا:ىهو

ءىصولاوقطانلاكيرحتب«ةاجنلاىلاسوفنلاكلذك«سفنلاولقعلا

ربظامنيحو«مهؤامدقهيلعناكاماذه«نامزورصعلكىفاذهىلعو

ىدؤتىتلا:ةجحلاهنأىلع؛ةوعدلاددجحابصلادمحمنبنسحلا

"ل٠هنعنامزلاولخزوجيالىذلا«مامالانع

متمهنامث«ملعملاىلاجايتحالاىفموقيالاممالكلصاخو

'ةمدقتملاْبتكلاىفرظنلانعصاوخلاو«مولعلاىفضوخلانعماوعلا
نيكزهتسماولازيملو«اوفسلفتمهنأمث؛مهحئاضفىلعلطيالىك



--١١

ترثكو؛نوسصحلاباونصحتو؛4يعرشلارومالاوةينيدلاسيماونلاب
6تامرحملاةحاباو6فيلاكتلاطاقسااورهظأف6مهنمءوسلاكولممهتكوش

(ىعرشعدارالو«نيدطباضالب«تاوامجعلاتاناوبحلاكاوراصو

٠هعابتأوناطيشلانمهللابذوعن

ثالثف«نيدباعلانيزىلعنبديزىلانويسنملامهو:ةيديزلاامأو

:قرف

رقابلاهامسىذلا+دوراجلاىبأباحصأ«ةيدوراجلا:ىلوألا

٠رحبلانكسيناطيشهنأبهرسفو«ابوحرس

َةيم-دستالافصوىلعىلعةمامالاْقىبنلانمصنلا1:اولاق

ةمامالاو«ىبنلادعبهبءادتقالامهكرتو«هتفلاخمماورفك:ةباحصلاو

؛فيسلابمهنمجرخنمف«امهدالوأىفىروش«نيسحلاونسحلادعب
*رمامكماماوهف؛عاجشملاع:وهو

ىلعنبنيسحلانيهللاديعنيبدمحموهأ6مامألافاوذاتخاو

ءكلذىلامهنمةفئاطبهذف؟روصنملامايايفةنيدملابلتقىذلا

بحاصنيسحلانبىلعنممساقلانبدمحموألتقيملهنأاومعزو

هرادقفةسديحفهيلالمحوّمصتعملامايأ2رسأىذلا4ناعلاطلا

ريمعنبىيحي:وهو4هوماوركنأوهيلاىرخأةفكاطتيهذف«تامىتح

ممتجاو+هسفنىلاسانلااعد«ىلعنبديزرابحأنم؛ةفوكلابحاص
؛ةثلاثةفئاطهيلابهذف؛هللابنيعتسملامايأىفلتقو«ريثكقلخهيلا

٠هلتقاوركنأو



م7+

ةمامالا:اولاق«ريرجنبناميلسباحصأ:ةيناميلسلا:ةيناثلا

حصتو؛نيملسملارايخنمنيئجربدقعنتامناو«قلخلانيباميفىروش

أطخناو«نامامارمعوركبوأو؛لضفالادوجوعم«لوضفملاةماما

6قسفلاةجحردىلاهنملًأاطخهنكلىلعدوجوعم6امهتيبميبلاىفةمالا

٠ةشئاعوريبزلاوةحلطونامثعاورفكو

الاةيتاميلسلاأوقفاو«ىجونلارتيمباحصأ:ةيرتيبلا:ةثلاثلا

٠نامثعىفاوفتوتمهنآ

ء؛نودلقماننامزفمهرثكأو«ةيديزلاقرفهذه:ديسلالاق

؛ةفينحىبأبهذمىلاعورفلاىفو«لازتعالاىلالوصالاىفنوعجريو

٠ةليلقلئاسمىفالا

زجوملاىف؛دامعىبأخيشلالوقىتعمملعتانهاهنمو:تلق

مهنال«ةصاخةيديزلاىلعزومرلانماذهامئاو«ةيديزلاعمهمالكدعب

مهلملعأتسلف«مهبهذمىفةيضابالاةاهاضمو«ةرظانملانوطاعتي

ةيطختمهكرتعم؛ىلوالاب؛ةنامالاىفمهاوقرومأةثالثىفالا«افالخ

لهأكيرشتبمهلوقو؛نامكحلاميكحتىلعلمهزيوجتمث؛ىلاونملكل

نمةفقئاطةلاقمىلع4هماقلامو-يىربهللانأمعزنمم؛ليوأتلا

ىفامك«هذيملتوريمعنبىسيعةفئاطلابدارأو«كيرشتلاىفةيضانالا

٠تالاهجلاحرش

ددجأىننكل«اهيلعفقأملو؛اضيأراكنلاةلاقمىه:انخيشلاق



-١_

نماضنيأماظنلاو6هةيرغصلاةلاقمىهو6ةباتكلادنعهنعصحفلا

٠ةلّتتعملا

اورفكو«ىلعةماماىلعىلجلاصنلاب:اولاقدقف:ةمامالاامأو

اوفلتخاو«قداصلارفعجىلاةمامالااوقاسومهيفاوعقوو«ةباحصلا

6مظاكلاىسومهنمأهنأ6مهيأرهيلعرقتساىذلاو6هدعبهيلعصوصتملاْق

هدعبو(ىقنلاىلعنبدمحمهدعبو(ىضرلا؛ىسومنبىلعدعبو

؛رظتنملامامالاوهو«نسحلانبدمحمهدعبو«ىكزلاىلعنبنسحلا

+«تافالتخارفعجدعبىتلابتارملانملكىفمهلو

؛نامزلامهبىدامتىتح«مهتمئأبهذمىلعالوأةيمامالاتناكو

رهاظنودقتعيةيرايبخاىلاو4ةلزتعمىلا:مهورخأتمبعشتوأوفلتخاف

نورجي؛ةهباشتمىلانومسقنيءالؤهو«ةهباشتملارابخالاهبتدروام
نأنودقتعي:ةيفلسىلاو«اهرهاولخولخ:اهبدارملانأىلع«تاهباشتللا

ء؛ةلاضلاقرفلابهقحتلمىلاوضيوفتلب«هيبشتالبقحاهيدارأام

.ةعيشلاقرفةلمجهدهف

قرفسمخمهوةئجرملاةقرف

نو-جريمهنالكلذباوبقل:ةكجرملارابكلانم:ةثلاثلاةقرفلا
6قرفسمخمهو6كلذريغلليقو6داقتعالاوَةينلا4ىلعلمعلا

ةفرعملاوهناميالا:اولاق«ىريمنلاسنويعابتأ:ةيسنولايلوالا

؛تافصلاهذههيفتعمتجانمف؛بلقلابةبحملاو«هلعوضخلاو؛هللاب

بقاعيالو6ىصماعملاباكتراو6تاعاطلاكرتاهعمرضيالو4نمؤموهف



-؟؟؟-

عوضخلاكرتو؛هرابكتسابرفكامناو؛هللابافراعناكسيلباو«اهيلع
٠ىلاعتهلل

ملعنأ6ىلوالاىلعاودازُبذكملاديبععابتأ:ةيدديمعلا:ةيناثلا

هنأو+«هتافصركاساذكوُىلاعتهتاذريغ4اكيشلزيملهناحيسهللا

*«ناسنالاةروصىلع

ةفرعملاوهناميالا:اوااق«ىفوكلاناسغعابتأ.:ةيناسغعلا:ةثلاثلا

الوديزيوهو6الامجاهلوسرو«هللادنعنمءاجاميو«هلوسروهللاب

؟ىردأالو«جحلاهللاضرفدقلوقينألثم:لامجالاكلذو«صقني

ِهريغوأ؟ةنيدملابىذلاوهأ؟ىردأالو|دمحمهللاثعبوٍإةيعكلانبأ

ناسغو!اهريغمأ!ةاشلاهذهوهأ؟ىردأالو«ريزنخلاهللامرحو

٠نيئجرملانمهدعيو؛ةفينحىبأنعلوقلااذهىكحيناك

ىفهلااعدتدضعلاكديسلالاقناو«مدقتامكمهنموهمعن:تلق

امأأودعدق«تالاقملاباحصأفاذهعمو:ىدمألالاق«روهشمههيزتت

وهناميالا:لاق+ىجرملانابوثباحصأةينابرثلا:ةعبارلا

.لعفينألقعلاىفزوجيالاملكبو«هلوسروهللابزارقالاو«ةفرعملا

سنويو+رمشوبأو«؛ىقشمدلاناليغنبناورمهيفزاجامامأو

جىفعولىلاعتهنأىلعاوقفتامهلكو6ىئاقرلالضفلاو6نارمعنب



ل١-

٠رانلانمنينمؤملاجورخباومزجيملو«هلثموهنملكجرخال«رانلا

؛دابعلاىلالاعفالادانسابمهنيبنمناليغوأناليغنبصتخاو

٠ايشرقمامالانوكينأزاوجو«ردقلابلوقلاو«ءاجرالانيبعمجدقذا

وهناميالا:اولاق«ىنموثلاذاعمباحصأ:ةينموثلا:ةسماخلا

6لوسرلاهبءاجاميرارقالاو6صالخالاو6ةيحملاو6قيدصتلاو6هفرعملا

ةيصعملكو0.ناميأريغالو6انامياةضعمبسيلو6رفكٌكاذضصعبكرتو

هنالىصعو«قسفهنأ«هيفلاقياهيحاصف«رفكاهنأىلععمجيمل

٠ىصاعوقساف

٠بيذكتللزرفكالحتسمةالصلاكرتنمو

٠رفكيملءاضقلاةينباهكرتنمو

«هيبذكتليلدهنالليةمطللالولتقللالرفكهمطلوأايبنلتقنمو

٠ىسيرملارشبو؛ىدتوارلانبالاقهبو؛هضغبو

ىههذهف:دضعلالاق«رفكلاةمالعمنصللدوجسلا:اولاقو

ىنعي6حلامصلاكردثلا6ءاجرالا.ىلاعمجنممهنمو«ةصلاخلاةئجرملا

٠ناليغو«بيبشنبدمحمو؛رمشىبأو«حلاصنبنسحلا

قرفتالثىهوةيراجنلاةقرفلا

نسحلانبدمحمباحصأ«ةيراجنلارابكلانم:ةعبئارلاةقرفلا

؛لعفلاعمةعاطتسالاناو«لاعفالاقلخىفةرعاشالااوقفاو«راجنلا



م1-

ِمالكلاثودحو6تافصلاةدايزىفتقفةلزتعملاو6بستكيفديعلاناو

امك«درفلاصفحو«؛رمعنبرارض«كلذىلعمهقفاوو؛ةيورلاىفنو

*قرفثالثمهو(رم

اذاو2ضرعوهفءىرق|ذإهلدأمالك:اولاقةيثوغربلا:ىلوالا

٠مسجوهفءىشىأىفبتك

وهفهريغوهاملكو«هريغهللامالك:اولاق«ةينارفعزلا:ةيناثلا

"|2:١مرفاكوهفقولخمريغهللامالكلاقنمو6قولخم

قوأخمىلاعتهللامالكنأب+ةينارفعزلاىلعةكردتسملا:ةثلاثما

دفمعنملاعامجاو؛قولخمريغهنأبةدراولاةنسلاانقفاوانكل«اقلطم

ريغهنأىلع4قولخمريبغمهلوقانلمحنأب6هانلوأو6هيفنقفهيلع

لب«تاوصالاوفورحلاهذهنم؛مظنلاو«بيترتلاهذهىلع«قولخم

ءاهنعةياكحهذهو«فورحلاهذهريغىلعقولخموه

.هللاالاهلاالمهلوقىتح«؛ةبذاكاهلكانيفلاخملوق:اولاقو
٠ةكجرملانمةيراجنلانودعيانباحصأو:تنق

0"ةهبشملاوةيربجلاةقرف((

لعفدانساوه:ريجلاو«ةيريجلارابكلانم:ةسماخلاةقرفلا
نيبةطسوتمةيربجلا«تملعامكهجولكنم«هناحبسهللاىلاديعلا

ةصلاخو6ةيضابالاوُُةيرارضلاو6ةيراجئلاو4ةيرعشالاك6ايسكدلل

٠ىذمرتلاناوفصنيبمهجباحصأةيمهجلاكهتبثتال



ل770ا

؛هعوقولبقءىشلاملعيالهللانآو«الصأديعللةردقال:اولاق

6هريغهمفصوبياميهناحيسهللأفصتيالو+«لحمفالثداح6هملعو

لوخددعمناينغي«رانلاو«ةنجلاو«؛ةايحئاوملعلاكهيبشتلاهنممزليذا

درفتامكف«هناحيسهللاىوس«دوجومىفنيالىتح«امهيفامهلهأ

اوقفاوو«مالكلاقاخو«ةيورلاىفنىفانوقفاوو«ءاقبلابدرفتيمدقلاب

دورولبق«لقعلابةفرعملاباجياىفاتياحضأضعبو(اضيأةلزتعملا

٠.ةيجرملنمهذهاضيآدعشنحنوَعرشلإ

دشوهقلخيهللااوهيشنيذلا4ةهبشملارابكلا:ةسداسلاةقرفلا

٠هيبشتلاقرطىفاوفلتخاناو+ةدحاوةقرثمهودع
لاقتنالأو6ةكرحلاو6ميسجتلابهلئاقلاهعبشلاةالغههمصممهنمف

*رماممكلذريغعو6لولحلاو

محلنمماسجالاكالمسجهنأم:ةلكافلا«ةيوشحلإةهبسشممهنمو

ةسمالملاهيلعزوجتو«؛حراوجلاوءاضعالاهلو«ءامدلاوموحللاكالمدو

٠مهروزيو؛ايندلاىفهنوروزينيذلانيصلخملل؛ةقناعملاو«ةحفاصملاو

ىنو:آساو؛جرفلاوةيحللانعىنوفعا:لاقهنأمهضعبنعلقنىتح
دمحمهللاديعىبأباحصأ:ةيماركلاةهبشممهنمو؛كلذءاروامع

ىبأهقفهقفلاليق«هيفوءارلآفيفختوفاكلارسكبوهليق+«ماركنب

؛ةددعتمهيبشتلاىفمهلاوقأو؛ماركنبدمحمنيدنيدلاو؛ةفينح

٠هلوقبىلابيو«هبًابعينمىلا«ىهتنتالاينأريغ«ةفلتخم
"<نيدلاملاعم5م(



م١-

هللانأوهو«مهميعزهلاقامىلعانرصتقاف«دضعلالاقكلذلو

هياعزوجيو«ايلعلاةفحصلانم,هلساممولعلاهجونمشرعلاىلع

؟المأشرعلاءالميأىفاوفلتخاو«ةكرحلاو«لوزنلا

اوفلتخاو؛ششرعللرواجملب شرعلاىلعوهسيل:مهضعبلاقو
ظفله4دعقلطأنممهنمو؟هانتمريعبو؟هانتمدعييهترواجمله

نم؟ةهجنموأاهلكتاهجنانمهانتمله:اوفلتخامث؛مسجلا

؟تاهجلاعيمجىفهانتمريغوهلي؟ايهانتمسيلوأ؟طقفتحت

ردقيامناهنأاومعزو«ىلاعتهتاذىفثداوحلالحت:اولاقو

٠هتاذنعةجراخلانود«هيفةناحلاثداوحلاىلع

؛لالدتسالاهنمحصي:ايحهقاخلوأنوكينأهللاىلعبجيو

؛ىحولاىوس(«لوسرلاتاذبنامئاقناتفصةلاسرلاوةوبنلانأو

كلنبحاصو6ةمصعلاو6ةزجعملاىوسوغيلبتلاب6هللامالكىوسو

.لاسراريغنماهبهفاصتابيسب؛لوسرتافصلا

ومهو6لوسرلاريغلاسرازوجيالو6هلاسراهللاىلعبجيو

زوجيو«ىلكسكعالبءلوسرلسرملكف؛لوسرلسرأاذاذنيح

هنوكنعهلزعروصتيالهناف؛لوسرلانودالسرمهنوكنعلسرملالزع

٠هددعتنمدياللم6دحاولوسرةمكحلانمسيلومالوسرا

ىلعةمامانأالا6ةيواعموىلعك6دحأومرصعقفنيمامأأوزوجو

٠هتعاطهثيعرىلعبجينحل4ةيواعمةمامافالخي(«ةنسلاقفوىلع
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ىلاعتلاق؛نيح(رذلانمدجوىذلارارقالاوع:ناميالا:!ولاقو

الاءةيوسلاىلع.لكلاىفقابوهو«ىلباوناقمكيربتسلا»مهل

كلذقفعيمجلاءاوتسالءايبنالانامياكنيقفانملانامياو6نيدثرملا

ةئجرملانمءالؤهلكو«ةدرلادعبالانامياباتسيلناتملكلاو«ناميالا

اوهزنوهئجرملانمأوقرفناومعو6اضيأةرعاشالامهنمو6اندنع

نوةتسيلئاسملانمريثكىفتملعامكمهنال«مهلديحمال«مهنعمهسفنأ

جردكلذىلعو6حيبقتوبيذهتايضعمقفمهللصحناورممهبهادمنم

+٠ةمغعلافشكبحاص

.مهدقتعموهام«انياتكىفهانفلسأامتنقتأناكياعىفخيالمث

؛ميسجتلابنيحرصملاةهبشملاكيلعبهذيالو؛الامجاولوهتداعالىنعمالغ

ىلعالدبنيلئاقلانودنوكرشمهيبشتلاةقيقحىلعهيبشتلابنيحرصملاو
بهذميسيلبهذمللمزاللانافنوقفانمءالؤمناف:هيسشتلاةقيقح

٠حصالاىلع

جراوخلاةقرف

نولئاقلاةمكحملامهبدارملاو:جراوخلارابكلانم:ةعباسلاةترفلا
دنعكلذاولاق«ةورع:اهلاقنملوأنأانفاسأدقو؛هللاالامكحال
ميسقتىضتقمىلعمهو6ميكحتلامهراكنادنع؛ىلعىلعمهجورخ

٠ةقرفنورشعوناتنثادضعلا

نموأيرقنمامامابهذنملكنأب:نواثداقلاةمكحملا:اهلوأ
ملو«هلتقوأ6هلزعبجو6«راجوريغناو6ماماوهفلدعومهريغ

٠ةباحصلاضعبو«نامثعو«ةريبكلابكترماورفكو«مامالابصناوبجوي



سهم

فشكىو«رباجنبمظيهلانباسهيبعابتأ؛ةيسهيبلا:ةيناثلا

.حصاٍلاورظنأو+سهبيىبأاةمغعنا

ءاجاميو«لوسرلابوهللابملعلاو«رارقإلاوه:نامبالا:اولاق

بوبجول؛رفاكوهف؟مارحمأوهلالحأفرعيالاميفعقونمف«هب

٠قحلاملعيىتح«هيلعصحفلا

١مامالاىلاهرمأعفريىتحرفكياللشو

|٠.ةيآلا»معاطىلع

لافطالاو«ابئاغوأارشاح؛ةيعرلارفكمامالارفكاذا:ليقو

٠ارفكواناميامهئابآك

؛لاقامبهبحاصذخاّؤياللالحبارشنمركسلا:مهضعبلاقو

ِمارحبارشنمركسلافالخب6لعفوأ

لاعفالادانساىفةيردقلااوقفاوو«رفكةريبكلاعمركسلا:ليقو

٠مهيلا

رفكاولاق«قرزالانبعفاندشارىبأعابتا:ةقرازالا:ةثلاثلا

ىفهلوقكبجعينمسانلانمو»هنأشىفلزنأىذلاوهو«ميكحتلابىلع
نمو»هيفلزنأىذلاوهو«قحمهلتقىفمجلمنباو««ايندلاةايحلا
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ىضر؛ءاحلارسكبناطحنبنارمعلاقهيفو«هسفنىرشينمسانلا

:امهنعهللا

اميدارآاسمىقتنمةميرضاي

اناوضرىشرعلاىذنمغلبيلالا
هيبمسحأفاممون٠ركذالىنا

انازيمهللادنعةمبربلاوأ

؛مهديليزتباوضقو«مهعمنمو؛ريبزلاو«ةحاطو«نامثعأورفكو

٠نيدلاىفمهلنيقفاوماوناكناولاتقلانعةدعقلااورفكو

دالوألتزو-جيو6لمعلاو6لوقلا3ةيقتلامرحت:اولاقو

روكذمريغوهذا«نصحملاىنازلاىلعمجرالومهكاسنو«نيفلاخملا

ةأرمافذاثقلاناكناهنأىنعمي«ءاسنلاىلعفذقللدحالو6نارقلاقف

لاق+نيروكذمللىهو«نيذلاةفصوهنآرقلاىفروكذملانال«دحيمل

نود«لامجرلانمنينصحملافذقدحاوطقسأوىدمالالاق:ديسلا

ةأرماناكناو«هفذاقدحياللجرناكنانصحملافوذقملاىأ«ءاسنلا

٠اهفذاقدحب

؛مهئابآممرانلاىفنيكرشملالافطأو«رهظأوهو:ديسلالاق

؛رفاكةريبكلابكترمو؛ةوبنلادعبهرفكملعناو«ارفاكناكىبنزوجيو

ضرعتدقوعجاريلف؛كلذنمرثكأ(مهنعةمعلافشكبحاصركذدقو

٠مهريغعملعفامك؛لئاسملاىفمهيلعدرلل
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هيرذاعلامهنم6ىدجنلارماعنبةدجنوني:تادجتلا:هةعبارلا

ممهنمأهجوةدجننأكلذوًّعورفلا2تالاهجلابسانلاأورذعنيذلا

لبقنهوصكنومهئاسسناورسأو+مهولتقف«فيطقلالهالسيبح

اميهورتخأةدجنىلاأوعجراملفاضيأ6اهليقةمينغلانماولكأو«ةمسقلا

(انعسيالهنأملعتملأ:هلاولاقف«متلعفاممكعسي:مهللاقف«اولعف

٠هعماتنممهنمف؛كلذدعبهباحصأفلتخاف«مهتلاهجأمهرذعف

ءامدميرحتو6هلوسروهللاةفرعمامهدحأ6نارمأنيدلا:اولاقو

؛ةلمج؛«لوسسرلاهبءاجامبرارقالاو«مهلنيقفانملاىأ؛نيملسملا

٠لهاجملاهيفرذعيالاذهف

أومسمهنمءالؤهف6روذعمهللهاجلاو؛كاذىوسام:ىناثلاو

٠.ةبيرذع

بجاولالب؛ناميالاىلاسانللةجاحالاهلكتادجنلا:تلاقو

ةيعرلاكاتنأىنعمب؛هبصنمهلزوجيو؛مهنيباميفةيفصتلاةياعرمهيلع
مهمفلاخو«ريفكتلاىفةقرازالااوقفغاوو«اهيلعمهلمحيمامأبالامتثال

ض٠ةيفصتلاماكحأىف

نمهتظفحىذلا«رفصالانمدايزباحصأ4ةيرفصلا:ةسماخلا

ريفكتىفةقرازالانوفلاخيمهو«رافصلانبهللادبععابتأمهنأ«انيتك

؛مجرلاطاقساىفو«نيدلاىفمهلنيقفاوماوناكاذا«لاتقلادنعةدعقلا

أولوقبملو2مهورفكبملمهنافمنيرفاكلالافطأىو.هوطقسيملمهناف

٠راثلاىفمهديلختب



١7ب

ةمجوملاةيصعملا:اولاقو«لعفلانود+لوقلاىفةيقتلااوزوجو

وأ6نأزوأ6قراس4الثمهللاقف6اهيالاهباحصأًومسيال6دحلل

؛ةالصلاكرتك«هتمظعلهيفدحالامو«رفاكهللاقبالو«فذاق

٠ةينالعلارادنوداوزوجو««رفاك:اهبحاصللاقيف«رفك«موصلاو

(هنعهللاىضرضابانمهللاديعباحصأةيضابألا:ةسداسلا

ةعاطتسالابلوقلاةبسنًاطخأو«ىتأيسامضعبب؛داقتعالاىفمهفصوىف

٠روهشمريغوهو؛مهنمقرفلاضعبلالوقنوكينأالا«مهيلالعفلالبق

كرشوهأاوفنتوتر«مهييذعتورافكلادالوأريفكتىفاوفقوتو:لاق

اميفهعابتأفيلكتو«ةزجعمو«ليلدالب«الوسرهثعبزاوجىفو؟المأ

٠.هيلاىحوب

؟المأزئاجكلذنااوددرتىأ:ديسلالاق

٠اعيرأاقرفاوقرتفاو:دضعلالاق

قفىذلاو4مادقلملاىبأنماصفحئبأعابتأ6ةيصقحلا:ىلوالا

حصالرظنأو6ةمعلافكجاتهرأملو«تادقا|ىبأنماانمتكََندعمقف

ةفرعمكرشلاوناميالانيبنأ«ةيضابالاىلعاوداز:لاق«نيلقنلانم

اميرفكوءهللافرعنمف(امينيبةطسوتمةلصخاهئاف«ىلاعتهللا

.كرشمارفاكوهفكلذوحنوأ6رانوأةنجوأ6لوسرنمهاوس

ىراصنلاودوهيلانأبهخيشوبسحلاانبابهذموههنيعباذهوتلق

*رماممملعيامك«نيكرشمريغرافكمهدنع
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ديزينبهألأدبععابتاملعأهللاواهبديريو(ةيدزيلا:ةيناثكلا

دودحلاباحصأ:اولا«ةواسمبنروهشملاراكنلامهو(ىرازغلا

ىلعفوقولابملعيامك«رظنمهنعهلاقايفوكرشبنذلكو«نوكرشم
٠انركذنممهبدارملاناكنا«انيتك

هيضابالااوفلاخ؛ىشايالاثراحلاىبأباحصأ«ةيثئراحلا:ةثلاثلا

لبقةعاطتسالانوكىو؛هللةقولخمدايعلالاعفأهنوكىأ«ردقلاىف

0١+ةعاطتسالاىلاةيسنلابرظنهيفو«لعفلا

نأاومعز:ديسلالاقهللااهبداريال«ةعاطبنولكاقلاةعبارلا

٠ةعاطكلذناك؛هالاهبدصقيملو«هبيرمأاميىتأاذادبعلا

فشكىفو«درجعنبنمحرلادبعباحصأ«ةيدراجعلا:ةعباسلا

اودازهفلاخمث«سهيبىبأباحصأنموهو«ميركلادبعنباةمغلا

لفطلانمةءاربلابوجو«؛مهبهذمفمهوقفاونأدعم+تادحنلاىلع

لافطأوغلباذاهيلاهؤاعدبجيو«غولبلادعبمالسألاىعديىتح

٠قرفرشعمهو:لاق«رانلاىفنيكرشملا

.:اولاق«نارمعنبنوميمباحصأعابتأ؛ةينوميملا:ىلوالا

هللانأبو«لعفلالبقةعاطتسالانأبو؛دبعلاةردقىلالعفلادانساب

نأو«ةلزتعملابهذموهامكىصاعملاديريالو؛رشلانودريخلاديري
تانبو؛نينبلاتانبحاكنزيوجتمهنعىوربو«ةنجلاىفرافكلالافطأ

6ةصقاهنأأاومعز6فسوبيةرؤسراكناو6ةوخالادالوأتانميوتانملا

٠انآرقنوكتنأزوجيالقسفلاةصقنأو
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اميفةيذومملااوغعفاو6كردانبةزمحباحصأِةيزمحلا:ةيناثكلا

.راناْقراثكلالافطأ:اولاقمهنأالاهيلااويهذ

.دأ:هثااثلا الاةينومدملاكمهو6دمحمنمبيعباحصأ6ةييعشل

.ردقلاْق
١ما

+ةيبعشلااوقفاو«مصاعنبامزاحعابتأ«ةيمزاحلا:ةعبارلا

؛هنمةءاربلابنوحرميالو؛ىلعرمأىفنوفقوتيمهنأمهنعىكحيو

٠هريغنمةءاربلابنوحرصيامك

.هنامركجراوخمهو؛ىجراخلا.فاخباحصأ؛ةيفلخلا:ةسماخلا

نأباومكحو+هتاحبسهللاىلاهرشوهريخردقلااوفاضأ؛نامركمو

٠كرشالولمعالبراتلاىفنيكرشملالافطأ

ناتسجسنملجروهو«سيرباحصأمهةيفارطالا:ةسداسلا

ةيطعمهعابتال؛ةيوطعلاةمغلافشكباحصاهامسدقو«بلاغهللاقي

١اميففارطالالهأأروذعمهنأالا4ةزمحتهذمىلعمهو6دوسالانيب

"لثعلاةهجنمموزل”فرعداميلاذامثتايعرشلٍانمهوفرعبمل

٠.دععلانعةرثؤملاةردقلاىفني:اولاقو

فرعنممهدنعنمؤملانأالا؛ةيزمحلاكمهو؛ةيمولملا:ةعباسلا

لعفو؛نمؤماللهاجوهف؛كلذكهفرعيملنمو«هتافصوهئامسأبهللا

٠ىلاعتهللقولخمديعلا
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ىفكت:اولاقمهنأالا«اضيأةيزمحلاكمهو:ةياوهجملا:ةنماثلا

.نمؤمهمفزاعوهفكلذكهملعنمف«هكئامسأضعبيهتقفرعم

تلصلاليقو«تلصلانبنامثععابتا؛ةيتلصلا:ةعساتلا

انيراجتساوملسأنم:اوااقمهنأالاةيدراجعلاكمهو6تماصلانم

؛اولبقيفمالسالاىلااوعديف«اوْغليبىتح؛هلافطأنمانآربتوهانيلوت

٠اوركنيوأ

«رماعنبباعثُباحصأ«ةيبلاعثلاةورامعلاقرفنم:ةرشاعلا

اراكنامهنمرهظيىتح«ارابكوأ«اوناك«اراغصلافطالاةيالوي:اولاق

مهلمكحال(لافطالانأاضيأمهنعلقندقو«غولبلادعبقحلالهأ

اذادييعلانمةاكزلاذخأنوريو«اوكردينأىلا«ةوادعوةيالونم

٠قرفميرأاوقرفتو اورقتفااذااهلمهئاطعاواونعتسا

الا«ةيبااقثلاكمهو(سيقنبسنخأباحصأ«ةيسنخالا:ىلوالا

؛ةلشلالهآنمةيقتلارادىفوهنميفاوفقوتنأبمهنعاوزاتمامهنأ

هرفكوأ«هناميانمهلاحملعنمالا«رقكالوناميابهيلعاومكحيملف

مهنعلقنو«مهلاومأنمةقرسلاو«مهيفلاخمل؛لتقلابلايتغالااومرحو

٠مهموقىكرشمنمتاملسملاجيوزتزوجيهنأ

ةيسنخالااوفلاخ«نمحرلادبعنبدبعمباحصأةيدبعملا:ةيناثلا
٠مفدلاوذخالاىفىأدبعلاةاكزىفةيبلاعتلاو«جيوزتلاىف

ىفنوربجلاب:اولاقةملسنبانابييشباحصأ«ةينابيشلا:ةثلاثلا
٠ةثئداحلاةردقلا
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"كراتنا:اولاق«ىلجعلامرك«باحصأ ةيمركملا:ةعبارلا

علطمهنأهللاملعنمناف؛هنلايهلهجللباهكرتلهنأال+رفاكةالصلا

.مادقالاهنمروصتيآل«هتيصعموهتعاطىلعهيزاجيوهتينالعوهرسىلع

ةالاومو«هلئابهلهجلرفاكاهبكترمناف«ةريبكلكاذكو«ةالصلاكرتىلع

ةافاومدنعهيلانورئاصمهامو«ةبقاعلارابتعابهدابعلهتاداعموهللا

؛اهماودبقوثومريغىهذا+اهيفمهىتلامهلامعأرابتعابال«توملا
ةلاحلاكلتىفانمؤمناكناف«توملاةلاحىلالصونمف+نحناذكف

٠هانيداعارفاكناكناو«هانبلاو

ةدراجعلانالءثحبهيفو؛نورشعجراوخلاقرفاذاف:ديسلالاق
نمبعشتتو«ةرشعةتسريصت+ةقباسلاتسلاىلااهمضن:قرفرشع

امكعومجملاف؛ىرخأقرفةرشعتسلاعم+ةيضابالاو«ةيبلاعثتلا

٠ربتعتالبفهماسقأعمدعيالمسقملانال«ثحبهيفونورشع:لاق
.هذهباهنعىفنتلب«عيرالااهقرفعمةدراجعلاو؛ماسقأةرشعةيبلاعُملا

قرفوةيضابالاقرفتربتعااذااضيأو؛ةرشععستذكنيحقرفلانوكتف
ةعبرالادحأرابتعاو؛نيرشعونيتنثااهلكقرفللاتناك«اعمةبااعكلا

؛دضعللاعبت؛ديسلاهررقاماذه:تلق«ضحممكحت(ىرخألانود

:امهلةدععمنيرشعجراوخلاقرفنوكتنأبجيفهيلعو

ةيحانلاةقرقلا

؛ةرعاشالامهنيذلاةعامجلاو؛ةنسلالهآ:ةيجانلا:ةئماثلا

؛ةقرفنيعبسواثالثعومجملانوكيف«مدقتامعمنيثدحملانمفلسلاو

امأامهياعمزلبف؛نيرشعونينثاو«ةرشععستاهرابتعاىلعامأو

اسكسانلانأ«لوقتفتركذامتمهفاذافصقنلاوأ«اهنعةدايزلا



ل١

!هنأىعدتةقرفلكنأو«قرفلارابتعاهيجوتىفاورثكأدقالوأانلق

مهو6ناتقرفةهيشملارتثتعينأحصكلذكرمألاناكاذاف«ةيجانلا

٠ةيماركلاوةيوشحلا

.ةعيشلاىفنواخادمهف«هتقيقحىلعميسجتلابنولثاقلاامآو

ىه:ةسداسلاو6ةقباسملاةسمخلا6قرفثتسسةيجرملاىفو

؛اهنمصلخلاةيضابالاطاقسابةرشعنامثةمكحملاو«ائمدقامكةيرعشالا

٠ةقرفنوعبسونينثا:عومجملانوكيومدقتامعم

ثالثللةممتملا«ةيجانلاىهىتلا«رابكلانمةنماثلاعطقلاعم

هالاديعىلانويو--سنملا6صلخلاةيضابالاىه6ةقرفنيعبسلاو

6ةيفلخلاو6ةيتسحلاو6ةيديزلاك6مهنمبعشتنميةريبعالو6ضابأنم

ض*مهريغو

قيقحتلادنعرابكلاةينامثلاقرفلاعجرمنأكنعىفخيالهنامث
؛ةعيشلاو«ةلزتعملاو؛ةمكحملاادعامنافالوأ«ةقباسلاةعبرالاىلا

ميضعباهريتعادقو؛اريثكاهنملكنعبعتناوًةكحرملاقفلخاد

انباتكتعبتتاذاتنأو«راصتخالاانضرعو«ةرشعىتنثامهضعبو«اتس

؛ىيحنهيلعىذلا«نيروكذملا صلخلاةيضابالاداقتعا«كيلعىفخيال

-ِ.ىلاعتهللاقيفوتي6ثومنهلعو

٠«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسراهيلعىصوىتلاىه«قرفلاهذهو
ةديبعىمأك؛ةباحصلارثكأتام.مهتقيرطىلعو؛هدعبنمناتفيلخلاو
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ىبأو«دوعسمنباو«رساينبرامعو؛لبجنبذاعمو«حارجلانب

نمحرلادبعو«لالبو«بيهصو؛ىسرافلا«ناملسو«ةفيذحو«رذ
رايخو6ةباحصلا|رابخنممهريغو:ةشئاعو6سابعنياو6فروعنم

هللاديعو6ةزمحىبأو6ةورعو6لالبىبأو6دزنيبرباجك6نيعياتلا

عباتاذكو«مهدادعتلوطينممهريغو«ريهزنبصوقرحو؛ضابأنب

«ريسلاىف«مهيلعفوقولابنوملعينممةقبطلكىفمهريغو«نيعباتنا
؛اهريغو؛ةمالاقارتفاركذىف«ةمغلافشكو«رهاوجلاو«تاقيطلاو

٠.اراصتخاوالامجاةقثحملاةقرفلادافتعاركذدعتنأانيلعسأبالمث

ديحوتلاىهو؛لوصأةعستلبقنمسانلافالتخاءاجامنا:لوقنف

6دعولاو6ىهنلاو6رمألاو6ةوادعلاو6.ةيالولاو6ردقلاو6لدعلاو

؛ءامسالاو؛نيتلزنملانيبةلزتمالنأونيتلزنملانيبةلزنملاو«ديعولاو

.ماكحالاو

«ةفصفالوتاذقءىش.هلثمكسيلهنأب.ىلاعتهللنيدناناف

6ريبدتلاوظفحلايناكملكقفهنأيو«افلطمىربيالهنأبو6لعففالو

ىنعمىلع6اهعموِءايشالاقفهنوكهنأيو6لوقعمريغهءاوتسانآدو

+٠اهنمواهيفناصقنلاوةدايزلاو«اهبملعلا

روجلاهلابسنياللدعهنأيو«وه«هتافصو+ومهءامسأنأبو

ءلعفقفالومكح2

«هللامكحدعيميكحتلاىلعنيركنملانأو«ىهنلا.لهأبيوصتبو



-4٠١

+لعفلاعمةعاطتسالانأبو6اهولمعومويستك|دايعلالاعفأنأبو

7*ابملال ٠لعفلكلديرمو«ءىشلكبميلعو«ءىشلكقلاخهللانأبو

٠هللانماقلطمةردقلانأبيو

؛داعمو«لاومهنآيبوهلعاجهثدحمو(؛هيبحووهمالكأقلاخهنأيو

٠ناريغتتالهتوادعوهتيالونأبو

نيروكذملاةيالوبو«ةفاكنيرفاكناةءاريو؛ةفاكنيملسملاةيالودو

٠ةنجلالهأنممهنأ؛هباتكىف

٠.قوملاصوصخملأةيالوبو6هسكعمو

اهيفةءاربلاالااهليزيالةيالولانآبو«نيفلاخملاةءاربو«هسكعمو

٠.تاذلاب

رمأهللانأبضرفءلاحلالوهجمىففوقولانأبو«سكعلابو

هتيصعمتسيلو؛ناميااهلكهتعاطنآبو«هتيصعمنعىهنو«هتعاطب

نامزلكىفنابجاوركنملانعىهنلاوفورعملابرمالانأبو«ارفكاهلك
٠.اهطورشدوجوعمةبجاوةمامالانأيو«ةقاطلاردقىلع

َهنجلاقفةنجلالهأولخيو6هديعووهذعوقفقداصهللانأبو

٠.ناتمكادامهنأبو6راثلافراثلالهأو

باقعلالهالهباقعو«باوثههبشيالباوثلالهالهباوثنآبو

٠باقعهيبشيالا



مو

فصتملانأبو«كرشلاةلزنموناميالاةلزنمنيبقافنلاةلزنمنابو
٠.رخالابفصتيالةثالثلانمدحأاوب

٠رفكلاةلزنموناميالاةلزنمنيبةلزنمالنأبو

٠كرشاهلكهتيصعمو«ديحوت«اهلكهللاةعاطانأمعزنمريفكتبو

الارئابكلارفنيالو©رئابكلابانتجابرئاغصلارفغيهللانآبو
٠اهجرفنوداميفىتؤتىتلاةأرملاريفكتبو؛ةبوتلاب

مهجرخيالهيفمهاطخنأبو«مهليوأتىفنيئطخملاوليوأتلالهأو

مهنيبنيدحوملاماكحأنأبو«ماكحاللةعباتءامسالانآبو«كرشلاىلا

٠ىفوملانمؤملاالااهقحتسيالف«نايعالابةيمستلاوةيالولاالا+ةدحاو

الو؛داقتعالاكرشىفديحوتلاوهديحوتلارادىفدعاقلانآيو

نأملسملاىلعمرحيهنأبو«كرشلاوهكرشلارادىفدعاقلاو«ةلزلاىف

٠ارادكربشلارادذختي

نأبو«عجاريلف«لينلاىفاهيفةريسلاو«نيرادلاماكحأ'انررقدقو

ماكحألدينمريفكتبونوكرشممهنكلو6نشفانم١وسيلباتكنالهأ

٠اهدحأوأ«ةنسملاو«ىأآرلاركنأنمريفكتبو«هلوسرماكحأو«هللا

٠رهشالاىلع«لسرلاو؛بتكلاهدابعىلعهللاةجحنأبو

؛ريفكتلابلانتآلهللاةفرعمنأبو«ةكمحتفدعبةرجهالنأبو



_ا+4د

لئاسملانمكلذريغىلا«ملعتلاوباستكإلابلانتامناو«رارطضالابالو

٠ةليبجلاماكحالاو«ةيلجلا

6رصتخملااذهىف+«نيدلامااعمنمهعمجاندصقامرخآاذهنكيلو

ةيحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو6باوصللقفومل١هللاو

ىلعمالسونوفصيامعةزعلابركبرناحبس»اريثك.طيلستملسو,

*(«نيملاعلابرهللدمحلاونيلسرملا

ملاعمب»ىمسملا«فيرشلاباتكلااذهخسننمغارفلاعقودق

ديعلادبىلع٠١ةنسمرحملارهشنمةعمجلاوىناثمويقف»)نيدلا

دمحمنبنمحرلادبعريصقتل١عيمجبهسفنىلعرقملاريقحلاريقفلا

٠«ىحاورلافيسنبملاسنب

فيسنبملاسنبدمحمنبملاس؛ىحيرالابيرالاهيخالهخسن

هيفامبلمعللهقفوو«هيناعممهفو«هينابمظفحهللاهقزر«ىحاورلا.
َ|٠«كلذىلوهنأ
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تاعوضوملاسرهف

ةحفصملاعوسضومل١

«سماخلادسصرملا»

:دصاقمهيفو٠٠٠مالكلاىف

ىنعمىلعىلاعتهللاىلاةراتفاضيمالكلا:لوألادصقملا

9سرخلاىفن

١٠ىسفنلامالكلابنيلكاقلافالتخاىف:ىناثلادصقملا

أنآرقلاىفةرعا_شالامالك:ثلاثلادصقلملا

4نآرقلاىفءاملعلافالتخا:عبارلادصتملا

«سداسلادصرملا»

بنادصق»هيفو:ةيؤرلاىف

4اقلطمهتيؤرعانتماىلعلالدتسالاىف:لوألادصقللا

١ٌىلقعلاليلدلابعانتمالاىلعلالدتسالاىف:ىناثلادصقلملا

ْ|(عبارلاماعملا»

9دصارمهيفو٠٠٠اهبقلعتياموتايوبنلاىف

5دصاقمهيفو+++تايوبنلاصوصخىف:لوألادصرملا

(؟جنيدلاملاعم--١١م)



ل؟؟؟7

ةحفصملاعوضوملا

...ةلاسرلاو٠٠٠ىمنلاو٠٠٠ةوبنلاىنعمىف:لوألادصقملا

09لوسرلاو

١9ةلاسرلامكحىف:ىناثلادصتملا

07لسرلاةثعبةدكافىف:ثلاثلادصقلا

0تازجعملابلسسرلادييأتىف:مبارلادصقملا

0ةزجمماالىف:سماخلادصقملا

همةدئاعةزجعمةلالدانلوقنا:سداسلادصقملا

“١مالسلامهيلعلسرلاقيدصتبوجويف:عباسلادصقملا

+800ملسوهيلعهللاىلصدمحمانديسةلاسرتابثاىف:نماثلادصقملا

9ملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنتازجعمىف:عساتلادصقملا

7ماسوهيلعهللاىلصهتوبنىلعلادلارشاعلادصقملا

«ىناثلادصرملا»

م4 دصاقمهيفوملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنءاجاميف

ملسوهيلعهللاىلصدمحمانيبنقيدصتىف:لوألادصقللا
مكهيبناميالابوجوو



4

هحفمصملاعوضوملا

...هللاةفرعمتابجولالوأنأتملعدق:ىناثلادمصقملا

مكهرخآىلا

لهاجااوىسانلاوليحتسملاوركنملاماكحأىف:ثلاثلادصقلملا

مهعماسلاوكاشلاو

اهيلاوعديىتلاةلمجلابءاجنمةيالوىف:مبارلادصقملا
44ملسوهيلعهللاىلص

44ة-عمرأمالسالادعاوة:سماخلادصقلملا

4ةعبرأرثكلادعاوق:سداسلادصقلملا

١١٠ةيئامثمالسالامهساةديقعلابحاصلوقىف:عباسلادصقملا

١.لزانمهلكالدةفرعمنيدلازرفىف:نماثلادصقللا

١وه_ظفحونيدلازرح:مساتلادصقللا

١١٠هزييمتونيدلاديدحت:رشاعلادصقملا

اةعمرأهقرطونيدلاكلاسم:رشعىداحلادصقللا

١٠ىهنلاورمالانمفلكملاىلعبجياميف:رشعىناثلادصقملا

ةالصلانمهبنىلاعتهللنيدناميف:رشعثلاثلادصقللا

١٠١ًالفنواضرف



744

ةحفصملاعوبضوملا

«ثلاثلادصرملا»

ادصاقمهيفوةءاربلاوةيالولاىف

١٠١كرشمو«قفانمو«ملسم«٠+ةثالثسانلا:لوألادصقلا

6١١بحلااهتقبقحو+٠٠ةيالولاىف:ىناثلادصقللا

7ةمالولابوجوبب_سىف:ثلاثلادصقملا

١"صاخألاةيالو:عبارلادصقملا

7ضغبلاىهو+٠٠ةءاربلاىف:سماخلادصقلملا

(عبارلادصرملا»

اهماكحأوعئارشلاىهو٠٠٠لاملاىف

ذادصاقمهيفو٠٠٠كاذبقلعتيامو

اىاهماكحاوللملاةفرعمغولبلاعمانيلعبجي:لوألادصقللا

هللالزناامةلمجىف:ىناثلادصقللا !بجبتكلانمهناحسم

نيب٠٠+لسرلاوءاسنالاةلمجنأرووشملا:ثاثلادصقلملا

اذةنسلاىنعمىف:عبارلادصقملا

مقافنلاوكرشلاىلع.اعرشرفكلاقالطاىف:سماخلادصقملا

١لمعلاوديحوت!لاىلعناميالاقالطاىف:سداسلادسقلملا



ل40

ةحفصملاعوضوملا

4٠فيلكتلاوهو+++مازلالاىتعمىف:عباسلادصقملا

اهكئالملاةلمجهللناملعننأبجي:نماثلادمصقلا

نمنيملسملاةلمجناملعننأانيلعبجي:مساتاادصقملا

١٠لسرلاوءايبتالاريغمدآىنب

١نسةكئالملانمهتفرعمبحتسينميف:رشاعلادصقلملا

امرحلارهشالاىف:رشعىداحلادضقملا

ىبذللحلصلااهيفعقوىتلاةدملارهشأ:رشعىناثلادصقملا

م4نيكرشملاعمملسوهيلعهللاىلص

حمجحلااهيعقيبىتلارهشالا:رشعثلاثلادصقللا

اينرئابكلاةفرعمىف:رشععبارلادصقللا

٠.٠رقاكوهفسمخبتأآيملنمناملعا:رشعسماخلادصقملا

احهرخآىلا

أيةعاطت_--سالاىف:رشعسداسلادمقللا

«سماخلادصرملا»

لدصاقمهيفو٠٠ةرخالالاوحأقف

بمةعاسمسلاطارشاىف:لوألادصقلا
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ةحفصملاعونضوملا.

اربقلاباذعىف:.ىناثلادصقملا

1740هيلعىتامسجلاداعملافقوتلمودعملاةداعاىف:ثلاثلادصقملا

ب١هعوقووماسجالارشحزاوجىلععامجالاىف:مبارلادصقملا

وأاهديعيمثةيندبلاءازجالاهللامدعيله:سماخلادصقملا

اهفيلأتلااهيفديعيمثاهقزعي

٠م.ماسجالارشحلنيركنملاءامكحلابهذمةياكحىف:سداسلادصقملا

مهطارصلاىف:عباسلادصقملا

١١٠نازيملاىف:نماثلادضقملا

بةعافشلاىف:عساتلادصقملا

اصوصنلارعاوظبناميالاىف:رشاعلادصقملا

!>_يعولاذوفنىف:رشعىداحلادصقمل
برانلاوةنجلاىف:ىناثلادمقمل



-"مالا

اخقرفلاركذىفةمتاخلا

د٠ةقرفنورثشعمهو:ةلزتعملاةقرفلا

أ٠ةقرفنورشعونانثامهو:ةعيشلاةقرف

٠١قرفسمخمهو:ةكجرملاهقرف

فذ٠قرفثالثىهو:ةيراجنلاةقرف

قبث٠ةهيشملاوةيريجلاةقرف

٠7ةقرفرشعةعبس7١جراوخلاةقرف

"٠ٍةنسلالهآمهوةيجانلاةقرفلا

دمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاو«مامتلاىلعدمحلاهللومت

.ماركلاهلآو

٠ميظعلاىلعلاهللابالاةوقالولوحالو

هدبعريدقلاهبرىلاريقحلا

فيسنبملاسنبدمحمنبنمحرلادبع

٠اادةنسلوألاعيبرنمنولخعبارمويىف++ىحاورلا



برعلالجسعباطم




