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اللالالايأت

لرحلا
هللا

هيلعةيشاحعم

خمشلاةمالملامامإلافيلات

هللاهجر

لوألاءزجلا

هعبأرلاهعبطلا

م۹ھ٠





فلۇملاةمجرت

:هيمن

:يخامشلاوافيسنبرماعنبيلعنبرماعنكاسوبأوه
.رينملاوأءيااهانعمةيربربةملكةملكو

ضرأيفعقتةعفترمةوبروهو<حخامشلبجىلإةبسنيخامشلاةملكو
ىلاتلقتنااهنموامًارقمتناكاهنأليخامشلاةرسأاهيلإبسنتو«نآلاةنيايرلا
٠.(نرفي)يفرارقتسالا

:هتأشن

هلسرأ«هرغصذنماهبرثأتف«ىوقتلاوحالصلابةروهشمةميركةرعمأيفاشن
 نوبعليومهراقبأنواسربلافطالاناکفةيرقلالافطأممهلةرقبىعربهوب

لانامنماہبلقنتيوأاپعىتتيناکوةرقملانسرتلفيالناكدقفرماعامأ

ظعحالفهدلاوءاقدصأنميبارعأهبسانلاعورزستنأنودناکم

حلصيرماعكدلونإ:هللاقرماعدلاوبيبارعألاعمتجاامدنعوكلذهيلع

.راقبألايعرلالعلاةساردل

ميركلانآرقلاظفحتحةيرقلالافطأعمسردوموبلاكلذذنمهكسمأف
ءىدابمضعيفرعوةباتكلاوةءارقلانقتأو«ةرهطملاةيوبنلاةنسلانمًاريثكو
ذئنبحهتسردمتناكويسيمرطلاىسيعىسوميبأخبشلاىلالقتنامث«مولعلا

۰ءاملعلالحاطفنمليلقريغددعجرختامنمو«ةسوفنليجيفةسردممظعأ

_— A ےہ



ريكلافعضيخبشلاسحأامدنعو‹هدنعمرثآو«خيشلاىلابالطلابحأو

ًارماع«ةيلوئسملالمحتيمردجأو«هذيمالتبحأهيلإاعد«ةياهنلابرقو
:هللاقامو.يخامشلا

نإفءةعدبلاوأةفارخلاهبوشتنأنودالاسنيدلااذهكىلإتفلبأدقلد
.«عاضهتلمهأنإو«يقبهيلعتظفاح

:هحافك

ىلاةريهشلاهتسردمنّوكو(نرفب)هدلبىلامجرهتساردمتنأدعب

عيبيعنعياهاهجالايلوموبلاىلاةيقاباهينابملارجال
ضعبىلاداوملاسيردتدنسأوةسردملابترنأدعب.يرجماعباسلانرقلايف

مہنمهتءافکيفشينمىلااهترادإدتسأو«رابكلاهبالطوهئالمزنمخياشملا

نميتروغزملاديزوباخمشلايتلاةسردملا«ةروغزمةسردمىلإوهلقتنإ
ةسردملامظنتيفزيزعيلاهليمزوهقيدصعمنوامتوءيرجحلاثلاثلانرقلاءاملع

كرتتباث"راقجمنمىلعتراسوةساردلاايفتمظتناامو«ةيلخادلاامماسقأو

‹تاببحرلاىرقنمنوبقبمىلإوهلقتناو«رابكلاهيالطضعبىلإاهترادإ

ةسردملاترمعىحةنسةرشعثالثاهبيقبوةرماعةسردمكلانهسسأف

(نرفي)هسأرطقسمىلانينحلابخبشلاسحأو«اهرمأبموقينمابالطنمجارختو

هللاهراتخاىتحهلللمعلايلاويهدجسموهتسردميفرقتساوهدلبىلإعجرف

.هنعيضروهللاهمحرىلعألاقيفرلل

:هراثآ

تافارخاوعدبلاةيراحموهللاندبكاسمتسالاىلاةوعدلاو«سيردتلابلفتشا

هیأروهکحییضرب«ةسوفنلبجيفيأرلاوىوتفلاعجرمناكو«تافارحنإلاو
ىسومهدلو:مهنمءاملعلالوحفنمددعهيديىلعجرخت..فلاخلاوقفاوملا

يركزوأو«نبدمحمنبخمشلاو«حابصمنببوقعيوبأونابلسهدمفحو

—و



رهاوجلادباتكبحاصمساقلاوبوأ«يلاطبجلابويأو«ايركزنبىبحي

ءايضلاوبأو«يناجفتلادمحملادبعوبأو«ينواسرملامزاحنبحونو«ةاقتنللا

.ريثكمريغو«يسيمرطلا

عيمجيفهيلإنوعجرب«مامإلاماقميفهنوربتعيلبجلاةفاكيسانلاناكو

ةورثانلكرتدقف«ناكمىلإناكمنملاقتنإلاو«لاغفشألاةردكعمومہلکاشتم

ناكيذلاو«ةعبطلاهذهيفكىلإهمّدقنيذلاباتكلااذهاهمهأنمةمّسقةساع

هةفلابتكتاهمأنمهنوربتعيشكارمىلاايبيلنميمالسإلابرغملايفةيضاإبإلا
خايشألاناويددعبةيئاثلاةجردلاءاملعلانمريثكهيطعيوعجارملامهأهنوربو
مافهتداميفةفلؤلابتكلاةرثكمغرفقياسرابجنزونامع'فامأ

.يمالسإلابرغملابتكنمىلوألاةبترملايفهنوعضي

:هقالخأ

مرکأو«احافكڭالىبسىفمېموداو«اناعإنىنمۇملاقدصأنمهللاهجرناك

ةكيرعلانسل«ًافيطلًافيفع«ًاروقوامہکحناکو.یوقتوربولمعةلصاوم

ةمرحكېتنتنا“الإ.هنوفلأيومهفلأيو«هنوبحيوسانلابحي«لمس
.هللارمأباہیفموقییتحرارقهلرقيالفهللامرحنم

سرديةركفلاررحتم«ةساردلائاد«ةفرعملامح«عالطإلاعساوناکو

هلرصتنيو«قحاىرحتي«نيفلاخخلاونيقفاوملابتكنمهيديىلالصيام
۰هنعيضروهللاهمربصعتلانمايري«دولانعادعي6هلعنهڙيو





يخامثلايلعنبرماعنكاسوبأةمالعلاماعلامامالاخيشلالاق
.قىفوتلاونوعلاهللالسنوهقفلاباوبأنمهللاردقامحاضيإيفبسنألا

(امفئاظوعيمجواملئالدبةالصلاحاضيإيفباب)
املئاسەواطوصأبةقلعملا

م>رلانمحرلاامس

.ملسوهلآىلعودمحماندنسىلعللاىلصو

.هديعوهلوسردمحماندمسىلعمالسلاوةالصلاوهدمحتحهللدلا

دنفسبهللادبعدمحميبألضافلاخبشلاطخبتدجوشاوحهذهف:دعبو

لضافلاحاضيإنملوألاءزجلاىلعهنعيضروىلامتهللاهحريشكيودسلا

.(ةالصلابانك)وهوىامتهللاهمريخامشلايلعنبرماع

قيساذإومېفاذإرىسكلاب:ةفللايفهقفلا«هقفلاباوبأنم:هلوق

ملعلااحالطصاو.مضلابهقفلبقةيحسهلهقفلاراصاذإوهقفلقمهفلاىلإهربغ

ثمحنمفلكملالعفهعوضوموداهتجالانعةثةيلمعلاةيعرمشلاماكحالابء

عامجإلاوةنسلاوباتكلااميلععمجماةلدألانمهدادمتساوهملعماكحألاكلتدراوتت
«ەىقەىلعنهرييريخپولطهلك«ەلئاسموباحصتسالاكامىففلتغاوء«ساسقلاو

عمداعملاوشاعملاماظتنا:هياغو«يهانملابانتجاورماوألالاثتما:هتدئافو

.يورخأويويندريخلكيزوفلا



هقلحنملمتاتلضفٴو4لعنملامانماعيذلاهلُدْنحلا
نألوليدلانكامو«هادهوهيلاتادهو«مركو
۳۶

هللااناده

هيلعدمحمةمأنمانلعجوءمالسإلانيدنمعرشامايلنمو

دقاولت:ىلاعتهلوقنمٰذوخأم:مرکوهقلخنمريثکىلعانّضفو:هلوق

ريثكىلعمهانلّضفوتابسطلانممهانقزرورحبلاوريلافمهالومدآيب

وه:هعهللایضرسابعنالاق.ميفېلىفتانةلخنم

erءلقعلاب:لاقەنأهنعيورو«همفبضرألانملکاطمهربغويديالانولكأب

:ءاطعلاقو«قطنلاب:كاحضلالاو«سانللتحرخأةمأريخمجاب:لىقو

ةروصلانسحيلبقو«امهوجوىلعةىكنمباودلاواهدادتماوةماقلاليدعتب

.ءايشألارئاسمفرخسنأب:ليقو«بئاوذلابءاسنلاوءاحللابلاجرلا:ليقو

مهانقزروۋنفسلاىلعرحبلايقوباودلاىلعريلايفيارريلاقمهالو
ىوللاوددزلاونمسلا:لتاقملاف.براشلاومعاطملاذيذليعي

:ىلاعتهلوقيئاوفلتخامتیفخیالاممهريغلعجو

:ىلكلالاقو«ةكئاللاىلعالإىتلخلاعبمجىلعاولضفموق:لاقفريكىلع
لىفارسإولىئاكىموليرېجةكئاللانمةفئاطىلعالإقئالخلاعيجلعاولضف
فالتخاىلعةكئاللاليضفتيفو.مالسلامهيلعمههابشأوتوماكلمو
عضومرثكألاعضويدقومهلكةكئاللاوللاعبمجىلعاولّضفموق:لاقو

كلاتفألكىلعلزنت.نيطامشلالزنتنمىلعلهل:ىلاعتثلالاق.لكلا

يضررباجنعثيدحلاينو«مهلكيأمهرثكأوعمسلانوقلي.مث
هيرذومالسلاوةالصلاهيلعمدآهللاىلخال:8يبنلاىلإهعفربهنعهللا

.ءارسالاةروس۷ةيآلا(١)

,ءارعشلاةروس۲۲۲-۲۲۳تايآلا(۲)
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٠ماركلاولالجلاوذهنإ«مالسلا

ءنيمالادمحأهلوسرىلعيلصأو«نيدلاهلصلخمنمؤمدمحهدمح]

‹هلوسروهدبعًادمححينأوءهلكيرشالهدحوهللاالإهلالنآدهشأو

نمهلعهللالص«هللادنعنمقحاوهدںدیحهبءاامنأو

ايثدلامفلعجافنوحكنيونولكأيممتقلخبراي:ةكئالملاتلاق

نکيحورنمهيفتخفنويدبهتقلخنملجأال:ىلاعتلاقف«ةرخآلاانلو

.(ناكفنک)هلتلق

لوةعلايوذلقئاسيعضو:هلوةبانموفضعبهفرع:ندلا«هنيدل:هلوق

.ماكحألانمرابرسيدقوتاذلابمفريخوهامىلإدومحملايهرايتخابا

ةليقثامنوكديقبليقو«اقلطمةمعنلاوهونملانمذوخأمانيلعنمو:هلوق

هيلعدحألبجمال1هلضفضحمنمیلاعتهمعنف«اہبجوبلباقمربغنمةأدتبم
رصنوبأحخمشلاهيلاراشأاكهيلعحلصألابوجويفةلزتممللافالخءيشىلاعت

ليعامساخيشلالوقو‹نسحاوحبقلالعىعارتسالو:هلوقبىلاعتهللاهمحر

.لمأتهيفقاقحتسالالبقدعاوقلايفلاهمحر

ةماركالوهلوهالإلاكالولالجاليذلايأ:ماركالاولالجلاوذ:هلوق

ىلعهنمضْئافهماركإوىلاعتهتاذيفلالجلاف«هنمةرداصىهوالإةمركمالو

یهانتتورصحنتداكتالهقلخلهماركإنونفوهقلخ

.ىلاخلاةلماعمىلإىلخلاةلءاعمنمللاجارخإ:صالخالا«صلخ:هلوق

دوصقملدبدمحأ:هلو

.ًاننجوأاكلمناكولوفلكملا:احالطصاو«ناسنالا:ةفلدبعلادبع:هلوق

.رصحلادىكاتلوه:ىتلاوه:هلوق

سم



ميظعلاشرعلابرباواهبوجرنةالص«نيعجأهباحصأوهلآنمحلص

مهلارفغاو.بلقبهلاىتأنمالإنونبالولايفعفتيالموي

.نيلاعلابرابنيمآ«نماسملاعيوانيدلاولوانل

دمحمهيينىلعمالسلاوةالصلاو«هدماحمعيمجبىاعتهللادمدعبامأ

ةالصلالئاسمنمباتكلااذهيفتفلامحاضيإىلايناعددقهنإف«هلآو

ناعأوةمالسردقوهللاءاشنإتلوعهيلعاموبابسألاعيمجبامفئاظوو

لئالدبهتعجةصاخانباحصألاوقأنموهتفلأوهبتينتعادقامهادهلع

هللاةاضرمليلطتاجرختسمتاطبنتسمتاسابقوتادنتسمتاعومسم

ًانوعكلذيفنوكأنأو.ال.ال«هاوسءيشلالهدنعامءاغتباوىلاعت

هللانال«نينمؤملاحلاصنمةقيرطلاهذهكلسنمليسًاعبتمونيباعتما

(ناودعلاوملالعاونواعتالوىوقتلاوربلاىلعاونواعتو):لاقىلاعت
‹مهضعبلاقاكلوصفلاهدنعلّصحتتابقلوصألاىلعمكحتيلنمنألو
يلعاذهو«اولطعتاولطبامافءلوصألاحييضتلوصولانممهعنماإ

ررقتاكتاقالطإهللصألا.خلالوصألاىلعمكحتيلنمنألو:هلوق
هتحصفقوتموأءيسىلععرفتمءيشلکنالباعتللاهجرهلحميف

eةدئامللاهروس)۱(



ىلعلضفءاعداالومبفلايفينمةياهنغولبالوملعلايثينمةياردريغ
.نيعجأهللامهحر«مهئايضريغبةرانتساالوةمدقتملاةغألا

هفلمعتس,نأباتكلااذهرقلسملکىلعهللاتلعج«دعبو

ذخأيالو«باكولاكلماًاصلخمبئاوشلاميجنمةميلسلاةريصبلانيع

شارهوشهدماييفهتعمجينأىلع«باوصلاوقحلاقفاوامالإهيف

عضوملكيفلقنلو‹ىوصقلاةجردلاغولبنعرصاقينأىلعىولبو

اذكةلعلاوأمفالتخاببسنأملعأهللاو«يدنعفاذهيباتكيفتلق

يفوهامنإفاذكواذكةلعلانأواذكواذكلملدلاو:تلقاذإكلذكو

هتقيرطىلعيذلالوقلابحاصنمالينملالتعاولالدتسارثكالا

.هبحصوهلآيلعوميركلايبنلادمحمانديسىلعهللاىلصويسأ

نافانهاکهبحصيامةفرعموأهملععرفتمةفرعمنمهتفرعميفدبالهلع
اهطورشةفرعمبالإاهتحصفرميالعناوموناكرأوطورشاهلةقفلاعورفلا

انوعكلذنايبلفكتللاهحر.اهعناومءافتناواهناكرأو

عورفلابوتكلالمشياملوصالابديربنألمتحيودارملايفرهظياذكهنيملعتملل
لئاسملاهدنعلصعحتاملقبنكلاىلعمكحتيملنم:لاقهنأكف«لئاسملالمشيام
.ملعألاو

ليفكلانإف«ًاببقروأًادهاشوأاليفكيأ.خلالكىلعللاتلعج:هلوق
.هيلعبيقر«هبلوفكملالاحعارم



ناسنالاةجاحبدأيفناب

ًادصاقجرخيلفهموننمهبتنيامدنعهتالصلًاببتينأدارأاذإو

هتجاحدارأاذإةعناكهنأيورال«سانلانمدعاببلو«هتجاحل

هيلعلاقو(هيلإنورظنيسانلاوهتجاحناسنالايضقيناىج

ناسنالاةجاحبدأيفباب

نممعألابدألاميضعبفرع«ةجاحلاءاضقبدأيفيأ«بدأيف:هلوق
عابتاوهيلابدنوهبهللارمأاموننسلاوضئارفلالعملمتهنأبةجاحلاءاضقبدأ

.متألاونسحألا
نسحکبدألوانتلانسحوفرصتلا:ةكرحبدألاءبدأيف:هلوف

بدأتساوبدأتفهمّلع«بادآمجلاوبيدأوهفابدأ

.الدعاهألم:ًاباديإدالبلابدأو«سرعوأةوعدلعنصماعطةبٴدأملاو

ءاضقلبدألكيأمعبففاضمدرفمبدألاخلاناسنإلاةجاحبدأيف:هلوق
بعوتسيلفصلاذإقارفتساللتسيلوسنجللةفاضإلانأرهاظلاو«ةحاجلا

امالوعرزلالابقتسامدعكلذنمركذيملذِإرارحوعجار«بادآلاعيج
ءتبنيملوأعرزلاتبن«ثرحلايفءالخلايفدوعقلامدعالواهلقبنمضرالاتبنت

,يذمرتلاودوادوبأهاور(١)

۰دمجهارر)۲(



هنايورالهتجاحنمعرفيتحدحأثيدحىلإتصنيالودحا

هيلعدربلفهيلعلسفلوبلاديريوهولجرهبرم)"لسوهيلعهللاىلص

دحأهيحصيوأًادحأىقليوأسانلانمدحأءاقلينأرذحيهنأركذيلاذكو

.ةلبقلاىلاجرخيالأوًادحأبحاصيوأ

ءاضفلابصاخاذهو«بدنلاهنأكو«هكحنيبيمل:سانلانمدعاسلو:هلوق

.هللاهمحرليعامسإخشلاهيلعنصتاك

هللاهمحرليعامماخمشلاهديقوالوبةحاحلاتناكولوهرهاظ«

.هنمجراخلاعامسوهلارظنلاىلعةعيرذلادسهيفةكحلاو«بسانملاوهوطئافلاب

ذاىعدملانزمصخأليلدلانأرهاظلا:خلاةرتسلاعضومهسفنلرتخبلو:هلوق
يرعتلاةمرحىلعليلدلاو«ةروعلاءادبإمرحملاذإهباحمإالرتسلاىعدلملا

.لماتهىلإمرظنلاحسانلل

.لوأتامنوكىفهتروعلإالهصخشىلانورظنيدوصقملالاقينأنك:تلق

اهدحأيفکيالهنأللاهجرفصلامالکرهاظدعاسلو:هلوق

هملانورظنيسانلاوهلوقنمعمسيثمحببيرقنوكيورتتسيدقهنأل

.ءاضفلايفكلذنا

ضعبهفرعو«هبباعيامقوحلنمناسنالايرتعيربفتهنأبفرعءامحلاو:هلوق

.يراخبلاالإةعامجلاهاور(١)
ىحزارنلايتاأيالناكفرفسيفملسوهيلعهللاىلصيبنلاعمانجرخ)ءلاق:رباحةياورو

یحقلطنادارأاداناک)۽دواديبألو«هجام1هاور.(یرالفبغي

.(دحأهاربال



بارشلاواماعطلانملاحلاكلتيفًالمعلمعينأهلهركيو(مالسلا

كلتيفلامعالاهذهنعهتهنمل:لئاقلاقنفهبوثنملمقلاحرطيوا

درنإ-عاهللاو-هلليق؟مالسلادريفتدرواإةنسلاولاحلا

تاحابملافةلاحلاكلتيفةضيرفلاكرتيفةنسلاتدرواذإو«ةضبرفمالسلا

لوغشموهو«لضافللعباتلوضفملانأقئالخلاعبطيفنألكرتلابىلوأ

لوصوىلإةعبرذكلذناكلاهريغبامنعلغتشاولو«اهاوسامعاب
ةديبعيأنعثيدحلايفكلذنعىبندقو«هندبوهبايثىلإسجتلا
:لاقهنآوعهلالوسرنعيتغلب:لاق(مبنعهللايضرراجلسمنع

يورو«قلايوذىتحيفريصقتلانمعنميوحببقلاكرتىلعثعبيقلخ:هلوقبانموق
ةلاح(نيبدكلوتيفريصقتلاةيؤرومعنلايأءالالثةيؤرءايحلا:لاقهنأدينجلانع
ًاباستكاوًاقلختنوكيدقهنألةزيرغناكنإونامالانملعجامناو«ءامحلاىّسست
ىلاجاتحيعرشلانونافىلعهلاعتسانكلةزيرغنوكيدقوربلالامعارئاسك

.يصاعملانمًاعنامو«ربلالامفاىلعاثعإهنوكلوملعوةىوباستكا

سفن”مريغلناكاذاامدقينأىغىنىفدحأعمثدحتبهالو:هلوو

هلومشللمشأومعأناكلتکسىلفلاقولوفينكلاوءاضفلللماشاذهو«لاموأ

مالسلادريفولوةهارخلاتصنيالو:هلوق.لماتەوحنوهسفنلرمشلاداشنإ
انياحصأضنالإ«مالسلادربنألوپناکنلزوجيالو:نيىناعلاضبةرابعيفو

كلتيفناکنمىلعمالسلادربالدمحموبأخشلاناکو«غرفادإدرلابحوأ

ناسنالاةحاحءاضقلاحيفناكنم:ىلعوبألاق«مالسلادرايفبجوبالوةلاحلا
خلاهریوهلوقوهبنعتةجاحلملكتيوأهملكاذإهربغمكبنأاسأبىرأالف

— ۸



ءىرېتسيالەنإفامھدحأامأ.ريبكىلعنابذعيالوربقلايفنابذعينالجر)
ةبوقعلاوسانلانيبيشييذلافيناثلاامأو«طئاغلاولوبلانم
درنعىہنامنهلعلو«لئاقلاقنإفةضيرفلاكرتىلعالإنوكتال
ينلانأيوردقوهللاءاممأنممسإمالسلانألةلاحلاكلتيفمالسلا

:هلوق.انذؤمیکیالوسطعاذادمحمالوًاسطاعتمشيالهناهنمذخؤي

سابعنانعنيفلاخلابنتكيفثيدحلاظفلءثيدحلايفكلذنعىندقو
داز رببکيفنابذميامونابذعينإ:لاقفنيربقبرملَميبنلانأاعوفرم
اماوةميمنلابيشيناكفامهدحأامأللادنعيأريبكهنإىلب-يراخبلاةياوريف
يف.نايذمدامو:ءاماعلالاق«ءاريتسالانسحيالياهلوبنممتقسوالناكفرخآلا

هللادنعناکناوسانلادنعواالعهکرترکوا|ېنظیفياریبک
هبرومأمءاربتسالاف«ملعالاورئابكلانمتسيلةميمنلاناموتاملطبيهبو

دنعهدضنعيجنءيشبرمألانألهنعينمءاربتسالامدعنوكبف«ضرفهنأل

.لماتتدبلاوباشلاىلاسجنلالاصيانعيمدقفءاربتسالامدعنعيهاذاوضمبلا
مثيلاخلاناكملاهلصأو«ةجاحلاءاضقمضوم:دمابءالخلا«ءالخلاىلع:هلوق

ءالخهللاقيهيفناطبشمابكلذبيمسلبقةجاحلاءاضقمضومىلالقن
بهذملا:ىمسيو«ةيدرأوءادركةلخاهعجوزربتيياهيفالختيهاللىقو

.رابملاوضاحرملاوفينكلاوقفرلاو

.اهربغنعةلالاكاتبالوغشمهنوکنمياانرکذال:هلوق

همرخشلاناثيدحلانملالدتسالاهجولعل«رباجنعيورالو:هلوق

نيلغتشملانيسبلتملاىلعةراهطىلعاونوكيملنيذلاوثيدحلايفلعهلوقلمحلا

.رخآظفلبةعاجلاهاور(١)



مسامالسلاناكولو:هللبق«الخلالعهللمساركذينأىجنمالسلاهيلع

نأيورامليلفلاو«لسنلباوجالسلالجوزعهللاءامسأنم

لوبيفناکنميلعالوةالصلايفناكنمىلعلسيال):لاقلَميبل

هلعجو«مالكلانمهلعجدقف(باوجلانعلغتشملكىلعالوطئاغوأ

اناسنإإلاةجاحدنعنآرقلاأرقيالكلذكوءةلاحلاكلتبًالوغشم

بنجلايففَيهللالوسرلاق:لاقرباجنعًاضيأيورالومانركذ

نوئطيالونآرقلانوأرقيالةرابطلعاونوکيمنيذلاوضئاحلاو

ا«ًالېسًاناكمهلوبلدتريلونيئضوتماونوکبتحمهيديًافحصم

وهايبةَينلانُاهلايضرسابعنبانعرباجنعيور

٠(هلوبلدتريلفلاباذإ):لاقولابفثمدلإلامذإقيرطيفيث

ًاضناهلوقلمحضياهلعلوهاعدااملعهبلالدتسالاحصيتحطئافلاولوبلاب

ءهيسحيدحألكليهو«ةفاظنلايأيوفللاءوضولاىلعنيئضوتماونوكيتح

تاسامانيالف«هيديلسغوءاربتسالاامهريفلو«لاستغالا:ضئاحلاوبنإلاف

تلق.لمأترظنهيفونآرقلاًارقيوفحصملاسيناهلبنجلاوضْئاحلاريغنا تل

لوألاموېغفابلالدتسالاوهرهاظىلعلوتثيدحلانالمتحيهنارظنلاهجو

ةلالاكلتلنيسباللاىلوابانمفنآرقلاةءارقنيرمطتللاريغنععنتمااذاهنأل

.هررحدعبايفملكتيللاهمحرفنصملانايتأيسو

.دوادويأودمهاور(١)

 

 



انيلًاناكمداترينأينعي(هلوبلدتريلف)هلوقوءنيللالبسلاناكملا:ثمدلاو

الوةلبقلالبقتسيالوهيلإعجريفعفترموأهيلعحضنيفبلصيسيل

ىلعاهرابدتساوةلبقلالابقتسايفسانلاو.طئاغالولوباهربدتسي

الولوباهرابدتساالوةلبقلالابقتسازويالهنالوق:لاوقأةئالث

‹قالطالاىلعزوجيهنإلوقو«عضاوملانمعضوميفالوًالصأطئاغ

.ينابلاوندملاريغوىراحصلايفزوجيالوينابملايفزوجي:لوقو

يراصنألاثيدحامهدحأناضراعتمناثيدحمهفالتخاببسو

:ةثامدلاونالولہسحرفك«ثمد:سوماقلاىفثمدلا:هلوق

.نيىلتلا:ثسمدتلاو«ىتاخلاةلوهس

يباحصلايراصنالادیزژنبهللأدرعبوايالوقوھزوحالهنإلود:.هلوف

يقيدقو«هنعةياوريفدمحأوروثيباويروثلانايفسويعختلامهارباودهاجمو

رايدتسالازوحيوناىنىلاىنالوىراحصلايناللاىقتسالازوحميالوهوعباربهذم

دمحأوةفىنحيبانعنيتياورلادحاوهواېف

نبةورعبهذموهوًاعبمجىراحصلاونابنبلايفياىالطألاىلع:هلوق
.يرهاظلادوادوكلامخشةعمبروريبزلا

لىنحنبدمحأوهیوهارنقاحساويعشلاورمعنبهللادبعوبلطملادبعنيا

.ةدسعوبأهاورامىلعهنعهللايضرديزنبرياجةياوروهونيتياورلادحايف



عنصأفيك'يردأالفاو):رصببوهولاقليهلالوسربحاص

لبقتسيالفلوبوأطئاغلكدحأبهذاذإةعلاقدقوسياركللاهذه

ىلعتلخد):لاق"رمنباثيدح«(هجرفباهربدتسيالوةلبقل

نيتنېلنيبةصفحتيبيفهتجاحلًاسلاجلَكهلالوسرتيأرفةصفح

لمحعملابهذمبهذنف(سدقملاتيبلًالبقتس»ةبعكلللًاربدتسم

نوكييذلاضاحرملاوهوةتحتلاةانثلاءاملابسايركعمج:سياركلا:هلوق

طئافلامضوملاقي:ةدسعوبا.ًافىنكىمسيضرالاىلعناكاموحوطسلاىلع

.قفرملاوبهذملاوءاللاوضاحرملا

يفىراحصلاىلعهلوقلًادىسقتنوكينالمتحيةرتسالثىحو:هلوق

ىلعيأىراحصلاىلعفوطعموهانإوًادسقتسبلنوكينألمتحميورتاس

ريخألاعرفلااذهيفورتاسكانهنكيملاذإىرقلاوندملاكاهريغيفوىراحصلا

اريدتسموةلبقالبقتسمطئاغولوبوءيطولزتبزاجو:يكلاملاليلخةرابعو.فالخ

ناىلعءانبضيافالخلوالاعرفلايفوقالطالابورتاسلابىلوأوأجليلنإو
مظعتونجلايلاصوضرالايفنيحاّبسلانيلصملاةكدالملانمرتسلايهةلملا

دوجوممءاضفلايفرايدتسالاولابقتسالازاجلوألابانلقنإفامتهجوةسكلا

همحرفنصلامالكيفيتأيساكيناثلاراتخلاواقلطمزجيميناثلابانلقنإو«رتاسلا

.ًاقلطمرابدتسالاالولاقتسالازوحيالهمالكىضتقمىلعفهللا

يفنيبلوصألاوءاهقفلابهذماذه:تلق«خلاةلعيأللئاقلاقنإف:هلوف
ةلزتملابهذموهوضارغالابللعتاهنإليقفىلاعتللاماكحأامأو.ماكحألا

اوقرشنكلولوبوأطئاغباهوربدتستالوةلبقلااولبقتستال):ظفلبةعبسلاءاور(١)

.(اوبرغوأ

۰ةعاجلاهاور)۲(



لمحو‹ةرتسالتبحو«ىراحصلاىلعيراصنألابويأيأثيدح

تلأس:لاقدیزنیرباجنعيوردقو4ةرتسلاىلعرمعنباثيدح

توبلايفامأو«رافقلاويراحصلايفناكاذ:لاقكلذنعسابعنا

بهذنمو«رادجاوهولئاحةلبقلانيبوسانلانيبلاحهنألسبالف

ضراعتاذإهنأليراصنألابويأيأثيدححجرحيجرتلابهذم

کلامدعوهيذلالصأللقفاومرخآلاوعرشهفامهدحأناثيدح

عرشلاتبثملاثيدحلاىلإراصي'نأبجورخأتملانممدقتملالعيلو

قيرطنمدرويذلاهكرتولودعلاقيرطنمهلقنبلمعلاببجودقهنأال

نوینأنکو«كحاكلذعرشلبقكلذنوکبنأنكيلودعلا

بجوينأنمؤيلنظبهبلمعلابجوعرشكرتينأزجيلف«دعبكلذ
.يعرشلاليلدلابتبثامكشعفريمهنألدعبناكهنالقتولالإهبخس
ضراعتلادنعةمذلاةءاربوهولصألاىلإعوجرلابهذمبهذنمامأو

يفيبنلارصفنم:عبارلوقو«هعفريوكحلاطقسب'كثلانأبجوي
لئاقلاقنإفقيلأعملابهذمبوهوةكمباهرابدتساوةلبقلالابقتسا
ليق؟ناسنالاةجاحدنعاهرابدتساوةلبقلالابقتسانعيبنةلعيأل

لمتشتاهنأىلإمېنمنوققحلابهذو«ةيرعشالاضعيبهذموهوالصألاعتال:ليقو
.لوقلااذهقفاوباحصألابھهذملعلو«حلاصموكحىلع

س۳



نأالإحيبأوأَرظحُهلجألىنعمهلوالإيبنالورمأعرشلايفسيل:هل
هللارثأتساوفلكمالةحلصمهنأيفانلقعامهنمنيبرضىلعكلذ

احلانعىنةالصلانإ»:ىلاعتهلوقكليصفتلالعهانعملعبىلاعت

ًاسايفبجاوفةلخللايفهنعيجناملكنأانملعف''
هنمو«ابيلعصنيملوابتيقاوموامتافصواهددعيفىنعملالعبملوابيلع

هللاركذنعدصتاهنإرسيملاورخلايفىلاعتهلوقكءانعمبيبنلادروام
يبنلانوكينأيدنعبجويرظنلاو«تاسايقلاهوجونماذهريغو

نأاذهىلعكمرليلبقنإف‹امًامظعتةبعكلالجأللابقتسالانع

ءابقفلاضعبنأركذدقهلليق«كلذكءعرشلاهمظعاملكلعبت

(نألرمقلاوسمشلاكلذكواهبرغموسمشلاعلطملابقتساهركي

لابقتسازوحيالو.لعهللاوةاواسملاينصتقياذف«شرعلاروننماقل

نعيبنلانوكينازاوجلركذاممزايال:تلق«خلا!ذهىلعكمزاي:هلوق
.اهريفلتبثتالرومأبتصخامكةبعكلاةيصوصخلكلذ

ميرحتلاهمالكىضتقم:تلق«خلاسمشلاعلطملابقتساهركي:هلوق
بحاصىکحدقف‹بهذملاجراخدوجومفالخوهو«هيفدعبالوةلبقلاك

.45:توبكنعلاةروس(١)

۱



“رلولا؟دحأدارأاذإ):لاقتعيللانأيورالحیراا

يلاهربدتسينكلواملبقتسيالفاهارجمنرظنينأينعي(حيرلا
رمشراجشأتحتهتجاحلهدوعقالو«لوبلاحيرلاهيلعدريل
.ةرمثمريغتناكاذإةرجمشلايفكلذريغليقو«ةرمثمريغوأتناك

:مالسلاهيلعهلوقنمةغللاةبجوتامفالحلبيسنأيدنعزظنلاو

قيرطىلعوأراجرہنربظىلعوأةرمثمةرجشتحت'"'هتجاحیضقنم)

هللاةنعللعقهللادجاسمنمدجسمربظلعوأبابلعوأرماع

ةرمثمةرجشتحتهلوقنملعافلامسإنأل(نيعجأسانلاوةكئالملاو

.حمضوتلايفامىلعهركيالوحايةيكلاملادنعو«سدقملاتيبلابقتساهركب

بابلاهيلعقلغودجسملالخدنإناويدلايفهللادجاسمنمدحسم:هلو

هسقنكلينأعبطتسيالورمألاهيلعقشدقوهنمجورخلانمفوخلاهعنموأ
حلصبلوسأيالفلامشلانكرىلإدصقنإوهيفهتجاحيضقيفبارحلاىلإدصقمف
بارحالإدصقيالەنإ:لىقوهنكمأابدحسلايفهدسقأامكلذدعي

دجسماقوفلجرلاصحنإودجسمالهألةرضماهيفلقتلحمىلإدصقيكلو
ضقىافهيفرضيالاعضومرظنيلفناسنإلاةجاحهرصحوالبسلوزتلاىلإدمحمملو
.دسفأامحلصبلوهتجاح

.عيبرلاهاور(١)

.فيمضدنسبرمعنباثيدحنمهدنسميفيناربطلاهجرخأ(۲)

ہہ۹



تاذةرجشتحتهانعملاقلاحلاريتعانف,ءلابقتسالاولاحللملصي

ةرمشمريعواةرمٹمتناكءاوسلاقحصألاوشونيلاحلاربتعانمو«رام

.لابقتسالاىلععقيلعافلاسانأىلعليلد(ريثكوهو):رعاشلالاق

ابولطةيئاجنابقعلانميزبتنصاودعاذِإينأك

سانللنويعضوميفدعيالو«دعبرطيلوهوضهانةيرجلاق

مهبساكيأهلهأةعرجنالفبسكيأمرجيمرجو:حاحصلايف«ةعرج:هلوف

.تيبلاضهاتةعرج:شارخوبألاقو

ضېتنافانأاضوهنواضنضمنيضمن:حاحصلايفضهان:هلوق
موقلاضهانتو«هتمواقيأهتضهانو«هلضوېنلابهترمأاذإاذكرمأل

يأ:ريطلاضهنو«ىوتسا:تبنلاضمنوهبحاصىلإقيرفلكضناذإبرحلايف
.ريطللءاحانجرفيذلارئاطلاخرف:ضهانلاو«ريطبلهحانجطسب

بس

ىدلاتنبلاوأندإبهريغرادلخدنإو:ناويدلاي“سانلاتوب:هلوق

فاخورمألاهيلعدشفةنوكسملاربغلاتوسلالثمافوخديفنذإلاىلإجاتحمال

س



لبثلاو(لبتلا"نيعالملااوقتإ):لاقمالسلاهيلعينلانأيورام
مالسلاهيلعهنعًاضيأيورامو.اهنعيملاعضاواوةريغصلاةراجحلا
ةرحجألايفهتجاحيضقيالو(مالسألايف"رارضالوررضال):لاق

نعىب)مالسلاهيلعيللانأسابعنباقيرطنميورامليلدلاو
نمكناوخإنكاسماهنأل:سابعنبالاق(ةرحجألايفطئاغلاولولا

ەتجاحهيفيذقيوهدصقيهنإفحارتسمرادلاوأتيبلاكلذيفناكنإفءثدحلا

تدبلالهأهيفرضيالًامضومدسقملفًالقحاهسفنيفدجملوهيفنکيمنإو

.لحيفهلعجينأتببلابحاصبلطيودسفأامحلصيوهتجاحهبفيضقيو

ةرابعوميرحتلليبنلانأرهاظلا«ةرحجألايفهتجاحيضقيالو:هلوق
ةصخرمشو«اهريغوتأيحلانمةيذؤملاباودلاهنمجرخالئلحلارذحبلف:ناوبدلا

ركذيورفحلابهيفديزينأهريغوسرفرفاحرثأدجووهبرفحيامدجماذإ
:لاقمرحتلاانموقنميوونلاراتخاو.ىہتناهنفهتجاحيضقيوهللامسا
.هركيفكلامدنعامأوةهاركالورظحالفكلذلدعينأالإحيرصلايبنلل

هبتحليلهو«رادتسااموهومجلامضيرحجعمجةرحجألا:هلوق
,قاحلإلالىلعتلارهاظوهددشمةلمهمنياسببرسلاوقشلاوهولاظتساام

وهرحجلايفلوبلانإ:لقةرحجألايفطئافلاولوبلانعىن:هلوق

؟نانعاللاامو:اولاق«نينعاللااوقتا):طظفلبلسمهجرخأو.ةريرهوباءاور(١)
.(مملظوأسانلاقيرطيفىلختييذلا:لاق

.سابعنبانعهجامناودمحاهاور(۲)

,رخآظفلیسجرسنبهللادبعةياورنميئاسنلاودوادوباهجرخأ()

«حاضيلام٠<-۷

 



نكاسمابنألاملكرفاوحلارثأيفهتجاحيضقيالكلذكو.لعأهللاونجلا

ىح'راز]فشکبالمالسلاهلعهبدأنمناک:لاقسابعنباثیدح

اذإف‹ًادعاقنوكمنأناسنالاةجاحءاضقدارأاذإضرألانمبرقي

مالسلاەيلعهللالوسرنعينقلب:رباجلاقءمالسلاهيلعلاقاكلقيلفسلج
ثيبخلاسجتلا'"!سجولانمكبذوعأينإ:لاقءالخلالخداذإ

اوعمسذِإرجلاةدشىفراہنلافصننكسرثبيفنوسطافتيةنيدملابناملغانيبف

:رسلايفلوقيالئاق

ەداۇفطختلفمسيةدابعنبدعسجرزخلاديساثلتتنحن

.ماشلابدعسهيفتاميذلاموبلادجوفمولاكلذظفحوناملفلاركذف

مالكلاواقلطموألوخدلاةدارإدنعركذلالهسانلافلتخالقملف:هلوق

ةرضحاهنوكلكلذلةدعملاةنكمألابركذلااذهصتخيلهاهدحأنيماقميفانه
ةيعفاشلادنعحصالاو؟تدبلابناجيفالثمءانإيفلابولتحلمشيوأنيطاشلا
مسارکدهرکینمفكلذلوقدقميناثلاماقما.ةجاحلاءاضقيفعرشيملاميناثلا

امأو‹اوخدلبقلقىلفكلذلةدعملاةنكمألايفامأ«لصفيةلاحلاكلتىفلا

هبوثعفربملةحاحلادارأاذإ)ظفلبهتعللايذرسنأنعيذمرتلاودوادوباهجرخأ(١)

.(ضرالانمونديتح
.ةعمسلاهحرخا(ثئابخلاوثمخلانمكبذوعأِفِإممللا)ظفلبسنآهاور)۲(

س۱۸



ءوثلا:رسكلابسجنلاءناطيشلا:سجولا(يجولاناطيشلا:ثبخنا
هباحصاوهيذلا:ثبخناو«هستيفثبخلاوذ:ثيبخلاو«سوجنملا
.ةراجحلانمناسنإلاةجاحءاضقدنعهبىجنتسيامهدنعنكيلوًاثبخ
ناهليغبنيو(لبنلااودعا):لاقمالسلاهيلعيبلانأيورامليلدلاو
ةجاحءاضقدنعةرتسلابرمأمالسلاهيلعيلانألاهرتسبوهتجاحلرفحي

كلذوءهيلإنورظنيسانلاوهتجاحناسنالايضقينأىبنو«ناسنالا

ىريالمالسلاءاببنألالئاضفنمناکو4قالخألامراکمنم

اولاقو¢رومجلابهذماذهوًالوأهيابثريمشتكعورشلالوألقبلفاهريغيف

جاتحيالكلامنعلقناكاقلطمزيجينموهناسلبالهبلقبذيعتسي:يسننميف
خمشلاورماعنمرهظيذلاو.بهذملادعاوقيلعكلذررحليصفتلإ
.عجاريلفيعفاشلابهذمعمروكذملالصفتلاةقفاومىلاعتللا(ممحرليعاما

يوقهسرفيذلامهوقكيأاثبخهناوعأوهباحصأيذلاوهثبغلا:هلوق

ثلامهماعييذلا:ليقوثبخلاىلإسانلابسنييذلاوه:ليقووقم
.قئاف«ىہتناهىف

اهراقصماظعةكرحلبنلاو:سوماقلايفلبنلااودعأ:هلوق
ءايجنقسياهايإءاطعألبنلاهلبنودرصكلبنلااهىجنتسيةراجحلاودنض
لىنلاوريصقلارتسكلاب«هرابخذخألاملالينقساو«ىحجنتسااهبلّبنتو

.ةلبنوأافدحاوالف

كلذكوءاضرعالوًاقمعةرفحلاردقنيبيل.خلاهتجاحرفحينأ:هلوق

دي نإو:هترابعصنوةبلصلاضرألايفناريدلايفنكلناويدلايف
س۱۹

 



:ىلاعتهللالاق.مالسلامهبءادتقالالإنوماسملابدنو«مۇالخ

ةنسحةوسأ4هللالوسر8کلناکدل» هتجاحیضقاذاف«ی

اوأةعبسوأراجحأهترابةياطتسالاوةراجحلابىذألانمفظنتسالف

قيرطنميوراماذهىلعليلدلاوءهسفننعىذألاهبليزينأهنكمب

رمأكماعأ'دلاولالثمکلانامنإ):لاقمالسلاهيلعيلانأةريرهييأ

مظعلاوةمرلاوثورلانعىبهنو«راجحأةئالشیجنتسینأرمأو(کنيد

نهيفسيلراجحأةئالثبءاجنتسالا):لاقسابعنبانعيورامو

ريشرادقمهيفرفحهنافبلصلاعضوملاالإهتجاحلهيفاتياعضوملجرلا

.عياصأةعبرأضرعلوقينممهنمو«ةكسلاغلبتامرادقم:ليقو

ةرفحلومللرفحينأ:للاهمحرلبعامسإخيشلاداز«هتجارفحينأ:هلوق
نعءاعدلابجحتيتلابونذلانمهنإلبق(مطلخنألطئافلانيبوهنيبقرفي
ايثدلاءاعد:لاقهنأللاهمحردوعسمنيانعيورو.ساوسولاثروتولوبقلا

هنمويلابلامظعلايهوممرلاىنعمبامنأ:اهدحأنالوقاهيفيأةمرلا:هلوق
يلباذإمظعلامروةلحوليلجكممرعمجاهنأ:يناثلاو«نافيأةمر"خش
.قئاف.یہتنا

.٢٢۲بازحألاةروس(١)

.كلامضياهجرخأو.هلمبيرقظفلبيراخبلاوءهححصوينطقرادلاهاور(۲)

م

 



دوادنعركذدقوددعلااوطرتشيملو,نيعلاةلازإاذهنمموهفملانأل

رکذلابصخيملوهيقنياميجنتساايفك:لاقاذهنممظعأءيلعن

فزخلاىلارجحلانعلدعولو:لاقًاددعالوهريغنمًارجح

نمديال:لاقهبهّصخوأموبفملالعرهاظلابلغنموهيزجيكلذنإ

ىذألاهبليزيامهنكمباموأةعبسوأءىزجياملقاوهوراجحأةثالث

ًاقلطمثورلاهنإفنبأنمرظنينكلولبإلاثور

يأرلالهآبلاغبهذموهلب«خلايلعنبدوادنعرکذدقو:هلوق
.اهريغويمفاشلاوكلاك

نيطنملمعءيشلكورجآلاةكرحمفزخلاسوماقلايففزخلا:هل

همقفلايدشارلايلعنبدمحمبسنهعيبىلإوًاراخفنوكيىتحرانلابيوشو

.هدبرطخ«فزخیهیشميففزخومساةليهمجكودادغببعضومفزخلاطاباسو

ةئالثلانيمتتاذهىلعفيزجياملفأوهوراجحأةثالثنمدباللاق:هلوق

ثمحهللاهمحرليعامسإخيشلاهلاقامفالخوهوىقنأنإواهنوداميزجيالف

.اهنودبىقنأاذإةثالثلابلطهمزلبالو:لاق

هللاهمحرەمالكيفینایامهىقاثبنکلالثمبشلاكيأهنکعاموأ:هلوق

هبزوجيامىلعلومحماذهوبدنلاىلعلومحمامنألةافانمال:تلق

قوطنملااوربتعاهللاانياحصأنأهللاهمحرهمالكلصاحفءءاحنتسالا

هلولىلدبرتولانمددال:اولاقوةراحلانمديال:اولاقفموہفملاىلع

ثتالثلابءاحنتسالااوصخنکلرمجتسانمواضوتنم)ا

ةافانمالذئنىحفزاوجلالصأىلعراتيإلانمامهادعاميقبويتأيسالعبسلاو

س۲ا



ولوءیزجيلاقموملبلغنمو«هللامرانباحصألوقوهوهسھننع

ءبابحتسالاىلعددعلالحرهاظلاومومفلانيبعمجنمو«دحاورجح

نلطقفةراجحلاينعأهريغلاعتساهلنكيمءالناسنالادجواذإف

ءةباطتسالاءاجنتسالابدارأمالسلاهيلعينلانألوةباطتسالاةياغهيف

قيرطنميوردق:هللىق؟رتولاددعلانمتصصخل:لئاقلاقنف

رمجتسانموشنتسدلفًاطوتنم(:لاقمالسلاهيلعيبنلانأةريره

ةئالثلاامأ:هلليق؟ةعبسلاوةثالثلارتولانمتصصخإو:لاقنإف

.هررحهللاهمحرهيمالکناب

ثيدحلاباحصأودمحأويعفاشلابهذ.خلاانباحصألوقوهو:هلوق
تحدازتفالصحيماذإفءاقنإلاةاعارمعمةثالثلانمصقنلامدعطارتشاىلإ
:يباطخلالاق.خلارتوبلفرمجتسانم:لعهلوقلراتيالابحتسيوىقنتسي

ددعلاطرتشاالفةدئافلانعددعلااذهطارتشااللطقفءاقنإلادصقلاناكول
نإقءارقإلابةدعلاهريظنونيرمألاباحيإىلعلدىثعمهيفءاقنإلالعو(ظفل
.دحاوءرقبمحرلاةءاربتققحتولوطرتشمددملا

اىت7نكيماهبلعرصتقااذِإةسخلانأةرهاظةعبسلاوةثالثلا:هلوق

رايجتسالايفرصتقينأيغبنيو:ىلاعتللاهمحرلبعامسإخبشلاةرابعو«بحتسملاب
رهاطبأخمشلامالکنألاقينأنکعوةسمخوأةئالثىلعدادعألارتوىلع

بحتسملايفهللاهمحرفلؤملامالكوهريغوبحتسملانممعألازئاجلايفهللاهمحر

ناظفللاوهجامناودوادوبأودباهاوو«ةريرهيبانعو.(دمحاهاور)رباجنع
.نافلتخغ

س۲۲

 

 



عرشلااصخدقةعبسلاوقيرطنمميفثيدحلاصندرودقف
هيلعيبنلا"نأةريرهيبأثيدحوهوبلكلاغولونمءاتإلالسغيف
نهوأًاعبسهلسغيلفكدحأءانإيف"لكلاغلواذإ):لاقمالسلا
ةراجحلاىوسابيجنتسيالو«ىلوأةعبسلاتناكف«(بارتلابنهرحآو

لاحيفالإهريغوأوأراخفوأبارتوأصاصروأديدحنم

.هلةافاثمالف

للاهمحرليعاممإخيشلالوقهيفانياذهنكلىلوأةعبسلاتناكف:هلوق
.هررحخلاهليفينيو

لباقموهوركموهورتولاربغةلباقميفروكذملاءاغبنالانلهيفانيال:تلق
.باوصلابملعألاونيفرطلايوتسمازئاجلالمشيهوركلملا

بقللاموهفمرابعاهيفلاقيدق.خلاةراجلاىوسابىجنتسيالو:هلو

هبىجنتسيابفممعتلاهللاهمحرليعامسإخيشلاراتخاكلذلفًادحفبعضوهو

ردملاکةمرحيذبالوموعطبسيلرهاطدماجلك:هلوقبهفرعثح
ىحنتساهنألقنيمذإلَمهلعفنمصيصختلالاقيدقو.خلاداوعألاوبارتلاو

.ررحرحإلارغد

همحررهاطيبأخبشلامالكلاقفاومهدجوناوبدلامالكحفصتنمو:تلق

.هعحاریلامتهللا

ةفاضرملاكنيللاابرغوبةايحلاةراجحلافضرلا:سوماقلاففضروأ:هلوق

.(بارتلابنهالوأ)ةدايزبملسمهاوروهحبحصيفنابحنياهجرخأوينطقرادلاهنسح(١)

- ۲۳



الوبطردوعبيجنتسالو٠ةراجحلايفدروثيدحلانألةرورضلا

اهضعبذْخأدقةمومضملاعباصألاكةبكرلايفماظعوامءاوکهفضربهفضرو

ةمضطموكرحوةفضراتدحاو«عاردلاوعاركلاندامسرفلانميهوًاضعر

ةىحو«هتدمخأفتباذةفضرلاهتباصأاذِإةمحشواهلبقيتلاىسنتةمهادفضرلا

فوضرللاوةفضرلابىلغينيللاريمأكفيضرلاو«هراتامسيفطيقفضرلاىلعرم
:تبكلالوقيفةفوضرملاواهبجضنأامو«اهبلعىوشيءيش

ارغرغنيحاهروحمىلإتلجعايهاضخبطلايفنؤتمةفوضرمو

تسيلونأاودارأاذإفرفسلايفلمحتوفظنتولسغتشركلا

ىتحاہيلعاودقوأفةراجحىلإاودمعمثشركلايفهوقلأومدللااوعطقرق

.ةراجحيبىوكتةمس«ةكرحبةفضرلاو«شركلايفامنوقليمثىمحت

ابءاجتتسالازاوجمدعلليلعت.خلاةراجحلايفدروثيدحلانأل:هلوق
7اهدوحودنعةراحجلایوس

هلوموہفمنمجرخبيفاذه«خلابطردوعبىجنتسيالو:هلوفو
ريغيءاجنتسالازوجبفةرورضلالاحيفالإ:لاقهنأكفةرورضلالاحيفالإ

اذِإهلكاذه.هررحخلاىحنتسيالوهلوقبىنثتساامالإءيشلكنمةراججلا

«همالکةوقنمموهفملاوهاكاهدوجودنعةراجحلانيبعتىلعدبالهلوقلمح
ةراجحلايفنيلخاداسيلذِإمظعلاوثورلاءانثتساذئنيحهيلعلكشينكل

يفوًاقلطمءاجنتسالاهبزوجيسبابلانأهموفم<خلابطردومب:هلوق
الفسبيتمثابطرعطقنإامأوطحقلابهسيبناكاذإدوعبىجنتسيو:ناوبدلا
.فرفلامدعرهاظلاوةرورضلالاحيفالإهبىجنتسي

٢۲-



نجلانآثيدحلايفيورامئاہبلافلعهلارابوأناکًابطر«ءشيشح

:مالسلاهيلعيتلامللاقودازلاةلقمالسلاهيلعيبنلاىلإاوكش

لکوضیرغمحلکلوهفهيلعهللاےسارکذدقمظعبمتررمالک)

هنوسجنمدآينبنإهللالوسراباولاقکباودلفلعوهفثوربمتررم

"تورلاومظعلابىجنتسينأمالسلاهيلعيبنلاىهنكلذدنعف.انيلع

سدعلاولوفلابصقلثمدصحاذهريغوأعرزلابصقبىجنتسيالو

عزناذإلختلاخيرامشكلذكوهقورعكلذكورتهلاملككلذكو

نألهنمنوكتيلاراغلاةمرحلهلكاذهبىجنتسيال«اهقذعنمرمثلا

يبنلانعيوردقسيلا:لئاقلاقنإفهلثموهفءيثلاهنمناكام

فلمينلاىلعنجلادفومدقانموفنمدواديبأيفواوكشنجلا:هلوق

انللعاجللانإفةمروأثوروأمظعباوجنتسينأكتمأهنإدمحماي:اولاقف

.كلذنعرفعيتلاىبنفاقزراهيف

ضورغفملاكرطملاءامو«ضدرفلاو:سوماقلايفضيرغ:هلو

.امهيفضيرغإلاكعلضلاويرطضييألكو

قذعأعجلاواتلمحيةلخنلاحتفلابقذعلاسوماقلايف«خلااهقذع:هلوق

علا«هيلعاملكأاذِإبتعلانمدوقنعلاواهنمونقلارسكلابوةنيدملابرتقاذعو
.قوذعوقاذع

ينطقرادلاو«دوادوبأوملمودحاامهاور.نيفلتخنیظفلبةربرهيأورباجنعيور(١)
۰حیحصاھداثسإهربرهيباةياورنعلاق

۰رخآظفل٫يراخىلاهاور

7

 



ىجنتسينأرمأو؟(كنيدرمأكماعأدلاولالثمكلانااإ):لاقهنأ

ثورلايبنلابصخفمظعلاوهمرأاوثورلانعیہوراجحةئالثب

نعیہامنإهللىقحابمامهاوسامنأباطخلاليلدلددقفمظعلاو

كلذكومہباوددازثورلاو4نجلادازمظعلانألمظعلاوثورلا

فلعبسيلامو:لاقنإفءنجلاىلعًاسايقمهابماعطومدآيبماعط

تبنتاملك:هلليقاهريغويراربلاراجشأراجشألالثمباودلا
راجشألاوتابنلاىوسامو:لاقنإف«مدآينبومئاهبلىعرموفض

:هلليقهصخيوعرشلاهيفدربىتحةحابإلاىلعهكحنوكينأيغبنب
اہمکح:لاقنإفءابصخوعرشلادرودقوكدنعاہكحامةراجحلاو

وهيذلااهريغوبدنيهيتلاةراجحلانيبًاذِإريخموهف:هلليقء«بدنلا

ثورلاومظملانلقرافلاممسابقاذهلوقينألئاقلنجلاىلعسابق:هلوق
مظعلابءاجنتسالانعيمنلانممزايالفمباودومدآيبلفولأملامامطلاةلزنم

شيشحلاورجشلانعيمنلاثيدحلانمذخؤباكنجلاقزر(ېنوكنيعتلثورلاو

مظعلايأ(هبلاجايتحالاكسيلايلاجايتحالالسنإواميلاجايتحالامدعلاثم

.قرافلاعمًاسايقںوکیفثورلاو

ةراجحلانألكلذنيمتيال:لوقينألئاقلمخلاةراجحلانيبريخموهف:هلوق

نوكينايفبنيراجشالاوتابنلاىوساموامىلاابودنمتناكعرشلااهبلطا

ةهجىلعءاجنتسالالطيىلاعتهللاهحرفاؤملادوصقمناكنإفةحابإلاىلعقاب

هدوصقمناكنإولئاسلامالكيقاليالنكل«حبحصهمالكفپدنلاوبابصعحتسالا

٦٢۲-



ريبختلانألهضقنوهلوقلطبأكلذنمدبالومعن:لاقنافءةحابإلاىلع
هتفصنع|نمدحاولكجرخيكلذنألزوجيالبدنلاوةحابإلانيب

.ملعأهللاو

هيلعيبنلانأةريرهيبأقيرطنميورامهنيميبىجنتسيالو

لاطبإالإديفيالليهديفيالهركذاموعونمموهفًاقلطماهبءاجنتسالاعنم
ةحابإلالببدنلاىعدااملئاسلاناللئاسلارضبالوًابودنماءاجنتسالانوك
الريبختلانألعاو:لدعلارصتخمحرشيفدمحأخبشلاةرابعوررحبلفةيلصألا
وأةحابإرخآلاوبدناهدحأوأبوجورخآلاوةحابإاهدحأنيئشنيبحصي

اوحكنافإ.هلوقبحاكنلابوجوىلعهلالدتسادوادىلعاودراذلوبوحولا

حاكنلانيبريبختچكنامأتكلمامواف:هلوقنلءاسنلانمكلباطام
..هنيبوهنيبريخامكلذكفاعامجإبحياليناثلاو«نيمبلاكلمو

اهنوكلالامصبصختنوكينأزاوحلعونم:تلق«خلاكلذنمدبالو:هلوق

يفامكموہفمهلنوكيالفرستابلاغلااهنوكللباهربغنودةبودنمةبولط
ةراجحلانيبعتمدعىلعلديوهرئاظنوقالمإنمكدالوأ|ولتقتالو»:ىلاعتهلوق

ذئنىحفًاقلطمهاوسامعىہنلًانيعتمرججلاناكولوثورلاومظعلانعلعهه

هجتاةراجحلاةيبدنيلئاقلاىلعضارتعالادارأنإمعنهللاهمحرخيشلامالكدربال

يبأخبشلامالكىضتقموهثحبلانمانركذامنأبريبختناوضارتعالاهيلع

دمتعىلفهيلعفوقولابملعياكناويدلامالكنمذوخأمهللاهمحرهلاقامورهاط

.للزلاوًاطخلانملارفغتساولمأتلادعبرهظاذك«لعأهللاوانه

لهاضعيلاقوهيزنتللهنأىلعروهجلا«خلاهنيميبىجنتسيالو:هلوق

- ۲۷



امیجنتسبالو(''هنمبهرکذسالفمدحلاباذِإ):لاقمالسلا

ىجنتساابیجنتسبنأىنمالسلاهيلعيبنلانأيورالةرمهبحتتسا

.هرههب

.لعأهللاودحاوىنعملانالهتحاحرەساءاحنتسالارححراسلاو

.هيزنتللهناهنمخۇيامهللاهحرليعامساخشلامالكيفو«مرحتللهنأ:رهاظلا

هلاشبهرکدهنىميبرجلاكسبنكلوهركذسبالف:هلوق

قوفىملابابلالفسأنمةراجحلالوأبًادبيهنإفطئافلايفامأورجحلاىلإحسو

نأاضيأهرهاظوطئافلاجرغالثمةسخلاوةثالثلانأهرهاظوناوبدلايفاذك

ًاضياجاتحيلهرهاظلاوهامرظنامث«لفسأىلإىلعأنمهريةراجحلايقإب
؟هررحاصنهيفرألدحاويفكيوأةثالثىلإلوبلايف

ءيشهنميقباذٳامأورهاطءيشهيفسيماذيأةرمىجنتسااب:هلوق
يجنتسينأسأبالوناويدلايفةرهاطتبقبيتلاةهجلانمهبيجنتسيهنإف
.هربغواوههبیجنتساءاوسربغتتلهفرحأتبقباذإهريغهبىجنتسارجح

.سجتلااهماذِإيأءاجنتسالاةراجحرتسبو:هلوق

الو) ةداتفوبا هتدابزو.(يجنتسپالو):ةدابزنودرخآظفلبةدانفوباهاور(١)

.مسلظفللاوهيلعقفتم,(ءانالايفسفنتيالوهنيميبءالخلانمحسمتي

۸٢۲۸-



نكيملامةالصلاهيلعتضرفنمىلعمزالضرفءاملبءاجتتسالاو
لاقمالسلاهلعيتلانعيورامهضرفلعليلدلاو«كلذنمعنام

ءاجنتسالافباب

زوجتكلذبهتيمستوهسفنبثدحلاوهوىوجنلاةلازإءاحنتسالاىنعم

مابثدحلااومسفضفخنملاناكملاطئافلانأاكمفترلاناكملاوجنلانألعاستاو

امتلازإبحيتمللاهمحرفنصملاركذيل«خلاءاحنتسالايفباب:هلوق

ىلإيدؤياللبدجيملاماهوحنوةالصلاىلإمايقلاةدارإدنعبحتامنإرهاظلاو

اكةساجنبندبلاخطلتمرحتلةلازإلابحتذئنبحهنإفندبلاقاليءيشلالحنا

ريغنمةالصلاتقوهيلعجرخىحءاجنتسالاكرتنمو:ناوبدلاةرابعومدعت

.رفكدقفكلذلًادمعتمرذع

ىلعلدياإهقاسيذلاليلدلالاقيدق«خلاهضرفىلعليلدلاو:هلوق

ىلإفرصتيقلطااذِإلعفلاىلعءانثلالاقينأالإلضفأءالابءاجنتسالانوك

.هررحبجاولاىلعنوكبامنإلماكلاو«لماكلا

انموقنمرازبلاهاور:خلاءابقلهأللاقدنتيبنلانعيورام:هلوق

.هللصاالعومجملايف:يوونلالاقو٠فبعض:مهضعبلاقو

-۹٢۲-



هيف»:هللالرتأفطئاغلاو'”لوبلارثأيلعءاملانورماوناكوءابقلهأل

:مالسلاهىلعيتلامهلاقف'"«نيربطملابحيهللاواورهطتينأنوبيلاجر

ون:اولاق؟روهطلا!ذهاف«روهطلايفكيلعىنثأدقهلانإءابقلهأاي)

لوصألافوبوجولبقع(هلعًأرقفطئاغلاولوبلارثألعءاملا

مدنعكلذناکوهيد,نبهولعفو7هتمأهيلعرقأءيشلکنُ

.وعهتنسنموهفًاحابموآًابدنوأًابجاو

ناتتخالاومجرا:لاقهللاهمحردیزنبرباجنعيورو

وهولضفأءالاوةراجحلانيبعمجلاو«تابجاوننسرتولاوءاجنقسالاو

ىلعينبماذهلمللوأاحابموأًابدنوأابجاومدنعكلذناكو:هلوق
يضرلبجنبذاعملعقواملثمكلذوفليهدوجوعمةباحصلازاوج
داقتعاريغنمذاعمموقينألاحمهنإفيعهفلخهتافابىتافمافنيحهنعهللا

نيحاضرأذاعمثيدحداتجالازاوجلاضرألديوةحاباوأبدنوأبوجو
ربرقتلادعبهبوجونوكينألمتحيوررحلوعجاربلفنميلاىلإريميلاهثعب
رمهترضحيفناکءاوسزاوجلاراتاوهيففلتخمهنامزيفداهتجالاةلأسمو
رضيالو«عطقلاناكمإعمنظلاىلععوقولعناملاهدعبتساامنِإوالمآ
امطقريصبريرقنلابهنأكلذ

عمهبدارأنإهنإفاذهرظنا«خلالضفأءالاوةراجحلانيبعمجلاو:هلوق

هف)یلاعتللالوقلوزنبیسنایبمسوهيلعثلاىلصيلانعةريرهوبأهاور(١)

,هحامناويذمرقلاودوادوبأ.(نيرمطلابحيلاواورطتينأنوبحيلاجر

8٨۱:ةبوتلا(۲)



ءامءايسلانمانلزتأو»:لجوزعهلالاق«هللامهمحرانباحصألوق

هريغلرهطملاوهسفنيفربطتملاوهوةرابطلللوعفلاوه

لوكألكألاريثكللمطوقككلذهنمرثكاذإالإًالوعفىمسيالءيشلاو

نمدعبأفاصوألانمناكاملكوةغلابلاىلعبورشبرشلاريثكللو

ءفاضمريغوأًافاضمهبءاجتتسالازئاجهلكءاملاو«غلبأوهفلعفلاةين

امأ«امهدحأىلعراصتقالازاوحهئاضتفاللكشملضفأبهريبعتفءاملادوجو
كرتاذإاولاقلبانباحصأنمهزوجنمرألفءالادوجوعمرجحلابهزاوج

هزاوجامأورفکتقولاجرخیتحهلاعتساةردقوهدوجوعمءامابءاجنتسالا

لاقينأالإمهللاءاملاريغهبىجنتسيامدوجومدعبمدنعديقمفطقفءامإب

ليعامساخيشلاةرابعوهررحىزجيالامهيفلضفالابداربوهبابىلعسيللضفأ
نمةيفاندلعدبالو:ءاملابءاحنتسالاةىفىكيفيناثلالصفلايفىلاعتهللاهمحر

نبالاقدقوءلكشمكلذدعبهمالكنأالا«خلاراجحالاوءالانيبعجلا
يفثيداحألاصخوءاملاىلعةردقلاعمرجحلايزجيال:ةيكلاملانمبدبح

.ءالامدعورفسلا

نأهيلعدربالفعنتمملالباقيامهبدارملاخلازئاجهلكءاملاو:هلوق
مالكبارطضالرظنهيفوناويدلايفهيلعصناكهوركمفاضلابءاجنتسالا

.هللاهمحرفنصلملاهلاقامحلاق«ناويدلا
هللاهمحرليعامساهفرعوقلطملاوهو«خلافاضمريغوأ:هلوق

:هلوقبمهضعبهفرعوهلطلاخمريغنمهتقلخفاصوأىلعيقابلاوهو:هلوقب
ءيشبطلوخاذإءاملانأللوأللواسموهوديقاليءاملامساهيلعقدصاموهو

هللاهمحرليعامساخيشلامالكرهاظوديقالپءاممساهيلعلطينأحمصيال
.جلثلاكهدوجدعبباذمثدمجناكيذلاوىدنلانمعمجيذلاءالالمشب

١٤٠:ناقرفلا(١)
٢۳-



فاضموأرحلاءاهيفمئاقناكمىلإفاضملاوهفاضلملاو

ءاکهيفعقاوءيشىلإفاضموألوقبلاءاكهنمجراخءيشىل

ىلإفاضملاءاملابءاجنتسالانمهركيامالإاهريغوتاغابصلا

رثألاوزهبءاجنتسالاةلعنألهيلعسبالفلعفنافهتمرحلماعطلا

ادإحلملارظناو.اهرؤسسحتيالةمىمرۇسناكولوهرهاظو

سجتبطلوخًاريثكناكوأمرابطلضفوبنجوأضئاحرؤسلمشیوباذ

مضبوءاجحلانوكسوءاطللمضيبلحهنمدلوتامهريغتناكوأهريغي|

هضرأپحلمكهرارقبيفتوأهثكملوطبءاملاولعتةرضخوهو|محتفبوأماللا

.خىنرزوآپارتکهىفريغتوانيبتولولىقو«دسجلايفهرثأنيبتيمام

:ةدْئاف

هلاوزنكيملوكدولاهيفيذلاءالااهنماسبىحنتسياليتلاءالا

حلماهيفلمعولوهبىجنتسيالليقوهيفيقبوماعطلاهبفخبطيذلاءالاو
اذِإردكملاءاملاوهبىجنتسيليفودسجلايفهرثأنيبتاذاةخبسلاءاموطقف

ءوضولافالخبهبسأبالليقوهبلستغانمديببارتلاقصليتحهربدكتغلب
فرطلانمكرحاذايذلاريثكلايفصخرفدكارلاءامابءاجنتسالاكوهليقو
ىجنتسيليقوهؤاميرجيالناكاذِإرئبلاءامورخآلافرطلاهنكرحغلبتم

جرخيوأاهيفدادزبوأاهؤامفشنيمامءيشاهنمجرخياليذلانيعلاءاموهب
يراجلاءالاو.رجيملوأاهواميرحيأيرديالةيقاسءاموليلقلالقاولواهنم
اذِإيقاوسلاوضاوحالاءاموةصخرهيفوسجنلاوةتيلابرمامالإنكيماذا
ناکاذإهزاوحيلقواهىلإهيرجلاحيفاهنمجرخبالواہبلايرجيءاملاناك

«هناصقنبصقنيالويداولاةدابزبديزبالناكاذإهوحنوجيلاءامو«هلمجرخي

وذامكلذكوعابسلاوبالكلاغلوءامودوسلاءاموفاضملاءاملاو

فوشكملاءانإلاءاموامويحاللاويعافألاوتاباوأريطلانمبلخ

س۳۲



ءاجنتسالاكلوقنمنألكىلعرسكنياذه:لئاقلاقنإف«ةساجتلا
ماعطلاىلإفاضلملاءالانهاهءاحنتسالاتزوجوéءانودامءیزحال

.ملعأهللاويدنعهلليقهريغو

هيلعوهأزجالعقنإفمارحلاءالاونالوقهيففلجرلاهارتشااموفيصلايف

لعجوأةينآبذخألاهنمهنكيملوالبلفناكاذإءاموهبرل

دجواذإةنسللهنوفرعييذلاءالاونوطبيفناكءامو«هبناجيامحتسم

ةلالدلاهجوىلعناكاذإالإهريغلفطوأهربغدبعهاطعأيذلاءالاوهربغ
الاموةلجلالهأامأو.نينيمأنمدبالليقوءهتساحنينيمأدهشاذإءاملاو
يفىطمييذلاءالاولوقىلعممقدصاذِإالإمهلغفتشيالفزوحت

همتشاوااهدحاسحتتملانءانإلاءاموهملإرطضلملاءاملاوابنغناكاذإقوقحلا

ءامولوقىلعدحاورهاطلاناكاذِإةددعتلاتاءانإلاءامكلذكو.لوقىلع
.بئاغغلابوأنونجموأيصةينآعمتطلتخاةينآ

نإفاذكهنوكينايفبنيلاؤسلابىترتلوقاخلالئاقلاقنإف:هلوق

ةلعلاوءاملانوديءىزجحيالءاجنتسإلاكلوقنمنأألكىلعرسكنياذه.لئاقلاق
ريغبءاجنتسالازاوج.ىضتقتماعطلاىلإفاضملاءامابءاجنتسالازاوجلاجركذيتلا

تزوجدقوهلوقامأو.باوجلالصاحهلعلدياكةساجتلارثألدزبامءال
هريغيدارملالاقيثأالإمهلالاؤسلافهللخدالفهريغوفاضلملاءاملبءاحنتسالا
هيضتقتامىلعءانبيأتزوجوهلوقبوسنجللةفاضإلانوكتنأىلعءاملاريغيأ
ءاضتقاملستباوجلالصاحو«هررحیاعتللاهمحرخمشلاهبحرصيلثإوةلعلا

يفبلطاهبةساجنلاقلعتةدشلاهعمركذاموجورفلانأالإمومعللةلعلا

.تليختاذكملعاهللاوءالاوهوكلذيفةدامىوقاوهامامتلازإ

¢حاضيإلامدسمح



نيعلاليزياموأحملانمهريغوءالابنوكبيةساجنلالاوزنإ
يوراملىلدلا«كلذبدرودقعرشلاو«نيعلالاوزةساجنلانمدارملانأل

يدولاويذملا):لاقمالسلاهيلعينلانأسابعنباقيرطنم

لسغيتحاهتمءيشهيلععقوبوثبىلصيالسجنسافنلاومدو

يفةدامىوقأءاملاوءرثألالاوزةرابطلاةياغلعجدقف(هرثألوزيو

حضاومورعشلاعضاوموجورفلايفحسلانكلهريغنمنيعلالاوز

ءءاملاالإءىزجيالانلقكلنلوىقنيالهنألءىزجيالنيلجرلايفقاقلا

هيزجيهنإفهريغورودجنلاوبورجملالثمللعلالهأونيموذجملاءامامأو

ضراعمضراعنافمهئامنمةرضملافاخاذإمهئامبيجنتسيالو.مميتلا

ضرملانمءيشلوحتياليأ(ىودعالوةماهال):مالسلاهيلعهلو

:لاقسابعنباقیرطنممالسلاهيلعينلانأيورامهلليقءيدعيالو

لحيالررضلاوهرضيفهيلعلزنياليأ("صميلعمئاهدرويال)
لوألاىدعأاف:هلوقو(ىودعالوةماهال):مالسلاهيلعهلوقنأانماع

هريغلعفانوعنصميفهللسيلءايشالاهذهنأبوعلاهمهوتتناكام

هللاهحرديزنبرباجنعيورامليلدلاو«كلذاودقتعينأ

.يذمرتلاودوادوياهجرخا(١)

يفكرابملانبنيسحلاهجرخاءرخآظفلبةريرهيبانعيورو.نابح7

 



يف'ةيبيدحلابحبصلاةالصلصهنأ)هللالوسرنع:لاق
:مشلاقفسانلاىلعلبقأهتالصنمفرصاامافليلانمتناكءامسرثأ

يدابعنمحبصأ:لاق.ملعأهلوسروهللا:اولاق؟كبرلاقامنوردتله

يبنمؤمكلذفهتحروهللالضفبلاقنمامأ«رفاكويبنمؤم
يبرفاکكلذفاذكواذكءونباترطملاقنمامأو٤«بكوكلابرفاكو

يفهيلعدريلنإهنإفءارشلاالإءالادحيلنإو(بكوكلابنمؤمو

ابفوهيتلاةلاحلاكلتلثملانميفربتعلالهرظنأءارشلابالإ:هلوق
ىرتشتذئتفوةبرشلانإفرارطضالاةلاحىلارمآلاءاهتناريغنماناكموانامز

كلذكءاقتسالاتالآو.تاقوألابلاغيفعضوملاكلذيفهلثمنموأريناندب

.ةيرشأهعمجوءاملاببتكفرصقيوفلالاببتكيفديءارشلاو

مرتحمناويحةنؤمواهتنؤلجاتحبوأيأنمثلايفهيلعدزيمنإ:هلوق
.معالاورمظاذكءاملافالخباملديالرومألاهذهنألنيدوأ

نمىلعردقنموهللامممحرنامعلهآنمانباحصأبتكضعبيف:ةدئاف
نإفنيديهلمحتيالوهقيرطةيقبيفهرضيملامنميأبهؤارشهمزلءوضوللءاملا
.هيلعلضفهدرعئابلامزلهعضوميهنُمنمرثكايهبحاصهيلعهعاب

كلذكوهسفنبرضيفهلامنمًاءزجفلتيناهلسيلومميتلاهلزاجررضريثك
جارخإدنعهسفنىلعيشخوةلحاروأةقفنباهذنمهبفحجينمثلاناكنإ

.ينهجلانبدلاخديزنعناخيشلاهاور(١)

٢۳-



يوردقوءىوستالابانلاومأعيبننأانفلكيلهللانألهيرتشيهنإفنمثلا

‹ءارشلاوعيبلايفكلذو("لاماةعاضإنعىبن)مالسلاهيلعينلانأ

الإهيلالصيالامنألنمثلايفهيلعاودازولوهيرتشي:نورخآلاقو

:لاقمالسلاهيلعينلانأيورامليلدلا.هيلععيطتسممدنعهلام

ةعاطتسالانملالالعجف('”ةلحارودازةعاطتسالا):جحلاةعاطتسايف

نأانفلكيمهللانأل.ءانىرتشيالومميتلاهيزجي:نورخآلاقو

رکذف««"ابيطًاديعصاومّميتفًءاماودجتملنإف»:لاقهضئارفيرتشن

ءاملعلانيبهيفعزانتالاماذهو«ممىتيوءاملاءأرشهيلعنکیمهيدينمكلذ

رداقلانالهؤارشهلعبجوهبفحجحيريغنمثلاناكوهنمثيدجونإوانملعامف

.ءاملاىلعرداقنمثلاىلع

ءارشهملعبجوولدالولبحهدنعسیلوربىلإءاجولكلذكو:ةلأممم

قىفوتلالابومارشىلاليبسلادجواذإءالاىلإلصوتملولدولبح

نعتسيملنإوءاملاىلعردقهبناعتسانإهريغدبعهدنعناكنإو:ةلأسم
صالخلاوجريوهثادأىلعردقيهاثعرادقمناكاذادبعلالمعتسيلاقردقيلهب
۰معن:لاۋ2متبلدبعلاناكولولبقهنم

الءامةهلوبقمزلوانموقضعبةرابعخلانمثلايفهيلعاودازولو:هلو
.هتمذبنإونمثبهلجتملديتعانمثبهذخأوهضرقوأن

ق
قفتم(۲)
۹۱:ةدئالاء۴ءاسنلا(۳)

٦۳-



ديلنإءلوقلااذهبحاصمزايكلذكو«ءارشلاركذيملودوجولا

مهفعضألوقلااذهوهيلعءيشالنأنمثلادجووءرابظلاةرافكيفةبقرلا
لنو‹لاحلااذهىلعءاملاةادأكلذكوحصألوألالوقلاويدنع

لكنألمميتيالوفلستيونيدتيهنإفءفلسلابوأنيدلابالإءاملادي

الومميتلاهيزجي:ميضعبلاقو«هبرومأموهفهبالإرمألاام

نيدلايضقننأانفلكيمىلاعتهللانأل«نسحأيدنعلوقلااذهونيد

لحينعناکو«هريغولاصتنالاهبشقوقحلابالإءالاديلنإونيدلاب

لاقو«ءامالدجاوهنألمميتلاهيزحلالوًاضوتبومذهنافكلذهل

ناكوأهيدلءاملاناكاذإالإءامللًادجاونوكيالومبتلاهبزجي:مهضعب

‹نويدلاوقوقحلالبيسيلعهريغنمهدجووُهيلاهبلصيلامهدنع

‹ءامللةدجاوريغاهنألمميقتامنإفامحاكتبالإءاملادمتماذإةأرملاو

هبقلياملجألاببسيهيلعديزولوهرهاظفلستيوندتيهنإف:هلوق
هلامىلالصينأىلالجألادتماوبئاغلامهلناكاذاابديقماذهنارهاظلاف

يفبنيهنإفبئاغلامهلنکیماذاامفالخبهلثمنمثبهارتشادقذئنبحذا

.ملعالاوفالخالبءارشلاهمزليالنأ

ءكلذكهنأرهاظلاولجرلامكحرظنأ«خلاءالادحتلناةأرملاو:هلوق

.هبحيرصتلاناوبدلايفو

وألويراصفهبابريغنمجرخوطئافلاوألوملاجرخمهللوحتنم:ةدئاف



ناتمودعماموةلامةردقوأةيندبةردقبالإنوكيالءالادوجوو

ىلعردقيمنإهريغةوقفلكيالاكهريغلأمكلذيففلكيالو

دفهتيرسوأهتأرماريغسانلانمدحأهلىجنتسانإو«ءاجنتسالا

هتأرماهلتحتتسانإو«ةساجنلاعرتلكلذهيزجيوكلذدّمعتنإكله

نموهفلکيلهنالكلذهلبحتسالنكلوكلاهريغوهفهتیرسوأ

نمعطقنبللبلاناكنإو«هيزممينإهركذنمللبلاعطقنيال

هرکذنمللبلافحامدعبيشتويجنتسيهنإفهيفیجنتسیامرادقمهرکذ

.يقنلايفاصلانطقلابيشتحيامنإوكلذدعبًاضوتيمثوشحلاهعنمبناكنإ

.هدسجنمسجنلايقنيهنأالاءاجنتسالاهيلعسيلفهياوبأريغنمطوفتي
هيلعضرعفهءوضولءاملاىلاجاتحاورفسيفناكنمانموقلاق:ةلأسم

ةرافكهمزلاذالجرلانا:ةيمفاشلاضعبلاقومميتلاهلزجيملوهلودقهمزل

ناامهنيبقرفللكلذلوبقوأةبقرهيلعضرعفةبقرلانمهعمنكيملو

لكلزاجلدحاولجرلهلکراجرهنيناکولهناىرتالاةحابإلاءالالصا

یہتناكلذفممقحلتةنمالوهنذارغنمًاضوتبوهنمبرشنأدحأ

.لاصخلارصتخ

هضراميالويقنيويجنتسيناكاذااماوخلايشتحيويجنتسيهنإف:هلو

لوقينمممنموًادعاقىلصيويجنتسيهنافًادعاقهيفيلصيامرادقمللبلا

يلصيامرادقمكلذهللصحناكناامأوًادحاسامکاراافلصبوممتي

,ًادجاسًامكاراافيلصيومميتيهنإفًاعجطضم

وشحبيشتحيالوللبلادريوهبرضيالامكلذدريابوأيأنطقلاب:هلوق

 



ردقنف«مدلاكلذلسغيهنإفهمداقريالحرجهبناكنإكلذكو

:ضعبلاقو«ميترديناوًاطوتوهرکسءيشبهرکسنأىلع

لصيالنملككلذكوءردقيلنإيثنيالواذهلكيفمميتلاهيزجي

منمللبلاعطقنيلنإلصأاتسملاوبوبجمالثمممييهنإفةرابطلاىلإ
بحاصوةلفعلاوءايفرذعييلامايألايف'غلابلافلقألاكلذكو

ةۇلۇلوبأهحرجهنعهللايضرباطخلانبرمعنأيورو.ريساوبلا

ءوضولاضقنياملكسيلأ:لئاقلاقنإف«مميتلابرضفةريغملادبع
هللانألالفضيرملاامأو‹ًاحيحصناكاذإمعن:هلليق؟مميتلاضقني

.هلتیالهنألءوضولانعزجاعاذهو«ًامومعمميتلاضيرمألحابأ

.هلسغيتحنيترمدحاو
ةأرملالبقنمجرخيءيشنيكرحمةلفعلاولفعلاو«سوماقلايفةلفعلاو:هلوق

هملاةيسنلاوهحالصإليفعتلاوءالفعيفحرفكلفعلجرللةردالاكةقانلا

.قتفالبةميظعةرداةيصخًاضيأهيفو

كلذريغوهتداهشوهتحبذوهتالصوهتراهطنمفلقألاماكحأيف:ةدئاف

لكؤتالوةالصهللبقتالغلابلافلقألا:لاقامنعللايضرسابعنانعيورامف
دمحأنعةياوريهوهتداهشلبقتالنتخيلوغلباذإتاياورلاضعبيفو«هتحببذ
ةصخرهلنأناتتلاهسفنىلعفاخوملسأاذإرفاكلادمحأىنثتساولبنحنا
.باحصألابهذمًاقفاومنوكسف

۰هدنسميفدمحاهاور(١)

 



:«تاباوجلا»باتکيفثلاهحرنوفلخنبفسويبوقعيوبلاقو

نعيبرلانفيلصبوًاضوتيامردقهنععطقنياللوبلاسلسهبنم

يڻحيوبارتهلصيفلعجيوًاسيکذختي:لوقيهنعهلايضربيبح
مہرمراثآيفدجأيذلااذه«ةالصلكلًاضوتيونطقبهليلحإسر

ةطاحتسملايفمدنعلوقلاكلذكو«(بيبحنبعيبرلاوديزنبهللا
.ةالصلانمغارفلاوءوضولاردقعطقنيالوًاقريالمئادثدحلكو

.تاضاحتسملاءاسنلايفينلارابخأاذهيفلصألاو

:ءاجنتسالاةفصيفةلأسم

طئاغلانمءاجنتسالايفانباحصأنمنيمدقتملاضعبنعركذدق

لافغِإىلعلديديدحتلااذهو«تارمسخنلوبلانمو«تارمرشع
للايففلتخياذهنلفةساجنلارهاظبدّبعتلاهجونعهبحاص
يبتنينأالإكلذددعيفيابنال:انباحصأضعبًاضيألاقو«ةرثكلاو

ولمهنألهللادنعةرابطلاكلذيفاوفلكامنإمهنألسفنلابيطوريبطتىلإ

مهيلعنكلو«ةرابطلايفمءاوهأتفلتخالمهسفنأدنعةرابطلااوفلك

نوفلكيالوللادنعاوربطتمهنأاوماعينأسيلوهللادنعةرابطلا

هللايضرباهولادبعمامإلانعيوردقو.هللاهملعاميلعكلذيف

اذهدیؤیو«ةرمنيسبابلكلیمرنميدنعلقتسا:لاقهنأهنع

س4



:ضعبلاقو(ةصباوابكبلقتفتسا):ةصباولمالسلاهيلعيتلاربخ

قيرطنممالسلاهيلعيلانعيورانتارمثالثلوبلاحرخملسغي
ءانإلايفهديسمغيالفهموننمكدحأظقتسااذِإ):لاقسابعنا

هنألراجنعيبأةياوريفو.خلاهموننمكدحأظقمتسااذإ:هلوق
.مالكهيففنصملليتأىسوهديتتابنبأيرديال

هصخومونلکبقعهوبحتساوروههمومعبذأهموننم:هلوف

نوكتتبىللاةققحنالهديتتاب:ثيدحلارخآىفهلوقللبللامونيدمحأ

ءوضولاىلإكدحأماقاذإ»اضيأاهدانسإلسمقاسودواديبالةياوريفو.ليللاب

مونصخانِإو«لبللامونبراهنلامونقاحلإيضتقيليلعتلانكل«حبصينيح
يفبوجولاىلعدمحأهلمحوبدنلاىلعروبحجلادنعرمألامثةبلغللركذلابليلا

هنأىلعاوقفتاوراہنلامونيفهبابمحتساةياوريفهنعو.رامنلانودليللامون

ةفراصلاةنيرقلاوسنييدبطلاودوادوىاحسإلوقو.ءاملارضيملهدبسمغول
يضتقيالكشلانألكشلايضتقيرمأبلدلعتلارومجلادنعبوجولانعرمألل
بوجولامدعىلعةناوعوبألدتساوةراهطلالصألاباحصتساكلااذهيفابوجو

سابعناثيدحييتأىساكمونلانمدعيقلعملانشانمیهئوضوب

هنعحصرهنأببىجأویهريقبهصاصتخايضتقيكدحأهلوناببقعتو

آلومونلادعبهيابىحتسافةظقنلالاحيفءانإلافاناخدإلىقهیدنلسغهنأ

ثالثاہلسغیتح:ثیدحلااذهيفلاقدقفاضيأوزاوجلاناسلهكرتنوكسف

.هتيبدنىلعلديةنيعملاةساجنلاريغيفددعلابديسقتلاو

كربلاءانإلاركذبجرخءوضوللدعأيذلايأءانإلايفهدبسمفيالف:هلوق

۰ناخمثلاهاور(۱)



ةرثكلاوةلقلايففلتخيكلذنألًادحطئاغلللعحيملو«ثالثابلغتح

يبهناعيلوتارمثالثطئافلاعضومكرعورهنيفدعقنمامأو

اذهلیلدو.هللاهکربوبحمنبالوقيفكلذهأزجأءيشىذألانم

نيللابهذاذا:ضعبلاقو(سابعناثيدح)مدقتملاثيدحلايأرلا

نألبقەيديلسغءاجتتسالادارأاذإو«ربطدقهنألعةنوشخلاتءاجو

الاهئزجيالفسجتلا(يلاقيسالئلنيترهاطاتناكولوءانالايف(لخدي

عضوممدقنإفهيقنيىتحلبقلوبلاجرخلسغيفادبيمثريثكللاءامل

ناللوبلاجرخممدقينألومعملانكلفظنتسااذإسبالفطئاغلا

اذإوءلفسأنمأدباذإىقنيالهنأل«قوفنمًادبياإسجتلالسغ

املجليدنعوتارمثالثهيدييلعءاملاضافألوبلاعضوملمس

نإحضنلاهيزجيفأ:لئاقلاقنإفكرعلاهبصيملسجنلانمهدييفىقبي

لاوزيفحضنلابعرشلادرودقهناهبزجيمعن:هلليق؟ءيشهدييفيب

تناك):لاقكلامنبسنأقيرطنميورامليلدلا.ةتقبتملاريغلاةساجتلا

اوموق:لاقمثەنملکاف''ًاماعطةعهللالوسرلتعنصيتدج

.هيلعمالكلايتأيسواهيفديلاسمفيدسفتاليتلاضايملاو

.هححصويراخبلاهاور(١)

 

 



7

سبلاملوطنمَدوسادقانلریصحىلإتمقف:سنالاق«کل

لصألاةياوريفوءايلاحتفوماللاسكةروهشملاةياورلاكليلصألف:هلوق
هپحووةنكاسوةحوتفماهتوشوءاملافذحبىور:كلامنيالاقءايلافذحي

ماللاوةرمضمنأببوصنم.اهدعبلعفلاويكمالةحوتفمءاملاتوبثدنعماللانأ
ىلعزوجيوكليلصألكمايقفاوموقريدقتلاوفوذحمًادتبملريخاوحصمو
نوکسدنعواوموقبةقلعتمماللاوةدئازءافلانوكتنأشفخألابهذم

تشندنورمألامالوأافيفختءايلاتنسو«يكمالاضيأماللانوكتنالمحي

لءارحإمزجلايفوءاىلا

٠كایاطخلمخنلوۋیاعتلقهنمولاعتسالا

:ىلامتهلوقكربخلاىنعمبانهرمألا:يلهسلالاقكاجأليأكل:هلوق

هفاضأهنكل«مهًارمأنوكينألمتحيوادمنمحرلاهل

ىلعهبلدتسادقواسيلىمسيشارتفالانأهيف.خلاسيلاملوطنم:هلوق

فلحنمنأكلذىلعدربالوريرحلاسيلنعيبنلامومعلريرحلاشارتفاعنم

.فرملاىلعاهانبمنامألانألشارتفالابتنمالهنإارحسیلیال

هريوأهفىظنتلوأريصحلاحضنلانوكبنألمتحمهتحضنف:هلو

.يرابلاحتفىبتناةراهطلالصألانألهربغردابتملالبريخألابمزجلاحصيالو

بلايفزوجيوحصقأريمضلابةياورلاهذه.خلامتيلاواأتففصف:هلوق
ادعنبنسمدجهرمصوهمتملا:ةدمعلابحاصلاقبصنلاوعفرلا

F۳ايففلتخاورعللالوسرىلومةانا
يبامس2وسرومهرمضيلانباوهةرمضوةرمض

4۳



دعبهلکهرکذمث.(فرصنافنيتعكرانبلصفانئارونمزوجعلاو

دارملانإتلقدقلئاقلاقنافتارمٹالثهيديىلعءاشقيكلذ

ليف؟لوبلاحرفملسغدعبهركذلسغبهترمألفنيعلالاوزءاجنتسالاب
دادقمأللاقمالسلاهيلعينلانأيورالوسجنلانمهقحلياملجأنمء:4ل

اذاميذملاهنمجرخف'"'هتنآرمانماندلجرنعهلأسدقودوسالانيا

وتيشءاهرکذحضنملفكلذدجواذا):مالسلاهلعلاق؟هلع اض

(معمجيمثىرسللامثاملسغيفىنميلاهتضيبىلادصقيمث(ةالصلاءوضو

ملو:لئاقلاقنف.انمدقاکتارمثالثهيديىلعءالاضيفيمث
عرشلاوءاماعلادنعبابحتسااذه:ليق؟ىرسيلالبقىتميلاميدقتبەترمأ

هرمصيبأمسانأبيراخبلامزجو«كلذريغ:لیقو.حور:ليقفةرمض

.ديعس:لاقیويريماديعس

.الوأةروكذملاةكبلميهزوجعلاو:هلوف

ناکولواسرعنكتملولوةوعدلاةباحإدئاوفلانمثيدحلااذهيف:ةدثاف
ةعامجةلفانلاةالصوةوعدلاماعطنملكلاوةنتفلانمۇتثىحنكلةأرمإيعادلا
فوفصنعءاسنلاريخأتوافصلجرلاعميصلامايقوىلصملاناكمفىظنتو

.هنعلاىضربلاطيبأنبيلعقيرطنمناخيشلاهححص(١)

E Ti



لوانوبرشهنأيوراكةريثكرومأيفلامشلاىلعىنميلاميدقتبدرودف
قلاحللىطعأوةلبقلالبقتساهنأيورالو(نمألافنمالا):لاقفهنيمنعنم
ءالاضيفيمثلسغلابهرکذوهتضسعمجي2رسالانعألاهسأرقش

هفظنتسبىتحلسغلابنيبابلانيبامىلإدصقيمثتارمثالثهدييلع

امأواذهريغبجويامهسفنلثدحيماذإلهاتلاولهاتملاريغلاذهو

ابلىسغىفةبقثلاىلإلصيىتحلفسأىلإةرسلانمهلسغبادبيهتافعماج

لسغلابهيتضيبعمجيو|ذاحياموهتناعوهركذلسغدعبلبقانرکذاک

ادبيانوتارمثالثهيديىلعءالاضيفيمثكلذدعبهيغفرلسغيمث

قوفنمەلسغىئًادبىفطئاغلاجرملغلۋعجرمتانرکذاکینمیلالسغب

الإلسيكلذكءقوفنمهلسغيفادبياإسجنلانألهلفسأىلإبالا

لعجيوهعضومنمسجنلالقنيالئلهلسغلوأيفجرخنلازواجيالهنأ
يخرتسوالانلقانإو«هندبةعسيصقتسيىحًاليلقًاليلقهدىسجيفةعسلا

يفراصتقااهربغةأرمااهعمنکيماهدحوًافصةأرملامايقولاجرلا

ءهءوضووزيملايصلاةالصةحصوًاعبناًافالخنيتكرىلعرابنلاةلفان

ةحاصمكانهنوكيالثًحادرفمةلفاثلاةالصىفدراولالضفلالحمنأو

ىعدرلاهفورلهقحىفايسالولضفأكادذإوهلاقبنُنکلبلبملعتلاك

.ريصحلاىلعيلصينكيمهنأاهنعلايضرةشئاعنعىورنم

(oس



ا؟تارهثالثهديىلعءالاضيفيمثسجنلاعضومىلعكحيلةرملوأ

يفىداقتيوقيضلابخيوةعسلابادبيًاضيأهدسجيفلعجيمث

هئاجنتساءاضعأىلعءالاضاقهئاجنتسانمغرفاذإوىقنيىتحلسفلا

ىنميلاهتدعقملسغينأهليغبنيوتارمثالثهيديىلعءالاضيفيمث

ءلعأهللاوبنذلامجعىلإلسفلابمثًافيظنًالسغىرسلامث
.قيفوتلاهللابو



امأءعامجالاوةنسلاوباتكلاهضرفىلعليلدلاءةضيرفوهو

ءوضولايفباب

ةسحخهضورفف«حابموةليضفوةتسوضرف:ةعبرأءوضولاماسقأنأملعإ
فاوطلوتنصتنإةزانجلاةالصلوةعمجللاوثدحمللسخلاتاولصلاءادال

.ةرمعلافاوطلوةضافإلا

دارأاذِإبنجللوفحصملاسملوعادولافاوطلوننسلاةالصل:عيرأهنثسو

.لستفيملومانينُ

.دجسملالوخدلوءاعدللونآرقلاةءارقلومونلل:عبرأهلئاضفو

ةراہطىلعهبنوكيلوفواغلانمههبشورحبلابوكرل:ناعونهحابمو
دارملاوهللاهمحرفنصملامالكيفيتأبسةفلءوضولاو.ملعأهللاوةالصةدارإنم

ءاملاحتفلابولمفلاوهمضلابءوضولافهتفصوهطئارشوهماكحأركذءوضولا

امېىفحتفلالىللانعو«سكملابلىقوروهشملاىلعهبًاضوتييذلا
ءوضوويئوضواذه)ثيدحهيفانيالوةمألاهذهصئاصخنموهوذاشوهو

ليجحتلاوةرغلاةليضفنكلاهمألانملساهمألالالةصوصخلانأل(يلبقنمءايبنألا
طقفبوجوللوهاماهتمءوضولاطورشنألعإ.اهريغنودةمألاهذرشحلايف
عافتراوحجارلاىلعمالسإلاكطقفةحصطرشوهاماهنموتقولاوغولبلاك

هاسريغهنوکولقعلاکةحصوبوجوطرشوهاماهنموسافنلاوضمحلاعناوم
دعاوقلعهرظناوبوجولاطورشيفءاركإلامدعنيفلاخلاضعيدازومئاتالو



اولسغافةالصلاىلإمتماذِإاونمآنيذلااأاي»:ىلاعتهلوقفباتكللا

ماوةالصلاىلإاوموقَنأمندراذإينعيءةيالا»7کيدباومکهوجو

نآامنعهللايضرسابعنباقیرطنميورامفةّنسلاامأو؟نيثدحم'

حرشعجارطقفلوقلابقلعيامفالإنوكمالهاركإلانأنولوقدذإباحصألا

هنعطقسرالفلكمهركملانأبهذادعاوقهضتقتىذلاتلقلدعلا

يتأيسوطورمشلانمهدعهللاهمحرليعاسإخيشلايفكلذتيأرمثءوضولا

ناتتخالاومدقتدقوءاحنتسالاهتحصطورشنميقبتاقممىتلايفهترابعصى

يةحصوبوجوطرشتقولالاقيدقءاسنلانودلاجرلاىلعانباحصأدنع

بوجولاطورشنمهلعجحصقالطإلاىلعةحصطرشنكبلا!نكلءادتبالا

۰هررحطف

اهدحأرومأنعلعفلابريبعتلابرعلاةدعاق.خلامتدرأاذإينعي:هلوق

نلجأنفلبفءاسنلامقلطوحنهتفراشميناثلا.ةقيقلاوهوهعوقو
وهوهلكحالةدعلاءاضقنادعبذإةدعلاءاضقنانفراشفيأنهوكسماف
دعبكلذنوكيامرثكأوهتدارإثلاثلاو.هلالوؤبابءيشلاةيمستنمزاجي

ىلعنرداقيأانكانتِادعو»وحهيلعةردقلاعبارلاو.طرشلاةادأ
ماقمببسلانوميقيموةدارإلاوةردقلانعببسملعفلانأكلذلصأولعفلا

.سكعلابوببسملا

ءوضولاىفبوجوةيآلاهذهنمءاماعلاضعيطبنتسادقمتدرأاذِإ:هلوق
تيأراذ:موقهلثمواملحألاوۇضوتفةالصلاإمابقلامتدرأاذإريدقتلانأل
.هلجأليأمقفريمألا

۹:ةدئاملا(١)

سع۸



لءوصوالناةالصالوهلةالصالنلنامإال):لاقمالسلاهلعيتلا

:مالسلاهيلعلاقهنأيورامو("هللامراحنعفكلابالإموصالو

نمدحأنعانيلإلقنيملعاجالااماو('"روېطريغبةالصال)

همزلنملكىلعبجيهافهيلعبجينمامأو.فالخكلذيفنيبال
ةنسلاامأ.ةنسلاوعاجإلااذهلعليلدلاوهوةالصلاضرف
يصلانع:يتمأنمهتالتنعللاعفر):لاقمالسلاهلعهنعيورم

.ءوضولانممعآوهامهبدارااو«ءاطلامضيوهرومطريغب:هلوق

لببجاوضئارفلاادعالءوضولانأيضتقياذهلاعامجإلاامأو:هلوق

طورشملاىفتناطرشلامدعاذإولفنالوةّنسهيفلاقيالوهبالإةالصلاحصتال

:تلقهلاضوتملابسحبءوضولانهللاهمحرليعامسإمالكحيرص:تلق
ضرفلابداراةضبيرفلاتىثانمنالكلذويظفلامهنيبفالخلانأرهاظلاو

هلعفىلعباشيامضرفلابدارأالثمةنسلابلاقنموةدابعلاةحصهلعفقوتيام

.ملعألاوهكرتىلعبقاعيو

هئاضتقانملبقامهيلعدربالو«خلاةالصلاضرفهمزلنملكىلع:هلوق

ةحيصيفطرشءوضولانآلهبالإحصتالهنأممءوضوالبيبصلاةالصةحص

.افودومهريغورعلادمعاهارر)١(

۰هلع)۳(
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امو(ظقبتسيىتحمئانلانعو«قيفيىتحنونجنانعو«تحيىتح

لخداذوف؟بجيىتمامأو.كلذيففالخانلإلقتيمهنإفعاجإلا

:ىلاعتەلوقلىلدلا.ءوضولاهيفيذلالعفلاناسنالادارأوأةالصلاتقو

ءوضولابجوأف‹ةيآلا«"ةالصلاىلإمقاذإاونمآنيذلااميأاي»

.لعأهللاو«تقولالوخدابطرشنمةالصلاو«ةالصلاىلإمايقلادنع

:ةسييئلايفةلأسم

اورهامود:ىلاعتلوقلىلدلاو.ءوضولاةحصيفطرشةشلاو

بجيليقفءوضولابجوميفًاضيأءامعلافلتخا.خلابجيتمامأو:هلوق

.اعمةالصلاىلإمايقلابوهبلبقوًاعسومًابوجوثدحلا

:ةيئلايفةلأسم

ىخارتودصقاداف«هلعفبنرتقمءيشدصقيهضعبلاق«خلاةشنلايف:هلوق

فاكتعاللسوللاكتاداعلانمتادابعلازيسمتلةثلاتعرشومزعهنع

ةراتضرفللنوكتةالصلاكتادابعلابتارمزيسمتلوىرخأةحارتساللوةرات

نأدقتعانإلهوةالصلايفيتأبسامكيونلابمعلاةينلاطرشو«ىرخألفنللو

.حيرصلقنيكلذميمجررححصتةنسضرفبدصقي

تسدللىفو‹بهذملايفهيلعلوعملاروشملاوهاذهطرش:هلوو

٩:ةدئاملا(١)
 



وامو'«نيدلاهلنيصلخمهللااودبعيلالإ

: هلوقب Al a همر

رحأللوضرفلللصفةنالبتأضوتنإف

لصأبوجويفانيالفلفنوأضرفةيالبهدوصقمنوکنألمتحيو
هملعةعزعلاوبلقلانمداقتعابهبروماءيثللدصقلايهوعهللاوةشلا

لقأوةعرشتملارثكأدنعبلقلااملحمواهريغنعةداسعلازيتاهمزايو«حراوجلاب
ةعرشنملالقأدنعوداقتعالاوليماوةدارإلاوملعلاولقعلالحمهنألةفسالفلا

..غامدلاةفسالفلارثكأو

ذخۇباکكلذهرضيالكلذدعبتبزعمثهئوضولوأيفىونولو:عرف
نإلاقاذِإامرظناو«هعجاراهضفررضااإولاهمحرليعامساخبشلامالكنم

عفتربالهثدحلههثدحنقىتمثثدحللءوضولااذهفيأهلاذهفتثدحأتنك
الثادحالاضعبجرخاولكلذكومزجلامدعللولارهاظلاو؟عفتربوأ

يفو«ءاضعالاىلعةينلاقرفاذإامرظناو«هثدحنيبتفددجاذإكلذكو«هيزجي

اہعدقتامطرشنملعحذإحصبالهنأهنمخؤيامللاهمحرليعامسإخشلا

.اهرسأب

دعياهضفروهرضملاو«رضعسيلامنعلوهذلايأةينلابوزع:ةدئاف
ءالصلايفامأو«جحلاوءوضولايفكلذاورفتغاثبحةيكلامللافالخافوصح

دعبولووأةدابعلاءانثايفناكامرضملاضقرلالهو«نالطبلارثؤيفموصلاو

:ىلاعتهللالوقلكلذىلعمادقإلازوجيالهنأرهاظلاو«لوألارهاظلاو؟املاك
.لماتىلف¢لامعااولطىتالو

٥:ةنيملا(١)

س0إ



رصحدارأ.("يونامءىرمالكلوتالابلامعألاامنإ):لاق

هلوقكرصحلافورحنمامنإو.ةنريغاغاطبإىلإلامعألا

هللامهمحرانباحصأرثايفاذكهضرفلاهبىلصلفنلاىوناذإو:ةدناف

ءوضولا؛ضعبنعاهضعببونيةعبس«رشعةعبرأةضوألانأنيفلاخلاضعيركذو
‹فحصملاسموفوسكلاوءاقستسالاونديعلاوةزانجلاولفاونللو

ناطاسلاىلعلوخدللومونللودحسملالوخدلضعبنعامضعبءيزحيالةعبسو

زوجتالةدابعلكنأكلذلصأو«لعتلاوفظنتلاودربتلاونآرقلاةءارقلو

ءوضولافاهريغوةراپطبزوحتةدامعلكواهربفلءيزجياءوضولافءةراهطبالإ

.اهريغلبونيالاف

نديلالامعأهبدارملاو«لاوقألاةلباقميفوهو«لمعمج.خلالامعألا:هلوق
.رودلامزايالئلدارمسيلوبلقلالمعةينلانأل

تاهورکمولئاضفوناسوضئارفىلعلمتشبءوضولانأملعا:ةدئاف
ءاہمکحرارمتساممهبسملتلادنعةشلاوءىلطملاءاملااهملعىفتلاهضئارفف

لسغو«سأرلاحسمو«عمنيدبلالسغو«باعيتسالابهجولالسغو
ءةضمضأاو«ندملالسغو«هئادتيادنعةيمستلا:ناثعمنلحرلا

ءْننْذألارهاظحسمو«عباصألاو«ةيحللاليلختو«قاشنتسالاو
ولودوعبهلبقىلعنونسملابىترت:تسبىترتلاو
مدقمنمةءادملاو«ريغلقاشنتسالايفةغلابملاونامىلابيضوتلاو«اسپان

تاھوركمو«ءاعدلاوءوضولاءانثأيفلاركذعمءالابصلءلقتو«سأرلا
ةدحاولاىلعولوسغملايفةئالملاىلعةدابزلاوءالابصنمراثكإلا:رشعءومضولا

,ىئاسنلاويذمرتلاودوادوأوماسمويراخبلاداور(١)

—oy

 



لمعنم):مالسلاهيلعهنعيورامو4«'دحاوەلإهللاامنإ»:یاعت

ةعاطىلعلدتالهتفصولعفلاةروصو.(لمعيلنمةلزنمناكلمهأو

ضراعناف6فرصتةصعموةعاطلعلدتامنإوءةصعمالو

ءوضولاةحصيفاطرشةننلاتسيل:لاقوةساجنلالسغبانفلاخنمضعي
س
س

‹ةفاظنلانمًاببشءوضولايفنأللةّننلاىلإةساجنلالسغرقتفيالاك

لىقهنمونسحلاوةفاظتلاةءاضولاو‹ةءاضولانمةغللايفءوضولاو

لعراصتقالاو«ارکدريغبةفمالكلاو«ءالخلاعصوميثءوضولاو«حوسململاف

ءةضفلاوبهذلاءانإنمءوضولاو«سمشملاءاملانمءوضولاو«ملاعلاريغلةدحاوةرم
فاضملاءالانموضوتلاو«ةملظوأةولخيفولوًانابرعۇضوتلاو‹مارحليقو

۰لىدنلاءوضولاحسمو6هفاصوأدحاأ۱يدلا

نموءاملابهجومطلبالنأو«ءالاشريفضفتينأو:رطانقلايفداز:ةدئاف

.رفصلاءانإ

ضئارفلابيترتهجوأةثالثىلعبيترتلا:ضورفملاىلعنونسملابيترت:هلوق
هللاءاشنإيتأيسامكةضيرفمأةنسأهيففلتخملاوهاذهو«ضعبعماهضعب
نيدملالسغمدقتكصعبعماضعبنتسلا؟هللاهمحرفنصللامالکيف

ملو«امبىترتلاكراتناكلضمضمتمثقشنتساولف«قاشنتسالامثةضمضملامثالوأ
بىترتو«همالكيفنونسللابىترتيفهلاخدإنكعوهللاهمحرحخمشلاهلضرعتي

مثهبجولسغولف«هجولالسغىلعةضمضملابيترتكهضئارفعمهننس

.ضرفلاعمةنسلابيترتلاكراتناكلضمضق

.ةءاضولانمذوخأميأةءاضولانم:هلوق

١۷٠:ءاسنلا(١)

 



هفظنيأءاضولساغلانأكَف«هفيظنيأهجولاءيضونالف

دقهدنعمميتلانألمميتلاوهوةسبابلاةرابطلابهيلعبلق«هنّسحوءاملاب

يذلامميتلاىلإءوضولاسايقو.ةننلاىلإحاتحمهنأيلعةلالدلاتاق

¢برقتلاسنجنمهنألةساجنلالسغىلإهسايقنمهبشأهنملدبوه
.ةينلاىلإجاتيالكلذلوءنيعلالاوزاهتمدارملاةساجنلالغو

يونيامنإو,لالإرتبكلئلو«ينلوقمرغةدابعهوولا

رېطتأوثادحألاعيمجهذهيترابطبعفرأ:لوقي.ثدحلاعفرهنوضوب

لبقوءةضمضملادنعليقو«نيديلالسغآلوأاملحموةينلاىلإرقتفي:هلوق

ىوننإو«اهنعامهورعمزامونيلنإهنأللوالاراتخلاو«بجاولوأدنع
ابادبينأبنيلوقلانيبعمجو«هيلئاقالوناينءوضوللنوكبنامزل
.انموقمالکنمضرفلوالامىحصتسيولعفلالوا

دنعاهىسننإف«هجولالسغىلإةينلايدتسبو:هللاهمحرليعامساخيشلالاق
عياوتناسهجولالبقامنالهيزحيالنأهئوضويفممضعبددشدقفهجولا

.اهتاىجاوتادابعلانمدوصقملاو

همحرلمعامساخيشلالاقامكةالصلاةحابتساوأ«خلايونيامنإو:هلوق
ؤلف«حابتسملالعفلاهتبنبانيعمنوكيناهمزلرهناهللاهمحرهرهاظویاعتهللا
.ءازحإلارهاظلاوزحمملعونةحاتسالاق

لحتةبانجلانأاوعمجأمهنأملعإ«ءاضعالابعناوملاياثادحألا:هلوق
ةىبرألابيفتكاإوكلذكوهليقف«رفصالاثثدحلايفاوفلتخاوندبلاعيمج
ەسنۇبايرو‹لسقلابوجوبامصاصتخالةعبرألابصتخملبقو«هرركتلًاففخت

سہ0س



مالسلاهلعهلوسرلوهتةعاطةالصلل

:نيديلالسغوةيمستلايفةلاسم

يوراباوجتحاو«ءوضولاضورفنمةيمسنلانأىلإموقبهذ
.("هيلعهللاےساركذيلنلءوضوال):لاقهنأمالسلاهيلعهنع

وهو«بدنلاىلعمهضعبالحو«ةينلاةيمستلابدارملانأىلإموفقبهذو

ندبلارئاسنودةعبرألالسغبىلاعتللارماةمكحنعرفعيتلارابخالاؤس
.ةمستلايفهللاهمحرلبعامسامالكرظناو

:ةيمستلايفةلأسم

؟لكلاكءانثألايفامكرادتيلهايسانةيمستلاكرتاذارظنا:ةسمستلا:هلوق
رهاظلاو؟لكلاكهرخآوهلوأىلعلامسبلوقنأكرادتاذإلهو

.معن

ممضعببسحأوهللاهمحرليعامساخيشلالاق.خلاممضعباهلمحو:هلوق
هنديعيمجرمطدقفهنوضوءادتبادنعلجوزعهللاءيضوتملارکذاذإ:لاق

هللاهجر هرکذامولاقيلوقاذهوهرئاسنودلسغامالإهتمرهطالفالإو
ينطقرادلاويقميبلاءاورامىلعثيدحلاصنو«ثيدحهنأانيفلاخمضعبهركذ

رکذیملوًاضوتنمو«هندبعيجبًاروہطناکہیلعهللامسارکذوًاضوتنم)
رئاقصنمهانعم:يوونلالاق.(ءاملاهيلعرمالًاروهطناكهيلعلامسا

يبانبنحرلادبعنبحابرنع.يةبيبلاوهجامناوءهلظفللاويذمرتلاهاور(١)

.بطبوحنبنابفس



الإدجسملاراجلةالصال),مالسلاهيلعهلوقكءلضفلاليتلحيحصلا

يذلاضرفلاىدأدققهتيبنمنأاوعجأمهنأل(دجملايف
.هللامهحرمهراثآيفاذنه(هلامسب):لوقيةيمستلاكلذكتف«هيلع

ءانإيفامهلاخدإلبقنيديلالسغيفءابقفلافلتخا«ندملالنكامأو

ةرابطنيتنإوقالطابءوضولانسنمهنألإموقبهذف«ءوضول

‹بجاوهيدي"لسعليقوهيديةرابطيفكاشُبهنإليقوءهيدب

بلقناوهيلعهبتشاهنإفهلمكالاحبحصتامأو«حصبلثيدحلانكل«بونذلا
.هدانسإهلع

فاهمحرليعامسإخمشلامالكنمذوخألا.خلالامسب:لوقيهلوق

نمحرلاديزيليقو«كلذكوهو(محرلانمحرلا)ةدايزريغنمللاىلعراصتقالا

.مجرلاناطشلانمدوعتلاىنعماهيفدإذّنشح

فذخۇيامللاهمحرليعامساخيشلايف.خلاءانإلايفاملاخدإلبق:هلوق
كلذوحنوأرهنوأضوحنمًاضوتاذإكلذكحلالبءانإلابكلذديقتيالهنأهنم

ىلإًارظنىلامتللاهمحرفنصلاصبصختنوكيوًاقافونوكينالمتحف

.انريغدنعجراخلايفدوجوموهوفالخلالمتحيوبلاغلا

ةىنلاىلإنارقتفياذهىلعف«ًادبعتامهلسفبرمألانوكبفيأقالطإب:هلوق
ًادىعتناكاذاهنأفالخلادئاوفنمو.ةفاظنلللىقو«دبعتلانأشكلذنال

١.فاضماىفكالإو«قلطللاءاملانمامهلسغنمديالف
س



ينلانأهنعهللايضرسابعنباثيدحفالتخالااذهيفلصألاو

ىتحءانالايفهديسمغيالف"هموننم؟دحأظقيتسااذا):لاقلَ

ةدراولاةدايزلانمريلنمف.(هديتتابنيأيرديالهنإفًانالثابلسغي

لمحءوضولاةيآنيبواهنيبةضراعمءوضولاةيآيفامىلعثيدحلااذهيف

ةيآوةدايزلاهذهنيبنأىأرنمو«بوجولاىلعهرهاظىلعرمألاظفل
ناكءءوضولاضورفرصحاهنمدوصقملاةيآلارهاظنألةضراعمءوضولا

دكأتنموءبدنلاىلإهرهاظنمرمألاظفلجرخأنأامهنيبعجلاهجو

يبنلاهبفذِإدوصقملاةدافإلللاهمحرهقاسامنإسابعناثيدح:هلوق

«اثالثالسغلبقءاتإلايفامتساجنيفكوكشملاهديهريغوءيضوتملاسمننع
.اهبفمالكلانأءوضولاةلاحبكلذللاهمحرفنصملاامنإو

.امېلسغيتحهيديسمغيالفنيفلاغملاةياوريف«هدبسمفيالف:هلوق
نعيهنلانأىلعءانبيهنلانمةوخأملارمألاهبدارملالعلرمألاظفل:هلوق

.لمأت«هدضبرمأءيشلا

نألصاحلاوءبحتسملاوةّنسلانيبقرفلاىلاريشي.خلادكأتنمو:هلوق

امأو«هكرتىلعمثأتلاومذلاتحتسيضرفلانأبحتسملاوضرفلانيبقرفلا
عرشلابحاصةرثكوهناصقنورجالاةدايزفةّسنسلانيبوهنيبقرفلا

هکرتلهساملکو«نسهانیمسهردقمظعوهرمأدكأوهيلعضحاملكف
.ةريثكيهوةلضفهانيمسهرمأففخو

.هرکذمدقت(۱)

سن۷س



هدنعدكأتيلنمو«تادكؤملانئسلاسنجنمهلعجبدنلااذههدنع

امکحرصقینعمثیدحلانممهفينمف«بودنملاسنجنمكلذنإلاق

ثبدحلانممهفنمو«صاخلاهبديرأصاخلابابنمهلعجوهبتنملايلع

هنإف):مالسلاهيلعهلوقلماعلاهبديرأصاخلابابنمهلعجكلاىنعم

ديلاكحهبدصقيمهنأثيدحلانمرهاظلاو«(هديتتابنيأيرديال

امامأو.ةرابطلاءالاطرشنمنألًاطوتيهبيذلاءالاكحدصقامنإو

نألمتحيهنإفءانإلايفاماخدإلبقهيديمالسلاهيلعلسعنملق

.لعأهللاوديلاكحنم

.ءادتباهتنملافالخبهموندعبيأهبتنملاىلعاممكحرصق:هلوق

نممهريغومئانلاوهوماعلاهبديرأمئانلاوهو.خلاصاخلابابنم:هلوق
.ملعالاوهتساجنيفكش



:قاشنتسالاوةضمضمل|يفةلاسم

امليلدلا«بجاولالسغلايفناتضيرفو«ءوضولايفناتنسامهو

:قاشنتسالاوةمضمضملايفةلأسم

لاقاعرشو«كدرحتلاوديدرتلاةغلامتقىقحونيتمحعبىهةضمضملا:هلوق

ًاريهطت"هوهنضوهمفبءاملاذخأ:ىلاعتللاهمحرليعامساخشلا

دقو«ىمتنا«هجولاعمبجاوفنيتفشلانمرهظياملسغامأو«مفلانطابل
هنألهركذهنألمتحيو«ةنسلابتأيلهعلتباولهنأهرهاظفكلذيفجلالخدأ
هرهاظوبحتسمتهعبصإلاخدإامأو.هررح«هيلعفقوتتامنأالبلاغلا

ضمضموهبقفءالالجنمو:ناويدلايفو«مهديبءاملالخدأولاضيأ

نألبقهدرمثهيفيفءاملالعجناو«هبسأبالهنإفهعلتبامثهاف

هفکىلعهبصي:لوقينممهنمو«همادقهيفنمهّبصيامنِإو«هيزجيالهنإفهاف
لمكأنسبهللاهمحرخبشلاناكو.ىمتناكلذدعبءاملاهيلع"بصيمثرسيألا

.ناويدلانمذخؤراكتافصلا

ءالابذحوهو:هللاهمحرليعامساخمشلالاقءقاشنتسالاو:هلوق

فنألانطابلسفلسفنلابرثنيمثهفنأىلعهتباّبسوهماهبإلعجيوهميشابخب
قاشنتسإلايفراثنتسإلالخدأف«هجولاممبجاوومفهنمودبيامامأو
نايلوہفةبابسلاوماهبإلالعجنمهللاهمحرهركذامو.ةدحاوةّنسنوكبف

.لمكألا

.اميالإةالصلازوجتالناوبدلايفدازناتنسامهو:هلوق

نوللاةثالثلاءالافاصوأكردينأننسلاسوةمكحلا:ةدئاف
.ةحئارلاومعطلاو

04



طلالاقمالسلاهيلعيلاناهنعهللايضرسابعنباقيرطنميور

بحتسو|ءامكفنأيفعضفتأضوتاذإ):هريغلوأةربيصنا

لاشلابقشنتسيوضمضموىنميلاهديبهفنأيفورهيفيفمالالعجينأهل

هيفيفالالعجاشنو«هلامشيجنتسيوهامشهيلجرلسغيناکاک

ديزنبرباجنعيورامليلدلاو.كلذقرفءاشنإوةرمبهفنأيفو

فرغنمضمضتهنألَكهلالوسرنعنغلب):لاقهللاهحر

امليلدلاو.قاشنتسالالبقةضمضملابًادببلفكلذقرفنإو(ةدحاو

ابتلق):لاقهنأمالسإلاعبرىمَسِيناكوةسبنعنبورمعنعيور

لامشلايفهلعجيوىنميلاهديبءاملاذخأيليقو.خلاءالالعجينأ:هلوق

.ناويد«ضمضعو

فتألاىلعمفلاعفانمفرشكلذيفةمكحلاليق.خلاةضمضمابًادبيلف:هلوق

يهنلاوفورعملابرمألاوراكذإلالحعوندبلاماوقوهيذلاتوقلالخدمهنأل
.رکنانع

يفليقوىتحتسمقيرفتلاىلعمدقتلانأهرهاظةضمضلابًادبسلف:هلوق

هنِإلىقوءاضعألارئاسكامهيفبيترتلانيمتف«نافلتخمناوضعامهنإ:هليلعت
لضفالايففالخلانأرهاظلاو«دحاولاوضعلاةلزنمالزنابراقتالامهنألبحتسم
.اہتنسیدأدقفناکفکقشنتساوضمضولف

.يملسلاةنيبعنبورمعنفلاخملابتكضعبيفةسينعنبورمع:هلوق

,كانابحنپاونباودوراجلانباويعفاشلاودمحاهجرخا(١)

-ط۰



هءوضوبرقيدحأنممنمام):لاقفءوضولانعيثدحهللالوسر

مث«ءالاعمهمشايخوهيفنمءاياطختجرخالإقشنتسيوضمضميف

عمهتبحلفارطأنمهجواياطختجرخهللاهرمأاكهجولسغاذإ
عمهلمانأنمهيدياياطختجرخنيقفرملاىلإهيديلسغاذإمث«ءاملا
ءءاملاعمهرعشفارطأنمهسآرایاطختجرخهسآرحسماذِإمث«ءاملا

ءءاملاعمهلمانأنمهيمدقاياطختجرخنيبعكلاىلإهيلجرلسغاذإمث

مويکهتنيطخنمفرصنادعوهيلعىنثأوهللادمولصوماقاذإف

‹هجولالسغلبق(مدقو«قاشنتسالالبقةصمضملامدقو.('همأهتدلو

تأاضوتاذإ):ةربصنبطبقللمالسلاهيلعهلوضراعمضراعنإف

لعهللاهلليق«بيقعتلابجوءافلاو«(شتقسامثءامكفنأيفعضف

هانعموءارلاوءالابترخ“الإنيفلاخلاةياوريف.خلاتجرخالإ:

.ءوضولاءامعمترجيأاتيدود«توتطقس

دارملاو«رئاىكلانودرئاقصلااياطخلابدارملا«هاياطختحجرخالإ:هلوف

ةققحلبليقو«ةقبقحجرختفماسجأبتسيلاهنأل«انارفغيفزاجملاامجورخ
.لكشنتدقيناعملاذإ

يفهتيأراذكهرخآيفةلممملاءاطلاوهلوأيفماللابطبقل«طبقلل:هلوق
۰داصلابهراصوةحبحصةخسل

,ةعاجلاهاوررملسمهجرخا(١)



نأتدرأاذإنوكينأهجوتيثيدحلاىنعمنأيدنعبجويرظنلا

زعهلوقليوأتلااذهيلعليلدلاو«قاشنتسالاوةصمضلملابادبافًاضوتت

.ةبآلااولسغافةالصلاىلإتقاذإاونمآنيذلااهياي»:لجو

ءةالصلالبقءوضولاباوادبافتنوةالصلاىلإمايقلامتدرأاذِإيأ

يفعضفكيديتاسغاذإيأ,نيدىلالسغىلإهجوتبنألمحيو

دقوءءوضولسغلانأليوأتلااذهىلعليلدلاو«ءامكقنأ

ينبیصتالوسا:لاقهنعهلايضرباطخلانبرمع'نأيور

لسغاوًاضوت):اعهلالوسرهللاق؟عنصأاذامليللانمةباتجلا

ءوضولاىلعءوضولالمحنممنامالتلق«كركذسارلسغاوًاضوت:هلوق

هلوقهيقانيالو«لسغريغنممانيالنأبنجلاتحيفبحتسملاوهاكيعرشلا
يراخىلاةياوريفتبثدقو«ابسقرتيضتقتالواولاذِإكركذلسغاولع

نعمدقتدقو«اهنعلايضرةشئاعقيرطنميعرشلاءوضولابرمألاانموقنم
.عجاربلفنونسملاءوضولانمهّدعهللاهجرليعامساخبشلا

فالخالفًادماعناكنإفىلصتحقىاشنتسالاوةضمضملاكرتنإ:عرف
.دعاوقفالتخاهيففاسانناكنإو«ءوضولاةداعإيف

ەنافلسغلابهفنأدصقنُأراعنمقشنتساوفعرنمو«ناوبدلايف:ةدئاف

رثانکیملاذٍإهيلعسايالهنأتارمثالثاعمهقنأيفوهيفيفءاملالعجاذإ

امأو«هيزجحيالفةدحاوةرمامأو«نالوقهيففنيترمءاملالعجنإوىمدلا
كلذىلعاضوتولبقهنألسغىلإدصقيملوفعرومفلاوفنألانيبقرفنإ

۲

 



ردحأنمانيلإلقتيمهنألءهركذمثهيديلسغدارأكركسأر

.ملعأهللاوءوضولادعبقاشنتسالاوةضمضملالعجانغلب

هتيعابرنمذخأي«نيميلاهقدشيفهعبصإلعجيوةضمضللابًادبيو

عجريمث«ىلفسلاهتيعابرىلإىلفسلامثايلعلاهسارضأىلعريمث
قاشنتسالادنعهنأيفديونيميلابلمعياملثمهبلمعيفلامشلا
ناو4هتکاملعفيلفكلذهتكمنإالإمظعلاىلإىطسولاوةبابسلا

نأللضفأهعبصإو«كلذهازجأرجحوأدوعبقشنتساوضمضم

امليلدلاوءهيزجيكلذلوءهفنأوهيفللسغقاشتتسإلاوةضمضلملا

لسغاندنعوهف'"رانلاهتسمالءوضولابرمأمالسلاهيلعيلانأيور

لسفيملوًاضوتوهيفنممدلاجرخوأبقتنإكلذكو«هيزجيالهنإف«لاحلا

الفتارمثالثهافضمضماإلوقينممهنمو«هيزجيالهنإفلبقهاف

.خلا«هيلعسأب

ليوأتلارخآىلإثيدحلاىنعمنإ:هلوقلليلعت.خلالقنيمهنأل:هلوق

.ىناثلا

لمحيهنإفهفنأنمءيشيقبوفنألاعوطقمناكنإوناويدلايف:ةدئاف
كلذىلعهيعبصإبرميلقهقنأءيشاهنمقبيلنإف«هفنأيفهعبصإ

,داهاور(١ )
۰هللادبعنبمهارباوتباثنبدیزوةشئاعنعيئاسنلاوملسمودماهاور(۲)

 



ضمضموهبرشفقیوسبيتومالسلاهلعهنأهنعيوراموديلا

ءاغارفإانباحصأدنعلسغلاو«الغةضمضملاىمسو6لصوهاف

‹للارهاظبمدنعءالابصفانريغامأوءندبلايلعديلارارمإو

:رعاشلالاق

اهدشنأوًاروطنئدتةننيمعاتًاعيجانتبو

لستغمًاكارعيفكتلمعامو اهرطقبانلستغاوقباحستاجف

.خلا«عضوللا

ثبحةضمضم,لسفلاىمسدارلاوبلقهيفالسغةضمضملاىمسو:هلوق

.ملعألاولسفلاىلعاهقلطأ

ممضعيهبيجويملفكلدلايففلتخا.خلاديلارارمإوءاملاغارفإ:هلوق
لاَطبنباجتحاو«يعفاشلابحاصينزملاوكلامكلذىلعانقفاوو«هانبجوأو

اهلسغدنعءوضولاءاضعاىلعديلارارمإبوجوىلععامجإلابهبوجوىلع
بجوملنمعبمججنأببقعتو«منيبقرفلامدعلسابقلسفلايفكلذبجيف
تفتناوعامجإلالطبفرارمإريغنمءيضوتمللءاملايفديلاسمغاوزاجأكلا

لباطرشسبلديلارارمإنأللاهحرفنصملامالكحيرصنكل«ةمزاللا

لسغيزحيالفديلاصوصخبحيلهةيكلاملادثعو«دوعيولوكلدلاطرشلا

ىلعءاملاباهذلبقديلارارمإنمديالو«فالخىرخألابهيلجرىدحإ
؟وضعلا

سلفلسفلاوءوضولايفضرفكلدلانأ(كلامبهذم)انريغامأو:هلوق
۔لسغلکدارملا
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هملعهلوقلهيفةغلابلابرمأهنألديلارارمإنمهيفدبالءوضولاو

هيلعهلوقو.٠٠(ةيماحاراتىرتالاملعلءالامكنيعأاوبرشأ):مالسلا

.''(رانلانممادقألانوطبلليوو«رانلانمبقاوعللليو):مالسلا

:هجولالسغيفةلأسم

ليلدلا«ءوضولاضئارفنمةلغلابهجولالسغنأىلعءاماعلاقفتا

نمهلعلمتشاالهجولاف«اهفرشلةراهطلايفىلعألابأدبيامنإلبق:ةدئاف
ىلعسأرلامث«اهريغوةعاطلايفاهداوجةرثكلنيدملامث«ىقطنلاوساوا

اهفرشلفنألاىلعمفلاو«ةمكحلاوةكردملاىوقلانمهيلعلمتشاالنيلجرلا

.ضقتلانمةراهطلاىلعةظفاحمناجرفلاو<قطنلاومعطلاوقودلاب

ءببسلاىلإدانسإلانم.هنأرهاظلا.خلارانلانمبقاومللليو:هلوق
دنسأنكل«رانلانمءوضولايفهيبقعلسفلكراتلاصخشللليودوصقلملاو

ذكو«ملعألاورانلاصخشلالوخديفببسلاوهامكرتنألبقاوعلاىلإكلذ
ىلعءزجلابريبعتلانمنوكينألمتحيو«راثلانممادقألانوطبلليو:هلوق
.لماتىلفلعألاولكلا

:هجولالسغيفةلأسم

لاستغالاضرفلالاقنمىلعدرلالسفلابريبعتلاهحولالسغ:هلوف

ناکو):ظفلبةمامايبأنمهجامنباهجرخأودمحأهلثمیوروءفيمضثيدحلا(١)

.(نيقالا
دمایورورباجنعدمحأءاورو(باقعأللليو)ظفلبةربرهيبانعملمهاور(۲)

.(راثلانممادقألانوطبلوباقعأللليو)ثراحلانبللادبعنعينطقرادلاو

‹حاضيإلاهم»۔-١1



ىلإسرلارعشتبانمنمهجولادحو«مکهوجواولسغاف»:یاعتهلوق

ريغوأرةيحلاذرهطتملاناكءاوسو«ًاضرعنينذألاىلإوءالوطنقذلا

‹نذألاوضراعلانيبيذلاضايبلاوهوهجولايفلخنادةييف

برعلاو«ناسنالاهبهجاوامهجولانألةغللاهيجوتاملىلىلاو

لسغوءابتغليفهفرعتابتبطوخواهمجاوواربظامالإهجولالقعتال
رہظاذإفءرعشكانهنكيملاذإهبجاومهنأالبجاوةيحللاعضاوم

.يايايفكلذبحيرصتلايتأيسو«لسفلاصوصخال
لصوتيالهنآلسأرلاضعبلسغبجحيو.خلاسأرلارعشتبانمنم:هلوق

داتعملالاقولو«هبالإبجاولامتيالامهنألسأرلاضعبلسفبالإممعتلاىلإ
.خلاىلوأناكلللاهحرليعامسإخشلالاقاك

مالكرهاظو<نيبحللاعبوهفاقلاوةمجعملالاذلاحتفبنفدلا:هلوق

نملاطامعملاقولوهجولانمسيللفسألاىحللانألاهجرفنصلا
.ىلوأناكلةصللا

:لاقولو«اهررحىنعموًاظفلةلكشمةرابملاهذه«خلاننذألاىلإ:هلوق

نماضرعو«نقذلاىتنمىلإداتعملاسأرلارعشتيانمنملوطهجولادحو
نمىلوأناكلننذألانيبام:لاقوللب«رظأناكل«نذألاىلإنذآلا
.هررح»ىلإبريبعتلا

راذعلاعضوملسغهيلعبجياذكو.خلاةيحللاعضاوملسغو:هلوق
افشكناكاذإامأو«افشکننكيملاذإاهوحنوبدحلاونيىجاحلاوبراشلاو
‹ةانُلاوواولاحتفبةرتولااذكواهحرفنصللامالکنمذخۇباک«الف

۔-٦١-

 



ضراعنإو«هنعلازهجولاسانألهلسغهيلعبجيمهرتسورعشهيف

هذهىلعبلاغلانأآلاقلطمروعشلاهذهلسغبحي:لاقينألمتحيو«هللاهجر
ليعامسإخيشلايفصنلاتيأرمث«ةرداناتفاثكو«ةفاثكلاالةفخلاروعشلا

هتاقاللابراشيمسو«ايلعلاةفشلاىلعتبانلارعشلاوهبراشلاو:هلوق

خمشلاعبثصهيضتقياكءاملالقننمدباللهرظناو«برمشلادنعناسنإلامق

فيكوضملاىلعءاجاذإكلذيفكيالوللاهجرليعامسإهللاهمحر

سلهنأناويدلانمذخؤيو.هررح«كلدمثرطمءامهيلععقونأك«قفتا

هلسخغيالهنإفالإهيلعسأبالفءاملايفاضوتنإو:هترابعصنو«طرش

نأشلهثئوضوءاضعألسغنإو:لاقمث«هازجأدقفلعفنإف«ءاملالخاد

كلذكو«هيزجيالهنإف«ءوضولاكلذبدصقينأريغنمكلذريغلوأخسولا
ءامكلديلاذِإلعلف.ىبتناهءاضعأتّنلتباتحهبلعبكسيرطملاناكنإ

.ملعأهللاوهازجأاكلولامأو

ةبحللارهاظىلإضرفلالقتنالهرظنأ.خلارعشهيفرهظاذإف:هلوق
.دعاوقلاعجار«هررحبحالفًالوأاہنمرہظاملسغبجبف

امتردنلةأرملاةيكلذنمىنشتسيلهرظناو«هنمديالدقهرتسو:هلو

دقو«انياحصألاصنهيفنألامتقفنعواممراشاذكواهقلحةأرمللزوجيلهو

امزوجيالريرجنبدمحملاقو.اهقلحافبحتسيليقفانموقكلديففلتخا
.ملعألاوامناقبإيفلاجرلابهبتشتالثلاهقلحبحيليقو«كلذنمءيشقلح
.ءيشاهيلعسىلاهتقلحاذإاأانباحصألطقللاضعبيفركذو



حسملا:لاقو'"ةحللاليلختبرمأمالسلاهيلعهابهلسغبجوأنم

هتيانجنملسقغامالسلاهيلعينلانأ)يورامليلدلا«الغنوكي

ةرمًاضوتاعهنأ)سابعنباقيرطنميورامانلقاملعليلملاد

:لافنينثانينامث«هبالإةالصلاهللالبقيالءوضواذهلاقف«ةرم

ءوضوويئوضواذه:لاقفثالثًانالثًاضوتمث«هلفعوضفعاضنم

لإءالالاصيإهتقاطوناسنإلاعويفسيلوءيلبقنمءايينألا
نأاتلقامىلعًاضيألديوءةدحاوةرمبًافشكناكاذإرعشلالوصأ

يقلايهو«ةمّللامثةمجلامث«نذألاةمحشىلإرعشلا«ةرفولاهت:هلوق

نأليلدلاطرشلوقينألئاقل.خلإسابعناقيرطنميورام:هلوق

هتحصيفلکتمثيدحلاذِإهتحصلسيالدقمصخلاومصخلادنعالسمنوكي

هللاوهيلعهجوتفثيدحلااذهةحصبلئاقللاذهنإلاقينأالإءنيفلاغلادنع
.باوصلابلع

هاورو(هتيلليناکملسوهملعهللاىلصينلانا):ناثعنعهجامنيایور(۱)
ابضوتاذإناکملسوهيلعللاىلصيبنلانا)سنانعهننسيفدوادوباىورو.اححصميذمرتلا
(لجوزعيبرينرمااذکه:لاقوهتیحهبللخفهکنحتحتهلخداقءامنماقکذخا

ةرمةرمسابعنبا-هلوقدنعنيفقوتماحلمالإةعاجلاهاور ١
نعدمحایورو. نعملسمودمحایورو,نیترمنیترماضوتملسوهيلعهللاىلصيباناديزنبهللادبع

,اثالثثالثًاضوتلسوهيلعلاىلصيبنلانا
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‹ديعصلابهحسمهللارمأيذلاهجولاوهءاملابهللارمأيذلاهجولا

رهؤيالوةيحللاليلختهيلعبحيالديعصلابربطتملانأًافالخلعأالو

.رعشلاهيراوييذلاعضوملابقحالريغهجولاسإو«كلذ

:نيعارذلاعمنيديلالسغيفةلأسم

اولسغاف»:ىلاعتهلوقللدلاو«ءوضولاضئارفنموهو

يفقفارملالاخدإيفاوفلتخاو.«قفارملاىلإمكهوجو
مالكيفىلإفرحيفيذلاكارتشالامفالتخايفلصألاو«لسفلا

ةرمو«ةياغلاىلعلديةرمبوعلامالكيفىلإفرحنأكلذو«بوعلا

تادودحملاانأليلدلا.انهاهعمیتعمبوهو«عمینعمبنوكي

:ديلالسغيفةلأسم

هعارذيفعارذهلتبنولفبلاغلاىلعءانباذهلهرظناندلا:هلوق

ناهجوهلقلخولاذكو«ةيلصألاعارذللدتماوهدضعيفاذكو«هلسغبجو

راوسلاعضوموهومصعملاةيقبلسغبحيو‹حبحصلقلبهررح4ناسأرو

.نيديلانم
ةقىقحدىلانأروهشملانألرظنهيفولبقنيرثكألالوقاذهممىنعم:هلوق

تلخداغلانمًاءزجتناكاذإةيافلاو«ةيافللنوكينأنيمتفبكنملاىلإ

نمراجشالاهذهكتعبو«ةحبسملاىلإرصتخلانمهمباصأتعطق:كلوقك
ديدحتلابدارملاف«قفارملاىلإاهنماوكرتايأكورتمللةباغاهنأوأهذهإهذه



:لاعتهلوقک«هيفلخديهادحدودحنلاسنجنملحنيرلع

هسنجريغىلإدودحمو.«"ىلإاولكأتالود

دحكلذفء٠"ليللاىلإمايصلااوقأممد:ىلاعتهلوقك«هيفلخديال

©"نمحرلاىلإنيقتملارونموي»:یلاعتهلوقكلذكو«ءابتناو

ءلسغلايفالخدينأبجوكلذلو«دودحملاسنجنمناقفرملاناكو

ابتطاسEقفرملاىلإفكلانماهرهاظادنىنميلاهديلسغبًادبيو

نمابنطاببادبلامثلامثللاب(عمجيمه«قفرملاىلإفكللانم

؟ىلوأ(مأراضإلاوزاحملايففالخلاىلعينبنياذهودحلاءاروامجارخإاذهيف

رثكأزاجملانألرايضإلانمىلوأزاحلاو:هللاهجرديعسنبدمحأخيشلالاقا

روكتيىتحىلعديلاظفلبزوجتهيفلوألاىلعفينعي«ىلوأهيلعللا
.رركتمكرتلايناثلاىلعو«رركتيوةياغلالبقتشينأهطرشنمنإاَب

يتأياإاليلدهبىتأامذِإ.خلإليلدلاهلوقهبسانيالعمىنعبب:هلوق
امیجوتلمحنأىلوألاف«ءانبثكايفلماتلابرهظيايكعمىنعبالةيافللهنأىلع
.عمىنعمبامنوكلالةيافللامنوكل

ءيانألكلذييمسهسكعوءافلاحتفوملاسكبقفرملا:هلوف

۲:ءاسنلا(١)

۱۸۷١:ةرقملا(۲)

٥۸:مرم(۳)



رمأاملهنأللسغلابمث«كلذكاهرهاظبمث«قفرملاىلإفكل
نملامثلابناجلايلعنميألابناجلاميدعتبرمألامثلاىلعنيميلاميدقتب
يورامليلدلا«ءوضولايفهعباصأللغيو«لعأهللاوًاسايقًاعيجنيديلا
للختنألبقءوضولايفكعباصأنيباوللخ):لاقمالسلاهيلعينلانأ

ىلإءالالاصيإناكنإوبجاوريغهنأاوعجأو.نمريماس

عضاومنمءاملاهباصأامنأىلعلبلداذهيفو«ًابجاوليلختلاعضاوم

:مظانلالوقامعمجتاغلرشعامىفوةنؤممعبصإعجهعباصأ:هلو

هتزمهلنکشعمعبصإمابثیلثت
دقعوبصألاعمديفريغنم

حصألاو:لاههرلىعامسإخشلالاقدىلامتاخلاةلاجإيففلتخادق:ةدئاف

ءعساولاونيبىرفلاىلإدشربهلملعتو«متختلاعضومءالالصملهتلاجإ
۰هرر٭

همحرليعاممإخشلاهلاقاميانيالففلابدتميملهنأكاوعمجأو:هلوق

.لوألارهاظلاوباحصألاعامجإدارأوأىلاعتللا

سىللوقينالئاقلنكلروكذملاعاجإلايفيألبلداذهيفو:هلوق

للخيلنم):لاقلسوهيلعللاىلصيبنلانعهنعللايضرةلئاوىور:ظافلابيور(١)
دوعسمنبهللادبعنءو.رببكلايفيناربطلاءاور(ةمابقلاموبراثلابهللااللخءالابهعباصأ
اهنكمتنتلوأرومطلابعباصألانكمتنتل):ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقهنعللايضر
.نسمحدانسإبدوعسمنباىلعريبكلايفهفقووًاعوفرمطسوالايفيناربطلاهاور(راثلاب

س٢۷



رثكالايلعدىلاترجاذإهيزجيهنأءاملاعمديلاهيلعريبلاذإءوضولا

جولسغنو«ةرابطلايفبجاوءاملاعمديلانأىأرنملوقيفهنم

ريعءيئبوأرجحوأنوعبهئوضوءاضعأنمًاوضعوأو

تيأرأ:لئاقلاقنإف؛ميضوتمولساغساهقاقحتسالهيزجيكلذنإديلا

ةبجوتمةبطاخملانألهيزال:هللبق؟كلذهريغهلًاضوتنإ

.كلذهازجأدفنيميلالبقلامثلابأدبنإوءهريغىلإالهيلإ

.ملعأهللاوءنيميلابادبينأهلبحتسملاو

:سأرلاحسميفةلأسم

:ىلاعتهلوقلىلدلاو‹ءوضولاضورفنمسأرلاحسمو

موقيلسفلالاحاپعفادتواهتكاحنألهبجويمانإورکذامىلعلیلدهبق

.مدقتاكاطرشديلاصوصخسيلذإديلاماقم

الفهيةنامتسالاامأوءربغلالعفعنيامنِإاذهتلق.خلاةبطاخلانأل:هلوق
.(هربغپنامتساړمهنأ):مهتایاوريفانموقدنعو.هررح

.قاساكةنسلافالخدصقيملويألامشلابادبنإو:هلوق

:سأرلاحسميفةلأسم

خشلامالكنمذخۇيكصوصختلاوضعلاوهسارلا.خلاسأرلا:هلوق



لاقفهنمءیزحلاردقلافسانلافلتخاو«'؟سوؤرباوحسماو»

وهوبجاولاوههضعبلاقو‹هلكهحسمبجاولا:مهضعب
‹نيثلثلابهدحنممهنمو«ثلثلاضعبلااذهدحنممهن«ضرفلا

لقأهيزجيوًادحكلذيفلعجيملنممبنمو«عبرلابهادحنممهنمو
مالكيفءابلايفيذلاكارتشإلافالتخالااذهيفلصألاو«ليلقل

جرتةرجشو»:ىلاعتهلوقلثمةدئازةرمنوكتنأكلذو«بوعلا

ءاتلاضبتبنتارقنمةءارقىلع.تبنتءانيسروطنم
تيبلاباوفوطَيلو»:ىلاعتهلوقلثملكلاىلعلدتو«تينأنم

هبوثبتذخأ:لئاقلالوقلثمضيعبتلايلعلدتةرمو«”'قيتعلا
حسمبجواةدئأزانایارنش6ضرأألابهديتحسمو‹هدضعبو

لاقكلذلفةئالثمحلالقأو«ءاتلابهدرفمنيبوهنيبقرفيينعيسنجمسإوأ

سأرلاليقو«عامجإلابتبثلبصنلاهلوانتيملةرشبلاىلعحسملافباحصألا

همدعدنعةرشلاورعشلاظفللالوانتسفالعاملكوهوسوارتنم

.ملعأهللاوطسوتريغباهولمل

ضيعبتللاهثيجمطيسبلابحاصوينجنباركتأضيعبتلاىلع:هلوق
5:ةدئاملا(١)

٢۲:نونمؤلا(۲)

٢۲:جحلا



نأىأرنمو«ليوأتلااذهدضعيهجولالعهسابقو«هلكسرلا
مل-۴

نميلانيورابهلوفحجرو4هضعبحسبجوأةضعبم
)۱(..ء

(ءوضولايفهسأوضعببحسمهنآ)هنعهللايضرسابعنباقيرط

لئاوأبذخألابجاولالهوهورخآىنعمفالتخالاىلعًاضيألديو

هركذلاقو«كلامنإمنم«ةعامجهتبثأوةاحنلانمدحأهركذيم:الاقو
اذكويتعلاويعصألامهيفمهممتونييفوكلانعلقنوةركذتلايفيسرافلا
°بارتلايتمميتو«طئاحلابتحسم:هلوقبهلثموللاحرشيفدلمنبا

هللاىلعةلادلاءابلانأيدنعهمجوو:لاقحاضيإلاحرشيفيدبملاهنسحتساو

.اهضعببلباهلكاهبلمعلانوكيالواهعبمجلعفلاسبالبنأاهيفمزايال
ءناسنإلاضعيددزلاقياک«هنمدرفوهامهبدارتدقءیشلاضعب:ةدئاف

.دیزضعبديلالاقيايکهلمزجوهامهبداربدقو

قوفنمهدحذإ«لكسأرلاوينعي.خلاضعبلايمستبرعلاو:هلوف
هللاهمحرفصلامالكرهاظنكلنيبجلاىلإافقلانموأنيمجلاىلعأىلإنينذألا
مالکقفاوبالهتبتکامنوكسفرعشلاىلإالةرمشلاىلإءادتباهجوتمحسملانا

«لعأشاوةئالثلإصيصختلالاكشإعفدنيهتركذامىلعو«باحصالا
هررحهترکذامىلعلديدعبهمالکذِإهترکذامنیمتيالدقنکل.هررح
نمدارينألاتحالدعبايفةلالداللاقيدقنکلو«قداصلمأتب
لمتحيوءضعبلاةدارإولكلاليشمتلاالقالطإلايفهيبشتلاوحنكهلوق

ءكلذلميورد6رخآظفلپءاطعثيدحنميعفاشلاءاورودمحاهاور(١)
ر

۰۰۰.

سن .ءوضولاةفصىفهنعهللايضرنابعثيدحنمروصتمنبديعسًاضياهجرخا«اعوفر
س۷

 

 



يمستكلذكو«لكلارمدتلقيملو«اهبررمأبءيشلكردت»:یلاعت

حسمادبينأهلبحتسيو6رانلامسابراثلاشعبوءاملاسابءاملاضعب

ذخأيفعجريمث‹هتېبجهترصنخبغلبينأىلإسأرلاطسونمهسأر

ىلإهسأرطسونمحمسهسأرفلخنمءافقىلإهسأرطسونم

ىلعاذهءنيعمقلايفهيعبصإلعجيونينذألاجسميمث«نينذألالباقيام

فيفخحسملانأاذهيلعليلدلاوهلكسأرلاحسمبجوأنملوق

.ىلاعتللاهجرمالكلايفزٴوجحتوليثتهنأ

دارلب°ةيالابلالدتسالاوءءزجلانودضعىلابريبعتلاهلدېشدو‹ءزحلل

ذئنيحف«همالکقابسنمرمظباکاماعنکیمنوددعتمىلعقدصياملكلاب
امحضتاف«وهلبرعشلالمتحيلب«وضعلاهدارمنأىلعهبفةلالدال

لشمتلاهيفانيالوتارعشثالثبحساباحصالاصصختنمشماجلايفهتبتك

.لمأت«خلاءا

قلطىفرانلااذكو«يدارفإسنجمسإءالاتلق«خلاءالاضعي:هلوق

.هللاهمحردارملاامملعأهللاوةقىقحدحاوظفلبريثكلاوليلقلاىلع

«اندنعهبلعلوعملاوههنأىلإةراشإانهاههركذامنإنينْذألاحسيمث:هلوق
بهذفءنينذألاحسميفيأهيفاوفلتخادقو:للاههرلبعامسإخيشلاةرابعو
ناحسيوةنسحسمنورخآلاقو«ءاملاامفددجيوةضبرفامحسمنألِموق
.خلاريخألالوقلاوهانياحصأدنعهبلومعملاو«ءاملاديدحتريغنمسأرلامم

ضرفللءاونوهسأرلسغولهنأهتمذخؤي<لسفلافيفخحسملانإ:هلوق

٢۷



ادهىلعليلدلاوءلفسأىلإقوفنمهبأدي"اإلسفلاوءلسفلا

اذچيللاناک):تلاقهللايضرةشئاعقيرطنميورام

‹ةالصللاضوتياكًاضوتيمث٠هيديلسغبادبةباتجلانملسفلادارأ

هسأرىلعبصيمث4هرعشلوصأاهبللخيوءاملايفهعباصألنديمث

دباذهو("هلكهدسجيلعءاملمث«هديبثالث

ايفسيللاقنإفهدسجلبقلسغلابهسأربادبدقهارتالأیجنتساام

أدبلقتلوءلسحنلايفهسأربأدبامنإهنألتلقامىلعلبلدتركذ

هباديلسغلانوكلثيدحلااذهبتلدتساانهللبقءهسأرطسوب

لسغلكهبلإعجريًالصأثيدحلااذهنوكيو«لفسأىلإقوفنم
حسمنإو‹ءازجأدقفهرخؤمىلإهسأومدقمنمأدبنإو«ملعأهللاو
ىمسيهنألهازجأدقفلعفنإوءلعفيالفهمدقملبقهسأررخۇم
.لعأهللاوًاحسام

اہقحىفبحتسملافةأرملافالخيينعي.خلاهسأررخؤمحسمنإو:هلوق
۱.لعألاوناويدلايفهيلعصناكامسأررخؤمنمةءادبلا

.مسلظفللاو«هيلعقفتم(١)

-٦۷-

 



:نينذألايفةلأسم

املددجيلهو؟ةتسوأةضيرفوهلهنينذألاحسميفاوفلتخا
ةضيرفوأةتس|حسمنوكيفلصأو؟المأءامل

حسمنمباتكلايفامىلعةدئازيهله«كلذيفةدراولاراثآلايف

يذلاضراعتلاناكلضرفلاريغىلعالمينأ(كحنوكسفسأرلا

لمجمالةنببميهمأ؟بوجولاىلعتلحنإةيآلانيبواهنيبلياختي

امأو؟بوجولايفسأرلاكحامكحنوكيفباتكلايفينلا
ًاوضعانوكينأنيبنينذألاددرتهبيسفامفءالاديدجتيفمبفالتخا

دقوءسأرلانمانوكينأنيبوءءوضولاءاطعأنمهتاذبًادرفم

حسهنأىلإنورخآبهذوءهجولاعمنالسغي'نأىلإموقبهذ
وضعلااذهددرتلكلذو«هجولاعم(نطابلسغيوسأرلاعمامهرهأظ

:نينذألايفةلاسم

همحرليعامسالاق.خلااهرهاظحسمهنأىلإنورخآبهذو:هلوق
ةمجاوملاهبتعقواموه:لاقنممهنمفنينذألارهاظيفاضيأفلتخاو:للا

“ضعيهلاقامهللديو.ىمتنارهظألاوهوسأرلايلياموه:نورحخآلاقو
سأرلاىلعاتحتفنا(تقلخلمكأاذإفدرولا"رزك”ةقلفنم(متقلخءادتبانأنم

لوقنسحأامو«ًارهاظناكنطابلاو«ًالوأانطابناكنآلا”سحللرهاظلاف

:كلديف



ليلدلاو.لعهللاوسرلانمًاءزجوأهجولانماءزجنوكينأني

حسمنعيزحالنيفذألاحسمنأىلعاوعجأملابحىلعةنسنألع

بجوملالاقو٠لبلقلأهسأرحسمنمهيزجيلوقينمدنعهسأر

ثلثللبجوملاوءكلذهازجألهينذُكرتوهلكهسأرحسموللكلل

ىلعاذهلددقف«نينذألابعبرلاوأثلثلاتأنإهيزجيال:لاقعبرلاو

حسعمابريتنأمميتمللسيلنأيلعاوعجأو«سأرلانماتسيلاأ

منايىلعةتس(بنكلوهجولانماتسيلنألعليلداذهيفو«هجولا

هللاهمررباحنعيوراسرلانمامهنأركنأتسلو«ملعاهللاو

'(سرلانمنانذألا:لاقويلهللالوسرنعتعمس):لاق

(هينذأوهسأراهبحسفةفرغفرغهنأمالسلاهيلعهنعيتغلبو):لاق

نماهئاذآنأهيلعفخيلعابسلاوماعنألاناذأباذهربتعانمو

:رعاشلالوقاذهيلعلديو«امهوجونمال

ارقويمامتىرخأكتیلواهعمسبرضلارقدقماهلإ

اتخلاالعنرمالفةحوتفمةدرولاكنذألا

انتْسَونأةدرولاىلعصرحافةفيجنم'نتنأهنإف

.سابعنيانعهجامنباهجرخأوءدمحاهاور(۱)

 

 



.لعألاوناتعماسلاامهنانذألافاشعمسلاىرخأكناكاذإو

لصأوءحسملاامبضرفموقلاقو«لسغلااممضرفموقلاقف«امهترابط

:نيلجرلايفةلأسم

هلوقلىق«ةغللالهأدنعفورعملاىلعنابعكلحجرلكل:ةدئاف
ديللنألنيقاسلايلصقميفنيّئتانلاىلإةراشإ نيبعكلاىلإلىلاعت
بعكلجرلكلناكلمدقلارهظيفءىتانلادارلاناكولف«ًادحاواقفرم

«عابعجلالباقتلقفارملاىلإلوقياكباعكلاىلإلوقيناكف«دحاو
ءقاسلافارطأيفناذللانابعكلاهدارمنأىلع"لدةنثتلاىلإهنعلدعامف

ضعبلقندقو«ىنزمىہتنا«اهسعکللجرلكاولسغا:ةيآلاىثعم

لوقلامهضعبلقنو«نيقاسلايلصفميفنيئتانلانيبعكلالسغىلععامجإلاانموق

ًادتبمعقرلابكلجرأءىرقو«كارشلادقعميفيذلابعكلللسفلاءاهتنإ
نأبحيرصتلاللاهحرليعامسإخيشلامالكيو«اهولسغايأفوذحمهريخ

هللاهمحرفلؤملامالكيفو«كارلادقعمدنعيذلامظعلابعكلابدارملا

.ملعألاوباوصلاوهوقاسلالصفميفءىتانلاهبدارملانأىلعلديامًارخآ
نآلافروعتاملبفراعتملاءانعمريغلعنلابرهاطوبأخيشلاديربنأالإمهلا

.ىلاعتهللاهحرهبقئاللاوهاذهو

يرهاظلادوادويربطلاوريرجنيابهدو.خلا(اہضرفموقلاقف:هلوف

— ۷۹



قنمةءارقءءوضولاةيآيفناتروبملاناتءارقلافالتخالااذه

(ملجرأو)ارقنمةءارقو«لولاىلعًافطعبصنلاب(ٍكَلجرأو)

ضفخلاةءارقلسغلاىلإبهذنملوأتوءحوسمملالعًافطعضف

,مالكيفًادوجومكلذناكذإءىنعملالعالظفلالعفطعكلذنأ

|:رعاشلالوقلثمبوعلا

رطقلاورْوَملايفاوسيدعباهوابنامّرلابِ

نيذلامويناثلاقيرفلاامأو,رطقلاعفرلىنعملاىلعفطعولو

عضوملاىلعفطعاهنأىلعبصنلاةءارقاولوأتحسملااوبجوأ

:رعاشلالوك

مسالايفىتفاومةعشلانملحجراذهريرجنياو«نيتءارقلانيبامجريختلاىلإ

.يريمدريرجنالةيسنلاو

.ةعيشلابهذموهحسملا(هضرف:هلوق

ةلومحمضفخلاةءارقنأىلإنيفلاخلاضعببهذو«ضفخلاةءارق:هلوق

.نيفخلاحسمىلع

ادنيفددرت(رام)سوماقلاي(روملا):هلوق

«كرحتلاوضرالاهحوىلعنايرجلاوبارطضالاوجوملاروملاو«هلاسأهرامأو

نمسلاىرقللحاسو«فوصلافتنو«نيالاءيشلاويوتسللاًاطوملاقيرطلاو

ارومرام«حبرلاهريثتبادتلاوهدرقلارابفلامفلابو«ديبزيلامش
س۸ل

 



اديدحلاالوجافركباننإةيواعم
حبحصلاوهوءضرفلاوهلسغلانأىلإبهذنملدتساو

:ءوضولايفمهباقعألسغاوفوتسيمموقيفلاقهنأعهنعتباثلاب

نلءضرفلاوهلسغلانأىلعلدياذبف.'(رانلانمبقاوعللليو)
قلعتياإ:نورخآلاقو.باقعلاهكرتبقلعتييذلاوهبجاولا

لابافلعأهللاوهللبق«ةرابطلاعونبالميمعتلاكرتبدعوا

نمنأًاعيجاوعجأمهنأعاجإلاليلدنمرخآليلدو؟صيصختلا
امهيلعحسمنميفاوفلتخاو«هيلعيذلاضرفلاىدأدقفهيمدقلسغ

.ةجحبسيلفالتخالاوةجحعاجإلاو«هيلعاوعمجأاهىلعنحتف
ءحسملانمنيمدقللةبسأتمدشألسغلانأىنعملاةبجنمرخآليلدو

ىقنيالنامدقلاتناكذإسأرللةبسانمدشأحسملانأك

نوكتنأعنمتالةلوقعملاحلاصملاو«حسملابسأرلاسندىقنياكحسم

ةفاسلاو:لاقناىلا«ةقمفرلالمرلاةفئاسلاورخآعضوميفلاقو.خلاحيرلا

۰خلا4دللاولمرلاثبضرأالاةفوسلاوةفئاسلاو

حرفكحسسوماقلايف«وفعلانسحوهوحاجسإلانمهلعلحجساف:هلوق

.وفعلانسححاجسإلاو:لاقنأىلانالولساحجس

.هرکذمدقت)۱(

«حاضيإلامد۸



:نايتعمهبطيحعرشلانوكيتحةضورفملاةدابعلاًبابسأ
يفنالخديلهتيبعكلايفاوفلتخاويدابعىنعمو«يحلصم

دقو«(ىلإ)فرحيفيذلاكارثشالاميفالتخالصأو؟لألش

لسغباداإولعهللاوةيافكهيفامفرحااذهيفلوقلامدقن

ىرغصلاهتانلصأنمالغيفاديبنأهلىقبنبوىنميلاهجر

للغيو«نبنمغرفينأىلإاميلييلامثهيلييتلامثنيمألابتاجلانم

(ءوضولايفكعباصأنيباوللخ):مالسلاهيلعهلوقلنهتحتامونهيام

ءنيبعكلاىلإلسغلاةيامتنألهلجرنانبلسغبادبيافإو.ثيدحلا

هلجرنانبلصأىلإعجريمث«نيبْعكلاىلإكلجرأو»:ىلاعتهلوقل

¢نيديلاليلختكبودنمهنارهاظلانهنيبامللخيو:هلوق
فالخبامتكاحتممءالالوصوعرسبفنيديلاعباصأجارفتاب(هنيبىرفلانكيو
نأهللاهجررهاطيأمالكوهللاهمحرخشلامالكرهاظلب:تلق«نيلجرلا

.دمتعىلفبجاونيلجرلامباصأليلخت

 مہضعبهلاقاملاهجرخشلاهلاقاملثمو.خلالسفبادبيالو:هلوق
.ًايدأتةىنآرقلاةيافللةقفاومنيقفرملاونيبعكلابنيديلاونيلجرلامتخيفبتي

ًادىيانلقكلذلفةيافلاتسكمعنالسكعولوينعيلسفلاةياهننآل:هلوق
.نانىلا

لاوهررحىلوألاةرملايفليلختلانأيفحيرصتلاكاذهعجربمث:هلو
.ملعأ

—- ۸Y



هنانبىلإعجريمث٠نمألابناجلاهنألبعكلاىلإهبًادبيف«ىرغصلا

لمكيلبعكلاىلإهمدقرهاظلسغيمثءهبعكىلإاهبادبيفىمظعلا
ليو):مالسلاهيلعهلوقلاملسغيفغلابيواهتطابلسغيمث«مدقلاربط

هلجرعمجحيو«هبعکىلإهبوقرعلسيمن(رانلانممادقألانوطبل

‹ىنميلالسغاكهبعكىلإاملسغيفىرسييلاهلجرىلإعجريمث«لسغلاب

ابلصأنمو«نانبلالسغيفىمظعلاهنانبنمىرسيلايفءادتبالانأالإ
لسغنِإوءدحاوامهلسغيقابلاو«بناوجلالسغيفبعكللاىلإ

هنألهأزجأامهلسغيفلومعملاىلإدصقينأريغنمامهفظنوهيلجر
.لأهللاو‹كتنلعأاكبحَسملاوابلسغبرومأملالجرلالسغ

:ءاضعالابيترتيفةلأسم

رخأتامميدقتزوجي:مهضعبلاقءبيترتلابوجويفاوفلتخا
هركذيذلابيترتلاىلعالإزوجيال:مهضعبلاقو«ةوالتلايفهركذ

ريخأتلاوميدقتلازاوجىلإهللامهحرانباحصأبهذوءةوالتلايفهلل

:ءاضعألابیترتيفةلأسم

رهاظلفلاخمللاهجرخبشلاهلاقيذلااذهو.خلاانباحصأبهذو:هلوق

انباحصأضعببهذڏذو«للاهمحرليعامساخيشلاةرابعو«هررحفناويدلامالك
امأو:لاقنأىلإةنسلافالغكلذبدربلامريخأتلاومدقتلازاوجىلإ



فالتخالاذهببسو«ةنسلاةفلاخملعفلاكلذبدصقيمام

دفهنأكلذوءفطعلاواويفيذلاكارتشالاامهدحأ:نانثانائيش

«ةبترملاريغاهبفطعيو«ضبلعامضعبةبترتملاءايشألاايبفطعي

هيآيفواولانأىأرنمو‹بوعلامالکءارقتسانمرهاظكلذو

xûn

هبتءاجاكانترمألاءوضولاىرنکيمهنأهنعيورفهللاهحرعيبرلا

٠فالخلاىلإةراشإلاهجريمرضحلاقاحسإيبأةرابعينو.خلاةتنسلا

هدنعلباقلاورثكألاىلإًارظنانباحصأبهذولاهمحرخشلالوقلملف

ناويدلاةرابعامأو.هررح«روكذلاقاحسإيبأةرابعهيلعلدياکفص

امكةنسلافالخدصقاذإابفناويدلامالكلاقينأالإ«هعجارسكمعلايضتقتف
نأىلعلديةالاوملايفهمالكنكل«مالكلامتليذئنبحف«همالكرهاظوه

.هررح«بىترتلابوجومدنعراتفملا

ءوضولانأناويدلامالكنمرهظييذلا.خلاانباحصأبهذو:هلوق

:هترابعصنو«فالخهبففبترملاريغامأو«فالخريغنملطابسكعنللا

ريغىلعًاضوتنإامأو«هيزجيالفهجولاغلبتحنيلجرلانمهثوضوبادبنإو
هلدبعيتحهيزجيالفهرخۇينأهيلعبحياممدققاذإهنإفةيآلابيترت

طرشلالاقنلقفاومةصخرلانمناويدلايفهركذاموةصخرلابليقو

رثكأنعيوقلاهاكحو«يعفاشلاباحصأضعبهراتخاو«سيكنتلامدع
.ءاباعلا

.بوجولامدعلصألانأليأريخاتلاودقتلزاوج:هلق
بىترتلانأبنولئاقلالاقو«ءافلالوألا.خلاواولانایرنمو:هلوق

لسفبرمأللانكلحبحصلاىلععجلاقلطاتناكنإوواولانأببجاولاوه

۸

 



يضتقتالىأرنمو«بيترتلابوجوبلاقبيتزتلايضتقتءوضولا

بيترتلاالعملايضتقتامنإواولانأحيحصلاو«هباجيإبلقيلبيتزا

هللالوسراولأسبرعلانأىرتالأ.ةنسءوضولاءاضعأيفبيترتلاو

تيبلاجحنفهللارئاعشنمةورملاوافصلانإ»:ىاعتهلوقلرتالع

رکاشهللانإفًاریخعوطتنموامہبفّوطينأهملعحانجالفرمتعاوأ

امنأنوفراعبوعلاو(هبهللاادباماوأدبا):لاقنواديkeيلع

اذهيلعليلدلاو«هولأسالبيترتلايضتقتتناكولو«بيترتلايضتقتال

امنماولكفةيرقلاهذهاولخدأانلقذإو»:ةرقبلاةروسيفىاعتهلوق

کایاطخکلرفغنةطحاولوقوًادّجُسبابلااولخذأوادرتشثيح
اولخداوةطحاولوقو»:فارعألايفلاقو‹'"«نينسحنلاديزنسو

يفمدقتينأزاجالبيترتلايضتقتواولاتناكولو٠«ًادّجسبابلا
واولانأىلعلبلدرعاشلالاقوءىرخألايفرخأتامنيتيآلاىدحإ

هجولادقتتبثاذإو<بيقعتلاوبيترتللبجوملافطعلافرحيهجولا
لقنيإةعيثلانأبلدتساو«قرفلابلئاقالذإءاضعألاةبقبيفبيترتلابجو
ضرتعاوزاوجلاناسلةدحاوةرمولوهلعفلزاجولوًاديأاسكنمًاضوتهناهنع

.هررحهزاوجففالخلاونيميلالبقلامشلالسغهنأهنعلقنيمدعمهنأب

١١٠:ةرقملا(١)
٥د:ةرقملا(۲)

١١۱:فارعالا)۳(

٥۸—



ابماتخقوتحدقةنوجوأقناعنكذألکتلأ

‹هفرغملايهوهحةفرغيأتدقضفهریدقت

٠بوجولاىلعةلوحميهلهيلعهلاعفأيفيناثلاببسلاو

او.بيتربوجوبلاقبوجولاىلعالحنمف̀؛بدنلاىلعوأ

ء٠(طقًاصوتبملهنأ)مالسلاهيلعهتعًاضيأيور

.بدنبيترتلانإ:لاقبدنلاىلعامل

:ءوضولايفةالاوملايفةلأسم

نأىلإموقبهذف«ءوضولالاعفأيفةالاوملايفءاماعلافلتحنإ

تسيلوضرفبتسيلةالاوملانأىلإنورخآبهذوءضرفةالاوملا

‹ًاضيأواولايفيذلاكارتشإلاكلذيفببسلاوءءوضولاتابجاونم

:ءوضولايفةالاوملايفةلأسم

فالتخالاىفبيسلالاقيواضيأدقتىلوألااضيأواولايفيذلا:هلوق
9.خلاواولايفيذلاكارتشالا

.ملماور

 

 



مهضعبجتحادقوضعبىلعامضعبةيخارتملاءايشألااهبفطدقو

هرهطلوأيفًاضوتيناكمالسلاهيلعهنأ)درواةالاوملاطوقسل

هذهيففالخلالخديدقو.(رهطلارخآىلإهيلجرلسغرخؤيو
٠ءبدنلاىلعوأبوجولاىلعلَهلاعفألمحيففالتخالانمةلأسملا

نباقیرطنممالسلاهيلعينلانايورامبوجلابلاقنملدتساو

هللالبقيالءوضواذه):لاقفةرمةرمًاطوتهنعهللايضرسابع

دسصعلانيبموققرفوءةالاولابجوياذهوء'(هبالإةالصلا

هنعوفعمهنأعرشلايفهيفلصألايسانلانألحيحصلاوهونايسنلاو

يتمأنععفر):مالسلاهيلعهلوقلكلذريغىلعليلدلاموقينأالإ
رذعلاكلذكو'"(هيلعاوهركأامواوعيطتسيمامونايسنلاوًاطخلا

ةيجاوةالاوملانأراتخإهللاهمحرهنأهلصاحف.خلارذعلاكلذكو:هلوق
لطيلوألاطمدقتامىلعىنباهدحأدقفنإهنأو«ةردقلاوركذلاعم

¢ةيثلاباحصتسالكلذكرمألالعلو«هازجأةنريغبىنبولهنأهرهاظو

نمنايسنلابرذعلانمىنثتسيليقو«ًاقلطمنايسنلارذعيفاضيأهرهاظو
الو«هءوضوىدتبيهنإفاناثيسنفلوألاهلعفىلعىنبينأرمأف«اسانقرف

الودعيهنأرهاظلاو«انباحصأنمافضرعتنمأملو«اناثهنايسنبرذمب

.هرګذمدقت(۱)

.هيلعققتم



نأ:كلذلاثم.لعأهللاووفيفختلايفريتهلنأعرشلارمأنمظن

ءامابطيفيهنوضوتيلولالغرفنحهتوضوفذ

روذعمهنألهئوضوللبفشولوكرتثبحنمذخأملفهبءاجاذإف

عيضنإامأو«ابعسوالإاشهللافلكيالوبلطلاعبيمو

للبفشنيملنإهئوضوىلعينيبهنإفءاملادجووبلطلا

بوجوبلاقنمهضعبلاقو:فأتسيهنإففشنإو‹هئوضو

ملولوفتأتسيلفهئوضوللبفشاذإ:اهريغىلإتفتليملوةالاومل

اہدعبالإهرکذيملوهنوضوءاضعأنموضعيسننمكلذكو«عيضي

ىلإدصقي:لاقءنايسنلايفهرذعنمفالتخإلااذهىلع«غرف

ءللبلافجنإءوضولافأتسيلاقهرذعبملنمو«هلسغيووضعلا

كلذدرامووضعلاىلإدصقي:مهضعبلاقءًاضيأهرذعنمفلتخاو
بيسو«كلذريغهيلعسيلوهدصقي:مهضعبلاقوءلفسأىلإوضعلا

‹لفسأدرامووضعلاىلإدصقي:لاقبيترتلابوجوبلاقنم«ممفالتخا
.قيفوتلاهللبولعهللاوءطقفوضعلادصقي:لاقبجاوبيترتلاريلنمو

.لماتلابرہظيایکينبي
رادقملاقيله«انهعيبضتلاطباضامرظني.خلاعيضنإامو:هلوق

اہکناضمريفةبانجلالسغعيبضتىلعساقيوأ«دجولءالابلطولام
.ملعأللاويأس

 



ىلإفاضمءامو«هيفمئاقناکملفاضمءام:ةئالث

ناکمىلإفاضملاف«هنمجراخءيشىلإفاضمءامو«هيفعقاوءيش

دقف«راحبلاءاموءرابآلاونويعلاءاموءراطمألاءاملثمهيفمئاق

ابتفاضإوءثادحألاعفرتوتاساجنلاليرتهايملاهذهنأءاماعلاعمجأ

ديالاهنألقالطأإلادحنعامجرغيالوربطتلاكحاهبلسيالناكملاىلإ

وهو:هلوقبهللاهمحرليعامسإخشلاهفرع.خلاىالطإلادحنع:هلوق

ءامورمنلاورئبلاورحبلاورطملاءامكطلاخمريغنمهتقلخفاصوأىلعقابلا
خىنرزوأپارتوأثكملوطبريغتملااذهبقحليو«ناكةفصيأىلعخابسلا

ابلاغكفثيالهنعكلوبوأ«هرارقناكاملكبوأبلحطبوأ«امهىلعيرجي

٠يا
دحأوأهفاصوأريغتيلوًارهاطناكءاوسيأهلطلاخمريغنم:هلوق

وأ«هللاهمحرفنصلملامالكيفيتأيسامكخبطنعنوكيتحوأ_هفاصوأ

وألوقىلعربفتيملًالىلقوأ«يتأبسامكريغتيملوسجنبطلوخوًاريثكناك
.هللاهمحرفنصملامالكيفيأسامىلعسجنوأرهاطبهحمرريفت

 



ءامءامسلانمانلزنأو»:ىلاعتهلوقاذهىلعلملدلاو«ناكمنماف

نوکنأريغنمدارملوأدبتعمديقوهلهلماتيامهلعيرجي:هلوق

وهدإيناثلارهاظلاو«(اقلطمنوکیحبررکذامهيفحرطولف«دحأمنصب

.ناويدلانمذخؤۇيامكقباسلاكةرورضلحم

ملاملمتحيو«هنعهلاصفنادعبهبريغتولوهرهاظ«هنعدلوعوأ:هلوق

نکلهثورنموأكمسنمولوهرهاظو«رهاطوهوهبلإدربمثهنعلصفني
روكذوثانإلجاتحانإوهتيرومطبلسبملءاملانمكلوتنإهنأرمظييذلا

ماعطلاکرهاطنمابلاغیرافیابریغتامهنعجرخوهتمدلوتيملذِإهنعبلس

ريغتوءاملايفةرحشتتبنولامأو«جراخنمناكاذِإنيتوأةرجشقروبوأ

“الإهنمرهظيملوهلكءاملارمشاذإلوبلاومدلاكسجنوأ«لعألاورضيالف
نيحايرلاءامكهفاصوأيفهلقفاوملاءامللطلاخلاينجألاكحرظناوءهاقالام
نمذخؤييذلاو؟فلاخملاكحهكحله«هلةريغملاريغةحئارلاةعطقللا

.هلوقيفيأسامكةيرومطلاهبلسمدعهللاهمحرفتصلمالك

ىلإجاتلحملااذهةلجلابولمأتنارفعزءالاطلوخاذِإ:ةلاسم
بنكنمتالوطألاعجار«ابفاكسيلساىقلاذإشىتفتوثحبيوطسب

نأانزوجوًاريفتمءاسملااندجواذإامرظناو(ةرصبتلا)و(ءايضلاك)
مثهنأمہمالکنمرہظبيادلاو٠هيلعًارطءیراطوأثکملالوطبنوكي

انأةدعاقلانكلمونلانممايقلادنعنيديلالسغيففتصلمالكعجار«كش
.كشلابسحتنال

نماذههاشأوألخنلارسيوأرجشلاقرورثبلايفعقواذإو:لأسم
ريغنماپبفكلذعقوناكنإف«اهحيروأاهنولوأاهمعطريغتفةرهاطلاءايشألا

زوحالفتلمعتساتناكنإو«ةالصللاهنمرهطتلازئاجفدحأهباهلمعتسينأ
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لوقالإ'ءاببطًاديعصاومميتفًءاماودعلنإف»:هلوقو'«روبط
یوریوهو«ثادحألاعفريالوتاساجنلاليزيهنآرحبلاءاميفًاذاش

مدعدنعهبربطتلازول:مهضعبلاقو.صاعلانبورمعنبهلادبعنع

يضرسابعنباقيرطنميورالثادحألاعفربهنأحيحصلاو«ءأملا

لاقفرحبلاءامنعهلأسيةَيتلاىلإلجرءاج):لاقهنعهللا

انعمسيلوةالصلاانرضحتوءانلثامرأىلعرحبلابكرتلانإهللالوسراب

.فنصماهريغدحيناكاذإةالصللاينمرمطتلا

ىحثاورألاوقاروألااميفحيرلاىقلترئييفنسحلاوبألاق:ةلأسم

نإو«اهتمرهطتلازجيلةسجحنثاورألاوقاروألاتناكنإاهنولواهمعطربغتي
بحأوهواهنمرمطتيالفاهربغدجونإاهثلاث.فالتخااهففةرهاطتناك

زوجيالريغتاذِإاهنولامأو«سأبالفاهحيروامعطامأ:دموبألاق«لإ
الوزئاحف(مةساجنلالسغامأو«ةبانجلاهبلسفيالوالصأهبءوضولا

.فنصم‹ضئارفلاهبىدۇت

امعوقولةماعةركنةيآلايف(ءام)نأةلالدلاهجو«اذهىلعليلدلاو:هلوق

هلوقلمحبجوفرهاطريقيانيلعنعنأليحتسيذإنانتمإلاقابسيف
نمكيلع:ىلاعتهلوقبلدتساولو«رهطتلاوهودئازىنعمىلعًاروهط
.حرصأناكلچهبكرمطملءامءامسلا

لوسرايلاقفهاتأالحرنأ)قئافلايفثيدحلاصن«انلثامرأىلع:هلوق

-8£:ناقرفلا(١)
.7£:ءاسنلا(۲)



لحلاوهامروهطلاوه):ةعلاقف؟رحبلاءاماضوتنفأانهافشلالإءام

¢«روبطامءامسلانمانلزنأو»:ىلاعتوكرابتلاقو.''(هتتىم

هيفعقاوءيشلِفاضلهايلانميناثلا.لعألاو(بنيبقرفالو

‹اعيمجريبطتلاوربطلامكحهبلسيسجنامإنيهجوىلعهيفعقاولاو
هتطلاخاذإءالايفءاماعلاقفتإ.طقفربطتلامحهبلسيرهاطامإو

‹هفاصوأىدحإتريغاذإاوفلتخاو«سحنهنأهفاصوأتريغوةساحن

ءهنالثلافاصوألاعمتجتقح:نورخآلاقو«سحن:مصعبلاق

ينلانأهنعهلايضرسابعنباقيرطنميورامفالتخإلالصأو

وأهمعطوأهنولريغامالإءيشهسجنيالروبطءاملا):لاقلَ
(۳)

هتحئاروهمعطوهنولريغامالإ:لوقيمهضعبو.( هتحئار

انهافشلالإءامانعمسلوةالصلارضحتفرحبلايفانلثامرأىلعبكرناإللا
وهوفوطلاثمرلاو(هتتيملحلاوهؤامرومطلاوه):لاق؟رحملاءاًاضوتنأ
لوعفمىنعمبلعفوهو«رحبلايفهيلعبكريوضعيىلإهضعيمضيبشخ
.قئاف«هتملوهتحلصأاذإءيشلاتشمرنم

.حبحصنسحيذمرتلالاقوةريرهيبانعةسخلاءاورءروېشمحيحص(١)

٩:ةدئاملا(۲)

هتویئاروهمعطو۰)ظفلب۰يلهابلاةمامأياقیرطنمهجامنباهحرخا(۳)

تردحىفتباثفلصااما«واولابةحئارلاومعطلاونوللاوضعلافعضيا«متاحوبا

O.رومشمحيحصوهو«هيلعقفتلا(ةعاضبرثب)

هفەض)

4۲

 



لوةساجحنهتطلاخاذإًاصيأاوفلتخاوعهللاويدنعحصألوألاو

.ًاريثكوأًاليلقناكءاوسرهاطوه:مهضعبلاق«هفاصوأدحأريغت

‹رهاطريثكلاوسجنليلقلا:لاقفريثكلاوليلقلانيبموققرفو

ءاميفربتعيملمهضعبورهاطريثكلاوهوركمليلقلا:نورخآلاقو

دصحأريغتيلنإوسجنوه:لاقو«ًادكارناكاذإةرثكلانويعلا

كلذيفةدراولاثيداحألاضراعتفالتخالااذهيفلصألاوهفاصوأ

ءال)تلجهلالوسرنعسابعنباثيدحنأكلذو.لعأهللاو

نأىلعلدي(هتحئاروأهمعطوأهنولريغامالإءيشهسجنيالروبط

اذهدضعيو‹هفاصوأدحأريغامالإهسجنيالءاوسهريثكوءاملاليلق

لوعفلاوهرومطلاو.«روبطءامءامسلانمانلرتأو»:لجوزعهلوف

لكريهطتبانمكحلرهاظلاوانكرتولو«ءيشلاربطييذلاوهو«ةراهطلل

ءعضاوملاضعبيفتماقةلدأنأريغ«ًاروبطهللاهامسيذلاءاملاهيقلام

هتهیفنوماسملاعزانتعضوملكوةلدألامايقدنعكلذلانعنتماف

لوسرنعيورامريثکلاوليلقلانيبقرفنمجتحاو«انلقاةمكاح

ولولاق.٠(لمتحلنيتلقردقءاملاناكاذإ):لاقولعهلل

هتمالعروهظريغنمسجنلانمللقلاهيفرثؤيءاملانمليلقلانكي

,نابحنباوةمعزخنياهححصرةعبرالاهجرخأ(١)

- ۹۳



ردق:لاقوكلذنمىبأنمهضراعو«ىنعمنيتلقلاصيصختلناكام
فيعضباطلاليلدو«لوېاندبعتبالىلاعتهللاولوحنبتلقلا

يورابريثكلاوليلقلانيبقرفنمًاضيأحجتحاو«ءاماعلاضعبدنع

يورامو«(مئادلاءالايفلستغينأبنجلاىبن)مالسلاهيلعينانأ

رثكأةباحصلانمًاساتتكردأ:لاقهنعهللایضررباجنع

نلوبيال):مالسلاهيلعينلالاق:نولوقيمالسلاهيلعيتلاثيدح
نميورامو«'”(اوتيوأهنملستغيمثمئادلاءاملايفمكدحأ

اذإ):لاقمالسلاهلعيبنلانأهنعهللايضرسابعنباقیرط

ولو(اثاثابلسغيتحءانإلايفهديسميالفهموننممكدحأظقيتسا

‹ىنعمثالثهديهلسغلناكاملةساجنلاليلعبءالانمليلقلاسجنيإ

ريغتيملولوةساجنلاليلقبسجنيءاملاليلقنأثيداحألاهذهتلدف

يفلابيذلايبارعألاثيدحيكلذنمىبأنمهضراعو«هفاصوأدحأ

.٠(ءامنمبودهلعبصبنأدعهللالوسررمأف)دجسما

ناكولًاضبأو«ةساجنلانململقلاهسجنيالءاملانمليلقلانألدياذهف

وهومنادلاءالاىف؟دحالسقغيال)ملرهيلعيلالصيئلالوقةريرهيبانعيور(١)

مئادلاءانايفكدحانلوبيال(:ةياوربملسمدرفنام.لسمويراخبلانيبهيلعقفتم(بنج

.(ةبانجلانمهيفلستفيالو)دواديبالوهنمةياوريو(هيفلستفيمثيرجياليذلا

.هنعللايضركلامنبسناةياررنمنيخيشلانيبهيلعقفتم(۲)
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نمريبطتلناكالةساجتلانمليلقلاهيفرثؤيءاملانمليلقلا
ءاملانمليلقلاسجنلاعضومىلعبصاملكهنألةياغبوثلاوندبلا

يبارعألاثيدحلو«ًادبأًاسوجنمريصبهسحتهيلعبصاماكوهجن
ىلعسجتنلادورووسجنلاىلعءالادورونيبموققرفراجثیدحو

ثدحيفكًارهاطراصسجتلايلعءاملادرونإ:اولاق.ءاملا

ابحتءاملاراصءاملاىلعسجتلادرونإو«دجسملايفلابيذلايبارعألا

مكدحأنلوبيال):لاقمالسلاهيلعيلانعةريرهيبأثيدحيفاك
ةيهاركىلإبهذنمامأو.(هنمًاضوتيوألستغيمثمئادلاءاملايف

سمحاىلعىريهنإفةساجنلانملبلقلاهطلاخاذإءالانململقلا

امنإ:لاقراطمألاءاميفةرثكلاوةلقلاربتعانمامأو«لعهللاونيلوقلا

درتعابسلانعلئس:عهنآكلذوةصاخرطملاءاميفةياورلاتعاج

لمتحيلنيتلقلاردقءاملاناكاذإ):هعلاقفاهنمبرشتوضايحل
ةرثكلاوةلقلااوربتعانيذلاءاماعلافلتخاو.ملعأهللاوء٠ً(اثبخ

ةساجنلانأىلع”ينبمهنألعوناذه.خلاساجنألاريهطتلناكال:هلوق

.هرکذمدقت(١)
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اتلقكلذيفدحل:موقلاقفءنيتروكذملاةرثكلاوةلقلادحيفًاضيأ

يفاوفلتخاو(ءيشامهسهالءاماتلق),مالسلاهيلعهلوقلءام

اهلمحتيتلاةرجلايهةلقلا:هللامهجرانباحصأرثكألاقفرادقم

نمةذوخأمةلقلاو«اهبدىلامادختسانمةيراجلاةداعلايفمداخلا

ريغصلازوكللاىلععقيمسإةلقلاو«هلحوهقاطاذإهلمحبنالفلقتسا

ءاهلمحينألاجرلانميوقلاعيطتسياليلاةريبكللاةرجلاوريبكلاو
:ليمجلوقاذهيلعلديو

للفنملالااناکتاوةعانللَصف

وحنكلذوءرجهللقنمناتلقكلذيفَدَحلانأىلإيعفاشلابهذو

تيعبرأردقبءاملاناكاذإ:هللاهحرميبرلانعليقو«لطرةئامسحخ

نمغلبيءالاناكاذإكلذيفدحلا.مہضعبلاقو‹ءيشهسجنيمةلق

اذهاولاقامإو«رخآلابناجلابرطضيلبناجهنمكرحاذإهترثك

يلعهلاعتسانمعنمامو«هنيعسجنيالءاملانأل:اولاقسايقلا

لاعتساىلإلصيالهنأللخادتتالماسجألاوےجابنألةرواجمالبيس

ةكربکب

هلهجواالءاملاةكرحيفريدقتلا:هلهأومعلاحدمبفورعملاهباتكيف

ديدحتلااذهوءفيفخلاةكرحو«ليقثلاةكرح«فلتختةكرحلانأل

دمهللادبعوبأركذوءةساجنلانمءزجهعموالإهنمءيش



ءةساجنلاهيلعبلغتلامهبسأبالفيراجلاامأوءدكارلاءاليف

وهفطسولايفيرجييقبوهرخآوهلوأنمعطقنافيرجيءاملاناكاذإو

هدسفيالراجوهفةاشرعبلمحنوهيفيرجييذلاعضوملانمراج
هتلزنم«هئازجأعيمجيفةساجنلارستلهنألهيلعبلغامالإةساجنلانم

.هرخآىلإةكرحلالصتلهلوأنمكرحاذإيذلاريثكللاءاملاةلزتم

اإيبنلانأليراجلاءالايفلوبلابسبالهنأانباحصأضعبنعو

هيفتعضونإ:ساقلانبهلادبعلاقو.هتلقلمئادلاءاملايفدرو

نإرئبلاو«ملعأهللاوهسجنيالهنأىلإاوبهذهبسأبالفطئاغلا

راجهنألهبسبالفضرألاتحتاهؤاميرجيناكنإسجتلاهيفعقو

هستةكرحلاربتعانم:نالوقهيففضرألاتحتيرجيالناكنإو
ةتملاتعقونإوهسيجنتبلقيملكلذريغربثعانمو«دكارلاءالاك
ايفعقوامامنمعزتيهنإفرثبلايفرجلاوأريزتخلامحلوأمدلاوأ

ريدقتلانأءاماعلاضعبركذو«ةنسللاولدنوعبرأاهتمفرغيو

.ًازجأحزتللدصقريغنمناكنإولىق.خلافرغيو:هلوق

“صناكطسولابفالإواهولدبف"ولدالناكنإف.خلااولدنوعيرأ:هلوق

ولدريغولدببرسلاهنمىقسيورجزبناكاذإرئملاامأو«انتُمَأضعيهبلع
ءوضولاوبرشلليهامنورجزتالنوكتنأالإرجزلاولدبحزنتامنإفرجزلا

«y۷حاضيإلا۷م»»



اذهنأاولدنوسمخوأاولدنوعبرأةسجنلارثبلاحرتيفانباحصأل

انتمضعبلاقو.نويعلاةدامديتنأريغنمءاملانمابفامرادقم

اهنأاهرجازدتيهوةليلقلاةساجنلااهتلحاذإرثيلاسيجلاقنع

دعبولدلارهطيو«ًارهاطولدلانوكيينأدعباهولدبًاوادنوسخخحز

ملارثبلايفةمئاقنيعالةدسجتمةساجنلاتناكنإو«اہبحلاغارف

اهوحزتينأملسيلفريبكولداهبلعناكنإواولدنيعبرأاهولدبحرف

لاق«كلذزاجهباسحىلعاهولدنمربكأولدياهوحزتنإف«هنمرفصأولدب
امأو«مكحلايفوهوءالدلانمطسوألابحزنت:للاهجرديعسوبأ
.ربكلايفطابتحالا

ناكتسحنتاذإفرخآلانمرغصأامهدحأناولدالناكاذإرئىلا:ةلأسم
نمبلغألابحزنتاهنإ:رخآلاو«ربكلابحزنتاهنإ:امهدحأ«نالوقاهب

تقويفتسجنتنِ:لاق«اہنمیقسیورجزنتتناکنإف«"لبقاہیقسریثک
|.لعألاو«ريفصلابفالإوترجزرجزلا

لسغيففلتخإ:دعسوبألاق.خلاارهاطولدلانوبنأدعب:هلوق

لبقهبحزنينأزوج:لوقو«لسغيىتححزنيال:لوقف«حزتلالبقولدلا
رئبلاتحزتاذإفرخآعضوميفو.ولدلاورئبلاترهطحزنلامتاذإفلسينأ

نألبقاتامنمءيشهسمناكنإلبحلالسفينكلوولدلالسغيملةسحنلا
.ملعألاوفيظنوهفدلولاامأواولدنوعبرأاهنمحزتب

اہحارخإن.کمااذإافاذه.خلاةدسحتمةساحنلاتناكنإو:هلوف

.لعأللوسابالواهنمحقيهنإفاهجارخإعطتسيموءاملرثكاذإامأو



تعجرنإو:لاقرئبلانماهجارخ]دعبالإانركذيذلاحزتلااهرهطي

اولدنيسحنًاضيأةيناثلارثبلاتحوتلستنألبقىرخأرثبيفوللا
كلذيفحزنيملنمدحاوولدقبنإو«ولدلارهطتنأدعب
لصألانألهلوأنماهحزنبلبقتسيهنإفيناثلامويلاىلإترخأومولا

هللاهمحريراوجحلاويألاق.خلارخآرئبيفولدلاتعجرنإو:هلوق
رثبلارهطدقفاولدنيعبرأاهنمحزناذإفسجنلااهولدبةسحناربحزننمف

لنإونسحفاشرلاوولدلالسغنإو«حزتينألبقرئبلاءامولدلا"سب

ةساحنريغنمسجنولدبةسجنلاتحزننإعضوميفو«سأبالفلسفي

¢ةساجنلاتبهذورثبلاترهطاذإولدلارهطيو«كلذءىزجيلوقف«رئبلا
:ليقفعضوميفو«كلذدعبهبحزتيمثولدلارهطتحءیزحبال:لوقو

ربكلاوأرغصلايففراعتملانعجرخينأالإرئبلاولدي:لاق؟ولدلادحام

كلذنألهريغوفارحنالحزتلالاحيفولدلانمعجرامرضيالوطسولابف

اہنماوقتسادقمہنأاولعاذإ:يراوحلاوبألاق.خلايقينإو:هلوف

.اقرفتمحزتلاناكولديربهلعلوترمطدقفتسحنتامدعبنمًاولدنعبرأ

ًازجأحزتللدصقالبمايأوأموبيفاولدنيعبرأرادقماهنمحزناذإف:لاقمث

.فاصونبالهلعلوفنصم

نمهللاهمحرخمشلامالكءاضتقاامو.خلايناثلاموملاىلإترخأو:هلوق
نامعلهأانباحصأةرابعو«كلذكسيليفكمويلاكلذيفمحزنمتاذإهنأ

.سأبالفلىلاهؤامنوكينأالإدحاوناكميفاولدنيعبرأاهنماوحزت



اهؤامغرفوءالدةرشعتحرزاذإومدنعسجنهنأءالااذهيف

حزنتنکتلنٍواہیفامرادقماولدنسخاربتعانملوقلعترهط

اولدنیسمننمدباللاقكلذربتعيلنمو«ءيشالاهتوقل

ملعأهللاواهتمفرغييذلاءالاسيجنتىربالو«وأةنسل

نلهنمفرغييذلاءالاسجننمدنعرئبلابناوجلسغبحالو

بناجنمهيلععقبامهنعهلیزبسجللاءامانمرئبلابناوجياليام

ءابئاوجىلعیقییالءاماق«دكارلاءاىلإدريوراجءامهنألرثا

ناهدلجوهرعشنميرجيءاماوربثلانمجرخاذإبلكلايفليقو
اوعمجأدقو.لعهللاوهبسأباليراجلءاملاةلزنمبرهاطءاملاكلذ

ةليلقلارثبلايفرهظياإاذهمدنعسجنهنأءاملااذهيفلصألانأل:هلوق
:ىلاعتللاهمحرليعاممإخيشلاةرابعالفةريزغلاامأوفشنتءال
تعزتوأةساجنهتطلاخنإفةراهطلاهيفمكحلاف[ضيأرئبلاءاماذكمه
يورالهلکحزنالبلقناکناوًاريزغرثملاءامناكاذإةنسللاولدنيعبرأاهنم

حزنو«هىفتامينزلمزمزاحزنريپزلانباواېنعهللايضرسابعنبانع
بناوجلغبحيالهنأاوقفتاو«آلوأةتىملاجارخإدعينوكياإءاملا
ءاملاةساجنباضيأاوعطقيلوًاعيمجولدلاويهترهطدقفتحزناذِإاهنأورثبلا
.ةنسللفرغييالا

رابتعإبلوقلاىلعينبمفنصملاهركذامنألكلذورهاطوهلب:تلف
قفاوموهو.خلاكلدريتعبلنمو:هلوقوهويناثلاوهبهذملاوةكرحلا

س۰۰س



اوفلتخاو«ندبلاوبوثلايفلوبلانمةرطقرهطيهبًاضوتيامردقنأ

مولعمهنأللعأهللاوهبًاضوتيامردقيفتعقواذإلوبلانمةرطقيف

.ابحتناكلوهيفترسلةساجتلانمامرقلحولءالانمامًاردقنأ

كلتنيعيتفيهنأهنإفاءزجفًاءزجةساجنلاىلعءالادرواذإو

دروءزجرخآنوياذهءالاكلذءانفلبقبهذتوةساجتلا

ةساجنلانميتبامهيلعدروامىلإهتبسننأللحنارهطدقكلذنم
ريهطتيفعقيعلاناككلف٠ةساجلانمليلقلاىلإريثكلاءالةبسن
ضوحلالثمدكارلاءالاو.ملعأهللاوةساجنلانيعباهذبلاحلاهذه

بلغتملامرهاطهنإفةساجنهيفقلفهبلإدادزيوءاملاهنمرخيناكاذإ

عيجيفةساجنلارستمليذلاريثكلادكأرلاءاملاةلزنمبراجهنألهيلع

دادزیالوهنمجرخموأهنمبرخيالوهبلدادزيءاملاناكنإو«هئازجأ

املاکرهاط:مهضعبلاق«مدقتاميلعنالوقهيقفةساجنهتلحفهيلإ

نإرهاطلاءاملاامأودكارلاءاملاكسجن:مهضعبلاقو«يراجلا

نالهنمراطامسابالفءيشهنمراطفسوجنمءامهيفبص

ءالاكلذسمامسجندق:لوقينممبنمو«لفسأىلإلزنتةساجنلا

.هررح.یلاعتهللاهمحرليعامساخشلامالكل

.هجورخلاحيأ.خلاهيلادادزبو:هلوق
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مثءاملايفكدحألوبيال):لاقمالسلاهيلعينلانأيورل

رهاطلاءاملهيفبصنإسوجنءاماامأو."٠(وأنما
ظقیتسااذإ)مبنعهللايضرسابعنباثيدحلسوجنموهفهنمراطاف

رهاط:مہضعبلاقو۷ءاتإلايفهديسميالفهموننمكدحأ

ناكملايفءالابصنإكلذكو.يبارعألاثيدحاذهيلعلديو

هسوجنميهوهديلسغنإو‹فالتخالااذهيلعهنمراطفسوجنللا

بوثنمسجنلاهيفلسغوأ«هيفىجنتساوأفشنييذلاعضوملايف

نإوفشدقوالإلوألاءالغلبيالرخآلاءالناكاذإسبالف

نممهموءءاملافشنيلنإسجندقفلوألاءالارخآلاءالاىح

هيلعينلالوقلوينارعألاثيدحلفشنبعضوملاناكاذإصخب

هنممهفيهنأهبلالدتسالاهجولمل:خلالاقدهيهنعيورال:هلوق

يفةلعلانأهنممهفيهنأهبلالدتسالاهحولعلسابعناثيدحل:هلوف

اكوكشمءاملاراصانتلأسميففكشلابسحتيهنأهنممهففةساحنلافوخهن
.هررحوهلمأت«لالدتسالاهجورہظيملفالإوثيدلاىضتقمالمعسحتفهف

.هرکذمدقت(١)

.هرکذمدقت(۲)

۰۲

 

 



محتسملاكلذكو.'(مدآينبثبخلمحتالضرألانإ):مالسلا

نيديلانمءاملانمراطاموهبسابالففشنيوأيرجيهامناكاذٍإ
تارمثالثهيدييلعءاملابصاذإهبسأبالف|لسغيناكاذإ

مدحأظقيتسااذ)سابعنباثيدحلةساجنلانيع|يلعرتمو

ضرألاىلإهيدينمءالالصواذإلوقينممهنمو«ثيدحلا(هموننم

لاحلااذهىلعءاجنتسالاكلذكو«يراجلاءاماكهنمراطامسأبالف

.يدنعحصألوألالوقلاو«لعأهللاو

:كاسم

يفغلابلافلقآلاوكرشملاالإمدآينبراسأةراهطىلعاوقفتإ

ىلعليلدلاوءسجناهنمللبلاوامهرآسأنإفاهيفرذغياليلامايألا
نوكرشملاامنإاونمآنيذلااهبأاب»:ىلاعتهلوقكرشملاهمامةساجن

هباعلوهتمللبلااوسجتنيماسملانإفغلابلافلقألاامأو.”«سجن

لكۇتالوةرمعالوجحالومايصالوهلةالصالوهقرعوهرؤسو

هذہبهبلعاوکحيردالو«هتداهشالوهحاكنزوجالوهتحيبذ

نيفلاخلابتكضعبيفتيأر:تلق.خلاهيلعاومكحمليردأالو:هلوق

هيلعهللاىلصهمالکنمسیلوافوقوم(اهسببضرالاةاكز)ظفلبةبيشيبأنباهركذ(١)
.(اهروېطضرالافوفج).ظفلبًاضيأًافوقومةبالقيأثيدحقازرلادبعهركذاكملسو

٢۲:ةبوتلا(۲)

_ (۰۳



يدنعبجويرظنلانأريغ.نيكرملايلعالإاہبمکخی'ليلاماكحألا

زاجنيكرشمانمنودحومااهبنابيلاةنبرفلاكرتامهنأءلعأهللاو

محواسجتهللامامسنيكرثملانإفًاضيأوءلاصحلاهذهبهيلعكحن

مہکرشيفاومادامةرابطلاىلإنولصيالممنألسالااذهبمهيلع

كلذكًاضيأفلقألاومحاوحأرثكأيفتاساجنلانمنوقوتيال

دارملانألةرابطءاملاهلنوکیالو«فلامادامةراهطلاىلإلصيال

الوجحالومايصالوةالصهلحصتالو«لعهللاوةراهطلاناتخلا

ةيعرشلاةاكزلانألهتحببذلكؤتالو«ةيصعملانمهيفوهامعمةرمحع

ضيحلانمدشأفلقألانألهحاكنزوجيالو«هنمحصتالوةعاط

ءروذعمهبحاصضيحلانألءطولاهعممرحوىذأهللاهامسيذلا

راسةراهطىلعاوقفتاو.لعهللاوهبحاصروذعمريغناتخلاكرتو

‹ةرهاطراسألاتراصاهلجأنميلاةلعلايفاوفلتخاوماعنألاهمس

ًابيستناكالةاكزريغنمتومانألةابحلاكلذيفةلعلا:مهضعبلاق

الوةالصهلالغلابلافلقألا:لاقامنعللايضرسابعنبانعةياور
ةياوريهوقتالنتنخيلوغلباذإتاياورلاضعبيفو«هتحمبذلكؤت
هسفنىلعفاخوملسأاذإريبكلاكلذنمدمحأىنثتساولبنحنبدمحأنع
النأرهاظلاوباحصالابهذقفاوموهو«ىبتناةصخرهلنأناتخلا
.يارنعكلدنولوقب

س

 



نيعةرابطلًاببسةايحلانوكتنأبجوعرشلابناويحلانيعةساجنل

لاقو«هرؤسرهاطنيعلارهاطلكو«نيعلارهاطيحلكف«ناويحلا

نماذهوابموحللةعباتاهرآشسأولكؤتاهموحلنأكلذيفةلعلا:مصعب

لوقلاباحصأجتحاوءيدنعحصأوهوماعلاهبديرأصاخلابإب
لئس):لاقهنعهللايضرباطخلانبرمعقيرطنميورابلوألا

:مالسلاهيلعلاقاهتمبرشتوضابحلادرتعابسلانعمالسلاهيلعيلا

هيلعيلانأيورابموضراعو.''(ربغامکلوانويفتلمحاماش

هلسغيلفكدحأءانإيفبلكلاغلواذإ):لاقةريرهيبأقيرطنممالسلا
ءالانعلئسوعهنآيوراوبارتلابنهرخآونواًاعبس

دازام):جلاقف‹باودلاوعابسلانمهيوأياموةالفلايفنوكي

قيرفتلانكيملةسجنعابسلانكتملولف(ًاثبخلمتحيلنيتلقلاىلع
هيلعيتلارمألوألالوقلاباحصألاقو«ىنعمنيتلقلاىلعدازامني

امصاخلابدارملارهاظلا:تلقماعلاهبديرأصاخلابابنماذهو:هلوق
وأمامنالاةميهبنمناكءاوسهحللكؤياملكماعلاو«مامنألاةميهبنمهركذ

.هررح<اهربغنم

,دوادوباوهجامناهحرخأ)۱(

.(بارتلابنهارخاوانهالوا)يذمرتللوةريرهيلانعملسمهجرخأ(۲)

ہہ)٥



ريغةدابعنوكينألمتحيبلكلاغولونمءانإلالسبمالسلا

نوكينألمتحيو«ةصاخءالانمهيلعدروأمىلعًافوقومىتعملا

نوکنأعقوتيامببسنملبةساجنلابيسنمسيلىنعملالوقعم

اذهءاجكلذلومسلاكلذنمفاعفًابلكءانإلايفغلويذلابلكلا

فاذهلثمدربنأركقسيالو«هلسغيفعبسلاوهيذلاددعلا

هولغمافماعطلايفعقواذإبابذلايفدروامبابنماذهنوكيفعرشلا

رخؤيوءادلامدقيهنإو«ءافشرخآلايفوءادهبحانجدحأيفنإف

يوردق:نورخآلاقو.ددعلاةساجنلالسغطرشنمسيلهنألءافشلا

رئاسكانالثبلكلاغولونمءانإلالسفبقفأهنأةريرهبأنع
نمنکی):بئاسلانبمامضلاق:عيبرلالاقو.لعهللاوتاساجتلا

صخيعرشلانوكينأروكنمريغوحيحصلاوهو.(ثالثكلذ

رولارؤسيفاوفلتخاو.اهًاظيلغَتكحنودكبةساجننودةساجن
ةشيكثيدحلرهاط:نورخآلاقوءعبسهنألسجن:مهضعبلاق

تبكساهنأ يراصنألاةداتقيبأتحتتناكو-كلامنببعكتنب

ءانإلااةداتقوبأىغصأفهنمبرشتةرهتعاجفًاءوضوةداتقيبأل
؟تأام:لاق«رظنأينارو:ةشيكتلاق«تبرشتح

سحنبتسلاهنإ):لاقمَعهللالوسرنإ:يللاق«معنتلق:تلاق

س٦٢



مدعوعهللالوسرللعف.٠(كيلعتافاوطلاونيفاوطلانماهنإ
ىولبلالجألةنحلانيماسملانعففخوفاوطلاببسيةرحلايفةساجتلا

يحامألاوتاسحلارؤسوفالتخالااذهىلعرأفلاكلذكو.اهب

لىلدبةمرحمامموحنألسحناهانعميفناكاموغازوألاويعافألاو

لجألو.٠٠ابميلمرحلوتابّيطلاكلليو»:ىلاعتهلوق
‹بلكملابلكلارؤسيفاوفلتخاو.لعهللاومسلانماہنمیقوتیام

سخنهرؤس:نورخألاقو«هلههناصاذإهرؤسرهاط:مهضعبلاق

.ًاعبسنوكينأنمبالكلاكحنعهلهأةنايصبهلاحلقتنيالو

يهومئاببلانمةلالجلاورذقلالكأيوىعريناكاذإجاجدلاكلذكو
ةضراعمفالخلاببسواهرؤسوابلكأيفاوفلتخا‹سجنلالكأتيتلا

موجلكأنعىبن):أَمهنعيورهنأكلذوسايقلاوثيدحلا

ناوبحلافوجدريامنأوهسايقلاو(اہیلعجحينأوامنابلأوةلالجلا

ًالالحناوبحلاكلذمحلناكاذإفهئازجأرئاسوناوبحلاكلذإبلقني

بالقناكهيلإبلقنااممكحكلذنمهيلإبلقنيالنوكينأبجو

موسجنلابتشاعيلايهةلالجلا:مهضعبلاقو.لعلاوًامحلمدلا

اضياهححصو,ةيزخنياويذمرتلاهححصو«ةداتقيبانعةعبرالاهجرخا(١)
.ينطقرادلاويليقملاو-يراخبلا

١١١:فارعالا

سا۷٠
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محلوأمدلاوأةتيلاتلكأيأ,مايأةئالثىعرملانمءيئبهطلفت

.ةدحاوةرمولوريزنخلا

:ةلأسم

كفنتيتلاةرهاطلاءايشالانمهريغوأنارفعزهطلاخاذإءاماو

:مهضعبلأقوءرېطمريغرهاطهنإفهفاصوأىدحإتريغوًابلاغهنع

مس]هلوانتيلهفالخلاببسو«خبطنعريبغتلانكيمامربطمرهاط
بورعلاو‹قلطملاءاملابالإنوكيالءوضولانأل؟المأقلطملاءامل

ابلوسرلانمآ»:ىلاعتهلوقليلدلاو«ديقللبهلعفتالامقلطملبلعفت

قطنناهإلالكهلانتبثأف«ديقيملوقلطأف.'"«هبرنمهيلإلزنأ
نەتمومېهاوفأبانمآاولاق):ىرخأةيآيفلاقو«ًالاثتماوًاداقتعاو

ءىرخألاةيآلايفقلطأاكقلطيمومهنامإديقف.٠(مبولق
‹ةرثكلاوةلقلابفلتخيطالتخالانأيدنعبجويرظنلاو.لعهللاو

غلبيالدقوءقلطملاءاملامساهلوانتيالدحىلإةرثكلانمغلبيدقو

حيرلاموقربتعيلكلذلوءطقفحيرلاهنمريغتىمةصاخبوكلذىلإ
ينلانأيوراماذهىلعليلدلاو«ءوضولايففاضملاءاملاعنمنم

١۸٠:ةرقملا(١)

£١:ةدئاملا(۲)
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وأثالثاهتلسغا)'”:تفوتنيحهتنبإيفةيطعمأللاقمالسلاهيلع
ةرخآلايفنلعجاوردسوءامكلذنتيأرنإكلذنمرثكأوأاسحخ

؟وقحاناطعأفءاتذآانغرفاملفتلاق.يتدافنتغرفاذإفروفاكنمًائبش

يفةقفتمةفلتغظافلأبدروثيدحلااذه.خلاثالثاهنلسغا:هلوق

اسنكىلف ءاقذالاةدابز"نتحتحانإف«ائالثنكىلوارتوامنلسغادارملاو

لصحنإفبدناہرومأمةنالملاوهررومأمنُهلصاحو6ًادبأاذكهو

رتواهنوکبدنيوءاقزالالصحمديزألاوةدابزلاعرشملةرراشرءاقزالا

رسيوهوكلذنتيأرنإ:رلهلوق.ةنسلاماكحأيفمالکلايتأيسو

صبوفتورممحتلاهانعمسلوكلذىلإنتحتحانإهانعمو>مالاراطخ

تالضافنمتناكوتاتيملاةلساغةيطعمأتناكو«نهتوهشىلإكاذ

‹اهحتفيليقونونلامضبةببسناهمماوةيراصنالااهنعلايضرتايياحصلا

اذهبنیزيفاہنعهللايضراہتلسغتلاهذهالوسرتنبامأو

باوصلاوموثلكمآاهنإ:ريسلالهأضعيلاقوضايعيضاقلالاق.روهجلاهلاق

تيمالسغيفردّسلابابحتساىلعلبلدهيفردسوءالعهلوقو.بنيز

فنصلملامالكرهاظوهوابفزوجيليقوىلوألاةرلايفنوكيوهباعقفتموهو
هفروفاكنماشنلعمحا:اهلوفوéلالدتسالاحصيaهللاهمحر

ةفيثحوبأههركوروهجلالاقهيوةرخآلايفروفاكلانمءيشبابحتسا
.هندببلصيوتملابطيهنألوثيدحلااذهةححو

لصأوءهرازإيهبناتغلءاجلارسکوهو>دوقحناطعأف:هلوف

دسجلارعشيلدهنالهبىمسورصخلاوهوىتحأهعمحورازإلادقعموقلا

۰لسمويراخبلاهحدص(١)

ہ۹٢۰



طالتخأإلانمغلبيلهنكلو«(طلتخمءاماذهفهايإاهنرعشأ:لاقو

يفةرثكللاوةلقلاموقربتعادقو.قلطملاءممس]هنعبلسنيثبحب

ىلإفاضلملافءلعألاوفاصوألاتربظنإو«ةلقلاعمهزاجأوةطلاخما

الواهبءوضولازوجيالهنمةجرختسملاتابنلاهايملثم«هنمرخيام
هنألعامجألابتيمالسغالوءسافتلاوضيحلاوءةبانجلانملسفلا

هلالثادحألاعفريفءىزجياللمعتسملاءاملاو.لعألاوفاضم

ليلدلاوءءالامسإنمهبقحأةلاسغلامساوقلطملاءاملامساهلوانتيال

لضفبءوضولانعىبن)مالسلاهيلعينلانأيوراماذهلع

ءاملاةيقبنوكينألمتحيو«اهندبىقالامنوكينألمتحيلضفلاو

زاوجهيفومهسابلونيحلاصلاراثآبكربتلاهبففهباہكربتكلذيفةمكحلاو
.لجرلابوثيفةأرملانيفكت

ىلييذلااهرامشهنلمجأيأاهنأرمشأو«رازإلاوقحلا.خلاهوقح:هلوق
۱.راثدلاهقوفاموراعشلاوهكلذواهدسح

ةراهطلاىلعلاتحينأهلفهبًاضوتيءانإهعمسيلوءامىلإىتأنم:ةلأسم
ءانإهلنکیملامهيفءاملاجرختسينأهللوقوهريغىلعءالاسجنينأريغنم

نأیوننابوثلابهجارختساىلعالإردقيماذإهليفبنيليقوهباضوتي ۱.لعألاوءاملالحنءاعوبوثلا

,حبحصهداساو٠يئاسنلاودوادوباهجرخا(١)

س١



:تلاقاہنعهللايضرةسئئاعنأيورو«هنمءوضولادعبءانإلايف

يقبأ:لوقأو«يليقبأ:لوقيداوءانإنمةعينلاوانأتلستغا)

نمنيئضوتملانألءاهندبىقالامعىبنامنإهنأاذهدنعانماعف.٠(يل

نيابيمنإامأو«هبحاصةلصفنملسيمنمدحاولكدحاوءانإ
ةيانجنملستغامالسلاهيلعيتلانا)يورامليلدلاوءىزجيهنإفدسجلا

'رطقاماہحسموهتمجرصعف«ءاملاامبصيملةعهندبيفىأرف

زاوجىلعاوعمجأنيفلاخلاضعبةرابعو.خلارلينلاوانأتلستغا:هلوق
هريطتامأوهتلضفباهرطتكلذكودحاوءانإنملحرلاوةأرملارمطت

افالخالواهبتلخريهاجلاويعفاشلاوةفنحيأدعواندنعزئاجفامتلضفب

.ءانعمب٠تلخابرهطتلامنميفدمحأودوادل

لسفللةيسنلابهلكدسجلانللسقلايفاذهاهنمَرَطقامامحسمو:هلوق

نيدبلاهبلسغيالهجولاهبلسغامف«الفءوضوللةيسنلابامأو«دحاووضعك
ملاملمعتسملاءاملانأثيدحلااذهدئاوفيفلسغلابابيفيتأيس:تلق«الثم
دنعاذهمحلاناكنإف«دسجلانممتافامفهلاعتسازاجدسجلانابي

ةرابعو«قرفلانممدقتالرظنذخالايففالإوحضاورمألافباحصالا

ءاملانأىلعكلذلدف«فنصملامالكلقفاومليوطمالكدعبنيبناعلاضعب

«زئاجفهنیابيملبرضوهبًاضوتيالدسجلانياببرض:نيبرضىلعلمعتسللا
ناكولليقنإفرخآعضوميفونيديلاهبلسفيالهجولاهبلسغامنأالإ

.هيلعقفتم(١)
.هرکذمدقت(۲)

۱١۱۱-



بلغألايفهنألءهبربطتلازوجقلطمءاموه:انيفلامضعبلاقو

‹هبلسغتيلاءاضعألاسندبهفاصوأدحأريغتبنأىلإيبتنيسل

.ملعأهللاورهاطءيشبريغتملاءءالامحهمکحفیهتنانإو

:ءوضولاضقاونيفةلأسم

هنييذلاو ءمووءثدحءاسشأهبالانءوضولاضقْس

المعتسمراصدقهنأل«خلاوضعلالوأنمهلقنزاجامهلاعتسانمًاعونم

مادامووضعللهتقرافمهطرشلمعتسملاهللبقوضعلالوأنمهلوصحل
وضعلالوأنمهلقزاحكلذلفىافتالالامتسالا5حهلسدلفوضعلايئ

اذهوهريغوضعيفهضعبلمعتسادقءاملايعتسانمعنللاانإوهرخآلإ
ىلعلمحنمانإو«المأتافءاوسهربغىلإوضعنملقنلامدعيفرهاظ
.لعألاوفلكتبفنصللاركذام

ءوضولازوجيالفءانإلايفهدسحنمءالاوءامنمًاضوتنم:ةلأسم

يذلانمرثكأهدسجنممجارلاناكنإفلمعتسمهنألهدسجنمرطاقلاءم
ءالانمرثكأهنمًاضوتملاناكنإو«ةالصلاوهءوضوهملعدسفدقفهنمًاضوتي

يذلاءيضوتملاءامنمعجارلاناكاذِإليقو«دسفيملهدسجنمعجارلا

.لعألاوهدسفأثلثلاهنمًاضوتبي

.ءوضولاضقاونيف:ةلأسسم

ليعامسإخشلاوءوضولاتابجومبمهضعبامنعربعءوضولاضقاون:هلوق
هعاتحانكعالامهضسةنوءيشلاضقاتو«هدعاوقيفنيرببعتلالمعتسإهللاهمر
هممزاحلفاعرکذمافصونكيماذإالعافنألضقاونضقانعمجو'هعم

كلامنا.لاق«هيوسسهلاققلاوطوقلاطوحراوجوحراجکسابقلعاوفىلع
.كلذكسلواعومسمهوّدعفنيرخأتملانمريثكهيفطلغهتبفاكحرشيف

- ۱۳ -



دحأنموأهيجرختنمتجرخةساجنلكثدحلاف,لعفو
ءيذملاو«حيرلاو«طئاغلاوءلوبلا:لثم«هندبلخاذنموأ«هیىجرخم

لكو«لوبلاسِلسو«ءاسنلانمربطلاو«مدلاوءينلاو«يدولاو

شضشئافمدلکوءفاعرلاوءقلاو۽هيجرخمنمجرختةبوطروةباد

باتكلااذهىلعليلدلاوءكلذهبشأاموأحرقوأحرجنمجرخي

نمكنمدحأءاجوأ»:ىلاعتهلوقفباتكلاامأ«عاجإلاوةنسلاو

يدولاويذملاوحيولاو«طئاغلاولوبلانألعاوعجأو٠«

ءوضولاثادحألاءالؤهضقتتاهلجأنميلاةلعلاو«ءوضولانوضقتي

يوراماذهىلعليلدلاو«ةرابطلايفةرثؤمساجنألاوءساجناهنأل

:لاقمالسلاهيلعينلانأامنعهللايضرسابعنباقيرطنم

راشأدقوروصلاضعبيفالإضقنيالهنوكلهرودنلهرخآ"ينلاو:هلوق

راشنالبيلاالويذملاالولاستعايدولافسالو

ءوضولاضقنيايفهركذفيكفلسفلابجو"يملالاقينأدربالذئنيحف

.ًاقلطمءوضولاضقثيالينلانأىربثمحيعمفاشللافالخهتالاح

:t۳ءاسنلا(١)

‹حاضيإلا۸م»س۳



هيعهلقضقنيقرعمدهلسبمد)

ربتعانملوقذخأتلوءوضولاضقنيكلذلو«سجنقرعمدهنأ

هیججرخنلاوجراخاربتعانملوقبالو«يعفاشلاوهوطقفجرحا

نأسابعنأقيیرطنمدروأمانلوقةحصيلعليلدلاوڭلاموهو

و٠(يتلانملسفلاويذملانمءوضولا):لاقمالسلاهيلعيللا

یروأٍتوصنمالإءوضوال):لاقمالسلاهيلعهنعًاضيأيور

ءيلا):لاقمالسلاهيلعينلانأسابعنباقيرطنمًاضيأيورامو

ىلعينبوًاضوتابيلصملاتلفنااذإف«ةالصلاناضقنيالفاعرلاو

(ًاطوتيلفَسَلفوأءاقنم):مالسلاهيلعلاقهنأيووامو"۷(هتالص

مدو:اولاق«هناوأريغيفمدلانايرجةضاحتسالا:ةضاحتسالامد:هلوق
رسكوةلمهمنيعيلذاعلانملبسيةضاحتسإلامدو«محرلارعقنمجربحلا
.هرعقنودمحرلاىندأيفهنملسييذلاهمفقرعوهوةمجعملالاذلا

ءوضولاضقنيويكلاملاليلخةرابعو.خلا..اميمججرغتلاوجراخلا:هلوق
نم:لاقنأىلإةلبولودودالوىصحالةحدضلايداتعملاجراخلاوهوثدحي
:نالوقفالإوًدّسانإةدمقملاتحتهبقثوأهيجرخم

.يراخبلاهححص,شيبحيبأتفبةمطافنعامنعهلايصرةشئاعهتور(١)
.هححصيذمرتلاو«هجامناودمحاهور.هنعايضربلاطيبانبيلعنعيور(۲)

,ةريرهيلاةياوربهيلعقفتم(۳)
نانعجیرجنانعشاعنيليعامسانعينطقرادلاوهجامناهاور(٤)

 

 



ةجراخلانممالسلاهيلعيتلانعهانركذامريغيلعليلدلاو
نمءوضولاضقنياممالسلاهيلعركذالهنأل‹ظفللالملدندبلانم

دقو.خلا..صاجنألاءالؤهنمءوضولاضقنياممالسلاهيلعركذام:هلوق

حاضيإضعيىلإجاتحيوسايقلابتباثتاروكذملاكحنأىلإفنصللراش

.رخآلايفةلعلشمبنيروكذلاكحلثمكحةنابإهنأبفرعدقسابقلا:لوقتف

اصوصغلصألانوكيالنأ:هطورشو«عرفلاوهقاثلالصألاوهلوألاروكذماف

ءاقىکسابقلانعهبالودعمنوکبالنأو«ةعزخةداهشكرخآصتنبهمكحم

عرفىلإهنيعبصنلابتباثلايعرشلاحلاىدعتيابسانلكلاعمموصلا

نمديقلکیهلعزرتحماموكلذليصفتةفرعمامأو«هيفصنالوهربظنوه

وهفنحنايفلصألاامألوقنفكلذتفرعاذإ.هقفلإلوصأهعضومدوبقلا

لتتشيوهومدقتملاصنلاهيفدروامولوبلاوطئاغلاينعأنيلييسلانمجراخلا

جيرماىلعةراهطلالاوزيفًارثأةساجنلاجورخلنأوهو«لوقغمىنعمىلع
فاصتالانأرابتعابندبلارئاسىلعوةساجنلابثّولتلاوهوةراهطلادضبهفاصتال

ءاضعألاىلعراصتقالاوهولوقعمريغىلع۰ىلعو«ةئزحتلالمةالتدحلاب

نأكلذوهعمركذامونيلسسلاريغنمجراخلاوهفهبقعرفلاامأو<ةعبرألا
ناكهعموكداهونيلسسلانمجراخلانأاوطبنتسافاوربتعاللامهمحراتءاملع
كنمدحأءاجوأو:ىلاعتهلوقنمناسنإلاندبنماحراخاسحنهنوكلًاثدح

.كلاسنجيفهرثأرومظلفصولاكلذيمولعهصنوهو«ةيآلاچطئافلانم

فهلماودجنووسافنلاوضيحلامدجورةرامطلاوهوهبللعملا

راصتقإلاوهويناثلاحلاىّدعتوهىلإلوألاحلااودعفنيلييسلاريغنمجراخجلا

كحبقتدضتيملولهنأل.لوألاةرورضاضيأةعيرألاءاضعألاىلع
.سايقلادسقيكلذوليلعتلابصنلا

١۱۱—



بابنموهوسجنوهاملجةروكذملاساجنألاءالؤه

نملدتساو«ركذاملعلوحركذيمامو«ماعلاهبديرأصاخلا
ءوضولاضقنيهنأوبدلانمحبرلاجورخييعفاشلاوهوجبرخلاربتعا

ىلعءوضولاضقنبناكا,لاقءوضولاضقنيالمفلانمهجورخو

دارملانأكلذلدةدحاواذوهوةبجىلعءوضولاضقنيالوةهج

ناغلتخمنأوهوقرفلابهيلعدريو«جرخلاهوضولاضقني

مفنمجرتيتلاحيرلانألكلذو.خلا..نافلتخمنيحبرلانأوهو:هلوق
ةسجتحيرلانيعنأفلتخاو«ةساجنلالحنعثعبنتالةأرملاجرفوألجرلا
ليوارسهبلعوحيرلاهنمجرخاذإايفرهظتهترثوةساجنلالعاهرورمبسجنتمأ
هبلقبملاقنموليوارسلاسحنتامنعةساحتبلاقنمفةلتبم

يفهتيأراذکاہسجنیالنافلتبمبوثبترممثةساجنبحیرلاترمولانک
كلذيضتقىفثادحألانماهوّدعدقفانباحصأبتكيفامأو«ةيفنحلابتك
نمنابهدعاوقيفىلامتهللاهمحرلبعامساخشلاحرصدقو.اهنيعلاهتساحن
راشأامهنمذخؤياذهواهبلعءاملارمأهفوفجلبقللبللابقالمحيرلابثدحأ

ىرجأامابفيرجينأنكميواهيلعصننمرأملفبايثلاامأو«ةيفنحلاهيلإ
ءاحنتسالانيبقرفينأنكميوةساجنتقالاذإةلولبلاباشلايففالخلانم

رهظتالفامتفاطللسجنتالحيرلانأقرفالنأرهاظلاوبايثلاو
مالكنمنخۇيابرو«ءاجنتسالايفخشلاهلاقامهدربنكللازتتحاهنبع
انجرخ:لاقيناسرخلامشاهنأكلذوامتاذلةسجنيتسيلهنألاهحرميبرلا

عمستوًاحيراہلبقنمتدجوةأرمإنععيبرلالأستةأرمإتعمسفةكمىلإ
جراخنمتلخدحيرهذه:لاقمثاءاشامعیبرلاتکسف:لاقاتوص

س٦۱۱-

 



جراريتعانمامأو.لأشاولاق١ةترلو

رقأوااماا

ليلدلاهلليق«مومعلاىلإهلقنيلبلددريتحهصوصخىلعلمحي

:لاقمالسلاهيلعيتلانأسابعنباقيرطنميورامهلقنييذلا

هلع(ءوضولاضعتفرعمدهالسجنةضاحتسالامد)

ضفملاذإو.لعهللاوقرعمدهالًاسجنءوضولاضقنيمالسلا

عرفاوا6هلجريفقاقشهلناکنمكلذكو«ءوضولاضقنبالليقو

اهرېطضقنيالهأرملالبقنمحيرلاجورخو«اميلعسأبالوقيرطانهحيرالسیلو
ضقنيانإوفوجلايفسجنلاماعطلانعلصفنيوفوجلابلصتتالحيرلانأل
.لعألاو.لبقاذكهسجنلاماعطلاىرجمبوهيذلاربدلانماهجورخ

.هررح؟المأضقنيأاملبقنمحيرلاجرخفءأرملاتيضفأاذإامرظنيلو

حيرلاو:هلوقىلاةساجتلكثدحلاففنصملالوقنعالفاغهتيتك:تلق
يفهتاذلهتساجنبحرصدقو.نيجرغلانمجرختيتلاةساجنلانابعأنمهلعجف

كلذنمهقحلياممالولبمناكاذإهبوثرذحملو:هترابعو«هعجارًاضيأناويدلا
.ةيفنحلانعةقياسلابوثلاةلأسمهبفولمأتهريغوحبرلانمسجنلا

هرکدمدقت(١)

- ۱۱۷



كلذنممدلاضافوهلجرقاقشضعييفوأهعرقيفشدخفسأرلا

مجم:نیلوقهيفنفهلكقاقسشلانموأعرقلانمضفيمهنأالإعضولل

ىتحءوضولاهيلعسيللوقينممهنمو«هيلعءوضولاضقنيلوقينم
‹مغلايفحرجاذِإكلذكو‹هلكعرقلانموأهلكقاقشلانممدلاضيفي

الإهعضومنممدلاحرخف‹نفألايفوأءفنألايفوأءنيعلايفوأ
نقلانمالوءفنألانمالو«نيعلانمالو«مفلانمىضفيلهنأ
هيلعبلغاذإقاصبلاهيفىعاربهئإفمغلايفالإفالتخالااذهيلع

‹قاصبلاىلعمدلاةبلغيفاوفلتخاو«ءوضولاضقنيوسجندقفمدلا

.هكهيلعبلغيىتحيأةرثكلا:مهضعبلاقونوللا:مهضعبلاق

هفرطنهملاجرخفهضعباربيلوهضعبًارببفريبكلاحرجلاكلذكو

دلجلارهاظنممدلانيتوَرثعنمكلذكو«هلكهنمضفيمهنأالإ

یتحكلذكاضوسلَفهعرتهنکچمنٍجرخينأريغنمعمتجاو

لوقبنم«هءوضوهيلعقتلادققهعاذإف«هعوتهتك
هذهيفاتركذيذلافالتخالااذهببسو¢«سبيامدعبضقتنيال

ةمالسلاهللاردقنإهناببيتأيسوحوفسملامدلاةفصيفميفالتخإلئاسملا

ابلصأنمنمةرعشعتنإكلذكو..ملعأاوهبابيف

‹هيلعهءوضوضقنيال:لوقينممهنمو«هءوضوهيلعضقنيهنأ

سر۸



ببسو٠ءفالتخالااذهىلعمدلانكيملوهعزتاذإسرضلاكلذكو

؟مدلاىلعًاسايقهلكسجندلجلاتحتامله«رظنلاهبجويايففالتخالا

؟ملعأهللاونيللاوقرعلاكهتراهطىلعقفتااميلعًاسايقسجنريغمآ

یوکوأ«يحلاهرفظعزنوأ«هدسجنميحادلجلاعزننمكلذكو

غلبیتححرجاذإكلذكوهدسجنميحلادلجلاغلبىتحهسفن
همكلذكونالوقايفهللاهجردمحميبأنعوءيحلامحللاديدحلا

فالتخالاببسو؟ضقتنيالمأهءوضوضقثنيلهاوفلتخاهلماذإ

.ًالوأهانركذام

ةاهدلجعلقأاذِإلهرظناو.خلا..يحلدلجلاعزننمكلذكو:هلوق

ةّنسللسمنأركذدقو«ةنيمومفيلانعلصفتناامنألهءوضوضقتني
دلجلانأنيينامعلاانياحصأبتكضعبيفحيرصتلاتيأر:تلق.ءوضولاقني
يملانملصفناام:ملوقىتعمذئنيحفرهاطيلانعلصفتملاتلا

ديسقتلابفنصملاراشأهيلإوهررح.باوصلابلعألاو.احناكاذإينعي

.لعأللاو

مدقتاكةّنسللضقنتاغِإواهتساجنلفنصملادنعضقنتلةتىملانكل:تلق

نإيمدآلاةتيمسمنإوامتساجتطرشبضقت"سمنأرهظييدلاو

ڭلاولكلاكحكءزجلاكحوتضقتامتساجنبانلقنإوضقنتالاهتراطب
.باوصلابملعأ

۱۹ -



:ءوضولاضقنييذلامودلايفةلأسم

مونلا:لاق‹ءوضولاضقنبيذلامونلايفاوفلتخاو

يوراملوقلااذهىلعلديو«ءوضولاهریثکوهلیلقنماوبجوأفثدح

نمكدحأظقيتسااذإ)::لاقمالسلاهيلعينلانأسابعنباقيرطنم

يزلاويرصبلانسحلابهذموه.خلا..ثدحمونلامبضعبلاق:هلوق

۰يمفاشللبدرعلوقوهوهيوهارننفاحسإو١بمادياو

ءوضوأاضقنيالمونلانأاهدحابهاذمىلعمونلايفسانلافلتخإ:ةدئاف

بسلانبدعسويرعشألایسوميبانعيکحوهوناکلاحيايلع

بهذموهولاحلكبضقنيمونلانا:يناثلابهذملا.يعشلاوجرعألاديمولحي

لكبءوضولاضقنيمونلاريثكنأ:ثلاثلابهذملا.هعمركذنمويرصبلانسحلا

كلامويعازوألاوةعببرويرهزلابهذموهولاحلكيضقنيالهليلقو.لاح
ةهنمةئيهىلعماناذِإهنا:عبارلابهذملا.هنعنيتياورلادحأيفدمحأو

ةالصلايفناكءاوسهءوضوضقنيالدعاقلاومئاقلاودجاسلاوعكارلاكنيلصملا

بهذموهو«هءوضوضقتناهافقىلعًاقلتسموااعجطضمماتنو٤نکیموا

عكارلاودجاسلامونالإضقنيالهنأ:سماخلابهذلا.دوادوةفنحيأ
نعيور¢دجاسلامونالإضقنيالهنأ:سداسلابهذملا.دمحانعيورو
جراخضقنيولاحلكبةالصلايفمونلاضقنيالهنأ:عباسلابهذملادجأ

اسلاجماننإهنأ:نماثلابهذملا.يعفاشللفبعضلوقوهوةالصلا

ةالصلايفناكءاوسرثكوألقءاوسضقتناالإوضقتنيلضرألانمهتدمقم
وهاموهسفنيفاثدحسيلمونلانأهدنعو«يمفاشلابهذموهوامجراخوأ
.حيرلاجورخىلعلبلد
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هنعيورامو.٨(ًاثالثابلسغيىتحءانإلايفهديسمغيالفهمون
قلطنانانيعلاماناذإفهلاءاكونانيعلا):لاقمالسلاهيلعًاضيأ

مونالإ«ءوضولاضقنيالهلكمونلا:نورخآلاقو."(ءاكولا
هيلعيتلانأسابعنباثيدحلوقلااذهىلعليلدلاوءعاجطضألا

اذهو:دمموألاق.خلا..ءوضولاضقنيالهطمونلا:نورخآلاقو:هلوق

لاقف٤تسمنلبقفىلصوماقمثخفنتحاانهديىلعاکتإملحيبلا

ةيرشبلاكحيفهريغووهوسمييبلاو(يبقمانيالوينيعمانت:ر
ملولوهلعسمشلاتعلطتحماندقوفيكو«هبصوصخمهناانربخأايفالإ

وهامتقوريغيئاميلصيوبهذتتحامتقونعةالصلارخيمهبلقمني
.یہتناهباحصأو

هىلعةححووهلبهيفلبلدالثيدحلابلالدتسالانمءاعداام:تلق

هشفسمشلاتعلطتحللمهموننمهبلدتساامامأورالهتصوصخ

ثداحلاكهبتاقلعتملاتايّسحلاكرديامنإرقعهبلقنانمءاملعلاهبحرصالرظن

نيملابكلذكردياغِإوريغلابقلعتيامهريغورجفلاكرديلو.«امهوحنومللاو
.هررحناظقيبلقلاناكنإوتماندقنملاو

۰هرکذمدقت(١)

.ةيواعمنعيورو,هجامناودوادوبأودحاهاور,هلعللايضريلعنعيور(۲)

۰ينطقرادلاوداهاور
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تگدقهلوابتلقُفاصفازرا
تکلوسرايتلف«لصفماقفخفتفطعیتحدجمالسلا

)۱(.07 ديونبرياجنعيورامو.'"اعجطضمماتنملعءوطولااغ:لاق
یتحاسولجنومانيعهلالوسرباحصأناك):لاقهللاهجر

ىلعمدهاشمالسلاهيلعينلاو(نوأضوتيالونواصيمثقفخت
ادحاسماننم:نورخآلاقو۰'"ءوضولاةداعإبالوةلاحلكلت

عاجطضالاىنعميفهنألهءوضوضقتناهفلخنمءيشيلعتكتموأ

بهذمبهذنمو«ءوضولاضقنبعاجطضالاموننأانباحصأعمجأدقق

ءموتلاىلعضعقنلاتبجوأيلاثيداحألالمحتداحألانبعجلا

طفراعملاوهسطغءاملايفەطغ:سوماقلا:يئخفنفطغىح:هلوف

وأ‹اطقلاباحسكطاطغلاوقونحلاوحوبذملااذكوتاصمئانلاوردهًاطبطغ

حبصلالوأمشيوءاملابةدحاولاةحنجألادوسأنوطبلاورومظلاربغأرض

.حتفيورحسلاولللداوسنمةبقبوأ

ريصق«ليقث«ليوط:ةعبرأمونلابتارم:تلق.خلاليقثلامونلاىلع:هلوق

ًاقلطمشقنيليقثلانأفصلامالكرهاظوفيفخريصق«فيفخليوط«ليقت
ءەتراىعوللاهحرليعامسإخبشلإيفليصفتلارظناوًاقلطمضقنيالفيفخلاو

ةلاحىفىقثيوطنكينأ:اهدخأ«تاثيهعبرأهلمونلانأوهفليصفتلاامأ
ةئسحلاوكلذيفثيدحلاتوبثلءوضولاضقنيهنأهيلعقفتماذهفعاجطضالا

.فمصهيقنِ۽لاقو.اعوفرمشاببانعدواڌوأ-هاور(۱
يذمرتلاودوادوبأوملسمهجرخأ۰سنانعةداتفهاور)۳(
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بجويرظنلاؤوءفيفخلامونلاىلعضقنلابجوتليقلتيداحألاو

ناركسلاونوتجملايفةلعلادرطتوسايقلاحصيىتحلوقلااذهيدتع
ضورعيهنألعاجطضالاموتمالسلاهيلعصخكلذلو«هيلعيمغللاو

ريغتنهنأ«هللامهمحرموقنمنالهريغيفضرعيالاملقثلاهيف
ًادعاقوأناكءاوسهءوضوضقتناةلعوأركسوأنونجبهلقع

مولانوكينأالإ.هءوضوضقتنيمئاتلكسلو«مناناىلعًاسايق

هلقعباغنملكنوكيوةلعلادرطتوهيلعسايقلاحصيفبلاغلا

ةيلكلابلقعلاهعمبيغييذلابلاغلامونلاىلعًاسايقهءوضوضقتنا
.لعأهللاو

ىأىلعءوضولاضقنيالاذهفلقعللليزمريغًافيفخًاريصقنوكينأ:ةناثلا

أ:ةنلاثلاةسلاو«عاجطضاوأدوعقوأمايقنمءىضوتملااہہلعناکةلاح

هنكلوهيلعبلغيملساعنلاناوهو«اليوطهباوصوالىقثًافىفخنوكب

.ءوضولاضاقتناهيفلصألاو«اعخطضمناكاذِإفالخهقفهجلاعيوهلواطي

بلغاذإوهو«الىقثًاريصقهباوصوًاففحخالىقثنوكينأ:ةعبارلاةئىلاو

.ررحبلفهيففلتخاذهفةنسالإهنممقتلوسامنلاهيلع

جنتهبرشبضقتنادقفسوجنملاامأوحاببركسيأناركسلاو:هلوق
.ملعأللاوناويدلايفوهامك

— ۳



:ءوضولاضقنييذلالعفلايفةلأسم

ملكتاذإكلذو‹مالكلااهدحأءةعبرأءوضولاضقنتيلالاعفألاو

قحتسيألنمنعلوأروجفلاوأةميمنلاوأةبيغلاوأبذكللا

كرشلابملكتوأمهنيديفَنَعطوأمهمتشوأنيماسملاَنَعَلوأ«ةنعللا

ءاجئامسأحبقأبةرذعلاوأجورفلاركذوأءركنملاوءاشحفلاو«رفكلاو

هنأانركذاميلعليلدلاو«هلکاذهيفهموضوضقتناًادحأاهبتشوأ

ةبيغلاوبذكلا):لاقمالسلاهيلعينلانأيورامءوضولاضقنب

سايقءوضولاضقنياهلكرئابكلالمعكلذكو«(ءوضولاناضقني
بذكلاةفصو.لعأهللاوىنعملاسايقنموهو«ةبيغلاوبذكلاىلع

كلذلهنمةدارإبهبوهامفالخبءيشلانعربخينأءوضولاضقنييذلا

:ءوضولاضقنييذلالعفلايفةلأسم

ةالصلاهبلطىتاملمفاذإامرظنأ.خلارئابكلالمعكلذكو:هلوق

.ريبكوفكاللابجومًادمعهنالطيذِإهءوضوضقتنيلهًادمعتم
تافلاىلانعهبزرتحا.خلااقفاومهداقتعانوكينأطرشب:هلوق

اداةفلامملانإفةرمفلأكتئج:الثمكلوقكدعبامذخؤيامكتاسقتلاو

ازارثكتلاىنعمدصقنإو«عقاولاابذكتناكاهرهاظدصق

.عيبرلاهارر(١)
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كلذوءهلوقرهاظلًاقفاومهداقتعانوكبنأطرشبهارك|ريغنم

ليحلهبلإريظيوةزئاجبحاصلاوراجلاوماحرألايوذيفةيقتلانأ

يفىنعملاو«ءالوتتالتنكنإوهرمأدمحتكنأىربىتحءاعدلاو

كلذفةحرلاوةماركلاوظفحلاوةضاعلابهلتوعداذإكلذوهريغلكلذ

هلتلقنإكلذكو«ًاعيجايندلايفمدآيتبلهللاهالوأامكاذو«زئاج

راننميتنعتورانلانمهلاكمحروأهللاكاجوأرانلانمهللاكافاع

نكلوءهيفنحنيذلانفلااذهسنجنمسيلاذهوسُأبالفايندلا
بذكلانمسيلومالكلايفضيرعتلازاوجىلعهيبنلااذهبتدرأ
شيراعملايفنإ):لاقهنأمالسلاهيلعينلانعيوراماذهىلعليلدلاو

ربظاذإكرشلايفغئاسفءاركإلاامأو'(بذكلانعةحودن

ةنينًأمططرشبهسفنفلتىلإهفلتيدؤييذلاهلاموأهسفنىلعفوخلا

وهاہکعقاولاةقباطممدعبذكلاو«عقاولاةقباطمىدصلاف«ًافدصتناك

داقتعاوداقتعالاةقباطممدعو«داقتعالاوعقاولاةقباطمالروبمحلابهذم

.ظحاجلابهذموهامكمدعلا

لاقولوفللابسترتريغىلعربخألاديقللنايبخلاةيقتلانإكلذو:هلوق
كلذلغوسمريغنمهنمةدارإبهبوهامفالخبءيشلاىلعربخبنأفثصلا

.هلمأت«رہظأناكل

.هنثسيفهجامنباهاور

٥—



٠«نايابنتمطمهبلهكأنمالإ»:لجوزعهلوقلنايإلببلقا
وهوكرشلاىلعًاسايزئاجهئاسلبلوقيامعيمجنمكرشلاىوسامو

هنأدوعسمنبانعيورو.هنمدشأكرشلاذإًاضرأینعملاسابقنم

تملکتالإاینولأسيطوسبنيتبرضينعاهبهللاعفريةملكنمم:لاق

تدقوأتبرضوأتبذعاذإهسفنىلعنيمأبلجرلاسيلواه

نمعيابيىقتلااذديريهلعلوسانلاعيابوتفوخوأتعوجوأ

لئسهنألعينلاباحصأنملجرنعانغلبدقو«ةعببلاقحتسيال

يدببةناوطسألاهذهتحسميلابأام:لاقفدجسملايفوهوكلذنع
يتلاةبيغلاامأو.ملعأهاوناساابتيلوبلقلابةعيبلااإهديبوأ
نعيوردقو.متالزونيماسملابويعركذتنأ«ءوضولاضقت

رتسلاوكلذيقةياعرلابمرمأواصعبمهضعبنيباسملاىوفَييبا
لاقو«مهتالزودنعمهناوخإاوكتييالنأوًاضعبمېضعبىلع

"ةرخآلاوايندلايفهيلعهلارتسنمؤملعرتسنم):وك
هرکیاملکنإةلحبابو.کناوخإتاروعاوعبتتال):ةعلاقو

١٠١٠:لحتلا(١)

٠.ةعامجلاءاور
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رکذالجرنأ)يورو.ةبيغوهفهيفوهامرضحولهركذتنألسلل

هللحربتحلحربالًانالفزجعأام:لاقفالجرولعهلالوسردنع

توزغله:لاقف.ال:لاقف؟مورلاتوزغله:فَييلاهللاقف
كتماوماسدق:كئلوألك:ةعينلاهللاقءال:لاقف؟اذكواذك

يورالقفانلانودنمؤملايفاذهولساكوخأكنملسيملو

نعيوروسانلاهفرعيهيفامقسافلاركذأ):لاقولعنأ

سانلايفًاعاقوَنوكيلجرلاتيأرأديزنبرباجلليق:لاقمامض
:لاق؟هتبيغمرحتيذلاوهنمو:ليقءال:لاق؟ةبيغهلأهيفعقأف

سرخأءمحلاومأنمهنطبفيفع«نيماسملاءامدنمرهظلافيفخلجر
الوهلةمرحالفهاوساموهتبيغمرحتيذلااذبفمبضارعأنعناسلاا

فرعيلجرلايفلوقتامءاثعشلاايأابهلتلق:ماملاق,هيفةببغ

:لاق؟هلعدمعةمألشاغلاف:تلقءال:لاق؟ةببغلأبذكلا

:لاق؟ةببغهلأهلمعيفشغيهديبعناصلاف:تلق«ةمرحالوهلةبيغال

.ملعالاوءيربلامظوهوناتهبلانعهبزرتحإ.خلاهيفوهام:هلوق

.دمجحأهاور)۱(

نع(نورهاجملاالإىفاعميتملكورهاجمالوسافلةبيغال):ظفابنزرهاور(۲)

.دمتعمالوحبحصريغهنا:كالالاقو.ةريرهيبأورباج

- ۲۷



وتموهوةمرحالوهلةبغالفمارحلالكأ:لاق؟لو:تلقءال

نيماعلابردنعهلةمرحالورتسلاكوتهملكلةعالالأ,رتسلا

ًانايحأبوتيوبذكيهاف::تلق؟نيقولخلادنعفيكف

اذه:لاق؟سانلانماذهفنصيف«ًانايحأبوتيوًانابحأشخيو

ءدالبلانعلنمىلعليلدلاو«ةمألابءىزېتسمهللابفختسملجر

ءهءوضوضقتنيفةنعللاقحتسيالنملكو‹ناييصلاوءباودلاو

نعلنم):لاقهنعهللايضرديزنيرباجنأرثألايفدجوهنأكلذو

نعيورامكلذو«(ةنعللاهيلعتعجرةنعللاقحتسيالنموباودلا

الو‹هللاةواذعقحتسادقفةنعللاقحتسانم):لاقهلعيللا

ركذنمنألىلدلاو.لعهللاو'(ةريبكىلعالإهلاوادعقحتسب

يورامهءوضوضقتناًادحأاهبتشوُاهئامسآحبقأبةرذعلاوجورفلا

الوءرانلاتسماممًاضوتب:تلاق_اهنعهللايضرةشئاعنع

موفمتذخأثمح:تلقنإف.خلارانلاتّسماممكدحأًاضوتي:هلوق
رانلاتسماممءوضولامتبجوأالفحببقلامالكلابءوضولابوجويفثيدحلا
رباحنمانموقضعبهاورابهخسنل:تلق؟ثيدحلاوطنموهامك

تّسماءءوضولاكرتلعهللالوسرنمنرمألارخآناك):لاق

,ليوطثيدحنمدومسمنبانعدمحأو٤ءادردلايبانعدوادوباهاور)۱(

— ۱۳۸

 



هللايضرةشئاعتبجوأدقف.هيخألالوبءاروعلاةملكلانمًاطوتب

نعيوروءباطخلاليلدبءاروعلاةملكلانمءوضولاضاقتناابنع

«(ءوضولاضقنيوفمالكلانمكيبءيثلك):لاقللهحرعير
.لعهللاوًادحأهبتشيملامءوضولاال:لاقًاريشبنإليقو

ةعينلانعيورامًاعبجءوضولاوةالصلاضقنتةالصلايفةهقبقلاو

:لبقنإف(ًاعيمجةالصلاوءوضولاضقنةالصلايفهقبقنم):لاقهنأ
ريغيفهضقنيالوةالصلايفءوضولاضقنيدحاوءيشنوكيفيك

.كلذيفدراولاربخللةراهطلاضقنتةالصلايفةبقبقلا:هللبق؟ةالصلا
ضقنتنأكمرايكلذكو:لاقنإف«ةالصلاةمرحلنوكينأاذهلعلو

ىلعةالصلايفيهانملاعيمجوةالصلاةمرحلةالصلايفمالكلابةرابطلا

تايلقعلاك«سكعتتودرطتداكتالةيعرشلاللعلا:هللبقءىنعملااذه

دارملا:ليقو«للامهرانئاملعىلإلصوامهربغبوأهوححص

¢ثيدحلاةيقبهبسانيالنكل:تلق.نيفكلاومفلالسغلوألاءوضولإ

بحالهنألوألاردصلادعبعامجإللهبلمعلاانكرتهنأباوجلايفحلاو

.باوجلاىلإةراشإلايناثلالعفلارخآيفتاسورانلاهتّسماملكأبءوضولا

ةالصلاجراخضقنتالاهنأةالصلايفموهم.ملاةالصلايفةبقمقلاو:هلوق

.كلذىلعةفسنحوبأانقفاودقو

.نباوةعرخنباهحرخأ.يناسنلاودوادوباهاور)١(

«حاضبإلا٩مد۳۹-



.سکعتتالودرطتالدفو«سكعتتودرطتدقةعرشلاللعلاف

اتايةبطرلاةساجنلاسملك«سمللا:ءوضولاضقنْيلالاعفألانميناثلا

لوبلانمءاجتتسالالبقءوضولامدقنمنأهبلعاوعمجأاملع

ايفرثؤتةرامطلاو«ةرابطءوضولانألهووضوهبزحبالطئافلاو

©يورامليلملاوءوضولاضقنيتيماسو.لعأللوسالا
ثيدحلااذهلاددقفء'"(ءوضولاضقنيتيماسم):مالسلاهيلعلاق

ةسبايتناكولوهّسماذإءوضولاضقنيةتبملامسهيلععقواملكنأ

ناكاذإهّمءوضولاضقنيالسجنلانألسجنلافالخب«ةسيابهديو

بجوةتيملاو.هبحاصنمذأالتمدحاولكنألةسبايديلاواسباب

بتکيفتيأردقرظنعامجإلاةياكحيفهيلعاوعمجأامىلعسابق:هلوق

هجزفرشئايالنأطرشيحصهرسخأوللببجاوبسبلمدقتلانأنيفلاغملا

بوجوبلوةينمدنعلبلدهيفمعن«ةرابعلاصننآلاينرضحيملنكلهديب
..هعدقت

ةلعلالاقيدق:تلق.خلاهيلععقواملكنأثيبحلااذه"لددقف:هلوق
“سمنمنأهملعدرولالإوةلملايفطرشيهفةساجنلاامأو«ةتيمهنوك

.ررحبلف«هءوضوضقتنيدارجلاوكمسلا

.نابحناودوادوبآهاور(۱)

۳۰

 

 



تيملاسهموقصخو«ةسجنانألالدراولاربخللامسمنمضقنلا
يينانمحتماهنأةقيذحتيدءوضولاضقتليوتا

الوًايحسجنيالنمؤملا):قلعينلاهللاقفءهتباصأةبانجلجأل

تناكلءوضولاضقنياليلوتملاسمناکول:نورخآلاقو.''(ًاتيم

ضشقنيةتيملاسمنكلو«ءوضولاضقنتالنأىرحأناويحلاةتبم

الإءوضولاضقنتالكجورفلاسمو.لعهللاوربخلامومعلءوضولا

هنأىلعلمعلاو«لمعلاهيلعسلذإيلوتلاتملاسمموقصخو:هلوق

.صقتي

اإوةسمهنوكلضقنلامدعىلعليلدهيفسىل.خخلاةفيذحثودحل:هلوق

فتصلاهمدقاكاهتساجنلءوضولاضقنتلهتساجنلمدعىلعليلدهيف

.هدعبامىلإيرظنلاقتنانسفهتبنكو«هررحهللاهمر

نمومركممدآنبانلعنمهيف.خلاىرحأناوحلاةنيمتناكل:هلوق

لتإوهنألمأتلاهجولعل«لمأتاماسمناكاذإهتقيمسجنتالنأهتماركما

.قبسامففنصملالوقهللديهتساجنلالةّننسللءهوضولاضقنياسجننكي

ءكلذكوهوركدلاهنمنابولوهرهاظ.خلااملكجورفلاسمو:هلوق

اهىفوهءوضوضقتنااسمةنثابيهوهتروعتعطقنإف:ناويدلاةرابعو
اهريتعانمامأو«ةذللاربتعبالنملوقىلعىشمتبانِإاذهنكل«ىبتناةصخر

نمًاعوفرمدروو«ماحاوينطقرادلاهجرخا.اعوفرميوروءحيحصهدانسا(١)
..سابعنباثیدح

- ۳



.ناييصلاجورفسميفاوفلتخاو«باوسلاجورفلثمهلةمرحالام

:نورخالاقو«ناسنإلاةمرحمنأ«ءوضولاضقت:ميضعبلاق

جورفنامدنعكلذيفةلعلاو,ناببصلاجورفسمىلعضقتال

«مہسمنمىلعضقتالومهيلعةدابعالبورفكنابيصلا

‹ءوضولاضقنيىانالاجورفسم:اولاقوىشألاوركذلانيبموق

.ءوضولاهمضقنييذلاجرفلايفاوفلتخاو

كلذكوءوضولاهيلعضقتنادقفهتروعسمنم:مهضعبلاق

اموهربدسمنمكلذكوناحروفلانيباموهنأوأهتناعسمنم

ةروعهنوكلالةتيمهنوكلةلاحلاهذهيفهضقننإلاقينأالإمهلا«الف
.هررح

باودلاجورفسمنأهرهاظ«باودلاجورفكهلةمرحالامالإ:هلوق

لعجمعن«ناويدلايفامفالخوهو«اهراشتنالاحيفولوءوضولاقنيال
النألمتحيو«قلطأفةصخرلاكلتفنصملانألمتحفةصخركلذ
.مالکیهمالکدىقىفاھدمتعانوب

اپنإفةىطرتناكاذإامأو«ةبطرنكتماذإيأ«مئاهبلاجورفك:هلوق

.نايبصلااذكوهررح«اجورفاهنوكلالاهتساجنلنكلءوضولاضقت

ذخۇياملاهحرفنصلامالكيفيتايس.خلاسمنم:مهضعبلاق.هلوق

اذِإةالصلالاحيفامأو«ةالصلاريغيفناكاذِإركذلاسمضقنلحمنأهتم
.للاهحرليعامسإخيشلاهيلعصنتدقوضقتيالفثدحلايفكش

— ۳۲

 



ةعينلانأيوراملوقلااذهيلعلديو«ءوضولاهيلعضقنيهيذاحي

0۰(هءوضوضقتناهفكبهسهجرفىلإهدبیضفألجرايا):لاق

هلكامليامونالبقلاوءاسنلاولاجولاتاروعيلععقيجرفلاسو

:رعاشلالوقاذهىلعليلدلاو«جورف

امممانجنرزنجُثيداحأهجورفنيبحيرلازيزهناک

الإءوضولاضقنيال:نورخآلاقو«هماوقنسبامجورفلابينعي

حرصاللجرهلوقلەلموېفمال.خلاهجرفىلإهديبىضفألجراأ:هلوق
.ثدحلااذهماتيئهللاهحرليعامسإهب

لمتحفاهءوخوضقتناامجرفىلإاهديتضفأةأرمااأو:ړمهلوق

القهيلعو٠رخآثيدحليعامسإهركذاموثيدحفنصللاهركذامنأ

ةعطقىلعرصتقانوكينألمتحيو«ركذامىلعفنصلماراصتقايفلاكشإ

نممولعموهاکنيڻدحلادنعبيعموهوهمامىلإةراشإريغنمثيدحلانم
1

“رسماانباحصأنمربتعانلدهشيثيدحلااذه:تلق«هفكبهسمف:هلوق
دصقنإضقنفهلاوحأيفقرفيلهرظنينكلءةذللاهرابتعالفكلانطابب
؟المأاهدصقاهدجووأالمأاهدجوةذل

.عضوممسا‹احب:هلوف

۰هلثمةبببحمأنعةعرزوياودمحایورو.يناربطلاو

— ۳۳



تناكامنعهللايضرةشئاعنعيوراماذهىلعلديو«ردلاوليلحالا

مامضنعيورامو.ًاضوتيلفلعألاولفسألاجفانملوقت

نعيوريامنعهايضرسابعنبانعيتغلب:لاقبئاسلان

بنذلامجعسمنملعسلاقهنولعلمللو

:نورخآلاقو.(ءوضودادحتسألاعضومسمنملعالو«ءوضو

عضاومونايشألاوربدلاامأوءءوضولاضقنيهلكبيضقلاسم

هيلعيتلانأيوراملوقلااذهيلعلديو«ءوضولاضقنبسيلفرع

مالسلاهيلعديف.'"(ًاطوتملفهركذكدحأسماذإ):لاقمالسلا

:مصعبلاقًايساتەجرفسمنميفاوفلتخاو.لعأهللاوركذلابسلا

هيلع:نورخآلاقوءعرشلابهنعوفعميسانلانألهيلعضقنال

ىلعلمعلانظأوهمحرلعاممإخيشلالاق«ريدلاولماحإلاالإ:هلوق

نمتبثأركذلااميفركذيليتلاثيداحألانأهجولمل:تلق.لوقلااذه
.انموقبنكنمكلذمعياكايفركذيذلا

ةقلحكلذكويعفاشلاهيلع«خلاهلكبضقلاسم:نورخآلاقو:هلوق

ىنعميفةّسألانأاكهانعميفهنأللبقلاىلعسايقديدجلايفهدنعيمدآلاربد
جرفلامسانألو"٠(هبلعموقدبعيفهلاصقشىنتعانم)هلوقيفدبعلا

.هرکذمدقت(١ )
,ةدايزهظفليفوةريرهيبانعيئاسنلاالإةعامجلاءاور(۲)

٤۳

 

 



ضقنيامنأليدنعرظنلاهبجوييذلاوهونايسنلاودمعلاىلعضقنلا

‹طئاغلاولوبلاوحيرلاجورخكنايسنلاودمعلاهيفىعاريالءوضولا

سيلجورفلاسموءمثالاهلعافمرليايفدمعلاونايسألاىعاريامنإو

لاقءديلاريغبجورفلاسميفاوفلتخاو.ملعأهللاومثإلابابنم

هيلعيتلانأيوراملوقلااذهىلعلديو«ءوضولاضقني:مضعب

دلجلارهاظيفىنعمسمللاو.(ًاضوتيلفهركذسمنم):لاقمالسلا

ءوضولاضقنيال:نورخآلاقوءسومماءيثلاةفرعمسمهاللهبعمي

نأيورامو«ديلابنوكيياإةغللايفسمللارهاظنأديلابسمللاالإ
.(هءوضوضقتناهركذىلإهديبىضفألجراأ):لاقيللا

.هلمشيثيدحلايف

نموهذإعضولاباطخنمهناليأ«نايسنلاودمعلاهيفىعاربال:هلوق
مدعالورايتخالاالوةردقلاالولعلاهيفطرتشيالعضولاباطخوبابسألا
هللاهمحرهبلإراشأاكفيلكتلاباطخيفكلذمزلاإونايسنلاووسلا

ىنرتكلذلفلوصألابهفرعأاموللاهحرهرظنىقدأ(ف«مئإلاهلعافمزايايفهلوقب
.كلذبةطاحإهلنمالإهميفيالهمالك

ليلدالفدبقملاىلعلمحيقلطلانكل«ًاضوتيلفهركذسمنملاق:هلوق
.انموقضعبدنعافعضهيفنأىلع

فضأاذإةغللايفءاضفإلاويعفاشلاهبلاق«هديبىضفألجراأ:هلوق
فكلاالديلاثيدحلايفيذلا:تلق.اهنطاببسففلانعةرابعناكفكلاىلإ

.دىلايفكلذلثمىعدينأالإ

٥۳—



اوفلتخاكلذلو«(هءوضوضقتناهفکبهسف)تایاورلاضعبيفو

ضقتنيلبوثلاىلعهمنإولعهللاوفكلارهاظبهسمنإ

رابخألاضعبيفيورو‹سمللامساتحتسبهنألهءوضو

سيلهديبًادصاقهجرفسمنم):لاقهنأةعيتلانع

ضقتناهتجوزجرفسمنإو.ملعأهللاو(ًاصوتيلفرتسهنود

ريغلاجرفسنإوءلعافلاىلإهجوتيربخلانآلاهنودوههءوضو

نمءوضوضقتناامنإودمعلايلعسوماءوضووهءوضوضقتنا

ًاضوتلفهركذسمنمدروربخلانألىنعملاوسايقلابريغلاجرفسم

يفهلًاصخشقتعأنم:مالسلاهيلعهلوقكهلثمريغلاجرفسمناكف

:لئاقلاقنافعامجالادبعلاىنعميفملاتناکو«هيلعموقدبع

ريغلاوهيذلاسومألانيبوةجوزلاوهيذلاسومأملانيبتقرف

؟دمعلاىلعجاوزألاريغوهيذلاسومأملاىلعءوضولاضقتتبجوأف

هتحابإوصاعجاوزألاريغوهيذلاسوممانلتقرف:هللبق
.ىذألاندبلانعفكتاهنألافكتمسةثنؤمفكلا«هفكب:هلوق

اوفلتخادقفكلامباحصأامأو«يعفاشلاهيلعريغلاجرفسمنإو:هلوق
سبهتبثأركذلاسمنمءوضولاتىثأنمروہجيکلاملايرزاملالاقنكل
.ىہتنا«دوادالإهريیغرکذ

.هركذسمنمشحفأهنألىلوألبهلثمريغلاجرفسمناكف:هلوق
س۱٦۱۳-



هبلإرظنينملهتحابإوءهيلإرظنينمهتحابإنمدشاهسينملهجرف

:مالسلاهيلعهلوقلةريبككلذلهلعفوكلذىلعنوعلمهنألزوجيال

سەيجاوزألانيبسلو54سانللهلروعىدبأنمنوعلم)

ءوضولاضقنيتاسنجألاءاسنلانادبأسملو.لعهللاومثإجرفلا

مارحكيلعءاسنلانساحمنإ):لاقمالسلاهيلعيئلانأيورال

كلذكوهونسلاورفظلاورعشلالومشمدعهرهاظ.خلانادبأسم:هلوق

هذهداذتلإلافلسولوساستحإلامدلةوهشلاديفتالاهنألرهظيامىلع
.سمللانودرظنلابتاروكذملا

كلامريتعاو«يعفاشلابهذموهوًاقلطمهرهاظ.خلاناديأسمو:هلوق

.ةمحروعادولاللابقتساوأهركبناومفبةلبقلاالإاهدوحووأةذللادصق

نوكتنايفبنينكلةفلابلاهبدارملاسملذإةريغصلاتلخدءاسنلا:هلوقو

¢لصعألاوةأرلاكهنأرهاظلاواصنهيفرألرمألاكلذكلهويهتشتلا
يعفاشللًاقافووكلامافالخسومللانودسماللاىلعضقنلانأهمالكرهاظو

ةلصاحلاةذللايفامكارتشالسماللاكسوململانأانباحصأضعبدنعرمظألانكل

.سمللانم
بابسألانميناثلاللا:هحرليعاممإخيشلالاق.خلاءاسنلانادبأ:هلوق

لدېسريغىلعاهسمف«اهسمبةذللادحوتنممتناكاذإةسنجألاةأرملاندبسم
نموهنمذخأو«الفاجلاعموأًارطضماهسماذِإامأوهريغوءاودنمةجلاعملا

۰ينطقرادلاودوادوأهاور(١)

,دماهاور)۲(

۳۷



هلومانىفلاضعبضراعناف.الفمراحاتاوفوةحوزلاامأو

اهندملًارشابمناكاذإالإءوضولاضقندالهنایلاعتااہمحرفلصللامالک

هرهاظوكلاافالخويمفاشللاقافوضقتنيلرتاسلاحكانهناكولامأو
لعاسإخيشلامالكلافلاغنوكمفةحربنملاوزوحعلاكىبتشتالنعتناكولو

ليعامسإخيشلاهركذابديقينألمتحيو«يمفاشلابهذموهوللاهمحر

اهدوحووةذللادصقربتعا(کلامنكلءكلامبهذملقفاوموهوهللاهمحر

ببسسالاذإرابتعألامدعتحلاو«كلذريتعيلللاهمحرليعامسإخيشلاو

عضولاباطخنمداسفلاوةحصلاومناوااوطورشلاوبابسألاوءوضولاضقنل
ايفلاهمحرفنصملامالكنمذوخأموهوهربغالودصقهبفطرتشيالوهو

سماإليعاممإخبشلامالكىلعو«ايستركذلاسمىلعمالكلانمقبس

يفنسيللشااوةذللاةنظمىلعكلذجورهءوضوضقتنيالهديب

؟فالخهيفهداسفوأوضعلاتوموهلهو«وضعلا

هسمزوحمامهللاهمحرفنصاانينيل:تاق.خلامراحلاتاوذو:هلوق

الفةيسئجحألاامهيلإرظنلازوجييذلاهنأرهاظلاو«مراحلاتاوذنم
ةراإيفغليأسملاذإرهظيامىعنيفكلاوهجولاىتحاهندبنمءيشسلزوجي

ولوهرهاظو.لعهللاوةرورضربغلناكادإلحماذهنأرهاظلاوةومشلا
تيأرمثيتأبسامفرظنلااذكو«يعفاشلابهذمنمحصألاوهوةوهشربغل
ةذللادحوتنمتناكاذإكلذلحمنأبلاهمحرليعاساخيشلانعحيرصتلا
ريغكلذدسقتبحيرصتلاهيفاذكو.لعُألاوءانلقايفصنلاكوهواسب
.جورفلاالإءامإلاوتاجربتملاريغبوةرورضلا

تاونمتسلذِإةجوزلالمشفدبقيوقاطأف.خلاضراعنإف:هلوق
۰يمفاشلاوكلامهملعومراحلا

س۱۳۸



ةءارقليلدبعاجلاانهاهسمللا:هلليق««ءاسنلاتسمالوأ»:ىلاعت
سمللانألو«نينثانمالإنوكتالةلعافلاو«ءاسنلاتسمالوأةماعلا

ءعاجلاىلعلديانهاهسمللاناكوعاجلانعةيانكةرشابملاوًاضصيأ
زاجمعاملاىلعوةقيقحلاوهوديلابنوكياإسمللارهاظ:لاقنإف

يفتناكءابشأبةعيرشلاتدرودق:هللبقءزاجملانمىلوأةقيقحلاف

.لعأهللاوحاكنلاووجنلاوطئاغلاكقئاقحفرعلابتعجرفزاجيعرشلا
نعيورامةجوزلايفءوضولاضقنيالسمللانأانلقامىلعلديو

لسوهلعهللالصهللالوسرتقف»:تلاقاهنعهللايضرةشئاع

نالاق.تسلوأهياوص@ءاسنلامتسمالوأل:ىلاعتهلوقب:هلوف

اهسملأانأفةأرملاتسمواملهسملأنافءيشلاتسملاقيو:ىتطنملاحالصايف
.امتىشغاذإا

نأنمنويلوصألاهركذامىلإةراشإهيف.خلاةعنرشلاتدرودق:هلوق
فرعلالهأانبطاخمثيفرعوأيعرشىنعمويوغلىنعمهلناكاذإظفللا

.يوغللانوديعرشلاويئرعلاىنعملاىلعلمحيعرشلاو

اذِإراجشألاتحكانتهنمو«عاقجالاومضلاةغللايفهلصأو«حاكنلاو:هلوق

ىنعمبهلمعتستبرعلاومضلاىلإهئاضفإلءطولاىلعقلطأوتقناعتوتلي
.مدقتايفاقبسدقفوجنلاوطئافلاامأودقملاوءىطولا

محنأىلعاذهلدتساول.خلاسمللانأانلقامىلعلديو:هلوق
.رہظاناكلهددصبوهامىعةورعثيدحبوسماللامكحلفلاحسومما

۳۹



اموهيلجرصخأيفيديتعفوفهتبلطفيلصيهتدجوفةلىلتاذ

نمكاضربو«كباقعنمكوفذوعأ):لوقيوهوناتبوصنم

سمنمءوضولاةلازإىلعلدبيثدحلااذهورباجلاق«'(كطخس

هللايضرةشئاعتلاق:لاقريبزلاننبةورعنعيوراموءهتأرمإلجرلا

هللاو(ًاضوتيالويلصيمشملسوهيلعهللالصهللالوسرينلبقي):ابنع

لعريزتحلامحوأمدلاوأةالكأنمىفاوفلتخاو.لع

رارطضالايلعلكألاهلحيبأامنإهنألهءوضوضقتني:مهضعبلاق

سابعنباثيدحاذهلعلديو«هءوضوضقتنيال:نورخآلاقو.طقف

لاق:لاقەهنعهللايضرقيدصلاركبوبأيالوميتثدحلالبلاق:لاق

هکهلالحماعطنمًاضوتيال):ملسوهيلعهللالصهللالوسر

ءهلكأهلهلالحاملكأنمىلعءوضولاةلازإىلعلديثيدحلااذبف

.لعألاوثيدحلااذلءوضولاضقنهنمبحالرانلاهتسمامكلذكو

هذهيفمفالتخافالخلاىنيمو.خلاةنملالكأنمفاوفلتخاو:هلوق

ىلعمأهلتحبأنملإةسنلابةرهاطريصتلهاہلىلحتنحتاروكذملا

؟طقفلوانتلاهلامتساجن

۰هححصريذمرتلاوملسمهاور69

۰دوادویاهارر(۲)
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:ةلأسم

رظنلكلإةلجلابوءرظنلاءوضولاضقتيلالاعفألانمثلاثل
ءوضولاضقنيالةأجفلارظنامأو«ءوضولاضقنيدمعلاىلعلحيال

ىلع«ةيناثلاةرظنلانعىجنملسوهيلعهلاىلصيلانأيورال
.ةيآلا'مراصبأنماوُصْعَينينمؤماللق»:یلاعتهللالوقاذه
جاوزألاالإمهنمنيغلابلمدآينبجورفىلإدمعلاىلعرظنلاكلذلاثم

ءهسفنىلإهرظنكءوضولاضقنيالحابمامهنيبرظنلانإفامنيايف

.رظنلاءوضولاضقنتيتلالاعفألانمثلاثلا:ةلأسم

هوركمهنأيفانيالفامارحسيلدارملالعلحابممنيبرظنلانإف:هلوق
.جاوزألانيبضغابتلاثرويهنإلبقال

تلاقو«حابمهسفنةروعىلاصخشلارظن«هسفنىلاهرظنك:هلوق

.مارحةيمفاشلا

اذهىنعم:لاق«راپنلاولىللابيرعتلانعيهنويفتلف:ةدئاف

سانلاهاريالثبحومالظلايفامأوراهنلافءلبلوأاراتسانللهتروعرهظينأ
يانامانتاروعللالوسرابلبقهنألبيدأتيهنهنکلو«مارحبكلذسيلف
:لئاسلالاقف«اهاربالفدحأاهاربالنأتعطتسانإ:لاق.رذنامواهنم
بيدأتاذہف.''هنمنأىقحأللا:لاقف«[لاخاندحأناكاذإ

٢۳:روذلا(١)

.مكحنبزهبنعيئاسنلاالإةسخلاهاور(۲)

١1—



ىلإرظننمنوعلم):مالسلاهيلعلاقهنأيورامانلقاملعليلدلا

رظانلاهللانعل):مالسلاهيلعلاقو.(هيخأجرف):لاقوأ(هيخأةروع

لاقءءوضولاضقنتيلاةروعلادحيفاوفلتخاو«(هيلإروظنملاو

نمامهلهةبكولاوةرسلايفاوفلتخاوةبكرلاىلإةّرسلانم:مهضعب
رعشلاتبانمدحنمناکاممرحارظنلا:مهضعبلاقو؟المأةروعلا

ىلصينلانأ)يوراملوقلااذهلعليلدلاوءنيذخفلاظلغتسملإ

هللايضررمعوقيدصلاركبيبأىلإهذحخفىلعفشكلسوهيلعهلل

ضقتناًادصعتمموقلزنمفوجلإرظننمكلذكو«'"(امهنع

:لاقمالسلاهيلعينلانأيوراملوقلأاذهىلعليلدلاو.هءوضو

هبلعهللالصهنأيورامودقفنذٍإريغبموقرادىلإعلطانم)

نمالإكتروعرتسأ:لاقهنإلبقدقو«جرحتهنوربثمحسانلاةرضحبو
.كنىمتكلماموكتحوز

علطانمقئافلايفيرشخزلاةياور.خلا..موفرادىلإعلطانم:هلوق
مجهموقلاىلعرمد:هريسفتيفلاق«رمددقفمهندٍإريغبموقتدبي

هنألرومدنذِإريغبلوخدللليقورشلاموجهوكاللارامآدلاهنمو
.رمادلاةءاسإكعلطملاةءاسإنإ:ىنعماوهرکیابموجه

,ةشئاعنعدمحاهاور(١)

.هيلعقفتم



:لافهأطخأفةوكنمهىلإرظنبءآردقصقشمًاناسنإیمرملسو

هللاوئابلانوداءامدلاحابتالوأ(تردكانيعتييصأول)

ضقتنارسلابتكنمهيأرريغدحأباتکيفرظننمكلذكو.لع

باتكيفرظننم):لاقمالسلاهيلعيلانأيورامليلدلاو«هءوضو

طقفمحرلانمحرلاهللامبىلإرظننموراليفرظنيامأكَفناسن]

هنالهيلعضقتالفهناونعىلإرظننمكلذكو.'(هيلعضقتالف
ءتاباسحلاوراجتلابتكثيدحلامومعنماونثتساو.لعهللاورهاظ

.مدنعرهاظهلكاذهنأل«ماكحلارتافدو«راعشألاونيواودلاو

ىلعالو«منذريغبموقباتكيفرظننمىلعضقتال:مهضعبلاقو

ملوأرابخألاهذهمهغلبتلءالؤهلعلو«موقلزنمفوجيفرظننم
ىلعتايبتجألاءاسنلانادبأىلإرظنلاو.لعهللاوساقلااوزحي

ڭيرشاوبيصتلاوميلارسكلاصقشلاسوماقلايلاق؛صقشم:لوق

اهءاضعألصفتةحيبذلاصقشتوشحولاهبيیاقهسداصرع

.باصقلاثدحكصقشملاو«ءاكرشلانيبةلدتعمًاماهس

امأو«ةوهشريغبيأ.خلا..تاسبنجألاءاسنلاناديأىلإرظنلاو:هلوق

۰يراخىلاهححص(١)

.هجامناهاور(۲)

۳



.نامرحيفةنتفلاشخيمامنيفكلاوهجولاالإءوضولاضقنيمرحدمعل

نيبالو»:ىلاعتهلوقلنيفكلاوهجولاالإةروعاملكةأرملاو

اهنمام)دوعسنبهللادبعنعاورکذ.«اهنمربحامالإنتنيز

رېظام):لاقامہنعهللايضرسابعننبانعدهامنعاوركذو‹(باشلا

نإفءامألاامأوءرارحألايفةيآلاهذهءءاماعلالاق.(متاخلاولحكللااهم

هررح«ملعألاو«اهسيلىلإولولباهنمرهظااولومارحفةوهشبرظنلا
.حيرصلقنب

ىلاعتهللاهمحرهمالكرهاظتلق.خلا..ءاسنلانادبأىلارظنلاو:هلوق

وهويصخوأناشنأالوركذهلسيليذلاوهوحوسمملاولحفلانهبةيوستلا
هاشنأتمقبوهركذبهذيذلاوهوابوحوأهركذيقبوتاس’يذلا
ءاسنلابهىشتملاوهوًاثنخموأاهرصقةياغللعفلاهبىتأتيالهلآهلنموهوًانعوأ

حاكنلابابيفناويدلامالکنمذخۇيالولبصفتللضرەتنمراملو؛امرهاشوُأ

حاكشلادقعحوسملابانههنعريعملاسلمألايلولااوزوجيملثيحءايلوألابابيف
هنألوهتيؤردنعةنتفلاوهملعبترمررضلانأللاجرلاةبترمنعهناصقنلهتبلول

هلاحنىتنإفىثنخلاامأوءهعجارليلحتلابابيفهركذاماذكوامحاكنهلزوجي
2الجرءاسنلاعموةأرمالاجرلاعملمجيفطايتحإلايفبنيفالإورهاظرمألاق
ءاسنللفنصملاضرعتيملوريغوةالصللفصلايفاولاامهللديو

نفيتانمۇمل'لقول:ىلاعتهلوقليلدبلاجرلاكحنكحلهو
«انياحصأنمةلأسملضرعتنمرألنجنظفليونهراصبأنم
ىلاةأرمإرظنيزاجو:باتكلاةرابعصنو«فالخلاانموقبتكضعبيفتيأرو

۳۱:رونلا(۲)و(١)

- ۱) -



لاماهنألةَمَألاكتسيلةأرملاو.رئارحلابنيهبشتتالكسأرينشكا

هللايضرةشئاعنأل«ةنتففختمنإهتبكروهترسنيبامءاوسيبنجأندب
سيقتنبةمطافللعينلانذأودجسملايفنوبعليموةشبحلاىلإترظنامنع
ةروعاهندبنألةأرلاىلالجرلارظنكسيلوموتكممأنادنعدعتنأ
ىلإاهرظنةهاركبيلوتلاحرصنكلةالصلايفهرتسبحيكلذلوهسفنيف

.هندبوهجو

نضُضْغيتانمؤلاللقول:ىلاصتهلوقلمرحتلاحصألا:تلق

ةشبحلاهوجوارظنتماهنابهنعبجأفةشئاعثيدحامأو'!«نهراصيأنم

كلذلك«طقفةنهلانمودبيامىلإرظنتاهنأثلاثهجوةلاسملايف.مهنادبألإالو
هللاهجرفنصملامالكنمرهاظلاو.ىبتناامطقزجمامتفاخنإفةنتفلاشختماذإ
لجرلاهرظنباموأمراحتاوذنممرحلاهرظنيا٠هنمرظنتلهفهملعوزاوجلا

ةمرحىلععامجإلايوونلاىكحو«درمألاكحفنصملاركذيملو«لاجرلانم
هلحىلإليبسالإةيينجألانماإمظعأوه:مہضعيلاق«ةوهشبهيلإرظنلا

ًامارحنلكولهنأبدروةوهشربغلولوهملإرظنلاةمرحيوونلايأ-ححصو

ىلعرہظنمهنالغلابلاكقهارللانأرهاظلاو«ةوسنلاكباحتحالاباورمأل[ةلطم

امتنیزهليدبتنأانزوجيالوهنعباححلاةأرملاىلعبحقءاسنلاتاروع

كلذعيمجررح«بيدأترمأرمؤينكلوفلكمبسيلفوهامأو«غلابلاك

.حرصلقب
.احميوزتدارأنأكةرورضلالإيأمرحم:هلوق

.ناخشلاهاور(١)

.۳۱:روثلا(۲)
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ةرسلاىلإرظنلاالإدمعلالعةوهشريغباهنىلإرظننملعضقنالو

ضعبصخردقوءلأهللاوءسمللاكلذكو«نيباموةبكرلاو

زئاجعلاوءاسنلانمتاجربتملانمنيفكلاوهجولاريغىلإرظنلانيماسملا

داكيالونتفيالءالؤهىلإرظنلانألءامالالثمةوهشريغبةماهتءاسنو

ضعبيفركذدقفمراحلاتاوذنادبأىلإرظنلاامأو«ةوهشلاثدحي

الإنيتنيزنيدالو»:ىلاعتوكرابتهلوقريسفتيفريسفتلابتك
ءنېتلوعبمابآوأءنهئابآوأءنهتلوعبلالإ»:لاقمث«اهتمربام

ينبوا4يبوأ«نهناوخإوأ«نهتلوبِءانبأوأ«نمئانبأوأ

ىرتالومراحناوذىريامابنمنيرييتاوملاتاملسما«نهمئاسنوأنهاوخ

نأةوهشلابدارملاناانموقبتكضعبيفتيأر:تلقةوهشريغب:هلوق
مارحوهفهبذذلتللرظنفليجلاهجولاىلإرظنلابحينمفرطوءاضقلرظني
.قسفلافةدابزكلذفهريغوعاقونمكلدىلعةدابزدارملاسدلو

عمةمأولجرعملجرلانمةروعلاينعييهوانموقضعيةرابعو:ةدئاف
نيپامةأرماممةرحةأرمانمونالخديالوةيكروةرنيبنمةيئاشبنإوةمأ
هجولاريغينالجرعمةرحلاةروعو«همراحمعملجركليقوةبكروةر
اربامينجألانمىرتوفارطالاوهجولاريغمرحعمو«نيفكلاو همراحمنمهاربِ

.هلثمعملجركةبكرلاوةرسلانيبامادعاممرحلانمىرتو

-١-



ةبرإلايلوأريغنيعباتلاوأةيسوجاالوةينارصتلاالوةيدوميلااهنمكلذ

لكهللحييذلاجوزلانهنمءضعبنممظعأاہضعبمرحثالثهدہف

معلاوألاونبالاوبألانهنمو«هريغلتسيلهمرحهذېفاېنمءيش
لحيالفبسنلاةلزنماذهيفعاضرلاوءتخألانباوخالانباولاخلاو

كلذءابشأوقاسلاوردصلاورعشلاىلإاورظنينأنسحلاريسفتيفءالؤح

ةدالقلاونيطرقلاعضومىلإنورظني:(منعهللايضرسابعنبالاقو

ةمأتناكاذإامكلذنمىنثتسيله.خلاةيدومملا:هلوف
ر:تلق«ةملسملاعمةيمذلاكةفيفعلاعمةقسافلانأبانموقضعبحرصو

.هعحارانباحصأبنكضعبيفهترظن

ثاركبفرعيثاركلانمعونرسكلابطرقلا:سوماقلايفنيطرقلا:هلوق
للادبعفيسورديسلاةيسرافاهتملجأهنأالإةبطرلاكتابنمضلابوةدئاما
نذألاةمحشيفقلعملاوأفمسلاوعرضااويصلاةييزوراثلاةلعشوجاجحلانبا

طرقتاذةمظعكةطرقمةيراجوةدرقكةطرقوطورقوطارقوطارقأذئنىحف

ةيمأيأنبةيواعمنيركلبقلوديلولاندلاخحاشولاطرقلاودو

طرقدقوهبنذأنمناتقلعمناتغزسيتللنوكنأةينعوةزمهكةطرقلاو

هاطعأهيلعوطرقكردقلايفهعطقًاطبرقتثاركلاطرقوطرقوہفحرفک

دنعانذأءاروابتنعألخدأوأاهجلأسرفلاوطرقلااهسىلأةيراجلاولىل

طورقلاووأحابصملاباتككوقرتحاامهنمعزنجارسلاوماجللافرط

ريمآوريزولفقكطيرقوطورقوطرقةوخإمهوبالكنمنوطب"مضلإ

- ۱)۷



يهوىرخأةمرحو.ةنطابلاهنيزلاهذېف«نيلاجحلاو

«ةيراإلاوأريغ»:هللالاقيذلاعباتلاوجوزلاناو«جوزلاويأ:مبنم

ةوهشريغىلعاوعبطةنيدملبموقمهوءاسنلاىلإةجاحلايلوُأريغىأ

راغيالوةأرملاهيبتشتاليذلاقحألالجرلاوه:مهضعبلاقو.ءاسنلا

‹هنطبماعطبهمدخيلجرلاعبقيلجرلاوه:نسحلالاقو«لجرلاهيلع
راوقيفصعرديفءالؤهيدينيبموقتنأسبالةأرملاكولعو

طاريقلاوطارقلاوةدنكلسوفريبزکولبإلانمبرضمضيوةطبيرقلاو
فصنقیارعلابورايدسادسعبرةكمفدالبلابسحهدزوفلتخح

طاطرقلاومضلابناطرقلاكةيهادلاوءيشلا:رسكلابطنطرقلاو

ةلححلاةدحاولاحبقلانمركللجحلا:سوماقلايفنلاجحلاوهلوق

7لکهقرارمبطاعتسالاوعرصللعفنب15نملاقثمفصن

روتسلاوبايشلابنيزتعضومةبصقلاكاكرحمةلححلاو.رصبلايوقيوادجنهدلا

اهلححولجحعملااهوشحوليإلارافصولاجحولجحعملاسورعلل

لجحو«امباضختثولامنانبةأرملاو«هيفاملخدأوأالجحافذختالبجحت
لجحلاوهيشميفبترتوالجرعفرانالجحوالححلجحيولجحبديقلا
شايبلارسكلابولوجحولاجحأالاخلارمشولباكوحتفلاوىسكلا

.نيراوسلاعمجاودزإللألاةدابز

واموهفاتشرقماملکراو:هلوق

س1۸



:لاقهنعهللايضرباطخلانرمعنآاورکذ.بابلجریغبدیدج

اهوانإاهوليقناو.(اهتممّرْعيذعمالإةأرملارفاستال)
سيلوءامإلايأنمنامأتكلماموأ:مهضعبلاقو.تول

للااوغلبيملنيذلايأءاسنلاتاروعىلعاوربظيلنيذلالفطلاوأ

اذهيلعيدنع‹تامرحملاءاسنلانادبأسملكلذكوءحاكنلاالو

.ملعأهللاوفالتخالا

:عامتسالاءءوضولاضقنتيتلالاعفألانمعبارلاةلأسم

تنعل):مالسلاهيلعهلوقاذهىلعليلدلاو«ءوضولاضقنيهعمسينأ

ةأرمللعساوبوثوصيمقلاراتسوبابلجلابابلجريقي:هلوق

هيملجو«راساوهوأةفحللاكقوفنماہاثهبيطفتاموأةفحلملانود

.سوماقببلجتف

.مراحملاتاوذيأتامرحللاءاسنلا:هلوق

٠عاقسإلاءهوضولاضقنتيتلالاعفألانممبارلا:ةلأسم

.عاتساريغنمعامسلافالخبيأعاتسإلا:هلوق

44۹



امعقوأاكةعمتسملايلعةنعللاعقوأف'(ةعمتسملاو«اهيلإةسلاجاو«ةحئانلا

سايقنموهوىنعملااذهىلعلعيالامعيجكلذكوءةحئانلاىلع

.قيفوتلاهللابولعأهللاوىنعملا

:ةراهطلاهذهافلعفتيتلاءايشالاةفرعميفةلأسم

:مالسلاهبلعهلوقلةالصلاعيمجيفطرشةرابطلاهذهنأاوقفتإ

‹ةلفانوأةضيرفتاولصلاعيجاذهمعف.روهطريغبةالصال)

يفالإ‹سنجللًاقارغتساوًامومعتناكونلااهنراقاذإةركلانأل

فالخلاببسو«ايفعقاوفالخلانإفةزانجلاةالصوةوالتلادوجس
هيلعةالصلامسإقلطأنمو؟المأةالصلاسإسالا(بيلعقلطنيله

.ريغةعماسلانمًازارتحاةعمتسملا:هلوق

لوقةياكحنميتأياميفانيالفروهمجلاقامتادارأهلل.خلااوقفتا:هلوق
ةرابع4هىقالتالنکللستفبنمميلصلاناکنإوممىتلابةلفانلاةالصزاوح

1<لارضاحءاماومميتلابلفاونلايلصتنأزئاجو:هترابعصنوناويدلا

ةلمتحميبفرومجلابهذمزاوجلانأىلعصنهيفسيلذِإهيقالت:تلق.لمأت
.للاهجرفنصلامالكيفيتأيساكليلقلاضعبلاةدارإل

.ءافلابىلوألاقلطأنمو:هلوق

ظفللاىفةدايزبيناربطلاورازبلاهاور.يردخلاديعسيبانعدوادوأاور(۱)

iB.هيلعقفتم(۲)
س١0س



تناكذإيلعقلطنيالهنأىلإبهذنمو«ميفةراهطلاهذهطرتشا

سليلًاضيأةوالتلادوجسناكودوجسالوعوکراہیفسیلةزانجلاةالص

ةراهطلانأحيحصلاو«ايفةراهطلاهذهطرتشيلعوكرالومايقهيف

«رجافورابلكفلخاولص):مالسلاهيلعهلوقلةزانجاةالصيفطرش
عطاقليلدبالإنيتالصلانيبقرفالو.''(رجافورابلكيلعاولصو
؟المأفحصملاسميفطرشةراهطلاهذهله:اوفلتخاو.لعهللاو

ءطرشبتسل:نورخآلاقو«فحصملاسميفطرشاهنإ:موقلاق

«نوربطملاالإسميالد:ىلاعتهلوقنمموېفملاددرتفالخلاببسو

ةكئاللانوكينأنيبو«مدآينبنورمطملانأنيب

ًاربخنوكينأنيبوءيبنلاهموهفمربخلااذهنوكينأنيبو

سال:لاقيبنلاربخلانممهفومدآينبنيرهطملانممبفنف.ًاببنال

:لاقدیزنبرباجنعيوراماذهدضعبو.رهاطلاالإفحصل

اونوکيملنيذلاوضئاحلاوبنجلايفولعهلالوسرلاق

اونوكيتحميديأبًافحصمنوأطبالونآرقلانوأرقيال):ةراهطلع

ربخلاةيآلانممهفوةكئالملانيرهطملاظفلنممهفنمو

.هيلعقفتم(١)
.هيلعقفتم(۲)



‹(فحصملاسميفةراهطلاهذهطارتشايلعلبلدةبآلايفسيل):لاق

ةءاربلاىلعرمألايتبةتباثةنسنمالوباتكنماللملدنكيملاذإو

نارقلاةءارقطرشنملهاوفلتخاكلذكو.ةحابإلايهوةيلصألا

نبرباجثيدحاهدحأ ثيداحألاةضراعمفالخلابيسو؟ةراهطلا

عنتمالتعهللالوسرناك):لاقيلعثيدحيناثلاو«مدقتملاديز

بابلااذهنمو.لعأهللاو"'(ًابنجناكاذإالإنآرقلاةءارقنم

بجوأنمجتحاو؟المّأةراهطلاهطرشنملهفاوطلايفمهفالتخا

ا؟فاوطلاضئاحلاعنم)وَهلالوسرنأفاوطلايفةراهطلا

:نورخآلاقو«ةهجلاهذهنمةالصلافاوطلاهبشأف«'"(ةالصلااهعنم

ضحلاعفترااذإهلعفيفطرشةراهطلاضئاحلاهعنمءيشلكسيل

فاوطلا):لاقهلعينلانأيوردق:نورخآلاقو4موصلاك

لهامف"۷(لحيابلإ|وملكتتالفمالكلاهيفهللالحأنکلةالص

.قيفوتلاهللابوملعأهللاوةالص

ةدعاقىلإةراشإهيفةبلصألاةءاربلاىلعرسمألايقي:هلوق
.ملعأهللاو

.(هجامناودوادوبأ)رمعبانعثميورو«حيحصنسحثیدح:لاقور

٠سابعنبانعيذمرتلاهجرخأ(۳)
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:ىلاعتوكرابتهلوقهضرفىلعليلدلاو«ضرفةبانجلالسغو

.ًاعيجموصلاوةالصلضرفوهو4اوربطافًابنجتنكنود

ةبانجلالسغيفباب

قلعتياموهتابجوهولسفلاماكحأركذ.خلاةبانجلالسغيفباب:هلوق

:ئاقيناثلاكلامنباراتخاو«حصفألوألاو«اهمضونيفلاحتفبوهو4هب

نمهبلسفياموأهلوأمضءاملاهبديرأنإو«هلوألاعبتهينامضزوجيو
.هرسکهريغوأيمطخ

مهاربإنيدنمةيقبةيانجلانملسفلاناكا4ليقةبانجلالسغو:هلوق
اوجاتحيلحاكنلاوجحلايقباكمالسلاوةالصلالضفأمميلعوانيبنىلعليعامسإو
وبأرذنكلذلواورباًابنجتنكنإول:هلوقباوبطوخلبهريسفتىلإ

ثدحلاامأو«رفعلالوسروزغيتحةبانجنمءامهسأرسيالنأنابفس
.هلبجوملاببسلاوهتبفيكوهءاضعأنيبكلذلفمدنعامواعمنكيلفرغصألا

لاستغإلا:ةسمخلسفلانونسمو:هللاهجرلعامسإخشلالاق:ةدئاف

.ةماجحللو«نيديعلاو«ةكملوخدلو«ةرمعوأ"جحبمارحإلاو«ةعمجلل

نيبيعسللو«تيبلابفاوطللو«ةفلدزمللو«تافرعبفوقولل:ةنسهتابحتسمو

۹:ةدئاملا(١)
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ةالصلاتقولبقامأو‹ةالصلاتفوجورخدنعهکرتبكلهامنإو

.ملعأهللاوعساوهضرفف

تلستغااذإامدعطقنااذإةضاحتسمللو«اتىملسغنمو«ةورملاوافصلا

تسبجاولالسفلاتاضورقمو.مدلاتأراذاضيملانمجورخللكلذلبق

بأمومو«هعدمجيفاممكحباحصتساوهبسدلتلادنعةىثلااهادحإ

ةالاوملاو«قلطملاءالابكلذنوكو«اهماقمموقياموأديلارارمإو«لسفلاب
اهليقف«قاشنتسإلاوةضمضملايهوةسداسلايففلتخاو«ركألاعم

هتاتونسمو.كلذريغ«ءوضولايفناتّنسوبجاولالسفلايفناتضيرف

لبقندبلالسغو«ضرفلبقو«ةيحللاليلختو«نينذألاحسم:تس
ءوضولاوىذألانم(املسغمث«نيترهاطاتناكنإوءانإلايفاماحخدإ
هلئاضفو.رسامملالبقنمايملابةءادبلاو«ثالثهسأرىلعءالافرغو«هلق

ءيٿلكلبقهبليجمتلاو«هئانثأيفىلامتهللاركذو«هلوأيفةيمستلا:عبرأ
نمةءادبلاو«-اثالثءالافرغمهضعبدعوبرشوألكأوأموننم
«هيفءاحملابصنمراشكإلاو«هلمعيفسيكنتلا:هتاهوركمو.لئاضفلا

.یہتنا«للارکذریغبمالکلاو<تارمثالثنمرثكألوسفملاراركتو

.ةنةصستلانأركذو«كاوسلاناسلايفقاخسإوأداز:تلق
:هصنامهنمرخآعضوميفعقوو«ناوبدلايفاذكعساوهضرفف:هلوق

معيتملاكلذكو«ةبانجلاهيلعتلزننيحيفةبانجلالسغهيلعبحياإبنجماو
تقوىفناكةبانجلاهلعتلزنيذلانيحلايفةبانجلانممميتلاهملعبحاإ
ايفلسفلاهنكمينيحةيانجلانملسفلاهيلعبحيامنإ«هريغوأةالصلا
.لعأشاولاحلااذهىلعممينللاكلذكو«ةالصلاتقونود

ىلإعجربفامسومًابوجوبحيلاقينأالإلوأللةفلاحلاهرهاظ:تلق
س١س



:لسفلاةيفيكيفةلأسم

:مېضعبلاق؟دىلارارمإةبانجلالسغطرشنملهاوفلتخا

-كلذكالإلقعياللسغلانألءءاملاعمديلارارمإنملساغللدبال

‹ءوضولايلعًاسابقًاعيمجءاملاوديلابلقعياإبوثلاتلسغ:

يضرسابعنباقيرطنممالسلاهيلعهلوقلحصأيدنعلوقلااذهو
:هلوقف”(رشبلااوقنأورعشلااولبف«ةبانجةرعشلكتحت)نعهل

لساغلاءىزجي:نورخآلاقو«ءاملاعمديلارارمإىلعلديرشبلااوَهنأ

:رعاشلالوقككلذىلعقلطتةغللانألديلارارمإريغبءاملاةضافإ

لسغملًاكارعيفكتلمعامواهرطقبانلستغافةباحستماجف

«ةالصلا-تقونودايفناكمإلالاحالإهيلعبجيالفيناثلاىلعامأو«لوألا

الثمسمشلاعولطدعبهتجوزللاقنمفرہظتفالخلاةدئافو«لمأتهىفو
قلطتاللوألابانلقنإف«قلاطتنافلسغلاكىلعبجونإ:اهعمءاجدقو
.ءادتباتقلطيناثلابانلقنإو«تقولادعبالإ

ىمسمققحتيىتحنيرمألانيذهنمهلدياليأ«خلالسافللدبال:هلوق

ءىزحيالءالابصىلعديلارارمإرخأتاذإثب«ةيحاصملادارملانأللسفلا

يكلاملانوثحسبهذدقو«كلذريغلمتحيو«ناوبدلاىفالافلانوكبف
.ءاملابصلدملاةبحاصمالإيفكيالهنأىلإ

۰يذمرتلاودوادوياهارر(۱)

—)0و



ةعينلاناك):لاقابنعهللايضرةشئاعلوقبًاصيأاوجتحاو

‹ةالصللًاضوتياكًاضوتيمثهيديلسحبأدبةيانجلانملسغلادارأاذِإ

(ةالصللاضوتيايكاضوتبمث):املوقامنعهللايضرةشئاعلوقب:هلوق

ةلاسميفمدقتنكلنيلجرلالسفبءوضولالمكأقطهنأهنمخؤي
.٨(هيلجرلسغهرېطلوأيفًاضوتيناكهنأ)يورهنأالاول

ةالصللهءوضوًاضوت)انموقنميراخبلااهاورةنوميمثيدحنمةياوريفو

لغريخأتبحيرصاذهوهيمدقاحنمثهيلعءالاضافأمثهيمدقريغ

اذهىلمفمدقتلاءاضتقايفةشئاعةياورقفاوتةنومممتاياوررثكأو«نممدقلا

هرثكأةالصلاءوضويدارملانأىلعةنومىمتاياوررثكأوةشئاعةياورلوانتت

نكلو«باوصلابلعُأهللاوةنومسمةياوريفنيبموهامكنيلجرلاىوساموهو

حجارلاونالوقةلأسملايفيعفاشللولكلامدقتيفصنلاكيتأسايففنصملامالك

.ملعألاولكلامدقتهدنع

ءوضولابءادتيالانوكينألمت:تلق«ةالصللًاضوتيمكاضوتيمث:هلوق

هيلعودسجلاةبقبعمءوضولاءاضعألسغبجيثبحيةلقتسمةّنسلسفلالبق
فنصلملادنعحصألانأاصوصخ«هءوضوضقتنياللهتروعسمىلعظفاحبلف

يفاهلسغبيفتكينألەتحيو«هلسغهبزجيالهدسجنملقألاكرتنمنأ
انإو«وضعلوأيفةبانجلالسغةبنىلإجاتحبفاذهىلعوهتداعإنعءوضولا
ءىربكلاوىرفصلانيتراطلاةروصافلصحبلوامنافيرشتءوضولاءاضعأمدق
نكمأنإوهلكهدسجىلعءالاضيفيمث:لاقثبحلوألاثيدحلارهاظنأالإ
.بىترتلاهعمتوفيو«هررح.ليوأتلابيناثلاىلعهلمج

.هيلعقفتم(٠)
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هسأرىلعبصيمث«هرعشلوصأاهبللخيوءاملايفهعباصألخديمث
۰یجنتساامدعباذهو«هلکهدسجیلعءالاضيفيم«هدیبتافرغثالث

ةأرمإ:تلاقفاهتعاجةأرمإنعةعيلاتلأساهنأ)ةماسمأثيدحو

هيلعيثحتنأاهيفكييامنإ:لاق؟ةيانجالسغلهضقنتلهامسأررعشدت
ءالانيضيفتمثةيثحلكدنعكنورقيزمغاو«ءامنمتايثحثالث

اماضوتيمث:اہنعهللايضرةشئاعلوفتلق.حلاًكاضوتيمث:هلوق
ةيكلامللافالخلسفلاءوضويفسأرلاحسمبوجوهنمذخؤيةالصللًاضوتي
.هررح«لسفلافيقخحسملاذِإلسقلاهثعيفكي:اولاقثيح

.ءافلابةياوريفللخيو:هلوق

رورملبنيفهبّطربورعشلانّسليلكلذلعفاإ«خلاهرعشلوصأ:هلوق
.هيلعءاملا

ةلوقلاهذهىلعاضيأبنكو«ةينئتلابهيدينيفلاغلاةياوريفەدىب:هلوق

ةخسنعجار-يناثلارهاظلاوامجندبلاوأةدحاولالهرظنأ:هصنام

؟ةححص

.هدسجلدبهدلحةياوريفهدسج:هلوق

اذِإوهسأررعشرفضلجرللزوجيلهرظنأ.خلاامسأررعش"دشت:هلوف

ضقنبوجونأناويدلانمذخؤرتلف؟رئافضلاضقنهيلعبحيلهزاوجلابانلق

٠زاوجلاباصنرالنکلزاوجلابانلقنإهرئافض

ءناکءيُشيانمنيفكلاءلمةنفحلاو«تانفحىتاشحثالث:هلوف

.لسمءاور(۱)

— 0۷

 



رجلالدنم:لوقينيماسلاضعبنعيوردقو.(نيربطتو

نعهيفکبوهيزهتکرحوجوملابرضنإفةكرحهلاموألسلاوأ

۽لساغےسإهقاقحتسالكلذءأزجأرجحوأدوعبلستغانإو«كرعلا

لسقغملاادبي.لعأهللاوهأزجأهتيرسوأهتأرماهتلسغنإكلذكو

.مدعتملاابنعهللايضرةشئاعثيدحءوضولابندبنمسجنلاعوندعب

لسغلايفهتروعهدييقالبنأفايالسغلادعبءوضولارخأنإو

هسأربناجلسغبمث«هسأرمألسفبأدبيمث.لعأهللاوطوحأناك

.ناتروهشمناتفلواولاوءاىلابتوئحوتشحلاقيو

يقيسايففنصملالاقامكابابحتسايأهدسجنمسجننلاعزندعب:هلوق
وهوناويدلايفهاکح«هلسغهزجيملهعزنيلولفنورخآلاقاکابوجووأ
.يمفاشلابهذم

نيحهيلعبحيلهءوضولامدقاذإرظناتلقءوضولارْخأنإو:هلوق

ةيانحلللسغالبلحماىقبيالئلايوجوبلوقلاىلعةبانجلاعفرةيءاجنتسالا
ضقتنيالئلةقرخفلىلإجاتحيوأديلابرشابنإءوضولاضقنيوديلابرميمنإ
.كلذهيلعبحيهنأرهاظلاو؟ءوضولا

لقثثبحلاّطبنياىلعدرهيف«خلالسفلادعبءوضولارسنإو:هلوق
وبأمهنمةعامجكلذىلعانقفاودقولسفلاعمبجيالءوضولانأىلععامجإلا
نأضعبنعةياكحممبتلابابيفيتانس:تلق.اهربغودوادوروث

يفلاق.هررح«هونيمولوهرهاظوبنجناكنلءوضولانعفاكلسقلا
.لسفلادعبءوضولابرمؤيهنأبهذملارهاظ:ةيكلامللزارط

ب10۸س

 



‹نيميلاهقثعبناجلفيمث«لسغلابهسأرعمجيمث«لامثلامث«نييألا
امومث«اميلياموىنميلاهديلسغيمث«نيبكشملاىلإلامشلامث
لإ«هقلخنمهرهظلسغيمث«هردصوهنطبلسغيمث«وقحىلإاهيلب
ءلاهثلامث«هتبكرىلإنيميلاهوقحنملسغيفعجريمث«ةرسلالباقيام

لالدتسالاو.لسغلارخآىلإ«لامشلاممنيمیلابناجنمادبيكلذك

هيفامهانحرشدقوءوضولابابيفميدقتلاىلعلالدتسالاوهاذهىلع

يورالهدىسجنمنطباملكدصقملو.ناعتسملاهللاوةيافكلا

اهللالوسرنعيتغلب:لاقهنعهللايضرةديبعيأقيرطنم

يقنعو«يقفنعويکنيفلسغأنأليربجييبحينرمأ):لاق
كلذعمهيلعو:هللاهمحوةديبعوبألاق:عيبرلالاق"٠(ةبانجلادنع

.هدسجنمنطباملکو«هترسوهتيرسمو«همضباموهيقفرلسغ

ءبراشلاطسويفيتلاةبرسملايهةكنيفلا:هللاهحرعيبرلالاق
يهةفقنعلاوءسأرلاءافقفلخنمةبقرلايفيتلاةبرسملايهةقفنعلاو

ضياملاو:ءابلالصفيفةمجعملاداضلابأبيفسوماقلايف:هلوق
.رلانطابسلحمك

ةفقنعلاهنموءيشلاةفخقفنعلافاقلابابفسوماقلايفةقفنعلا:هلوف

.نقدلاوىلفسلاةفشلانهبتارعشلل

.ينطقرادلاهاور(١)

— 10۹ -



نيبامناقفرلاوءيلفسلاةفصلاتمتةبحللانمتازاحتملاتاريعشلا

تلصفيلايهةبرسملاو«نيتبكولاتحتامناضبالاوءنذخفلاوكلا

ةبانجلالسغيفناتبجاوقاشتتسالاوةضمضملاو.ةرسلاىلإردصلا

هيلعهلوقلةرشبلاسةبانجلالسغيفامهقاقحتسالءوضولايف

ةرمِبجُملانودبءالمعنإ."(رشبلااوقنأورعشلااولب):مالسلا

.ملعأهللاوءوضولاىلعًاسايقتارمثالثهبرومأللاو«ءأزجأةدحاو

لسغوىجنتسافهئاجنتساعضومىلإلسغلابهدسجالعأنمأدبنو

نمسجتلاعزتينأهلبحتسملاو«هلسغهیزجيهتافهدسجنميقبام

نإف٠مدقتملاابنعهللايضرةشئاعثيدحللسخلابادبيمثلبقهدسج

ثيدحلايفسيلفذللارهاظةغلرشلاكةرشلاتلق.خلا(مقاقحتسال:هلوق

:ةنومسمتلاقىفلاخلادنعتبثامبلالدتسالاىوألافركذامىلعةلالد

لسففهلامشىلعغرفأمث«اثالثوأنيترمهيديلسغفلسفللءامٍرِلَعهلتعضو)
٤هېجولسغوقشنتساوضمضممثءضرالاهيديحسممثهریکاذم

‹يراخبلاهاور١(هىمدقلسففهناکمنملوحتمث<هدسجىعضافأمث

هفالخىلعلدامالإبوجولالصألاو«قاشنتسالاوةضمضملاىيلعتصنف

.لعهللاو

.هرکذمدقت(۱)
۰يراخىلاهاور)۲(
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ةساحتلالاوزوءاجنتسالادعبالإيزجياللسغلاناكاله:لئاقلاق
:هللىق؟ساجنألاايفرثؤتةرامطلاوءةراهطلسغلانأل«ءوضولاك

الوءهلاكدعبءوضولايفرثؤتساجنألانأةهجلاهذهيفامهنيبقرفلا

ءاجنتسالالبقلسغلازاجكلنلوءعامجإبهلاكدعبلسفلايفرئؤت
هنإفليلقلالقالإهلكهدسجلسغنإو٠ملعأهللاوءوضولافالخب
ءهيزجيليلقلالقأيتبنإ:مهضعبلاقوءلسغلابهدصقيتحهيزجيال
وألئاوأبذخألابجاولالهيدنعممفالتخاببسو

ةرعشلكتحت):مالسلاهيلعهلوقلحصألوألالوقلاو؟اهرخاوأ

هيلعيتلانأ)يورالو٠(ةرشبلااوقنأورعشلااولبف«ةبانج

‹هتمجرصعف«ءاملاامبصيمةعهندبيفىأرفةبانجنملستغامالسلا
الإهيزجيالهنأىلعليلدثيدحلااذهيفو٠'٠٠(امنمرطقامباهحسممث

نوكينألسفلاطورشنأىلإيمفاشلابهذ.خلالسغلاناكاله:هلوف

.كلامبابحتسالاىلعانّقفاووةساحنلانمًارهاطندبلا

سوماقلايئهلاق«لسفلادنعءالاهبمصيالامماللامضيةعمللاةع":هلوق

.ةفشاكةفصءاملااببصيل:هلوقف

هرکذمدقت)١(

,دمحأهاور(۲)

ءحاضيإلا-١مد۹



اضيأهيفو«الغىمىيحسملانأىلعليلدهيفو«هندبعيمجلسغ
هلسغتافايفهلاعتسازاجدسجلانيابيملاملمعتسملاءاملانأىلعلبلد

ءىزجييذلاءالاوهةيانجلالسغيفءىزحييذلاءالاو٠دجلانم

هنمءىزحياملفامأو٠ةيافكهيفامهبابيفهانحرشدقوءوضولايف

هوضولايفءىزحيال:ءاماعلاضعبلاقءبتكلاضعبيفركذدقق

هنأ)يوراباوجتحاو‹عاصلانملألسغلايفالوءدُمْلانملقأ

دملارادقميفاوفلتخاو'"(دملابًاطوتيوعاصلابلستغيولع
مهلعلو.نالطردملاوءلاطرأةيناثعاصلا:مبضعبلاقءعاصلاو

هللايضرةشئاعنعيورو.عاصلابلستغيلهنأيوراملإاوبهذ

الوسرناك):تلاقفلاطرأةبةيناثردقرزتحيًاسعتذحخأهنأاهنع

:نورخآلاقو.لاطرأةيناثعاصلاننأاومهوتف'"(اذهلثمبلسي

لهألوقوهو۽ثلثولطردملاوءثلثولاطرأةسمخعاصلانإ

هدسحجعنإ:نورخآلاقو.لعاويدنعححصلوهوزاجحلا

مېليلدو«ءوضولايفعاصلاودمانملقأبولوهبرمأاملمعدقفلسفلا

.ريبكلاحدقلا:ىسعلا«اسع:هلوق

.هيلعقفتم(١)
.ينجلاىسومنعيناسذلاهاور(۲)

س۱۲



يئلاواأتلستغا):تلاقاهنأامنعهللايضرةشئاعقيرطنميورام
اذهو.٠(يليقبألوقأويليتبألوقيفصنوعاصبمالسلاهيلع

نلستخملانألءوضولاولسلايفتباسيلدملاوعاصلانألديثيدحلا

حسملانالو«ءيشبرخألاامهدحألضفينأدبالدحاوءاننم

 ءاملااببصيملعملهندبيفىأرفةبانجنملستغاهنأ)يورالًالسغ

ًالساغیمسيحساملانأيلعلدياذېف(اهنمرطقامامحسممث«هتمجرصعف

ثالثضرألاىلإرطقوءالابهدسجنهداذإ:مصعبلاقكلذلو

٠لعأهللاولسغلايفءأزجأةدحاوةرطقولوليقو«هأزجأتارطق

:ةأسم

مهفالتخاببسو؟المأةينلاةراهطلاهذهطرشنملهاوفلتخإ

٠كلذمدقتدقو6ءوضولايفمهفالتخاببسهنبعبوهةراهطلاهذهيف

مثلعبملوبنجأنميفءابقفلافالتخابابلااذهعورفنمو

لعهللالوسرلناكهلوقوهو:ثيدحلاريسفتيفةياهنلايفلاق«

ةشئاعثيدحهنمولاقنيبكنملاىلعطقسامسأرلارعشنمةملا:ةدعجةمج

ةميمجلاوترثكيأةميمجيلتدجو:تلاقينلاابىنبنيحاهنعثلايضر

.ةجلاريغصت

.يقهيبلاوينطقرادلاهاور(١)

۳



هات
نمركذهيزحلال::لاقنممهنمو«هيز:لاقننممهنةبانجللال

نأدارأولسفغاوأ6خسولللستغانمكلذكو.٠فالتخالالصأ

لعهللاوفالتخالااذهيلعهسدرب

:كأم

؟المأبيتزتلاوروفلاةراهطلاهذهطرشنملهاوفلتخا

لوممالسلاهيلعهلعفله::مهفالتخالصأو«ءوضولايفميفالتخاك

رهطتالوًاضوتطقانيلإلقنيمهنأكلذو؟بدنلالعوأبوجولا|ىلع

نيبكلذو«ءوضولايفهنمنبألسغلايفبيتولاو«ًالاوتمًابترمالإ

اإ):مالسلاهيلعهلوقلمدقتملاةملسمأثيدحلدسجلارئاسوسأرلا

لکدنعكنورقيزمغاو«ءامنمتايثحثالثهيلعيثحتنأاهيفكي
بيترقلايضتقي«مث»فرحو٠٠"(نيرهطتوكيلعءاملانيضيفتمثءةيثح

ضعبلسغنم:ءاملعلاضعبلاقىتعملا٠ملعأهللاوفالخالا

ناکولوزاجرخآفقوميفامضعبو«فقوميفةبانجلانمهئاضعأ

حرجلسيملهدسجنمًاعضومالإلستغانمكلذكوفجدق
لسغلاديعيهنٍإفكلذدعبحارتسامثحرقوا

ل

دصقيرخآلوقو٠هتبانج

.هرکذمدقت(۱)
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نيبموققرفو٠ملعأهللاوفالتخالااذهىلعهلسغيفعضوملاكلذىلإ

يحلسغلايفذخأنملثمهريغورذعلابحاصنيبو«دمعلاونايسنلا

ىلعوعّيضيمنإهلسغىلعيييهنإففجىتحهبلطيفذخأف«ءاملاغرف
لوبلطلاعيضنإكلذكو«لسغلافنأتسيةالاوملاطرتشانملوق

ملنملوقیلعو4لسغلافنأتسيهنإفءالاباصأوفجىتحبلطي
.ملعأهللاوينيبةالاوملاطرتشي

:ةراهطلاهذهضقاونةفرعميفةلأسم

مدامهدحأ:نيئدحنمةراهطلاهذهبوجوىلعءالعلاقفتإ

هلوقلو.'«ىذأوهلقضيحملانعكنولأسيو»:ىلاعتهلوقلا

يناثلاثدحلاو'"(يلصويلسقغافةضبحلاتربدأاذإ):مالسلاهيلع

نعيورامالإىشأوأركذنمةظقبلايفوأمونلايفينلاجورخ

.ناويدلادمتعموههتيانجللسفلادميهنإف:هلوف

.ىلوأناكليتأياكءطولابينملاجورخلدبأولينلاجورخ:هلو

٢٠۲:ةرقبلا(١)
.هيلعقفتم(۲)

١٦۱-

 



هنأححصلاوءتملتحااذإةأرملالعلسغلاةلازإةباحصلاضعب

میلسمآنأيتغلب):لاقتباثنيدیزقرطنميورالتملتحااذ]
نإهللالوسراب:تلاقفينلاكأسيراصنألاةحلطيأةأرما

:لاق؟تملتحايهاذإلسغنمةأرملاىلعلهقحلانميحتسيالهلا

ءارلانأىلعليلدثيدحلااذهيفو:تاقديزىتيرطنميورام:هلوق
ركذوبطلايفحبرشتلالعهبلعلديو«يكلاملانوحرفنبالافالخينمالزنت
ىرجيو«ينملامنمقتفديلوبلاىرجيلصأيفناتحطرفمنايثنأةأرمللنأ
عقيدقولوطلاكلوطلاو«هلصأيفامهنمدحاولكايشنأركذلاةلزنبءطولا
.ىبتنا«نيلوطلانيبفالتخالا

لثلابرضوحلانايبنممنتميالهانعمىلانميحتسيال:هلو
الثمبرضينأيحتسبالللانإظ:ىلاعتوهناحبسلاقاركامهىشوةضومبلاب
لىقو«هىلإةجاتحمنأامعيلاؤسنمعنتمأالاأ|اذكفامفةضوُصبام
نبًاراذتعااذهتلاقاإو«هحسيالوتلايفءايحلابرهابالللانإهاثعم
هنعلاؤسلانمةداملايفءاسنلاييحتسيامهيلإةحاحلاتعدامعيدي
الواہنعلاسينأةلأسمهلتضرعنليغبنيهنأهبفلاجرلاةرضحيهركذو
ريخءابحلانليقبقحءايحيسيلكلذنإفاهركذنمءايحلاؤسلانمعنتمي
رسيللالااذهيلاؤسلانعكاسمإلاو«ريبالإيتايالءايحلاو"هلك
لبقابحتسالاقي:ةرملالهُلاق؟ءابحنوكيفيكفرشوهلب
.لعأاوعراضملاينةدحاوءايبيحتسيفلالا

٢۲:ةرقبلا(١)

1



هببحتيذلاءطولايفبابلااذهنماوفلتخاوءاملاتأراذإمعن
اذهىلعليلدلاوءلسغلابجوناناتخلاىقتلااذإ:مهضعبلاق.ةراهطلا

ناکلهاہنعهللايضرةشئاعتلئس):لاقدیزنبرباجنعيورام

ناک:تلاق؟لتپلوعامجنملسقغيلسوهيلعهللالصهللالوسر

لسغلابانرمأيولستغيوكلذانبعصيلسوهيلعهللالصهللالوسر
ناجرفلاامهناناتخلاو.'(ناناتخلاىقتلااذإبجاولسغلا):لوقيو

لجرلانمعطقلاعضومةأرملاجرفولجرلارکذوهو

:لاقو.ةفشحلابويغدعبالإحصيالنيناتخلاءاقتلاو«ةأرملاو

لسقلابوجوىلعنآلاةعمتجيةمألانألعإخلالسفلابانرمأيو:هلوق

.هناىلعةباحصلانمةعامجتناكولازنإلابهبوجوىلعولزتيملنإوعاملاب
بابلايفو.نيرخآلادعبعامجإلادقعناو«ميضعبعجرمثلازنإلابالإبحيال
(لسفلابحوناناتخلاىقتلااذإ)ثردءحىلعلمملاو(ءاملانمءاملا)ثيدح

«خوسنماولاقمدعينموةياحصلانمرومملاف(ءاملانمءاملا)ثيدحامأو
سابعنابهذوًابجاوراص2ًاطقاسناكلازنإربفبلسفلاناخسنلابنونعيو

ةيؤرلابلسغلابوجويفندارملالباخوسنمسيلهناىلإهريغوامهنعهللايضر
.كشالبقابحلااذهو«لزنيلاذإمونلايف

بجوالهنارهاظلاوهلقاذكولكشملاىثنخلاةفشحرظناءةفشحلا:هلوق

قفتم(١)
.يذمرتلاوادهاور(۲)
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اذإ:نورخآلاقو«ىنعملااذهنمهلعلولسغلابجونابابلاىقتلااذإ

:لاقلسوهيلعهللالصينلانأيورالسغلابجوناغفرلاىقتلا

لوصأونيشألانياموهو.'(لسفلابجوناغفرلاىقتلااذإ)

ليلدلاوءلسغلابجوهتأرمايعشنيبلجرلادعقاذإليقو«نيذخفلا

هيلعهللاىلصينلالوقي:تاق-ابنعهلايضرةشئاعثيدحاذهىلع

اهردقوأوهلبطقفةفشحلابوبغدارملاسيلةفشحلابوبغهلوقمث«لسفلا

‹رهظيايفهلاخدإبلسفلابحيلةفشحلارادقمقبيملوعطقولفامعوطقمنم
اهىشلثوأاهشلثلخداولفاملكاناخدإنمدبالهناهنمرهاظلاةفشحلاهلوقو

لاخدإنمديال:مهضعيلاقاذكو«ةيكلاملاضعبلافالخلسفلابجيمالثم

يفهلولوناويدلايفهيلعصندقوهرهاظو«ةفشحلاعطقدعبًاعممجيقابلا

كلذواممتلباقمواميذاحتنناتخلاءاقنلابدارملاوءالوأةنتناكءاوسةفرحخ
ةفشحلانمءيشنكيملوقيقحتلاىلعابقتلاولامأواملكةفشحلاةبوبغبلصحي

امةريخذلايفيفارقلانعلقنمهضعبتيأرمثءطولاىرجيفاهريغالو
ةبابسلاومابإلاعمجوهونيثالثوسمخدقعهبشيامجرفةريخدلايفلاق:هصن
وہفامہنیبعمجاذإف4ةسخلاوهفكلابىطسولاىاصلإونوثالثلاهذهف

ىرجيةسلاولوملاىرجينوثالثلاف«توفىلإفكلانطبناكاذإف«نوثالثو
ءاقتلاف«سكعلابرمالافديلاتبلقنإف¢دلولاوءطولاوسافنلاوضا

يفاهربغالوةفشحلانمءيشنكيملرييختلاىلعايقتلاولوامهتلباقمنناتخلا
.هلمدوصقملاىمتنا«لسغبحيالفءطولاىر

,ينطقرادلاوهجامنباهاور
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لاقو''(لسغلابجودقفنيبةأرملانملجرلادعقاذإ):ملسو
هللایلصهلالوسرلاق:لاقبعكنبييأءاملانمءاملا:مهضعب

لزنيیتحلسغلجرلاىلعنويالينعي'(ءاملانمءاملا):ملسوهيلع

ءاقتلاوهولوألالوقلاوهيدنعحيحصلاو.ناتاتخلاىقتلاولو

بجوتنأىرحأفعاجإلابدحلابجوتنيناتخلاةزواجنأل«نيناتخلا
:مالسلاهيلعهلوقو.لعهللاوءافلخلانمذوخأمسايقاذهو‹ربطلا

.ملعأهللاو«مالتحالايفنوكينألمتحي(ءاملانمءاملا)

«مئاببلاعمالومدآينبعمالًامارحوأناكًالالحلسغلاهببحيهلك

كلذكوءلوألاسايقلالعلسغلابجوينأىرحأدحلابجويامنأل

نيناجلاىلعبحيو«نيغلابلاىلعنيغلابلاولافطألانيبلسغلابحي
بجياإةبانجلالسغنألو«لوألاثيدحلامومعلاوقافأاذإنيغلابل

.ةتملاوةميهبلايفةفنحيبلافالخمثاهبلاممالو:هلوق

اذِإامأو«اقهارمناكاذِإايفكلامبهذمروهشم افالخنيفلاملاىلع:هلوق
نكميو«قالطإلافنصملامالكرهاظو.ًاقافتامدنعبحيالفقهارمريغناك

لافطألانيبهلوقنمذخؤيتلق.هررح«قهاربليذلاريغصلاةمرحمدعلقرفلا

.عاجلاهنمىتأتينبدسقتلا

.هيلعقفتم
.يراخبلايفهلصأوملسمهاور(۲)
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.ملعأهللاوةالصلالجأل

اضوتينأهيلعبجياك«قافأاذإلستفبنأهيلعبجيكلذكو
.ملعأهللاوهنونجلاحيفناكثدح

:رهطللبجوميملاجورخنوكيفةربتعملاةفصلايفةلاسم

هجورخسفن:موقلاقو«كلذيفةذللارابتعاىلإميضعببهذف
:ناثيشمهفالتخاببسو«ةذلريغبوأةذلبجرخءاوسربطللبجوملاوه
ةداتعملاريغلاةبجلاىلعبنجأيذلاىلعقلطنيبجامسإلهامهدحأ

ةجلاىلعبنجأيذلاىلعقلطنيامنهنأىأرنمف؟هيلعقلطنيسيلوأ

يلعقلطنيهنأىأرنمو«نلريغبهجورخيفرهطلابجويمةداتعملا

‹ةذلهلنكتملنإوربطلاهنمبجوأجرخأامفيكيئلاجورخ

فلتخةضاحتسالامدوءةضاحتسالامدبةذلريغبهجورخهببشتيئاثلاو

تحرخوأةفطنتلخدتساولفهسفنناسنالاينمدارملاوينملاجورحخ:هلوق

.فنصلمامالكيفيتأيسامكلسفلااميلعبحيمللسفلادعبلجرلاةفطناهنم
هنإفهيلعلسغالهنأبلوقلاىلعو.خلا..هجورخسفنموقلاقو:هلوق

لقأالفاہبفئۇيماذإف«ىربكلايفاريثأتجراخلااذهنآلءوضولاهبلعبجي
بابلوايفیلاعتلاهمحرلیعاماخشلاكلذىلاراشأدقو«ىرغصلانم
.هعجارفءهوضولاضقاون

س۰



نملقتنااذِإةلأسملاهذهعورفنمو.لعهللاوهبلسغلابوجويف

نمجرغينألثم«ةذلريغبرخآتقويفجرحخممةذلبهيراجملصأ
هنأكلذو«دبعيالليقو«ةرابطلاديعيليقفربطتامدعبعماجملا
لاقةنإلالاحبلغنف«ضعبيفهبحصتملوهلقنضعبيفةذللاهتبحص

بجوأاذهلو.بحياللاقةذللامدعلاحبلغنمو«رهطلابوجوب

ملولستغانإو«لوبلانمءىربتسيتحلستغيالنأءاماعلاضعبهيلع
داعأةبانجلانمءيشهنمجرخنإو«ءادوسةفيلىلعقريلفلوبلاقرب
دقوهنمجرخامهمزلاإلسغلانألةالصلاةداعإهيلعبجيالولسفلا

.يعفاشلابهذموهةراپطلادعب:هلوق

.كلامدنعلاوقألادحأوهديالليقو:هلوق

لىقوەلسغهيزحمالهناِف.خلا..لوبلایرملولستغاناو:هلوف

.ملعأللاو.كلذدميءيشهفدربماذِإكلذريغهيف

اقلطملبيلنإلسفلاهيلعبجي:ةفيثحوبألاقو«لوبلاقربلو:هلوق
وهوةدوارملاعيضاذإايفليقبهلباقميكحوناويدلايفهملعدمّتعملاوهو

كلذدعبهسفنبرحيولستفيهنإففيفجتلادجوواهدجيلنإامأوافدجاو

۰ءافلاىلوألاجرخناو:هلوف

.نلوقلاحجرأيفكلذىلعكلامقفاووهيلعبحيالو:هلوق
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:مهضعبلاقو.ملعأهللاوناثلسغاذهولوألادبعتلابلسغلاهنعلاز

نمهعنمیتحهرکذرصعفهحورخنمفاخوهبلصنمءيشعطقنانِ

نمو«رصعلابهدرولوهبلصنمكلذعطقنانيحلسيهنإفجورخلا

.ملعأهاولسلاهيلعبجويلهسفنجورخلاربتعا

:لصف

دجوتهبو«ةيانجلاوهوعلطلاةحئاركةحئارهل"ظىلغيملا

يكحوناويدلايفدمتعملاوهودمحأبهذماذهلستفيهنإف:هلوق
.لىقبەلباقم

ةرثكوأجازملاداسفبدسفيدقوالدعمناكاذإاذه.خلا..ظىلغ:هلوق
اطسغامدنوکدقو‹محللاءءاکرمحأو«ًاقىقروارنمأهوكاج

هتافدیدصوأمدوُأحبقهيفمالتحابلحرلاملتحااذإو:ناويدلايفلاق

ناكنإو«ركذلاراسكناوقافدنإلامالتحإلاةمالعوكلذقزلهمزاب

قفدناهنأالإيلانمءيشهبفسيلديدصوأحبقوأفاصمدكلذنمءاجام
دعبفنصملامالكيفيتأبيسو«ةبانجلللستفيهنإفركذلاهبرسكناوهركذنم
.كانهىلإلوصولالبقهتبتكنكل

برقنعىنهنألكلذبيمم«دعبلا:ةغللايفةبانجلاو.ةبانجلاوهو:هلوق

لاق۽بلحلاجروبشلحنالجرولجرلاقيو«برقلاعضاوم

.ىنجألاوهوهنمواورمطافمتلكنإول:لاعت

٩:ةدئالا)۱(
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هتمجرخييذلاوهيذملاو.ينلافذقيوبيضقلابرطضيوةوهشلا

دقو.هلةحئارالقاصبلالثمًاقيقرجرخيو«هدعبوراشتنالالبق

الإنوكيالو؟المأموصلامدبنيولسغلاهنمبحيلهءارلعلافلتخا

قيرطنميوراملاستغالاهنمبحيالهنأىلعليلدلاوءةوشلاعم

لَمهللالوسرلأسينأدوسألانبدادقملارمأهنأبلاطيبأنبيلع

لوسردادقملالأسف؟هيلعاذاميذلاهنمجرخفهلهأنمائدلجرنع

ًاضوتيمثءامبهركذحضنيلفكلذكدحأدجواذإ):لاقفدعهللا

نوللاضيبأوهو«هدعبولوبلالبقنوكييدولاو'(ةالصلاءوضو

.تادابعهيفهيلعنإفيناعملاهذهنيبقرفلافرعينألجرلامزايو
ءعلطلاةحئاركةحئارلاوءركذلاراسكناو«قافدنإلالاةمالعو

ركذلاهبرسکناوءمدوأ‹ديدصوأحيفهرکذنمقفدنانف

تلعفاذإةأرملاو.كلذةمالعدوجووةذللادوجولةبانجلللستخيهنإف

نہیلع:رخآلوقو«لسغسيلنهنإفءامابنقفدناىتحةرملاب
ةأرملاو.كلذمدقتدقوتملتحااذإةأرملايفميفالتخالصأىلعلسفلا

لسفلابجوتلزنأوتملتحااذإايقدمتعملانكلتملتحااذإ:هلوف

.هيلعقفتم(١)
Ai



اہنإفكلذدعبةفطنلااهنمتعجرمث«امجوزعامجنمتلستغااذِإ

سيلاهجرفيفةقطنلاتلخدأاذإكلذكوءلسفلاةداعإايلعسيل

يدنعاذهولسفلاهببحبهلكلمللاو.لعأهللاوةبانجلالسغاهيلع

مدحأظقيتسااذإ):مالسلاهيلعهلوقك«ءاريتسالاوطابتحالالع

:نورخآلاقو«دراوبلاضيرمالإ:نورخآلاقو٠كيدحلا(هموننم

لثم«ةبانجهنأىلعلديامهنراقنإالإليلاللبنملسفلابال

ببسايؤرلانألءايؤرلاهتنراقوأةفطنلاةحئارهيفتدجونإةحئارلا

مونلاكللبلانكيمولو«لسخلاابنممزلكلذلو«ًابلاغليللايفةبانجلل

ثدحالوموننوكيابروًابلاغثدحللألءوضولاهنممزاييذلا

ليللاللب):لاقهللاهحربيصخدمحميأنعرثألايفو٠ملعأهللاو

سيلليقو٠(ةبانجلللسغلاهيلعنإفهركذىلعلجرلاهدجواذإهلك
ءللبلاوايؤرلاوأللبلاو«ةبانجاةحئارنانثاعمتجيىتحلسغهيلع

نمهبوثنمهيلييذلافرطلايفيأيففطننمدجوامكلذكو

ءناويدلايفهلاقاكءاجنتسالااهيلعنكللسفلاةداعإهيلعسيل:هلوق
لاقيدقو«تجنتساتجرخامسايفىلعلاقبفةيناثلايفكلذركذيلو
۱.هررح«ةفطنلاةساجنلهذهيفاقلطميجنتست

اذالاقىدقوكلذبتناولوهرهاظخلاتلخدأاذإكلذكو:هلوق
8.لازتإلاةنظللسفلابحيتّذتلا
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لستغیهنإفهرکذيلعوأهذخفيفهدجوامكلذكو«لستغيهنإف«لخاد

يدنعهلکاذهو٠ةبانجلالسعكلذيفهيلعسيلهنإفهنمكلذنوكي
ةعيرشلاماكحألجنألءلسغلاهنمبجيبلاغلانظلانأىلعينبم
ةروكذملاءايشألاهذهنمبجيكلذلو.ملعأهللاونونظلانابلغىلعةينبم

.ناعتسملاهللاولسغلا

:ةلأسم

موقف:لاوقأةثالثيلعدجسملابنجلالوخديفءاماعلافلتخإ
رباعلالإكلذاوعنمموقوكلذنعةعينلايبنلقالطإبكلذاوعنم

مآينمهبوثيفهدجوءيشيفكشنمفهيلعوخلادجوامكلذكو:هلوق
خيشلايفو«هررح؟اهمانةمونرخآنمةالصلاديعيوًابوجولسقفيلهيذم
.لسفلابوجوهنمذخؤيامهللاهحرليعامسإ

.هريغهيفمانياليذلاهشارفيفيأ«هرزحيف:هلوق

نمكلذنوكينألمتحملبهنمكلذنوكينأنكيالثىحوأ:هلو

.هتحئاروهنوليفيمدآلا"ينمهبشيشافخلانلنألولبق«هربغ

هيأاموفاوطلاوةالصلانمرغصألاثدحلاعناومةبانجلاعنغ:ةدْئاف
حجرأىلعةءارقلاوهلثدحلا"سمزاوجيانلقنإفحصلما"رسماهعنمديرتوكلذ

.دحسملالوخدوذولااهوحنوةيآلاممضعبىنثتساونيلوقلا
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باحصافالتخابيسو..عيمجلاكلذاوحابأموقو«يقمالهيف

اوبرَقَتالاونمآنيذلااأايد::لاعتهلوقدرتنيريخألانيلوقلانيذه

كانهنويىتحزاجمةبآلايفنوكيينأنيب"'ۍراکسمنوةالصلا

ةبالايف:لاقنف.نوكيالنأنيبو«ةالصلاعضوموهو۽فوذحم

نعيبنلانملبيسرباعىنثتساةالصلاعضاوماوبرقتالءانعمفوذحم

ابتقيقحىلعيهوفوذحمةيآلايفسيل:لاقنمو«ةالصلاعضومبرق

نأىأرنمف«بنجوهوءاملامدعيذلارفاسملاوهلييسلارباعلالعج

نكيملكلذربلنموءدجسملايفبنجللرورملازاجأًافوذحمةبآلايف
.لصعأهللاودجسملايفةماقإلابنجلاعنمىلعليلدةيآلايفهدنع

كلذعنمىلإروهجلابهذف«بنجللنآرقلاةءارقيفًاضيأاوفلتخاو
الإنآرقلاةءارقنمعنتيلفيهلالوسرناك):لاقلعثيدح

يلعثيدحنإ:اولاقكلذةحابإىلإنورحخآبهذو.'"(ًابنجناكاذإ
ةءارقلاكرتنأدحأمعينيأنمويوارلانمنطهنألءئيشبجويال

.اتىمالواحسجيالنمؤللانابنيلدتسمخلاكلذاوحابأموقو.هلوق

۰هرکذمدقت(۲)
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:اولاق.مالسلاهلعكلذبهربخأنإالإ؟ةبانجلاعضوملناك
اولعجهوقو«ققحتنعهلاقامونظوموتنعاذهلاقلعنکيم
ًبابحتساةءارقلاضئاحللاوزاجأونيباوقرفموقوءبنجلالثمضئاحلا
يهذإءلسغللعيضملابنجلانمرذعأيدنعيهو«امماقملوطل
لعهللاوةروذعميبفتلسقغاولوةرامطلاىلإلصتال



ضيايفباب

4كنولاسبو:لاتوكرابتهلوقبابلااذهيفلصألاو

اضيحنوكيالو«راجفتإلاةقللايفضيحلاو'""«ىذأوهلقضحملا

ءضوعلاىلعاهملَعبحستاإاولاقكلذلوءحرفلانمضئافلامدلاالإ

نأامرهنأل«دوعقلاومابقلانيبيهوىرسيلااهديبحسانوكيو

رنأدوعقلاوامايقلاهعنميفليلقوهوًاضئافمدلانوكي

محمدلانوكيالو:ثلايفولعأهللاو مېنمو«رطقيىتحاصبح

اضيحنوكتالةقلعلاو.ًاريثكوأناکًاليلقضيفيىتح:لوقي

ضیحلايفباب
قلعتياموةضاحتسالاو«هتدموضحلاهيفركذبابلااذهضمحلا:هلوق

لاقيو‹لاساذِإيداولاضاح:لاقي«نالسلاليقوراجفنإلاهلوقو«كلذي

نمليقو«مدلاكءيشاهنمليسيةرجشيهوةرمسلاتضاحنمذوخأمهنإ
ضوجلانأبدروهيفءاملاعامتجالضوحلايمسهلمو«مدلاعامتجالعاتجإلا

ضئاحيہفاضٍيحواضيحضىحتةأرلاتضاح:لاقيو«يثاباذهو7يواو

«رهاطوضاحتلقةرمتسماةلاحلاتدرأنإ:ةغللاةُعَأضعبلاقو«ةضئاحو

— 1۷۸



عطقيماذإ(عباتتو«تاعباتتموأاعمتناك«ةرفصاعمتناكنإالإ
عطقيماذإاعباتت:لوقينممهنمو«امبورغوأسمشلاعولطابني
اتناكنإالإاصبحنانوكيال:لوقينممهنمو«ةالصلانيبام
ابنمرطقاذإامأوءاصيحنوكتالفتعباتتاذإتاقلعلاامأو.ًاعم

يفناکنمذحخأتامفرخلنم(مبنملوألارديلوًاعمربطلاومدلا
مهنەو«رخالابنمراديذلاذخأتامنِإ:لوقينممهنمو«طسولا
رخآلانمامبنملوألااشنيبت.اذإف«يشبكلذيفلغتشتال:لوفينم

.رخآلابذخأتلف

:ءامدلاعاونايفةلأسم

جواخلاوهو«ضيحمد:ةثالثمحرلانمةجراخلاءامدلا

ةناعإهبسلهو«ةقلاطوةرزهاطوةضئاحتلفةرضاحلاةلاجلاتدرأنإو

يفريقأوهتسبالمتفو4اهدعملاللةبوقعةرجشلالكألمداوس

رجلالیئارسإينبانهبنحتمانملواليقو«مهضەهلاقااهئاوق
:لاقفمصعباہمظنءاممأهلو6نېنمةأرمااترحف

رابكإشمطضاحمضعضخايتوءاممأضال

راصعإءرقسافنبيسارضسرضكحشىذأممكارف“كارع”سمط

¢پنرالاو«تايمدآلا:ةعبرأناوبحلانميذلاو:ظفاحلالاق
.ةبلكلاوسرفلاديزءشافلاو«عبضلاو

۷۹ -



سافنمدو«ضرملاةهجيلعجراخلاوهوةضاحتسامدو«ةحصلاةهجيلع
زوجينمةأرملانمربظمدلكفضيحلامدامأ.دولاعمجراخلاوهو
الوابتثدحلعلربظاإهنألعيیتحضيحوهفابلثمضيحتنأ
ىمقأغلبتوأةقآابنأملعيلام«ةمالسلاكباطموكحمًادبأيبف

ةطاحتسالاكحاهيلعكيرتنيحف«عطقنيلمثضيحلاتقو
٠نْصحَتسِينأنهعبطيلونْضحينأىلعءاسنلارطفىلاعتهللانأل

:مالسلاهيلعهلوقلهريغنمزيمتممدو.ةلعنهبثدحتنأالإ

«ةالصلانعيكسمأفكلذناكاذإف«فرعينتتنيخثدوسأضمحلامد)

:هتلأسيتلاةضاحتسالامديفلاقويلصويلستغافرخآلاناكاذإو

:ءامدلاعاونأيفةلأسم

ضعينعبللاهجربليعامسإخيشلاءدحخلاضيحلامدامأ:هلوق
نعرصقتةياهنىلإ«نسلايفامفوفنموةعفابلاةأرملانمجراخلامدلاهنأيءاملعلا
ءضرمالوةدالوريغنمةعاسىلإاهنودايفامريرشعةسخةدميفةسيلانس
ننستسوأسمتنیکكلذنعاېسرصفنمعًازارتحاةعفاملاركذف

دبعحيلايقابو«نيناملاونيمبسلاتنبكلذكو«ضيحبسيلوضرمكلذذإ

.ةضاحتسإلاوسافنلانعاززارتحا

- ۸



ىلعبجاولاف.لعأهللاو''(ةضيحلابسيلسجنقرعمدكلذنال)
‹تافلتخمتادابعنہفالعنل«ءامدلاهذهنيبقرفلاةفرعمةأرملا

ضيحلانامزيفامنعتہءاشأةضاحتسالانامزيفةرومأمانأل

عولببامإ:نيهجوبنوكيةضاحتسالامدومدتيبقرفلاو

مدلانأبجوتةلعثودحامإو«مدلاماودعمضيحلاتاقوأىصقأ

‹نامزلااهدحأ:هوجوبكردتةلعلاثودحهفرعمو»ةضاحتسامد

يفهتأرمدلکوهفنامرلاام۰ةنباعملاثلاثلاولاحلالاوزيناثلاو

:ىلاعتهلوقلةأرمالغولبلاتامالعدحأضيحلانلةيلوفطلانامزلاح

:لاعتهلوقلسايإلادعبهتأرمدلك:يناثلاو«نجي

الثنتدوفترانإ>نمضِحَملانمسنييثاللاو»

نوسم:لىفو.هنسںوتسةأرملاسألايفو.رش

لوللماحيهوهتأرمدلك:كثلاثلاوسافنللعَننبتسلادعب

اذِإو:ئالايفو.'٠(لمحعماصبحلعجيلهللاناكام):يلعهللالوسر

ةرثكللدازاذإضيحلاعلكغولبلاىلإاهبمادفمدلاةلفطلاتأر

.يراخبلاهاور(١)
::قالطلا

؛:قالطلا(۳)

,دوادوباهاور(٤)
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قرفىلاعتوكرابتهنألو«ضياطعتلفصقتناول:ليقو«ةطلغلاوأ

قلطينأدارأاذإلجرلانأكلذنم«لماحلاوضئاحلاماكحأني

ءضئاحيهوةنسللامقلطيالوءلحلاعماقلطةنسلللماماهتأرما
يضتفيةنسللقلطمرهاطوألماحيهوهتأرماقلطنمنأمهعاجإف

مايالايفمدلالماحلاتأراذإ:انباحصأضعبلاقو«رهاطلاكحيفاهن
ضعبيفركذو«ًاضئاحنوكتوةالصلاعدتابيفضيحلاابيئأيناكيا
اذإكلذو«مدءارتيذلامدلانوکةرملاماحلانأبتكلا

لبحنوټنأنكمأكلذبو«ًاريغصنينجاوةرفاوةأرملاةوقتناك

نوكبةرمو«ءابطألارئاسو(سونىلاج)و(ارفلا)هاكحاملعلبحلع

يفابفعضوامضرملعباتهضرمونينجلافعضللماحلاهارتيذلامسل

:عبارلا.لعأهللاوةلعرثكألايفوهونضرموةلعمدنوكييو«رثكألا

ماينممايةرشعنودايفهارتمدلکوهوءاہتالصنامزيفهارتمدلک

كلذنايبيتايسو«مايأةرشعنملقأنوكتالاهتالصمايأنألاهتالص

ءفوخلالاحيفهارتيذلامدلاوهولاحلالاوزاأو.هللاءاشنإ

ءعاجلابوأ«ةبثولاوأةزفقلابوأ«ةبادبوكربوأ«ليقثلامحلاعموأ
نافءةنكمبةلعاهنأللاحلالاوزءامدلااذهيفربتعيامنإفلوألاريغ

ءبیسمدوهوضيحمدبسيلهنأكلذلدلاحلالاوزعممدلالاز

س۲



كلذ‹بسبسيلهنأوضبحمدهنأكلذلدلاحلالاوزدعبمادناو

يذلامدلاكلذكو«هئىجمًاببسنوكينأنكيامعافترادعبهماودل
هارتيذلامدلاوأ‹ضاضتقالابهارتيذلامدلاوءءاودلالکهارت

ابنإفمايأةثالثاهباوماداذإًاضيأءامدةئالثو:رثألايفو«ةدقعلالحب

لحولوألاامجوزسيسەوءاودلالكأبهارتمد:ضبحللىطعت

بستحتالوتدسفأامةيدمرغتلفتلعفنإفءكلذاطلحيالو«ةدقعلا

ءامدلاهذهيفاوعارمهنكلو«اهبسحتليقوءابضيحنممايألاةثالثلاكلت

ءضبحمدتناكواهبتدتعامايأثالثدعباومادنإفءمايأةثالثةثالثلا

نملقأنوكييالضيحلانألةضاحتسامدنكمايأةثالثلبقاولازنإو

مايالاةثالثلالوأنمضئاحلاماكحأباميلعاوكيمامنإو«مهدنعمايأةثالث

موصلاوةالصلاوهوهبوجوبتنقيتامكرتنالوءةضراعلاةبسشلالجأنم

‹رهاظلاوهوكلذببسبنوكينأنكمبهنأل«ضمحمدهنأنفيممدب

مهلعلو«شضئاحلاماكحأباهيلعاومكحمايأةثالثنمرثكأاهيلعاومادنإو
نمرثكأمودتالءامدلاكلتنأيلعةداعلاوةبرجتلاباذهيفاولدتسا
مايأةثالثىلعابنعمدلاعطقنانإتيأرأ:لئاقلاقنإف«مايأةئالث

.دورملابهمفةأرملاحتفتفقلفنيضمحلابابنأكلذوةدقمعلالحم:هلوق

٠.يفيهادعكلذلف«دنتساىنعمهنمضاولدتسا:هلوف

۸۳



يفاوفلتخامهنألءال:هللبق؟امضيحمايأئاللاكلتنوكأ
ثالثنمرثكأمدلااهيلعمادنإضيحلايفابتقونممهبسحتلهمايألا

يدنعوهو«بسحتال.:نورخآلاقوءاببسحت:مهضعبلاق؟مايأ

نوكييلامدلاو:رئألايفو..لأهللاومبيفكوكشمهنألرظنأ

رجحىلعوأ«اهبقعىلعوأ«اهذحخفىلعهتدجومد:ءامدةعستةببشاف

دعبهتأرمدوأ«امجسمرجحىلعوأ«هنمتماقناكميفوأ«اصبق

ةالصلاتكرتنإف..مدلاىلإتلآيتلاةرفصلاوأ«اهسايإدعبوأ«اهلج

مدېنيالنأااوصخردقنكلناةلهاجهوجولاهذهبناضمريفتلكأوأ

نمتكرتامدعتاهنكلو«ةببشكلذنألامنورفكيالوابموص

و.ملعأهللاوناضمريفتلكأامموصديعتومايألاكلتيفاهتالص

فنيبءيثلاىلإايلعلكشأاذإضيحلامدبرجتوةأرملارظانت

 ةماحلامدوأةلوألا|ةقزخلاوأءيرصملاناوجرألالثم

اهاندجوفءامدلاانددعفامتيأريلاةخسنلايفاذكمهةعست:هلوق
مدلاوهلوقىلعًافطعتل7يتلاةرفصلاوأهلوقنوكيوةعبسةخسنلاباوص

.اهبلايلنوکينل

ناتاامويدشلاسأر:ماحصلارصتيفةامدوأ:هلوق
.ملحايممجوميظعلادااضنأةملحلاو
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كرتتانإفءامدلاهذهلثمةأرملاتأراذإفءةحببذلانملوألامدلاوأ

لخاديفكلذتأرنإنيتالصلكللستغتوضبحللىطعتوةالصلا

امنإفلمولانولفلاخيامتأراذإ:مهضعبلاقورهطلايفاهتقو
هبیطعتاملك:مېضعبلاقو«لستغتالوةالصلاعدتوضبحللىطعت

لهايفءابقفلافلتخادقفةردكلاوةرفصلاامأو.هبلستغتضصحلل

اهريغيفالضيحلامايأيفضيحامه:موقلاقف؟المأضيحامه

امقبسالكلاامنإ«ةردكلاوةرفصللكحال:نورخألاقو

كحامېکحفربطامېقبسناو«شيلاكحامهکحفضيحنإ
يفوضيحلامايأيفضيحةردكلاوةرفصلانإ:نورخآلاقو«رهطلا
نإ:نورخآلاقو«هرتلوأمدلاعمكلذتأرضيحلامايأريغ

.رارفصاهولعيديدّصلاةأرملاهارتيذلاءالايأ«ةرفصلاامأو:هلوف

ةكرحًاردكوةرادكلادلاثلثمةردك«سوماقلايفةرد:هلوق

ردكوهو<افصردکتوًارادكاردكأونبمضبِةرودكوًارودكو
ءاردكهلعجًاريدكتهردکوريدكوء”ذخفوذخفك'ردكوردك,و
نمةكرحمهردكولكلاردكناونيملاوءالايفةرودكلاونوللايفةردكلاو
.خلإقيقرلاباحسلاو«هوحنوبلحطنمهالعاموأهنيطضوحلا

مساقنباهىلإبهذامقفاوبةردكلاوةرفصلانإ:نورخآلاقو:هلوف

سنانبكلامبحاص
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اهريغيفالوضحلامايأيفالاطيحنانوكتتالةردكللاوةرفصلا

رهاظةفلاخمفالتخالااذهلصأو.هعاطقنادعبالومدلارثأبالو

ةيراصنألاةيطعمأنعيورهنأكلذو«ةشئاعثيدحلةيطعمأثيدح

٠(ينلانامزيفًاضبحةردكللاالوةرفصلادعتالانك):كلاق

یتیتحامتضبحنمةأرملارهطتال):تلاقانأةشئاعنعيورو

ةردكلاوةرفضلالعجةشئاعثيدحىلإبهذنف.'"(ءاضيبلاةصقلا

ءمدالبوأمدلاعم«اهريغيفوأضيحلامايأيفترهظءاوساصيح

ثبدحرهاظىلإبهذنمو‹فلتخيالهسفنيفدحاولاءيثلاكحنأل

اهريغيفالوضيحمايأيفالًائيشةردكللاوةرفصلاريمةيطعم

ضمحلامد):مالسلاهيلعيتلالوقلهعاطقنادعبالومدلارثأبالو

تايوطرلارئاسنمةردكلاوةرفصلالعجو'"'(فرعينيخُثدوسأ

هبلاقوًاضىحنانوكتالةردكلاوةرفصلانإ:نورخآلاقو:هلوق

.ةيكلاملاضعب

رہظبذشىحفدمبدوادوباداز«ةنطعمآثىدحرهاظىلإ:هلوف
.تلاجلا

.يراخبلااور(١)
.دوادوباهاور(۲)

.هركذمدقت
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ةشئاعثيدحنإ:لاقنيثيدحلانيبعخلاىأرنموءمحرلااهبخرييل

ثيدحوأءضيحلامايأريغيفةيطعمأثيدحو«ضيحلامايأيفوه

لوقلااذهو«مدلاعاطقنادعبةيطعمأثيدحو«مدلارثأيفوهةشئاع

ءالقبسامحكحةردكلاوةرفصلانوكتنأحصأيدنع

ىلعنقيقتملامعاجإلابرهاطًادبأامنألةّقلعلاوةيرثلاكلذكو

ةرفصاهضبحمدبلصتاوتضاحاذاف«ًاصلاخًامدیرتوأضئاحانآ

.ملعأهللاوضيحبسيلهنأملعتامزواجتملامنيبلاءاقنل

:ةلأسم

كرتتلفةرفصابتعبتامثةقلعةأرملاىلإتقبساذإو:رثألايفو

يتلالاوقألانملوألالوقلابحاصعمجاذهخلإثيدحنإلاق:هلوق

.للاهجرفنصلملااهركذ

.يناثلالوقلابحاصعمجاذهةشئاعثيدحوأ:هلوف

دیدشتبوهواهرهطبقعمدلاةلاسغيه:لىقءةيرثلاكلذكو:هلوق

ءاثلا

و

يراخبللهحرشيفنيتلانباىكحو«ةتحتلاةانثملاديدشتوءارلارسك
ةيرثلا:طوسبملايفلدعملانبالاقوءةرفصلانودربغتملاءاملاةّبرثلايدوادلانع

همالکرعشأدقو«ةلماكةضيحنوكيامضيحلانماهبمتيالمدلانمةعفدلا

عقيامةضيحلاوةضيحتسيلوضيحةعفدلاف«ةضبحلاوضيحلانيبقرفلاب
.يجارجرلاهلاقءارهتسإلاوةدعلايفدادتعالااهب
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تفساذإكلذكو«ضيحوهفةرفصلاعمةقلعلاكلذكو«ةالصلا

ءاملاوهفربطلاةمالعامأوللاباإضحريقةرفصلا

ابتضيحنمةأرملاربطتال»:ارنعهلليضرةشئاعلوقلضيسألا

بهذوءصجلانمةعطقءاضبلاةصقلاو.‹ءاضببلاةصقلاىرتىتح

:ناعونرهطلاةمالع:موقلاقوءقرولانمةعطقهنأىلإانباحصأضعب

دنعربطلايفدعقألاوهضيبألاءاملالوزتف.فوفجلاوءضيبألاءال

اهتداعيتلاو«ةداعبكلذسيلوأةأرمالةداعكلذناكهلامهمرانباحصأ

هباشتاذإاهربطهيلإرظانتيذلاو:رثألايفو«اهربطوهففوغجلا

ةصقلاتأرمثفوفجلاامتداعتناكولف.خلافوفجلاامتداعيتلاو:هلوق

ىضتقماذكه«رظتنتامنإفسكملافالخب«راظتنااهيلعسيلولستفتاپنإف
انباحصأضعبلوقىلعالإراظتنإلاركذيللاهحرنكل«ةدعاقلا
ةصقلااهتداعيتلانأاهرهطوهفوفجلااهتداعنميقلاوهلوقنمذخؤۇينكلو

نإفدعيامفهلولمأتنکلو‹رظتنتلباهرہطنوكبالفوفجلاتأرمث

ةكحلاامضعبلاىلعرصتقاثمحانباحصأضعبفضيبألاءاملااهتداعيتلاتفج

همكحسستلاهلوقيهوىلوألاةلأسملانأكلذيفةمكحلالعلو؟كلذف

ضعىفاپتقوماقمتدعيهتأرامامأو«اهتقولخاديفهتأراذِإهقبسامكح

لقنپهررح«ةعاسىلإةعاسنمرظتنت:ضعبلاقو«رمطت:لاقانباحصأ

.حيحص
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ءتارمعبسهششفنتوهذخأتضيبلاشابكلايصاونفوصاهيلع

نماهراوسنماهعارذيلتيتلاةهجلاو«مئاصلاقيرورهرهايفهلسغتو

قيرطلاىصحو‹يرهشلامهردلاواهعارذنعنئابلاليقوءةضفلا

الوءشيتفتلارهطبةأرملالصتالو:رثألايفو«مادقألاهتلكأيذلا

نإوةنجلاةحئارحيرتالكلذلعفتيتلانإليقو«شيتفتلامدبعدت

«ةعفشعطاقالو«لهاجاهربالو«ماعةئامسخةريسمنمدجوملاهحر

شيتفتلااهتداعناكاذإو,لعأهللاو«ةيصاعةأرماالو«قبآدبعالو

امتداعيلاتفجنإف«اطاوصخردقفهبالإضيحلاالورهطلادجتالو
اهاتأنإفةعاسىلإةعاسنمرظتنت:لوقيانباحصأضعبفضيبألاءامل

وهدعقألاةنيدملالهأدنعوءتلوتلستغاالإوضيبألاءال

رصنبابنمنطقلاوفوصلاشفن:حاحصلارصتخميفهشفنتو:هلوق

نمعارالباليلتعريألبإلاوتشفنواشيفنت[ضيأهشفنو«شوفنم

.نيتحتفياشفنمضلابشفنتتشفنو«سلجباب

امةعاسىلإةعاسنمهلوقبدارالمل«ةعاسىلإةعاسنم:هلوف

صيصخترهظي«يقأياماهلثمىلإةعاسلاكلتنماهانعمنأنمينأب
يتلاةحفصلايفشماجلايفهتركذامعبمجعقديذئنيحو«ركذابضعبلا

.حيحصلقنبهررحءباوصلابملعألاواذهلبق

کلادبعبهذمیلاعتهللاهمرفنصأاهاورامةنيدملالهأدنعو:هلوق
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عاطقناوهو.'«نرهطيىتحنهويرقتالو»:ىلاعتهللالوقلفوفمجلا

ءكلذيتلارهطمدتعضيبألاءاملاوءريسفتلالهأضعبدنعمدلا

؟لستغتفيكاهتضصيحنملستغتنأتدارأةأرمانعو:رثألايفو

طشمث‹اهدسجنمسجنلاعزتمث«يجنتستمثاهيديلست:لاق

«اهدسجرئاسىلعءالابصتمث«هيقنتىتحًاعيمجءالاولفطلاباهسأر

عقييذلارعشللابوشرفتالراجءاميفلستغتنأتدارأنإ:لاقو

يراجلاءاملاريغيفلستنتنأتدارأنإامأوءسابالواهسأرنم

ءدحأهاريالثيحهعفرتو«هلسغتمث«هعمجتمث«رعشللامبوثشرفت
.اخسومناكاذإًاصوصخولفطلاباہسأرلسغيفبابحتسامدنعاذهو

فوفجلاوأغلبأءاضببلاةصقلاىلإاهنوكيفو:ةفرعنبالاقكلامباحصأنم
راظتنا«يضاقلاعميدوادلاومکادبعنياومساقلانبالءاوساهثلاث
.تقولاىتضيملامرخآلاتتأرنإةداتعمىوفألا

وهو:خبشلالاقفوفحيرهطلاوليلةرابعوةنيدملالهأدنعو:هلوق
ءاكضمحلارخآيتأيضابب:حراشلالاقةصقوأمدنمًافاجفسركلاجورخ
لاقو.ينلاك:لىقوءضيبألاطىلاك:لىقوءنيجملاك:ليقو«ريجلايهوةصقلا
نبادنعةصقلاةداتعمامتداتمافوفجلانمغلبأيهولوبلاك:مساقلانبا
راتخلاتقولارخآلفوفجلاامقساذإاهرظتنتفمماقلا

.٢۲۲:ةرقلا(١)

۹



ءامدلاهلهلاقتنافرعمقباب

شضيحلاىلارهطلاوأرهطلاىلاضيحلالاقتناو«شعبىلااهضعب

مايو‹ةداتعملاءامدلاماياةفرعمىلغىنبترثكلايفكلذةفرعمو

6سافنلامدو6ضحلامدوهوءامدلاهدهلئاسمنألع۰رابطألا

6تاقوألاةْلاسم:اهادحإ:لئاسەسمخىلعرودت6ةضاحتسالامدو

:عبارلاو6راظتنالالاسم:ثلاثلاوءاثىلاولوصألاةلأسم:يناثلاو

هذهيفءاسنلاوءلوزنلاوعولطلاةلأسم:سماخلاوباستنإلاةلأس
راظتنالاةلأسموتاقوألاةلأسمفéةداتعمو‹هندتسم:نيہجوىلعلئاسملا

باستنالاةلأسەوءانىلاةلأسمو6ةداتعملاوهئدتملا:اہناکرتشت

شعبىلااپضعبءامدلاهذهلاقتناةفرعميفباب

نإفاهبلعاضيأبتكويتأيسامكةبيرقلاىلإيأباستتالاةلأسمو:هلوف
همحرلرعاممإخيشلالعجعمةئدتبملابةصاخباستنإلاةلأسملعجفيكتلق
رهطلاىلإةيسنلاباهملإرظنهللاهحرفنصملاذإةافانمال:تلقةكرتشماهللا

راظتنإلاةلأسميفةلأسملاهذحيرصتلايتأيسوفوفجلاىلإةبسنلاب

قلطأفنصلملاذإةافانمالتلق:هصنامةلوقلاهذهىلعاضيأبتكو«عجار

ىلإةبسنلابةداتعماملعجليعامسإخشلاو«رپطلاىلإةيسنلابةئدتبماهيلع

س۱۹۱



أسمامأ«ةصاخةداتعماللوزتلاوعولطلاةأسمو«ةئدتبملاامدرفت
ماياةرشعمهرثكاوماثالثانباحصأرثكأدنعمحلالقأنافتاقوألا

ةالصلاكرتيفهلكحالومدنعضبحبتسيلمابألاةثالثلانودامو

ومادنعهلكحالةرشعلادعامكلذكو«ةدعلايفالوموصلاو

مايالاو.٠(كئارقأمايأةالصلايعد):مالسلاهيلعهلوقكلذيف

لوقتكنألءحلالقأنازوأنماهنألةرشعىلإةثالثنمالإًاببتتال
يناالو«مايأرشعدحألوقتالوةرشعلالإ«مايآةعبرأو«مايأهتران

مايأوءفيصلامايأ:مطوقباوضروعوكلذقوفا٠ىلإ«مايأرشع

رهشألاىلعانهاهعقتيهو«كتابحمايأو«ةيمأينبمايأوءفيرحلا

ءمايأةثالثضيحلالقأ):مالسلاهيلعينلاثيدحباوادتساو«نينسلاو

هللاهمحرليعامسإخشلاهلعفامرهاظلاو«باستنإلاةلأسميفيتأسو«
.ملعألاوباستتالاىلإةيسنلاطضأفصلاهركذامنكل

ىلعًازاجمقلطتدقوركذامعمالإةقيقحىلطتاليأاتتال:هلوق
.الإقالطإلايفلصألاوينعياضراعللالاوقألايفاككلذنمرثكأ
حووحلابتكنمعجاريمالكانهاهو¢كلذفالخىعةنيرفتماقفادإ

.هررح«ةقىقحلايفمالكلاوزاجميهذإةروكذمةضرامملادرتال

.هيلعقفتم(١)
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سناعەهنعهللايضرديزنبرباجهاور٠٠(ماياةرشعهرثكأو
ةرارثكأانباحصأنمةعامجدنعو«ملمينلانعكلامنبا

."'(رهطوةنعيحرهشلكيفلعجهللانإ):مالسلاهيلعهلوقلمويرشع

دقو"(ةعامجامهقوفافناتثإلا):مالسلاهيلعهلوقلنامويمهضعبدنع

.ةئدتمملايفكلامويمفاشلاهملعو«يأاموبرشع:هلوف

.هبلالدتسالاهجويتأس:دبعهلوقل:هلوف

اهدحأماسقأةثالثىلعةضاحتسااو:للاهمحرقاحسإويألاق:ةدْئاف

اضئاحنوكتو«هوبشعةسخخيلصتولبستفتنأاهممكحف«ةئدتنمةأرما

ءاموبرشعةسمخهرثكاانباحصأضعبلاقو«ضمحلارثكأكلذف«مايأةرمشع
دوسألامدلامايأةالصلاكرتتنااممكحفةئدتبمتناكاذإ«ممضەبلاقو

مثمالاكلذةفصايتأيتحامنعكلذعطقنااذإيلصتولستفتو«نيخثلا
يناثلاو«ىلوالاكاممكحفةزيممريغتناكنإوهذهىمستوًاضئاحنوكت
ةأرماثلاثلاوىرخأةداعىلإلقتنتمثامتداعىلعيفةمولمممايأاهلةأرمإ
مايآةثالثسلحتناامكحف«اهتيسنفةمولعمامايأتبسنفمولعمتقوافناك

نينثايلصتولستفتو«عيمجلالوق“الإبسحأالو«اندنعضمحلالفأكلذو

sb

۰دوادوباهاور(۱)

.هيلعقفتم(۲)

.هيلعقفتم(۳)
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تاولصسمخرادقمةليلوموي:نورخآلاقوءاريثكةغللايفاذهدوو

نامزيفموصلاوةالصلاكرتبةرومأماهنألاذهاولاقممنأنظأو

لقا:نورخآلاقو,ةالصلاكلذكومويموصلالقأوءضحلا

ةضيحلاتلبقأاذإ):مالسلاهيلعهلوقلذاشلوقوهوءةعاسضيحلا

ضعبيفركذوء'(يلصويلستغافتربدأاذإو«ةالصلااطيكرتاف

ةعبسضيحلايفءاسألاتاقوأىصقأنأةديبعيبأنعذاشلوقبتكللا

ًامويرشعةعبسنضحينهنأنوشجأملاءاسننعاوركذو«ًامويرشع

لک):لاقناسحيبأنعانلركذو«رثألايفو«نهيفةداعلايهو
امأو«ًاتقواكلذنوكيباللوأيفراظتنابتجرحةأرما

ىلإتبتناامافىرخأةرمضمحلاتأرفمايأةرشعتقواهناكاذإ

هلعجنمامأو«مايأةرشعهرثكأضبحلالعجنملوقىلعاذهموينيرمشعو
ناضمريفاہنماذهناکنإفاموبنيرشعوةعبسيلصتولستفتفامويرشعةسمخ
هلعدمتعملانكل«ملعألاوفالتخإلابسحىلعرثكأمامصتلدبأ
.هللاهمرليعامسإخيشلاهركذاكللاهمرخمشلاهركذام

نسحلايبأخبشلامالكىلعفرفلارظناوىرخأةرمضمحلاتأرفهلوق
راظتنالابىلوألاةرملايفتقولاافررقتيالتناكثيحاهريغوىلوالاةرملانب
ةنيرقلاتيوقلوألاةرملايفتقولااهلررقتاملاقينأالإةيناثلايفافررقتيو

.هيلعقفتم(٠)
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رهطلاتأرفنيمويترظتنافرهطلارتلومدلااہمماددقومابأةرشع

اہبمادفةثالثىلإنيترمكلذاهدواعكلذدعبمث«ًامويرشعينثإيلع
ابتقووًاتقوكلذانوكيىنعملااذهىلعءًامويرشعىلعرهطلا

يفتقواسيلوةأرلاتستاذإو:رثألايفو.ًامويرشعيفثإ
ىداقفرهطلارتملوًاموينيعبرأتأىتحسافنلااهبمادف«ضيحلا
نإوءضيحلاىطعتمثراظتنإلادعبمايأةرشعيلصتاهنإف«مدلااب

تلصوتلستغاةرشعىلإمايأةثالثتدرايفكلذدعبربطلاتأر

.همايأتدازضمحوهامناسافنلاامأو‹ىضمحللاهتقوكلذنوكيو

.هررحةئدتمملايفهفالخبضبحةدايزلاكلتنأىلع

اهلمشبهذهنأاهلىقالةيسانملالعلتلق«اميرشعیئئااہتقوو:هلوق

كلذالنوكيالامضبحلوأيفراظتنابتجرخةأرمإلك:نسحلايبألوق
قبسامحنعافجرشف«فتصلهرکذقبسامحکاہکحسیلواتقو
امفراظتنإلاانلمحنإنكلوراظتنإلادعبلوألاةرملايفتقولااملررقتاهنإف

وهو«كلذريغلمتحيو«رهظاذكلمشيلضيحلانمرهطلاراظتناىلعمدقت

.هررحاتقوةروكذانيعبرألاذختتالسافنللةسنلابكلذنوكينأ

يهفتعضواإةأرملاةدالوسافنلاو¢حاحصلارصتخيفسافنلاامأو:هلوق

ءارشعو.ءاسفنريغلاعفىلععمجءالمفمالكلايفسيلوسافنةوسنوءاسفن

ةأرتسفندقوناواسفنناتأرمإواوارىشعوتاواسفنىلعًاضيأعمجيو

يفوسونمدولوأاوهلعافمسيملامىلعامالغةأرلاتسفنواسافنرسكلا
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حيحصلاوهوملعلالهأرثكألاقسافنلادحىمقأيفاوفلتخاو

اهنأماسمأثيدحلىلدلاو‹كلذلبقربطلاىرتنأالإًاموينوعبرأ

اموتيعبرأعهللالوسردبعيلعسافنلايفدعقتانك):كلاق

سانلاقو«ًاموينوتس:نورخآلاقولبقربطلاىرننأالإ

ءموينيعستغلبينمهفرتلاوسلالهأنمءاسنلانم:علالهأنم

تاباوجيفركذوءبوعلانمتاتويفًافورعمكلذناكدقاولاقو

نملجرينربخأ):نايفسوبألاقنوفلخنبفسويبوقعييأ

صبرتهنأةديبعيبأنعرثألايفمدنعنأناسارخنمنيماسملا
:نايفسوبلاقلصتوربطتلفالإوعطقنانإفنيعسنلانيبواهنيام

‹رهشأةعستةأرملالمحنأليبقنماذهلاقامنإةديبعابأنأنظأو

عستكلذفمايأةرشعضيحلانمنوكيامدعبرشلكللعجف

.رانلاوةنجلانمامناكمبتكدقوالإةسوفنمسفننمامثيدحلا

هاورامىنعموحيحصلاىلعمايأةرشعفهلقأامأوسافنلادحىصقأيف:هلوق
دہعىلعءاسفنلاتناك:تلاقاحلاهححصوانموقنميذمرتلاودوادوُ

.موبنيمبرأامسافندعيدعقتلعللالوسر

.كلامبهذمهقفاوبًاموبنوٽس:.هلوق

,کالاهححصويذمرتلاودوادوبأاور(١)
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ءاهقفلانمريثكهيلإبهذةديبعوبأهيلإبهذامىلإو«تاضيح

نملوقىلعكلذوتاضيحتسرادقماهولعجنيتسلاباولاقنيذلاف

رشعةسخضيحلاىصقألعجنمو«مايأةرشعضيحلاىصقألاق

لغشامردقىلعنیعبربلاقنمكلذكو«تاضبحعبرأبهردقًاموي

امفةياغلايهرهشأةعستنألنبعسنلازواجًادحألعنالو«محرلاهب

بتكضعبيفركذو٠لعأ.ءاسنلايفلحلاثملةداعهللالعج

سافنلامايأوءرهطلامايأوءضيحلامايأيفتيقوتلانأفالخلاله

هيففالتخالارثككلذلوةداعلاوةيرجتلاالإهلدنتسمال

رهطلاةأرملارثألايفو.لعهللاوءاسنلالاوحأفالتخال

تاقوأةدعذخأتو«رهطلاتملولوضيحاتدقو«ضيحلانتىتح

ءسافنلايفكلذكو‹ًادحاوًاتقوالإيفذخأتالوربطلايف

.رهطلايفتاقوأةدعذخأتو:هلوف

تبثترهطلانأوموينوتسهرثكأومايأةرشعرهطلالقأانلقاذإ:ةدئاف
رهطالًاتقونوسمخوىدحإةأرمللنوكينأةدحاوةرمبةداعلاهيف
موديفرہطلایرتمثاضبحنوکنأحلصيةدماهبمودبفمدلاىرتنأبكلذو
رهطلاىرتمث«ضيحللةللاصةداهبمودبفمدلاىرتمث«مإيأةرشعاب
رهطلاىرتمث«ةحلاصلاةدملاابموديمدلاىرتمث«امويشعدحأاهبموديف
لمكينأىلإدحاولا.ةدابزبجيردتلاىلعاذكهو<مويرشعينثااهبمودبف

۹۷



كلذدعبعجرتالفةدحاوىلإتلستغااذافتءاشنہتيأىلإلستغتو

ذخأتىتحةالصالتقولذخأتالو:ًاضيأرثألايفو«ىرخألاىلإ

تقولاذخأتنممنمنالوقهيففسافنلاامأو٠ثقولا

مهنمو«كلذلبقضبحللتقوالنكيلولوسافنلاتقودعبةالصلل

٠ضيحللتقولاتذخأامدعبالإةالصللتقولاذأال:لوقنم

يدنعحيحصلاوهومايأةرشع:مهضعبلاقءسافنلالقأيفاوفلتخاو

لاقنهلاقوناعوبسأهلقألاقنم:لاقو«ةدحاوةضبحرادقم

.مهرثكأدنعكلذكضحلاسيلوًاسافننوكت:ةدحاولاةعفدلا

وهومهرثكأدنعضيحلارثكأرادقميلعمايأةرشعربطلالقأو

رثكأرادقمىلعًامويرشعةسخربطلالقأ:نورخآلاقو«حصألا

ولیالفرېطوضمحوهاإاولاقنأمېتجحو4مهضعبدنع

رهطلاوأ«رهطلانمرثكأضيحلانوكيوأ«ءاوسنوكينأ

ىلعتءاشامتقويالتلستغإرخآلارهطلاماتدعبتضاحتساولف«نوتسلا
ًامقدانهايتيثا«للاهجرفنصملامالكيفةلأسمابحيرصتلا

.هررع=ولماتةربحلل

معجرتنأاننأفنصملامالكيتأيس.خلا..دعيعجرتالف:هلوق جرخممام
.ىلاعتللاءاشنإهليصفتيتأيسامىلعامتلبقتسايتلاةالصلاتقو

همحرلىعامسإخمشلایک.خلا..ةدحاولاةمفدلالاقنملافو:هلو

.هررحضقانتلاهشهمالكيفنكلقافتإلاهيفللا

- ۱۹۸



مايأنلربطلانمرثكأضيحلانوكينأحصيالفضيحلانمرثکأ

ءىراطثدحضيحلاواهيلعتابجاولاتادابعلايفلصألايهربطلا

دقوءهطاقسإىلعليلدلاماقامالإلصألايفبجوامهبطقسيال

نيشننصبیاللاةدعيفلوقيلاعتللندجو
ےسمےہ

شيلانيننيالا٠دتاسيالايفلاقو۱وورقهلال

رېشألعجو.'"ءربشأةئالثنتدعفبترانإنإ|مكناسنه

ةسخزواجيالضمحلاو«اعرقرهششلکماقملعجو«ءورقهتالثءازاب

رمطلانوكيوأ«ءاوساونوكينأالإقبيملفعامجإلامويرشع

موبرشعةخةدمىصقأنأكلذبعف«ضيحلانمرثكأ

هيلعهلوقةنسلانماذهيلعلديامو«ًاموبرشعةسحخربطلافأنأو

مزافالولصتالاهرهدرطشنكادحإدعقت):مالسلا

لاقفهرثكأامأو«رثكأرادقمربطلالقأنوكينأاذهب

هرثكألدحالويمفاشلاوكلامهملعو.خلا..رمطلالفأنإو:هلو

.عامجإلاهيفةمفاشلاضعبىكحلبامهدنع

.٢۲۲:ةرقملا(١)

.٤:قالطلا(۲)

هرکذمدقت(۳)

- ۹۹



:رثألايفو«هرثكألدحل,نورخآلاقو«ًاموينوتس:

‹(نارېش)ًاموينوتساهاصقأو,مابأةرشعةالصلايفنهتاقوأىندأو

یصقأوىندأنبايفتقوا.نذختو»ةعبرألبقو«رهشألبقو

:لاقرفعجندیمباتکيفبيبحنبعيبرلانعركذو.انركذام

لک:نورخآلاقو(شبحوهفمايأةرشعربطدعبدجومدلک)

ادإامفًالثمرظتفالخلاةدئافلعل(نارهش)موبنوتساهاصفأو:هلوق

رثكأهبتلصفرهطلامثالثممايأةسحخاهبمادقهتأراملوأمدلاتأر

رهطلارتملوتاذإف«ضبحللىطمتامنإفمدلاتأرف«اموينيتسنم
امونوتسهرثکألاقنملوقیلعف«مايأةرشعيلصتولستفتمثرظتنتابنإف
ًاتقوموبنيتسنمرثكأ.ذخأتالامنألهىلإبستنتتقواهلسيلامنألبستنت

يتأىسو«هلةياغالٌرهطلاتقونلامنبيرقىلإبستنتاليناثلاىلعو«اهتالصل
نمذوخأماذهوءضبحللىطمتلبللااحرسوطاممأدنعاذهىلإةراشإلا

ىلاعتللاءاشنإباستنالا-بابيفاذهبحيرصتلايتأعسو«للاهجرعيبرلامالك

.ةعجارملالبقهنىجرتامإو

ررقتيلوقلاىلعرظنأخلاربطدعبدجومدلكنورخآلاقو:هلوق
رخآفوةيناثرخآيفومايةرمشعالشمرهشيفتضاحولةدحاوةربةداملا

؟لقألاىلعوأرثكألاىلعرظنتستلهاهتداعلعجتمكتضمحتسامثالثمةتس
تقوْذِإريخألابدعتاهنأللاهحرفنصلمامالكىضتقمنکل:تلقهررح
ةرمشعمتقوافتقواللاقىوأ«هررح«رهطلاتفقوفالخيددعتيالضيا

كلذميمجررحنيمويرظتنتمثمايأ
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ءضرملاهعفريضيحلانألضيحوهفًامويرشعةسمخرهطدعبدجومد

لوقلاوءالؤهدنعربطلارثكالدحالف«حيرلاو«عاضرلاو«ربكلاو

نف«ةداعلاوةبرجتلاالإيدنعاذهدنتسمالو‹حصأيدنعلوألا

اذِإكلذنودامنوكينأبجومولعمردقهدنعلقالناک

هدنعضيحلالقألنكيلنمو«ةضاحتساهدنعضيحلانسيفدرو
‹سافتلاكلذكوءهدنعًاضيحةعفدلانوكتنأبجودودحمردق

ىلعدازامنوكينأبجوأًادودحمهرثكأهدنعناكنمًاضيأكلذكو

ضبحلااهيفتتةرشعلاىلإةثالثلانيبامو:رثألايفو«ةضاحتساكلذ

اهيلإعلطترشعيتلوًامويرشعدحأاهريغوءىلوألاةيؤرلايف
رشعةعبرأورشعةثالثىلوألااهيفتتالوىلوألاريغيفراظتنالاب

مترشعةسخىلوألاريغيفاهيلإعلطتالفىلوألاةيؤرلايفهيفمتتال
يقتلاو4لوألاىوسايفاهلاعلطتالامنألاهریغيفالیلوألايفاہف

لههدوجوریدقتىلعاذهرظنأ.خلاىلوألايفاهيفمتترشعةسمخ:هلوف

لحمنوكيف؟حجارلالوقلاىلعوهوأ؟حجارلاريغلالوقلاىلععرفموه

املفتماصوترظناذِإرظنا4رعةسخىلوالايفمتتملاذإامففالخلا

رهاظلاو؟مكحلاامو؟تماصامدعتله«مدلاعطقناامويرشعةسمختلصو

دازامنأللوألالوقلاىلعهفالخب«دمترشعةسخهرثكأنأبلوقلاىلعاهنأ

ليعامسإخشلامالکرهاظوًارخآوالوأفثنصلانكل«رهطراظتنالاىلع
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قو‹اطوزندعبلإعجرتالفكلذدعباہنمتطبفرشعةسخاط

رارطنقلهانأيورو.لعأهللاولًواتقوااوناکنیحالإمج

ءىلوهلايغيفولوقوأبورثعةعلإعلآرون

مدناكاذإكلذوىلوأللالإًاتقورشعةخنوكيالو:اضيأرثألايفو

ممتالفةرشعلادعبايفةرفصهتطلاخنإو«ةرفصهطلافت١نيخثدوسأ

ناكاذإو:رثألايفو«نالوقهبففةرشعلانودامفهتطلاخنإو«اهتقو

«امضيحاهاتأف«نورشعابتالصتقوو«مايأةرشعاصيحتقوةأرملل

مدابفدرفمايأةرشعتلصفاربطتأرف«مايأةرشعاهيلعثكف

الضيحلانألءرشعيئإلاىلعديزتالحجارلالوقلاىلعاهنأىلاعتهللا(ممحر

تلق«هررحاہتداعرثكأىلعراہظتساناموملاو«مايأةرمشعنمرثكأنوكب
ةرمشعىلإعلطتامنأكانهصنثمحلوزنلاوعولطلاةلأسميفكلذيتايسو

ةضاحتسملايففالخلاةدئافنأرهاظلانكل«ضيحلاتافوأىصقأيهيتلا
.هررح

نوكيالإورارطنقلهأنعهلقنيسامليلدبعلطتوهباوصعلطت:هلوق
هلوقىلإرشعةسمخهلوقنمضعبيئًاطقاس«اضحمارارکت
همحرفنصلانأءانلقا1لديو«هررحةيافلاجارخإب«رشعةسمخايقلاو
.هررحعولطلاةلأسميفاذهركذيمللا

.ةضاحبسملاىففالخلاةرثرهظتاإاذهىلعف؟ىلوألاريغيف:هلوق

سط۲

 



كلذلبقيلصتتناكاميلصتلوقينممهنمو«ضيحللىلعتانف
‹تلستغافاضبحماتيلعربطلاتأرفتضاحيتلاامأو:رثألايفو

تلصوأ«مدلابتفدرفةالصنيسمخمتملومايأةرشعتلصو

ىتحضيحللىطعتامنإفمدلابتفدرفمايةرشعمَنملوةالصنيسمخ

نيسمختتاذ:لوقينمءاماعلانمو«ةالصنيسمخوأمايةرشعمتت

تتنإًاضيأليقو«مايأةرشعمتتملولوضيحللىطعتابنإفةالص
 ةالصنيسمخمتتلولوضيحللىطعتاهنإفمدلابتفدرفمايةرشع

رهطلاماينألضيحللتقولاذحخأتلامةالصللتقولاةآرملاذخأتالو

هعدتالوتقوافررقتدقذإرهاظلاوهويلصتلوقبنممہنمو:هلوف

.نيقينعالإ
دنعرمطتنأاهتروص«خلاةالصنيسمتتملومايأةرمشعتلصو:هلوق

نيسمخيلصتيتلاةروصو«رشاعلامولاسشبورغىلإيلصتوًالثمحبصلا

مويلارصعيلصتف«رصعلاةالصدعبرهطلاىرتنأمايأةرشعمتتملوةالص

.ملعألاوبورغلالبقوةالصلانمغارفلادعبفدرتمثرشاملا

.هدعبامطبربلهداعأ«خلاذخأتالو:هلوف

‹ضيحلايفتقوافىلوألاةروصلاذإلمأتهيفاةأرملاذخأتالو:هلوف

هيلعصناکهتماقتسامدعلاتقورہطلانمهتأرامنوينأحلصيالنكل

امنوكيفضبحلاًاتقواهذخأمدملامنإفءةقباسلالئاسملافالخب«لاهمحر

.هلمأتاسلفتانركذ
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ءىراطثدحضيحلاو.ابيلعتابجاولاتادابعلايفلصألايه

بجاولاف«هطاقسإىلعليلدلاماقامالإلصألايفبجوامهبطقسيال

ريغنمتادابعلابوجووهو«مدقتملالصألالاحباحصتسااهيلع

ذختتالنأمزلكلذلوءضيحلاوهوهبطقستامحصيملام«تيقوت

لولوتقولاهلذخأتهنإفساقنلااهأو«ضيحللًاتقوذختتملامًاتقو

٠ضيحلامدكحلثمسافنلامدكحنالضيحللتقوافنكي

ذخاتالو.لعهللاوضيحلامدبطقسيامتادابعلانمهبطقسيو

.لعأهللاوضبحلاًاتقوتذخأامدعبهتدجوامالإةالصللتقولاةأر

كلتتلاطامتالصلةأرملااهذخأتالربطللتاقوأةسمخلقهنأل
نأ:كلذلاثم«مدلاهظلاخيذلاربطلااهدحأءترصقوأتاقوألا

مايةرشعاهتالصتقوو«لقوأمايةرشعامضيحتقونوكي

مايالعمادفمدلابتفدرمث«ًاموينيتسلانيبواهنيبام«رثكأوأ

مث«ةليلوًامويمسلابتفدرفمايةتسهبتلصفربطلاتأرمثءاهتقو
نِاذهلعفتانو.مدلابتفدرمثمايةرشعهبتلصفرهطلاتأر

نأحصتالًامابأتلصاہنأدوصقلاو«لميأمايةنسهبتلصف:لوق
.الثمىأ«ةلملوموبهلوقاذكو«رهطلالقانوکت

.(تقواهذخأتانإفةرشعهبتلصولامأومايأةتس:هلوق
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امويرشعةتسنوداموأ«مايأةرشعكلذلبقربطلايفابتقوناك

لسقفتاهنإفًامويرشعةتسنمرثكأابتقوناكنإو«ضيحللىطعتابن
ًاتقورسثعةتسلاذخأتالوضيحللىطعتمثاهتقوماتىلإيلصتو
نوكيالةرشعلانوداموءةرشعلالخادمدلاتأراهنأل«اهتالصل

رثکأاناکنإو«هذخأتالكلذلو«ميقتسمريغرهطوهو«رهط

اموينوئالثواموینورشعاناکنإلثمءدحاوتفونم

«ضبحللىطعتمث«موينيرشعماتىلإيلصتولستفتامنإفًاتاقوأءأموي

نيعبرأماتىلإتءاشنإواموبماتىلإتلصوتلستغإتءاشنإو

ىطعتنأتدارأفاموينيرشعماتىلإتلستغانإو«اهلكامتاقوأاهنأل

تقوجرخيملاملستغتوعجرتاهنإفلستغتنأتدارأواهادبمث

ىطعتوعجرتنأتدارأمثتلسقغانإكلذكو«امتلبقتسايتلاةالصلا

حجرتالفتلصاذإفءلصتلامضيحللىطعتوعجرت
ءضيحلاتقوورهطلاتقوينعأ«تاقوألانيبامزيمتيةالصلابنأل

:ثألايفو«اهتبارقىلإبستنتامنإفرهطلايفتقوانكيمنإو
نودايفامقوفاموأمايأةثالثاهبمادفامضبحلوأةأرلاتأراذإو

:هلوقيفهفلسأاهدقتاذه«خلانيرمشعماتىلإتلستغانإو:هلوف

٠.ىرخألاىلإكلذدعبمجوتالفةدحاوىلإتلستغااذإَف
.مسقاذهتقوانکيملنإو:هلوف

٢۲۰—



تقوجرخينألبقولستغتنألبقمدلااهفدرفًارهط"تأرفمايأةرشع

ملوتلسقغاامدعبمدلاابفدرنإكلذكوءضيحللىطعتاهنإفةالصلا

ولوابتقوكلذفتلستغانإلوقينممهنمو«ضبحللىطعتاهنإفلصت

تدعقنإلوقينممهنموءىطعتالفيلصتنألبقتفدر

ةرشعىلعاربطتأرنإامأو«امتقوكلذفيلصتوهيفلستامرادقم

 رظتنتال:لوقينم«رظتنتاهنإفلستغتنألبقتفدرفمايأ

لإمايثالثتزواجاذِإ:لوقينم‹يلصتولستعتاہنکلو

ارلنألبقمدبتفدرولو«اهتقوكلذنإًارهطتأرفقوف

لستفتاهنإفماتدنعًارهطتأرفىضحلايفتقواناكنإ

لعهبيصتيذلارهطلا:يناثلا,لستغتنألبقتفدرولويلصتو

ءىلوألاريغيفوىلوألاةضبحلايفنوكيراظتنالاو«راظتنإلا

امضمحتقونوکنأكلذلاثم.هبابيفهللاءاشنإكلذنابييتأيسو

تفدرف‹نيتسلانودامرثكأوأمايأةرشعاهرهطتقوومايأةسخ
«نيمويرظتنتامنإف«اتقوليلامألاةادعبملايلعىداقومل
رشعةانأالابنإفًامويرشعةسخهبتلصوربطلاتأرنإ
لندناكنف٠ةالصليفاہتقوىلإرظنتننكلو«اهتالصلتقو
لستغتلفرشعةسلانمرثكأتناكنإو«ضيعللطعتلفامويرشع

سہ٢۲_-



ةلأسملايفانمدقاكلعفتلفدحاوتقونمرثكأاهناكنإوءابيلإ
ًاتقوذخأتالانأل,امتالصلًاتقوًامويرشعةسخلاذخأتالولوألا
 انمدقكضصلاًاتقوتذخأامدعبهتباصأيذلارهطلاالإامتالصل

اشنکیلضمحللتقواشناكنإابتقوىلعتدازيتلاةطمحلاهذدهو

ءتارمثالثىلإكلذاىلاوتنإالإ«ةلقتنمةضيحمنالتقو

رهطلانمهتدجوامذخأتوضبحلانمتقولاكلذىلإعلطتذئنيحف
انفمايأةرمثعدعبترظتناوضيحملتقوانكيمنإوءاهب
ربطلا:ثلاثلا«هللاءاشنإهناببيتأيسو«مايأةرشعتلصنإبسنت

تقونوكينأ:كلذلاثم.ضيحلايفامتقولخادهبيصتيذلا

ةأرملاىرتنأ:رهظدامىلعةلأسماهذهةروصو«تقوالناكنإ:هلوف

تأرفنيموبترظتناف«رمطلارتملومايأةرشعمدلاابموديفامضبحلأ
ءعطقنيمومابأةرمشعاهبمادقمدلااهءاجمث؛الثمرشعةسمخهبتلصفًارهط

مايأةرمشعىلصتامدعباهتيارقىلإبستنتاهنإف«مطقنيملونيموترظتناف
تقوامسيلذإافاتقواموبرشعةسخلالعحتالوثاهحرفنصملالاقامك
ايفمتتالربشعدحألاكرمشعينثإلاذإءةماتريغىلوألا«يف
يفنوكيراظتنإلاو«ىلاعتهللاهحرفنصلالوقرمظذئنيحف«ىوألايف

راظتتإلاىلعهبيصتيذلارهطلاهلوقلمشو«ىلوألاريغوىلوألاةضمحلا

۰ةئدتملاتقفوافقلاصاخاذهاہتفولخاد:هلو

—۲.y



لإمدلابتفدرفءرثكآوامايأةرشعاهرېطتقووماياةرشعاهضيح

اتقومذخأتالفًاموبرشعةسمخهبتلصفربطلاترف,مايأةسمحخ

اقومايأةسمخذخأتذئنيحف«نيترمكلذاشىلاوتنإالإ«ربطلل

اتمدقاكةلقتنمةضيحاأل,اهرهطلًاتقورشعةسمخذخأتوامض

ءضبحلللطعتلفموبرشعةسصمخنملأامتقوناكنإلعفتانإو

ىلإلصتولستغتلفاويرشعةسمخنمرثكأربطلايفاهتقوناكنإو

وهفمايآةرشعرهطدعبدجومدلكلوقينملوقىلعالإ«اهتقوما

يذلاربطلاعبارلا,لعأهللاوهلكاذهيفضيحللىطعتاهنإفءضبح

ءضيحهعمنوكيالللانألاتقوهذخأتالف,اطلصتا

ابضيحلواتأرةأرما:كلذلاثم«ًاتقوربطلااذهذخأتالكلنلو

ءارشعورهشأةعبرأهبتلصفربطلاتأرف«ماياةرشعاهبمادفًامد

ذخأتالو«امضحلاتقومايةرشعذخأتارنافامنطبيفدلولاكرحتف

امهمالکلمشلكلذلاقولذِإاموينيتسىلإلقيملامنإرثكأوأ:هلوق

.دسافوهونيتسوةسمخاهتقونأمايأةسمخىلإتلزتاذإ

تقونمرثكأاملناكنإامنأرهاظلاو.خلالوقينملوقىلعالإ:هلوق
دقذِإمدقتامهبملعللفنصملاهكرتنكلنيتقباسلانيتلاسملايفاكلعفتدحاو

.هررحهررکتبررقت

هلثموةلأسُمةروصلبردقبسيلهنأرهاظلامايأةرشعابمادف:هلوق

.ةرشعلاىلإةعبرألاوةئالثلا

— ۰۸



رهشأةعبرأنودايفكرحتيال«لحلابلصتمهنأل«ربطللاتقو
ءكلذلاثمسافنلادعبهبيصتيذلاربطلا:سماخلا«لعأهللاوًارشعو

تقواشنوكينألبقتلمحةأرما:بتكلاضعبيفركذاموهو

ربطلاتأرف«ًاموينيعبرأىلإمدلااهبمادفتسفنفءضيحللالوةالصلا

تأرف«مايأةرشعوأمايأةئالثاهبمادفمدلااېفدرفًادحاوًامويهبتلصف

ًاتقونولوألانوعبرألااشنوكيله«ةالصنيسمهبتلصفرهطلا

نيذلاةرشعلاوءضيحللًاتقورهطلامويدعبنيذلاةئالثلاوءسافنلا

ىطعتنأاهزيحينملوقيلعامأ:لاق؟المأةالصللًاتقومهتلص
نوكيمعنف«مسافتدعبًاموينيعبرألادعبهتلصيذلامويلادعيضيحلا

لستغتلوقينملوقيلعامأو.ةالصلاوسافنللًاتاقوأا

دعبضيحللىطعتنأيدنعاغناكافإوًاتاقوأاالفيلصتو

ءرصقوألاطاهتالصلًاتقوربطلااذهذخأتالابنألءربطللدحاوموي

امالإرمطلانمذخأتالامنألامتالصلًانقوربطلااذهذخأتالاغإو

روكذملافالتخالا.خلاضيحللىطمتنأازيينملوقىلعامأ:هلوق

رهطلارتملاذإامأو«هللاهحرفنصلملاةروصىفامكرهطلاتأراذإامفوهاإ

ليعامسإخبشلاهيلعصناكةضاحتسملاكعنصتوىلصتولستفتاأيففالخالف

.للاهمحر

‹حاضيإلا٤مدس4۹

 



FFضيحلابنورقمربطلانأل,شضمحللًاتقوتذخأامدعبهتدحو

عرسأوسافنلاتقونملقأهتقوذإضيحلاماقمموقيال

ذخأتالكلذلووضيحلاتقونملقهتقونوكمالربطلاوءهنمًانارود

ضيحلايفتقواناكنإامأوءسافنلاتقودعبهبيصتيذلارهطلا

تلصفرهطلاتأرفًاموينبعبرأمدلااميمادفمسافتلوأتسفنفةالصلاو

ةيوطةالصللاتقونيرشعلاكلتذحخأتامنإف«مدلابتفدرفًاموينيرشعهب

تلستغافةلأسملاهذهلعةرفحلالعربطلاثأرنإامأو«ةريصقوأ

يفمدلاتأرولاهنأل.لعهللاوًاتقومذخأتالفًاموينيعبرأتلصوهب

الإسافنلاوضيحلايفذخأتالو«لعأهللاوهلىطعتتناكلربطلااذه

نيتسىلإةرشعنمةفلتخمًاتاقوأهيفذخأتامنإفرهطلاامأو«ًادحاوًاتقو

ءىراطثدحمدلاوءلصألاوهربطلانألءأتقونوسحخوىدحإوهو

تقواموماياةرشعضبحللتقواناكةأرمانعورثآلايفو«هيلع

اہتقونمناکاماہبمادفابلحتعضووتلمحفموينورشعةالصلل

؟عتصتفيكمدلاابفدرف«مايأةرشعتلصوتلستغافربطلاتأرف

هرهاظ.خلاتلستغافةلاسماهذهىلعةةرفحلاىلعرهطلاتأرنإامأو:هلوق
دحأوهومكانهناكادةدالولاىفولسفلابحماإ:لاقنلافالخبوحولا

.مالسلادبعناهنسحتساو٠بجييناثلاو«كلاميلوق

۰



لاقورثألايفو«ةالصلاًاتقومابةرشعانوكيوةالصلاكرتت:لاق

مدلاابمادفىرخأةرمتسفنفموينوعبرأاهسافنتقواةأرمايف
؟عنصتاذام«مدلاامفدرفمايأةرشعهبتلصفرهطلاترف«مايأةرشع

ةالصلاكرتتلوقينممهنم:نالوقكلذيفعيبرلايبأنعانلركذ:لاق

.ملعأهللاوابتقوىلإةالصكرتتاللوقينممهنموءضبحللطعتلو

:لوصألاوءانبلايفةلأسم

ىلوألاةضيحلايفهيلعىنبتةأرمللًالصأايفاوفلتخاو
مدلايف«هيلعىنبتلصأال:مهضعبلاق.لوألاسافنلاو

دنعضيحلالفأنألحيحصلاوهو«مايأةثالثسافنلايفو«ناموي

رثكأنأل«مايأةرشعوهوةدحاوةضبحسافنلالقأونامويمهضعب

دنعضيحلالقأوهو.ةدحاوةضيحمايأةثالثومايةرشعضيحلا

لقأنلمايأثالثيلعضيحلايفىتيتانإ:نورخآلاقو«مرا
«ءالؤهدنعضيحبسيلمايألاةئالثلانودامو«مايأثالثضيم

لقنلءسافنلاوضيحلايفدحاوموييلعینبت:نورخآلاقو

ردقىلعفالتخالااذهيفلصألاو«ةلىلومويمهضعبدنعضيحلا

هفتيلصأساغتلانإ:ليقو.ملعألاوضيحلالقأيفميفالتخا
هارتاملوأمدلاىرتنأءانبلااذهريسفتو«دودعملصأىلإجاتحيال

- ¥۱۹



يلصتوربطلاىرتمث«مهضعبدنعًادحاًوامويوأنيمويامیلعیداټیف

مہضعبدنعهذهناف,.عطقنامامدتررشاعلايفو«ماباعبسهب

:نورخألاقوءرهطلامايأكرتتوءامدلامايأقفلتألءايلاق

نأوليالرهطلامابأنلربطلامايأوءامدلامايقفلتةرشعابتقو

نأبجيسيلفربطايآتناکناف,رېطمايآوأىطيحمايآنوکت

ءامقفلتنأبجيفضيحماياتناكنورهطالاختاذإءالمايقفلت

بعلو4ماياةرشعرهطلالقأنألرهطمايتسيلاهنأيدنعرظنلاو

ميرجتسافنلاوضيحلامايأنألاهلكضيحمايأنوكتنأاذهيلع

رثكأوأنيتعاسوأةعاسعطقنتا«رثكأوأنيمويوأمويعطقنت

ماياثالثنملقأىلعينبتال:لاقنملوقيلعو.لعأهللاورابنلايف

مايأقفلتامنإف«كلامبهذمهقفاوب.خلاءامدلامايأقفلتاهنأل:هلوق
شكأيففالخلاىلعتصقنوأمايأگدازوأايواستءاوسطقفءامدلا

ناكنإفهدٴوعوهعاطقنانيبترظن«عطقنامثمدلاتأراذإف«

مضتف4هطقستةضمحفماتريغناكنإو«ضبحيناثلامدلافلماكرهطرادقم

وأةصاخامتداعكلذنملصحتاذإف«مايألانمكلذنيبامىفلتولوألليناثلا
ءةضاحتسمكلذدعبيهمثةضمحيهفًاموبرشعوأراهظتسالاعم

نعلوقلادحأيفيعفاشلابهذمهقفاوبومطقنالكةقفملاةضاحتسملالستفتو

.قيفلتلاوطقللالوقىمسيو

س۲۱۲

 



اذهنوکالانباحصأبتكضعبيفركذدقو«تقوهذسيل

مجءامدلانوکتحًاطح نالهاشمورمطلانمامہسeرشکأاعر

نيمويوًامدًاموبتأرنإالإءالؤھدنعبلغألايلعكحلا

اشفارہط2امدامویترمث6ًارېطنیمویوامدامویتأرمئ

مدلكنلضيحلانمرثكأربطلاناكنإو«هلكضيحاذهنارهطلا

دقو«مايأةئالثربطلالقأنأركذمهضعبناليدنعاذهىلإاوبهذاإو

رثكأو«كحهلسيلةثالثلانوداماولاقكلذلو(مئاعدلا)يفاذهركذ

امدنيمويتأرنإو.ملعأهللاوةرثكلاوةبلغلاهيفاوعارةئالثلانم

مفرهطلاترًوامدنیمویو«ًارهطنيمويوًامدنيمويو«اربطنيمويو

تيمويلاوءمدلانمنيلوألانيمويلاقفلت«مايأةعبرأاهتقوهذهنإفاه

نمنيلوألانيمويلايفاوفلتخاوءرهطلانمنيلوألانيمويلادعبنيذللا
ةلاسملايفكلذيففالتخالاىنعممدقتدقو؟المأامهقفلتلهربطلا

اذهمدقتاذإكلذىنعمو‹عطاقلاربطلادعبامعمحتالو«لوألا

.هررح«يواسمابقدصيالذِإهطاقسإىلوألابلغألاىلع:هلوق

.لمأترهظبامكرثكافةثالثلاىلوألاةثالثلانمرثكأو:هلوق

۳



وهوهدعبامعمجتالف«ًاتقواطنوكيامءامدلامايأنمهعمجتامربطلا

الولمتحمعطاقلاربطلادعبامومايأةثالثضيحلالقأنألءميحصلا

دعبامعمجت:هذهيفنورخآلاقو.لمتحلابةنقىتملاتادأعلاكرت

هلوقل.مايةرشعابتقونوكيو4مايةرشعنودامعطاقلاربطلا

هللايضرةشئاعقيرطنمشيبحتنبةمطافيهوةلئاسللمالسلاهيلع

رهطالينا:اَهللالوسرلشیبحتشبةمطافتلاق):تلاق

سيلسجنقرعمدكلذامنإ:عهللالوسراهلاق؟ةالصلاعدأفأ

اهردقبهذوتربدأاذإوةالصلااهيكرتافةصحلاتلبقأاذإءةضحلا

بجوضيحلاىلعمدلالدامهنأبلوقلااذههحوو:نورخآلاقو:هلوق

اكمثادسيلضيحلامدنأهضراعينكل«رهطلاىلعءاقنلالدينأ

.هللاهجرفنصلملاهلاق

ةسفاشلادنعرمظألاوهوةفنحيبأبهذمهقفاوي.خلانورخآلاقو:هلوق
تقويفلبماودلاىلعلسيالضيحلامدنأهمجوو«بحسلالوق

.هللاهمحرفنصملاللعتهقفاوبوهوتقونود

ةانثمءايمثةحوتفمةدحومءابمثةمومضمةلمهمءاحبوهشبح:هلوق
.بلطملاننسيقهمساوةمحعمنيشمثةنكاستحتنم

يباطخلابهذموهوءرسكلانامجوزوجي«سيل:هلوق

ىباطخلاهلقندقهجولااذهو«ضمحلايأرهظالاوهوحتفلاوةلالايأكلاما

¢نيبعتلانمبيرقوأنيعتمعضوملااذهيفوهو«مهلكوأنيثدحملارثكأنع

-٤۲۱-



بهددقضيحلامايأرثكألةزواجتملاو'(يلصوكنعمدلايلسغاف

ملةرشعلانودامو«ماياةرشعضيحلامايأرثكأنألةرورضاهردق

ىنبتيذلالصألانألتقوسيل:نورخآلاقو«اهردقبهذي

لواةأرملاتأرنإورثألايفو.لعهللاومايةنالثءالؤهدنعهيلع

ةثالثنودامرثكأواكلذنملأوا«ةليلوًامويمدلااببمادفاهضبح

ضيامدابفدرأنإوموصتو«يلصتولستفتاهنإفاربطترف«ماب

ءماياةئالثنودامةرملوأتكرتاميلعىنبتالو«ضيحللىطعتف

تفدرف«مايةئالثنودايفاربطتأرفاهتضيحمدتأرنإكلذكو

ىلعىنبتالوىرخأةرمضيحللىطعتامنإف«لستغتنألبقمدلا

.ملعألاويهوةضاحتسإلاتابثإدارأرقعهنألهيضتقيىنعلانإف

دحىلعناهجولاهيفزوجيف(ةضحلاتلبقأاذإ):لعهلوقيفةضبحلاامأو

.ءاوس

.نيوخآلالوقلقفاومرثألايفو:لوق
مدلاتأراذإانإفهراتىلعامأو«هراتخريغىلعاذهرثكأوأ:هلوق

.ينبتاهنإفنيمواهبمادف٠

.ضيخللءاطعإلافئأتستيأ«ةرمىطعت:هلوف

لستفتنألبقمدلابتفدرأاذإينبتاہنإهرهاظلستفتنألبق:هلوف

۰هرکذمدقت(١)

-۲ا٢



العیدامتنإوءايفتقوأسيليلايفاذهوًالوأتأرام

ماياتدرامكلذكو«مايألاةئالثلالعىنبتوضيحلاىطعتابنا
تلستغانإكلذكو«لستختنألبقتفدراذإهیلعینبتاهنإفةرشعىلإ

موملانمرشاعلادعبامعمتالو«انركذاکمہضعبلوقىلعلصتلو

ثلاثلاوءاربطيناثلاوامدهارتمويلوأتأرنإو«مدلاهيفىرتيذلا

مفردقلعهذهنإفءةرشعلالإمدسماخلاوءربطعبارلاوءًامد

امدمويتأراملوأتأرنإو؟ىنبتالوأدحأوموبىلعینبتله

امويوًارېطًامويوامدمايأةثالثواربطًامويوًامدنيمويواربطًامويو

يذلالصألايفمفالتخاردقىلعهذهنإفءاشتفربطلاتأرمثمد

لىقولستفتنألبق:لاقفنيديقباهديقمدقتايفهنأعم«تقولاجرخولو

:تلقةافاثمةببشلصحتالئلمدقتامىلعانهاملمحبفةالصلاتقوجرخينأ

.هررحو«هعجاررثألايفمدقتملايناثلالوقللاقفاومنوكينأزاوجةافانمال

اذإف¢تقولاجرخنألبقويألصتملوتلستغانإكلذكو:هلوق

افدرف:لاقنسامفهمالكهيلعلددىنبتالفةالصلاتفوجرخ

ضبحلاىطعتامنإف«ةالصلاتقوجرخينألبقو.لستفتنألبقملا
تقوجرخامدعبلقيملولصتملوتلستغاامدعبمدلااهفدراذإكلذكو

ةيلْسَفلاءاقبإىلعكلذ"لدتاولصللةيسنلابةيدعبلاىلعرصتقااملف«ةالصلا
.ملعألاوةالصلاتقولةسنلاب

س۹٦۳۱

 



مايأةتسوأمايأةسمخامتقوناكنيمويلاىلإمضت:لاقنمف«هيلعىتبت

عربطا

لةومابابرأناكةالفالإمضت+لاقنفلأفلو

ناکدحاومويىلإمضت:لاقنمفرهطلامويقفلت:لاقنملوق

رېطلامايأوضيحلامايأقفلت:لاقنملوقىلعمايأةرشعوأماياةعبس

تأرفمايأةثالثىلإمدلااهبمادفاهسافنلوأتسفنةأرما:كلذلاثم

رېطلاترف»ماياةئالثىلإمدلابتفدرفماياةرشعهبتلصفرهطلا

رشعهتسسافنللابتقوهذهنإف«مدلاتأرف«مايأةرشعهبتلصف

ءضئاحلاكمطاقلاربطلادعبامذخأتالو«نيمدلانيبيتلاربطلامايمو

نودامءاسفنلامضت«ةرشعلانودامضئاحلامضت:لاقنملوقيلعو

ةرشعلاءازإبسافنلارثكأيهيلاًاموينوعبرألانوكتف«نيعبرألا

سافنلالفيهيلامايألاةرشعلانوكتوءرثکأيهيقل

ةيافكهيفنإفهيلعنباواذهلمأتفءضيحلالقيهيتلاةئالثلاءازإب

نيئالثوةعستهبتلصفةرفحلاىلعربطلاءاسفنلاتأرنإف۽هللاءاشنإ

.ءافلالدبواولاىلوألامضتلاقنمف:هلوف

— ۲۱۷



.:مهضعبلاقكلذدعبرهطلاتأرفًادحاوًاموياهبمادقمدلاتأرف«ًاموي

رخأتومايأةثالثملااهبنإالإسافنللًاتقوموينيعبرألاذاتال
مويارخأتوًادحاوًامويملاالقبساذِإ:نورخآلاقو«مايأةثالث

مدلااطرخأتاذإ:نورخآلاقوءسافنللًاتقومذخأتاهنإفًادحاو

.لعأهللاوهسفنبلصأسافنلانألسافنلاًاتقومذخأتامنإفًادحاوًاموي

لصأابلنوكيابنإفضيحلايفتقواهليتلاةداتعملاةأرملاامأو

.ابتقورخآيفدحاومويو«ابتقولوأيفدحاومويةدعلاهبيضعنت

يفمدلارتلولوابتقولوأيفدحاوموبلصأاملنوكي:نورخآلاقو

الومايثالثنملقأضيحلانوكيال:نورخآلاقو.اهتقورخآ
لاثم«ةئدتبملاكةدعلاهبيضقنتالفمايأةثالثنملقألصأاهلنوكي

امقلطف«مايأةرشعاهرېطتقوو«مايأةرشعابضيحتقوةأرما:كلذ

تأرمثءًادحاومويمدلاتأرفةثلاثلاةضيحلاىلإتءاجفامجوز

امالجوزتتواهتدعيضقنت:مضعبلاق«ةرشعلامامتىلإهبتلصورهطلا

تأرنإالإ:نورخآلاقوحصأيدنعوهوةئدتبلاكتسلمدنع

امدمايةئالثیرتیتح:نورخآلاقو«امدًاضيأرشاعلامويلايف

لاقف«ةثلاثلاةضمحلااهتأتملنإف.خلاىرتیتح:نورخآلاقو:هلوق
علاصوبألاقو.ةثلاثلاةضبحلاىرتتحامتدعيضقتتال:لبجلاءاهقف

- ۲۱۸



ةرشعوهوةماتةطيحىرتىتح:نورخألاقو«مدنعضيحلالقاوهو
نونوكبالةقلعلاوةيرثلاوةردكلاوةرفصلاو«تدوعتناكامايأ

مهتدقتومهقبسالكحلاامنإءيناعملاهذهلكحالوسافنلالوضيحلالص

نإو«ربطلاكحمهكحفربطمهقبسنإو«مالاكحمكحفمدمهقبسنإ
بلغأللطعتلفابتقوطسويفكلذناكنإاهنإفاعمربطلاوضاتأر

رظتنتالطعتلفاہتقوفارطأيفكلذناكنإو«بلغأللمكحلانال

تأراملوأةأرما:ةلأسملاهذهلثمبتكلاضعبيفركذدقو«

نإيتركتمتلايلعيبأنعسالفسرأودمحميبأنعاعمربطلاو
ءضيحللًاتقومهتمنيلوألاةرشعلاذخأتفًاموينيرشعكلذاببماد

نإلوقلااذهىلعتيأرأ:هلليقف«رهطللًاتقومهنمنيرخآلاةرشعلاو
رهطلاومدلانيرخآلاةرشعلايفتأروامدمهلكنيلوألاةرشعلايفتأر
ًاتقورخاوألاةرشعلاوًاتقولئاوألاةرشعلانخاتلهاعم

دمحموبأاىقفأدقو.ملعألاورهاظلاوهو«جوزتتمثاماعصبرتت:يلكردلا

«لمحللرهشأةعستثك:يروطفبلانعةاقثلاهلقنامىلعنيجينيللادبع

 سايإلاتقوراقتملولوةدعللةثالثو

مساقلانبالوقرهاظوهو<ةرعيعفاشلادنعواتدنعةداعلاتشت:ةدْئاف

لأسمريغيفاندنعنکل°نيترمةفشحوبأربتعاو‹ةحضاولايف

بلعمالكلايتايسفميفامأولوزتلاو

۲۱۹ -



نيلوألايفتأرنإكلذكو«معتفلصألااذهيلعامأ:لاق؟ربط

ىلعابلبقيتلاكاهيفباوجلا«مهلكربطلانيرخآلايفومدلاوربطلا

ناکنإاهريفاوشيلاىرتيامأورثألايفو.لعأهللاولصألا

ملوأنمدحاوبلغرظتننتيذللطعتلفابتقورخآىلعكلذ

لوأيفكلذناكنإونمبلاغللطعتلفاہتقولخادناکنو«بلغب

مادنإ:ليقو.لعأهللا:نولوقيو«اهيفنوفقينيلوألانإف«اطيح
ةرخألاةرشعلاوضبحللىلوألاةرشعلاطعتلفاموينيرشعىلإكلذاب

هيفىرتيذلامويلاو.لعهللاويتركنمتلايلعيبأنعيورايفرهطلل

ال:مهضعبلاق‹ابتقونمهبسحتىتمهبفاوفلتخارهطلاوضيحلاةأرملا

ال:نورخآلاقو«رجفلاعولطلبقمدلاتأرنإالإابتقونمهبسحت

تأرنإهبسحت:نورخألاقوءسمشلاعولطلبقمدلاتأرنإالإبست

لهفالتخالاببسنأيدنعرظنلاوءربظلاةالصنيبونيباممدلا

يمسبرعلاوعشقيالوأضعبلاىلععقيبوعلامالکيفمويلامسا

يفنيققحملاضعيلام:تلق؟خلابرعلامالكيفموبلامسإله:هلوق
ناكالىلاقلطمتقولاةغللايفموبلانانيالاموي:ىلاعتلوقريسفت

بورسغىلإرجفلاعولطنمةدملاوهفرعلايفو«ًاريصقوأاليوط«راهنوأ
راشخارمظياذهىلعو«سمشلامدعلتقولالطمةيآلايفدارملاو«سمشلا

-r.

 



طقفرابتلاىلعمويلاقلطتوءضعبلامسابلكلاوءلكلامسابضعبلا
قلطتو۷آونسمايالالعبسمہیلعاهرخس»لجوزعهلوقک

لخديو)9مايةئالثگرادفیاعتهلوقكرابنلاولىللالع

ناميإلاوءاليإلاوةدعلانممايألانمددعلاعيمجيففالتخالااذه

ٍلعأهللاوفاكتعالاوروذنلاو

:راظتنالايفةلأسم

:يناثلاو6مدلاراظتنا:امهدحأ«نيهجوىلعنوكيراظتنإلاو

سافنلاويفةليلومويتاردكلاراظتناو«مايةثالثسافنلا

دنعلوألاسافنلايفولوألاضيحلايفراظتنإلاةأرملاىلعنوكيو

ريغيفوءسافنلايفًاموينيعبرأماتدنعوشحايفمايأةرشعماع

يقرملاىلعللاذإيناثلافيعضتولوألالوقلالاهمحرليعاممإخبشلا
.لوصألايفررقتامكةنيرقهفرضتلامنيمتملاوهددرقلادنعيعرشلا

:راظتنالايفةلأسم

ديدحتالبيرقتةرشعلانألديمهنم:تلقمايأةرشعمات:هلوف

.,۷:ةقاحلا(١)

.١١٦:دوه(۲)
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نف«سافنلاوضيحلايفاهتقومامتدنعلوألاسافنلاولوألاضحلا

ضيحلاراظتناومدلاريغراظتناومدلاراظتنانيبتقرفل:لئاقلاق

اذه:لاقانباحصأضعبنأنظأ:لعأهللاوهلليق؟سافنلاراظتناو

رئلايفوءراظتنالايفاوفلتخاءاماعلانألءليواقألانمًاعجًاناسحتسا

وهو«ةعاسىلإةعاسنموهو«مويمدلاريغراظتناونامويمدلاراظتنا

مويليقو«مايأةثالثضيحلاراظتنا:لوينممهنموهبذوخأما

راظتنانوكيف«موينيتسىلإتتنايتلاالإمايأةثالثسافنلاراظتناو

نوكيالفامويرشعةسخختقوضيحلايفايتلاو«مايأةسحخاهتقو
تطبهنإف«راظتنااطسيلفنیعستىلإتتنايلاكلذكو«راظتنااه

رثکأالنوکالوأراظتنامایاةسخاطنوکیفمایةسحخنیعستنم

نوكسفرشعةعبرألإضمحللامويرشعةسمخنمتلرتاذإو«كلذنم

نميورامليلدلا«مايأةثالثراظتنالا:مهضعبلاقو.مويراظتنااه

ةضاحتسمتناكةثراحلایمستةأرمانأيتغلب):لاق«رباجقیرط

:ةعهللالوسراہللاقفءاهرمأنعەتلاسفدهللالوسرىلإتءاجف

.باوصلابملعألاوسافنلايفنوعبرأهلثمورظتنتملالإو

ىفكلامبهذموه€ماياةثالثضمحلاراظتنالوقينمممنمو:هلوف

..رسفصنزواجتتلامةداتعملا

س۲۲۲



ةئالثبيرظنتسافمدلاكبمادنإءايفنيضيحتتنكيلاكمايأيدعقأ

وهونامويوأمويراظتنإلا:نورخآلاقو.٠(يلصويلستغامثمايأ

حصيمهنالاہیلعراظتناال:نورخآلاقو«سابعنبانعيورم

مايأيفًاضصيأاوفلتخاو«لعأهللاوراظتنإلاابيلعبجوياءءالؤهدنع
ربطلاكح:مهضعبلاقوءضيحلاكحاهمكح:مهضعبلاق«راظتنالا

نيذللانيمويلاومولاةداعإاميلعبجويمهنآسابعنبانعيورهنأال

مويلاةداعإاهيلعبجويانباحصأضعبو«موصلاوةالصلامفتکرت
نوبجويالف(يفمدلاعطقنينأالإةالصلاميفتكرتنيذللانيمويلاو

راظتناليزيمدلاراظتناوءحصأيدنعلوألالوقلاو«|يتداعإاهيلع
قفتممدلاكحنألءمدلاراظتناليزيالمدلاريغراظتناو«مدلاريغ

‹ليزيكلذلوىوقأهيلعقفتملاف«هيففلتخممدلاريغكحو«هيلع
مياماوعارءالؤهنظأو«هبحاصليزيهنمدحاولك:نورخآلاقو

دحاولك:نورخآلاقو«هيلعميامىعاريامنإءةضيحلاكراظتنإلاه

يفهيلعتلخدامىلعكحانأءالؤهوهبحاصليزيالامهم
يفابتقوماتدعبمدلاابيلعىدامتةأرمااذهلاثم.ملعأهللاوراظتنالا

نيمويلانملوألاموبلايفةردكللاوأةرفصلاتأرفترظتنافءضيحلا

۰يذمرتلاوهحامنباردوادوباهاور)۱(

- ۲۲۳



ليزي:لاقنمو«نيمويترظتنامدلاعبتياممدلاكحليزاللاقنم

يلعسيلةعاسىلإةعاسنملوألامويلاتلكمدلاعبتياممدلاكح

ماتلبقمدلابتفدرفمدلاريغبراظتنالايفتلخدنإكلذكو«هريغ

هکحلیزبال:لاقنمو«نیمویتلکأهکحلیزب:لاقنمفءمويلا

ناكاذإورثألايفو.لعأهللاوطقفهبتلخديذلاراظتنإلاتفوتسا

ابىلعتثکمفاهضيحاهاتأقمايةعبرأوأمايأةثالثاصيحتقوةأرمل

سمشابورغىلإابتضيحنمريخألامولايفرهطلارتلفاہتقورخآىلإ

نمةلىلواموبرظتنلف«اهريغوةرفصلالثممدلاريغابيذلاناكنإف

رظتنتانِإ:لوقينممهنمودغسشبورغىلإةليللاكلتسشبورغ

‹يلصتولستغتوءادغةعاسلاكلتىلإرهطلااهيفىرتتناكيتلاةعاسلانم

ةربعالفاهراظتنامتدقفمولاماتدعباهفدرأاذإامأ«موبلاماتلبق:هلوق

دعيدوحوملامدلاف«مدقتاكراظتنالاتقوماټلقباسلاليصفتلاىلعمدلاكلذي

.مدلاراظتنايفنيموملادعبدوجوملامدلاككلذ

.خلا..لوقبنممهنمو:هلوف

امافرهظلالمقرهطلاىرتتناكةأرمإيفرهظتفالخلا:ةدئاف.تلق
¢بورغلاىلابورغلانمترظتنالوألابانلقنإف«رهطلارتلتقولاكلذءاج

«راظتنالاةدمضيحلاكحامفموكحميهالودغرهظاهيلعبحيالو
لثمىلارهطلاهيفىرتتناكيذلامويلارهظلبقنمترظتنايناثلابانلقنإو
.باوصلابملعألاودغلانمرمظلابحيورمطتودغلانمتقولاكلذ



ةأرملانعهتلأسو:رثألايفو«ىنعملااذهىلعنمموملاراظتناكلذكو

ىلإةعاسنمرظتنت:لاقرهطلارتلفتسييتفامضيحتقومتضئاحلا

يتلاةعاسلاكلتنم:لوقينم«ةعاسلايفاوفلتخادقو.ةعاس

اإ:لوقينممېنمو«لستغتمثًادغةعاسلاكلتتقوىلإهيفتسببت

بورغلإبيفتسبيتيتلاسمشلابورغنميأةعاسىلإةعاسنملاقي
.لعأهللاولستغتفًادغسمسا

:باستنالايفلأسم

نوكيكلذوةالصلاتاقوأو«ربطلايفباستنإلانوكيامنإو

.ضيحللاتقوذخأتنألبقةأرملالع:امهدحأ«نيهجويلع

ةأرملاتأراذإ:كلذلاثمءتقولادخأدعباىلعنوكي:يناثلاو

هبتلصفرهطلاتأرفمايأةتسوأمايأةسمخمدلااهبمادفاهضصيحلوأ

مثمايةرشعمتتتحيلصتولستغت«مدلابتفدرمثمايأةعبس

نأكلذىنعمو«امتقوبهيبشاهتبيرقتقونأل«اهتبيرقىلإبستنت

:باسننالافةلأمسم

باسقنالاپلاقنىىلعدرلاىلاةراشإرصحلابيتأنوكيانإو:هلوق

.قايساكضيحلايف
ro «حاضيإلا-١١مد——

 



طعتلف«مايأةرشعيتقواشتاقنإف,ةالصلايفاهتقونعاهتيرقلأست
لستغتلفًاموينيرشعوأًامويرشعةسمخيتقو:اطكلاقنإوءضيحلا

ءاهتلاخوأاهتمعوأاهتخأوأاهميهوءاهتيرقالتلقاممتتحيلصتو
نمدجت!نإوءةتيموأيح.رشهوأةماسمءةَمأوأةرحتناكءاوس

لوأملاتأرنإكلذكو‹تاماسااىلإبستنتفءالؤهدنعهيلبستنت

اموینیتسنمرثکأهبتلصفتأرفمايأةمخاهيلعمادفهتأرام

رظتنتانإفربطلارتملوابتضيحتمتاذإف«ضيحللىطعتاهنإفمدلاتأرف

‹هيلإبستنتتقواهلسيلاهنأل«بستنتمثمايأةرشعيلصتولسنفتمث
باستنالااذهيفلصألاوءاهتالصلًاتقواموينيتسنمرثكأذحخأتالاهنأل

يذلاهجولاو«اهتبيرقىلإتبسقناهيلإبستنتتقواملنكيماذإ

هارتاملوأمدلاىرتنأوه«ضيحللتقولاذخأَتنألبقهيلإبستنت
ربطلاتأرفترظتنا«ربطلارتملومايأةرشعتتاذإف«اهيلعموديف
لخاداهءاجنإف«مدلااهيتأيىتحهبتلصوتلستغاوراظتنإلادعب

اهتبارقةداعتفلتخاولرظنااموبرشعةسمخيتوالتلاقنإو:هلو
.ابرقدشرألابةيادبلااضيأرهاظلاو«هررح«رثكلابذخأتانأرهاظلاو

؟ملحمنمتاملسملامدقتلهو«الحمنميأتاملسملاىلإ:هلوق
.معنرهاظلاو
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نل«ضيحلاتطعأنيتسلاجراخاهماجنإو«انمدقاكتبستنانيتسلا

سوطاممانعنوركذييتلاأسمايهوءاموينوتسمدنعرهطلارثكأ

تيأراذإ«ضيحلالصأيصيمصمتلادمحموبأيناطعا:تلاق«هللااهمحر

تيطعأًاموينيتسلاجراخهتيأراذإو«تبسقناًاموينيتسلخادضمحلا

ىلإتبستنادبدلاايىداقورطلرتنإإو«
ةالصلاكرتنةىلتبمنوكتو«امتلعتدقعناةنسلاتمتاذاف«ةنساهتييرق

ضعبلاقو.اهبامهلاحرفيىتحمايةرشعيلصتوموبرشعينا

هتدجومدلک:لاقنملوقىلعكلذو«باستتااهيلعسيل:انباحصأ
اذإكلذكو:ألايفو.ملعأهللاوضيحوهفمايأةرشعتلصامدغب

ةرشعيلصتمدلاابنععفتربملناو«رظتنتاهنإفماتدعبمدلااهبماد

ءاتقوهذخأتالراظتنالاىلعهبيصتيذلارهطلانأنميأانمدقاك:هلوق

لنإىلإوأتقواناكنإاهتقوىلإامإبستنتهذبفلاطنإو
.كلذالنكب

يتلاراسمطألاىلعمالكللادنعهركذامىلإةراشإهلل«انمدقاك:هلوق

متإولاقنأىلإراظتنإلاىلعهييصتيذلايناثلالاقثبح«اتقواهذخأتال

¢مايأةرشعتلصنأدعببستنتاهنإفةرشعدعبترظتناوتقوالنکی

.هعجارفهللاءاشنإهبابيفهنايبيتأبسو

لوقينءالؤهنوكينألمتحي.خلإسىل:انباحصأضعبلاقو:هلوف

.ًاطخهريغونيمتملاټحالااذهوًارمشعيلصتوًارشعكرتتلباملعراظتنإال

- ۲۲۷



ىتحنيتالصلانيبعمجتو«ةالصلكللستغتو٠ةطاحتسميهومايأ

دنعهبذوخأملالوقلاو.عناصوهاماهبهللاعنصيوأ«مدلاابنععفترب

هللاوةرشعلالصتونيمويرظتنتومدلااببمادنإمايأةرشعقتانباحصأ

ناکنمنہنمنإفنهباسنأىلعنردقيالنهلكءاسنلانألعاو.لع

ءهيلإلصتالوامباسنأدعابتنمنهنمو«رحبلافلخمورلايفاباسنأ

يفيهللاهحرنابأناكلوقوهوءكلتلقاماندنعهبذوخأملالوقلاو

اهنإیدامتومدلاتأراذإ:ةئدتبملايفانباحصأضعبلاقو«ه

لاقامنإرهاظلاو«خسنلارثكأيفاذك.خلاةالصلكللستفتو:هلوق
لخدتالامإفنتالصلكللاقولامفالخبرحفلاةالصكلذيفكلذ

.ملعألاوًارهاظ

روكذملاهبذوخأملالوقلايفانيالفرثألامالكنمهبذوخأملالوقلاو:هلوق

.ددوي

نأىلإةراشإهيفنوكبفرثألامالكنمهنأرهاظلا.خلاملعاو:هلوق
لوألالوقلانأرثألايفاملصاحو«اطباضنوكيالةبارقلاىلإباستنالا
مثمايأةرشعىلصتممراظتناللناموبواڄمتقوكرتتاهمنكلوبستنتاللوقب

ءاامشاجرفيتحاديلصتامتضاحتسابحلادعبمث4ةضاحتسمنوكت

رشعينثِإكرتتلوقيوكلذيففلاخيهبذوخأمهنأركذيذلايناثلالوقلاو

يوقيو¢باوصلابلعأهللاوباستتالامدعيئهقفاوبومايأةرشعيلصتوموب

ىلصتولستفت:انباحصأضعبلاقكلذلو«يتأىسامفهلوقلوألالاتحإلا
هرر>.خلاتضرعةالصلاكرتتالو

س٢۲۲۸



مث«اہتبیرقتقودعبرظتنتمث«سافنلاوضيحلايفاهتبيرقىلإبستن

‹سافنلاوضيحلايفاهتبيرقتقوبهببشاهتقونألةضاحتسمنوكت
لستفتمرظتنتمثضيحلاتاقوأىصقأىلإةالصلاكرتت:نورخألاقو

مهنإمث.حصألوقلااذهو‹ةضاحتسمنوكتوانمدقاراظتنالادعب

ةليلومويةالصالإةالصلانمتكرتامديعت:مهضعبلاق.هيفاوفلتخا

:نورخآلاقو«ةضاحتسامدمدلااذهو«ةليلومويلقأنأل

تاقوأىصقأاهغولبدنعالإامتضاحتسابنقيتتماهنألايشديعتال

تناكومدلاابىدامتاذإةأرملايفانباحصأفلتخاوءحصألاوهوضيحلا

لوقلااذهنألعألاورهاظلا.خلاةالصلاكرتت:نورخآلاقو:هلوق
امغارفلانيحنمهءادتبالعجحيلوألاف«راظتنإلاةفىكيفلوألافلاخي/
تفلاخنإوتاقوأىصقأىلإغولبلادعبنميناثلاو«اهتبيرقاملتلا

نأ”هفلسأاىلاعتهللاهمحرفنصلملالاقانكحصألاوهاذهواهتبيرقتقو
امتييرقاملتلاقاممغارفلادعبامتضاحتسابكلانوكيورمطلابصاخباتنالا

.راظتنإلاوىصقألاغولبدعبنوكيامنإ«يناثلافالخراظتنإلامم

اهاكحيتلالاوقألاكلتيفسيلتلق.خلاانباحصأفلتخاو:هلوق

نأكلذو«ةداتعملاوأةئدتبملاهبديرأءاوسبهذملايفحجارلاوهامقفاوبام

ترظتناضيحلايفتقواناكنإاهنأةيلتبمامتروربصلبقيفحجارلا
راظتنإلامتادإفهربغيفةلىلوًاموبومدلايفنيموبضيحلايفاپتقوماعدعب

مثاهتبیرقاملتلاقامتلصواہتبیرقلتسستنامثمایاةرشعتلصوتلستغا

رشعيفثاةالصلاكرتتةيلثبمريصتفةنسماتىلإمدقتامىلعىطعت

—- ۹



ىلإلصتولستختاهئارقإتقوةالصلاكرت:مہضعبلاق«ةضاحتسم

ةضاحتسمتناكوهتلأسللعهللالوسرلوقلاهمابألثماهملإدوعبنأ

يرظتتسافمدلاكبماداذإفءابفنيضيحتتنكيتلاكمايأيدعقأ)

مايأةرشعةالصلاكرتت:موقلاقويلصويلستغامئمايةئالثب

شيبحتنبةمطافلعهللالوسرلوقلمايأةرشعلصتولستغتو

يلسغافاهردقبهذوتربدأاذإوءةالصلااطكرتافةصمحلاتلبقأاذإ)

ردقبهذدقضيحلامايأرثكالةزواجتملاو٠(يلصومدلاكنع

ضيحلايفتقواملکیملنإوءاامللاجرفيتحمایأةرشعيلصتواموب
ىلإغولبلادعبنوكيهنإف«راظتنإلايفامويالإهيفتقوامليتلاكحاممكحف

راظتناللنيمويوامايأكرتتاهنأةداتعملايفحجارلاو<ضمحلاتاقوأىصقأ
نمءيسوةئدنمملاكلعفتةملىمماىلإىلصتتناكامىلصتو

لاوقألاةياكحدارأهللاهمحرفنصلملالملفامايشقفاوبالةتسلالاوقألا
مادقألالازمنمناكملااذهنإفًادجهلمأت«هحجرألوبهذملايفتليقيتلا

اکةداتعملايفةضورفمةلأسملانألمأتدعبرهظمث«يأرلاءىدابيفرهظامك
ةئدتمملانأهبذوخأملانألصاحلاو«هبذوخأملاوهو«لوالالوقلاصنوه

ًاذخأاموبرشعينثإةالصلاكرتتومايأةرشعيلصتفةنسىلإامتبيرفىلإبستنت

لمتحانإواهىلإةيسنلابنقىتملاوهاذهنأليفرثكلابورهطلايفلقالا

تناكامىلصتوراظتنإللنيمويوداتعملاامتقوكرتتةداتعملانأو«كلذفالخ

.هرکدمدقت(١۱)

,هرکذمدقت(۲)

yp.



لستغتوًامويرشعةسخةالصلاكرت:موقلاقو.ةرورضامتضبح

لقأومهدنعًامويرشعةسخضيحلارثكأنأًلامويرشعةسمخيلصتو
لستعتومايأةرشعةالصلاكرتن:موقلاقو.ًامويرشعةسمخربطلا

ةضيحلاوًاربطوةضبحرہشلکيفدنعنالامونيرشعيلصتو

لستغتوةليلوًامويةالصلاكرتت:موقلاقو.مهدنعمايأةرشعزواجتتال

ةداعلاومويمدنعضيحلالقنألاموينيرشعوةعستيلصتو

ةضبحلاعنمتةقآابنكتماذإةرمرهشلكيفضيحتةأرملانأةيراج

نمرثكأوءةليلومويمدنعوهوضيحلالقبرشلكيفااومكحف
لاقيوءلمتحنلامدلابتابجاولاتادابعلاكرتتالفمدنعلمتحممويلا

اېتضاحتسابتنقيتافأ]اهنأللمتحمةليللاوموملايفاهمدكلذكومه

«ًانيقيهمايأيفضيحامدعوجربملعتملوضيحلامايیصقأاهتزواج

ىلعليلدلالديىتحنقيتملالصألالاحباحصتسااهىلعبجاولاف

ةيسنلابنقيتملاوهكلذنأل«لوألالوقلاوهاكامتضاحتسابجلالبقيلصت

بجاورمألمتحملاكرتونقىتلابذخألاناكلةداعلاكلتراغتلمتحاتإواهلإ

.هررح«‹بهذملافالخوهفرثألانميأسامامأو«<باوصلابلعألاو

اہضيحمايأواهرهطمايأابلعهبتشايتلاىلعمالكلايفيأسامءهانلقاللديو

يتلالاوقألانأعمةرشعيلصتوًامويرشعينثإةالصلاكرتتامنأساقلاناكذإ

.لمأتهبفواذهبلوقبدحاوايفسىلفنصلااهاکح

٢۲۳—



:انباحصأضعبلاقءمدوهوهفالخدوجوبهعافترا

ءاہامهللاجرفيىتحتضرعةببشبةالصلاكرتتالويلصتولستغت

لاقاعينلانأ)امنعهللايضرسابعنباثيدحبمحلوقاودضعو

يلستغا:لاقاجثمدلاجثأينإهللالوسراي:تلاقفهتلأسيتلاةيراصنألل
.ملعأهللاواتقويلصتواتقوكرتتنأاهرمأيلو"(يلصويرفتتساو

نإ:موقلاقو«ةقلطمتناكنإابتدعيضقنتفالتخالااذهيلعف
9
وس

٠0

نٻندعفمُنيرانإ»:ىلاعتهلوقلرهشأةثالثتدتعامدلاابرمتسا

ةثالثةيلتبملاو:رثألايفو.ملعأهللاوهيفباترياماذهو'"ءرْبشأهبالث

لىقو«تارمةئالثليقوءةنس«ناتنسةىلتبمنوكتفنينس

نأهترابعصنوهتفصنيفلاغخلابنكضعبيفتيأر«يرفثتساو:هلو

ةقرخذخأتو»ةروصىلعهوحنوأاطخوأةقرخامطسوىلعدشت

ةقرخلابنيفرطلادشتوامسإوايذخفنيباملخدتفنيفرطلاةقوقشمىرخأ

دشلاكلذ”مكحت'و«افلخرخآلاواهتّرسىلعاممادقاهدحأ«امطسويفيلا

رهاظلاو«ادبجاقاصتلاجرفلاىلعيتلانيذخفلانيبةدودشملاةقرخلاهذهقصلتو
نأرافثتسإلا«قئافاايفو.هررح:مدقتامكرشحلاهدربملاذِإامهلحماذهنأ

هزرغيوهيلجرنيپنمهفرطدربنأوهو«هرازإبرفثتسملاهلعفيامةقرخلابلمفت

,ةملسمأنعيذمرتلاالإةسخلاءاور(١)

.۽:قالطلا(۲)

۳۲



ةيلتبمتراصاذإف.لعألاوابنضيحلوأتأريتلاةيلتبلانوكت
يتلاكلذكو.نيمويراظتنالليطعتوًارشعةالصلاعدتوًارشعيلصتف

لبقكرقتناكامكرقتاهنإفمدلاابىدامتاذإرهطلاويفتقواہل

ءتارمثالثیلإكلذلبقيلصتتناكاميلصتونيمويرظتنتوكلذ

ةرشعيلصتفةيلتبمنوكتفةنسىلإ|لوقينممهنموةملتبمنوكتف
.ًامويرشعيناةالصلاكرقتومايأ

:لوزتلاوعولطلايفلأسم

ةأرمالناكاذإكلذومناصقنوضيحلاةدايزوهامنإلوزنلاوعولطلاو

لإةئالثنمضيحلايفعلطتانإف«سافنلاوضيحلايفمولعمتقو
هنألنيعبرأىلإةرشعنمسافنلايفو«ضيحلامايأرثكأوهوةرشع
لأةثالثىلإةرشعنمضيحلايفلزتتو«سافنلاتاقوأرثكأ
نوكيوءسافنلالقأاهنألةرشعىلإنيعبرأنمسافنلايفو«ضمحلا

رثكأىلإيبتنتىتحرثكًالاو«نيمويلاومويلابتاجردلابعولطلا

نأوهوةدعاقلافلاخياماذهتلق.خلاتقوافيتلاكلذكو:هلوق

ىلإاهتقونمانقىتمناكامةعجركانهذِإ«نيقبلاالإهليزبالنيقمبتبثام
عمحلادعباثمةرشعينوكدإ«لمتحموهام

.لمأت«رېطلايفاذكو«لمتحمرمأاثمةسخهنأباهنقت



لاثم:تاقوألارثكأىلإةدحاوةرععولطلانوكيوضيحلامايأ

ةثالثلادعبمدلاهيلع«مايأةثالثابضيحتقوةأرمالناكاذإ:كلذ

«تارمثالثكلذابلىلاوتونيمويىلعرهطلاتأروترظتناومايالا

اضيحمايأتدازنإكلذكو«امضيحتقولمايأةسمخىلإلقتتتإف

ىلإلقتنتكلذابلىلاوتنإاهنإف«اهيلإتلقتناامدعبمايأةسمخىلع

ىلإلصتیتحتاجردلابلقتنتكلذكيهمثءاممايأتدازاموةعبس

نممدلااهبیدامتنإمايةرشعىلإةدحاوةرمبلقتنتو‹مايةرشع

نإاهنإف4رهطلاابلمتو«تربطفمايأةرشعلإاهتقويهيتلامايأةثالث

لورتلاكلذكو«ةرشعىلإةئالثنملقتنتفتارمثالثكلذاهلىلاوت

كلذاملىلاوتنإةدحاوةرمبنوكيوتاجردلابنوكيلاحلااذهىلع

اهنعلازفراظتنالالعرهطلاةأرلاتدجواذإو:رثألايو«نيترم

ءرظتنتال:لوقينممهنمورظتنت:لوقينممهنم«لصتملولستغتملو

علطتالاهنإفتضقنااذإامفالخبهداتعتتناكيذلارهطلاامتو:هلوق

ىرتىتحلوألااهتقونمةأرملاملطتالو:هلوقدنعىلاعتللاءاشنإيتأيساك

.خلالصتمًارهط

ملوامتقومتاذإابةلأسملاروصتنألمتحيو.خلالوقننممهنم:هلوق
مهنم«"لصتلولستفتمو«راظتنإلاماتلبقرهطلاتأرفترظتناف«رهطت
مهنمو؛لصتملولستفتملثمحدحاوءيشكنامّدلاذإراظتنإلاممت:لوقينم

— ۳



عولطلايفإلاتلعجولوزتلاوعولطلانيبتقرفم:لئاقلاقنف

يفءاماعلافلتخا(لعأهللاو):هلليق؟نيترمبلوزتلايفوتارمثالثب

مثددعوأتقوىلإلوحتاذإ:مهضعبلاقءسافنلاوضيحلالاقتنا

لاقو«لوألاتقولاعدتو«اتقواهلراصدقفنيترمكلذىلعماد

لقتنت:نورخآلاقو«تاضيحثالثكلذىلعموديىتح:نورخآ

اهتقونعلوحتتال:لاقنملاقو.لوزنلاوعولطلايفةدحاوةر

مدناليدنعلوقلااذهو‹«صقنوأدعبنمدازولولوألا

تاقوأتراصكلذلو«ءاسنلايفكلذدوجومصقنيوديزيضمحلا

ءةقفتماهلكءاسنلاتاقوأناكلصقنيالوديربالناكول«ةفلتخمءاسنلا

هتدئافنوكتو.لعألاونيعتيربوصتلااذهنأرهاظلاو«رظتنت:لوقينم
لولاىلعو«علطتراظتنالامدعبلوغلاىلعف«تارمثالثافىلاوتادإامف

.مدقتاممةمولعمةلأسملاهذهفالإو«هررحباوصلابملعألاو«ملطتالراظتنإلا

امهدحأدارفنايضتقيهنإفوأبفطعلااذهلمأتيددعوأتقوىلإ:هلوق

يفتقرلاهرفيلاقينألإمهلالفأرهاطلاورخأآلاىلع

دحاولاو«ددعللةيسنلابدحاولاةلزنبيهذإ«ددعىلإًالوحتهلالوحتلاسيلف
‹عولطلايفةرشملاىلإتلقتنااذِإاذكو.هررح«ەتلزنبوهاماذكقددعيسىل

ءاهتنإلاوءادتبإلايفددعامدقتيلذإددعامللاقيالةياغتناكالةرشعلاف

.ملعألاو

—



نهنمدهجلالهأكلذكوضيحلاةدايزيفءاسنلانمةعسلاوهفَرّكلالهأو

لزتتوعلطتلاقنمامأو.لعأهللاواهريغفالخبضيحلاناصقنيف

ةئدتبملاكاملعجهنألنيلوألانيلوقلانمفعضأيدنعوهفةدحاوةر

ناکامىلإالإطالتخالادنععجرتالهنألفبعضيدنعوفةرملكيف

هبنوکيامنإو«ةدحاوةرمبنوكيالداتعملاوةئدتملافالخ«ًاداتعم

ةجحلصعلو.مهضعبدنععملالقأوهوناترموأتارمثالثًاداتعم
تنيمالسلاهيلعلاقهنأيورامةدحاوةرمبلزنتوعلطتلاقنم

اهردقبهذوتربدأاذإوةالصلااهليكرتافةضحلاتلبقأاذإ):شيبح

مدنعاهردقهرثكأوضيحلالقأنيبف"(يلصوكنعمدلايلسغاف

الفضيحلاةدايزعولطلانأللوزتلاوعولطلانيبتقرفامنو.ملعأهللاو

اوقفتايذلاددعلابالإتادابعلانمهبوجوبتنقيتامةدايزلاكلتبكرت

هفالخبلوزنلاو«تارمثالثوهوضيحمدابةدايزلاكلتنوكتنأ

وهونيترمبلزنتاهنإانلقكلذلوءلوزنلايفةنقيتمةدابعكرتتالاهنأل

اذإربطلايفموصتويلصتنأاميلعبجاولالب«مهضعبدنععجلق

مديلوقلاةياكحيفانيالفلوژنلاوعولطلابنولئاقلايأاوقفتا:هلوق

.لوزنلاوعولطلا

.هرکذمدقت(١)
٦۳۳-



يلستغافةضحلاتربدأاذإ):وجهلالوسرلوقلاهتقولخادهتأر

ديعتلهضيحلايفاهتقولخاديفمداابعجارنإاوفلتخاو.(يلصو
مايألاكلتيفتماصالديعت:مهضعبلاق؟الماربطلامايأيفتماصام

:نورخآلاقو.الكضيحاهنأكاهتقومايأنألابتقويفمدلاعوجرل
لاقو.لعألاومدقتملاثيدحلارهاظلنّيبلاءاقتلايفتماصاديعتال

ًاراظتنااهتقولخاديفهتأريذلاربطلايفةالصلاكرتت:انيفلاخمضعب

هيلعةجحلاوهبذوخأمريغوهو«ابتقوةياغغلبتىتحمدلاةعجرل
ةرفصلابةأرملاعلطتلهانباحصأفلتخاو.لعهللاومدقتملاثيدحلا

يفاهتقويلاويصلاخمدىلإالإعلطتال:مهضعبلاق؟ةرفصلابلزنتو

يذلاوهوربطلايفاهتقويلاويصلاخمدىلإالإلزنتالوء«ا
قفتملاتقولاكرتتالو«ضمحلاةدايزعولطلانأليدنعرظنلاهبجوب

ةرفصلاوءضبحهنأهيلعقفتملامدلابالإةنقيتملاتادابعلاكرتتوهيلع

.هعجار«ءانبلاةلأسميفهراتخمهنأمدقتدق:مهضعبلاق:هلوق

ىلعهللاهمحرخيشلايف.خلاتماصاملديعت:ممضعبلاق:هلوف

راصتقإلانمهللاهمحرفتصلهلعفامرهاظلاو«ةالصلاركذخسنلاضعبيفام
ايفرهظيالهنإفةالصلافالخيفالخلاةدئافهبفرهظتيذلاوههنألموصلاىلع

مايأانلقنإاذكو«مالكالباهبلعءاضقالفضمحمايأاهنإانلقنإاَنأْلكلذ
.هررح«اهنمةداعإلابلطلىنعمالفهطرشياهبلعبجاولاتّدأامنألرهط

—ry



مدقتدقو؟المأضيحامهله«بيففالتخإلاعقودقةردكلاو
.هيلعقفتاامالإلزنتاللوزنلاكلذكوءءامدلاعاونأبابيفكلذ

ةردكلاوةرفصلانأل«ةرفصلابلزنتوةرفصلابعلطت:نورخآلاقو

تقوو«مايأةسخاطيحتقولوأةأرما:اذهلاثم«ضيحءالؤهدنع

تأرسداسلامويلايفو«مايأمدلااهبمادق‹مايأةرشعاهربط

‹مايأةرشعهبتلصف«عباسلاموبلايفربطلاتأرفترظتنافةرفص

تبثتةرفصلابعلطتال:لاقنمفءتارمثالثلاحلااذهىلعاىاوتف

ةرفصلابعلطت:لاقنمو‹حبحصلاوهومايةسمخلوألاامتقوىلع

سداسلايفوةرفصساخامويلايفتأرنإامأو«مايأةتسىلإتلقتنا

لخاديفيتلاةرفصلااهرضتالوةتسلاىلإعلطتهذهنإفاشىاوتوًامد

ىاوتوًامدسداسلاوسماخايفوًاربطعبارلايفتأرنإكلذكوءاهتقو

فتأرنإامأو«اهتقولخاديفيذلاربطلااهرضيالوعلطتامنإفال

رېطلاباهتقولكاهنألعلطتالابنإفامدسداسلايفواربطسماخلا
اهنإفامدسداسلاوةرفصسماخلاواربطعبارلاناكنإكلذكو

اذهىلعلوزنلاكلذكوءرهطلاكحكربطلادعبةرفصلانأل«علطتال

ةرشعاهرېطتقوو«مايأةعبسضيحلايفاہتقونوکنألثملاحلا

اشتوربطلاتأرفةرفصسداسلايفومايأةسخمدلااهبمادف«مايأ

— ۲۳۸ -



الإلزنتالومايأةتسىلإةرفصلابلزنتالهذهنإف‹كلذاىلاونو

لزنت:لاقنملوقىلعالإءعولطلاةلأسميفانمدقاكصلاخلامدلاب

سداسلاواربطسماخلاناكنإو«مايةتساهتقونوكيو«ةرفصلاب

.لعألاوابتقولخاديفرهطلاموياهرضيالولزنتامنإفاطىلاوتوامد
اهتقولخادنمًالصتماربطىرتتحلوألااهتقونمةأرملاعلطتالو

ةأرما:كلذلاثم.رثكأوأهتعلطامددعاهتقوجراخىلإربطلايف

مادفمدلاتأرف«ًامويرشعةسحخرهطلايفومايأةسخضيحلايفامتقو

هذهنإف«مدلابتفدرفمايأةرشعهبتلصفرهطلاتأرفمايأةيناأب

مدلااذهنألءضيحللىطعتوًامويرشعةسخممتتحيلصتولستفت

مايأةيناثىلإعلطتالويلصتولستختكلذلو«رهطلايفابتقولخاديف

وأاسويرثعةسخهبتلصوربطلاتأرنإالإ«كلذاىلاوتنإ

اهتقولخاديفهارتيذلامدلانأةدعاقلانأل«خلالستفتهذهنإف:هلوق
.هللاساوطاممأنعمدقت(كهبدتعتالرهطلايف

وهاکتارمثالثكلذامرركتويأموبرشعةسمخهبتلصو:هلوف

ةدحاوةرمبلقتنتدقوهلوقدنعمدقتايفكلذىلإراشأدقو«عولطلايفةدعاقلا

ترهطفمايأةرشعىلإامتقويهيتلامايألاةثالثلانممدلاابىدامتنإةرشعلإ
دىقىفةرشعىلإةثالثنملقتنتفتارمثالثكلذىلاوتنإاهنإف«رهطلاالمتو

.ملعالاوكانهامصوصخمانههاممومع

— ۳۹



ضبحوپفمايأةرشعرېطدعبدجومدلک:لاقنملوقيلعالإرثكأ

ءكلذالىلاوتنإعلطتومايأةرشعربطدعبضيحالىطعتابنإف

مايأةرشعضيحلايفاهتقوناكنإلثملاحلااذهىلعلوزنلاكلذكو
تأرف«مايأةسمخاهبیدامتومدلابتفدرفمايأةرشعرهطلايفاهتقوو

يفاهنأليلصتولستغتامنإفمدلابمايةرشعهبتلصفربطلا

لوق«اىلاوتنإمايأةسمخىلإلزنتالو«رهطلايفابتقولخاد

ضيحللىطعتضيحوهفمايةرشعربطدعبدجومدلك:لاقنم

.لعهللاواىاوتنإلزنتو

:لصف

اذإهذهنإفمايأةرشعىلإمايأةعبسنيبامابتقواهيلعهباشتنإو

ةثالثرظتنتوتنقيتيتلامايأةعبسلإةالصلاكرتمدلابتفدر
:لاقنملوقبتذخأمايةعبسابتقوناكنإف«مدلاايبىدامتنإماي

:لاقنملوقبتذخأمايأةيناثابتقوناكنإو«مايأةثالثراظتنالا

:لاقنملوقبتذخأمايأةعستابتقوناكنإو‹نامويراظتنإلا

:لاقنملوقبتذخأمايأةرشعابتقوناكنإو«دحاومويراظتنالا

تذخأمايأةيناثيلعربطلاتأرنإو.لعأهللاوراظتناةأرملاىلعسيل

ىلعتتبثدققمايأةيناثلوألااهتقوناكنإوًاتقومايألاةيناجلاكلت
ع.



ناكنإكلذكو«مايأةيناثىلإتعلطمايأةعبساهتقوناكنإوابتقو
لوقبتذخأومايأةيناثىلإتلرتمايأةرشعوأمايأةعستلوألا

لاوقألاهذهبذخأتانإو«ةدحاوةرمبلوزنلاوعولطلانوكي:لاقنم

الواهرېطمايأیردتاليلايفانباحصأفلتخادقهنألةرورضلادنع

5«اهتاوخأوابتابمأتقوىلإرظتنت:لوقينممبنمف«امضيحمايأ
يلصتومايةرشعةالصلاكرتت:نورخآلاقو.نبضيحکونهروط

نولوةدايزهلضيحلامدنالزييمتلابلمعت:نورخآلاقو.مايأةرشع

المعتلفزيبمتلالهأنمنكتمنإفءةضاحتسالامدنمهبفرعي
مث«امضبحمايأنمتنقتامرادقمةالصلاكرت:نورخآلاقو.اتفدق

ءيشىلعنقيتتملناوءيلصتولستغتمث«نيمويامنقيتدعبرظتنت
نملوقلقفاوماذهوءضيحلااهيتأياملوأيفةندتبملالمعتاكلمعتلف

لنهو«لعفتفيكرظناهلہجعمامأوتقولالععميأاهرهطمايأ:هلوق

ايمتبیرقضبحءيجمنمزصوصخىلإرظتنتاهنإلوألالوقلاىلعسابقلاقي
ضئالاكنوكتوةدابعلايفطاشحاللامادىلصتولاقيوأ؟ددمللرظنتاك

.حبحصلقثيهررحلوألارهاظلاوءىطولاىلإةيسنلا

امنأ.خلاقفاوماذهوهلوقنمذخۇيالويلصتكنيبيمليلصتو:هلو

.ةرشعيلصت

» حاضيإلامد r

 



تسفناذإامأو:ملايفو.ملعأهللاوةدحاوةرميلزنتوعلطت:لاق

رهطلاتأرمث«مايأةرشعنمرثكأوأمايآةرشعمدلاابمادفةأرملا

يلصتىتحمدلانمابفدرابلغتشتالفمدلاابفدرمث«تلصوتلستغاف

اطنکیملناو«كلذلبقةالصلايفتقواناكنإيلصتتناكام

تأرامالنوكيفضيحللىلععتمثمايأةرثعلصتلفةالصلايفتقو
نمرثكأوأمايأةرشعىلعرهطلاتأراذإامأوءسافنللابتقولوأ

مايألاىلعىنبتوسافنللىطعتامنإفلستفتنألبقمدابفدرمثكلذ

اذإامو«مايأةرشعنملألعنيتالو«مدلااهبماديتلاىلوألا

موييلصتومدلامويكرتتًامويرېطلاومويمدلاابمادفتسقن

مادنإكلذكوءًاتقوكلذاهنوكيالو«ًاموينيعبرأغلبتملامرهطلا

تناكاذإىنعملااذهىلعمايأةرشعنودامومايأةئالثوأنيموملااب

دقو.اربطمايأةثالثوًامدمايأةلالثوأ«ربطنيموبوًامدنیمويیرت

لاقينأالإنيبلايفاذهلاخدإيفةيسانملااملماتيفرثألايفو:هلوق
.هبلالصتالفهلوقدنعمترثألامالك

امىلعلکشیهرهاظنإفاذهلمأتيمايأةرمشعنملقأىلعنبتالو:هلوق
فلاخوهورثألانماذهلاقينأالإةثالثىلعنوكيسافنلايفءانبلانممدقت
.مدقت



يهو«عييضتلابامضيحمايأواهربطمايأتلبجيتلايفءاماعلاضعبددش

مايأتماعنإف«هيلإلصتالفرحبلايفمحاتفمبهذ:نولوقييتلا

اہضيحتقوناكرہشلانمتقويأيفردتملواهربطمايأواېضبح

«ضيحوهفمايأةرشعربطدعبدجومدلك:لاقنملوقبذخأتلف
ءاسفنلايفاوفلتخاو.ملعأهللاومايأةرشعتلصنأدعبضيحللىطعتو

تأروضاغملااهبرضاذإةالصلاكرتت:مهضعبلاق«ةالصلاكرتىتم

جرحیتح:نورخآلاقو«ةدالوللدكرتىتح:نورخآلاقو«مدلا

یتح:نورخآلاقو.المحعضىتح:نورخآلاقو‹دلولاضعب

امنطبيفناكنإلماحلامساابنععفتريكلذبهنألابتطبيفامرخآعضت
فالتخالابابنمنوكينأيدنعفالخلاببسو«دحاونمرثكأ

حصأو؟اهرخاوأبمأاهلئاوأبذخألابجاولالهءامسالايفءاملعلانيب

كلذبهنأل«ابنطبيفامرخآعضتىتح:لاقنملوقليواقألاهذه

هنيبللختتحيناثلارخأتولوهرهاظاہنطبيفامرخآمضتتح:هلوق

.ًاموبنوعيرألوألانيبو

كلذلو<مدللالةأرملاةدالولمسإسافنلانأحبحصلاوءامسالايف:هلوق

.هفلاخياملاهمحرفنصملايتأيسوءهسقنلفاضيالءيشلاو«سافنلامدلاق

رخآلاعضتملاماهتمجراهجوزلاذهىلعفعضتىتح:لاقنملوق:هلو
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ءتطقسأاذإةأرملايفًاضيأاوفلتخاولعأهللاواهنعلماحلامسإمفترب

لاق؟جاوزالللحتواهقلطاذإاہجوزتوفتوءاسفنمسقحتستله

لاقوءاہجوزتوفتوءاسفنيبفءاملاهييذبالامتطقسنإ:مېضعب

:نورخآلاقو..ءاسفننوکټمشةحراجطقسانمنیبتستیتح:نورخآ
نل«ةقلخلاماتنوكييىتحًادلوىمسيالو«ًادلوىمسيامعضتىتح

.كلذنودابحصيالوءاسفنےسإاهحصيكلذب

:ةضاحتشالاوضيحلاماكجايفةلأسم

ضيحملانعكنولأسيو»:ىاعتلوقضيحلاتاعونمبيفلصألاو

كلذيفةدراولاراثآلاو.'”يفءاسنلااولرتعافىذأوهلق

هلعفتنأةأرمالزوجيءيشلكنأكلذوءمالسلاهيلعلوسرلانع

ءةلصخةرشعسمخالإء«ضمحلايفهلعنأاطزوحيلبق

.لعهللاوېنیلمنعضينألامحألاتالوأول:لوقيیاعتهللانأل

ولامنأيضتقياذهةرشعسمخالإضبحلايفهلعفتنااسفزوجي:هلوف

.٢:ةرقملا(١)

.٤:قالطلا(٢١
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كنولأسيو»:ىلاعتوكرابتهلوقليلدلاومرحجرفلايفءىطولااهدحأ
تحنهوبرقتالوضيحملايفءاسنلااولرتعافىذأوهلقضيحلانع
‹ىذأهنألضبحملايفءىطولانعىنامنإهنأةبآلاموهفف,«نهري

اہنعهللايضرةشئاعثيدحلءىذأبسيلهنألحابمامجرفنودامو
:تاقوء٠٠(ضئاحانوامهللالوسرعممانأتنك):تلاق

ويتمهللالوسرسأرتنك) هملعهلوقلو1(ضئاحانأوولع

نأضئاحلاينبهرمأنميتأيسامرهاظكلذكو.اهبلعمرحيلتلستغا
شماهبهتبتكاككلذزاوجيضتقيتببلابفاوطلاالإاملكجلالاعفألمفت

:اهصنوزاوجلامدعيفةرهاظكلذدعبمضولاةرابعتيأرمث.كانهيتخس

رتمنإراظتتالانمجرختوأنّسبلارهطلاىرتتحلاستغإلاةأرمللزوجيال
يفيهورفاستنأتدارأذإضُئاحلاةأرمللةصخرلانمهوركذامالإ«رهطلا

مدعتفاخاإاهدسجنمسحتلاففختنأاملاوصخر«سافنلاوأ

ايرقللاهحرفنصملامالكيفيتأيسو.باوصلابلعلاورفسلايفءاملا

.اذهوحن

..خلامانأتنك:تلاق:هلوق

ريرجنبدمحملقندقو<ضئاحلاعممونلازاؤجثيدحلانمذخأ:ةدئاف

اهتلبقالوضئالاةعجاضمهركتالاينأىلععامجإلاءاململابهاذميفهباتكيف

هيلعقفتم(١)
ةتسلاهجرخأ(۲)
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ةَرْمْلاينيلوات)الاقهنأكلذوء'(كديبكتضيحتسيل):مالسلا

تيداحألاهذبف(كديبكتضيحتسيل:اطلاقف.ضئاحينإ:تلاقف

انباحصأضعبلاقليلعتلااذطو«سجنبسيلضئاحلاندبنألعلدت

ءضئاحلاىنعميفيبفىذأاهمدروبظنألاهثطوهوركم:ةضاحتسملايف

ةرومأمامنألرهاطلاكحيفةضاحتسملانأكلذنمىبأنمضراعو

ةضاحتسالامدوضيحلامدنيبمالسلاهيلعقرفو.مايصلاوةالصلا

نعيكسمأفكلذناكاذإففرعينيخثدوسأضحلامد):هلوقب

يفمالسلاهيلعهلوقلء'"(يلصويلسقغافرخآلاناكاذإوةالصلا

اجرفنممدلاروهظنأبجوملاف«'"(قرعمدهنإ):ةضاحتسالا

ءيشيئاهديعضوهركيالو«ةيكرلاتحتوةرسلاىوفايفابعاتمتسالاالو

اهنحعواہخطهرکیالو«هلیجرتواپمراحمنمهربغوأسارلسغالو

.نارهاطامقرعواهرؤسو«مئانصلانمكلدريغو

ديرجنمريصحميلانوكسوةمجعملاءاخلامضبةرفخلاينيلوات:هلوف

يلصملاهجورمختاهنألةرمختيمامنإوةرمخ"مستملةريبكتناكنإف«ريغص
طوخابلمرتولخنلافعسنمةريغصةداحسةرخجلاحاحصلايفوهطغتو

.لاوقألانمكلذريغاهىفو«ىہتنا

.يراخبلاالإةسخلاهجرخأ(١)
.هرکذمدقت(۲)

.هرکذمدقت(۳)
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حرجلاوأحرقلابجرفنممدلاروهظنأهلوقدابقيلعبحيءىطولاعنم

نيبانياحصأضعبقرفدقو«ةّمَلعأدحأهبلقيملاذهو«ءىطولاعنج
هركو«ليلقلامدلايفةاحتسملاءىطوحابفءليلقلاوريثكلامدلا

حابأو«هوركQمةضاحتسملاءىطو:مبضعبلاقو«ريثكلامدلايفاهثطو

مهنمناسحتساهلکاذهو(ىذاوهلق):یلاعتهلوقللسغلادعباهثطو
.مدنعاهئثطوهوركمءاسفنلاكلذكو.لعأهللاويدنعةطاحتساو

برقننأانيهن:اللاقفنيعبرألايفهتأرماهلتضرعتةحلطنأيورو

مرحًادحأرلعألونسحكلذيفطايتحالاوءنيعبرألايفءاسنلا

ةهاركلابهدارمنأرهاظلا.خلاامئطوهوركمءاسفنلاكلذكو:هلوف

نممدلاروہظنأبحوملاف:هلوقليلدبمدقتامفكلذاهبديرأ|(کةمرحلا

يفضئاحلالثمءاسفنلانأنميتأيساميفانيالف.خلاءىطولاعني
ريمثلالعلفامبابىلعةهاركلانألسنإف«يتأيسامفهقرفهبرعشأاموةنسلا

اميفانيالف«قايسلاىضتقموهاكةهاركلابنيلئاقلانممدقتنمىلإدوعب
كلامبهذمروهشمًافالخصناماضيأبتكو.باوصلابلعأللاويتأبس
'ىلعلىلدلاو«انباحصأةقفاومىلإةصفاشلاوةيكلاملاضعببهذو«يمفاشلاو

:علاقهنأهحيحصيفلسمىوردقفهملسيلنإوفنصملاركذامةحص
.مہيلعةجحوهف١٠٠(حاكتلاريغءيشلكاوعنصإ)

لسمءار(۱)
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امنمزوجيرهاطلاكحيفةضاحتسملانأيدنعرظنلاو.لعأهللاوكلذب

هيلعهلوقلةتسلابحابمضئاحلاجرفنودامو«رهاطلانمزوجيام

لرتالهنأكلذو'”(جورفلااولرتعتنأمترمأامن):مالسلا
ء'”«ضىحلايفءاسنلااولزتعافىْذأوهلقضيحملانعكنولأسيو»

رومجلابهذموهولاهجرفنصللاهلاقاه.خلا..يدنعرظنلاو:هلوق
°روموانياحصأنمرولادنعمدلانايرجلاحاہئطوامجوزل

ءاطعويرصصبلانسحلاوبيسملانيإوسابعنيإنعفارشالايفرذنملانيإهلقنو
يعازوألاوينزللاهللادعنيرکبونابلسيبانداموةداتقوريبجنيدمعسو

«لوقأهبورذنملانإلاق«روثيبأوقاحسإويعفاشلاوكلامويروثلاو
يمخنلالاقهبو«امجوزاهىتأيال:تلاقاهنأامنعهللايضرةشئاعنعانيورو

يفوءاكلذلوطينأالإاهيتأيال:دمحألاقو«نيريسنيإههركو«كحلاو

نإلاق:هحبحصيفيراخبلالاقو«ةنعلامجوزفاخبنأالإ:هنعةياور

هلعليلدلاو«رولابهذمراتاو«تّلصاذإامجوزاهىتأي:سابع

ةضاحتسمتناكاهنأشحجتنبةصفحنعةمركعنعانموقضعبهاورام
¢امهربغوموصلاوةالصلايفرهاطلاكةضاحتمللانالو«اہمماحماجوزناکو

لاو.هعرحتبعرشلادربلوعرشلابتبثيامنِإميرحتلانألو«عاجلايفاذكف
يفرظنلاانتمحلأكفمهلادعاوقبهفرعأوهرظنقدأامللاهحرفملعأ

.هدصاقممہفبالعنمفهمالک

:ةرقبلا(۲)

س۲۸



نهوازتعاوتويبلانمنهوجرخأفضيحلاءاسنلاىلإنوملسملادع
بارعأنمموقءاجفءتويبلاىلإنهودريمثنلسقفيونرهطيىتح
لوسراباولاقفلزعنعهللالوسرىل|اركشفةنيدملا

لايعلارئاسكلهبايثلابنهاترثآنإفءةليلقبايثلاوديدشدربلانإ:هلل
دجيانملكسيلو«ًادربضيحلانكلهبايشلابلايعلاانرثآنإو«ادري

نأمترمأاإ«تعهلالوسرمحللاقف«ًاعبمجمهيلععسوبفهعس

لوسرمهيلعاوقفءتويبلانمنهجارخإباورمؤتملوجورفلااولزتعت

(جرفلااولرتعتنأمترمأامنإ):مالسلاهيلعهلوقوءةيآلاثلا

لجولاعقاواذإو:رثألايفو.لعأهللاوحابماہجرفنودامنأٰلعلبلد

الوابللحأال:ةديبعيبألوقفضيحلاةرفصوأضيحلامديفهتأرما

اهيلإدوعيالمث«ابقارفىلإبحأوهللادودحلدمعتمهنإفهيلعاهمرحأ

ابنمباصأامابنعتاموأاهقلطمشهریغًاجوزتحننإوًادبأ

‹هتأرماهيلعمرحتالوهبرىصع:حونوبألاقوءةنسلايفابلثمءاسفنلاو

ریغباهبلغواههركأنإو«رانيدباینمدحاولكقدصتيهتعواطنإف

نٳو«ءيشابيلعسيلورانيدبوهقدصتيلفهتعواطالواہنمقفو

.رانيدبيهقدصتتوءيشوههيلعسيلفكلذتمتكوهنمإعريغباہباصأ

:مېضعبلاقو.نيبهبناقدصتيدحاورانيدنعءىزجي:مهضعبلاقو
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يفناكنإو«رانيدبقدصتيدحاولكفمدلايفكلذناكاذإ

نألقربطلايفناكنإو«اهتمدحاولكىلعرانيدفصتفةرفصلا
لکةديبعوبآو:لاق.مايصوأةقدصنمءيشبهللاىلإابرقتيلفلستفت

فلتخاو.هيفقارفلابجويالوءيشيفصخريالءاوسهلعجكلذ

ملوءضعبفقوو«ضعباممرحفضيحلايفهتأرماءىطونميفسانلا

ءفالخالهأنمموقمغوةرافكلاهيلعاوبجوأونورخآمرح

عاجلانإ:اولاقو«هللايبنهبوكرلميرحتلاىلعانباحصأنمروهحلاو
ضعبلاقو.هنعهللاىنامهبوكرلفاكتعالاوموصلاوجحادسفي

نإوءباتداعنإو«رفغتساوباتضيحلايفءىطونإ:انباحصأ
نأىرحأفدناعماذهنألهيلعتمرحةعبارلا:يفداعنإو«باتداع

قدصتينأديدجلانعلقنومدقلايفيعفاشلابجوأيأاوبجوأو:هلوق

انإو<هرابدإيفناكنإرانيدفصنيو<مدلالابقإيفهئطوناكنإرانيدي
رذميالفعاجلابدبعبيرقناكهلوأيفهنألردابإلاولابقإلايفلاحلافلتخا
امأو<ةرافكلاىلعدمحأقفاوبو«هملعلبلدالو«هنعفقخف<هرخآفالخب
.لعأللاورافغتسالاوةبوتلاالإهدنعهيلعسيلفكلام

عماومرحيلنيذلاىلإعجارهنأرهاظلافالخلالهأنمموقمو:هلوق

لاقينأالإهبارضأوحونيبأنعهفلسأامعمرظنينكلو«ةرافكلاباجيإ
ديعسونسحلاالإكلذبجوأًادحأملعألو«ةظّلفملاةرافكلابدارأ

.ينأيساک
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هنعيبناداسفىلعلدييبنلالهيدنعفالخلاببسو«هيلعمرحت
نو«لديال:نورخآلاقو«لدي:مهضعبلاق«لعأهللاو؟المأ
ءضيحلايفاهثطونمكمهدنعيبفتربطدقولستنألبقاهثطو
ىحنهورفالو»:ىلاعتهلوقللستفتملامضئاحلاكحاهكحو

هلاکماتینمنهوتافنربطتاذإف»ربطلانيرييأ
تضاحفناضمريفتناكةأرمإيف:رثألايفو«رهاطلاءاملابنلستغييأ

رهطلادعبامكحنأىلعداشتسالاهنمدوصقملا.خلا..رثألايفو:هلوق
ةروكذملاةأرملاموصحصلًافلتخمهمكحناكولذإكحلاستغإلالبقو

اہمنأىلعلدنالطبلابهيلعاومكحالنكل«رحفلالبقرمطلاامتيؤرل

.ملعألاودحستم

يفعاجلاباهرشابينأ:اهدحأ«”ءاسقأضئاحلاةرشابمنأملعإ:ةدئاف

هلعفولو<ةنسلاوزيزصلانآرقلاصنبعامجالابمارحاذهوجرفلا

الوهيلعمثإالفضبحلادوجوبالهاجوأاسانناكنأبهحدقتعمريغناسنإ
هيلعمرحتوةريبكةيصعمبكترادقفالاعًادماعاهئطونإو«ةراَفك

:انباحصأضعيلاقو.ةبوتلاهبلعبحتو«انباحصأنمروهجلادنعهتأرمإ
نممهريغوةفنحوبأودمحأوكلامويمفاشلاكلذىلعمهقفاوو«هيلعمرحتال

كلذىلعممقفاووبحتال:ليقفةراّشكلابوجويفاوفلتخاو«

دحأيفدمحأوهفيثحيبأوكلاملوقو«ديدجلاوهوهيلوقحصأيفيمفاشلا

.٢٢:ةرقملا(١)
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ىتحهنمغرفتلولسفلايفتذخأفكلذالنيبتوليلبربطلاتأرف

لوحكمويمخنلاويعشلاوةكيلميبأناوءاطعكفلسلاريهامجونيتياورلا

تايقسوينايتخسلابويأونايلسيبأنيدامحوةعبيرودانزلايبأويرهزلاو
‹ميدقلايفيمفاشلاكلذىلعمهقفاوو‹بحت:لىقو‹دعسنبثسللاويروثلا

يعازوألاوةداتقوريبجنبديعسويرصبلانسحلاوسابعنيانعيورموهو

نسحلالاقفةرافكلايفاوفلتخاو«هنعةضاثلاةياورلايفدمحأوىتاحسإو

يفمهنمفالتخإىلعرانيدفصنوأ”رانيد:نوقابلالاقو«ةبقرقتع:ديصسو
هفصنومدلالوأيفرانيدلاله<رانيدلافصنورانيدلاهيفبحييذلالاجلا
نباثيدحباوقلعتو؟هعاطقنإدعبهفصنومدلانمزيفرانيدلاوأ.؟هرخآيف

۱(رانيدفصنوأرانيدبقدصتبلفضئاحيهوهتأرماىتأنم):عوفرملاسابع
ةرشسابملا:يناثلامسقلا.ملعألاوةرافكالنأباوصلاف«فبعضثيدحوهو

كلذريغوأسمللاوأةقناعملابوأةلقلابوأركذلابةمكرلاتحتوةرسلاقوفامف
هنألفلاغمابةربعالفاذهىلععامجإلالقتدقو<ءايلعلاقافتابلالحوهو

يفةيكرلاوةّرسلانيبامفةرشابملا:ثلاثلامسقلا.هببقعموعامجالابقوبسم

باحصأضعبكلذىلعممقفاوو*هزاوجىلإانباحصأبهذق«لْْقلاريغ
دمحأويعاوزالاويروثلاوكحلاويعخنلاويعشلاودهاجموةمركعويعفاشلا

وبأوهيوهارنبقاحسإوكلامباحصأنمغيصإونسحلانبدمولبنحنبا
اوعٽصا):سنأثيدحباوحتحاو4لىلدیواوهودوادورذنملانياوروث

ىلعةرشابمىلعمالسلاوةالصلاهيلعهراصتقاامأو:اولاق'(عاجلاالإءيشلك

.ةسخلاهاور(١)

.هرکذمدقت
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اله:هلتلقف«ال:لاق-؟المآمویلاكلذابموصاميله«حبصأ

تلكأنإولكألااهبحتسيال:لاق؟المآمويلاكلذيفلكأتنأ

بحتسيالتلستغافموييفرهطلاتأريلالثميهوءاسأاىلعیرالف

ةئالثضئاحلاتزواجاذإو:رثألافوءسأبالفتلكأنإو«لكألااط
الإلغتءالاىلعلقتنتوأرفاستنأتدارأومايأ

كلذك«اهدسجمضتواهيلجرىلعدعقتويجتتستالاهنإف«ءاجتتسالا

ءلستغتنألبقاهثطواذإهيلعمرحالنأيدنعبجويرظنلاوءلست

‹بابحتسالاىلعلومحمفمرحتلابنولئاقلاهبلدتسإيذلارازإلاىوفام
ديعسوةفينحيبأوكلامبهذموهوميرحتلاىلإيعفاشلاباحصأضعيبهذو
ميرحتنُاملعاوةداتقوراسينبنابلسوءاطعوسواطوحيرشوبيسملانبا
ىلإهعاطقنادعبوضيحلاةدميفنوكياهمرحينملوقىلعةرشابملاوءىطولا
يعفاشلابهذموهو«هللاهحرفنصلملاراتخماذهو«هطرشبمميتتوألستفتنأ

ءمميتلادعبعنملاكلامبهذمنمروهشملاو«فلخلاوفلسلاريهامجودحأو

جتحاو<لاحلايفاهئطولحضيحلارثكألمدلامطقنااذإ:ةفينحوبألاقو
.ملعألاوةيآلابرومجلا

ايفهبلدتساامةقفاومهذههترابع.خلا..اهدسجلسفتامنإف:هلوف
ثبحهتساجنبحيرصتلااميففعضولاةرابعامأو«رهاطاهدسجنأنممدقت

هاضتقاومدقتايففنصللاهلاقامو«اهدسجنمسجتنلاففجتنإ:هلوقبربع

ىلإعضولاةرابعدرتنأنكميو«ةّنسلايفدروالققاوملارهاظلاوهرئألااذه

.ليوأتلابهذه
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نمعاصاهرېطياهنألءتربطامدعبضئاحلاكحكاہکحنوکالو

مدلايفءيطاولاوءرحبلايفتلسقغاولوربطتالضئاحلاو«ءاملا

لسقفتنألبقربطلايفءيطاولاوءعاجإلابىلاعتهللايبنلبكترم
ىتحنهوبرقتالو»:ىلاعتوكرابتهلوقنأكلذو«هيفسانلافلتخا

يفسانلافلتخا'ءهللاكرمأكبحنمنهوتأفنرهطتاذإفنربطي
ءاقنلاهنأىلع«نهوتأفنربطتاذإف»:هلوقلمحضعبف«هليوأت

اإربطتلانأكلذوروهجلالوقوهوءهنأىلعمهضعبهلحو
.مشریغلعفنمنوکیامىلعالنیفلکملالعفنمنوكيامىلعقلطني
ًامهردًانالفطعتال:اولوقينأبرعلاةداعنمسيل:نورخآلاقو

:نولوقياإلب«ًاهردهطعأفدجسملالخداذإفرادلالخديىتح
ءىلوالاوهفةدكۇمةيناثلانأللًامهردهطعأفرادلالخداذإف

دوجومدعتفاخاذإامعضولايفاهدىق<اهدسجلسفتامنإف:هلوق

.ءاملانعلاقتنالابكلذدقثمحفنصملالوقنميارو«ءاملا

مصاعوةمركعويئاسكلاوةزمحةءارقتلقنأكلذو:هلوق

نرطتيهلصأوءاطلاديدشتبشايعنبركبيبأةياوريف
.قفاوتلاةءارقلايفلصالاو«تمغدأوءاطءاتلاتلديأف

ديدشتلاةءارةىلعرهظباإاذه.خلا..ةدكؤمةيناثلاةلمجلانأل:هلوق

.اهركذمدقت(١)

٢٢۲0-



اذإف»:هلوقو«ءاقنلاهنأيلع«نربطيىتح»:ىلاعتهلوقلوأتنمو

ًامهردًانالفطعتال:لاقنمةلزنمبوف«ءاملابلسحلاهنأىلع«نربط

موېفمريغكلذو«ًامهردهطعأفدجسملالخداذإف«رادلالخديىتح
مالكلاريدقتنوكيوفوذحمةيآلايفردقينأالإبرعلامالكيف

فذحلاو«نهوتأفنرهطتاذاف»نرمطتيو«نربطيىتحنهوبرقتالو»

ءزاجلاىلعهلمنمىلوأةقىقحلاىلعهرهاظيلعمالکلالمحو

نأيغبنيسيلفليوأتلااذهةيآلاتلمتحااذإف«ةلمتحمىرتاكهيالاو

ضنيحلايفءىطاولاةلزنمبءاملابلستنألبقرهطلايفءىطاولانوكي

تحنهوبرقتالوإ»ىنعملااذإ«سيسأتوهلب٠الففيفختلاةءارقىلعامأو
ضرامتبابنمنوكيفنلستغايأ نرهطتاإلنهضيحعطقنب
ىلعنآر-ةلالمحوطرشلاموهفممدقترهاظلاو؟مدقيمافطرشلاوةيافلا
انهدیکاتال:مہضعبلاقو.هررحديكتلاىلعهلمنمىلوأدئاوفلاريثكت

لاستغإلادارلانوكىف«امفديدشتلابةبآلاترق:تلقو:هترابعصنو

نيمتف«نهبسكنمسيلمدلاعاطقناو«نهبسكنمنوكيانِإليعفتلانالءا

كلذعقواذإفيأاذإفإ»:ىلاعتهلوقنوكياذهىلعو«ءالابلسفلا
همركأفكاتأاذإفكىتأيىتحًاديزمركتال:هلوقكنلستغايأنهنم

صصتتلاقيرطبكلااهبلعبترتىلىلوالاةيافلاداعألب<ناتياغانهسيلف

مدعهبقعتينأوةحابالاهبقعتينألمتحيامميجننهوبرقتالفإ»:هلوقنإف
نْذإلاهيلعبتريلفصولاهبلإداعأف”معأمرحتلامدعنإف<ةيلكلابمكمحلا

.«ةياغالوديكأتوهافيعرشلا

 



الو«عاجالابلجوزعهللايهنلهباكترالةبوقعهتأرماهيلعتمرحاغإ

لسغفلالبقربطلايفءىطاولاوءةريبكىلعالإعاجإلابةبوقعلاقحتسي
امأوءفالتخالاهيفغوصيءيشاذهو«هنايصعىلع:قفتمريغ

سافنلامديفءىطاولاكلذكوءروذعمريغهلعافففالتخالاهيفزوجيال

ءضيحلامديفدرواكيبنلاحبرصتهيفدريالهنألهتأرماهيلعمرعتال

ةْغللانكلوءدحاوموصلاوةالصلاكرتيف(ممكحنامدلاناكنإو

ءسافنلامديفءىطونمىلعاهومرحيلكلذلو«ايلعساقيالوقتشت

يفءىطاولاو.ملعأهللاودلولاعمجراخلامدلاىلعلعسافنلامسانأل

اهنإفضئاحابنملعبلوةسعانيهوامئطووأنايسنلاوًاطخلابضيحلا

ةبوقعلاقحتسيالوءدعبةبوقعلاقحتسيلهنألهلكاذهيفهيلعمرتال
لورفسلايفةأرلاتربطنإو.ملعأهللاودمعلابهللايبنلبكترمالإ

اهئطوهلزوجيال:مهضعبلاقو.اهأطينأامجوزلنإفتمميتوءاملادمت

‹سامقلابلوقياللديلوقلااذهوءرهاطلاءاملابلستغتىتح

يفمالسلاهيلعيلانعيوراميلعًاسايقحصأيدنعلوألالوقلاو

رضحلايفامئطوةحابإءاضتقم.خلا..حصأيدنعلوالالوقلاو:هلوق

بارتلاوءالاتمدعنإاهنأرهاظلاو«ةالصلاحابأامكهطرشدجواذإمبتلا
.ملعألاوامنطوحابيال

س٢٢۲



هللالوسرلثس:لاقهللاهحررذيبأنعيورهنأكلذو«بنجلا

رشعىلولوملسملاروبطمميتلا):لاق؟مميتيأبنجلانعي
‹ابتلبقتسايلاةالصلاتقوتافىتحرهطلاتعيضنإو«ملعأهللاو
ضيحلايفيناثلاعوتمملا.هيلعمرحتلاهئثطونإ:انباحصأضعبلاق

يضرةشئاعثيدحلاهؤاضقاهمزايالامنأينعأ«امبوجووةالصلالعف

°°(ةالصلاءاضقبرمؤنالوموصلاءاضقبرمؤنانك):تلاقابنعهلل
-ءاسنلاتعي نهنإ):مالسلاهيلعهلوقلهؤاضقالموصلالعف:كلاثل

مكحللاهمحرفصلانيبيم.خلا..اهؤاضقاهمزايال:هلوق
هريسفترهاظو«ةمرحلاهترابعردصرهاظو؟هورکبموأمارحوهلهةالصلا

لقنبهررحزاوايضتقتهللاهمحرلبعامسإخبشلاةرابعو«زاوجلاكلذدعب

.

انمحصيالموصلانوك:ضعبلاق.خلاموصلالعف:هلوق
موصو<الوهو«هيفةطورشمتسدلةراهطلانإف«انعمكرديال

يفةراهطلاطارتشامدعنمدسافلامملصأىلعاذه:تلق<حبحصفيعضلا

.معزاكسيلفةراهطلاطارتشانمانلصأىلعامأو«موصلا

:ليقو«ضْئالاىلعموصلابوجوبلوقلاىلعينبماذهامئاضقال:هلوق

رمأباللوألارمألابءاضقلانأىلعءانباذهوءبوجولاعنميفةالصلاكموصلا

.(ةديبعوا(مرثألاودوادوأودححأهاور(۱)

,ةعامجلاهاور(۲)

o۷حاضيإلا-١م»—»

 



؟نهنيدونوقعناصقنامهللالوسراي:لبق«نيدلاولوقعلاتاصقان

ءنهتلمجنعربخأ'(موصتالويلصتالًامايأنهتمةدحاولادعقت:لاق

داعهللالوسررمأ):تلاقةشئاعثيدحلتيبلابفاوطلا:عبارلا

هيلعهلوقلو'(تيبلابفاوطلاالإالكحلالاعفألعفتنأضئاحلا

اوماكتتتالفمالكلاهيفهللالحأنكلةالصتيبلابفاوطلا):مالسلا
:تلاقةيطعمأثيدحلدجسملالوخد:سماخلا(لحيامالإ

نأضئاحلارمأو«رودخلانمقتاوعلاو«نيديعلاىلإجرخنأانرمأ)

ءاسفنلاالوضئاحلالخدتالو:رثألايفو٠٠(نيماسملالصمنعلرتعت

ةئيسمنأريغءةرافكلانماهيلعءيشالفتلخداذإفءمارحلادجمملا

لنإمارحلادجسملاريغدجاسملالوخديفهيلعسأبالو«تلعفايف

الإنوكيالفاكتعإلانالي:سداسلا.دجسملاداسفنفخي

ةىنلايفءاضقلاوءادأللضرعتلابوجويفرظتفالخلاةدئافو«ديدج

باطخلاهجوتتقوهنإف«ءادألاتونالإوءاضقلاتوناهملعهبوجوبانلقنإف
.باوصلابملعألاواهىلإ

مالكلانألهبلإةجاحاللاقيدقديبقتلااذهدجسملاداسفنفخيملنإ:هلوق

.هيلعقفتم(١)
.هيلعقفتم(۲)
۰هرکدمدقت(۳)

.هجامناودرادوباهاور(٤)

— ۲0۸



.دجسملالوخدوموصلانعتيندقوءدجسملايفالإنوكيالوموصب
لوسرلاق):لاقهنعهللايضررباجثيدحلنآرقلاةءارق:عبأسلا

نوأرقيالةرابطىلعاونوكيمنيذلاوضئاحلاوبنجلايفعهللا

:نماثلا''(نيئضوتماونوكيىتحمهيديأبًافحصمنوئطيالونآرقل
مدتدقو'«نورْبَطملاالإهُّسال»:ىلاعتهلوقلفحصملاسم
جوزلاعمقارفلا:عساتلا.هللاءاشناةيافكلاهيفامهيلعمالكللا

نعبانتجالانوكيو«نهرهطليأ«نهتدعلنهوقلطف»:لاعتهلوقل
قلطرمعنبانإ):لاقيردخلادبعسيباقيرطنميورال

يضرباطخلانبرمعءاجفعهلالوسرنامزيفضئاحيهوهتأرما

هللالوسرهللاقف«هنبالعفامعهلأسفيلعهللالوسرىلإهنعهللا

نإرہطتمٹضبحتمثرہطتیتحاہکسمیلمٹاہعجاریلفهرم:و

كلذيفهريغهكراشيلبهبصتخمالداسفلافوخو«ةيصاخيف
.ملعأهللاو

نمميدقلاو«الفكلامامأويمفاشلالوقنمديدجلاهقفاويعباسلا:هلوق

.يمفاشلايلوق

۰ينطقرادلاهاور(١)

.٩۷:ةعقاولا()

—y۹



قلطتنألجوزعهللارمأيلاةدعلاكلتف٠"(قلطءاشنإوكسمأءاش

ميلقتكاهبلصتاالعطقلاوماجتحالا:رشعدحألاورشاعلا.ءاسنلااه
ءضيحلايفهلكاذهنعتين«ةناعلاقلحونيطبإلافتنورافظألا

ىلإلصتالوةرهاطريغاهنألاذهنعتينامنإ«يدنعبجويرظنلاو

لصتاالعطقلانعتينكلذلو«امكحكاهضعبكحناكف«اهترابط
ء:رشعثلاثلاءطاشتمالا:رشعيناثلا.ضبحلامايأيفاهب

اذهنعتين«كايتسإلا:رشعسماخلا«باضتخإلا:رشععبارلا

يفهنعيبنملاعاجلايعاودنمهنأليدنعاذهنعتينانإو«هلك

كلذكوءةيصعمايبرمألاوةيصعمابلعفةيصعملانأىرتالأءضيحلا

الو»:لجوزعهلوقليلدلاو؟ةيصعماهلكاميعاود
ي

سو

ولوةكرشمنمريخةمؤمةمألونمؤيىتح
نمريخنمؤمدبعلواونمؤيىتحنيكرشملااوحكتتالو«كتبجعأ

ةنجلاىلإوعديهللاورانلاىلإنوعديكئلوأكبجعأولوكرشم
مرحو«۷«نوركذيمهلعلسانللهتابآنيبوهنذإيةرفغملاو

ببسوهيذلارفكلاىلإنوعديمهنألتاكرشملاونيكرشملااكن

.هيلعقفتم(١)

٢۲:ةرقبلا(۲)

س



ركذيفضئاحلايلعسيلو:رثألايفو«اهتمهللاانذاعأرانلالوخدل

.هللاركذنمدحأعنتمالوءسأبةلبقلالابقتساونآرقلاةءارقوهللا
مهنألءاماعلاىلإبحألوألاو«نآرقلاةءارقاطهركي:مهضعبلاقو

الو«نآرقلانممظعأنآرقلاقلخيتلاوهللارکذتاہنألعنوعمجم

اهديبضختنأالهضئاحلاعوداسجألاسندبركذلاسندي
ءاسةنلاو:رثألايفوءسأبال,اهديلسغتنكلوسأبال:لاقءانحلا

نإفءطشملاورفضلااطمهضعبهركو«نهذدتضئاحلاورفضتوطش

:رثأالايفو«رفضلاوطمكرتبرمۇتاهنأريغ«اهمزليءيشالفتلعف

شئاحيهوالهادنعنماهبلجينأاهجوزدارأضئاحةأرمانعو
طضنأاطسیل:لاق؟المأطشقواسارنهدتناةصخراله

.هطشتالوهرفضتوهنهدتواهسأرتفتنأالنأريغامسأر

وهذإبضخرهاظلاو«اهتيأريتلاةخسنلايفاذكبضتختنأ:هلوق

.وهبضتخاوبرضبابنمهبضخدقوهببضخام

رعشلاجسنرفضلاو؛برضبابنمرفضرصنبابنمطشم«طش:هلوف

.عطقبابنمورصنبابنمنهدتنإ:هلوق

ت



:لأسم

نألةالصلكللستغت:مهضعبلاقةصاحتسملايفانباحصأفلتخا

نباقيرطنميورالو«ةالصلكدنعلسغلاباهرمأمالسلاهيلعيلا

هللالوسراي:تلاقفهتلأسنيحةيراصنألللاقتلجيئلانأ)سابع
رارکتبجیناکو٠يرفثتساويلستغا:لاقفًاجثمدلاجثأيفإ
يوراللكللستغت:نورخآلاقو.ةالصلاراركتللسغلا

لواطتاملفةالصلكللستغتنأةضاحتسملارمأمالسلاهيلعينلانأ)

ةالصللستغتودحاولسغبنيتالصلانيبعمجتنأاهرمأابيلعكلذ

سيلهنأىلعلديشيبحتنبةمطافثيدحوءامامتيلصتورجفلا
ةمطافلاق):تلاقةشئاعنعيورالدحاولسغالإةضاحتسملالع

لوسراملاقف؟ةالصلاعدأفأربطأالينإ:لَهلالوسرلشيبحتنب

اذإفةضيحلابسيلسجنقرعمدكلذامنإ:لسوهيلعهللالصهلل

لسافاهردقبهذوتربدأاذإوءةالصلااشيكرتافةصيحلاتلبقأ

.طقفمدلالسغباهرمأانإولسغلاباهرمأيملو«"(يلصوكنعمدا

.هرکذمدقت(١)

.شحجتنببنيزنعمماقلانعيئاسنلاهاور(۲)
.هرکذمدقت(۳)

۳۲



لاق):لاقهنعهللايضردیزنبرباجنعيوراملوقلااذهىلعلديو

.١٠٩(ةالصلكلًاضوتتاهنأةضاحتسملايفلسوهيلعهلالصهللالوسر
نارکذتلوشيبحتبةمطافةلأسمةشئاعتركذدقو:راجلاق

يفو۽ملعأهاوةالصلكلًاضوتتنأاهيلعبجوأمالسلاهيلعيبلا

رابتلاضعبيفناكامافحبصلاةالصلتلستغاةضاحتسملانعو:رثألا

:لاق؟المألسغلاابيلعلهرهطلادعبمدلااهفدُرَيملورهطلاتأرف

ابيلعفحبصلاةالصلتلستغاامدعبمدلااېفدرنإفلسغلاابلبحتسي

.لعأهللاولسخلا

تارامطلاو:للاهحرقاحسإوبألاقعرفةالصلكلًاضوتتامنإ:هلوق
.ةضاحتسالا:يناثلا.مميتلااهدحألاصخناميفالإتقولالبقيزجحتاهلك
هبنم:ةسماخلا.وحلاساسهبنم:ةعبارلا.لولاسلسهبنم:ةئلاثلا

نم:ةنماثلا.لسبحرجهبنم:ةعباسلا.فاعرهبنم:ةمداسلا.روساب

.حيرلاسلسهب

۰هرکذمدقت(١)

۳



مميتلافباب

:ةلأسم

مميتلانأءاملعلاقفتا۽اهنملدبةرابطلاهذهيلاةراهطلاةفرعميف

مميتلايفباب

لاعفأبةيرورضةيبارتةراهطاعرشو«دصقلا«ةفلممىتلا:ممىتلايفهلو

صئاصخنموهو«هلاعتساىلعزجعلادنعوأءاملامدعدنعلمعتستةصوصخم
¢مئانفلاواياصولايفلاومالاثلثو.تملاىلعةالصلاوءوضولاكةمألاهذه

بارقلانيباهتدابعيفافعمجملواهيلإهناسحإوةمالابىلاعتللافطلهتكحو
هيلعبعصتاليتحو«امتابحببسوهيذلاءالاواهداجيإادبموهيذلا
هيفيذلالمعلانعلسكلاىلإيدؤيكرتلانأءالادوجومدعدنعةالصلا

.قلطصملاينبةوزغيهو(عيسيرملا)ةوزغيفتسةنسيفهتايآتلزنو«اهحالص

ةراهطلانإ:لاهمحرليعامسإخشلالاق:ةراهطلاةفرعميفهلوق

تقولوخدومالسإلاولقعلاوغولبلايهوطورشةعبسببحتاهرسأب
عناومعافتراو«هاركإلامدعومئاتالوماسريغفلكملانوكوةضورفملا

ناشمميتلاضورفو.ًاضيأمميتلابوجوطورشيهو«سافنلاوضبحلا

ىلإنيدبللةبرضو«هجوللةبرضو«هلوأةينلاو«هلبقءالابلط:لاصخ
ديعصلابكلذلمفو«حسبنيفكلاوهجولامومو«ةالاوملاو«نيغسرلا

نكل«هجولاحسممدقتببيترتلا:عبرأهننسو.تقولالوخدو«رهاطلا
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ذخأنيذلالوقلاوءىربكلايفاوفلتخاو«ىرغصلاةراهطلانملدب

ءنيترابطلانملدبةرابطلاهذهنأ«انباحصألوقوهوهيلعدمتعنوهب

هلوقليلدلاوءىربكلانمالدبنوكتوىرغصلانمًالدبنوكت
و ركذو.ةيآلا٠«ةالصلاىلإقاذإاونمآنينلاهيأاي»:ىلاعتوكرابت

ىلعوأیضرممتنکنو»:لاقالفةرابطلاعاوتأةيالاءادتباف

نيبامأو٠<نيدىلاوهجولانيبًابجاوبيترتلالعجو«هفالخناوبدلايفيذلا

ءةصخرهلعجةحصلانمهللاهمحرخبشلاهدمتعاامو«ًابحتسمهلعجدقفنيدلا
حسمديدحتو«للا(ممحرخشلاقفاويامقاحسإيأيفنكل.هعجار

ىلاعتهللاركذبةمستلاورابغلانمامقلعتياملقنو«نيغسرلاىلإيديأآلا

يفهجوللمميتنإف:هترابعصنوءًاضيأهفلاخيامناويدلايفةالاوملاو:هلوق
عطقبملامهيزجيكلذنإ«هيديلهيفمميتفرخآناكمىلإهنملقتنامثناكم

نإفهيدبلمميتمثةعاسثكمفهجوللمميتنإكلذكو«ثيدحيكلذنيب
.اہنیبعطقيملامهبزحيكلذ

ةدئافو؟ةصخروأةيزعوهلهاوفلتخاوةيآلاءادتبايفركذو:هلوق

وأبوصغمبپارتبممتوأةيصعمرفسرفاسنمىلعءاضقلابوجوفالخلا

امناويدلايفو«ءاضقةصخرانلقنإوضقيمةعزعانلقنإف4قورسم

عنالهدوجوعمو‹ةميزعءاملامدعلهنأىفصتسملايفو«ةمزعهنأهنمذخؤي

.عجاربلفهللاهحرليعامسإخيشلامالكرهاظوهاذهو«ةصخرهوحنوضرمك

٩:ةدئاملا(١)
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:هلوقبجوفءاملابةرابطلاماقممميتلاةرابطموقتنأدارأ«رفس

منكنو»:هلوقماقمكلذموقيلعاجلانعةيانك«ءاسنلاتسمالوأ»

هنعهللايضررسابنبرامعنعيوراماذهدىؤىو6«ًابنج

ءنامىتيبنجلاوثدححملانأىلعدقعنمعامجإلا:“ضعيلاق:ةدْئاف

امأو¢نونسملسغبرومأملاوتملاكلذكو«سافنلاوضىحلاتاذكلذكو

يمفاشلانعوهممتزاوجىلإدمحأبهذو«زجملادنعمميتيالهنإفسجنتلا

يلصيوسحنلاعضومحسييعازوألاويروثلاوروثيبأومدقلايف

ىلعامأو«قلطملاءامإبالإنوكيالريهطتلانإمهبهذمةدعاقىلعينبمكلذو
رهاظلاف«حسملاامليزباللحميفتناكنإمعن«كلذيديقتيالفانبهذمةدعاق

ثيحمدقتايففنصللاهلاقامهقفاويو«هررح«روبجلابهذمقفاويانبهذمنأ

يفامهراصتقاهللديو«طقفىربكلاوىرغصلانيتراهطلانمالدبمميتلالعج
يففنصملامالكنأالإ«ثابخألاركذيلوثادحألاعفرىلعةبنلاةيفبك
ندبلانأرهظييذلاو«حبحصلقنبهررح«هقفاويالابرممبتلاددعتهيجوت
كلامپهذمًاقفاومانبيهذمنوكبفندبللمميتيالبوثللممتيالاكف«بوثلاك

رهظمث.هررح«زجملادنعاهطقسأوةردقلادنعندبلاةراهېطبجوأثىح

بهذماذهىلعفءسوجنملاوضعللمميتيهنأناويدلامالكويتآلاهمالكنم

.حيحصلاكحرظنيلقليلعلابكلذاوصخنكلدمحأكانياحصأ

ثدحلانممميتلازاوجىلعءاملعلاعمجأ:لسمحرشيفيوونلالاق:ةدئاف
بنجللهزاوجىلعمهلبقنموراصعألاهذهلهأعمجأكلذكو«رغصألا
رمعنعءاجامالإفلسلانمدحأالوفلخلانمدحأهبففلاخيلو«ءاسفنلاو
يمخنلامهاربانعهلثميکحو«(ېنعهللايضردوعسمنبهللادبعوباطخلانبا



هيلعهللالصهللالوسرلاقف‹بارتلايفتكعمتفتبنجأ):لاق

نمو"(نيغسرلاىلإهيديوهبجوحسواذهكيفكاإ:لسو

؟مهيأبنجلانعمالسلاهيلعيلالثس):لاقةريرهييأقيرط
هسسميلفءالادجواذإفنينسرشعىلإولوروبطمميتلا:لاق

انإهلالوسراب:لاقةعببرنمالجرنأ)رذيبانعو٠(ترش

ولوكيفاكمميتلا:مالسلاهيلعلاقف«نولهألاانعموءالابيصنال

نوكيالمميتلانأىلإانيفلامنمبهذنمو«٠(ججحرشعىلإ
سمللاهنأ«ءاسنلاتسمالوأ»:هلوقلّوأتىريكلاةرابطلانمًالدب

ثادحألاىلع«ءاماودجتلو»:هلوقيفريمضلادوعنوكيف«ديلا

ةحبحصلاثيداحألاهذهو«كلذنعامجركلادبعورمعلبقو«يمباتلامامإلا

.مہيلعةدار

مامإلانمحرلادبعنبةملسيبأىلعدرثيدحلااذه«هترىشبهسسمىلف:هلوق
دقوىلاستغإلاهمزليالءاملادجومثمميتلابىلصاذإبنجلانأبلئاقلايمباتلا

ثيداحألابوعامجإلابكورتمبهذموهفهبلعبحيهنأىلعهدعبنموهلبقنمعمجأ
.ءاملادجواذإهندبلسغيبنجلالعهرمأيفةروهشملاةحبحصلا

-ريبكلاوطسوألايفيناربطلاهاورو«يذمرتللرخآظفلبو«دوادوبأودمحهاور(۱)

.ينطقرادلاهاورو

.دمحأهاور(۲)

,دمحأهاور(۳)
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ىرغصلانيترابطلانملدبمميتلانأانباحصأدنعف.لعهللاوراغصلا

ءلسغلاعطتسيملوةبانجهيلعتناكنإناميتهملعنوكيو«ىربكلاو

لوألا:نورخآلاقو.ءوضولليناثلاو«ةبانجلاوءاجنتساللدحاو

لصأىلعيدعاذهو«ةبانجلليناثلاو«ءوضولاوءاجنتساللهيوني

؟المُأةبانجلالسغىلعهريخأتزوجيله«ءوضولايفمفالتخا
اهدحأةثالثهيلع:مہضعبلاقو«(ېنممدقتنمبطونمءاجنتسالاو

ءًاعيمجمهببطاخمهنأل«ةبانجللثلاثلاو«ءوضولليناثلاو«ءاجنتسالا

لوقلاو«ةبانجلالسغبوءوضولابوهندبنمساجنألاةلازإيبطاخم

ءوضولاحصيالوءوضولاطورشنمساجنألالاوزنألحصلوألا

اثدحثدحأاذإهنأبهذملارهاظ:تلق«ةبانجلاوءاحنتساللدحاو:هلوق

وألسغلابجومكانهلصحاذإامك«نايميتهمزلمميتينأدارأمثرغصأ

.يتآلامالكلانمذخؤيامك«اتن

ممىتملاوناويدلايفو:ءوضولاكمميتلاويأ.خلاساجنألالاوزنأل:هلوق

هديٍيفسجنلاناكاذإممبتلاهلحصيالو«ءوضولاهلحصيانكممستلاهلحصياإ

.خلانالوقهبففاسبابناكاذإامأو«هريغنموأهنمسجنلاناك«لولبموهو

ةرابعوتلق.باوصلابلعألاورهاظلاوهوقالطإلافنصملامالكرهاظو
ةساجنثدحلاءاضعأضعبىلعناكاذِإامأو:هقاسمالكدعبةيعفاشلاضعب

دمحالاقو«زوجيالهنأءاملعلاروهمجبهذموانبهذمفاهنمالدبمبتلادارأف

ىلعتناكاذإزجيملو«هندبىلعةساجنلاتناكاذإمميتينازوجي:لبنحنا
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نبدمعهللادبعيبأباتكيفركذو«سجتلالاوزوءاجنتسالادعبالإ

لاستغالالبقةالصللربطتينأبنجملعبجاولافءةبانجلالسغيفةكرب

ًابنجناكاذإًاعيجنيترابطلابةالصللهمايقدنعبطاخمهنأللسيمث
‹نيترابطلاىدحإهيلعنإ:انباحصأضعبلاقدقو.ةيالارهاظب
ناكاذإندبلالسغو«ةبانجريغنمًاثدحمناكاذإءاضعألالسغ

هيلعلوألالوقلايلعو.دحاومميتهيزجيبهذملااذهيلعو«انتج

لاوقألاىلعهیزجيهنإفعجهضیونوًادحاوًامميتمميتنِٳو«ناممیت

ةالصلانألةبانجلاوةالصللهيزجيهنإفةالصلاهيفىوننإو«ًاعيج

هيفىونإو«ةبانجلللسغلاوءوضولاًاعيجنيترامطلابالإحابتل

عضومحسمي:نولوقيروثوبأويعازوألاويروثلاناك:رذنملانيالاق«هب
 روهجلاةقفاومانياحصأمالكنمرهظييذلا:تلق.يلصيوبارتيةساجنلا

ءاضعأنموضعيفةساجنلاتناكاذإامفكلذففنصملامالكيفيتأيسامامأو
.هررح‹ءوضولا

لوقلقفاوموهوءءوضولابوجوميدقتهرهاظ‹لاستغإلالف:هلوق

.بابحتسالادمتعملا:تلق؟ةبانجلالسغىلعهريخأتزوجيلهومدقتايففنصلا

يفهرکذامسابقوهوالفنتناكولوهرهاظ«ةالصلاهيفىوننإو:هلوق

نيثدحلادحأرضحتسيملولوهرهاظناويدلايفكلذبحرصدقو«ءوضولا

.هررح«اعمانمةالصلاةحابتساةننمدبالةىكلاملادنعو
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حابتالابحاببموصلانأل«ةالصللهبزجيالوموصللهيزحيهنإفةباتجلا

.لعأللونيترابطلاىدحإهيلعبجوأنملوقىلعالإةالصلاب
نإكلذكو«ءاملاادحيلنإناميتيورفسلايفهتجوزًاطينأهلزوجيو

نوکياللاقنمو.اهجوزاهأطيومميترفسلايفضيحلانمترهط

.هلكاذهنمهعنمىربكلاةرابطلانمًالدبمميتل

:ةراهطلاهذههلزوجتنمةفرعميفةلأسم

ءءاملامدعيذلارفاسملاوضيرمللمميتلازاوجىلعءاملعلاقفتإ
نممدنعهلزوجييذلاضيرملاوءاملامدعيرضاحلايفاوفلتخاو

نموهذخأهيلعقشيوءالالوانتعيطتسيالءاضعألايهاوًانظمناك

ًاحيرجوأًاضيرمءربلارخأتوأضرملاةدايزءاملالايعتسانمفاخيناك

لجألفتتنتهتيتناكوأ:ناويدلايفلاق«ءاملالوانتعيطتسيال:هلوق
اضرمماكزلاناويدلايفلمجتلق:هصنامةلوقلاهذهىلعاضيأبتكو.ءامل

ضاىبنمهنولتربغتوءايلجرلالستغااذإليقو:دعيلاقمث«احسم
.ءالالجأنمناكنإيأ«خلامميتيهناةرمحىلإوأداوسىلإناك

نًعاثشاتناكءاوسهرهاظ.خلاءالالايعتسانمفاخمناكنمو:هلوق

اذِإمميتلانظفوخلايفيفكيهنأىلإيعفاشلابهذو.الوأبطلاةفرعم

لبقيهجويقو«لدعلسمغلابقداحبيبطىلإعجرالإو<بطلابًافراعناك

ةرابعو«نالدعنابيبططرتشي:لىقو.رفاكلالبةيهجويفوقسافلالوقهيف
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ءكلذهبشأاموءالامرضيليمامدلابحاصوأًابورحيوأًارودجيوأ

ءاضعألاىلإهجوتمباطخلافاهضعبًاضيرمءاضعألاضعبملاسناكنإو

هيلعبجاولاامليلعلاوضعلايفاوفلتخاوءالمزالضرغلاوةلاسلا

نموضعيءاملابهذينأفوخلاعمءالابلستغينألجرالزوجيالو:ناوبدلا
نإوءالابلستفينأفوخلاىلعهلزوجيالفءاملالجأنمتوملافاخوأهئاضعأ
يفهرضينأءاملانمفخيملاذإامأو«نوكبالفصولايفهفاخييذلاناك
هنلعسيلهنأءالالجأنمةرضمهتباصأفلالاكلذىلعلستغاوفصولا

.هيزجيالهنأهرضيفصولايفوءاملاهرضيالهنأىلعمميقينأامإو«ءيش

.ةصخرهفو

.همحلبرفاومظعلكوه:كحلايفلاقوضع«ءاضعألا:هلوق

كانهنكيملاذإابديقمةيكلاملادنعاذه.خلاوضعلايفاوفلتخاو:هلوق
نإ:ليلخةرابعو«رئابجلاتوبثمدعلواملحارجلايأاسمرذعتورتاس

ةريبجاىلعطبرتيتلاينعيهتياصعمثهتريبجمثحسممميتلاکحرجلسغفیخ
رہطالبوالسقبنأو«اهمعزتبفيخةمامعوغدصساطرقو«املحرذعتنإ

ناكمميتلاهضرففالإوهلسغرضيلوهلأوأهدسجلجحصنإترشتناوأ

ًاضوتواہکرتهممتءاضعأبيهواهسمرذحتنإوءازجألسغوأدىكأدجلق
اذِإو:ةيعفاشلاضعيةرابعو.خلااهعمحيامعبارو«رثكنإمميتياهثلاثفالإو
حيحصلالسغاذكومميتلابجورتاسهيلعنكيلنإوضعيفهلاعتساعنتما

.ىمتنا«بهذملاىلع

وضعيفهلاعتساعنتمااذإو:ةيعفاشلاضعبةرابعوللعلاوضعلايف:هلوق

.بهذملاىلعحبحصلالسغاذكو«مميثلابجورتاسهيلعنكيملنإ
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:لاقدیزنبرباجنعيورامءاملابسماهيلعنوريمهضعبف؟هيف

هيلعينلالأسقهيدنزیدحإرسكناهنأبلاطيبانبيلعنعيتغلب)
لسغي:لاقو.٠(معن:لاقفرئابجلاىلعحسينأمالسلا

لسغي:نورخآلاقو.هضرغبدرفتادقمدنعوضعلکنلممیتيو

بطاخيمهناعوطقملاةلرنمهوارتأءالۇهو«ءيشمميتلايفهملعسيلو

٠٠٩تعطتساامهلااوقتاف»:لجوزعهلوقلهيفةلعلادوجولضرفلا
.تعطتساامهنماوتأفءيثبكترمأاذإ):مالسلاهيلعهلوقلو

ليعامساخشلالاقاتدنعهبلومعملاوهاذههيلعحسملانوريمهضعبف:هلوق
وأحرجهيففًادحاوًاوضعالإءاضعألالاسناكنإامأو:مالكدعبهللاهجر

هرضينأفاخنإو«ءالإبلبلعلاىلعحسميوًاضوتملفكلذريغوأحرق

.خلامميتبلفالإوهلوحءاملا

فالخةياكحشماحلايفانمةراشإلاتقبسدق.خلاوضعلكنأل:هلوق
وهو؟ءاضعالاماتيالإعفتربالوأهدارفنابوضعلكنمعفتريثدحلاله

ةدئافنأب:ممضعبحرصو.انهللاهجرفنصملامالكنمذوخأم

ةبكرمةدابعهيفسيلذإليلعللمميتوحيحصلالسغلوألابانلقنإفءانهرهظت
ءهررح«روكذملابيكرتلانمهيفالمنتمايناثلابانلفنإو«بارتوءامنم

.للاهمحرفنصلملاهركذساك

:ينطقرادلاودوادوهاور)۱(

١١:نباغتلا(۲)
,يذمرتلاودوادوبأولسمهاور(۳)

—- ۳۷۲



هیرسجرخأملسوهيلعهللالصهنا)يورولاحمعاطتسالامرمالاو
:|ولاقف؟مميتلاهعسيلهموقلالأسفبنجأفةمومأممهنملجرجشفةيزاغ

مالسلاهيلعينلاربخأفتافجملاهيلعتركفلسغلاالإءال
مهلتقهولتقمام؟لاؤسلايعلاءافشسيلا:لاقفًاديدشابضغبضغف
رخآربخيفو'(ةحارجلاعضومىلعحسمولستغافهورمأول«هللا

دومتوهنمجرختشدجلانمةعطقيهو«رامنلابجرختىلاةيراسلاو«ليللا

رسلههللاقيةئامسمحىلعدازامفةئامسمخىلإةئامنميهو«هبلإ

فالآةعبرأىعدازناو«اشبجيمسةئامنامىلعدازنإفةلمهملامثنونلاب

.اشعبيمسةيرسلانمىرتفاامو<مظعلاشيجلا:سيخلاو.ًافحجيعم

.يرابلاحتفنماصخلمىمتنا«رشتنيملوعمتجاام:ةبيتكلاو
نأينعأةيبارقلاةراهطترركتولوربكألاةينمزليلهرظناو:ةدئاف

:تلق«اضيأةبانجلايونيهنإفمميتينأدارأمثثدحأاذِإةيانجللمسنللا
رركتهيلعبحيهنأةينلايفمدقتابففنصملامالكنمذخؤيورمظييذلا

مميتلاىون:اذإف«تقولالوخددعبنوكياإةالصللممبتلانألكلذو«كلذ
لبقمميتهنآهيلعقدصالإو<ربكألاةيثهيلعبجوثدحأثيحفةالصلل

رغصأآاثدحثدحأفموصللمميتيتمهنأرهاظلاف«موصلافالخبتقولا

لقنبهررحرغصالاثدجلالطيالموصلاممتنالءرخآمميتىلإجاتحميال

.ملعالاومعنرهاظلاوءاضرمدعيرحبلايفليمالهرظتاوحبحص

.ينطقرادلاودوادوباهاور)۱(
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(ةحارجلاعضومكرتولسقغاول):رخآربخيفو(مميتولستغاف)

مدنعءوضولانأل«ءيشءوضولايفهيلعسيلومميتي:نورخآلاقو

وأءاملابنيترابطلاىدحإيالإاتدبعتيالىلاعتهللاوةدحاوهضبرف

وأحرجهسفناکنمكلذكو۰لعأهللاومدنعاذهو«مميتلاب

ءوضولايفمدقتملافالتخالااذهىلعةبانجهيلعتناكوهلسغيالحرق

ليلعللمميقيوحيحصلاوضعلالسيهنإفًاسوجنمليلعلاوضعاناكنإو

:ناويدلاةرابعوء«لسفلايفكلذكو.خلاحبحصلاوضملالسفيهنإف:هلوق

الإهلکهدسجلسفينأهنإفهلسفيالحرقوأحرجهندبيفناكنمو
امأواجتعضوملاناكاذإاذهو«هلمميتيوءاملاهيلعيقييذلاوضعلاكلذ

:لوقينمممنموممتهملعسبلو«عضوملاكلذالإلسفيهنإفقنناكاذإ
سيلومميتلاهيزجينأًابقنعضوملاكلذناكولو«(ضرأةصخرايفوهلمميتي

لسفلاسيلو<هلمميتينأهيزجياسجنناكنإ«اضيأوضعلالبقاملسغهيلع

سيلومميتلاهيزنأايقنناكنإاضيأوضملالقأيفليقوءةصخرلاىلع
يهوهئاضعأنموضعيفرذعهلناكنإامأوءوضولابابيفلاقو«ءيشهيلع

ةسوجنمربغوضعلاكلتناكنإو«مميتلاهيزجمهنإفاهلسغهنكميالةسوجنم
الإاضوتي:لوقينممهنم«نيلوفاذهيفنإفءاملاباهلسغهنكميالرذعاهيفو

تناكاذإهلكذهو.خلامميتلاهيزجي:لوقينممهنمو«هلميتيووضملاكلذ

ناكوءوضولاءاضعأريغيفناكاذإامأولسفلاوأءوضولاءاضعأيفةساجنلا

ءالمميتيالهنأفنصلملامالكنمذوخأملااملمميتيليفبنجريغصخشلا
.هررح؟ًاضوتيوأمميتيلهاوفلتخانكلو

1۷



نأليدنعمميتلاهيزجيانإومميتلاهبزجي:مهضعبلاأقو.انمدقاك

فاخياهتلازإىلعردقيلنإف«سجنلالاوزدعبالإحصيالءوضولا

ناكاذإكلذكوءمميتلاهيزجيوًازجاعناكهلسغوللسغلاببسنم

ءفوجلاسرتساوأ«لوبلاسلسهبناكوأ«ءاجنتسالاىلعردقيال

ءهلحصتالهتوابطنأل«مميتلاهيزجيهنإف«هرطقرقيالحرجوأ
لاقوءزجعلادنعابنملدبوهيذلامميتلاىلإعجرهلحصتالناكاذإف

عمحصيءوضولانأيلعلديلوقلااذهو«ًاضوتيمثيشتحي:نورخآ

ةلازإًاعيمجنيترابطلابرومأمهنأكلذوءاهتلازإىلعردقياليلاةساجنلا

ضرفلاهنعطقسالنيضرفلادحأنعهزجعف«ءوضولاوساجألا
نإهتنوخسوأءاملاةدوربنمفاخييذلاحبحصلاو.ملعأهللاورخآلا

ًاسايقمميتلاهلزوجي:مهضعبلاق«ةرضملاوأكاللافاخوًاتخسناك

زوجهنأحيحصلاوءمميتلاهلزوجيال:نورخآلاقوءضيرملاىلع

درابموييفهرفسيفبنجأالجرنأيتغلب):لاقرباجثيدحلمميتلاهل

مالسلاهيلعينللكلذليقفءتايفلستغافهبرمأفلسغلانمعتتماف
ردقيعضوميفناكنإالإ١(للامهلتاق«هولتق:مالسلاهيلعلاقف
نألنخسينأهيلعفًادرابوأًانخسناكنإهديربتوأءاملانيخستيلع

.هرکذمدقت(١)
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:أسم

لوصحرذعتيرفاسملكوبفمميتلاهلزوجييذلاءامللمداعلاامأو

ءالاناكنإلثم«ًالعفهبهلوانتيامدبالوأًالصأهدحالنبهيدلءاملا

هدنعسيلوءارشلابالإءالاىلإلصيالناكوأولدهدنعسيلوربيف

عبسعءأملانيبوهنيبلاحنإكلذكوءممتلاهيزجيءامالمداعاذهنافءلام

نأهلسيلو«مميتلاهيزجيوءامالدجاوريغهنإفهلتقيودعوأهنمفاخي

ىلعهللارسيدقو«ةفلتمةطخلامضرعيالوءةفّوخمةلاحيلعهسفنلمح

نميوراماذهيلعليلدلاو«ًافيطلدملاهللومهبناكوًافيفختهدابع

لسالسلاتاذةوزغيفصاعلانبورمعجرخ):لاقسابعنباقيرط
ىلعمدقاافءمميتفءاملاةدشنمفاخفبنجأفشيجلاىلعريأوهو

.خلارفاسملكوېف:هلوف

ابارىشلللبساممًاضوتيالهنأةسفاشلابتكضعبيفتيأر:عرف
انياحصأبتكنمءايضلايفتيأرمث«كلذلحبيمهنألةرطقبهنملحتكيال

لوعحجملاءاملاوهترابعصنو«ةرورضلادنعزاوجلابحيرصتلانامعلهانم

لسفينأهلفهبوثوأهبةيانجنمهيلاةرورضلالجرلاسماذإحابملابارشلل
ررضهربغىلعيرجيناکنو«ررضهربغىلعيرجيالناکاذإحسميوهنم

.مراضمىلإىدعتيالف
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كلذتلعف2ورمعاب:مالسلاهيلعلاقفلعفامهباحصأهربخأةعيللا

كجولسوكيلعالمللوسراي:اتقلعيأنمو

اليينلاكحضف«ًايحركبناكهانإكَسَفَأالو»:لوقيهللا
الامءالانمهعمناکنإكلذكو.لعأهاو٠٠(ًاثيشهيلعدربملو

يجنيوهبارشوهماعطلءالالمعتسيومميتيهنإفهبارشوهماعطلەهنعينغتسي

.ثدحلااذطكاللانمهسفن

:ةلأسم

ا٠نورخآلاقو«ليومممبللاقف

هتمىپباذكوسانلانمهربغاذكو.خلاءالانمهعمناكنإكلذكو:هلوق

ءءاملانثعمةبادلاةميقيفرظنلايفبنيدقنكلسانلانمهربغةميهبوأ
وألاحلايفهشطملهيلإجاتحينأثلاثلا:هللاهمحرليعامسإخشلاةرابعو

نأهلفهعمنمشطعلوأءاملادحبالهنأهنظىلعبلغينأبلآلاىفهمقوتل

نمةلزبناكهضرمياثطعفاخنإو«ىذلاشطملافاخنإمميتي
.ضرمءاملالاعتسافاخ

.ينطقرادلاودوادوبأودمحأهاور(١)
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ينعأنيثدحلافانصأىلعدوعينأهماماودجتلف»:ىلاعتهلوقيفيلا
عيججيلعًادئاعهآرنمف«طقفنيرفاسملاىلعوأنيرفاسملاونيرضامحلا

ىلعًادئاعءآرنمو«رفاسملاوراحمميتلازاجأنيثدحلافانصأ
نوعلاهبو«لعهللاوءاملامدعيذلارضاحللمميتلازجيلنيرفاسللا

.قيفوتلاو
:ةراپطلاهذهطورشةفرعميفةلأسم

روهمجفامأ.تقولالوخدوبلطلاوةبنلا:ةئالثابطورشو
اورهأامو»:ىلاعتهلوقلملدلاو«ةينلاةراهطلاهذهيفاوطرتشاءاملعلا

الفىتعملاةلوقعمريغةدابعاهنألو'”«نيدلاهلنيصلخمهللااودبعبلالإ

مميتنإفالتخالااذهةفرعمزيمتبو«ةضيرفالةليضفةينلابالإحصت
لعفهبیونومميتوأتضمدقةالصهبیونومميتوأهریغلعينأىلع

.هيزجينيرخآلابهذمىلعو«هيزجيالروبجلابهذميلعف«ةيصعم
.ملعأهللاوفالتخإلااذهىلعًاثيشهبونيلومميتنإكلذكو

:ةلأسم

فلتخاو'(اومميتفءاماودجتلف)هلصأفكرتشملابلطلاامأو

.ءاماودحجتلفهباوص(ءاماودحتملنإف):هلوف

.٥:ةنيبلا(١)
.اهركذمدقت(۲)
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ىمسيسیلمءامللدجاوريغبلطنودءاملادجيلنمىمسيلهءاملعلا
ريغىمسيال:انباحصألاقف؟دحيلوبلطاذإالإءامللدجاوريغ

كلذوءةردقدوجوانهاهدوجولانلدجيلوبلطاذإالإءالدجاو

دوجولاىلعهريغلاموأهريغندبامٍإوهلاموأهندببامإهدجواذإ

نكتإنإمايصلاىلإلدعيالرهاظملانأهيلعاوعجأامليلدلاو‹كلثل

ىلإناسنإلالدعيالكلذكو«اهمئارشىلعًارداقناكنإةبقرهدنع

دجيهنأىرتالأ«ءاملاىلإةلصوملابابسألايلعارداقناكاذإبارتلا

دجيومميتلاهيزجيوهريغوولدلاهبشءاملاىلإهبلصوتيامدجيالوءأملا

اذِإمميتلاهيزجيو«امهريغوأعبسلاوأودعلاهبشمنامهتمهعنموءامل

ةطخلامضرعيالوةفّوخمةلاحىلعهسفنلمحينأهلسيلوهسفنىلعفاخ

كلذكوايحركبناكهللانإكسفنأاولتقتالو»:ىلاعتهلوقلةفلتم

هیزجيهنإفهبارشوهماعطلهنعينغتسيالامالإءالانمهدنعنكيلنإ
مارحاءامكلذكوءلجوزعهللاينبعونمهنألاذهلكيف

باوثىلعقحتسيلجوزعهللةدابعءوضولانأللاحلااذهىلع
ةيصعمالإهباوثقحتسملاملعفىلإلصوتيالةعاطللجوزعهفلكيالوهللا
لاومألاةيىجنتكلذكو.ًاريبكًاولعاذهنعهللاىاعت«هباقعابملعقحتسي

.٢۲:ءاسنلا(١)
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اولغتشافملاومأتذخأفةراغمهيلعتراغموقلثم«لاحلااذهىلع

لاومألاةيجنتنألمميتلاممنإفمحلاومأاودربلنإواہبلطب

ثيدحىلإىرتالأ«ءوضوللءالابلطنمبجوأسفنألاومدنع

هرافسأضعبيفعهللالوسرعمانرفاس):تلاقابنعهللايضرةشئاع

ءهساتلاىلعدفيعهللالوسرماقأفءيلدقععطقناءاديبلابانكاذإتح

ركباأسانلاىتأف«مهعمءامالوءامىلعاوسيلوهعمسانلاماقأو

ءاجف.ءامريغىلعمهتماقأ؟سانلابكتنباتعنصامىرتالأ:هلاولاقف

دق:لاقفماندقيذخفىلعهسأرعضاويعهللالوسرولإربوبأ

:تلاق.مهعمءامالوءامريغىلعسانلاودَهللالوسرتسبح

يترصاخيفهديبنعطيلعجو«لوقينأهللاءاشاملاقوركبوبأينبتاعف

ىلعحبصأقحوعهلالوسرسأرناكملةكرحلانميسفنتعنمو

هيلعتنكيذلاريعبلاانثعبف:تلاق.مميتلاةيآهللالزتأفءامريغ

ريغىلعماقأامنإعهللالوسرىلإىرتالأ"٠(هتحتدقعلااندجوف

لالاظفحبهلاغتشالعجفبهذيالثلريغلالاموهودقعلالجألءام

دوجولانأىلعلديهلكاذهف«لعهللاو؟ءالابلطبهلاغتشانممظعأ

رادقمامأو.لعألاوهلاضنادجوالةردقدوجوءوضولاةيآي

.يذمرتلاالإةعامجلاهاور(١)
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اوعجأ:لاقهباتکیفهكربنبدمحمهللادبعوبأركذهنإفطرتسشملابلطلا
تقواجورخلبقءاملالإلصيهنألعيعضوميفناكاذإناسنإلانأ

اأاي»:لاعتهلوقيفلادهنألمميتينأهلسيلوءاملادصقهيلعنأ
ردقياذهوءةيآلا«كهوجواولسغافةالصلاىلإتقاذإاوتمآنيذلا

اذإبارتلاىلإلدعينأهلسيلوءاملايهواهبرمأيتلاةراهطلابأينأ
لهأنمدحأنيبعزانتالو«تقولاجورخلبقءاملاىلإلصيهنألع

يأءعضوميفناكاذإ:هللادبعيبألوقلعلو.ملعأهللاوكلذيفلعل

لهأنيبعزانتالو:لاقكلذلو«ًارفاسموأناكًاميقمدلبيفناكاذإ

سأبالفهشياعمبلطيفًارفاسمجرخاذإامأو.لعأهاوكلذيفمعلا
يفءالادجونإ:مهضعبلاقو.مميتلاهيزجيوهشياعمبلطينأهيلع

۽ليمنمرثکأيفبلطينأهيلعسیلومميتيالفليمةريسمنملأ
مميتيلسغلابلغتشانإباحصألاتاوففاخنإوليمفصنليقو
نأدقتعينأاذهيفقحلانكللو.باحصألاهتوفتالثلمميتلاهيزجيو
كلذريغبامإو«مدقتمبلطبامإءانركذامنودايفءاملامدعلنقيتمل

كلتلوءالًامداعىمسي.الفلهاجلاوأناظلاامأو«ءامللدجاوريغوہف

لعلاهلحصيوهناريجدنعيصقتسيوبلطيتحمميتلاهلزوجيال:لاق
هلحريفءاملارفاسملايسننإاوفلتخاوءرلعأهاومميقيفدجاوريغهنأ

— ۸۱



دعبهبملعوأءالادجومثلصومميتوهبملعيملوأةالصلاترضحو

:مصعبلاقو.ةالصلاةداعإهيلع:مہضعبلاق.ةالصلانمهغارف

نادجولامدصبمميتلاقلعىلاعتهللانأمحلةجحلاوهيلعةداعإال

:ىاعتهللالقيملوهعضوميفوهوءيثلادجويالدقوءاملانوكمدعبال

لصحدقف«ءاماودجتلنإو»:لاقامنإواومميتفءامنكيلنإو

ةجحلاو.«هيلعةداعإالورمأاکىلصوممبتلاهبزوجييذلاطرشلا

لبجسيلفنادبألاتمزلاذإتادابعلانألوألايأرلاباحصأل

لثمكلذو«ةالصلاةرابطضرفنمبجوامضرفطقسءاملادوجو

تبجوهتبانجيملعاذإفيلصيوًاضوتيو«همالتحاىسنيفملتحيلجر
نمهيلعبجوامهنعناطقسيالهنايسنوهتلفغتناكوةداعالاهيلع

يذلاموصلاهيزجيالهكلميفةبقرلليسانلاكلذكو«لاستغالاضرف

۽ملعبملوسجنبوثبیلصنمكلذكو«رابظلاةرافكيفابنملدبوه

هيلعف«هثدحلساتوهوروبطريغىلعلصوأةساجنيبنوأملعمث
فمصنولىمرفاسملايفهانركذيذلاديدحتلايفاصألاوءقافتالابءاضقلا

ةلازإليمانلانأ:كلاملاوقأنمرهشألاتلقءقافتإلابءاضقلاهبلعف:هلوق

ءاشعلاوبرغملاو«رارفصإلاىلإرصعلاورمظلادميهبوثوأهندبنعةساجنلا

دارأفنصملانأكوسمشلاعلطتملاملبقو«رافسإللرجفلاو«لكللل
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رفسلانأل«مهتمناسحتسايدنعوهافهشاعمبلطيفرخاذإليم

رفاسملاىلعسيل:لاقو«هتدجوامرثألايفامكلذيلعًاضيألديورذع

هعمزوجييذلاضرلملابىلاعتهللاهنرقدقورضحيلاذإءالابلطينأ

مث«مميقينأةبانجهيلعتلزتاذإرفاسملاىلعاوبجوأكلذلومميتلا

دجياليذلاضيرملاكهيفلسقفيًاعضومءيهيوءاملابلطيفلغتشي
نيخستبلغتشييذلايفاوفلتخاو‹ففجتلابلغتشيمثمميتيففجتلا
لغتشييذلاقملامأو؟المأمميتلاهيلعضيرموهلههديربتبوأءامل

نكلومميتهيلعسيلهنإفهيفلستغيعضومدادعتسابوأءالابلطب
ءالادعتسااذإاذهوءرجفلاهيلععلطولو4كردأاملعفي

هيلعتلزنوءالادعتسااذإقلايفمهضعبلاقو.عيضيمو

مثممتيهنإفرجفلاعولطفاخوفلتدقهءامناصفظقيتسافةبانج

هيفلستغيعضومدادعتسابلغتشانإامأورفاسملاكءامابلطبلغتشي

راہظلايفةبقرلايسانوهلحرىفءالايساتنيبمهضعيىرفو«ءاضقلاقلطم

فاخيتقوبةقلعتمةبقرلاسيلوتقولاتاوففوخهبفيعورمبتلانإفالثم
كلذكالوتاقوألاضعبيفءاملادوجوىلعفقوتممميتلانإفًاضيأو«هتاوف
.عامجإلانودقافتالابريبعتلاهللديو<انباحصأقافتاهدارمنأكو«ةبقرلا

ضيرملانأىلعءانيضيربسيلليقوضيرموهليق؟ضيرموهله:هلوق
ردقياليذلاوًاقلطمءالاسمىلعردقياليذلاوهةيآلانومضميفجردنييذلا

.هجونمولوهلاعتساىلع
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لاتحاهلکاذهيفلصألاو.ملعأهللاولاحلکىلعمميتهيلعسيلف

رضاحلاورفاسملاىلعدوعيناكنإف(ءاماودعلف):هلوقيفريمضلادوع

دوعيناكنإوءمميتلامهمزليوًادحاوءالابلطباولغتشااذإناک

رضأحلايلعبجووطقفرفأسملاىلعمميتلابجوطقفرفاسملاىلع

ىلعممبتلااوبجوأامنإو«ءالؤهدنعممتلاهلزوجيالهنألءاملادادعتسا

مداعمسإهيلععقوامدعبًاعيضمنوكيالثلهوجولاهذهيفرفاسلمل
فأهتباصأفهتالصلءامليقلادعتسانو«لعهللاوممبتلاهلزاجوءامل

هبشةرابطلاىلإاهبلصييتلاةادألادعتساوأببسيأبوتناكةبجيأ

هناريجدنعيصقتسيوءالابلطيفدهتجيهنإفةقآهتباصأفهريغوولدلا

تويبةعبسبلطينأكلذنميزجي:ليقو.مهلكمهملكيوبلطلايف
.لعأهللاوهيزجيومميتيهنإفمدنعءاملادجيلنإفءتوبيةثالثليقو

بلطنإكلذكو.هلوسروهمداخوهتجوزهناريجبلطيفهيزجيو

اماذهبنألهيزجيومميتهنإفءاملااودجيملومهرمأيملوءالؤه
ملعلاالإهضقنيالمميتلانأكلذو.ملعأهللاوءاملامدعبرلعلاهبهلعقب

دادعتسايفكلذكوءءاملامدعبملعلاالإهبجويالكلذكفءءاملادوجوب

ءهازجأكلذبنقيأنإهريجأوأهمداخوأهتأرماهلتدعتسانإءاملا

ةادألاوأكتالصلءاملاكلتددعتسادق:هللاقنإسانلانممريغامأو
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هقدصینملکهیزجیلیقوًانيمأناكنإالإهيزجيالهنإفءاملااهبلصيين
؟المةجحقيدصتلانوكيله‹مفالتخااذهيفلصألاوكلذيف

ةتسنودامفةجاحىلإوأداصحلاىلإوأثرحلاىلإهلزتمنمجرخنإو

جرخفنيعلاوأكلاتهرثبلافرعناكدقوهتالصلءاملادعتسيملولام

تقولاجورخفاغيوتراغدقنيعلاوأمدهنادقرئبلادجوفامهاتأو

ببسو؟المأمميتلاهيزجيلهاوفلتخامهنإف؟ءالبلطبلغتشانإ

دفوهلزتمنمرخنإكلذكو؟المأعيضموهلهيدنعممفالتخا

امفلتوأهترابطهيلعتضقتنافهتالصلءالاهعملمحوأهتالصلربطت

امرادقمعيضنإمميتلاهيزجيالهنإفيلصينألبقءالانمهعملمح

هيزجيهنإفهيفيلصيامرادقمعيضيملنإو«ءاملادجيملولوهيفيلصي

:مهضعبلاقو«ءالابلطبلغتشانإتقولاتاوففاخنإممبتلا

لعلو«هيفيلصيامرادقمعيضولوهلهأىلإعوجرلاهنكميلنإهيزجي
ىلصيامرادقمتقولايفقبيملاذإالإءمهدنعًاعيضمنكيمءالؤه

تضقتنافةالصلاتقولبقهلزنمنمجرخنإكلذكو.ملعأهللاوهيف

فالتخالااذهلعتقولالوخددعبءاملانمهعملمحامفلتوأهترابط

هنکيملنإمميتلاهيزجيالفيلصيوهيفلستغيامرادقمعيضنإ

نكيملومميتلاهيزجينيرخآلالوقىلعوءاملادجيملوهلهأىلإعوجرلا
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ةالصلاتقولبقهلزتمنمجرخنإامأوءتقولاجرخيملامًاعيضم

عوجرلاهنكميلوتقولالوخدلبقهلفلتوهتالصلءاملاهعملمحو

تقولبقربطتنإامأوءمولمريغهنألهيزجيومميتيهنإفهلهأىلإ
ملنإهنإفتقولالوخدلبقهترابطتضقتنافجرخوهلزتميفةالصلا

لبقاضوتهنألءألادجواذإهتالصديعيويلصيومميتيعوجرولاهنكم

هللاومميتلابلصاملكقلاديعي:مهضعبلأقو.ملعأهللاوبطاخينأ

هنمهعنمبالءامالإالوأانركذكهئوضولءاملادعتسييقملاو.ملعأ

ففجتيامرادقمءاملانيبوهنيبناكنإو«هدادعتساهيلعسيلفودعلا

لوقيفو.هيلعلكتيالومبضعبلوقيفءاملادعتسبيهنإفدعبلايفهيف
.لسقلاماتنمففجتلانألهدادعتساهيلعسيل:مبضعب

:ةلأسم

تقولامميتلاطرشنملهاوفلتخامهنإفمميتلاهلزوجيتمامأو
:نورخآلاقو.تقولالوخددعبالإزوجيال:مهضعبلاق؟المأ

ىلاعتهللانألوألالوقلاباحصأةجحنمو؛تقولاهطرشنمسيل

:ىلاعتهلوقلةالصلاىلإمايقلابوجودنعمميتلاوءوضولابجوأ

نموءةيآلا(كهوجواولسغافةالصلاىلإمتماذإ!ونمآنىذلااأاب)

لبقميدقتلازاوجبءوضولاعرشلاصصخف‹تقولاةالصلاةحصطرش
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رظنلاوءتقولالوخددعبالإزوجيالهكحىلعمميتلايقبوتقوا
تقولايفهزاوجىلعاوقفتاےہناللوقلااذهةحصيدنعبجي

.ملعأهللاوىلوأهيلعاوقفتايذلاف؟تقولالبقزوجيلهاوفلتخاو

ءيعمسليلدبالإنوكيالتادابعلايفتىقوتلانأنيرخألاةجحو

سقًماذإويفةالصلاكتقولالوخددعبالإمميتلازوجيالناكاذإف

اوفلتخاوءةالصلايلعهسايقبهنمهبشأءوضولاىلعهسايقوةالصلاىلع

رخآيفالإزوجيالوأهطسويفوتقولالوأيفمميتلازوجيلهًاضيأ
هرخآيفوهطسويفوتقولالوأيفزوجي:مهضعبلاق؟تقوا

مدعلنقيتملانإلاقينأرمظييذلاو.خلايدنعبجوبرظنلاو:هلوق
هدوجويفكاشلاوهرخآيفمميتبءاملادوجولناظلاوتقولالوأيفمميتيءاملا

لعأهللاوىلصامدعبءاملادحوففلاخنمفرمظتةدئافلاوهطسويفممتن

ءفلاخنمفرمظتفنصملاهركذيذلافالخلاةدئافكلذكو.باوصلاب

دحمملنميفاوفلتخا:لاقىلاعتللاهجرليعامسإخيشلايفتيأرمث.هررح
رمألاهدنعىواستيذلاوتقولالوأمميتيسيآلانإ:ليقفمميتيتمءاملا
:ليقو«قالطإلاىلعتقولارخآممتيمميتملاليقوتقولاطسوممتينأ
ةالصلادعبءالادجومثءالؤهدحأىلصنإفانمدقاكسيآلاالإتقولارخآ

يفددرقملاكاشلاالإهبفاهعاقيإبرومأملاتقولايفةالصلاعقوأنمىلعةداعإالف

هداہتحايفرىصقلاكهنألتقولايفدعيهنإفهدوجوبهيفهملععمءالاكاردإ

.ىبتناتقولاطسويفمبتلاءالؤهكحفدادعتسالايفرصقهنألءالا
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ءتفونودًاتقوصخيملو(ةالصلاىلإمتمقاذإ)ىلاعتهلوقلءوضولاك

تقولايفءاملاهيلعًارطينأنكههنألءاملادوجولءاجرتقولارخآيف

لبقمميتلازجيلكلذلو‹تقولارخآيفالإءامالدجاوريغیمسيالف

يفوتقولالوأيفمميتلاهلزاجءاملاهيلعًارطيالهنأنظلاهيلعبلغي

ىلإرظتنيلفءالادوجوبعمطبمعصوميفناكنِإو«هرخآيفوهطسو

.ملعأهللاوتقولارخآ

:ةراهطلاهذهةفصيفةلأسم

کهوجوباوحسمافًابيطًاديعصاومميتف»:ىلاعتوكرابتهللالاق

یلاعتهلارمأيذلادلادحنأانباحصأعمجأدقف''«هنمكيديأو

مالكيفعقيديلامسإنأاذهىلعليلدلاوءفكلاىلإمميتلايفحسم

:ةرابطلاهذهةفصيفةلأسم

.هلاوقأضعبيفكلاموانباحصأ

.١:ةدئالا(١)
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ناكاماف«ءاوسلابدضعلاوعارذلاوفكلاىلععقيوفكلايلعبوعلا
هنمربظأفكلايفنوكينأوليالناكثالثلاهذهىلععقيديلامسإ

ءاوسلابدضعلاوعارذلاوفكلاىلعهتلالدنوكتوأءازحألارئاسيف

نمبجيامىلعهيلإريصملابجيفربظأفكلايفديلاساناکنف

ذخألاىلإريصملابجيفربظأنكيملنإورهاظلابذخألاىلإريصملا
يضررسابنبرامعنعسابعنباقيرطنميوراماهنمةتباثلاراثالاب
ان:عهللالوسرلاقفبارتلايفتكعمتفتبنجأ»:لاقمہنعهللا

نبانعيورامو1Kنيغسرلاىلإهيديوهېجوحسهو4اذکهكىفكي

هجوللةبرضانبرضوةَهلالوسرعمانممىت):الاقرسابنبرامعورمع

يفةكلاملاانقفاودقوتلقرمظأفكلايفديلاممإناكنإف:هلوق

هيعوكلهبقكولاقثبحهرصتخميفليلخهيلعرصتقايذلاوهومهلاوقأضعب
لصتملفتفامأفتنأوانأرفسيفانکانإ)رکذامىلعلدیرامعثیدحو
كيفكيامأ:بمبلاقفلعينللتركذف«تيلصوتكممتفانأامأو

هجواهبحسممثايفخفنوضرألاهيفكبدنعيلابرضو؟اذكه
ةيافكبلاقنللبلدهيفسلو«اٽموقنميراخبلاولسمهاور(هبفكو

يفيفكيامعيمجنودملعتللةبرضلارصقنوكينأزاوجلةدحاوةبرض
.ملعألاوةبرضلاكلتبةفرعملالوصحلرركيمكلذلفممستلا

.هرکذمدقت(۱)
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ضرفلاوهفكلاحسمنأدقتعينأباوصلاو''(نيفكللةبرضو

وعمتجيمنيحضرفبنیهاوساموهيلعدلامسعوقوبمعاجإل

نأمهيفلامعمهيلعاوعجأامانباحصألوقىلعًاضيأليلدلاو«هيلع
‹ابعطقبرومأملاديلاعطقدقففكلانمقراسلاديعطقاذإمامإلا

.لعأهللاوةموكحفكلاادعايفهيلعناكدعاسلانماهعطقنإو

يفوضعلكلنأاكناتبرضانباحصأدنعوهاإتابرضلاددعامأو
رساينبراتثيدحنميوراممدنعليلدلاو«ديدجءامءوضولا
لعجيمثءوضولاكللامسب:لقمميتينأدارأاذإو.لعأهللاومدقتملا

(مضفنيمثاعمجينأهيلعسأبالوهعباصأقرفيوضرألاىلعهيدي

خفنوديعصلاىلعهيديببرض)وعهنأيورامهبجواهبحسميوًليلق

لعفيملوأكلذلعفنمرضيال:موقلاقو(هجوابحمواف

عضبفیرخاةبرضاببرضبمث«هجوابحسبمثةبرضبرضي

لعفيمثءفكلارهاظىلعاهبريوىنميلاهديعباصأرهاظىلعىرسيلا
قحتسادقفاذهلعفاذإف«كلذلثمىرسيلاهفكرهاظىلعهفكب

نيغسولاىلإنيفكلاحسيمميتملاليقوءهبرمأاملثتماوحساممسا

هجوللةبرضانبرضو)راعثيدحيفنألنطباموربظامايد

.مكاحلاوينطقرادلاهجرخا(١)
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هبزجيالفهيديريغبمميتنإونيفكلارهاظللقيملو"(نيفكللةبرضو

ينلانعدرواكديلابالإلعفتالفىنعملاةلوقعمريغةدابعهذهنأل
مميتنإكلذكوءثيدحلا(ديعصلاىلعهيديبرضهنأ)مالسلاهيلع

هيدينيبحسفهديببارتلاعفرنإو«لاحلااذهىلعهيزجيالهريغهل

‹هجوابحسنهيديببارتلادمعتهنأل«ءازجأدقفهمجولمميتمث

هېجوهيديبحسوهبصفبارتلاهبجوىلعبصينأالجررمأنإامأو

هبزجييالفبارتلاهجوىلعبلجيحيرلاناكنإكلذكو«هيزجيالف

ينلانعانركذاكهيديبهجوىلإهلصويوهيديبديعصلادمعتيتح
نإكلذكو.لعأهللاواذهىلعلديًاضيأديعصلامساوءمالسلاهيلع

ريغنمهغلنإهېجوكلذكوءهيزجيالفمبمميتورذعريغنمهيديفل

هجوىلعحسمنإامأولعُأهللاوءوضولاكهيزجحالفهيلعمميتورذع

ءًاحساميمسوهديبحسمهنألسسملابههجومعاذإهازجأدقفةدحاوديب

هدينمرثًكالابحسمدقهنألثالثوأعباصأعبرأبحسماذإكلذكو

دمعتلاىلعديعصلامسالدينأنماذهلمأتي.خلاديعصلامساو:هلوق

اومَمىتف»:هلوقنمدوخأملايأديعصلامميتهملعلديوةخسنلالعلوبارتلاىلإ

.هررحبتاكلاهفرحف«ًادعَص

.ينطقرادلاهاور(١)
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الفةدحاوعبصإبحسمنإامأوءمهضعبدنعبلغألاىلعحلاو

ءاوسوصخرنممهنمو4ديلانملقألاهنالنيعبصإبكلذكوهيزجي

عبصأإلايفكلذكو.ًاعيمجهيدينموأةدحاودينمنيعبصإلايف

وأءامسألالئاوأبذخألابجاولالهفالخلابيسلعلودحاولا

حسمنإفالتخالااذهىلعو.لعأهللاو؟اثمرثكأبوأاهرخاوأب

ديدحتلامدعلهبجوتاموةغللااذهيفىعاريامنإوهعباصأسوؤربهبجو

امہبممیتوهیدینملقألاىطغنإكلذكو4ملعأهللاوعراشلانم

ًالوأانركذاللاحلااذهيلعهبجونملقألاكلذكو«هيلعالف

هيديحرجلامعوهبجويفوأهيدييفًاحورحمناكنإامأو.ملعأهاو

ىلعًاسايقهيلعسأبالفهفلالإهمجوىعحسمنأهنملوهجووأ

ىدحإرسكناهنأ)بلاطيبأنبيلعنعيورهنأكلذو«ءوضولا

ناكف'”(معن:لاقفرئابجلاىلعحسيبنألجيبلالأسفهيدنز

امفالإايبمميتلاهنكميلنإهاديكلذكوهيلعًاسايقكلذكمميتلا
.كلذكاحسنأزاجفلابيلعممتينأزاجاكهنألهيلعسبالف

همباصأىسوؤربهېجوحسمنإو:ناويدلايفلاقهجوحسمنإ:هلوق
.كلذريغليقوهيزجيال

.هجامنباهاور(۱)

- ۲۹۳

 



فليإلواهلكهيديىدحإفلاذإهنأانباحصأبتكضعبيفركذدقو

رهاظىلعاهبحسميواهفليليتلاةحيحصلاهديبهبجولمميتيهنإفىرخألا
هيديىدحإفلنإكلذكو۽فكلاىلعحسي:لوقينممهنموءهمصعم

هنأىلإبهذنمو«لاحلااذهىلعىرخألاهدينملقألافلواملك

حسمابهرمأوةعوطقملاةلزنميدنعامرأدقفهمصعمرهاظىلعاهبحسم

نأبهذملااذهىلعهمزليو«ةغللايفديلاساهقاقحتسالمصعملاىلع

فللاعرتهنكمملونيتفوفلمهاديتناكاذإمميتلاضرفهنعطقسي

اذهوهحسمضرفهنعطقسينأهمزليًافوفلمهجوناكنإكلذكو؛ايبنع

بحسمرومأملاديلاكلذكوىطغمحسبرومأملاهجولانألعوسبيدنع

عاطتسيالامرمألانألروذعموهفهيلعحسيبنأعيطتسيالناكوةاطغم

|ولمعافانؤاماعوانفلسەبلمعافاذهلإانقبسدقنكلو.ملعأهللاولاح

هللاولئالدلاوللعلاركذاذه]اترجامنإو.مالسلاوهقالخىإاوتفتلتالوهب

يدنعحصأهديينعأةاطغمتناكولواميلعحسم:لاقنملوقو.ملعأ

مدقتملايلعثيدحلحسملاسقاقحتسانمعنمتالرذعلابةيطغتلانأل

لوقسايقلبركذاممزلياللوقأ.خلا.بهذملااذهىلعهمزايو:هلوق
هررحنكمأاكهيلعحسملدبهلسيلاموهبلإلقتنإلديهلامنإ:لئاقلا

.لاجرلابقحلافرمتالوقحلابلاجرلافرعاوحبحصرظند
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ىلعهيديعضووءےکأهللا:لاقعكراذإلَهنأ)يورامو

وهفامفشکينأزوجيالوناتاطغمنأمولعموهیتبکر

نإكلذكو.ملعأهللاوسالاقاقحتسانمةيطغتلاهعنمتلو«روذعم

رهاظىلعاہبحسء>يحصلاهدىبهبحولمەىتيهنإفهيديیدحإتعطق

ةعوطقملاهديعارذنطابىلعاهبحسمنإوةعوطقملاهديعارذ

ىلعحسمهنإفقفرملانمهديتعطقنإكلذكوهيزجيهنإف
رسكتياذهف:لئاقلاقنإفءةغللايفديلامسإهقاقحتسالهدضع

هللارمأيتلادلانإكباحصأعيمجلوقوكلوقنمنألكيلع

فكلاعطقاذإاذهىلعبجيناكففكلايهمميتلايفاحسب

هنأهرهاظوةحبحصلادلارظنأ.خلا..تعطقنإكلذكو:هلوق
تكسوًانطبوًارهظضرألاىلااحسميفحيرصلبعامساخشلامالكوامسميال
نمتعطق'اذِإابفهمالكضرفلامنعتكسامنإ:تلق.ةعوطقملاحسمنع

مالكو.لعڭلاودعاسلانمتعطق'اذإايففنصملامالكودعاسلانمالقفرملا

ةبرضىلإانجتحاالإورهاظلاوهليعامساخمشلامالكوفنصملامالككناويدلا

اهعارذرهاظينعأةعوطقملاديلاوهجوللىوألاةبرضلابىفتكيلاقي"نأالإةثلا
.خلااببرضيمثلقيملو.خلا..رهاظىلعاهبحسيمث«هلورهاظوهامك
۱.حمحصلقنبهررح

نيقسرلانمهاديتعطقنإهسايفتلق.خلا..هدضعىلعحسيهنإف:هلوف

.حسملاعدعناوبدلايفهبحرصيدذلاونيمصعملاىلعمميتب

.هيلعقفتم(١)

۹



رومأملاديلاتعطقولاكمصعملارهاظىلعحسماهمزايالهحسمبرومأملا
هللاوهلليقدضعلالسغهيلعبجيلقفرملانمءوضولايفاهلسغب

يفاملسغبرومألاديلانأاذهيفءوضولاومميتلانيبقرفلا:-ملعأ

نيبكلذىلعقافتإلاعقووقفرملاىلإلسغلاباهيلعهلاصندقءوضولا

امأو«ىاعتهللاهبجويملامهيلعبجولقفرملانمتعطقاذإفءاملعلا

ابيلعصتلاعطقيلومتدرودقمميتلايفاحسبرومأملاديلا

يأرلاىلإعجردقمنملكواهديدحتيفءاماعلاعزانتوءوضولاك
داحآلارابخأوسايقلاويأرلابفكلاحسمهيلعانبجوأوسايقلاو

هديعطقنإدضعلاومصعملاىلعحسيبنأهفكعطقنإهيلعبجيناكو
جلثلاوخينرزلاوةرونلاىلعمميتينأ:هلاولاقاكابنمالدبقفرملانم

:مهضعبلاقىتحهنمالدبهيلعقفتملبارتلامدعدنعشيشحلاو

نمهتمذةءارببنيقيىلعنوكيلبارتلانمالدبءاوحلاىلعممتي

نافكلاالإقبيلوًاعيجهيديعباصأتعطقنإو.ملعأهللاورمألا

هنإفلقألاالإابنمقبيملوهيديىدحإتعطقنإو«امهبمميتهنإف
اذهيفلصألاو«ءالؤهدنعبلغألاىلعكحلانألةحيحصلابممتي

رصتقيالنأيغبنيهنأهللاههرهمالكىضتقمتلقةلممتدرودق:هلوق

نألقفرملاحسمبوجوبلاقنملةاعارمقفرملاىلإحسملابغلبيلبعوكلاىلع
هيضتقيلاقيدقوبهذملايفهوركمىلإيدؤيملامةبحتسمفالخلاةاعارم
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لقالاعطقنإوءةعوطقملاةلزتمبهديتراصفكلانمرثكألامطقنإ
نأدارأاذإههجوحسمذخأيامإو.لعأهللاوةحيحصلاةلزنبتراص

نإوةبطرلاةرابطلاىلعًاسايقهجولالفسأىلإةهبجلانممميتملاهحسي
هذخأنإكلذكوهيلعسأبالفقوفىلإهجولالفسأنمحسملابادتبا
هېجوىلعحسملابىتأىتحهېجوطسونمحسمذخأوهجولابناجنم

نمیرخألابحسموهجولاقوفنمهيديیدحابحسمنإكلذكو‹هلك

عرشلابديدحتلانألهيزجيوًاحسامىمسيهلكاذهنإَفاتقتلاىتحلفسأ
ءهيزجيالهنإفهجولالبقنيديللمميتينإو.ملعأهللاومودعمهلكاذهيف

فرحيفميفالتخاببسوهفالتخالابيسو«هيزحي:مهضعبلاقو
اذهيففالتخالاىنعممدقتدقو؟بيترتلاوأعملابجوتلهواولا

مميتلايفةالاوملاكلذكو«هتداعإلىنعمالف«ءوضولابابيف

ثكميفهبجولمميتينألثمءوضولايفةالاوملابوجويفمهفالتخاك
امةالاوملابجوملنمدنعهبزجيكلذنإفهيديلمميتمثرثكأوأةعاس

مميتملايلعبحيلهاوفلتخاوءلصهللاوثدحجبانيبامعطقي

:نورخآلاقو.بجي:مهضعبلاق؟المأهئاضعاىلإبارتلالاصيإ

ىلعهدنعوهيناثلالوقلانأهاضتقموفالتخإلابدسو:هلوف

.هررحةصخرلابناويدلايفهنعربعدقو.ءوضولايفمدقتام
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:ىلاعتهلوقيف(نم)فرحيفيذلاكارتشالامهفالتخاببسو.بجيال

شضيعبتلابرعلامالكيفدرتاهنإف«هنمكيديأوكهوجوباوحسماف»
اوحسماف»:ىلاعتهلوقيفضيعبتللاهنأىلإبهذنمفسنجازييمتلدزتو
اذهدضعيوءءاضعألاىلإبارتلالقتبجوأ«هنمكيديأوكهوجوب
ريلسنجلازييمتلامنأىلإبهذنمو«ءوضولاىلعمميتلاسايقلوقلا
هبهذمحجروطئاحلاوعاقلاوضرألاىلعمميتلازاجأوًابجاولقنلا

حسموبيفخفنوديعصلاىلعهيديببرضهنأ)مالسلاهيلعينلاثيدحجب
.قيفوتلاهللابولعهللاو''(هجوام

:ةراهطلاهذههبعنصتايفةلأسم

يفاوفلتخاوبيطلاثرحلابارتباهزاوجىلعاوقفتامهنأكلذو

:ةراپطلاهذههبعنمتايفةلأسم

دوادورذنملاناودمحأويعفاشلابهذ.خلا..ىلعاوقفتا:هلوق

قلعتيرابغهلرهاطبارتيالإمميتلازوجيالهنأىلإءاهقفلارثكأويرهاظلا

ةرخصلابتحضرألاعاونأعيمجيمميتلازوجيكلاموةفيثحوبألاقو«ديلا
بشخلانمضرألابلصتااملكبهزوحفكلامباحصأضعيدازوهلوسفملا

هنأىلإيروثلانايفسويعازوألابهذفناتياورجلثلايفكلامنعو«هريغو

.هرکذمدقت(۱)
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ءاهريغوةراجحلاكابتمةدلوتلاضرألاءازجأنمبارتلاادعاماهزاوج

نورحنآبهذو«هدحوبارتالإمميتلازوجيالهنأىلإميضعببذ
ىصحلاك:امئازجأنمضرألاهجوىلعدعصاملكبمميتلازوجيهنأىلإ

ةراجحلاكضرألاىلعدلوتياملكب:نورخآدازو.بارتلاولمرلاو

كارتشامهفالتخاببسو«ماخرلاونيطلاوصجلاوخينرزلاوةرولاو

هقلطتةرموصلاخلابارتلالعهقلطتةرمهنإفبرعلاناسلفديعصلامسا

نولوقيانباحصأتيأر:دموبألاقو.ةرهاطلاضرألاءازجأيلع

زوحالمميتلانأيدنعبجويرظنلاوهماقمهنوميقيوبارتلاريغزاوحب

لاق.كلذىلعلديىلاعتهللانمباطخلانألهريغنودبارتلابالإ

بارتلاوهديعصلاو«ًابيطًاديعصاومميتفءاماودعتلف»:ىلاعتهللا
ةغللاامأ‹مالسلاهيلعينلانمرابخألاوكلذىلعتلدةغللانألهدحو

:رعاشلالاق

فطقتسوؤۋرلاوبئارتلاعجنمهلسغوديعصلامهطونحموق

نأ):امہنعهلايضرسابعنباقيرطنميورامفربخلاامأو

.مېفلاخىكللامهمرانباحصأفلتخإو«ضرألاىلعاملكوجلثلابزوجب
نارفعزلاوكسمابازاجأنأناسيكناوةيلاعيبأنعةمطعنباىكحو

.ةنجلابارت(نابالدتساامنأرهاظلاو

— ۲۹۸



ًادجسمضرألايلتلعج:-مميتلانعلئسنيحلاقمالسلاهيلعينل

بارتلاريغبمميتلانممميتملاعنمتةياورلاهذف'(اروېطاهبارتو
ىلعلدينأالضرألاهيلعلدتامىلعلدينأديعصلاةلالدمعأو
يذلاكارتشالاو.لعهللاوشيشحلاوجلثلاىلعالوخينرزلاوةرونلا

مهضعبعنمكلذلوءفالخلايعاوددحأنمًاضيأبيلامسايف

بيطلاو«هريغولفطلاوةخبسلاهبشتبنياليذلابارتلاىلعمميتل
هبرنذإيهتابنجريبيطلادلبلاو»:ىلاعتهلوقلتبنييذلامدنع
بارتلاىلعلجرلامميتيال:ليقو'"ءادكتنالإجرخيالثبخينلاو

هوجرخأهيلعةالصلااوزاجأنيذلاوءىلوألاهتبرضنمطقسييذلا
امأو«ةرابطلاهبزوجتالوهئاضعأنمطقسبيذلالمعتسملاءالاجرخم

كلذهلزاجىرخأةعفدهنممميتنإهنممديتيذلابارتلانمعضوا

صنامكهيلعالفبقلموهفماذه:تلقنإفًاروهطامبارتو:هلوق
راصتقإلانمهذخأانإوبقللاموهفمنمركذامذخؤيل:تلقلوصألايفهيلع

.ةيآلايفعقاولاديعصلل.لعألاونابسلاماقميف

ةالصلازاوجىضتقمناكلاقيامعباوج.خلا..اوزاجأنذلاو:هلوق
ةرابطلازوجتالفلمعتسملاءاملاةلزنم"لزم"هنأبباجأهبممبتلازاوجهيلع

.هيلعقفتم(١)
:فارعألا(۲)
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‹ىرخأةعفدهنمرهطتيوهترابطدعبهئانإيفيقبامًاضوتينأزوجياک

بارتكلذكوسحنءامبربطتيالاكسجنبارتبمميتيالكلذكو

هبمميتيالةقرسلابارتكلذكو«لاحلااذهىلعةمذلالهأتوبب

اذإبارتلاىلعالونيطلاىلعمميقيالكلذكو.ةقرسلاءارهطتيال

ىتحضرألاىلإهلسرأاذإقرتفيالوهديبهمشاذإعمتجيناكاذإ

كلذكوفاضملاءالابربطتينأهلزوجيالامكءضرألاىلإلصي

هيلعهلوقلهيلعيلصينأهلزوجيالامك«ربقىلعمميتينأهيزجيال

يذلاعضوملاف(ًاروبطاهبارتوًادجسمضرألايلتلعج):مالسلا

بارتلاعضونإكلذكو«ثيدحلااذههيلعمميتيالهيلعىلصيال

امكهیزجيالهيلعممیتوسوجتمعضومىلعوآسوجنمبوثىلع

ًالوأهجولسغينأوهوءاملبممبتلاهلزوجيو.لعهللاوهيلعيلصيال

الوًالبلقالإءاملادجيلنميفميفالتخااذهيفلصألاوهيديلسغيمش
ثبحدجوأمالانملمعتسي:لاقهئاضعأعيحللكي

هجولانيوضعلاىلعكلذيفىتأاذإءيشهنمهيلعسيليتباموغلبام

يفهللاهحرمامإلاركذو‹هللاهحرةديبعيبأنعاذهركذ«نيديلاو

ضعبنمدجواذإايفراجفالخلا:لبقممفالتخااذهيفلصألاو:هلوق

.هيضتقيسايقلانكلانياحصأپتكنمانفلبابفهرأملوهيفكيام
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نسحفلعفنفمميتهيلعسیل:لاقف؟ممي:ليقفكلذلثمهتبوجأ
ميذلابنجلايفلاقهللاهحرديزنبرباجنعًاضيأيورو.ليج

نعو.ءوضولاهيزجيوًاضوتي:لاق«هبًاضوتيامردقالإءالانمدجي
نمترہطفةضئاحةأرماانعموًاجاجحانجرخ:لاقبئاسلانبمامص

‹تأضوتوتقنتسافاهانرمأفليلقلاالإءالانمانعمنكيملوابتضيح

خبصأ:لاقفةأرملاهبانرمأيذلابءانماعأفةكمبءاثعشلايبأىلإانمدقو

نمدجيليذلابنجلايفسابعنبانعًاضيأيورو«متنسحأ:لاقوأ

ةصفاشلابهذمنمرمظألاهقفاوبلىمجنسحفلعفنإف:هلوف
ادإ):الكلهلوقبو‹دحاواذهو(اوممىتفءاماودحتملف):ىلامتهلوقب

١.(تعطتساامهنماوتأفرمأبمترمأ

ةيانجللمميتلانمديالهنأرهاظلا:تلقسابعنبانعًاضيأيورو:هلوق

لمعتسيلهفالخلاىقبىفيناثلالوقلاليلدبسابعنيادنعوهاكضيحلاو

ثيدحلا(مكترمأاإ)ثيدحليلدي؟ةراهطلاماتهبلصيلنإوءاملاكلذ
خبشلاتيأر:تلق.حبحصلقنبهررح؟لمعتسيالومميتلاىلإلدعيوأ

هنإفلاستغالاوءوضوللهىشکیالامءالانمدحواذإو:لاقڭلاهمرليعامسا

۰هرکذمدقت(١)
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.ملعأهللاوةبانجللمميتيوًاضوتي:لاق«هبًاضوتيامردقالإءاملا

ءالامدعدعبالإمميتلاىلإانلقنيللجوزعهللانأمهعمليلدلاو

ءاماودحتملف»:ىلاعتهللالاقهلاعتسابجوهنمءيشناكتفةيلكلاب

ةركتءامريثكلاوليلقلاىلعحرفيسنجلالكيفعئاشمسا«اومميتف

هئوضولهيفكيأمءالانمدجيمىتم:نورخآلاقو.سنجلةقرغتسم

ءاملابةرابطلا:نيترابطلاىدحابالإاتدبعتيملىلاعتهللانلمميتيلف

ىنعمكلذوءالانمهئوضولهيفكياممدعدنعبارتلابةرابطلاوأ

ءاملانماودجتملنإفمدنعاودجتملف»:لجوزعهلوق

ىلعوىلوأيدنعاهرهاظىلعةيآلالَو اومميتف«هبنورهطتتام

ةيلكلابءالادجيلنإالإبارتلاىلإلودعلاهلزوجيالنيلوألابهذم
هبربطتهلاعتساىلعارداقناكنافًالىلقناكولوءاملادجواذإامأو

هللاو«ىلصومميتهلامعتساىلعارداقنكيمنإَفغلبثيحىلإوأ

ءابثجناكنإةيانجللمميتيوًاضوتيمثهدسجنمسجتلاعزتيوهركاذملسفي
اذكه«ءوضوللمميتيوسجتلاعزتيلفسجنلاعزتيوهبًاضوتيامدجيملنإو
.هللامممحرهريغوديزنبرباجانباحصأدنع

هنأبنيلدتسمةسفاشلاضعبوكلامبهذمهقفاوب:نورخآلاقو:هلوق

نعهزجعكلدبلاضعينعزجملانألوهنملدبلاولدبلانيبعجلالوألامزاي

.لتقلاوراهظلايفةبقرىتتعويدحلاهربظنوهلك
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:ليقفبارتلاىلعالوءاملاىلعهيفردقيالعضوميفناكنإو.ملعأ

ىلعردقيملورحبلايفناكنم:ليقو.يلصيومميتلايونينأهلنإ

يفموضولايونيفدجيمنإفعاتملابارتنممميقيهنإفءاملالإلوصول
ردقاذإفبارتلامدعلهدصقوهتينعمءاوملالعهسقن

طقسيالنألابتقوىضمنإوةالصلاكلتداعأواضوتءاملاىلع

لوسرلوقلو۽تقوايضعطقستالنأىلوأتادابعلافلجألايضم

يسانلاومئانلاىلإىرتالأ"(هلانيدهبتيفوامقحأ):دلعهللا

هنعطقسالاذهكلذكو؟تقولايضمةالصلاضرفامهنعطقسال

:هللاهجردمحموبألاقو.ةرابطريغىلعىلصهنألتقولاينضبضرفلا

باحصأنمينزاملابهذموه:هللاهمحردمحموياهلاقامدمحموبالاقو:هلوق

ەديۇيو‹للاهحرفنصملاكلذلريشياكالىلدلاوقألاىوقأوهويعفاشلا

ملو<ةراهطريقياولصمهنأهللايضرةشئاعثيدحيفنوفلاخلاهاورام
لبقامنوفلاخلامظندقو.ملعألاوةالصلاكلتةداعإبمرمأرقعهنألقني

:لاقفكلذيف

اهذمنيكحيلاوقألاةعبرأفًاممىتمالوءامدجبمنمو

ايهشالءادألاويضقيغبصاوكلاملاقامسكعيضقيويلصب"

:لاقفسماخلوقبمہضعباہلیذو

ًاقلطممميتللهجووديأبهضرألىفويطبرلاوذيسباقللو

.هيلعقفتم(١)
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امتداعإبرمألاوةدابعلانمجرخدقفهيلعردقوهنكمأامىلعىلصاذإ

.ملعأهللاوهلميلسَلابجيربخبالإهمزليالوناضرفءاملادوجودعب

نيفلاخنانمبارتلاالوءاملادجيلنإةالصلاضرفهنعطقسأنمامأو

هللاف:لاقو.'(روبطريغبةالصهللالبقيال):مالسلاهيلعهلوقبجتحا

(ةالصلااومقأ):ىلاعتهلوقهملعةجحلانإفةلوبقمريغةالصبفلكيال

يذلاربخلاو«هليلسقلابجيربخبالاضرفلااذهطقسيالوًامومع

ةردقلاعمينعيروبطريغبةالصهللالبقيالنوكينألمتحيهبجتحا

0”(رمابمكترمأاذإ)هلوقبوتلق.خلاامتداعإبرمألاو:هلوق

اواصهتدقفالامنعهللايضرةشئاعدقعنأ)ملسمويراخبلايفوثيدحلا

.٩(ممىتلايآللالزنأفءوضوريغىلعمو

مميتفهلحببأوأمميتلاهمزلنملكو:هللاهمحراحساوبألاق:ةدئاف
ءاملاهزوعيًايرضحنوكينأامهادحإ:نيتلصخيفالإهيلعةداعإالفىلصو
يفو‹ةداعإلاهلعومميتلاهمزليهنإفءالالوصولبقةالصلاتاوففاخف

هلايعتساهنكميالفءامللًادجاونوكينأ:يناثلا.هيلعةداعإال:رخآلوق

هلاعتساىلعردقفرهاطبارتهدنعوءاملاهلوانتينمزوعأفهلوانتينأالإ

6هملعقفتموةعامجلاهاور)۱(

.هيلعقفتم(۲)
۰هرکذدمدقت)۳(
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اومىقأنوكبنألمتحب(ةالصلااوميقأ):ىلاعتهلوقكلذكلاقنإفهيلع

اهبرمأضرفروهطلاوقضيرفةالصلاف:هلليق.نيربطتممنكنإةالصلا
يلصيهنأىرتالأ.رخآلاهنعطقسالنيضرفلادحأنعهزجعفًاعيج

بوثلانعهزجعناكفرهاطلابوثلاىلعردقيملاذإسجنلابوثلا
ىلعةرهاطلاةعقبلاوةرتسلاكلذكو؟ةالصلاضرفهنعطقسيالرهاطلا

.قيفوتلاهللابو«لعأهللاولاحلااذه

:مميتلايهوةرابطلاهذهضقاونيفةلأسم

لثمءوضولاوهيذلالصألاضقنيامابضقنيهنأىلعاوقفتامهنإف

هممتزوجيالهنإفناتسوجنمهادیومميتوأسجنهدسجيفونأ

:نورخآلاقو.لعهللاوسجنلاىلعهؤوضوزوجيالاةرابطهنال

مميتمالديفيالمميتلانألهزاوجياولاقامنإمهنأنظأوهمميتزوجي

هيفرثؤتكلذلوةدابعوةفاظنعمجحءوضولانأكلذوءوضولاةرابط

نمو.لعأللاوةجلاهذهيفءوضولاةبترنعصقنمميتلاو«
ءعطقنيالوةدوربلابيلتبانموأهمداقريالحرجهيفناك
يفلوقينممهنمو؛ةالصلكلنومميتيءالؤهنإفةطاحتسملاةأرملاوأ

هدوجوبلاغلاناكاذإءاملاهلوانينمىلعنألبقةالصلاتوففاخيو
.قيفوتلالابوملعألاوردقاذإةداعإلاهبلعوهمزايهنإف

«حاضيإلامد-٢٥۳۰



هللاوهيفناكيذلاريغثدحهعطقيلامدحاومميتمهيزجي:ءالؤه

؟المأةيناثلاةالصلاةدارإمميتلاضقنيلهسانلافلتخاو.لعأ

بهذو«ىلوألاةرابطضقنتةيناثلاةالصلاةدارإنأىلإمهضعببهذف

فالتخالااذهلصأو.ةيناثلاةالصلاةدارإابضقنتالاهنأىلإنورخآ

ىلإتقاذِإاونمآيذلاامبأاي»:ىلاعتهلوقيفامهدحأنيثيشىلعرودي
سلوأ نيثدْحتفوأمونلانمتقاذإينعأءردقمفوذحم«ةالصلا

ةيالارهاظ:لاقكلانهفوذحمالهنأىأرنف‹«فوذحمكلانه

كلذنمتصصخنكلةالصلكلمايقلادنعمميتلاوءوضولابجوي

بلطلاراركتوه:يناثلاببسلاو.هلصأىلعمميتلاقبوءوضولاةنسلا

هنأىلعينبماضيأفالخلااذهلصأو.خلافالتخالااذهلصأو:هلوق
‹اهردقبردقيةرورضالتبثامنأللطبحببمانلقنإفثدعللعفاروأحببم

.للاهجرليعاممإخيشللهبردصيذلاوهولطيلثدعللعفارانلقنإو

هرارکتنوبترازاوجلرکدامىلعلديالفبلطلاراركتباحبإامأو

هنأمهمالکرهاظو:.تلقىلوألاةرملاكهئادتبالالءالازوعدنعهئاقىلاطرش

وهيذلاهممتددجينأهيلعبحبءوضولانملدبوهيذلاهمميتضقتنااذإ
.حبحصلقتيهررحربكألاثدحلانملدبي

.ءاملالاعتساىلعردقياليذلاضيرملاببقعتو.خلايناثلاببسلاو:هلوف
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بهذمىلعهيلإراصينأيغبنييذلاوهوةالصلكتقولوخددنع

ملًافوذحمةيآلايفردقوبلطلاهدنعرركتيلنموهللامهحرانئاماع
هبزجيلهاوفلتخالصألااذهىلعو.مميتلاضقنيامةالصلاةدارإرب

لاعفألاكلذكو.لعأهاو؟المأنيتالصلانيبعمجاذإدحاومميت

ةالص:لثملاحلااذهىلعءاملامدعدنعاهتحصيفطرشمميتلايتلا

ًاضيأاوفلتخاوفحصملاسمونآرقلاةءارقوةزانجلاةالصولفثلا

دوجونمهللاهمحرهمالكهاضتقاام.خلااوفلتخالصألااذهىلعو:هلوق

دعبلاقهللاهجرليعاماخمشلاهركذاميفانيعلاةروصيففالخلا

نإالإةالصلكدنعمميتلاددجيهنأىلإنورخآبهذو:نيلوقلادحأركذ
نييناملاانياحصأنمهريغوميبرلانعاذهيوردحاومميتهيزجيهنإف

.ملعأللاو«للاممحر

ىلصومميتنإهنأءانعملهرظنأ.خلامميتلايتلالامفألاكلذكو:هلوق
ةالصلاكلوقىلعرخآمميتىلإجاتيرکذامءيشلمفدارأمثثمضرعأا

لهرخآالفنتدارأمثهبلفتتمثالشملفنلمميتنإهانعموأةضورفلا

نمحبحصلقتبهررح؟لوألامميتلالطبيناثلالفنتلاةدارإنأىلعءانمميقي
ممضعيةرابعولفنتيهنأاوححصولوألاىلإةراشإلانيفلاغلادنعو.بهذملا

وأضرفمميتبهاتعکروفاوطوهءارقوفحصمسموةنسوةزانجزاجو

.هررحلوألاىنعملادصقامنِإفنصملانأرهاظلاو«لفن

نعتقولااضءاوسهرهاظ«خلاءاملادوجولهًاضيأاوفلتخاو:هلوق

اناحصألرأملو«فالخلحلوألاوقافتالحيناثلاو.ضيممأ
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ءاملادوجونإ:هللامهحرانباحصألاقف؟مميتلاضقنيءاملادوجوله

ثدحلاوههلضقانلانأىلإنورخآبهذو«مميتلاضقتيثدح

باحصتساعفربءالادورولهفالخلااذهلصأوءءاملادوجوال

هنأیأرنف؟بارتلابةراهطلاءادتباعفريوأبارتلابتناكيلاةرابطلا

ىأرنموءثدحلاالإاهضقنيال:لاقبارتلابةراهطلاءادتباعفرياإ
انئاماعلةجحلاو:«اهضقنيهنإ:لاقبارتلابةراهطلاباصحتساعفرهنأ

هنأمالسلاهيلعيتلانعتبثامءاملادوجوبمميتلاضقنيفهلامهر

مالسلاهيلعهلوقو٠(ءالدحتلاماذكهكيفكيامنإ):راهعللاق

لومحرهألاو"٠(كدلجهسسمأفءالاتدجواذإف):هللاهحررذ

هلوقلاقينأنكيهنأللمتحمثيدحلانإ:لئاقلاقنإفروفلاىلع
هذهءادتباحصيلءالادجواذإهتممفي(ءاملادجتملام)مالسلاهيلع

ءانلقامىلعلدي(كدلجهسسمأف):مالسلاهيلعهلوقهلليق«ةرابطلا

ثدعحلاالإاضقتيالناكءوضولانمالدبةراهطلاهذهتناكامللاقنإف

الهضقنيهبصاخثدحوهءالادوجومميتلانإ:هلليق«ءوضولاك
ابضقنيهنأىلعامضقنيءاملادوجونأنولئاقلاقفتاو.رلعأهللاوءانمدق

.هركذمدقت(١)

.هححصيذمرتلاو4دحجهاور(۲)
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يفهؤورطاهضقنيلهاوفلتخاو«ةالصلادعبوةالصلايفعورشلالبف
ءةالصلايفءالادوجومميتلاضقنيالهنأىلإمهضعببهذفةالصلا

الإهتمجرخيالولدبلاعطقتيالهنأتارافكلايفكلذكو:اولاق

مدعنيطرشلادوجوبةَمأجوزتنمكلذكو«هنملدبملادوجوعم

ةرحلاجيوزتىلإلوطلادجومثةتعلافوخو«ةرحلاجيوتىلإلوطلا
نأسانلاعمتجانيرخآلاةجحنمو.ملعأهللاوحاكتخسفيمل
بسانمريغو«ررضلاعافترابهليلحتعفتريهنأررضلالجألحييأاملك

الوةالصلالبقةرابطلاضقنيدحاوءيشنوكينأًاضيأعرشلل

اماہکحذخۇيلهو«لامهرممالکقالطإنمذخۇيامالإاصنهيف

‹ءالالمعتسيمثمميتيأ«تقولاتاوفهلايعتسانمفاخوءاملادجواذإهولاق

؟تقولاتاوففاخولوءاملاوأ

فالخهيفويعفاشلاوكلامبهذموه«خلاهنأىلإممضعببهذف:هلوق

مثةالصلانمغرفنإو«ءاملاىلإلودعلاوضقنلاىلإانباحصأبهذوامهدنع
همحرليعامسإخيشلا«القتقولاجرخنإوةداعإلاهلبحتسيهنإفءاملادجو
خمشلايفتيأرمثضرموشطعكمنامينرتقيملاذإكلذلحلعلو.للا

يفو«كلذدعبةلأسملابحرصخشلاتيأرمث«هلمأتكلذىلعلديامليعامسإ
نماجورخلضفأًاضوتبلاهعطقنإهنأاهتمحصألاةيعفاشلادنعلاوغأمطقلا

بلقينأ:ثلاثلاو.عطقلامرحيورارمتسالالضفألا:يناثلاو.فالخلا

.حطقلامرحيورارمتسالابحي:عبارلاو..نيتمكرنمملسيوالفنهضرف

.ملعألاوالفإلاومرحتقولاقاضنإ:سماخلاو

— ۳.۹



عفتريهنأابيلعقفتملالادبألاعيجنأًاضيأمهتجحنمو«ةالصلايف

ىرتمايالابةريغصلاةدتعملاىلإىرتالأ«هنملدبملادوجوباهكح

‹هبدتعتفضيحلاىلإلديلايفتلخدنأدعبعجرتاهنأضيحلا

نأهيفلخديذلأضرفلا2نألبقءاملادجواذإمميتملاكلذكو

ضقنيءاملادوجونأبًاضيأنولئاقلافلتخاو.لعأهللاوءاملاىلإعجرب

.مميتلاضقنيثدحءألاةيؤر:مهضعبلاقءضقاتلادحيفمميتلا

ببسوءلسغلاناكمإعمءاملادوجومميتلاضقنياإ:نورخآلاقو

ملام:مالسلاهيلعهلوقنمدوجولامسإهيلعلدياميدنعممفالتخا

؟ناكمإوةردقدوجووأةلاضلانادجوكةيؤردوجووهلهءاملادجت

ناكمإوةردقدوجوانهاهدوجولانوكينأيدنعبجويرظنلاو

هدوجوناكمميتلاهلحبيلسغلاناكمإريغنمءأملادوجوناكامهنأل

عممهضعبطرتشاو«لعأهللاوهضقنياللسغلاناكمإريغنمًاضيأ
مدعناكالكلذيفاوعارامنمهنأيدنعو«تقولالوخدلسغلاناكمإ

ءاملامدعلًامميتنإنالجرلاوناويدلايف«خلايدنعبجويرظنلاو:هلوق

امہ:لوقينممېنمو«اېممىتضقتنيهنإفاهدحأالإيفكيالءامباصأمث

باحصأنممماقلايبأدنعو.الماامهدحأهبلإقبسهرهاظوىلع
.ملعألاوامنمقباسلامميتضقتنيكلام

۳۰



ءالادوحوناكءالًامداعىمسيالومميتللحببمريغتقولالبقءاملا

مميتنإقلاكلذكو.لعهللاومميتللضقانريغتقولالبقًاضيأ

اكهمميتهيلعضقتني:لاقءءاملاديلوحارتسامثرذعلا

هلجیبیءاملامدعناكاليدنعكلذو«همميتضقتنيال:نورخآلاقو

هنإفالوأمميتهنأكشنإو.لعهللاولسغلاناكمإعمءاملادوجوب

هلوقلنيقيلابتبثامكىشلاعفريالو«همميتنمنيقيلاىلعهنإفالمأهيلع

ًاتوصعمسيتحفرصتيالفهتالصيفمدحأكشاذإ):مالسلاهيلع
يفكلذكوهترابطيفرثؤيالةالصلايفهشنأكف'(اعردجوأ

.ملعأهاولاحلااذهىلعةالصلاريغ

نعيدذمرقلاالإةسخلاهجرخأوةريرهيأنعيذمرتلاودوادوأولسههجرخأ(١)

.رخآظفلبدیزنبللادبع

۳۱۱



ابقلعتيامو

الإيلصيالنأرومأمهنألةالصلالجألبجاوسجنلالسغو

كلذلہجهعسيو‹رهاطعضوميلعو‹رهاطدسجو«رهاطبوثب
لصالإتقولاجرخينأهعسيالفترضحاذإف«ةالصلارضحتلامهلك

اذهىلعليلدلاو‹ةرهاطةعقبىلع«رهاطبوثو«رهاطندببرمأامك

.ابقلعتياموتاساجنلاماكحأيفباب

ةاقلاةفصلا(هدحأنينعمىلعكارتشإلابقلطتةساحنلا:تاساجنلا:هلوف
ةىكحةفص:هلوقبلاماةفرعنيااهفرعو«هيفوأهبةالصلانمةعناملاءيشلاب

ةلازإوهو:لاق«ريهطتلاوهامتلازإوهيفوأهيةالصلامنماهفوصولبجوت

دقوءةسجنلانابعألا:يناثلاو<ةراهطلااهلباقيوةالصلاعنامعفروسجنلا

ءةالصلالحألبحاوسحتلالسغو:هلوقبلوألاىلإللاهحرفنصلاراشأ

رهاطلاوةراهطلااهساىقىلعو«تاساجنلاعاونأيفةلأسم:يتآلاهلوقبيناثلاإو

دودححرشيفعاصرلااهدروأتاقىقحتوثاحيأ«ركذامةراهطلافيرعتيفو

.هعجارفهفرعنا

«ةالصلالاحيلصملاسبالامبوثلابدارملانأرهاظلا«رهاطبوثو:هلوق
.لعهللاواهوحتولعنلالمشدف

۳۱۲



'«ربطفكياثو»:ىلاعتهلوقفباتكلاامأ‹ةنسلاوباتكلانم

۽ةالصلکدنعينعي'"'«دجسملکدنعکتنیزاوذخمدآينباي»:هلوقو

هنأمالسلاهيلعهتعيورامةنسلانمو‹ةرذقتسمنوكتالةنيزلاو

هحضنتلمثهكرعتلفةضيحلانممدلانكادحإبوثباصأاذِإ):لاق

يفنابذعينالجو):مالسلاهيلعلاقهنأيورامو«لصتلمتءاملب
ةميمنلابيشميذلايناثلاو«لوبلانميجنتسيالهنإفامهدحأامأ«ربقلا

يبارعألالوبىلعبصينأرمأ)لَهنأيوراموءسانلانيب

ةعقبىلعالإةالصلازوحتالهنألدتكداحألاهذېف°(ءامنمبوڏ

عيمجلسغكڭلذكو.لعأهللاو«رهاطبوو«رهاطندبو«ةرهاط

ةالصلايفبجاوريهطتلانإفتاساجنلانميأ(رهطفكباشو):هلوق

..خلا..اهريغيفبوبحم

.رصنبابنمهکرعتاف:هلوق

.برضبابنمهحضنتلمث:هلوق

.٤۽:رثدملا(١)

.۳۱:فارعألا(۲)

.هيلعقفتم(۳)
ءةركبيأنعطسوألايفيناربطلاودمحأهأور(٤)

.كلامنبسنأثيدحنمهيلعقفتم(ه)

م۳



الكاةدارإدنعاهريبطتىلعردقيناكاذإبجاوهنإفاهلكتاموعطملا

سيلسجتلاو«ًالالحالإبرشيالوًالالحالإلكأبالرومأمهنأل
:هلوقلًاثبخلوبلاىمسولعهنأكلذو«ثيبخسجنلكنأللالحب

هلوقلمارحثيبخلکو٠(عفادبوهومدحلصبال)

مدنعًابوتكمهنودحييذلايملايتلالوسرلانوعبقييذلا»::ىلاعت

ءلجوزعهللةعاطلاعيمجوهو'ءفورعملابمهرمأبةاروتلايف

فورعملالمعدقفهنعىنامكرتوهبهللارمأاملمعنمف

رعأامعييضتبلجوزعهللاىمعنمفهللايصاعمعيجوهوركتملانع
ءركنملالمعوفوورعملاكرتولدبدَقفهنعهللاىهنامباكترابوأهب

«ثئابخلامہیلعمرو»‹تالالحلاعيمجيهو«تابيطلامطلحيو»

بجاويناوألاعيمجلسغكلذكو.لعأهللاوتامرحلاعيمجيهو

ةمذلالهأةينآلسغتنأرمأ)وَهنأيوراماهبعافتنالاةدارإدنع

قيرطنماعهنأيورالوء"(اهيلإجيتحانإباتكلالهأنم

.هيلعقفتم
.١١٠:فارعألا

ينشخلاةبلمثيأقيرطنمحيحصنسحلاقويذمرتلاهاور(۳)

-۳ا



نهالوأًاعبسهلسغيلفكدصحأءانإيفبلكلاغلواذإ):لاقةريرهيأ
ةفرعملالهأدنعكلذيفبحتسييذلاو.ملعأهللاو'(بارتلاينهارخأو

لخعءيشهلسجننإو«هيلعردقامةساجنلانمهبايثوهسفنظفحينأ
ماتيالوءءاملامدعدنعنديلايفحسملابوأءاملادوجودنعهلسغب

يفوأهداقرعضوميفوأهشارفيفوأهبوثيفتناكةساجنعملجرلا

مئانلااذهنممظعأوةرابطريغيلعتوملاهدجيالثلردقامهندب

یٹحثجرعمونلادنعدنسجلانمتجرخاذإحاورألانألةبانجلاب

نمدرتفةبانجلابحاصحورالإنيلاعلابرلدجسنفشوعلاىلإيبتنت

عيمجنمهلامنميشىلإسجنلالصونإو.لعهللاوءامسلابأب

هبربخيتحهعببيهنإفهعيبينأدارأوحورهلسیلاموحورهلاملقتنملا

نمءانمدقامهبدریشغوبیعوهفهربخيلنإوءسجنهنأبيرتمملا
هبلصيفهبفرعيمسجنءايشألاهذهنمهانيالتلساجنألاميرحت
سجنلاعضاومنمناكامالإكلذهبشأاموأهبارشوأهماعطلانيوأ

.اغولوماللاحتفبغليءانالايفبلكلاغلو«بلكلاغلواذإ:هلوق

هقالطإعمجسملايزجيالءاملادجواذإهنأءاملامدعدنع:هلوق

.يايامليلدبليطمتبلاقينأالإيتأيابف

.ةربرهيبأنعيذمرتلاولسمءاوز(١)

— ۳\6



فورعمهنالهبهربخينأهيلعسيلو.بيعبسيلهنإغمئاهبلاوناسنإلايف

فارطألانمررضهيفسيلعضوميفسجنلاناكاذإمهضعبصخرو
OEمم سجنلانوكبدولايفكلذكوءبي

اماہعفنىلإاہیفجاتحبعضاوملايفعيبلادنعًابيع

اإعيبلادنعبيعبسيلفFeامأو.لعهللامهانمدق

نأنافيضلالثمنذإيرادلالخدسأبالو«رادلاحلاصمنموه

يدنعاذهولمعكلذلهنألرادلابحاصنذإريغبهيفمهتجاحلاوجرفي
فيتكلاونافيضلايفمهتريسوسانلاةداعىلعيرجيانإ.ملعأهللاو

ءكلذريغدجيمادامهديبسجنلالماعينأهلبحتسيالو.ملعأهللاو

سجنينأهللحبالوةرورضلادنعالإلاحلااذهيلعهبايثكلذكو

صالخلاهيلعفاهسجننِإوءلحيالررضلاوررضكلذنألسانلاءايشأ

سيلءءايشأةعبرأنمهوصختساامالإءمرغلابوألحلابكلذةعابتنم

ةغليمو‹لسغفملاو«راحلالكشو«ةسفنطلا:لثماهسجننإةعابتهيلع

تيبةينآعاقوزاملاسأروألاسأر:مهضعبدنعكلذكو.بلكلا

ءاذههبشأاموزارخلاةيرصقوهتطرشموهمجاحوماجحلاةقيلولايعلا

اوكحوءايشألاهذهيفةدعاقلاوهسجنلااولعجامممملعأهللاويدنعو

كلانكلوكفنتاروءالاغسجنلانمكفتتالاألسجلهيلع
۳۱



:لاقفرفابراشدحنعلئسنيحيلعىلإىرتالأ.بلغألاىلع
یرتفانِإو«یرتفایذهنإو«یذهرکسنإورکسبرشن]

نكلويرتفيالابرو«ةدلجنيناهيلعلعجودحلاهيلعبجو

هذهعيجيفةدعاقلا:مهضعبلاقو.ملعأهللاوبلغألاىلعمدنع

ملو:لئاقلاقنإ.ملعألاواهتساجننقيتيتحةرابطلاءايشألا

هللبق؟بايثلانماهاوساوصخيملوءايشألاهذهنمةسفتطلااولعج

بعصلسفاتطلانولسغيالسالايفةيراجلاةداعلانإ:ملعأهللاو

ببسوهيذلاداقرلللمعتسانإًاصوصخولسغيالامو«ابلسغ
ىلإىرتالأ.ًاسجننوكينأهيلعبلاغلافتاساجنلانمريثكلا

:سنلاق؟زوجعلاووههبىلصهلعهنأ)ركذنيحسنأثيدح
مدَقتفءاملبهتحضنفثبلاملوطنمدوسادقانلريصحىلإتدمعف

انبلصفانئارونمزوجعلاوهءاروميتيلاوانأتففصفرعهللالوسر

هنأركذيملو؟ريصحلالسغفيكءارتالأ(فرصتامثنيتعكر

.ملعأهللاوثيلاملوطنمدوسادقهنأركذنكلو«ابتساجننقيت

:ىلاعتهلوقاذهىلعليلدلاوهكالهيفاوددشدقفدجسملاسجننإو

دعبمارحلادجسملااوبرقيالفسجننوكرشملاامنإاونمآنيذلااهيأاي»

.دوادواهاور(١)

۳۷



.امتمرحسجنببرقتالاملكدجاسملاكلذكو''اذهمهماع

هسفنلاماعطلااذهيفءاوسكلاهوهفًادمعتمماعطلاسجنينمكلذكو

يبنو«داسفلابحيالهللاوداسفوهلفالتإماعطلاسيجنتنألهريغلوأ

.ملعأهللاولالاعييضتنعمالسلاهيلعينلا

.تاساجنلانايعأوتاماجنلاعاونأيفةلأسم

محو«ءالانمسيليذلامدلايذناوبحلاةتبم:ةعبرأاهيلعقفتمل

تاساجنلانايعأوتاساجنلاعاونأيفةلأسم

لكةغللايفةساجنلا:انموقضعبلاق.خلا..تاساجتنلاعاونأيف:هلوق

عمرايتخإلاةلاحيفقالطإلاىلعالوانتمرحنبعلكعرشلايفو«رذقتسم

حاببامقالطإلابجرخفلقعوأنديباهررضوأاهراذقتساواهتمرحلالهناكمإ

رارطضإلادنعالوانتحابيهنإفاهوحنوةيملارايتخإلابو«مموهتابثكهليلق

لوانتلاناكمإبو«هيفلغاملكآىلعبحيثيحتقولاكلذيفامتساجنعم

هلوانتنكميالامنلديقلااذهىلإجاتحيالوةبلصلاءايشألانمهوحنورجلا

شيشحلاررضالبويمدآلااهتمرحلاالهلوقبو«ليلحتالومرحبفصويال
يملارذقتسملاريغبو«بارتلاو«هربثكوهليلقرضييذلا”زاضلاملألاوركسللا
رارطضالادنعةتىلاوسجناتدنعينملاتلقبهذاةدعاقىلعرظناو«طاخلاو

.نالوقاپىف

تامئام:ةثالثةلملايفتاساجنلانابعأو:رطانقلايفرهاطوبألاق:ةدئاف

.٢۲:ةبوتلا(۲)

س۳۱۸



يذلاناوحلانمهسفنمدلاو«هتابحبهذتنأقفتاببسيأريزتخلا

مدآنبالوبوًاحوفسمناکاذإتیموأيحنملصقتاءالانمسيل

ليلدلافمدلايذناويحلاةتيمامأءرخلاةساجنىلعمرثكأو«هعيجرو

هنيعلمارحلكف٠«ةتيملايلعتمرح»:ىلاعتهلوقابتساجتىلع

تأهلم«عجاربلفاهنايپيفعرشمث«تاناوبحءازجأوتاناوبحو
.ررحبلفالمأتبغءاوسةرهاطاملكتادماجلا

لديهيفررضالومرتحمبسيلامجيرحتويأ(ةتيملايلعتمرح):هلوق
ةمملابهدارمو.خلا..هنيصلمارحلكفهلوقبفنصلملاراشأهيلإوهتساجنىلع
حبذاذإلكؤيالاموهفنأفتحتاماممعبلةيعرشةاكذريغبهتايحتلازام
.ةكذتلاطورشنمطرشلتخااذإلكؤيامو

لكشلانمسايقلاىرغصلىربكهذهسجنهنيعلمارحلكف:هلوق
ةحيتنلاو<سجنهنيعلمارحلكو«اهنيعلمارحةي:لاقهنأكف«لوألا
:ىلاعتهلوقوهواملىلدنمنهذلاقاسنالىرغصلافذحو«ةسحنةتىملا

ذإةيلكلاهنيعلهلوقبديقانإو«ةييدبىربكلاو.خلا..(تمرح)
يقهرهمأاموهملعاامردللو«اثمريغلالانكرهاطلابقلعتةضراعلاةمرحلا
هللاهمحرفلوصألااصوصخهمالكيفلمأتلابرهظيامكاهريغوقطنملاةعانص
رتفيالئلهروہظمماذهىلعتبنامنِإو<هدصاقمانمهفوانىلعنمو
ملعألاوهملعتزاوجهمالكنمذخؤيونفلااذهةفرعممدعخبشلابنظيفلهاج

.باوصلاب

.۳:ةدئاملا(١)

- ۳۱۹



يوراماهترابطيلعليلدلافهيفمداليذلاناويحلاةتيمامأوءسجن
اذإ):عهللالوسرلاق:لاقسناقیرطنمعهللالوسرنع

تاناورلاضعبيفو(هوجرخأمثهولغمأفمدحأءانإيفبابذلاعقو

ءادلامدقيهنأو٠(ءافشرخآلايفوءادهيحانجدحأيفنإفهولغمأف)

هنألقيلوكلذنمتومامضعبنأمولعم:رثألايفوءافشلارخؤيو

هلسفنالاملككلذكوهيفمدالهنأالإةلعكلذلًاماعطدسفأ

‹لعجلاو«ءاسفنخلاو«روبنزلاو«برقعلالثمسجنيالمدنعةلئاس

:ىاعتهلوقمومعبقلعتنموكلذهبشأاموتوبكتعلاو«ةرذلاو

ءهيفمداليذلاناوحلاةتيمةساجنبلاق«ةتيملايلعتمرح»

ةتىلافيعفاشلاامأوءكلامكلذىلعانقفاوهيفمداليذلاناوبحلا:هلوق
.دارجلاوكمسلاويمدآلاةتسمالإةسجحنهدنع

ىمحلاريبانزلاهيفو«عاسلبابذروبنزلاسوماقلايفروبنزلاو:هلوق
.رافصبايذو‹راغصلا

«جوجللاوأ«مصذلادوسألالجرلادرصكلعجلاسوماقلايفلعجلا:هلوق

.انهدارملاوهوةبودو‹بىقفرلاو

.ةردةدحاولاکريمةبحةنزابنمةئامولمنلاراغصرذلا:ةرذلا:هلو

.سوماق

.هحامنياودوادوأويراخىلاودمحأهاوو(١

-re



هيحاتجدحأيفنإف):مالسلاهيلعهلوقلبابذلايفصيصختلاامنإ:لاقو

.ملعألاو(ءافشلارخؤيوءادلامدقيهنأوءافشرخآلايفوءاد

مهعمليلدلاو»مدنعةرهاطيرحبلاناوحلاةتىمكلذكو

(ةتيلاكيلعتمرح):ىلاعتهلوقمومعلصصخلاثيدحلاوه
هللالوسرثعب):لاقهللادبعنبرباجنعيوراموهو

 مهيفانأوةئامثالثيفمهوحارجلانبةديبعابأمهيلعرمأوًاثعبلَ

داوزأبةدىبعوبأرمأفءدازلالققيرطلاضعببانكاذإتحانجرخف

مٹًاللقًالیلقمویلکانتوقیناکوريدوزمناکوتعمجفعملاكلذ

مثنيجاهدقفاندجودقلو:لاقءةرتةرتالإانبصيملوينف

ةرشعنامتعملاكلذهتملكأفبرظلالثمتوحياذإفرحبلاىلإانيبتنا

يفهتاىحلوطياءتناكءاوسهرهاظيرحملاناومحلاةنىمكلذكو:هلوف

لحلاوهؤامروهطلاوه)رقعهلوقوهو«يتلاثيدحلارهاظوهو«المأربلا

ةاكذلا:نالوقاهبفةافحلسلانأانباحصألضعبيفتيأرو١(هتتبم
نكلو«يعفاشلاكلذكو«ًاقلطمةراهطظلاكلامبهذمنمرومشملاواممدعو

.كلذفلاخياميتآلاهمالكيف

ءريقصلاوأطسينمالبحلاو«هُطدحوةراجحلانمأتنامفتكك
.لعأللاوءاظلاةلاشإب

.هرکذمدقت(١)

«حاضيإلا-٠۲م»٢۳۲



ءتلحرفهتلحاربرمأمثابصنفهعالضانمنيعلضبةديبعوبأرمأف«ةليل

ةتيمتمملاةساجنبلاقةيآلامومعبقلعتنمو٠ملوامېتحترم2

نمهسفنءاقلتنمتامامتملانأل«ببسبتامنإالإيرحبلاناومحلا

نألمتحيهنألامترابطىلعلیلدرباجثیدحیفسیل:لاقو.ببسريغ
ليلدلاو.لعأهللاومدازدافتلةرورضلالجألمهاهلكألحامنإنوكي
ناتتيمكللحأ):مالسلاهيلعلاقهنأيورامهللامهحرانباحصأعم

امو'"(ديكلاولاحطلا.نامدلاوكمسلاودارجلاناتتىملافءنامدو

لئسنيح|بنعهللايضرسابعنباقيرطنممالسلاهيلعلاقهنأيور

املكو.(هتتيملحلاوهؤامروبطلاوه):لاقفرحبلاءامبءوضولانع

تبثامهدربلاټحالااذهنكل:تلق.خلا..نوكينألمتحينأل:هلوق
لوسرانىتأةنيدملاانمدقادلف)هتياوډيفلسمويراخبلايفانموقةياوريف

نمءيشکعملمفكبلهللاهجرخأزروه:لاقفهلكلذانركذفكلا

.(لکافهنمرفعلالوسرىلإانلسرأف:لاق؟انومعطتفهج

رمعنباويلعفقوماذهلقنإ.خلا..انياحصأممليلدلاو:هلوق
نوكيلينطقرادلاوهحامنباهعفرعوفرموهلب:تلقءةححنوكبالف

0دۀحح

.هحرخا(١)

ءرمعنبانعهجامناودمحأهجرخأ(۲)

- ۳۲۲



:ىلاعتهلوقوءثيدحلااذهةتلالحفربلايفشيعيالامرحبلايفناك

وههماعطوءكلذىلعلديًاضيأ'"«هماعطورحبلاديصكللحأ»
يلعدوعيهماعطنمريمضلانأنيرخآلادنعو:مہضعبدنعيفاطلا

الإرحبلاةتيمنملحيالهنأءالؤهدشعفرحبلانعالديصلا

للو؛هيلعةيمستلاركذمهضعبطارتشاو«ببسبتامام
ناکف«هيلعهللامسارکذيلاماولکأتالو»:ىلاعتهلوقمېتجح

هنإفناسنإللاةروصلثمناكامالإ«لعهللاوهتاكذوهمدنعهديص

ريزتخنوبينأًاضيألوقلااذهبحاصمرليكلذكوءمدنعهوركم

محلو»:یلاعتهلوقمومعيلعيرجوهلصأهلحصلمارحهبلكوءاملا

نيبةكرتشملاعيجوبلكلاوناسنإلاكلذكو«ريزتحلا

ءًامومععرشلادرووةيرحبلاتاناوبحلاوةيربلاتاناوبحلا

جاتحبفهيلإسوفنلاقبسترهاظنمباطخللدبالهنأحبحصلانكلو

حباإًاقلطمريزتخلامسادورونوكيوعاهللاوةنيرقىلإهنودام

هللاوءالاريزنخىلعلدتةنيرقهعمتدرونإالإيربلاريزنخلاىلع

ءالاريزنخيفاوفلتخامهنأملعإ.خلا..لوقلااذهبحاصمزاي:هلوق
يفنوکیءيشلکابسابال:يعازوالاويعفاشلاوكلاموىلىلبأنبالاف

.لكۇيال:هياحصأوةفىنحوبألاقو.

.٦۹:ةدئالا(١)
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نإوهدفيملءالايفتامنإمدنعرحبلاوربلايفشيعييذلاو«لعأ
يفًاضيأاوفلتخاو.لعألاواهريغوعدافصلاكهدسفأماعطلايفتام

خملاومحشلاومحللانأاوقفتامهنأكلذوةتيمهنأهيلعاوقفتاامءازجأ

ربولاورعشلانأاوقفتاو«ةتىملاءازجأنمديدصلاوحيقلاومدلاو

ةتبمامهلهرفظلاونرقلاومظعلايفاوفلتخاو.ةتيمباوسيلفوصلاو

مدعىلعليلدلاو:المةايحلامہیفدجوتلهمهفالتخاببسو؟الم

.'''«يهريهوماظعلاىبحينملاق»:ىلاعتهلوقةتيممهنأومهيفةايحلا

لوقىلعو«ةتملانابعأنممهومهيفرؤيالغابدلانإ:لوقلااذهىلعف

ىلعليلدلاو«ساجنألانايعأنمتسيلوايفرثؤيغابدلانإ:نيرخآلا

ةاشبرممالسلاهيلعيلانأ)سابعنباقيرطنميوراملوقلااذه

:ليقف؟اهدليبتعفتنااله:أَلاقفةوميملةالومامتطعأناكةتسم

ةساجنلااهرهظأنالوقركذيفةيعفاشلاتلاق.خلارعّشلانااوقفتاو:هلوق

اهشيرواهربوواهفوصواهرمشيففةساجنبانمكحمهضعيةرابعو
(ممظعيفوريزتخلاوبلكلايفالإةرهاطاهنأيناثلاوكلذكامهرهظأنالوق
قافتادارملالّسلورعّشلايفنيلوقلاىلعيناشلاوهتساجنبمطقلااهرماظأناقيرط
.لمأتهبفوانباحمأ

.۷۸:سي(۱)
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ىلعولععقوأف٠(املكأمرحامإ:لاقف.ةتيم
هبربتعتيذلاسحلاو«لكؤياماوسيلنورقلاوماظعلاوءاهنملكۇييذلا

رعشلاف:لئاقلاقنإف.ملعأهللاونورقلاوماظعلايفدوجومريغًاضيأةابحلا

يذغتلاوومنلادقفاذإفاببفيذغتلاوومنلادوجولةتيمربولاوفوصلاو
نأسانلاعمتجااهلليق«مهدنعةابحلاهبربتعتيذلاوهوةتيماوراص

عطقام):مالسلاهيلعلاقهنأيورالةتيموهفةيحيهوعطقام

اذإربولاورعشلاوفوصلانأاوعمجأو'(ةتيموهفهبيحيهوةميهبلانم

يذتقرامعةرابعتسيلةايحلانأبباجأو.خلايذلاسحلاو:هلوق
هجازميفًاحبحصتابنلاوناومحلانوکنعةرابعيهلبةكرحلاوسلا

فيك):ىلاعتهلوقليلدبقرفتلاونفمتلاوداسفللضرعتمربغةلاحيفالدعم

ةنبمًاضرأايحأنم)ملسوهيلعهللاىلصهلوقبو(اهتومدعبضرالاللايحي
٠ةقيقحلاقالطإلايفلصألاو.©(هليهف

وهفًاتيمناكاذإامأوابحناكاذإينعي.خلاةميهبلانمعطقامنإ:هلوق
ناسنالايأهنمجرخيامامأونامعلهأنمانباحصأضعبةرابعو«رهاط

.هحامنباالإةعامجلاهاور(١)

.هنسحيذمرتلاو4دوادومآهجرخا(۲)

0۰:مورلا)۳(

هيلعقفتم(٤)
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مهيلععقيالو«ةتيمباوسيلمهناكلذلدنورهاطممنأيحلانماوعطق

رجشلاوتابنلاناكلةتيميذعتلاوومنلادقفنملكناكولوةتيممسإ

لهةتيلادولجيفًاضيأاوفلتخا.لعأهللاوةتيميذغتلاوومنلادقفاذإ

اہبعافتنالازوجيال:مهضعبلاق؟المااہبعافتنالازوجي

عهللالوسريلِٳبتک):لاقيحنباثيدحلغبدتممأتعبد

باهإبةتيملانماوعفتنتالأرهشبهتوملبقسانأىلإبتكهنأكلذو

يذلاقلعلاوحسيقلاوطاخخلاوماختلاوقاصبلاوعومدلاهنمرهاطلاو.ءيقلاو

لاقيامعافدنامعيهنمو.ىبتنارفظلاوتملادلجلاورعشلاوحيرصمديسيل

لاوةتيمهنألءوضولاضقنينأسابقلاناكناسنإلاهعلقاذِإتىمادلجلانا
.ملعأ

بهذمروہشموهاذهواهتراېطبحیالويأاهبعافتنالازوجيال:هلوق

ايا)هدريو«هتاذةساجنلهنطابالوهرهاظيفةراهطهفبدرثؤيالفكلام
عفربهنألحبحصيسيلفةيوقللاىلعةراهطلالحاماو١١(رهطدقفغبدباها

ظفللالمحو<ًايوغلىنعمهلناكاذِإيعرشلاهانعمىلعظفللالمحيةقثلا
هتساجنعمهدنعهبعفتنيوةنيرقهفرصتملامبجاويعرشلاهانعمىلع
ًاعافتنايأاہعفتنياللاهحرفنصملالوقفءاموأسباييفغيدلادب

راشأهنألمتحيو«ةيئزجلاةبجوملايفانيالةيلكلاةبجوملاعفروًايلكيأًاقلطم

.ليوأتلاىلإهجاحالفلبنحنبدمحأبهذملإ

سابعنبانعيذمرتلاوهجامناوملسمودمحأءاور(١)
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‹مدقتملاةنوميمثيدحاهبعافتنإلازوجي:نورخآلاقو.'"(بصعالو

اذهيلعف(ربطدقفغبدباه]اي):مالسلاهيلعلاقهنأيورامو
ثيدحوءغابدلالبقعافتنالاعنمٰلعمکنبأثيدحلمحثيدحلا

حصأيدنعنيثيدحلانيبعملاو«غابدلادعبعافتنالاةحابإىلعةوميم

جاتحيالوهرهطيغابدلانأثيدحلارهاظمدقتملاةنوميمثيدحل:هلوف

غبديفهسجنتهيفيتلاةموهزلااناوتولابسجنيالدلجلانأهمجولسغىلإ

دعبسجنتمهنألهلسغنمدياللاقفيعفاشلافلاخوسجنتملابوثلاكامتلازإل
مثهررحزاحملانمىلوأهتقبقحىلعظفللالمحذإهيلعدرثيدحلايفوغبدلا

.هراتخافنصملاكلذدعبتيأر

يرهزلالوقسانلاعسوأفةعبسبهاذمغابدلارمأيفسانلل:ةدئاف

رہطت:لاقهنإفدوادلوق«غابدلالبقاهرسأبدولجلالايعتسازّوحيهناف

لوقهليو«نوداهرهاظرطبلاقهنإفكلاملوقهيليوغابدلاباهلك

لاقهنإفيعفاشلالوقهيليو«ريزتخلادلجالإاهلكرهطتلاقهنإفةفنحيأ

اهنإفروثيبأويعازوألالوقهيليو«ريزتسخلاوبلكلادلجالإلكلارهطي
لاقهنإفلبثحنندمحألوقهليوءطقفهجلكؤبامدلجرهطي:نالوقي

عافتنالاحسيغابدلانأكلامبهذمنمروهشملاتلق«ربخلابامنمءيشرمطيال

ثدحلاءاقبعمةالصلاحسييذلامميتلاككلذوةساجنلامكحعقربالودلجلا

ىلصيوغابدلابرهطيهنأريبكلارصتخلايفكلامنعمكحلادبعنباىكحو
.نيبينأطرشبهعببزوجيو«الكتامئاملايفلمعتسيهبوهبلع

.معنبهللادبعنعةسخلاهاور(١)

—ry

 



دعبةتيملادولجبعافتنالازاوجيًاضيأنولئاقلافلتخاو.لعهللاو

مهفالتخاببسو؟المأغابدلااهرهطيلهعابسلاةتيمدولجيف«غابملا

تناكاهنيهمرحمهدنعتناكنف؟الماةاكذلامہیفحصتله

زاوجبلاقماعنألاكلكألاةحابمهدنعتناكنمو«'(عابسلادولج

ةهوركمهدنعتناكنمو‹ةتيمتناكاذإغابدلادعباهدولجبعافتنالا

سللأ:لئاقلاقنافءابموحللةعباتاهدولجوةهوركماهدولجتناك

هبداريمومعاذه:هلليق؟مومعاذهوربطدقفغبدباه]اأمتلق

ةجرختسملايفكلامنعبهشأىورتلق؟المأغابدلااهرهطيله:هلوق
.غابدلابرمطيالهجلكؤيالامنأ

ةفنحوبأويعفاشلاوكلامذِإرمظيالاذه.خلاممفالتخاببسو:هلوق

كلذعمومهدنعروكذمليصفتىلععابسلاةمرحبنولوقيمريغو

اأ):مالسلاهيلعهلوقمومعىلارظنمهنملك«هتسملادلجيفرثؤيغابدلانأب
.لعألاوانياحصأدنعفالتخالاببسلاقينأالإ(رمطدقفغبدباهإ

لبقكلذنوكينألمتحيذِإليلداهيفسيلعابسلادواسجمرح:هلوق
.غابدلا

.هييأنعةماسأنبححللايأنعيئاسنلاويذمرتلاودوادوبأودمحأهاور(۱)
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ريزتلاو'”ء«بصنلالعحبدامومتیکذام:«YYیاعتهلوقهللامہر

تاساجنلاعاونأنميناثلالعهللاوقافتابةاكذلامومنمجراخ

هلكهرعشوهدلجوهمحشوهجنأكلذو«ريزنحلامحقفتملا

ىلعًامرحميلإيحوأايفدجأاللق»:ىلاعتهلوقليلدلا«مرحمسجن
سجرهنإفريزتخمحلوأًاحوفسمامدوأةتيمنأالإهمعطيمعاط

روفغكبرنإفداعالوغابريغرطضإنمفهبهللاريغللهأًاقسفوأ

ىعهدوعنمىوريزنخلاوهونيروکذابرفأعهدوعو"ميجر

:مالسلاهيلعلاقهنأيورامًاضيأليلدلاوءمحللاوهونيروكذملادعبأ

همحشيفلمعتةاكذلاتناكولورجلاةقارإوريزنخلالتقبٌتثعب)

يفةاكذلالمعتالنكلو«مالسلاهيلعهنيبلمحللاريغهئازجرئاسو

محلاريغهئازجأرئاسللوانتملاو«محلايفلمعتالاهئازجأرئاس

‹ەتساحنيعفاشلابهذمو«انبهذمفهيففلتخمفريزتخلاامأريزنخلامل:هلوق

.هتراہطىلإدمحأوكلامبهذو

بهدو4ةنىمنمولوزجنإهتراہطمعزفكلامهيففلاخهرعشو:هلوق

٠ةبآلارهاظعمًافوقوطقفهجرحتىلإدواد

.۳:ةدئالا69

.5١٤٠ماعنالا(۲)

.دجهاور)۳(
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يحوهوهذخأناف«تيموهوهلوانتيويحوهوهلوانتينأولخيال

٠"(ةتيمةيحيهوةميببلانمعطقام):مالسلاهيلعهلوقلةتبمويف

ءاوسهتاكذوهلتقوهبفةاكذلامدعلةتسمًاضيأوهفةتيموهوهذخأنإو

يففلتخلاناوبحلاعاونأبابلااذهيفهركذقبليامو.لعهللاو

عابساهدحألعهللاوتاساجنلاعاونأنمهركذيقأبساةئطوتهمرعت

همرخميه:مضعبلاقءابفءاماعلافلتخاريطلاعابسوشحولا

‹هررحهتراهطبلئاقلادنعزجنإرعشللةيسنلابعلمهيفوهف:هلوق

عمجملابكسمتننحنفبلكلاوريزتخلاريغرعشىلعاوعمجأاملفلاقينأالإمهلا

٠هيففاتفلاكرتنوهلع

فنصلملامالكنمرهاظلانإفاذهلمأتيتلق٠خلاينأيسالةئطوت:هلوق

انياحصأدنعلعلو«مدقتايفحرصهبو«لكألالحوةراهطلانيبمزالتانهنأ

ناولعيمجةراهطبلوقييعفاشلانأىرتالأمزالتمنيبسيلفمهربغامأو

نمبانيذلكوىلهألاراجلاولفبلاهدنعمرحيهنأعمريزتخلاوبلكلاالإ

يحلكةراہطبلوقيكلامو«هركذلوطيليصفتىلعريطلانمبلغموعابسلا
سرفلاولقبلامرحتبلوقيهنأعمهبهذمنمرومشملاىلعريزنحلاوبلكلاتح

يفوًايشحوناورهوبئذوبلعثوعبضوعبسهوركملاو«ريزتخلاوراجلاو
اتىمٽإويرحبلارهاظلاو«روكذمليصفتىلعنالوفهعنمودرقلاةهاركيفو

ريوودولخوعوبریسکسرتفيملشحوومعنو4بلحماذولوهلالحولوًاريطو

.ضرألاشاشخواهمسنمأنوبرضودوفنفوبنرأ

,هرکذمدقت(١)
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:نورخآلاقو«ةهوركم:مهضعبلاقو«هكحکامكحوريزتخلاک
نأكلذو«ةنسلاوباتكلارهاظةضراعمممفالتخابيسو«ةحابم

ادعامنأيلعلديةيآلا«يلإيحوأايفدجأاللق»:ىلاعتهلوقرهاظ

لكأ):لاقبينلانأةريرهيأثيدحرهاظوءحابمنيروكذا

ءاہمرحتىلعلدی(مارحریطلانمبلخميذوعابسلانمبانيذلك

رهاظبامتحابإبامإ:لاقحىجرتلابهذموُخسلابهذمبهذنمف

يلعالمحنمامآوةريرهيبأثيدحرهاظبامإوباتكلا
یذلکلکأنعىبن)مالسلاهيلعهنأيورامىلإبهذهنإفةيهاركللا

عمجيلةيهاركلاىلعيبنلالمحو(ريطلانمبلخميذوعابسلانمبان

:مهضعبلاقءةمرحملاعابسلاسنجيفًاضيأاوفلتخاو«ةيآلانيبوهني
ودعييذلاوهمرحلاعبسلا:نورخآلاقءعبسويفمحلالكأأم

ةحعنيه:لوقيوًاعبساهاريالءابقفلاضعبنإفعبضلاامأو«رواسيو

.ةىكميهذإلبلدابفسيلةيآلاخلاىلاعتهلوقرهاظنإ:هلوف

هبلخءرشفظلارسكلاببلغخلاسوماقلايفريطلانمبلخميذو:هلوق
اهذخأةسبرفلاوهقشوهملختسإكهمطقوأهشدخوأهحرحجهملخمهرمفظب
ديصيا!وهوأرئاطلاويشاملانمعبسلكرفظولجنملابلخملاو«هبلخم

.دصيالالرفظلاوريطلانم

.ةريرهيبانعيئاسنلاودوادوأوكلامولسمهجرخا)۱(

س۳۳ا



ءاطضرعتنمودعتورواستيهو۽ماعنالاةميهبنماملعجومنعانم

ريثكلاق«بئذلاسرفياكمنغلاسرفتو«ىتوملاموحلوفيجالكاتو

:ةقانركذو

اثاعفليلةقيرفباصافيلخلاخيذلهاككىرفذو

امباصافامبحاصابلضأيلاغلانمةقيرفلاو«عابضلاركذخيذلاو

ىلعوهلعسارتفالاويمدآلالعنوکباإودعلانُملعإخلاودعل:هلو

۰صخألوألافرأفلاسرتفىراك‹هريع

ريعملاوةقانلانذُأفلخيتلاةرقنلايهوةمجعملالاذلابرفذلاىرفذو:هلوق

ةرهاظلاةحئارلاوهونيتحتفبرفذلانمامقاقتشاو«قرمياملوأوهو
يأرفذلجريناثلانمورفذِإهكسموهلوقلوألانمواهريغوأتناكةببط
٠ةصاخنتنلاوهفءافلاناكساولادلالامهإبرفدلاامأو٠حيرثبخهل

نمقنعلايليامرمظلاىلعأمدقموأكراحلابحاصكخيذلهاكك:هلوق

خيذلاوبلصلايفقنعلالصوموأنيفتكلانيباموءرقفتسهبفوىلعألاثلثلا

ركذوونعلاورمحأبكوكو«ريبكلاناصحلاسرفلاوءيرجلابئذلارسكلاب

.سوماقءاهبىثنألاورعشلاريثكلاعابضلا

بسانيامهبفرألفسوماقلاتعجارفةخسنلايفتيأراذكفيلخلا:هلوق

ەفىللاكلاومأالاببهذتةتسلاو:مالكءانثأيفلاقهتدأرفمجلالصفيفترظنمث
قيرطلافىلخلاو:لاقحاحصلايفكلذدعبتيأرمث«تببلايفالبسانملاوهو

ىرفذورعاشلالاقاضعبئذلاقياك«فبلخلاخيذموقهنمو«نيلبجلانيب

.ةخسللايامحصفخلا

- ۳۳۲



رخآلاقو«لكأيالاملتقيولكأيهنأهثيعوءابيفثاعفخيذلا

:ًاتيمركذ

ليلفاشميمةعرذمهتبوأتوابواردوغو

ببكامليلفلاو«امعارذيفًاطوطخاملنألعبضلايهةعرذملاو

:مالسلاهيلعلاقهنأيورامةحابماهنأىلعليلدلانكللواهرعشنم

لالحمېضعبدنعبلعثلاكلذكو«ملعأهللاو''(ديصلانمعبضلا)

الو(اتمعطأودطصإ):لاقفبلعثلانعلئاسهلأسًاريشنأيورام

هتثجرغصلرواسيالوبانعالاوراغلالكأيدقناكنإفكلذليردأ

ءعابسلاديصتاكديصيوهو«محللالكأهيلعبلغألاف«هفعضو
هلعحتبوعلاو«اهلكأءاشلاراغصىلعو«اهسرفبنرألاىلعىوقأاذإف

:رعاشلالاقًاعبس

بلاعثلاعابسلارشنمومهيبأبلعريغاوفرعيملاوبساذإ

نەدوادوبأوكالاىورخلا(عبضلا)مالسلاهيلعلاقهنأيورام:هلوق

نسمشبكهبففمرحلاهياصأاذإفديصعيضلا):لاقمالسلاهبلعيلانأانموق

.(لكۇيو



الوبشعلالكأتشحولامئاهبنماهنإفبنرألاامأو

بلاخناتاوذامأولعهللاوضيحللامهركنمامهركامنإو«داطصت

رقعتوداطصتاهنألشحولاعابسبتببشريطلاعابسيهفريطلانم

امريطلاعابسنمناکابروءيزابلاورقصلاوباقعلاكمحللالکاتو

بارغلاكوةجاجدلارفظكرفظهلانإوهلبلخالرسنلاكبلخهلسيل

لوسرنألجرحتلايفةلخادتسيلهذهنإ:لئاقلاقنإفءةحخرلاو

ضبعبضلاكامیرحتىلإةفينحوبأبهذامركنماههركامنإو:هلوق
نمسيلعابسلانمباثيذلكنأانملعهلكألسوهيلعللاىلصزاجأاللبق

ناسنإلاىلعادصملاهيلعبلغالاموهورخآعوننموهاإو«هحايأامسنج
ناوبحلانمضبحييذلاوظحاجلالاق«ضبحللامهركنماههركو«لعألاو

اركذةنسوكتامنأامبجعنموشافخلاوعبضلاوبنرألاوتايمدآلاةعبرأ

.ىثنأةنسو

رفظلاك«عابسلاورئاطللملاسكيبلخلاحاحصلارصتخميفبلحم:هلوق

.

ثللاوةبحلاوفطملاونيللاةكرعمخرلاسوماقلايفةمخرلاو:هلوق

ةكمبعشو«دجنوماشلانيبعضومو«همخرو«هتمحرهيلعىقلأ:لاقي
اخوبطمهمفيقحباهريغوةبحلامسهترارمبىلطيءاهبةدحاولارئاطو

يلجرنيبهنمايمنمةشيرعضوو«ءاسنلاىلعدوقعملالحتتارمعبسلدرخب

هبیلطيورخلخمبايو«ماوحلادرطيهلبزبرخيوأ«اهتدالولمسيةأرملا

.باوصلابلعأاوصوبا
۳۳



ميرحتلابدصقلانكيل:4لليق‹بلاغاتاوذمرحامنإعهلل

ًااعباتلاناكاك‹ريطلاعابسللعبلغنااإوبانلاالوبلخ

الدصقلاامنإواهرثكألنوكيبلخنانأل«شحولاعابسل

عابسمظعأرسنلاوءبلخماذنكيلنإومحلالكأورقعوداطصا

تارشحديصيومحللالكأيعبسبارغلاو«ةوقاهدشأوةثجريطلا
اهوعدتبرعلاوءفيجلاىلعبئذلاعمطقسيو«رافلاوضرألا
:ركذيدارملالاق«لكاملايلعاعاتجالنبرصألا

ليلداهبةالفلاتيرخواهيفءامرصىلعةالف

:رعاشلالاق«ثئابخلانمهدعتوهلكأينمرياعتبرعلاتناكو

صيرإلاراثأناطرسالوداريانلبارغلامحا

‹روسنورسنأعملا«هعلتقيوءيارستيهنألرئاطرمسنلاءرسنلا:هلوق

.رئاطلاوعقاولاناکوکو«ريمحضرأبعالكلايذلناکصو

.الكلاوءاملانعامعاطقنالءامرصضرألاتمسءامرصىلع:هلوق

نعامعاطقنالكلذبايمبارفلاوبئذلا«اهامطقيأاهامرصإ:هلوق
.سانلا

.ةالفلاليلديأتيرخ:هلوق

.قشمدبرېنمساصيرإلا:هلوق

٥۳۳—



عمعقتوةرذعلالكأتاهنألةمعطريطلارذقأيهةخخرلاكلذكو
هلكأوهمعطرذقوجاجدلابجتحمجتحانإفيلتقلاوفيجاىلعنابرغلا

یضقبانإوبلاطقهيلعبألانلبساجلاسيللبقسلا

بتكيناكنإواّيمألجرلايمسندقاتأىرتالأرومألابلغأب
هنالريطلاعابسهبشيروفصعلاكلذكوءفورحلاونيفرحلاوفرحلا

ابقرافيهنأالإدارجلاولمتلاديصيومحللالکايوقريالوهخاوفمقلي

لحيالوميبحاصيوسانلارشاعيامهنأوبوبحلاطقلهيلعبلغألانأ

.لعأهللاوجاجدلاوريطلانمنجاودلابًابيبشراصفاولحثيحال]

٠ةلكالاةمعطلاةمعط:هلوق

ذهرذقلارذقهلوف ۰ةراذقلانبرذقلاءيشلاوةفاظنلادض

لاق«هلنکیملاموبلغهلناکاملکريطلالکأكلامزاجأبةدئاف

يورو«هلکأهوكيريطلانمئشمعأالودهدجملاودرصلالكابسابالكلام
ىذلكلكۇيال«يعفاشلاوةفىنحوبألاقو«فاطخلالكأهركهنأكلامنع

.ريطلانمبلخ

.خارفأوخرفأةلقلاممجو«خرفلةرثكممجهخارفأمقلي:هلوق

هيابو«هيقبهمعطأهخرفرئاطلاقزو«حاحصلارصتخميفىقزيالو:هلوق

همامطاوةقردبرئاطلايمرقزلاسوماقلايفو«لفطلاصيقرتةقزقزلاودر

.رصنوبرضهيابو«هؤرخرئاطلاقرزؤرخلامضلابو«ايفةقزقزلاكهخرف
ةاشلاومامجلاو«ماقأانوجدناكملانجدسوماقلايفنجاودلا:هلو

.نوجدممجنجاديهوتفلأامربغو

-٦۳۳—



اوفلتخامهنأكلذورفاوحلاتاوذاهميرحتيففلتخلاناويحلانميناثلا

ءةهوركميه:نورخآلاقو«مارحيه:مهضعبلاق«ةيلهألارجلايف
‹باتكلارهاظةضراعمببسو«ةحابميه:نورخآلاقو

رهاظل,ةيآلا«ًامرحميلإيحوأايفدجأاللق»:ىلاعتهلوقوهو

هللالوسریہ):لاقبلاطيینبيلعقيرطنميورملاثيدحلا

نمف"٠(ةيلهألارملاموحللكأنعورببخمويءاسنلاةعتمنعع

نمو«ةلهألارجلامیرحتب:لاقثدحلااذهيفيبنلارهاظىلإبهذ

ثيدحلاوةيآلانيبعمجنمو«ابتحابإب:لاقةمدقتملاةيآلارهاظىإبهذ

نعايفدريملفلاغبلاوليخلاامأو«ميرحتلاكرتىلعةيآلارهاظلمح

‹اهيلعًاسايقكلسماباولسمهنكملو«ربخمالسلاهيلعيئلا
نمًاعيمجمغو٤مهيفةبجاوريغةاكزلاو¢ر#انملصأابيفلاغبلانألو

:ىلاعتهلوقكلذيلعلملدلاو«ريملاولاغيلاوليخلا:رفاوحلاتاوذ

كلذكواهلكأرحتيعفاشلاوكلامبهذمةيلهألارجلايفاوفلتخاهلوف

ققاوو«ليخلالكأهدنعيعفاشلاامأوكلامدنعليخلاولافبلا

.هملعقفتم(١)

حاضيإلا-٢۲مد-۳۳۷



:ماعنألايفلاقو'”ءةنيزواهوبكرتلريمحلاولاغبلاوليخلاو»

ليخلاهصيصختبلدف٠«نولكأيابنمورابنمفمحاهانلاذو»

لكالاةحابمتناكولاهنألاهلكألحيالهنأبوكرلابريمحلاولاغبلاو
سنجنممهدنعهنألليفلاكلذكو.ماعنالايفهركذاكلذركذل

.ملعأهللاوطقفتابوكرملا

.ماوهلا:ايعرحتيففلتفخلاتاناويحلاعاونأنمثلاثلا

يحامألاوتابحلالثماهنموهفةمرحاهباشامفربخاهيفدريل:اولاق
هنموهفلالحلاهباشامو«عابسلاكاودعتومحللالكأتاهنألاهببشأامو

يفوهامنإهبشلاعضومواموعوبريلاوذوفنقلاوربولالثمهنم

يفروكذملاليفلاو«جاجحلاوبأهتينكولايفأوةليفةعمجليفلاو:هلوق

ءنيسسمنمتاذإوزنيركذلاودومهمسإو«سابعلاويأهتينكتآرقلا
ملكتلكلذالولوبواقمهناسلودقحبحاصوهو‹نيتنسىثنألالمحتو

.اديدشافوخةرملانمفاخبو

ربكأةييوديرهوجلاهلاقةدحوملانوكسوواولاحتفبوهربولا:هلوق

(يږيمد)ىہتنانیملاءالجتبنذاسیلةبشحولاةرحلانمرغصأوسرعنبانم
.ذفنقهيفرومشملاذإ؟نحلوأةفللهرظنيذوفنقلا:هلوق

.۸:لحتلا(١)

.۷۲:سي(۲)

—- ۳۳۸



رتعحتمئاوقعبرأتاذةبيودعوبرملانأكلذو«اهلكأميفرثكألا

.ملعأهللاوابلثمناکامكلذكو«شوركلاتاوذنميهو«ماعنلاك

ثئابخلانمهدعتوهرذقتستماوحلانمةيلهاجلايفبرعلاتناكامليقو

عدافضلاوتارشحلاكسوفنلاهثبختستيذلاوهو«مارحوهف
ءملعألاوكلذهبشأاموغزولاوءابرحلاوةاضلسلاوتاناطرسلاو

مهيلعمرحيوتابيطلامهليو»:ىلاعتهلوقلوقلااذهيلعليلدلاو

ىلعلدييموزخملاديلولانبدلاخثيدحو«ملعأهللاو''«ثئابخلا

همرحاممارحلااإو«ميرحتلاببسوهسيلسوفنلاراذقتسانأ

عفنلاةريثكةيرمنهباد:كرحمناطرسلاوسوماقلايفتاناطرسلاو:هلوق

عفنلامظعبارشيوأءابرمحأساحنردقيفاقرحماهدامرنمليقاثمثالث

ةرجشىلعقلعنإهلجرو٠يفشمومىلعقلعنإهنبعبيلكلابلكلاةشهننم
.ررحفلاهنمو«ةلعريغنماترتطقس

ءافحلسلاوةافحلسلاوةضحلسلاسوماقلايفةافحلسلاو:هلوق
نيسلارسكبةافحلسلاوءاحلاةحوتفمماللاةنكاسةروصقمافحلسلاورصقبو

اذِإلاقيو«ل-صافمااممدبخيطلتلاوعورصلملااهترارمواهمدعفنيماللاحتفو
كرتتوءاوحلاىلإاهالجرواهادينوكتثىحبتفتكوناكميفدربلادتشإ

.عضوملاكلذيفدربلالزنيلكلذك

.١١٠فارعالا(١)

— ۳۳۹



نبدلاخلاق:لاقمہنعهلليضرسابعنبانعیورهنأكلذوعرشلا

يتوافةتوميمتيبيفهلالوسرىلعتلخد):يموزخلاديلولا
يقاللاةوسنلاضعبلاقفهديبعهللالوسرهبلإىوهأفذونحمبضب

:ليقفهتملکاينأديرباممهللالوسرنربخأ:ةنومسمتيبيف

هللالوسرايهلتلقف:دلاخلاق«هديعفرف«هللالوسراببضوه
‹هفاعأيندجأفيموقضرأبنكيملهنكلوءال:لاق؟وهمارحأ

امناكولورظنيلعهللالوسروهتلكأوهتزرتحاف:دلاخلاق

ملامنإ:لئاقلاقنإف۽ييهللالوسرهمرحلامارحسوفنلاهرذقتست

مالسلاهيلعهفاعاإهرذقتستالوهلكأتبرعلانألهللالوسرهمرحي

هفاعتبرعلاضعبنأيوردقهللق«هموقضرأبنكيملهنأل
:رعاشلالوقكلذىلعلديوهرذقتستو

ليتقبمعجنمالفلابابطترشابتنيميلابيفيسناكولو

ينيميبيفيسناکوللوقي«بابَّصلانولکأيموقيفكلذلوقي
ءاهابإهديصنماهتحارتسالهلتقببابضلاترشبتساوًاليتقمنمتلتقل
يوروءبابضلانولكااونوكييلبرعلاعيمجنأىلعلدياذهو

.يذمرتلاالإةتسلاهجرخا(١)

سمع



(نابرظلاونينحمأ)ريغءيشلكنولكأياوناكبارعألاءارقفنأاضيأ
؟نوعدتامونولكأتام:يبارعأللاقًايندمنأيورو«اتناتنلكلذو
نينحمأانهتل:يندملاهللاق«نينحمأالإجرداموبداملکاتلاق

ريغالعرشلاهمرحاممارحلالاقنملوقهديؤييدنعاذبفءةيفاعلا

ةهووكممهضعبدنعابلتقنعيبنملاناويحلاكلذكوءلصعأهللاو
.ملعألاوفاطخلاودرصلاوعدافصلاك

:اہیلعقفتملاتاساجنلاعاونأنمثلاثلا

كمسلامديفميفالتخالصأو۽يربلاناويحلانمليلقلايفو«يرحبلا

ءديزکنيثحمأوءالالصفيفنونلابابيفسوماقلايفنينحمآ:هلوق

.ذاش«ةركنريصيالاهفذحبو«لأاملخدابروةفورعمةييود

برضلا«ةلاشملاءاظلالصفيفءابلابابيفسوماقلايفنابرظلا:هلوق
عمج«ريقصلاوأطسبنملالبجلاو«هقرطدحوةراجحلانماتنامفنكك

ةىيودنارطقلاكوء«ظملغلاريصقلالتعلاكويتبينللسرفولجروباريظ
.يلارظونيبارظميمجنابرظلاك«ةنتنمةرحلاك

ىرباکلامنإفاذهلمأاتي.خلاكمسلامديفمهفالتخالصاو:هلوق
همدةساجنىربهنأعمديبهتايستلاطولويرحبلاناويحلاةتبمةراهط
.روبشملاىلعكمسلانمنإو«حوفسممدةساحنلانممهضعيةرابعو«حوفسإلا
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يرحبلاناوحلاهتمهدنعناکنمفيرحبلاناومحلاهتمفممفالتخا

هتمهدنعتناكنمو«هتنملعًاسابقًارهاطهمدناکةرهاط

نمليلقلاامأو«ملعأهللاوًامرحمًاضيأهمدناكةمرحميرحبلاناويحلا

ءاضراعتاذإديملاوقلطملافمفالتخاببسوههيفمهفالتخاببسفمدلا

ىضقنمو«مرحناوهحوفسملامدلا:لاققلطملاىلعديقملابىضقنمف

ةفصيفانباحصأفلتخاوءملعأهللاوهريثكومدلاليلقمرحقلطما

ولوسيلفهنمجرخيذلاحرجایدعتيالهروېظناکام

قافدنالابحرجلانممدلاضيفينأوهو«الفحورقلامدامأو«ًابطر

كلذيففهريغوأبابذهجرختسانإف«هلجرختسمنمالهتاذنم

فجاذِإلىلدبنهدهنإلاقفهتراهطبلئاقلادنعامأويمفاشلادنعاذكو
.دوسلمدلاو٤ضيبا

ةياحصلاضعينألرهاطينلامد:يذمرتلارفعجوبألاق:ةدئاف
ماعهتالضفرئاس:ممضعبلاقلب«هپنيملوهيلعرعهعالطاعمهيرش
بىجأضقانتلاکسجنهمدوةرهاطكمسلاةتيمنأبكحلاتلفنإفةرهاط

همدورهاطىكذملانأل«همدةراهطهتتْسمةراهطنممزايالذإشانتالهنأب
.سجنهمدولوقىلعةرهاطيمدآلاةتىمو«سجن
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:كلذكو«حوفسبسيل:نورخآلاقوءحوفسموه:مهضعبلاقءنالوق

فألاولجرلاقاقشلثمدسجلانمنطابلايفنوكييذلاحرجلا
‹هناکمنمهجورخوههحفس:مہضعبلاق‹كلذهشأامونذألاو

هحرجنمجرخولودسجلانمنطابملانمجرخيملام:نورخآلاقو

ثوغريلامديفءاماعلافلتخالصألااذهيلعو«ملعأهللاوًالخاد

لاقدماجلاقلعلاوبلقلامدونادرقلاوةماحلاولمقلاوضوعبلاو

:ىلاعتهلوقلهليلدماقامالإمدلاےسِإهيلععقواملكةساجنبمهضعب

ءايشألاهذهةرابطىلإنورخآبهذو'"'«مدلاوةتيملاكيلعتمرح»
ىلإءاماعلاضعببهذو«ملعأهللاولاحطلاودبكلاةفصنماهولعجو

املوقلااذهىلعليلدلاوءحوفسملامدلانمهوصخوءادهشلامدةرابط

نافمجئامدومهبايثيفمولمز):ءادهشلايفمالسلاهيلعلاقهنأيور
ناكف«تملالسغبهرمأعم"١(ةمايقلامويًاكسمدوعتمهءامد

جرخمدلکكلذكو««همدةرابطىلعالبلدديهشلالسغلهعهكرت
نمدلجلاتحتنمجرغيايفاوفلتخاو«ملعأهللاولاحلااذهىلعًاملظ

ًاسايقمدلاكح:مهضعبلاقءديدصلاوحبقلالثمهريغوءامل

.۳:ةدئاملا(١)

.هيلعقفتم
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مدلاوهوعرشلاهسجحنامالإكلذنمسجنيال:نورخآلاقو«هيلع

يدولاويذملاوينملايفاوفلتخاكلذكو«ملعأهللاوهريغالصلاخلا

جراخلايلعًاسايقءايشألاهذهةرابطبمهضعبلاقءءاسنلانمربطلاو

جراخمنممجورخوهومهريغاوسجنامنإرءدلجلاتحتنم

لوبكلذلبقعيلوتارمعبرأدحأىنمأنإلوقلااذهىلعفءسجنلا

ءايشألاهذهةساجنب:نورخآلاقو«ًارهاطةعبارلايفهمنمنوكينأ

ةساجنىلعاوقفتاءاماعلانأكلذو«ملعأهللاومدلاىلعًاسايقةروكذملا

يدولاويذملاوينلاوديدصلاوءالاوحبقلانمكلذىوسايفاوفلتخاو

:مهضعبلاقوءمدلاىلعًاسايقهتساجنب:مهضعبلاق«ميببشأامو

.قيفوتلاهللابو«ملعأهللاونبللاىلعًاسايقهترابطب

:اپيلعقفتملاتاساجنلانمعبارلا

انياحصأدنعاېلکمئاپبلالوبكلذكو«هعيجرومدآنبالوب

هللاهةمحرليعامسإىك.خلاينلايفاوفلتخاكلذكو:هلوق

ءيمفاشلادنعرهاطهنإفمللةسنلابكلذكسلو«اهتساجنىلعقافتالا

ىلععامجإلاموضعبىكحدقفيدولاويذملاامأوكلامدنعلوقهبفو

.يدولاةراهطبدمحأنعةياوربهعامجإضقننكل

لکایشنأوأناکًارکذ«ًارببکوأناکًاريغصيأمدآنبالوب:هلوق
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ىلعقفتملامآنبالوبىلعًاسايق«لكؤيالاموابنملكؤيامءةسجن
يفامدىواستىلععجباقافتإسايقلااذهيلعلىلدلاوءەتساجت

وهوالوبنوكييذلابارشلايف|قافتاللوبلاكلذكو«ةساجنلا

‹رهاطهمحللكؤياملوبلقألاوهو:لاقو«لعأهللاوءاملا

موق)نيبنرعلاحابأيعهللالوسرناک):لاقسنثیدحبلدتساو

'(ةرورضلاعملبإلالاوبأنماوبرشينأ(برعلانم

اهباووادتينأدفعهلالوسرمححابأالةرهاطنكتملولو:اولاق

'(لجوزعهللامرحاممءيشبیوادتينأمالسلاهيلعىب)دقوهو

سيلنميريغىلعةمرحمءايشأمطلحتررضلالهأنأيدنعحيحصلاو

ءاملارقتسيالاضيرموأاحبحصناكءاوسءالوأهتحئارتلاز«الوأماعطلا

ءهتحُتارتلازايفوريغصلالوبيفةيكلاملاًافالخهتفصبهتدعميف

.هتدعميفءاملارقتسبالوهتفصبهلوبييذلاضيرملالوبيفو

.يعازوأللافالخعامجإلابسجنهجلكؤبالاملوب:ةدئاف

رذنملاناهراتخاو«كلامبهذموهلقألاوهو:مہضعبلاقو.هلوق

.انباحصأنملقألاكلذكو«ةمفاشلانمينايورلاوةعزخناو

.صنأقيرطنمهيلعقفتم(١)

.دوادوبأويذمرتلاوملمءاور(١)
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لعهللاواميلعساقيالةصخرلاو«ىلاعتهللانمةصخرمېتلاحيف

ةسحثالكناوبحلاثاورأينعأسائلاضعبدنعثاورألاكلذكو

ماعنالاثاورأنأهللمہرانئاماعدنعو«مدآينبثورلعًاسابق

هيلعينلاىلإاوكشنجلانأ)يوراممېعمليلدلاوءةرهاطالك

مسارکذدقمظعبمتررماماك:مالسلاهيلعمهلاقف«دازلاةلقمالسلا

كباودلفلعوهفثورمتررماماکو«ضیرغمحلکلوفهيلعهلل

میہكلذدنعف«انيلعهنوسجتيمدآينبنإ:هللالوسراي:اولا

نعمالسلاهملعامةسجنتناكولو''(ثورلاومظعلابىجنتسبنأ

نألدياذېف«رهاطهثورمهدنعهمح لكؤيامعيمجكلذكو«اهسيجنت
لاق‹ناوحلاثاورأيفءاملعلافلتخادقو«موحللةعباتثاورألا

ءةرهاطهثاورأفًاحابمهموحلناوبحلانمناكاف«اهموحللةعبات:مهضعب

الفخوسنمربخهنإيعفاشلالاقلب:تلقءاهىلعساقيالةصخرلاو:هلوق

.رکدامىلعهىفلبلد

يفهدنعحصألاويعفاشلابهذموهوةسجناهلكناوبحلاثاورأ:هلوق
ةرذملابهريغرەتنمنسحأثاورألابهرىبعتو«هتساحندارجلاوكمسلاثور

۰يمدآلاب(هصوصخوهربغويمدآلللوالامومملطئافلابوأ

رخآظفلب(ةوبنلالئالد)يفكاملاقلادبعوبأءاورودوعسمنبانعملسمودمحأءاور(۲)
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ةهوركمهموحلناكامو«ةمرحمةسجنهتاورأفةمرحمهموحلناكامو

نمناکافنءاہلالةعباتابئاورأ:مهضعبلاقو«ةهوركمهئاورأف

عابسلاك«ةسوجنمهئاورأفساجنألاوفيجلاومحللالكأيناويحلا

طقليوبشعلالکابناويحلاناكامو«جاجدلاومثابلانمةلالجلاو

امباعلوابقرعكلذكو«حصأيدنعلوقلااذبفءرهاطهحرطفبوبحلا
ةلعلاهذحلو«ابيفتالتخالاواهموحلركذمدقتدقو«امموحللةعبات

اوركذينأءابقفلادنعةيراجةداعلاتناكنإو«اهموحركذانمدق

نمهانركذامةتطوتكلذانمدقنكلوءةمعطألاوحئابذلادنعموحللا

نالسجنمهدنعءيقلاكلذكو«لعأهللاوابقارعأوناوبحلاثاورأ

لاقهنأيورامءيقلاةساجنىلعليلدلاوءسجنفوجلالصواملك

'”(هثيقيفعجريمثءيقيبلكلاكهتبهيفعجارلا):مالسلاهيلع
نأزوحبالاكهتبهيفعجرينأزوحبالهنأمالسلاهلعهنعريخأف

هاورامًاضيأهتساجنىلعليلدلاو.خلاءيقلاةساجنىلعليلدلاو:هلوق
لوبلانمكبوثلسفتاإ):رايعلتمتهلوقنمانموقنمينطقرادلاودمحأ
.يمفاشلاهتساجنىلعانقفاودقو(ءيسقلاومدلاوينملاوطئافلاو

.ةناسلاباحصأهجرخا(١)

.يقبيبلاوينطقرادلاويدعنباوىلعيوبأورازبلاهجرخلا(۲)
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هللاواندنعهبذوخأمريغوهورهاطءقلانإ:انريغلوقوءهئيقيفعجري

ممعجرومداينبلوبراصابلجأنميتلاةلعلاام:لئاقلاقنإف«ملعأ

۽فوجلانماجرخ|ألكدنعةلعلاتناكناف؟نيسوحنمكدنع

فوجلايهكدنعةلعلاتناكف«سجنهنأءيقلاىلعتكحكلذلو

امىلعاهئيقوامئاورأومئاببلالاوبأةساجنبلوقتنأاذهيلعكمرليف

فوجلايهيلاكتلعتناكنإو«كتلعحصتلسانلاضعبهبلاق

اهئثاورأولاوبأةرابطبلوقتنأكمرليف«طقفمدآينىلعةرصأق

ضعبثاورأةرابطبتكحكنألكتلعدرطتلو(اهئيقو

ةساجنبتكحاذإوءاهلكااوبأةساجنبو«اهضعبثاورأةساجنبو

سجنوهيذلاطلتخموهيذلااهثيقةساجنبكحتلملفاهاوبأ

ةانثتسمماعنألاثاورأنوكتو؟كباحصأضعبهبلاقاميلعكدنع

ةساجيفةلعلاتناكاذإ«نجلاثيدحلفوجلانمجرخيامعيمجنم

يدنعةلعلا:ملعأهللاوهلليقمدآيفلوبكفوجلانمجورخلا

ةرذقتسمفوجلانمةجراخامالمعجرومدآيئلوبةساحنيف

فيجالكأتيتلامئاهبلاثاورأةساجنبسكنيتلعلا
ثاورأةرابطبولاوبألاعيمجةساجنبواهريغوعابسلالثممحللاو

رخألاثاورألةقرافماهنألبوبحلاطقلتوبشعلالكأتيتلامئاهبلا
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ءمدقتملانجلاثيدحلو«عبطلابةرذقتسمريغامنألو«امعاطمقارتفال

اهنالاقنمةلعامأوءاهمئاورأىنعميئاہشورکيفامواهئيقكلذكو

عقتالو«الوبىمسياليفيذلاءاملانإفةمرحملاالاوبأبةطلتخم

نايعأنمًاضيأراو«لعأهللاوةناثلاىلإصلخيملامةمرحملاهيلع

مدلاوةتيلاكسجنهنيعلمرحملكف«مدنعةمرحمامنألمدنعساجنألا

.قيفوتلاهللابولعهللاوريزنخلامحلو

:ةلأسم

نمموقيناخدلالثمروكذملاساجنالاهذهنمموقيامامأو

بطخلانموأءساجألانايعأنمهريغنموأقرحملاريزنحلا

للبلايقاليومدآينبفوجنمجرختيتلاحيرلاثدحوأ«سوجنملا

عضوملانممئاقلارابغلاوأءاملابلستغأوأیجنتسانإلٹم«هنم

نأكلذوءسوجنمنممئاقلا:لاقنإف«سوجتملا

نالرهاطهنأنيرخآلادنعو«ًارهاطهضعبنویالهنیعسحنام

عافترااذهيفاوعارامنميلعلورهاطهنممئاقلاو«سجتلاتقرحأرانلا

سجنلادامركلذكو«ةحئارلاومعطلاونوللايهيتلاتاساجنلامالعأ

.قىفوتلاهللابولعهللاولاحلااذهيلع
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:ةلأسم

ةساجتلاليلق:مهضعبلاقءةساجتلاليلقيفًاضيأاوفلتخاو
ليلق:نورخآلاقو‹«ضعبتيالهئبعسحنامنألءاوساهريثكو

نمهريغوألوبلاشاشرلصونألثممدلاىلعًاسايقهنعوفعمةساجنلا

مبضعبنإفضغفيملعمتجاولشاشرلاكلذوءدحأبوثساجنألا
رادقمبةساجتلاليلقددحنمديدحتامأو«مدلاىلعًاسايقهيفصخر

ىلعهساقهنألهللامهحرانباحصأدنعذوخأمريغهنإفمهردلاوأرفظلا

.قيفوتلاهللابولعأهللاوجرخنارادقم

ىتمةسوجنملاءايشألاابتقالاذإةرهاطلاءايشألاسيجنتةيفيكيفةلأسم

.اهتساجنبکي

دسجلاىقالاذإةساجتلابرهاطلادسجلاىلعحيال:مهضعبلاق

ًاعيجاناكاذإكلذلشموءسجتلارثأهيلعربظنإالإ«سوجتملا

دسجلاناكاذإامأولولبملاوهسوجنملادسجلاناكوأنيلولبم

دسجلاساجنىلإبهذمهضعبنإفًالولبمرهاطلادسجلاوًاسبايسوجنملا

سبابلاسوجتملادسجلامادام:نورخآلاقوًالولبمناكثيحرهاطلا

ساجحنألايفاذهو«ءايإهتاقالمبرهاطلالولبلاسجنيالفهيلإدبحي
ابنمناكامامأو«مهبشأاموءيقلاوةفطنلاومدلالثم«ةبوطرلاءيطبلا
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كلذلثمالفاهانعميفناكاموسوجنملاءاملاولوبلالثمةبوطرلاعيرس

تبزةيباخيفةبوطولاةعيرسلاساجنألابسوجنميهوهديلعجنإ

ملاذإةسوجنمنهلكيباوخلانإفةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلايفهدروهعزنو

اموةرهاطةعبارلانإفقعليوأحسيراکنو«قعليموأهديمسی

ةرهاطةعبارلاتراصامنإو«ةثلاثلاوةيناثلاولوألاسجنتو«اهدعب

ىلعًاسايقسجتلارثأاهيلعريملاذإاهرېطيتارمثالثهديحسمنأل

ىلوألانإفةبوطرلاءيطبوهاةسوجنمهديتناكنإو«ملعأهئلاوءامل

‹هديحسملوقعليماذإسوجتماهدعبامو«مهضعبلوقىلعةرهاط
ةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلاوءانمدقاكةرهاطىلوالافقعليوأحسمناكنإو

ةساجنب:نورخآلاقو«لعأهللاواهدعباموةسماخلاربطتوةسوحنم

يدنعاذهو«نيسباباناكولوسوجنملادسجلاىقالاذإرهاطلادسجلا

نمءيشهبقلعتدقرهاطلادسجلانوكيالئلةطاحتسالاىلعلعهللاو

نمامليزتوساحنألايفرثؤتةاقالملاتناكاملهنأكلذو«سوجنملادسجلا

حسميذلاءيشلانوكينأبجوحسملاةاقالملابينعأعرشلابابنكامأ

هللاودعبسجنلارثأهبعفتريليذلاءالانمىلوألاةعفدلاكًاسوجنمهب

ًاسوجنممدحأناكولونيسبابلاةاقالمسأبال:ضعبلاقولع

اودعقو«هناكميفًادعاقسجنلااولعجممنألحصأيدنعلوقلااذهو

—۳o



دسجلانأكلذوءهيفنكيعضوميفنالملاهلاولعجوةرابطلاهل

‹هايإهتاقالمبرهاطلادسجلاىلإهلاقتنابنقيتنملوهتساجنبًانقيتسوجنملا
كلذىنعمو«هلثمنيقيلاالإنيقبلاليزيالو«هيلعاتقيتامىلعنحتف
نألل«نيلدعةدابشالإارتساحنكحالفةرابطلاءاشألايفءةدعاقلانأ

ةجحنوكيدحاولانيمألا:ممضعبلوقيلعو«ةجحنيلدعلاةدابش

سحأاذإكلذو۽اممدعدنعامماقمموعبامأو«ةيؤرلابوأمعلاهبعقيو

‹اهريغةرهاطلاءاشألاىلإوأباثىلإوأهندبىلإسجنلالوصوب

ناکناو۽هيلعءيشالفًائيشنبلناوءهلسغايشیأرنإفرظنیلف

رظنيلف«باثإراطاذإهلثمناكاموألوبلالثهرظنلابنيبقيالسجنلا

ءيشهلنيبقيملنإف«بارقلاهيلعمريلفهريمنإو«هلسغًائيشىأرنإف
‹ملعأهللاوةصاخبايثلايفاذهو«هيلعءيشالفبارتلايمردعب

حصتملولمللايفوأ«هريغوراغلالثمملظمعضوميفوأىلاناكنإو

لناو«هلسغًائيشسحأنإف«هديرهاظبسحلاىلإعجريلفةيؤرلا
ملعأهللاوةجحغدنعسحلانأكلذو‹ءيشهيلعسيلفًائيشسحب

رادقمةيؤرلامدعدنعسحلاعيضوأرابنلايفبارتلاىمرعيضنإو

عضوملاكلذلسغيهنإفًائيشدجيملفسحأوأرظنفسجنلاهيفسيييام
عيضنيحهتمذةءاربىلعنولسجتلاهيلإلصوهنأهيفكشيذلا

-۳o۲ —



هيلإسجنلالوصوبنقييتحلسغهيلعسيل:نورخآلاقوءحلا

هيفنكيالعضومناكنإوءسجتلاهيلإلصيملهنأنالمحمثهنأل
راطهنأكشنإكلذهبشأاموتيزلاوءالالثمةيؤرلاالوسحلا

.ملعأهللاولوصوبنقيقيتحهتساجنبكيالهنإف«سجتلا

ًاحوسمءآرفللبلاىلإرظنف«هركذهبوثحسفللبلابثدحأنإكلذكو
اذهىلعحرجلاكلذكو«نالمحمثهنإفًائيشريلفبارتلاهبوثىلإىمرف

.قيفوتلاهللابولعأهللاولاحلا

rer «حاضيإلا-۳م»——



ءايشالاةفرعميفباب

هاوسايفاوفلتخاو«تاساجنلاليزيرهاطلاءاملانأءاماعلاقفتادق

ناکًاعئامةساجنلاليزيرهاطلك:مهضعبلاق«تادالاوتاعئالانم

‹ءالاىوسابتاساجنلاةلازإحصتال:نورخآلاقو«ًادماجوأ

ءامالوأابنيعفالتإءالابتاساجتلالسغبدارملالهمبفالتخاببسو

هريغلسيلًادئازىنعمءامللنأىلإبهذنمف؟هريغلسيلدئازىنعم

اذهىلعليلدلاوءءالاىوسابةساجتلاةلازإزجيلةساجنلالسغيف

تاساجنلاهذههلازإبحتاهبيتلا

ةراهطلارأىلعةفينحوبأانقفاودق.خلارهاطلك:مهضعبلاق:هلوق

ندبلارهطةيفنحلاضعيةرابعو«يعفاشلاوكلامافالخقلطملاءاملابديقتتال

سيلابضراألاوحسابفكلاوحنو«كرفلابسبابيمولسغالاوفجمرج

.مميتلالةالصلرثألاباهذو

—۳o



°«هبكرېطىلءامءايىلانمكيلعلزنيو»:ىلاعتهلوقلوقلا
دارملانأنيرخآلاةجحنمو«ءاملاريغبريبطتلازوجيالهنأباطخلا

اذهديؤيوةينىلإجتحيلكلذلو«امنيعفالتإءامابتاساجتلاةلازإب

ليطأةأرماينإ:تلاقفامتلأسةأرمانأ)ةملسمأنعيوراملوقلا

٩(هدعبامهرېطبهللالوسراهلاقفرذقلاناكملايفيشمأويليذ

امهرېطفهبغخبىذألا؟دحأءىطوذإ):مالاهيلعلاقأيور

مرثأيفرامجتسالا(راجتسالابرمأ)هنأيورامو.

بهذمروشًافالخاطروأاسبابناكءاوسهرهاظرذقلاناكملايف:هلوق

.ًاضيأهلًافالخةيوغللاالةيعرشلاةراهطلابدارملاو«كلام

هيلالدتسالانإفاذهلمأتي(رايجتسالابرمأ)رفعهنأيورامو:هلوق
امهيلعلكشيوراجتسإلادرجمبذئنيحلحمارطبهنأرهاظلاذإ«لكشم
وأ«ةنسللءاحنتسالالاقينأالإ.هررحفاذهدعبيقأيامرايجتسالايفهمدق

اهرهطيالهنإف٬جورفلافالخبةقلطمةرابطنادبألاربطيحسملانإدارملالاقي

iFرمجتساادإاميهوةلأسماذهىلععرفتوءةقلظمةرابط

وأ.هررح؟المأسجنيلهالوليمهبوثىقالفقرعفًالصأيعةساجنللقبي
.هررح«مالسإلاردصيفناكروكذملاكلانإلاقي

:لاقتألا
.سنأنعيقميبلاوهاور(۲)
.دوادوباهاور(۳(

.ةشئاعقيرطنمهنسحوهححصينطقرادلاو٠ءدوادوباويئانلاودهاور(٤)

—۳o0



لوسراوتآفيقثنمادفونأ)يورامو:راغصلاةراجحلابوجنلاةلاإ

يفساحنألا:هللالوسرابهللبقف:دجسملايفاولزنفعهنا

يورامو٠(مدآينبثبخلمحتالضرألانإ:ويليلاقف؟دجسم

٠(رېطدفعبدباهامأ):مالسلاهيلعلاقهنأسابعنباقیرطنم

نمءالاىوسابزوجتتاساجنلاةلازإنأىلعلدتثيداحألاهذبف

راثلاوحيرلاوسمشلانمنيعلالاوزنوكياموغابدلاونامزلاوحملا

تاساحتلالارانأهللامهرانئالعدنعف,ملعأهتاوتاعئاملاٌرءاس

رانلابونامزلابوحسمابوتاعئاملاعيمجنمهانعميٿناکاموءالابزوعت

تاسوجتلاءايشألاعيجيفيزجيهنإفهانعميفناكاموءاملاامأءغابدلابو

نللالئمءةساجتلاارتطلاخاذإتاعئاملانمهلغكرديالامالإ
لثملوزيالوءسجتلاعمطلتخااموأءامهانعميفناكاموتبزلاو

هيفرخامو‹هيفنجعامو«هيفخبطام«ةفورعملاةنالثلاهوجولا

وأناهدألانمتامئاملاكلتتناكءاوسهرهاظ.خلاتائاملانم:هلوق

ناهدألاليقو«هيلوقدحأيفكلامويعفاشلاكلذىلعانققاودقو«اهريغ

۰ةدالقيألوقنمیازرلادمهاورو6رقاملايلعنبدمحملونمةييب!ناتاور)٠(

٠هركدمدقت(۲)

س٦۳6



لخدنأنماولاقو«افانصأبلوقبلاوالكراثلايفلسغلايزجيو
عيمجربطيهنإفخسملاامأو,ملعأهللاوءاملاهيلإلخديسجللا

اهريغصمئاببلاعيمجكلذكوةقوقشملامادقألاوجورفلاالإنادبألا

ةضفلاوبهذلاوصاصرلاوديدحلاكلذكوحسملااهربطيو

لوقيفصاصرلاوديدحلالثماهريغوعاصقلالثمدوعلاةيئآعيحجو

هنإفهللاهمحرليعاممإخيشلامالكىلعفق.خلاناديألاعيمجرهطي:هلوق

قلطأفنصملاو«خلارعشلالحعوبايثلايفهزوجيملوحسللارکذنادعبلاق

.هررحكلذبديقممالكنإلاقينأنكميف

ليعاممإخيشلانوكبفمئابلايففنصلملاهركذامهفلاخيابرنكل:تلق

:تلق٠لئاسلانمركذامفلوقىلعشامليعامسإخيشلاولوقىلعشام
.مدقتامرظنأ

ًافالخةامموأةدرابتناكءاوسهرهاظخلاصاصرلاوديدحلاكلذكو:هلوق

اذِإاهوخحتوصاصرلاوساحتلاوديدحلانأنمةىكلاملاضعبهيلإبهذال

اهنأهجووىرهطتالسجنتموأسجنلايفتحرطورانلايفتبا
جىءاملانأل«ايفلخديالوءالالبقتالانإفءءالايفتئفطوتبهأاذإ
عبطلداضمهعبطنأل«ءاملاعقدتفديدحلالخاديفرانلاإتلصحيتلاةرارحلا
ديدحلالبقيالتلصفنااذإَف«ديدحلاتاذجراخىلإامجهنكل«ةرارجلا

ءاماہبفذئتبحنوكيالف«ءازجألاصارتمًادامجهنوكلهلخاديئشكلذدعب

بهذمىلعامأو«روبظلاونومكلابلوقينمو«نيبعابطلالوقىلعاذهوسجن
ىللااهارجأةداعءاملابرانلاةرارحلازأىلاعتللانأالإكانهسيلفمرغ
.هررح«خلاسجنلافشنبالهلوقبكلذىلإلاهحرفنصلملاراشأدقو

—Poy



هيفیزجيهنإفهلصواذإسجنلافشيالءيشلكناةلخجلابومهضعب
يلعليلدلاو‹رهاوظلايفلمعتسياإحسملانألكلذوحملا

امهرېطفهبفخبكدحأىذألاءىطواذإ):مالسلاهيلعلاقهنأيورام

امأو.ملعأهللاوحسملايفهنملدأراجتسالاثيدحو'(بارلا

نماهبلصتااموضرألاعيجربطيهنإفحيرلاوأسمشلاوأنامزلا

‹نامزلاهرېطي:مهضعبلاقوءضرألاتبنامعيجو‹ناطيحلا

:مالسلاهملعلاقهنأيوراماذهيلعليلدلاوءهرهطيال:نورخآلاقو

امعجار«قوقشلاوجورفلاالإهلوقعمهلمأترايجتسالاثيدحو:هلوف
يفناك«دقفالاوةنسللءافتكالانمعنماإ:لاقينأالإ«رايجتسإلايفمدقت
.لعأاو«كلذفاكمالسإلاردص

شرألانإلوقيمقاشلابهذمنميدسقلايف«خلانامزلاامأو:هلوق
.نامزلارورموحيرلاوسمشلابةساحنلارثألاوزبرهطتةسحنلا

لي«خلا(ضرألانإ).لاقهنأيوراماذهىلعليلدلاو:هلوق
دحسملايفتيبأتنك):لاقهنأرمعنبانعانموقنمدوادوبأءاورامليلدلا
لىقتولوتبالكلاتناکو«ًابزعًاباشتنكو«نهللالوسردېعىلع
:يكلاملايباطخلالاق'"!(كلذنمايشنوشرباونوكيملو«دجسملايفريدتو
لىقتو«اممضاوميفلوبتتناكبالكلانأىلعلمحيهنكلوحبحصثيدحلا

هرکذمدقت(١)

.يذمرتلاويراخبلاودوادوياهاور)۲(

—۳o۸ س



دنعناوبحلاميجكلذكو(مدآينبثبخلمحتالضرالانإ)

نامزلابربطيسجنلالكأيامعيمجنإءنامزلااهرهطيمهضعب

اهنأل,رانلالمحيامعيمجوضرألاعيمجرهطترانلانإ:اولاقكلذليو

امأوملعأهللاوحيرلاوسمشلانمیوقيهفهبهذتوسجتلالكأت

دولجيفو«ريزنخلادلجالإناويحلاةتيمدولجعيمجربطيهنإفغابما
لوقيفمظعلاونرقلاكلذكو«هركذمدقتاميلعفالتخامهعمعابسلا

عابد):مالسلاهلعلوقاذهىلعليلدلاو«غابدلابنورېطبمصعب

.ملعأهللاو"٠(هترابطميدألا

.ءايشألاهذتاساجنلاةلازإةيفيكيفلأسم

حضنلاوءلسغلاوحضنلاعرشلايفدرودقهنإفءاملابامتلازإةفصامأ

ىعدسأاتبثف؛هدربثيدحلارخآنأألرظنهلىوأتيفو«دجسملايفربدتو

.هلل

رامادلجنأىلعلديريزنخلادلجالإهلوقعمخلاعابسلادواجينو:هلوق

مدقياعوهو حبحصاذهو«غابدلابرمطيابعرحتبلوقلاىلعولوالثملفبلاو
زاوجلامدعواهملكأزاوجىلعءانبلاعابسلايفمدقتايففالخلابيسهلمجيف

.ملعألاوهيفاممدقتو

يلاتايعألانملكىلعقلطتةساجنلاناملعإةلازاةيفكيفهلوق

٠(ةنوميماش)ثيدحنمسابعنبأنعينارعطلاورازملاهاور(۱)

س۳0۹

 



‹تاساجتلاعاونأعيمجيفماعهنأفالخالفلسلاامأ:كرعلادعب

ريغنمءاملاغارفإوبفحضتلاامأوءديلاكحلاعمءاملاغارفإوهو

بلاطيبانبيلعنعيورامكلذو«يصلالوبيفدرودقف‹كح

لوبحضتي:لاقف«عيضرلالوبهيلعيتلالئس):لاق

مُأن)سابعنباقیرطنميورامو'''(ةيراجلالوبلسغيو7

عماہنمنيعهتقاليذللحلاهبفصويىنعمىلعاضيأقلطتواهركذرم
ةيمكحلإمسقنترابتعالااذهبيهو«هليصفتمدقتاكنيبناجلادحأيفةيوطر
الونولهلكرديلوفجلوبكرثأالونيعاملىقالالسحتاليتلايهو

املسغيفيزجيةيمكحلاو«ةيمكحلاضيقنهينيعىلإو«ةحئارالومعط
ةئالثلااهفاصوأةلازإةلواحمعمنيعلاةلازإنمدبالفةينيعلاامأو<تارمثالث
|.حيرلاونوللاومعطلا

اهلىقاموةثالثلالئاسملانممدقتامىوسىأتاساجنلاعاونأعج:هلوق

.هللاهرهمالکيفمدقتام

هنأكلامدتعودسلابشرلادرحمبيأكحريغنمءاملاغارفإ:هلوق
ةصفاشلادثعويدوادللاقالخءالابلحملارمغيالو<مفلابليقو<ديلابشرلا

كلدعمطرتشيولحملاعيمجىلعءاملارارمإنمهبفديالنكلوشرلاوه
نألءهرطاقتوءاملانايرجطرتشيالو«نيهجولامكحأيفةرثاكملاوةبلاغملا
كلامدنعو«انيهذمكةسفاشلادنعيبصلالوبلوهوىلعلسغكلذ

.ماعطلاوءالاوضرألاريغطقفهيفكشيال”روهطحضنلا

.يذمرتلاودمحأهاور)۱(

۳۰



اعهلالوسوىلإماعطلالكأيملريغصاهلنابتتأنصحمتنبسيق
لواللبهحضمتقماماعدق«هيوثىلعلابفهرجحيفمالسلاهيلعهسلجأف
هللالوسرةالصركذنيح)سنأثيدحنميورامو(هلسغب

ريصحىلإتمقف:سنألاقةكيلمهتدجيهوزوجعلاووههبمأوع

مهرانؤاماعفلتخاوءاابهتحضنفثلاملوطنمدوسأدقانل

ينلالفطلالوبىلعروصقم:لاق«وهةساجنيألحضنلايفهلل

ىثنالاوركذلانيبنورخآقرفو«مدقتملاسيقمثيدحلماعطلالكي

لاوبألالغيفيرجيحضتلانورخآلاقو«مدقتملايلعثيدحل

لمشيالف؟طقماعطلالكأيلهدارملهرظنأ«مامطلالكأيل:هلوق
يوادتللمعطأولاذكو«رضيالرهاظلاو«هتدالولوأهوحنورمتلابكنحلا

ىئنخلانأرمهاظلاو«يذغتللماعطلالكأيلنمدوصقملانوكيف<كربتلاو

.اعاضرنيلوحلامتاذإامرظناو«ةلفطلاك

ةكحيفلبقيلعثيدحياكسمت.خلانورحخلآقرفو:هلوق

بسانفركذلالمحرثكيفثانإلاباهمركذئابقلعأسوفنلانأقرقلا
ءاملانميبصلالوبنإليقو«رسملاوجوحللًاعفدحضتلابءافتكلاوتفلختلا
هيلعمدآعلضنمتقلخءاوحنأل«مدلاومحللانمةيراجلالوبو<نيطلاو

.مالسلا

۰ةعاجلاهاور)۱(

.هرکذمدقت(۲)

۳۹۹.



يبارعألاتمادامسوجنملاءاملالثم«اهانعميفناكامو

هللاوءامنمبونذهيلعبصينأأَهلالوسررمأفدجسملايفلابيذلا
رهطيريزغلارطملانإ:ميضعبلاقهللامهر-انءاملعنأريغ«رلعأ

اولاقةلعيأليردأالفًاعيمجسجنلانمدسجلاوبوثلا

ندبلاوبوثلايلعرطملاعوقوةدشاوعارمهنأيردأالءاذه

ةكرحهلامعيمجاذهىلعنوكيف«ديلابكرصلاماقمهوماقأف

عوقوورحبلاجوك«ديلارارمإريغنمةساجنلالسغيفيزحيةيوق

يبأتنبءامسأنأيورامفكرعلادعبحضتلاامأو.لعأهاوبازيلا

هللالوسرىلإةأرماتءاج):تلاقامهنعهللايضرقيدصلاركب

؟عنصتفيكةضيحلامدنمءيشابويفعقوةأرمانعهتلأسفلَك
ةضيحلانممدلانكادحإبوثباصأاذإ:مالسلاهيلعافلاقف

فعضبمدنعسجنلکكلذكو'(لصتلمثءاملابهحضنتلمثهكرعتلف

بوثلانملسغيالهنإفطئاغلاوءّولاوةفطنلالثمبطروهوهلسغ

وهوهلسغمدلانأريغ«هنيعةلازإللبسأكلذنال«رشقيوسبييتح

.الفناديألاامأوءبايثلايفاذهو«سبابوهوهتملسأبطر

نإف‹محلاهسارضأيفوبقتيذلالثممدنعهلغبعصيامكلذكو

.هيلعقفتم(١)

rr



يذلاسأرلاكلذكو«محللانمهبسارضأيفاملاوزلبقبعصتهترابط
ديدقلاكلذكو«بيرتريغنمهترابطرذعتتسجتتاذإنهدلاهيف

‹هلمهمعطوحلملالاوزلبقهترابطبعصتسوجنملاحلملاهللعجيذلا
اهيلإسجنلاقبساذإتاراخفلاوعاصقلالثملوتعلملاعيمجكلذكو

ءهاومأةئالشبرهطي:مهضعبلاقءتاعئاملاءايشألانمءيشلكلبق

نوکيءاومأةثالث:نورحخآلاقو«قاربمث«ةلبلوامویهيفیقبیءاملك

هيفليللانوكيفسمشلايفماقيوزابنلايفهنمبصيوليللايفءاملك

:نورخآلاقوءتارمثالثءالانمًاغرافسمشلايفراهنلاوامل

كلذيفدجأال:نورخآلاقو«ةليلوًامويهيفنوكيفدحاوءامبربطي

ىلعباغيامردقبةرابطلاكعبهلكحأمثهيفءاملابصأنكلوًادح

لوبىلعًاسايقةساجنلاهيلإتغلبامثيحغلبدقرهاطلاءاملانأينظ

هيلعبصينأةَهللالوسررمأفدجسملايفلابيذلايبارعألا
:ةتيلافوصيفمهضعبلاقكلذكو«هترابطمحوءامنمبوذ

يفكيفةعئامتسيلةساجنلاتناكاذإامايأتائاملاءاشالانم:هلرق
.هللاهمحرليعاساهيلعصناكراثلابقارحإلااهيف

صناکلبقهرهاظلسغاذِإينعيهلملءاومأةثالثبرمطدممضعبلاق:هلوق

.اضيأليعايماخشلاهيلع

—ri



اوفلتخاو.لعأهللاوءاضببلاةبرتلايفبيرتتلاهيقنيامولسفلاهبقتيال

:مهضعبلاق؟الأتاساجتلالسغيفطورشموهلهددعلايفًانصيأ

نبأثيدحسفنلاةنينأمطعمنيعلالاوزالإكلفيفدحال

يلاويدولاويذملا):عهللالوسرلاق:لاقامہنعهللايضرسابع

یتحاہنمءيشهيلععقوبوثبىلصيالسجنسافنلامدوةطبحلامدو

؛نورخآلاقوءريغالرثألالاوزبةرابطلاقلعف'(هرثألوريولسغي

ثيدمحلهيلعرهطياملقأوهورثالالاوزعمتارمثالثنمدبال
ظقيتسااذإ)فَيهللالوسرلاق:لاقامېنعهللايضرسابعنب
كلذلو(ثالثابلسغيتحءاتإلايفهديسميالغهموننممدح

:اولاقتحءانلسيامعيمجيفتارمثالثنمدبال:مہضعبلاق

!ولاقكلذكو«تارمثالثءاملبتسلاهربطيسجنلابيقساذإلقبلانإ

ءتارمثالثءاملاابفلعجياجوتوسجناابيلإقبساذإنيطلايناوأيف

نإفلسغلايفدابتجالادعبسجنلارثأقبنإوءةليلومويةرحلك

لاقوءبابحتسامېنميدنعاذهو«هنولفلاخيامتهريغي:لاقمهضعب

لهنانشأىلعالاوزفقوتاذإامرظنأ.خلاهريغيلاقممضعينإف:هلوق

.بوجولامدعرهاظلاتلق؟ااعتسإواهؤارشبحب

.رازبلاوىلەيبأهاور(١)
.هرکدمدقت)۲(

س٢٢۳۹



سجتلاماداملسيهنكلو«دابتجالاريغكلذيففلكيال:نورخآ

بحيالهللاوداسفهعطقنألناكملاكلذعطقينأهيلعسيلو«صقتني

سوجتملاءاتحلابهديبصنمنأهيلعاوعجأاماذهىلعليلدلاوءداسفلا

ءلسغلابلزيمنيحسوجنملاغابصلارثألجألهدلجخلسينأهيلعسيل
.قيفوتلاهللابولعأهللاوهيلعسايقاذهناکف

:لأسم

لاقكلذيفاوفلتخامهنإفسجتلاهبلوزييذلاحسملاةفصامأو

اذإفءنيعلاةلازإحسملابدارملانأل«ءاهتإلاالإكلذيفدحال:مهضعب

هنأيوراماذهيلعليلدلاو«هترابطبكحةدحاوةرمبولونبعلالاز

'(بارلاامهرطفهبقخبكدحأىلاءىطواذإ):مالسلاهيلعلاق

عمهيلعرېطياملقآوهوءايشأةئالثبحسمنأدبال:نورخآلاقو
هيلعيتلاهيفرمأيذلاراجتسالاثيدحيفامىلعًاسايقنيعلالاوز

اہبحسمءايشأةعبسبالإىقنيال:نورخآلاقو‹راجحأةثالثبمالسلا

مكحاذهنمذخؤيلهتلق.خلاعبصنمنأهيلعاوعمجأام:هلوق

ءهتلازإدعبإلاةالصلاحصتالةسفاشلادنعتلق؟سانلاهلعفييذلامشولا

ملعألاوكلذهنكمأنإهتلازإنمدياللاقينأنكميوبهذملادعاوقىلعهررح

.هرکدمدقت(١)

—۳ro



اعبسباكلاغولونمءانإلالسغلعًاسابقراجتسالايفروكذموهو

هبرضوةنسزواجامدعبايقاذإلفطلايفاولاقكلذلوءلعأهللاو

ىرخألاةيحانلاىلإلصتالوةدحاوةسحاتنمهحسمءيدتبتامنو

حسابهتغلبيذلاعضوملاىلإىرخألاةيحانلانمءيدتيتمث«حسملا
الثاذهلعفتاإو«تاقرخعبسبتارمعبسكلذكلعفتءلوألا

ملوايتنميفاولاقكلذكو«رخآعضومىلإهعضومنمسجنلالقت

سحللارُثألازكلذهنيوتأرمعبسقصبيهنافمافهبءأمدین

:مہضعبلوقيلعوءتارمثالث:لوقينممهنموءهيفنمهمعطو

فوصيفاولاقكلذكوءلعأهتلاونبعلالازاذإةدحاوةرمهبزحت

‹هرېطيامعيمجنماهريغوأءاضيبلاةبرتلايفبرتينأهرهطياإةتبمل

هرهطيالفهبقصتلبيذلابارتلاودامرلاامأوءلمرلاوسبجلالثم

هبرضيوضرألايفبارتلاهيلعيرذيهنإفهبرتينأدارأاذإومدنع

ةعبسبعضاومعبسىلإرخآناكميفكلذلثمهبلعفيمثاصعلا

:لقينمممنمو«داوعأعضاومثالثهيزجي:لوقينممبنمو
ءحملايفميفالتخالصأىلعدحاودوعبدحاوناکميفهبرتينأهیزعت

ثرحلاوهداصحوعرزلاةلوانمبديلانمسجتنلابهذياولاقكلذلو

۳۹ -



ةرموأتارمثالثسنكاذإتيبلاكلذكوءرثألابهذيامهريغو

ةيعوألاوزيفقلانمسجنلابهذيدنعكلذكومصعبلوفيلع

بهذيو«اهيفيذلاريطقتبامئاصقتساوتيزلانماهيفاماهفيرقت
تالولبلانمبهذيو«قيرلاوطاخلالئمسجنلادعبللبلايراجمب
امهلكاذهيفلصالاو«ملعأهللاوهببشولاقبلالثمةنآلانمةحشارلا

.قيفوتلاهقنابوملعأهللاوحملايفمهفالتخانمانركذ

:لأسم

يورامهيفلصألانإفسجتلاهيفلوزييذلانامزلارادقمامأو

كلذلو'(مدآينبثبخلمحتالضرألانإ):مالسلاهيلعلاقهنأ

ًائاقسجنلارثأهيلعربلامضرألالاقوءًادحكلذيفمهضعبدح

كحال:نورخآلاقو«ميضعبدنعندبلاكلذكو«اهترابطبكح

ىرتالأحصأيدنعلوقلااذهو«نامزاهيلعرمتحءايشألاةرابط

حسوألسغتتححسملاولسفلايفرْثألالاوزباهتراہطباومکحيمن

:مهضعبلاقنامزلارادقميفاوفلتخاو«اذهكلذكو‹تارمثالث

:نورخآلاقو«امویرشعةسمخ:نورخالاقو.ًاموينوعىرأنامزلا

اًامويرشعةسخحخاولمعتساومايةئالث:نورخآلاقوماياةعبس

.هرکذمدقت(۱)

۳۷



هبيصتامايأةعبسوءتويبلالخاديفيفحيرلاوسمسشلاهبيصتال

مايأةالثوءًالخادمايأةعبسفيصلايفو«ءاتشلايفًاجراخسمتقلا

ءهنمرحأوهذإءاتشلانمساجنآلالاوزيفىوقأفصلانألًاجراخ

براشةراہطيفو«نمةلالجلاةرابطيفًاموينيعبرألااولمعتساو

اموينيعبرألاماتدعبةرابطلاىلإلوحتيكلذباولاقمدآينبنمرخل
مشةقلعریصتفلوحتتموينيعبرألاىلعمحرلايفتعقواذإةفطنلانأل

ةرشعةاشلاوءموينورشعاهتدعفمدنعةلالجلاةرقبلاامأوهلثملبإلا

كرمشملاريغدولحكلذكو4هنسروركرشملادلجو«لبألانطاعمو

ةنسبرهطتكلذكمصعبدنعريصحلاوءةنسرورمبربطتمهضعبدنع

يدنعريداقملاهذهو‹ارهدىمستمدعةدملاهذهوءتسحناذإ

ليعاسإخيشلالوقعمهرظنأ.خلارخلابراشةراهطيو:هلوق

ةليلوامويللبلاهتميقتيرخلابرشييذلاسانلانملالجلانأدنعو

2ابالقوههراتخاامفالخفصلاراتخالاقينأالإمحلاررحخلا
.عجل

۳۸



.سجنلانيعلاوزاذهيفلصألانألمهنمناسحتسا

:لأسم

لكوهفمدنعةتيملادلجةرابطىلعهبكييذلاغابدلاةفصأمأو

اضيأغابدلانویوغابدللدوعلكوسانلاهبغبديغابد

املكنأمصعبدنعحاملاونامرلاونوتيزلاونيتلاورمتلاب

لثمضرألاىلعطسبتيتلادولجلانمناكاموءةبرقلاوقزلالثمدولجلا

عمالخادغابدلاميفلعجنو«دولجلانماهريغوأرقىلاولالادولج

نمناکامو«جراخنمءاملاشرتتحامترابطبمكحيالهنإفءامل

غابدلايفابلعجيواهريغوأةيرصقلايفغابدلاعمءالااطلعحبيتلادولجلا

ميدألاغابد):مالسلاهيلعهلوقلغدتىحاهترابطبمكحيالهنإف

هكحامةتيملادلجهيفغبديذلاغابدلايفاوفلتخامهنإمث٠٠(هتراهط
ليلدلاو«ًاعيمجدلجلاعمةراهطلاهمكح:مهضعبلاق؟دلجلابدامدعب

غابدلابرہطبرعشوأفوصدلجلايفناكولعرفهتراهطمدألاغابد:هلوف

.نيلصفتماناكنإولمعيليقودلعللمباتوهذإ

.هرکذمدقت(١)

«حاضيإ)لا٤۲م۳۹۹



حصيالسوجنملاو(هتراهطميدألاغابد):مالسلاهيلعهلوقاذهىلع

مكحاذإتاعئاملانأاذهيفاوعارمهلعلوءغابدلادعبالإ

حصايدنعلوقلااذهو«رلعأهللاوةراهطلاىلإدعبعجرتالفاهتساجنب

اوفلتخاىنعملااذهلوةساجنلااهتلحاذإتاعئاملايفمهفالتخالصأىلع

.ملعأهللاو

:ايفئاظووةالصلاباتك

مالسإلادعاوقنمةدعاقونيدلاناكرأنمنكرةالصلانأعا

الاقراهبقءاملابحيهنأيفرهاظاده.خلااذهيفاوعارمهلعلو:هلوق

.قىفوتلاهللابولعلاوضعيهملابهذ

ايفئاظووةالصلاباتک

لىليفءارسإلاةلملسلاضرفىلعقفتاو:نيفلاخلابنكضعبيف:ةدئاف

ثعبلادعبيرهزلالاقو«ةنسبةرجملالبقا(عيبر)نمنيرمثعوعبس
نيتمکرسخالبقضورفملاناكءانعمامدشرنيانعةريخذلايفونينسسمخب

ةلىلسلاتضرفمثنينسمستةكمبمالسلاوةالصلاهيلعناكامابشعوأاودغ
تلمكامثرنيتكر)ةشئاعتورفاهضرفةيفكيفاوفلتخإو«ءارسإلا

لاقو«ةنيدملابةدايزلاتناكةعامجويرصبلانسحلالاقو(برأرضحلاةالص

.بجرنم«نورشعلاوعبالا»:ححصلا(١)

سمپ



هللادحوينأىلعءسمخىلعمالسإلاينب):مالسلاهيلعهلوقليلدب

هللاتیبحجحوناضمررشمايصوةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإویلاعت

نباقيرطنميورامليلدبوء۱(اليسهيلإعاطتسانممارحلا
نيدلادامعةالصلا):هللالوسرلاق:لاقهللايضرسابع

حبحصغلابلكىلعةبجاويبف٠(نامإلامدهدقفةالصلاكرتنش

يفيهونيتعكررجفلاوثالثبرغملاالإاعبرأتضرف:هريغوسابعنإ
وهو«اعملعفيامودوجسلاوعوكرلالبقعرشلايفوءاعدلاةغللا

نمايشلمشبملهرهاظىلإرظنوللب«ةزانجلاةالصلهلومشمدعلرصاف
ةالصوهليقفهيففلتخإدقو«ةوالتلادوحسلاضيأهلوشمدملواهدارفأ

خمشلانمهلامهمحرانباحصأدنعفالتخالاذنخۇيو«ةالصبسيلليقو

ةيرقهلوقبنيفلاخلاضعباهفرعوفالخلاةرُمهنمذخؤدوهللاهمحر

ةوالتلادوجسوةزانجلاةالصلمشيف«طقفدوجسوأميلستومارحإتاذةيلعف

ةيراجلاضيرلاةالصلمشيلبلقلابولوملستلاومارحالابداربنأيفبنينكل
دوجسلاىلعةدقعلايفقلطأدقو.هررحسرخالاةالُصاذكو«هملقىلع

.لمأتهيفوةالصلا

اتلكوءاملابنيفلاخلاتاياورضعييفعقوخلاسمخىلع:هلوق

دتاوقوأمئاعدوألاصخسمخءاملافذحةياوربدارملاف‹ةحبحصنيتياورلا
كلذوحنوأءاشأوأناكرأةسمخءامحلاةياوربدارملاو«كلذوحنوأ

.هيلعقەتم(١۱)

.هيلعفتم(۲)

-٢۳۷اس



ةلفابيهوءنيماسملانمدحأنيبهدجأكلذيففالخالو,لقعلا

ننساہمعوو«ضئارفتابجاواهنمعون:عاونأةئالثىلعمسقنت

سمحيلعاوعججأءاملعلانإفاهمتابجاولاامأ«لفاونابنمعونو

اومزلأوهبوجوبمهضعبلاق«رتولايهوةسداسلايفاوفلتخاوتاولص

دازهللانإ):مالسلاهيلعلاقهنأيوراباوقلعتو«ةرافكللاهكرات

نرتولاةالصالأ«معنلارحنمكلريخيهةسداسةالصمکل

املوقلااذهيلعًاضيألديو'”(رجفلاعولطىلإةرخآلاءاشعلاةالص

ءاحنتسالاوناتخلاومجرلا:لاقهنعهللايضردیزنبراجنعيور

مكلدازهللانإ):مالسلاهيلعهلوقلفرتولاامأءتابجاونتسرتولاو

نيبنمتقولابمالسلاهيلعًاضيأهصيصختو(رتولايهوةسداسةالص

لفاونلاطورشنمتسيلتاقوألاذإهبوجوىلعلديلفاوتلارئاس

لاقهنآيوراممېلیلدو«بجاوبسيلرتولا:نورخآلاقو«لعأهللاو

ىلإمهعدأ):نميلاىلإهثعبالهنعهللايضرلبجنيذاعملمالسلاهيلع

منإفهلوسروهدبعًادمgنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأةداهش

(ةليلومويلكيفتاولصسحخمهيلعضرتفاهللانأمهملعأفاذإكوياجأ

بأ):عادولاةجحيفمالسلاهيلعلاقهنأيورامورتولاركذيلو

.ةفاذحنبةحراشىقيرطنميناسنلاوإةلاهارر(١)



مرېشاوموصومكبرهللااودبعافكدعبةمأالويدعبينالسانلا

ةالواوعيطأومكسفنأابةبيطمكلاومأةاكزاودأومكسمخاولصو

نأمهملعأف):ذاعملهلوقنأرثألايفف٠(مكبرةنجاولخدتكرومأ

لیلد(مکساولص):هلوقىلإ(تاولصسمحمہیلعضرتفاهللا
:مالسلاهيلعلاقهنأيوراماذهديؤيوءبجاويسيلتولانأىلع

'(كاوسلاورتولاوليلامايقعوطتيكلنهوةضيرفيلعنهثالث)

ةالصلاوتاولصلاىلع!وظفاح»ىلاعتهلوقليدنعلوقلااذهو

.لعأهللاوتسلانودسخلاىلإبسنتاإىطسولاةالصلاو"'«ىطسولا

:لأسم

اهباوتهلحصيالوموقتالنيدلافئاظوعيمجوةالصلانألعإ

ةنالثىلعفمعلاامأ«عرولاوةينلاولمعلاولعلايهوءايشأةعبرأبالإ

ةالصلالعينأكلذوأمبرومأمهنأوةالصلابوجوبمعينأاهدحأماسقأ

دنعاهتقويفسلاتاولصلانمةدحاولكزرفينأىنعأماقيتلا

اوتآوةالصلااوميقأ»:ىلاعتهلوقاذهلعليلدلاواهلعفروضح

.دوادویودمجهار(۱)

.سابعناقيرطنمينطقرادلاويناربطلاودمحأءاور)۲(

.٢۲۳:ةرقملا

— ۳۳



كلذلولوجمانديعتبالىلاعتهللاونيعكارلاعماوعكراوةاكزلا

ةفرعمتقولاةفرعمعممرطعبهيلعبجوأولعنأهيلعبجو

هنالاذههلعبجوامإوخيراتلايفةنسلاورهشلاوهيفوهيذلامولا
مولاةفرعمريغنمالإماقيتلاةالصلابهتفرعمنألكلذو«علاماتنم

هتفرعمكلذكو«ةليلومويلكيفةالصلاراركتلماتلاملعللديفمريغ

نمرهشلاةفرعمكلذكومايالارہشلابهتفرعمريغنممولا

ةنسلاةفرعمنأملعأهللاويدنعوحبحصلاو«خيراتلايفةنسلاةفرعمريغ

لعبعصيربشلاوةنسلاةفرعمفيلكتنألهيلعةبجاوريغرهشلاو
ةفرعمهلعبجواذإًاضيأهنألو«باسحلافرعيالنعسانلانمريثك

نمخيراوتلايفهريغنمخيراتلاةفرعمهيلعبجوخيراتلايفةنسلا

نأيناثلاءملعأهاوباسحلاقئاقدانفلكيمهللاوماعلانينس

عطينمو»:ىلاعتهلوقليلدلاوةالصلالعفيلعباوثلابوجوبملعب

كلذواهيفندلاخرابنألاابتحتنميرحتتانجهلخديهلوسروهللا

ينعأامفئاظوبةالصلالئتفيكمعينأثلاثلايظعلازوفلا
نأيغبنييذلاوهنفلااذهو«امضقاونعيمجوابتنسوامضئارف

وهفلمعلااماوءهركذننأهللاردقامركذنوهللاءاشنإهيفعرشن

.۳٤:ةرقملا(١)

.١٠:ءانلا(۲)

- ۳۷4



يلعوهيلعبجواكورمأالمعينأاهدحEماسقأثالثًاصيأمسن

دضنأكلذوهللادنعامابلمعيفوجربنأيناثلا«ملعينأهيلعبجوام

الاهللاحورنمسئیپالو»سیاهللادنعامجربلنفسايإلاءاجرل

يففاخينأثلاثلا'ءنورفأكلاموقل

ت

دشًاضيأكلذوهلاباقعابكر

'”«نورساخاموقلاالإهلاركمنمأيالف»نمأفخيلنفنمألاوفوحلا
يونينأكلذو«هللاةعاطورمألاةاطرمىرحتينأيبفةينلاامأو
هبرومأمهيلعبجاوهنألجوزعهللاةعاطوضرفلاءادأةالصلاهلع

هللانألهللادنعةلزنلابلطبرقتلاو«لجوزعهلاىلإهلعفببرقتيو

بوجوىلعليلدلاو‹ملعأهللاوةنجلاةعاطلامهلعفىلعنينمؤملادعو

صالخإلاوءنيدلاهلنيصلخمهللااودبعبلالإاورمأامو»:ىلاعتهلوقةيلل

لجوزعهللهصلخيوبئاوشلاعيمجنمهلمعصلخينأوهوهللةينلاوه

حيمجنعوهللامراحمعيمجنععروتينأوهفعرولاامأو«ملعأهللاو

ملعلايهيلاةروكذملامئاوقلاهذهو‹ةالصلالاحيفلمعلانعىبنأم

لاصخعيمجيفوضورفلاعيمجيفةلخادعرولاوةيئلاولمعلاو

ةالصلاةيفيكفيرعتىلإعجرتلهللاءاشنإنيبهنإفاذهلمأتفنيد
.قيفوتلاهللابوملعأهللاوهللاءاشنإرادملاهيلعيذلاوهوامفئاظوب

es

AV:فسوب(١)

۹۹:فارعألا(۲)

—ve —

 



ةالصلاتاقوأيفباي

يئو«نامزلاتلطمةقللايفوهوتقوممجتاقوألا.متلاتاقوأيف::هلو
‹يرورضويراتخإتقوىلإمسقنيوىاعرشةداصللردقملانامزلافرمت

ءادألانيبيفاتتالفهيلاةدابملاريخأتنعهنيلامىراتخالاف

تاعكرعبرأرادقمسمشلابورغليقبدقوترهطاذإضئاحلايفءوركذأع
رصعلاورہظلايأاتىوتامكرسمحرادقمیقبتاوطقفرصعلاتحو

ىتفأنابفسويألاقريسلايفو«ملسأاإرفاكلاوغلباإيبصلااذكر.امم

رهظلانعلفتشانمعمسبرلاتحتيتدلاوتناكويتدلاوتلآسةءأرمالعيبرلا

:لاقنيرهُسموصب:لاق«دحيال:تلاق«ةيقرقصي:لاق«رصعلايلا

بورغلايقبنإليقو«نيرهشةرملكلامصتلف:لاق«ةرمريغتلف
.اممعمجيامويهىأاهبلعاعمناتالصلافةمكر

.,١١٠١:ءاشلا()

—ع۷۹



رصعلاهبلصمث«رهظلاهبلصفكارشلاردقءيفلاءافتقويفمالسلا

ءسممشلاتباغنيحبرغملاهبلصمث«هلثمءيشلكلظناكتقويف

ءرجفلاعلطنيحةادغلاهبىلصمث«قفشلاباغنيحةمتعلاهبىلصمش

مم۽هلثمءيشلکلظناکتقويفرهظلاهبلصفىرخأةرمهءاجمش
دنعبرغملاهبىلصمش«هيثمءيشلكلظناکتقويفرصعلاهبىلص
امدنعةادغلاهبىلصمث«ليللاثلثدنعةمتغلاهبىلصمث«قفشلابايغ

يللایتآالجرنُ)يورو(سمسشلاعولطتقواندورجفلارا

لوسرهبلصف«مهعميلصبنأهرمأفءتاقوألانعهلأسفمالسلاهيلع

تقوبهذنيحرصعلاهبيصمثءسمشلاتلازنيحربظلاعهللا
نيحةمتعلاهبىلصمث«سمشلاتباغنيحبرغملاهبلصمث«ربظلا

."لظهليقامولاوزلادعبامنأرومشملاءيفلاءاف:هلوق

تفلاخملاروهمجكلذىلعانقفاووءادألاتقوهتقوعسمجنأحيحصلا:ةدئاف
ضعيلاقو«ءاضقناكهرخأنإفتقولالوأأبصتخمبوحولاضعبلاقو

بجي:ينالقابلالاقو«هبضرفلاطقسيلفنفمدقنإفهرسخأبصتخ
اذافتقولاءازجأنمءزجلكيفهعاقيإىلعمزعلاوأتقولايفلمفلاعاقبإهيلع
.كلذريغليقولمفلانيمتتقولايفلعفلارادقمالإقبي

ءيشحصأوه:يراخبلا.لاقويذمرثلاويئاسنلاودحأهاور:روهشملارباجثيدح(١)

.تمقاولاف

—۳Y۷Y



ويلايفو«حبصلارجفنانيحرجفلاهبىلصمث«قفلاباغ يلصيناثلامويلا

بورغلبقرصعلاهبىلصو«توفيربظلاتقوداكودربأنيحرهظلاهب

لبقةمتعلاهبلصوءقفشلابيعينألبقبرغملاهبىلصو«سما

لاقغءنسمشلاعلطتنألبقرجفلاهبىلصو«هفصنوأليللاثلث

ىلعلدياماذهيفو.ملعأهللاو٧(نيتقولانيباما

لاوزلاوههلبقزوحباليذلاربظلاتقولوأوةالصلاتاقوأتاقوألا

ةمامإثيدحلو"(سمشلاتلازنيحربظلاىلص#1

تلامنيحلوألامويلايفربظلامالسلاهيلعهبىلصيذلامدقتملاليربج
ىلإءامسلاديكنعسمشلاطاطحناوهلاوزلاوءكارشلاردقسمشلا

هنأكرحلاةدشيهوةريهظلانمةقتشمرهظلاءرمظلاتقولوأو:هلوق

وتنىنلابةنليربجاهالصةالصلوأيهذإىلوألاىمستو«لظلا
٠اهبءاحلعلاادني

.سرقألاهوشاهوبعدكيفيرقةولطخيفيهولارشف

لاوزلالظريفيصخشلالوطلثمةروربصهرخآوهلوأاذهلاوزلاهلوف

.يتأساک

.يئاسنلاودوادوبأوملسمودمحأهاور()

,مدقتلارباجثيدحنم(۲)

— ۳۷۸



ءلاوزلادنعسماهيفموقتيذلاابطسوءامسلادېكو«يبرغلابناج
ردقسمشلاتلامنيحهلوقامأوءتلاموتلازدنعلاقيو

سيلوكارشلاردقريسبءيفصخشللراصفتلازاهنأديربكارشلا

دنعلظلاابيفلقتنييتلانادلبلايفنوكيامنإودلبلكيفاذهنوكي
اموزاجحلابسحأوًالصأءيفصخشلنوكيالوسمشلالاوز

:رعاشلالاقكلذكاهلي

يروجراصفلظلالقتناوابغللايطملايداحلاافزاذإ

لقتنانيحءامسلابلقيفسمشلاوةافحانجرحخ):يبارعألالاقو

انقحلتحلجرألاالإاناياطمامولكوتلاالإاتدازاموهلظءيشلك

فرعيهنإفلظصخشللوسمشلاايفلوزتيتلانادلبلاامأو«(موقلا

صخشلالظلثمهيلعدازاذإف«سمشلاهيلعتلازيذلالظلاردق
رخآكلذفصخشلالوطًالثمهيلعدازنإف«ربظلاتقورخآكلذف

.طقفناوحللوه

ءامنصمهضمعبةرابىعيئوديبزوةكملبق.خلازاجمحلابسحأو:هلو

وهوةفيرشلاةنيدمابوةنسلايفنيترملاوزلالظامهبفصخشلانوكيالنميلا
.اهبفمويلوطأ

- ۳۷4



لبقتستنأءاتشلايفًاضيأربظلاتقولوخدىلعلدتسيوءرصعلاتقو

لايقتساو«رهظلالصفسمشلارتلنإفىنميلاكنيعضعختوةلبقلا

ءةلبقلالبقتسآوكيفتكنيبىرغصلاشعنتانبنأوهةلبقلا
رثكالاءاهسلانمسمسشلاعطقبءاتشلايفرهظلاتقويلعًاضيألدتسيو

هتبرضفةلبقلالبقتسااذإهيلعلدتسيهنإفرصعلاامأوءاهريسميف
مظعلايففيصلايفوءاتشلايفنذألامادقيذلامظعلايفسمىشلا

بونجلايفةطباهنوكتتءاتشلايفسمشلانألنذألافلخيذلا

لبقتسانإرصعلاىلعًاضيألدشتسيو«هفالخبفيصلايفو

لاوفيصلاوءاتشلايفاذهءاوسنيبجاحلانيباهترارحهتبرضو
نأيدنعهلكاذهنمبرقأوءبيرقتلايلعيدنعهلكاذهو۽ملعأ

صقتنيمادامهلظىلإرظنتووتسمناكميفهفقوتوالدتعمًادوعذخأت

«دوعلابينعأهبًاريدتسمًاطخهفرطىلعطخفصقتنيملوهلظفقواذإف

اذِإورهظلالصفهنمًاجراخطخلايفلزتدقلظلافرطتيأراذإف

رصعلالصفةماقلالوطوهومادقأةعبسرادقملااذهىلعلظلاداز

رهظلاصبنأزوجيهنألعأهللاويدنعو«مدقتملاليربجةمامإثيدحل

ًادحاوًامدقديزتمث(ربمتبس-لوليأ)نمفصنلايفمادقأةعبرأىلع

نوناك)نمفصنلايفمادقأةرشعىلعيلصتىتحمويرشعةسحنلكيف

سحم.



ةدايزلايفراهتلاذخأيوسمشلاعجرتنيحكلذو(ربمسإدلوألا

ًامدقًامويرشعةسحخلكيفصقتتكلذدعبمث«ناصقتلايفليللاو

كلذو(سرام-راذآ)نمفصنلايفمادقأةعبرأىلعيلصتتحًادحاو

ادحاوًامدقرہشلکيفصقنتكلذدعبمث«راهنلاوليلايوتسينيح

كلذو(هينوي-ناريزح)نمفصتنلايفدحاومدقىلعرهظلالصتتح

ًمدقرهشلكيفديزتم«رابتلانمليلاذخأيو«سماعوجردنع
(ربمتبس-لوليأ)نمفصنلايفمادقأةعبرأىلعربظلايلصتتحًادحاو

مسقافمویلکيفصقتيامودیامفرعتنأتنشنإو«انمدقک
لكلطعاوتابحسمنىلععبصإلاسقاوًاعبصإرشعىلعمدقلا

ةانمينعأ«نيتبحفيصلايفموبلكلوتابحعبرأءاتشلايفموب

تقورخآامأو.لعأهللاوفيصلايفرهشلانموءاتشلايفًاموبرشع

دعبهيلثمءيشلكلظراصاذ:لاق«هيفاوفلتخاممنإفرصعلا
لاقوءمدقتلاليربجةمامإثيدحلسمشلاهيلعتلازيذلاردقلا

هيلعلاقهنأيورالسمشلارارفصادنعرصعلاتقونإ:نورخآ

ةشئاعقيرطنميورالو(سمشلارفصتملام):رصعلايفمالسلا

اهترجحيفسمشلاورصعلايلصيناكمالسلاهيلعينلانأ)امتعهللايضر
هيلعناكهنأثيدحلااذهرهاظو۽حرختنألبقيأ'(ربظتنألبق

.يئاسنلاودوادوبأءاور(١)



رارفصانورخآلاقو«''(سمشلارفصتنألبقرصعلالصي)مالسلا

مالسلاهيلعينلانأةريرهيبأثيدحباولدتساواهتمنرقبويغسلا
كردأدقفسمشلاعلطتنألبقةعكرحبصلانمكردأنم):لاق

كردأدقفسمشلابرغتنألبقةعكررصعلانمكردأنمو«حبصلا

رابتلايفرطةالصلامقأ»:ىلاعتهلوقبًاضيأاولدتساو''(رصعلا

'«نركاذللىركذكلذ«تائسلانيهذيتانسحلانإلبللانمًافلزو

لاقوءملعأهللاوسمشلابوبغىلإابتقوءاقبىلعلديرابتلايفرطهلوقو

برغملايفكلذكوءتقوايفناكرتشمرصعلاورهظلا:انباحصأضعب

لوسرلص):لاقسابعنباثيدحلوقلااذهيلعلىلدلاو«ءأشعلاو

رفسالوفوخريغنمًاعيمجءاشعلاوبرغملاورصعلاوربظلالَهللا

هلعلاقهنأيورامثیدحلااذهدىى٠(رطمالوباحسالو

كولدبينعي):لاق«سمشلاكولدلةالصلامقأ»لجوزعهلوقيفمالسلا

رجلانآرقوءاشعلاوبرغملاينعيليللاقسغىلإرصعلاوربظلاسمشلا

كارتشايلعليلدمالسلاهيلعهنعيوراماذه'”(رجفلاةالصينعي

٠هملعقفتم(١)

.هيلعقفتم(۲)
ء١۱١۱:دوه(۳)

.سابعنبایقیرطنمملسمهاور(٤)
,دوادوبأهاور

۳۸۲



هلوقًاضبأليلدلاوءءاشعلاوبرغلاكلذكفءرصعلاوربظلاتقو

عولط)لبقكبررمأبلصفهانعم«كبردمحبحبسف»:ىلاعتوكرابت
ءرصعلاةالصينعي(امبورغلبقو)حبصلاةالصينعي«سمشلا

(لسللاءانآنمو)ءتقولايفناتنورقماألامهركذىلوألاو

امهركذف«ءاشعلاوبرغملاهللصف:لوقي(حبسف)ليللاةعاسينعي

هللاويلعرركرصعلاوحبصلاةالصينعي(رابنلافارطأ)وًاعيج
قفشلابيغينأىلإسمسشلابرغتنيحنفبرغملاتقوامأو«لعأ

برغتنيحنمبوغما):مالسلاهيلعلاقهنأيورامليلدلاءرحألا

برغتنيحنمبرغملا:نورخآلاقوقفشلابيغينأىلإسمشلا

مسإكارتشإمهفالتخابيسوءضيبألاقفشلابيغينأىلإسمسشلا

ءضيبألاىلععقيورمحألاىلععقيهنأكلذوءبرعلاناسليفقفشلا

حيحصلاوءناقفشقفشلاكلذكرحألاوضيبألانارجفرجفلانأاك

وهويناثلادارولنالرمحألاقفشلابرغيلامبرغملاتقونأ

لاقهنأيورامءرحألادارأهنأًاضيأليلدلاو«ناقفشلالاقلضيألا

يأهنأةغللايففورعملاذإلمأتهيفتلقخلاضييألاوهويناثلا:هلوق
.دمّتعمافحصاكارتسالابلوقانکل6هراعويرهوجلاهرکد5ةرمجلاىقفشلا

.هيلعقفتم(١)

۳A۳



تقو:نورخآلاقو'''(قفشلاةرحبهذتملامبرغملا):مالسلاهيلع

رمنآ)يوراماذهىلعلديو.دحاوتقوهلوعسومريغبوغملا

(دبعأثالثقتعأفمحنةنالثتناكتحاهبدعقهنعهللايضرباطخلانب

نمةفئاطلارتال):مالسلاهيلعلاقهنأيوراماذهىلعًاضيألديو

لدتسيوموجنلااورينألبقبرغملاةالصاولصامةرطفلاىلعيتم

ملاذإوأةلبقلاىلإهضرعتوقرشملانمليللاعولطببرغملاتقوىلع

عاعشهلورمقلاىلإترظناذإوأهريغنمسمشلاببغمعضومفرعي

نيحنفءاشعلاتقوامأو۽ملعأهللاوءوضتيبلايفرانللناكاذإوأ

:نورخألاقو«مدقتملاليربجةمامإثيدحلليللاثلثىلإقفشلابيغي

ةالص):مالسلاهيلعلاقهنأيورا‹لىللافصنءاشعلاتقورخآ

فمنىلإ):لاقوأ"(ليلاثلثىلإقفشلابيغينيحنمءاشعلا
هنأيورامليلدلاوءرجفلاعولطءاشعلاتقو:نورخآلاقو(ليللا

رخۇؤينأةظقيلايفطيرفتلاامنإطيرفتمونلايفسيل):مالسلاهيلعلاق
اولاقيأرلااذهلهأو'"(ىرخالاتقويقأيتحتاولصلاىدحإ]

,ملمەهارر(١)

.رماعنبةبقعقيرطنموادوأودمحأهاوو
,ةشئاعقيرطنميئاسنلاءاور(۳)

,ةداتقيبأنعملمهاور(٤)

—PAE



جرغخيلهاوفلتخاوءءاشعلاتقوهبجرخيرجفلاعولطنأعيجلاقا

يأرلااذهلهأللاقيوءضراعتلادنعهيلعاوعجأامانكسمتفهلبق
لبقیلصنمنأمتنأونحنانعمجأدقاأكلذوكنمعاجإلابوأنحتف

لصنفيفانفلتخاو«هيفرومأملاتقولايفلصدقفهفصنوأليللاثلث

هيلعاتعمجأامىلعنحتف؟المأتقولايفلصلهليللافصندعب

ا؟تقولايفناكرتشمءاشعلاوبرغملا:نورخآلاقوءناعتسملاهللاو

نيحنمفحبصلاةالصتقوامأوعهللاورصعلاولوألايفانمدق

:مالسلاهيلعلاقهنأيورالءسمشلاعولطىلإقداصلارجفلاعلطي

رجفلا:نارجفرجفلانألعإ(سمشلاعلطتملامرجفلاةالص)

بنذبهبشي«ناحرسلابنذبهبشييذلالبطتسملاوهلوألا

تقولايأتقولايفناكرتشمءاشعلاوبرغملانورخآلاقو:هلوق

ييأمالكنملصحتيذلاو«رصعلاوىلوألايفانمدقاكهلوقلىلدبيرابتخإلا

رخآيفليقف«رصمعلاوىلوألاهيفتكرتشايذلانامزلايفاوفلتخإمهنارهاط
ىلعوةيناثلاةماقلالوأيفليقونيتالصلايدحإهبفمقوتامردقبىلوألاةماقلا

لاقو‹تامكرعبرأردقبقفشلابوبغوهلاقينأءاشعلاوبرغللايفهسايق
.لمأتتاعكرمبرأردقبهبوغدعبيناثلا

بابنمةيشاملاحرسومئاسلالاماجرسلانزوبحرسلاناحرسلا:هلوق

.باجثيدحنمکالاهاور(۱)

› حاضيإلا٢۲مد -۳۸o

 

 



بذاكلارجفلاوهوءضارتعاريغيفدعاصقدتسمهنألناحرسلا

يم“قداصلاريطتسملاوهيناثلارجفلاوءهمرحيالوًائيشللحياليذلا

‹راطتسادقفرشتناءيشلکو«قفألايفرشتنمضرعتسمهنألًاريطتسم
:رعاشلاناسحلاق

ريطتسمةريوفلابقيرحيؤلينبةارسىلعنام

هنيبوحبصلاىلعكقدصهنألقدصملاوقداصلايناثلارجفلللاقيو

:بيؤذوبألاقءكل

عزفيقدصملاحبصلاىآراذإفءداؤفتايراضلابالكلافغش

هلوقليلدبتقولالوأتاقوألاهذهنمراتخنلاتقولانأملعإ

وفعهرخآوهللاةحرهطسووهللاناوضرتقولالوأ):مالسلاهيلع

لاقوتقولالوأبحتسملانأىلعلديثيدحلااذهو'"(هلل

مسإلاو‹امقبلطتةأرملاحيرستو«يشعلابتحاروةادغلاتحرسلوقتعطق
نجشاضيأحرسلاوءطشملالبقهلحوهلاسرإرعشلاحبرستو«حتفلابحارّسلا
نيحارسهعمجو‹بئذلارسكلابناحرسلاو«ةحرسةدحاولالاوطماظع

.حاحصرصتخمةناحرسىثنألاو

(ص)ينلانذؤمناكو«(سوأ)همسإوةروذحميبانعينطقرادلاهجرخا(١)
۰حتفلاماع

۳۸



ءداربإلاىلإديدشلارحلاتقويفربظلاتقوريخأتبحتسي:مبضعب
اذإ):لاقمالسلاهيلعينلانأةريرهيبأقيرطنميوراممهليلدو

يورامو«"۱(نهجحیفنمرحلاةدشنإفرهظلاباودربأفرحلادتشا

يفرخؤيو«ديدشلاءاتشلاتقويفرهظلابلجعيمالسلاهيلعناكهنأ)
مدعةمتعلاكلذكو'"(تقولاطسوىلإاهبدريوديدشلارحلا

يمأىلعقشأنأالول):مالسلاهيلعلاقهنأيوراماهريخأتبحتسي

كنإ):لاقمالسلاهيلعهنعيورهنأل"'(ةمتعلاةالصريخأتبمهترمأل

اهريخأتبمهترمأليتمأىلعقشأنأالولواهومترظتنانيحنمةالصيف
ثيدحللصيصختاذهناكفةمتعلاينعي''(ليللافصنوأليللاثلثىلإ

.ملعأهللاولوألا

.ةعاجلاهاوو(١)
۰هوحيراخبللويناسنلاهاور)۲(

.يذمرتلاوهجامنياودمحأهاور(۳)
.دوادويأودهاور(٤)

—PAY —



ایفةالصلانعيهنملا

سمشلاعولطدنع:يهوةسحخافةالصلانعيبنملاتاقوألاو

يفميرسحتلليمنلانأفنصملامالكرهاظاهيفةالصلانعيهنللا:هلو
دنعواهبورغتقووسمشلاعولاطتقولفنلاعنمكلامدنعوتاقوألاهذه

عفتوتنأىلإرصعلاضرفءادأدعبورجفلاعولطدعبةيهاركوةعمجةبطخ
اميلصيهنإفيليللادرولاورجفلاتعكرالإبرغملايلصيوحمرردقسمشلا
درولاتافوةلفانلالحدنعرجفلاىلصلامنعاهرخأولف«حبصلاةالصلبق

عطقوحبصلالبقهيلصيالفهكرتًادمعتمهبجرخملهنعمئانلهلوقبدرولادقو
°ىہتنااھداقعنابراعشأمطقوهلوقيفو«هيلعءاضقالويهنتقوةلفانبمرح

دنعيهنلايفو<هررحتاقوالاكلتيفاهداقعنامدعفنصملامالكرهاظو

ححص«نالوقداقمنالايفو«هيزنتللليقو«ميرحتلللبق:نالوقةسفاشلا
ةدجسو«ةالصلانععنتمةفينحيبأدنعوداقعنإلامدعيوونلاويعفارلا
نعو<همويرصعالإ<بورغلاوءاوتسالاوعولطلادنعةزانجلاةالصوةوالتلا

عولطدعبو«ةزانجةالصوةتئافءاضقنعال<رصعلاورحفلاةالصدعبلفنتلا

ضعيةراسبعو«ةبطخلاتقووبرغملالبقو«رجفلاةنسنمرثكأبرجفلا
عفترتىححبصلادعبوةعمجلامويالإءاوتسالادنعةالصلاهركتو:ةيعفاشلا

— ۳۸۸



دنعوءلوزتتحاهمايقدنعو«ًاليلقعفترتواهعولطلماکتیتح

ءسمشلاعلطتتححبصلاةالصدعبو«اهبورغلماکتیتحاهبورغ

ماسقأةثالثىلعيهو<ببسلالإسمشلابرفتىتحرصعلاوحمركسمشلا

حصألاومارحإلاةنسكرخأتاموفاوطلايمکرکنراقامو”تئاوفلاكمدقتم

لعفاہىفزوجيالكلاتاقوألاركذبابقاحساألاقتلقةن:هلوق
ًاضرفايفىضقنإواهىفةالصلازوجتالتاقوأةثالثو:احساوبألاقةالصلا
اهعولطدنع:ثلاثلا«ايورغدنع:يناثلا<سمشلامايقدنع:اهدحأم
:قاحسأوبألاق.خلاعوطتلانعاهبفيبنملاتاقوألانايببابلاقمث
ءملطتتححبصلاةالصدعب:اهىفعوطتلانعيهنمتاقوأ

تقوو٤نمشبرغتىتحرصعلاةالصدعبو4رجفلايتمكرىلإرجفلاعولط تقوو
رتوأاذإوةبوتكملابأادبسلفةعامجلاتناكاذإو«برغمللةماقإلاوناذألانيبام

وأةعمجللبطخيمامإلاوًارضاحناكاذإو«هموننمظقبتسيتحعوطتيالف
يغبنبفسابقلايفءاقستسالاوفوسكلاوفوسخللاذكو«ةفرعبوأنيديملل

دقًوادجسملخدنإكلذكو«مامإلاغرفيىتحعوطتلانعفكينأهل
ىلصاذإو«مامالاغرفيىتحاعوطتالواضرفهدحولصيالفةالصلا

ثدحينأالإ«سمشلالاوزىلإعوطتلانعكسيهنإفريبكلاديعلامامالاعم

همزلاہيفوهولحدمثةحابإلاتقوةالصلايفلخدنإفءاقستساوأفوسك

اهعطقيهنإفلصمهيفوهودجسميفةالصلاماقتنأيهوةلصخيفالإ«ماقإلا
ةيوازيفنوكينأالإمامإلامرحامدنعلىقدقو«ةعامجلاةالصيفلخديو

نظأرتولايفهركذاموىنعملابهضعبورظناذهيفو«اهمعطقيالفةعطقنماكهنم
.هعجارفهفالخليعامسإخشلايف

- ۳۸۹



هنأ)يوراماذهىلعليلدلاوءسمشلابرغتيحرصعلاةالصدعبو

دنعوءلوزتتحسمشلامايقدنع:تاقوأةئالثيفةالصلانعىبنلَ

عفترتواهعولطلماکتیتحامعولطدنعو«اهبورغلماکتيتحاهبورغ

نأوةضيرفلاوعوطتلاةالصنعتاقوألاةثئالثلاهذهيفىبن(ًاليلق

حبصةالصوهمويرصعكلذنمىنثتسامهضعبنأريغءةالصاهبفىضقت

مالسلاهيلعينلانأةريرهيبأقيرطنميوراممهتجحلعلو«هموي
ءرصعلاكردأدقفسمشلابرغتنألبقةعكررصعلانمكردأنم):لاق

٠(حبصلاكردأدقفسمشلاعلطتنألبقةعكرحبصلانمكردأنمو

رادقمتقولايفقبيملاذإتحرصعلاوأحبصلاكرتنمنأمدنعناكف

.لعأهللاواهعولطيفوسمشلابورغيفاهمتيويلصيهنأهيفامتيام
:مالسلاهيلعلاقهنأيورامفرصعلاةالصدعبوحبصلاةالصدعبامأو

حبصلاةالصدعبةالصالوسمشلابرغتتحرصعلادعبةالصال)

قافتإلاانموقنميوونلاىكحتلقخلاتاقوألاةثالثلاهذهيفيهن:هلوق
هللاهحرفنصملاهركذالرظنهيفوفاقوألاهذهيفةادؤملاةضيرفلازاوجىلع

همويرصعالإنثتسيملنكلةفينحيبأبهذموهفلؤملاهركذامو«ىلاعت
ملعاهللاو

.ةريرهيأثيدحنمهيلعقفتم(١)

۳۹۰



ةالصدعبىضقتنأةضيرفلاميضعبىنثتساو‹'(سمشلاعلطتتح
ماننم):مالسلاهيلعهلوقليلدب«ابيسناذإرصعلاةالصدعبوحبصلا

ًاتقوصخيملو٨(اتقوكلذفاهركذاذإالصيفاهيسنوأةالصنع

زيجتنأمومعلااذهىلعكمزليكلذكو:لئاقلاقنإف«تقونود

عولطنيبقرفلا:هلليقءاهبورغدنعوسمشلاعولطدنعةالصلا

تقونأءرصعلاةالصوحبصلاةالصدعبامنيبواببورغوسمشلا

ةالصدعباموءًالصأهيفزوجتالنيعمتقوامبورغوسمشلاعولط

ءةالصلاوهوريغلابقلعتمهنألنيعمريغتقوحبصلاةالصدعبورصعلا
يبنلامومعنمىنثتساكلذلو«هريغلهنعيبنامدشأهنبعلهنعيجناف

مانيتلاةضورغملاةالصلاحبصلاةالصدعبورصعلاةالصدعبةالصلانع

لعهللاواهبورغدنعوسمشلاعولطدنعاهنشتسيملوابيسنوأابنع

حبصلاةالصدعبورصعلاةالصدعبةالصلانعيبنلامهضعبلمحو

:مالسلاهيلعلاقهنأيوراميأرلااذهدضعيو«ريغاللفاونلانع

٠لعألاوةالصلا

.يردخلاديعسيأثيدحنمهيلعقفتم(١)
.هيلعقفتم

۳۹۱



هللاولفاوتلاهبدارأامنإَف'!(رصعلاورجفلاالإناتعكرةالصلكدعب)

فوسكلاةالصوتيملاةالصلثمببسبلعفتيلاةالصلاامأو,لعأ

ةباحصلاضعبنعيوراماذهدضعيوءالفكلذهبشأاموةلزلزلاو

ایفربقننأوتاقوأةئالثيفىلصننأهللالوسراناهن):لاق

اذهرهاظف'"(امعولطدنعو٠اهبورغدنعوءسمشلامايقدنع«اتاتوم

مهيلعلصيوىتوملاابيفريقيتاقوألاهذهىوسامنألديثيدحلا

يتعكرالإرجفلاعولطدعبلفاونلامدنعىلصتالكلذكو لعأهللاو

الإرحفلاعولطدبةالصال):مالسلاهيلعلاقهنأيورامرجفلا

يورا١برغملاةالصوسمشلابورغنيبايفكلذكو'"'(رجفلايتعكر

برغملاةالصالإةالصنيناذألكنيب):مالسللاهيلعلاقهنأ

.لعأهللاو

رماعبةبقعهمسإنيفلاخلابتنكضمبيفةياحصلاضعبنعيورام:هلوق

.ىلاعتللاهمحرليعاسإخيشلايفهتياوريف

.هيلعقفتم(١)
.رماعنبةيقعنعملسمهاور(۲)

,يردخلاديمسيأثيدحنمهيلعقفتم(۳)
.رماعنبةبقعقيرطنمملمءهارر(4)

۳۹۲



ناذالايفباب

روضحدنعودجاسملايفمالسلاهيلعيللااهبرمأةنسناذألاو

‹نيقابلانعًازجأضعبلااهبماقاذإةيافكلاىلعةتسوهو«تاعاجلا

ةراغلابرمأمالسلاهيلعهنأ)يورابجتحاوضرفناذألا:مهضعبلاقو

ناذألايفباب

تاقوأيفةصوصخمظافلأبةضورفملاةالصلاتقولوخدبمالعإعرشلايفو

.ةصوصخم

ىلعةنسةماقإلاوناذألاو:للاهحرقاحصاوبألاق«ةنسناذألاو:هلوق

..خلاناتبجاواموةعمجلامويوهوةدحاوةلصحخيفالإةيافكلا

هلويفكلامبهذو«يمفاشلابهذماذهوةيافكلاىلعةنسوهو:هلوق

.اهريغتملطةعامجلكلةدكؤمةنسهنأ

.رفسلايفءاقفرلاوبكرلاودومملالهأكيأتاعامجلا:هلوق

انياحصأنعليعاسإخشلاهلقنانفلاحاذهةيافكلاىلعةنسوهو:هلوق

ركذاموهسفنةصاخيفدحألكلةنسوةيافكلاىلعضرفهنأنمللامهمحر
.قاحسإيبأيفوناويدلايفالقاومللاهجرفنصللا

—P۳



مالسلاهيلعلاقهنأيورابو٠'٠(ناذألاهيفعمسيمليحلكيلع
:لاقوأ'"(اكلصفأاكمؤىلوايقأوانذأفةالصلاترضحاذإ):نيلجرل

رمالايفلصألانألمالسلاهيلعكلذبهرمألًاضرفناكف(اكس)

نيرخالاةجحنمو«هريغىلعلملدلالديتحبوجولاىلعلمحينأ

يفمالسلاهيلعهرمأدعبهنمنسأوهنمبلجرلايلصينأزاجالهنأ

فيكقالإوبدنناذألابهرمأنأانماعنسألامؤيناذألاثيدح

ديۇيو.لعهللاوبدنلاىلعهضعبوبوجولاىلعثيدحلاضعبلمحي
ةررفسلايفناذألابالالبرمأمالسلاهيلعهنأ)يوراميأرلااذهًاصيأ

الوناذأءاسنلاىلعسيلهنأةمألادنعو۽ملعأهللاو"'(ةرمهكرتو

مالسلاهيلعهنأ)يورامافءاسنلاامأءهتالصبدرفنملاىلعالو«ةماقإ

ىلعضرفهنأعضولاباتكولبعامسإخشلايف.خلادرفنملاىلعالو:هلوق

ءارحصوأدلبيفناکءاوسهرهاظوهسفنةصاخيفدحاولكلةنسوةيافكلا

هرهاظو«توصلامفرىلعًاداهشتسافنصللاهقوسدسيالاثيدحلاهللديو

ىلعامأو«دجسميفنكيملام«هفلبيملوأهربغناذأدرفملاغلبءاوسًاضيأ
«مالعإلاوهوهمدوصقملاىنعملاءافتنالهقحيفنسيالفهللاهجرفنصلملامالك

.لماتىلفيتآلاثيدحلاهيلعامكلوألارهاظلاو

.سنأنعيراخبلاءاور(١)

.يراغبلاهاو
.يردخلاديسيبأنعكرتلابرمألايورو٠دومسمنبانعناذألابرمألايور(۳)

س۳۹



'(نهتاوصأعمستالثلنهتالصيفرمأنهانعاذإقيفصتلاءاسنلللعج

رمۇتاہنأ:رثأيفو«ةماقإالونهيلعناذأال:اولاقكلنلو

الفدرفنملاامأو.ملعأهللاوهلالوسرادمنأدبشهلوقىلإةماقإلا

عاتجالاىلإءاعدلاومالعإلاناذألايفءاماعلادنعموبفملانألهيلعناذأ

.ملعأهللاودرفنملاىلعناذأالناككلذلوةالصلل

.دمسنبلسقیرطنمدوادوأويئاسنلاوملسمويراخبلاهجرخأ(١)

—- 4o



ةطورشوناذالاةفصيفباب

هباحصأووعينلانأ)يورامهيفلصألافناذألاةفصامأ

نبهللادبعىأرف«سوقانلابميضعبراشأتح«ةالصللمالعإلامهمه

دجسملارادجىلعنارضخأنايوثهيلعالجرمانلايفيراصنألاديز

:لاقدواديباةياوريفثيدحلاظفل.خلايورامهبفلصألاف:هلوق

لمعيسوقانلابلسوهيلعهللاىلصهلالوسررمأاب)دیزنبهللادبعينمي
هدييفًاسوقاتلمحيلجرمئاتانأويففاطةالصلاعيمجلسانلاهب

‹ةالصلاىلإهبوعدنتلقف؟هبعنصتام:لاقفسوقانلاعببتأهللادبعايتلقف
هللاربكأهللالوقتلاق!يلب:تلق؟كلذنمريخوهامىلعكلدأالوألاق

تمقأاذإلوقتو:لاقمثديعبريغينعرخأتسامث)(ناذألارخآىلإربكأ
لَمينلاتيتأتحبصأالفةماقإلاظافلارخآىلإربكأللاريكاللاةالصلا

هيلعقلافلاليعممق<للاءاشنإتحايؤراهنإ:لاقف«تيأرامهتربخأف
كلذبممسناذألانذأالف:لاق«اتوصكنمىندأهنأفهبنذؤيفتيأرام

تيأردقلقلابكشعبيدلاو:لوقبهءادررجبوهوجرخفهتدبيفوهورع

.هعجارهنمبرقيامعضولايفو(لدملالعهللالوسرلاقف«ىآراملثم

نمىلوالاةنسلايفناذألاهايؤرانموقبتكيف.خلاهللادبعىأرف:هلوق
هعمسوأىءارسإلاةليلناذألاىآر)دنعيبنلانأمهنمرازبلايفوةرجما
.(ةدهاشم

۳۹

 



دہشاءنیترمهللاالإهلِإالنادہشأ«نیترمربك|هللاربك|هللا:لاقف

حالفلالعيحنيترمةالصلاىلعيح«نيترمهللالوسرًادممنا

ةبنهدعقف‹نيترمهللاالإهلإالنيترمربك|هللاربك|هللا«نيترم

:هللاقف«مالسلاهيلعينلاهبربخأف«نيترمةالصلاتماقدقدازفماقف

ةماقإلاوناذألاناهللاانئاماعدنعف"٠(الالبهماعف«الالبهماع

مالسلاهيلعيتلانايردخلاديعسيباقيرطنميوراملىنثمىنثم
ىنثمىنثمناذألاونذؤملالوقياملثماولوقفءادنلاتعمساذإ:لاق

لجرًانذؤمنوكينايغبنيامنإو«ملعاهللاو'"(ىنثمىنثمةماقإلاو

ىلعداہتجابامإويحوبامإرفعهعرشو.خلاالالبهملعهللاقف:هلوق
البهيفكشالاماذهو«مانملادرجالمعوهسيلو«كلذىربنمبهذم

:لاق«مالسإلايفنذأنملوأولعهللالوسرنذؤمحابرنبلالبو<فالخ
نيحرمعلةرمريغلسوهيلعلاىلصالوسردعيدحألنذؤيلو:كلام

هناربلادبعناوةبيشييانيایورواديدشءاكبسانلایکبف<ماشلالخد
ركذوةمامحهمأو«مهنعللايضررمعلنذؤيملوتامنأىلإركبيبألنذأ

هنإفلاليداوسبالإةنجلايفنيعلارولانسحلمكيملهنأىلحنلايفمزحنبا

ريخ):لاقلسيبنلانأمکاجلایورونهدودخيفتاماشهداوسقرفب

.دوادويأويذمرتلاهاور(۲)

۳۹

 

 



مايصلايفوةالصلاتاقوايفءانمامهنألءانمشةمألاوءانمانونذؤملا)

عمسيلوهناذاتقويفنذؤملادبتجيلو.ملعاهللاوراطفالادنع

ين:لجولاقمالسلاهيلعينلانايورامهتوصهغلبنمعيجةمايقلا

نيماسملانمليتقلوأوهورمعىلوموهو"(عجممونايقلولالبةثالثنادوسلا
.(يريمد).ھاردبموب

فراعهيقفوتاقوألإبفراعريغعرودجونإف.خلاظفاحعرو:هلوق

يفاذكتاقوالابملاملالاسیوفراعريغناکولوعرولادلقبعروريغنكل

.خاشألاناويد

مهووهونيفلالاضعبًاضيأهاوراذكمهخلايبنلانأيورام:هلوق

لاقهنایردخلاديعسيبأنعديزنبرباجنعةدسعوبأدنسملايفامباوصلاو
عفراونذأفكتيدابوكمنغيفتنكاذإفةيدابلاومنفلابحتكاراينإ):لجرل
(ةمابقلامويهلديشالإءيشالوناجالوسنإنذؤلاتوصعمسيالهنإفكتوص

بتكنميراخبلايفهلثمو٤لسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمتعمماذکمه

يفو«ةعصعصيبأنينمحرلادبعنبهلادبعيلجرلاةيمستهبفو«انموق

.هررحدرفنمللناذألابابحتساىلعةلالدثيدحلا

.هريرهيبأنعيذمرتلاودوادوبأودجأهار(١)

مکالاهاور(۲)

۳۹۸



ةالصلابتنذأوكتيدابوكمنغيفتنكاذإفةيدابلاوٍنْغلابحتكارا

الإءيشالوناجالوسنإنذؤملاتوصعمسيالهنإفكتوصعفراف

لىلدلاو‹ءتقولاناذألاطورشنمو.لعهللاوةمامقلامويهلدبش

'(امقأوانذأفةالصلاترضحاذإ):نيلجرلمالسلاهيلعلاقهنأيورام

زوحيالهأسانلاعمو«ةالصلاتقوروضحدنعمرم

لبقناذألازاوجبلاقمبضعبنإفحبصلاةالصلالإتقةولبقناذألا

كاتظقويليلبنذؤيالالبنإ):مالسلاهيلعلاقهنأيوراحبصلا

ةشئاعتلاقمأنبانذؤيتحاوبرشاواولكفکبئاغعجربو

(اذهدعصبواذهردحتيامرادقمالإنيبنكيل):امنعهللايضر

مدعو«ةيروكذلاو«لقعلاو«مالسإلاناذألاةحصلطرتش:ةدئاف

ناکمىلعهنوکولوقيفهلمعلاحيفبرشولكأمدعوهناذألاحيفملكتلا
دارضفإوسيكتتمدعو«ههجووحتيالإةلبقلالابقتساو«هنكمأنإعفترم

هلكعاقيإو«نيلوقلادحأىلعمابيقو«ةيبرعلابهنوكو«طلغنإءانبوثسلثتو
اذكلوألاءادنلاعمسيالنأثبحالإةجاحلهناكمنملاقتنامدعو«تقولايف

‹هپتوصلابعفرو‹ليعامسإخيشلاعجارقناويدلانمذو

ةعصعصيأنبنمحرلادبعنبهللادبعنعهجامنباويئاسنلاريراخبلاودمحأهاور(١)

.يردخلاديعسيبأقيرطنم
.هرکذمدقت(۲)
.رمعناوةشئاعقيرطنمهيلعقفتم(۳)

م۹۹



ناذألازاوجىلعليلد(ليلبنذؤيالالبنإ)مالسلاهيلعهلوقناكف
يفالإناذآلازوحيال:نورخآلاقو.لعأهللاومدنعحبصلالبق

مالسلاهيلعهنأيورالءحبصلادعبداعأحبصلالبقنذأنإوءتقولا

ناكو''(نفاقالالبرمأفرجفلاعلطتحتكسفناذألانعلئس)

مأنباناذأنأملعأهللاويدنعوءديعينأهرمأف«ليلبنفألال

۽ملعأهللاوزجريغحبصلالبقلالبناذأنألديحبصلادعبموتكم
اشنذۇبنأةصاخحبصلاةالصيفسانلاضعبطرتشاثيدحلااذحلو

هللالوسردبعيفانذؤي:اولاقمهنأكلذو«حبصلادعبوحبصلالبق

ناذأالفةالصلاتقوجرخناو«موتکممأنباولالبناتذؤمع

ةالصنعماننميف:نورخآلاقوءتقوللناذألانأانركذامةماقإالو

لديومقيواشنذؤياذهيلعف«اهتقوكلذفاهركذاذإابلصيلفابيسنوأ
رمأسمشلاتعلطتحماننيحمالسلاهيلعهنأ)يوراماذهىلعًاضيأ

ناذأالهنأسانلاعجأال:نورخآلاقو۷(ىلصفماقافنذؤينأالالب
نمًاضيأءاتركذايفوءتقولادعبناذأالهنأليلدهيفناكتقولالبق

هنألملد"۷(ايقأوانذأفةالصلاترضحاذإ):نيلجرلمالسلاهيلعهلوق

.رمعنياثیدحنمدوادوباهجرخأ
.يذمرتلاودوادوباهاور(۲)
.هرکذمدقت(۳)



تقولالوألناذألانالبلدًاضيااذهيفوءتقولايفالإناذأال

الءالفمهريغامأوءرذعلابحاصلوازجاعللوهامنإتقولارخآنأل

وضعهرخآو«هللاناوضرتقولالوأ):مالسلاهيلعلاقهنايور

دنعنونذؤيالاوناكلذلوءبذلايلعالإنوكيالوضلاو"٠(هللا

نانذؤعلليغبنيامنإو«ملعاهللاوتقولانيبتيملاذإغلايفانباحصا

نذأنإو«ةالصلاكرهاطمضومىلع«رهاطبوثو«رهاطندببنذؤي

عضومىلعوأةسوجنمبايثبوأثدحموأءىضوتمريغوأبنجوهو

وأديدحلاوأبهذلارشابوأريرحلابايثوأةلبزمىلعوأسوجتنم

رظنلاوالفلعفنإف«هلكاذهلعفيالهنافدولجلاسبلوأساحتلا

هللركذهنألةالصلاهشنأنسددرتبناذألانألعهللاويدنع

‹ءزجهنأكفةالصلاعضاومومايقلاوتقولاهيفطورشملجوزع

هللاركذوتافرعبءاعدلاكلجوزعهلتاميزنتلارئاسهبشينأنيبو

نمفءعضوملاوتقولاميفطورشمنيذلامارحلارعشملادنعىلاعت

هتحصيفطرتشياهريغبهېبشنمو«ةراهطلاهيفبجوأةالصلابهببش

فأتسهنافبرشوألكأوأهناذأيفملكتنإامأو.ملعأهللاوةرابطل

ءيقوأطئاغوألوببهناذأيفثدحأنإكلذكومہضعبلوقلع

.هرکذمدقت(١)

‹حاضيإلا-۲مد—ع0



لوقىلعوملعأهللاوهانركذاميلعهناذأيفهملعسأبالففاعووأ

ناذألاله:ملعألاويدنعببسو«فأتسيالنيرخآلا

نألفنأتسيهنأيدنعبجويرظنلانأريغ؟المأةالصلاىلعسيقم

هللاوًابلاوتمالإطقانيلإلقنيممالسلاهيلعيلانامزيفناذألالعف

نموألفسأنمهذخأفهبسكنوأثلثوأناذألادرفأنإو.ملعأ

لعفيلهنألاذهلكيففنأتسيهنإفةيمجعلابوأةيربربلابنذأوأ«هطسو

ىنشمىنثمًاىلاوتمًابترمانىلإلقتامكلذوءرمأاكوانىلإلقناك

لعفهنألفنأتسيهنإفةلبقللربدتسموأعجطضموهونذأنإو«ةيبرعلاب

اوناكاذشحلو«ةالصلاىلعًاضيأًاسابقو«انيلإةلوقنملاريغلاةبجلاىلع

ناذألانمغرفاذإةلبقلاريدتسيالثلدجسمامادقناذألانوهركي

ءنالوقهيقفدعاقوهوذأنإوملعأهللاوةماقإلالإدصاقوهو
وهونأنإو«ًادعاقةلفانلاةالصيفبسحىلعيدنعكلذو

مادامهنعءیزحيهوجولاءالؤهيفهناذأنإفعاسوأشاموأبكار

هلعهنأ)يورالةفصلاهذهىلعزوجتةلفانلاةالصنأ«ةلبقللًالبقتسم

هللاوهلثميشملاناكو"٠(ةلفانلاهتلحارىلعرفسلايفيلصي

.ةسفاشلادنعاذكوهيفطرشبيترتلا.خلاسكنوأ:هلوق

.هيلعقفتم(١)

-ع0۲



طلغثیحنمفأتسیوعجريهنإفنيفرحوأافرحهناذأيفطلغونأ

ةجنتنمةالصلايفبيصبامهناذأيفبيصيكلذكو«ةالصلاىلعًاسايف

لجأنمعضومىل]عضومنملاقتناوأ«هريغلوأهلناكلاموأسفن

ءةالصلاىلعًاسايقهوجولاءالؤهيفهناذأىلعىنبيو«حيروأرطموأودع

يذلاعضوملايفناكنمهيفعمسيالعضومىلإعضومنملقتنانإالإ

رادقمناذألاىلإنايتإلابحيامرادقمنأليدنعكلذو«هتملقتنا

رادقموهف٠"(بجيلفءادنلاعمسنم):هللالوسرلوقلعمسلا

كلذكو«مأزجأموقللفطلاذأنإو.ملعأهللاوناذألاهيفيزجيام

ممناذأءىزجيالةأرملاوكرشملاونونجمااأو«هناذأيزحيدبعلا

طرتشاممضعبنأهللاهحرلعامسإخيشلاركذ.خلالفطلانذأنإو:هلوق

انباحصألوصأبقيلألاوهو:كلذدعبلاقمث«غولملااهتلمجنماطورشناذألل

ليعامساخيشلاهركذاموهللاهحرفنصملاقفاوبامناويدلايفنکلهللامممحر

غولبلاطرتشيملفيمفاشلاامأو«كلامبهذمروهشموهغلابلايفللاهمحر

.طقفزيسمتلالب

دايعلاودقرامثلسموهوناذألاضعينذأولامرظنأ.خلاكراو:هلوق

؟فئاتسيوأينبيله«لصفلالصحومالسإلاىلإداعمثناذألاءانثأيفلا

نإنونحملاوكراامأو:هترابعصنو«ينبيهنأهنمذخؤيناويدلامالكو

لهرظناو«لمأتيلف«ناينيينونجلاىلعوأكرشلاىلعناذألاضعباأ

.هيلعقفتم(١)
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هنمحصيةالصلاهنمحصتنملكنأنيلوألانيبومهنيبقرفلاوءةعاجلل

ضغفخبةرومأماهنألجأنماهناذأءىزجيالهنافةأرملاالإ‹ناذألا

نإو:هلليق‹ةالصلاهنمحصتالًاذإلفطلاف:لئاقلاقنإفءتوصلا

ىلإىرتالأ«ةلفانلاةالصهنمحصتهنإفةالصلابرومأمريغلفطلاناك

اذهأهلالوسراب:تلاقفيصدضعبتكسمأدقةأرمانأ)يورام

نذؤيالوءمالسلاهيلعجحلاهلتبثأفرجأكلومعن:لاق¢جح

بجونيذلادلبلالهأنألدليلالهأنذإبالإهدلبريغدجسميفلجرلا

يفو«ةيعفاشلاضعبويكلاملاهللاءاطعنباهبلإبهذاكنذأاذإهمالسإبكح
.(عجاريلف)ديحوتلاىلعربحيهنكلوهمالسإبكحيالهنأهنمذخؤيتالاؤدلا
سيلناويدلامالكنمذخأامو:تلقديحوتلاىلعكرشملاربحييتلالئاسملانم
افالخ‹«تملولولممالةطبحماندنعةدرلاذإبهذملادعاوقىلعحبحصب

هلوفرهاظبكلذىلعالدتسمةدرلاىلعتوماطامحإلايفطرتشاثىحيمفاشلل

تطىحكثلوأفرفاكوهوهنيدنعددترنمولهىلاعت

بيجأوېنودلاخايفرانلاباحصأكئلوأوةرخآلاوايندلايف

دوللاوطاحإلانيئدشرفكأىلعتوملاوةدرلاىلعبترىلاعتوهناحسهنأب

ةيآلايفلبلدالف«اهملعتوملاىلعيناثلاوةدرلاىلعبترملوألاف«رانلايف
يفحيرصتلاتيأرمث«عجاربلفيعفاشلالوقىلعحصيجيجرتلانمهركذاممعن
.عجاربلفلاهمحرقاحسإيبأيفكلذدعبةلأسملا

.سابعنباقيرطنميناسنلاودوادوبأولسمودمجأهاور)۱(

.۲۱۷:ةرقبلا(۲)
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هيزجيو«هيلعبحيلنعناذألالضفبىلوأناذألاىلإنايتإلامبيلع

يفًاعمثالثوأنالجرنذؤيالوءدلبلالهأنمهناذأزوينملكنفإ
ةقرفلاىلإلوؤياملجأنمدحاودعبدحاوكلذكو«دحاودجسم

اذإ):لاقهنأوعلهالوسرنعيورامىلإىرتالأءفالتخالاو

لجألكلذو''(مامإلاعمةعاملاةالصالإةالصالفةالصلاتميقأ
.لعهللاوفالتخالا

دبعلاولفطلاناذأيفكيالفناذألاىلإنايتإلايأ«هيلعبحيلنم:هلوق

.ملعألاواممناذأةحصعم
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بوثتلايفباب
نماهريغامأوءحبصلاةالصلناذألادعبنوكياإبوثتلاو

:لاقالالبنأيوراملىلدلاو«بوثتامناذأدعبنوكبالفتاولصلا

'(ءاشعلايفكلذنعيناهنورجفلايفبوشنأنأمالسلاهيلعينلاينرمأ)
ميلفرجفلارمحيتحةببنهدعقيلفحبصلاةالصلنذؤملانذأاذإوهو

ىلعيحةالصلاىلعيح:هبوثتيفلوقيامنإو«بوثيوةلبقلالبقتسيو
.حالفلا

ةرابطلانمهطورشعيمجوناذألاكحكبوثتلاكحنأملعإ

هللاوبوثتلاضقنيناذألاضقنياملكناةلغلابو«ةلبقلالابقتساو

عنامهعنموأرذعهلناكنإفلالبثيدحلنأنمالإبوثتيالو.عا

.ملعاهللاوةالصلايقينكلوبوثتيالهريغنف

.يذمرتلاوهجامنباودمحأهاور(١)
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ةنسيهو«اميفبغرمةنسيهو«ناذألالثمىنثمىنثمةماقإلاو

ةماقالايفباب

ةماقإلاةحصللافنصلملاعمناريدلانمةذوخأملاطورشلالصاح

ةالصلانيبواهنيبلصفلامدعولقعلاومالسإلاوةّيروكذلاوغولىلايفالكعاقىإ

لوأاهالصالصدصقمدعوءنيلوقلادحأىلعةالصلاكلتهسفمتتامرادق

تحصاعم(هدصقنإف«ةماقإبةالصلكدارفإو«اهالصدقوهاذإف«الصب

نمنإوندبةراهطو«نيلوقلادحأىلعهيفىلصيرهاطبوثباهنوكو«ىلوألا
عضومو«نيلوقلادحأىلعىنبةالصلايفهبينبيابثدحولف«رغصأثدح

ااموصاصروساحوديدحةساممدعو«هيفىلصمريغنإورهاط

ىلعيح)هلوقدنعنيعتوامفمايقو«هتالصنمغرفيالنمماهنوكو«هدسجل
ا۔متوصمفرو«برشوألكأمدعو«ةجاحلالإملكتلامدعوء(ةالصلا

مدعو«ىلوألاةماقإلاعمستالثمحىلإهناكمنملاقتنامدعو«ناذألاك

ىةلبقلاريدتسيملامهداسففاخبامىلإبهذنإءانبوثىلثتوديرفتوسيكنت
عجربلوكلذهيفحلصييذلاناكملايفناكنإهيفعمستالناكمىلابهذيوأ

ناكنملعمسيوأهيفىلصيعضوميفيشملالاحيفاهماقتإو«لوألاهناكمىلإ
روتسمهنوکو«هعمحصتالامبةالصضقنمدعو«ايفكشمدعو«هيف

.ةروملا

ىلوأناكلعبرموفريبكتلاالإىنثملاقول<ىنثمىنثم:هلوق
اضيأساتلانملعاو«ًاضيأريبكتلاريغعيبرتهترابعلومشل
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ةصاخيفلكلو«ناذألاكنيقابلانعًارجأضعبلااهبماقاذإةيافكلاىلع

؛هضيرفيه:مهضعبلاقو«مدعناذألانمدكآيهو«يقينأهسفن

٤كلذمدقتدقو«هنبعبناذألايفميفالتخاببسوهمبفالتخابيسو

هيلعبجوأةضيرفةماقالالعجنمف«مقيملوىلصنميفكلذنيبتيو

ةضورفملاةالصلليهو‹ةداعالاهمزليملةضبرفملعبلنمو«ةداعألا

الفتقولاجرخاذإف«ناذألاكةالضلاتقويفالإنوكتالو«ناذألاك

ابنعماتوأةالصلايننمنأنعيورامالإ«ةماقإالوناذأ

رخآلاولوألاعبرمهنا:انباحصألاقف«ةماقإلاوناذألايفاوفلتخا

لوقيهنإفرخآلاريبكتلايفالإ«ةفينحوبأكلذىلعمهقفاوو<هيقابىنثمو

هدنعنسيو<هيقابةنثتولوألاريىكتلاعيبرتىلإيعفاشلابهدو«
هظافلأنوكتهيلمف«توصلاعفربنيتداهشلاىلإةدوعلاوهو«عسجرتلا

ةلمجلاالإتاملكلاىمهنأىلإكلامبهذو<ةملكةرشععستعيجرتلاب
ةرثععبسهتالكنوكتهملعف«يمفاشلاكميجرتلابلوقيو«ةدرفمفةرخآلا

°نيترمةالصلاتماقدقةدايزبناذأآلاكاندنعهتاملكفةماقإلاامأو<ةملك
تاملكةرشعكلامدنعو«ةسمخلاوقأنمةملكةرشعىدحإيمفاشلادنعو

‹ةماقإلاظفلراركتيفهفلاخيو«‹يعفاشلاكرخآلاولوألاريبكتلاينثيهنأل
.اهلكامينثيفةملكةرشععبسانأىلإةفيثحوبأبهذو

ىهدنعءاضقللنستامنإفكلامافالخ...خلا.تقولاجرحخاذإلف:هلوق
ةماقإلاامأو«ديدجلايفانقفاوومدقلايفيمفاشلاانفلاخوناذألايفانقفاوو

ةنئافلالوأاذكومقيوةتئافللنذؤي:لاقفةفينحوبأامأو«هدنعاهنمديالف

.يقابلهيفريخو
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ءهموننمهباوااهرکذنیحایلصیواهقيهناابتوجرخیتح

واةالصنعماننم):مالسلاهيلعلاقهنايورامباوقلعتو
دنعةماقالاهيلعاوبجوأكلذلو'''(اهتقوكلذفاهركذاذإاميلصملف

نإهناءالؤهدنعو(ابتقوكلذف):هلوقلمونلانمةظقيلاوأركذلا

دعبهتالصداسفبلعمثءیضوتمريغوأسجنبوثبتقولايفىلص
هتالصداسفبملعنإوءتقوللةماقإلانألةماقإهيلعسيلناتقولا

ءةتبلالصيملنكهنألعيحلادنعةماقإلاهيلعفتقولايفءانركذام

تقولايفالإةماقإالوناذأال:اولاقونورخآلاكستىنعملااذهبو

دعبهتالصتضقتنامشزوجياکهتالصلخدوماقأنإامأو.ملعألاو

اهرضيالةحبحصةماقإلانألةماقالاديعيالوهتالصدعيهنإفكلذ

ةريبكتلبقةماقالادعبملكتنمنأعيجلاعاجالةالصلايفثدحام

ندببرهاطعضومىلعالإيقيالو«هتماقإكلذرضيالهنأمارحإلا

ةثالثةعفاشلادنعناذألايفو«تقوللىحاندنعةماقإلاوناذألا:ةدئاف

.ةعامجللليقو«ةضيرفللليقو«تقوللقحلبق:لاقوأ

لوقوهو«ةماقإلايفمزجلابحتسيوهجرليعامسإخشلالاق:ةدئاف

.لالايبارعألانبا

.هرکذمدقت(۱)
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وألوبثدحأنإامأو«فاعروأءيقبثدحأنإلثم«ةالصلا

هللاوءاسشألاهذهةالصلايفىنبيال5ىنبیالهنافهتماقإيفنحتوأظئاغ

لاومألاوسفنألاةيجنتنمةالصلايفبيصيامابفبيصيو.لعأ

ءةماقالاضقنيناذألاضقنيامعيجنإةلحلابو«كلذهبشأاموطلغلاو

رسأوأهتماقإيفماکتوأبرشوألكأوأةلبقللًاربدتسمماقأنإلثم

يح:غلبنيحمقيموءابمأتحًادعاقماقأوأًاعجطضمماقأوأةماقالاب
نمعمسيملناكنإهنإفرخآعضوميفامماقأنإو.ملعأهللاوةالصلاىلع

دقو‹ناذألاكهتماقإدعيهنافهنملقتنايذلاناكملايفناكنمهناكم

هنافءاملاوأنداعملالثمهيلعىلصيالعضوميفماقأنإو«كلذمدقت

.لعأهللاوهماقإلاعضوميفنأابطرشنمسيلاهنألاهديعيال

هنِإفيموتلابوأًادعاقيلصييذلاامأوءةماقإرذعبعجطضانمىلعسيلو

ذخأنإو:ناويدلاصنو..خلا.ةالصلايفببصيامايفبيصيو:هلوق

عضوملاكلذنمراسنإالإهتمافإىلعينبيوهداسففاخيامىأرمثهتماقإيف

ذئنبحعجربمنإهنإفكلذهيفحلصييذلاعضوملايفناكنلعمسيمناكمىلإ
.لعأللاو.هتماقإداعألوألاهناكمىلإ

يفغلباذإنيميلاةيحانىلإهجوكرحسلفةالصلالجرلاماقأاذِإ:ةدئاف

ةيحاتىلإهجوحالفلاىلعيحغلباذإكلذكو«ةالصلاىلعيحةماقإ

.للاهحرقاحسإييألافالخ«(ناويد)ىهتنالامكلا
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ىلإاوعجراذإسانلانأعجطضملانيبوامهنيبيدنعقرفلاو«مقي
ءىزعتاللفطلاةماقإوءةعاجلاباولصينأمحلزوجيالعاجطضالا
نونجملاةماقإكلذكو,ناذألانمدكاةماقالامهدنعنألكلذو

نوديربسانىتأمثهسفنلةالصلالجرلاماقأاذإو«ءىزحتالكرشملاو

نمءىزجتةعاجلاةماقإتناكاكمهيزجتهتماقإنإفةالصلاكلتاولصينأ

ءاعدلاةماقالاىنعمنأل«عاجإلابةالصلالبقوأةالصلايفمهيلعلخد

طرشنمسيلهنأل«مبعملصيملولوهتماقإمزجتو«ةالصلاىلإ
نأديريلجرىلإلجرءاجنِكلذكو«مبعملصينأةماقإلاةحص
يلصبوكلذيفهقدصيهنإفكلبقةالصلاتميقأدق:هللاقفهعميصب

اطرضحبملولوةعاجلاةماقإهيزجتاك«اهرضحيمولوهتماقإهيزجتو
موقلادعقوأكلذدعبدعقمثةعاجللوأهسفنلةالصلالجرلاماقأاذإو

مهضعبلاقو«ةماقإلانوديعيمهنإفءكلتمهتالصهيفنولصيامرادقم

نوكتنأةماقإلاطرشنملهيدنعمبفالتخاببسو«اهنوديعيال
دقفًاثيشاهبونيملوةالصلالجرلاماقأاذإو؟المُأةالصلابةنورقم

كلذكوءةماقالاديعيهنإفاهالصدقةالصهتماقإبىنعنإو«هتزجأ

دعيهافدعباهالصدقوهاذإفاملصيمهنأىلعىلوألاةالصلماقأنإ

كلذيفةالصلاكلتديعبناهلزوجيالهنأليدنعاذهوءرصعلاةماقإ

.لعاهللاو«تقولا
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ةالصلايفبايثلايفباب

يزعجياملقأو«ةالصلاةحصطورشنمطرشةالصلايفسابللاو
يزجيهناليلدلاوهردصوهرېظويلصملاةروعرتاسرهاطبوثكلذنم

هيلعيتلالئس):لاقةريرهيأقيرطنميورامدحاولابوثلا
''(نيبوثدجکلکوا:وعلاقف«دحاوبوثيفةالصلانعمالسلا

دحأوبوثيفيلصيمالسلاهيلعينلاناک):لاقرباجنعًاضيايورامو

امو«ملعاهللاوانغلبايف'"(هيقتاعىلعهيفرطًاعضاوةماسمأتيبيف

ةالصأافبايثلافباب

هلحمةنطرشلانمهركذامو..خلا.بوثكلذنميزجياملقأو:هلوق
دنعو«للاءاشنإيتأيامكًانايرعيلصينأهلعبجوزجعنإف«ةردقلادنع
.ةردقلاوركذلادنعطرشكلام

بجاولا:لىقو«نيلوقلادحأىلعاذه..خلا.يلصملاةروعرتاس:هلوق
.دعاوقلايفهاكح«طقفةروعلارتس

.يذمرتلاالإةعامجلاهاور(١)

.ةملسيأنبرمعقيرطنمةعاجلاهاور(۲)
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'(هريغدحيلنإالإدحاولابوثلايزجي):مالسلاهيلعلاقهنأيور
ليلدنمىلوأوهومدقتملاةريرهيبأثيدحلصأيدنعلوألالوقلاو

يضرسابعنباقيرطنميورامةروعلارتسىلعليلدلاوباطخلا

لاقوأ هبخأةروعىلإرظننمنوعلم):لاقلَينلانأامنعهللا
ةرسلانمةروعلاو'(سانللهتروعىدبأنمنوعلم-هبخأجرف)

نعيورافةالصلايفردصلاورظلارتسىلعليلدلاامأو«ةبكرلاىلإ

هرافسأضعبيفمالسلاهيلعينلاتبحص):لاقهللادبعنبرباج
قناعلصتملواہيفرطنيفلاخأنأتدتجافةريغصةدربلعتناكو

هددشافًاقیضناکنإو«هیفرطنیبفلاخفًاعساوناكاذإ):eلاقف

بوثلابمكدحألصيال):لاقبعكنبيأنعيورامو'"(كيوقحيلع

عقوتياموهربغورعشلايفللخةبكرلاىلإةرسلانمةروعلاو:هلوف

انتویبنإ:ىلاعتهلوقهنمو<ةروعاذراصناكملاروعو«ررضهنم

بحونألةروعناتءوسلاتىمسكلدلو«ابفداسلاعقوتيةىلاخيأ

اهمالکعامسوامتیؤرنمعقوتيامنألةروعةأرملاو«امهفوشكمةمرحيفاللخ

.هرتسبحيامعرشلايفوضرعلاونيدلايفللخ

۰دوادوأوداهاور(١)

.هحامناويئاسذلاهاور(۲)

.دمحألظفللاوهملعقفتم(۳)
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نميورامبايثلاةرابطىلعليلدلاوهنمهيفتكىلعسيلعساولا

يذللا)هللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرسابعنباقيرط

هيلععقوبوثبىلصيالسجنسافنلامدوةضيحلامدوينملاويدولاو

مدلسغبرمأاَهنأ)يورامو"۷(هرثألوزيولسيیتحاہنمءيش

ىلعلملد'"'«ربطفكبايثو»:ىلاعتوكرابتهلوقو"'(بوثلانمةضيحلا

متنيزاوذخمدآيتباب»:لجوزعهلوقكلذكو«بايثلاةرابطضرف

.قىفوتلاەللابو‹عاهللاوةردقتسمنوكتالةئيزلاو"دجسملكدنع

ديدشتمماهرسكاهيناثو<لاذلاناكسإتافلثالثهيفيذملا:هلوق

.ءاملافيفختمماهرسكاهثلاثو<ءابلا

¢ءاملاديدشتبلمقو«ءاملافيفختوةلممملالادلاناكسإبيدولاو:هلو

.(يريمد)یہتنإناذاشامهو«ةمجعملابليقو

دافأدقو«ةالصلايفةرتسلايه:سابعنمالاقاوذخ»:هلوق

.ىفبجاووهذإامفةيطرشةالصلابدسقتلا

.درادوباهارر(۱)

.هرکذمدقت(۲)
.هرکذمدقت(۳)
.۳:رثدما(٤)

.۳۱:فارعألا(٠)

۽14



:ةالصلايفزوجتيتلابايثلاعاونأيفةلأسم

ناتكوأنطقوأفوصنمةلومعملابابثلاعيمجبةالصلازوجتو

اهراعشأواهرابوأوابفاوصأنمو»:لجوزعهلوقلرعشوأروو

هيلعلاقهنآسابعنباقيرطنميورامو'«نيحىلإًاعاتمون
ماتوماونفكوكءابحأاهوسبلأءضيبلابايثلاذهبكيلع):مالسلا

بدنلالعليلد(مكبایثريخنم)هلوقف'"(مکبایثريخنمانف
انيلعجرخ):لاقتماصلانبةدابعنعيورامًاضيأليلدلاو«

سلواہبیلصفنيكلاةقيضةيماشفوصنمةبجهيلعوعهللالوسر

ضرألاتابننملومعملاعيمجبةالصلازوجتكلذكو"'(اهريغهيلع

قرقلاوفخلالثمهلكلجرلاسابلوهيلعةالصلازوجتاك«هرتساذإ

قافتإليلدلاو«نالوقيقفنيلعنلاالإءهبةالصلابسأبالفهريغو

ىلعنحنف«ةالصلايفكلذنمعنيامانغلبيمو«هسابلةحابإلععيمجلا
نوعلخياوناكنيماسملانأريغ«امفالحخىلعليلدلاحصيىتحةحابإلا

يدنعكلذوءةالصلادنعودجاسملالوخددنعملاعنوممفافخأ

0۸:لحنلا
.سابعنباقیرطنميقميبلاوااونابحنباهجرخأ(۲)

۰يناربطلاهاور)۳(

— ¢0



ةمرحلًاميظعتو«هباوفرعيلوىذألانمءيشاهاتنوكينأطايتحا

.ملعأهللاو"«ىوطسدقملاداولابكنإكيلعنعلاق»

:ةلأسم

لَهنأيوراميربإلاوريرحلابلجرلاةالصلازوجتالو
لاجرىلعنامرحمناذه:لاقفبهذنمةعطقوريرحنمةعطقذخأ)

يفامهسبلنم):مالسلاهيلعلاقهنأيورالو'"(اهءاسنلناللحمويتم

سأبالفهفوصورحبلاريرحامأو'"(ةرخآلايفامهسبلبمايندلا

قبسيذلاوهوربلاريرحيفدرواإيبنلانأيدنعكلذو«هبةالصلاب

سوفنلاقبسترهاظنمباطلدبالذإءباطخلادنعهيلإسوفنلا

رادقبسأبال:مهضعبلاقو«ملعأهللاوةنيرقىلإهنودامجاتحيفهيل
لاقو٠يلصملادسجسميملاذإةالصلايفبوثلايفريرحلانمةيقوأ

اڏهيفطلااميردالوءناردنمرڻكأزوجيال:نورنآ
.هجيهلالماحناکاذِإامعهبزرتحاریرحلاب:هلو

١۱:هط(١)

.يئاسنلاويذمرتلاودمحأهاور(۲)

.هيلعقفتم
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نمنيعبصأإلاعضومزاجأهنأ)هنعيورلَمهنأريغ‹ديدحتلا

هللاوثيدحلااذهنمهوذخأمهلعلو'(ةالصلايفبوثلايفريرحلا
ةالصلاهبزوجتالبهذلاوصاصرلاوساحتلاوديدحلاكلذكولع
يضرةديبعيبأنعيورامليلدلاوىلصملادسجلصواذإمدنع

كنألابةالصلانعىبنهنأةعهللالوسرنعيغلب):لاقهنعهلا

صاصرلاوديدحلاوءرحألارفصلاهبشلاوريدصقلاكنألاو'"'(هبشلاو

نعلاجرلامالسلاهيلعيلايبننممدقتفبهذلاامأو«امهانعميف

نمءانمدقالريرحلاوبهذلابنيلصينأسأبالفءاسنلاامأوءهسابل

لاجرلاىلعاهبةالصلابسبالفةضقلاامأوءمالسلاهيلعينلاثيدح

ليق؟صاصرلاوديدحلانيبوامنيبقرفلاام:لئاقلاقنإفءءاسنلاو

ءبهذلاكةاكرلاابيفبجتةضفلانأيدنعمهنيبقرفلا:ملعأهللاول

ىرتالأ«ءاسنلاةنيزنمةضفلاوبهذلاو‹نداعملارئاسلةفلاخميهو

تعهللالوسرىلعتلخد):تلاقابنعهللايضرةشئاعثيدحىلإ

لوسرلاقف)(بهذنم):تلاقوأ(قرونمتاختفثالثیدبيفو

ندؤتأ:لاقفهللالوسرابابكلنيرتأ:تلق؟اذهام:لَهلل

.هيلعقفتم(١)
.دمحأهاور(١)

‹حاضيإلا۷م»-£1۷



٠٠(ةاكولانهيفنأىماعإ«رانلانمكبسح:لاقءال:تلق؟نهتاكز

اصخوريرحلاوبهذلايفيللادروف‹نهتنيزنمريرحلاكلذكو

صيصنتلاوصيصختلابةدئافالفالإو«هتحابإىلعيقابلايقبومرحتلا
مدعدنعالإاهبةالصلازوجتالدولجلاعيجكلذكو«لعأهللاو

نالاهبزوجتةالصلانإفةورفلاريغءةغوبدمريغواتناكةغوبدمبابثلا

:ىلاعتهلوقمومعيفةلخاديهوءةالصلااهبزوجتيتلابايثلابةبيبشورفلا

نكتملةورفلاريغدولجلاو'"'«دجسملكدنعکتنيزاوذخمدآيتباي»

اميلعضرألاتتبنأامزوجتاكاهبةالصلازوجتفضرألاتابننم

زوجتكاهبةالصلازوجتفاميلعقفتملابايثلاسنجنمنكتملوءءانمدق
ًاتويبماعنألادولجنممكللعجو»#:ىلاعتهلوقليلدلاو«ةورفلا

ًاناثأاهراعشأواهرانوأونمو»:هلوقىلإ"'«اهنوفختست

فاوصألافالخييهوءمحلصتالاصخودولجلارکذف«نيحىلإًاعاتمو

هلوقمومعيفلخدتملوسابلةلمعتسمريغامنألراعشألاورابوألاو

دولجلاعيمجبةالصلازوجت:نورحخآلاقو«كتنيزاوذخ»:ىلاعت

ماقامالإةروعلارتسيامسابللانأكلذيفاوعارمهلعل«ةغوبدمل

ثيدحلريواصتهىفبوثلمياتانكومعااويرشلعلبا

نفتم
.٢۳رار(

لحتلا(۳(

4۱۸-—



اهآرامافاهفةقرمنةشئاعترتشإ):لاقيردخلاديعسيأ

يفتفرعةشئاعهتأرامفءلخديملوبابلابفقوومهللالوسر

اذافهلوسروهللاىلإبوتأهلالوسراب:تلاقف«ةهاركلاهجو

دعقتلكلامتيرتشا:تلاق؟ةقرمنلاهذهلابام:لاقف؟تينذأ

ةمايقلامويروصلاهذهباحصأنإ:لاقف«اهدسوتتواهيلع

هيفيذلاتيبلانإ):لاقو(تقلخاماويحأمحلاقيو«نوبذعي

هيفيذلابوثلابلصنإ:مهضعبلاقو٠(ةكئالملاهلخدتالريواصت

ىكتشاهنأ)يوراملوقلااذهىلعليلدلاو«هتالصتزاجريواصتلا

:هللقفهتحتًاعطنعزتفهنودعيساتهيلعلخدفىراصتنألاةحلطويأ

هللالوسرهيفلاقدقو«ريواصتهيفنأل:لاقف؟ةحلطابأابهتعرت

يفًامقرناكامالإلقيملأ:موقلانملجرلاقف«ماعدقامو

اذهىلعف(مثالانمطوحأويسفنلببطأهنكلو«يلب:لاقف؟بو

هنالحصألوألالوقلاولأهللاوهبةالصلاتزاجىلصنإثيدحلا

هذفنيبوتلكبيلصيالكلذكوءةحلطوبألاقمكمثلانمطوحأ
هنمتنابتسااذإًاقيفصناكولولصملادسجىلإرظنلالصيتحرصبلا
هبةالصلازوجتاليلصملاةروعرتسيالاملككلذكو«يلصملاةروع

.هلع69

س۹



ىلصيالةمذلالهأبايثكلذكو«ملعأهللاوكلذنععيبنلايبنل

ةساجنلالنسغلسغيتحهوطبخوأنوكرشملاهعنصبوثلكبالواهب

رعشهيفبوثلکكلذكو«سجحننوكرشملاامنإ»:ىلاعتهلوقل

رعشكلذكو«سوجنمهنألهبىلصيالريزتحلارعشوأنيكرشملا

ريغ«لاحلااذهىلعضئاحلاوءبنجلاو«درقلاو«غلابلافلقألا

:لئاقلاقنإفءهبةالصلاتزاجلسغاذإضئاحلاوبنجلارعشنأ
ينإ:تلاقفءةرخاىنيلوان):ةشئاعلمالسلاهيلعلاقهنأيوردقسيلا

رهاطهندبًاضيأبنجلاو'"(كديبكتضيحتسيل:اقف«ضئاح
ةبانجلجألمالسلاهيلعينلاةحفاصمنمعنتمانيحةفيذحترحل

ً(اتيمالوًايحسجتيالنمؤملا):مالسلاهيلعيبنلاهللاقفهتباصأ

قافتابالستيىتحةالصلاملزوجتالضئاحلاوبنجلاناكاهلليق
لىقهبةالصلازوجتالأربطتينألبقامهرعشهيفيذلابوثلاًاضيأناك

بوثلابةالصلازوجت:ضعبلاقو«ملعأهللاو|ميلعًاسايقلسينأ

وهصعبنعهاکحام..خلا.بوثلابةالصلازوجتضعبلاقو:هلوق
.افالخهيفكحيللبناويدلايفدمتعملا

.٢۲:ةبوتلا(١)

۰هړکدمدقت(٢)

—۲۰س



ءملعأهللاوًالوأهانركذامىلعبنجلاوءاسفنلاوضئاحلارعشهيفيذلا

هتالصنعهلغشكلذناكاذ]ةأرملابوشيلصينألجرللزوجيالو

هللايضرةشئاعثيدحلةمتهتالصفهلغشالكلذناكولصنإو

٠(ضئاحانأويبولنمةفئاطهبلعومهللالوسرىلص):تلاق

نأريغلجرلالثمسابللايفةأرملاولاخلااذهىلعةأرملاكلذكو

نيدبيالو»:ىلاعتهلوقلنيفكلاوهجولاالخامةروعاملكةأرمل
ام(اهتمربظام)ريسفتلالهأضعبدنعف'"«اهتمربظامالإنهتنيز

يفاذهحرشمدقتدقونيفكلاوهجولالثمرهظينأةداعلاهبترج
نمجرخاذِإاهتالصزوجتاللوقلااذهيلعف«هتداعالىنعمالوانباتك

هيلعهنأ)يوراميأرلااذهدضعيو«نيفكلاوهجولاريغءيشاهندب
يورامو"(رامخالبيلصتنأءاسنلانمضيحلاغلبنملزجيلمالسلا

ىلصاذإلهرظنأ..خلا.ةأرملابوثبيلصينألجرللزوجيالو:هلوق
هتالصنُخايشألاناويدمالكحيرصتلق؟ةماتنوكتوهتالصدقعنتكلذك

ل۔جانمهبلقلفتشيناکاذإةارملابوثبيلصيالو:هصنو«ةحبحصكلذك
.ةماتهتالصفكلذكىلصنإو«اهتحير

۰يدذمرتلاودوادوباهاور(١)

.٠۳:رونلا(۲)
۰يئاسنلاالإةخلاهاور)۳ل

- £۲۱

 



''(ابيمدقرهظةأرلاىطغت):تلاقمالسلاهيلعيبنلاجوزةماسمأنع

عموأتستملوءاسنلامادقهبدعقتاةأرلايلصت:مهضعبلاقو

الو»:یلاعتهلوقنماذهاوذخأمملعلو«ضعبدنعمرحميذ

:لاقسابعنبانعءةيآلا"«نمئابآوأنهتلوعب'الإنهتنيزنيدبي

ءةنطابلاةنيزلاعضوميهنيلاجحلاونيراوسلاوةدالقلاونيطرقلاعضوم

اذف«اهتالصبالففوشكمماهسأرواهتيبيفتلصنإاذهيلعف
باطخلانبرمعنأيورامءالفءامإلاامأو«رئارحلايفءاملعلادنع

كسأريفشكإ]:لاقفةردلاباهالعفعانقاهيلعةمأىآرهنعهللايضر

يفلعجتتحمهضعبدنعةأرملاةالصزوجتالو.رئارحلابيببشقتال
يدنعاذهوءاهانذأكلذكو,هلعجتلفطبخلاالإدجتلنإوًائيشابقنع

.ملعاهللاولاجرلابهبشقتالئلمهنم

ءيلصينادارااذإهبوثفرطبحشوتينالجرللبحتسيو

رىلإهترسنمحشوناو«نيتبكرلاىلإطبأإلانمحيشوتلاو

هفرطجرخينأحشوتلايأوهانموقبتكضعييفحيشوتلاو:هلوق

,مکاحلاهجرخأودوادوباهاور(۱)

.هرکذمدقت(۲)
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لصنإو«هتروعيلععقتالثلهيدييقويامحيشوتلابدارملانلءأزجا
سبلنإكلذكو«ةماتهتالصفهتروعهديستملوحيشوتريغب
قفارملاىلإهيديفلنإكلذكو«حيشوتهيلعسيلفليوارسوأةبجوأ
يفهنعيبنمءامصلالاتشاوأ«ملعاهللاوهانركذالبشوتهلعسيلف

هللالوسریہ):لاقهللادبعنبرباجنعيوراموهو«ةالصلا

وأءامصلالمتشيوأدحاولعنيفيميواهلامشبلجرلالكأيناهل
يفبوثلجرلاسبلينأوهءامصلالاتشاو'(دحاوبوثيفيتح

..انهدارعسيلونألاهبكتمىلعهيقلبفرسيألاهطبإتحتنمرسيألا

يه:هلوقبمرضعبامفرعواهبةلمشلايهءامصلا..خلا.ءامصلا:هلوق

حاحصلايفو«هتحتنمىرسيلاهدياجرهببكتمىلعهبقليبوثيلمتشينأ
مثءرسيألاهقتاعوىرسبلاهديىلعهنىملبقنمءاسكلادربنأ:سوماقلاو

لاټشالاوأ«امجا(مطغفنعألاهقتاعوىنمىلاهدبىلعهفلخنمةضناثهدرب

ودببفهبکنمىلعهعضيهيبناجدحأنمهعفربمثهريغهيلعسيلدحاوبوب
.ءاهقفلليناثلاةدسعوبأبسنوحاحصلايفداز.ىمتناهجرفهنم

الكتائسحلاهذهيفيبنلانأهللاهمحرليعامسإخيشلامالكىضتقم:ةدئاف
ًادحأملعألو«هتروعفشكنتالثلةعيرذدسهلككلذو:هترابعوةيهاركلل

.ىہتنامعهللاوهتروعفشكنتلناتائيحلاهذهضعببىلصنمةالصلطبأ

ةالصلادسفيالهلكسابللاو:لاقثبحناويدلامالكعمهمالكرظنأتلق

..خلا.لدّسلاسابلالإ

.دمحاهاور(١)

—tre



ىتحهلالجتريصبو«ًابناجهنمعفريالوهندبوهيدييلعهدشيوةالصلا

عيبرلانعركذدقوءضرألاىلإاهلكهئاضعأبلصينأهيلعلبسيال

رسالاهقتاعيلعهرازإفرطيمربنأءاصلا:لاقهللاهحربيبحنبا

نيالاهقتاعىلعهبوثفرطبيمرينأءابتحالاوءهتروعًافوشكمىقبيو
اذهىلعف«ءامسلاىلإةفوشكمهتروعىقبتورسالاهقتاهيلعرخآلاو

ضرألاىلإهئاضعأبلصيناكاذإهتروعفشكتتإامةالصلاديعيال

لدسينأوهوةالصلايفهنعيبنمسابلكلذكو«لعألاو

نيبقرغيولفسأىلإبكانمايلعوهسأرىلعهبزوجيوهبوثلجرلا

نموفلخنملدسلانوكيولفسأىلإبكانماىلعهبزوجيوأءهفارطأ

نو«قحالتتموةقرتفمهفارطأتمادامًاعمجبناوجلانمومادق

:مہضعبلاقو«هبسبالفقوفلِناتبكرلادرايفهفارطأتعمتجا

نممېنمو«هتالصبسأبالفضرألانودايفهفارطأتعمتجااذإ

كلذكوءملعأهللاوضرألايفالإهئاسكفارطأنيبعمجيلولوصخرب

الفنيبكنملاذخأيلامو«ملعأهللاوىنعملااذهىلعًادعاقيلصينم

ملوهقنعيلعرخآًابوثلعجوًاصيمقسبلنإلثملدسلاسابلنوكي
نوکاللفسأىلإهابكتمدرامكلذكو«لفسأىلإهيبكتمذخأب
لاقوءملعأهللاوبايثلاعيمجبلدسلانوكيولدسلاسابلكلذ

٤4۲-



هتروعیقبتوهبوبلدسينأوهةالصلايفهنعيبنملالدسلانورخآ

اإيهانملاهذهو«هتالصبسبالفهتروعفشکنتمامو«ةفوشكم
هرازارجنمكلذكو«لعأهللاوهتروعفشکنتالئلةعيرذدسيه

نأ)هنعهللايضرسابعنباثيدحلهتالصزوجتالفةالصلايفءالبخ

رخآلاو«هدوجسيفضرألارقنيامهدحأنايلصينيلجرىآرهعيبللا

رخآلاوهيلاهلارظنيالامهدحأ:يعيبنلالاقف«هرازإيخرم

ةالصلازوجتالورازإلابحاصوهرخآلاناليقو'(هلهللارفغيال

لثمهلكسأولاسابلبةالصلازئاجو«ملعأهللاوديعولانمهيفالاذهب

ًالباقماهبقثناكاذاتابقثاهيفةيشاشالإهيشاشلاوةبزركلاوةماعلا
كلذهبشأاموةيزركلاوةمامعلابهسأردشاذايلصيالو«سأرلاطسو

نملفسأىلاهيحلتيخربالو«ءالؤمبهسأرطسوًاطغمًاحتلمالا

جرخيملوهسأرطسولحنإعرف..خلا.تابقث,ةةشاشالإ:هلوق
كلذلهرظناو«ناويدلايفاذكنيلوقهيفنإفلالاكىذىلعىلصولفسأىلإ

نمذخؤييذلاو«قالطإلاهرهاظو«ًاقلطموأسأرلانايرعناكاذإامدىقم

.لمأتسأرلانايرعناكاذإكلذلحنأةشاشلايففنصلامالک

ملنىكوېفهاخرأولمفنإف..خلا.لفسأىلإهبحلتىخربالو:هلوق

.هيلعقفتم(٠)
—to

 



الفهنفذتحتهيحلتلعجناو«بلقلامظعقوفهرمشيالوبلقلامظع

«هيلعةداعاالفحلتريغبلصناو«هأزجأدقفلعفنإفكلذلعفب

هنإفةماعلابهسأرطسوطغيلنإكلذكوةداعألاهيلع:مهضعبلاقو

نإكلذكو«هيلعةداعإال:نورخآلاقو«مېضعبدنعهتالصدیعي

سبلوأ«ةماعلانمةيشاشلاتجرخفةمامعهيلعلعجوةيشاشسبل

إعسأرلاطسولباقيامةماعلانمةيزركللاتجرخفةماعلاوةيزركللا
ضعبيفتيأردقينأريغاذهيفمهتجحاميردالو‹لاحلااذه

قالخأنمةمألاهذهيفلاصخرعلوحكمنعركذ:ريسفتلابتك

ءاتحلابعباصألافيرطتو«رازالإلحو‹كلعلاضم:طولموق

ءسرلابناوجاهبدشييتلاةماعلاو«كباشتلاو«عباصألاضعتو

كلذلمهنأنظأو‹قهالجلابيمرلاوءةطوللاو«ريفصتلاوءفذحلاو

هبشنلاوءطولموقبهبشتييحلتلاوهسأرطسوةبطغتاوبجوأ

ضرملالجأنمةماعلابهسأردشنو«لعهللاوهنعيٻنمنيکرشملا

كرتالرظناو«حلتریغبیلصنمیففالخلاهىفيرجيفناويدلايفاذك«حلتي

.لعألاوموهفملاقشلااذه

هنأ)نمنفلاغلاضمبهاورامهديؤيةداعإلاع:ممضعبلاقو:هلوق
(طاتقإلانعىجر



كلذكوءضرملاهدشاإهنألءهسأرطسوةيطغتالوحلتهيلعسيلف

عبرملانموأةياقولانمامسأرطسوجرخنإامأوءسلتاهيلعسيلةأرمل

يلوقاهتالصيفنإف«لاحلااذهىلعتلصفةياقولانمعبرملاوأ

ن

لجرلاك
اذإالإمهضعبدنعهتالصديعيهنإفملتوممعتنإو«ملعأهللاوةماعلايف

هيلعيبنلانأ)بتكلاضعبيفتيأردقو«مالعأهاورذعبكلذناك

٠(ةالصلايفةيحللاةيطغتنعىجنمالسلا

:ةلأسم

بجاولاضرفلاكرتيالوهبيلصيهنإفًاسوجنمًابوثالإدجيلنإو
ليلدالإرمألااذهطقسيالو«ةالصلااوميقأ»:ىلاعتهلوقل«هيلع

رهاطلابوثلاوءاهبرومأمةالصلانألكاذوهيلإريصملابجيعطاق

ءرخألاضرفلادنعطقسيالنيضرفلادحأنعهزجعناكو«هبرومأم

ءالؤېبيلصيهنإفصاصرلاوأديدحلاوأريرحلالإدجيلنإكلذكو

رارطضالالعسوجنملابوثلابلصنإ:مهضعبزاتوءرارطضالايلعيناعملا

نا)بنكلاضمبيفهتيأردقو..خلا.دعيهنإفملتوممعتنإو:لوق

.ملعألاو(ةالصلايفةبحللاةبطغتنعىبلعيلا

ةصفاشلالوقدحألدرهيف.٠خلا.ضرفلاكرتيالوهبلصيهنإف.هلوق

.(مغلاةيطغتنعيبنلا)هجامنباو(ءافلجرلايطغينأ)ظفابدوادوباءاور(۱)
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تقولاجورخنأبجوياذهو«رهاطلابوثلادجواذاهتالصداعأ

اذابارتلاوأءاملاوأرهاطلابوثلالثمهبالاةالصلامتتالامعزجصلاعم

زجعلاعمتقولاجورخيسانلاكءةالصلاضرفهنعطقسالمدع

سوجنملابوثلالصنمنأيدنعحيحصلاوءةالصلاضرفهنعطقسيال

نأل‹تقوادعبالوتقولايفةداعإلاهمزاتالرهاطلابوثلامدعدنع

ءارومأمريغواةالصلابًارومأمنوكينأولخيالرهاطلابوثللمداعلا

ناثرمأبالاهيلعةداعاالفرمأاكتقولايفلصواهبًارومأمناكنإف

مزلتالكءًاضيأةداعإلاهمرلتالنأىرحأفاهبرومأمريغناكناو

نامزيفاهبةرومأمريغاهنألتقولاجورخدعبضئاحلاةأرملاةداعإلا

ساحتلاوديدحلانمىلوأةالصللةسوجنملابايشلاو«ملعأهاو

نألكلذو«يناعملاءالؤهالادحيملاذاريرحلاوبهذلاوصاصرلاو

بوثلاو«اهنابعألاهبةالصلانعيبنساحتلاوديدحلاوبهذلاوريرحلا

يہنامدشأهنيعلهنعيناف‹هريغىنعمهبةالصلانعيهسوجنملا

.ةف.يبرب۰ختلو

قرافلادوجوعمسابقاذهلاقيدق..خلا.همزلتالنایرحأف:هلوف
لوألافالحةقشمللةداغإلافلتملفينناثلانودلوألاةردنلفلتخسبسلادا

.معأهللاو

—ع۲۸



نمىلوأريرحلاكلذكو«لعأهللاوهلاوزنكميريغلذإهريغلهنع
لًامومعًاقلطميبنلاهنعدروريرحلانالصاصرلاوديدحلاوساحتلا

يفًاصوصخمهنعيبنلادروريدصقلاوساحتلاو«اهريغنمةالصصخي
حيرصتبدروعرشلانأريغلمتحمانمدشأصوصخلاو«ةالصلا

ريرحنمةقرخذخأدقومالسلاهيلعهلوقلريرحلاوبهذلايفميرحتلا

'(امناسنلناللحعويتمألاجرىلعنامرحمناذه):لاقفبهذنمةعطقو

ىنعملااذهوةلمتحميبنلاةغيصوءيبنلاةغيصبكنألاوساحتلايفدروو

ءةالصلايفريرحلانمىوأديدحلاوساحنلاوصاصرلالاقنملوقديؤي

ةبيرلالعجينملوقلعالإءابشألاهذهنمىلوأةالصلايفةييرلابوثو
بايولعأهللاوةبيرلابوثنمىوأءالؤهنوكسفمارحالم

همرليعاممإخيشلاهراتخاامفالخاذهو..خخلا.ريرحلانمىلوأ:هلوف

تإمث«هبىلوأريرحلافسوحنملابوثلاالإدحيلناو:هترابعصنوهللا

ريرحلاذِإهجتمهللاهحرليعاممإخبشلاهلاقيذلاو«داعأتقولاىفدجو

هلاقاملاقيدقو.لعألاوًءادتباهسيلوهيفةالصلازاوحملاقنمانعم

يهناموسوجنملابوثلافالخبهتاذلهنعيهنمررحلاتألىلوأهللاهحرفلؤلا

.دشأهتاذلهنع

.هللاهحرفلؤلامالكىلإيرظنلاقتنالبقهتينك:تلق

.هرکذمدقت(١)

— 4۹



نياعيذلاسوجنملابوثلانمىلوأةسوجننماهنأنيبتيملاذإنيكرمما

يذلابوثلاكلذكو«نقيتامىلوأهتساجنبنقشلامنألسجتلاهيف

ةنياعملانألسجتلاهيفنباعيذلابوثلانمىلوأهتساجنبءانمألاهربخأ

سوجنملابوثلا:مصعبلاقو«هدفتالوملعلاديفت

نيكرشملابايثنألنسحأيدنعلوقلااذهو«نيكرشملابايثنمىلوأ

ام):مالسلاهيلعهلوقلكرتلابىلوأيبفاميلإنئمطتسوفنلاداكتال

ًاسوجتمًابوثالإهبلصيامديلنإوءلعأهللاوكاح

رابًاسوجنمًابوثومدلابًاسوجنمًابوثوءيقلابًاسوجنمًابوثوةفطنلا

سوجنملابوثلانمىلوأةفطنلابسوجنملابوثلافطئاغلاًاسوجنمًابوثو

دنعساحنألانايعأنمتسالةفطنلانأل«ساحنألاهذهنماهريغب

ءيقلا:نورخآلاقوءسجتلانمىلوأسوجنملاوةسوجنميفمہضعب

سنتاذإامفرظنلاىقىبنكل..خلا.ىلوأءيقلانورخآلاقو:هلوق

نمًاثلاثوايناثوالوأةفطنلاجرختنأبكلذو«لئاقلااذهدنعةرهاطةفطنب
هتلاقيذلاوظفحأاذكتنكتلق«ةصفاشلادنعررسقتاكلوبلّلختريغ
يهاذهىلعفلوبلايرجلحمريغايرجلحموةرهاطةفطنلانإ:ةسفاشلا

.امجورخنمةرملوأيفةرهاط

ريغتاذِإهنإفريغتيملاذإابديقينأيفبنيورهاطسانلاضعيدنع:هلوق

.ينطقرادلاهاور(١)
-عح



وهو‹مدلاهمطنلالعبمم‹هعطنلاءيعلادعبمت«هيلعقمتملانمىلوا

نمنوهأوهوهليلقيفصخردقعرشلانألطئاغلاورفانمیو
ءاماعلانألطئاغلانمىلوأرخاورفامدلادعبنممث«طئاغلاورا

رذقألوبلانأنظأو«طئافلايفاوفلتخيلورخلاميرحتةلعيفاوفلتخا
نوهأءاماعلافالتخاهيفيذلاسجنلاكلذكو«لعهللاوطئاغلانم
نمنوهألقألاهنمسحنيذلابوثلاكلذكو«هيلعقفتملاسجتنلانم
سجتلابهدمعتيليذلابوثلاكلذكو«رثكالاهنمسجنيذلابوثلا
هلزوحهنأءاماعلاضعبدنعوءسجتلابهدمعتيذلابوثلانمنوهأ

يدنعكلذوءسجننمًاسجنزرفيلوبايثلاهذهنمءاشابيلصينأ
ةالصلاةهجيفهيواستميبفةالصلاةحصعنمتاملكساجتألاهذهنأل

دجيماذإبايثلاهذهبيلصينأهلزوجيامنإو«لعأهللاوعنملايف

هيفدجيالعضوميفوأرفسلايفنوكينألثمهبيلصيًارهاطابو
نمجرخينألثمعيضمريغنوينأطرشبهلكاذهءارهاطًابوث

لبقهلسغىلعهيفردالعضوميفهلسجنيمثرهاطبوثهلزتم

.ءيقللافالخروهشملاىلعهبشيملوأاسجننوكبةرذعلافصوهشأنأب

اقلطمهتراہطبلوقبنمسانلانمنألىلوأرفالاقيدقرفانم:هلوق
.ملعألاومدلافالخم

4۳



لخديًاضيرموأ«هريغرهاطبوثيلعردقيالو«ةالصلاتقوجورخ

مث؛رهاطشارفلاهيفيذلاعضوملاورهاطبوثبرهاطوهوهشارف

عيطتسيالتحضرملاهيلعلقثو«سجنهناكموهبايثوهشارفيفثدح

هباتنملوحتينأعيطتسيالوأهعطومنعوأهشارفنعلقتنينأ

امديلنإو«ملعأهللاوةداعإهيلعسيلو«لاحلااذهيلعيلصيهنإف

رتسيلفدحيلنإو«ضرألاتابننمهنكمأاممهسفنرتسيهنإفهبرتتسي
ىتحهسفنلةرفحرفحوأءاهريغوأةراجحنمهنكمأاممًادعاقهسفن

ملنإالإًادعاقهسفنرتسيلفءاملاالإدجيلنإو«ىلصيمثهتروعىراوي

هللاوءالانمىلوأةراجحلاوبارتلاو«ًاثاقلصملفءاملايفدوعقلاهنكمب

ةروعلاةرتسنألئاقهسفنهبرتسيامدجيماذإًادعاقيلصيامنإو«لع

يلصيكلذلو‹دوجسلاوعوكرلابًاثاقةالصلانمبجوأودكآمدنع

يفةلعهبتناكنمكلذكو.ملعأهللاوهلرتسأًادعاقهتالصنألًادعاق

هناإففللاهدربالاممناكو«هتمرطقيلوبلاوأليسيمدلالثمهدسج

ناكنِإوءسجنلانمهبايثظفحيناكاذإدوجسلاوعوكرلابًااقيلصب
ةرابطلانألًادعاقلصيلفًادعاقىلصاذإالإسجتلانمهبايثظفحبال

ةرهاطلابايثللسيلو«دوجسلاوعوكرلابًائاقةالصلانمبجوأمدنع

ىلعلخدتيتلاضئارفلابابنماذهو«لعهللاولدبةروعلارتسو

.لعألاوداسفلاحالصإوةالصلايفةيجنتلاكضئارفلا

—ع۳۲



اپيفةالصلاونكامالايفبإب

سابعنبانعيوراموهوةنسلابضرألاىلعالإةالصلازوجتالو

امبارتوًادجسمضرألايلتلعج):لاقلَيبلانأ(بنعهلايضر
ناكواهيلعًاسايقضرألاتتبنأاملعةالصلازوجتكلذكو'(روبط
هلوقمومعلنكامالاعيمجيفزوجتةالصلانألصألاو«امكحكهمكح

ىلعليلدلاماقامالإ"(لصفةالصلاكتكردأاغيح):مالسلاهيلع

اذهنمامجرخأوعضاومعرشلاصخدقو«مومعلااذهنمهجارخ]
ةعينلانأ(ېنعهللايضرسابعنباقيرطنميوراموهومومعلا

اہیفةالصلاونكامألايفباب

انموقنميناربطلایورو..خلا.سابعناقيرطنميوراموهو:هلوق

.ىلعالوربقىلإاولصتال)امنعهللايضرسابعنيانعرببكلايف

٠هيلعقفتم(١)
.رباجثيدحنمهيلعقفتم(۲)

.(هيلعقفتم)ريبكلايفيناربطلاءاور(۳)

{erحاضيإلا-۸م»—»



ةعراقولبلانطاعميفالوةرزجملايفالوةربقملايفةالصال):لاق

سئانكلاومامحلاوةلبزمايفةالصلانعيبنلا)دروكلذكو'(قيرطلا

هللاو(ةبعكلاربظوكاوسموةداسوونحنشارفوسجنعضومو

لبلانطاعموةلبزملاوةرزجملايفةالصلانعيبنلانمموهفملاف.لع

اهتراہطبکحوسجتلاابنعلازاذإفاهتساجتلجأنمسئانكلاوماماو

اهوازحتفتورحنلاوحبذلاوهورزجلاعضومممارسكبةرزحملا:هلو

.ملاثلثمةدبقملاو«رسكتو

ءالادثعامكرابموهوءاسطلارسكينيطعمعمجلبإلانطاعم:هلوق

اهمضينْطْعتءاسطلاحتفبلبإلاتنّطع«لوألابرشلاوهواللعبرسل
هللاهرليعاممإخشلايفلوألاناعرف«تكربمثتوراذإانوطعاهرسكو
املازنايففةساجنيلصتمهفرطولقتنيامهوحنوأريصحىلعىلصولف:ىلاعت

تأللاهجريتولألالهسيبأتاباوجيفرابتخإلاو«نالوقاهبةلصتملاةلزنم

سمهفرطوهبوثبىلصيناكاذإامأو:ناويدلايفلاقيناثلا.هبةالصلادسفتال

هنإفهيوفرطىلعرذقناكاذإامأو«هتالصبسأبالسدايوهوسجتلا
.هتالصدعي

.ىهتناهالعأقيرطلاةعراقحاحصلايفقيرطلاةعراقو:هلوق

.لبزلاحرطعضومامضوةدحوملاحتفبةلبزملا:هلوق

.ةريبجنبديزقيرطنميذمرتلاوهجامناو«هدنسميفديحنبدبعهاور
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قيرطوهاإ:لاقمهضعبنإفقيرطلاةعراقامأو«اهيلعةالصلاتزاج
نألهتالصتزاجلصنإفءهيذؤتالئلهيفةالصلانعىبتارارجلا
ةهوركممدنعيداولانطبكلذكو«هيذؤيالريذحتوهانإيهنلا

يفوهويداولاهيأالثلديعبعضومنمءالابلحيناكاذإهيفةالصلا

قيرطوهام:ضعبلاقو.ملعأهللاوهتالصتزاجىلصنإفةالصلا
لاوتاساجتلالجأنمهيفةالصلانعيبنءهيفزوجتيذلاباودلا

هلةلبقالهنألجأنمهيلعةالصلانعيبنامنإةبعكلاربظامأو.ملعأ

ةبعكلاربظىلعلصبالجریرهللهجردیزنبرباجنأيوراک

ةالصلانعيجنامنإفةربقملاامأو.ملعأهللاو؟هلةلبقاليلصملانم:لاقف

لهيف 0(اتابحأةمرحكاتاتومةمرح):مالسلاهملعهلوقلىتوملاةمرح

.ناودلادمتعموهتارارجلاقيرطوهامغنإ:هلوف

كلذنكلكلامانباحصأقفاودقو«رهظامأو:هلوف

.اهرمظىلعضرفلطبولىلخةرابعو

اسوجنماهنمناكامالإاهلكفوقسلاىلعةالصلازئاجوناويدلايف:عرف

ءاوسوءهطسويفوأ«فقسلاكلذهيلعيذلاطئاحلاساسأيفسجنلاناكوأ

«داعأكلذكهيلعىلصنإفهفرطنموأهالعأنموأهلفسأنماسوحنمناك

.ينانلاالإةسجلاهاور(١)
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ةريقممنالليسلاابلصأتساوأابلصأنمتعلقولوةربقملالعىلصيالف
تاعترثعبروبقلااذإو»:لجوزعهلوقلةربقملاس]ابنعلازيال

تسردابنأعمًاروبقةمايقلاموي'"«ترخأوتمّدَقامسفن
ةمرحهلسيلفةيدعتلاورجحلايلعنفدامو.ملعأهللاوبيفامسردو

ءناكملاكلذىلعةالصلاتزاجءيشهنمىقبيالتحمروبقتلازاذإ

غلابلافلقألاوةاغيلاونيكرشملالثمهقوقحمهمزليالنملككلذكو

موحللاوماظعلاودولجلاهبشناسنإلاضاعبأكلذكو«لاحلااذهيلع

ىلعةايحهيفنكتملامماتوةغضملاوةقلعلاهبشءاسنلاطاقسأو

هيلعةالصلازوجتالفسوجتملاعضوملاامأو.ملعأهللاولاحلااذه

سيوأيلصملاهسميوهبًالصتمناكاذإًانطابوأارهاظسجتلاناكءاوس

ناکمهنالبرقوأدعبءاوسهقوفوأهتحتنوکنألثم«هبلصتاام

تاماقهنیبوسجتلاهيفنفدعضوميلعيلصينأكلذلاثمو«سوجتم

«هتالصبسبالفعرفةئالثسجنلانيبوهتيبناكاذإ:ضعبلاقو

ةبوصغملاضرألاو.ملعأهللاوهمادقناكاذإسجنلالثميدنعكلذو

ةزئاجنيرخآلادنعوءدنعاببصغنملاهيلعةالصلازوجتال
؟الماهنعيبنملاداسفىلعلدييبنلالهمهفالتخاببسو«هيلعةالصلا

.2:راطفتالا(١)
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هيلعهلوقمومعلهيفةالصلابهيلعسابالفسانلانمايبصغنمريغامأو
ءيفبلالظتسالاكلذكو'(لصفةالصلاكتكردأاغيح):مالسلا

لاحلااذهيلعءاوسءهيفسانلاناكامتعافتقسالاوةبوصملارادلا

نذْإلاىلإتويبلانمهيفجاتحيو.ملعأهللاوطقفهبصاغيلعمرحاو
‹نذإريغبهيفةالصلاتزاجنذأيلخدتيبلكوءبوصخملاةلزتمهنإف
يلعيلصيو.ملعأهللاوةبوصخغملارادلاكحكاهمكحةبوصغملابايثلاو

ةالصلانکاناثناکاذضرألاتابعيوةرسالاوالكراجشألا

ءهتمرحلاماعطلايلعةالصلانمهركيامالإءضرألالعًاسابقهيلع

وأحمقلاىلعيلصينأدارأاذإو.ملعألاوهيلعسأبالفلعفنإف

.طئاحلانمسوجتملاناكملالباقيوأسجنلاىلعلصيملامىلصيليقو
.ىنعملاب.یتا

ناويدلاةرابمعصنوةاواسملاهرهاظ..خلا.راجشالاىلعيلصيو:هلوق

بحتستالعوذجلاوراجشالاىلعةالصلاو:ةرسألاىلعةالصلازاوجركذنأدعب

.هررحعنملللياقملازاوجلانايبدارأللاهحرفنصلاف

ىلصناوىلصيالفةتياثريغتناكاذإامأوناويدلايفلاقةرسألاو:هلوق
ىلعالإاهبلعىلصيالةنياثبتسيليتلاةرخصلاكلذكوهتالصتزاجامىلع

.رارطضالا

.هرکذمدقت(۱)
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الو« اہيلعلصملفاريصحوأابوهيلععضيلفبوبحلاعيمجوريعشلا

ساحتلاوديدحلاندعملئمتبنتاليلانداعملاىلعةالصلازوجت

ملاذإكلذءابشأوةروتلاوخينرزلاوحلملاوةرغلاوبشلاوصاصرلاو

هيلعلصفاريصحهيلعطسيينألثم«هيلعةالصلابسبالفهرشابي
صخجلاورجألاوىرثلاونيطلاوتبنتاليتلاةخبسلاكلذكو.لعهللاو

:مالسلاهيلعهلوق.ملعأهللاويدنعاذهيفلصألاو«لاحلااذهيلع

امأ٠بارتلابطلتختملامابناويدلايفهديق...خلا.ةرغملاو:هلوق

ديالهنأرهاظلانكل:تلقءةرورضرغنمولوةالصلاتزاجتطلتخااذإ

تيأرمث«ديسقتلامدعرضيالفبارتلاهيلعىلصمافذئنيحو<باوتلاةبلغنم
.هعجارفكلذيديقهللاهمحرليعامسإ

ىلعاهوزوحيملوهوحنوصجلايفاوفاتخاو:ليعامسإخبشلايفصجلاو:هلوق

.لحولاونيطلاوءالاومسيربإلاوريرحلاوكحلاودامرلا

ناكولجرلامايقهيفيوتسياليذلاناكملايفىلصيال:لوألا:عورف
.داعأىلصنإفهردصهنقذغلبيثىحب

.ًادعاقىلصبهنإفًادعاقوأاعكارامإهيفىلصياناكمالإدجيل:يناثلا

ىلصب‹طقفًادعاقهفىلصيًارهاطنيتاكمدجواذإ:ثلاثلا

.يموثلابًادعاقىلصيهنإفًادجاسعكارهبف
ريغو٠داعأًارشابممدلالصأهلامضرألاماوهىلعىلصاذإ:عبارلا

.الفالإوداعأًارشابممدلالصأهلسيلامىلعو«ديعيليقو«ديعيالفرشابم
.ىنعملااناويدھا
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يلاضرألانأربخأف'(روبطاهبارتوًادجسمضرألايلتلعج)

اثيح):مالسلاهيلعهلوقنأريغ«ًاروبطابارتيلايهاهيلعىلصي
نمهصيصختىلعليلدلاماقامالإاذهضراعم(لصفةالصلاكتكردأ

كلذكوءهبيلصيالهنألريرحلاىلعيلصيالو«مومعلااذه

امإوضرألاتابننمسيلهنألرعشاوفوصلاودولجلاىلعيلصيال

:مهضعبلاقو«هبةالصلازئاجناكاذإضرألانمهلصأيلصي

يفءاوسو«ملعأهللاوهيلعهوساقمهلعلو«هيلعلصيهبيلصيامعيمج

ءيوتلاباقوأًادعاقيلصينمو«دجسيومكرييلصينمهلكاذه

بحتسيالو.لصعأهللاو«ريبكتلابيلصينمو«ًاعجطضميلصينمو
بحتسيالكلذكوءعوبتمهنألهنمبرقلايفدجسملامامأةالصلا

‹هيلعةداعإالفلاحلااذهيلعلصنإو«لبقتسمريغهنألهقوفةالصلا

ءقيرطلاوبابلايفيلصيالاكءةدمعألانيبيلصيالفهلخاديفلصنإو

جراخهناللخاديلصيالكلذكو«هيلعةداعإالفلصنإو

يلصيالكلذكوءهيلعةداعإالفهلكاذهيفلصنإفءدجسملانم

نإوءمامإلاةلزنمهنالبارحملاراسينعهدحودجسملالخداذإلجرلا

.هيلعةداعإال:ضعبلاقو«هتالصدعبلفلص

.هرکذمدقت(۲)
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:ةلبقلالابقتسايفةلأسم

هلوقل«هبالإحصتاليتلاةالصلاةحصيفطرشةلبقلالابقتساو

٠«مارحلادجسملاطشكّبجولوفثيحنمو»:ىلاعت

كليامنيحيفلابقتسالاكرتبكلمامنإو«ةالصلاتقويفهبوجوو

:ةلبقلالابقتسايفةلأسم

الإةالصلاعجيفلابقتسالانيمتيولاقول.حلاةلبقلالابقتسإو:هلوق
ناكلمارحالادنعلابقتسالاةنيفسلايفولفاونلايفالإولاتقلايف

لوسرىلصامدعبتلزنلقخلا(تجرخثبحنمو)ىلاعتهلوقل:هلوف

الإلابقتسالابحيلاقول:تلق.ةروكذملاةيآلابةبعمكللتخسنمثةثالثوأ

يفطقسمناسطقسملانأملعيهنمو«لمشأناكللفنلاهيلعفطعورذعل
دوحسلاوعوكرلاريغيفطقسمثلاثكانهلب«ءابتنالايفطقسموءادتبالا

ةلبقلاضرفاهبطقسيلاصخعبسو:لاهمحرقاحسإودألاق‹ءادتبالاو

وأةبشخىلعاطوبرمنوكينأةيناثلا«هلاموأهسفنىلعفوخلاةدشاهادحإ
هجوتلاهلامتيالواضيرمنوكينأةثلاثلا«هنكمأفيكيلصيهنإفاهوحن

هتلحارهبتہجوتثبحىلصيهنإفةلحارلاىلعلفنتينأةمبارلا«ةبمكلاىلإ

ةلبقلاىلإامرحمهجوتيهنإفاشاملفنتينأةسماخلا«ةبعكلاىلإمرحيًادببو
‹هنكمأاكىلصيقيرقلاةسداسلا«ةلبقلاىلإدحسيوعجربوءاشثمحيشعو

.۹٠:ةرقملا(١)
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لابقتسالابوجوبلعينأةفرعملافءلمعلاوةفرعملاهيلعو«ةالصلاكرب

ةبعكلايهةلبقلانأملعيو«هبرومأمهنأومارحلاتيبلاةبعكلاىلإ

ةلبقةكموءةكمةلبقدجسملاوءدجسملاةلبقتيبلاو«مارحلاتيبلا
هبلقوههجوبلبقتسينألمعلاو«اهلكقافآلالهأةلبفمرحلاو«مرحلا

هللاىلإهلعفببرقتيوهباوثلايجارهللاباقعنمًافناخهحراوجعيو

‹ليسعضومىلإءاتشلايفسمسثلاعلطمدرامةلبقلاو«لجوزع

لوفتجرخنمو»:ىاعتهلوقلةمجلاهذهلابقتساهبزحيو

نأًاضيأليلدلاو«هئاقلتوهوتيأ'"ءمارحلادجسملارطشكجو

جراخوهوليوطلافصلاةالصزاوجيلععيخجلاقافتالةبجلاوهضرفلا
اذإامإوةرصبمةبعكلانكتلاذإهلكاذهو«ةرورضةيعكلانع

لدتسبو.ملعأهللاوةبعكلانبعينعأ‹نيعلاوهضرفلافةرصبمتناك

دهتجيًادهتجمىقسفةلالدلاهيفعضوميفناكوأ«ةلالدلاهنعتباغوأ

.فراعلالهاجلاوريصبلاىمعألادلقيويلصيو

هيلعو؟لمفلابراصبإلادارملالهلمأتيخلاةرصبمتناكاذإامأو:هلوق
نميفكيالفناكمإلابوأةكمبناكنإواهرصبملنمللابقتسايفكبف

١٤٠.٠:ةرقملا(١)
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ىلععلطيهنإف«برقعلابلقو«مدجاسمونيماسملاروبقبةلبقلايلع
لبقتسادقفرسيالاهفتكيفىرغصلاشعنتانبلعجنإوةبعكلا
ىلإىلصهنأهلنيبتنإفيلصيودهتجيهنإفةلبقلايفريحتنإو«ةلبقلا

يفو«داسمتجالاوديلقتلاعننيقبلاىلعةردقلاذإنبقينيملالابقتساالإاهب
‹ىمفاشلاوكلامبهذموهورهاظلاوهويناثلاىلإحوليامليعامساخبشلا

همحرليعامسإخبشلاهيلعصنتاكةثياعملارذعتدنعوهاإةهلاضرففهبلعو
ةيعكلاالدجسملاةكملهألضرقلاذإحبحصلاوهخيشلاهلاقامنكلتلقا

تبتكواهترادتساللسقو«امعافترالةبعكو«الباقىىلصملانألةلىقتسمسو

بجاولانأىلإهبلوقدحأيفيعفاشلابهذو:هصنامةلوقلاهذهىلعًاضيأ
.قافتإلانمللاهحرفنصلاهركذامهدربونظلابنكلاضيأنيملاديعبلاىلع

هتمذخۇبامةنيفسلابكارىلعمالكللادنعةلأسمارخآيف:عرف

مهوتيالئلًاقلطمتلقانإو«هسفنيفيونيلابقتسالاىلعًاقلطمزجاملانأ
ملو(ذخۇب)ىلوق«همكحاذهوةلأسملاصنوهاكةنيفسلابحاصبصاخهنأ

.اصنهلعجأ

هركذامفلاخيلههرظنأ.خلاةلبقلايفريحتنإو:هلوق
هلزوجيالًانقيةلبقلاةفرعمىلعرداقلاناسنالاو:ةلأسملاقثبحهللاهجر
ىرحتيودمتحينكل«دىلقتلاهلزوجيالدامتجإلاىلعرداقلاو«داهتجألا

تإوةداعإلاهمزلتلتقولاجورخدعبةلبقلاًاطخأهنأهلنيبتنإف«يلصيو
داعأاطخةلقلاريدتسانإ«ًابابحتساةالصلاداعأجرخيلتقولاناك

ربدتسانإليقو<تقولادعبدغيلبرغوأقرشنإو<تقولادعبولو
لاوتافلتغتاجعبرأىلإتارمعبرأةالصلاىلصملفةلبقلانعريحتنمةلقلا
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ءهيلعةداعإال:نورخآلاقومهضعبدنعديعيهنإفةلبقلاريغ

هيلعةداعإالفتقولاحرخنإف«تقولايفديعينأمهضعبنسحتساو
سانجرخهنأيورافرثآلاامأ«رثأللسايقلاةضراعممهفالتخاببسو

تاغموييئةراصلامهترضحورفسيفلَهللالوسرباحصأنه
د

ةلقلاةلدأبماعاضخشلقبهناو«ديلقتلاهضرففىمعألااماولاقمث«ملعإ

عيراىلإتارمعبراةالصلايلصيودهتجيلفهدلقينممدعنإوًافلكمًاملسم

رهاطيبأخيشلامالكلمحناكمإلةفلاخاللاقينأنكمبتلق«لعلاوتاج

نكاسيبأمالكو«تامالعلادوجولداهتجإلاهنكمييذلاةبعكلانعبئافلاىلع

دحاولاريخلاقيوأ«كلذوحنوأةلدأضراعتوأميغوأةملظلريحتنمف

اذهو«اقفاوتمنيخشلامالکنوکیف«داہتحالاهعمعنتمفةححناسألا

ء-ةححنيمأآلادحاولاربخنأللاهجرحخمشلالوقلىلدبنيعنلاوهيناثلا

وأضراعتلادنعنوكيانِإدايتحإلاذإاهوحنودجاسلابلالدتسإلاكلذكف

.ملعألاواهمدع

وأبرغوأربدتسانأبةالصلايفوهوةلبقلاأطخلصملنيبتول:عرف

ريغىلإهتالصنمءزجعاقبإتقحتهنالمعنرهاظلا؟فنأتسيوعطقبلهقرش
همحرفلؤملامالككلذىلإريشياكنيمالاربخبولوهبسسنترهاظلاو«ةبوسحمةلبق

.هفالخهللاهحرقاحسايبأنعانلقندقو«يتأيامفلا

ضرفةلدألاةفرعمنأهنمذخؤبله.خلاداهتجالاىلعرداقلاو:هلوق

.رهاظلاوهلوألاو؟نيعضرفوأةيافك

ةالصلايفوهوًأطخلاهلنيبتاذإامرظنأ.خلامهضعبدنعديميهنإف:هلوق

.هملعىنبوةلقلاىلإفرحنا

— 44۳



؛برغملالبقىلصنممهنموقرشملالبقلصنممهنةلبقلانعاوريحتف

قرشملاهلو»:ىلاعتهللالرتأفولعوياواهبافايم

يلعةلبقلاسايقفساقلاامأو"هللاهجومعَاولونياقبرغللاو

دعهنإفتقولالبقلصهنهلنیبتمثیلصنملشم«نامزلاتاقيم

بلغنمو«ةداعالاهلعلاقساقلابلغنمف.عيجاقافتابهتالص

قيرطوهورثألاوسايقلانيبعمجنمو«هيلعةداعإاللاقرثألا

هعموةلبملايفريحتنإو«لعهللاوتقولايفةداعإلابلاقناسحتسالا

نيمألافلاخنإوءنيمأريغوأناًكانيمأهبيدتقيهنإفاهيفريحتيلنم
نيمالانالدنعهتالصدعيهنافةلبقلاقفاوفهدابتجاىلعىلصو

ايب):لاقهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيورامليلدلاو«ةجح

مالسلاهيلعيتلانإمشلاقفتآماتأذإحبصلاةالصيفءابقيفسانلا

ماشلاىلإتناكوةبعكلالبقتسينأرمأفنآرقهيلعلن
هيلعةداعإال:نورخآلاقو'"(ةالصلايفموةبعكلاىلإاورادتساف

كلذكوءلاحلكىلعةداعإلاهيلعفقفاويملنأامأوءةلبقلاقفاونيح

لاحىلعهدابتجافلاخوىلصوةلبقلايفريحتفهريغهعمنكيملنإ

١٠:ةرقبلا(١)
.هيلعقفتم(۲)
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اوريحتفةعامجيفموقلاناكنإو«ملعأهللاونيمألاةلأسميف

هداېتجامېنمعمتجانمو«هبحاصبمهنمدحاولكيدتقيالفةلبقلايف
هداہتحايفهفلاخسمعممہمدحاولکيلصيالو«ةعاجيفاولصيلف

.ملعأهللاو

:ةرتسلايفةلأسم

مكدحأىلصاذِإ):لاقمالسلاهيلعينلانعةريرهيبأنعيور

هيدينيبطخيلفدجيملنإوًاصعفدجيملنإوًافيسهجوءاقلتلعجيلف
:لاقهللادیپعنباةحلطنيورو"!(هيدينيبرمامهرضيالمثًاطخ
لاةرخۇملثميلصملايدينيبناكاذإ):نعهللالوسرلاق

ر

مللح

ءلحرلاةرخؤمكةرتسلاناليقكلذنمو"٠(هيدينيبرمامبلابي

:ةرتسلايفةلأدسم

اسوقمتوکیليقفطخلايففلتخا.خلااطخهيدينيب:هلوق

ىلإةهجنمليقوةلبقلاىلإيلصملايدينيبناقليقو«بارماةئيك
.يعفاشلاباحصأاذكوطخلابلمنحنبدمحأذأو«هلاش

ةنكاسةزمهوءاخلاوملامضيةرخۇملا«لحرلاةرخۇمك:هلوق

هدودمهزەچلحرلارخآلاقىو«ءاخجلادیدشتولاحفعمءاخلاحقبلاقىو

۰دوادوأوهجامنباردجهاور)۱(

هجامنياوملسمودمحأهاور(۲)
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زرغكَمهنأ)يورورابخألاهذهءامسلايفرابشأثالثاهنالاقيدقو

ءءاقلتيلصملالعجينأمهضعبراتخارابخالاهذحلو٠(اميلالصفةر
ةدئافنمولخيالمالسلاهملعينلالوق:اولاقو«هوحنواصعلاوفيسلاك

ءةالصلاعطقيىلصملايدينيبرميامضعبنألىلوأهبرمأاملاعتساف
ريالثلاتمنديلفةرتسىلاىلصنم):مالسلاهيلعلاقهنأيورام

هلوقلدف"٠(همامأرمامهرضيال):لاقوأ(اهنيبوهنيبناطيشلا

طخبلفةرتسدجيملناوءملعأهللاوةالصلاعطقيءيشنمدبالهنأاذه

لعةالصلاعقباممءيشرمفةرتسنکتملوطخناو«هيدينيبطخ

ةعبسموقلاقو«ةالصلاهيلععطقًاعارذرشعةسخنملأيفيلصللا

.لحرلارخآيفيذلادوعلايهو«تافلمبرأيهفءاخلارسكو

.ةديدحاملفسأيفاصعيههزنع:هلوق

افلمهللالوسرىلصميدينيبناک):انموقنمملسمةياوريفنديلف:هلوق
.دوحسلاعضومىلصملابينعيو(ةاشلارمرادجلانيبو

ولو«ًاقلطمةعورشمةرتسلانأثيدحلااذهنمذخؤيبخلارميالثل:هلوف

,ضورعتلاورورملاناطيشلاعشيهنإهيدينيبدحأرورمنمأييلصملاناك
.نالوقةيكلاملادنعو«يعفاشلاهملعوةالصلاداسفإل

۔(ةيرح)ظفلبرمعنباقيرطنمهيلعقفتم(١)
.هحامنباودوادواهاور)۲(
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فلقألاوبنجلاوكرشملاوضئاحلالثمعرذأةئالث:موقلاقوعرذأ

عابسلاعيودرقلاوبلكلاوريزتخلامحلومدلاوةتملاوغلابلا

كلذكوءلاحلااذهىلعقرطلاورباقلاوتاساجنلاعيمجكلذكو

نأىبنةعهنأ)يوراةالصلاعطقيناويحلاهوجوللابقتسإلا

دبعامعيجكلذكو'''(ناوبحلانمًائيشهتالصيفلجرلالبقتسي

حوللاكلذكو.لاحلااذهيلعلجعلاو«ةدقوملارانلالثمهللانودنم

كلذكو,لاحلااذهيلعليئاتلاوناطيحلايفريواصتلاوفحصملاو

ءلاحلااذهىلعًاعجطضممئانلاو«مدآينبنمتاومألللابقتسالا

اذاو‹هدمعتيملوأهلابقتسايلصملادمعتلابقتسالااذهيفءاوسو

ثيدحلايفو«نيتتكنلايذيللاهمحرلبعاتساخيشلاهديقبلكلاو:هلوق

عطقن:مہضعبلاقفءيُسرور+ةالصلالطبتلهءاملعلافلتخا:ةدئاف

بلكلااهعطقب:لبثحنبدمحألاقو«دوسالابلكلاوةأرملاورامجلاةالصلا

ةالصلالطبتال:يمفاشلاوكلاملاقو«ءيشةأرملاوراجانمىلقيفودوسالا

.رکاباهنالطمبانباحصألاقو«ءيشرور

لقنو«رضيالهنأرهاظلافاضرعهلقتساولامأوناودحلاهوحول:هلوق

.ءاملعلانعهربغهحويلصأالاقتساةهاركضاعيذضاقلا

.يذمرتلاودوادوبأوملسمهاور(۱)
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هنيرمملامرثكأوأكلذلقهتالصب'سأبالفهلكاذهيفةرتسلاتناك

هدهنمءيشةالصلاعطقيال:مهضعبلاقو‹ملعاهللاوةرتسلانيبو

عطقيال):مالسلاهيلعهلوقباولدتساوءايلعدجسيمامءايشألا

قيرطنميورامًاضياليلدلاوتعطتسااماومردافءيشةالصلا

اہيفسیلذئمويتويبلاواتطسبماقاذاوينزمغدجساذإفهتلبقيف

يلصملايدينيبرمينادحألًاضياهركيو«ملعأهللاو

ينزمتدجساإ:اوفو«انموقهفعضثيدحلااذه«خلااولدتساو:هلو

اولو«ضقنيهنأىلعروهجلاو«ةأرملاسملنمءوضولاضقنمدعىلعهبلدتسإ
ىلعةلالدالف«مئانلالاحنمرهاظلاوهاكلئاحقوفاهزمغهنأىلعثيدحلا

راذتعإلاهبتدارأ«حيباصمايفسيلذئموبتوببلاو:مدع
ىلإهتجوحأالودوحسلاةدارإدنعيلجرتضبقلحيباصمايفناكوللوقت

.یزمغ

نمهربغعنمةرتسىلإىلصاذإهنأىلإيعمفاشلابهذ«خلاهركيو:هلوق

هنيرورملامرحموطخلانيبوهنيبرورملانمهعنمياذكو«امنيبوهنيرورملا

هلسيلهنأحصالاو«هعنمهلليقفاهنعدعابتوأةرتسنكتمولف«اهنيبو

مالکرهاظو.ھاهرکینکلوهيدينيبذبحرورألامرحيالو«هريصقتلهعنم

.ميرحتلاالةهاركلاهللاهحرخشلا

.يردخلاديسيأىتيرطنميذمرقلاالإةتسلاهجرخأ(١)
.يراخبلاهاور(۲)

— $۸4



راماملعيول):لاقدعهالوسرنعهنعهللايضرسابعناثيدح

نأيلصمالزوجيو٠(رشحلاىلإفقول«هيلعاذاميلصملايدينيب

دیعسيباقیرطنمعهلالوسرنعيورامهيدينيبرماذإهعفدي
هيدينيبرمًادحأعديالفيلصيماقاذإمكدحأنإ):لاقيردحلا

ناکامو''(ناطىشوهامنإفراماىبأنإفعاطتساامهأردملف

ريغوأبنجلاوأضئاحلاةأرملاوأتاساجنلانمهلامشوأيلصملانيمىلع

امعطقيالوهفلخيلصينمةرتسمامإلاو«هسيتحهيلععطقيامكلذ

هلال«مامالاافقزواجيىتحيلصملاىلععطقياممومايدينيبرم

مادقبلکرماذِإوءهترتسنيبوهنیبزئاجريغوهفهافقزواجملاف

لوألافصلاىلعمامإلافلخرمنإوءهفلخنمىلعوهيلععطقمامإلا

رمملنمىلععطقيالو«مامإلاافقزواجاذإهيدينيبرمنمىلعمطق

حطقيملومهيلعرمنمىلععطقيناثلافصلافلخرمنإو«هيديني
ءيناثلافصلافلخناكنمىلعالولوألافصلاىلعالومامإلاىلع

ىلعاوقفتاو«هفلخنملةرتسمامإلاةرتس‹خلاةرتسمامإلاو:هلوف

.ملعألاوةرتسىلإنولصممهنأ

.يراخبللظفللاوهيلعقفتم(١)

.هيلعقفتم(٠)
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رادجلاغرفتسيتحرضيملرادجلافرشىلعمامإلامادقبلكرمنإو

يتلااصعلارادقموهوءعطقيلهغرفتسيلعبصإردقهنميقبنإوهلك

.لعهللاونظأايفةرتسنوكت

:ةالصلايفمايقلايفةلأسم

اوموقو»لجوزع:هلوقل«هيلعردقاذإبجاوةالصلايفمايقلاو

ماقامالإةالصلادسفيالاذهىلعهلكمابقلاعيجو٠نتناقهللا

:ةالصلايفمايقلايفةلأسم

نإىلامتهللاهمحرفنصلملامالكرهاظ«خلابجاوةالصلايفمايقلاو:هلوق
رهظتفالخلاةدئافو<ةحتافلاةءارقلضرفمامقلاليقو«هلالقتسابضرفمابقلا

همحرفنصللامالکنمدخۇيو‹«هررحمامقلاىلعردقوةحتافلانعزحعنمف

.هعجارنالوقلاناسللاهوفأمناكنميفامفهللا

عممابقلاضرفهبطقسيامركذيفبابلاهمحرقتاحسإوبألاق:ةدئاف
يفمابقلاضرفابطقسيلاصخثالثو:ىقاحسإوبألاقكلذىلعةردقلا

نأ:يناثلاءًادعاقيلصيهنإفًانايرع’نوكينأ:اهدحا«ةردقلاعمةضبرفلا

جرغخينأ:ثلاثلا«ًادعاقيلصيهنإفدوجسلاعيطتسيالومايقلاىلعارداقنوكب

‹هسأربيمويوكلذكىلصيهتفهانيعحبصتتحامايأىقلتسيفهيثيعنمءامل
٠هعجار«خلاهيديىدحإتعطقنميفيتابساكاذهىلعةدايزخبشلامالكيف

.٢۲۳:ةرقملا(١)
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نأوهو«مايقلاةداعهبففلاييذلامايقلالثمزوجيالهنأهلىلد

هيلعهنأيورا١ليلدلاو«مايقلاهليقتسيالتحهيلجرنيبامدعاي

هيلجرنيبفلاخنإكلذكو٠(ةالصلايفيفاجتلانعىج)مالسلا
رخأواصادحإمدقوأىرخألاعفروةدحاولجرىلعفقوأو

 لعأهللاوىنعملااذهىلعمايقلاهلعيطتسيالىحًاريثكىرخألا

كلذعزتولهنأتحءيشىلعوأطئاخىلعهمايقيفدمتعانإ

وهلبرمأامئاقريغهنأالىلاحلااذهىلعهتالصزوجتالعقولءيشلا

ىلإهرصبدريوهتماقيلصملايوسينأمايقلايفبحتسملاو«ءيكتم

لعينلاناك):تلاقاهنعهللايضرةشئاعثيدحل.هدوجسعضوم

اذإولجوزعهللًاعُشختهدوجسريغهرظنبزواجيمةالصلايفلخداذإ
هنأيورامهمامأالوًالامشالوًانيبتفتليألو٠(ًاعكاررخغرف

نعالوكجولبقنرظنتال):بلاطيبأنبيلعلمالسلاهيلعلاق

هلصأو«نيئيشلانيعسنملاةجرفلاةوفجلاوافجردصميفاجتلا:هلوق

لجألءايفلألاتبلقوالأتبلقفهلبقامحتفناوةلملافرحكرحتاوفج

.رسكلا
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مالسلاهيلعيتلاينلهتالصتدسفلعفنإو"٠(كلامشنعالوكنب

يدنعكلذوءهفلخنمیربتحهتالصدسفتال:مهضعبلاقو«كلذنع

ءلاحلكىلعةداعألاهيلعف«ةلبقللهتمرابدتساهفلخنملهتيؤرنأ

كلابام):مالسلاهيلعلاقهنأيورامءامسلالبقهرصبعفريالكلذكو

:لاقتحهلوقمهیلعدتشامث(ءامسلالبقکتالصيفکراصبآنوعفرت
اذ هتالصتدسفكلذلعفنمو٠(كراصبأنفطخيلوأنبتنتل

نبمامنعيوراکءهيلجرنيبةجرفلالعجيو.لعأهللاوديعوأا

ةالصلايفهيلجرنيبحشرفيالهنأرمعنبانعيتغلب:لاقبئاسلا

ءهيلجرنيبامعسوينأةحشرفلاو.ملعأهللاوعباصأةعبرأرادقم

:رعاشلامجنلاوبألاقءةعسلاةغللايفةحشرفلاو

.عطقهبابومفديأاردنمًاردي:هلوق

.يناسنلاودوادوباهاور(١)

لسمهاورو«كلامنبسناقيرطنمهجامنباويئاسنلاودوادوبأويراخبلاهاور)۲(

۰ةريرهيلانعيئاسنلاو
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حاقوبزميفاوحلايفاصحاشرفالورطضمبسيل
حايملاكءاملاسطضفتي

رطضملاو«ةراجحلارسكييذلاحاضرلاسرفلارفاوحفصي

بركملاو«رفاحلابناوجيفاوحلاو«عساولاحاشرفلاو«قيضلا

لجرولامدقينأهلبحتسيكلذكو«بيلصلاحاقولاو«قثوملاديدشلا

اعمجاذإنيلجرلافوقوبهبشتيدنعكلذو«اهنانببنيميلاىعلامثلا

نأماماللبحتسيومامانيمنعفّانرومأملانأكلذو«ةالصلا

.ملعأهللاودحاولالجرلانمنيلجرلافوقواذهيلعو«ليليهمدقتي

نأاهيلعسيلةأرملاو«هتالصبسأبالفيلصوهيلجرنيبامىواسنإو

مادقنيميلاهلجرمدقنإو«ةمامإةأرملاىلعسبلذإلامثلاالجرمِدَقَ

مدقنإو«هيفهلعجينأهليغبنييذلاهعطومىلإهرخؤيهنإفلامثل
لامشلاكرتيوهعضومىلإىنميلاهلجرمدقيهنإفلومعملانمرثكألامشلا

كلذلومومألاكنميلالجرلاوءعوبتموهيذلامامإلاكاهنألاهناكميف

هيبشتيدنعهلكاذهوءمدقتنإلامشلارخؤيالومدقتنإاهرخؤب
يأهيديكرتيلفهتالصيفلجرلافقواذإو.لعأهللاوناسحتساو

:مالسلاهيلعلاقهنأيورام«هترصاخىلعامهعضيالواتناكاك(لسرب

.امسوادعهبابو«لامكلايهوغوبسلاوفضلا«يفاض:هلوق
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هقلغيالوهافحتفيالكلذكو۷(هترصاخيلعهيديكدحأمضيال)
كلذكو«ءاجكهكرتينكلو«لمعاذهنألل«ةءارقلانمغرفاذ

تيبزريامرادقمامحتفينكلو«رظنلاامهبدحبالوهينيعضمخيال
هنالهتالصداعأهلكاذهلعفنإوءضاببلاوداوسلاوأ«ةماظلاورولا

اهدسجىلإابيديقصلتلفاتالصيفتفقواذإةأرملاو.ملعأهللاو«لمع

قفاويتحبابحتسامنميدنعاذهو«ابيلجرنيبةجرفلالعجحتالو

رهألاهيفمداصتالعضوميفءضافختنإلاوةرتسلانمهنترمأام

حجرأءاسنلابناجيفءضافخنالاوةرتسلاقفاوياملكو«يهاونلاو

هللاو«ةيآلا٠«نهتنيزنيدبيالو»:ىلاعتهلوقليلدب«هريغنم
.لعأ

:ةلأسم

وأضرألالصتملوهلجریدحإوهيديیدح]تلطبنمو

لاقهنأيوراماذهىلعليلدلاوءيوتلابًادعاقيلصيهنإف‹تعطق

الوًارعشفكأالوبارأةعبسىلعدجسأنأترمأ):مالسلاهيلع

يهتلاىلعءاملعلاىتفتاو«ةفكلاكعملافكلا«خلاًارمشفكأالو:هلوق

.نابحنياوةرناولسمويراخبلاهونیورو«يناسنلاهاور(١)

.اهركذمدقت(۲)

_— tot _



امكبارأةعبسىلعدجسينأعطتسيملاذإهنأباطخلاليلدف(ابو

:مالسلاهيلعهلوقلءادعاقيوتلاىلإعجرودوجسلاهنعطقسرما

٠(ًادعاقلصيفعطتسيلنإفدوجسلاوعوكرلاباافضيرملايلصي)

لوقاذهديؤيو«دجسيوعكرياقلصينأيعيدنعو.معَلل
ءيشبکترمأاذإو«هنعاوهتنافءيشنعكتماذإ):مالسلالع

ابملعدجسةعبسلا؟هئاضعأنمهلععاطتساامف(معطتساامهنماوف

عطتسيمنإفءادعاقلصفهتالصيفمايقلاىلعردقيالنمو.لعهللاو

تحتهرعشدودرموأصوقعمهسأروأهوحتوهمكوًارمشمهبوثوةالصلانع

ولو«هيزنتةهاركوهو«ءاملعلاقافتابهنعينماذهلكوكلذوحنوأهتمامع

¢ءاملعلاعامجإبكلذيفيربطلالدتساوهتالصتحصوءاسأدقفكلذكىلص
يهنلانأرومجلابهذمنإمثيرصبلانسحلانعهيفةداعإلارذنملانإىكحو

ىنعمللباال«املبقكلذكناكمأةالصللهدمعتءاوسكلذكىلصنمًاقلطم

حمحصلاراتخملاو«ةالصللكلذلمفنبصتخيبنلا:يدوادلالاقو«رخآ

يفةمكحلا:ءاملعلالاق«مهربغوةباحصلانعلوقنملارهاظوهو<لوألاوه

قفاويامللاهمحرليعامسإخيشلايفوتلقءهعمدحسيرعشلانأهنعيهنلا
٠هيفهعجارًارظنيدوادلا

امفيكيهتافةءارقلاىلعردقيناكولوهرهاظ.خلاعطتسيمنإف.هلوق

.سابعنياقيرطنمهيلعقفتم(۱)
.بلاطيبنبيلعقیرطنمينطقرادلاهور)۲(

.هيلعقفتم
_too —



نأعطتسيلنمو«هسأربيموي«ًاعجطضميلصيفادعاقيلصينأ

اهدوجسواېعوکربيهامكهسفنيفهتالصىلعزجيلفاعجطضمهسأربيموي

تسربکیلفهلکاذههنملناو«اہیفلمعيامعيمجوابتعارقو

ليقو«تاریبکتعبرأليقو«تاریبکتسمنلیقو‹تاریبکت

نالءتملاةالصىلعًاسايق«لعأهللاويدنعاذهو«تاريبكتعبس

ةالصيفيزجييذلاريبكتلادعو«هذهكريبكتلابيهاإتيللاالص
«ضيرملاةالصيفريبكتلاددعيفمهفالتخابسحىلعهيففلتخمتلل

٠٠(تاريبكتعبرأتيملاةالصيفمالسلاهيلعربكامرخآ)نأريغ

ربیضيرملايف:مهضعبلاقو«لعأهللاوروهجلاهيلعو«يورايف

يمينأضيرملاعطتسبملنإو:مهضعبلاقو«اہلكةالصلاتاريبكت

اذهو‹ريبكتلاىلإعجرءعاجطضالالاحيفدوجسلاوعوكرللهسأر

انهاهنلوقلانايرجىتأيامىضتقمنكلو«اذهريغهيفكحيلوًافىسكت

ضعبفيسکتىلإعجرنمنأىلع«انهشامهللاهجرفلصملاىقسفًاضيأ
.لعألاواهلكاهفىكيهنإفهتالص

ريبىكتلابىلصييذلاو:دمحموبألاق«خلاريكبلفهلكاذههنكميملنإو:هلوق

٠ريبكتلابنيتالصنيبعمجيال

.رباجوسابعنباوةربرهيباقيرطنميراخبلاالإةعاجلاهاور(١)
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ةالصلايفلاعفألاماقمموقتاللاوقألاهللاوحصأيدنعلوقل

يلصي):مالسلاهيلع:لاقهنأيوراماذهيفلصألاو«ملعأهللاو
‹ااتيلصيفعطتسيمنإف«ًادعاقلصيفعطتسيمنإف«ئاقضيرمل

الإاستهللافلكيالفعطتسيمنإف«ًايقلتسملصيفعطتسيملنإ
هلوقلءيمويوضرألاىلعنمألاهبنجلعجيامان:هلوقف'''(اهعسو
هذهيفاندافأف٤کبونجًادوعقوًامابقهللااوركذاف»:ىلاعت

:هلوقو«ملعأهللاوضرملادنعوةحصلادنعيلصملالاوحأةيآلا

ملعأهللاويمويوهو«ةلبقلاىلإهالجروهرېظىلعنوًکايقلتسم

دارأاذإءزجعلادنعمايقلانملدبوهيذلاضيرملادوعقةفصاأو

دعقي:نورخآلاقو«دشتلادوعقكدعي:مهضعبلاقيلصينأ

انيبلعجيوءكلذهنكمأنإضرألاىلإايبلصويوهيلجرفقويو

لملفلوألالوقلاحصألانأيضتقيهنإفاذهلمأتيخلالاوقألانأل:هلوق

.باوصلابلعألاولاعفألاماقمموقتلاوقالانأفنصملالوقلباطلا

ةشتباثةياورلاهذهخلاضيرملايلصيمالسلاهيلعلاقهنأيورام:هلوف

.نيصحنبنارمعقيرطنميئاسنلاءاور(١)
۳٠.٠:ءاسنلا)۲(

—(o۷



ةالصك‹كلذكيلصبوىنميلاىلعلامشلاهلجرنانبمدقيو«ةجرف

دوعقكةالصلايفضيرملادعقيلاقنمنألألاويدنعفمئاقل

دعيلاقدقو«ةالصلاتائيهنمهنألءدهشتلاسولجيلعهساق«دبشتلا

مہنإمث۽ملعأهللاو«هتملدبهنألمايقلاىلعهساق«هيتبكرفقويو

لكىلعءامإيموي:مهضعبلاق,ًادعاقيلصييذلاضيرملايفاوفلتخا

:نورخآلاقو«ءاميإدوعقلاةالصوءدوجسوعوكرمايقلاهالصنللاح

عوكرلانعهزجعنأل«دوجسلايلعردقاذإلاحلكلعدجسي

عكربنأعاطتسانمكلذكو«ءالؤهدنعدوجسلاضرفهنعطقسبال

يف«يهويناكاذإمهضعبلاقءفالتخالااذهىلعدوجسلاعطتسيملو

امكلذنملمعي:مهضعبلاقو«ًادعاقالكاطمويلفهتالصضعب
هناسليفًاهوفأمناكنماذهيلعو«ابنمعطتسيملاليمويوهعاطتسا

امهسفنيففيكيوهتالصنمهتکامهحراوجبلمعي:مهضعبلاقو

ءدوجسلاوعوكرلايفيظعتلاو«ابناكميفةءارقلالثم«هناسلبهلمعي

يففييكتلاىلإعجراذإ:مهضعبلاقو«هناسلبهلمعياممكلذهابشاو

نأىلعليلدلاوءملعأهللاوًادعاقهسفنيفاملكامفيكيلفهتالصضعب

.كلذريغىلإًادجاسوامكاراقهسفنلثنأبيأفيكدو:هلوق
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نيبدجوفهدوعیضیرمىلعلخد)وعهنآيورامءام]دوعقلاةالص
°”(ءامإموأ:لاقومالسلاهيلعيتلااطزعف«اهيلعدجسيةداسوهيدب

اولمحمېلعلو«ءامإمويلفىلصموأدجسمريغيلعوأهشارفىلعلصنإو
ناكاذإ:نورخآلاقو«لعأهللاوىنعملااذهىلعمدقتلاثيدحلا

مامالافلخدجسيلفةحارلارظتنيناكنإو«دجسملفةحارلارظتنيال

اذِإو«اوعكرافعكراذإفهبمتؤيلمامالالعجامنإ):مالسلاهيلعهلوقل

اهرظتنيالنمنيبوةحارلارظتنينمنيبقرفلااماو'"'(اودجسافدجس
ةحارلارظتنيالنملعاوبجوأكلذلو«ناسحتسايدنعوهامنإف

ةضيكيفًاضيأاوفلتخاو۽لعهللاوءكلذىلعهئكملوطلدوجسلا

انموقبنکيف...خلا.(ضيرمىلعلخد)رعهنأيورام:هلوف

اهذخأفةداسوىلعيلصيءآرفةداعضيرملاق)هنأألحهنعىور

لعجاو«ءامِإموأفالاوتعطتسانإضرألاىلع"لص:لاو«هبىمرف

لالدتسالاطقسةدايزلاهذهتحصنإف.ىمتنا'"!(كعوكرنمضفخأكدوحس
نعيبنلامدقتايفهللاهحرفنصلماعنمةمكحرهظيًاضيأثيدحلااذهبو

.هررح«كاوسمللهيفةيصوصخالثيدحلانكلو«كاوسملانعدوحسلا

.رباجنعرازبلاوهاور(١)

.هياع.قفتم(۲)
.هرکذمدقت(۳)
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:مهضعبلاق«دعاقلاةالصيفدوجسلاوعوكرلانملدبوهىذلاءامالا

هقنعدمعكراذإ:نورخآلاقو«عوكرلانمضفخأدوجسلالعجي

همضعكراذإينعأاذهسكعب:نورخآلاقو«هيلإهدردجساذإو
ةالصبًابىبىشتحصأيدنعلوألالوقلاو,هقنعينعأهدمدجساذإوهبلإ

يفهردصىلإهدریوعوكرايفهمادقهتبقردملاقنمنأريغ«مايقلا

هردصىلإهتبقرهمشنل«اذهىلإبهذاإنوكينألمتحي«دوجسلا

ةالصيفضفخأوهيذلادوجسلايفهلمعتساكلذلو«اهدمنمضفخأ

عوکرلايفهردصىلإاهدربودوجسلايفهتبقردميلاقنمامأومابقلا

ىلإبوقأمايقلاةالصيفعوكرلانألبقنماذهىلإبهذاإهلعلف

دعبأوهيذلاةبقرلادمدوجسلايفلمعتساكلذلو«دوجسلانممابقلا
لينالفالتخإلااذهيفيلرېظاماذېف«لعهللاوهردصىلإامضنم

هتالصذخأيضيرملاو.ملعأهللاوسايقلاريغهيلعهلحأالصأهلدجأ

اذإكلذىتعمو«مابقلاىلإعاجطضالانموءعاجطضأإلاىلإمايقلانم
مايقلاعيطتسيالتح«هتالصيفضرملاهيلإثدحماثقىلصيناک

ءدوعقلاعطتسيلنإعاجطضالاىلإدوعقلانمو«دوعقلاىلإعجريهنإف

 دوعقلاىلإعجريهنإفةحاردجومثًاعجطضميلصيناكنإوهيلعينييو

وهوةحاردجونإ:مهضعبلاقو«هيلعينبيومايقلاىلإدوعقلانمو
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ةالصالومايقلاةالصينبيالوةالصلافنأتساًاعجطضميلصي

عاجطضالاىلإعجرنإكلذكوءعاجطضالاةالصعمدوعقلا

نيبامامأوءلاحلااذهيلعفنأتسا«دوعقلانموأمايقلانم

مايَقلاىلإدوعقلانمو«دوعقلاىلإمايقلانمعجريهنإفدوعقلاومايقل
وهيدنعفالخلاببسو«امتيام«ةدحاوةالصيقنيترموأةرم

يفهلوخددعبهنملدبملادوودنعلدبلاعفتريلهمهفالتخاببس
ةرافكيفمايصلايفهلوخددعبقتعلاىلعرداقلاك؟المآهمامقإلبقولدبلا

نمًالدبناكنإودوعقلانألدوعقلاومايقلانيبايفاوفلتخيملوء.رابظل

ةالصلافتاتسيلكلذلوءةردقلالاحيفةالصلالاعفأنموبفمابقلا

نيبامفلمعيالنكلو.ملعأهللاوًادعاقىلصيوهومايقلايلعردقاذإ

نكلو«دوعقلاوأمايقلانمهديربامىلإيبتنيتحئيشدوعقلاوماقا

لبقضرملاضعبةحصلاتثدحوأةحصلادعبضرملاهيلإثدحنإ

هيلإلبقتساايفهمتيهنإفدوجسلاوعوكرلالثمهيفوهيذلالمعلاينأ
هنإفءهمتيملومالكلالوأيفذخأنإالإءهديريذلالمعلانم
مايقلانيبايفًائيشلمعنإف«هديرييذلالمعلايفمالكللاكلذفأتسي

دمعتيلناو«دمعتناهتالصداعأريبكتلاويظعتلاوةءارقلالثمدوعقلا

امهتالصيفدازنا:مهضعبلاقو«هلبقتسايذلاعضوملايفهدعبلف
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رافغتسالانمكلذهابشأوريبكتلاودحلالثمنآرقلانمهركذناك

باتكيفروكذملاصنلاىلعهركذونآرقلايفهتوالتناكامييبسنلاو
ءهربغلًاباطخوأايمنوأًارمأكلذبدريملامهتالصبسبالف«ىلاعتهللا

عفدواعفهسفنلكلذبرجوأهريغلًامارفتساوألأسنملًاباوجدروأ

وأاهؤرقييتلاةروسلايفكلذناكءاوس«هريغنعوأةرضمكلذبابنع

ليلدلاو«ةالصلادسفيالهلكاذهيفوهسلاوءايهاسنكيملاماهريغيف

ادتبافتعيللاعمتيلص):لاقةفيذحنعيوراملوقلااذهىلع

ءهلأسالاةحرةيابالو«ذاعتساالاباذعةبآبرمالناكفةرقبلاةروس

ةنيفسلايفبكارلاكلذكو.ملعأهللاو«٠"(حبسالاهيزتتةيآبالو

دوجسلاوعوكرلاومايقلايلعردقنأءضيرملالاحكهلاحمهضعبدنع

هرضيالوء«هنکمأالصهنکمناو«دوجسلاوعوكرلاومايللص

مرحملف«مارحالابلابقتسالاملناومارحالادعبةلبقلارابدتسا

:مهضعبلاقو:هتالصيلعىضمولابقتسالاهسفنيفىونيوهنكمأك

ةالصلاتناكاماف,للاربظيلعلمحملايفةالصلاكةنيفسلايفةالصلا

امهوًادوعقةنيفسلاةالصتناك«عاجإيًامابقالًادوعقلمحملاىلعىلصت

ينعأةرئاسوأةفقاونوكتنأنيبموققرفوابتلعءاوتسالءاوس

.درادويأهاور(۱)
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يلعردقاذاًااقيلصيو«تراساذاًادعاقيلصي:اولاقو«ةنيفسلا

.ملعأهللاوهوحنوأىسرملايفتفقودقومابقلا

:هيجوتلايفةلأسم

كدمحبومبللاكناحبس)وهوةدكؤمةنسةالصلايفهبجوتلاو

نعيوراماذهيلعليلدلاوء(كربغهلاالوكدجىاعتوكمساكرابت

ماقاذاناکعينلانأ):منعهللايضردوعسمناوةشئاعورمت

كدجىلاعتوكمساكرابتكدمحجبوميلاكناحبس:لاقةالصلاىلا

هلوقاذهىلعليلدلاوءضرفهيجوتلاموقلاقو٠(كريغهلاالو

رمعثيدحنميورامو"٠٠موقتنيحكبردمحيحبسو»:یلاعت

هملعهلوقل«هبوجوىلعًاضيألديمنعهللايضرنباوةشئاعو

سيلهنأيدنعحيحصلاو'”(يلصأينومتيأراكاولص):مالسلا
ةراصلاتحتتفااذا):ةالصلاهماعبيذلمالسلاهيلعهلوقل«ضرغب

عفرامث«ًاعکارنئمطتتحعكراوريفكلهللاحتفامهيفتأرقو

عفرامث«ًادجاسنئمطتتحدوجسلاىلإوهامث«ًامئاقنئمطتتح

جرخاو«ديعسيأثيدحنمهلثمةسمخلاو«ةشئاعنعينطقرادلاودوادوبأهارر(١)

و
.هيلعقفتم(۳)
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مث«ادجاسنثمطتتحدوجسلالإوهامث«ًادعاقنئمطتتحكسأر
ةعكرلايفتلعفامايفلعفاوةيناثلاةعكرلاىلإمقوكسرعفرا

ضئارفعهلرصحدقف'(كتالصتتدقفتلقوتدعقتأاذإف

:مالسلاهيلعلاقهنأيوراماذهديؤيو«هيجوتلاركذيلوةالصلا

ميرحتلانيباماهرصحدقف'"(يلسقلاابليلحتوريبكتلاةالصلاميرحت)

ضرفبسيلميلسنلادعبامنأاكءضرفبسيلمرحتلالبقاموملسنلاو
لاقنمامأو«ملعأهللاوةدكمةنسوألفنوهلب«لعهللاوقافتاب

ةداعإهيلعسيل«لفنهنإلاقنمو«هتالصداعأهكرتاذإضرفهنإ

مضينأهللامهمحرانباحصأبحتساو.لعهللاوهمحوتلاكرتيفةالصلا

رطفيذلليهجوينا»وهومالسلاهيلعيهاربإهيجونهيلإ

:نورخآلاقو'"ءنيكرشملانمانأاموالسمًافيئحضرألاوتاومسلا

بر)هيفديزيدوعسمنباناكو«مالسلاهيلعميهاربإالإهبهجوتيأم
مث(تناالإبونذلارفغيالهنإفيلرفغافتأسأويفتماظينِإ

(كريغهلاالوكدجىلاعتوكمساكرابتكدمحبومبللاكناحبس)ارقي

ءلامعألانمهريغوأمالكبمارحالاوهيجوتلانيبيلصملاعطقيالو

.هيلعقفتم(١)
.يئاسنلاالإةسخلاءاور(۲)

.٩۷:ماعنألا(۳)
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لامهديبءيشلوانتو«هئاطعإوءيشلاذخأوبرشلاولكألانم
داعأهلكاذهبمارحأإلانيبوهنيبعطقناو‹ةالصحالصاهبفنکی

نأيدنعكلذوهيلعةداعإال:نورخآلاقوءمهضعبلوقيفهتالص

ناکامابمرحيهنألمارحإلاةريبكتتراصانمارحإلاةريبكتنأ

ارقيالو«لعأهللاوةالصلالبقهريغومالكلاورظنلانم«ابلبقًالالح

عبتينأرومأمهنألهداعأمامالالبقهأرقناومامإلامدقتيملامهبجوتلا

مارحالالبقدتراوأنتجتوأمامالاتامناو«هتالصلوأنممامالا

ةالسلايفلخديملهنألهيلعينبيالوهديعيهنإف:رخآماماثلحو
نكامألايفةماقالاليبسهليبيسوسوجنمعضوميفأرقيالودعب

‹هداعأةالصلايفهبينبيالثدحبهيفثدحأناوءةرابطلاوسابللاو

مصعبدنعةالضلايفينيكهيفيفاعروأءيقبهلدحناکناو

ناالاهديعياللوقينممهنمو«هداعأهناكمنملقتناممهأرقناو

هأرقناو«ةماقالالعًاسایقهيفناکنلعمسيالیتحهناکمنملقتنا

نمهنالىلوألاةالصلهديعيهنإفىلوألالصيمهنأركذفرصعلاةالصل

وأهتالصتضقتناناكلذكو«ةالصلاليبسهليبسفةالصلاعباوت
اذاهأرقينإهأرقينأيسنناو«ةالصلاعمهداعأابنعمانوبيس
.ملعاهللاو«ءيشهنمهيلعسيلفمرحنف«مرحيملامهركذ

«حاضيإلا۳مد-106-



:ةذاعتسالايفةلأسم

:موقلاق«هيجوتلايفةذاعتسالايفًاضيأاوفلتخاو

اہکرتنمةالصتدسفلًاضرفتناکول:نورخآلاقو«ضرفيه
ناوءنتسلارئاسكهتالصداعأادمعتمبكرتنمةنساهنكلو«ًابسا

ةءارقلالبقذيعتسينأبحتسملاو«ةالصلايفاهركذثيحاهيسن
ذعتسافنآرقلاتأرقاذاو»:ىلاعتهلوقلاببسناذاةاثلاةعكرلايف

ديزبالىلاعتهللاهرمأاكيلصملاذيعتسبو'”«ميجرلاناطيشلانمهل
مجعيوءميجرلاناطيشلانمهللابذوعأءصقتيالوًائيشكلذىلع

ءعوجرلاوهيذلادوعلاىلاةذاعتسالاىتعمنمجحرخيالثللاذلا

لفتيهموقلاقوءهتالصداعأادماعاهبرېجناوارسذيعتسيو

يدنعكلذو«ملعأهللاوادمعتماہکرتنمةالصدستال

لجرلاييدحيفةالصلاضئارفيفةروكذمريغاهنأل.ملعأهللاو
ءهعضوميفهللاءاشنإدعبيقيوهوةالصلامالسلاهيلعينلاهماعييذلا

ةديبعييألوقوهو«مارحالاليقذيعتسي:مهضعبلاق«ابعضومامأو

اذإف»:ىلاعتهلوقلةءارقلادنعمارحالادعب:موقلاقوءهللاهحر

ةبشنهللاهحر-ليعامسإختشلايفةءارقلادنعمارحإلادعبموقلاقو:هلوق

.٩٨٩:لحنلا(١)
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.ملعأهلاو«ميجرلاناطيشلانمهللبذعتسافنآرقلاتأرق

:مارحالايفةلاسم

مرحأةالصلاىونوهجووةلبقلالبقتساوةالصلايلصملاماقأاذإو

هلوقلءحاتفتسالاةريبكتو«مارحأإلاةريبكتيهوكألاقوا

ابليلحتورييكتلااهميرعتوروبطلاةالصلاحاتفم):مالسلاهيلع
نإو'”ءربكفكبرورذنأفمقرثدملااميأاي»:ىلاعتهلوقلةضيرفيهو
هلأىنعميفهنألءكلذهأزجأزعأهلأوألجأهلأوأمظعأهلأ:لاق

.اضيأناويدلايفهلثمو<ىلاعتهللاهمرةدسعيبأليناثلالوقلا

رهاظلاو«مارحخإلاةريمكتيهوهلوقوءربكأللالاقواملمرحأ:هلوفق

مرحأ:يرهوجلالاق«ةالصلايفلوخدلاةينمارحإلاف«كلذكهنأ

اعمروكذملاءيشلايفلوخدللةز.لاهذهو«كتهالةمرح’يفلخدلجرلا

دنەفريبكتلايفاوفلتخاوء(ربكأهللا):لوقريبكتلاو«حبصأوىسمأك

هنأيعفاشلادنعو«هغارفدعبالإةالصلايفلخديالطرشريبمكتلايبأ

ريبكتلاحتتفاولاميفةدئافو¢هلوأباپىفهلوخدهنمهغارفبنت

يبأدنعفريبكتلاءانثأيفمناملالازويأاهربغوأةساحننمامإمنام

مانثأيفهلازأوسجبوثبىلصنمكطابيمفاشلادنعوةحبحصةالصلا

€ةالضلانماهنألهلوقدنعيقأبايففنضملامالكيفو:تلق.عااوريبكتلا

.هررحيمفاشلابهذقفاومبهذملانأىلعلدبام

.يئاسنلا1ةسخلاهاور

.رثدلا()
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اوجتحاو«ربكأهلأالإريبكتلاظفلنمزوجيال:مهضعبلاقو«ربكأ

املىلحتوريبكتلااهميرحتوروهطلاةالصلاحاتفم):مالسلاهلعهلوقب

قوطنملابصاخرصحلاورصحللنمماللاوفلألأ:اولاقو(ميلستلا

لمحبابنمهنألريبكتلاظفلىلعًاسايقزئاجلوألالوقلاىلعوءهب
:لاقنو.معآهللاو|ېنیبعماجرهألهبقوطنملايلعهنعتوكسملا

:مهضعبلاق‹نالوقهبففزيزعلاوأليلجلاوأميظعلاوأريبكلاهلل

نأليدنعهوزوجحيمانإو«هبزجيالنورخآلاقو«انمدقامىلعهيزجي
هنعربختلمف‹هنعربخيلهنإو‹تعنلامويلملجلاوأريبكلاهللأ:هلوق

هللاوأردقأهللاوأميلعلاهللاوأملعأهلأ:لاقنإو«هركذتلكنأكف

سيلهنألهلكاذهيفهيزجيالهئإف«ميحرلاهللاوأنمحرلاهلاوأريدقلا

هنألهيرالهتاففلألادفريكأهالأ:لاقنإو«ربكأهللاىنعملقباطم

هللاوأ:وأرسكلابفلألادفربكأهللايإلاقنإكلذكو«مهفتسم

ىتأنإاذهيفلصألاو«هلىنعمالابىتأهنألفلألادفربكأ

تاوفل(ريبكلاللا)زجيلامنإليقو...خلا.يدنعهزوحيملامإو:هلوق
.لصفتلالعفألولدم

.هرکدمدت)۳(
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ربكأهللأ:هلوقلثم«همارحإهيزحبالهنإفىنعملالطبياممهمارحإيف

يٍٳهلوقلثم«هلینعمالابهمارحإيفىتأنإكلذكومهفتسمهنألداب

فلألابرايكأوأمضلاودابربكهللاوأوأرسكلابفلألادفربكأهللا

‹هتالصداعأًادمعتمهمارحإيفنحلنِإوواولابربكوهللاوأءابلادعب

هيقفدمعتيملنإوءرسكلابربكأهللاوأحتفلابربكأهللاهلوقلثم
ريغبىتأدقفنحللابربكنإفريبكتلابرومأمهنأليدنعكاذونالوق

ءالؤهيفهيلعةداعإال:مهضعبلاقو«اهيفنحللابرمؤيمهنألهبرمأام
ةبآتيملامهنعلومنحللاونحللاىلعاهولمحمهلعلو«اهلكهوجولا
اوأرقإ):مالسلاهيلعهلوقلةحرةيابباذعةيآوأ«باذعةيابةحر

ةيابةحرةيآمخيملام٠(فاكفاشاهلكفرحأةعبسىلعنآرقل
هوجولاءالؤهلاتحاليدنعكلذوةحرةيابباذعةبآوأباذع

لىق؟فلألابرايكأهللاهلوقلمتحاىنعميأو:لئاقلاقنإف«ىنعملا

ءفلألاناكيحةحتفلاتناكامةكرحلانمقبسأفرحلاو«فرحلانم

تناكف«ءايلاتناكتحةرسكلاseوأولاتناكتحةمضلاالو

.لبطلاوهوربكأعمجهنألرايكأ:هلوق

.يقميبلاويئاسنلاودوادوبأهاور(١)
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ةكرحلانمذوخأمفرحلا:نورخآلاقو«فورحلاتانبتاكرحلا

ةدلوتمءايلاوءةمضلانمةدلوتمواولاو«ةحتفلانمةدلوتمفلألانأل

:رعاشلالاقتاكرحلاتعبشأاذإ«ةرسكلانم

روظنأفوندأاوکلسامثيحنميرصبیوهاينئيامثمحيناو

:رخالالاقو

باتذألادقعتالباشابارقعلانمهللايذوعأ

تدلوتتحبرقعلايفءارلاتحتفو«رظنأيفءاظلاةعضمبشاف

وهللاًاضيأهلوقوء«ىنعملااذهلمتحرابكأهللاكلذكو«فورحلا|نم

اهلقثلتازمحلانوففخباونأكبرعلاضعبنأكلذوىنعماللمتحمريك

همارحاسكنناو.لعأهللاوالبقا.ةكرحبريدمًافرحابنمنولدبيو

ىلعروصحمريبكتلانألهيزجيالهنإفبوعلاةغلريغةغلبمرحأوأ
هنإفةالصلايفهبيبيثدحلكو.رلعأهللاوريغالهبقوطنملاظفللا

مارحالاديربوهوهللا:لوقينألثمةالصلانمهنالهمارحايفهبينيب

ةريبكتيفينبيال:مهضعبلاقو«ربكألوقينألبقةسطعلاهتعطقف

اكرعشلاهيبعابشإلانأهبف«ىنعملااذهلمتحيرابكأهللاكلذكو:هلوق
7هررحهرکدامحصيالفهلعوه
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دحاومالكمارحالاةريبكتنالحصأيدنعلوقلااذه«مارحالا

هناكمنملقتناناكلذكو.ملعأهللاوًابترمنوكينأالاديفيالو

لجرلاايفءاوسرهجلابيهامنامارحالاةريبكتو«لاحلااذهيلعرذعب
ضغفخبةرومأماهنالريغالامينعمستامناةأرملانأرىغ«ةأرملاو
رهجاذاو«هدحوىلصيناكاذاكلذهلبحتسيًاضيألجرلاوتوصلا

رەۇپهنإفمولامامناكنإامأو«ءيشهيلعسيلفكلذنمرثكأ

هنافًادمعتمسانلايفهريغوأمامإلاابرسأناو«مهعمسملاهيفرجلا

هلعلكاشتنإوءرسلاةالصورجلاةالصاذهيفءاوس«همارحإدعي

كشلابلغتشيالفةءارقلايفذخأنإو«مارحإلاديعيهنإفءالمأمرحأأأ

ةريبكتيفكشاذإ:لوقينممهمو«ةالصلاضورفنماهریغک

اكحبتحاهزواجيالواهديعيهنإفذخأيملوأةءارقلايفذخأمارحإلا

دحىلازواجیتحاہیسننإو«ةالصلايفلخادريغوهفمرحيملامهنأل
.ملعأهللاواهبالإتتالاهنألهتالصًادتباثلاث

هنوكنعهجرخيالكلذ"نكلتلق..خلا.حصأيدنعلوقلااذهو:هلوق

ءهنمىنثتسلابلصتمنوكينأءانثتسالاطرشاولافمهنأىرتالأاىترمامالك
رهاظلافمدنعررقموهاكلاصتإلانعهجرختالةسطعلااولعجكلذعمو

نكلكلذريغليقبهنعاورّبعهلياقمو«ناويدلايفخياشملاهدمتعادقولوألا

لمأتلادنع.نكلو«خشلاهلاقالديهذهدعبىرخأةلأسميفناويدلامالك
عمرهظيايفءانبلابىلٴوأدعبةروكذملاةلأسملاكلتنكلوقرفلاناكمإلليلدال

.هررحوعجارءانبلادمبموق
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دالصلاىفةءارقلاقباب

اماوءرقاف»:ىلاعتهلوقلىلدلاو«ضرفةالصلايفنآرقلاةءارقو

ءةروسوباتكلاةتافةءارقكلذيفضرفلاو''«نآرقلانمرست

عهللالوسرانرمأ):لاقهنأيردخلاديعسيبأقيرطنميورام

ينأقيرطنميورالو"(ةروسوباتكلاةحتافةالصلايفًارقننأ
ةحتافبالإةالصاليدانأناوقعهللالوسرينرمأ):لاقةريره

يزجتالاولاقكلذلو‹تايآثالثةروسلالقأو"'(ةروسوباتكللا

ةالصلايفةءارقلایفباب

ةفىلحىبأبهذموانيهذماذه...خلا.ةروسوباتكلاةحتاف:هلوق
ةدايزناىلعدرهيفو<باتكلاةحتافاهدنعضرفلافيعفاشلاوكلامامآو

.هيلعةداعإالنا«ارقيلوىلصنم:هلوقيف

وهاكةيآامنأبلوقلاىلعةلمسلادرتالفقفتميأتايآثالث:هلوق

.لمزلا(١)
.هجامنياهححص(۲)

.دوادوأهاور)۳(



«ةليوطةمظتنمةيآيزجت:نورخآلاقو«تايآثالثنملقأكلذنم
ةدابعنعيوراماذهيلعليلدلاو«ةريصقةيآيزحت:نورخألاقو

ةحتافبالإةالصالللالوسرلاق):لاقتماصلانا

يفأرقينأًابارعأرمأ)لَهنأيورامو(ًادعاصفباتكلا

قيرطنمًاضيأيورامو"(نآرقلانمرسيتاموباتكلاةحتافةالصلا

اذهيفينعأاتو"(اعمنآرقلانمًاثيشو):مالسلاهيلعلاقرخآ

كلذكوءرجفلاةالصيفوءاشعلاوبرغملانمنيتلوألانيتعكرلايفهلك

يذلانأريغءرصعلاوىلوألانمنيتلوألانيتعكرلايفمصعبلاق

ىلوألانمنيتلوألانيتعكولايفأرقيالنأهللامهمحرانؤاماعهبذخأ

ةالصنأسانلاعامجإمهعمليلدلاو‹باتكلاةحتافريغبرصعلاو

ةءارقالإامفزوجياللاصحختسو:للاهجرقاحسإوبألاق:ةدئاف

نمةزيخألاةعكرلاورصعلاةالصورمظلاةالصيهواهدحأ:باتكلاةحتاف
هريبعتوتلق«مامإلافاخةالصلاوةزانجلاةالصوهمتعلانمناترخآلاوبرغللا

يفكلذدعيتيأرمثتددوتاذك«اهريغيأرقادإامفداسفلايضتقيزوجالب

ىلإرهظلاةالصيفةءارقلانأءاملعلاقفتاةلأسمءانثأيفلاهمحرفلؤملامالك

.هعجارنالطبلابلوقللًامدقم"نيلوقلاةياكحرخآ

.هرکذمدقت(۱)
هحامنباويئاسنلاودوادأهاور)۲(

۰ينطقرادلاونابحنباهاوو)۳(
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ةحتافبالإميفارقيالةعكرلكانيأرو«ايفربجالرصعلاوربظلا
ةالصوةعجلاةالصىلإىرتالأ«راهنيفالولمليفالابرسيباتكللا

كلذلو.كلذناكولوةروسلالجألةءارقلاببفرهجينيدىعلا

رصعلاوىلوألانمنيتلوألانيتعكرلايفارقيلنملوقانباحصأحجر
لوألانمناترخآلاناتعكرلاامأو.لعأهللاوباتكلاةحتافبالإ

ايفارقيامنإفءبرغملاةالصنمةرخألاةعكرلاوءاشعلاورصعلاو

نيتعكرلايفأرقيلعهنأ)يورامليلدلاوارسباتكلاةحتافب

قيرطنميورامو'''باتكلاةحتافبالإالكتاولصلانمنيتريخألا
‹معن:لاق؟رصعلاوىلوألايفهلالوسرأرقيله)لثسبابخ

نورخآبهذو'"(هتبحلبارطضإب:لاقكلذنوفرعتءيشيأبف:ليق

مهلعلو«الكتاولصلانمنيتريخألانيتعكرلايفةءارقالهنأىلإ
ريمضلالاټحاو«تعهللالوسرنعهوورثيدحبكلذيفاوجتحا

نمرهظبايفساقلاىلع(بفاودمتعاتلقانباحصأحجركلذلو:هلوق
فلتخادقو«(لمكيةقباسلاثيداحألارهاظناكنإوهللاهحرفلؤلامالك

.مومعللاصصختنوكيلهسابقلايفسانلا

.هيلعقفتم(١)
.هلثمةداتقيبانعيوراک4دوادوباهاور)۲(
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ةحتافبايفارقيمةالصلك):مالسلاهيلعهلوقنمكلذيلعلدياضيأ

نألمتحياهيفارقيم؛هلوقنمريمضلانأل٠(جادخيبفباتكلا
لوقلاوءاهضعبىلعدوعينألمتحيوءاملكةالصلاءازجاىلعدوعب
ىلصاذإهلكاذهو«ةمدقتملاةلدألانمءانركذاليدنعحصألوألا

:مهضعبلاقءهيفاوفلتخاممنإفمامإلافلخناكاذِإامأو«هدحو

تماصلانبةدابعنعيورامليلدلاوءباتكلاةحتافبالإارقيال

امفءةءارقلاهيلعتلقثفةادغلاةالصلَهللالوسرانبىلص):لاق

اولعفتال:لاق«لجأانلق:لاقکمامإفلخنوعرقتلاقفرصنا

هيلعهلوقنمًاضيأيورامو٠(اب.الإةالصالهنإفنآرقلامابا

ليلد'(جادخيهفباتكلاةحتافباهيفارقيمةالصلك):مالسلا
مامإلافلخأرقيالنورخآلاقوءلعهللاوةالصلكهميمعتل

نآ)ةريرهيأقيرطنميوراممهعمليلدلاوءاثيشةءارقلابف1يلا
دحيعمأرقله:لاقفةءارقلابایفرہجةالصنمفرصتناوييينا

.يكلاملايبرعلانباهبلإبهذ..خلا.نورخآلاقو:هلوق

.ةشئاعقیرطنمهحامنباودمحأهاور)۱(

.يذمرتلاودوادبأهاور(۲)
.هرکذمدقت)۳(

—(Vo



ىبتنافنآرقلايفعزاتايلام:لاق«هلالوسراييلب:اولاقكتم

وبألاق:عيبرلالاق"(هللالوسرفلخةءارقلانعسانلا
:نورخآلاقو‘هربغومام]لکعمارقتاهنافباتكلاهتافالإ:ةدبع

مامإهلناكنم):مالسلاهيلعهلوقلالصأمامإلافلخةءارقهيلعسيل

اوعمتسافنآرقلاءيرقاذإو»:ىلاعتهلوقلو٠(ةءارقهلمامالاةءارقف

الباتكلايافمامالافلخارقيهنأحبحصلاو'"(اوتصناوهل

كلذوءةروسلاةءارقيفتلرتأامنإفاهباوجتحايتلاهيآلاامآو«هانمدق

ءةعقاولاتعقواذإةادغلاةالصيفًارق):مالسلاهيلعهنعيورهنأ

نبةدابعثيدحنمًاذخأيأ...خلا.هديبعوبألاقعيبرلالاق:هلوق
هلوقراصفءثيدحلانآرقلامأبالإاولعفتال:لاقثبحمدقتملاتماصلا
هلوقاذكو«نيشيدحلانيبآاممجةحتافلاادعامىلعالوحمنآرقلايفعزاتأيلام
هلوقاذكو«ةلدألانيبامجاضيأةحتافلاادعامىلعلومةءارقهلمامإلاةءارق

ةيآلايأنيباممجاضيأةحتافلاادعامىلعلوح«ةيآلا(نآرقلاءىرقاذإو)

.ثيدحلاو

كلامبهذمنمرومشملاوه...خلا.هملعسيل:نورخآلاقو:هلوق

.ةيفنحلابهذمو

ةربرهيبأقيرطنميئاسنلاويذمرتلاودوادوبأهاور(١)
۰دادشنبهللادمعقيرطنمينطقرادلاهاور)۲(

.٢٠۲۰:فارعالا
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.«اوتصناوهلاوعمتسافنآرقلاءيرقاذإو»تلزنفهفلخنملجراهأرقف

«هيلعاهبجوأنملوقىلعمامالافلخباتكلاةحتافارقيمامأو

لاقوءاهتعارقيفمامالاعبتي:مهضعبلاق«كلذيفاوقلتخامهنإف

لاقويفمامالاقبسي:نورخآلاقو‹هعمبحطصي:نورخا

فالتخالااذهو«ابتءارقنممامالاغرفيتحاهأرقيال:نورخآ

امنأكلذوباتكلارهاظوثيداحألارهاظةضراعليدنعروصتي

هنأىلعلديهبمتؤيلمامالالعجاإ)مالسلاهيلعهلوقنميور
اذإو»:ىلاعتهلوقنأريغ‹دوجسلاوعوكرلاكابتءارقيفمامالاعبقي

عمبحطصيهنأىلعلدي'”«اوتصنأوهلاوعمتسافنارقلاءيرق

ةءارقدنعهلعتاصنالابوجولةروسلاةءارقىهقيسياللمامالا"

يلام):مالسلاهيلعهلوقةضراعملابتءارقيفمامالاقبسيوأ«ةروسلا

مامالالعجاإ):مالسلاهيلعهلوقنوكيو'(نارقلايفعزانأ

قالمطاللكلذكوهو.عمسيمل.ولاومصأناكولوهرهاظاوتصناو:هلوق

.ةيالايف

.هيلعقفتم(١)
..هرکذمدقت(۲)

۰يذمرتلاويئاسنلاودوادوباهاوريذلاةربرهياثودحنمهركذمدقت)۳(
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هلوىلعلديهاف«مامالااهتءارقنمغرفيتحباتكللاةحتافارقيال

يعمارقله):مالسلاهيلع«هلوقنمةريرهيبأثيدحنميورام
٠٠(نآرقلا.يفعزاقأىلام:لاق«هللالوسرايىلباولاقانآكنمدحا

هعمامعزانيالثلمامإلاامتعارقنمغرفيتحاهأرقيالنأاذهلدف

هلاوعمتسافنآرقلاءىرقاذإو»:ىاعتهلوقنوكيو

ةروسلامامإلافلخارقيالنأينعأءةروسلاةءارقىلعًاروصقم

.لعأهللاو

:ةلمممبلايفةلأسم

ةعتافبوجولةالصلايفةبجاوميحرلانمحرلاهللامبةءارقو

:ةلمسبلايفةلأسم

هللاهجرهمالكىلمف..خلا.ةبجاومحرلانمحرلاهللامسبةءارقو:هلوق
يتأيسو«نايسنلاوزجعلاعمةطقاسةردقلاوركلاعمةبجاونوكتىلاعت
.لعألاوةءارقلامامتلبقاهركذتاذإايفمالكلا

يفةلمسبلاةءارقنأللاهحرليعاممإخبشلاركذةالصلايفةبجاو:هلوق
يقأيامفهللاهمحرفلؤملاهركذامنإهللاهمحرهلاقامرهاظلاو«ةنسةالصلا

ءهرکذمدقت(١)
۰هرکدمدقت)۲(
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سابعنباقيرطنميورامليلدلاو«يناثلاعبسلانمهنألباتكللا

ايفًارقواهأرقفنآرقلامأىهباتكلاةحتاف):لاقامنعهللايضر

:عيبرلالاق'''(هللاباتكنمةيآاهنإلاقوميحرلانمحرلاهللاےس

«اذهلثمسابعنبانعريبجنبديعسیوردقو:ةديبعوبألاق

كاذلو«ةروسلكسأرىلعنآرقلانمةيآيه:علالهأضعبلاقو
لكلوأيفوباتكلاةحتافلوأيفلعجحتناهللامهمحرانباحصأراتخا

مسبأرقيلزيل)وهنآيوراماذهىلعلدىو«ةالصلايفةروس

اكةرُغهمفرهظتاليظفلامنببفالخلانأرهاظلاف<ةنسلابصاخميرفتلانم
اھدعيامممةضيرفلابلوقلاىلعاهأرقيهنأتدئافلاقینأالإمهلا«لماتلابرہظي
ذمنىحفىهللاهمحرهمالكوهانكاهدحواهارقيلوقلاىلعو

نأنُسمتِي:تلق«ناوبدلاصنوهوهللاهمحرفلؤلاهبلإبهذيامرهاظلا
هلاهمحرليعاممإخبشلامالكحيرصوهاكدعيامفالحلاةرنوكت

.يغبنيامىلعسيلممّللابريبعتلازعشأامف
.ةروسلاءانثأيفاهأرقيالهنأ..خلا.ةروسلكلوأيفو:هلوق

نأهيلعسيلفيسركلاةيآأرقنمو:هللاهمحررصتيبأةديصقحراش.لاق

يسننإو٠ضقنلاهيلعتفخًادمعتملمفاذإَفميحرلانمحرلاهللامببارقي

ىنايسنلايفهيلعءيشالوهليجوهتظلهتالصداسفىلعمدقألزئاجهنأنظف
هتيثاامىلعريسفتللنظفهلوقيفءافلاو:تلق.ىمتنا.كلذلعفىلإدوعيالو

ينطقرادلاويذمرتلااور(١)
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ايہنعهللايضررمعمثركبوبأ''(تامیتحمیحرلانمحرلاهلا

ارهجورلةءارقعمًارسهللامحرانباحصأدنعأرقتيهواتامتح

:ىلاعتهللالاقو‹نآرقلانمةيآابہنأعيجلاقافتالرهجلاةءارقعم

ءهتالصداعأاہکرتادمعتماہکرتنمونآرقلانمرستام

ةحيتأفنمنيتيآوةيآيسنولهنأاک«هيلعةداعإالفابتءارقيسننإو

ىناهنألكلذو,قوفففصنلااهتمسنيملامهيلعةداعإالفباتكللا

يفًاصوصخوءدنعلكلاكحكرثكالاكحواهتمرثكالاب

هتالصىلعيضعهنإفعوكرلادحيفالإاهركذيلنإكلذكو«نايسنلا

يفاهرکذنإاوفلتخاوءاهدحزواجهنألاهيلإ|عوجرلاهيلعسيلو

لاقوءباتكلاةحتافةءارقمخيملاماهيلإعجري:مهضعبلاقةءارقلا

عجراذإلعفيفيكاوفلتخاو«ةروسلامماماہیلإعجري:نورخآ

نأليدنعكلذو«اهدعبأرقامةءارقلديعيواهأرقي:مهضعبلاقاهبلإ

زواجامدعبهركذيملاذإدبقماذهنأرهاظلا..خلا.يسننإو:هلوق
ءاشتإيتاباکهتالصتدسف”الإوهدعبامعمًارقيوعجربهنإفةءارقلاب

.ىلاصمتڭا

.يقميبلاءاور(١)

٢۲لمزلا(۲)
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«اهدعبأمديعينأهيلعبجوكلذلوءروسلالئاوأيفابعضوم

ءىدتبيوىلإعجريهنإفاهركذمثابيسننإرئاساذه
اهأرقيوةيمستلاىلإعجري:نورخآلاقو«ملعاهللاويقبامةالصهنم

عجريملنإ:نورخآلاقوءاهدعبامةءارقلةداعإهيلعسيلواهدحو

يفاهأرقينايسننيحةداعإهيلعسيلفهتالصىلعىضموهلكاذهيف

يفةلمسبلاةءارقنا|لئاقنمنالدييدنعنالوقلاناذهوءابعضوم

نإنيلوقلانيذهيفنتسلارئاسبهذماهباوبهذكلذلو«ةنسةالصلا

مهلعلو«ادمعتماہکرتولوةداعإهيلعسيل:نورخآلاقو«اهيسن

ادمعتماہكرتنإكلذكوءةبجاوبتسيلةالصلايفاهتعاقناىلإاوبهذ

مثايسااكروا,باتكلاةحتافًارقولمسبامدعبةروسلاةءارقدنع

عوجرلايفمهنيبفالتخإلانمانمدقامىلعةروسلاتختنالبقاهركذ

.لعأهللاوهريغو

ةمئسلابلوقلاىلعهنأهاضتقمذِإلمأتهيف..خلا.اوبهذمملعلو:هلوق

.اہڪرتزوجي
كلذوامنيبقرفلوقينألئاقلا..خلا.دمعتمامكرتنإكلذكو:هلوق

ةءارقبولطملانإفةروسلاةءارقفالخ#ابصوصخةبولطمةحتافلاةءارقنأ

.لماتىلفدازامفتایآثالث
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:لأسم

نيتعكرلايفو«رصعلاوربظلاةالصيفةءارقلانأءاماعلاقفنإ

ءرسبرغملاةالصنمةريخألاةعكرلايفو«ءاشعلاةالصنمنيتريخألا

نأءاماعلاضعبنعركذو«رهجاہبفةءارقلافعضاوملاهذهىوسامو

رسبنأزوجيلوقلااذهيلعف«ريبكتلاالإرسالكرصعلاورهظلاةالص
لاق«رهجلاةءارقورسلاةءارقةفصيفاوفلتخاو«ييستلاوتايحتلا
نمفورحلاعيطقترسلاةءارقو«هينذأعمسينأرهجلاةءارق:مهضعب

ةياهنالهرثكأوءهينذأعمسنأرجلالقأنأكلذوءهينذأعمسينآريغ

:لئسنيحثرأآلانببابخقيرطنميورامًاضيأاذهديؤيو«هل

:لاق؟رصعلاوىلوألايفليهللالوسرةءارقنوفرعتءيشيأب)

‹هتءارقاوعمسلهينذأعمسيمالسلاهيلعناكولو"٠(بارطضاب
عمستنأرمجلاةءارقوكينذأعمستنأرسلاةءارق:نورخآلاقو

ءامجراخمنمابنییبتوفورحلاعيطقتنعةرابع:ةءارقلانأل«كريغ

فسكتاذهنملقأنألءكينذأهعمستنأريغنمكلذنوكيالو

داعأًادماعناكنفاهبرسيثيحباتكللاةحتافبرهجنإو«مدنع

‹هيلعةداعإالفًاساتناكنإو«ًادمعتمابكرتاذإنتسلارئاسكءهتالص

.هرکذمدقت(١)



نل ًادماعناكولوابنملقألابرهجنإهيلعةداعإال:مهضعبلاقو
اهتءارقداعأاہلکاہبرہجنإ:نورخآلاقو«مدنعبلغألاىلعكحلا

لاقو«لاحلااذهىلعابضعببرهجنإكلذكو«هيلعءيشالورسلاب

ءرىلاباهديملولوهتالصيلعيضمنأاملكهوجولاهذهيف:نورخآ
اماذهديؤيوءضرفبسيلةالصلايفرسلاةءارقنأىلإاوبهذمهلعلو

يفًنايحأةيآلاانعمسيمالسلاهيلعينلاناك):لاقةداتقيبأنعيور

ةيالاعمسي)هنعهللايضرباطخلانبرمنأيوركلذكو'"(رهظلا

أرقنإو«لاحلااذهىلعهيفرهجيعضوميفرسأنإكلذكو(ربظلايف
نيتلوألايفواملكتاولصلانمنيتريخألانيتعكرلايفةروسلاودملا

دقللتسيلولاحللواولانأرهاظلاًادماعناكولواهنملقألاب:هلوق

«حيحصبسيلةيلاحلانيبعتنمهركذامتلق«ةفطاعاهريدقتىلعمهفيامداسفل

ةيلاحلاو<ًادماعناكولوًادماعنكيلوليأفطعلاحصيهنأباوصلالب

ًاطخولوداقتعإللةقباطمولوقيفلبقامريظنفيلكتيالإحصتال

.ملعأللاوفيلكتلامدعلىلوأفطعللاهلعجذئنيحف

يفرهظييذلاوةنسهنأهمدقيذلانإفاذهلمأتيضرفبسيل:هلوق

.ةنسبسلةلباقملا

دوادوباهاوروهلعقفتم(١)
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:نورخآلاقو«ةلدألانمهانمدقال«هتالصداعاءرصعلاوىوألانم

رکبيبأنمتوند:لاقيجبانصلانعيورامليلدلاوءهيلعةداعإال

مبارقيهتعمسفبومانمةثلاثلاةعكولايفهنعهللايضرقيدصلا

كندلنمانلبهوانتيدهذإدعبانبولقغوتالانبو»ةيآلاهذهونآرقلا
فرحايفلفقووةالصلايفهللدملاارقنإوأ«باهولاتنأكنإقحر

مبِقأينأالإهبزحيالهنإففقووهبصبملنو«هبیصيتحهددربهاف

٠"(باتكلاةحتافبالإةالصال):مالسلاهيلعهلوقليهاكنآرقلا

هصبوهددروبناتكلامآيففرحهلفقونإمبضعبهلصخرو

يفهيلعسأبالوءباتكلاةحتافنمهيلعقبامةءارقىلعينعينأ
هركذنإإو«اذهلبقءلوأانمدقكرذعلااباتكلاةحتافنملقألا

.ثيداحألانمركذالرهاظلاوهاذههيلعةداعإال:نورخآلاقو:هلوق

.تقولاتاوففاخولورهاظلا..خلا.باتكلاةحتافبالإةالصال:هلوق

قلعتملاريدقتبةفصوأبانكلاةحتافنملاحباتكلاةحتافنم:هلوق

نمنيتيآوأيآيسنولاکهلودنعيأ«اذهلبقلوأانمدقاک:هلوق

فابسلارهاظو..خلا.فصنتلااثمسنيملام«هملعةداعإالفباتكلاةحتاف

.هدنعدمتعلاهنأ

.۸:نارمحعلآ(١)

.هيلعقفتم(۲)
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متينأىلإفرحلاكلذنمًارقيوهيلإعجريهنإفةءارقلابهزوأجامدعب
امأو‹ةصاخباتكلامُأيفاذهوهتالصداعأجرلنواهتعارق

هنإفةروسوهللدمللابهيفارقيعضوميففرحاهيفهلفقونإةروسلا
ءاشنِٳو«أرقاميلععكرءاشنِرايخلابوهفتايآثالثابنمارقنإ

 اهریغةروسأرقءاشنإو«اهمتيتحةروسلانمرخآعضوملإزاج
ةحتافةالصلايفأرقينأ)يبارعألاثيدحيفمالسلاهلعهرمأل

ةروسأرقينأىلعةالصلامرحأنإو'”(نآرقلانمرستاموباتكلا

يتلاهذهنمارقيملاماهاونيتلاىلإعجريهنإفاهريغًارقفهسفنيفاهاون

ىلعليلدلاو«ابمتخيملاماهاونيتالعجري:رخآلوقو«اهرثكأاهؤرقي
اذهيفعجريملنإو"٠(تاينلابلامعألاامنإ):مالسلاهيلعهلوقاذه

رستاماوأرقاف»:ىاعتهلوقلهتالصبسبالف«هتالصيلعیضموهلک

ةحتافأرقنإومومعللحلصتةمهبمبرعلامالكيفامو'"'«نآرقلانم

.ناويدلايفهيلعصناكیتشروسنمولويأتايآتالث:هلوق

ديرأاذإالإرهظيابفمتيالهنإفاذهلمأتيتلق..خلاليلدلاو:هلوق

.هررح«الفاهتحصوأاماامنِإدبرأاذإامأو«تابنلاباثملامعألابوجوامنإ

.هرکدمدقت(١)

.هيلعقفتم(۲)
.اهركذمدقت(۳)
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لترو»:ىلاعتهلوقل«هتالصديعيهنإفاهاجهوةالصلايفباتكلا
هنإفاهرخآنماهتعارقذخأفامتعارقبسكننإو'"«اليترتنآرقلا
ىضمو«لوألاأرقينألبقريخألااهفصنأرقنإكلذكو«هتالصديعي
ىلإهلکاذهيفعجرنو«تبتراکالإلقعتالاهتءارقنألءكلذك
سأبالفاهرخآنملوأابنمأرقامداعمثاوأنماهأرقفباوصلا

ناويدلايفلاق..خلا.اهاجهوةالصلايفبانكاةحتافارقنإو:هلوق

نمممنمو«هتالصبسأبالهنإفكلذدعبهيجمثافرحارقيامنإناكنإو

.هتالصدعب:لوقب

سيلكلذهنمتبكرتامنيلاهفورحعطفيأاهانجهو:هلوق

.ةءارقب

تببتلاةغللايفليترتلاو«انموقبنتكضعبيف نآرقلالترول:هلوق

(فورحلانايبوتقولاظفحليترتلا:لاقفليترتلانعرقعينلالئس'و)

الثىح«اهدقيىلاتاملكلانمةملكلكوفرحلكنيبينأ

لبءاملوأوةملكلارخآفرعيالاهدمباباملصتالوةتكسوأفقوب
.نمنيبعطقالوةنكسالبةملكةملكوافرحافرحنيبت

ذخألاذإمضيهتبثأامىلعريسفتللءافلانأرهاظلااهتءارقذخأف:هلوق

صاخكحلااذهنأهنمذنخؤيامناويدلايف..خلا.عجرنإو:هلوق.
.لمات«لمأتلادنعكلذىلإهيففنصملامالكو«ةريخألاةلأسملاب

.¢:لمزلا
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ةحتافةءارقىلعةروسلاةءارقمدقنإكلذكو‹دمعتيملامهتالصب

‹انمدق|کدمعتيلنإباوصلاىلإعجريهنإفرجلاةالصيفباتكلا

مدقو''(ةروسوباتكلاةحتافبالإةالصال):مالسلاهيلعهلوقل

كانيتآدقلو»:ىلاعتهلوقلو«لعهللاوةروسلالعباتكلاةحتاف

يفىنثتاهنألباتكلاةختافوهو'"(يظعلانآرقلاويناثملانمًاعبس
نمًائىشةالصلايفارقنإو.ملعأهللاوةءارقلالبقاهبًادتبيوةالصلك

هنإف«برعلاةغلريغةغلبةالصلايفنآرقلاأرقوأءلجنإلاوةاروتلا

فورعملاوهو«نآرقلانمرسيتاماوأرقاف»:ىلاعتهلوقلهيزجيال
سأبالفةالصلايفهتءارقيفنحلنمو«مهيلعلزننيذلاموقلاةغلب
ءباذعلاةيابةحرلاةيآوأءةحرلاةيابباذعلاةيآلدبيمامهتالصب

فلالااهتمطقسأف‹كردصكلحرشم:أرقوللثمىنعملالدبوأ

ًاولعكلذنعهللاىلاعتهردصهلحرشيمهنأكيفنلاىنعمىلإهجرخأو

هجرخأهنأللادلامجعأف«ىدفًالاضكدجوو:أرقنإكلذكوءريبك

صاخكلذنأهنمذخؤيامناويدلايف..خلا.هتالصيفنحل:هلوق

رذميالهنإفملعتلاهنكعنمامأوملصتلاهنكمالوناسللانمهنحلناكنب

.هرکذمدقت(١)
.اهركذمدقت(۲)
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هبشيامكلذكو«لالضلادضوهيذلاىدحلانموهونايذحاىنعمىلإ

امهدحانيتتكسةالصلايفتكسنأيلصماليغبنيو.لعهللاواذه

اذإىرخألاوأرقيمثهيفسفنتيامرادقمتكسي«مارحإلادعب

م«هيفسمنتامرادقمتکسهڼاف‹عكرينأدارأوةءارقلاتخ

مالسلاهيلعىبدقوةءارقلابعكربالثلدكأيدنععوكرلادنعيلا

يفةجرفىأرفةءارقلايفذخأنإو«دوجسلاوعوكرلايفةءارقلانع

ءيشلككلذكو«ةءارقلاعطقيالوأرقيهنإفاهدسينأدارأوفصلا

رطمنمرخآناکمیلناکمنملقتنانالثمهتالصحالصإلهبلغتشي

حالصإامأو«ابحلصياموةالصلايفهنأل«هنمفاخيءيشوأحيروأ

ةالصلانمسيلهنأل‹هلمعيتحةءارقلاهيفعطقيهنإفهداسففاخيام

يفأرقينألثم«ةالصلايفروسلاسكنينأهليفبنيالو.ملعأهلو

غلبيامرادقمرخآلوقو:ناويدلايفلاق«هيفسفنتيامرادقم:هلوف

كلذنأرهاظلاو«هتالصداعأكلذنمرثكأتكسنإو«ارقيمث«هقيرهيف

ءرهاظلاانلوقلىنعمالفكلذيناويدلايفحرص:تلق.ةيناثلاةتكسلايفراج
.دوجسلايففنصلملامالكيفاذهبقلعتياميتأيسو:تلف

وهوركذنإوناويدلايفلاق..خلا.روسلاسكنينأيغبنيالو:هلوق

مجربهنإفىلوألاةعكرلايفاهأرقيتلاقوفةروسلابةيناثلاةعكرلايفًأرقب
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‹اهأرقيتلاةروسلاقوفيهةروسبةيناثلايفو«ةروسىلوألاةعكرلا

اماپیارقينأىلعهتالصمرحأنإو«هتالصيفهيلعسُأبالفلعفنإو
هنألهاونهرضيالوهلرسيتامارقيهنإفتقولاجورخالإهمتيال

ةبآايفأرقينأىلعمرحأنإ«هتالصيفكلذأرقينأنك
ناىلعمرحأنإامأو«هاونهرضيالو«هيزجيامأرقيهنإفةدحاو

«هتالصدیعي:رخآلوقو«هتالصبسأبالفكلذدعبًارقغهيفارقيال
وابرشيوااہیفلکأينايلعهتالصمرحأنإفالتخالااذهىلعو

ريغبموقتالةينلاذإهاونهرضيال:مهضعبلاق‹اهريغالمعهيفلمعب
يلصينامرحأهنأكيدنعكلذو«هتالصديعي:نورخآلاقو«لمع

ءصقنيوااہيفديزينایلعمرحانإكلذكوءعرشلايفزوجتالةالص
 نيتعکريصبناىلعيقملاوأةعبرايلصيناىلعمرحأاذإرفاسملالثم

يفةلفانيلصيناىوننمةلزنبنوكيو«ةالصلادسفيهلكاذهنإف

هلكاذهيفمهضعيصخرو‹قافتابهيزجتالهنألءةضورفملاةالصلاتقو

ةادغلاةالصو.لعاهللاولعفلاعمالإموقتالةينلاناىلإاوبهذميلعلو

يفقلفلا"بربذوعألقارقيهنإفنيتذومملانيبامفالإاهأرقبفلفسأيتلاىلإ
ةءارقلاىلإرطضاهنأقرفلاوقرفلاررحروسلانمءاشاموأ«ةيناثلاةعكرلا

.یوفنم
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نآرقلامابةيناثلاةعكرلافوءىوألاةعكرلايفةروسوءنآرقلامأبابفارقي

باهولادبعنبحلفامامإلانعاغلبثيدحلءدحأهللاوهلقوةروسو

نمهمېتاالنمينئدح:لاقروصنمنبمتاحنعيناسرخلامناغيبأنع

نعرسلهأهيقفيمرضحلاةعبحيبانعاهقيرطيفوأرصانأوانباحصا
نمةعينلاىلإدانسإبرقاهيفناكيذلانامزلايفناكهنارمعنبا

امدعبرجفلاةالصيفتونقلانعيتثدح):روصنمنبمتاحلاق.هريغ

لوسرهعنصيم:يللاقف؟هعنصعهللالوسرنأكغلبلههتلأس

يغلب:لاق؟كْلبيفعنصيناكفيك:هلتلقفمتاحلاقءَهللا

الوعكرمثدحأهللاوهلقبأرقةرخآلاةءارقلانمغرفاذإهنا

انباحصأبتكيفءانيأرنكيملءيشاذهو:مامإلالاق"(تتقي

نبانعيوركلذكوءهنعهانيوروهانعممهبانتاتحمممهانعمسالو

'(هتالصيفطقتنقهتیأراموملالوسرعميلصنانک):لاقسابع

ملامهأرقيوعجريهنإفةادغلاةالصيفدحأهللاوهلقارقينأيسننإو

ناكاذإامأوناكاذإاذهوهتالصلعضميلفمظعاذإف«مظعي

دقو‹عجرنبتنثامظعولف«مظمتلامامةرهاظ.خلامظعادإف:هلوق

.يناربطلاءاور(١)

.يقهيبلاوينطقرادلاءاور(۲)
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الثلهيلإعجريالفةادغلاةالصيفدحأهللاوهلقةءارقكرتوامام
ءهتالصيفهيلعسابالفًادماعهتءارقكرتنإومهتالصسانلاىلعطلخي

:لاقهنعهللايضرمامإلانعانغلباهةروسلاةءارقكرتنإكلذكو

هباحصأنمالجراهىلعرمأوةيرسوأًاشيجهجوةَينلانعيتغلب)

ينلانعجرخنيحنمابلكتاولصلاهباحصأبيلصيريمألاكلذناكو

عيججيفدحأهللاوهلقوباتكللاةحتافبهيلإفرصنانأىلإوأي

ةءارقلابهيفرهجياممءابإمهعمسياملكيف«هريغوحبصلا«اهلكهتاولص
هتالصيفمهمؤيناكمهريمأنأهوربخأمالسلاهيلعينلاىلإاوفرصناامف

ءيشكعمأ:.مالسلاهيلعيئلاهللاقف«هريغارقيلودحأهللاوهلقب

هيلعيبنلاهللاقف«هللالوسرايمعن:لجرلالاق؟اذهريغنآرقلانم

ينإهللايناي:لاق؟كتالصيفهبتأرقنوكتتنأكعنمام:مالسلا

مالسااهيلعيتلاتکسف:لاق«ًادیدشًابحدحاهللاوهلقبحأتنك

١٠(دحأهللاوهلقكبحكبحيهللانإ:لاقفلجرلاىلإتفتلامثًايلم

نو«اهارقيوعجربةرممظعنإ:رخآلوقو«مظمبملامدعبناويدلايفلاق

ضميلفاثالثمظعنِإو<عجرب:ليقو«هتالصىلعيضبوعجربالفنيرمظع
.هتالصيلع

.نعرخآظفلبيراخبلاهجرخأويذمرتلاءاور(١)
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‹نآرقلانماهريغلعتيهنإفباتكلاةحتافالإنآرقلانمفرعيلنمو

هتاولصلهيزحتواهأرقيهنافاهريغلعتينألبقةالصلاتقوءاجنإو

فرعيملنإو«نيترمةروسوهللدملاباهبفارقيناكميفاهأرقيو«اهلك

ةالصلاتقوءاجىتحملعتيملنإو«يلصيوملعتيهنإفًاثيشنآرقلانم
ىنعمالو«ريبكتلاةالصةفصمدقتدقو‹ادعاقريبكتلابيلصيهنإف

.ملعأهللاوابتداعإل

زوحيالو:هللاهجرقاحساويألاق.خلانآرقلانمفرعيملنإو:هلوف

هعنمتفةلعهبنوكتنأ:امهادحإ.نيتلصخيفالإاميلعةردقلاعمةءارقلاكرت
نسحبملنإفلمتنآرقلانمهعمسيلوةالصلاهرضحت:ةىناثلاكلدنع

ءكلذكىلصيهنإفةالصلالوقيفو.كلذكىلصيهنإفةالصلاتاوففاخو

نألًادجاسًامكارمافىلصيهرهاظوىبتناساقتلق«ةداعإلاهيلع:لوقيفو
۱.يقابلاهنعطقسيالناكرألاضعبنعهزجع
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هيفلعفياموعوكرلايفباب

اي»:ىلاعتهلوقليلدلاو«ليزتتلانمضرفةالصلايفعوكرلاو
کلعلريخااولعفاوکبراودبعاواودجساواوعکراومآيذلااي

ريبكتلابوکرلاىلإوهيلةالصلايفهتءارقلجرلاتخاذإو''«نوحلفت

عكراذإداتعهنأ)يورامليلدلاوهعوكريفيوتسيوهيدبعكریو

هيفلمفياموعوكرلايفباب

عوكرلادحوهللاهمرليعامإخمشلالاق.خلاهيدنبعكريو:هلوق

ةالصلايفنيتبكرلاىلعنيدبلاعضوناكمإعرشلايفو«هدحوءانحنإلايوفللا

عصوهيفطرتشيالعوكرلاناهرهاظو‹خلايورامهلمكأو«هلأوهو

يعفاشلابهذموهوامعضولدارأولثىحبءانحنإلاهيفكيونيتكرلاىلعندملا

رخآىلعهيديعضوطرشلانأينزاملانمفكلامبهذمكلذيففلتخاو
هیتيکدنمهيتحارنيکلمكأو«هیقبکونمهاتساربرقبيحبهيذغف
ةنودملايفهركذامليقو«نيتيكرلاىلععضوبوجوةنودملانعو

يقاسايفخبشلاعمهمالكرظناو«دحاولوقةيكلاملاهيلعفهلمكأالنايب

خمشلامالكلمحينكل«خلاءيشىلعالعجيلواهادحإوأابىلدتوأ
نيديلاعضوناكمإل«نيتبكرلاىلعنيديلاعضونيكمتىلعهللاهجرليعاسإ

,۷۷:جحلا(١)
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بوصيالوًالدتعمهرېظیوسورىلعهيديعضوورکأهلا:لاق

يورامليلدلاو"٠(هفلخنمهرېظببوصيالو«هعوكريفهسأرب

وهو"۱حيذياکهتالصيفلجرلاحبذيناىبمالسلاهيلعهنا)
دیزنبرباجرکذو«هرېظنمضفخأنوکییتحهسأربءىطاطينأ

(هبوصملوهسأرصخشيلعكراذإلَكيلانأ)هللاهحر

ًايوتسمنكیلو«دحاوهلكفهبوصيموهسأرفريل:لوقيمهضعبو

حدقهرېظىلععضوولعكراذإ)مالسلاهيلعهنعيوراکهعوکريف

عكراذِإ)مالسلاهيلعهنعرخآربخيفو(هلادتعانمكرحتامءام

ءانبكلذلاقيوأ«للامهجرخبشلامالكنيبوهنيبةفلاخالذئنيحف
.نيلوقلادحأىلعهتم

اطاطومرېظطسب«اسییذتEيف.خلاحبذينأى:هلوق

.ةمحعملاءالاب

«ةددشملاواولارسكوةلمهملاداصلاحتفوءاملامضيوههبوصيملو:هلوق

.بيوصتلاوصاخشإلانيبهبفلدعيلبًاغيلباضفخهضفخيميأ

.هيلعقفتم
.ينطقرادلاوهجامنباهاور(۲)
.ديزنبرباجنعيقميبلاهاور(۳)

( .ىناسنلاودوادواهاور٤(
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هبلومعملاريغهلكاذهيفلعفنِإورقتسالءامهربظىلعبصوا
امىتاذإهتالصدعيالهنإف«هفلخنمهرهظوأهمادقهسأربوصو

ديعيهنإفهتبقروهسأربالإهعوكريفنحنيملنإو«ًاعكارهبىمسي
هسأربدتنإو«هرېظوهسأربىنحنانإالإًاعكارىمسيالهنأل«هتالص

ثيدحلا«هتالصديعيهنإفلفسأىلإنيتبكرلازواجتحعوكرلايف

لعلوهيلعةداعإال:مهضعبلاقوعوكرلايفحيبذتلانعيبنلا)
عوكرلانألءهبلعةداعإاليوغللاعوكرلابىتااذإهنأىلإاوبهذءالؤه

:ديبللاق«ءانحنالاةغللايف

عباصألاابيلعينحتاصعلاموريينمتخارتنإيئاروسيلأ

عكارتمقلكيفنأكبدأتضميتلانورقلارابخأربخأ

هيلعلاقهنأ)يورامًاضيأليلدلاواذهىلعةصقاتنوكتو

نوکیفلدتعتتحعفرتمث«عكارنئمطتتحعكرت:يبارعألمالسلا

ناكرالانيبلصفلايفلادتعإلابوجوهنمذخؤي.خلالدعتتح:هلوق
ءنئمطمريغلدتعيدقولدتعمريغنئمطيدقهنأللادتعالاىلعصناغإو

ثلىندأيهو.ةنأمطلااذكوءةداعالاتبجولدتعيلنإف«ناعمتحيدقو

.هجامنياويئاسنلاودوادوباهاور(١)

.هرکذمدقت(۲)
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''(كتالصنمهتصقنامنإفكلذنمتصقنامو«ريصقتريغنمًاماتكلذ

امل«هتالصديعيكلذيفلومعملاكرتاذإهنأيدنعبجويرظنلاو

هتالصنمقرسييذلاةقرسسانلارش):مالسلاهيلعلاقهنأيور

اهدوجسالواهعوکرميال:لاق؟هتالصنمقرسيفيكو:اولاق

الثليدنعكلذو«ابعوكريفاهفلخنمبوصتةأرملاو.ملعاهللاو

ماقامالإءامتالاحلكيفةرتسلاوضافخنالابةرومأميهواهزجعيدبت

همادقهسأربوصيناالإلجرلادحيمنإوءملعأهللاوهريغىلعليلدلا

عوکرلابەبشاەنال«ەفلخنمنودەمادقنمبوصبلف«هفلخنمواعوکرلايف

ىلعهيتحارعضيلو«هیتبکربعكریلفعوكرلاىلإىوهنإو«هريغنم

لاقعكراذإمالسلاهيلعهنا)يورامليلدلاوءهعباصانيبقرفيلوءهيقبكر

.هبوجوىلععاجإلامهضعبىكحو«بيترتلااذكو
اموهلههتکربهعوكرىنعمامرظنأربمكربلف:هلوق

نابامېبصتهانعممأ؟امهيلعهيفكعضونكميلنييوتسميلق
:هصنورطانقلايف(مبصنىلعصنهتيأرمثتددرتاذك«حبحصلقنيهررح

.امنثيالوهىتىكربصنىلو

ءاورامهعياصأقيرفتىلعليلدلاامأهعباصأنيبقرفملو:هلوق

۰دوادوباهاور(۱)

.ةداتقيباقيرطنمدمحأهاور(۲)



مضنو(الدتعمهرېظیوسوهیتبکرىلعهيديعضووربك|هللا
كسمأنإو.هلعةداعإالفلعفنإفكلذلعفيالفهعوكريفهعباصأ

هتیکرتحتهیدببكسمانإكلذكوءهتالصديعيهنإفهيذخفىلعهيدي

لوامهادحإواېبىلدتواهبوقحىلعېبكماوأ«عوكرلايف

ءةنسلافالخلعفهنأل«هلكاذهيفهتالصديعيهنإفءيشىلع

"٠(هيتبکرىلعهيديعضوعكراذإهنإ)مالسلاهيلعهنعيوراموهو

هيديهعطوناريغ(يلصأينومتيأراكاولص):مالسلاهيلعلاقو
ذخفلانأل«هبتيكرتحتوأهيوقحىلعبعضونمنوهأهيذخفىلع

«املكهوجولاءالؤهيفهبلعةداعإال:مهضعبلاقودحاووضعةبكرلاو

الأءهيلعةداعإالعوكرلاىنعمبىتأاذإهنأىلإاوبهذءالؤهلعلو

دجساذإو«هعباصأنيبجرفمکراذٍإمعينلاناک):لاقرجحنبالئاونع

.نابحنياهححصويقمبسلاهاور(اهمض

قيبطتلاينىلإةراشإهيف.خلامالسلاهيلعهنأ)يورامليلدلاو:هلوق

نيتبکرلاىلعامہعضوبخسنمث«هیذخفنبامہةبطبنباناک

.هيذخفوەمريبامملەجيوىرخالاىلعىدحإنطبلعجينأتببطتلاو

هفالخناويدلايف«كسمأنو:هلو
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اعكارنئمطتىتحعكرت)ةالصلاهماعييذللمالسلاهيلعهلوقىلإىرت
ايشرکذیملنمنأريغ«هيديبعنصيفيكركذيلو٠(لدتعتم
عمهمادق(لعجوأهمادقءهبدیدمنِامأو«هرکذنمىلعةجحبسیل

ىبدقوةالصلايفهبشيالامىتهنألءهتالصدعبهافءهعوكريفهسأر

٠"٠(کتالصيفاونكسا):لاقوةالصلايفنيديلاعفرنعمالسلاهيلع
نافكلذلعفيالهنإفهعوكريفهيذخفىلعهنطبقصلأنإو.لعلعهللاو

عوكرلايفهيذخفىلعهبعارذعضوناكلذكوهيلعةداعإالفلعف
هانهرككلذلوءدوجسلايفهلكاذهنعيبنمهنألكلذهلبحتسيالف

.لعأهللاويدنعةالصلاضقنيالعوكرلايفهلعفنأريغءعوكرلايف

رخۇتنأكلذكوامعوكريفاهيتيكرمضتنأاهبحتسيامنإةأرملاو

لعهللاوامعباصأنبمضصتلواهنيكرنعابدی

:لأسم

:لوينأوهومظعبلفهعوكريفیوتساولجرلاعكراذإو

ضرفعوكرلايفمظعتلاو:ناويدلايفلاق.خلاليغتلانماماصأ:هلوق
.ةنسهنأنملومعملافالخهنأل؛ضرفهلوقفنصملاطقسأو«ليزنتلانمهلصأو

.هيلعقفتم(۲)



يفحيبسقلاوعوكرلايفمظعتلاو«تارمثالث(ميظعلايبرناحبس)

هللايضرسابعنبانعيورامليلدلاو«ليزنتلانم(بلصأدوجسلا
اهولعجا:لاق«ميظعلاكبرمسابحبسف»هيلعلزتامٍعلينلانأ)نع

يفاهولعجا:لاق«يلعألاكېرمساحبس»هيلعلزتالو«کعوکريف

اوفلتخاممنإفحيبستلاويظعتلانميلصملالعجيامددعامأو''(

الفصقنناوسأبالفدازنإوتارمثالثبحتسما:مهضعبلاق«هيف

مساحبسفلزتامالسلاهملعهلوقمومعى|اوبهذءالؤهلعلوهيلعضقت

كبرمساحبسهيلعلزتالوکعوکريفاهولعجا:لاقميظعلاكبر

نوکتالئلتارمثالثاوبحتسااإو«كدوجسيفاهولعجا:لاقیلعألا

نميزجملا:لاقهلاهحرعيبرلانعيورموهوضعبلاقوًارقنهتالص

«موقلاىلعليطياللًامامإنوكينأالإنسحفدازنإوتارمثالثكلذ

نبسنأهفلخيلصيوًارشعحبسيناكزيزعلاديعنبرمعنأ)يوردقو

نمملسمءاورامًاضيأليلدلاو.خلاسابعنانعيورامليلدلاو:هلوق

يقو«مظعلايبرناحبس:هعوكريفلوقيناكمفلحهنأ)ةفيذحنعانموق

.ثيدحلا(ىلعألايبرناحبس:هدوجس

رماعنبةيقعنع.هجامنباودوادوأودمحاهاور)۱(

.يذمرتلاهححصوةسخلاءاور(۲)
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هللالوسربةالصهبشأتيأرام:لاقوبعهللالوسربحاصكلام

تارمثالثكلذيفةنسلا:مهضعبلاقو۽(مالغلااذهةالصنملَ

يئلانأ)يناهلانبةفيذحنعيورامليلدلاو«صقنيالوديزيال

:لاقنإو"٠(تارمثالثهدمحيوميظعلاهللاناحبس:لاقولع

هنإفتارمثالثزيزعلاوأليلجلاوأريبكلاوأميظعلاهللاناحبس

هيلعهلوقلءميظعتلاىنعميفوهامامهبشأامواملكظافلألاهذههيزعت

اذهىلعدوجسلاكلذكو'(بولاهيفاومظعفعوكرلاامأ):مالسلا

ميظعتلاءأزجأهدوجسيفوأهعوكريفهللاركذنإ:رخآلوقو«لاحلا

داعأكلذيفلومعملابتأيلنإ:نورخآلاقو«مدقتملالاحلااذهيلع
هنأهللاهجردوعسمنبانعيوردقو«ةنسللفلاخممدنعهنألهتالص

دنعهلعلومعملاوهوخلاتارمثالثكلذيفةنسلا:مہضعبلاقو:هلوف

هعوكريفلجرلامظعيامنإوناويدلاةرابعوامممحرناويدلايفخياشللا
نيترممظعنإو4هتالصديعيهنإفةرممظعنإو«تارمثالثهدوجسو

«هتالصتلطباسمخمظعنإو«نالوقهبففاميرأمظعنإو‹نالوقهبفف
.اهلكهوجولاهذهيفصخربنممهنموًاتسمظعنإكلذكو

۰دوعسمنانعاضبأوهللادبعنبنوعنعهجامنياودوادوباويذمرتلاهاور(۱)

۰هملعقفتم(۲)



مشمئاقوهومظعنوعاهللاوةالصلايفوهوهباحصألرسفيوارقي

يفهنأل«ابنمسیلامهتالصيفدازهنألهتالصدیعیهنإفكلذدعبعجر

هنالصىلعيضمبوهعوکريفمظعب:نورخآلاقو«هعضومريغ

ديمحتلاوحيبستلانمنآرقلايفهركذناكامهتالصيفدازأمهرضيالو

هللالوسرعمتیلص):لاقةفيذحثيدحنميورال‹ريبکتلاو

هيبالو‹ذاعتسإالإباذعةيآبرميالناكو«ةرقبلاةروسبًادتبافع

مظعوهعوكرىلاىوهنإو'"(حبسالإهيزنتةيابالوهلأسالإةحر

یوهامدعبالإمظعبمهنکلوهعوکريفيوتسينألبقتارمثالث

ءدیعيال:نورخآلاقوءديعي:مهضعبلاق«نالوقهيفعوكرلاىلا

يوتسينألبقعوكرلانمهسأرعفردعبعوكرلامتأنإكلذكو
ةضراعمملعأهللاومهفالتخاببسنأنظأوءفالتخالااذهىلعاثق

حبسف»:هيلعلزتنيحمالسلاهيلعهلوقنأكلذوءسايقللظفللاليلد

يفمظعنمنأليلدهيفكعوكريفاهولعجا:لاق«ميظعلاكبرمسا
لجعوکرلاسايقوءظفللامومعلهازجأًاعکارهيفعضوم

هيزجيالاك«عكارنئمطيىتحميظعتلاهيزجيالهنأىلعلدي

.هرکذمدقت
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نامطيىتحءءارقلاهيزجتالأكوًادجاسنتمطيتحدوجلايفحييستلا

.لعأهللاو«اق

:ةلأسم

یتحهدمحنلهللاعمس:لوقيهنإفعوكرلانمهسأرعفراذإو

اذإو«هدحويلصيناكاذاهلصفمىلاهنموضعلكعجربوًاثاقيوتسي

نميورامليلدلاو«كلوانبر:لوقيهنإفمامإلافلخيلصيناك

:هفلخنملاقهدمحنلهللاعمسمامإلالاقاذا):لاقةريرهيبأقيرط

نممدقتامهلرفغةكئالملالوقهلوققفاونمنإفدحلاكلوانبر

:لاقنإو'(:لوقاتعهللالوسرتعمساذه:لاقو«هنذ

يورال«هتالصبسابالفدملاكلوانبرهدمحنملهللاعم

ابرهدمنملهللاعمس:لاقعوكرلانمهسأرعفراذإناكهنأ)

دئازىنعمىلعةلالدهيفذإدمتعملاوهواولاتاشثإدملاكلوانبر:هلو

مالكلانوكسفدجلاكلو«كلذبراقاموأبحتساانبرريدقتلانوكيهنأل

دحأىلعلدواولاطاقسابلعفاذإو«ربخلاىنعموءاعدلاىنعمىلعًلمتشم
فطعللواولانأللاقو«يعفاشلانعةمادقناهاكحواولاطاقسإو«نيذه

راثغملايوونلالاقو«ناتياوردمحأوكلامنعو‹هيلعفطميءيشانهسيلو
.ىهتنا«رخآلاىلعاهدحألحيجرتالوناپجولا

.سنأثيدحنمهيلعقفتم(١)
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الفهدحويلصيوهودلاكلوانبز:لاقنإكلذكودخلاكلو

مامإلافلخوهوهدمحنلهللاعمس:لاقنإكلذكو‹هتالصبسأب

دوعسمنباثیدحل«هيزجبهانعميفناكامعيمجكلذكوءلاحلااذهىلع

وأربكأهللا:لاقنإو«هباحصألرسفيوًأرقيويلصييذلامدقتمل

ظافلألاهذههبشيامهللاركذوأهللارفغتساوأهللاالإهلإالوأهلاناحبس

الفلعفنافءكلذلعفيالهنإفهدمحنملهللاعمسهيفلوقيعضوميف

يتغلب):لاقهنعهللايضردزنبرباجنعيوردقو«هيلعةداعإ

وهوًافنألكمانم:لاقغرقاملفمويتاذهباحصأبىلصةَيلانأ
انأ:مهنملجولاق؟هيفًاكرابمًابيطًاريثكًادمحدحلاكلوانبرلوقي

ابتکeنوردتبيًاكلمنيئالثوًاعضبتيأردقل:لاق«هللالوسرإب

لعفيالهنإفًائاقىوتساامدعبهدمحنملهللاعمس:لاقنإو٠ً(الوأ

عفراذإعناكهنأ)يوراملىلدلاو.ةماتهتالصفلعفنإف‹كلذ

هيلععقيعفرلامسإو"٠(هدمنملهللاعمس:لاقعوكرلانمهسأر

الفهسأرعقربنألبقهلاقنإكلذكو«ًاثاقىوتسيتحعفرينيحنم

.هرکذمدقت(۱)
.ينطقرادلاءاور(۲)

.هركذمدقت(۳)
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دحيفهلاقاذإهنأعيحلاقافتالهيلعةداعإالفلعفنإفكلذلعفي

:لوقينأهبلومعملاو«هيلعةداعإالفهسأرعفربنألبقعوكرلا

دنعريبكتلاكلذكو«هسأرعفرينأءيدتبينيحهدمحنملهللاعمس

كلذكولاخلااذهىلعدوجسلانمعفرلادنعودوجسلاوعوكرلا

.ملعأهللاولاحلااذهىلعىطسولاةسلجلانمهبموقييذلاريبكتلا

ےہنەس



هيفلعفيامونوجسلايفباب

ءعوكرلايفءانركذامىلعليزتتلانمضرفةالصلايفدوجسلاو

دجسملفعوكرلايفاكةنسوهوريبكتلابدوجسلاىلإلجرلاطبهاذإو
نألهتببجوهقنأبمثهيدمثهتكربًالوأدجسيامنإوةسخلاهئاضعأل مثمثرب

هتېبجنمبرقأهادياذكوهيدينمضرألاىلإبرقأهيتبكر

هيفلعفيامودوجسلايفباب

عضوهلمكأاعرشوتلامةلخنلاتدجسضرالالإضافخنإلةفللايفدوجدلا

.نيمدقلامباصأونيتبكرلاونيفكلاعمامنيكمتوضرالاىلعفنألاوةببجلا

ىلإيومينأديالهنأهللاهحرفنصلملامالكنمذخؤيخلاطبهاذإو:هلوق

مهتېبجىلعبكتاوهبنجىلعطقسفعوكرلانمءأرعقرولفًادصقدوجسلا

۰ءازحإلاىلإةفشحوبابهدويمفاشلابهذموهو

يقاذكودوجسلاومابقلايأانيبامقرغتسيًادمهلًاداميأريبكتلاب:هلوق
هيلالقتنملانكرلايفلصحبنأىلإتالاقتنإلاتاريبكتدميةلجلابو«مابقلالاح

.هعجار«رطانقلانمۇبا<كلذنعهتالصنمءزحىلخمالتح

.امبلعدوجسلابجيهنأعمنيمدقللضرعتيلةسخلاهئاضعأب:هلوق



هيتبكرعضودجساذإمالسلاهيلعينلانأ)بتكلاضعبيفتيأردقو
داراذإو.لعهاو"١(هيتبکرلبقهيديعفرضناذإوهيديلبق
يذلمالسلاهيلعهلوقلًالوأهقنأوهتببجعفريلفدوجسلانمهسأرعفرينأ
ايملهيديمث"٠(ةيناثلاةعكرلاىلإمقوكسرعفوامث)ةالصلاهماعي

دجسواذهيفلومعملاكرتاذإوهملبکرمتەمقیکرنمضرألاىلابرقأ

اذإوءاشااهئاضعأنممدقولوهتالصكلذبدسفتالفهنكمااک

حشرفيالهنآرمعنبانعانركذالةجرفهيتبكرنيبلعجيلفدجس

يبنلاتيأر):رجحنبلئاولاقخلابتكلاضعبيفتيأردقو:هلوق

۱۷(هیقبکرلبقهيديعفرضمناذإفهيديلبقهبتبکرعضودجساذإلَ
ڭىرشهدنسيفالو«مااونابحناوةعزخنبأهححصوةعبرألاهاور

نكل«هطرشىلعحبحصومفهلىورًاملسم'نأل«يوقلابسيلوءيضاقلا
دحساذإ:لاقددينيثلانأ)ةريرهيبأنعدواديبأيفامهضرامي

هيودانسإلادمجوهو١9٠(هتکرلقهيديعضلوريعبلاكرب(کكربالق

هنيانعصاقوىبأنندعسننبعصمىورامهضراعينكل«كلامذأ

هبوخ۱لیقنیتیکرابمافنییکولالبقنیدیلاحقنانک):لاق
مدقتنمتثأنيتكرلامدقتنإ:يكلاملايباطخلالاق«نابحنباوةعزخنبا

)۱(
.هرکذمدقت((

,مکاحلاونابحنیاوةعزخنياهححصوةعيرالاهاور
.يئاسنلاودوادوبأودمحأهاور(٤)

)٥(
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نیبونیبایفهیتبکرمادقهيدي«|قصلبالوةالصلايفهيلجر

سابالفامہنیبقرفنوءهعباصانيبمضيلو«(معضوموهوهسار

اذافيميتلانا)ديزنبرباجنعيوردقوءهيدضع«هيلع

ضایبينعي!(هيطبإءةرفحهفلخنمیرپتحهیدضعیفاجدجس

يفبلكلاشارتفانعىبنديينلانأل«هيعارذشرتفيالو«هيطبا

عديو«هيدضعيفا#كلذبهالهتحارىلعدمتعىلو٠(ةالصلا

دوعسمنبانعيوردقو‹هدوجسيفكروتيالو.لعهللاوشارتفالا

نأكروتلاو4ًاعحطضموأاكروتملجرلادحسنأهركي:لاقهنأ

ماضتبنأعاجطضالاوءكلذيفشحفيلحساذکروعفرب

يأرولكشلايفنسحأويلصلابقفرأوهو«ءاملعلارثكألاقهبو«نيدبلا

.

رهاظوعضاوتلايفْملِبأهنألهريغنوددوجسلاراركتعرشاإ:ةدئاف

ةدئافولبق«نانكرامهلیقودحاونكرنيتدحسلانأللاهحرفنصملاةرابع

.دحىلإدحنمتزواحتاذإامفرہظتفالخلا

تاىحتلاوةءارقلاومارحإلاةريبكتالإاضرفتسيلاملكةالصلالاوقأ:ةدئاف

املاعفأو«مدقتامىلعميلستلابابلبقناويدلايفهيلعصناكدهشتلاةريمكتو
.دمشتللنيتسلجلادحأالإضئارفاملك

.هيلعقفتم(١)
,ةعاجلاهاور(۲)
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ءكلذنيبنكلودوجسلايفيفاجتلاعادیو4ضرألابهردصقصليو

يبنملكودوجسلايفهببقعبهبتيلإقصليناكروتلا:نورخآلاقو

يورامهتالصدیعيهنإفهيديبدجسيملوضرألاىلعدجسنإوهنع

فكاالوبارأةعبسيلعدجسأنأترمأ:لاقمالسلاهيلعيئلانأ)

مهرانباحصأبهذةلالدثيدحلايف..خلا.دجسأنأترمأ:هلوق

اثمكرتولفءاضعألاةعبسىلعدحسينأهملعبحبىلصملانأنمىلاعتهللا

بحتفةيمحلاامأف«للاهجرفنصللامالكنمذخۇياک«هتالصتلطبًادحاو

كرتوهملعرصتقاولوءزاجهكرتولفبحتسمففنألاامأوضرألاىلعابمضو

ءنورثكألاويعفاشلاوكلامكلذىلعانباحصأفاودقو«زجيلةبجلا

باحصأنمبببحناودمحألاقو«ءاش(مأىلعرصتقينأهلوبآلاقو

:نورشكألالاقوءثىدحلارهاظدامیجةبمحلاوفنألالعدحسرنأبحي:كلام

نإفةعبسبثيدحلايفلاقهنألدحاووضعمكحيفنأثيدحلارهاظلب

ناتبكرلاوامأوابابحتسافنألاركذو«ةاتراصنيوضعالعف
نكلبحيالامهدحأيعفاشللنالوقهنف؟اهيلعدوحسلابحيلمفنامدقلاو

هححريدلاوهو4عصألاوھوبحييناثلاو«ًادكأتمًابايحتسابحتسب

يذلانكلةيكلاملادنعاملثمو«هتالصحصتلاهنموضعبلخأولف‹يعفاشلا
ىلعاوعمجأ:ىكلاملاىبرعلانيالاقنكل«ةينسلاهرصتخميفهحجر

ضعيلملبلدالنإانياحصألةجحثيدحلاو«ءاضعألاةعبسلاىلعهبوجو
ةيعقاشلادنعبوجولابلوقلاىلعو«بدنلاىلعهضعبوبوجولاىلعثيدحلا
ءبحالنالوقنيفكلايفو«نيتيكرلاونيمدقلافشكبحيال
يفيمفاشلافالخنكل«بابلارخآيفلاهحرفنصماهراتخسامهقفاوبو

.هررح«اهفشكبجوأفةهبجلا
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امېنعهللايضرسابعنباقیرطنمرخآربخيفو'(ابوالوًارعش
ةببجلايهوبارأةعبسهعمتدجسدبعلادجساذإ:لاقدبينلانأ)

ضرألاغلبيلودجسنإكلذكو'"(نامدقلاوناتبكرلاونافكلاو

رثكألاغلبنإامأوةدحاودينموأهيدينملقألاوأ«ةدحاوديالإ

.لعأهللاولكلاحکرثكألا5حنأل«هتالصبسابالفهیدینم

ديعيهنإفدوجسلايفامهربظيلعهيديبلقأفضرألاىلعدجسنإو
ينعأءثيدحلايفءاجاكنيفكلالعدجسينأرومأمهنألهتالص

وأهدوجسيفهيديدقعوأامهبناجيلعامهعضونإكلذكوءانطاب

عمهيديعضوودجسناو«لاحلااذهيلععباصألاىلعامهفقو

ريغيفامهلعجهنألهتالصدعيهنإفهسأرلباقمامبعضووأضرألالع

ةداعإال:نورخآلاقو«نيتبكولاوسأولانيبوهيذلاامهعضوم

وأامهمدقنإفهيبرنعامهرخۇيوأهسأرنعامهمدقيملامهيلع

يفنيبفلاخنكءلومعملافلاخهنأل,هتالصداعأامهرخأ

لوضرألايفهيديكرتودوجسلانمهسأرعفرنو.ملعأهللاومايقلا

.مارجإومرجکهلوأدببارآمجاووضعلارسكلاببرإلابارإ:هلوق

,هرکذمدقت(١)

۰يراخملاالاةعاجلاهاور)۲(
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يذللمالسلاهيلعهلوقل«هتالصديعيهنإفىرخأةرمدجستحامهعفرب
الودوحسلانمينعي٠٠(ًادعاقنئمطتتحعفرامث):ةالصلاهماعب

يورامكلذكوءضرألانمهيديعفريلامدوجسلانمًادعاقنئمطي

يفهبلصمقياللجرىلاهللارظنبال:لاقينلانأ)رباجنع

نمهسأرعفرناو٠اذهىلعلدي۷(هدوجسوهعوکرنیبهتالص

ديعيهنإفدوجسلاىلاعجرىتحءاوحلايفامهكرتوهيديعفرودوجسلا

نئمطتتحعفرامث)ةالصلاهماعييذللمالسلاهيلعهلوقنأل«هتالص
مقوكسأرعقرامث):هلوقلءدهشتللدعقياكدعقينأديفي(ًادعاق

تلقوتدعقتنأاذإفىلوألايفتلعفاكاهبفلعفاوةنناثلاةعكرلاىلإ

ىلعامعضيلنإهيلعةداعإال:مهضعبلاقوء"٠(كتالصتتدف

يفءاملعلافلتخا.خلاامعضيلنإهيلعةداعإال:مهضعبلاقو:هلوق

اذكو«بوحولابهذماف؟ةنسوأبحاووهلهءاضعألاةعبسلاىلعدوحسلا
ءازحإيففنيتدحسلانيبهيديعفربمادإفكلامبهذميفتىفالخلا

ةعبسلاىلعهبوجوىلععامجإلايكلاملايبرعلانباىكحو<نالوهتالص
ىلعجرختينكلءفالخلااذهىلإتافتلاهلروكذملافالخلالملف«ءاضعألا
.لعألاوًادممتمهكوتاذإءازجإلامدعةنسلايلوقلا

.هرکدمدقت(١)

.دمحأءاور)۲(

. هرکذمدقت (r)
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دوعقلاةروصكلذيفاوعارءدوجسلاىلاعجرتحر

اکهیلجرنانبنطبيلعدجسیلفلجرلادحسنإو.ملعأهللاو۽طقف
هنانبسوؤرلعهیلجرفقوي:نورخآلاقو«هيدينطاببدجسيناك
:لاقو‹ءاضعأللةعسلاركذثيداحألاضعبيفنأل«يدنعكلذو

دوجسلالاحيفضرألانمهيلجرعفرودجسناو۽نيمدقلافارطأو

‹ثيدحلايفءاجامكءاضعألاةعبسلاىلعدجسيلهنألهتالصدعيهنإف

ضرألاغلبناامأو«نانبلالقاالإضرألاالجرغلبتمناكلذكو

نمانموقنملسمةياوريفاذهنىمدقلافارطأو:هلوق

.سابعناثیدح

هنإفلولاةحئارهفمشوعضوميفلجرلادجساذإوناوبدلايف:ةدئاف

ناکنو<هراسبنعلوحتسجتلاةحئارهيفناكنإو«هنينعهجولوحي

لغتشيالوهتالصىلعىضماضيأهبفناكنإو«البلقهءارواضيأهيف
هيفىلصيذلاناكملايفسجنلادجونإفرظنىلف«هتالصنمغرفيتحكلذب
؟لوألاهممظعتىلعنبيناكنإههجوبلوحتيذلاتيأرأ:تلق«هتالصداعأ
الاکغلبامرادقمهسفتدعنأدحسبنادارآنلبحتسيو«معن:لاق

دحسنإإو¢هنودوألوألاهعضوميفىرخأةرمدوجسلاديعيمثكلذهرضي
خربنمممنمو4هتالصدعلفلوألاهدوجسعضومزواحفىرخأهرم

دوجس:لوقبنمممنمو٠ةدحىلعةدجسلكدوجسلعجينألضفلا:لاقبو

يذلاهعضوميفدجسينأدوجسلايفلضفلا:لوقينممهنمو«ةعكرلك

.عضاوملانمهريغىلإهدوحسروحيالو«ةرملواهيفدجس
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يفلاحلااذهىلعناتبكرلاكلذكوهيلعةداعإالفنانبلانمرثكألا

هفنأنودهتېبحبدجسنإو‹دحاوايفىنعملانأل۽نيمدقلاونيدلا

يفسابعنباثيدحيفنلهيلعةداعإالفلعفنإفكلذلعفيالهناف

ديعيهنإفهتهبجيدجسيلوهقنأبدجسنإوءةببجلاركذوءاضعألاةعبسلا
ضعبيفنأريغ.ملعأهللاواهبرومأملاةببجلايلعدجسيمهنأل«هتالص

نامدقلاوناتبكرلاونافكلاوهجولايهوءاضعألاةعبسلايفثيداحألا

هبقحتسباملعدجسينأهيلعبجاولانأيدنعلديثيدحلااذهف

ءاعمجفألاوةببجلالعدجسينأدبال:لاقاذطودحاسس

رظنيال:لاقتعينلانأ)هنعهللايضررباجنعيوراماذهديؤيو

ةالصمتالوهدوجسوهعوکرنبهتالصيفهبلصمقياللجرلإهلل

لئاقلزوجيًاضيأاذهيلعو'(هتهبجسمتنيحضرألاهفنأسمتاللجر
دجاسےسهقاقحتسالهازجأهدخوأهفنأىلعدجسنمنإ:لوقينأ

وهو؛ثالثدوجسلايفحيبسنلاو.ملعأهللاولوألالوقلاوهحبحصلاو

.خلاثالثدوجسلايفحسستلاو:هلوق

؟لالقتسإلابةنستالثلالهرظنأ:تلق

.هرکذمدقت(١)
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هلييسوعوكرلايفيظعتلاكتارمثالثيلعألايبرناحبس:لوقبنآ
عيجنمكلذريغو‹ناصقتلاوةدايزلايفعوكرلايفمظعتلاليبس

مظعنإو«هدوجسيفهللاالإهلإالوأهللاناحبس:لاقنإلثمهماكحأ

الإنيمارحإلانيبلمعتسيالهنألهتالصديعيهنإفةيمجعلابهدوجسيف

هتالصديعيهنِإفءدجسمثدجسينألبقثالثمظعنإوءةصلاخلاةيبرعلا

امهرضبالوهدوجسيفمظعي:نورخآلاقوءاېعضومريغيفةدابزهنا

الإمظعيمنإكلذكو.لعأهللاوانمدقاكاذهلثموهامهتالصيفداز
هيلعلتامالسلاهيلعهلوقلهتالصديعيهنإفدوجسلانمهسرعفرنيح

ىمسيالو(مدوجسيفاهولعجا)كبرساحبس»:ىلاعتهلوق
هسأرعفريوريبكتلابدجسيامنإوءضرألاىلعهتهبجعضبتحادجاس

ربكوأدجسمثنألبقربكنإوءةنسوهو«ريبكتلابدوجسلانم
هيلعةداعإالهتإفكلذدعبهسأرعقرمثدوجسلانمهسأرعفرينألبق

عوکولانمهسأرعفراذِإ(هدمحنهللاعمس)لوقيفاتمدقاکكلذيف

لي«ةالصلالطيهنإفءابلاديدشتنمرذحملوىلعألايبرناحبس:هلوق

.ًابيلغتامنعربعملستلاومارحإلايأ:نيمارحإلا:هلوق

.هرکذدمدقت(١)

o۳ءحاضيإلام—



ىلإعجريالهنإفدوجسلانمهسأرعفراذإر.لعأهللاوقسنيًاقسن

اکهعضومىلإلصفملكعجريو«هدوعقيوتسيتحيناثلادوجسلا
ىلإريبكتلابعجريلفهدوعقيفىوتسااذإف«مالسلاهيلعينلانعانمدق

ميظعتنمغرفاذإوءىلوألايفلعفاكابيفلعفيوةيناثلاةدجسلا

مايقلاىلاضنيانإومايقلاىلإرييكتلاهسأرعفريهنإفةينأثلاةدجسلا

ىنعموكلذهعنمبرذعهلناكنإالإربلاضوهموقينأدارأنيح
كروتينأريغنممايقلاىلادوجسلانمهسأرعفربيأرېلاضو

مثةالصلاهملعييذللمالسلاهيلعلاقهنأ)يورامليلدلاو«دوعقلا

مثدعقاوكسأرعفرإلقيلو۷(ةيناثلاةعكرلاىلامقوكسرعفرا

وأهيتحارىلعدمتعانإوناويدلايفلاق.خلامايقلاىلإضمنياإو:هلوق
.رذعهلوأًاريبكخشناكنإالإهتالصديميهنإفهيبعكرمظىلع

بحتسناولاقثىحيمفاشلابهذدرهبف.خلايورامليلدلاو:هلوق
.ةحارتسإلاةسلج

دعقودوجسلانمهسأرعفرنإوناوبدلايف.خلامقوكسأرعفرامث:هلوق

هسقعىلعدعقامنإناكنإو«هتالصداعأرذعريغنماييتحمهيتدعقمىلع
ىلعلجرلادحسبالو:ةلأسملاهذهرثإيفلاقمث«‹هتالصديميهنإفًادمعتم
«هتالصدعيالفكلذلمفنإف«لومعمربغوأناكًالومعمفاوصألاعيمج

.هرکذمدقت
— 014

 



هنافرذعالووہسريغنمميظعتلاكرتوضرألاىلعدجسنإو«مق

رادقمكرتنإ:رخآلوقو«لملقلالقأكلذناكولو«هتالصدعب

نمهسأرعفريلوهميظعتتأنإكلذكو4هتالصداعهيفمظعيام

عفركرتيتح:نورخآلاقو«هتالصديعيهنإفرذعريغنمدوجسلا

كرتوهتالصمرحأنإكلذكو«هيفمظعيامرادقمدوجسلانمهسأر

:نورخآلاقوءهتالصدعيهنإفهيفامرادقمنمرثكأةءارقلا

لمعلارادقميدنعوهو«ةالصللهبزجيامهيفارقيامرادقمكرتيتح

هتېبجنمءيشضرألاسِيلوهتمامعىلعلجرلادجسنإو.ملعأهللاو

ىلعًاسايقدجاسساهقاقحتسالهتالصدیعیالفلعفنإفكلذلعفيالف

كلذكوءاملدوجسلامساقاقحتسانمعنمبالامهرتسنألنيتمكرلا

.ملعأهللاولاحلااذهىلعناديلا

ىلعدجسنإو<ضرألانودريصحلاىلعيلصينألجرلللضفلاانِإاضيأهيفو
نإوىهيلعسأيالفضرألاسيلضرألاىلععفترموهوريصحلافارطأ
.هتالصداعأضرألاىلإهلصوتحهسأربهلعدمتعا

ذِإ«قراقلادوجوعمسايقوهذإلمأتهيفنيتبكرلاىلعًاسايق:هلوق
ضعيىورمعن‹نيديلاوةيبحلايفكلذكالويرورضنمتبكولايفكلذ

.حبحصلقنبررح١(هتماحعروكىلعدجسيناكٍرِلِعهنأ)نيفلاخللا

.ةبشيبأنباهجرخأ(١)

—Oo



نمهيفلعفيامونوعقلايفباب

امابقهللااوركذاف»:ىلاعتهلوقليلدلاوضرفةالصلايفدوعقلاو

دهشتلالجرلادعقاذاهنإفدوعقلاةفصامأو«كبونجيلعوًادوعقو

هلجرنانبلعجيلوءىرسيلاهلجريلعهداقعانكيلوهيلجريلعدعقيلف

دہشتلانمهيفلعفيامودومقلايفباب

ةداهشلاىلعركذلااذهلمتشاال«ةداهشلانملّصفتلادهشتلادهشتلا:هلوق

نمًادهشتىمست«ةلاسرلابمعيبللةداهشلا«ديحوتلابىاصتوهناحبسل
هلعلمتشاامفرشأبءيشلاةيمستبإب

هللايضردوعسمنبالوقبلالدتسإلاىلوألا.خلاليلدلاوضرف:هلوق

 هدابعلبقللاىلعمالسلادهشتلاانيلعضرفينألبقلوقتانك):هنع
اولوقتال):رقعيبنلالاقف«ليئاكبمىلعمالسلا«ليربجىلعمالسلاو
ينطقرادلاهاور١(للتاحتلااولوقنكلو«مالسلاوههللانإفمالسلا

لدف«هللاهجرلىعاممإخمشلايفهضعبو.حبحصدانسإبانموقنميقميبلاو

هبجوأنملكنالدوعقلابوجوتبثهبوجوتبثاذِإو«دهشقلابوجوىلع
.ملعأهللاودوعقلاهببجوأ

.هلفسأامعمرظنأليلدلاو:هلوق

.اهركذمدقت(١)
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نانبلجنإوءًاعيجضرألاىلااميلصويلوىرسيلاصحخأيفىنميلا
اذايوأ)يوردقوهتالصبسأبالفىنميلاصخأيف

لعفمشةعارقلاةساوريىتلاًاثاقیوتسادوجسلانمهسأرعفر

ىدحإفقونإو'(ضرألايليامىنميلاهمدقرهاظوةيناثلايفكلذ

ءاماعلاضعبنعيوردقو«هتالصبسابالفىرخألاشرفوهملجر

دوجسلايفكىنمسلاهلجرفقوي:تابحتلابعدوعقلاةفصيفلاق

ةفصلاهذهبتكلاضعبيفركذدقو«اهيلعدعقيوىرسيلاشرفيو

ىلإامهدروألامثلاةيحاتىلإهىلجردرنإو«مالسلاهيلعلوسرلانع

ةلحابوءرذعبالإكلذلعفيالهنأالإ«هتالصبسأبالفنيميلاةيحات

ةشئاعنعءازوجلاوبأملمحيحصيفق.خلاىنمسلاهلجرفقوب:هلوق

برهللدملابةءارقلاوريبمكتلابحتفتسيرلللالوسرناك):امنعللايضر
هقراذإناکوكلذنيبنكلوهبوصيلوهسآربصخشيلمكراذإناكونيلامل

ةدحسلانمهسأرعفراذناکو«ناقيوتسيتحدحسيملعوكرلانمهسأر

شرفيناكو«ةيحتللنيتمكرلكيفدمقيناكو«اسلاجيوتسيتحدجسيم
نأىبنو«ناطمشلاىبقعنعيهنيناكو«ىنميلاهلجربصنيوىرسيلاهلرج

ةياوريقو'"(ملستلابةالصلاتخمناكو<مبسلاشارتفإهيعارذلجرلاشرفي

.ناطشلابقعنعىبني

.ةريرهيبأقيرطنمملمءاور(١)
۰دوادوأوملسموداهاور(۲)
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ءةشيحلادوعق:لثم«ليلدلاهيلعماقامالإةالصلادسفيالدوعقلاعيجنإ

هبقيلِإعضينأوبفةشيحلادوعقامأ.ءاصفرقلاسولجوءكولملاعييرتو

هنا)يورامليلدلاوهيمدقرودصىلعسلحيوةالصلايفهببقعىلع

يدنعهيفلصألافكوللاعيبرتامأو(ناطيشلايقعنعىبنوَ
ءاعقاإلاةفصيفءاماعلافلتخاو'"(ةالصلايفءاعقالانعىبنلَمهنأ)

وهو‹هسفعىلععضبنأ:مهضعبلاق‹ةالصلايفهنعيبنملا

كولاعيبرتنوكيوءلوقلااذهىلعناطسشلايبقعبفرعييذلا

يبنملاءاعقألاىتعم:نورخآلاقوءريسفتلااذهىلعيبنلانمًاجراخ

هيديعضيوهيقاسبصتيوضرألابهيتيلإقصلينأةالصلايفهنع
:رعاشلالاقكلذلو«عابسلاوبالكلالعفتاكضرألاب

اکرابلوطيويشبرصقي

يدنعبجويرظنلاو4یعقأاذاهنمرصقأناكیشماذاهنآديرب

قيرطنميوراليبنلايفًالخادكولملاعيبرتنوكيو«ريسفتلااذه

هتالصيفيعقينأيلصملاىبنهلعيبنلانأ)هنعهللايضرسابعنا
ءبلعثلاتافتلاتفتلبنأوءكيدلارقتاهرقتينأوءبلكلاءاعقإ

.ةشئاعثيدحنمهركذمدقت(١)
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ءبلكلاىلإهبسنوءاعقإلامَعركذدقف'(درقلادوعقايفدعقينأو

هجربيبحنبعيبرلانأريغ«ءاعقالافالخبوهودرقلادوعقركذو

ء(مبصنيالوةالصلايفهيعارذشرفينأ:لاقءاعقإلاريسفتيفركذهللا

رباجنعبئاسلانبمامضنعيورامهيفلصألافءاصفرقلاسولجامأو

ةدعقلجرلادعقينأوهو'"'(ءاصفرقلاسولجنعىبندجينلانأ)

عوكرلاهنکيملنو.ملعأهللاوهبقاسىلعهيدببيتحيمثيتحما
‹ًادعاقيصبهنإفيوتلابًامئاقوأًادعاقةالصلاهنكمأودوجسلاو

ةالصكلذكوءامإدوعقلاةالصنأل«يوتلابمابقلانمىلوأدوعقلاو

مايقلافةحصلالاحيفهنعيبنملادوعقلاامأو«هنكمبلنإالإ«ءامإلا

نمىلوأدوعقلاو.ملعأهللاوماباوأءوهالإهنكميلنإيبنلالجألىلوأ

لصيلفعطتسيمنإفًامئاقضيرملالصي)مالسلاهيلعهلوقلعاجطضالا

.هيمدقبصنبوهيبقعىلعدمقينأبدرقلادوعقرسفو«درقلادوعق:هلوق

قبسامنإف«قيسامعمهررح«عاجطضإلانمىلوأدوعقلاو:هلوق
.هتيلّوأالدوعقلانيمتيتقي

ةالصلاكبهذملايفهوركمىلإدويملامىلوأفالخلاةاعارم:ةدئاف

.(درقلادومق)ةدابزنودءةريرهيأنعدمحأهاور(١)

.ينطقرادلاويقهيبلاءاور(۲)
_— o۹

 

 



نمىلوأمايقلاكلذكو'"(اعجطضملصيلفعطتسيمنإفءادعاق
:ىلاعتهلوقل٠عاجطضالاوأمايقلاالإهنكملنإعاجطضالا

لاقو‹مئاقلبلدالإضرفلااذهطقسيالو٠نيتناقهلو»

مايقلاةالصناليدنعكلذو«مايقلانمىلوأعاجطضالا:نورخآ

وُدوعفلانمهريغىلإعجرردقيےلناودوجسلاوعودرلابيهاإ

الإهنكيلنإعاجطضالانمىلوأكولملاعيبرتوءعاجطضالا

نمىلوأهبيلجرىلعدوعقلاكلذكوعييرتلاوأعاجطضالا

ىلعسانلاقافتالامهريغهنكمملنإةشبحلادوعقنمىلوأعاجطضالاو
هيديلمًاعجطضميلصملاو.لعأهاوةالصلايفزوجيالهنأةشبحلادوعق

هيديعضلتابحتلامالعلجودقالوناقلينسلمسج

لصويملنإو«فارطأىلإعباصأسوؤرلصوملوهيذخفىلع

عضيملن|امأوءهتالصسُأبالهنإفهيتبكرفارطأىلإهعباصأسوؤر

لاحيفضرألاىلعامهعضووأءاوحلايفامهكرتوهيذخفىلعهيدي

ةالصلاىلوألاف«بهذملايفاهوركمانيكترافالخلانإفاُءاقيموتلا

.هرکدمدقت(١)

:۳A۸ةرقملا()
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الورذعريغبهنمكلذناكنإهتالصدعيهنإفتايحتلاىلعهدوعف

ىلعىتمللاهفكعضبناكعهنأ)يوراماذهىلعليلدلاو:نايسن

سلجاذإينعي(ىرسيلاهتبكرىلعىرسيلاهفكو«ىنميلاهتبكر

هيلعالقفاوموهوبتكلاضعبيفهتيأردقثيدحلااذهو«دهشت
ديعيالنأضعبصخرو.ملعأهللاوهتبتككلذلوهللامهحرانباحصأ
هللاوطقفدوعقلاةروصاوعارمملعلوهیتیکرىلعامہعضيمنإهتالص

ةروثأمهنسيهواهأرقيلفتايحتلاىلعدعقودجسوعكراذإو.عا

ادهشتلاهباحصألعبناكأعهنأ)يورامكلذو«ينلانع

هللتاكرابلاتايحتلا)يهواهبوجوىلعلدياذهف(نآرقلامماعب

وأةنسهدنعيهذإكلامىلعدرهيف.خخلاابوجوىلعلدياذهف:هلوق

.انباحصأيعفاشلاقفاودقو«ةلضف

<ةمظعلاليقو«مئادلاءاقبلاليقوكلمايهوةيحتممجتايحتلا:هلوق

ةحتهلناکمہکولمنمدحاولكنألتعمجامنِإو؛تافآلانمةمالسلالىقو

تاولصلاو«تايمانلاتاتياثلاتاكربلاوللتابحتلا:اولوقانلليقفاهبيبحم
ةمحرلاليقو«ءاعدلاليقو«تادايعلاليقو«ةالصلكليقو«سخلالبق

يهولجوزعللتابيطلا«تاملكلاليقوءةحلاصلالامعألاتاببطلاو

يثاسنلاولسمودحأهاورو۰رجحنبلئاونعدوادوبأويئاسنلاودمحأءاور(١)

.رعنبانع
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انبلعمالسو«هتاكربوهللاةحروينلاىلعمالسلاو‹تاببطلاتاولصلاو

ءهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدبشأءنيحلاصلاهللادابعيلعو

هبهللاحتفاميوعديوتابحتلاتمت"(هلوسروهدبعًادممنأو

:هللامهرانباحصألاقةالصلايفهبوعدييذلاءاعدلايفاوفلتخاو

نبريشبمناغوبألاقو«نآرقلايفامهبشيامو«نآرقلايفابوعديانإ
لهزيزعلادبعنبهللادبعوجروملااأوبيبحنبعيبرلاتلأس:مناغ
:اولاق؟هريغىلإيعادلاهودعيالتقؤمءيشةالصلايفءاعدلايف

ايفنآرقلايفامموعدينأكلذلضفأنأريغءتقؤمءيشكلذيفسي
دعبىتأولو:جروملاوبألاق«دهشتلادعبكلذلكهبوعدينأهلزوجي

يأنع:جروملاوبألاقو«نينمؤمللرافغتسإلاوهينىلعةالصلابدمشتلا

‹هنعءالبلافكو«رفارصإوةضاعلاهتالصيفلأسي:لاقةديبع

يفءالؤهلعفككلذمدتسيالوءهلاليبسيفداجلاوجحلاهلأسيو

ذوعتسلفمکدحأدبشاذإ):لاقتطينلانعيوردقو«تونفلا

.ملعأللاو‹دابعلاقوقحولا

.سابعنيانعدوادوباوملسمهاور(۱)
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باذعنمكبذوعأيفأمهللا:يهو«هلادبابهسفنلوعديمثعبرأنم

ءلاجتدلاحبسملاةنتفنمكبذوعأوءربقلاباذعنمكبذوعأو«منهج

لبجلالهأانباحصأنأريغ'"(تامملاوايحنلاةنتفنمكبذوعأو

توملانأو«قحرانلانأوءقحةنجلانأدهشأ:دهشتلادعبنوديزي
ثعببهللانأو«ابيفبيرالةيتآةعاسلانأوءقحثعبلانأو«قح

رشعلانموهو‹ديحوتلاماتنمهنالًادجنسحوهو«روبقلايفنم

ةمئأالاضعبنعًاثأالوًاناسحتسإمهنمةدايزلاهذهيردأالو«تاماك

داعأًادمعتمتاحتلاةءارقكرتنمو؟مالسلاهيلعلوسرلانعوأ

:لىقدقو.لعأهللاواهنمرثكالايسنوأاببسننإكلذكو«هتالص

هيلعهلوقءالؤهلعلوءهيلعلدبالفءتابيطلاوىلإارقنم

٠(كتالصتمتدقفتلقوتدعقتنأاذإ)ةالصلاهماعييذلامالسلا

دشتلاىلإغلبنإهنإفءهبفيبيالثدحبثدحأوتابحتلايفذخأنإو

للاهحنينيعلادحأحوسهنألاحبسميمسامنإلاّجدلاحيسملا:هلوق

مالسلاهيلعوانبنىلعىسيعوهفريخلاحبسمامأو«رشلاحبسموهو«ىلاعت

.مالسلاوةالصلامهبلعءابنألاعيمجىلعو

.ةريرهيبانعيذمرتلاويراخبلاالإةعامجلاهاور(١)

.هرکذمدقت(۲)
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يفدجونم):مالسلاهيلعلاقهنأيورامليلدلاو«هتالصبسأبالف
امنألدياذبف"٠(هتالصتتدقومقيلفدهشتدقويدقوأًافاعروأ

اذِإ:رخآلوقوء«بجاوبسيلدهشتلادعبامو«الدهشتلانود
نأىلإاوبهذءالؤهف«هيزجيهنأىدحأف«نيحلاصلاهللادابعو:ىلإغلب

:ىلاعتهلوقليلدلاو«ةبجاوتابحتلايفمالسلاهيلعيبلالعةالصلا
اوماسوهلعاولصاونمآنيذلااهيأابيتلاىلعنولصيهتكئالموهللانإ»

ىلعةالصلايهاإمهضعبدنعتابيطلاتاولصلانأكلذو"«ًاميلست

ًافوطعمهتاكربوهللاةحرويلاىلعمالسلاونوكيو«مالسلاهيلعينلا
ةداعإالفًاثدحثدحأمث:تابىطلاو:ىلإأرقنإ:نورخآلاقو«اہىلع

دقفتلقوتدعقتنأاذإ):مالسلاهيلعهلوقليلدلاو«هيلع

لومامإلافلخرادقمدعقاذإ:ضعبلاقو(كتالصتت
هبلعلاقهنأ)يورامليلدلاو«هتالصبسأبالفثدحأمثاثيشارقي
ريغ'"'(هتالصتمتدقفثدحأمثدهشقلارادقملجرلادعقاذإ:مالسلا
لديثيدحلااذېفءهريغالومامإلافلخصخيممومعثيدحلايفنأ

قافتالةالصلايفراكذألارئاسكوهلببجاوبسيلدبشتلاةءارقنأ

تيي
.يقميبلاوينطقرادلاهاور(۳)
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نمتسيلتابحتلاوبجاوضرفةالصلايفنآرقلاةءارقنأعيجلا

رادقمدعقنمليقدقو:(معنلاغبس)يفركذدقو«قافتابنآرقل

ءهيلعلدبالف«تابيطلاو:ىلإارقنإو«هيلعلدبالفتايحتلاًرقيام
ىلعلدبلاو«ةرافكلاولدبلاهيلعو«هيلعةرافكالفتابحتلاكرتنإو

هللاوًادمعتمدوعقلاوأدوجسلاوأعوكرلاوأمارحألاةريبكتكرتنم

ءهبيصيتحهددريهنإففرحايفهلفقووتايحتلاارقنإو.ملعأ
ءتابحتلاةءارقيلعينبوفرحلاكلذنملفسأارقيهنإفهبصيمنإف
لصأمدقتدقوءيهاكتايحتلاارقينأالإهيزجيال:مهضعبلاقو

باتكلاةحتافارقينأهلصخرهنإفتابحتلافرعيلنمو«هلكاذه

تايحتلاهيفارقيعضوميففصنلاىلإباتكلاةحتافًارقيوابعضوميف
هيزجيهنإفاصعبفرعيملوتابحتلانمًاضعبفرعنإامأو«دهشتلاىلإ
اهارقيعضوميفتايحتلانإوءيقباملعتيوهتالصلضعبلاكلذ

ةءارقسكننإوءةماتهتالصوءكلذلعفالنافدبشتلاىلإهضف

مثتايحتلايفذخأنإوءةنسلافلاخهنألهتالصديعيهنإفتابحتلا

غلبنإوءةلبقللًالبقتسمًابشامًارقيوموقيهنإفطئاغلاوألوبلاهيلعقش

ءسجتلاسموأثدحأمثانمدقامىلعهتالصلهبزحبًاعضومتابحتلايف

هنافهيفينيثدحبتابحتلاةءارقيفثدحأنإو«هتالصدعيالهنإف

- o۲٥



كلذناكنإوءةالصلايفهنألرثكوأيلقتايحتلانمارقامىلعينب
لإغلباذإموقيهنإفءوضولاهيلعرسكنينأفاخومامإلافلخ

ملسيلفءوضولاهيلعضقتنينألبقلسدقمامإلاعمسنإوءهيزجيام

ماملالسنإومامإلاىلإعجريهنإفًاضيأكلذهنعلازنإو«ًاضيأوه

غلبنيحءوضولاهيلعرسكتتانإو«هناكمًاضيأوهلسيفهعوجرنيح

تايحتلاعضوميفباتكلاةحتافارقنإو«ملسينأهيلعسيلفهيزجيام

عضوميفدجلاارقنإو«ناويدلايفلاق.مخلاباتكلاةحتافارقنإو:هلوق
قالطإديقف«لالاكلذىلعىضمنإهتالصدصيهنإفتابحتلاهيفارقي
لاقهللاهجرفصلامالكنمذوخأمديسقتلا:تلق.لعأللاوانهفتصل
ملعبالنكلءكلذكسيلكحلافعجربملنإهنأهموهفمخلاعجربلفركذنإو
ةحتافهيفارقيعضوميفتابحتلاارقنإو:يناثلاعرفلايفلاقو«كلاهنم
ةحتافًارقفعجرفهتعاسنمركذنإاضيأهبفو«هتالصدعيهنإفباتكلا
يفدهشتلاأرقنإو:للاهحرلاقو«هتالصدعيالباتكللا
يفعكربمثةحتافلاًارقملفعكربملنإو«هتالصفتأتسبلفعكرفةحتافلاعضوم
اللمنحهللاهجرفنصللامالكو.ملعألاورهجلايفةروسلاًارقيورسلاةالص

ناوبدلاةرابلهتفلاغنكلو«هررحناويدلامالكلمتحميوليعاسإخشلاهلاق

ناويدلامالكنيبةفلاخاللمأتلادنع:تلق«لوألاعرفلايفامكلوألابرمشت

لبعاسإخشلامالکىلعناويدلامالكلمحناكمإلهللامهرليعاسإخيشلامالكو

لمحتو«عوكرلالبقركذتلاىلعهتعاسنمركذنأناويدلايفهلوقلمحينأي
ءازجإلامدعبرّبعهللاهحرفتصلملاذإ.ملعألاويقفاويامىلعفلؤملاةرابع

.باوصلابلعألاونالطبلابال

— o۲٦



تايحتلاامأوءتايحتلاارقيوعجريلفركذنإوءهتالصبسأبالفًايهاس
.ملعأهللاونايسنلاىلعالودمعلاىلعالةروسلاناكميفهيزجتالف

:ةلأىمم

:مالسلاهيلعهلوقلةالصلانمليلحتوهوةنسةالصلايفميلسنلاو
يفكيلعًامرحمناكامكللحوتفرصنادقيأ(ميلسنلاامليلحت)
هلوقلهتالصديعي:مهضعبلاقءملسبملوماقنميفاوفلتخاو«ةالصلا

اهرصحو'(ميلسلاابليلحتوريبكتلاةالصلاميرحت):مالسلاهيلع

فورحو«رصحلافورحنمماللاوفلألانلميلسلاوريبكتلاني

اکميلسقلاىلإةّقلعمتناکورکذامفالخىلعحلايننيضتقترصحلا

نمجورخلانوكيدق:نورخآلاقوقرفالوءريبكتلاىلاتقلع

سيلو'"(دّوقُدّمَعلا):مالسلاهيلعهلوقباولدتساوميلستريغبةالصلا

هلوقكلذكو‹دمعلالكيفدوقللةرصاحبربخلااذهيفماللاوفلألا

:هنعهللايضررمعلوقليلدب"(شيرقيفةمامإلا):مالسلاهيلع
هيلعهلوقوءكوكشلاهيفينجلاخامًابحةفيذحيبأىلوملاسناكول

.هرکذمدقت(١)

.هيلعقفتم(۲)
.هيلعقفتم(۳)

— o۲٧



(۱)

(كتالصتمتدفتلقوتدعقتنأاذإ):ةالصلاهماعييذللمالسلا

ينعي:مہضعبلاق«همیلستيفهبينعيايفاوفلتخاو«اذهىلعلبلد
اذهىلعف(ميلستلاامليلحت):مالسلاهيلعهلوقلةالصلانمفارصنإلا

اذهىلعملسيوةظفحلاهبينعي:نورخآلاقوءةدحاوةميلست

هبينعي:نورخآلاقو«هلامشنعةميلستوهنيمينعةميلست«نيتميلست
لامشلاونيميلاىلعلجرلاملسياإو.ملعأهللاوًامامإناكاذإهفلخنم

نيميلاىلعملسناو«ةظفحللميلستلاناهللامهرمشوقنملدي

ءهلامشوهنينودهمادقملسوأ‹نيميلانودلامشلالعوأ«لامشلانود

هلوقمومعل«اذهلکيفهتالصبسأبالهنإف«همجولوحيملوملسوأ

نألومعملاو«ةهجنمةهجصخيملو(ميلسنلاامليلحت):مالسلاهيلع
يفذخأيلنإلسيهافالوألسهنأكشنإو«ًالاحشوانيمياهبحفصي

هناق«اهتمغرفامدعبوأةالصلاريغلمعيفذخأناف«ةالصلاريغلمع

دعبهيفكشفةالصلايفهتمجرخلمعلككلذكو‹كشلابلغتشيال

ليلدلاوءملعأهللاوهلمعيمهنأنقيقيمامهتالصىلعيضمهنآهتمغرفام
هتالصيفكدحأكشاذِإ:مالسلاهيلعلاقهنأ):يورام

.قىفوتلاشابو.ملعأهللاو'"(وهسلايتدجسدجسيلمث«ملسيلمثءةالصلا

.هرکذمدقت(۱)
.هيلعقفتم(۲)
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ةعاملاةالصيفباب

نعًأزجأضعبلااهبماقاذإةيافكلاىلعضرفةعاجلاةالصو

ةالصلا:لاقينلانأ)سنأقيرطنميورامليلدلاوءنيقابلا
هيلعلاقهنأکف۷(ةجرديرشعوعبسبذفلاةالصنمريخةعاجلايف

دئازءيشوهالايکلاو«درفنملاةالصنملمكأةعاحلاةالص:مالسلا

:ةيكلاملالاقو<ةيسفاشلادنعحصألاوهاذهو«ةيافكلاىلعضرف:هلوق

.ةيافكضرفلىقو«رومشملايفةنس

ةالصىلعلضفتةعامجلاالصةياوريفو.خلاقيرطنميورام:هلو

ةاقاتمالاهدحا:هجوأةئالثنمينيبعحجلاو«ةجردنيرثعوسمخبذفلا
َنييلوصألادنعفالخهيقددعلاموهفمو«ريثكلايانيالليلقلاركذقنيب
ىابربخأفلضفلاةدايزبىلاعتهللاهلعأمثالوأريخأنوكي:يناثلاو

سخخميضعبلنوكيفةالصلاونيلصملالاوحأفالتخابفلتخيهنأ:ثلاثلا

اتامىلعهتظفاحو«ةالصلالاكبسحبنورمشعوعبسممضعبلو«نورشعو

.كلداوحنوةمقبلافرشوابتعامجةرثكوامعوشحخو

يفيضفيضتقيثيدحلالب:تلق.خلادرفنملاةالصنملمكأ:هلوق

.هيلعقفتم(١)

» حاضيإلا-٤مد —o۹



نأ)يورامهدحوىلصاذإةالصدرفتمللنأًاضيألديو«ءازجإلالع

:لاقفةمطافىلعلخدفحبصلاةالصيفًايلعدقتفإمالسلاهيلعيلا

ءعجطضاوىلصرجلاعلطامافيصيبتاب:تلاقف؟كمعنبالغشام

ةماتدرفنملاةالصنألدياذبف(لضفأناكلةعاحلايفلصول:لاقف

:لاقتعينلانأ)ةريرهيأقيرطنميورامنأريغ.لعهللاو

الجررمآمش«انذؤیفةالصلابرمآمش«بطحيبطحبرمآنأتممه

يسنيذلاو«مهتوبمېيلعقرحأفلاجرىلإفلفتأمثسانلابمۇي

دبشلنيتنسحنيتامرموأًانيمسًامظعدجهنأكدحألعيولهديب
يورامكلذكوءنايعألاىلعضرفةعاملاةالصنألدي"٠(ءاشعلا

دسحأيفلضافتلاعملصألايفكارتشالاليضفتلالمفأىضتقلدرفلاةالص
اہىفنکیملوذفلاءالصتحصامانكروأاطرشةعامجلاتناكولو«نيىناجلا

.ةىنكرلاوةطرشلاتفتناوةحصلاتتبئفلضفلاتدثدقو<ةلضف

.اتريغدنعهبءاجاكماقتيأاملنذؤبف:هلوق

هلاق«ةاشلايفلظنيباملبق<فلظلا:ةامرملالبقنيتامرم:هلوق

.ةديبعوأ
روثيبأودمحأوءاطعويعازوألابهذموهو4ناىعألاىلعضرف:هلوف

.هحامناويناسذلاوينطقرادلاهاور69

سن۰س



دئاقالورادلاعساشربرضينإهللالوسراب:لاقموتكممأنبانأ)
عمستله:مالسلاهلعينلاهللاقف؟يتيبيفلصةصخرنميللېفيل

هلدشبنأرمأوعهنأ)يورو'(بجأف:لاق«معن:لاق؟ءادنلا

عمسنمىلعةعاجلاةالصبوجوىلعلدياذهف'"(دجسملاىلإلبح

نيفلختملاءالؤهنأبثيدحلااذهنعبيجأو«دوادوةعزخنياورذنملاناو

مظعلانورثؤيمهابنينمۇلابنظيالهنألهيضتقيهثيدحىقايسو«نيقفانماوناك
لبقرحمهنألوهدحسميولَمهللالوسرعمةعاجلاروضحىلعنيمسلا

.كرتالنيعضرفتناكولو«هکرتمثهبمش

لهلاسهنابهنعبيجو.خلاموتكممأنيانأيورامكلذكو:هلوق

ديؤيو‹ال:ليقف؟ءهرذعببسبةعامجلاةليضفەهللصحتوهتيبيفىلصيةصخرهل

.نيملسملاعامجإبرذملابطقسيةعامجلاروضحنأاذه

مومأملالزتيالنأو«مامإلابءادتقالايفةينلا:ةعبرأةودقلاطرش:عرف

مولاضرفلاداحتاو«اضرتفممويلفنتمكهتالصسنجنعمامإلاةالصسنج

اذكةقواسلاو«ةباتملاو«هريغوأحبصلاىلصينمفلخرهظلالصيالفهبف

نتإوضرفلادحتانإماتئالازاوجهرهاظو«ىلاعتهللاهمحرلىعامسإخشلايئ

طرشو«نيموينمنيرهُسظكموملافلتخاوأدحتاوأ«ءاضقلاوءادألابفلتخا

ءنيموينمنيتئافنيرهظبوأ«ءاضقوءادأبنإو«ةالصلانيعيفةاواسملاكلام

ضرتفلاوءاضقلابيدؤللاةنحصفكلذنمانيسيمفاشلاطرشيلو

رفعجنباركذو«تابنلافالثخاكلذرضيالوءسكملابورصعلابرهظلايفو

.هحامناودوادوأودحأهاور(١)

.هرکذمدقت(۲)

— 0۳

 



بجيلءادتلاعمسنملعلاقهنأ)يوراملولااذهديؤيو«ءادنلا

؟هللالوسرابرذعلاامو:ليق«رذعنمالإهلةالصالفبحيلنمو

؛نوحلاصمېلکهيفسانلانامزيفيدنعاذبف!(ضرموأفوخ:لاق

فورعملابنورمأيمهيلعنوكاحلاو«سانللنوبلاغلامنوماسملاو
دنعف«مالةمولهللايفنوفاخيال«ةينالعركنملانعنوهنيو«

نال«ميتعاجنعبيغيالونيماسملالزتعيالنألاليغبنيكلذ

مهعميلصبهنإفيلصتةعامجدجوىلصدققناكنمنأهللا(محردمحميبأنع

عطقيمءاشنإوءتايحتلادعبملستلابنيتعكرلكنيبعطقيوةلفااهلعحمو
تضقتناوأاهمّسضةالصناكمنأهلوخدلىقیوناذإمامإلاعمىضمو

°كلتلهذههتزحأدقف«هذهلثمهلعتناكةالصكلذدعبركذتنإفهلع

نألمتحيو.هررحلفاونلابابرخآيفنيبتآلانيلوقلادحأىلعاذهلملو
نِإو<ةتسلاةاواسملاهبدارمضرقلاداحتاو:للاهحرخشلالوقنوكب

لاكشإال:تلق.هررحكلذدعبهقيرقتهيلعلكشينكل«ءاضقلاوءادألاب
اذهوءادألايفداحتالاىلإةراشإحبصلايلصينمفلخرهظلالصيدالفهلوقلب
يفصندقو«مامإلاةالصبمومأملاةالصطابترابلوقلاىلعىشمتييذلاوه

المحوهسلایتاقنواصيعاجهجررهدواوفلصنملعنويل

اموةصخرلاكلتلملفكلذدعبةصخرركذمث«طايتحاللاملعحيالوةلفات

:تلق.هررح«طاىترالامدعبلوقلاىلعينبمدميبأنعرفعجنياهاكح
مومأملاىلعبحيهنأءاملعلاممجألصفر,نآيفهللاهحرفنصملامالكيفيتايسو
.هعحارءكلاهنمملعبمامإلاعبتينأ

.هيلعقفتم(١)

—o۳۲



فاخیالنممہیفناکناودحاومهنيدوةعمتجممهتملكذئموينيماسملا

رکلملارېظومېنایدأيفسانلاهيفقرتفانامزامأو«للذروهقموهفهللا

يلوو‹هسفنحلصيالنمرومألايفلخدورارشألاسانلالعيلوو

‹راىخألارخۇيورارشألامدعيوتحسلاوانادشلاذخأبنمسانلاىلع

دوعسمنالاقو۽ناټكلانمنامزلاكلذيفلسمللنسحألاحسيلف

نعكناسلوكيديًفكفنامزلاكلذتكردأاذإ:هنعهللايضر

٤عرضالو«بكريفربظالنوبلنياكنكو:لاق«ةنوعملا
لاقو>هيفمماموسانلالزتعاوكتيبسالحأنمسلجكنكو:لاق

شوحولارفتاكةنتفلانماورففالأ:هنعهللايضردوعسمنبأًاضبأ.

عجاضنمالإةنتفلانموجنينلهنإفرذحلامثرذحلافالأ«اهدالوأب

,ريعسلاباحصأنمكنإكللاقينأنمريخليلذكللاقينئلولذلا
سانلاباصأمثًادرفنمدجسملايفوأهيبيفلصنإو.ملعأهللاو

ةالصىضقولفامتقويفةضورفملاةالصلايأ.لاهتيبيفىلصنإو:هلوق
هنأرهاظلافامنبعبةالصلاكلتءاضقنوديربلحميفةعامجدجومثهيبيف
ىنثتسادقو.ملعألاوةهوركمةعامجلابءاضقلامهتالصذِإمهعماهديال
نعينطقرادلاىوروامهدعبةالصلانعتباثلايبنللرصعلاوحبصلاانباحصأ

حبصلاالإلصلفةعامجكردأمثهدحوىلصنم:لاقرفعينلانأ)رمعنبا
۰هتقفاوملهتدنأامنإوهللامهرانباحصألةححهبفف'(رصعلاو

.هرکذمدقت(۱)
.o۳



اذهىلعليلدلاو«ةلفاتابلعجيومهعملصيلفةعاجللابةالصلاكلتنولصي

سلجلَمينلانأ)يورام تمیقأفًاتجحمیمسيلجرهسلحمفوسلج

ىلصدقناکنمنُاهللادبعيبُأنعورفعجنبايفةلفاناهلعجمو:هلوق

لكنيبعطقيو«ةلفاتكلتهتالصنوكتومهعمىلصةعامجةالصلاتمسقأو
لبقيدلاعرفلايفيفمدقتامرخآىلإتاحتلاةءارقدعبمىلستلابنىتعكر

.هلوقباذه

ىنعم:امنعهللايضرةديبعوبألاق:عيبرلالاق«ةلفاتاهلعحيو:هلوق
ميدقلاو«ديدجلايفيمفاشلابهذمًاضيأوهودنسم.ه١ةحساملمحيكلذ

عوقونمةعنامالجرحللةطقسمىلوألاوامهالكضرفلالبقو«امهادحإضرفلا

مهضعباهمظنلاوقأةعبرأاهىففكلامدنعامأوءالمكأضرفلاءةيناثلا

:لاقفتیبيف
لاکاولفنوليضفتوضرفةعيرأضورفمللدولاةينيف

ملسمحبحصيفتبثاممحليلدلاو«للاميمحرانباحصأبهذمحبحصلاو
نورخۇيءارمأكىلعناكاذِإتنأفيك:هللاقرفعينلانأ)يبأنع

اہتكردأنإواهتقويفةالصلالص:لاق؟ينرمأتاذاف:تلق؟امتقونعةالصلا

ىلصلعيبلانأ)دوسألانبديزبیورالو٢۱٩(ةلفاتكلامنإفلصفمهعم
:لاقق«هعمايلصيلنيلجردجسملازخآيفىأرففيخلادجسميفحبصلاةالص
اذِإ:لاق«انلاحريفانىلصدقللالوسراب:الاف؟انعمايلصتنأمنمام

لاق٠(لفاتيكلانإفاهابلصفةعامجدجسماتيتأمثمكلاحريفاقبلص

—o۳4



ءهسلجميفوهونجحمىلإرظنهتالصنمغرفالفاهالصفماقفةالصلا
:لاقف؟ملسملجربتسلأانعميلصتنأكعنمام:مالسلاهيلعيتلالاقف

تئجاذإ:وعهللاقفيلهآيفتيلصدقنكلو«هللالوسرايلب

ابلعحبهنألدياذېفدقتنكنإومبعملصفنولصيسانلاو

ةالصمكدحألصيال):لاقهنأيورامجتحاواذههركضعبو«ةلفا

نيبعملابهذمبهذنمسانلاضعتنأريغ'"(نيترمموييفةدحاو

:نيترمموييفةدحاوةالصلصيالهنأيلعثيدحلااذهلمحنيثيدحلا

طقفدرسفنملاىلعيبنلالمحضعبو٠ةضيرفاأةرملكيفدقتعي
.ملعأهللاو

انباحصأهيلعالامتقفاومانهامتبثأاإو.حبحصنسح:انموقنميذمتلا

هللاهمحرفتصلمالكيفءانعبثيدحلااذهيقأىسو4یلامتهللامحر

.لفاونلايف

.عردألانبنجحنعدهحأءاور(١)
.رەمعناٹثىدحصوةناومسملومناملسنعيئاسنلاودوادوبردمحأهاور(۲)

-o۳۵



ةمئالأبيترتيفباب
ًامامإنوكينأيفبنينمو

هلاباتكلمرفأمهتالصيفموقللًامامإنوكينأيغبنيامنإو

انسمہریکأوهللامرامنعمهعروأومالسلاهيلعهينةنسبمهملعأو

اوراتخيلفهوجولاءالؤهيفمهلكاووتسانإفًامالسإوةرجهمهمدقأو

‹مەيتملانمىلوألستغملاو«رفأسملانمىلوأقلاكلذكو«اودارأنم

نمىلوأيدترملاو«ىمعألانمىوأريصبلاو«بزاعلانمىلوألهأتملاو
ابنعهللايضرسابعنباقيرطنميوراماذهىلعليلدلاو؛لمتشلملا

يفاوناكنإف«هللاباتكلمرفأموقلامؤي:لاقولجينلانأ)

يفمممدقأف‹ءاوسةنسلايفاوناكنإف«ةنسلابمهملعأف«ءاوسةءارقلا

امامإنوکينأيغبنينموةمئألابيترتيفباب

ًارقألاىلعهقفألامدقتيعفاشلاوكلامبهذملاباتكلمرفأ:هلوق
ىلعةالصلالاكإىفهتمامإةرثرهظتو«ءاسنألاةثروءاهقفلانأللرهاظوهو

بجاولاورصحتتالةالصلايفثداوحلاذِإمهأهقفلاىلإةجاحلانألو«يفبنيام
ظفحأهريغوهنعهللايضرركبابأمدقلعيبلانألوروصحمةءارقلانماهبف

.يمفاشلارذنملانياهراتخاوةفبنحيبأبهذموهوىلوأًارقألاليقو«هنم

O۳٦



يورامكلذكو٨(ًاتسمهربكاف«ءاوسةرجحلايفاوناكإف‹ةرجملا

اىكمۇيلوايقأواتذأفةالصلاترضحاذِإ:نيلجرللمالسلاهيلعلاقهنأ)

هتملضفأوهنمبلوضفملاميدقتنأهلكاذهنمموبغملاف٠(اكلضفأ

بابحتسالاىلعهلكاذهنأمهضعبلةلدألاتماقدقهنأريغءزوجيال

ناکوموتکممآنبامدقةعهنأ)يورامكلذو«بوجولايلعال

يورامكلذكو«ريصبلابىمعألاةالصزاوجىلعلدياذبف"۷(یمعأ

ةالصزاوجىلعلدي'"(فوصةلشهيلعوهباحصأبلصولعهنأ)
ةعبسنمًاوحنةكمبدعقعهنأ)يورامكلذكو«يدترملابلمتشل

باطخلانبرمعكلذكو'”رفاسملاةالصسانلابلصيوهوًامويرشع

اذهنف۽نورفاسماتٳاوما:لوقيورضحنِيلصيهنعهلايضر
يفهوقبسهعهنأ)يورامكلذكو«ميقملابرفاسملاةمامإاوزاجأ

ةديبعيبأفلخىلصومهتالصيفلخدونولصيمهومبكردأفةالصلا
فلخلضفألايلصينأزئاجاولاقرابخألاهذبلف'”(نحرلادبعوأ

۰لسمودخهاور(١)

.ةعاجلاهاور)۲(

دوادوياودمحاهاور(۳)
.ينطقرادلاهاور(٤)

.هيلعقفتم(٥)
.هيلعقفتم(١)
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:مهضعبلاق«دبعلاةمامإيفاوفلتخااذهىلعو«ملعأهللاوهنودوهنم

هابشالاةضراعممهفالتخاببسو«زوجتال:نورلاقو.ةزئاج

مللالاكحمهيلعبلغنف«ميفةبوجألاتفلتخاكلذلو«ديبعلايف

كلذكوميتمامإزاجأفيلكتلاكحمهيلعبلغنمو«مهتمامإزوجي
ةمامإيفاوفلتخاكلذكو۽لعأهللاوماظنلااذهىلعمهماكحأميج

ةمامإزوجتال:مهضعبلاقءنيمئاقلابمايقلاىلعردقياليذلادعاقلا

ًادعاقةالص):مالسلاهيلعهلوقلهتلزنميفناكنمبالإدعاقلا

 دعاقلاةمامإزاوجبضعبلاقو'''(مئاقوهوهتالصفصنلثم

ولوًادوعقنولصي:ضعبلاق‹هفلخنميلصيفيكءالؤهفلتخاو

لفنلايفكلذوكلامبهذماذه.خلادعاقلاةمامإزاوحبضعيلاف:هلوق

هرضحتنمضعبكلذمظنوزجاعلللفنلاوضرفلايفو«زجاملاريغلةصاخ
:لاققنم

عنتعلفنلايفولواذهسكعولففلخسواجةالصرح لت

عنمءاوسلاوالفنزوجىفزحعالبهعممومألاسلجاذإالإ

مرمألاقالفنوًاضرفاذیوسفزحعاہنمنکنِإو

ناوبدلايفروكذملاوهًادوعقنواصيضعب:هلوق

.هيلعقفتم(۱)
o۳۸

 



كلامنبسناقيرطنميوراماذهىلعليلدلاو«نيحيحصاوناک
سلاجوهوىلصفنميألاهقششحجفعرصفًاسرفبكرينلانأ)
اذإفهبمتۇيلمامإلالعجامن:لاقفرصناالفًادوعقءءاروانيلصف

هللاعم:لاقاذإوًادوعقاولصفًادعاقىلصاذإوًامايقاولصفًاثاقىلص

امنإو:هللاهحرديزنبرباجلاق'”(دماكلوانبراولوقفهدمحنمل

نولصيامنإ:نورخآلاقوءالفمريغامأولدعلاةغأفلخاذهزوجي
هيفتاميذلاهضرميفةقافإىأردلعهنأ)يورامليلدلاوًامابقهفلخ

يبأنيمنعفصمہبلصيهنعهللايضرركبوبأودجسمالإىتاف

ةعينلانأثيدحلااذهنمموبفملاف"٠(ةالصلامهبمتأفًادعاقركب

مدقتملاهلعفوهلوقلًاخساتاذههلعفنوكيومايقمهوًادعاقسانلامؤي

يفوشدخيأةروسكمةلمهمءاحمثةمومضممحيوهشحج:هلوق

عوكرلاودوعقلاومايقلاوريبكتلايفهمامإلمومأملاةعباتمبوجوثيدحلا

عكريومامإلاغارفدعبمارحإلاةريبكترّسكيفمامإلادباهلمفيهنأودوجسلاو

.لاوقالاولاعفألارئاساذكهوعوكرلايفمامإلاعورشدعب

افالخيمفاشلابهذموهامامقهفلخنولصبامنإ:نورخآلاقو:هلوق

.ملعألاودوعقلابجوأهنإفهباحصأنمرذنملانال

.هيلعقفتم
.هيلعقفتم(۲]
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1يدنعبجويرظنلاوهلعفرخآوهوهفتاميذلاهضرميفهنأل

هحرديزنبرباجلاقاكلدعلامامإناكاذإالإدعاقلاةمامإزوجتال

وهومهبمتيهنإفةالصلايفوهوضرملاهيلإثدحفيلصيًمامإناكوأهلل

فالتخالااذهيلعءاحصألابليلعلاةالصكلذكو.لعأهللاودعاق

سجتلاهقرافياليذلاوهءاتركذيذلاليلعلاوةدحاوةلعلانألمدقتملا

ديدحهدييفناكنموأهريغدجلوةالصلاهبزوجتالًابوثسبلنموأ

لصنأهلزویالهنافهعرتهنکیملوبهذوأصاصروأساحنوأ

ةمامإزوجتالاةمامالالهأةبترنعهتبترناصقنللاحلااذهيلعهريغب

لهُنمهتلزنميفناكنمميلصينأصخرينممهنمو«ءاسنلاةعامجبةأرللا

ةشئاعثيدحللفاونلاءاسنلابلصتةأرملاكلذكو‹مهتلعيواسقلررضلا

حصيأ:تلاق؟نهبتيلصاله:ةملسمأللاقلَمينلانأ)ةماسمأو

ىلوأحيحصلاوناويدلاةرابع.خلاءاًحصألابللعلاةالصكلذكو:هلوف
نمممنمومهتالصنوديعيممنإفءاحصألابللعلاىلصنإوميدقتلابليلعلانم
للعلالصيال:لوقينمممنموهتلزنميفناكنمبالإللعلا"لصيالوصخر

.فنصملامالكعم«هررحمهفلاخوأةلعلايفمهقفاونيليلعلاب

نيبيفانتالفءاحصألابهتالصلنيمنالانميأصخرينممهنمو:هلوق
۰هررح‹همالک
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'(لفاونلانهبيلصتاذهىلعفكلامشوكنيمنعنكي«معتلاق؟كلذ

هلوقلالفلاجرلابٰلصتنآامأونېطسويفنوكتو؛ملعأهللاوريغال

هنإففلاخملااأو٠(هللانهرخأثيحنمنهورخأ):مالسلاهيلع

زوجتناكاذإيدنعكلذواهدسفيامابفلخديمامهفلخةالصلازوجت

ليلدلاو.ملعأهللاونيملسملادنعةالصلااهبزوجتالءايشأهدنع

ذاعماي:هنعهللايضرلبجنيذاعمللاقمالسلاهيلعيتلانأ)يورام

يفريمألكعطأ.ملعأهاوينعي"٠(مامإلكفلخلصوريمألكعطأ

؟هفلخلصت:رمعنبالليقفدسافريمأةنيدملاىلعناكهنأركذوءهلاةعاط

عداوفةدحتجحليقو«ايفتکراشنميلابأالةتسحةالصلا:لاق

ةلىلوًامويسانلاباذهلصوءةليلوًامويسانلاباذهلصفريبزلانبا

نمحولادبعاي:اولاَقفءموقلانملاجرهضرتعأفامهفلخرمعنبالصف

نهىلعفةضبرفلانهبتلصنإو.خلالفاونلانهبىلصتاذهىلعف:هلوق

لقاونلافلامالكرهاظوةداعإلارهاظلاواتالصكحرظناو(تاوبد)ةداعإلا

ناضمرمايقالإنهياميلصتالفلفاونلاكلذكو:(ناويدلا)ةرابعوًاقلطم

.ةلفاتالوةضيرفنهبىلصتال:لوقينممهنمو«ةزانجلاةالصو

.ثيدحلانتمعجار«جردمهنأرهاظلااهذسفياماپيفلخديلام:هلوق

.يئاسنلاودوادوأهاور(۱)

۰ينطقرادلاودوادوياهأور)۳(
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:رمعنبالاقف؟ريبزلانبافلخيلصتويرورحلاةدجنفلخيلصت

ىلعيحاوداناذإو«انئجلمعلاريخىلعيحةالصلاىلعيحاواناذإ
نواصيةباحصلاضعبناكدقو؛هتوصعفرو‹الءال:انلقسفنلالتق

ةديبعوبأوديزنبرباجوسابعنباناکوکجانبناورمفلخ

ءاهريغوةعجلامېعمنولصبمهنعهللايضربيبحنبعيبرلاو«ملسم

يفءاجاًامزالًاطرفوًابجاوًاقحمهيلعكلذنوري«ابتقولاهولصام

نمقفانملاامأو.ملعأهللاو«هللالوسرنعثيداحألانمكلذ

يلصينأمهتمهنألهتداهشزوجتالاكهفلخةالصلازوجتالفةوعدلالهأ

اكدېشينأةدابشلايفمهتمهنأاكابطورشنمايشصقنيوأزوجيالاب

‹لاحلااذهلعهتالصكلذكو«ةلوبقمريغهتداهشتناكفزوجيال

يفدلقيالنأهبىلوأفةلادعلالهأالإءاينديفهدلقيالناكاذإدبعلاو

يتلاسفنلتاقورمخنمدمفلخيلصيالكلذكو؛تاقثلاالإهتالص
فلخةالصلازاوجبمهضعبلاقو«مارحشارفىلعدعاقو«هللامرح

سابعنباقیرطنميوراماذهىلعليلدلاو«هريغهمدقنإقفانملا

رجافورابلكفلخةزئاجةالصلا:لاقأَييبلانأ)ابنعهلايضر

ةدشلصصتنتلالعل«خلارخلانمدمفلخيلصيالكلذكو:هلوق
.قفانملايفنولخادءالۇېف

r
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تميقأاذإنيملسملاةريسنمهنأكلذو'(اهدسفيامايفلخديملام
لعهينةنسبمهملعأوهللاباتكلمأرقأسانلابيلصينأةالصلا

ىلعمہتجاحهلليضقينأنوجرينمومېسفنادنعًاحالصمملضفأو

اورظنافمکبرىلإمکدفومکتمأ:لاقةَينلانأ)انغلبدقو«هيدب

فالخياولمعفيكنامزلااذهلهألبجعأو(مكبرىلإنودفوتام

رارشألاهيفمدقتينامزيفملسملاناكاذإو«هللاءاشامالإثيدحلااذه

مهارتومهملإراشينأوةسايرلابحكلذىلإماعداإوسانلابنولصي

كلذبجوتسينمماوسيلو«مهبنولصيوسانلابنومدقتيممنأسانلا
مدقتسانلانمدحأللوقيالوناتكلامزلينأملسملكليغبنيف

ردصيفءانفصونمةفصيفناكنمدجماذإهنأ«سالبلصنالا

هذهنمسیلنللاقنمهنألنالفابمدنهتهربغلنلوقبالفباتكلا

»نيملسملانمىمنمةنسفلاحدققنلفبمقاهانركذيتلاةفصلا

:هللاباتكلمأرقأومرابخالإةالصلايفنومدقيالاوناكمهنأل

هيلعىضمامفلاخيالفنيحلاصلارثأومالسلاهيلعهينةتسبمهملعأو

ةبغرلادحألسيلفءابقفلانمىضمنمهيلععمتجاةنساهنألنوملسملا
مدقَهللاقنلفاخأفهيفلّدبوهتالصيفًاطخأنإكلدعمو«اهنع

.ينطقرادلاهاور(١)
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يغبنيفهلهألاحًانامزكردأنفءسانلارازوألمحينأنالفاي

نإو«مهعمىلصدققةنسحةالصسانلالصنإفتمصلاهعسينأملسملل

نيصخرملاضعبزاجأدقو.ملعأهللاوهتالصداعأةنسحةالصاولصيل

هللاوةالصلايفةوعدلالهأنمقفانملامدقينأفيعضلوقيدنعوهو
هللاولاجولاةبترمنعهناصقنلىثنخلافلخةالصلازوجتالو.ملعأ

ءةالصلاماقأيذلاوأنخؤملاةالصلايفمامإلامدقينأيغبنيامو.ملعأ

نإالإهسفنبوهمدقتينأهليغبنيالو«سأبالفءالؤهريغهمدقنإو

مامناکنموأءهمدقينمهعمنکیملنِإكلذقحتسينمناك
ةالصلاماقأهللاهمحريسرافلاناملسنأ)يورام«هيلعاوقفَتايذلا

انكامهللادبعايأايهللاناحبس:اولاقفمكدحأمدقتيل:لاقمثهعمموب

مہیلعلبقایلصامف«معن:اولاق؟ضارکلکأ:لاقف«كبنمدقتنل

ىلإةئالث:لاقهلالوسرتعمسينإ:لاقمثهبجوب

ديعلاو«نابضغاهيلعامجوزوتماقةأرما:مهتالصلبقتالوةالصلا

ىثنخلاةلأسملبق(ناويدلا)يفلاق«ىثنخلافلخةالصلازوجتالو:هلوق
.هتالصدعيالقهفلخىلصنإفةالصلاىلعةرجألاذخأينمفلخلصيالو

نموأماقأيذلاوأنذؤملاةالصلايفمامإلامدقينأيفبنيامِإو:هلوق
۰مدقبنأهرمأ
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اطابقينأيغبنيالكلذكو(نوهراكهلمهوموقبلصلجرو«قبال
نأمامايغبنياإهنأكلذوءسانلابلصينأهدوجسوهعوكريف

هلنموشيرملاوفيعضلاميفنالسانلانمهفلخيلصينمبقفرب

لصاذإ):لاقتعيلانأةريرهيبأقيرطنميورام«رذع

اذإو«ةجاحلااذوريبكلاوفيعضلاوميَقسلامهيفنإفءففخيلفسائلا

ةسلجلاسلجاذإةَهنأ)يوراكو٠(ءاشاملطيلفهسفنلىلص
هؤاعدو‹دصقهتالصفَيناكدقوفضرلاىلعهنأكدبشتللىلوألا

۽ملعأهاو(رصقءاشنولوطءاشنإهدحوىلصنإو«دصق
«مهتالصسانلاىلعلبخيالثلهريبكتتبريبنأمامإلليغبنيالكلذكو

اذِإكلذو:ناودلايفلاق.خلاًاطابتينليفبنيالكلذكو:هلوق

.مدوجسوممعوكريفسانلاةداعفلاخ

نيبوهنىبلعحمينأمامإلليفبنيامنِإوةاحلاةراجحلايهفضرلا:هلوق

كلذزواجنإو«فالختسالادارأاذإهفلخنمهديغلبيامرادقمفصلا
نودجسيامرادقمممنيبنولعجيوامنيبايففوقصلاكلذكو«سأيالفرادقللا

مممامإمهعمسيامرادقمفصلااولوطبو<هبحاصمهنمدحأرضينأريغنم
.(ناويد)

.هحامنباy1ةعاجلاهاور

.هيلعقفتم(۲)
» حاضيإلا١مد —oto



هباقعنمًافوخوهبرباوثءاجركلذيفبسقحيوهتوصمهعمسينكلو
.قيفوتلاهللابو.لعأهللاو

:مامالانممومأملاماقمةفرعميفلصف

يورامليلدلاوءمامإلانيمنعموقينأدحاولاةتسنمنأاوعجأ

نعهماقأفعيلاراسينعماقأهنأ)هنعهللايضرسابعنباقيرطنم

هتلاخعينلاجوزةنوميمدنعتابنيحهثيدحكلذكو'(هني

ماقمث«هءوضونسحأوابنمًأضوتفةقلعمنشىلإهلعماقف):لاق

هبنجلإتمقفتبهذمثعنصاملثمتعنصفتمقف:لاقءيلصي

.اذهىلعلدي(ابلتفيينذأبذخأويسأرىلعىنميلاهدبهلععضو

اإناكنإو‹ثيداحألاهذههتالصداعأهفلخوأهراسيىلعماقنإو

لجربيلصيناكنإكلذكو«مامإلافلخنافطصي(منإفنيلجربيلصي
مامإلالخادلااذهعفديلفدجسملايفناكنإهنإفثلاثامهيلعلخدمث

نكلوهبحاصهبلإرجيلفدجسملانمًاجراخناكنإو«بارحملاىلإ

‹هيلإهرجينأيغبنييذلاناكملايفيلصملاهيلإرجيالنألخادلارمؤي

لبقرخأتينأنمنسحأ«ةالصلايفلخددقوهعمفطصيفمرحيمش

.يئاسنلاودمحأاور(١)

.يقېيبلاوينطقرادلاءاور(۲)
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مامإلاعفدوأهيلإهرجنإو«ةالصلايفًالخادلجرلااذهنوكينأ
نمهبحاصىلإلجرلاًاضيأرخأتنإو«هتالصديعيهناف«مرحأامدعب

لجرهنينعوىلصعهنأ)يورامليلدلاو«سبالفهرجينأريغ

يعيتلاراسبنعماقفهللادبعنبرباجامہیلعلخدمث«هتالصبيلصب
مدقتنإلاحلااذهىلعكلذكو'(ةالصلايفوهوهفلخىلإامهرادأف

نعنالجرلافطصانإو«مهتالصبسأبالفهعفدينأريغنممامإلا
نعمدقتينأمامإلاةتسنمهنأل«ليلقياقبسينأسأبالفمامإلانيم

كلذيف«سأبالفليلقبولوهيلعمدقتنو«مومل

نعنالجرلاناذهلصنإو.ملعأهللاومامإلانمنيلجرلادقت

بناجلانملضفأوهيذلانمألابناجلااكرتألاداعأهراسب
هماقأفعينلاراسينعماقيذلامدقتملاسابعناثيدحلرسيألا

مامإلابناجىلعايلصنإيلعةداعإال:ضعبلاقو«هتيمنع
.لعأهللاوطقفهفلخاولصينأبجاولانأىلإاوبهذمهلعلو«رسبألا

اذهىلعمهيلعمرحهنىمنعهوذاحفةعبرأوأةثالثاوناكنإامأو

مهنمعبارلاداعأمهيلعمرحيملنإوءمهتالصنوديعيمهنإف«لاحلا
ءلاحلااذهىلعمهبىلصنإةعبرالاىلعةداعإال:ضعبلاقو«ةصاخ

دواد.وباولسمهاور(۱)
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مرحأفكلذكهوذاحفاوناکناامأو«مرحيملوأمهيلعمرحأ

.لعأهللاوطقفسماخلاداعأمهيلعمرحيلناو«مهتالصاوداعأمهيلع

نعامأوءهنيمنعهوذاحاذارثكأوأةرشعاوناكولو:ضعبلاقو

لاويدنعاذهيفلصألاو«لاحلكىلعمهتالصنوديعيمهإفهزانسي

هلوقليلدبفوفصلانمهريغنملضفأناكاللوألافصلانألع

ليلدبوفصلالعنولصيهتكئالموهللانا):مالسلاهيلع

الااودلمثلوألافصلايفامسانلاملعيول):مالسلاهيلعهلوق

لوألافصلاىوسامنألملداذهيفناك"(اومهاستلهملعاومهاسقينأ

اولعجنألثم«همامامدقتيلامهيفيلصملافوقوءاوسعضاوملانم

ممتالصنودعالففصلانيبوهييمامإلافلخوأفصلافلخًاراطقأ

اولوألوألافصلايفينيليل):مالسلاهيلعهلوقنأريغءلاحلااذهيلع

.عارتقإلا:ماهتسإلا.اومهاستينأالإ:هلوق

نيماللامسكيينيلبلةروهشملاةياورلا.خلالوألافصلايفينيلمل:هلوق

نونلاديدشتممءابلاتابثإزوجيو«نونلالبقءايريغنمنونلافيفختو
ةمهنىهنلاةدحاوةغللالهألاق«لوقعلا:نوتلامضبىبنلاو.ديكوتلاىلع

الوهبكلارمأامىلإىهنيهنألةسيهنلقعلايمسو<لقعلايهونونلامشب

,ةمامايبأنعيناربطلاودمحأءاور(١)

.ةربرهيبانعلسمويراخبلاهاور)۲(
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فصلكنألدي'"(مهنولينيذلامثمهنولينيذلامثءكنمىب
نإفصلامعفنيالاذهىلعف«مهرخآىلاهفلخيذلافصلانملضفأ

لوألافصلايفلضفلانامث.ملعأهللاوهمادقوأهفلخًاراطقأ|ولعج
لاقوةثالثىلاهتيمنعهيلييذلامثهيلييذلامثمامإلافلخناکنل

ىوتسااذااذهوءفصلاراسيىلالضفلاعجريمثةعبسىلا:ضعب

نيمنعنيذلاناکاذاامو«هراسينعناکنمومامالانيمنعناکنم

يدنعكلذو«اووتسييتحمامإلاراسيىلإلضفلاعجررثكأمامإلا

هيلعهلوقنمباطخلامبمزاينيذلاعلالقأوهوةثالثفصلالقانأ

الفباطخلامهمزليمةثالثلانودامو"(مامإلااوطسو):مالسلا

لضفلافءلضفألاميدقتثيدحلايفف.حئابقلانعىنيهنأللبقو«زواجتبي

نوكبففالختسالاىلإمامإلاجاتحمابرهنألو«ماركإلاىلوأهنالمامإلاىلإ
الولبق«هريغهلنطفتيالالوسلاىلعمامإلاهببنتلنطفتيهنألو«ىلوأوه

ىلإعمبلكيفلضفلالهأمدقينأةنسلالب«ةالصلابمدقتلااذهصتخي

ءلاتقلافقومو«ةرواشملاوركذلاوىلعلاسلاجمك«سلحملاريبكومامإلا

سانلانوكيو«اهوحنوثيدحلاعاتساو«ءاتفإلاوسيردتلاوةالصلاةمامإو

اكبابلاكلذيفةيافكلاونسلاوفرشلاولقعلانمنيدلاوملعلايفمهبتارمىلع

.لعألاونولعفيفلسلاناك

۰دومسمنبانعيذمرتلاودوادوباولسمودمحاهاور(١)

۰ةربرهيبانعدوادباهاور(۲)
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ةنالثلاو«مهضعبلوقيفهراسينعوأهنيمبنعاوفقونإمهيلعةداعإ
نعةعبسىلإلاقنمامأو.ملعأهاوفصلاطيسوتميمزليمقوفيف
اإ(مامإلااوطسو):مالسلاهيلعهلوقىلإاوبهذمبلعلفمامإلانيم

قافتالیلدلاو«هراسبنعةعاجوهنيمينعةعاجنوكتيككلذ

بناجلانمرثكأمامإلايناجدحأناكاذإمهتالصزاوجىلععيا

ةلباقميفعباسلاو«ميضعبلوقيفةثالثعمجلالقأو«ملعأهللاورخآلا

ىلعو«مامإلابناجيفاوعجرنإعباسلاديعيلاقنملوقىلعمامإلا

لقنال«مامإلانيميىلإاوعجرنإسماخلادعيلوقينملوق
ةعبسنملقأاوناكاذإاذهىلعو«مامإلاةلباقميفسماخاونانثإعمجلا

ممفالتخاردقىلعضعبلوقيفةثالثوأةعبرأوأضعبلوقيفةسحخوأ

YEمہیلعةداعإالفمامإلانيمينعاوفقونإفءفصلامهمزلي

لبمامإلانيمينعفقواذإهيلعفصاليذلادحاولاةداعالامرات

بناجيفلضفلاناكاذحو«مامإلانيمينعفقينأهيلعبجاولا

«فوفصلاتواستاذإضعبلوقيفةعبسلإوأةثالثىلإنميألامامالا

بناجلاىلإعجرينأهمزاييذلاوهثلاثلاوأسماخلاوأعباسلانأل

مهيلعةداعإاللاقنماأو.ملعأهللاوفصلايفمهيلعلخدنإرخآلا

ىلااوبهذءالؤهلعلف«هنيمينعهوذاحاذارثكأوأةرشعاوناكولو
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ةزاجانمانمدقال«بدنوهلببجاوبسيلاملاطيسوتبرمألانأ
نمبصب:شعبلاقو«لعهللاورثكأنيبناجلادحأناكولوةالصلا

اذهىلعهفلخنمكلذكو‹هنىمينعنمبصباملثمهراسنع

ةالصيففوفصلابرمألانأهلئاقنملدييدنعلوقلااذهو«لاحلا

ةيوستبلَمرمأدقو‹ملعأهللاوبدنوهامناوبجاوبسيلةعاجل

مهيلعلبقأدقو)يعلاقهنأيورامليلدلاوابفيصرتوفوفصلا

هللافلاخيواكفوفصنموقتل:لاقمث«انالثفوفصاووس:ههجوب

يواسيهعناکهنا)هنعهللايضردوعسمنبانعو'''(كبولقنيب

لدتثيداحألاهذبفاوفلتختالواووتسا:لوقيوانبكانمنيب

ناو«ملعالاوديعولاناكملاهتيوستوفوفصلابوجوىلعيدنع

هيففقيفصلايفًاعضومدحيملوموقبيلصيمامالاىلعلجرلخد
نألءًاضياكلذهدعاسوهعمفطصففصلانمرخآالجررحيهنإف

يفةفلاخمفوفصلايفمهتفلاخمنألكلذو.خلامكفوفص:هلوق

.نطاوبلافالتخالببسرهاوظلافالتخاو«مرهاوظ

فقيأوهالإعسيالثيحبناكملاقاضاذإامرظنأ«خلاالجررج:هلوق

نمىفِيآلافالخلانمةانشتسمةلأسملاهذهنوكتو؟ىلصبوكانههدحو

.هجامنياريئاسنلاويذمرتلاودوادوياومويراخبلاوكلامءاور(١)
.لسمءاور(۲)
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رباجثیدحىلإىرتالآءاذهلثماوزاجأدقوهتالصحالصإهلكاذه

يلصيوهوةالصلايفعهللالوسرىلعلخديذلا)هللادبعنبا

يفوهوهفلخىلامهرادأفراسينعماقفهتالصبيلصيلجرهنينعو
ةداعألاهيلعفهدحوفصلافلخلصولعهللاو؟'(ةالصلا

العهنآ)يوراملىلدلاو هرهأفهدحوفصلافلخيلصيًالجرىأر

اذك.ملعألاوةرورضلحملحماذِإمعنرهاظلاو<فصلافلخهدحوفقو

عباسلا:ةالصلاتالطبميفلاقللاهحريناعلاقاحسإابأتبأرمثتددرت

الخدمدالوأالخدمدحموهوفصلافلخءدحوىلصبنأ:نورشعلاو

مامإلاءازإبىلصنإف«هلامشوأمامإلانيسينعهدحوفصلافلخيلصيف
لهو«لاشلاوأنيمبلاالإدجيماذإايفمالكلايقبنكل«هتالصهتازجأ
مالکيفيتأيسامىلعةدودسماهدجوففصلايفةجرفدسيبهذنمىلعساقب
اذإاكهريخأتلاحيفهيلجررحيلهرظناو«ةرورضلاعماحبلاهمحرفلؤلا

.ةالصلايئهنأل«معن:رهاظلاو؟ارقدلهو؟ةحرفدسدارا

لىلخةرابعو«كلامبهذمروهشملًافالخ.خلاالحررحمهنإف:هلوق

هملإديجيالوفصفلخدرقثمةالصزاجويأ(فصفلخدرفنمو)
.دوبجماعواطنإمنمًاطخوهوًادحأ

.امعفديأامهرادأف::هلوف

.هرکذمدقت(۱)
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وايتهنا)يوراممهتجحلعلوهيلعةداعإال:ضعبلاقو''(ةداعإلا
ًاصرحهللاكداو:لاقفهدحوفصلافلخركباأىر

فصلايفةجرفتناكاذإو.ملعألاوةداعإلابهرمأيلو"(دعتالو

هنأ)يورامليلدلاو«هتالصداعأاهدسيملنإوايلينم

:لاقيَهتعو'"(ناطيشلاكللختيالكفوفصنيباوصر:لاق

مامإلافلخةجرفتناكنإو٠(للخلااودسومامإلااوطسو)

ىفلاقو«اذهوهناوبدلايفدمتعملا.هيلعةداعإالضعبلاقو:هلوق

لمحو«ةداعإلاهبلعففصلافلخهدحوىلصنإلوقينممهنمولوألا
نمدوادوبأىوروةلدألانيبامجبابحتسالاىلعةداعإلايعفاشلاباحصا

فصلافلخيلصيالجرىأررهللالوسرنا)دبعمنبةفصاونعانموق

ةالصال)نسحدانسإبانموقنمهجامنبايفو(ةالصلادعينأهرمأفهدحو

باحصأنمديجلاوةعزخناورذنلانيابهذاذهىلإو(فصلافلخ
١١.يعفاشلا

ربخنألكلذوةداعإلابةركبابأنيفلاخلابنكيف.خلاركبابأ:هلوق
ذئىحهناو‹ءاشثبحةالصلاةحابإيفلصألادومعملقفاوموهةركياأ

دورولبقةنئاكلاهتالصتزاجففصلافلخةالصلانممنلابرمألاتدث

ةصباونعيئاسنلاالإةسخلاءاورونابشنبيلعنعهجامناودمحاهاور(۱)

.ديعسنيا
.يئاسنلاودوادوياويراخبلاودمحاءاور(۲)

.ةمامايأنعدمحاءاور(۳)

.هرکذمدقت(٤)
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افإفهراسينعوأمامإلانيمنعتناكنإو«اهنايليناذللا

نإو«اهنولبنيذلانمًاضيأديعبيذلاوهومامالانعدعبنم

نماهدسيامنإواهدسينأهيلعسيلففصلايفلجرمادقةجرفلاتناك

بهذنإو«كلذيفرمألامومعلهيلعسأبالفاهدسينأءاشنإوايلي

دقهناكمدجونإو«هناكمىلإهفلخعجريلفةدودسماهدجوفاهدسينأ

رستيثيحىلإهنکينإوءهنكمأنإهناكمفقیلفهريغهدس

داعأهتالصيفلمعمامالاهقبستححورخلادجيلنإو«ةالصلاهيفهل

‹كلاتههسأربيموينأمهضعبصخرو«همامإفلاخدقهنأل«هتالص

رحبهنإففصلايفةجرفلادسبنألجرلادارأاذإو‹روذعمهنألكلذو

هنالةجرفلاهيفدسييذلاتقولايفًارقيوءهيلعسأبالفعفرنإوءهيلجر
مامالافلخفقتامنإفةأرملاامأو.رلعأهللاوهتالصحالصإبلغتشاامنإ

رمأفصلافلخةالصلانعيبنلانل«فناتسملايفهنعيهنلامزلورمألا

لعألاوةافانمالفخسانلاعرشلاريرقتدعبهلعفنوكينألمتحيهنإف

.پاوصلاب

ءنيئدشلانبةحرفلا:ل"':حاحصلارصتحمفللااودسو:هلوق

سنأةدحثيدحيفمدقتاملىلدلاو.خلافقتاهنإفةأرملاامأو:هلوق
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هيفیلصيامرادقممامالانيبواهنيبنوكيورسالاهفتكلباقيام
الفةيبنجأتناكنإامأو«مرمتاذتناكاذإيدنعكلذوفملا

هنمتسيلةأرمابمكدحأنواخيال)مالسلاهيلعهلوقلاهدحوابلصب

نأ)يوردقو«ةيصعمنمكلذو((ثلاثناطيشلانإفمرحمتاذب
هنممرحتاذتناكناو'(اهدحويينلافلختلصميلسمآ

:ضعبلاقو.هيبكتماهدوجسزواجيالفرسيألاهبناجىلإتلصو

موهتاهناانلقامإو۰لعهللاوهدوجساهدوجسیواسولوهیلعضقنل

يورامليلدلاو«ةعامجنهيلعالوءاسنلاىلعفصالهنألمامإلافلخ

ةصباوثيدحيوءاسنلايفسنأةدجثيدحباوذخأةصباوثيدحوءاسنلايئ

.فصلافلخىلصلجريفاصوصتمءاجهنأللاجرلايف

اهبلعمرحأومامإلانبينعتلصنإو«خلارسيألاهفتكلباقيام:هلوق

.يتأيساکهنوداهتالصتداعأالإو«لعاذإيأ(ېتالصداعأكلذك

ىلعةالصلازاوجثيدحلايف.خلاسنأثيدحنميورامليلدلاو:هلوق

ليللالفاونكنيتعكرنوكتنأرابنلالفاونيفلضفألانأهبفو«ةعامج

(متيلاونأتففص):هلوقلزيملايصلاةالصةحصهبفو«هنايقبسدقو

2مامالاءاروًافصنانوكينينثإلانأهبفو«فصلانمًافقوميلصمللنأهبفو

.هيلعقفتم(١)
يراخبلاهاور(۲)
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:لاقزوجعلاووههبداعهللالوسرةالصفصونبحسنأقيرطنم

لصيالكلذكو۷(انئارونمزوجعلاوهءارواتففصف)

ناکوامراحماتاذنہیفناکنإالإنهریغنکیماذِإءاسنلابلجرلا

‹لسمأثيدحلسبالفلاحلااذهىلعنهبلصنِإو«لجرنعم

الئليدنعكلذوءفصلاهيففطصيامرادقمنېنييوهنببلعحو

ءاسنلامادقفقينبأبيصبفمهتالصيفلاجرلانمدحألخدي

ةالصزوجتالكءاسنلافلخلأجرلانملصنمةالصزوحتالهنأل

:مالسلاهيلعلاقهنأيورامليلدلاو«لاجرلامادقءاسنلانملصنم

لعفنف٨(رخؤملاءاسنلافوفصريخومدقملالاجرلافوفصريخ)

مامإلاوامه:اولاقفهابحاصودوعسماأالإةفاكءاملعلابهذموانبهذماذهو

نكتملاذإانأو«لجرلافلخفقتةأرملانأهبفو«امنيبفقبفًادحاوًافص
.ةرخأتماهدحوفقتةأرمااهعم

.ةقياسلاةكبلميهزوجعلاو«يرجادعسنباةريمشوهمتملاو:هلوف

هملعهلوقبلدتساول.خلاءاسنلانمىلصنمةالصزوجتالاك:هلوق

نهرخۇيلولذإر-مظأناكل(للانهرخأثيحنمنهورخأ):مالسلا
.لعألاوهتالصدسفتفهنعابهنمًاماقمماقل

اذِإامأو«لاجرعمنيلصاذإاذهلعل«رخؤلاءاسنلافوفصريخو:هلوق

۰دوادويأولسمودماهاور(١)

.هرکذمدقت(۱)



اوهرحأاذإةرتسمنيبتناكولوهتالصداعأءاسنلاوألاجرلانمكلذ

رتسمهنيناکاذِإمهتالصبسبالفكلذىلعاومرحيملناو«كلذىلع
هللاوربخلامومعللاحلكىلعةداعالامهيلع:مهضعبلاقو«طئاحوأ
ناتأرملاومامالانيمنعلجرلالصناتأرماولجرناكنإو.ملعأ

نيمنعلجرلايلصيهنإفةأرماولجرناكنإكلذكو«كلذفلخ

اذإو.ملعأهللاوانمدقامايلعفصالذِإتءاشثيحةأرملاومامالا

هووسينأمليغبنيوضعببمبضعبيدتقيهنإففوفصلاترثاكت
نمهريغنودلوألافصلايفاذهو«ريطلاردصلثمهطسوأاولعحبو

لعجينأممداقتو«بكانملاباومداقتينأكلذنوكيامنإوءفوفصلا

نعيذلارسيألابكنممادقنمألاهبكتممامالالباقييذلالجرلا
مثءهراسينعيذلانميألابكممامأرسيألاهبكتملعجيو«هتيم

مهييترتىلعيدنعاذهو.ملعأهللاوفصلارخآىلإكلذكهنايليناذللا
ناكملايفةمدقتلاهلتراصوءلضفلاهليذلامامالابًابببشتلضفلايف

ىلعمامالامرحأناو.ملعأهللاوميتالصبسبالفاذهاولعفيمنو

قوردلبرلهلاكزمنمسونانۋاوي
هللاوكلذسكمللوأمذو«كلذونونهتاکرحةيؤردنعبلقلا

.ملعأللاواعمنىتروصلللماشثىدحلا::تلق.باوصلابملعأ
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ملناوءاسفنلاوضئاحلاةأرملالثمهمارحإزجيمةالصلاهلزوجتالنم

زوجتنملكبةالصلاكلتيلصينأدقتعيامناهنألسابهيلعسيلفدمعتي

لخدينملجألنيفورعمموقباهيلصينأدقتعيالوهفلخاميلصينمهل

هضلخاميلصيالفنيفورعمموقىلعابمرحأنإو«متالصيفمهيلع
ىزةجرفلعمرحأناوءمري نمهديعيو:مارحالاداعأفصلاف

كلذكء.ةالصلاكلتهلزوتالنعاصبنأمرحأهنالًاضبأهفلخ

لاحرلافصءاسنلافصاذاحوأبلعمأوفصلايفتناكناةأرمل

ملنااموءًاضيأهفلخنمهديعيو«همارحإداعأكلذكمهيلعمرحأف

ءاسنلايلبيذلالجرلادعيهنإفلاحلاكلذىلعمامالامهيلعمرحب

هلوقلءاسنلانمالولاجرلانممهريغديعيالولاجرلايلقيتلاةأرملاو
فوفصريخومدقملالاجرلافوفصريخ):مالسلاهيلع

:لىلخةرابعو«كلامافالخ.خلافصلايفتناكناةأرملاكلذكو:هلوق

ىلعاهداسفىلعقفاوودسفتلاقوسكکملابوءاسننیبلجرةالصهركو

فوفصنيبءاسنلافصناكناكلذكو«هتمامإيفالوخدیوننامامالا

مهيلعمرحيملنإولاحلاكلذىلعمامالامهيلعمرحأنإاعيجاوداعألاحرلا

ولولاجرلانمءاسنلافلخنيذلاداعأونهتالصءاسنلاداعألالاكلذىلع

لاجرلانيبةرتسلاتناكنإصخربنممهنموءاسنلاولاجرلانيبطئاحلاناك
.فنصملامالكيفمدقتدقوملعأهللاوءاسنلاو

.هرکذمدقت(١)
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مرحاذةأرملايلييذلالجرلاناكنإو7(رخۇملاءاسلا
ىلعةجرفامهنيبتناكناكلذكو«امهتالصناديالفاهنم
كلذىلعمامالامرحأنامهتالصنوديعي:ضعبلاقو«لاحلااذه

يفلجرلايذاحتيهواهدحويلصتةأرملاتنتناكنإامأو.لعهللاو

الفالعفنفءكلذالعفيالفهتالصيفةأرملايذاحيلجرلاوأابتالص
ءاجاةدحاوةالصيفاعمتجلانألانادبأباسيملامسأ
رادقمهماقميفنيمومأملانعمامإلاعفترااذإو.ملعأهللاوثيدحلايف

هعمناکنإوءفصمنمهعمكلانهناكنإالإمهتالص|وداعأعارد

لعموقبلصةقيذحنأ)يوراذهيلعليلدلاو«عياةالصتت

نعیہةعهللالوسرنأتماعاموأ:لاقونالسهبذجفناكد

كلذكو:ناودلايفلاقلاحلااذهىلعةحرف(مندبتناكنإكلذكو:هلوف

ولوةمألاوضئاحلاناىليناذللادعبنأددشبنممہنموضْئاحوأةمامهنيب

.هيفنيلوقلاءيجيمدعلهطقسافنصملاناكولمأتمامالامهبلعمرحي۾

اميفانيالفبففلتخلاعافترإلالقألديدحتاذهلعل«عارذرادقم:هلوق
يففصهلوقو«كلذريغلمتحيو«حطسلاىلعاهريوصتنمناوبدلايفهلاق

مالکهپرمشياکرهاظلاوهوسانلانمدحأهعمناكوفصهلوقلدب:ناوبدلا

نااوداراموقءاجومامإلامدقتاذإامفهورکدامنکل«لاهمحرفلؤلملا

بوحولانمفنصللامالكنممدقتامكلاذكو°ناويدلامالکيوقيهعماواصي

ملعألاواضبأهبوقبهربغنودلوألافصلاىلعوهاإ
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دیدحتنأنظأو«مهيلعةداعإالفعارفنملقأبعفترانإو"(كلذ
لفسأوهناكوقوفموقلاناكنإامأو«ناسحتسإعارذلابعافترإلا
:ضعبلاقوءدحأهعمنكيملولوميتالصبسأبالفمامالاينعأ

وأًاجراخوألفسأوأناكقوفلاحلکیبعهعمنوکینمىلإجاتحي

ىلإلجرلالصيالو.ملعأهللاوفلختسينمبيصييكلًالخاد

سيلوعوبتمدجسملانألءيدنعكلذودجسملالخادنممامالا

ةالصلاباورمأدقومامالانولبقتسياكاهنولبقتسيمهنألمامالاكعباتب

مامالاودجسملايفىلصنمناكو«مامالافلخةالصلاباورمأامكاهيف

ءهتالصزاوجيدنعبجويرظنلاو«همامإريغبىدتقانمکجراخ

ريكتلإنذؤتىلوالانأنىتروصلانيبقرفلا.خلاناكنإامأو:هلوق

.ةىناثلافالخب

ناكنإامأو:ناويدلايفلاق.خلانوكينمىلإجاتحبضعيلاقو:هلوق
ناکنِٳامُأو«الخادهعمنوبنماجراخماوتاكوالخاد

هعمنوکنمىلإجاتحي:لوقينممهنمو«هعمنوکینمجاتحيالفاجراخ
نمبصبیکلالخادوأاجراخوأ«لفسأوأناکیوف«لاحلکىلع
WB.ثدحأاذإفلختسي

امفانيالفدحسملاريغىفاذهلعلوالخادمومألاويأاجراخوأ:هلوق

.روكذملاديسقتلاىلإجاتحيالفهمالكىلعامأو<فلؤملاريغمالكىلعهدعب

,دوادوبآهاور(۱)
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زاوجىلععيجلاقافتالفيعضيدنعمامالابدجسماهبشنمهيبشتو

قافتابنیمامابةدحاوةالصزوجتالو«دجسملالخاديفسانلابهتالص
نمهبلإيلصينمىلعسابالفًالخادمامالانأكاذإامأوءملعأهللاو

عراشقیرطمهمامإنيبوموقلانيلاحنوءملعأهللاودجسملاجرا

هيبناكوأليالانطاعموأةرزحيوأةلبذموأةربقموأراجرهنوأ

هتالصيلصملايلععطقتءابشألاهذهنألكلذاولعفيالفسجنمهنييو

يلعاذهو«مهتالصنوديعيالفاولعفنو«هترتسنيبوهنيبتناكاذإ
ءهيلعدجسيمامهتالصيلصملاىلععطقياماوربتعيلنيذلابهذم

املجأليدنعكلذوءدجسملايفةدحاوةالصناتعاجيلصتالو

:مالسلاهيلعهلوقىلإىرتالأءكلذيففالتحتالانممهيلعلدي

ةعاجلاةالص)لاقوأ'”(ةبوتكملاالاةالصالفةالصلاتمساذا)
مامالامرحأنإكلذكو«مهتالصنوديعيالفاولعفنإو(مامالاعم

كلتةعاجلابلصتالفًاجراخةالصلامفرذعبجرخ2دجسمايفًالخاد

ةالصلامفًاجراخسانامامالامرحأنإامأودجسملاكلذيفةالصلا

دجسملاكلذيفةعجلابةالصلاكلتبسأبالفرذعبدجسملايفًالخاد
نأبحتسيالكلذكو«مامالاهيفمرحأعضومىلإكلذيفرظنيامنإو

.هيلعقفتم(١)
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هلكاذهو«ةعامجبةالصلاكلتىرخأهيفتلصعضوميفةعايبيلصب
تاعامجبيىلصينأسأبالوءفالتخالاةعبرذدسوبابحتسا

لثم«رومعمريغوهيذلادجسملايفةدحاودعبةدحاوتاقرفتم

نال«رومعمريغعضوميفوأرحبلالحاوسىلعنوكتتيتلادجاسمل
ءلاحلااذهيلعقوسلادجسمكلذكوءفالتخالاىلإلوؤيالكلذ

ةالصنألءمهنذإريغبنيميقملادجسميفةالصلانورفاسملاعمجيالو

ىرتالأ«مهريغنميفاملضفبىلوأمغونيميقملاىلعيهامنإةعامجملا

نملنأينأالإهتيبيفةالصلابىلوألجرلا):مالسلاهيلعهلوقىلإ

ءةعامحجاةالصينعأءمطزنميفةالصلابىوأمكلذكوءزئاجف۱

لجرمحنذأنإو.ملعأهللاومهيلعةداعإالفمهتفإريغباولصنإو
ناكنإوءءيشدجسملايفهلنكيملولوسأبالفنيميقملانمدحاو
هيلعةعامجالهنأل«هنذإبيلصيالفهنطولخديملوهلزتميفلخادًاميقم

دبعلاوةأرلانذإكلذكوءهنذإزوجيالكلذلو.هنطولخديملام
هللاوةمامإلايفكحمهسيلو«مهيلعةعامجالمهألنونجناولفطلاو
يلصيماداملزتلاكلذنمهنطوعزتيذلاقلانذإزوجيو.لع

ةريبكةئيدمتناكناكلذكو.لعأهللاويقلاكحهمكحنألةماقالا

.لسمودمحأهاور(١)
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دجسميفرفاسملالصالفًادجسمةراحلكتذختاوةريثكتاراحايف

نوصيالةراحلكلهأكلذكوءىرخألاةراحلالهأنذإبةراحلااذه

نيبومولانيبلاحنو.لعأهللاوابلهأنذإريغبمدجسمريغيف

اولوحتينأمېنكمأنإممنإفدوجسلاوعوكرلانممهعنمبعناممهمام]

قحاودجيملنإو«اولعفيلفمهنكمأثيحوأمهلامشنعوأمهنامأنع
نيطلاوءاملالثمرذعبكلذناكناو«مهتالصاوداعألمعبمامالا

لثمرذعميلاثدحناكلذكو«مايقمغوفلخنومؤيممنإف

ىلااوصعجرناو‹مهسوؤربنومؤيوهفلخنودعقبمنافضرملا

.ملعألاومبمامإعماوقرتفاعاجطضالا

:لأسم

هنافسفنالاولاومألاعيمجنمهداسففاخياملجرلاىأراذاو

نإو«هتالصىلعينبيوةالصلانمبجوأهحالصإذاهحلصيوهبلغتشي

٠.نظلادحىلإلصيلنإويأ<فاخي:هلوق

ءاوسوهربغلوأهللاملاناكءاوسهرهاظ.خلالاومألاميمجنم:هلوق

ناويدلاةرابعوللاهررصنيأخشلامالكلفلاخوهو«الوأفاخ

داسفلاحلصيهنإفةالصلايفلجرلاناكاذِإو:اهصنو«للاهحرفنصمللدهشت
اهدرطيلفساتلالاومأدسقتمنغىأروألاومألاوسقئألابرضيامىأراذإ
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كلذنمعرفيتحهنوبقتريموقلانإفداسفلاحلصييذلاوهمامالاناك

مناهلزوجهڼالمېتالصىلعاوضممہنعباغاذإف«مهنعبغيمام

امأو«منعبئاغوهوهعممېنالصزوجتالو«كلذهعطوميفهتالص

ىلعنوضميمنإفمريلعفلختسيلوجرخفهيفىنييثدحبثدحأنإ

هلامدسفتهريغةشامىأرنإو«هتالصىلعينييوسانلالاومأنع

نإلوينممهنمو«ءاشاملمعيهنإفهلامدسفبهلامىآروأ
امأو«ينبيوداسفلاحلصي:لوقينممهنمو<داعأةالصلايفهلامحلصأ

ملتاق<لاحلکیلعهحلصبهنإفهدسفبامیآرفهربغلامهدبيفناکنإ

مالكيفلالالمحنكميو«فانئتسالاوءانبلانالوفهتالصيفونمشحلصب

ةالصرخآيفيتأيسوتلق«هررح«ناويدلامالكقفاوملربغلالامىلعفنصللا

ةعجارملالبقهتيتكامنإو«ةريحلانملستهعجارفالصفممالكلافوخلا

.كانها

ةالصلايفوهوهداسففاخفايمناكنإامأو:ناوبدلايفلاق:ةدئاف

قحهتالصىلعهداسففخيلنإو«هتالصىلعينبيوهبلفتشيهنإف

رصتخيلفاميفذخأيملوةالصلاتاوففاخنإو«تملاىلإعجريمثاهنمغرفي
يموتلابالإكلذنكميلنإفدسفينألبقتملاهيفغلبيامرادقمهتالصيف
نوءتللىلإعجربمث«ريبكتلابلعفيلفريبكتلابالإهتكمنإف<لعفبلف

تمملادسفنإفلعفىلفةالصلارمأبهلاغتشاعمتملارمأبلفتشبنأهنكمأ

عيمجيفداسفلاوتقوللتوفلافاخنإكلذكوهيلعيسالفكلذدعب

صاخهنأهرهاظو«تملايفالوأانركذاكهتالصيفرصتخيهنإفسفنألا
لکيفماعحلانأهنمذخؤياماذهدعبركذنکل«سقفنألاوتاومألا

نوُأرقنالمہلکداسفلانوحلصبنيذلاءالؤهو:هترابعصنو.لعهللاوداسف
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هنألداسفلاحلصييذلامامإلانيبوهنيبقرفلاو«هنوبقتريالوميتالص

مهبلصولداسفلايذلاو«لستفيماممهبلصينأزوجيال
سانلاةماعالإهحلصيالامداسفلاناكنإو«ملعأهللاومهتالصتزاج
ءكلذيفمهتالصيلعنونبيوممامإعمًاعيمجنوضميممنإف

مامإلاىلإلجرلالخديالو.لوألامعضومىلإعوجرلااودارأنإو
يفهيلإلخديالفةالصلاريغبلغتشمهنألداسفلاهيفحلصياملاحيف

هتلزنمنوکتوهيلالخدي:ضعبلاقو«ةرورضريغنمةالصلاريغ

ةالصلايفوهوداسفلاحلصيناكنمنل«مامإلافلخناكنمةلزتم

هارتالأةالصلاریغبلغتشاولو«قافتابةالصلايفناكنمكحهمکح

‹هتالصتضقتناهحلصملهيلإجرخيذلاريغالمعثدحأولهنأ

عيججوسجتلالثمهتالصهيلعدسفيامكلذيفسمنإكلذكو
مامإلاوهداسفلاحلصييذلاناكنإوءهتالصتضقتناةالصلاضقنيام

ممتالصاورصقىلفتقولاتاوفاوفاخنإالإداسفلاهيفنوحلصيامنيحيف

ريبكتلابالإمهنكميمنإف«اوموملفيموتلابالإاودحيمنإف«مهتوفتالتح

.ىهتنا«اولعفىلف

ناكلذكو:ناويدلايفلاق.خلالالاكلذيفسمنإكلذكو:هلو

هنكميملنإالإهتالصتضقتناداسفلاهيفحلصياملاحةليقلاريدتسا

.كلذريغ
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يذلاهعضوميفىلصنإو«مبتالصمهبنيوموقلاىلإعجريوحلصيهنإف

مهتالصبسبالفهوعبتافمهعضومنمهنوعمسيموداسفلاهيفحلصأ
ءنالوقهفلخنميفوهيلعسبالفهعضوميفلصوهوعمسيلنإو

نوتبي:ضعبلاقو«مهمامإاوفلاخمهنألميتالصتضقتنا:مهضعبلاق

؛ثدحلايفاهيلعنوضمياكاهيلعنوضميمهنأيدنعكلذومهتالصىلع

مشزوجالهنأاك«هنوعمسيالموهتالصباولصينأمغزوجيالممنأل

انواوفلاخي١مهنإفًاضيأو«ًاضوتينألبقثدحلايفهتالصلاولصينأ

يذلاوهمومألاناكنإامأو.ملعأهللاومامإلالبقنمفالخاىتأ

مث«مامالادجوثبحنمذخأبومامإلاىلإعجريهنإفداسملاحلصي

عجربملوهيفناكيذلاهعضوميفىلصنإو«مامإلاهبهتافامكردتسي

فلاخهنألهتالصتضقتنا«دعبهتالصنمغرفيممامإلاو«مامإلاىلإ

مہبیلصیموقيفوءهيلعسابالفهتالصنممامإلاغرفنإو«همامإ

اولباقيذلاالإءىلعنوضميمهلكمبنإف«مطتامیتحمهمامإ

مث«مهتالصنمسانلاغرفيتحمهتالصنعنوكسميمهنإف«تمل
يدنعكلذوءتيمامالالباقماوناكنيذلاينميمث«تيملانوعفرب

.ناويدلايفردصهب.خلانوبي:ضعبلاقو:هلوق
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كلذنممحنمىلوأتيملامامإلاعفريتحةالصلانعمکاإن

لامعأنملمعةالصلانعمهكاسمإنألءتيمالبقتسيالتحنكملا

ةالصلانعكاسمالاناكو«ةالصلالاعأهبشيلمعليوحتلاو«ةالصلا

هولبقتسيمنمتيملاعفرينأضرفلاهيلإهجوتينمناكاذإ«هنمىلوأ
 مهتالصيفتملااولبقتسيالثلمبتالصنعنوكسميامنإو.ملعأهللاو
ةداعإال:ضعبلاقوهتالصتضقتناهتالصيفتمملالبقتسانمو

اذهىلعليلدلاوءتيملااولبقتساولو«مهتالصىلعاوضمنإمبيلع

اوءردافءيشةالصلاعطقيال):مالسلاهيلعلاقهنأيوراملوقلا

ءتيملامامإلالبقتسينمالإسانلانمنكيمنإو(تعطتساام
‹مهتيمبنولغتشيمث«مهتالصنومتيفهنولبقتسيالتحنولوحتيممنإف
.قيفوتلاهابملعأهللاو

:لصف
وأءمالكلالثماهديامهتالصعيجيفمامإلاثدحأنإو

ضاقتنالهفلخنيذلاةالصتضقتناةالصلايفهبينيبالثدحبثدحأ

ةالصضاقتنابنيمومألاةالصضقتنتال:ضعبلاقو«ممامإةالص

كلذكاواصواولوحتيلنإو«خلاهنوابقتسيالتحنولوحتيمنإف:هلوق
.ناويدلايفاذكمهتالصاوداعأ
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مامالاةالصبةطبترمموقلاةالصلهيدنعببسو«مهمامإ

مامالاةالصضاقتنابمومألاةالصتضقتناةطبترمابلعجنف؟المأ

ةالصضقتنتالكءضقتنتالاهنأىلإبهذةطبترمريغاملعجنمو

ممتالصىلعنوضميمهنكلو.لعهللاومومأملاةالصضاقتنابمامالا

‹هتالصتضقتناامدعبمهيلعفلختسينأمامإللزوجيالو«ىدارف

ءیضوتمريغمہبیلصنإامأو.لعأهللاوةالصلايفمهعمنكيمهنأل

نأاوعجأانباحصأنإف«مهبىلصامدعبلعمثبنجوأسجنبوثبوأ
هتالصنأهتبانحبملاعريغوهوموقبىلصاذإةبانجلانمثدحما

ليقدقاوباغنإوتقولاجرخنإو«ةداعإلاعيخلايلعوةدساف

هيلعاوعمجأاملعساقلااوكرتمثكلذرهظيوميلابتكي

؛الصأعرفلااذهيففالخالهنأءاضتقم«مخلااومجأانباحصأنإف:هلوق

اذِإءيشمهيلعنلفاهريقكةبانجلالوقينممهنمو:ناوبدلايفلاقنكل

ريغنميألوقينممهنموهلوقبهدارملاقينأالإ«ملعألاوفصلاقرتفا
.هررحباحصألا

ًالوقكلذدعبركذمثالوأةباتكلابمزجلاناوبدلايفليدقف:هلوق
.ضيرةفيصتسيلليقفةباتكلامدعيضتقيرخآ

«نوممجمايأاوكرتهلوقبدارملانأرهاظلا«سايقلااوكرتمث:هلوق
هوربتعيليأسابقلااوكرتهلوقوءدعباميانيالفضعبلاكرتبقدصيكلذو
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ىلصاذاهنأينعأثادحألانمهريغهيلعاوسيقىلثدحلااذهنم

مهبیلصامدعبملعےہماعریغوھوسجنبوشبوأءىضوتمريغوهو

نموءةالصلازئاجريغوهومهبيلصينأدمعتيملامةماتمبتالصنأ
وهيذلاثدحلايلعثتادحألائاسساقساقلابهذممېنمبهذ

اوباغنِإةبانجلايفبتكياكثادحألارئاسمهيلإبتكيو«ةبانجلا

الإةبانجلاىوسايفهبنولغتشيال:مهضعبلاقو«هبنولغتشيومربخيو
مربخأنإالإهبنولغتشيال:ضعبلاقو‹تقولايفكلذمشلاقنإ

‹امېلئاقنمناسحتسايدنعنالوقلاناذهوءفصلاقرتفينألبق

هنأاك«ةدسافميتالصنإفثادحألاهذهبمهبيلصينأدمعتنإامأو

تضقتناًادمعتمنيمومأملانمثادحألاهذېبثدحأنمىلعمرحأول

.ملعأهللاوميتالصوهتالص

:لصف

هلاوقأعمفمامانأمومأملاىلعبميهنأءاماعلاعمجأ

ىالطإبكلذوزوجتةرابعلايفف«هربغهيلعاوسيقىلالصأهيلعاوعمجأاميأ

.هررحءزجلاىلعلكلاقالطإوألوعفللامسإىلعردصللا

ةالصلاءانثأيفوهوملعاذإهنأهموبفم«خلاىلصامدعبلعمث:هلوق

.خلادحاوهرصيأنإكلذكهلوقدنعمئاعدلاحرشمجارعبجلاةالصتلطب
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لوقيفالإ(هبمتؤيلمامالالعجاإ):مالسلاهيلعهلوقلهلاعفأو

ءسلاجلاةالصزاجأنمدنعًاسلاجلصاذإهسولجيفوهدمحنمهللاعمس

ًانراقمهلعفهنإفعابتالاةفصامأو«هلكاذهىنعممدقتدقو

ليلدلاوءامهنمعفرلاودوجسلاوعوكرلاوريبكتلايفينعأ«مامإللالعفل

عكراذإفهبمتؤيلمامالالعجامنإ)مالسلاهيلعلاقهنأيوراماذهىلع

نمًاضيأيورامو(اوتصنافارقاذإواودجسافدجساذإواوعكراف

ناکهنالیقولبقکلبقعكرمامالا):مالسلاهيلعهلوق

عطقنيتحنودجسيالليقو«مايقموضرألاىلادوجسلايفنوكي
دوجسلاوعوكرلاوريبكتلايفًادمعتممامالاقبسنموءتوصلا

باحصأهركذامامأورهاظلاوهاذه.تلاًادمعتممامإلابسنمو:هلوق
وأمارحإلاببساذإهنأواهريغومالسلاومارحإلاةريبكتنيبقرفلانمكلام
.لعألاورهاظريغلطبتالفامهريغبقبسنإوتلطبمالسلا

يفاثالثمظعودمعتيملوعوكرلاىلإهقبسنإامأو:ناويدلايفلاق:عرف
نماماو«ىرخاةرممظعتلاديعيهنإفمامإلاىلإعجري:لوقينملوف
ىلعديعي:لوقبنمممنمو‹ميظعتلادعيالفهناكمكسمي:لوقي
اك«يبوألاةعكرلايفةحتافلاوةروسلاةءارقياةءارقلاالخامهجولااذه

,دوادوباودمحأءاور«هركذمدقت(١)

هيلعقفتم
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هشمجرخيذلادحلاىلاعجريننموهتالصتلطبامېنمعفرلاو

مامألاهكرديتحهناكمكسمي:ضعبلاقو«مامإللًاعبتمنوكيل
«هتالصيفديزيالثلهناكمكسميفدمعتيلروذعمهناليدنعكلذو

دیعيهنِإفهعمدجسیوهعمعكريناكوهتالصيفهعمبحطصانإو

عكريمامإلا):مالسلاهيلعهلوقليلدلاوءمهضعبلوقىلعهتالص
هتافامنإوهقبسيملامهيلعةداعإال:ضعبلاقو(لبقدجسيولبق

هنألهرخآلوقلااذهىلعريبكتلايفىعاريامنإو«ةعاملاةالصلضف

هنمغرفيلوريبكتلايفأدبنإكلذلثمو«مسإلاهيلععقيهرخآ
عوكرلاامأو.ملعأهللاولوقلااذهىلعهيلعةداعإالفمامألاهقبستح

ىلإمهنمقبسنمينعأهلوأكلذيفىعاريهنإفمنمعفرلاودوجسلاو

ًاطابتودجسوهمام]عملجرلاعكرنإهيلعسلاعوقوللعفلالوأ

«هتالصداعأىرخأةرممامالاهبلإعجرتحهدوجسيفوأهعوكريف

يدنعممفالتخاببسو«نيلمعبهتفيمامهيلعةداعإال:مهضعبلاقو

نمسيلوأمامالالعفلانراقمنوكينأمومألالعفطرشنمله
یتشهدعبناکاذإو«طقفهدعبنوبنأهطرشامنإو؟كلذهطرش

بابيفهليصفتيتأبيسامىلعلاوقألاضعبىلعينأبسايفهمالكنمذخؤي
.نالصولا
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مث‹هفلاخدقفلمعبهتافاذإ:مهضعبلاقهيلعًافالتخإ«هلعفنوكي

اهدحوةءارقلا:مهضعبلاقو‹ةالصلايفلمعلارادقميفاوفلتخامهنإ

امعيمجوةعكرلا:ضعبلاقو«عوكرلاوةءارقلا:ضعبلاقو«لمع

همام]ةينومومألاةينتفلتخانإكلذكو٠لعأهللاولمعاهيفلمعي
رصعلاةالصلمامالاةيننوكتنألثمءلاحلااذهىلعهتالصداعأ

ريغموهأملاةالصلاقنمبهذمىلعالا«ربظلاةالصلمومألاةينو

.ملعأهللاوهمامإةالصبةطبترم

:ةلأسم

الخامهتالصنمًائيشموملىلعمامالالمحيالهنأىلعاوقفتا

'(ةءارقهلمامالاةءارقفمامإهلناكنم):مالسلاهيلعهلوقل«ةءارقل

هنألصألاو؟المأهلمحيلهدوجسلاوعوكرلايفيظعتلايفاوفلتخاو

الإ(هبمتؤيلمامالالعجامنإ):مالسلاهيلعهلوقلًائيشهنعلمحيال

ةءارقلايفعرشلادرودقو«مومعلاهذهنمهجارخ]ىلعليلدلاماقام

مامالاهلمحيلاقنمدنعميظعتلانوكيينأالإًائيشيظعتلايفعمسيملو

نعانغلبكلذكو«معنفنآرقلانموهذإةءارقلاىلعًاسيقممومأملانع

الإ.خلالمحيالهنأىلعاوقفتإهلوقعمهرظنأ«خلاانفلبكلذكو:هلوق
.اهربغفالخهنعالمحبهنأىلعقفتمهءارقلانأهدارملاقينأ

.هيلعقفتم(١)
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يفافلتخااېنعهللايضنارمعنبروزمهريزووباهولادبعمامالا
ريزولالاقوءمامالالاف؟المأمامالاابلمحيله

اذِإ):مالسلاهيلعلاقهنأيوراممامالالوقىلعليلدلاو«املمحيال
يفو.ملعأهللاو٠(هتالصتتدقفثدحأمثدهشتلارادقملجرلادعق
هعيتأمثمارحالاةريبكتالإمامالافلخريكيملناصخرو:ألا

.كلذعيمجمامالاهيلعلمحينأسأبالهنأءيثبظفليلوكلذك

ثحمهيفنإفلالدتسإلااذهرظنأ.خلامامإلالوقىلعليلدلاو:هلوق

ولوتايحتلاارقيلودهشتلارادقمثكمنمةالصةحصثيدحلاءاضتقال
مالکيفثحبلااذهمدقتدقو‹ركذامىلعلدتسيفيكفًادفوأًامامإناك
وهوىوقأهلىلدنأعم«ريزولللالدتسإلانعتكسو«لاهحرفنصلا

(كتالصتذقفتلقوتدعقتنأاذإ)ةالصلاهملعييذللمالسلاهيلعهلوف
ليلدهنأيعديلبريزوللثيدحلايفلبلداللاقيدقو«لاقاكوأ

.ررحبلف«لعألاومامإلا

۰هرکذمدقت(١)
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رهألجرلاىنعاذا):مالسلاهيلعلاقهنأيورامهيفلصألاو

لاجرللحيبسقلا):مالسلاهيلعلاقهنأيورامو٠(حبسهتالصيف

ةءارقلابهراهجإيفةءارقلايفمامالاطلغاذاكلذو'"(ءاسنللقيفصتلاو

يذلافصلايفهفلخناكنمنإف«هدوعقيفوأهمابقيفوأاهبهرارسإوأ

رخلامومعلسأبالفرخآآلافصلانمرخآلجرههبننإو«هببنيهيلي

:ضعبلاقوءعملالقأوهوتارمثالثىلاهبيهنإفهبتتيمنإف

ىلعنوضميف«هتالصضقتنتتحهوكرتهبنقيملنإو«هبنقيملامهببني
فرحلابةءارقلايفهيبتدارأنمههبتيهنإفهيبتتلاةفصامأو؛مهتالص

اتبلص):لاقرمعنبىلومًاعفاننأيورامليلدلاوهلفقويذلا

زرحمث«ميحرلانمحرلاهللاےبًارقفبرغملاةالصرمعنبهلادبع

(يلعبعيملورمتساوًارقفضرألاتزازاذاتلقفنآرقلاهيلع
امأو(كتالصبرهجتالو):هللوقيهنإفريبثيحراهجإلايفامأو

.هرکذمدقت(۱)
.هرکذمدقت(۲)
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(ابتفاختالوكتالصبرهجتالو):لوقيهنإفرهجيثيحرسأنإ
دعقنإو(نيدعاقلاعماودعقاو)هللوقيهنإف«دعقيثبحماقنو

عضوميفمملسناو(نيتناقهلاوموقو):هللوقيهنإفموقيثبح

مثهوېبنی:ضعبلاقوءدوعقمورينكتلابهوهبنيلفهيفملسيال
ممنإفماقفملسامدعبهبنتنإو«هبتتييكليدنعهلکاذهونوموقي

المعميلسقلادعبثدحيلامءوهسلابهتمكلذناكنإكلذيفهنوعبتي

ىرخأةالصىلإماقوأبرشوألكأوأىشموأمالكلالثم«رخآ

ناحبسبهتالصعيمجيفهوهبنياإ:ضعبلاقو«مهللاكناحبسًأرقف

ةالصلايفمامالاهيبنتيفباب

تلطبهوعبتنإفدمعلابناكنإامأو.خلاومسلابهنمكلذناكنإ:هلوق

لاطبإدمعتالهنألاضيأهتالصتلطبهوعبتيلنإو«عيجلاةالص

ةطمترمريغمومأملاةالص:لاقنملوقىلعالإ«مهلانالطبلاىرسهتالص

.قياسلالصفلالوأيفكلذمدقتدقومامإلاةالصب

نوضميو«هتالصتضقتناوينعي.خلاالمعميلستلادعبثدحيمام:هلوق

.ناويدلايفهيلعصناكهتالصىلع

لهةالصلايفهيفناكعضوبمامإلاهبننمتيأرأتلق:ناوبدلايف:عرف
نممملموهديعي:لوقينم«نالوقهيفلاق؟مامإلاهبهبتيذلاديمي

.هدىعيال:لوقي
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(لاجرللحيبستلا)مالسلاهيلعهلوقلءعرشلاهبدرويذلاوهوهلل

هبيينتناكومامالاهبهبتنياماذهبدارملانأللوألالوقلابهذمىلعو

نحلطلغنإءاسنلاامأو«ملعأهللاوىلوأهبهبتنيامنآرقلايفا

لجرنعمنکيملنإوءيشنهيلعسيلفلجرنهعمناکنفنهمامإ

هنو«سابالفمراحمتاوذريغهېبننومراحناتاوذهېبنیلف

حيبستلا):مالسلاهيلعلاقاكنبتاوصأالئلقفصلابءاسنلا

نإو«ملعأهللاواهذخفىلعاهديببرضتنأيهو(ءاسنللقيفصتلاو

ينعأهسأرىلعوأ«نِمألاهبكتمىلعاوكحبلفةالصلايفمامالامطمن

هكرحتةأرملاوءنمألاهبكتمنمىرسبلاهديبلجرلاهكرحيلاجرلا

ناليدنعةأرملاولجرلانيبقرفلاوءرسيألاهبكتمىلعىنميلااهديب

كلذلو‹هراسينعةأرلافوقوومامالانيمينعلجرلافوقو

نعمسلوءاسنلااىلصاذإامرظنأ.خلاقفصلابءاسنلاهيسنتو:هلوق
رفتفبوهمنيلهةحتافلانمءيشهيلعزرحوزاوجلابلوقلاىلعمرحتاد
۰رمظد1زاوارهاظلاولقنبهررحةرورصللكلذ

لاق«هيلعيأوأمهمامإىلعيشغنإتلق:ناويدلايفلاق:عرف
ةالصهيفلطبتاماضيأةروصلاهذف«متالصىلعنوضعيوهتالصتضقتنا
.اهرئاظنلمضتفمومأملاةالصلطبتالومامإلا
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الاكدوعبهنكرحياإءاسنلاو.ملعأهللاونمهليامتهنوکرحب

نهيديآريغنودجيملنإفمراحنلاتاوذنكنإالإهنرشابي

هموننمهوظقويملوهوکرتناو«هنرشابیالوهنکرحبلف

اوضمينأمغزوجيالو«متالصىلعاوضميلفهتالصتضقتناتح

دعقيثيحمحدعقنإو«هوفلاخيالثلهتالصضقتنتملاممبتالصىلع
نو«مهتالصاوقنأتسيلف تقولاتاوفاوفاختحهدوعقيفطابتم
نهبمامالايدتقيو«هتالصضقتنتملامهوبقريلفتقولاتاوفاوفاخيل

هالومهببتفنآرقلاهيلعزرحنيحمدقتملارمعنباثيدحلهفلخيلصي
ناکنمًاضيأهبيدتقبو.لعهللاوهتالصيفكشاذإاذهو«عفا

ناكنمكلذكو(هبمتؤيلمامإلالعجاإ):مالسلاهيلعهلوقلهفلخ

ةثأابضعبفوفصلانل«هبحاصبمهتمدحاولكيدتقيمنيبايفهفلخ
ءهنعاوذخأيالوهباودتقيالفةالصلايفمهعمنكيمنمامأو«ضعبل

اوصخرو.لعهللاوهانمدقالمهتالصاوداعأهباودتقانف

ميلعتيفءىدتبملالهاجلاوأءهرمأهملعهباشتوهظفحهيلعطلتخايذلا

فرعيوهتالصظفحيتح«هتالصعيمجيفهعبتيوهريغبيدتقينأهتالص
هتالصيفهریغبیدتقاكلذيفءاوس«عييضتلاهلبقنمنكيماماميناعم

نميهريغونيمالااذهيفءاونس«هينوهرمأبلمعيوأهلمعلثملمعي
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يوردقو.لعأهللاوكلذنسحأاذإهلنكتلوأهلتناك

يلصيعينلاومالسلاهيلعينلابيلصيمالسلاهيلعليربجنع
كتالصتتهللاقاذإهريغبيدتقينأهلزوجيو.ملعأهللاوهباحصأب

هنإف«كلذءابشأوأناتعكروأةعكرابنمكلقبدقوابمتتملوأملسف

ءكلذيفهقدصنملكهبزجي:ضعبلاقو«ًانيمأناكاذإهبذأ
اذہبلصلههيلعلكاشتوأ«همميتوأهلسغهلعلکاشتنإكلذكو

اذهبتيلصوأتمميتوأتأضوت:هريغهللاقاذإهنإف؟المأبوثلا

:ىلاعتهلوقلكلذعيجيفهقدصيهنإفةالصلاهذهتيلصوأبوثلا

هلنيبتنإالإ'"«نيقداصلاعماونوكوهللااوقتااونمآنيذلااهياي»

‹لاحلااذهىلعةالصلافئاظوعيجكلذكو.ملعأهللاوكلذفالخ

زوجهنآهتالصيفكشييذلايفهللاهحربوبحمنبدمحمنعيوردقو

عمسيتحتايحتوحيبستوةءارقنماهيفاموهتالصعيجيفرهجينأهل

لاوكلذىلإهتجاحلاحهتالصأدقهنأهماعبوهيلعظفحييذلاكلذ

.قيفوتلالابوملعأ

يف«ةفيظوعمجفئاظولا.خلاةالصلافئاظوعيمجكلذكو:هلوق
هوحنوأقزروأماعطنممولايفكلردقيامةنيفسكةفىظولا:سوماقلا
.ناتمضبخرفظووفئاظوعجلاو«طرشلاودېعلاو

.۱۱۹:ةبوتلا(١)
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لالصلاففالختسالاباب

ابتفلاخلءتملاةالصالخاماهلكةالصلايففالختسالازوجيو

زاوجيمهضعبلاقو«دوجسالوعوكرايفسيلذِإ«تاولصلارئاس
يففالختسالازاوجلعلملدلاو«اهريغيفزوجيكاهبففالختسالا

لوسررصبأامافسانلابماهنعهللايضرركبابأنأ)يورامةالصلا

اذېف'(ةالصلاسانلابمتأفوَهلالوسرهلراشأوعكعكتوثلا

:هجوأةثالثيففالختسالازوحبامنإو نيمامإبةالصلازاوجىلعلدب

ةالصلايففالختسالاباب

هسبلتلاحفالختسإلازوماإيأخلافالختسإلازوجيامنإو:هلوق
يفانيالفدعبهبحرصاكساجنألانمهربغنودةثالثلاهذهبسبلتاذإساجنألاب
حالصإلجراخلامامإللءانبلازاوجنممهضعيدنعداسفلاحالصإيفهلمدقتام

فالختسالاىلعقفتملاهجوألاركذلاقيوأ«هركذيذلاليلعتلاءاضتقاوداسفلا
انإو:هلوقهصنامةلوقلاهذهىلعبتكو«هررحملعألاو.خلاهيف

فالختسالازاوجبنيلئاقلاةيكلاملاىلعدرهيف.خلااففالختسإلاهلزوجي

.سقفنولامةيجنتوهتبلغوثدحركذونكرنعمامإلازجعاذإايف

.هيلعقفتم(١)
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نباقيرطنميوراملةالصلايفاهبىنبيهنألشدخلاوفاعرلاوءيقلا

شدخاوفاعولاوءيقلا:لاقمالسلاهيلعيلاهنعهللايضرسابع

امأو«هتالصىلعىنبوًاطوتمهبيلصملاتلقنااذإف'(ةالصلاضقنيال

هنالفلختسيالوةالصلايفاهبىنبيالساجنألانمهوجولاهذهريغ
هذهنمءيشهدسجوأهبوثلصونو.ملعأهللاوةالصلانمرخ

هبوثوهدسجلسغيوفلختسيهنإفةالصلايفاهبىنبييتلاةثالثلاهوجولا

فلختسيالوىنبيال:ضعبلاقوءهتالصىلعىنبيوهريغًابوثدحيملنإ
.ملعأهللاوةئالثلاثادحألانمانركذامءيشهدسجوأهبوثلصونإ

شدخلاوفاعرلاوءيقلاةخسنيفو.خلافاعرلاوءيقلالاق:هلوق
.رهظأيهو.خلانهبتلفنااذإفةالصلانضقنيال

هربغلبقنمةثالثلاهذهنمءيشهسمنإهنأهنمذخؤيخلاتلفنا:هلوق

امأوءابنقيأاذإثادحألاهذهيففلختسيامنإو:ناويدلايفلاق:عرف

داعأانشكلذدعبدجونإفاممتيتحهتالصىلعضميلفهلکكلذيفكشاذإ
فاعرلابنانيمأهربخأنإوهتالصضقنيامكلذدعباہىفثدحأنإهتالص
ةلجلالهأنمناكنمرابخإو«نالوقهيفدحاولاو.فلختساشدخلاوأ
.هررحكشلاكنوكونأدحاولانيمألايفنيلوقلادحأىلعيفبنيو«كشااك

.نابحناوينطقرادلاهاور(١)
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يفدجيلنإالإهيلييذلافصلاىلاهدبدمهناففلختسينأدارأاذإو
هديدعوءباصأعضوميأنمفلختسيهنإفكلذبموقينمفصلاكلذ
ءوهيضيوءفالختسالاماتنمهنألهيففقويذلاعضوملاىلاهدبجيو
يضميوبارحناىلإلجرلاكلذيضميوهكرتيوهديبهدبجي:ضعبلاقو
لاجرةئالثىلاهريغفلختسيهنإفهعواطينألجرلاكلذىبأنإومامالا

مہیلعفلختسانإو«كلذيفًدحال:ضعبلاقو«عحجلالقأهال

فلختساوهيلييذلافصلايفدجواذإامرظنأ.خلادجيمنإالإ:هلوق
هللاوهنمبولطملاهتزواحممەنرهاظلاو؟هتالصلطبتلههريغنم

.هررح«ملعأ

لملوهبوثنمهدبجيانو:ناريدلايف.خلاهديبهدبجيضعبلاقو:هلوق
دقو.حبحصلقلبهررحهللاهحرفنصملاهطقسأكلذلفبحاوبسيلكلذ
.هدينمهدبحيهنأىلعهللاهجرليعاسإخشلاصن

لوقلااذهىلعةثالثلازواجتيالهنأهموهفم.خلالاجرةثالثىلإ:هلوق
ةداعالابلوقلالمجهنألةداعإلامدعيضتقتناوبدلاةرابعو«دصيزواجتاذإو

هفلختسينأمامالادارأيذلالجرلاكلذىبأاذإو:هترابعصنواذهلباقم
ىلإهريغفلختسيلوقينمممنمو«هكرتيويضيمامالانإف«هعواطينأ
ةثالثلاددعلانمكلذيفدحهيلعسيللوقينمممنمو«يضعيولاجرةثالث

«هتالصداعأمزواجنإف«ةثالثلازواجياللوقينممهنمو«لأوأرثكأوأ

.فنصلملاةرابعىلإاهدرنكميو
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نكيملموألفطلاوأةأرملالثمفالختسالاهلزوجيالنمفداصو

ءزوجيالنمهفالختسالءهلكاذهبهتالصضقتنتهنافهتالصيفهعم

فلختساوثدحأاذإمامالاوتضقتناًاضيأهباودتقانإو

ودوعقوُمايقنملوألااميلعناكيلاةئيحلاىلعمدقيهنإفهريغًامامإ

نسحفلوألاغلبثيحنمذخأفةءارقيفناکنإف«دوجسوأعوكر

نإاذهلثموءسابالفًادتبانإو«هفلخنلةءارقمامالاةءارقنأل

هسأرعربفلختسملانإفدجاسوأعكاروهوالجرمامالافلختسا

ماقمىلامدقتيمشءهماقمیفوهوهدمنمهللاعمسلاقًاعکارناكنإ

رجرهسأرعفردجاسوهوهفلختساناو«eدجسفمامالا

ذخۇياكهفلختساويأ.خلافالختسالاهلزوجيالنمفداصو:هلوق

.ناوبدلاحيرصوهويتآلاليلمتلانم

هبقدارأيذلاتقولايفةثالثوأنينثامامالادبجنإو:ناويدلايف:عرف
اوضمنإو«هريغكرتيوفالختسالابىنعيذلاذخأيهنإف«فلختسينأ
هپاودتقافمهنمدحاومدقتنإف<ممتالصاوداعأسانلامماودتقاوامج

الفاېمادحاوىوننإو«منمًادحاوونيملاذِإةزئاجممتالصفسانلا
.ىونيذلاالإمزح

هيلعناكيتلاةئيحلاىلعمدقيهنإفهلوقيفانيليق.خلاهسأرعقرب:هلوق
تاإو:ناويدلايفوهبوجومدعىلإةراشإركذامىلإلدعهنأبببجأ.خلا
.هسأرعقرءاشنإوهسأرعفربالهنإفعوكرلايفهفلختسا
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نععطقتيالامردقًاليلقمدقىلوالاةدجسلايثناكنإف«مامإهالاب

مدقتيوءانمدقاكاهبرهجيةريبكتتبهسأرعفرةيناثلاةدجسلايفهفلختسا

تايحتللدوعقلايفهفلختساناكنإو«ةالصلامبنيومامالاماقمىلا

ةريبكتبموقيمثتابحتلاارقيمث«فصلانمزريتحدعاقوهومدقت

ناسحتسالاوناكمإلاىلعينبميدنعهلكاذهو«مامالاماقمىلامدقتيو

«مېتالصلعنوضمممنإفمهيلعفلختسيملوجرخوثدحأنإو.ملعأهللاو

نألمهتالصاوداعأهوفلختسايذلاب|ودتقافلاحلاكلذلعاوفلختسانإو

هباودتقانإمہیلعةداعإ:yصعبلاقو٤مامإلا91فالختسالارهأ

لوألالوقلاو‹لوقلااذهلعمهتالصلحالصإاذهناليدنعكلذو

تادنموهمدقتنإاذكو.خلالالاكلذىلعاوفلختسانإو:هلوق

وأفالختسإلادرحمًامامإفلختسلملاريصبلهوناويدلايفهيلعصنهسفن

٤فالخكلامباحصأدنعوهولولاباحصالامالکنمرهاظلاو«عورشلاب

يفهيلعصناكمعنبهذملا؟المأهلنيمومألاعابتابوجوهعورفنمو

مامإلاهفلختسايذلااوعشتملومهتالصىلعاوضمنإو:هترابعو«ناوبدلا

نإاندنعفهريغمدقتواصخشفلختسانإاضيأهعورفنمو<ممتالصاوداعأ

.الةىكلاملاضعبدنعو«هتالصاذكو«مهتالصتلطفريغلاكلذباودتفا

ناويدلايفهبسنوكلامبهذموهمهيلعةداعإال:ضعبلاقو:هلوق

.رتفدلل
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مبىلصومنملجرىضمنإفالتخالااذهىلعكلذكوصيدنع

ملوجرخفدجسملايفمامإلاثدحأنإوهوفلختسيلوهباوذتقاو

اواکنو«دجسمانمحرفيتحمهتالصىلعاوضمالفمهيلعفلختسي

هيفزواجيامرادقمفوفصلامامأيثوأفصلازواجيتحفصحفلايف

زواجوأدحسملانمجرحلامهنأليدنعكلذو.لعأهاوفصلا

ةفيلخلافلختسيالو.لعأهللاومهيلعفلختسينأنكههنإففصلا

ركبويأووهيلصهنأانغلبامإولعأهللاوكلذانغلبيلهنألرحآةفيلخ

نسايلصيركبابأكردأنيحةدحاوةالصسانلا

ماملامميتنِإو.ملعأهللاو«مالسلاهيلعةالصلامهبمتأوركبوأ

مہالصبسبداوهوعبتاوهتالصىلعیضمورذعبهعضوميفثدحملا

ةرهاظيهوناوبدلايفامىلعةدايز.خلافوفصلامامأيشيوأ:هلوق
ةخسنيفتيأرمث ةخسيفهتيأراذكهللاهمحرهركذيذلاليلعتلاىلع

نألبقمهتالصىلعاوضمنإصحفلايفامأو:اهصنوةدايزلاهذهاهيفىرخأ
فوفصلامامأىضمنإكلذكو:لاقنأىلإ«ممتالصاوداعأفصلازواجي

.فصلازواجيامرادقم

خشلاىكحو«ناويدلاصناذه.خلافلختسيالو:هلوق

ثإوةفىلخةفىلخلافلختسيالو:ناويدلاةرابعو«ليقبكلذزاوجهللاهمحر

ليقو«مہتالصاوداعأهفلخنولصينيذلاهبىدتقاوهعواطفالحرفلختسا

.كلذريغاہىف
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ميومامإلاىلإعجريهنإفًاضوتيلمامإلافلخلجرثدحأنإو

ماماىلاعجريملوهغضوميفهتالصىلعىضمنإو«اضوتاذِإهتالص

نإو.ملعأهللاوهمامإفلاخهنألهتالصداعأهتالصنمغرفيلوهو

عجريملوهعضوميفىلصوًأضوتوىضموالجرفلختساومامالاثدحأ

كلذىلعىضعمناوةالصلانمةفيلخلاغرفنإالاكلذلعفيالهنإفمهبل

الو«موماسيلهنألهيلعةداعإالفةالصلانمةفيلخلاغرفيملولاحلا

ءفلختساامدعبمامإبسيلهنألعضوملاكلذيفرخآلجرهيلالخدي

يفهيلإلخديوهدحوهتالصلعيضيهنإفمففلختسيملوىضمنإامأو

هریغی|وهلخديالوعوبتممامإهنالهفلخلصبنأدارأنمهجولااذه

يفممامإبنودتقيمنافاوأضوتواوبهذومممامإومشًاعبمجاوثدحأنإو

نكلوعوبتمماماهنألهرظتنيالفهلقمهماماًاضوتنإو«مہعضوم

ءوضولابمامإلااوقبسنإوءهيلالخديلفمېنمًاطوتنمو«هتالصىلعيضع

مهتالصىلعاوضمنإو«مهتالصاوداعأهيفنولصبامردقبهورظتناو

لاحلاكلذىلعهبىلصوهيلزلخدنإو:ناويدلايفخلالخديالو:هلوق

٠كلذدمعتنإهبمومأملاومامالا(يتالصاداعأ

.هتالصداعأهبلالخدنإو:ناويدلايفلاقهربغىلإوهالو:هلوق

.ةالصلاهيفنومتيامدارملانأرهاظلا«نولصبامردقب:هلوق
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اوغرفيملمكردأوًاضوتاذايدنعكلذو«مهتالصاوداعأمامالبق

رفاسملايهافلختسنأزوجو‹مهمامااوفلاخمنالنم

يفهنألهماماةالصمهنعفلختسانبةفيلخلايلصيو«ميقملارفاسملاو

ةالصمهبیلصامدعبهکردتساهتالصنمءيشهليقبناو«هعطوم

نِإ:كلذلاثمو«اهرخآيفوأهتالصلوأيفهيلعيقبءاوس«مبمام]

نيميقمألًادحأفلختسافءنوميقمونورفاسمهفلخرفاسممامإثدحأ

نومتيفنوميقملاووهموقيمث«هماقميفهنألرفاسملاةالصمهبتيهنإف

نورفاسملاونوميقملاملسيومامإلامسيےٹ۽مامالبیدارفمهتالص

«هتالصدحزواجءاوسهرهاظ«رفاسملامقملافلختسينأزوجيو:هلوق
هفلختسااذإَف«هتالصدحزواجاذإرفاسملامقملافلختسيالليقو«المأ

هتالصوممتالصتضقتنارفاسملاةالصمهبىلصنإو«مقملاةالصهفلخنبىلص

مهنودهتالصتلطبهباودتقيلنإامأو«لاحلاكلذىلعهياودتقاناًامبمج
مامالاةالصاهيفلطبتيتلالئاسملانمًاضيأهذهو«هلعفهتينةفلاحخن
.مومأملانود

هنإفطقفنرفاسماوناكنإاذكو.خلارفاسملاةالصمهبمتيهنإف:هلوق

.هعماوماسيوملسيمثهتالصمتيىتحهنورظتنياودعقرفاسملاةالصمهبمتاذإ

لاحلااذهىلعنومقملاهباودتقانإف.خلانوميقملاووهموقيمث:هلوق

فلختسملاةالصءاضقنابتلازهتمامإنأل«مامإريغبممتالصاوداعأ
.رفاسموهدإ
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ءةعكوهتافدقوايفمقاهيللخددقرفامسملامامإلاناكنإامأوءاعيمج
نإف«هفلختساواهيفقلاهيلإلخديتلاةعكرلايفمامالاثدحأم
ىتحمامالاايهتافيتلاةعكرلالإوهموقيمثهفلخنمدعقي:لاقمهضعب

ةالصمهبمتيتحمامالاهقلختساثیحنممهبذخأبمث«اہکردتسی

مامالاونوميقملايضميوكلانهنورفاسملادعقيوءرفاسملامامالا

ءاومتيتحدعفهتالصمېنمتأنف«یدارفمهتالصنومتبو

مامالاايبهتافيلاةعكرلاىلإموقيامفإو«اعيمجاوماسيومامالاملسيمث

لوايهو«ةعكرلاكلتريخأتهيلعبجوأامنإهڼاللبقاہکردتسیو

ةلعلاتعفترامامالالازاذإف«مامالاعابت|نمهيلعبجوام«هتالص

ءاطوأنمهتالصبيتأينأهيلعبجوو«هتالصلوأريخأتتبجوأيل
هفلختساثبحنمهتالصىلعيضمرفاسملاهفلختساثيح:ضعبلاقو

وهردت۳ُماماةالصنيرفاسملابتيتحهماقميفهنألمامالا

.ةلأسمالوأيفانركذاكىدارفنوميقملايبمث«انركذاكهتافا

رخآىلإعجربمثةمكرلاكردتسيووهيشينكلو«مامالااهبهتافيتلا

٠ًاعيمجاوماسيفمامالاملسيتحامياولسيالنكلو
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دالصلانالصويفباب

موتبامإو¢هلمامالاقبسبامإمامالاةالصضعبهتافنمفكلذو

هتالصضقتنتلامكلذهبشأاموأداسفحالصإوأثدحوأوهسوأ

ينبيثدحبثدحيوأوہسيوأمانينأينعأ«هيفروذعموهو«هيبسب

«هتالصضعببهتوفيتحمامالاءارووهوداسفحالصإبلغتشيوأهيف

اماذهيفلصألاو.ملعأهللاواملكءايشألاهذهيفهتالصعقريهنإف

يفمالسلاهيلعيلاعملخد«هنعهللايضرلبجنبذاعمنأ)يور

مافماتنلييينلاملساماف«هکرداامهعممافءيشبهقبسدقوهتالص

املثماوعنصافةنسحةّسذاعمكلنس:مالسلاهيلعلاقفهيلعيقبام

قحهنودرطيوةءارقلابنوحتفتسيونومرحيكلذلبقاوناكدقو''(عنص

ةالصلاىلإبوثاذإ):لاقةيينلانأسنأقيرطنميورامو«هوقحلي

اواصفمتكردأافءراقولاوةنيكسللاكيلعواهوتأنوعستنأاهوتأتالف
ىلإلجرلالخدينأثيداحألاهذغزوجيناكو"٠(اوقافكتافامو

الإةعامجلاءاوراك«ةداتقيبأقيرطنمهيلعقفتمهنأاكدمحأويناثلاهاد(
.ةريرهيبأنعيذمرتلا
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اذإوءدہشتيملامتاولصلاعيمجيفهتالصنمءيشبهتافاذإمامالا

دقفتلقوتدعقتنأاذإف):مالسلاهيلعهلوقلهيلعلخديالفدهشت

هيلعهلوقلكلذو«ملسيملامهيلإلخدي:مهضعبلاقو'(كتالصتق

ىلإلخديالهنإفتملاةالصالخام(ميلستلاةالصلاليلحت)مالسلا

يفمامالاىلإلخدي:مهضعبلاقو«تاولصلارئاساهتقرافمهيفمامالا

نكلو«ابنمءيشهتافاذإتاولصلانماهريغيفلخدياكتملاةالص

نألكلذوءمامالاهبهتافامكردتسيالوهعمملسمامالاملساذإ

ةالصلانالصويفباب

زاوجلهرکدامىلعثیدحلايفلبلدالتلق.خلاتتدقفتلقو:هلوق

مالسلاهيلعهلوقكلذىلادشربامك«دهشتلاالمالسلالوقلابدارملانوكينأ

لاقتنالبقلاقاكوأ(مىلستلااهليلحتوريبكتلاةالصلاميرحت)

.هدعبامىلارظنلا

لوقلاناويدلايفیکحدق.خلامامالاهبهتافامكردتسبالو:هلو

وأضرفوهلهلخادلاهبيتأبايففلتخاذارهاظلاوهوتلق.كاردتسالاب

ىلعاماو«رهاظفةيضرفلابلوقلاىلعاما«كاردتسالارہظىفلکیلعوةنس

ءاشنإيتايساكاهيفلوخدلااهماقإبجياندنعةنسلانلف«ةنسلابلوقل

.موصلابابيفللا

.هرکذمدقت(۱)
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لخديالو.ملعأهللاونيقابلانعًأزجأضعبلااهبماقاذإتملاةالص

يفالوعوكرلايفهيلإلخديالودوعقلاوأمايقلايفالإمامالاىلإلجرلا
عوكرلاىلإهسأربىوهامنيحيفالوءنيتدجسلانيباميفالودوجسلا

دقفعوكرلاكردأنم)مالسلاهيلعلاقهنأيورامليلدلاوءدوجسلاوأ

ذإءعوكرللكردمريغومفمايقلابمامالاهتافنف'"(ةالصلاكردأ

نمنُباطخلاليلدو«دوجسوعوكرومايقيهانإةيعرشلاةعكرلا

:ضعبلاقو.لعأهللاوةعكرلاكلتلكردمريغفةثالثلاهذهكردي

دوجسيفالوعوكريفالهتالصنمعضوملكلخدي

مكردأف):مالسلاهيلعلاقهنأيورامليلدلاوءامهريغيفالو

هنأفنصلمامالكرهاظ.خلامابقلايفالإمامالاىلإلجورلالخديالو:هلوق

مالكو«يناثلالوقللالباقمنوكيتحهتالصتلطبلخدنإلوقلااذهىلع

يناثلالوقلاكحيلوهيلعسأيالفلخدنإلوقلااذهىلعهنأيفحيرصناوبدلا

يفهبلإلخديالو«دوعقلاوُمايقلايفمامإلاىلعلجرلالخدياإوهصنو

نييفالو«نيتدجسلانيبايفالو«دوجسلايفالو«عوكرلايفةالصلا

عضاوملاهذهيفهبلإلخدنإ«دوجسلاوأعوكرلاىلاهسأربىوهأ
نوكيوهلاقفاوملاهجرفنصملامالكنوكينألمتحيو«سأيالفاهلك
.ملعألاولوألالوقلاىلعهفالخبةهاركريغنميأ.خلاضعبلاقو«هلوق

.هيلعقفتم(١)

TLCk



لغدناو«عضومنمًمضومصمو۷(اوقافنفمواومف
«اتشدعبوهأرقيالهنإفءباتكللاةعتافةءارقبهتافدقومايقلايفهيل
ليلدلاو‹اهأرقي:ضعبلاقو«مامإلاةءارقلعمتسينأهيلعنكلو
ةءارقلابهتافنإو''(باتكلاةحتافبالإةالصال):مالسلاهيلعهلوف

اذإةءارقلاكردتسيهنإفمايقلانمًاضعبالإمامالاعمكرديموابلك
دنعو(اوضقافكتافامو):مالسلاهيلعهلوقلهتالصنممامإلاغرف
ةءارقلابهيفرهجيةالصيفةلماكةيةءارقمامإلاعمكردأاذِإهنأضعب

لاق.خلاباتكلاةحتافةءارقبهتافدقومابقلايفهبلإلخدنإو:هلوق
نموهذخأاهضعيارقيلوباتكلاةحتافضعبمامالاارقنإو:ناويدلايف

باتكلاةحتافةءارقيفمامالاكردأثبحنمذخأيلوقينممهنمو«
اهأرقبنأسأيالفباتكلاةحتافنممامالاغرفتحارقيملوهبلإلخدنإو
.ءيشهيلعسيلفاهأرقيلنإو«اضيأوه

بتكو«كاردتسالابابحتسإناويدلاكهموهفم<ءيشهملعسيلف:هلوق
:تلق؟المأذيعتسيةءارقلابقوبسملالهفق:هصناملحمااذهيفًاضيأ
دنعذيعتسينكلو«هنتافدقوةءارقللةعورمشميهذذاهأرقيالهنأرهاظلا

ثبحللاهجرليعاسإخيشلامالكنمكلذذخؤيو«مامالاغارفدعبةءارقلا

.هيلعقفتم(١)
.هرکذمدقت(۲)
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هلماماةءارقفمامإهلناكنم):مالسلاهيلعهلوقنميورام

‹مايقلاضعبكردأواهلكةءارقلابهتافاذإهلكاذهيف:مهضعبلاقو

نم)مالسلاهيلعهلوقلمامإلالساذإةءارقلاكردتسينأهيلعسيلف

ةصاخىلوألاةعكرلايفيهامنإو(ةالصلاكردأدقفعوكرلاكردأ

كردتسيهنإفةءارقلابابفهتافدقوةناثلايفهيلعلخدناكنإامأو

:مالسلاهيلعهلوقل«ىلوألاةعكرلاكردتسياكهجولااذهيفةءارقلا

ثيحمامإلاىلعلخادلاملسيامنإو.لعأهللاو'"(اوضقافمكافامو)

دوعقلايفهيلعلخدنإو«اثقملسمايقلايفهيلعلخدنإ«هيلعلخد
:اهنمهغارفدنعةالصلانمجورخوهاإمالسلانألكلذوءادعاقملس

لعًادعاقملسي:مهضعبلاقوءهتالصهيفمتتعضوميفملسيكلذلو

ةريبكتناكاملهنأ«ملعأهللاويدنعكلذوءهيلعلخدلاحيأ

يلعلخدولو«مايقلاوهوهيفلعفتيذلاعضوملاابطرشنممارحألا

لخدولو«ًادعاقنوكينأمالسلاطرشنمًاضيأناكًادعاقمامإلا

‹ةذاعتسالالحميففالخاندنعنكل«عوكرلاومارحإللةدحاوةربىكتزاجأ

.هررح«ةءارقلالقاهنأىلعهلوقىنبفنصملالعلف

.هرکذمدقت(١)
۰هرکذمدقت(۲)
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ءةالصلايفلوخدلاوهامنإريبكتلانألريبكتلاىلعًاسايقمايقلايفهيلع

مامالاىلإلجرلالخديالو.ملعأهللاوةالصلانمجوراوهميلسلاو
ملمامإلاناكنيأفرعيملاذإهنألهټالصيفناکنيأفرعيملاذإ
لاحلااذهيلعهيلعلخدنإو«ةالصلايفهتينهيلعدقعيامفرعي
فرعيملنكلوهتالصيفمامالاناکنأفرعنإامأوهتالصداعأ
نإالإ«مامالاةالصهتالصيونينأهيلعاإًارفاسمناكنإهنإفمامالا
جاتحيالفًاميقمناكنإو«رفاسملاوميقملاايفيوتسييقلةالصلايفناك

هتالصهفرعياليذلامامإلاىلعلخادلارفاسملاوتيملنإوكلذىلإ
هللاوقفاونإهيلعةداعإال:ضعبلاقو«هتالصداعأمامإلاةالص
هتالصزواجيملام«ميقالعرفاسملاورفاسملاىلعميقملالحخديو.ملعأ
هللاوهيلعلخديالفامهزواجنإو«هيلعاتضرفناتللاناتعكرلاامهو

نأاليغبنيالفساسأولصأىلعالإىتيتالةدايزلاوعرفلاذإ«لعأ
اذإ):مالسلاهيلعهلوقمومعنأريغ.لعأهللاولصألاىلعمدقتت

ناعمهتالصتّحصفلاخوهبیتاولهنأهرهاظ«(جاتحمالف):هلوف

ايفوارفاسممامالاناكاذاايفةفلاخمهتينذإهتالصتلطبهلاقولهنأرهاظلا

وههاظلاو«ةقياسلاةلأسملايففلؤلاهركذيذلافالخلاهيفيرجيقفاواذا

«ةعامجلاعمهضرفءادأيونيمقلامومأملانأنمللاهجرخشلاهلاقام

.معألايفنيصخألايفنبابنمزاوجلايفتجابتحالايفنبهدارمفنصملانأكو

o4۳حاضيإلا-۸م»—»



ةنيكسلامكيلعواهوتأف«نوعستٍمنأواهوتأفةالصلاىلإبوث

زاوجىلعلدي"(اوضقافمكتتافامو«اولصفمتكردأف«راقولاو
ميقلافلخهتالصزاوجلعضوملكيفرضالامامالاىلعرفاسملالوخد

:نيهجوىلعكلذهنإقەتافاههكاردتساةفصامأو.لعأهللاوقافتاب

ءطقفاهرخآوأطقفابطسووأطقفهتالصلوأهتوفنأ:امهدحأ

ابطسووأابطسوواملوأوأاهرخآوهتالصلوأهتوفينأ:يناثلاو

هنإفاهرخاوابطسووأهتالصلوأهتوفييذلاهجولاامأءاهرخآو

ماماىلعلخدينأ:كلذلاثم«ملسيمثهكردتسمفهتافيذلاىلإدصقي

ماقمامإلاملساذإهنإفكردأامهعميلصيونيتعكروأةعكربهتافدقو

هيفهيلعلخديذلاعضوملاىلإهكردتسيفهتالصلوأىلإريبكتريغب
هعمذخأوهتالصلوأنمنيتعكرمامإلاعملصنإكلذكو«.ملسيمث

نمهبتنيملو‹دبشتلاةريبكتبموقينألبقثدحأوأ«ماقمثدشنلا
ةعكرلاهعمكردأفةعكرمامإلاهتافتحهثدحنمًأطوتيملوأهمون

هتافامىلإدهشتلاةريبكتبوهمويمامإلاملساذإهنإف«ةعبارلا

‹تاعكرثالثهعملصامدعبثدحأوأماقنإكلذكو«هكردتسف

هيلعتناكاكهتالصمتيهنإفمامالاملسدقوالإاوتيموهبتنيو
.هرکذمدقت(۱)
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هتالصلوأنمةعكربمامالاهتوفينألاثفيناثلاهجولاامأو.ملعأهللاو

ملستحًاضوتيملوهبتنيملوماتوأثدحأمث«نيتعكرهعمذخأو

مث«ابمتيىتحىلوألاةعكرلايلصيوهتالصلوأنمادبيهنإف«مامالا

ميقمكلذكوملسيمثءتابحتلاىلعدعقيمث«ةعبارلاةعكرلالصي

رفاسملامامالاملساذإهنإفءةعكربهتافدقورفاسملامامالاىلعلخد

اهبهتافيلاىلوألاةعكرلايلصبفهتالصلوأىلإريبكتريغبوهموقب
ءةناثلاةدحسلانمهسأرعفريامدعبدهشتلاةريبكتبموقيمثمامإلا

ملساذ:اذهيفمهضعبلاقو«لسيمثهتالصنمهيلعيقباممتيو

ةعكرلاكردتسيمث«هتالصمتيتحدهشتلاةريبكتبموقيرفاسملامامالا

ايفهتالصنوكتليدنعكلذوءملسيمث«مامالااهبهتافيتلاىلوألا
يفهتالصيفعيقرتلانوكيو«ةيترممامالااهبهتافيتلاةعكرلانود

مامالاعمىلوألاةعكرلاهتتافنإكلذكو.ملعأهللاودحاوعضوم

ءهموننمهبتنافماتوأثدحأمثءدهشتلاعمةيناثلاةعكرلادعمذخأو

ملساذإهنإفءهعماهذخأوةعبارلاةعكرلايفهباصأفًاضوتدقوعجروأ

نمهسأرعفواذإو اميلصيفلوألاةمكرلاىلإريبكتريفبموقيمالا

ةدحسللريىكللاعميأةيناثلاةدحسلانمهسأرعفربامدعب:هلوف

.لعألاو
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ىلإابمتيىتحةئلاثلاةعكرلايلصيمثدهشتلاةريبكتبماقةيناثلاةدجسلا

نيتعكرلامامالاعمىلصنإكلذكو«ملسيمئمامالاىلعهيفلخدعضوم
ةعكرلاهعمذخأوهينامثةعكربهتافىتحمانمث«دهشتلاعمنيتلوألا

مامالاملسىتحثدحأوأوهماتتابحتلايلعمامالادعقماف«ةعبارلا

ةدحسلانمهسأرعفراذإفءةثلاثلاةعكرلايصبودبشتلاةريبكموقينإف

دعقيفعجريمث«مامإلاىلعهيفلخدعضومىلإيهتنيىتحماقةيناثلا
وأرصعلاوأربظلايفهلكاذبفملسيمثاهأرقيفةريخألاتابحتلاىلع

ملساذإهلكاذهيفلصألاو‹لاحلااذهىلعنهريغكلذكو«ةمتعلا

تبجوأيلاةلعلانألءكانهنماهعقربفهتالصلوأىلإموقيمامالا

هتافناو.ملعأهللاومامإلاعابتايهو«كازدقهتالصلوأرىخأت

اابعضوميفةريبكتلكيضقيهنإفةالصلايفريبكتلاعيمجبيمامالا
:مهضعبلاقو«ةالصلاءازجأعيجلخديريبكتلانل«هيلعتناك

ذإدحاومايقيفعوكراتاریبکتواملكمايقلاتاريبكتعمجي

الكدوجسلاتاريبكتعمجيمث«هريغنممايقلاىلإبرقأعوكرلا
تاريبكتلاعمجي:مضعبلاقو«هبشألاوهودحاودوعقيفابلعجيو

تاريبكتلاعمجي:مصعبلاقوءهبشألاوهوًادحاوًادوعقابلعجبو

ميظعتلاكلذكوء«دحاوعضوميفدوعفلايفوأمايقلايفاهلعجيواهلك
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لابهتافنإامأو«قسنبًاقسنريبكتلايفانركذامىلعهبهتافنإهلك

ر

عوک

يفمامإلاهبهتافيذلادوجسلاعيمجدجسيهنإف«هلکدوجسلابوأهلک

اذهىلععوكرلاكلذكو«هلكهيضقيتحةرمدعبةرمدحاوعضوم

اهرسدحاومايقيفاعمجيهنإفاهلكةءارقلابهتافنإكلذكو«لاحلا

.قيفوتلاهللابوملعألاو«مابقلاابعضومةءارقلانألاهرهجو
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ةعجلاالصيفباب

ءروجلاةولدعلاةعَأنمامماقأنمىلعةضيرفةعملاةالصو

ةالصلليدوناذإاونمآيذلااهبأاي»:لجوزعهلوقابضرفيلعليلدلاو

نإمكلريخمكلذعيبلااورذوهللاركذىلإاوعسافةعجلاموينم

:مالسلاهيلعلاقهنأيورالنايعألاىلعضرفيهو«نوماعتمتنك

نوفلختيلاجرىلعقرحأمثسانلابلصيالجررمآنأتممدقل)

ةعفلاكرتنم):مالسلاهيلعلاقهنأيورالو"٠(ةعجلاةالصنع

نعهللايضرسابعنبانعو'(هبلقيلععبطةرورضريغنمثالث

ذبالإرذعنلنوكيالتابلاوتمًاعبرأةعجلاكرتنم)
ودعنمفوخلاةعمجلاةالصنعرذعلاو٠(هرېظءارونممالسالا

يلاويةزانجوأءةرضملاهنمفاخيرطموأدربوأرحوأضرموأ

٩:ةعمجلا(١)

.دوعسمنبانعملسمودمحاهاور)۲(

اذكوهوحنرباجثيدحنمهجامناودمحألويرمضلادعجيبأنعةسخلاهاور(۳)
.ينطقرادلاومكاحلاوةعزخنباويئاسنلا

.يقهمبلاهاور(٤)

— 04۸4 —



سابعنبانعيوردقو«هبلطوتوقلابلاغتشاوأ«اميلعةالصلا

هيفاذهولاحرلايفةالصلابريطمموييفهيدانمرمأامنعهللايضر
ةعيتلانأ)يردحلادیعسيأقيرطنميوراملىلدلاوقافتا

يفاولصالأ:لوقيحيرورطمتاذةدرابةليلتناكاذإنذؤماللوقي

ةالصلافلاعتلاثلتبااذإ)مالسلاهيلعلاقهنأيورالو”(لاحرلا

ةسخخهيفحصنمىلعامضرفبجيهنإف«بجتنمىلعامأو'"(لاحرلايف
ةلمجلابو.ةيروكذلاوغولبلاوماقملاو‹ةيرحلاو‹لقعلا:فاصوأ

نمهرذعبليلدلاماقنمالإءةقاكسانلاىلعةبجاوةعمجلاةالصنإ

لاقهنأيورامليلدلاو«يصوأةأرماوأوأدبعوأرفاسم

(يصوأرفاسموأضيرموأةأرماىلعالإةبجاوقعمجلا):مالسلاهيلع

مويوهوةالصةفرعبرصعلاوربظلالصوَهنا)يورامو

کتالصاوتأ:لاقفنيتعكرةعمجلامويةكملهأبىلصًايلعنإليقو

هنأل«رفسلاةالصلصرفاسموهوةعمجلاةالصمامالاقفاواذإاذبلف

(۳)

.يئاسنلاويذمرقلاءاور(١

.هجامناوينطقرادلاهاور(۲

.رباجقيرطنميقميبلاوينطقرادلاهجرخأ(٣
,سابعنباقیرطنميئاسنلاودوادوبأهاور(٤

)

)

)
)
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يدوناذإ»:ىلاعتهلوقلمهملعةعجالًاضيأدييعلاوءهيلعةعجال

٠عيبااورذوهللاركذىلإاوعسافةعمجلاموينمةالصلل

."«ءيشىلعردقيالكولمًادبع»:ىلاعتهلوقلعيبلالهأنماوسي

وأرفاسموأةأرمانمةعمجلارضحنمو:هللاهحررثوملاوبألاقو

مامالاةالصبنولصيممنإفةالصلاقيطيضيرموأيصوأدبع

اولصاهورضحاذإ«هللامهجرانباحصأنماذهيلععاجإلاو«نيتعكر

اماوتمهالاذهريغبجورظنلاو«مهنعضرفلاطقسومامالاعم

رفاسملاهريظن:تلقءضرفلاطقسومامإلاعماولصاهورضحاذإ:هلوق

‹هتالصتحصمامإلاعمىلصاذإهنأعم«ناتعكرهيلعبجاولاضرفلانإف

ليصحتوهورذعبريفتانهكلانأهلصاحو<هيلعبجاولاضرفلاىدأو

ةجراخصخرلاوةصخروهف«ىلصألامكحللببسلامايقعمةعاجلاةليضفل

«مامإلافلخالإنيتعكربرومأمرفاسملانأكفاميلعضرتعيالفسابقلانع
دربالذئنيحفمامإلافلخالإعيرأبنورومأم«ضيرملاوةأرملاودبعلااذكو

رفاسمىلصنإءاضقلابابيفيتأيامفلاقدقو.هررح<هللاهحرفلؤملارظن

اكمامإلاةالصامضقيهنإفتقولاجورخدعبهتالصداسفهلنيبتمث<مقممم

.هررح«خلاهلع

.اهركذمدقت(١)
.٠۷:لحتلاةروس(۲)



ًايقابضرفلاىرأفهباورمأيذلاضرفلااوكرتو«هباورمؤيم

الإمامالادنعقيملنإوقافتالاعمرظنلاظحالنكلو«مهيلع

نإو«مهيلعةعجالءالؤهنألًاعبرأىلصنورفاسملاودييعلاواسا

.ملعأهللاوةعمجاهالصابفلخدومرحأ

VOY

ممترركتالإوالاحمةروصلاويأ.خلااهىفلخدومرحأنإو:هلوق

٠.ةعجلاةالصةفصبابليسقيتأسام
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ةعمجلاةالصطورشيفباب

تأضورفملاتاولصلاطورشيهامنإةعمجلاطورشنأملعإ

مامالايهو«اهدوجوبالإبعتاليلااهبةصتخملاطورشلاادعامابنب

ةعمحاةالصبوحوفطرشوهانفمامإلاامأ‹ةعاملاوْصملاو

ةعمحلاةالصطورشيفباب

هيأرباهيفلاق”لكوةيداهتجإةلأسملاهذهنألع.هبئانوأمامإلا:هلوق
دنعواندنعطرشوفمامإلاامأ«رومألاكلتضعبىلععراشلانمصنمدعل
ًافافختساامكرتنم:مالسلاهيلعهلوق)«انلكلاموةسفاشللًافالخةفنحيأ
هلنوکبنأهيفطرشثیدحلا(هلمشللامجالفرئاجوألداعمامإهلواهب
الهلثمو«ةعجلااهنمركذفناطلسلاىلإعبرأيرصبلانسحلالاقو«مامإ

ميدقتلايفةعزانملامقتفمظعممحبيدؤتامنألو«هيلعلمحيفًاعاسالإفرعي

انىكستوةعزانمللامطقناطلسلااملىلفهرخآوأتقولالوأيفامادأيفومدقتلاو

ًاروصحمنايعناكنيحةعمجلاسانلابىلصالعنأيورامامأو«ةنتفلا
طرشوهفرصملاامأو<لاتحالاممةححمزايالفناثعنذإبلمفهنألمتحف

قيرشتالوةعمجال:ىلعلوقليعفاشلاوكلامًافالخةفنحيبأدنعواندنع

«ەترابعبرصملاامتحصيفتبثدقف«عماجرصميفالإىحضأالورطفةالصالو
سيلڳاوعسافإ»ىلاعتهلوقواوردو:ىلاعتهلوقيفعطقلاةراشإبو

ةيرقيفالواعامجإيراربلايفاهتماقإزوجيالذإ«ءاملعلانيبًاقافتاهقالطإ

س۰۲۳



ولمهللالوسرانبطخ):٠لاقهللادبعنبرباجنعيورامليلدلاو
لامعألاباوردابو«اوتومتنألبقمكبرإاوبوتسانلااهيأاي:لاف
كركذةرثكبكبرنيبومكنيييذلااولصوءاولغتشتنألبقتامحلاصلا
(اورصنتواوقزرتةنالعلاورسلايفةقدصلااورثكأو«اودعستهل

ةيرقلاردقفًاعامجإاهبفًادارمناكملاصوصخناكف«كلامويعفاشلادنع

اكخلاةعمجالثيدحبىلوأوهورصلابردقوالثمنيعبرأةماقإبةصاخلا

راصمألالهأىلعةعجلاانإوةعمجىرقلالهأىلعسيل:ةقيذحلوقلو«مدقت
ةماقإبمرمأعهنأانيلإلقنيلوةريثكىرقةنيدملانألو«نئادملالثم
سيلو«ًاضيقتسمالقتلقتلواسبمهرمألمهيلعةبجاوتناكولو<ةعجما
دعبتمّةعمجلوأنا)هنعهللايضرسابعناثيدحيفليلدفلاخملل
یرقنمةيرق٢۲٠(اثاوحيسيقدبعدجسميفرعللالوسردجسميفةعمج
:لاقهنأكلامنببعكهبيأنعبعكنينمحرلادبعثيدحيفالونيرحلا

ک:تلق:لاق«ةرارزنبدعسأةضايبينبةرحيفانبممجنملوأ)
مسإاثاوجنلفسابعنباثيدحامأ٠(الجرنوعبرأ:لاق؟ذئموبمنَ

ةنيدميهطوسبملابحاصلاق«ريثألانياويرهوجلاهلاق«نيرحبلابنصح
نملجرىلعنآرقلااذهلزنالولل:ىلاعتهللالاق«ةيرقىمستةنيدملاو

ناكهنالفنحرلادبعثيدحامأو«فئاطلاوةكميهوميظعنيتيرقلا

.يناربطلاوهجامنباهاور

.دوادوباويراخبلاهاور(۲)

۰كلامنببەكنبنحرلادبعنعاولاقوهجامنباودوادوأهأور)۳(

٢۳:فرخزلاةروس(٤)

a س

 



يفاذهيموييفاذهيماقميفةعمجلامكيلعضرفهللانأاوملعاو

دصبويتايحيفامكرتنفءةمايقلامويىلإاذهيماعيفاذهيربنم
الوهلمشهللاعمجالفاهبًافافختسارئاجوألداعمامإهلويتافو

موصالوالأهلجبحالوالأ«هلةالصالوالأ«هرمأيفهلهللاكىراب

نافًاضيأو(هيلعهلاباتباتنف«بوتيىتحةكربالوالأ«هل

موجويفةطورشممالسلاهيلعينلنامزيفاهلعفبةنرتقملالاوحألا

ليهوةنةوسأهللالوسريفمكللناكدقل»:یاعتهلوقل

۰لعهللاومامودجسموةعاجورصميفالإةعينلانامزيفلَصت

مزليالفملعلالهأنمهريغويقمببلاهركذ«ةنيدملافلميبلامدقملبق
ىلعاضيأ«مالسلاهبلعيبلاريغيتناكوةعمجلاضرفتنألبقناكهنأل«ةجح
ىراصتللومايأةعبسلكهيفنوممتجيمويدوهملل):اولاقمهناةصقلايفيورام

مويودومىللتدسلاموب:اولاقفلصنوهللاركذنهىقعمتجنامولعجنف«موي

مهبىلصفدعسىلإاوعمتجافةبورعلاموياولعجاف«ىراصتللدحألا

ليقو«ةنيدملايبلامودقدعبهيفللالزنأمث"١(ةعمجلامويهوو
يفللاهجرفنصمللو«باوصلابملعألاويؤلنببهكةعمجهامسنملوأ
امتبثافبتكلاينرضحتملوناسحتسالاةياغةنسحتسمةلقتسمةلاسرىنعملااذه

.انه

.٠۲:بازحألا(١)

.حبحصدنسبنيريسنيانعديمحنبدبعهجرخا(۲)
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اتباحصأفلتخإ:هللاهحردنعويأىلاقةربابجلافلخاهبوجوامأو

مهعمزوجتال:مهضعبلاقءةربابجلافلخةعمجلاةالصيفهللامهمحر

مامإلاعملصألايفتبجوةعمجلانأكلذيفمهتجحو«لقألامنو
ءكلذىلععامجإلللداعلامامإلاعمةبجاويهو«ةمالاقافتابلداعلا

اېبجوأثمحالإاهبجونال:اولاقوءلداعلاريغعماهموزليفاوفلتخاو
:نوقابلالاقولداعلاريغعماهبوجوىلعانلليلدالوءعاجلا

هللارمألبجاواهضرفنأللداعلاريغعمولداعلاعمبحتةعمجلا

ىلإاًوَعسافةعمحجلاموينمةالصلليدوتاذإاونمآنيذلااأابد:یلاعت

رمألايفنكيملو«عامجإبالإامضرفلوزيالفماعرمأاذهوهارکذ

ابرقأونيلوقلاهبشأيدنعريخألالوقلااذهو«لداعريغالولداع

فلخةعمجلاةالصزوجت:هللاهحريراوحلاوبألاقوءةجحلايف
هللايضرباطخلانبرمعصفحوبأاهرميتلاراصمألايفةربابجلا

هنأانفالسأهيلعىضمونحنهيلعيذلاوءاهريغيفزوحتالو«هنع

ناكدقوءابتقولةالصلااوماقأاذإانموقةعَأفلخةالصلابسبال

یلصرباجنإليقو.جاجحلافلخةعمجلايلصيهللهجردیزنبرباج

لاقوءتقولاسانلاتافنأىلإبطخيجاجحلاوةعمجلامويءامإلا
ارياجىأرالجاجحلانإليقو«هملعلعيذلكعفنيمولا:رباج

٥۰—



نأانغلبدقو‹يلصيالنموانعميلصينمافرعمويلا:لاقيموي

اتيلعدريذلاهللدخلا:ةعمجلانوميءارمألاعجراللاقًاراحص

دعبةعمجلاةالصىلإداقيهنأهللاهحرةديبعيأنعانغلبدقو«انتعج

ملانموقفلخةعمجلاىريالهنالئاقلاقنإف«نيليمهرصبباهذ

كلذفنيماسملايأرىلإعجرنإفءنيماسملاعابتاالإهلحصي

طقستالوءجرحهتمرودصلايفناكهلوقىلعتبثنإف«هيلعبجاولا

اسامهفلخةالصلابىريالنممهريغوًارباجنأمعزيىتخهتيالو

ىلإراصاذإفءقحلاريغىلعكلذيفاوناكمنأو:باوصىلعاوسيل

نيماسملاىلعناكربدأورصأنإفكلذنمنوماسملاهباتتسإةلزنملاهذه

ةماقإبراصمألايفهلامعرمأينأمامإللزئاجو«لعأهللاوهنمةءآربلا

تاعكرعبرأاولصبلفمرمأيلنإ‹هماقميفهتفيلخنلةعمجلاةالص

اوتأ:لاقفنيتعكرةعمجلامویكملهأبىلصًايلعنأيوردقو

ءمامإلانذإيالإةعمجلاةماقإيهريغرمأينألماعللزوجيالو«كتالص
ميقيو«رفاسموهوهيلعةعجالهنألهريسميفةعمجلالصيمرفاساذإو

ىلصمامالارفاساذإو.لعأهللاودحهلضراعاذإهريسميفدودحلا

يلعهتفيلخناكاذإنيتعكريلصي:ليقو«تاعكرعبرأسانلابهتفيلخ

نمرذعبةالصلانعًافلختموأًاضيرممامالاناكاذإكلذكوءرصللا

٦۹



يقينألبقةعمجلاهترضحوتوملاثدحهبثدحوأء.بابسالا
ءكلذريغنورخآلاقو‘تاعكرعبرأنولصيممنإفًامامإنوماسملا

مهحرقرشملالهأنمانياحصأنعيورملابتكلاضعبيفتيأردقو
 مامالاتامولو.ًااقنيملسملارمأناكامًاراحصبةتباثةعمجلاف«هللا

عبرأهدعبسانلالصرْفأسوأتامنافمامالاعمةعمجلاففوجلاباماو

ةرصَمملاراصمألالثميلعةفيلخمامالافلخنإاذهلعو«تاعكر

ترضحومامالاوةفيلخلارفأسنإوءةبطخبنيتعكرةعمجلاةفيلخلاىلص

سانلانمهعمناكولوءعمجبنأهلسيلفةعماجةيرقريغيفوهوةعمجلا

ةعامجالعضوميفهنألءرصملالهألثموأةيرقلالهألثمنوكيام
بحتالهنافرصملاامأو.لعأهللاوءاوساذهيفهريغوةفيلخلاو«هيف

يدوناذإاونمآيذلااميأاي»:ىلاعتهلوقليلدلاورصميفالإةعمجلا

عيبلانأكلذواوردوهللاركذىلإاوَعُسافةعمجلاموينمةالصل

يبانبيلعثیدحيفهللاهرةديبعوبألاقو‹راصمألايفنوکأ

:ةديبعوبألاقو(عماجرصميفالإقيرشتالوةعجال):بلاط

ةديبعويأناكدقو«راصمألايفالإديعلاوةعمجلامويةالصالاهنأينعي
راصمألايفحصناإكلذوءةعجمجاعألاضرأنمءيشيفىريال

.مزحنباودمحأهاور(۱)
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ةنيدملاوةكميهوهنعهللايضرباطخلانبرمعاهرّصميتلاةعبسلا
لەنأل‹دحاورصمنايعونيوحبلاونميلاوماشلاوةرصبلاوةفوكلاو
:لوقيماعناكو«تقولاكلذيفعضاوملاكلتيفالإةعمجلادجوت

اہیفعمجدودحلاتميقأبرعلاوةمذلالهأضرأنمضرألك

هيلعهلوقلناتثإةعمجاةالصهيلعدقعتتاملفةعاجلاامأو.ملعأهللاو

نايلصينيلجرىأرهنأ)يورو'''(ةعامجامهقوفافننانثالا):مالسلا

نانثاومامالاءةئالثكلذلقأ:ضعبلاقو'"'(ةعاجناذهلاقف

مثنيناينعي«اوعسا»:هلوقف«هللاركذىلإاوعساف»:ىلاعتلاقهنأل
املقا:ضعبلاقو«يدانملاوهوامهريغينعي«هللاركذىلإ»:لاق

بهذنو.لعهللاو«نالجرومامإونذؤم:ةعبرأةعمجلاهبحصت

اوبهذنإوتاعكرعبرألصهدحووهومرحنألبقمامإلانعسانلا
كلذكوءةعمجلاةالصنيتعكرىلص-ةالصلايفلخدومرحأامدعبهنع

«مجابمتينألبقمهكرتوةعمجلاةالصمبمامإمهبلخدنإًاضيأموقلا
اولطبتالولوسرلااوعبطأوهللااوعيطأ»:ىلاعتهلوقلنيتثِإاولص
."لامع

۰ينطقرادلاهاور)۱(

.نابحنباوهجامنباودوادوبأهاور(۲)
.۳۳:دمجروس)۳(

س۰۸س

 



ةعجلاةالصةغصيفباب

ابالإمتتاليتلاامطورشو

ءلاوزلاوهابتقوفتقولاامأءةبطخلاوناذألاوتقولاابطورشنمو
لدبيهيذلاربظلاتقوناكرهظلانمًالدبتناكامهنأكلذو

امتالصواهتبطخموقتالامنإفةعمجلاالإرابنلاردصوهفديعلكف«هنم
ءلاوزلادعبةالصلاولاوزلالبقةبطخلاتناكنإفءلاوزلادعبالإ

كلذو«لاوزلادعبالإةالصلاوةبطخلازوجتال:ركبوبأخيشلالاق
هيلععقياملأوهوءتزاجلاوزلادعبايشةبطخلاذخؤتمنإ

اهطورشوةعمجلاةالصةفصيفباب

نإفاہاممعألاطورشلايأاهبالإمتتاليتلاامطورشو:هلوق
يفطرشاهنألتلقاهبةصتخلاطورشلايفاهركذيمملفابةصتخةبطخلافتلق
نكتإمنإو«ءادألاطورشعماهركذاذلفايوجويفالاهتحصواجادأ
.هکرتملهررحدحسملاطورشلانمهملعيقبو«ملعأللاوابةصتخم

امعوقونمدياالقءيشىلإعجارهنأرهاظلا.خلالقاوهو:هلوق
لبقةبطخلايفذخأنإوناوبدلاةرابعو.ملءلاوةبطخمس|هيلععقد

نوكينأنكميو«مومعلااهرهاظوسابالفتقولايفلإاهمتيلوتقول

«حاضبإلا۹مد۹



اب»:ىلاعتهلوقهيلعلىلدلافناذألاامأوءبرعلامالكيفةبطخمسإ

هللاركذىلإاوعسافةعمجلاموينمةالصلليدوناذإاوشمآنيذلااہ

«دسافعببلافناذألالعباشیرتشانم:مشاهلاق«عيبلااورذو

لاوزدعبنأاذإ:هريغلاقو«ماتعيبلافناذألالبقىرتشانإو

موبنمةالصلليدوناذإ»:هلوقنألالفلاوزلالبقامأوءسما

نأدعبءارشلاوعيبلازوحيالكلذكوءةعمجلاتبجوأذإ«ةعمجلا

لصألانألءكازدقتناكاذإنخبملٴنِإوىلصيتحسمششلالووت

نألصألاوءةعمجلاىلإبيحينأوهامنإءادنلادعبعيبلاميرحتيف

ضرفىلعضرفعقونإالإمارحءادنلاةباجإنعلغشيامعيمج

ماتعيبلاهلكاذهيف:مهضعبلاقو«لعأهللاوهلًاعبتوعيبلاىلعًاسايق

سأبالرفاسملاو«عيبلاىلعًاسايقحاكتلاكلذكو«بنذلالوصحعم

بحتلنمكلذكو«ةالصلليدوناذإةعجلاموييرتشيوعبينأهيلع

ةبطخبالإةعمجنوكتالهنإفةيطخلاامأو.لألاوةعجلاهيلع

<حبجصلقٽپهررحًاماعفصلامالکنوکةبطخلاىلإدئاعريمضلا
عقياملقألاوزلادعبعقوامنوكينأبناودلامالکدقينأرهاظلا:تلق
.هررحفتصلملامالكىلإعجريفةبطخحلامسإهيلع

.اهركذمدقت(١)
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ةماقالاوةماقإلابةلصتمةبطخلاوةبطخلابًالصتمناذألانوكيو

نكتملاذإو«ةعمجلاةالصلاةحصطورشنمةبطخلاو«ةالصلابةلصتم

لاقاکنیتعکرلانمالدبنكتموًاعبرأاولصوةعمجنكتملةبطخ
ءاهريدتسيبيطخلاوعامجإلاب-ةلبقلالبقتسييلصملانألءانيفلاخمضعب
ًاضيألديو«ًائيشلدبيلوةعمجللًاكردمناكةبطخلاهتتافنمكلذكو

موقجتحادقوءبطخلارئاسنيبنمةبتارامنوكةبطخلابوجوىلع
لاقوءةبطخلاوهاولاقو«هلاركذىلإاوعساف»:ىلاعتهلوقبايبوجو

نمتسيلاهنأوبطخلارئاسنمةدوصقملاةظعوملاةبطخلابدوصقملا:موق

ةبطخريغنمنيتعكرمامإلالصنإفءلوقلااذهىلعةالصلاطورش

اذِإو«لمعلاهيلعوحصألوألالوقلاوءلوقلااذهىلعهيلعةداعإالف

ريثماىلإتألفءهللاءاشامهيبيفلصامدعبدجسمامامإلالخد

يسننإوناويدلالوقعماذهلمأتي.خلاطورشنمةيطخلاو:هلوق

امهلزوجيالنكلوهتالصديميالهنإفىلصفًادمعاهكرتوأةبطخلامامإلا

لبقاهركذةروصلاهذهتلقءامبرأىلصاذِإهدوصقمنالمتحيتلقناف«لمف

الِإهررحاهديالةماتهتالصوكلذهلزوحمالفًامبرأمامإلاىلصنإو:هلوقب

جاتحيالباوجلاولاؤسلا:تلقتأاكيناثلاىلعينيمناوبدلامالکلاقينأ

الفهيلعولصفىرخأةخسنيفتيأرذقو.ةخسنلاهذهىلعالِإلا

لوقلاىلعيأهتالصتدسفهلوقحصالولبلاوسلانمركذاملةجاح

.حبحصلا
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ًارظتنمدعقربماىلعىوتسااذإف«ىنميلاهلجرهعولطيفمدقيو
هناذأنمغرفورخآلانذؤملانذأاذإفءسانلانميقأبنمو«نذل

ركذبهتبطخيفًادبيوءئاقهتبطخيفذخأوربنملاىلعًافقاومامإلاماق

مهفوخيومبظعيوسانلاركذيوءهببنىلعةالصلاوهيلعءانثلاوهل

 ربنملادوعىلعوأسوقىلعهتبطخلاحيفدمتعينأهليغبنيومهداعم

وأفيسوأسوقىلعًاكوتربنملايلعدعصاذإهيلعناكهنأ)يورام

حتفتسيالوههجوبسانلالبقتسيوءةعهبءادتقإلايفبنيفاصع
لزغيالمثءةبطخلايفذخأبف«هللاالإهلإال:نذؤملالوقيتحةبطخلا

الورمأيالنأبيطخلابحتسيو«ةالصلاتماقدقنذؤملالوقيتح
نآرقلايفةفلاخلايفنوكياموحنكالاهتبطخيفضراعيالو«ىبنب

يفظعينأاوزاجأدقو«اوغليتحهيلعضقتالفلعفنإف«ةظعولملاب

ركذدقو«مهلإبحأةياورلاكرتو«كلذريغورعشنمتيبهمالك

ةياوربيطخلاىوراذإهللاهحرلضفلالاق«انباحصأبتكضعبيف

بطخيناكركبيبأنيديعسنأالإ«ةداعإسانلاىلعفرعأالف

تساوکتیلو'دقيئإ):هنعهللايضرركبيبألوقیورف«راحصب

نبدمحمداعأف(ينومّوقفتأسأنإوينونيعأفتنسحأنإكنمريخب

.دوادوبأودمحاهاور

س۱۳س



هليغبنيالابلکتاذإةعمجلامويبيطخلاوةالصلاهللاهجربوبح

مامإلاوهناكنإهفلخلصنمةالصوهسفنلهتالصتدسفهبملكتينأ
لبقاملقأو«ملعأهللاوهريغنودهسفنلهتالصتدسفالإو«موقلا

:جيوزتلاابتيونيديعلاةالصاهبدقعيوةعمجلااهبحصتيلاةبطخلاي

لصونيملاظلايلعالإنأودعالونيقتمللةيقاعلاونيملاعلابرهللدحل

دقو.نيملسملاعيمجواتلميللارفغاو«نييبنلامتاخدمحمىلعمبل
نيبسلجيمهضعبلاقو«نيتبطخلانيبسولجلايفانباحصأفلتخا

هنأامبنعهللايضرسابعنبأنعيوردقو«ةفيفخةسلجنيتبطحلا

ارظتنمبطخينألبقةسلجلاركذهلعلونيتسلجسلجونيتبطخبطخ

وبأخبشلاعماجيفو.ملعأهللاونيتسلجلاركذكلنلوناذألاغارفل

ركبابأنأانيلإعقربملاقو«سولجلازوجيال:لوقيهللاهحردمحم
هنسرحخآيفكلذلعفاغإو«نوسلجياوناكيلعالورعالو

دهاشيملو«سولجلاثدحأيذلاوهةيواعم:ضعبلاقو«ربكلل

تاصنإلاامأو.ملعأهاوميلعفىلعنحتفنوسلجيتومرضحبانختاشم

الفةبطخلايفمامإلاذخأاذإكلذوءةبجاوةنسىبفةطلالاحيف

نانكرهيبىلعةالصلاوهللاىلعءانثلانأهنمذخؤبتلق«منلالقأو:هلوق

.هيأةءارقوىوقتلابةصولاةسفاشلاداز«ءاعدلااذكو«ةطخلانم

۳



وهومامإلاىلإلخدنمو4ةبطخلاىلإتاصنإلاريغلمعيفاوذخأب

عوكرلاعديوةبطخلاىلإتصنيودعقيهنإفعوكرلاهتافدقوبطخي

هنأيورامليلدلاوتاصنإلانعهلغشيءيشلكلعفينأيبنمهنأل
دقفبطخيمامإلاوتصنأهبحاصللجرلالاقاإ):مالسلاهيلعلاق

اغلنم):لاقةريرهيبأنعو٠(اغلدقفهصلاقنم)ليقو'(اغل

وبألبقافةروسًأارقفبطخبوعناکهنا)يوروهلةعمجالف

ءلجرلاهنعضرعأف؟ةروسلاهذهتلزتقم:لاقف«هبناحبلجريلعرذ

ينلالآسفءتوغلامالإكلسيل:هللاقةالصلللجرلاىضقالف

يفهللامهرانباحصأفلتخاو٠(قدص:لاقفءكلذنعلع

هتالصدست:مهضعبلاق«بطخيمامإللاوةعمجلارضحينملمالكلاكح

هکحنوکيفرخآبابنملخديمثدجسملانمجورخلابهنورمايو

باوثلانمهقحتسإناکامهتافوتقولاكلذيفلخدنمحک

ايلإنيقباسلايلاوتعملخدنمتافاكمالكلابهدسفأيذلاقبسلاب

ثكملاىلعرمتسااذِإاهدسفيءانعململهتالصدسفت:مهضعبلاق:هلو

.خلاجرخيلنإاذهىلعودعبهلوقهللديو«ىايسلارهاظوهاكجرخيملو

.ةريرهيبأقیرطنمهجامنباالإةعاجلاهاور(١)

.بلاطيبانبيلملثيدحنمدوادوپاودمحأهاور(۳)و(۲)

.رباجنعيناربطلاوىليلوباهجرخأ(٤)
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تاصنإلاو ةضيبلاىلإتلزنمثةندبلانمةياورلاتءاجاكوودغلا

عمس«برقودعبنمىلععامجإلاببجاوبطخيمامإلاوةعمجماموي
تاصنالاباورمأاكةبطخلالاحيفتاصنإلاباورمأمهن+1عمسيوأ

لاقو‹تقولاكلذيففورعملارمألانعانيهندقاتالةالصلالاحيف

يفوغللااإ«وغلبسيلفحيبستلاكهللاىلإبرقيابملكتنم:مهضعب
يبنلادروالو«ضرفلادسفيالوللا:نورخآلاقو«هوركملالوقلا
هللاوهيلعضقتالفدجسملانمجرخيملنإاذهيلعوءباوثلالاك

ءضقنةبطخلالاحيفدجسملافقسىلإرظنلايفمهيلعسيلو.ملعا

ةبطخيهاإةعجلاةالصةفصامأو.لعأهللاوءابتحالاكلذكو

‹ةالصلالبقةبطخلاوةءارقلاابفرهيو«رهظلاةالصيفناتعكرو

عبرأاوصفةعمجلامويربظلاةالصتقوتافنإوءاهدعبةبطخالو
نأهيلعنأوةعاجبءاضقليهللالوسرايفبجويلهنألتاعكر

داعأةرابطريغلعمبطخاذإو.1هللاوتاعكرعبرأ

وهو.معآشاودعبفامالوتاويلمالکلیلدپاثنيعتيو<الا

و
رصتقولقلسينابيأ

.هرصتحميفقاحسإوبأاهاكحريخألاديشتلامتيلنإلبقو

-ا١



كلذكو‹ابطورشنمامنألةالصلاكحكةرابطلايفاهمكحنأابتبطخ

ًاضوتيوبهذيهنإف«ةالصلايفهيلعينيبثدحبهتبطخيفثدحأنإ
مافهتبطخيفمامالاتامنإو«ةالصلايفينبياكهتبطخيلع.ينبيو

نمغرفامدعبمامالاثدحأنإوءةبطخلافأتسيرخآلانإفةبطخلا

سانللفلختسيالو«نيتعكرمهبلصينممبيلعفلختسيهنإفهتبطخ

ةعمجلاةالصو.ديبعلاونيرفاسملالثمةعمجلاةالصهيلعبحتلنم
ةعمجلاكردأمثىلصدقمامالانأنظوهتيبيفاهالصنماهريغكتسيل

يهمامالاعمىلصيتلاةعمجلاةالصوءىلوألايهةلفانلافمامالاعم

ةضبرفلالب:ضعبلاقوءنابعألاىلعضرفةعمجلاةالصنأل«هتالص

ناسنمو.ملعأهللاوتاولصلانماهريغكةلفانةيناثلاوىلوألايهيه

نميوردقفلسغلاامأ.روكبلاوةعمجلاىلإودغلاولسغلاةعمجلا
ةعمجلاموي:لاقينلانأ)ابنعهللايضرةشئاعقيرط

اوداعأهياودتقافمهفلختسانإو.خلاديبعلاوأنيرفاسملالثم:هلوق
.(اود4ممالص

بودنملانم”معأةنسلابدارألاقينأالإةّنسهنوكلمأتيودفلاو:هلوق
لصأبحاولالاقىوأېارکذىلإاوعسافإلهلوقهىفانينكلو.بجاولاو
.ةنسمادقألاىلعيعسلاويمسلا

س۹٦۱



اذهنعهللايضرباطخلانبرمعنعاوركذو٠٠(ملتحلكىلعبجاو
ءةعمجلامويمحتسيلنمرشأهللاكلعج::لاقالجرتشينأدارأ

قافتالبجاوبسيلةعمجلامويلسغلانأهللامهجرانباحصأدو
:مالسلاهيلعلاقهنأيوردقو«ةالصلاةحصيفطرشبسيلهنأعيمجلا

۳(لضفألغلافلسقغانمو«تمعنوابفةعمجلامويًأضوتنم)

ءةلخلاتمعنوكلذرعضأذأ ةنسلابفيأابفملعأهللاو-دارأانو

لاق؟نيئمؤملاريمأابءوضولاىلعتدزام:رمعللاقناثعنإليقو

ةعمحجاةنسنم:لاقبعكنعركذو.ملعألاويقنءوضولا:رمع

دهاعتيناكمالسلاهيلعميهاربإنالكدسجيفيتلاةرطفلادهاعتتنأ

٠هللاركذىلإاوعساف»:ىلاعتهلوقهلصأفةعمجىلإودفلاامأو۽كلذ

دقفًابكأروأًايشامهلعفنمو«اهيلإلوصولاوهيلعثحلاوهاإ

ليلدلاوءطلغفةصاخنيمدقلاىلعالإنوكياليعسلا:لاقنملوقو

:ةفرطلوقكلذنع

ونتحامرلاواميلِإيع

باثبْلقلاووَماضوفييفْرطَو
يفنسحلانعو4هسرفبكاروهوىعسهنأهسفننعربخأف

۰يئناسنلاودوادوبأوملسمهاور69

.ينطقرادلاويقسلاهاور(۲)

۱۷-



«مادقألاىلعيعسوهامهللاوامأ:لاق«هللاركذىلإاوعساف»:یاعتهلوق

اهىلإروكبلاامأو۽ةيغرلابيعسو«ةينلابيعسوبولقلابيعسنكلو

لاق):لاقيردخلاديعسيأقيرطنميورامليلدلاوهيفبغرف

انأكَف4حارفةبانجلالسغكةعمجلامويلسقغانمةَهللالوسر

حارنمو4ةرقببرقامنأكفةعاسلايفحارنموءنَدببرق

امأكفةعبارلايفحارنمو«نَرَقَأاشبكبرقامأكفةئلاثلاةعاسلايف

ماماجرخاذإف«ةضصيببرقامأكفةصاخلايفحارنمو«ةجاجدمدق
ديريسيل:هللاهحرعيبرلالاق'"(ركذلانوعمتسيةكئاللاترضح
اذإو.لعهللاوهرخآىلإتقولالوأنبامدارأامنإوتاعاسلاددع

هللاوامضرفءادألابتباجإىلإاوعراسبلفربظلاتقولوأيفنذؤملانأ

ءاوبحأاماوعكريودجسملااومدقيلفمهتالصلاوربطتاذإو.معآ

.لعأهللاوهتيبيفعكربنأهلبحتسيامنإمامإلاو

بهذم«روهشمفالخةلأسملايف.خلاتقولالوأنيبامدارأامنإو:هلوق

دارملانأةعفاشلانمنيمرحلامامإونيسحيضاقلاوهياحصأنمريثكوكلام
¢لاوزلادعبمدنعحاورلاو«سمشلالاوزدعبةفبطلتاظحلانهتاعاسلاب
بببحنپاوهباحصأريهاجويعفاشلاو٠هللاهمحرعيبرلالوقهقفاويو

.راهثلالوأنممدنعتاعاسلاو«راهنلالوأاميلإريبكتلابابحتسايكلاملا

.ةريرهيأقيرطنمهجامنباالإةعامجلاهاور(١)

- ۱۸



رفسلاةالصيفباب

نورخآاهامسوًارصقمهضعباهايىفرفسلاةالصيفانباحصأفلتخا
تضرفاملوأ:تلاقابنعهللايضرةشئاعنعيوراممهليلدو«امام
ديزورفسلاةالصترقأوءرضحلاورفسلايفناتعكرناتعكرةالصلا

رفسلاةالص):لاقهنعهللايضررمعنعيورامو«رضحلاةالصيف

رباجنعيورامو(مالسلاهيلعكیینناسلىلعرصقريغامامتناتعکر

:لاق؟يهرصأرفسلاةالصنعمالسلاهيلعيتلالأسهنأ)هللادبعنإ

نمو'(فوخلادنعةدحاورصقلاامنإًارصقاتسيلرفسلايفناتعكر

ريمأاب:لاقفلجرهلأسهنعهللايررمعنأ)يورامنيرخآلاةجح

هللاقف«مفخنإ»:لوقيهاونمألايفةالصلارصقناكلنينمؤلل

مالسلاهيلعينلاتلأسفهنمتبجعامتبجعدق:هنعهللايضررمع

رفسلاةالصيفباب

.ةيمأنبىسلجرلااذهةيمستانموقبتكيفلجرهلأس:هلوق

.اع٠نا۰6٠

سامحسنعيثاسقلاودادوبأولسمودمحأ:هلثمىورو«يئاسنلاءاور(١)
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نمموهفملافهتقدصمکيلعاہقدصتهللانمةقدص:لاقف

هلرفسلانألءفيفغتوهللانمةصخررفسلايفرصقلانأثيدحلااذه

نكلوءرفأسمالفيفختلانمهريغوناضمريفرطفلاكفيضختلايفريثأت

زوجيالنيلوألابهذمىلعو«ناضمريفرطفلاكبجاوبسيلصخر

ماكحألاايرتعتالةصخرلانأهمالكرهاظ.خلاصخرلانابتإنأل:هلوق
ةبودنموةبحاونوكتاهنإ:اولاقنيملوصألانأعمنوكتاللبةسخلا

ةلوهسىلإريغتنأيعرشلاحلاوانموقبتكةرابعو«ةهوركموةحابمو
رطفوملسلاورصقلاوةتيملالكأكهصخرفيلصألامكحللببسلامايقعمرذمل

ًابجاوهلوقو«ىلوألافالخوًاحابموًابودنموًابجاوموصلاهدېجيالرفاسم
ىلعدربالاذهىلعو«هبيهذملصأىلعابودنمرصقلاهلعجوبترمرشنوفل
نوجاتحيرمألاةياغمهدنعةبجاواهنوكزاوجف«للاهحرفلؤماهلاق.ءالؤه
اذهسبلًافىفختبوجولاباهفصويفنأىلع.ملعألاوبوجولاكردمنايبىلإ
عهلوقرهاظوهوميرحتلاعماجتالاهننيبلوصألامالكرهاظو«هركذلحم
ةصخرلا:ءاهقفلالاقاذغو (هئازعىتۇتاكهصخرىتۇينأبحيللانإ)

يفامتبتكامدمب:تلق«هّصنأفةلوقلااذهىلعاضيأبتكويصاعملابطانتال

ةصخروريبختةصخريأةصخرلاماسقناةيفنحلابتکيفتيأرا
رفاسملايفامكةميرغلابلماملامتأينأطاقسإلاةصخرماكحأنمنإو«طاقسإ

.ةعامجلاهاور(١)

.نابحنباوةعزخنباودمحأهاور(۲)

۲۰ -

 



هيلعيلا:ضعبلاقو«هيلعاتضرفيتلانيتعكولاريغلصينأرفاسمل
ةالصنمرفسلاةالصمبفَرعدقوهتمألىلاعتهللانعنيبملاوهمالسلا

هللايضرديزنبرباجنعيوردقو«هولقعامكلذالولو«رضحلا

اتإنمحرلادبعايأابلاقف:لاقرمعنهللادبعلجرلأس):لاقهنع

ءرفسلاةالصدحنالونآرقلايفرضحلاةالصوفوخلاةالصدجن

العقتامنإوًاثيشلعنالولَدمحمانيلإثعبدقهللانإاذهاي:لاقف

هكرتزوجيالةنسهدنعرفسلايفرصقلانأنمموبفملاف٠(لعفيءانيأر
اليقممامإفلخىلصاذإالإتاعكرعبرأيلصينأرفاسمللزوجيالو

:لاقًادمحمنأنارمعنباللاقدميبأنعبیبحنبعيبرلانعيور

الإنيتعكرلص:لاق؟يلصأفيكةيناثورهشأةعستةنيدملابيقين
اتباحصأدنعلمعلاهيلعلوقلااذهو؛نيميقملاةعاجلاعمتيلصنإ

.ىلاعتهللامهمحر

فنصلاهدروأامدربالفاذهىلعقفاوبلئاقلااذهلعلف.ىبتناميرألما
۵

.يئاسنلاودوادوأهاور(۱)

س۹۲۱



رفسلالحيفباب

ناكهنأ)يورامليلدلاوءناخسرفرصقلاهيفزوجيرفسلادحو
اهنيبوةفيلحلايذبرصقلالصلصبزاوأباحرخاذإ

اذِإتحهباحصأهعمومويتاذحرخوعهنأ)يورامو(ناخسرف

رفسلادحيفباب

اكلبلدهيقسيللوألاثيدحلا:تلق٠خلاهنأيورامليلدلاو:هلوق

ناكولركذاكنوكيامنإلوألاثيدحلانألمأتلاهجو«لمأتلاا

ايففنصملاصناكةفاسملاكلتغولبلبقرصقلازوجيالهنأىلعلالدتسإلا
:لاقفكلذمظن.خلافالآةميرأليملك:هلوقدعب

عنيالعرذأعبيرأعابلاولقتاعابلانميأفلألىماو

عبصإلامثنورشعلااهدعبنمعيرأعبصإلانمعارذلامث

عبقتىرخألارہظىلإاہنمةريعشنطيلتاريعشتس
عفدماہیفسیللفبرمسنمدعتارعستسةريعشلامث

امأو«ءانمألالوقبوأةداهشبالإلامألانيبتتالو:ناويدلايفلاق:ةدئاق
.نالوهففروبشملا

.ينطقرادلاءاور(١)

— ۲۲

 



نأتحرأ:لاقفكلذنعلئسف«عجرمثمهبىلصفةفيلحلايذيفراص
ءهللامهحرانواعقفتااذهىيلعو'(رفسلادحَوأرفسلاةالصكملعأ

فلأرشعينثإمدنعخسرفلاو.مايأةئالثلاقنملوقباوذخأيملو
ثيدحلااذهىلعفءعارذفالةعبرأليملكءلایمأةئالثوهوعارف

جرخنم:مهضعبلاقوءنيخسرفلازواجيتحرصقينأدحألزوجيال
هلوقمېليلدلعلوءنيخسرفلازواجيولوًارصقىلصرفسلاةينيلع

نماوصفنأحانجكيلعسيلفضرألايفمتبرضاذإو»:
ءلايمألالخدولوءرصقيهنإفهرفسنمرفاسملاعجراذإو'«ةالصلا
لخديملامرفاسمهنأالوءهيلعرفسلامسإعوقولهنطولخديملام

لاقو"۷(عجريتحرصقرفاساذإعناکهنآ)يوردقو«هنطو

رسكتيال:مهضعبلاقوءةالصلاتأهدلبنارمعلخداذإ:مهضعب

صخلايفوءهبابىلإرصقلايفو«لزتملايفروسلالصيىتحريصقتلاهيلع

يدعهلکاذهو«ثرحلاهيلإلصيناكامىلإرئبلايفو«هداتوأىلإ

ىلإعجرفةالصلارصملوهنطولابمآنمجرخنِإامأو«ناسحتسا

ىرتالأءلايمألانمًاجراخرصقيمهنألءةماقإلايلصيهنإفلايمألا

.يئاسنلاوينطقرادلاءاور(١)
.١٠٠:ءاسنلا(۲)

.هيلعقفتم(۳)
س۳



ةفيلحلايذبراصىتحهباحصأبجرخنيح)مالسلاهيلعيتلاثيدحىلإ
نأتدرأ:لاقفكلذنعلثسفعجرمثنيتعكررصقلاةالصمبلصف

ءنيخسرفلاةزواجرفسلادحنألبلداذهيففرفسلادحمكملعأ

لايمأىلإعجرنإةالصلاهبرصقيالنيطرشلانوداموةالصلارصقو

وأ«ابيفرصقييلاةالصلاميقافلخًاجراخىلصنإكلذكو«هنطو

ءلايمألانمًاجراخاهالصوأ‹هيلعتضقتناوأسوجنمبوثباهالص
يفةماقإلايلصيهنإفرجفلاوبرغملالثمريصقتلاابلخدياليتلاةالصلا

الايمألانمًاجراخرصقيمهنأل«هلايمألخداذإاملكهوجولاءالؤه
رصقييتلاةالصلاتقوهيلعجرخنإامأو«ملعأهللاوثيدحلايفءاج

لحفهنطولايمألخدكلذدعبمث«ابلصيملولايمألانمًاجراخهيف
اهنألءهنطوىلخديىتحهوجولاهذهيفرصقيهنإفةالصلاتقوهيلع
.لابمألانمًاجراخاېتقوجرح

.ناويدلايفهيلعصنامكلايمألاجراخيأةالصلارصقو:هلوق

«ناويدلايفهيلعصناكقابتقولاوينميةماقالايلصيهنإف:هلوف

.يتآلالبلعتنمذخۇؤيو

.هرکذمدقت(۱)

۲



تقوهيلعرينأدحألزوجيالو«مزالضرفنطولاذاختاو

هنأكلذو«هلنطوالنملةالصالو«ًانطوهسفنلذختادقوالإةالصلا

هيلعًابجاوناك«ماقلايونيتحةالصلامامإرفاسمللحصيالناكال
ولكلذو«عرشلادعاوقمديالثلةالصلاهيفتيًانطوهسفنلذختينأ

‹رفاسمهنألًادبأةالصلارصقينأهلزامًانطوهسفنلذختيالنأزاج

ءرفاسملانعتطقسيتلااذهريغءايشأعمًابحمادامناضمرموصيالو

ذختينأةالصلاهيلعتبجولاحلكىلعنكللو«عرشلادعاوقمدبيف

ديبعلالثميناعملاهذهنمهجارخإىلعليلدلاماقنمالإًانطوهسفنل

نمئابآتحتنكاذإءاسنلانمجوزتيملنموءلوعبلاتاوذءاسنلاو

عبتديبعلانأكلذوهديبمرمأعجرنمنطومهنطوءالؤهنف

الهنألءتانبلاوءنبجاوزألءاسنلاوءناطوألايفمتاداسل

ناطوالايفباب

اريخأتعمجلاوةعمجلاكرتوةلقلاريغللفنتلاكيأاذهريغءايشأعم:هلوق

.ًاديأةعامحلاكرتوًادبأ

«حاضيإلا٤٤مد٥۲-



زاوجناكو«هيفةماقإلازاوجطرشنمعضوميفنطولاذاغتاناك

هديب1عجرنمنطوناکھریغىلإةملعمءالؤهةماقإ

مهطومديبعجاوزأومهجاوزأوءالؤهديبعكلذكولعهللاو

هللاونطووهو«هذىبمهجاوزأومهتاداسرمأعجرنمنطو

هجاوزأوهتانبوهديبعنإفهسفنلنطولالجرلاذحختيمنإو.لعأ

ذخأبنأىبأنإ:مهضعبلاقءاوذخؤيتحريصقتلاوةماقإلانولصي

نومتيًانطومهسانوذخأيهتانبوهجاوزأوهديبعنفهسفنلًاتطو

ءمهفويسةارشلالهأو«مهنفسنفسلالهأنطويو.لعهللاوهيف

نواصيممثأركذنأدعبهصنوءهفالخناويدلايف.خلاهديبعنإف:هلوق
امأو«اناطوأممسفنالنوذختيتانبلاوجاوزألانإلبقو«ريصقتلاوةماقإلا

.لاحلكىلعفلاخالو«كلذهلزوجيالقدملا

ةنيفسلالهأبدارملايفتددرتتنكتلق.خلانفسلالهأنطوبو:هلوق

:هصنامتباثنباطخهللاهجرناملسدواديباىلإبسنبانکيفتیأرمش

لازتالفرحملارقسىلعمئادوهناكنإلاق؟ةنيفسلالجرلانطوبلمفتلق

ىمرأنإف«كلذىلعهئابآةداعناكوأاهنطوبنأسأبالف«كلذكهتداع

رصقىفنيخسرفهنعراسوىسرملاكلذنمامعفربتحةماقالاىلصهبكرم
.ھاهتالص

«لعأافةارشلادبعامأو:ناويدلايفمهفوبسةارسشلالهأو:هلوق
ذختيلاذإامىلعسايقهيفنومتيامضومممسفنألنونطويلاقينأنكميو
.ًانطوهسفنل

۳-



ىلإمهلكءالؤهعجريوءمبيصعنوحايسلاو«مدومعدومعلالهأو
ةئالث)مالسلاهيلعلاقهنأيورامرارقلالهأمهيلإعجريالو«رارقل

'(كتنسكليدبتوكتقفصهأكلاتقوكتمنمكجورخ:رئابكلانم

كرشلارادكذاغتإكتمأنمكجورخنأءالعلاهىلإبهذييذلاو

ماكحالانمكيلعيرحياملكلذنعولعهللالوسر«ًانطو

امأوءكنيدةقرافمىلعهاركإلاولسنلاريبغتوقرلاوةميتغلاويبسلاو

اذإتحنيملسملاركسعيفلجرلانوكينأوهفكتقفصلهأكلاتق
كتنسكليدبتامأءودعلاىلإعجريونوملسملافعضيفودعلامبلتاق

هدريورارقلانمهنطولجرلاعزتينأوهوءةرجحلادعببرقتلاوف

يفنطومحلسيلءالؤهنأهنمخؤي.خلامهلكءالؤهعجربو:هلوق

مهفهيلإاوعجربنأىلعاوجرخورارقلايفنطومهلناكولامأو<رارقلا
.مريفکنورفاسم

ملنإفةرابمعلاهذهرهاظ.خلالجرلاعزتينأوهو:هلوق
امأو«ةيدابلاىلإهدرورارقلانمنطولاعزنوهاإعونمملانأةحيرصنكت
ةبسنلابعتتملافهيلعو<ًارفاسمنوكيهنإفةيدابلاىلإجرخوهنطويقياذإ
اذِإامأو«نطولاذاغتإهيلعطرتشتلاذإوهانإدعبةروكذملاةأرملاىلإ

امبتامامةيدابلايفيلصتلهرظنلايقبنكلءعنتمبسيلفهيلعتطرتشا

.يذمرقلاودوادوأهاور)١۱

- ۹۲۷



لإرارقلانمنوعجريمينإفتارشلاالخام.لعأهللاوةيدابلاىلإ

ءكلذىلعاوجرخنإالإرارقلاىلإميفويسنمنوعجريالو«

لجالةكلاهيهةيدابلالهأنمالجررارقلالهُنمةأرماتجوزتنإو

مالسلاهيلعينلانعهانركذالكلذالزوحيالو«هتالصيفهعبتتاهنا

حاكنلارمأنالةكللاهنوكتترئابكلانمكتنسكليدبتنإ)

وأيودبلاتحتيهوحاكتلاتزاجأوتغلبنإةلفطلاكلذكو«الا

دبعلاامأوءلالادبعتحتيهواهسفنرتختلوتقتعأنإةمألا

نالكالههيلعسيلوهديسةالصهتالصفةيدابلالهأنملجرءارتشانإ

ةيدابلالهأنملجرتجوزتوةأرملاتلصحنإوهديبسيلعيبلارمأ
ريصقتلاوةماقإلالصتلفىبأنإف«رارقلايفًانطواذختينأهبلطتاهنإف

رارقلانمعجرتنأازوجيالوامجوزفلاختنأالزوجيالاهنألًاعيمج

يتلاةأرملاةلأسميفناويدلامالكو؟ةروصلاهذهىنثتستوًارصقوأاهجوزل

ةالصيلصتانااملزنمىلإعجرتالنأىلعاہجوزلزنمىلإاملزنمنمتجرخ

لديىلوألااهتالص"لصتلفازنمىلإعجرتناىلعتجرخنإامأو«مجوز
.هررحيناثلاىلع

يلصتةيدابلاىلإاهبلجاذإفبترمرشنوفل.خلاالزوجيالاهنأل:هلوق
رارقلانمعجرتنأاملزوجيالاهنألريصقتلايلصتواهجوزلةاعارمةماقالا

.هرکذمدقت(١)

— 1۲۸



ًانطواذختيلنإًاعيمجريصقتلاوةماقإلاكلذلو«ةيدابلاىلإ

ءابحأ(ئابآنطوةأرملاولجرلانطو:لوقينمءالعلانمو.لعأهللاو
ىنعمةأرمللثدحيو«ًاناطوأمهسفنالاوذختيمامًاتاومأوأاوناك

ناطوأىلعمفاوقتعأاذإديبعلاكلذكواميبأنطونعابتطواهبلوزب

جاوزألاتاوذءاسنلاكلذكوءًاناطوأمهسفنألاوذختيماممتاداس

ءًاناطوأنهسفنألنذختيلامنهوقلطوأاوتامنإمېناطوأىلعنه

ءانطوهذختيملهنأولوهيألزتموأهلزنملجرلانطو:ًاضيأاولاقو

ملاذِإةأرملاوءلاحلااذهيلعهانركذنممهريغودومعلالهأكلذكو

وأاېجوزاببلجيملام«ايباةالصاهتالصفاهيبأتحتتناكوامجوزاهبل

ءاہجوزنطوابنطونوكيذئنبحف«كتجوزبلجإ]اهوبأهللوقي

راصواهبلحينأهيلعبجواهبلجإاهوبأهللاقنيحنالاببلحيلنإو

هتانبوهديبعوهتأرمالهنطونيبينألجرلليغبنيو-وزنطو

.ملعأهللاوهنطولايمأملنيبيوهتحتنكيتاللا

ةيدابلايفهنطوحسفنيلهرارقلايفنطواوذغختااذِإامرظناوةيدابلاىلإ
.حبحصلقثيهررح«معنرهاظلاو

ذإءاملعلاضعيلوقلوقمىلعًافوطعمسيل.خلاديسملاكلذكو:هلوق

.ملعألاوناويدلامالكهيلعلدياكهيففالخالاذه

۳۹ -



:لصف

ةدلبلانطوينأهليغبنيانإفًانطوهسفنلذختينألجرلادارأاذإو

هوجونمهجووأءودعلاوأطحقلاوعوجلاالإاهتمهجرياليلا

نأيغبنيو«هيلعةالصلاهنكمترهاطعضومىلإدصقيو«اهلكرارضألا
الإ,ةالصلاطورشنمهنآلرثکأوهامىلإهيفلصيامرادقمنوكي

لجرلالعحيو«هلنطوالنكهنألهلزوجيالهنإفاهلكايندلانطونإ
هنعالو‹هرفسنممدقنإتقولكيفهلزنيعضوميفهنطو

فوقسلاىلعهلعجيالوهيفيلصييذلاهالصموأهناتسبوأهرادلثم

هبشأاموةرزجماوةلبزملالثماهيلعيلصياليتلانطاوملاو«عوذجلاو

نطوبو«ةالصلاطورشنمهنأل«هيلعةالصلازوجتالامعيمجنمكلذ

عبرأذختينأهلزوجيهنألةدحاوةزوحيفنطاومعبرألجرلا

رخآلالايمأيفنطولكلعجيالنكلو«نطويفةجوزلكتاجوز
هللاودحاونطوكنوكيفنطولاكلذاہکحنطولکلایمآنل

دفتعباتتنإف«زوجيالفةربنطاومةعبرأنمرثكأنطونإو.لع

ادحاوًانطوالإابسفنلةأرملاذختتالوىلوألاةعبرألاهلتحص

رثكاوأاملكةزوحلانطونإامأو.خلااملكايندلانطونأالإ:هلوق
.ناويد«زئاحكلذفةزوحلانم

۳



مزاتتمامأو.ملعأهللاوتاجوزعبرأهلزوجييذلاجوزلافالخب

قلعتمكلذنافعضوميفدعقذإانركذنمريصقتلاهلزوجينفةماقإلا

ميقاىلع):مالسلاهيلعهلوقمومعنمةماقإلاسإهيلعقلطنيامىلإ

لهأنمرفاسملاف'''(ةعكررشعىدحإرفاسملاوکرشععبس

يورامليلدلاو«قالطالاباهبونيتحةماقألامسهيلعقلطنيالرارقلا

هللامهجرانؤاماعناكو'(عجريتحرصقرفاساذإأليناكهنأ)

وهسيلنطولاذاختانأبرعشياذه.خلاةماقالامزلتيتمامأو:هلوق

ىلصييأهنطوبلحمىلإدصقلانطولاذاختاذإكلذكهنارهاظلاوةماقالاةن

يفناكاذإهنطولجرلالخديالو(ناويدلا)لوقهللديو«ةماقالاهيف
ريغتويبكنذإلاىلإجاتحيالعضوميفناكاذإالإهريغتيبوأهربغراد
ىلإةفىنحيبأبهذمفالخهيفةماقإلافصوققحتيتمامأو«ةنوكسم

ةعبرأكلذلقأنأىلإيمفاشلاوكلامبهذو«امويرشعةسمخكلذلقأنأ
يونيتًحاميقمنوکيالهنأىلإهللامحرانباحصأبهذو<حاحصمايأ
حيرصتلايتأيسو.ملعألاوةنيعمةدلضرعتريغنميأقالطإلاىلعةماقإلا
٠.منيبىرفلابهللاهمرهمالكيف

ماقلاهيلعبجوامفةماقإلاناسنإلاىوناذإةدملايفسانلافلتخإ::عرف

وماقالاهيلعبجوحاحصماياةعبرأةماقإلایوناذإ:يمفاشلاوكلامدنعف

ةحاحتلصحاذإلحربنأةيثبدلبماقأولامأو«اقلطمرفسلاةيذعطقي

.هيلعقفتم(١)
.هرکذمدقت(۲)

۳



همزلىوناذإو«رصقبفرفسلاةينىلعرفاسملامادام:نولوقب

ماقأهنعهللايضرسابعنباقيرطنمةعهنأ)يوراململدلاو«مال

يونيالوهوةالصلارصقيوهوًامويرشعةسحخمتفلاماعةكمب

رفاسملاىلعةماقالاىربالنلةجحهذه:هللاهحرعيبرلالاق(ةماقإلا

نعيورو؛هيفلزنيذلاهعضوميفمايأةعبرأةماقإيونيناكاذإ

هيلعينلانأ)روثيبأنعهنعهللايضرباهولادبعنبحلفمامإلا

نعيتغلب:مامأإلالاق"(ةالصلارصقيةليلنيرشعكوبنبماقأمالسلا

رشعاوماقأنإونورفاسملارصقينأةنّسلاتضم:لاقيرصبلانسحلا

ناجيبرذأبماقارمعنبهللادبعنعيوروءًانطواهوذختيلامنينس

ىنبنمنإفدومعلالهأامأو.لعهللاوًارصقيلصيًارهشرشعةعبس

ءابلخديموأهتيبلخدةماقالاهبلعبجوويقممساهيلعقلطنإتيبمهنم

يمفاشلالاوقأضعبٍيفوكلاموةفينحيبأدنعواندنعف«مويلكاهمقوتي

.ًاموبرىشعةيناثرصقبيعفاشلادنعرومشملاو«ةدملاتلاطولو‹رصقب

وهوهلوقلهيفةححالتلق.حلاةححهذه:هللاهحرعيبرلالاق:هلوق

.هررح«ةماقإلايونيال

:ممضعبلاقنابنبيفاوفلتخا.خلاتيبمهنمىنبنمنإف:هلوف

.دوادوبهاور(۱)

.رباحنعدوادوبأهاور(۲)

- ۳۲ -



ىتحةماقإللااولصتسراذإنفسلاباحصأكلذكو

نوحينذلاكلذكواورصقيفلايمأةتسرادقمعضوملاكلذنم

اولصمېلحرباولاذإمهنإفتويبالورارقملسيلونادلبلايف

اذإمهنإفالإناطوألامفنكتماذإةاعرلاكلذكوءةماقالا

كلذكو«مهتالصاومتيلفليَقَمْلوتيبعاللوزنلاىلعمهعاتماوعضو
مېفويسنوتطويمهنإفهللاليبسيفءارشلاىلعمهسقنأاونطواذإةارشلا

ءمشزانملايمأنماوجرخاذإةالصلانومتيومطزانميفنورصقيو

نأىلعاوجرخنإامأو«مهزانملاوعجريالنأىلعاوجرخاذإاذهو

ءيناقوفلاريصحلاروديىتحلوقينممهنمو«ةالصلامتأشيرملاعفراذإ

.خلاهتيبلخديتحرصقيلوقينممهنمو

يتأيسو«مهتيباومدهاذإدومعلالهأكلذكولايمأةتسرادقم:هلوق
.لماتلابرمظياكيقابلااذكو«للاهمحرفنصملايف

يفىرجامروصلاهذهيفيرجيلهرظنأ.خلانزحسبنيذلااذكو:هلوق

؟قرفلاامفهيلعو«يرجيالوألايمأةتسةزواجبىلإماقلانمنفسلاباحصأ
حرصيسو«حيحصناويدلامالكهاضتقااموقرفالأيتقيناويدلامالكةوقو

.لمأتلاو«هيلإلوصولالبقتددرتاغإو«روصلاكلتضعببفنصلا

زغل.خلايثنورطفيونورصقيومهفويسنونطويممنإف:هلوق
بجتفهلزتملايمأنمجرخينأىلإرطفلاهيلعبجوفهلزنمنمجرخناسنإ
.عوجرلامدعةنىلعجرخاذإيراشلاهنأبباحف«ةماقإلا

۳۳



نمناکنمو.ملعأهللاومطزانمىلإاوعجريتحنورفاسممهفاوعجرب

يلصيهنإفليسلاهببهذوأرانلاهتقرحوأهتيعدوتساوةيدابلألهأ

ءعضومنمهنطوعزتنماهيلصياك«لايمألانمرخيتحةماقالا

ايبفناتسبمامرصقيهئإفهلايمأيفكلذدعبعجروةالصلارصقاذإو

ىوتلاهلددجيهنإفهوجولانمهجوبهكلمتيبلالخداذإو«رخآ
ءىونلاديدحتىلإجاتحيالوهنطووه:مهضعبلاقوءًانطوهلذختيو

هضعبقرحأنإامأو«ىنعملااذهىلعهاركأوأًاتيبداعتسانإكلذكو

نإكلذكو«هنطووهفهنميقبافهنمًاضعبليسلالمحوأ«هضعبيقبو

ًالوأانركذاكاهزواجيالوقعبرأوأةثالثوأنينثاهنملعجوهّصخقرف
دحاولجرذختينأزوحيو«ابنمدحاولكىنباذإةماقإلايلصيهنإف

ًاتيباوكرتشااذإدومعلالهأكلذكوًادخاوًانطورثكأوأنينثاوأ

.قيفوتلاهللابوملعأهللاولاحلااذهىلعًادحاو

هرغلهيبىركأنمامأو.خلاهاركأوأاتيبرامتسااذإكلذكو:هلوف
نممهنمو“هنطواہنملازلوقينممهنمف«هنهروأهنمبنصغ"وأهراعأوأ

.(ناوبد).ناطوتللهيزجرالفبصاقلااأو«هعزنتيتحلوزباللوقب

س۳



نطىلاناتاةيفيكيفباب

نوكيالهعزنو«ظفللابنوكيوىونلابنوكينطولاذاغتاو

هللاويدنعهعزنونطولاذخأنيبقرفلاوًاعيمجظفللاوىوتلابالإ

كرتةينو«كرتةيهعونةينو«لعفةينيهامنإنطولاذأةيننأملعأ
اوناکكلذلو«لعفبسيلمبضعبدنعكرتلانأل«لعفةننمفعضأ

هنإليقو«لعفةينيهيتلانطولاذخأةيمواقتتحلوقلاباهنودضعب
دلبيفًانطوهسفنلذختانمو.ملعأهللاوىونلابهذخأيناكاىونلابهعرتي
ريصقتلايلصيهنإفلايمأةتسهنطونيبوهنيبنكيلونطواهيفهلسيل

ريصقتلايلصيهنإفهنطولابمألخدرفاسمهلصأو«كلذهنطولخديمام

نطولاذاختاةيفيكيفباب

صخشلانأةلأسللاهذهةروصلعل.خلادلبيفًانطوهسفنلذغتانمو:هلوق

دقةدلبيفًانطوهسفنلذختإلوألاهنطولابمأزواجتالف«ًارفاسمناك
ةتسنملقأاهلبقتسايتلاةدلبلاكلتيفهذختايذلاهنطونيبوهنيبو

.هنطولايمألخدرفاسمهنألرصقيهنإف«

.هسفنلهذختايذلايأهنطونيبوهنيبنكيملو:هلوق

.ابلإلوصولالبقةدلبلايفهذختايذلايأكلذهنطو:هلوق

٥1۳—



هنیبنکیملونطوهسفنلذغتاوغلباذإلفطلاامأو«هنطولخديملام

ملەنال‹لخديموأهنطولخدةماقإلايلصيهنإفلايمأةتسهنطونيبو

يفلخدوهنطولايمأنمجرخنمكلذكو«لايمألانمًاجراخرصقي

كلذكوءةماقإلاٰلصيدنأنيبايفرصقيلو«ةالصلاهترضحفهنطولايمأ

نطولايمأيفلخدورصقيملولوألاهديسلايمأنمجرخاذإدبعلا

اىبلايمأنمتجرخاذإةأرملاكلذكولاحلااذهىلعرخآلاهدنس

ءالؤھرصقنإامأو«لاحلااذهىلعرصقتلوامجوزلايمأيفتلخدو

هللاونيرخآلامهناطوأاولخديتحنورصقيمهنإفلايمألانيبايفمهلك
ناكنإالإءرخآًانطوهسفنلذختيتحهنطولجرلاعزنيالو.ملعأ
يذلاعضوملايفيقللةالصيلصيهنإفهنطوعرتاذإف«ةقرفتمًاناطوأهل

ملام:رخآلوقو‹لايمألانمًاجراخهنمرصقيملامهنطوهنمعزن

هنأملعأهللاويدنعنوكتتنأزوجياذهيفةلعلاو«لايمألانمجرخي
ماقمااعمنوكيتحاهدرفمبمالابجوتالنطولاذخأةينتناكا

وهورصقلابجتوياماعمنوكيتحرصقلابجوالةعزنةينًاضيأتناك
ىلصنيح)يلجيبنلانعانركذكةالصلارصقو«نيخسرفلاةزوأجم

رصتقانمامأو(رفسلادحكملعأنأتدرأ:لاقفةفيلحلايذبمهب

نطولاذخأةينتناكالهنأىلإبهذهلعلفءطقفلايمألاجورخىلع

۳



ريغبةبنلاعمنيخسرفلاةزواجًاضيأناكمالانابجويةالصريغبماقملاو

رصقيهنطوعزناذإهنأرخآلوقو.ملعأهللاوريصقتلانابجوتةالص

هجرخأوأهديسهعاباذِإدبعلاكلذكو«نيخسرفلازواجيلولوةالصلا

تعجراذإةأرملاكلذكوءىنعملااذهيلعيناعملانمىنعمبهلمنم

هلككلذنألةدحاوةلعلاذإ.ملعأهاولاحلااذهىلعامجوزنطوىلإ

نمكلميفاوغلباذإءاسنلاوديبعلانملافطألاامأو«نطولاعزنلثم

لوألامببحاصلايمأيفاوناكولوريصقتلانولصيمهنإفمهكلمهيلالقتنا

ءةالصلاهيلعتبجونمىلعنطولاذإءاوغلبينألبقمطنطوالمنال

دبعلاو.ملعأهللاوهملإمرمعجرنماوعبتينأمہیلعبجوأاوغلبامف

ءةماقإلالصمدحأنطولايمأيفناكاذإفءهتاداسةالصهتالصكرتشلل

اذكو«ًارفاسميرتشملاناكويأ.خلالقتنانمكلميفاوغلباذإ:هلوق

ًارفاسمنكيمولولبديقلااذهىلإةجاحالتلق«لماتلابرهظيمكجوزلا
لايمأةتسهنطونيبوهنيبوهلانطوتسيللافطألااهبفيتلاةدلبلانكل
نيعياقاوراصاوغلباملممنألنورصقيمإفهتدلبيفنطاقوهوًادعاصف
ملف«ةيعبتلابالولالقتسإلابالنطوكلذلبقمفسيلو«نطولايفمهجاداسل
اذكو«للاهمحرفلؤلاكلذىلإراشأاكلخديملوهنطوعزننماوهبشب

يفةلفطلاجوزلابلطاذإكلذكو.لعألاوحاكنلانزجأونفلباذإ

ولو«اهبيأةالصاهتالصفهزوجتماذِإامأو حاكنلاتزوحفاهىبألاسأ

.(ناويد)ھ١.اهيبألايمأيفتفلبوتعجرفاهيبألايمأنمامجرخأ

۳۷

 



بهذماوبهذءالؤهلعلو«هتالصرصقممناطوألايمأنمجرخنإف

ناکثیح:مہضعبلاقو.ملعأهللاوضراعتلادنعلصألاىلإعوجرلا

كرتشاوأ«ءاسنلاولاجرلاهيفكرتشااذهيفءاوس«هتالصىلصةلوديف

یرتشانمو.لعأهللاوءنونجناوغلابلاولفطلاويودبلاويرضحلاهيف

لصامعيمجدیعيهنإفخاسفناهعيبيفجرخممًنامزهتالصلصفًادبع

ارحجرخوأقحتسانإكلذكو«عئابلاةالصفلاخايفيرتشملادنع

جرخاذإ-ةأرملاكلذكو«لاحلااذهىلعةيدوبعهلصأيفنكيلوأ

.ملعأهللاولاحلااذهىلعخاسفنااہحاکنيف

امأوًاتطوهسفنلفنأتسيرحلانكلو:ناويدلايفداز«ارحجرخوأ:هلوف

.هتالصدعيالفهنطوفهدييفوهيذلانطولاهاونبدصقنإ

ًاقوقرمناكنمنعزارتحاكلذيدىقاينأةيدوبعهلصأيفنكيملو:هلوق

هديسلوأىلوألاهتدلبنمصخشلهعابمث«هلمىلإعئابلاهبلجمثعيبف<قتعق
ام«هديسنطوهنطوفقعاذِإديعلانأل«هيلعةداعإالف«ةماقإلالصف
.لعألاوهبيأنطوقفاواذإرحلايفلاقياذكو«هسفنلًانطوفنأتسيم

رمأتلوتتناكنإالإ:(ناويدلا)يفلاق.لاةأرلاكلذكو:هلوق
ًانطوىونلابهدييفيهيذلالجرلانطوىلإتدصقفاهسفنبامنطو

.لاحلااذهىلعةالصلادستالامنإف

.لعألاواهحاكندقعيفتطرتشانأبيأ«تلوق:هلوق

۳۸



ةالصلايفنارقلايفباب

دقو«فيضختلاةلعلرفسلاامهدحأةمولعمناعمةالصلانارقزوحبو

عمجنمف«ةنسلاءايحإرفسلايفعجل:نولوقيهللامهوانؤاملعناك

وأزجعبةالصلاعمجنمو«هلضفهلفةنسلاءايحإكلذبديريوةالصلا

ذاعمنعيورامرفسلايفعملازاوجىلعليلدلاوءلضفأدرفملافةحار

لوسرناکف«كويتماعةعهللالوسرعمانجرخ):لاقلبجنبا

رخأف:ذاعملاق«ءاشعلاوبرغملاورصعلاوربظلانيبعمحيلَثل

لصفجرخفلخدمثًاعيمجرصعلاوربظلالصفجرخمثامويةالصلا
مايغلالاحوءايسلاتطغاذِإباحسلا:يناثلاو(اعيجءاشعلاوبرغم

ءرفسلاىلعاسايقةالصلاتاقوأةقرعمىلإهيفلصييتلاعضاوملانود

يهو«رفاسملاقحلتيتلاةقشملانمفيفختلارفسلايفعمجلاةلعنل

ءابتفرعميفدابتجإلافلكوةالصلاتاقوأهيلعتيفخنميفةدوجوم
رذعأضيرملاذإ«لاحلااذهىلعضرملاهيلعلقثاذإضيرملاكلذكو

لاومألاوسفنألايفتوفلاهئمفاخييبرذعهلنمكلذكوءرفاسملانم

.يقهيملاهجرخأ(١)

- 1۳۹



سيلف»:ىلاعتهللالاقفيضختلايفريثأتهلفوخلانأل«كلذهاشأو

'«اورفكنيذلاكنتفينإةالصلانماورصقتنأحانجکیلع

ءاوسو.ملعأهللاورصقلالثمًافيفختًازئاجنيتالصلانيبعمجلاناكو

رهظلانيبوهانِإانركذيذلاعمجلاو«ةعاجلاودحاولالجولااذهيف

نيتالصلانيبعمجنأدارأاذإوءريغالءاشعلاوبرغملانيبورصعلاو

فعمجنوءلبجنبذاعمثيدحيفاكةرخآلالحعوىلوألارخأ

ةعيللانأل)هبسابالفةرخالاتقورخآيفوأىلوألاتقولوأ

ءاشعلاوبرغملاعمجورهظلاتقويفةفرعيفرصعلاوربظلانيبعمج

بيغينأىلإلاوزلاتقونمعمجلازوجيو(ءاشعلاتقويفةفلدزملاب
نيتالصللليللافصنوأليللاثلثىلإسمشلابيغتذمونرقسمشلانم
نارقلاىلعلجرلامرحأنإو.ملعأهللاوعمجلايونينأدعباعيمج

ةالصلايفنارقلايفباب

دمحمهللادبعييأبانكيفعرف.خلانارقلاىلعلجرلامرحأنإو:هلوق

ةالصلادرفبنأهينناكًارفاسمالحرنأول:لاقهللادبعيبانعورفعجنا
ءكلذهلفعمجينأدارأمث«ةرخآلاتقولخدواهتقولازتحىناوتف

تقويفكلذلبقنمنيتالصلاممجيأهدلبلخدينأدارأاذإرفاسمللو

.۰٠اسنلا(١)

.هرکذمدقق

۰

 



نارقلالطبيالودارفإلاىلعمرحأنمقرفيالو«ءاشنإقرفيهلإف
مالكلانألنارقضقتناملكتنإف«حراوجلالمععيمجيفمالكللاريغ

حلصيالهذهانتالص):مالسلاهيلعهلوقلةالصلايفهريغنمدشأمهدنع

يذلاريسملامالكلايفمہضعبصخرومالکنمءيشابف

هتالصهيفتامرادقمهتالصريغءيشيفلغتشانو«هنعینغتسیال

ديزنبةماسأنعيوراماذهىلعليلدلاو.ملعأهللاوهنارقضقتنإ

ةفلدرملااجامف:لاقةفرعنمعفدوچهللالوسرنآ)رکذنيح

لکمخانأمثبرملاىلصفةالصلاتميقأمثءوضولاسًفاضوتفلن

٢٩(اتیشنیب.لصيملواهالصفءاشعلاتميقأمثهلزتميفهريعبناسنإ

ناتعكربرغملادعببحتسي:هللامحرةديبعوبألاقعيبرلالاق

هنإفتقولارخآىلإهتالصلجولارخأنإو.ملعأهللاوناتفيفخ
ولوءيشبينيبعطقيذئنيحهنإفدارفإلاىلعمرحأنإالإقرفيال
.ملعأهللاونيبلصفيامكلذهبشأاموأهبملكتيمالك

يلعنبىسومكلذلعفدقو«ةرخآلاوىلوأللكلذبىفتكادقونمىلوألا

.ملعأللاوهريخأتيفامصاعناكعجلاونيملنإ:تلق«ىلاعتللاهجر

فالخهبلجروأهيديايشلمعيناكيأ«حراوجلالمععيمجيف:هلوق
.لعأللاوناوبدلايفهيلعصناكهنارقإضقتنيهنإفبرشوألكأولام

.يقميبلاوينطقرادلاءاور(١)
.نابحنباويئاسنلاودوادوياهاور(۱

«حاضيإلا-١م»-4-



فوخاةالصيفباب

ةتلفةالصلامهسقفتنكاذإو»ىاعتهلوقایفلصألاو مَ

نماونوکملفاودساذاف.اوذخأيلوكعممېنمةفئاط

اوذخأىلوكىماولصيلفلىرخأتتلومكئارو

مكتعتمأومكتحلسأنعنولفغتولاورفكنيذلادو«مهتحلسأومرذح
ۍذأمكبناکنإمكيلعحانجالو«ةدحاوةليممكيلعنوليميف

نإكرذحاوذخومكتحلسأاومننأیضرمتنكوأرطمنم

دیزنبرباجنعوبایوراموانساياذعنرفاكللدعأهللا

اموامتفصوفوخلايفضرفلاةالصركذيفبابيأفوخلاةالصيف:هلوق

ناودلايفهنعرّبعو«امكحىلاعتللاهحرفنصللاركذيمو«اهبقمتي
هتالصتحصماتىلصولف؟نيفرطلاءاوتسإهبهدارملهرظنانكلزاوجلاب

هررح؟تلطبماتاهالصولفبجاولابعانتمالالباقامهبدارملاوأ
.لماتلابرهظياكلوألاباوصلاو

.١۱ءاسنلا(١)

۳



)وعهلالوسرباحصأنمةلمجينئدح:لاق(بنعهللايضر

ةفئاطتفص:مهنمةفئاطتلاقفء؛عاقرلاتاذمويفوخلاةالصهعماولص

هفلخاوفقونيذلابلصف«ودعلاتهجاوةفئاطومالسلاهيلعينلافلخ

اوېجاوواوفرصنافمهسفنألةاثلاعكرلااوتأواافتبثمش«عكر

اومتأوًاسلاجتیثمشةعكرمهبيصفىرخأةفئاطتءاجو«ودعلا

ىرخأةفئاطتلاقو٠"(نيعجأمهبلسمث«مهسقنألةيناثلاةعكرلا

تءاجوودعلاتهجاووتفرصناف«ةعكرىلوألاةفئاطلابلص)مهنم

تبثينأريغنمًاعيمجاوماسفسفةيناثةعكرمهبلصفىرخألاةفئاطلا

عيبرلالاقءلوألالوقلاباحصألاقاملثم(تبتحمهنمةقئاطلكل

نوكينأبةلبقلاهاجتيفودعلاناكءاوسهرهاظ.خلاةفئاطةفص:هلوق

اذِإ:لاقثيحدمحألاقالخةلبقلاهاجتيفناكوأ«هفلخوأهنوأهلاشىلع
لقاهلياقمناکءاوسنيفصنممتمسقنيميلهرظناو«مسقبالاہتہجيفناک

ةفص:هصنامةلوقلاهذهىلعًاضيأبتكو.هررح«نيميالوأفصنلانم

لاق«اهتملقأسرحتنأوةثالثنملقأبىلصتلهفلتخإ.خلاةفئاط

صنيلوألابلئاقلاو<ثلاثلاسرحيونانثايلصبةئالثككلذزاوجحي:مهضعب

جراخهنأبعنملابلئاقلاباجأو«ةثالثةفئاطلالقأونيتفئاطلاىلعنارقلا

.هلموېفمالفبلاغلاجرخم

,ملمهاور(١)

۳



ناوسابعنبالوقوهواندنعلمعلالوقلااذهيلع:ةديبعوبألاق

لوصألاهيلعالقفاومًاضيألوقلااذهوءةباحصلانمامهريغودوعسم

عوبتممامإلانأل(ېتالصنماغرفيتحنيتفئاطلامامإلارظتنيالينعأ

يلصبف‹هعمنومرحيومامالامرحهنأمهضعبنعيوردقوءعباتال

ودعلانولباقيومهتحلسأنوذخأبمثةعكرمبنملوألاةفئاطلابمامإلا

يلصتفىلوألاةفئاطلاعجرتمث«مودعنولباقيومهتحلسأنوذخأيمئ

مثءهنولباقيفمودعىلإاوعجراهتماوغرفاذإفًادارفإىرخأةعكر

نسحلاوءاطعوسوواطنعًاضيأيكحو.لاسابعنيالوقوهو:هلوق

.ةعامجورباحودهاجيو

ًاذاذفأمہضعبىلصاذامرظناو.خلایدارفیرخأةعكريلصتف:هلوق
دحأرظتنينأبنيمامإباهولصوأ-ًاذاذفأمہلکاهولصوأمامإبممضعبو

رهاظلاوكلذعيمجهررح4هتقئاطعملوألامامإلاةالصةفئاطعمنيمامإلا

وأامنوعطقيلهمهتالصيفاونمأاذِإامرظناو«عورفلاهذهيفزاوجلامدع

اونمأاذِإاذكو؟نمأةالصاهنوديعيمثنوماسيمثامنوعفشيوأنمأةالصاهنومتي

ةداعالامدعةناثلايفرهاظلاو؟اتوديعيلهقابتقولاناكواهولصامدمعي

یلصنمف:للاهمحررصنيبأةدصقحرشيفلاق«زئاجهجوباهولعفنإ

يفىلصينأردقنإفءكلذدعيهيلعلديالفهمدىلعفئاخوهوريبكتلاب
الوةالصلالدينأبحأف:نسحلاوُلاقفوخلاكلذنمأوةالصلاتقو

.تقولادعيهلعلدي
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يلصتتحمهلكمامإلامہیقربفیرخآةعكريلصتفیرخأةفئاطعجز
اهنأحيحصلاوءًاعيجنوماسيفمامإلالسيمثقدحىلعةعكرمهنمةفئاط

تابحتودعلاهجويفمثنيذلاىلعسيلوةعكرةفئاطلكلومامإلناتعکر

بوغملايفيهومهتمعيمجلالسمامإلالساذإنكلوءدهشتالو
نيتعكرةفناطلكيلصت:لاقنملوقٰلعو«ءاوسرفسلاورضحلاوامهريغو

مہنمةفْئأطفعنهناف»مممامإعمبوغماةالصاولصينأاودارأاذٍإ

نورخآلاعجريمثءودعلااولباقممباحصأوةعكرمهبلصيفمامإلافلخ

نمماقاذإو«دېشتلاىلعنودعقيمث«ىرخأةعكرمهبيلصمف

مثءتايحتلاعمةريخألاةعكرلامامإلاعملصتلفىلوألاةفئاطلاتتلف

مهنکمملوفوخادتشااذِإو«اپتافامةفئاطلككردتستفمامإلالس

وأًالاجرففخنإف»:ىلاعتهللالاقكمهنكمأااولصيلفاذه

زوجيهلاموهمديلعفئاخاو«هتلحارهبتېجوتام'«ًانابكر

هنکيملاماهفئاظونمرصقيو«دجوامردقىلعهتالصنمرصقينأهل

.دوجسلاوعوكولانمابنمهنکممامهتالصسفننمرصقيوءبيقينأ

ًاجوتمهتبادىلعبكاروأًادعاقيوتلاىلإمايقلانمو«يموتلاىلإ

اهرصقيو«يوتلابعاجطضالاىلإدوعقلانمًاضيأاهرصقيو«هليبسلإ

.۹٢۲۳:ةرقملا(١)
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‹ريبكتلاىلإزاوجلانماهرصقيو«هناسلباهيلعزاوجلاىلإيعوتلانم
دنعانرکذامىلعهتالصنمرصقينأهلزوجيكلذكوهلكاذهيفملسيو

نمفاخاذإاتبموأناکايحهريغنعوأهسفننعالكراضملاعفد

يفهريغفلتوأ«هلاموأهسفنفلتهنمفاخيامعيمجنمهفلتوأهداسف

وأءررضلاهنععفديملوهکرتاذإهبرهيفيصعيامعيمجيئهلاموهسقن

.ملعأهللاولاومألاعجنمفلتاذإهمرغهمزليام

ماا
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دالصلايفوسلانوجسيفباب

مامتنمامهوةعهللالوسرامهنسةنسةالصلايفوهسلااتدجسو
ثالثةدجسلكيفةالصلامظعتكامېيفمظعبناتدحس|مهوةالصلا

يورهنألةالصلانمملسياكملسيمثةالصلايتدجسىلعسايقتايظعت

لو٠(يلسقلدعبناتدجسوہسلکل):لاقهنآهلعهللالوسرنع

هسأرعفراذإو«امېيفرفغتسي:ضعبلاقوهريغالوامالسامہیفرکذی

ءملسوهلودمحمانبنىلعهللالص:لوقي«مالسلاهيلعينلاىلعلص

هلعريغنمهكرتءيشلايفوهسلا:ربثألانبالةياهنلايفو.خلاوهسلا:هلوق

رهظيهبقيقدقرفلااذهو:ضعبلاق.ىمتنإ«معلاعههكرتهنعوهسلاو
ىلاعتلامذيذلاةالصلانعوهسلاولعينللمقاولاةالصلايفوسلا

.یہتنا
انسةّنسوهسلاةدجسوهلوقىلعلالدتسإاذه.خلايورهنأل:هلوق

دواديبودمحأةياوريفسابقلابانبثفمالسلاوميظمتلاامأو«رقعللالوسر

.(ملسيامدميناتدحسوہسلکل):نابوثنعانموقنمهجامناو

.سابعنبأنعيناربطلاورازبلاوءنيدملايذنعيقمبملاءاور(١)
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نابحياهو.ملعأهللاوةالصلايفهوهسنمرافغتساامهنأىلإاوبهذءالؤبف

مواذإفءمومألاومامإلاىلعةالصلاهملعتبجونملكلع

مشونإوهعم|(هدجسيهعممومأملامونإالإ‹هدحوامهدجس«مامالا

ءملعبحبانإمولانل«هدحواضأامهدحسمامالانودمومأملا

نمضقنانماضهنألمومألانعوسلاعفريمامالانب:ضعبلاقو

يدنعحصألالوقلاو(نماضمامإلا):مالسلاهيلعهلوقل‹هتالص

ماتنمامهنألهيفيلصياليذلاتقولايفامهدجسيالو.ملعأهللاو

ةالصلايفهبينباملكومولاضقنيةالصلاضقنياملكو«ةالصلا

ليلدلاو«دعبهنإفةالصلايفامأوءمولايفهبيتب

نميورامو(يلستلادعبامهدجسرعهنآ)دوعسمنبانعيورام

هلوقعموناتنسنأمدقتابفهلوقعماذهرظنأ.خلانابجيامهو:هلوق
نكلوهتالصكلذدسفيالفلصأوسلادوحسيأهكرتنإوناويدلايف

بلطامبجاولابدارأهللاهمحرهنأكفةالصلاماتنمهنألكلذبحتسيال

لاقيوأهررحةبوعصةرابملايفناةلجلابو«بابحتسالاليبسىلعولوهلعف
ةيجاويأةنسهلوقبدارألاقبناباوصلانكلنيلوقلاىلإنيعضوملايفةراشا

لوقلاىلعشامناويدلامالكو.خلانابحيامهو:هلوقليلدبوليلعتلاليلدبي
.لعألاورخآلا

.هرکذمدقت(۱)
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تّرّصقَأ:هلليقف«نيتنثانمملسمالسلاهيلعينلانأ)ةريرهيأقيرط
:نيديلاوفهللاقفءعقيغكلذلك:لاقف؟هللالوسرايتيسنمأةالصلا

:اولاقف؟نيديلاوفلوقياماقحأ:هجينلالاقف«عقودقكلذلب

لاقو٠(ةالصلادعبنيتدجسدجسفةالصلانميقباممفماقف«معن
هيلعهنأ)يوردقو«ةالصلامامتنمامهنألمالسلالبقامهعضوم:ضعب

هللاويدنعحصألوألالوقلاوء(ميلستلالبقامهدجسمالسلا

هلعفهافهتالصنمناصقتلابهيلعبجومولك:ضعبلاقو.ملعأ

نوينیرحأفاهماتنموهوهتالصنمصقناملدبهنألميلستلالبق

ميلستلادعبهلعفيهتافةدايزلانمهيلعبجومهولكوءمدنعميلستلالبق
بهذمامہببهذيدنعنالوقلاناذهو«هتالصيفىسامرافغتساهنأل

نيتالصلالجرلانرقنإو.ملعألاوةمدقتملاثيداحألانيبعمجلا

نمملسيامدعبامهدجسي:لاقمهضعبنإفءىلوألاةالصلايفموف

لوقلاىلعالإرمظيالعجلانإف«اذهلمأتي«نالوقلاناذهو:هلوق
.ةماتريخألا

.حاحصلارصتحميثهيلعصناكرصنوبرضبابنموهنرقنإو:هلو

.اهنيبمويلويأ«ىلوألاةالصلايف:هلوق

.هيلعقفتم(١)
.هرکذمدقت(۲)
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وهسلكل):مالسلاهيلعلاقهنأيوراماذهيلعليلدلاو«كلتهتالص

تحامهدجسيال:ضعبلاقوءصخيملوعف٠(ميلستلادعبناتدجس
اذإةدحاوةالصةلزنمامهنأىلإاوبهذءالؤبف«ًاعمجامهنماغرش

هنإفةيناثلاوىلوألاةالصلايفمهولاهيلعبجونإو.ملعأهللاوامبعمج
كلذكوءكلذدعبةيناثلاةالصلامولدجسيمثىلوألاةالصلامهولدجسي

ىلوالافىلوألاامهدجسيهنإفةريثكتاولصنممهولاهيلعبجونإ

لسنو.ملعأهللاوسأبالفبتريملواذهلعفيمنإفاهرحتآدنعتح
ناوامهدجسبمثنيتعکرعكربهنإفركذكلذدعبمثًابهاسامهدجسيملو
يفمهولاهيفبجياملعأهللاوسأبالف(بلبقعكرلو(مهدجس

مومعلناصقنيفالوةدايزيفالهتالصيفوهسلكيفبجيهنإفةالصللا

ناصقنلاوةدايزلابينعأ(ميلستلادعبناتدجسوهسلكلل)مالسلاهيلعهلوق
.ملعألاوهببسنمهتالصصقنهيلعبجيالناصقنوةدايزلكيف
لثمءمهضعبلوقيفنيلمعوأهتالصيفًادحاوالمعدازنإكلذو

امأو«كلذهبشأاموأةءارقلاوأدوجسلاوأعوكرلاوأدوعقلاوأماقلا

‹نيتدجسلابهربجيهنإفوهسلابةالصلاننسنمًائيشصقننإناصقنلا

.ةفرصتملاريغلافورظلانم(دنع)نأهبفءاهرخآدنعتح:هلوق

.هرکذمدقت(١)
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.ملعأهللاوهيلعتضرفاكهبيتأينأالإهبزجيالفضرفلاامأو
ماقنإدوعقلاوأمايقلايفالإمهولاهيلعبجيال:مهضعبلاقكلذكو

قرتفتومادقألاهلقتىتحمابقلاكلذو«موقيثيحدعقوأءدعقيثيح
‹هكاروأقرتفتلولوهيمدقىلعىوتسانإ:مهضعبلاقو«كاروألا

ءالؤهو«هلصفمىلإوضعلكعجريوهدوعقيوتسيىتحدوعقلاو
ةدايزلاكلتوءناصتقنلانودةدايزلايفبجياإدوجسلانأىلإاوبهذ

ابصقتتالةالصلالاوفأةدانزنألااوقأنودةالصلالاعفأيفنوكتاإ

ةرمنمدجسيهنإفةالصلايفتاوهساهسنمو.ملعأهللاومهضعبدنع

وهسلااتدجسثناكاذإةدحاوةرمبةريثكلاعفألرفغتسيناكامكةدحاو
اہسامًالدباتنانإوءمہضعببهذمىلعهتالصيفاہسالرافغتسا

املوقلااذهدضعيوءةدحىلعهتالصيفناكوهسلكلدجسيهنإف

.عاونأنموأدحاوعوننمناكءاوسيأ.خلااسنمو:هلوق

نألنيتدجسلاىلعدزيلامنإلاقينأىلوألا.خلارففتسيناكاك:هلوف
ناكاذإو«مكحلاكلذلفصولاكلذهملعپجويفصولاىلعمكحلابيترت

لاقي«نادربالفنيتدجستحتهفاصوأرئاستحجردناةلعلاوهوسلافصو
.للاهمحررهاطيبأخبشلامالكلقفاوملاوهاذهوناتممتمامنأبهذملانإ

ددعتلانوكينألاتحالهبفلبلداللبق.خلالوقلااذهدضعيو:هلوق

.لعألاوةالصلارابتعإب
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هللاو(ميلستلادعبناتدجسوسلكل):مالسلاهيلعلاقهنأيور

لوقيفاموهسالهنإف؟الم(هدجسوهسلاقدجسيفكشنمو.ملعأ

لوسرلانعانغلبامىلعةالصلايفنوكمامنإوسلانأكلذومهضعب

لوألالوقلاوءةالصللدجسياکامشدجسب:مصعبلاقوءمالسلاهيلع

وأاثالثوأنيناوأةدحاولصلههتالصيفكشنمامأو«حصأيدنع

يفنيقىلاىلعينبيهنإفالماروأةدحاووأنيترمدجسوأًاعبرأ

هتالصديعي:مهضعبلاقوءكشلابدبعياللجوزعهللانألهلكاذه

:مالسلاهملعلاقهنأيوردقو«هتالصيفدازهلعليرديالهنألكلذو

دعبالمأىلصلهكشنمىلعسايقيأحصأيدنعلوألالوقلاو:هلوق
؟تقولاجورخ

:مہضعبلاقو«هلوقهللديودعيالهناهرهاظو.خلانيقىلاىلعييي:هلوق

يئوهوهوورثيدحماولدتساو«ةداعالامدعيعفاشلاوكلامبهذمودعي

دجسيمثةعكرلصبلفًاعبرأمأاثالثرديلفهتالصيفمكدحأكشنإ)ًأطوملا
ةعبارتناكنافنيتدجسلانيتاهباهعفشةسماختناكنإفمالسلالبقنيتدجس

هيلعصناكةداعإلابهذملاناكو«ىهتنا١(ناطشللًامغرتناتدحسلاف
نألمتحينيقىلاىلعينبيللاهمحرفنصملالوقو<للاهمحررصنوبأ

.دنعبوهدارمنوکن

هيضتقييذلانكل.ملعألاوءادتبإاهديعييأ.خلامهضعبلاقو:هلوق

.ايفىسيتلاةالصلايفهتداعإدورومدعلةداعالامدعرظنلا

.هيلعقفتم(١)
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اذإكشابلغتشيال:مهضعبلاقوكييريالامىلإكيريامعد)
هباحصأبلصلعهنأ)يورامليلدلاو«اهالصدقهنأهدنعناك

ابتيسنمأةالصلا:نيديلاوفهللاقففرصنيلماقمثنيتعكر
نکیلكلذلكلاق..معن:اولاق؟نيديلاوذقدصأ:لاقف؟هللالوسر

نكيملوجينلانأىرتالأ"٠(ترصقاهنالوتيسنينإيدنع
لهكشنإامأو.ملعأهللاومهقدصيملنيقينعفرصناولهنألًانقيتم
ةءاربنمنيقيىلعنوكيتحاميلصيهنإفاهتقويفوهوالمأةالصلاىلص

دیعيهنإقابیفناکنأيردیالیتحهتالصيفاهسنإو.ملعأهللاوهتمذ

هتالصيفهعمناکنمىلإعجربخلانيقبنعفرصناولهنأل:هلوق

.ىلاعتهللاهمحرفلؤملامالكهيلعلداكالفنقىتملاامأو«ريغبصخب

ةروصلاهذهنيبقرفلالمأتي.خلايرديالتحهتالصيفاهسنإو:هلوق
؟خلاةدحاوىلصلههتالصيفكشنمامأوهلوقدنعةقباسلاةروصلاو
هنقوهاميرديالثيحيهرمأهيلعطلتخانبةروصلاهذهروصتنأنكعيو
امفالخمكلدنميشهلنيبتيلواهوحنوأةءارقوأدوجسواعوکرنم

تبتكاذكمه.ملعأللاولصأفقوتالفكلذيفحيرصهللاهمحرهمالكومدقت

:ناكشكشلاهريغنمو:لاقهللا(ممحررصنيبأخشلاةديصقحراشتيأرمث
هملقبالبقمهتالصلًاظفاحلجرلاناكاذإَفءةضراعمكشوءسابتلاكش
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هللايضرةديبعيبأنعيوراملىلدلاو«مامالافلخناكنإالإهتالص

يلصيماقاذإكدحأنإ):لاقهنأهلالوسرنعينخلب:لاقهنع

مدحدجواذإفیلصيرديالتحهتالصهيلعسبلفناطبشلاهءاج

وبألاقعيبرلالاق'"سلاجوهونيتدجسدجسينأهملعفكلذ

هدحوناكاذإامأومامالافلخلجرلاناكاذإكلذ:هللاهحرةديبع

دقواهديعيهنإفاهَأىتحهتالصيفاهسنإو.ملعأهللاوهتالصدعبل

ةمكركوأدوجسلاوأعوكرلاوأةءارقلايفهتالصنمءيشيفكشلاهضراعمت

ةضرامملاكشوهو«كلذنمهسفنيفقثوأامىلعضمسلوكلذىلإتفتليلف

ملفكشاذإكلذفاهمومههوايندلاركذباسبقلملجرلانوكينأسابتلاكشو
يناثلانأبحرصف.ىبتنا«ةالصلاديعبوهتالصهيلعضقتنتكلذفىلصامدعي
.ثيدحلاقابسليلدي«للاهحرفنصلمادارموهوسابتلإلالبقنم

هتالصهيلعطلخيأءابلافيقختيبوهسيلفناطشلاهءاج:هلوق

۱۱.اهيفكشو
اىشدلايفهىتبزعنأبيأ.خلااہتأتحهتالصيفاہسناو:هلوق

هتالصنمغرفتحهرظندربملو‹اهوضفبثبشتلاوامقئالعبقلعتلاو
مث.خلايوردقو«هرابتخابعقاوكلذنألاهبدادتعإلاكرتيدنعىوقألاف
خشلاهلاقهللاءاشنإهيلعسأبالفايفهرظندرفهتالصيفكشنإو:لاق
هىقوهايفركفتلاكرتانهومسلابهللاهمحرخشلادارمف«هللاهمحرليعاممإ
.ًارخآوالوأهمالكلمأت«ايندلارومأيفكانالاوأةالصلارمأنم

.هجامناودوادوباهاور(۱)
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ديعللسيلهنأءاماعلاملععمتجإ:لاقهللاهحرديزنبرباجنعيور

ولوًاضعباہتمظفحاممہضعبصخرو«اہنملقعامالإهتالصنم

يوراماذهلعلىلدلاوءاهرشعوأابسدسوأامسحوأاعبررادقم

ةالصلايلصيللجرلانإ):لاقمالسلاهيلعينلانأرساينبراعنع

.ملعأشلاو'(اهرشعلإابعبرالواهثلثالواهفصناهتمهلبتيالو

,دمحأهاور(١)

س00



ناصقنوةداىز:نيمسقيسنةالصلاةداعإبحوييذلانأملعإ

:نمسفمستلاعفألاوءلاعفأولاوقأ:نيمسقًاضيأمِعنَفةدايزلاام

نوكتنأولختالامنإفلاوقألاةدايزامأءتادارإلاوتاداقتعالاكف

نإف«مالكيهيتلالاوقألانموأ«ةالصلالاوقأيهيتلالاوقألانم

هابشأوهلريبكتلاولثمةالصلالاوقأيهيتلالاوقألانمتناك

مهضعبنإءنآرقلانمهتوالتناكاعحييستلاورافغتسإلانمكلذ

دارأنإالإ«هتالصداعأهيفنكيمالمعهتالصيفلخدأنم:لاق

يوراملوقلااذهىلعليلدلاو«مامإلاهيبنتلثم«هتالصحالصإكلذب

ًافصونكيماذِإعافنأل«ضقاتعجضقاونلا:ةالصلاضقاون:هلوق

ءقلاوطوقلاطو«حراوجوحراجكسايق«لعاوفىلعهعمجزاجلقاعركذم
هودعفنرخأتملانمريثكهيفطلغ:ةيفاكحرشيفكلامنيالاقهيوببسهلاق

.هعمهعاتجانكيالامءيشلاضقاتو«كلذكسيلوًاعومسم

~~ 3



لاقو.ملعأشاويلصأينومتيأراكاولص):مالسلاهيلعلاقهنأ
يفروكذملاصنلاىلعركذاذإهلكلوقلااذهيفهيلعةداعإال:ضعب

نلباوجدروأ«هريغلًاباطخوأانوأًارمأكلذبدريملامىلاعتهباتك
كلذباهنععفدوأ«ةعفنمهتلكلذبرجوأ«هريغلًامابفتساوأءهلأس

اهريغوأابفارقييتلاةروسلايفكلذناكءاوسهريغنعوأ«ةرضم

ملهنألةالصلادسفيالهلكاذهيفوهسلاوءانركذايفًايهاسنكيملام

هانلقامىلعليلدلاو«تيبمدألامالكنموهسيلذإ‹مالكلاةلزنمغلبي

ةروسبًأدتبافعهللالوسرعمتيلص):لاقةفيذحنعيورام
ءهلأسالإةمحرلاةيآبالو«ذاعتساالإباذعلاةيآبرمالناكوةرقبلا

ةعركييبأنبلسمةديبعيبأنعيوردقو'"(حبسالإهيزنتلاةيابالو

«مارحإلاةريبكتدعبميظعتلاوحييستلاوديمحتلابًاسأبريلهنأهللاهحر

يفمالكللاناءاماعلاقفتاهنإفمالكيهيلالاوقألاامأو.ملعألاو

فلاخهنأالإلاكشإالفانياحصأقافتادارأنإ.خلاءاململاقفتإ:هلوق
الاكلامنلءلكشمفءاملعلاقلطمدارأنإويأيامعمحصياللبرهاظلا

ريثكهنكلامحالصإلناكوأامحالصإريغلناكنإالإدمعلابامنالطبىرب

.هيلعقفتم(١)

.هرکذمدقت(۲)

«حاضبإلا-٤مد0۷



يأ«نيتناقهللاوموقو»:ىلاعتهلوقلملدلاو«ابضقنيًادمعةالصلا

هللانإ):لاقعيئلانادوعسمنباثيدحنميورامو«نيتکاس

امو'''(ةالصلايفاوماكتتالأثدحأامنإوءاشبامهرمأنمثدح

مالکنمءيشايفحلصيالهذهانتالص):مالسلاهيلعلاقهنأيور

لاق«نايسنلاووهسلابةالصلايفمالكلايفاوفلتخاونيمدآلا

:مېضعبلاقوءانباحصألوقوهوةمدقتملاثداحألامومعلاهدسفي:مضعب

.ةلجلايف

هرهاظو«تقولاقاضوهركيولوهرهاظ«املطبيًادمعمالكلانإ:هلوق

ةافاتمالذِإةاوهميفهعوقوفاخهوحنوىمعأذاقنإكابجاوناكولواضيأ

مالکهلوفيفلخدبلهرظناو«لعألاولطبمهنوكوءيشلابوجونيب

هتالصوةقبقحمالكبتسيلامنألالوأمالكلاكهولعجممنألسرخألاةراشإ

,العفهتدابزلةلطاب

اترمأف نيتناقهللاوموقولل:ىلاعتهلوقلزنتحةالصلايفملكتنانك)

.°(مالكلانعانيهنوتوكسلاب
نوكينأطرتشإلئاقلااذهنكل.خلااهدسفيال:مهضعبلاقو:هلوق

.يتاسنلاودوادوبأوينطقرادلاءاور(١)

.هرکذمدقت(۲)
.ملمهاور(۳)
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ملمسنيحهياحصألمالسلاهيلعهلوقنميوراماولدتساواهدسفيال

:لاف؟هللالوسرايتيسنمأةالصلاترصقأ):هلاولاقفنيتننانم

اذهرهاظفء'(ةالصلانميقباممنافماقفءمعن:اولاق؟نيديلاوذّقَدصأ
ءترصقدقةالصلانأنونظيمهواوملكتسانلانأمهدنعلديثيدحلا

نمناكو«تتدقةالصلانأنظيوهوفَيهللالوسرملكتو

حصألوألالوقلاو.ملعأهللاوءدماعلاريغلمالكلاةزاجإمهدنعاذه

هانمدقامخوسنمةالصلايفمالكلانل«هللامهحرانباحصألوقوهو

يفلجرلاضراعنإبابلااذهعورفنمو.ملعأهللاوثيداحألانم

يفهملعسأبالهنإفكلذهبشأاموأقاوفلاوأ.ةلعسلاوأةسطعلاهتالص

ءلوزيتحهيلعنيعيوهيلإلمعتسينأهلزئاجوبولغمهنأل«هتالص

ءهدبهعطقيوهدربهناف‹«بّؤاثتلاالخامهتالصلحالصإاذهنال

هلاوزنوكيبؤاثتلانأل«لوزيتحهافقلغيوهيفىلعهديلعجيو

هتالصلعضشميلفكلذعمهتءارقيفهفورحمتأنإو.ملعأهللاوهدرب

:تلطبهنأناظهنأعمملكتولامأو«ةالصلايفسيلهنأاناظملكتلا

مالكلادمعتنإوةالصلايفمالكلايفيأدماملاريغلهللاهمحرخشلالوقف

.جراخهنآهنظعم

.هرکذمدقت(۱)
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يذلالمعلاهيفمبامرادقمدعبمامكلذهنعلوزبىتحهيفناكينل

اوففقملو«كلذهعلامخۇنأهيبلاوءلبقت

.ملعأەللاو«هنكمااكاهرصقيلفةالصلاتقوتاوففاخنإفءةالصلا

‘مالکلابضصقتنتاہکهتالصتدتقعيحباشتناو

‹ةالصلايفخفتوأحينحتتوأهآلاقوأخأ:هتالصيفلاقنإكلذكو

‹كلذدمعتاذإالإةالصلادسفيالنيملمالكلك:مبضعبلاقو

نإ):مالسلاهيلعهلوقلدمعلاىلعالإةروكذملاءايشألاهذهةالصلا

نمتسيليتلاعفألايج+نألملداذهيفف'''(ًالغشلةالصلايف
لجرلاكحضنإامأو.لعأهللاةالصلايفاعفزوجيالةالصلالاعف

:مالسلاهيلعلاقهنآيورام,هتالصتدسفدقفهقېقتیتحهتالصيف

.هسارضأوهنانسأفالخبيأهامل:هلوق

نايضرلاكنوققحلالقننكل:تلق.خلايدنعبيسو:هلوق

.هعجارالمأيناعملافورحنمناکءاوسدحاولافرحلاىلعقلطبةفللاقمالكلا

.ېنطقرادلااور(١)

۰

 



الفےہتناف"(ًاعيجهءوضووهتالصتضقتناةالصلايفهقهقنم)

سفنتلاوةالصلايفءاكبلاامأو.ملعأهاوكلذنمعنتممنالهيلعةداعإ
قئاللانمهنأل‹هتالصضقتنتالفهترخآرمالكلذناكنإهنإفًادعاص

نوكييناقذأللنورخيو»:ىلاعتهلوقلوءةالصلايفطورشملافوخللا

تضقتنإهايندرمألاناكنإوءعوشخلاةئيهنموهو'"ءاعوشخمهذيزيو

هيلع:مهضعبلاقو(ًالغشلةالصلايفنإ):مالسلاهيلعهلوقلهتالص
هنأل.ملعألاويدنعكلذو«هترخآرمألولوهلكاذهيفةداعألا

ةالصلاضقنتيلالاصفألانمرهاظلاامأو,ةالصلالاعفأنمسيل

نوكتنأولختالتاكرحلايهيتلالاعفألاوءتانكسلاوتاكرحلاك

لاعفأريغيهيلالاعفألانموأةالصلالاعفأريغيهيتلالاعفألانم

نل)ةالصلالطبيالمسسبتلاو<ةيسفاشلابتكضعبيفمسبتنإف:هلوق
یلكحضفليئاكىميبرم:لاقلساملف.ايفمستدنعيلا

.هتقفاوملهتدنكامنإو©(هل

\

قمدت)٣
.يئانلاودوادوبأويقممملاهاور(

)۱(
:ءارملا

)ء۴(

)٤(

۱-



عيمجنأءاماعلاقفتادقهإفءةالصلالاعفأريغتناكناف«ةالصلا

هتالصيفلجرلاابلعفاذإةالصلالاعفأنمتسيليتلاتاحابملالاعفألا

اولتقا):مالسلاهبلعهلوقل«برقعلاوةبحلالتقالإ«هتالصتضقتنا

اذِإالتقي:مہضعبلاقو٠(كتالصيفتنكنإوبرضعلاوةيحلا

ىلعىنبامہلتقاذإفءفوخلاركددريل:مبضعبلاقو«امهفاخ

ًاسابقهتالصءىدتسو:ضعيلاقو«مدقتملاثيدحلااذههتالص

هتقفاولعضوملااذهيفسايقلااوزاجأامنإو«لاعفألانمامهريغىلع

مملعلفةالصلايففيفخلالعفلازاوجىلعاوقفتاو.ملعأهللاولوصألا

لمعلااوزاجأدقنارثألايفف‹«برقعلاوةيحلالتقثيدحىلعهوساق

نيتوطخلاوةوطخلالثم«ةالصلارمأيفكلذناكاذإةالصلايفلبلقلا

ةيوستورازإلادشو«املكلحتتملامةمامعلادشو«همدقعفريملام

يلصيلجرينلاقو:ناويدلاةرابعو.خلاءاملعلاقفتادفهناف:هلوف
ةيذؤلاباودلانمءىشوأبرقعلاوأةيلالثمضراعهتالصيفهضرامعف
هعمناكنموأهسفنلهلعفياإاذهو«هتالصيلعينبيوهلتقيوهلتاقيوهعفاديهنأ

ةالصلافنأتسيوهنععفديهنإفةالصلايفهعمنكيملنمامأو«ةالصلايف
نإالإ«هتالصكلذدسفيالوةالصلايفهسفننعتارضملاعيمجعفديو
.هتالصداعأهلتقفكلذهرضيمنإو«ةلبقلاريدتسا

.هيلعقفتم(١)

۴



؛كللضرالاةيوستوءدوجسلاىصحلاحسموىذألاةطامإوءادرلا

دوجسلانمنكمتيثيحىلإةثوعولانمبيرقلاناكملاىلإلوحتلاو

ةالصلاضقنيالفيفخلالعفلانأهللامهجرانئاماعدنعو.ملعأهللاو
دحاولالمعلا:اولاقكلتلوءكلذيفدمعلاىلعيلصملاهلعفنإالإ

اإةالصلاضقنتةئالثلاو«فالخامفنانئالاوةالصلاضقنيال

هذهلاثمو.ملعأهللاووهسلاىلعهتالصيفلجرلامهدازاذإكلذبنونعي

دمعريغنميلصبوهوهيفيفنيتةبحرسكنإةالصلاضقنتيلالاعفألا
ءوهسلاودمعلايلعهتالصتدسفاهعلبواهرسكنإو«هيلعةداعإالف
هناسلحرخأوأيلصيوهوهيفيفهناسلكرنإو.ملعأهللاونالمعهال

هذهيفهتالصتدسفهنإفذجاونلالعضعوأهبتفشضعوأهيفنم
يدنعمهفالتخاببسوءوسلاىلعنالوقايفو«دمعلاىلعاهلكهوجو

.ملعأهللاو؟انمدقاكالمأكلذيفهريغىلعسيقمفيفخلالمعلاله

ىلعهتالصتدسفرظنلاهبدحوأةالصلايفهرصبضعنإكلذكو

نطابنمكلذريغوأهنبيعيفوأهفنأيفهدبلعجنإكلذكودمعلا

هئاضعأنمًاوضعهبكسمأوأءبامشلاءارونمهجرفهبسموأهدسج

اكةالصلارمأيفسيليذلافيقخلالمفلايأ.خلاانئاملعدنع:هلوق
.ملعألاوهمالكنيبةافانمالفمدقت

۳



ضقتنتهنإفىوحلايفكلذكهعفروأهسأرقوفهعفروأ«هفلخهدروأ

انمدقاما

ىتحهيلعةداعإالفوهسلابهتالصيفًادحاوًاعبص]قلغنإو.لعأهللاو

ةالصلايفهلكدىلاقالغاياوددشدقوءكأوأمباصأةاقلب

هتالصضقتنتال:ميضعبلاقوالمععبصإلكلاولعجمهلعلووهسلابولو

لاعفألاعيمجيدنعكلذكو‹كلذكهتالصمتيلاماهلكهديقلغنإ

ماسوهوكلذكهتالصمتاذإامضقنتوهسلاىلعةالصلاضقتاليلا

ضعبيفركذدقهنأريغ«ريثكلاولملقلالمعلاهلكاذهيفةاعارملاو

ماقفًابهاسلساذإمهضعبنعصبخرتلاهللامهجرنباصبتک

؛هيشميفةلبقلاربدتسيمامهفلخنمهعبتيوهتالصمتيفعجربهنأىشموا
نأالإ.ملعأهللاوةالصلادسفيالوهسلانأىلعلدييدنعلوقلااذهو

يتلالاعفألاةدايزكلذكو.ملعأهللاوابصئارفضعبيفصقتنوكب

عفرنإكلذلاثمو.ملعأهللاولاحلااذهىلعاهلكةالصلالاعفأيه

لمععوكرلافعوكرلاداعأفاسفدجسبنأدارأوعوكرلانمهسأر

متينألبقركذنإو«هتالصتدسفتأاذإف«لمع
عوكرلاكرتنإكلذكوءدوجسلاىلإلزنيمثهسأرعفريهنإفيظعتلا

ىلإعجريلفعوكرلالوأهاونناكنإف«حيبستلامتيملامعجرينإ
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لزنيمثمقيلفدوجملاهاونناكنإًاثاقيوتسينأريغنمعوكرا
اذإةالصلايفالكضورفلاعيمجكلذكو«عوكرلاىلإلزغيو
يفنيلمعلمعيمامكانهنمهتالصذخأيواهيلعجريهنإفوهسب

ءلمعةءارقلا:مهضعبلاق«ةالصلايفلمعلارادقميفاوفلتخامهنكل

لاقو:لاحلااذهىلعدوجسلاكلذكو«لمعمظعتلاو«لمععوكرلاو

‹لمعاهتايحتودوجسلاوعوكرلاو مايقلانماہلکةعكرلا:مصعب

ىلإاسثيحنمهتالصنمهلبقتساامعيمجلمعلا:مهضعبلاقو
مس]هيلععقيايفدوجوملاكارتشالايدنعببسو«امئاضقنا

رخآلمعيفلخدتحكلذنمًاثيشيسننإهنإفنتسلاامأوءلمعلا
.هللاءاشنإاذهنايبيتأيسوءهيلإعجريالف

اذإهنإفهانركذامعيمجنمايضقنيالاموهسلايلجرلاهلعفياملكو
هنافەتالصيفهلعفاذإابضقنيامدمعلابهلعفياملكوءهتالصداعأ

ديعسيأقيرطنميورامليلدلاوهيلعضقتالفهتالصحالصالهلعفاذإ
ًادحأعديالفلصبماقاذإ5دحأنإ):لاقمالسلاهملعيللانأيردخلا

يورامو(ناطيشوهافهلقاقيلفبأنإفعاطتساامءأرديلفيدينيري
عفدلابرمألااذهو«عفديًارديىنعم.خلا«عاطتساامءأرديلف:هلوق
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هللالوسريدبنيبمانأتنك):تلاقهللايضرةشئاعقيرطنم

توببلاواېتطسبماقاذإو«ينزمعدجساذإفهتلبقيفيالجروولع

مثهتالصلجرلالخداذإىنعملااذهىلعف''(حيباصمسيلذئموي

مريغوانياحصأحرصلب«هبجوأءاملعلانمًادحألعأالو«دكأتمبدنرمأ
همزايالهنأىلعاوعمجأو:ضابعيضاقلالاق«بجاوريغبودنمهنأب

الفكلذيكلفزوجيابهعفدنإف«هكالهىلإيدؤياممالوحالسلابهتلتاقم
‹ءاملعللنابهذمهبق؟اردهنوكتمأهتيدبحيلهو«ءاملعلاقافتابهيلعدوق
لبهتالصيفطرفيملنلهلكاذهنأاوقفتاو«كلامبهذميفنالوقامهو

هلعلدیو<هيدينيبرورملانمهيفننيناكميفوأةرتسىلإىلصوطاتحا
ءيشىلإمكدحأىلصاذإ)هذهدعبيتلاةياورلايفديعسيبأثيدحيفهلوق

٠۲٠(هلتاقىلفىبأنإف«هرحنيفعفدبلفهيدينيبزواجتينأدحأداراف«هرتسي
هدريلو«هعفادياإوهدربلهعضومنميشلملاهلزوجتيالهنأىلعاوقفتاكلذكو

هنمًاديعبناكاذإهدربامنإوةرتسلانمبرقلابرمأاذغو«هفقومنمهديب
ًاىنئًارورمريصيالثلهدربالأرماذإهنأىلإاوقفتاو.حيبستلاوةراشإلاب
¢يضاقلامالكرخآاذه«مهضعبهلوأتو«فلسلاضعبنعيور.ءايشألا

رورملادارأاذِإهدربهنأ«للاميمحراتناحصأهلاقيذلاو«سيفنمالكوهو
ءيشالفهلتقىلإىدنإودشأبفىبأنإف«هوجولالبسأبهترتسنيبوهنيب
ةتاقلاو«هتلتاقمعرشلاهلحابأدقو«هسفنوأهلامذخألهيلعلئالاك«هبلع
.يوونلللسمحرشنمايفنامضالةحابملا

.هرکذمدقت(١)
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رطموأ«هيلعتماق!ذإحيرلالثماهدسفينأهيلعفاخيامهيلإثدح

هنإفكلذهبشأاموأهيلعمدهنينأتيبلانمفاخوأ«ناخدوأهبلزن

هتالصىلعيضموناکمىلإناکمنملوحتلابهتالصحالصإيفلعتشي

دوجسلاوعوكرلاهنکيناو«دجسوعكرهتءارقماذإف«هلوحتعم

عوكرلاهيفهنکيًاعضومغلبيتحهتءارقيفدازعضوملاكلذيف
تقولاتاوففاخنإفءةالصلاثقوتاوففخملام«دوجسلاو
لوخدلااذهيفءاوسو.ملعأهللاوهنكمأاكاهرصقوهتالصفنأتسا

رصبلاضغو«هنملوزنلاوهيلععولطلاو«هنمجورخلاوأتيبلايف

كلذكو.ملعأهللاوءحيرلاوناخدلاىلعًالخادنكيملامهحتفو

ًادماعةالصلايفهرصبضغنإو:ناويدلايفلاق.خلارصبلاضغو:هلوق
¢حيرلاوأهيلعلخدنإناخدلالثمرذمبكلذناكنإالإ«هتالصديسيهنإف

كلذىلعهرصبضمفيالفناخدلانمجرخيوأهيفلخديًاعضومدجونإو
نأدجيملنإو«هتالصديميهنإفلاحلاكلذىلعهرصبضمننإو«لاحلا

دوعقلاهنكمأنإو«هنكمأاكهحتفيمثهرصبضمغيهنإفناخدلانمجرخم

ناقيلصب:لوقينممہنمو«ناقيلصيوهرصبضمغيالولعفيلفهرصبحتفيو
لخدنإامأو«ناخدلاوأحبرلاهيلعلخداذإاذهودعقيالوهرصبضمغيو
داعألاحلاكلذىلعنإو«هرصيضمقيالفناخدلاوأحيرلاىلعوه

يفصربنممهنمو«هتالصمتأتحوأهتالصضعبيفهضمغءاوسو«هتالص

.حيرلاوأناخدلاىلعوهلخدوأحبرلاوأناخدلاهبلعلخدهلكاذه

۷



اهرشابيالنکلوءهتالصحالصإلالإًادمعتمهدسجنمناغملاسيال

سكلذكوءهدنسجنمنطابملانماهنألهنمهلدبالرذعبالإهديب

نإو.ملعأهللاوءوضولاضقنيةروعلاسمنأل«لاحااذهىلعهتروع

ةرشأبملانمىلوأرظنلافةرشابملانودهبلإرظنلابهحلصيامهلكاذهناك

دجوامهلكاذهيفهديقلغيالكلذكو«ةرشابملانمفخأرظنلانأل

ديلاضبقبالةالصلايفهسفتنعةرضملاعفدبرومأمهنألهريغىلإًاليبس

درامهديبحلصملو‹يزجياميلعدئازلمعهنألابكاسمإوأابلع

اذإهلجربهحلصملفنيتبكرلاتحتامو«هنمبوقأهنألامهقوفناتبكرلا

ًاضبأهحالصإولفسأناتبكرلادراهفهدينمبرقأهلجرذإ«ًاثاقناك
رخآلمعوهوينحنيتحهيلإلصياللفسأناتبكرلادرامهديب
هلجرهفيوتسامنألهديبهحلصملفهدوعقتقويفامأو.ملعأهللاو

يفًاضيأداتعملاوهوفخأهديبهحالصإنألىلوأهدببرقلايفهديو

هنألهناسلبهحلصبهنافُهَمفهيلعقلغأامو.ملعأهللاوتارضملاعفد

ىلوأىنمىلاديلاوءالبسكلذىلإدجوامنطابملايفهديلمعتسيال

ةروعلاسمالخامفخأولبسأكلذنألءىرسيلانمهلكاذهيف

لمعتسانإو'"(هنيميبهركذكدحأسينأ)مالسلاهيلعينلايبل

,يئاسنلاودوادوبأودمحأهاور(١)
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لمعتسينأيغبنيایفهلجروأ‹هلجرهيفلمعتسينأهليغبنيايفهدي

ءةوضملاعفديفهيزجيامىلعةدايزكلذنأل«هتالصديعيهنإفهديهيف

هيلعهلوقموحعىلإاوبهذءالؤهلعلو«هيلعةداعإال:مهضعبلاقو
كلذكوءاذهيفسايقلاىلإاوتفتليملو(عاطتساامءأرديلف):مالسلا

عفدنإلثمءفالتخإلااذهنمهيديريغبهسأريفيتلاةرضملاعفدنإ

وأ«هنانسأبهكحفهيتفشيفءيشهرضوأءةالصلايفهسأربةرضملا
يفءيشهرضنِهلكاذهلثمو.لعأهللاوةالصلايفهيفبوأهفنأبخفن

هعزنملفهتكيلنإو«هنكسمأنإهناسلبهعزتيهنإفماعطلالثمهسارضأ

هلغشنأفاخوهيفيفماعطلاناكنإكلذكو«هديبهعرن»الودوعب

ةرمحهناسلزواجينأرذحيلوهناسلبهيفنمهجرخيهنإف«هتالصنع
هجرخأاذإو«هتالصداعأ(هزواجنإو«هلمعيفديزيالثلهيتفش
هتالصفقازبلاهلغشنمكلذكو«كلذدعبهديبهعزنملفهيفنمهناسلب

نعمالسلاهيلعينلايبنل)لامثلاهلجرلباقيامهلامشلعهعفدبهناف

ءسأبالفةالصلايفهقيرعليينأنكمأنإو'"(لجولانيمنعقازبلا
زوحبًاجراخهعفدينأهلزوحبكف«هنمعنتميالو«مغلاداومنمهنأل

ناقسأرلانملزنياموأردصلانمعلطيامامأو«ًالخادهعفدينأءا

,لسمويراخيلاودوادوأءاور(۱)
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نمهنالهتالصداعهعلبنإو«ًاجراخهعفدبلفهتالصيفكلذهلغشاذإ

هعلبنإماعطلاةلزنمبهريغنمملاىلإبوحءيشوهو«ملاداومريغ

هتلزنموءهيلعةداعإال:لاقو«ابنعهلْغشاذإةالصلايفوهو

.ملعاهللاوقيرلانمعنتمالاكهنمعنتمالذإقيرلاةلزنممهدنع

نإهنإفةالصلاترضحومدلاهنمليسحرجهيفيفناكنإكلذكو

تقولاتاوففاخنإف‹مدلالوزيتحرظتنيلفًاعساوتقولاناك

ء؛ضرألاىلإهسأربءىطاطيوهمادقەفنممدلاقزېيوهنكمأ؟لصىلف

هسأربءىطأطينأهنكميملنإءهبوتمدلاقحليالثلكلذكيلصيو

قزېيوهيتبكرىلعليدنملاعضيوأ«ًادعاقيلصيهنإفهمادققزيينأالو

نمدكآبوثلاةرابطاذهىلعف«بوثسجنيالئلبارتلاىلعمدلاهيف

نمًادعاقيلصيوأءهبوثسجنينأالإهنكميملنإو«مايقلابةالصلا
يفلدباشمابقلاةالصنلًادعاقيلصيهنإف«هبوثسجتلاقحلينأريغ

هيلعردقيالاماذهعلبنإو.لعأهللاوبوثلاةرابطللدبالوعرشلا

كلذكواهعشوالإًاسفتهللافلكيالوءيشهيلعسيلفمدلانم

يفامبورغوأاهمعولطفاخاذإسمشلاىلإةالصلايفرظنينأهلزوجي

.ناويد(تارمثالث):ممضعبلاق<رظني:هلوق
هتافاهبلإرظنمثامعولطفخيلنإامأف.خلا(اهمعولطفاخاذإ):هلوق
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اهيلإرظتيالوءهتالصحالص]اذهنأل«هفلخناكولوهيفنيبتيعضوم
«اهبورغوأابعولطميملاماهيلإرظني:مهضعبلاقو«ةدحاوةرمالإ
ناكيذلاهعضوميفهتالصنعكسيهنإف«علطتيهاذإفاهيلإرظننإو
دقوءتقولاكلذىلإةالصلاكرتلدمعتمريغناكاذإهلكاذهو«هيف

رظنيهنإفيففاخنإكلذكو«اذهانباتكيفاذهىتعممدت

هدسجيءيشهرضنإكلذكوءرظنيالفسحبمنإو«ايشسحنإ
هنإفةدلجوأةرعشهنمعلقتحهدسجكحنإو«هعبصإبهكحيهنإف

ىتحهيلعةداعإال:مهضعبلاقو«هيزجحيامىلعةدايزهنأل«هتالصديعي

هيلععقوكلذكو«هلاوزنودمهدنعكلذيفءالؤهو«ءضئافمدبىمدي

واةبابذيلثم«هسفننعهفرصيهنإفهتالصنعهلغشينأفاخيامءيش

.ناوبد«هتالصدعب

داعألالاكلذىلعهتالصىلعىضمنإو.خلا(كسيهنإف):هلوق

.ناود«هتالص

هنإفاہکرتلًادمعتمناكاذإامأو.خلادمعتمريغناكاذإهلكاذهو:هلوق

وأعمامتينأىسععلطتوأبرفتتناكولوهتالصىلعيض

٠اورغلبق
.ناويدىةصخرهبفو«داعأرظننإف.خلارظنيالف:هلوق
بابذلاو:تراويدلاةرابعو.خلاهسفئنعهفرصيهنإف:هلوق
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امېلتقنإو«امبلتقدمعتيالوهتالصيفلجرلاوضيامممهريغوأةضوعب

ءىلوأهدينألةيذملابةطوعبلادرطيالوءهيلعسأبالفكلذيلع

عضومقرعيةفانخمهبوثلكلذلعفنإالإةالصلايفةحورملابحورتيالو

نمدشأةالصلايفهبوثةساجننألل«هبايثقحليفهدسجنمسجتلا

سجتلاعضومسينأًالولبمناكاذإهبوثرذحيكلذكو«ابفلاعفألا

هبشأاموأیمعألجرهلباقملصيناكنإكلذكو.لعأهللاوهدسجنم
هنألهلعسأبالفنأهسفنيلعًارذحهعضومنعهلىحنفكلذ

كلذكوهيلعجرحالیمعأهنألءاحصألانمهريغكهسفننعهعفدبال

يفهءاضعاطلاخاذإلمنتلاوأةالصلايفهركذكيرحتنمهضراعيام

هتالصداعأدسجىلعهلتقنإهتالصيفلجرلارضيامكلذلثمو«ضوعبلاو
هانعملعلكلذىلعاملتقنإففلؤملالوقو«هلتفدمعتيلنإصخربنممهنمو
ايففنصلامالكلاقينألمتحيوناويدلامالكىلإعجردقفدمعلامدعىلعيأ
نكلءدسجلاىلعةدايزهلتاذإايفناويدلامالكو«هدسجىلعالهلتاذإ

يفلمهلتقاذِإديقبسيلهنأرهاظلاو؟ديقناويدلامالكيفدسجلالهررحب

.كلذعيمجهررح«لعألاوًاقلطمنالطبلاهاضتقمفةالصلا

.بابذلاهببوذياملاذلاماجعإوملارسكبةيذملا:هلوق

.(حاحصرصتخم)حوارملامحلاوهبحورتيامملارسكبةحورملا:هلوق
صصمت

.برضبابنموه۽قرعينأةفاخم:هلوق

.ناويد«هتالصداعأهعفدكلذبدصقولف«هسفنىلعًارذح:هلوق

يفلاقو:ناويدلاةرابعو.خلاهركدكيرحتنمهضراعبامكلذكو:هلوق
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درينألثم«هتالصنعهلغشهنألهنعاذهليزياملغتشيهنافةالصلا

نإالإءكلذنكسيتحهتبقاعهيلإريصتاموهترخآرمأىلإهركف
ءهتالصىلعيضمهنإفتقولاتاوففاخنإفتقولاتاوففاخ

هضراعنإامأوءكلذكهتالصلخدينأكلذيفرذحيامنإ:مهضعبلاقو
ناکامعيمجنإ«هتالصىلعينموهبلغتشيالفهتالصيفكلذ

امو.لعهللاوكلذهتالصنعهلغشاذإهبلغتشيهتالصل«حالصإهيف

ماقوأدعقاذِإهنإفلاعفألاسنجنمةالصلاضقنييذلانوكسلا

داعأهلبقتسايذلالمعلارادقمكلذكتكساذإهنإفكلذكءًاغراف

نمهنألةالصلالاعفأسنجنمًاضيأوهو«لعفنوكسلانألهتالص

داعأكلذىلإلمعتسانإ:لاقهركذكرحتتحهسفنلفشأويلصيلجر

نإامأوءلاحلاكلذىلعاهلخديالفةالصلالخدينألبقكلذناكنإو«هتالص

هلاريصتاموهترخآرمألهركفدريلفلمعتسيمنإةالصلايفلخدامدعيناك
ةالصلالخدينألبقناكنإامأو«كلذهنعنكسبتحفقيو«هتبقاع

هترکفدریولصبلفهتافنإو«تقولاتاوففاخنإالإكلذكاملخديالف

هنيملامصخربنممهنمو«هترخآوهاندرمأنمفاخماموهرومأةبقاعىلإ
لوخدلالبقهلضرعاذِإهنأبلبقولو«فنصللاةرابعنمديفأيهوهمابق

.تقولاتاوففاحوألزبلاملخديالوهتلازإبلفتشي

هنمرطقبلولمهيوثوهتالصيفلخديالكلذكو:ناويدلايفلاق:عرف

.تقولاتاوففاخنإالإءاملا

«حاضيإلا-٤مد۳

 



ءاتمدقامىلعةالصلايفلمعلارادقميفاوفلتخامهنكللتاثيه

لاقو«ليلقلالقأكلذناكولو«هتالصداعأًادمعتمهلكاذهلعفنإو

مرحأاذإبتكلاضعبيفهتيأرامكلذو«دمعلايفاذهريغ:مهضعب

ىلعهتالصديعيهنأهيفسفنتيامرادقمنمرثكأةءارقلاكرتوةالصلل

هبزجيامهيفارقيامرادقمامكرتيتحرخآلالوقلاىلعو«لوألالوقلا
ىلعوهسريغنممظعتلاكرتوضرألاىلعدجسنإكلذكوءةالصلل
.ملعأهللاوهيفمظعيامرادقمهكرتيتح:مهضعبلاق«فالتخإلااذه

اذإبلقلالاعفأعيمجوهفةالصلاضقنييذلالاعفألانمنطابلاامأو

ءلاعفألارئاسيفديعياكهتالصداعأًادمعتمهتالصيفهبلقبلجرلامهفْيك

سوأسولاورطاوخلانمهضراعيامعبمجنمبلقلالمعيف:مهضعبلاقو

:مهضعبلاقوءهسفنيفباوجلادربوأبطاخيملامسأبهيلعنوكيال

يورامليلدلاو«هتالصنمفناکًاعضومظفحامهلکكلذيفسأبال

'(لكتتماماسقنأهبتلحاميتمأنعيفعأ):مالسلاهيلعلاقهنأ

دقعنألثم«ىلاعتهللهيفيصعبامفيكوأهبلقيفدقعنوكينأالإ
كرشلادقعوأ«هللاةحرنمسأملاوأ«نيرفاكلاةبحموأنيماسملاضب

ةيصعملاو«يصاعمامنألةالصلاضقتنتالكهوجولاهذهنإف

۰نابحناوينطقرادلاهاور)۱(
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هتالصيفهضراعنإامأو.لعأهللاودادضأ(نألءةعاطلاعمعمتجتال

ىلاعتوهناحبسيرابلاتافصوةسوسولاونالاركذنمرطاوخلاعيمج

هحالصإواذهبلاغتشالانإفهحلصبوهلكاذهبلغتشيهنإفهقلخبهبيبشتو

رضيالوةالصلانمبجٴوأودك١تبثيامتابثإويفنيامينو
هعسياليتلاابلكتانايدلالاعأعيمجكلذكوءمألادكوألابهلاغتشا

تابثإوءلطابلالاطيإوءقحلاقيقحتو«زئاجلازيوجتلثم«اهيففوقولا

ءنيرفاكلاةءاربو«نيماسملاةيالووءلسرللةلاسرلاو«ءابنأللةوبنلا
هنألهتالصكلذرضيالوهلعفينأهيلعبحياكهبلقيفكلذرمضيهناف

ضقتنتوهلمعينأهلكاذهيف:مهضعبلاقوءمهدنعةالصلانمبجوأ

هتعلاثمألاوءابشألايفف«لجوزعهللديحوتلاتابثإالخامهتالص

عيجكلذكو«هتالصكلذرضيالويفنياميفنبوتبثيامتبيهناف

هنافةالصلاةداعإلبجوملاناصقنلاامأو.رلعأهللاوهيفكشاذإهبكرشيام

«بئاغرناصقنوأ«نتسناصقنوأ«ضئارفناصقننوکنأولخيال
ًادمعناكءاوس«ةالصلاضاقتنابجويهنافضئارفناصقنناكناف

‹وسلانوددمعلابةداعإلابجويهنافنتسناصقنناكنإو«اوبسوأ

حصيقحةفصلانودبفوصوللاىلإداع«رهاظلاولخمالهنإف:هلوق
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هنافبئاغرنأصقنناكنإو«هتالصيفلعفلاكلذرثكأىسنينأالإ
:مصعبلاقو«اوهسوأناكًادمعةالصلاةداعإريغنمرجألاصقتب

ميهاربإنبفسويبوقعيوبأخبشلاركذدقو«ءانركذامريغننسلايف

:لوقأوءفاصنإلاولدعلابفورعملاهباتكيفىلاعتهللاهحرينالجرولا

نمفءاهبالإتتالًناكرأوًالوصأاطلعجوةالصلاانيلعبجوأهللانإ

ءوهسللدجسوكردتساًايهاسو«هتالصتضقتناًادماعاهنمءيشبلأ

هتالصداعاهنمءيشكرتدمعتنمفتاديكأتابجاوًاثيشاهيفلعجو
اهزرحأنمفاهيلإتابودتملئاضفاهيفلعجو«وهسللدجساهسنإو

يقدجسالإوهسلابنتسلاكرتيفركذيلو«رزؤيملابكرتنمورجأ
عجرًاضرفناكنإفةالصلايفوهوهلكاذهركذنإو.لعأهللاووهلا

لبقاذهانركذدقو«ةالصلايفثلاثدحىلإزواجيلامهكردتساوهيلإ

جرخاذإهيلإعجريالو«هركذثيحهلاقنسناكنإوءعضوملااذه

لو(هدمنلهللاعمس)لوقيسننملثمرخآلمعيفلخدوهدحنم

ىلعننسلارئاسليبسكلذكو«هركذثمحهلوقيهنإفدجستحهركذي
«بوثلاةرابطلثماهانركذيلاضئارفلاو‹قيرطلااذه

باصتنالاوءتقولاو«ةلبقلالابقتساوءةينلاوءناكملاةرابطو«ندبلا

يسننملثمءضورفلاءادأهنعطقسيالهلكاذهيفنايسنلانإف«ًامئاق
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لبقلصوأ«ةلبقلالبقتسمريغوأءىضوتمريغوأسجنبوثبلصف
مارحإلاةريبكتلثم«لاحلااذهىلعناكرألارئاسكلذكو«تقولا

باتكلاةحتافةءارقو«رهجلاعضوميفةروسلاو«باتكللاةحتافةءارقو

سأرلاعفرودوجسلاوءهنمسأرلاعفرو«عوكرلاورسلاعضوميف

ذإهتالصتضقتنإضورفلاهذهنمًاضرفيسننمنإف‹دوعقلاو«هنم
وهوهيجوتلالثمنتسلاو.لعهللاوضئارفلانايسنلاهنعطقسيال

(كريغهلِإالوكدجىلاعتوكعمساكرابتكدمحبومهلاكناحبس)

يفريبكتتلاو«اهبفرسلاوءةءارقلايفرهجلاو«ةلمسبلاو«ةذاعتسإلاو

هللاعمسلوقو‹عوكرلايفميظعتلاو«مارحإلاةريبكتريغ«ةالصلا
هوجولاهذبف‹ميلستلاوءتايحتلاوءدوجسلايفحيبسنلاو«هدمحنل

هتالصرثكأيفكلذىسنينأالإةالصلاةداعإهيلعسلفنإاهلك

ةلمسلاوةذاعتسإلاكلذكو«ضرفهيجوتلا:ضعبلاقو.لعهللاو

ىسنينأالإءةالصلاةداعإهومزلِيملابيسننمنأريغ«تايحتلاو

لّوعانههرکذامواضرفاملعجنمهفلسأامعماذهلمأتي«ةلمسبلاو:هلوق
.خلاضبلاقو«دعبهلوقتيأرمثهدعاوقيفهللاهمحرليعامسإخشلاهيلع

هيلعصنامكدهشتلانممايقلاةريبكتويأ«مارحإلاةريبكتربغ:هلوق
.ناويدلايف
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:ضعبلاقو.لعأهللاولوقلااذهىلع«اهلكتابحتلاو«هلكهمجوتلا

ءمہکرتنمىلعةداعإاللفاونبرقتلاومىلسةلاوهمجوتلاوةذاعتسإلا

ميهاربإهيجوتلثمةالصلايفبئاغرلاو.لعأهللاوحصألوألالوقلاو

ردقلاو.عوشخلاودوجسلاوعوکرلايفمايقلاةلاطإومالسلاهيلع

حيبستلاوديمحتلاورهجلاورسلاوبايثلاوءةءارقلايفيفاكلاىلعدئازلا

.لعأهللاوةالصلايفهبلإًابودنمناكامكلذريغو«ريبكتلاو

:لصف

امتالصنملضفأامعدخميفةأرملاةالص):لاقهنأولعينلانعيورو

صخف''(دجسملايفاتالصنملضفأاهراديفامتالصوابتيبنحصيف

.هللاهمحرهمدقامفلاخياذه«حصألوألالوقلاو:هلوق
نوكينأالإرهظيمهنإفمالكلااذهلمأتي.خلامابقلاةلاطإو:هلوق

عوكرلاةلاطإبدارملاتلق«ةلوقلاهذهىلعاضيأبنكو«دمتعمريغىلعءانب

نمهسأرعفراذإرشاملاو«للاهمحرقاحسإوبألاقاكاماقإدوجسلاو

هلعلودوجسلايفكلذلثمركذو«اافمقتسيتحدجسيالفعوكرلا

.لئاضفلانمعوشخلاهدنعنأاك«لوقىلعينبم

.حاحصرصتخم«ةنازخلا«اهمضوملاسكبوهعدلا:اهعدخميف:هلوق

.دوعسمنباثيدحنمدوادوباهجرخأ(١)
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عضاوملاهذهنألءلضفلابدجسملايفوأنهتويبيفءاسنلاةالصع

ءعضاوملاهذهنمًاجراخيلصتنأاذهىلعةأرمللزوجيالو«نحلرتسا

فوفصريخ)مالسلاهيلعهلوقلاهفلخنمامترتسو«ترتتسانإالإ
نأةأرمالزوجيالكلذلو(رخؤملاءاسنلافوفصريخومدقملالاجرلا

ترتتسااماکوءهنمترتتسانإالإاهنممرحيذريغلجراهفلخويلصت

يذوأءاسنوأةميهبوأصخوأطئاحوأدوعوأبوثنمابفلخنم4

نوكتنأالإ«ابتالصتداعأةرتسريغبتلصنإو«اهأزجأاهنممرحم
جاتحتالكلذكو«ةرتسىلإجاتحتالاذإامنإفءاطزوجيًرفسترفاس

الفًاجراخةرتسريغىلإتلصنإ:مهضعبلاقو«ليللايفةرتس83

يهومرحميذريغاهفلخنماهيلعرمنوكيينأالإاهيلعةداعإ
.ملعأهللاورظتلادبحصًالقاعًاغلابنوكينأطرشب«ةدجاسوأةعكار

وهو''(ءانزوهويلصيال):مالسلاهيلعلاقهنأيورو

يضرسابعنباقیرطنميوراکوءهتناثميفلوبلاعمحييذلانقاحلا

قنانيالفامتالصتاطبهتكرتاذإيذلارتسلايأاهفلخنماهترتسو:هلوق

.هررح«لاجرلانمةبولطملاةرتسلابةيولطماهنأ

۰ينطقرادلاهاور(١)
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(۱) (نيثبخألاعفاديوهوكدحأيلصيال):مالسلاهيلعلاقهنأمتعهللا

لقتنيمللوبلانألطئاغلانمكلذيفنوهألوبلاو«طئاغلاولوبلاينعي

ملامهدرىلعلمعتسيهنإفةالصلايفهدصقاذإحيردعبهعضومنم

هاسکفرطيفهرصنکوهفهتالصيفهدصقاذإطئاغلاامأوءحرفي

داسفالفرمآاکهتالصيفیتااذِإهلکاذهيف:مهضعبلاقو.ملعأهاو

:مالسلاهيلعلاقهنآسابعنباقيرطنميورو.لعهللاوهيلع

هرعشصقعناو٠"(ءافقفلخهرعشصقاعوهومكدحأيلصيال)
ءاوسو«همامأهدقعنإكلذكوءثيدحلااذهتالصداعأةالصلايف

وهوامهسوؤررعشاقرفينأكلذيفةنسلانألءةأرملاولجرلااذهيف
«هللاهحرلسمةديبعيأنعيوراکو«مالسلاهيلعميهاربإننسنم

يفنٺسرشعداعهللالوسرنس):لاقةريرهييأنعيتغلب:لاق

ًصقسأرلايفيتاوللاف«دسجلايفًاسحخنوءسأرلايفًاسحخ:ناسنإلا

يتاوللاو«قاشنتسالاوءةصمضملاو‹كاوسلاو«رعشلاقرفو«براشلا

‹ناتخلاو‹دادحتسالاو‹رفاظألاميلقتو«نيطبإللافتندسجلايف

هتالصداعأهيفيفلخدنإءدحفبراشلاصقامأء"'(ءاجنتسالاو

.هرکذمدقت(١)

.يقهيبلاوينطقرادلاءاور(۲)
.ملمءاور(۳)
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رعشطالتخاكلذيفرذحيهنإفرعشلاقرفامأوءكلذكاهالصنإ

‹هتالصداعأةيحانىلإةيحاننمتارعشثالثزواجنإونيتيصاتلا
وهو«كلذقوفامىلإعباصأةعبرأرادقمرعشلاناكاذإكلذكو

هللايضرسابعنباقيرطنميورو«قرفينأنكهاملقيدنع

دنعاسأررعشقيرفتبرمأفتتامةأرمانعلثسيعيبلانآ)امنع

هيلعيتلانأسابعنبانعيورهنإفكاوسلاامأوء'(لسفلا:

ةرفصلقا:مامضلاق"٠(احلقيلعنولخدنمكارأيلام):لاقمالسلا

ناكو):لاقءكلوسلاكرتلوطنماہبكربخسوو«نانسألايفنوكت
دقسانلانأيتغلبقو(:ىلجلاق(كاوسلايلعثحبلَيللا
ٍمنأوءىطبيالفيكو:ولجهلللوسرلاقفيحولااواطبتسا

اوكاااوانوکان

ءءوضولابابيفامهعضوميفامهانركذدقف«قاشنتسالاوةنةضمضملاامأو

الفهبطبإنمهرعشجرخوهبعارذقصلأاذإهذحفنيطبإلافتنامأو

حلقأوهفبرضهيابو«نانسألايفةرفصنيتحتفبوهحلقلاو:هلوق
رمحأعمجرمحكحلقعمجاذهىلعف«حاحصرصتخ

.هجامناهاور(۱)

۰ىلعيوبهاور)۲(

۰ينطقرادلاهاور)۳(
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ًاحراخراصىحهعضومنمجرخهنأ«لاحلااذهىلعةالصلاهبزوجت

ةالصلاهبزوجتالفعبصإللابطوحيناكنإهدحفةناعلارعشامأوءرهاظ

زجتلعباصألاسوؤرتزواجاذإرافظألاامأو.لعأهللاو

.ملعأهللاواذهانباتكيفاذهلبقامهانركذدقناتخلاوءاجنتسالاو

هيلعةداعإالفصوكلذكابكرتنإاهلكهوجولاهذهيف:مهضعبلاقو

هيلإبودنملاىلإيبفقالخألانساحمنميهوةقاظنلااهبدارملانأل
مېكرتنإفناتخلاوءاجنتسالاوقاشنتسالاوةطمضملاالخام«بوقأ

ملعأهللاوةالصلاهعمحصتال

0
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دالصلافءاضقلاباب

تقولاجورخدعبمئانلاويسانلاٰلعءاضقلابوجولعءاماعلاقفتإ

كلذفاهركذاذِإاملصيلفابيسنوأةالصنعماننم):مالسلاهيلعهلوقل

بحيالهنألهيلعءاضقال:مهضعبلاق«دماعلايفاوفلتخاوابتقو
قيلعتنأمدنعكلذوءدماعلايفمودعموهوناترمأبالإءاضقلاهيلع

صخشيفءاضقلابحيالكف‹نيعمصخشبهقيلعتكنيعمتقوبلعفلا

طقسالندلانإنورخآلالدتساوءنيعمتقويفبحيالكلذكنيعم

ةعهللالوسرلوقلوءتقولاينصبطقستالنأىلوأةدابعلافلجألايضم

ةالصلافءاضقلاباب

افصاخشألاةلزنبمدنعتاقوألانأينعي.خلامدعكلذو:هلوق

قلعتيليذلاتقولاراصفيعمصخشبقلعتلمفةلزنبنيعمتقوبقلعت
هذهيفءاضقلابجيالمكف<لعفلاهبقلعتيليذلاصخشلاةلزنبلمفلاهب

.ةروصلاكلتيفكلذكفلمعفلاهبقلمتيميذلاصخشلاىلعةروصلا
دراولارمالانأاك«هادعاملوانتيالنيعملاتقولايفلعفلابدراولارمألاذإ

.هريغلوانتيالنيعمصخشبلمعفلاقلعتي

.هرکذمدقت(۱)
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يسانلاناكامهنأاضيأاولدتساو"٠(ىلاعتهللنينهبتيفوامقحأ)

نأىلوأدماعلاناكقولاجورخدعبءاضقلاهيلعبحبروذعموهو

صخرو«ًانامززكرتيوًانامزيلصييذلايففمہضعبدادشو«هيلعبحي

وهويلصألارفاكلابهوهبشهنأكلذو«ديعيالأباتتحلنميف

ىمغملايفاوفلتخاكلذكو.ملعأهللاولاظملابقلعتيامالإءكرشملا

ممفالتخابيسو؟المأتقولاحورخدعبةالصلاءاضقهيلعلههيلع

ملوةالصلاتقويفهيلعيمغأنإامأو؟نونجابوأمئانلابهبشموهله

وهوهيلعتبجودقهنألةالصلادبعيهنإفتقولاجورخدعبالإقي

ءاضقلاةفصامأو.ملعأهللاولاحلااذهىلعنونجنلاكلذكو«حبحص

تناكنإوبوجولايفنيتقفتمناتفصلاتناكاذإءادألاةفصهسفنبوهف

نملثمكلذو«مریغفالخبامېلثمويسانلاومئانلافنيتفلتخمناتفصلا

هنإفرضحلايفالإرکذتيملوأهبتنيملوأابنعمانوأةيرفسةالصيبن

:مالسلاهيلعهلوقل؛جرخيموأتقولارخلاحلكىلعةيرضحابيلصي
لهنأل٠(اهتقوكلذفاهركذاذإابلصلفابيسنوأةالصنعماتنم)

.هيلعءاضقالناويدلايفهيلعدمتعملا.خخلاىمغملايفاوفلتخاكلذكو:هلوق

.هيلعقفتم(١)
.هرکذدمدقت(٢(
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اهيسنوأابنعماننإكلذكو«ءابقنالاوأركذلاتقويفالإهيلعبجو

ىلعةيرفساميلصيهنإفرفسلايفالإهبقنيلوركذتيملو«رضحلايفوهو
ىتحرفسلايفًادماعامكرتنإامأو«بوجولاتقوهنألًاضيألاحلك

تقولاجرخنإوءةيرضحاهلصيلفًائاقتقولاناكنإهنإف«هتطولخد

‹هيلعبجوامءاضقهيلعفهيلعنيداهنألةيرفسابلصيلفرفاسموهو
نأدارأفرضفسلادحيفراصتحرضحلايفًادماعامكرتنإكلذكو

نيبتمثهدنعايفرضحلايفاهالصنإكلذكو«لاحلااذهىلعابيلصي

ضعبثودحيوأابطورشضعبلالخإيةدسافهنأرفسلايفهل

كلذكوءرضحلايفةرملوأهيلعتبجواكاهديعيهنإفامامتلبق

هلنيبتمثقلاماماعمرفاسمىلصنإكلذكوءلاحلااذهىلعرفسلا

هيلعتيجواكمامإلاةالصاهيضقيهنإفتقولاورخدعبهتالصداسف

ةالصلانألءارصقهسفنةالصاهديعيهنإفتقولايفكلذهلنيبتنإامأو

هبمتتالاباملخدنإاذهواملصيملنكهلمتلمامإلاعملصيل
ىلعمامإلاةالصاهيلصيهنإفاهضقنيامهيلعثدحفمالابابلخدنإامأو

عمةعخلاةالصىلصميقمكلذكوءةضقتنملاةالصلايهو«لاحلك

ايضقيهنإفءتقولاجورخدعباهداسفهلنيبتمثنيتعكرمامإلا

عمرفاسملاةالصيفانركذامكمامإلاعمهيلعتبجواکنيتعکر
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هذهنألءًاعبرأربظلاةالصتقولايفوهوركذنإوءمامالا

اهنيبايفتايضقملابيترتيفًاضبأاوفلتخاو.لأللولالص

هبوجوب:لاقمهضعبنإفاهنييايفامأ«ةرضاحلاةالصلانيبواهنيبايفو

بيترتلاسل:مهضعبلاقوءتادؤملاىلعًاسانقنودامفسلايف

ةفلتخمةبترمامتاقوأنألجأنماهبيترتبجوامنإتادؤملانألبجاوب

عبرأقدنحلامویهتافتعهنأ)يوردقوءدحاوابتقوءالؤهو

"١(بيترتلايلعنهالصفتاولص
ادعاموبيتللعنهالصقافتاولصسمنينوأهتافنمنا)

يففاهرءادتقالايعبنف ألا1

اباملخداإامنيبفرقيمل.خلااهدبأتقولايفوهوركذنإو:هلوق
٠ليلدلحلصيو«قرفالنأرهاظلاو.هررح«هبمتتامياملخداذِإاموهبمتتال

.خلالفأفسمخيسنوأ:هلوق

اخىلصاهربغوأاحبصأرديملفسخانمنبعلمجول:عرف

ولو«ةمسنملااهناةالصلبيونيوةمدلاةءارببنقىتيبولطملادإاهسترتىلع

دنعاذكةيرفساسخوةيرضحاسخ«ارشعىلص؟ةيرفسمأةيرضحأاهيفكش

ةروصلافیلصهنأبهذملاىضتقمتلق‹بهذاىلعررحبلف«انموق

يفركذتنإةيرفسو«رضحلايفركذتنإةيرضحاسخخلوألا

۔هرکذمدقت(١)
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ةالصلانيبواهنيبايفامأو.ملعألاو(دارأ(كلصيلفكلف
اسيلمآتادۇماكتاقوأاطلهيأتاقوألاىلإقلعتيكلذنإف

:ملعأللاولوقأف؟ةعسوممأةقيضميهلفتاقوأاطناكاذإف؟تاقوأ
'(ةالصنعماتنم):مالسلاهيلعلاقهنأيورامكلذيفلصألانإ

لاقءابتقوكلذفمالسلاهيلعهلوقىنعميفاوفلتخامهنإمثءثيدحلا

ناىلإبهذنمف«اہضرفتقو:نورخآلاقو«اهتداعإتقو:مهضعب

ءتيملامهلرسيتامتقواهيضقيهيلعًانييَدابلعجاهبوجوتقوكلذ

اهرکذامدعباہکرتنإو«اهًاتقوهلعجاهتداعإتقوهنأىلإبهذنمو

ملوأاهنيعملعبملفةالصلاكرتدمعتنإمعن«هررحءةيناثلايفاذكو
نمةءاربىلعنوكملةيرفساسمخوةيرضحًاسمخيلصيهنإفةيرضحمأةيرفسأمعي

تاولصنامالإيلصيالنأرہظمثهتبتكاذك«هررح.لعألاوهتمذ
.هررحاذك«ًارقسوًارضحتوافتيالحبصلاوبرغلملاذإ

بيترتبحيكلامدنعو.خلاةربضاحلاةالصلانيبواهنييامفامأو:هلوق
سمحوأمبرأريسيلالهو«امتقوجرخنإو«ةرضاحلاعمتئاوفلاريسيب

النکلءترثكولو«اهسفنأيفتئاوفلاببترتركذممبجوو«فالخ

.ابساتوأًاركاذاهديعيالكلذلف«ةيطرشلالبيسىلع

تقوىلإرہظلاةالصيسنولف.خلااهركذامدعبامكرتنإو:هلوق
سكمينممهنموىرصعلامث«ىلوألاىلصاهنمةدحاوالإكرديالتحرصعلا

.هرکذمدقت(۱)
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اهتقو:مهضعبلاقو«كلههيفاهيلصيامرادقمهموننمهبتناامدعبوأ

يفكلذناكنإهمانمنمهيفهبتناتقووأ«هيفاهركذةالصتقوعم

جريتحانركذامىلعفةالصلاتقوريغيفناكنإو«ةالصلاتقو
ةالصلاتقويفهبنناوأاهركذنإاذهلعفءةلبقتسملاةالصلاتقو

يلصينأهيلعوهبفناتكرتشمةرضاحلاتقوةيسنملاتقاوراصةرضاحلا
نأدارأاذإتاقوألاتاكرتشملاتادؤملالعًاسابقةرضاحلامثةيسملا

ىلعةيسنملاركذنإوءعملاهيفزوجيلاحيفوأرفسلايفنهيبعمجي
يلصيمثةيسنملايلصيىتحةلفاناملعجةرضاحلاةالصلايفوهولوقلااذه

مث«املصملفابمتاوففاخاذإفءةرضاحلاتاوففاخينأالإ«ةرضاحلا

مثاتقوجرختحًادماعاہکرتنإامأو.ملعأهللاوكلذدعبةسنملايلصي

يتلايلصيىتحهلزوجيال:لاقمهضعبنإفةرضاحلاةالصلايلصينأدارأ

هنإفةرضاحلاتقوتاوففاخنإالإءةرضاحلايلصيمثًادمعتمكرت

ىتماميلصيهيلعنيديه:مهضعبلاقوءادمعتمكرتيلالصيمثاهيلصي

وهيدنعمهفالتخاببسو«نيترماہکرتبرفملهنالتمملامءاشام
بهذنفمأيخارتلاىلعوهلهقلطللرمألايفمفالتخاببس

اهىفلوخدلادعباهركذولامأو‹رصعلاةالصيفلوخدلالبقاهركذاذإاذه
.ناويدلايفاذك«رهظلايلصيمثممتيتحرصعلاةالصىلعيضمهنإف
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يلعهنأىلإبهذنمو‹ةرضاحلالبقاهءاضقبجوأروفلاىلعهنألا

يفلصنإامأو«تيملامءاشامىتمابيضقيهيلعنيداملعجيخارت
ىتحكلذملعبلوأسوجتمنديبوأسوجنمبوثبوأسوجنمعضوم

ءببسبتضقتنااهنأل«مولعمدحاطسيلوهيلعنيداهنإفثقولاجرخ
يفملعنإو.ملعألاومدقتلافالتخإلااهيلإقرطتينألمتحيو

اېکرتنمةلزنبراصورفكدقفتقولارخىتحاهلصيلوتقولا
دعبالإهبتنيلوةالصلاتقولوأيفًادمعتمماننمكلذكو«ًادماع

ءعيضمەنالدماعلاةلزنمهتلزنمو«مهضعبلوقيفكلاههنإفتقولاجورخ

تقولاجورخدعبالإرکذبملوتقولايفنايسنلاهيلعلخدنإامأو

ىتحًادمعتماہکرت.نمكلذكو‹دمعتملامئانلكسيلواذهكلمالف

يذلاناكنإوءاملكاہکرتنمةلزنمبوهوكلهدقفاهفئاظوعيمجبابمتيال

رذعهيلإثدحمثلسغلابابمتيالىتحاہكرتفلستغينممادمعتماہكرت
یتحاہکرتهنال«مہضعبلوقيفروذعمريغوہفلصفممیتف«هبمميت
الإاهمتيالىتحاهكرتوًامميتمناكنإامأو«هيلعتضرفاكاهمتيال
يفلستغملاكنوكيالورفكيالهنإفهرذعنمةحارباصأمثمميتلاب

هلكتقولانأل«هيلعضرفاباهمتيالىتحاهكرتيمهنألهجولااذه

وهوءهللامهجرانباحصأدنعبوجولاتقووههرخآىلإهلوأنم

«حاضيا-۽م.—44



اهمتيالىتحاهكرتينأهليغبنيالنكلو.ملعأهللاوءادألاتقو

هرذعهنعلوزينأنكيهنألًامميتمناكولواهفئاظوعيمجو

يەوتلابٰلصينموريبتلابصبنمكلذكءاهتقوريغيفاهيلصمفكلذ

نونجناوغلباذإلفطلاامأوءقسنبًاقسنمميتلاةلأسميفلاحلااذهنم

لامةالصللنيكردمريغممنإفاترهطاذإءاسفنلاوضئاحلاوقافاذإ

مهنامھریغکاهورصقيالو«اهتقوجورخلبقاهفئاظوعجباهوکردي

كردأنم:مهضعبلاقو.ملعأهللاوتقولاكلذيفالإاهبنيبطاخمريغ

هللالوسرلوقلءتقوللكردموهفارهطتمناكاذامئاقتقولاوةعكر

كردأدفسمشلابرغتنألبقةعكررصعلانمكردأنم):ولع
.لعأهللاو(رصعلا

OOOO
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رتولاالصقباب

امأو«هلانرکذنممدقتامىلعمهضعبلوقيفةضيرفرتولاةالصو

ءقوفاموةسحخوأةثالثوأناكادحاو«درفلاةغللايفرتولانإفابتفص

ىلعبیصموهفعبسبوأسمخبوأملستبنيبلصفيالثالثبرتونمو

ريغءًاضيأبيصموهفةدحاوبرتوأولستاپنيبلصفنموءةغللا

امدقتننأطرشةدحاوبرتوينأ«هللامهحرانؤاماعهبذخأيذلانأ

ليللاةالصيلصبلَهنأ)يورامليلدلاونيتعكركلذلقأوعفش

نبرباجنأيورو'"(ةدحاوبرتوأحبصلافاخاذإتحىنثم.ىنشم

اتغلبيمهنأريغ«يلستلابةعكرلاونيتعكرلانيبلصفيناكهللاهحرديز
يضرةشئاعنعيورامةعكرةرشعثالثنمرثكأبرتوأةعينلانأ

مثةعكرةرشعثالثليللابيلصيعهللالوسرناك):تلاقاهنعهللا

ناکهنآ)يوردقو'(نيتفیفخنيتعكرحبصلابءادنلاعماذإيصب

هللامهمرانؤاماعبحتساكلذلو'"(ثالثبوعبسبرتويمالسلاهلع

.ةعاجلاهاوو()
.يذمرقلاالإةعاجلاءاور

.يئاسنلاودمحأهاور(۳)
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نېنيبلصفيالتاعكرثالثرتولا:ضعبلاقو«عبسىلعرتولا

رتوبوغملاةالص):مالسلاهيلعلاقهنأيوراممبليلدو«ميلستب

فلتخاوراهنلارتوبرغملاتناكاملاولاقو'(ليللاةالصاورتوأفرابل

ًاضيأيوردقو«هبهبشينأءايشألانسحأناكليللارتويفسانلا

امفرتولاتقوامأ٠(نهارخأيفالإمسيالةئالثبرتويلِيهنأ)
ءمالسلاهيلعهتعيوراذكهءرجفلاعولطىلإةرخآلاءاشعلاةالصنيب

:لاقيردخلاديعسيبأنعيورامركذاذإرتويلفرتولايسننإو

بوجوبلاقنملوقدضعيركذاذإرتويلفرتولايسننم)
.ملعأهللاورتولا

.هيلعقفتم(١)
.دمحاوهأورر)۲(

۰دوادوأهور)۳(

۹۲

 



رجفلااتعكر):مالسلاهيلعلاقهنأيورالةّنسرجفلااتعكرو

للَمهنأ)يوراماهديكاتىلعليلدلاو"٠(ايفاموايندلانمريخ

نعيورامايففيفختلابحتسيو"٠(الورضحيفابكرتي
نيتعكرىلصحبصلابءادنلاعماذإولعهنأ)هلايضرةشئاع

:ىلوألا«نيتعكرلصرجفلارجفنااذإناكهنأ)يورو'"'(نيتفيفخ

رجفلايتمكريفباب

لاقهنأنسحلانعيكحو«رومجلابهذماذه:ةّنسرجفلااتعكرو:هلوق

.بوجولامدعباوصلاو«(موجوب

نذؤيالهنأىلعثيدحلااذهبةيفنلاضعبلدتسإ.خلاءادنلاممساذإ:هلوق
نإ)ةحيحصلاثيداحأللمدقتاكهفالخىلعرومجلاو«رجفلاعولطلبقحبصلل

اذهيفيذلاامأو(موتكممأنبانذؤيتحاوبرشاواولكفلىللابنذؤرلالالب
.يناثلاناذأللهبدارملافثيدحلا

.يقمسلاهاور)۱(

.دوادوبأودمحاهاور(۲)

.يذمرقلاالإةعامجلاهاور(۳)
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وهلقوباتكلاةحتافب:ةيناثلاونورفاكلااهبأابلقوباتكللاةحتاف

يضرسابعنبانعيورالتيبلايفالصبحتسملاو٠(دحأهلل

جوزندنعتابنيحعهللالوسرةالصركذنيحنعهلل

ءاجتحعجطضامث):لاقمثهتالصرکذفهتلاخيهو"السلاهملعيلا

.ملعأهللاو(حبصلاىلصفحرخمثنيتفيفحخنيتعكرلصفماقفنذل

حبصلادعبالإامهالصامهلنيبتمثنيبفحبصلالبقيتعكرىلصنو
ةالصال:أَمهللالوسرلوقلرجفلايتعكرلتاعكرلاكلتهيزحيهناف

تميقأفدجسملالخدنإو.ملعأهللاورجفلاتعكرالإرجفلاعولطدعب

لنإدجسملانمًاجراخ|يلصيهنإفرجفلاتعكريلصينألبقةالصلا

تبثورجفلايتعكريفةءارقال:لاقنمىلعدرةحتافب:هلوق

.لوقلااذهبةربعالف(ةحتافبالإةالصالهنأ)ةحبحصلاثيداحألايف

ةحتافبالإارقيال:لاقنمىلعدرهيف.خلانورفاكلاايلقو:هلوق

.اضيأمدنعتباثثيدحلااذهو<هياحصأروهمجوكلايكباتكلا

ىهنايزجيالهنأناوبدلايفدمتعملا.خلاتاعكرلاكلتهيزجيهنإف:هلوق

لدبيالثيدحلانمهبلدتساامورتفدلانعهاکحهللاهمحرفلؤلملاهلاقامو

ال:لاقلپًافالخاذهسکعيئناوبدلايفرکذيملو«لمأت«هل

.يئاسنلاهاور(١)

.هرکذمدقت(۲)
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هيلعلخدينأفاخنإو«هتالصنمءيشبمامإلاهتوفينأفي
نمىلوأمامإلاةالصنألمامإلاةالصبلغتشيلفمامإلاعمنالصولا
لوقلسمشلاتعلطاذإ(ميضقيرجفلايتعكرنأل؛مهدنعرجفلايتعكر

'(سمشلاتعلطاذإ|لصملفرجفلااتعكرهتافنم):ةعهللالوسر

رجفلايتعكرنمىلوأمامإلاةالصناككلذلو,مامإلاةالصلءاضقالو
تاوففخيملام(يلصيهنإفمامألاةالصيفنالصولاهيلعلخدنإو

اذِإ):مالسلاهيلعهلوقلدجسملانمًاجراخ(يلصيامإومامإللاةالص

عمةعاجلاةالص):لاقو'"(ةبوتكملاالإةالصالفةالصلاتميقأ

جرخيكلذلومامإلاىلعفالتخإلالجألكلذنعىجامنإو(مامإلا

دجسمايفامهالصنإو.ملعأهللاومامإلاةالصهيفنوكتالعضوملإ
دقوءحبصلادعبامهالصنإكلذكوءمهضعبلوقيفهيلعسابالف

لفاونلانمهتافاملكو:ناويدلايفلاق«سمشلاتعلطاذإ(مبضقي:هلوق

نيتللانيتمكرلاديعي:لاقهنأللاهجرحونيبأخيشلانعركذو«هديعيالف
هتافامنأمابقلايفيتأيسو<برغملاةالصدعبنيتعكرلاوحبصلاةالصلبق

.رکذاذِإرتوأرتولايسننمنأمدقتو‹رامنلابهاضقليللاب

.هرکذمدقت(۱)

۰هړکذمدقت(۲)
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ةنسبوغماةالصدعناتعكرلاكلذكو.ملعأهاواذهینعممدقت

:لاق«دوجسلارابدإوهحبسفلسللانمو»:ىاعتهلالوقنع

ناتعكرلا:لاقموجنلارابدإو:هلوقيلعوبرغملاةالصدعبناتعكرلا

دعببحتسي:لاقهللاهحرةديبعيأنعيوردقو.(رجفلاةالصدعب

ايفهترابعو«مدهمزلهدلبىلإلصوولف«هدلبىلإلصملام:هلوق
وحلايفمادامامكريفدجسمانمجرخيتحفاوطلايتمكركرتنمويابس
هريخأتلاتاشدہبلفهلزتمیتاناو<ناكثبحامكربلفمرحلانمجرخنإو

ىلإلصيملاممرحلانمجرخولومعكربلوقلااذهىلعف«فاوطلايتعكر
خمشلاةرابعو.خلاطقففاوطلادعبهنأالإمفتقوالهنألكلذو«هلهأ

يفماداماہعکریلففاوطلايتعکريأ(عوکركرتنموهللاهمحرليعامسا

دعيكلذديقو<مدهيلعوءاشثبحامعكريلفمرحلانمجرخنإو«مرحلا
«هريغوهلزتملمشفعوكرلالعيفقلطأو«ةرمعلاوجلانمبجاولافاوطلا

هررحهللاهجرمخشلاليلعتهللديوهلعفامرهاظلاو«اقلطممدلابحوأو

لسيعامساخبشلامالكىلعشامنوكينألمتحيرثألايفامو«حبحصلقنب
اذإيأ«يدهايفديقتاشدهبلفهلزنمىتأنإو:رثألايفهلوقو«هللاهجر

يفعوكرلالمشيفًاقلطمعوكرلافهبلعو«موصلاكةاشىدهأهلهأىلإلصو
لديو حبحصلقيهررح«للاهمحرخيشلامالكىضتقموهاكلزنملا

۰هجامناودماهاور(۱)

۹

 

 



هلعهارباماقمةالصكلذكو.ملعأهللاوناتفيفخناتعكربوغملا

‹تيبلابفاوطلادعبىلصتامنإوزوجيالوةدكؤمةنسمالسلا
تإو«مالسلاهيلعےهاربإماقمدنعدجسملايفناتعکريهو

نمجرخنو«مرحلايفمادامعكيلفمعكربلودجسمانمجرخ

ملعأهللاوهدلبىلإلصملامرکذثیح(ېعکريلف(ېعکربملومرحلا

.كينو

يتعكرهريخأتلةاشدهسلف:هلوقبرثألاليلعتهللاهحرلدعامسإخبشلامالكىلع

يتعكرهكرتللوقينأرهاظلاناكلهللاهحرخشلاهلاقاكناكولو«فاوطلا

چرخنف:هترابعوناويدلاصنوههللاهجرفلؤملاهركذامنكل«فاوطلا

لصونإف«هدلبىلإلصيملامركذثمحاميلصبهنإفمعكربلودجسملانم
اذِإايفضورفمفلؤملامالكلاقينأنكميو«ةاشهيلعفامكربملوهدلبىلإ
.لقنلاررحءآدمعېكرتاذإايفليعامساخبشلامالكو«ةلأسمضرفوهاكيسن

۹۷



ةوالتلايفباب

ةرشعىدحإيهولجينلانعةروثأمةّنسةوالتلادوجسو

نعنوربيكتسيالكبردنعنيذلانإ»فارعألاةقاخاهوأةدجس

:هلوقدنع‹دعرلايفاهبناثو.'«نودجسُيهلوهنوحُبسيوهتدابع

ودامشالظوًاهركواعطضرألاوتاوُمّسلايفنمدجسيهلو»

نولعفيومقوفنممهينوفاغي»4لوقدنعلحنلايفاهثلاثو

ناقذأللنورخيود»:هلوقدنعليئارس|ينبيفةعبارو"'«نوريام

ةوالتلادوجسفباب

بجاوهنأىلإةفشحويبأبهذو«روهخجلابهذموانيهذماذه:هلوق

.منيبضرفلايفهبهذمةدعاقىلعضرفيسيل

ددعلايفانباحصأقفاودقو.خلاةدجسةرشعىدحإيهو:هلوق

.يعفاشلامهفلاخو«كلاموةفينحوبأروكذم

.٢٠۲:فارعألا(١)

.١ا

.۰٠لحنلا(۳(

۹۸

 



لتاذإد:هلوقدنعمرميفةسماخو٢٩«ًاعوشخمدیزیونوکیی

:هلوقدنعجحلايفةسداسوًادّجساوَرخنحرلاتايآمهملع

يفةعباسو٠ماامهللانإ«مركمنمهلافهلانهننمو»
“اروفتمدازواترمأأتامُجْسَنَأنحرلاامواولاق»:ەلوقدنعناقرغلا

°«ميظعلاشْرَعلابروهالإهلإالهللا»:هلوقدنعلمنلايفةنماثو
مهبرمحباوحّبسوورخ»:هلوقدنع«ليزنتملأ»يفةعساتو
امدوادنظو»:هلوقدنع(ص)يفةرشاعوالمو

مح»ةرشعةيداحلاو« بانأوًاعكاررخوهبررْفعَتسافانف

«الموراہتلاولّيللابهَلنوحبسي»:هلوقدنع«ةدجسلا

:لاقفمحيفةدجسلانعهنعهللايضرسابعنبالئسهنأركذدقو

(۸A)

نأركذدقو«نومئسيالموهلوقينعينيتيآلانمةرخآلاباودجسأ
نبقلخيذلاهللاودجساو»:هلوقينعيىلوألاةبآلابدجسيهنأنسحلا

.۹١:ءارسالا(١)

.۸٥:يرم(۲)

.١۱:جحا(۳)

- ۹۹



نمسيل:لاقهنأسابعنبانعيوردقو۷«نوديءامنكنإ

دجسبناکهنآسعنبانعدهاجمنعركذكلذكوءدوجسلصفملا

اذإ)لعهللاوانغلبوءلصفملانمءيشيفدجسيالو(ص)يف

كلذريغو‹راجشألاتدجسنآرقلايفةدجسلاةيآتلر

وبأیورو(ةبآلاكلتةءارقدنعدوجسلابياحصأديل ينلارمأف

ينأكتيأر):لاقديعسيبأنعيتغلب:لاقهللهرةديبع

ةدجسلاتغلباماف«ركذلايذنآرقلاوص»ًارقأةرجشتحت

ارزواهبينععضوًارجأاهبينطعأبر:تلاقمثءةرجمشلادج

تربخأف:دبعسوبلاق«هتدجسدوادكدبعنمتلبقتاکيتماملبقتو

أرقمثةرجشلانمدوجسلابقحأتنكينإ:لاقفمالسلاهيلعينلاكلذب

اذإو.ملعأهللاو'"'لوقلااذهلاقودجسو(ص)عهللالوسر

دجساذإفءدوجسلاىلإيومينيحريكيهنإفدجسينأءىراقلادارأ

عفريمث«تارمثالث««الوعمملانبردعوناكنإانبرناحبس»:لاق

يراقلالوماوحإالبةالصلااعراعانباحصأ

.لعلسلجنإطقفعمتسمو

.۳۷:تلصف(١)
.يقميبلاوكاملاهجرخأ(۲)

 



‹ريصملاكيلإوانبنأكيلإواتدجسكلانبر:لوقيو«ريبكتلابهسأر
تنأكنإانبراتلرفغاوءاورفكنيذللةنتفانلعجتالانبر

اکينماېلبقتوآرزويعابعضوءآرجأابينطعأبر:لوقيو

عضوملاوبوثلاةرابطوةراهطلايفابطورشو.هتدجسدوادكدبنم

ناكولو«دجسيوممينأممنمعبصخروءةبوتكلملاةالصلاطورش
ةبوتكملاايفيلصياليتلاتاقوألاكلذكو.لعأهللاولستغينهم

اهریغکماموامنودجسيوءلضفأةلبقلالابقتساو«اهيفدجسيال

وأًاعجطضموأادعايلصينمابيويویدارفاهنودجسیو«نتسلانم

بکاهنإفبكاروأشاموهواهأرقنإوءةبوتكملاكيعوتلابًائاق

وهوءاقلتيموينأزوجي:مصعبلاقو«امنادجسبويشاملادعقيو

هبتېجوتانيأرفسلايفلصيولجهنأ)يوراكشاموأبكار
نمهيلعناكيتلاةثيحلايلعاهدجسياذهكلذكو'"(لفاونلاهتلحار
ناکيتلاةثيحلاىلعلفاونلايلصيناكاك«بوكرودوعقومايق

دوجسريغيفةلبقلالابقتساريغيفاوصخرىتعملااذهمهلعلو«هيلع

ةلبقلالابقتسايفاوصخرةخسنلايفعقو.خلاةلبقلاريغيفاوصخر:هلوق

.هيلعقفتم(١)



وأةدجسلاةبآارقنمىلعوهاإروكذملادوجسلاو.لعأهللاونآرقلا

ءةيالاكلتلوزندنعدجستناطيحلاوراجشألاتناكامكهلعتئرق

ءةالصلاهلحصتنبءىراقلانوكينأطرشباهابإمالسلاهيلعهتءارقو

ىلعسيلفءاسفتلاوأضئاحلاوأكرشملاوأنوتجملاوألفطلااهأرقنإو

نإو.لعهللاوعمتسملامامإءىراقلانألكلذو«دوجسمهناہعمسنم

وأبنجملااهأرقنإو«ءىراقبسيلهنألءيشهيلعسيلفاهاجهوأاببتك

اهأرقنإيلصملاكلذكو«هتبانجنملستغااذإدجسيهنإفهبلعتئرق

:مہضعبلاقو«هتالصنمغرفاذِإدجسيهنإفهملعتئرقوأ

ةخسنكلذكو«لمأتلابرهظياكةحدحصلااهنأرهاظلاو«نآرقلادوحسيف

.ةلبقلاريغلابقتسايفاوصخريأةلبقلالابقتساريغيفاوصخرو
يتأيامليلدباممتسموأامماسناكءاوسيأ.خلاهيلعتأرقوأ:هلوق

.عماسلانودعمتسملاىلعدوجسلااإ:كلاملاقو
نونجملاجرخفهدعباملبلدي«ةضيرفلاةالصيأةالصلاهلحصتنم:هلوق

ًارهجارقينأوذئنيحدجسينأو:كلامباحصأضعبدازوءيصلاو

نوكينأنيبهدنعقرفالفكلذنمائشطرتشيلفيمفاشلافلاخو«عمسبل
نكلًارفاكوأاثدحموأاسصنوكينأنيبالوةأرماوأالجرءىراقلا

۱.ناركسلاوبنجلاةءارقلدوحسال

انباحمأبهذمو«ىعفاشلاوكلامافالخ.خلاغرفاذإدحسيهنإف:هلوق

ىةنسلاكرتلاسأراہکرتولو٠هتالصيئدالاهدجسولذإحلاوه

الودعبدحسيو<ًاطاشحاةالصلالاحيفدجسيال:اولاقفلكلاوطاتحاف

۱۱.ةرورضللهنأللصفلاكلذرضي

۹



نأيتعأ«ةدحاوةلرتم(ينأليدنعكلذوءةلفانلاةالصيفاهأرقاذإ

.عمتسيامسلحيتحدوجسعمتسملاىلعسيل:ضعبلاقوءهلكلفتكلذ

يدنععمتسملانودءىراقلاىلعدوجسلااإ:نورخآلاقو

دجسوةدجسلاةيآًارقنإو.لعأهللاوءةوالتلادوجسلاةلعنألعهللاو-
هبزج:مهضعبلاقوءاهأرقةرملكدجسي:لاقمهضعبنفاهداعأمثاه

مومعىلإاوبهذمملعلوءمولانودايفارارماهداعأولودحاودوجس

٠(نيترمموييفةدحاوةالصكدحأيلصيال):مالسلاهيلعهلوق
دحاودوجسهیزجيدحاوعضوميفداعام:نورخآلاقو.لعأهللاو

.ملعأهاواطدجسكلذهعضومريغيفاهداعأنإو

طلابحاصلاق:تلق.خلاةلفانلايفاهدحسي:مهضعبلاقو:هلوق

هملعهلعهدروأيذلاثيدحلاقرطينعيقرطلانمءيشيفرأل:ةيفنحلانم

لهو)ةدجسلا(رملأ)ةعجلاموبحبصيفارقيمالسلاهيلعناكهنامالسلا
لحلااذهيف(ليزنتلأ):ارقالدجسقلعهنأبحيرصتلا(ناسنإلاىلعىتأ
نبانعريبجنبديعسنعرخآقيرطنمو«دواديبألةعيرشلاباتكيفالإ
اهيفةروسًارقفرجفلاةالصيفةعجلامويرفعينلاىلعتودغ):لاقسابع
لمح:تلق.یہتنا«هلاحيفرظنبنمهداتسإفوثيدحلا(دحسفةدحص

دوجسهيفيدلاو«ةالصلايفدجسيمهناىلعدوجسهيفسبليذلاثيدحلا
انتبياحصأهلاقالةفلاخمالوةافانمالف«ةالصلاجراخدجسهنأىلع
.هللامممحر

.هرکدمدقت(١)

-V۳



ناضمرمايقيفباب

ىلصمَعيبنلانأ)انغلبدقو«بيفبغرمةنسناضمرمايقو

رکبوأدازمث٠(تایلستبرأنهوتاعكرنامناضمرمايقنم

.ةينامثهنعهللايضررمعدازمشءىرخأةيناثهنعهللايضرقيدصلا

مدعبنملةنسكلذناكف«ةعكرنورشعوعبرأهلككلذو«ىرخأ

لص):تلاقيعيتلاجوزةشئاعنعيوراماېبفبغرمةلفانيهو

رثكفةيناثلانمیلصمث«سانهتالصبلصفدجسملايفيعهللالوسر

حبصأاماقمهيلإجرفملو«ةعبارلاوةثلاثلاةلبللانماوعمجتمث«سالا

نأتيشخيأالإكيلإجورخلانمينعنمبمومتعنصيذلاتيأردق:لاق

دقوةبحتسممايقلايفتاحيورتلاويفكلذو'(کیلعضرفي

عمجيذلاوههنعهللايضرباطخلانبرمعنأبتكلاضعبيفتيأر

ارقيامرادقمدعقيوىلعمامإلامحورنأبحتسملاوءابملع

ناضمرمايقيفباب

.تايلستعبرأىلعناويدلاىضتقم.خلابحتسملاو:هلوق

.دوادويأوملسمهاور(۱)

۰يقهببلاهاور)۲(

Y۰س



هللاوهللاالإهلإالوهلدحلاوهللاناحبس:يهو«تاماكلاهذههيف

رشعيثناضمرمايقوءيلعلاللابالإةوقالولوحالوربكأ

'"(ىنشمىنثمليللاةالص):مالسلاهيلعهلوقل«نيتعكرىلعملسيةميلست
اماذهىلعلديوءتاعكرعبرأىلعملسبتاملستتس:ضعبلاقو

يفيلصيهعهلالوسرناک):تلاقاہنعهللايضرةشئاعنعيور

.ملعأهللاو(ثالثبرتويوًاعبرأًاعبرأةعكرنيرشعناضمر

هللالوسو:لاجرةئالثهنسامكلاجرةثالثهيلصينأبحتسملاو
نالجرالإنكيملناو«|ېنعهللايضررمعو«رکبوبأو.

نعفعضنمكلذكو«ءانركذامًافاصنأامنايلصيالوًانالثأامنايلصبلف

ءنيثلثوأًاثلثهنميصبنأبحتسملافهضعبىلعالإردقيملومايقلاةالص
ةمتعلاةالصدعبمايقلاةالصلضفأو.لعأهللاوطقفًافصنهنملصيالو

ثالثبرتويهعهنأ)مدقتملاابنعهللايضرةشئاعثيدحل«رتولالبقو

مايصبكرمآو):هباحصأضعبلمالسلاهيلعهلوقلو(مايقلاةرلصدعب

.هعحار«ةددعتملاوقأهىفو«لوقناويدلايفهاكح.خلادعقبو:هلوق

۰رحعناثيدحنمةعاحلاهاور)۱(

.دمحأهاور(۲)

» حاضبإلا-٥٤مد —yo



إصنإو(ىحضلايتعكرورتونعالإنتالورهشلکيفمایآهتالت

ءرجفلاعليملامهتقوو.ملعأهللاوهيلعسأبالفرتولادعبوأةمتعلالبق

ءهتقوجرغيلامةعاجلابسانلاهيلصيو«رابتلابهضقيلفليللابهتافنمو

نأبحتسللاوءهتقورخيلامناضمريفةعامجلابىلصيرتولاكلذكو

ضعبهنأك«ةمتعللعباترتولانل«ةمتعلامهبلصنمرتولامهبيلصب

ءةمتعلامهعملصنعساتلانمهريغمهبلصملفرذعهلناكنإالإ«اهتم

ءهفلخكلتمهتالصتزاجلمامألاهفلختساولةمتعلامعميلاصنمنال

لصيملولو«مايقلامهعملصنميفمهضعبصخرو«هريغنمىلوأوبف

ولورتولانأ لعأهللاو يدنعكلذو«رتولامهبيلصينأةمتعلامهعم

ةشئاعثيدحلهلعباتوناضمريفمايقلاسنجنموهفةمتعللًاعباتناك

ةعكرنيرشعناضمريفيلصيجهللالوسرناك):تلاق«مدقتملا

ةمّتعلااولصنإاذهيلعف.لعأهللاو'”(ثالثبرتويوءًاعبرأًاعبرأ

.هررح«ناوبدلارهاظفالخ.خلاىلصنإو:هلوق

زاوجمدعحصألافالخيعقاشلادنعوخلاةمتعلادعبىلصنإو:هلوق
همدقتامأو«لبللاعيرىلإاهربخأتلضفألانأميضعبدنعحصألالب«كلذ

.ىلاسكلالعفنمف

.قباسلاصخرملاوههلعل.خلارتولاميعميلصينأسأبال:هلوق

٠هرکذمدقت(١)

س¥۹

 



الفةعاجلابةمتعلااولصيلنإإو«ةعالاباورتويلفةعاجلابمةعاملاب

ءةمتعللعباتهنأل لعأهللاو_ةعاجلابمايقلااولصولوةااورتوي
هنإفءمعملصوةمتعلاةالصمامإلاعملصيلنمكلذكو

نأزوجياكيدنعكلذو«ةمتعلامعملصيملولو«رتولامبعميلصيال
اولصيالكلذكوءابضعبالإكرديملولوةمتعلاضعبمبعميلصي

يفةعاجملابىلصيامنإرتولانألءةعاجلابمايقلااولصيمنإةعامجلابرتولا
مايقلااومّدقنإكلذكوءةعامجلابةمتعلااولصنإمايقلالجألناضمر

رتولاىلصينأزاجأنملوقىلعالإةعامجلابرتولااولصيالةمتعلاىلع
نعديزنبرباجهاورامكلذيلعليلدلاوءناضمرريغيفولوةعامجلاب

8ينلاجوزةنومیمدنعتابنیحهلربخآمېنعهللايضرسابعنا

هدعبوأليلقيهلبقوأليللافصتنانيحهللالوسماف):لاق

لثمتعنصفتمقف:لاقءيلصيماقمثهءوضونسحأفًاضوتف«ليلقي

ىلعىتميلاهديدبهلالوسرعضوفهبناجىلإتمقفتبهذمثعنصام

یتحعجطضامثرتوأمثةعكررشعينثِإلصفءابلتفيينذأبذخأويسأر
مثءحبصلالصفجرخمث«نيتفيفخنيتعكرلصفماقفءنذؤملاءاج
هبلعیلصدققناضمريفرتوأو«رباجايلعفافكلذكسابعنايللاق
اذه.ملعأهللاوةعاجبرتولاوليللاةالصناضمرريغيفمالسلا

.هرکذمدقت(۱)
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ممنإفرتولاعمةمتعلااولصنإوةعامجلابيصتننسلاةالصنأىلعلدي

‹نوبطخيالفرتولادعبمايقلااولصنإورتولادعبنوبطخي
نمغارفلادعبنوكيياإرتولانأكلذكو«رتولادعبةبطخلانوكتت

:ىلاعتهلوقلرتولادعبةبطخلانوكتكلذلوءلفندعبنوكيالوةالصلا
ىلإءاعدلايفبصنافةالصلانمتغرفينعي«بصنافتغرفاذإف»

.ىلاعتهلل

:ةلأسم

ذإرصعلاةالصدعبورجفلاةالصدعبنوبطخباوناككلذلو

نأل)ةعمجلامويربظلادعبنوبطخياوناككلذكو«امهدعبةالصال

يلصيوفرصنيتحةعمجلامويرهظدعبيلصيالناكمالسلاهيلعيئلا
لکومابقلايفهبىنييةالصلايفهبىنبياملكو.ملعأهللاو"٠(نيتعكر

نإوءةبوتكملاةالصلاطورشهطورشو«مايقلاضقنيةالصلاضقنيام

هنإف«مابقلانمءيشهيلعيقبهنأهلنيبتمثرتولالبقنيتعكرلايفذخأ

.هللاهمحرخيشلاعجار«لفتدعبنوكبالو:هلوف

.هيلعقفتم(١)
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اوقفتامهنالكلذوءامھدربال:ضعبلاقو«مايقلاىلإىوتلابامهدرب
يوردقو‹ةرمعلاىلإجحلادربكةلفانلاىلإةضيرفلاةالصلادربهنا

عادولاةجحيفةدعقلايذيفجحلاباومرحأدقوهباحصأرمأدلهنأ)
:مهضعبلاق؟ةلفانلاىلإةانلادرتلهاوفلتخاو''(ةرمعاهولعجبينأ

ىلإبوغمادربنأدارأاذإو.ملعأهللاو«درتال:نورخآلاقو«درت

ةعكراهيلإفيضيوةريخألاتايحتلاىلعدعقيماماهدريهنإفةلفانلا

لهلسو:ناويدلالوقعماذهلمأتي.خلااوقفتامهنألكلذو:هلوق
الرخآلوقو«ةضيرفلاىلإةلفانلادربالو«معن:لاقةلفانلاىلإةضيرفلادرب

.قافتإلاىكحففلاغلابدعيمهنأالإهررح.خلاضعبىلإاهضعبدرب
ءةلفانللالوةضيرفللهنعزحتلةضيرفلاىلإةلفانلادرنإو:ناويدلايف:عرف

.ةلفانللهيزحتهنأةضيرفلاىلإةلفانلادرلجريفليقو:لاقمث«ةداعإلاهبلعو

هرظناو«حبحصضرعنماهدريفدبالهنأرهاظلا«خلابرفملا:هلوق
.برغلملاةالصالإدعبىلصيال:لاهجرليعاممإخيشلالوقعم

ريتعمديقلاو«اهدربهنإفهلوقىلعفطع.خلاةعكراىلإفضيو:هلوق

زواجتيملامهدرببرغملاكلذكو6حضوأناودلاةرابعو»فطملادعب

ىةربخالاةعكرلايفمادامءدهشتلازواجولوةلفانلاىلإدرب:رخآلوقوءدهشتلا

.ىبتناءىرخأةعكراهيلإفيضيو

.دوادوبأولسمودجأهاور(١)
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عنتماولفاونلاسنجنمتجرخةريخألاتابحتلاىلعدعقاذإو«ىرخأ
كلذكو.ملعاهللاوثلثتالمهضعبدنعلفاونلاةالصنألادرنم

يهاإلفاوتلانأل«تابحتلاىلعدعقيمامةلفانلاىلإهدريرتولا

هللاو(ىنشمىنشملبللاةالص)مالسلاهيلعهلوقلىنثمىنثمناتعكر

.قيفوتلاونوعلاهللابو«ملعأ

QODONN

.هرکذمدقت(١)

- ۰



نيديعلالالصEنا

ايکراتو«ىروقلاوراصمألالهأىلعةنسنيديعلاةالصو

لجوزعهللاباتكنمابفديًكأتلاو«نيماسملادنعةسيسخهتلزتم

لوتهنلیق«لصفهبرمسارکذویکتنمحلفادق»:لوقیثيح

دبعلاةالصمكحهيفركذبابلااذه.خلانيديعلاةالصيفباب:هلوق

و‹امتىطخواهرىىكتوامعاقيإعضومو«اهتابودنموامتفوو«اهبرمینمو

كلذبيمسو«عوجرلاوهودوعلانمقتشموهو«هلككلذبقلعتي
ةفرعورومشلاوعوبسألامايأكهيفهريغةكراشملدرو«نينسلاراركتب

الهنألهيبشتلابابنمفةعجلاموباهبيمسدقناكنإومسيملو<ءاروشاعو

ءةحلصمالةحجرمتربتعاةبسانملاذإثحبدرلايفوقالطالادنعهىلإردابتي

هنألآلوافقيقوسانلاىلعرورسلاوحرفلابةدوعلللبقوبحيالف
نأرهاظلاو«امجورخءادتبايفةلفاقلاةيمستك«سانلانمهكردأنمىلعدوعب
ِتاقوالاتاوذنموهو«اهعمحيلاقينأزاوجلةنيابتمالاوقأتسنلهذه

قرفللودرفملايفامموزللواولاهلصأو«ءايلابمجانإو«نزولانمنازيملاكهواو
.بشخلاداوعأنيبوهندب

١٠:لعألاةروس(١)
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0(ابيلعصحودلاىلصملينلانأ)يورو‹دلاةالصيف

نيديعلاىلإجرتنأرعهلللوسرانرمأ):تلاق«ةيطعمأتورو

٠(نيماسملاىلصمنملزتعتنأضئاحلارمأورودخلانمقتاوعلاو

بحتسيوءابضرفىلعديكتلااذهلدلضرفبتسيلاهنأعاجإلاالولو
يوردقو«نمسانلاعجرياملرطفلاريخأتوىحضألاليجعت

''(رطفلارخوىحضألالجعنأمزحنبورمعىلإبتكدفيعيبنلانأ)

ةالصلالبقابليجعتبرومألاسفنألاةاكزنمةقدصلانمسانلالغتشيا

جرخينألبقجرتنأرطفلاةزبرهأ)مالسلاهملعينلانأيورا

:لاقوكلامفلاخويعفاشلاانقفاودقوخلاجرختنأانرمأ:تلاق:هلوق

يفلاق«فالخدرفملايفوعاتجإلابةعامجعرشتنيدصملاةالص:عرف
؛بطخممننیتمکرهدحويلصيهنإفههميلصينملجرلابصيمناو:ناودلا

.فالخدرفملايفف«|مينأعمعيمجب(مبلصيليقو«هسقنلوعديمث

اپلبقنوعكريو:ناوبدلافلاق:خلاىحضألالىحعتبحتسدو:هلوف

ءاشنإيتأيسو«اهدعبوالبقنومكربرطفلاامأواهدعبنوعكربالو

.ىلاعتللاهحرفنصلملامالكرخآيفلا

.دمحأودوأدوبأوملمهاور)۱(

.ةعاحلاهور)۲(

.دمحأويذمرقلاوهجامنياهاور(۳)
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مويوءةالصلاليقرطفلامويلكألابحتسيو''(ىلصملاىلإسانلا
يضرةشئاعنعيورالقبهلالوسربءادتقاةالصلادعبىحضألا
ىلصملاىلإودغينألبقلكأيقعهلالوسرناك):تلاقابنعهللا
٩(تاوسحءاملانموسحينكتمناف«تارمتفنكتمتابطر
ننسنمءيشيفةماقإالوناذأالهنأمالسإلالهاوقفتاو.لعهللاو

ةالصلةماقإلاوناذألاامونيديعلاالوزئانجلاالوعوطتلاالولفنلا

حصنإو«لاوزلاىلإسمشلاعفترتذمنيديعلاةالصتقووءضورفلا

هنأ)يوراممدغنمىحضلاىلإزورااورخألاوزلادعبديعلاربخ
مدنعحصيمهنألدغلانماوجرخينأراصنألانمًاسانأرمأمالسأاهيلع

سايللاولسغلاوبيطلاوكاوسلا:ابتنسنمو(لاوزلادعبالإديعلا

مكمحرةالصلانولوقيالو:ناويدلايفلاق.خلاةماقإالوناذأال:هلوق

.ةهوركمةوعدبةالصلاىلإمهاداتنمشعبهلعفباکلا

نإوالاودفلانيحلسقلابحتسملا:ناويدلايف.خلالسفلاو:هلوق

¢ةيانجلانمةأرملاولجرلالستغانإامأو«هأزجأرجفلاملطامدعيلستغا
ىلعاًبصبلفثمةبانجلالسغنماغرفنإامنإفضمحلاوأسافنلانمةأرملاوأ

,ينطقرادلاهاور)۱(

جااونابحنباهاور(۲)

y۳س



لزتلانماوجرغينأديعلااولصينأدارأاذإبحتسملاو«نسحلا

ةسمخليقوءمامالاوناتثإ:ةئالثديعلاةالصهبدقعتتاملقأوًاجراخ

مامإلارضحيملولوءءاسنلاوديبعلابةدعلامتتو«ةرشعليقوةعبسليقو

‹ةيطعمأثيدحنمءانركذالديعلاةالصمهبلصءاسنلاودييعلاالإ

ريكيمثمرحيو«ةضيرفللهجوياكاهجويهنٍإفنيديعلاةالصةفصامأو

عكريمث«سمشلاوةروسبحتسيو«ةروسوباتكلاةحتافأرقيمث

ءةروسوباتكلاةحتافًارقضءةناثلاةعكرلاىلإموقيمثدجسيو

امهأزجأالعفيلنإفدملامويلسغهبادصقيوىرخأةرمءاملااهدسج

ههجوونيبعكلاىلإهيلجروقفارملاىلإهيديلسغ«لسفلاهنكميملنإولوألا
.لستغملالضفهلومميتهنكميملنإولستغانمك«لضفلاهلنوكيو

مهتحلسأب:ناويدلايفلاق.خلالزنملانماوجرخينأ:هلوق

.ةنيزلانمممنكميامعيمجو

ةثالثلارّخأوةرشعلامدقوبيترتلاسكعناويدلايف.خلاةثالث:هلوق

املعحوميدقلايففلاخويعفاشلاانقفاو.خلاءاسنلابةدعلامتو:هلوف

.طورشلايفةمحجلاك

الريىكتلانأللاهمحرفنصملامالكرهاظ.خلاريكيمثمرحيو:هلوق

لكنيبريكيودمحيوللهنأيفةيعفاشللاقالخمتلاريبكتلابالإلصفي
.ةدتعمةيآكنيتريىكت
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ىلعدعفيودجسوعكرمثريكيمث‹ىحضلاوةروسبحتسألاو

ةالصيفاهانركذدقاميناعموةبظخلاو.بطخيمث«ملسيوتايحتلا

مهضعبنإَفنيديعلاةالصيفهانركذيذلاريبكتلاةفصامأو.ةعمجلا

یدحإ]:لوفيمېضعبو«ًاعست:لوقيمېضعبو«ًاعبسريكي:لاق

دعبريكيهنإفعبسلابلاقنف«ةرشعثالث:لوقيمهضعبو«ةرشع
ةيناثلاةعكولايفةءارقلادعبوءاعبرأىلوألاةعكرلايفمارحإلاةريبكت

ءسةيناثلايفوًاعبرأىلوألاةعكرلايفعسقلابلاقنمو«نال
ءاسمةناثلايفوًاتسىلوألاةعكرلايفربكملفةرثعىدحاإبلاقنمو

ًاعبسةيناثلايفوًاتسىلوألاةعكرلايفريكيلفةرشعثالثلابلاقنمو

‹ەتالصدىعيهنإفًادمعصقتتوألاوقألاهذهنمهبلومعملالعدازناو

ءتاريبكتثالثديزيوأصقنيتحهيلعةداعإالفدمعتيلنإو

يفريبكتلاو«رتوةرخآلاةعكرلاريبكتديعلاةالصلريبكتلاعيجو

فلتخمةيناثلاةعكرلايفريبكتلاو«عاجإلابةءارقلالبقىلوألاةعكرلا

لمعفلاوقألادحأىلعمرحأنإامأو.خلالومعملاىلعدازنإو:هلوق

.دىعيالهنإفهربغ

اإهنأىلإيعفاشلاوكلامبهذ.خلاةيناثلاةعكرلايفريىكتلاو:هلوق
7ناباوردمحأنعو«ةءارقلادعبهنأىلإةفىنحوأبهدو‹ةءارقلالبقکن
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ءديعلاةالصضقنيةبوتكملاةالصلاضقنيامعيجوءسانلانيبهيف

كلذكو«ديعلاةالصيفهبىنبيةالصلايفهبفامعيججكلذكو

ريبكتلانسحيلنموءةبوتكملاةالصلاطورشامسفنبيهابطورشعيج

ةالصليونيوةلفانلايلصياكنيتعكرلصنيديعلاةالصيفهتيفيكو
هيلإلخديهنإفديعلاةالصنمءيشبمامإلاهتافنإو.ملعأهللاوديعلا

هنإفملعبملنإوهتالصيفمامإلاريكامملعنإهبهتافامكردتسيو

هنإفًاعيمجنيتعكرهتافنإوماماهيفربكامينعأةيناثلاةعكرلابلدتسي
ءانمألالومريبكتلانممامأإلاهلعفامهلنيبتنإالإهيلإلخديال

قفاونإالإ«هتالصديعيهنإفملعريغبهيلإلخدنإو«هبقثينمو
ىورف«اهدعبوديعلاةالصلبقةالصلايفًاضيأاوفلتخاو.ملعأهللاو

ًاضيأيورو'''(اهدعبالوابلبقلصيممالسلاهيلعينلانأ):موق

امنولصيهللامهجرانباحصأواهدعبىلصمالسلاهيلعيتلانأ)
.ملعأهللاواهدعبنولصيالو«ديعلالبقاوءاش

ةرابعو«ريكيريبكتلانسحينمنأهموهفم.خلانسحيملنمو:هلوق
وعديمث«نيتعكرهدحوىلصيهنإفهعملجرلالجرلابصيلنإامأو:ناويدلا
.بطخمثاميناعمعيمجباميلصي:ليقو<هسقنل

٠هجامناودوادوباهاور(۱)
۰هحامنباويئاسنلاهاور)۲(
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‹هدعبنوماسملاامبلمعو(فوسكلاةالصلصلِيهنأ)يورو

امبنعهايضرسابعنبانعيوراماهيفلصألاوءابيفبغرمةنسيهو

ماف‹هعمسانلاويعهللالوسرانبلصفسمشلاتفسک):لاق

ماقمث«ًالیوطًاعوکرعكرمث«ةرقبلاةروسوحننمأقفًاليوطًمابق

نودوهوًاليوطًاعوكرعكرمثلوألامايقلانودوهوًاليوطًامايق

نإ:لاقفءسمشلاتلحتدقوفرصنامثدجسمث«لوألاعوكرلا

اذإفهتابحلالورشبتوملنافسخياللاتايآنمناتيآرمقلاوسمشلا

نيفوسكلاةالصيفباب

فاكلاحتفبرمقلاوسمشلافسك:لاقي«نيفوسكلاةالصيفباب:هلوق

فسخوسمشلاتفسكلبقوىنعمبافسخناوافسخوافسكناوءاهمضبافسكو

ءنيمدقتملاوةغللالهأضعينعهسكعضابعيضاقلاىكحو«ءاخلابرمقلا

مريغوةفللالهأروهمجورمقلافسخول»ىلاعتهللالوقبدودرملطابوهو

ءهضعيباهذلنوكيوهلكا(مئوضباهذبنوكيفوسكلاوفوسخلانأىلع

ءضعللايففوسكلاوعيمجلايففوسخلا:دعسنثىللامهنمةعامجلاقو

.هريغتفوسكلاواېنولباهذفوسخلا:لىقو

—پ۱۷



فوسكلاةالصنألديثيدحلااذهو٠(هللااوركذافكلذ

وحتيمالسلاهيلعهتءارقهريدقتلرساهيفةءارقلانأو«ةعكريفناتعكر

بطخهنأسابعنبانعركذاكةبطخلاابطورشنمنأوءةرقبلاةروسنم

فوسكلاةالص:حصألاوهوميضعبلاقوءةالصلادعبمالسلاهيلع

تولفسكتالسمشلا:لاقونيتعكرىلصدلعهنأ)يورامناتعكر

ةءارقلابابفاوريو'"(اولصفكلذنمًائيشاذإوهتاىحالودحأ

ءنيديعلاةالصكًالاحاهتقولعجو«رضاحتقويفةعامجيعوطتامہنال

ةءارقلاادعايف«نيبقوكلالوقوه.خلاحصألاوهو:مهضعبلاقو:هلوق

روېمجوروثييأودمحأوثىللاوكلاملوقلوألاو(نيتعكرىلصتريلا
لکيفناتمکرانااهريغوسابعناوةشّئاعثيدحممتجحو«زاجحلاءاحلع
عمحصأيناثلالوقلانأبفنصملاكحملرظناو«نادوجسوناعوكرةعكر
روكذملاثيدحلاامأو<ةشئاعوسابعناةياورةلأسملايفروكذملانوك

.باوصلابلعألاوهتمدارملانانببينيثيدحلانيذهو<لطمهنألمتجيف

يفهاوراملالدتسإلايفاذهنمرمظأو.خلا8هنأيورام:هلوق

ىدحإكاولصفرمقلافسختاوسمشلاتفسكتااذإ):يتعبهلوقنمدعاوقلا

.ھا(اهومسلصٌةالص

.هيلعقفثم(١)
.هيلعقفتم(۲)

— ¥۱۸



َنألبطخاإمالسلاهيلعيلانألابطورشنميهسيلفةبطخلاامأو

.ملعأهللاويهاربإدلوتولفسكتاننأاومعزسالا
سمشلانإ):مالسلاهيلعهلوقللاحلااذهىلعرمقلافوسخكلذكو

.ثيدحلا٠(هتابحلالورشبتومنافسخيالهللاتايآنمناتيآرمقلاو
ل:موقلاقوءفوسكللاةالصكةعاجىلصتًاضيأفوسخلاةالصو
ناكولوءةعامحبرمقلافوسخدنعلصمالسلاهيلعيئلانأانغلبي

نامعلهأرثأفو.ىدارفىلصتنكلو«هنارودةرئكلانيلإلقتلكلذ

حيحصلاو‹ىدارفيلصيسمشلاو«ةعامجبلصيبصأاذرمقلانأ

|فوسكدنعةعاجلاةالصو.تيدحلايفلاقامكهلاتابآنمناتيامهنأ

سمشلافوسككلاحلااذهيلعةلزلزلاةالصو«ةليضفوةتسوةرئاج

ناتيآامهنوكيهوكلذيفةلعلاىلعمالسلاهيلعهصتىلإىرتالأءرمقلاو

.لعهللاوءهللاتأبآنم

— ۷۱۹



لفاونلانميناثلاعونلا
ريخةالصلا):مالسلاهيلعهلوقلابفبغرملفاونلاةالصو

:مالسلاهيلعلاقو٠(رئکیلفءاشنمولقيءاشنفعوضوم

ىلصتاإلفاوتلاةالصو"٠(ريثكهلبلقفةالصلاوهللاركذللعجام)
هيلعلاقهنأيورامليلدلاو«يلسنلابامېنيبلصفيو«نيتعكرنيتعكر

ديعسيبأقيرطنميورامو"'(ىنثمىنشمليللاةالص):مالسلا

لفاونلانميناثلاعوئلا

٠لفاونلانميناثلاعونلا:هلو

الإامجوزنذإريغبلفاوتلانمةأرملاىلصتالو:ناويدلايفلاق:عرف

لبقتاتعكرلاو«برغماةالصدعبناتللاناتعكرلاوهو«ةنسلليتلاةرشعلا

ءناضمرمابقو«ةلزازلاو«فوسكلاو«ةدجسلاو<تممةالصو<رجفلاالص
كلذكو«ضراقلاوريجألاكلذكو«نيديعلاو«دديمهارباماقمةالصو

نماوءاشاماولصينأمحلصخربنممهنمو«اهييأتحتتناكيتلاركبلا

نذإريغبىلصيالفديعلاامأو«رجأتسملاوضراقملابكلذرضنإالإلفاوتلا

ةالصو٠برغملاةالصدعبنتعكرو«رحفلاةالصلبقنيتعكر:اسمخالإهديس
.ملعألاو«ةدجسلاو<تملاةالصو<نيديعلا

.هيلعقفتم(١)
,دوادوباوينطقرادلاويئاسنلاوءاور(۲)
.هرکذدمدقت(۳)
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دعبونيتعكراهدعبونيتعكرربظلالبقيلصيهيجيبنلانأ):يردحلا

ةعمجلادعبىلصيالناكو‹نيتعكرءاشعلاةالصدعبونيتعكربوغملا

ءاشامهيفلصيليللانمظحهلنکلنيتعكريلصيو«فرصتيتح

:مهضعبلاقو«ىنثمىنثمرابتلاوليللاةالصنأليلداذهيفف'(هللا

ًاعبرأوأًاثالثوأنيتعكروأةدحاوةعكرةضيرفلايلصيامكاهيلصي

ايلصيمليذلمالسلاهيلعلاقهنأيوراماذهىلعليلدلاوءاهزواجيالو
:رعلاقف«انلاحريفانيلص:هلالاق؟انخمايلصتنأامكعتمام):هعم

يفق©(ةلفاتهلاهنإفهعملصيلفمامإلاكردأفهلحريفكدحأىلصاذإ

عيبرلاىوردقو.لعهللاوةضيرفلايصبامكةلفانلايلصينألبلداذه

ليقفًاعبرأربظلالبقيلصيناكهنأ)هللامهحريراصتألابويأيأنع

:لاقفهتلاسفاميلصيفليهللالوسرتيأر:لاق؟ةالصلاهذهامهل

(حلاصلمعاہيفيلعفرينأبحأفءامىلاباويأهيفحتفتةعاسابنإ
نيتعکراهدعبوتاعكرعبرأرهظلالبقيلصبلهنأ)ًاضيأيورو

اہسفنبيهلفاونلاطورشو"(ةروسوهلدحللابلفاونلاعيجيفأرقي

ةرهاطلابايثشلاوةلبقلالابقتساوةرابطلانمةبوتكملاةالصلاطورش

.هيلعقفتم(١)

.يأادب(
«حاضيإلا-٤مد—٢¥۲



لصتنأزوجي:مهضعبلاقو«ابطورشعيمجنمكلذريغوهيفمايقلاو
نو«يوتلابًادعاقاهيلصتوءاملبلسقغينعتنكنإو«مميتلابلفاوتلا
تنكناو«ًابكارباودلاروہظىلعیلصتو4مايقلاىلعًارداقتنك

هتلحارىلعمالسلاهيلعيلصيهنآ)اذهىلعليلدلاو«كلذريغدحت

يورامو"(لزنةضيرفلايلصينأدارأاذإو«هبتهجوتاغيألفاوتلا

وھوهتالصفصتلئمًادعاقمدحةالص):مالسلاهيلعلاقهنأ

.لعأهللاولصألايفةبجاوريغًاضيألفاونلاوءيأرلااذهلمتحي

يموينيطلايفيلصينموأهبرتسيًابوثدجلنابرعوهويلصينمامو

هطبرنموأهبوتاېنمرذحيالةلعهلنموأًاعجطضميلصينمو«ءا

نمهاعارذتعنموأءسوجنمناكموأةسوجنمبايتيفودعلا
ءرجفلاةالصلبقنيتعكرلاريغلفاوتلانواصيالءالؤهنإف«هفلخ
نمريصقتلانأىلإاوبهذءالؤهلعلفءبرغملاةالصدعبنيتعكرلاو

نعهزجعنأكوءاهتاقوأجرختالئلةضيرفلاةالصيفوهامنِإءفئاظولا

اذإ):مالسلاهيلعهلوقلهنعزجعيملامهتعطقسبالفئاظولاضعب

عيمجيالإاميلصيالفلفاوتلاامأو'(تعطتساامهتماوفءيشبكترمأ

۔هرکذمدقت
.هرکذدمدقت(۲)
.هرکذمدقت(۳)

—پ٢۲



روهظىلعوأًادعاقلفاوتلاةالصلثم«اهتمليلدلاهصخامالإابفئاظو

ةضيرفلاهبىلصياملك:مهضعبلاقوءاهبعرشلادرودقو«باودلا
وهلوقلااذهوءفيسكتلاةالصوريبكتلاةالصالخامةلفانلاهبىلصي

‹ەديعيالفلفاوتلانمهتافاملكو.لعأاويدنعسايقلاهبجوييذلا
ةالصلاالإءةالصلانمهيلعامطاشتحالاملكلفاونلالعحبنأزوجيو

الكلفاوتلالعجي:مهضعبلاقوءةنسللءادأاهبيونيهنإفةنسلليتاوللا

ءرجفلاةالصلبقنيتللانيتعكرلاالإةالصلانمهلعامطابتحال

امېيقمهضعبيصخروءةضيرفلالثمامهنأل«برغملاةالصدعبنيتعكرلاو

دقويلصيمامإلادجونمكلذكو«هيلعامطايتحالاميلعجينأ

ينلانعيوراكةلفاناهلعجيوهعماببلصيهنإفكلذلبقةالصلاكلتلص

مامإلاكردأوهلحريفكدحأىلصاذإ):عمايلصيمنيذلللاقولج

هيلعامطايتحالابلعجينأمهضعبصخرو٠(ةلفاتهلاهإفهعملصيف
.كحأولعأهللاوءلفاوتلانماهريغكةالصلانم

.هرکذمدقت(١)

-V۳ -

 



زئانجلاباتك

نقلينأبحتسكلذلوأفءايحألاىلعتاومألاقوقحيهو

بتكلاضعبيفركذدقو«هللاالإهلإالنأةداهشبتوملادنعتملا

'(هللاالإهلإالنأةداهشكاتوماوتقل):لاقفولعينلانعثيدح

نسحلاهداعهنعهللايضرديزنبرباجءاثعشلاوبأضرماملهنأ)يورو

زئاتجلاباتک

سرافياهرکدرتسادازنحنميهوةزانحاهدرقمزئانجلا:هلوق

رسكلاوملارسكبةزانجلاو«نونلارسكيزنيعراضملاو«هريغو

هاكح«هسكعلاقيو‹تممهيلعشعنللرسكلابوتسللحتفلابلاقبو«حصفأ
.ملمحرش.ھاريغالحتقلابزئانجعمجلاو«علاطملابحاص

هلاالإهلإالهوركذدارملاو«توملاهرضحنميأ(مكاتوماونقل):هلوق

.همالکرخآنوکتل

پبتكضعبيفوىضرملاةدايعبحتسيو.خلايرصبلانسحلاهداع:هلوق

نبديزداعرعىنلانأل):نينيملاعجونمةدايعلابحتسيو:فالخلالهآ
یوروحبحصداشسإبيقمسلاومكاحلاودوادهاور(دمرنممقرا

.يراخبلاالإةعاجلاهاور(١)

—Y۲



تكسف«هللاالإهلإاللق:ءاثعشلابأاي:هللاقفعزاتيهدجوفيرصبلا

هللابذوعأنكلوابلهأنمنإ:رباجهللاقفًارارممالكلاهيلعداعمث

جورخةيآنعينربخأديعسابأاب:هللاقمث«رانلاىلإحاورووُدغنم

ىلعهدحيدربنمؤملاسفنجورخةيآنإ:نسحلاهللاقفءنمؤملاسهن
يىفنويلقىلعًادربدجأينإمهلا:رباجهللاقف«ةعماطسفنو«هبلق

امو«اهروذحمنمآواهءاجرققحممللا‹كمركلكباوثيفةعماط

:لاقيو(توملادنعولوهَقفأام:نسحلالاقف«مالكباهدعبضافأ

ًاقرعهنیبجقرعوهېجوقلطنانإف؛هحورجورخدنعبقتريتملانإ

سبعتلاامأوءةنسحتامالعكلذنإفهانيعتفرذوأمستوأًافيفخ

تامالعنمكلذف‹نيتفشلاديبزتونيبجاحلاضابقناو«ءوسلاظحللاو

رونليزيكلذنإفءتيماهجويفرظتلادحينأيغبنيالو.ءوبلا
‹تاماذإهنورتسياوناككلذلو«هلكهدسجيفرظنلادحيالو«هجولا

لوسرنعاوورمنالًايلوتمناكاذإهجويفتملالبقينأسأبالو

:ةدابعمملسيلةثالث:لاقةعيلانأ)ريبكلاهمجمميفيناربطلا
نبییحىلعهعفرحیحص:بعشلايفيقمببلالاقو(سرضلاولمدلاويملا
مجوالو“نيدلامالإ“مهالدلاقيتلانارباجهاورامامأو:لاق«ریثک

.ركنمثيدحف««نيملامجوالإ

—¥yro —



يغبنيالو.معآهللاوتامنيحنوعظمنبناغعلبقهنأ)رقعهلل

رتسينموءلوقعلاووذالإهحورجورخلاحيفضيرملايلينأ

الوهبنيعضمغيالو«الكهرومأو«هبنيعضمنسحينمو«هتروع

هيديةيوستامأو«هتومىلعنيعيكلذنأل«هحورحرفتلامهافقلعي

ربتعيهتومةقيقحو«هتومىلعنيعيالكلذنألفعضاذإاهبسأبالف

نمو.ربدلايفقرعسيوءبوقرعلاوبعكلانيبيذلاقرعلاسجي

ءهدسجةدوربو«هلكهندبنمةكرحلانوكًساضيأتوملاتامالع

ةفكعضوباتوملماحلاربتعتكلذلو«هيسفنعاطقناو«هنولريغتو

اذهوءةبحيهفكرحتتةفكلاتماداف«اهترسىلعهببشأاموأنازيملا

اذإوءكلذىلعمهتيالنمماهريغلوقبوأالوبامإ«الحنيبتاذإ

يردخلاديعسيباقيرطنميورامهنفديفاوعرسيلفدحأتومققحت

الإابلهأينارېظنيبلسمةفيجسبحتنأيغبنيال):لاقمَعينلانأ

نوعرسيالمبنإف(ناخدلاوأءاملاهلتقنموغودلملانمهوصختساام

يفتيأردقوءدغلانمابلثمىلإةعاسلاكلتنممهبنورظتنيومهنفدب

رهظياكمعنرهاظلاو<بوجولاىلعوهلهرظنأ«مهبنورظتنيو:هلو
.هررح«ةهاركلاىلعلمحينأ“الإ.خلاكرتيالو«هلوقنم

,يذمرتلاوهجامنياودمحأءاور(١)

.يقېيبلاهاوو(۲)
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نوتوكسملانفدينأيغبنيال:اولاقءابطألانأاوركذبتكلاضعب

امأوءالوأكلذنماوقيفيملومهتوممهنيبتيماذإاذهوثالثدعبالإ

نمرتيالو«مهباورظتنيالمريغكمهفهبيسنماوتاممئهنماوقافنإ
ءهيلوناكولوهبرظتنينألبقيناعملاهذبببيصأنمنفدينأدارأ
اذإاذهو«بجيالنموهقوقحبحينممهلكتاومألااذهيئءاوسو

.لعأهللاوءالفءانمألاريغامأو«كلذءانمألامهلاقوأمهسهورشاب

لالالاب ااا

— ۲۷



:مالسلاهيلعهلوقلهرضحنمىلعهتفدلبقبجاوتملالسغو

ضعبلاهبماقاذإةيافكلالعضرفتيمالسغو'(اتوماولسغا)

:مالسلاهيلعهلودلةدحاوةلسغكلذنمبجاولاو‹نيقابلانعطقس

لسغ)مالسلاهيلعهنأيورالتالسغثالثبحتسملاو(كاتوماولسغا)

ضيقال):اضمالسلاهيلعلاقهنأيورالو"٨(ًاثالثهىلعو

نطوتالسغثالثهولسغفمالسلامهيلعةكئالملاهتنأمالسلاهيلعمدآ

نمرتويئهونفكفروفاكوءامةثلاثلاورسوءامبةيناثلاوحارقءا

هذهمهضعبلمحو"(كدعبنمكببنةنسوكتنسهذهاولاَقفباشلا

لوقلاو‹«تارمثالثتملالسغاوبجوأفبوجولالعثيداحألا

لعتملاساىقينعأ>هدضعيساقلانأليدنعحصألاوهلوألا

يورالءاببطسمالوراسوءامبلسغيهنإفمرحلاامأو.ملعأهللاويحا
مرحلاتاماذإ):لاقعينلانُأهنعهللايضرسابعنباقيرطنم

.هيلعقفتم(١)
.ةعاحجلاهاور(۲)

.دنسمايفدمحأنبهللادبعهاور(۳)

— ۷۲۸ -



رمخالوًابيطسمالفامبيفمرحأنيذللاهييوثيفالإنفكالولسغ
.لعأهللاوةدحاوةلسغبجاولانأًاضيألديثيدحلااذهو'"(هسأر

الإمالسلاهيلعينلارمأبمالسإلالهأنمتيملكلسغبجاولاف
يبنلابەجرخأو«نيماسملاىتومةلجنمهصخمالسلاهيلعيتلانإفديهشلا

نمآًايبارعأنأ):يورو"٠(ممئامدويفمولمز):هلوملمېنم

ءادهشلاو"'(هتبجيفهوتفكفهلتقفمهسهباصأفهعبتأفمالسلاهيلعيتلاب

دقناکنو«ًاديهشًاماظلوتقملكسيلو«برحلايفنولتقينيذلام
یتحدیہشًاماظلوتقملکنأمعزنمانیفلاخمنمریثككلذيفانفلاخ
اندنع«هلتقفيشهيلعطقسنموةلخنلانمطقاسلانأاوركذ

ةكرعملايفلوتقملا):لاقفيجيتلانأيورالبرحلايفلتقنم

تیمالسغيفباب

ةنجلادهشيهنأل:ليقو<يحهنألادهشيمسلبق.خلاءادهشلاو:هلوق
‹«ةمدقحملاممألاىلعدهشيهنأل:لەقو«ةمايقلاموباهدهشيهريغوهنوملاح

نمهلدعأامدهشيهنأل:ليقو«ةنجلابهلنودهشيهتكنالموهللانأل:لىقو
ترامإلابهلدش"هنأل:ليقو«هلدهاشهمدنأل«لتقلابةماركلا
۰نسو

.ةعامحلاهاور(١ )
۰هحامنياودوادويأودمحاهاور)۲(

.هجامنباوينطقرادلاهاور(۳)

—y۹



ًابنجناكنإو'"(ةمابقلاموياكّسِمدوعيهمدنإفلسفيال
ةكئاللايديأىلعًاديهشىأر):مالسلاهيلعينلانأيوراملسهنإف

يفلاتقلاةعيهعمسهنأهوربخأفهتييلهألأسفءاملابهنولسغي-

رماعنبةلظنحهنإليقو'"(ليقفلاتقلاىلإًاردابمجرفهحالسلمحف
امءسونربلاتاماذإنمعزتييذلاو.لعأهللاوءيراصنألا

«متاخلاو«نافخلاو«نالعتلاو«قرقلاو«ةمامعلاهيلعنكتتإ

ضعبنعيورو«هللامهمحرقرشملالهانمانباحصأرثأيفروكذم

‹نيفخلاالإًابوُثينعاوعزتتالوًامديلعاولسغتال+لاقهنأةباحصلا

‹ةمايقلامويجاحأجاحملجرينإفاسمرينوسرأويبابيفينولمزو

ةئالثنعطامدعبناکهتومو«نفكوليغهنأهنعهلايضررمعنأيورو

«هولسغتال:صوصللاهلتقلجريفلاقهنأيعشلانعدجويكلذكوءمايأ

لهأنمانباحصأرثأيفو«لسيملًامولظملجولالتقاذإ:نايفسلاقو
نملمحنإوةكرعملايفلوتقملاوهلسغياليذلاديبشلانأقرم
فالخلابيسو«لسغيهنإفدعبنمتامتحةايحقمرهيفوةكرعملا

.دحأبلتقبهارلانانيفلاخلابتكيفو«رماعنبةلظنح:هلوق

۰دوادوأودمحأهاور)۱(

.نابحناوينطقرادلاهاور(۲)

y۳

 



نموءنيكرشملاديىلعةداهشلامأ«ةقلطمةدابشلاهلسغكرتيفةلعلاله

مالسلاهيلعلوسرلاهيلعصناملكلسياللاقةقلطمةدابشلاربتعا

رصقرافكلانمةداهشلايهكلذببسنأىأرنمو«لتقنممديهشهنأ

اذِإحورجلانأهللامهجر-نييسوفنلاانباحصأرثأيفو«مهيلعكلذ

مهنأنظأوءءاسفنلاكلذكو«هلمميتيالولسيالكلذهموييفتام

ثيدحيفءادهشلافانصأنمةروكذماهنألحورجمابءاسفنلااوقحلأ

هللاوىلوألاةلأسملايفامفالتخإلانماذهيفو«مالسلاهيلعيلا

سابعنبالاقعيبرلا.خلا«ءادهشلافانصأيفةروكذمامنأل:هلوق
همدنمرطقتةرطقلوأدنعهلهللارفغيديهشلا)ينلالاقمهنعللايضر

الإيتمأنمءادهشلانكيملنإ):منعلاقو١(ربقلاباذعنمراجيو

ءديهشليتقلا):ريَلاقمث9©(ليلقاذإمهففيسلابمهتملتقنم
<ديهشعبسلاهلكأنموءديهشقيرفلاو؛ديهشنوطبملاوءديهشبحاصو
ديشوهفتاممثهعجضمذخأاذإلاركذنمو«غيدللاينعي«ديهشملسلاو

نيذلاةملكوالعلايههللاةملكنوكتنأديربهشارفىلعتامنموءاسفنلاو
ثبدحيو(هلامنودلوتقملا)رخآثيدحيفركذو«يهاورفك

¢ةرخآلامكحيفءادهشءالؤهنأل«ةفلاخم"الأنكي:تلق(نوعطملا)رخآ
.ةرخآلاوايندلاكحيفديشةرفكلادبىلعلوتقملاو

.دوادوبأويقمببلاهاور)۱(
٠يئاسنلاودوادوبأويقمسلااور)۲(

۰مكاحلاونابحنباهاور)۳(

y۳



لخدينألبقثدحيمثلسعتيالسغيفسانلافالتخاو.لعأ

داعي:انباحصألاقوءنكمأاملسفلاهيلعداعي:مهضعبلاق«هنفكيف

هيلعلاقهنأيورامليلدلاوءهنافكأيفجرديمثًارارمسخخلّسُفلاهيلع

سمىلإهوديعافءيشابنمرخنإ):لاقهتنباتلسغاممالسلا

‹ةيناثلسغلاهيلعدعيلثدحأمثلسغاذإ:مريغلاقو!(تالسغ

رظنلاوءهدحوثدحلالسغي:نورخآلاقو«ةالصلاءوضوءىضوو

طوقسدعبثدحأاذِإيحلاثدحملالعفياكهبلعفينأيدنعبجوب

ضرفنلةالصلاءوضوًاضوتيوثدحلالسغينأينعأ«هنعلسغلا

يحلانيبقرفيممالسلاهيلعينلانألو«لوألالسغلابطقسدقهلسغ

.ملعأهللاوةمرحلايف

هنافكأيفلخدأاذإهنأهموهفم.خلاهنافكأيفلخدينألبق:هلوق
هنمذخۇيامتاومألانفدبابلسقيثأىسفءوضولاامأو«لسفلاهلداميال

عىمجوەلاوممىتينأاودارأنإو:ةلأسمليسقيتأسايفهترابعو«هعجار«همكح

.هيلعلصيملامتيماءوضوضقنيءابحألاءوضوضقنيام
ذإهمالكيفيتلارظنلاطقسثيدحلااذهحصام:تلق.خلاليلدلاو:هلوق

.هررح«صنلااذهدوجوعمرظنللظحال

.هيلعقفتم(١)

Y۲س



:ةلأىسم

نولسغيلاجرلانأيلعاوقفتامهنإفتملالسغينألزوجينمامأو
لجرلاولاجرلاعمتوتةأرملايفاوفلتخاو«ءاسنلاءاسنلاوءلاجرلا

لكلسغي:مېضعبلاقءنيجوزاونوكيملام«ءاسنلاعمتومي
ءلجرلاءاسنلاوءةأرملالاجرلايتعأبابثلاقوفهبحاصمهتمدحاو

ةفانعنمةثوعوهيفلسغلانألهبحاصلمهنمدحاولكمميتي:موقلاقو

نأكلذوءكلذيفهرمأليبنلاةضراعمميفالتخاببسوءساجتإلا

ءلاجرلانادبأىلإءاسنلاوءءاسنلاناديأىلإرظتلانعاوهتلاجرلا

مهنمفنصلكمميقي:لاقيبنلابلَعنمفًامومعىتوملالسغباورمأو
سيلوحابمءاستلاولاجرلانممميتلاعضومىلإرظنلانأل«هبحاصل

يتلاىلعرمألابّلَحنموءيابيفانکومدقتاكةأرملانمةروعب
حصيلسفلاذإ«بايثلاقوفنمهبحاصمهنمفنصلكلسينأبجوأ

ء”(هصيمقهيلعولسغمالسلاهيلعهنأ):يوراكءكلذك

تيلماعيلومعمىلع.فطعلامزليالئلعوفرمهنأرهاظلا.خلاءاسنلاو:هلوق
هديتمقواإتىماءىضوينأمزايهيلعو:تلقزاوجلاةروصريغيفنيفلتخ
.هررح«تىللايفةلملاءافتنالمزلياللاقينأنكميومزايدقو«هركذىلع

.املدبواولارهاظلا«اونوكيملام:هلوق

.هرکدمدقت(١)
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نمةئوعوهيفبايثلاقوفنملسغلانألحصأيدنعلوألالوقلاو

ىلإرظتلانعيبنلانمءانركذاللسفلاعفترااذإفءساجنإللاةقاخع

هنملدبوهيذلامميتلاهعضوميفعجر«سالاةفاخموءاسنلانادبأ

مرحماذلستةأرملانأمبضعبنعركذدقو«ةرورضلاورذعلادنع

كلذيفقرفلاو«هنممرحماذلجرلالسغيالوءجرفلاعضومالإاهتم

نألملدبءلاجرلاىلإءاسنلارظننمظلغأءاسنلاىلإلاجرلارظننأ

لوألالوقلاو«ءاسنلانعلاجرلابجحيلو«لاجرلانعنيجحيءاستلا

مامهنإفءاسنلاالإرضحيلوتامنإلفطلاامأوءحصأيدنع

يوراماذهىلعليلدلاوءفاكمميتلافامهزواجاذإف«نینسعبسزواجي

'”(نيتسعبسلعجاضملايفكدالوأنيباولياز):مالسلاهيلعلاقهنأ

لکىلعانومميتيلاجرلاىوسرضحبلوتتاماذإةلفطلاامأو

لاجرلابلغيفمهضعبصخروءلفطلانمدشأمدنعةلفطلانأللاح

ايحلايفضعيبىلوأمهضعبنإفناجوزلاامأوءنيتسةعبرأزواجيملام

ءلسفتاليهو«هتمألسفيالديسلانأهموهفم.خلاناجوزلاامأو:هلوق
دسلانألاقيوقرقينألمتحيو«دروامىلعاقوقوكلذكمكحلالاقيابرف
قتعتةربدملاو<ةثرولللقتنتةنقلانألءاهديسلسفتالهتمأو«هتمألسقي

.هيلعقفتم(١)

٤۷۳

 



اتدجوولضفلالهأوءاماعلانعرابخألاكلذبتءاجدقوءتامملاو

هعمتتامةأرمالسغهنأهنعهللايضرديزنبرباجنعرثايف

ركبيأنعانغلبو«ةنيمأاهمساناليقو«ابنعتاميلاهتأرماهتلسغو
قرفنمو«هلسغتنأسيمعتنبءامسأهتأرمارمأهنعهللايضرقيدصلا

لسغزوجيملوءتوملادعباہجوزلةأرملالسغزوجونيفلاخنلانم

نأهدنعةببشلاعضومو«قالطلابهمعزبتوملاهبشو«هتأرماللجرلا
ناككلذلوءقالطلابعفترتاكتوملابعفترتنيتخألانيبعخلاةمرح

هلاقاكثراوتلالبلديعطقنتالهقوقحنإفحاكتلاكلمفالخب«تواب

ناجوزلاامأو:هصتامةلوقلاهذهىلعبتكو«لمأت«لاهحرفنصلا

اهنألينثتسينألمتحيو«ةمصعلاءاقىلةيعجرتناكولوهرهاظ«هرخآىلإ

ناکاداامرظناودعبكلذبحصتساةامحلايفةمرحمتناكام

نعرتقإلسفلانسحينكنإهنأرهاظلاوهلسغيفنعزانتوةجوزنمرثكأهل
.هررح«نهنمنسحينممدقألاوىنهنيب

نآلاينرضحيمهنإق«هيفمكحلاامالكشمىثنختبلملاناكول:عوف

نمهلىرتشيلاقينألمتحيو«هيفددرتلللسفياللاقينألمتحفهيف
صفنکيمنإف«لالاتيبنمفةكوتهلنكتلنإف«هلسفتةَمأهتكوت
.بواطلابرفظتلكشملاىثنخلاماكحأعجار.كلذريغلمتحيو«نيحلسللا

ةفبثحيأىلإهللاسحرليعايسإحخيشلاهيس.خلاقرقنمو:هلوق
.هعجار«هياحصأعبو
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نإفتتامنإةقلطملالسغيالاكةتيملاهتجوزلسغياللجرلانأهدنع

اهامسو'«كجاوزأكرتامفصنكلو»:لجوزعهلوقءهيلع

ءليلدلاهيلعفامهنيبةمصعلاعاطقنإىعدانمفءتتامدقهنأعمةجوز

ةمصعلاتناككلذلو«اهثريةقلطملابابببشيتلاهتجوزنفًاضيأو

نإف«نيتخألانيبعجلانماهبضراعيلاةببشلاامأو«امهتيبةيقاب
ًاضيأوءتلحكلذلوءتيملاويحلانيبةعفترمنيتخألانيبعمجلا

.لعهللاودتعتلامةمرحلاعفريالمهضعبدنعقالطلانإ

0ROOOO

.٢:ءانلاةروس(١)
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تيلألسغةغصقباب

نإوءةعبرأفاونوكيلنإوةسحخلاجرلانمهلسغياإتيملاو
لقأبنكالهلسغنألهلنوممتيةئالثلانملقأو«ةثئالثف

ينلانأ):يوردقو«اورثكوأاولقهولسغمهنكمأنإو«ةثالثنم

ديزنبةماسأوبلاطيبأنبيلعوسابعلانبلضفلاهلسغمالسلاهيلع
نوكينأتملالسغينأدارأنلبحتسماو٠(هيلعءالابصيناك

ينعأةسخلانمنانثارتسلاكسميوهنكميبمنإمميتلابو«ءاملابةرابطىلع
بكسيةسخانمكلاثلاو«تيملاةروعرتسيوءاملاهنمجرخمًاقيقرًارتس

ءتملايتبكرفقويو«هفلخنمتيملاكسيعبارلاو«ءاملاهيلع

ريصحلانوكيو«ءاملاهنمجرخيامهريغوأريصحىلعهلسغيسماخلاو

تدرالةرتسلاجاتحيامنإو.ملعأهللاوهنكمأامكهلسغيوأةرفحىلع

ديوءةرملوأهديلسغهلسغدارأاذإو.ةروعهنألةبيكرلاىلإةرسلا

تملاناكنإفءاهبهلسغينأديرييتلاهدبفليمثىرسيلامثىنميلاتيل

هتووعلإيبتنيتحلفسأىلإهترسنمهلسغيفذخأيلفهضرميفًاقنانم

.ماحلاوهجامنباءاور(١)

y۷حاضيإلا-١م»—»



لاخدتساالوشیتفتريغنمنکمأاكاهربطيوهسفنللسياكاهلسغىف

يٿدصقيلفهطرميففندمريغتيملاناکنٍإف«هباوبأنمءيشيفهدب

اذهو«هيقبكرىلإهترستدراممث«(فظنیوهباوبأىلإهلسغ

ةرسلانمدملاضيرملايفأدبيامنإوءالوأانركذاركةفوفلمهديوهلك

الوأفرعيالوهوعضوملاكلذيفسجنلاهغلبنوكينأًطايتحإ
هديابفليتلاةقرخلاعضيلفهلىجنتسااذإف«هنمعانتمإلايلعردقي

ىلإامعفديلفتيمالتناكنإوءهلسغيذللتناكنإتملاةروعلع

ىلإتيماةرستدراملسغيتحهدينعفلاعزنيالو«ةثروا
ءتملالسغيفةنسوهوةالصللًاضوتيامكهلًاضوتيفادبيمث«هيقبكر

يهوةالصلاطورشنمطرشهنأالتيمالسغيفءوضوال:موقلاقو

نأمهيلعهنأوهويدنعحصألوألالوقلاو«تيمانعةعوضوم

هنألمهيلعبحيملءوضولاناكولو«هولسغينأمهيلعامكهلاوآضوتب

ءوضولاوءفلكمريغهنألميلعبحبيلًاضيألسغلاناكلفلكمريغ
ءوضولادعبأدبيمث.لعأهللاودحاوكحءايحألاىلعامهمكحلسفلاو

سابالفكلذنكيمنإف«ىطمخوأرضحنإهوحتوأردسبهلسغيف

.ندىلابكسمأهنألىطخلانمىلوأهنألردسلامّدقانِإ.خلاردسي:هلوق

ةرمةرجشلكطخلا:ةدسعوبألاقطخلاىلإبوسنمهلعلىطمخوأ:هلوق

— ۷۳۸



مث«اميلياموىنميلاهديمثهقنعمثرسيألامثنمألاهسأرقيشبًادبيو

لسغيو.هيليامورسيألامث«هيلياموهبناجو«ايلياموىرسبلا

ىلإىتميلاهتبكرتدراممث«ةبانجلانمهسفنللسغيامكهربظوهتطب
رذحيو«هدهجهلسغبقفريولسغلابهمعيو«كلذكىرسيلامث«هلجر

ناکنِتیمااوليالو«هدلجوهرعشنمهلسغلاحيفهببهذيام

مهضصعبصخرو«هنولكبممنإفيلوتملاريغامأو«ةلمجلالهأىلإًايلوتم

سجنهدسجضعبيفوهولسغنإو«هيلإهولكينأهلسغنسحينميف

هدسجيفناکامعيمجاوعزنيیتحهلسغجيالفكلذدعبهولسغف
ءةبانجلالسغفالخي«ةرابطلاهذهضقنيثدحلانأل‹ءسجتلانم

سخنىلإهوديعأفءيشابنمجرخنإ)هتنبايفمالسلاهيلعهلوقل
هلسغنوديعيالوسجتلاكلذنولسغي:نورخآلاقو'"'(تالسغ

حلصيالوهبعفتنيالردس«ناردس:يرهزألالاقردسلاوكوشتاذ

تدنيردسو‹لاضلاىمسبيذلااذهو«لكؤتالةصفعةرهلولسفللهقرو

بتكلاضعييفتيأرمث«باثعلاهبشبلوسفلاهقرووقبنلاهروءاملاىلع

.مماىلعءاطلاميدقتب

اهدنعراتخلاوهيناثلالوقلا.خلاكلذنولسغي:نورخآلاقو:هلو

.لمأتهيفاممدقتو«مدقت

۔هرکذمدقت(١)

س۷۳۹



امتيملاءوضوضقنيءايحألاءوضوضقنيامعيمجو«ةبانجلالسغك

ءءوضولادعبهعومدوأهطاخموأهباعلجرخنإاوفلتخاوهلعلصيم

وهوهضقنبامهضقنياإ:لاقو«هءوضوكلذضقنيلاق

ءعيجلايلعضرفكلذنألمأزجأدقفتشلاجرهأضونإو«يح

وأالامدعنمتبمألمميتلاهبزوجييحللمميتلاهبزوجيامعيمجو

يفداسفلامشربظنإلثم«هلسغهعممهنکمبالینعمهدسجيفناک
سيلوأ«هلسغهعممهنيالسجنهباوبأنملصتاوأ«تیمادسج
هبوأ«مهناوبحوأمهسقنألهنعمطىنغالامالإءالانممهعم

بحيامعيمجومريغناوبحنممهيديأيفناكاموأ«سانلانممهريغ

مهیلعبحبهبانجلالسغيفءءارشوناريجلادنعءالابلطنممهيلع
.لعأهللاوتملالسغدنع

:لأسم

رهاطلابارتلابنومميتيرذعلادنعهلاومميتينأاودارأنإو

ةداعإوهلسغبحيلهنفدلالبقدجومثءاملامدعلتسالمميتادإ:عرف

.حيرصلقنبهررح«كلذلمتحي«هيلعةالصلا
الاهوديمنإربقلاكمهيلعءاملانمناهنمذخۇي«مهيلعبجي:هلوق

.للاءاشنإيتأىساكءارشلاب
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‹تمالزوجيالفاذهنميحللزوجيالاموءيحللمميتلاهبزوجييذلا

يههطورشعيمجنإةلمجلابو«بارتلانمسجناموندعماهبش

تممالممتينأدارأنإو«امتداعإلىنعمالو«يحللمميتلاطورش

مثءهسفنلوهمميتينأدارأاذإلوقيكلقيلوبارتلايفهديعضيلف

هديعضيوتملاهجولمميتيو«افرافيفخاضفت(مضفنيوهيديعفرب

‹هسفنلمميتياكرسيألاهدخىلعىرسيلاونيميلاتيمادخىلعىنميلا

ىلع(معضيمث«هيلعسبالفهنكمأاكهلمميتواذهلعفيلنإو
هديرهاظىلعىنميلاتهملاديلعجيو«اعفريوىرخأةرمبارقلا

هديرهاظىلعامعضيفىرسيلاذخأبمثىنميلاهديبامحسيوىرسيل
هنكمأامكهلمميتواذهلعفيملنإوءىرسيلاهديباحسيوىنميلا

ءهبيغبلأهللاوهئزجيالاذهيفيحلاءىزجيالامو«كلذهأزجأ

.مكحأو

VOD
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یتوملاناغکافباب

باثيفهنيفکتو«هرضحنميلعبجاوضرفتملانيفكتو

هللايضرسابعنباقيرطنميورام«ىلوأةديدجلاةرهاطلاناتكلا

مكءايحأاهوسلءضيبلابايثلاهذهبكيلع):لاقينلانأامهنع

الوريرحيفمونفکتالو«کبایٹريخنماهنإفمكتومايفاونفكو

'"(امئاسنلناللحمويتمألاجريلعنامرحمامهنألبهذلانمءيشعم
اذإ):لاقتعهنعو«ءابقفلاىلإبحأنفكلايفضببلاناككلذلو

نمنفكلاو'(نوروازتيمهنإفهنفكنسحيلفءاخأمكدحأنفك

هنآمعزنمطلغدقو‹ثاريملاوةيصولاونيدلالبقتملالامسُر

:لاقهنأامہنعهللايضرسابعنبانعيورامليلدلاوءلالاثلثنم

:هترضحيتامتيميفمالسلاهيلعيلالوقللالاسأرنمنفكللا

ذخۇيلفلامتيمللنكيملنإو«هيلإامهفاضأف"'(هيبوثيفهونفك)
دعبوهتايحيفبجاوىقحمهملعكلذنأل«هنوربامكهنفکبهتثرو

.يئاسنلاويذمرتلاويقميبلاومكاحلاونابحناويمفاشلا(١)
.يميدلاهاور

دوادوباوءاور(۳)
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نمنإوةبصعلانماونوکیماذإةلالكلاوجاوزألاالإ«هتم

عيمجبيالإهنفكاودجيلولو«هنفكينأهرضحنمىلعفدحأهئايلوأ
كلامالامنممهتفكةميقنوذخأيمهنأممسقنأىلعاودهشنإوءمحلاومأ

نماهوذخأينأمملسيلفكلذيلعاودهشيلنإو«اهنوکرديمہنإف

ءاوذخأينأملزئاجفهللانيبومهنييامفامأوءةثرولايأرريغبكلاحلالام

ةسمخوأةئالثوأًادحاوباشلانمرتويفتملانفكنأبحتسيو

هيلعمدآاوتفكةكئالملانأ)مالسلاهيلعينلانعيورامكةعبسوأ

نمكينبةنسوكتنسهذه:هلاولاقفءباشلانمرتويفمالسلا

ينلانفك):تلاقاہنعهللايضرةشئاعقيرطنميورو"(كدعب

٠٠(ةمامعالوصمقايفسيلةيلوحسضيبباوثأةئالثيفولي

ىتوملانافكأيفباب

.مضلاوحتفلاامنيسيفزوجيونميلابدلبلوحس«ةيلوحس:هلوق

اذِإاذك«دحاوبوثيفنفكيهنأرهاظلا«لالاتيبنمنفكول:عوف
هنفکن:ةثرولاضعبلاقوصوبملولامرظناو«نيفكتلاىلعفوقوملانمنفك

رجلامہلمشينممہيفناو«بوثىلعاوقفتاوأةثالثبمهضعبلاقو«بوثب

.هرکذمدقت(١)
ةعاجلاءاور(۲)
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نفكيفعفدمالسلاهيلعينلانأ)سابعنباقيرطنمًاضيأيورو

ءفالخلالهأنمموققرفثيدحلااذهو(باوثأموثلكمأهتنبا

هيفنفكتتاملقأو«ةئالثةنسلاونابوثلجرلاهيفنفكياملقا:اولاقو

هنأ)ًاضبأيورو.حصأيدنعلوألالوقلاوءةسخةنسلاوةثئالثةأرلا

انباحصأرثأيفو۷(نامعبابنمنيراحصنيبويفنفكمالسلاهيلع

‹امهبىلصيناكنيذللاهببوثيفنفكينألجرللبحتسيو:هللامهجر

'(امهبيلصيناكيذلاهيبوثيفنفكمالسلاهيلعيبلانأ)يورو
نفكوالسغفنيسبالانکونيبوثيفهنعليضررکبوبأنفكليقو

:محلاقف«نيتقيلخامسیلیناکنیريفنفكليقوامف
يفهونفكيالو.ديدجلابقحأءابحألانإف«امهيفينونفكمثامهولسغإ

اک«دحاونمرثكأيضقيالهنأرهاظلا«هررح«ةثالثلاوأدحاولايفله

لعلاوقباسلاهمالكهيلعلدي

تنبموثلکةيطعمأتلسغال)نيفلاخلابتكيف«باوثأةسخخهلوق

مثةفحلموًارامخوءادروًارازإاغوانفبابلاىلعاسلاجناكلعللالوسر
.(رخآلابوثلايفتجردأ

.يقمبلاهارر(١)

.يراخبلاهاور(۲)
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زوحتالامكلذءابشأودولجلانماهريغوبايثلانمهبىلصيالامعي

0((مكاتوملعاولصومكاتوماولسغإ):مالسلاهيلعهلوقلهبةالصلا

اہیفاونفكومءايحأاهوسبلأضيبلابايثلاهذهبکیلع):لاقو

كلذيفتاومألاوءايحألانيبقرفيممالسلاهيلعءارأو"٠(مكاتوم

ءايحألاىلعكلذمرحاكبهذلاوريرحلاعممينيفكتمرحدقهارتالأ

رذحيكلذكو.لعأهللاو"'(انئايحأةمرحكاناتومةمرح):لاقو

ساحتلاوديدحلالثمهسينأيلصمالزوجيالامعيمجهسينأًاضيأ

نأزوجيالءايحأللةالصلاهبزوجتالامعيجكلذكو«صاصرلاو

كلذكو«ءايحألاكةرورضلاىلعالإهيلععضوينأالو«هبنفكي

ملنإوءةرورضلاىلعالإابيلعيلصياليتلانداعملايفءوتفديالًاضيأ

ءاهورتسيفتملاةروعهباودصقملفهلكهرتسيالامالإنفكلانماودجي

هيبکرلإهسأرنمتملامعينفكلاناكنإو هترسیلهیلجرنموهيب

لفيلصينأدارأاذإيحلاكلذكو«هيتبكرىلإهسأرنم

تممًانفكلجرهجوناو.لعهللاولاحلااذهيلعهيفكيامدجي

.هيلعقفتم(١)

..هرکذمدقت(۲)
۰نابحنباوهجامنباويئاسنلاودرادوباودمحاهاور)۳(
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نفكهلككلذنألسأبالو«ًاضيأهيفهونفكييمهنإفنفكدقهدجوف
يدنعلوقلااذهو«لوألاهبحاصىلإدرب:ضعبلاقو«انركذامكهل

ءارقفنافکأيفلعجي:ضعبلاقو«هريغنمهتينبفرعأهنألهبشأ
ءهيفعوجرلاهلحصيالو«هكلمنمجرخهنألاذهلعلف«نيماسمل

فورعمدابدجسمايشلعجنملثمفورعملاهجولًاثيشلعجنمك
.لعأهللاودجاسملانمهاوسايفهلعجيهنإفسردناودجسملاكلذتمدبف

لاقوءدري:ضعبلاقفالتخالااذهىلعنفدهدجونإكلذكو

هنأيلعانفكهللسرأنإامأو«نيماسملاءارقفنافكأيفلعجي:نورخآ

اكءلوألاهبحاصىلإهنودربمنافكلذدعبتافيحوهوهاتفتیم

ينلاةيدهك«هيلإهدربهنإفًاتيمهدجوفيحهنأىلعتيشهللسرأولهنأ
نأمهضعبصخرو«يشاجتلاتومهيلإتعجريشاجتللمالسلاهيلع
هنكمأنإهيفهدريهنإفتيمانفكعزتنمامأو.ملعأهللاوهيفهونفكي

هلبراللاملكنألءارقفلانافكأيفهلعجيلفهنكمملنإوكلذ

اوبهذمملعلو.هتثروىلعهدرب:مهضعبلاقو«هبقدصتياملیبسهلییس

تافنإهبىلوأمهاوناکهنفکمهیلعبحياوناکاملهتثرونالاذهلإ

اذإو.لعهللاوتامنإمهملإعجرتهتایحيفهتوسکتناکامک«كلذ

تحتنفكلانولخديمافهنفکيفهولعجبنأاودارأوتملالسغ
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نإوءاودجوامكاولعفيلفكلذمنكمملنإفءنِمألاهبناجنمتيلملا

هولعجیلفهيفنکیملنو«هبهنوحشويامهلاولعجيلفًادحاوًانفكناك

حشوياكًالوأهلامشلبقنمهنوحشويوهلهولصويونفكلاكلذريغنم

قحلتالئليملاحشواکهيتبکرىلإهيطبإنمتملاحيشوتو«

تيملكلهنولعجيوءبابحتساتيمالحيشوتلاوءةالصلايفهتروعهادي

النمو«ًادبعوأناكارحءىثنأوأناكًاركذ«ًاغلابوأناكًالفط

مهيلعقيضيالوءيشهحيشوتنمسيلتاومألانمهقوقحبحي

نو«هلكهوفلينأالإال:مهضعبلاقو«هتروعرتسالإًاضيأ

مث«هيلييذلانمهوحشويلفةثالثوأنيبوثيفهونفكينأاودارأ

دحاولكنألءدحاونفكيفةثالثوأنينااونفكيالووغلب

ءتيموهوهمأنطبنمدلولاجرخنإالإهنيفكتمهيلعبجيمهنم

نولعجينكلو«كلذدعبهوقرفيالمهإف«هوقرفينألبقهمأتتاف
نوفليامدعبدحاونفكيفمهنومضيو«ابتنسنممهنكمأامةأرمال

مدنعلضفألانألهمأمامأهولعجيلفًاركذدلولاناكنإو«هدحودلولا

نألهوقرفيملامنإو«ابفلخاهولعجيلفىثنأناكنإو«مادقنوكياإ
بحتسيو.لعأهللاوءايحألاىلعهقوقحبحتملتيمجرخاذإدلو
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تملاقوقحنمهوعبضاملكوءدوجسلاعضاومهبعبتيوتيمللبيطلا

|ولغتشيالفهلببسیضمدقفنفداذإف«نفديملامهنولمعيهوسنوأ
نوویمهنکلوءهربقنمهوشبنيالوهقوقحنماوعبضابكلذدعب

.تالالخلابهنفكهلعهونفكاذإفءاوعضامىاعتهللاىلإ

.قيفوتلاهللابولعهللاوهملجروهسأرىلعاودقعيلوءهوطيخبالو

ODDO

— ۷۸



هيلعىلصيعضومىلاتيمالمحيفباب

ابوهيلعاولعجيلف‹شعتلاىلعهوعضووءوتفكوءولسغاذإف

كلذكوالوهسأرثیبيفكلذناكنإو«هرتسي

لنإالإءهيلعلصبعضومىلإوأهربقىلإهبمهریسلاحيفسر

دوهيلابيبخاوبخيالًاقيفرمريسنكیلفهولمحاذإف«كلذ

بحتسيليقو:هللامهرانباحصأرثأيفو«ىراصنلابييداوبديالو

هللاركذلكوء(تومياليذلايحلاهللاالإهلإال):ةزانجلافلخلاقينأ

فلخنولوقيسانلاعيكلملادبعنباناك:هللادبعنبدبعملاقءنسح

تملالمحنللضفلاو.لعهللاو(هلوسروهللااندعواماذه)ةزانجلا

نمامأو«هريغنملضفأريرسلانيمىلعناكنمو«شعنللمدقتنمل
دقو«ةعوبتمةزانجلانألمدَقَتلانملضفأمنمرخأتملافهعبش

تیمالمحيفباب

.يعفاشللًافالخمدقتنأ:هلوق

.يمفاشللافالخ«ةفمثحيبألاقافولضفأمهنمرخاتلاف:هلوق
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ةعوبتمةزانجلا):لاقمالسلاهيلعينلانأبتكلاضعبيفتيأر

يبأنبنسحلانعيورو"(اممدقتينماعمسيلوةعباتبتسيلو

ابهباحصأنملجرهللاقفحوامفلخوةزانجبحص:يرصبلانسحلا

اي:نسحلالاقفء«فارصنالابلجرلامو؟اذهىلإعمستالأديعسابأ

يفكلذعرسأًافورعمهلجأنمتكرتًاركنمتعمساملكناكنااذه

ًادعاقناكنإهلاحيلعنكملفلجرىلعةزانجلاترمنإو«كنيد

هلوسروهللااندعواماذه)لقىلو«كلذكفًاثاقناكنإوًادعاقف

يفرکذايفخوسنمةزانجلايفمايقلانأكلذو(هلوسروياقدصو

يفموقيناكمالاهيلعيبلانأ)بلاطيبأنبيلعنعبتكلاضع
ءًاقرقطبريهلوةبادةزانجللعيشملابكريالو٠(سلجمثةزانجلا
ضرعفةزانجعيشهنأ)مالسلاهيلعلوسرلانعكلذيفرثألاءاجدقو

لجرهيلعضرعف4اوعجرتحهنعضرعأفهبكريلهسرفلجرهيلع

انعمةكئالملااإ:لاقف؟هنعضرعأل:لوألاهلأسفهبكرفًارامحرخآ

۳(اوفرصنإانعجرامفانعمموبكرأنأتيبحتسافةزانجللنوعيشم
بكرتأ:لاقفةزانجلافلخًابكارىأرءابقفلاضعبنأرثألايفو

.يقميبلااور(١)
.هيلعقفتم(۲)
.درادوباهاور(۳)
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عبقتةأرماىأر)عهللالوسرنعًاضيأيورو؟ةاشمهللاةكئالمو

عبقننأاني):تلاقةيطعمانعيورو(اهدربرافةزانج

لمحينمدجويمنإالإةزانجلانعبتينأءاسنللاوهركاذبلف(ةزانجلا
نموءشعنلايفلاجرلاءاروءاسنلانوكيو«نهريغتملا

اہعبیشتدعبهایندرمأيفءيئباهرضحنميدحأملكتيالنأةزانجلاينعأ

نِإامأو«لاجرلاقتاوعنععضوتتحدعقيالنأو«اہنمغرفيتح

مالكلاهركي:هللامهحرانباحصأرثأيفو«هيلعمثإالليقفمالسلادر

بوبحمنبدممنعو«ريبكتوحيبستبالإةزانجللسانلاجورخدنع

نمعجريتحةزانجلادنعسانلاجورخدنعمالكلاهركيهللا:هحر

فلخلجرنسحلاملکلیقو«ءالاشرعقيتحلاقنملاقو«ربقلا

عبرألاابفاتكأبذخألاةزانجلاماتليقو«لغشيفانأ:لاقفةزانجلا

فلخملكتيالناکهللاهحردیزنبرباجنأيورو«اهيفتمصلاو

.كحأوملعأهللاو«ةزانجلا

—۷ن



تیللاةالصيفباب

اهنيفكتوهلسغدعبنمتيملاىلعةالصلامالسألاناسنمو

اولص)رخآربيفو'''(اتومىلعاولص):مالسلاهيلعلاقهنأيور

ةلبقلالهأىتومىلعةالصلا)رخآربخيفًاضيأيورو"۷(مناوخإىلع

!ولص):لاقمالسلاهيلعهنأًاضيأيورو(ةبجاوهلوسروهللابنيرقملا

ىلعةالصلاتناكو"(رجافورابلكيلعاولصورجافورابلکفلخ

اوکلهرذعريغنماهوكرتنإو«ةبجاوثيداحألاهذهبتاومألا

‹ابلعجوتملاىلعةالصلاكرتباوكلمبالأصخرنمءاماعلانمو

ءاجدقو¢تاومألانمةنسلاهتصخامالإلوألالوقلاوهحيحصلاو

لوفلقأوهوةالصلالهأنمناكنمهنأنيملسملانمءاهقفلانعرثألا

‹هتحكانملحتالو«هتدابشلبقتالو«هفلخةالصلازوحتالهنأنتخي

ًارفاكناکًادمعهسفنلتقنمو«هيلعلصيملتامنإوهتحيبذلكؤتالو

‹رانلاهلكأتلًادمعتمقيرحلايفهسفنىقلأنمكلذكوءهيلعلصيلو

.هيلعقفثم(١)
.هرکذمدقت(۲)
.هيلعقفتم(۳)

—Vo



ءقرطلاعاطقو«نيملسملانيديفنعاطلاو«ةبوتالبموجرملاكلذكو

ةسحخهللامهمحرنييسوفنلاانباحصأرثأيفو.ملعأهللاولاحلااذهىلع

مهيلعىلصيالونوقسيالوالومييلعلسيالسانلانمسانجأ

دعقنمو‹نيملسملاقحعنامو«هللامرحيتلاسفنلالتاق:اوتاماذإ

يفو«اهجوزلةيصاعلاةأرملاو«هالولقبآدبعو«مارحشارفىلع

ءةنرمالوةحئاتىلعةكئالملالصتال:لاقةريرهيبأنعةداتقنعباتك

ةحئانلاينعياملةمرحال:لاقهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

تاممهتمدحأىلعلصتالو»:ىلاعتهلوقاذهيفلصألاوءةنرملاو

مالسلاهيلعينلاىن)نيقفانلايفتلزت'ءهربقىلعمقتالوءًادبأ

امأو'(نيقسافمواوتاموهلوسروهللاباورفكمهنالميلعلصنأ

يلصلبتساوهتايحتفرعاذإلفطلانأىلعرلعلالهأعجأهنإفلفطلا

هيفاوفلتخاو'"'(هيلعلصيصلالبتسااذا):مالسلاهيلعهلوقلهيلع

يعفاشلالوقوهوهملعلصيملبتسيملاذإ:موقلاق«هتايحفرعتلاذإ

نعكلذيورو«لبتسيملولوهيلعيصب:موقلاقو«يأرلاباحصأو

مہنإفهيلعيلصيالنمعمهيلعيلصينمطلتخانإامأو«رمعنا

.هيلعقفتم
.يقميبلاوهجامناويئاسنلاويذمرتلااور)۳(

yop ¢حاضبإلا-۸مد——



.نوكرشملاونودحوملاكلذكو«هيلعيصبنممهتالصبنودصعب

:ةلأسم

مثءجوزلامثءبألاتملايلعةالصلابسانلاىلوأنإ:رثألايفو

اماذهىلعليلدلاو«برقألاف«برقألامثءمعلامثءألامثءنإلا

انباحصأاذشو'”(هئايلوأنفإبهيلعلصب)مالسلاهيلعلاقهنأيور

«نهونذأتساءاسننكنإوءاهءايلوأاونذأتسبتحةزانجلاىلعنولصيال

لاقو«ءايلوألااهتفديامنةمرحلاايسالوءايلوألاىلإهتفدكلذكو

هلوقلاهريغوةزانجلايفمهبيلصيهباوضرنمنومدقيموقلانإ:مهضعب

تيماةالصEباب

تملاىلعةالصلابىلوألاكلامدنعو.خلاةالصلابسانلاىلوأنإ:هلوق
ةيصعلابرقأمث«ةبطخلاعمالإهعرفالةفيلخلامث«هريخءاجركلذبىصو

معلاوهو«هنباقدجلافهنبافخآلاوهو«هنيافبآلاف«هتبافنبإلا«تلاىلإ
مدقىف«ىلوأىلوملانأديدجلايفيعفاشلادنعو«ىلعألاىلوملافلفسنإوهنياف

بأدجلابدارملاو«ةقفشلاىلإرظنءثاريلافالخيالعنإودجلامثبآلا
ةدايزلنيوبأللخلاميدقترظألاوألامث«لقسنإوهنيامثنبإلامثبألا

.ماحرالااووذمثبألامثنيوبأللألانبامث<ةقفشلاوبرقللا

۰ينطقرادلاويقميبلاوهجامنياهاور(١)

—Yo



هيلعصخيملوًامومعربخلااذهو'"(موقلامؤي)مالسلاهيلع

هللايضرسابعنباقيرطنمًاضيأيوردقوءةالصنمةالصمالسلا

موقلالضفأتيماىلعةالصلابىلوأ):لاقمالسلاهيلعينلانأنع

اولوأو»لاعتهلوقبلتعملتعاناو٠(هللاركذيفمهنسأوًاعرو

نمتيملابىلوألانوكيدقهلليقضعيلأضعتماحرألا

ليقوءةالصلايفىلوأهبنوكيالوءًايمذوأادبعمجرلاقيرط

ءةعجلاةالصيفلاحلاكشيجلاريمأوأمامإلاتيماىلعةالصلابىلوألا

ةعايجيهيلعاولصينأزئاجو«لعأهللاواتركذاكءايلوألافرضحيمنإو
‹ةيافكلاىلعتملاةالصنل«مأزجأمنمدحاوهيلعىلصنِإو

ةأرملانموءهسأرركذلانملبقتسيهنإفتيماىلعيلصينأدارأنمو
ىلعةأرملاتلصنإاذهىلعو«اذهسكعبمهضعبلاقو«اهردص

مامإلافوقوكلامدنعبدني.خلاهسأرركذلانملبقتسيهنإف:هلوق

كانههفوقوبركذتياللامطسوالروشملاىلعةأرملايبكلمدنعو«طسولاب

هتمصعلفامطسودنعليهفوقونمتبثامو«وأهلغشبام
.مالسلاهيلع

۰هرکدمدقت(١)

.يقمسبلاودوادوباءاور)۲(

.٢۷:لافنالاةروس)۳(
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يفسأرلالبقتستينعألجرلالبقتسيامفالخلبقتستاهنإفتيما
«سأرلاهيفلبقتسيعضوميفردصلاوءردصلالجرلاهيفلبقتسيعضوم

امهلىلدلوقلااذهو«ةأرماوأناكالجرردصلالابحموقي:موقلاقو

ةأرملاولجرلاوابطسووعحتماقفةأرماىلعلص)لَهنأيو
.يعرشقرفكلذيفتبثنإالإءدحاو[ممكحنأل«ءاوسكلذيف

هللاو«ةأرااولجرلانمماقنبأيلابياليرصبلانسحلانأيوردقو

دقو«ًاعيجمهيلعيلصينأزوجيهنإفتاومألاةعامجاوناکناو.معآ

ناو'(تاريبکتعبرأريكودحأءادبشىلعلص)وعهنأيور

‹لافطألاونوغلابلاوءديبعلاورارحألاو«ءاسنلاولاجرلاميفناك

تاومألامامأةلبقلالياممهنملضفألامادقيمهنإف«مهريغونوملسملاو

:مهضعبلاقو‹مامإلايلياممرحىلإهيلييذلامثةالصلايفمدقتياك
ءالؤهو«ةلبقلايليامىلإنويتربمئ«مامإلايلباملضفألانوكياإ

وهاإميدقتلاامنِإاولوعوءهفلخمهييترتبمامإلامامأمېييترتاوہبش

هلوقلءاسنلانملضفأمهلكناركذلاولعهللاومامألانمبرقلا

كلذدعبمث١(هللانهرخأثيحنمنهورخأ)ءاسنلايفمالالاهيلع

,ينطقرادلاودوادوياويقميبلاهاور(٠)
.رباجوسابعنپاوةريرهيبأنعيةمسلاهاور(۲)

.هرکذمدقت(۳)

—۹٦٢٢٥۷—



ينعأءاهتمًادحاوعمجنملضفأغولبلاوةيرحلاةيروكذلاعمعمجنم

رخآعمرخألاناكو(ېنمدحاوهعمناكنمامأو«غولبلاوأةيرحلا

لافطألامدقيهنإفءديبعلاغلبلاورارحألالافطألاعمتجينألثم

ديبعلانأىرتالأءلضفأاذهيفةيرحلانألغلبلاديبعلالعرارحألا

ىلاعتهلوقللاجرلاةيترنعنوصقانمبنألةالصلايفمهمدقتزوجيال

اللافطألاكلذكو:لئاقلاقنإف"«ءيشىلعردقيالكولمًادبع»

ريغمنالةالصلايفمهمدقتزجيمامنإو:هللبقءةالصلايفمهمدقتزوجي

ضعبيفتيأردقو«مهيبقرفلااذبف«نوصقانمنألالنيفلكم
لعلفءرارحألالافطألانملضفأًاديبعاوناكولوغلبلانأبتكللا

.لعأهللاوهريغنودفلكمللوهامنإلضفلانأىلإاوبهذءالؤه

.ملعأهللاومهنيبايفناركذلايفانركذامىلعنهنيبايفءاسنلاكلذكو

:تيملاىلعةالصلاةفصيفةلأسم

بوغمالبقهسأراودريوهوعضيلفتيمالعاولصينأاودارأاذإو
عضوياكةلبقللًالبقتسم«نمألاهبنجىلعًاعجطضموأهربظىلعًابقلتسم

ةلبقلاىلإهالجروهربظيلعًابقلتسمًاضيأهيلعاولصنإوءربقلايف
قرشملاىلإهسأروًاضيأهيلعاولصنإوءةلبقلللبقتسمهنألزئاجف

.اهركذمدقت(١)

—yoy —

 



نإفءكلذاولعفيالفرسيألاهبنجىلعًاعجطضموأهربظىلعًابقلتسم
اذهيفةنسلااولاخاملك:مهضعبلاقو«مهيلعةداعإالفاولعف

وأةلبقللًاربدتسموأهجوىلعًابكمهيلعاولصنإامأوءاوداعأ

ةداعإلامهيلعوءكلذمهيزجيالفةلبقلاىلإهسأروهربظىلعًابقلتسم

‹ةالصلاهيجوتتملاةالصىلإماقنمهجويكلذدعبو.لعأهللاو

هللاناحبسوهوةزانجلاهيجوتهباحصأعيهللاهحرعيبرلاناك:ليقو

مث«مارحالاةريبكتريكيمث«هللاىلاعتوهللاالإهلإالوهلدحلاو

ةحتافارقيمث«ةيناثلاريكيمثارسباتكللاةحتافأرقيمثذيعتسي

رفغتسيوهلوسرىلعيلصيوهللادمحيو«ةثلاثلاربکیمثباتكلا

ال:لوقيضعبناكو«هلهللاحتفاموعديوتانمؤملاونيتمؤمللوهبنذل

يفو«هللاحتفامالإةنسذختيففورعمدحءاعدللنوكينأبحأ

هتيفوتكتمأنباكدبعنإكدبعانالفنإمهلا:لوقيرثألاضعب
‹هلهأنمًاريخالهأو«هرادنمًاريخًارادهللدبأمهللا«هدعبانقيقبأو

عمجاو«نيحلاصلاحاورأيفهحوردعصأو«هرارقنماريخارارقو

امو«بوغللاوبصتلاهيفبهذيوةبحصلاهبفىقبتراديفهنيبواننيب

ىلعمسيوةعبارلاربكيمث«دارأمبهسفنلوعديمثاذهنمهللاحتف

ةفيفخةميلستهفلخنمىلعلسيمث«هيلعهللالسينمىلعوهللالوسر

—V۸



ناکناو«هنمًابيرقناكنمالإالوًالامشوههجواهبحفصب
ترفغتسااذإف«رافغتسالاوءاعدلاالإةدحاوةالصلافىلوتيالتملا

نإوستوةعبارلاربكَتمثكسفنلتوعدتانمؤملاونينمؤمللوكبنذل
:لوقتوهيلعمحرتفمهالوتتنيذلانيملسملالافطأنمًالفطتملاناك

ءهدعبانلضتالوهرجأانمرحتالوارجأوًاطرفوًافلسانلهلعجاملل

رفغتسافءالوتتالنلالفطتياناكنإو«ملستمثةعبارلاربكتمث

لوقي:لاقضعبو«ملستوربكتمےءتانمؤملاونينمؤمللوكبنذل
يبحييذلايبرةيالولالهأنملفطلاىلعىلصاذإةثلاثلاةريبكتتلادعب

رفغامہللا«ریدقءيشلکيلعوهوريخلاهديبتومياليحوهوتبمبو

:تيماىلعةالصلاةفصيفةلأسم

«ءالدلاوءاشرإلاملءيهيفةدراولامدقتييذلانيتحتفبطرفلاءاطرف:هلوق

عباتىنعبعبتلملعافىنعبلعفوهو«مليقتسيوددو

لفطلللبقهنمو(ضوحلاىلعمكطرف)ثيدحلايفو«اضيأطرفلجرلاقي
رصتخم)ھ١هيلعدرنتحانمدقتيًارجأيأاطرفانلهلعجامهلاتىللا

:(حاحص

رىسكيامرحهمرحيءياهمرحو:(حاحصلارصتخ)يفانمرحتالو:هلوق
اذإاضيأهمرحأوانامرحوهمعرحوهمرحوًاقرسهقرسلثشماېفءارلا

٠مارحلارهشلايفلخدلجولامرحأو«هابإهعتم

—y۹



انثاتإواتركذو«انريبكوانريغصوءانيئاغواندهاشو«انتاومأوانئايحأل

لقثو«اجوهبءىضأو«ًارخذوًافلسهيوبألهلعجامهلا‹نيحلاصلا

لسوةعبارلاربكتمث«هدعبانلضتالو«هرجأانمرحتالو[نيزاومهب

ىلعلوقينعهللايضرباطخلانبرمعناك:لاقسابعنبانعو

هذخاؤتنإو«ريقفلرفعتهلرفغتنإكدبعناكدبعاذه:تملا

اونا:ليقو«نيمحارلامحرأتنأكيلإرقتفمحبصأ«ريبكبهذخاؤت

عمجهنعهللايضرباطخلانبرمعيلوامفًاسمحخوًاعبرأوًاتسنوربكي

نمفلتخافلتخانإو«نمعمتجاعمتجانإلاقوهباحصأ

هللادبعنبدبعملاقو«تاریبکتعبرألعمرعمتجاف

يهاذافةَهلالوسراهالصةالصرخآكاولصينأٰلعمهيأرعمتجإ)

هدلوىلعربكدهليورولعرمعمهلمحفتاريبكتعبرأ

هَينللعركبوبأربكوء'"(اعبرأربكءاعبرأيهاربإ
دقوءاعبرأرمعيلعبيهصربكوًاعبرأركبيبأىلعرمعربكو«ًاعبرأ

هللاوءتقولاقاضاذإتاريبيكتثالثزاجأديزنبرباجنأيور

سابعنانعهريغوينطقرادللكاردتسإلايف.خلاتاريبكتثالث:هلوق

.ريغالثالثتاريبكتلانأنيريسناوديزنبرباجوسنأو

.راكذتسالايفربلادبعنباءاور(۲)و(١)

۰



تناكولوةزانجلاةالصيفةءارقالهنألدياذبف:لئاقلاقنإف.ملعأ
نعرثألاءاجاذكه:هللبقفَيهلالوسراهركذلةبجاوهيفةءارقلا
اماذهدضعيوءانفصواكًارسباتكلاةحتافباهيفارقينأنيماسملا
لكعف"(باتكلاةحتافبالإةالصال)مالسلاهيلعلاقهنأيور
ال:لاقلةدوهعملاةالصلادارأولو«ةركتلاظفلبهبءاجكلذلو«ةالص
لنمامأو.ملعأهللاوماللاوفلألابباتكللاةحتافريغبةالصلازوجت
هنإفتاريبكتعبرأربكينأهيزجيهنإفباتكلاةحتافةءارقنسحب

.قيفوتلاونوعلاهبوملعأهللاوكلذهبزجي

:تيماةالصطورشيفةلأسم

ةبوتكملاةالصلاطورشامسفنبيهتيملاةالصطورشنأملعإ

ىلعىلصسابعنبانأ)يراخبلايورامانل.خلااهيفارقينأ:هلوق
لوقو(ةّئساهنأاوملعتلهتلعف)لاقو.خلا(باتكلاةحتافباهبفًارقفةزانج

ةحتافلاةءارقيفةصفاشلاانقفاودقو«عورفلامكحيفةنسلانميباحصلا

.ىلوألادعب

زوجتال)لعهلوقهانعميفو.خلا(باتكلاةحتافبالإةالصال):هلوق
.حبحصهدانسإلاقوينطقرادلاهاور(باتكلاةحتافبابفلجرلاارقيمةالص

٠هرکذمدقت(۱)
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ةبوتكملاةالصلاهنمحصتلنمتيماىلعيلصينأزوجيالكلذلوأف

ءاسنلاكلذكو«ءاسفنلاو«ضئاحلاو‹كرشملاو«نونجماو«لفطلاك

مزجتالكلذكو«لاجرلانكيلنإالإتملاىلعنهتالصزوجتال

ناكميفوأ«مميتبالوءلسغريغبوأ«ةسوجنملابايثلابهيلعةالصلا
ىلعالإلاحلااذهىلعةبوتكملاةالصلامهيزحتالك«سوجنم

ريرحلالثم«مبتضيرفهباولصيالابهيلعاولصنإكلذكو«ةرورضلا

هللاوامهابشأوبايثلانماهبةالصلازوجتاليتلايناعملانمكلذهبشأامو

اهولصيلفاتركذاعتيماةالصهباورضحالك:مهضعبلاقو.لعأ

مساطوانتباغنإوءةزانجلاةالصاواتالةالصلانأاونظءالؤبف

لوألالوقلاوهحيحصلاو«دوجسالوعوكرايفسيلذإءاعدلا

ةءارعهيلعاولصنإو«ملعأهلوةلبقلالابقتساابطورشنمنأميقافتال
هللاوءاعمةصعموةعاطعمتحتالفءةيصعميرعتلانألمهتالصمهيزجتالف

مميقي:موقلاق«اهتاوففيخاذإاهمميتلازاوجيفاوفلتخاو.ملعأ

مهفالتخاببسو«مميقبهيلعيلصيال:موقلاقوءاهتاوففاخاذإيلصبو

ينعأءمميتلازاجأاهباهببشنف«ةضورفملاةالصلاىلعكلذيفاهسايق

لاهېبشيلنمو«تقولايفامئادأبةزانجلايلعةالصلاتاوفهبشنم

‹هتتافنمىلعءيشالو«ةيافكلاضورفنمًاضيأابنألمميتلازوجي

—- ۷۹۲ -



‹ىلصومميتهءوضوضقتنانإ:موقلاقو«هريغتیماىلعىلصهنال

نميفاوفلتخاكلذكو«الفيصبومميتيوةرابطالباہىلإءيجينآاماو
امدعبمامالاهبهتافامكردتسيلهتملاةالصنمءيشبمامالاهقبس

مومعلةبوتكمايفكردتسياككردتسي:مهضعبلاق؟المأمامإلالسي

اذإ:موقلاقو''(هتافاملدييلوكردأاملصيلف):مالسلاهيلعهلوق

ءةبوتكملاةالصلاىنعمريغىلإاهباوبهذءالؤرف«هعمملسمامإلالس

تملاىلعاولصنإامأو.ملعأهللاوةيافكلاضورفنمًاضيأاهنألو
مهتالصنوديعينايرعوهوأهولس#ينألبقوأهلاومميقينألبق
بوثهيلعوتيماىلعاولصنإكلذكو«كلذيفةنسلااوفلاخممنأل

مزجتالمنافناكموأ«سوجنمبوثىلععضووأ«سوجنم

لبقةرابطلابيحلارمأاك‹ةالصلالبقهريبطتباورمأمهنألءمهتالص
منافمتالصاومتبنألبقثدحأفهيلعاومرحأنإكلذكو«ةالصلا

هلزوجينممناكنإهلنومميتيوأهلنوأضوتيامدعبمهتالصاوفنأتسب

لوخدلادرجي.خلالماتهيف.خلاةيافكلاضورفنماضيأاهنألو:هلوق

ىلعيناثلالوقلاىنبمنأهجولالعلو«مامإلاةيجاوريصتةيافكلاضرفيف
.هررح«مدقتاکءاعداهنا

.هرکذمدقت(١)
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ةربقميفالوةتيمهنألدجسميفتيملايلعاولصيالكلذكو«مميتلا

الإمهتالصنوديعيالفهيلعاولصنإو«هيفلصيالعضوملكيفالو
.ملعأهللاوةالصلااوداعأهيلعاولصنإسجنعضوميف

اضىبنبلىہسىلعىلصتتميثلانأ)يورابهيفهيلعةالصلازاوج

.٠٠(دحسملايف

يفرهاظلاو«هتراهطمدعبلوقلاىلعرمظيامنِإاذه.خلاةنىم:هلوق

لمشىلدجسملاسجنيهتمءيشجورخكلذاوهركامنإلاقينأليلعتلا
.نيلوقلامالك

7997
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يفلصألاو«هنفدوهيلعةالصلاوهنيفكتوهلسغتملاناسنمو

ىلاعتهلوقو'«ًاتاومأوءاحأًاتافكضرألالعجنملأ»ىلاعتهلوقهنفد

°«هيأةأوسيراويفيكهيريلضرألايفثحبيًابارغهللاثعبف»
ڭلذلاودجوامبيفمهاتومروبقرفحمهيلعبجاوفادهيلعف

اودارأاذإوءاوكلهدقفعنامالورذعريغنمكلذاوکرتنإو«البس

«هرادقمنورفحيفتيمالوطسايقنوذخأيمهنافتملاربقاورفحبنأ

ءمېتىلنوجاتحيالامنوديزيالوًائيشتيمالوطنمنوصقنيالو

وقحلاىلإوأ«هدفيامكلذهعنيناكنإةبكرلاىلإققمعلايفهرادقمو

قوفربقلارفحينأىبنعهنأ)يورامليلدلاو«بكاىلإوأ

رادقمهرفحيفاوزواجنافانرکذامرادقموهو(عرفأهبران

وقحلااوزواجنإكلذكوءوقحلاىلإلصويتحهوكرتيالفةبكرلا

ىلوأدحللاو«هودحليلفربقلااورفحاذإوءبكنملاىلإهنورفحيماف

.۳۵:تالسرلاةروس(١)

۳۱:ةدناملاةروس(۲)

.ينطقرادلاهاور)۳(
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بارتاودريو.لعأهللاوربقلاطسويفقشحيرضلاو«حيرضلانم

كلذلاودجوامهمادقهولعجبالو«ربقلافلخمهرفحتقويفربقل

ءعخلاهيلععقياملأوهو«قوفلإةثالثدرامةربقملاو«البيس
الف‹نيصوصخمموقلكلذنمفرعامالإةحابالإابضرأيفةدعاقلاو

هبفنقديهنإفةربقملايفًاروفحًاربقدجونمكلذكو«مهنذإبالإاورفحي

اوتفدفمهتيلموقهرفحناكنإوءرخآلاتيملاهنمعزتهنأملعيلنإ
تيمتامناو.ملعأهللاوهانعينعأهرفحنمةرجأنوطعيمِنإفهيف

ًادحأهيفنورضيالًاعضومنودصقيممنإفةربقممغنكتموموقل
‹ميقرطومهعورزوسانلاةرامعىلعهوتفديالومهتمهيفنوتفدبف

يفهوتفديلف«هيفتاميذلاهعضومنمهولمحينأمطنكيملنو
يفهونفدينأاودجونإًامومعهنفدبنورومأممهنالءكلذهعضوم

الفكلذمېنملنو«هريغيفهوتفديالفحابمعضوميفوأمهکلم

هؤارشمېيلعفءارشلابالإًاربقاودحيمنِإو«ابعسوالإًاسفنهلافلكي

نورومأمًاضيأممنإفنفكلابضقتنينكلتلق.خلاهوارشمهيلعف:هلوق
نمذخأامِإبوجولانإف«هبرومأموهفهبالإرمألالثتمالامو«هنيفكتب
وهركذاملاقينأالإممللالسفلاونيفكتلايفةدوجوميفةمدقلماهذه
ىلعقابهادعامو«لالاسأرنمهنإفهيفصنلادرونفكلانأالإ«لصألا
.لعألاوهررحءلصألا
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رمألالثتمبالامو«هنفدبنورومأممهنالتملالامنودماونم

اورفحينأمهنيلعضوميفمطتامنإكلذكو«هبرومأموهفهبالإ

هيلعاولعجيلفًابارتاودجيلنإوكلذك«بارتلاهيلعاودريلفهيفهل

ريغىلإهلحمهنيلنإاذهو«هبهورتسينأمهنكمأاموأةراجحملا

قحەنورخۇيمنافرحبلايفمطتامنإكلذكو«عضوملاكلذ
يفهولعجيلفهداسفاوفاخنإو«هداسفاوفأخيلنإرحبلانماوجرخي

ضرألاةلرتمءاملانوكيو«ءولزتيمثءاملايفهلزغيامهيلاوطبريوهتفك
نيطلاوأءاملاهيفاودجوفًاربقاورفحنإو.ملعأهللاوةرورضلادنع

اموأةيحهيفاودجونِإكلذكو«ةثالثىلإرخآاربقنوفنأتسيمف

مهنكميملنإو«نوقنأتسيمهنإفةيذؤملاباودلانمكلذهبشأ
امًاضيأتنألمعتوهبانرمأاملعقتانعدهلنولوقيمنإففانثتسإلا

.ملعأهللاوكلذكهونفديفهبترمأ

:لاسم

ةيحاتلبقنمهباوتأنإمهنإفهوتفديلهربقىلإتملباوتأاذإو

هباوروديلفربقلافلخنمهباوتأنِإو«هربقمامأهوعضبلفقرشملا

ةيحاتنمهباوقأنإو«ربقلاةلبقيفهوعضيمثهيلجرعضوملبقنم

مادقهوعضيفهیلجرعضومنممثربقلافلخهباوروديلفبوغما



اذهنولعفيانإو«وهاكهوعضيلفةلبقلاةيحاننمهباوتأنإو«ربقل
هلکاذهمهنکمیملنو.لعهللاوهالجرقبستفهوسکنیالثلهلک
ريغاوديلنإهربقیوسرخآربقميرحيفاودجوامكهوعضلف

نأمهنكميالامهيفثدحيالئلربقلاميرحيفهوعضيامناو«كلذ

نو.ملعأهللاوعضوملاكلذيفهوتفديلف«كلذهعضومنمهبهولقني

نيلجرهلازتإعاطتسانمربقلايفنولزتيمهئإفربقلايفهلازتإاودارأ

نوازتيو«ربقلاقوفناكنممهنوطعيمثءتملاءايلوأنمةثالثوأ

نمربقلابابو«ًابابتيبلكلنأركذو«هسأرمثهبنجمثهملجرًالوأ

ىلعهباودقعامًاولحهربقيفهوعضواذإو.لعهللاو«نيلجرلاةيحان

مئاعدلاحرشيفركذدقو«هعضوميفطبخلااوكرتوهيلجروهسأر

هديفعضواذإتيملابرأيناكهلاهحرىسومنأانغلب:عماجايفو
ءضرالاىلإرظنتىتحاهدحوىنميلاهنيعنعبوثلافشكينأ

:نابابهلحتفيهنألىنميلاهنيعرابظإوءفافللاحتفيفةلعلا:خيشلالاق
.ملعأهللاونيبابلاكنيذهنيعبىريتح«راتلاىلإبابوةتجلاىلإباب

ابمراحماووذفىشنألاكلذنمدشأوربقلايفهلارتإبىلوأءايلوألاو

نکیملنواهزجعللفدحاوالإمهنمنکیملنواازنإبىلوأ
ربقلاىلعةرتسلااوكسميلو«ىلوأوهوموقلانمنيمألاليلف‹كلذ

۷۸



تملاعضينملوقيو«بازتابهورتسيتحىنوأتملاناکًارکذ

ةلمىلعوهللبوهلاسبلقيلفًايلوتمناكنإو«هللابوهللامسب:هربقيف

يفنولوقيو«ًاقيفرًادرربقلاقوفناكنمبارتلادريمث«هللالوسر

'«ىرخأةراتكجرخناهنمومكديعناهيفومكانقلخاهتم»كلذمهتقو
 ربقلايفهلنوشرفيالوربقلايفناكنمعلطيلفبارتلابهورتساذإف
هباودارأامامأو«بارتلانمهعنميامهلنولعحيالو«هنودسويالو

بارتلابهربقًالتمااذإفءديرجلاوكوشلالثمسبالفعابسلانمهزرح
ربقلاًالتمانإف«هيلجرلبقنمو«هسأرلبقنمةمالعهلاولعجيلف

لتميملوربقلابارتصقتنانإو«هلكهيلعهنودريمهنإفيقوبارتلاب

‹هبحاصلءوسلاتامالعنمربقللبارتلاناصقنو«بارتلاهلنوديزب
‹ةنسحةمالعربقلايفبارتلاةدابزنأاكءضرألاقراسهنإلاقيو

هتسمامرذحيو«ةراجحلاهيلعاولعجيلفبارتلاهيلعاودراذإف
.ملعأهللاوراثلا

:ةلأسم

نإالإ4مریغنوداورضحنإتملاءايلوأهلكاذهمرليانإو

هنفدوهلسغىلعءايلوالاعزانتاذإامرظنأ.خلاهلكاذهمزلباغإو:هلوق

N
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هلاونذُأنإالإمهنعفرصتيالو«مهتباجإهيلعفمهتنوعملًادحأاوعد

ءلاحلااذهىلعديبعلاتاداسكلذكوءهوعدنيحكلذهيلعبجوهنأل

وأرفسيفكلذناكنإهعمبحطصانميلعفتيلءايلوأنكيملنإف
اإوهيفتامنإلزتلالهأىلعوأ«تامثيحسانلانمهرضحنم

قرتفتملوخيلسنيملوهماظعلًايطغمهدلجمادامقوقحلاهذه
هيلعةالصلاوهلسغنمءيشمهيلعسيلفهؤاضعاتقرتفانإ«هءازجأ

اودجونإو«اوتمضيفءيشهدسفيالئلهنوراوينكلو«هنفكو

افإهنألهقوقحعيمجمهمزلتلاقمهضعبنإف«هسأراودجيملوهتثج

نمءيشمهيلعسيل:مهضعبلاقوءدسجلاةرثكىلإكلذيفرظني
تملاقوقحهلنولعجيممنإفسأرلاالخامفالاويراوتلاالإهقوقح

مهمزليالامعيمجنإ.لعأهللاوكلذريغهيفليقو«املك

نأالوهريبقتمهيلعسيلو«هوراويوهوفلب»نأالإمهيلعسيلفهقوقح

كرشملاو«غلابلافلقألاو«ءاسنلاطاقسإهبشاذهو«رباقملاماولعجي

هذهبمهالوهيلعةالصلابمهالوأفةالصلاىلعنألمتحي:تلقمكحلاام

نملسقلايفىلوأجوزلافةأرملاامأوهررحءقباسلاليصفتلاىلعرومالا
تناكولةأرمالكمراحلاتاوذوبيترتلاىلعمراحلاتاوذمثمراحلاتاوذ

كلذيجرح«ةييتجألامةيارقلاا

yy.



نموقرطلاعاطقوةاغبلانممهريغهلتقوأهولتقنمهلتقلحينملكو

ىلعدولجلاوموحللاوماظعلالثمناسنإلاضاعبأكلذكو«مېتلزنبناک

هيلعنوكييالأرعشلاودولجلاوموحللاوماظعلايفليقو«لاحلااذه
مهمزليالنمفلاإهنأليدنعلوقلااذهو«ءيشمهفلنم

ال:مہضعبلاقكلذلو‹مهتروعفشكنتالئلتاومألانمهقوقح

ريغممزليالفموحللاوماظعلاودولجلاامأو«ميتاروعفلريغمممزلي
عيمجاوراويملنإ:مهضعبلاقو«اونمضيفءيشمدسفيالئليراوتلا

۽مہیلعنامالفاودسفیتحهقوقحمهمزلیالنممانرکذام
اذهىلعهربقنمعزنمثتاومألانمهقوقحهلاولعجنمعيمجكلذكو

لاقوءدسفتحهوكرتنإاونممهضعبلاق«هوراويلنإفالتخإلا

هعمسیلوصحفلايفتيمتامنإو.ملعأهللاومهيلعنامضالنورخآ

فوخمهعتميملنإتاومألانتسهلاولمعيوهوتأينأهئايلوألعفدحأ

لبقهيلإلوصولاىلعنوردقياوناكنإدعبوأبرقكلذيفءاوس

الف«دحأهعمسیلوموقلزنملایمأنمًاجراختامنِامأوءهداسف
لخادتامنإالإءهءايلوأاوناكنإالإءيشلزنملالهأيلعنوكي

نمفارصتإلدارأاذإو.لعهللاوهقوقحلاسألا

نورمايوةطخربقلاعمرودينماہنمنتسكلذيفانتوعدلهالفربقلا

— ¥۷۹



ءىدتبيواملكهيلجربوأىتميلاهلجربةطخلاكلتعمرودينأمبلضفأ

لونمكلذهنيحيفًارقيوهنيمينعهعمروديوتيماسأردنعنم
ءربقلانعلحتيو'''«نورصبيالمفمانیشغاف»:هلوقىلإ(سي)ةروس

يلعمهيديأنوضفنيالوتملاءايلوأاوزعيلفاذهبلغتشيالنممهتمو

نمًائيشنولعفيالوشعنلانوبلقيالوهدينعسأفلانوعزنيالوربقلا
هلتامنمعيمجيفملسملاىزعبو.ملعأهللاوناطبشلاةهجنمكلذ

عاطقوةاغبلاوةنتفلالهأىزعيالو‹هوجولانمهجويأبتامولو

۽ملسمريغوأناكًاماسمیزعیوءضعبىلعمهضعبقرطلا
هلوعدينأملسملاةيزعتو«ريثكنامزهيلعیضمولوملسملاىزعيو

وعديملسملاريغوءةرخآلايفباوثلاوفلخلاوءازعلانسحوربصلاب

ىزعملادريو«هاندرمألهنكميامكلذريغوايندلايففلخلابهل

ليكولامعنوهللايسحوداشرللقفوملاهللاوقحتسيابهازعنلباوجلا
.مظعلايلعلاهللبالإةوقالولوحالو

00

.٩۹:سبةروس(١)
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