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لاطلافيلأت

املالرماعلا
سوےسص

هللاهمتحر

يناثلاءرحلا

هعدارلاهعطلا

م۱۹۹۹-هه٠



مات
هملمعم

باتك)نملوألاءزجلاعبطزاجحنإانلرسيانأىلاعتوكراتهللادمحناننإ

.ءازجألاةيقبزاجنإلقيفوتلاونوعلاهنمدمتسنو(حاضبإلا

يفجرخيفوسهلماكبباتكلانألوألاءزجلاةمدقميفاّسنلعأانكدقواذه

جارخإىلإانرطضيامكلذانريدقتًاطخانلحضتادقنكلو.ءازجأةثالث

ءزجلانأميركلاءىراقلایاردقلو۰ةيراقتمءازحأةعبرأفهلکباتنكلا

طقفنأزجيفباتكلاةبقبجرخأولوةحفص٠۸۰يلاوحيفجرخأدقلوألا
هجاتحباياتکبسانيالمجحلااذهومنملكتاحفصتفلىل

قابلانوكينأىلعانيأرًرقتسادقفكلذلوءةمئادلاةعجارمللميركلاءىراقلا

:يلاتلابيترتلاىلعءازجأةثالثيفهنم

.قوقحلاوحئابذلاوتارافكلاونامألاو«جحلاوموصلاوةاكزلا:يناثلاءزجلا

.تاراجيالا«عوببلا:ثلاثلا»

.اياصولا.ةا«ةعفشلا«نهرلا«ةمسقلا«ةكرشلا:عبارلا»



مارل

افزلايئباب
نيبمكءةالصلابةنورقم‹ليزتتلانمةبجاوةضيرفةاكزلاو

كنموءبحتكو«لاومألانمهيفبحتاموابتمسقلَهلالوسر
ةنسلاوباتكلانمابوجوىلعلىلدلاو.بحتالىتمو‹«بجت

اوتآوةالصلااوميقأل:ىلاعتهللالوقفباتكلاامأ.عاجإلاو

نوهاسمهتالصنعمهنيذلانيلصمالليوف»:هلوقو£ةاكرلا

ةنسلانمو.ةاكرلااهنإليق.'” نوعاملانوعتموناريمهنيذلا

:لاقدمىبثلانأهنعهلليضرسابعنباقيرطنميورام

ديیزنبراجنعةديبعوبأىرو."'(ةاكرلاعنام)

.٢٠:رولا(١)

.۷:نوعاما(۲)

.ةريرهيبأثيدحنميئاسنلاوملسمويراخبلاءاور(۳)



هللايضرقيدصلاركبابأنأيتغلب):لاقامنعىلاعتهللايضر
هللالوسرىلإهنودؤياوناكاءًالاقعينعاوعنمول:لاقهنع

يضرركبوبألحتسيناكامو.۷(للابقحاىتحهيلعمهتلتاقل
لقنيملهنإفعاجألاامأو.بجاوريغىلعمېئامدكفسهنعهللا

سانلانإفهيلعبجتنمامأو.هانماعفالخدحأنمكلذ
باصتلاكلاملقاعغلابملسمرحلكىلعبجتابنأيلعاوعمجأدق

لهأودبعلاونونجملاوميتيلاىلعاهبوجويفاوفلتخاو.ًاماتاكلم

ببسو.نيدلاهلوأنبدلاهيلعيذلالثمكلملاصقانلاوةمذلا

ةاكرلاموېفميفممفالتخاوهنونحنلاوميتيلاىلعةاكزلايفمبفالتخا

بجاوقحيهمءموصلاوةالصلاكةدابعيهله«ةيعرشلا

نموءغولبلاايفطرتشاةدابعاهنإ:لاقنمف؟ءاينغألاىلعءارقفل

ربتعيمءابنغألالاومأيفنيكاسملاوءارقفللبجاوانإ:لاق

ريبكلاوريغصلاىلعةبجاوانأحيحصلإو«هريغنمًاغولبكلذيف
تأترمأ).مالسلاهيلعهلوقيفربخلامومعل«نونجماومتيلاو
اهافنف."۷(کئارقفيفاهّدرأو):لاقمث.(مکئاینغآنماهذحخآ

.دواديبأويذمرتناوملسلظفللاوهجامنباالإةعاجلاهاور(١)

.سابعنبانعيراخبلاهاور(۲)

اا



نيملسملارايكنمنيقحتسمللامبجوآونيماسملاءارقفريغنع

لاماكونأححصلاف؛ديبعلاامأو.ربخلامومعل«مېهوتعمومراغصو

هلوقهيلعلملدلاوهتمهعازتناهلذإهلالوهلكلاماهنالهديسيلعدبعلا

:مالسلاهيلعهلوقو.٠ءيشىلعردقيالًاكولعدبعل:لاعت

اذهيفف.(عاتبملاهطرتشانإالإعئابلللافًادبععابنم)
ةاكزالهنإفةمذلالهأامأو.ًائيشكلمالدبعلانأيلعلبلد

نمذخؤياعفعّصلامهنمذخؤيهنإفبرعلاىراصنىلعالإ

اغلبكلذك«مهيلعةيزجالوسماوهوةقدصلانمنيملسملا

ينبیراصننعطقسأهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنع

يذلالاماامأو.مهيلعاهابرأوةقدصابلعجوةيزجلامسابلغت

مهنإف‹نيدلاوهوكلاماديبوهسيلوريغلاةمذينعأةمذلايفوه

ءهلوهيذلاهبحاصىلعنيدلاةاكز:مهضعبلاف‹هيفاوفلتخا

ببسنوينأهبشيوءهديبوهيذلاىلعهتز:لاقو

اذإف؟طقفكلملامأفرصتلاوكلملاكلذيفةاعارملاله

ىتحهتاكزهبحاصىلعبجتلفرصتلاعمكلماةاعارملاتناك

ةدبعيبألوقوهو۽حصألوألالوقلاو«ماتلاكلملاوهوهضبقي

.:لحنلا(١)



۽سلفمىلعنكيملام«هللامهحرانئابقفنمةماعلا

دارأاذإنيدلانمهيلعبجوامنيدملاطقسبله:اوفلتخاةاعارملا

تإيقابلايكزيمثهطقسيلوألالوقلاىلعف؟ةاكزلاجرخينأ

نعطقسهكلامهيلعيدؤينأبجواذإهنأل‹ةاكزلاهيفتبجو

نعنيدلااذهطقسيالوءًاعيجنيترملامىكزبالذإنيدملا
بهذلانيدىلعالإىدؤيالاكهنألةضفلاوبهذلانمالإندملا

لاقو«ةضفلاوبهذلانويدنمالإطقسيالكلذكءةضفلاو

نويدلاهنمجرمیتحنيدلاميفةاكرال:فالخلالهضعي

يفمهدنعةلعلاوءالفالإوىكزةاكزلاهيفبجتامهنميقبنإف

‹نيكاسملاتحىلعنامزلابمدقتمنيدلابحاصقحنأةقيقحلا

ءهديبلاحملايذلاالنيدلابحاصلامةقيقحلايفمدنعوهو

نمهديبايففرصتلانيأدلاهيلعيذلزوجيالاقف:اذهلاقبو
‹ةقيقحلابلاملابحاصهنأتمعزيذلانيالابحاصنفإريغ

ةمذبقلعتمنيدلانأالانباحصأهلاقاملوقلاو‹يقتسهريغاذهو

.عاهللاوهدبيذلالاملانيعبالنيدملا



فمميٿباب
لاومألانمةاكزلاهيفبعتام

بوبحلانمعاونأةعبرأيفبجتةاكزلانأىلعءاملعلاعمجأ

كلذىوسايفاوفلتخاوءبيبزلاورمتلاوريعشلاوةطنحلا:يهو

اوفلتخاو«ةضفلاوبهذلا(هوندعملانمنيعونوبوبحلانم

.منلورقبلاولبا:ناويحلانمةثالثو«لومعملانمكلذىوسايف
ةعبرألافانصألاىلعدعبتابنلانمهيفاوفلتخاامامأو

ةروكذملاةعبرألاكلتيفالإةاكزلاىريالنممهنمفاهانركذيلا

عيجيفةاكزلانإ:لاقنممهنمو.يروثلانايفسلاقهبو«طقف

بلايقنمميمو«كلملوقوهو«تابثلانماتلرخل
.بطحلاوشيشحلاادعامضرألاهجرفتامميمجيفةاكزلانإ
رمتلا:بوبحلانمءايشأةتسيفةاكزلا:هللامهمحرانباحصألاقو

مفببسو.ةرذلاوءتلسلاو«ريعشلاو«ةطنحلاو«بييزلاو
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امنيعليهلهةعبرألافانصألاهذهبةاكزلاقلعتيفميفالتخاوه
:لاقنموءاهيلعبوجولارصق«اهنيعل:لاقنمف؟اهريغةلعلوأ
:لاقتاتقملاىلإهاددعنمف.اهريغلبوجولاىلع«اهريغةلعل
دسابنمدوصقملاةاكزلانأبهسايقدّضعوتاتقملاعيمجيفةاكزلا

عيلإنمو«توقوهافالإابلاغنوكياكلظوةللا
بطخلاوشيشحلا:لثمعاجإلاهيلععقوامالإضرألاهجرفتام
نويعلاوءايسلاتقسايف):مالسلاهيلعهلوقمومعبهلوقىلعلدتسا

هلوقمومعلو.٠(رشعلافصنبرغلاويلاودلابيقسامو«رشعلا

٠"تاشورعمريغوتاشورعمتانجيذلاوهو»:لاعت

نمءايشأةتسيفةقدصلانأ:انباحصأهلاقاميلعليلدلاو.ةبآلا

سيل):لاقهنأملغينلانعءالعلانمةعامجهتورام«بوبحلا

"لاوبيبزلاورمتلا:ءايشأةتسيفالإةاكزيناطقلانمءيشيف
ةاكزلانأللانباحصأهلاقامحيحصلاو.'(كنلاوةرذلاوريعشلاو

لاقاکاہناببمالسلاهيلعلوسرلاىلوتوالحمنآرقلاابدرواإ

كمللوتامسانللبتلركذلاكيلاتلرنأوو:لجوزع

.١٤١:(۲),دوادوياهاور(۱)

.44:لحنلا(٤)ينطقرادلاوهجامنباهجرخأ(۳)



كلذالولو٤بجتکنموبجتكوبجتعونيأىفيو

نمانبىلوأمالسلاهيلعلوسرلانايبفاذهحصاذإف.هاتفرعام

انيلإلقنيملو«نامزلكيفةدوجومةضيرفهذهنألسايقلا
تتبنأايفالوتاتقملايفةاكزلانإ:لاقمالسلاهيلعلوسرلانأ

انباحصأىلعيفخامكلذناكولولاقنملوقىلعضرألا

نمهنعلقنامىلإانبعوجرملافاذهاذهناکاذإفءهللاممحر

.مالسلاهيلعهلعف

ندعملانمنيفنصىلعاوعجأمهنإفةضفلاوبهذلاةقدصامأو

عاجإلااذهدعبكلامبهذو‹ةطضفلاوبهذلا:اهوانمّدقك

اميفهببشوءسابللاوةنيزلاهبديرأاذإيلحلايفةاكزال:هنأىلإ
انباحصأدنعوءةلماعملاالعفانملااببدوصقملايتلاضورعلابمعز

ريغوأاناكنيلومعمةضفلاوبهذلايفةيجاوةاكرلانأ

هنا):وَينلانعيورام«يلحلاةاكزيفموقىلعليلدلاو
اکروسینأنابحتأ:امللاقفناراوسناتأرماهيلعتلخد

يورامو.'''(ايداف:لاق«ال:اتلاف؟راثنمنیراوسبهلل

يفوهللالوسرىلع):تلاقاهنأابنعهللايضرةشئاعنع

٠ينطقرادلاويذمرتلا(١)



:نڪلاقفبهذنمتلاقوأ۔قرونمتاختفثالثيدي

نيدۇتالاشءهللالوسرايهبكلنرتأ:تلقف؟اذهام

نهيفتأيماعإ«رانلانمكبسح:لاقفءال:تلقف؟نهتاکو

.لعأهللاويلحلاةاكزيفعطاقليلداذبف.'(ةاكرلا

رقبلاولبإلاةاكزىلعانمدقاكاوقفتاناوبحلاامأو

ةاكزلا:مهضعبلاقءةمئاسلاريغيفاوفلتخاوءابتمةمئاسلامعلو

:لاقوءةمئاسريغوأتناكةمئاسفانصألاهذهف

باطخلالىلدةضراعممفالتخاسو‹ةمئاسلارغفةأكزل

يفسيل):مالسلاهيلعلوقيفباطملاليطنأكلذو«مومعلل

يفةاکزلنأىضتقب'(نوعيرألامیتحهقفدصلجرلاةمئاس

.٠(اشةاشنوييف):مالسلاهيلعهلوقمومعو«ةمئاسلاريغ

نمیوقمومعلاو‹ةمئاسلاةلزنمهذهيفةمئاسلاريغنأيضتقي

ايفسيل):مالسلاهيلعهلوقلبإلايفكلذكوءباطخلاليلد

طاقسإلبإلايفدرودقهنأريغ.''(ةقدصدوذسمخنود

نعثدحلافيورهنأكلذو«اعرصتةمئاسلاريغنعةاكرلا

.ىنطقرادلا(۲).ينطقرادلاودوادوباهاور(۱)

.ينطقرادلا(٤).ينطقرادلا(۳)



.°”(ةراجلالبإلايفةقدصال):لاقهنأمالسلاهيلعلوسرلا

لاقياکةرورجيىنعبراجتيمسو«مامزلابرجتيتلاةراجلاو
قلخاتناسنإلارظنيلفل:ىلاعتهللالاقموتكميأمتاكرس

نعةديبعوبأیورو«قوفدميأ.'چقفادمامنمقل

مالسلاهيلعلوسرلانعمهنعهللايضرسابعنبانعدیزنبرباج
ةببجلايفالوةخنلايفالوةعسكللايفالوةّراجلايفسل):لاقهنأ

ءتيبلالهأتوقبعجرتوبهذمامزلابرجحتيتلايهةراجاو."(ةقدص

يبألفالخاذهفءليخلاةببجلاو«قيقرلاةخنلاوءريجلاةعسكلاو

لسنلاايبدصقو.ةمئاستناكاذإليخلايفةاكزلابجوملاةفينح

هيلعةجحلاو«رقبلاولبإلاىلعًاسايقًاثنإوًاناركذتناكاذإينعأ

سيل):لاقمالسلاهيلعيلانأةريرهيأقيرطنميورام

٠(ةقدصهسرفيفالوهدبعيفلجولاىلع

.٩:قراطلا.مكاحلاوينطقرادلا(١)
.ةعامحلاهاور)٤(.ينطقرادلاودوادوا)۳(



بوبحلاةففباب

؟بحتیتموبحتمو«بحت؟نم

ةسحخنودايفبجتالامنإفبوبحلايفةاكرلابحتكنمامأ

تأسابعنباقيرطنميورامكلذىلعليلدلاو.قاسوأ

.٠(ةقدصقاسوأةسحخنودايفسيل):لاقولعيللا

دبدادمأةعبرأعاصلاوًاعاصنوتسمهدنعفورعمقسولاو

ثيدحلااتباحصألقتاذكهءثلثولطردملاوءلعيللا

صقناذإليلداذهيففءةباحصلاضعبنعوأولعينلانع

لاقوةقدصهيفسيلًاريثكوأًاليلققاسوأةسخنعليكل
عاصعبروأعاصفصنكلذيفتاصقنلا:معلالهأضعب

‹هللامهرًناسحتسامېنمنوکنأهبشياذهوءضعبلوقيلع

كلذكو«باصنراثلايفالوبوبحلايفسيل:ةفينحويألاقو

.يئاسنلاولسمودححأ(١)



0ةفينحيابحوةيضابإلانمنزلادبعنبهللادبعلاق

هلوقنالاناالاقاملوقلاو.0(لافمبورغلاو

صاخ''(ةقدصقاسوأةسمحخنودايفسيل):مالسلاهيلع

هيلعلاقامكدعبوأهلْدروءصاخلاىلعىتييماعلاو

ايفسيل):لاقمث.(رشعلاعبرقرايف):مالسلا
ءهلعفتمةافلافاصن.(قاوأسمخنود

ىريةفينحابأنأريغ«بوبحلايفكلذكنوكينأبجوف

يلعدازامو«انمّدقامكحصألوألالوقلاوءهدنعماعلا

:مالسلاهيلعهلوقمومعلةاكزلاريثكوليلقلكيففقاسوأةسمخ

هيلعهيمصخف.(رشعلانويعلاوءامسلاتقسايف)
اف:انباحصأضحيلاقو.همومعىلعيعبوقاسوأةسمخ

محللعالو4عاصعوصأهرشعلکيهقاسوأهسمخلعداز

.دوادوأويئاسنلارلمودمحأ(١)

.يذمرتلاودوادودأزدمحأ(۲)

١(-_



يلعدازايفاوفلتخامنَأريغ٠كلذيفًادنتمتقولااذهيف
دازايفريثكلاوليلقلاىلعةاكرلا:مهضعبلاقءقاسوأةسمخ

يفةاكزال:نورخآلاقو.انمدقامكقاسوأةسمخلع

امءرثألايفءاجهنأل:لاقوءةرشعىلإقاسوأةسمخىلعةدايزلا

دحاولافنصلاىلعًاضيأاوقفتاو‹ءيشقانشألاوصاقوألايف

ءباصنلاهبلمكيوهئيدرىلاهدّيجعمجيبوبحلاورامثلانم

دّنحلاينعأءامهنمدحاولكردقبسحبهعبمجنمةاكزلاذخؤتو
اوفلتخاو.ءطسونمذخأًافانصأرمتلاناكنإو«ءيدرلاو

دمتعنوەهبذخأنيذلاانلوقف؟ربلاىلإريعشلاوريعشلاىلإربلامضيله

يبمالکرخأوهوءربلاىلإريعشلاوريعشلاىلإربلامضيهنأهيلع

ريعشلايفالوربلايفةاكزالهنإ:هلوقلوأناكدقو«ةديع

نععجرمثءضعبىلإهضعبمضيالوعاصةئامثالثغلبامالإ
ربلامضيوةضفلاىلإبهذلامضيلاق.ةضفلاوبهذلابهسامفكلذ

كلامنعفالخلالهأبتكضعبيفركذدقوءريعشلاىلإ
‹دحاوفنصريعشلاوةطنحلاوءدحاوفنصاملكيناطقلا:لاق

الو‹امئامسأبسحبةريثكفانصأاهلكيناطقلا:ةفينحوبألاقو

ةطنحلاوتلسلاوريعشلاكلذكوءباصتلاباسحيفهريغءيشابتممضي

دحاولافنصلايفةاعارملالهفالخلاببسوءةثالثفانصأهدنع

س



:لاقءامسألاقافتالاقنمف؟ءامسألاقافتاوأمفانملاقافتاوه

عفانملاقافتالاقنموءةريثكفانصأوهفهؤامسأتفلتخااملك

‹هوامسأتفلتخانإودحاوفنصوفهعفانمتقفتااملک:لاف

وأرشيىرخألالبقامهادحإتكردأفناتعارزهلتناكنمو

عاصةئامالثامهادحإتغلبفةدحاوةنسيفهنأالإرثكأبوألقأ

ةقدصلانإ:لاقانباحصأضعبإف«كلذنعىرخألاتزجعو
نملقأاينيبناكاذإىرخألاةعارزلايلعلمحتوكلذيف

ىلعلمحتالفربشأةئالثنمرثكأ|نيبناكاذإوءربشأةئالث

ةنسلاهتعجاملك:ضعبلاقوىرخأةرُثاهنألىرخألا

ةنسلاهعمحتلاموءضعبىلإهضعبمضيكلذنمةدحاولا

ءالؤهدنعلخنلاكلذكوءضعبىلإهضعبمضيالفةدحاولا

مضيهنإفةنسلاهتعجافءىلوألااهتلغدعبىرخأةلغبتتأاذإ

.تاقرتفمتالغلثموهفةنسلاهعمجتماموضعبىلإهضعب
اوعجأدقو؟ىرخأةرنوكتيتمميفالتخاهيلعلدييذلاو

هتعمجامفاذهحصاذاف4ىرخأةنسةرمتريغةنسلكةرمتنأ

يفنوكتالةرمتلايفةداعلانأل,ةدحاوةرمتةلزنبوهفةنسلا

يذلالصألاكحهمكحفةداعلانعجرخامف«نيترمةنسلا

)۲(س۷



بابرأبقفرلاىلعلديباصتلاطارتشافًاضيأو ةداعلاهبيرجت

مهقافتاحصدقفء.باصتلانودايفءارقفلامبكراشيالثللاومألا

باصنلااذهو«ةاكزلانممهعتمياممهتنسيفباصنلانودام

يفاولضافتيتشكاللوأدحاوكلالتاكءاوسروكذلملا

ةاكزلاهيلعبجتنعكيرشلاناكءاوس«اوواستوأمهتكرش

ةاكزلاهيلعتبجونميطعيوءةاكزلاهيلعبجتالنمموأ

هيلعبجتكيرشعمالإمسيال:ضعبلاقو‹هتصحردقب
لاموكرشملالثمهبتسيالفهيلعبجتالنمامأو«ةاكزلا

تفلتخانيلاملكنأبهذملااذهىلعلديو«ءارقفلاودجسملا

|ماكحأفالتخالادحاوالامةاكزلايفنانوكيالف|ماكحأ

موبفملاضعببمهضعبمتتسيءاكرشلانأىلعليلدلاو.لعأهللاو

٠”(ةقدصقاسوأةسمخنودايفسيل):مالسلاهيلعهلوقنم

.وأدحاوكلالناككحلااذههتممهفينأنكيهنأل

الوأًادحاوًاعرزوًادحاوالامنوكينأولخيالًاضيأهنألو

نأبجودحاوعرزودحاولامهنأصاذإفءكلفنوكي

.هرڪذمدقت(۱)

 



¢ناويحلاباصنىلعًاضيأًاسايقوهكيرشعمكيرشلامتتسي

لاومألابابرأبقفرلاوها]باصتلاطارتشاناكالهنأريغ

‹دحاولاكلالاباصتلايفريتعبنأبجوانمدقامىلع

.ملعأهللاوهلكاذهيفهكيرشبكيرشلامتتسيال:مبضعبلاق

دحاولكعمغلبيملویتشلاجرعمةلغلاوأعرزلاكرتشانإو

ءمہنمدحاولكعمهلاممضيهنإفةاكزلاهيفبجتامرادقممهنم

امكباصّلاكلمهنألهلعىدأءاكزلاهيفبجتامغلبناف

سيلفةاكزلاهيفبجتامرادقمغلبيملنإو.مالسلاهيلعلاق

ضعبعممتتسيملوهناڪرشضعبعممتتسانوءءيشهيلع

هيفمتيملايفهيلعسيلو«انمّدقاکمہنممتنمعميدؤيهنإف

هنإف«ةاكزلاهيفبجتاممهعيمجنمهبيصنيفناكنإالإءيش

.لكلانمهبيصنينعألكلاىلعيدؤي

متتسيكلذكولافطألاهدالوألامبباصنلالجرلامتتسيو
هنأل,ةاكزلاهيفبجتامعيمجيفمهتمنيرخآلالافطألاهدالوألام

كلاموتنأ):مالسلاهيلعهلوقل؛ةذحاولامةلزتمب

س۱۹



متتسيال:ضعبلاقو.لافطألاىلعملقلاعفرلبألاىلإ

هدالوأكلذكو.اغلاوُالطناکأوسهدلولامندلاو

نالرظنلاهبجويايفكلذولاحلااذهيلعمهنيبافلافطألا

.ملعأهللاوهبحاصلامريغمېنمدحاولکلام

.هيلعقفتم(١)



فمميفباب
بوبحلايفةاكزلانمبجت؟

عيلانأسابعنياقيرطنميورامهيفلصألاو

بروغلاويلاودلابيقسامورشعلانويعلاوءامسلاٍتقَسايف):لاق
رالاوبوبحلاهذهنميقسامهنأكلذو.'“(رشعلافصتف

اموءدحاوةرشعنمءرشعلاهيففراطمالاوراهئالاونويعلاب

نمرشعلافصنهيفف‹جالعلاواشرلاوحضاونلاويلاودلابيقس

يقسامو«انمدقاکباصتلالاكتسادعبدحاونيرشعلک

لهأفلتخادقف‹ثيغلاهاقسورجزلابراثلاوبوبحلاهذهنم
ءهيلعتسسأامىلعةرمثلاكلتةقدص:مبضعبلاقفهتاكزيفهقفلا

يمرضحلاباتكيفركذدقوءهيلعتكردأامىلع:مهضعبلاقو

تألتكردأاميلعنوكينأيلإبحأو:نسحلاوبألاق

رظنيلفءةمساقملباهتقدصلب:مهضعبلاقو«ةرمثلاهبحصتكلذب

.ةعامجلاهاور(١)



ناکامورجزلابكلذنمناکامرظنبمشءةبرشنمترشك

ثلثوأفصنهنأملعيفءثيغلايقسنمرجزلاريغب

كلذردقىلعةاكرلاذخؤتفرثكأوأكلذنملقأوأعبروأ

برشيذلاءزجلانمورشعلاثيغلابرشيذل؛ءزجلانم

نمهيفامليدنعنسحألوقلااذهو‹رشعلافصنرجزلاب
مصعبءاكرشلاعاونالاهذهتناكنإكلذكوءطايتحالا

اشدقاميلعنويعلاباهيقسيميضعبوءةحلاللابابيقسي

.ملعأهللاو

لصف

مسب):لوقينأبحتسيهنإفةاكرلارخينأدارأاذإو

‹هبلاتكييذلارايعلابرشاعلالزعيوًاعستهسقنللتكيلو(هلل
رشاعلالزعاذإ:لبقهنأل«هماعطنمغرفيىتحاذكهلعفيو

هليغبنيامنو‹هلحرفهلزعيملاذإو‹ناطيشلاهلنزحهتم

ىطعأنإوءهيفهللاكرابيكلذبو4هنمهعرزرشعيطعنأ

نکیملاملدبلازاوجىلعاوعجأدقف«هعرزريغنمهتاكز

.ةميقلايفاوفلتخاو«ًابويعم



ريعشلاليكىلعريعشلاىلعحمقلايطعينأزئاج:كلذلاثم

يذلاريعشلاكلذكوليكباليكمحمقلاىلعريعشلاىطعيالو

الهنأءهسنجىلعالإهيطعيالفحيرلاوأهباصأ

ءءيدرلاىلعديلايطعينأزئاجوديلاىلعءيدرلايطعب

ىلعسبايلارمتلاىلعبطولاوءسبايلاىلعكيرفلاكلذكو
.لالااذه

يفةميقلايطعبنأزوجيال:لاقمهضعبنإفةميقلاامأو

امسنجنمهيلعاميطعانإو«هيلعصوصتملالدبةاكزلا
ةاكزلايفةميقلايطعينأزئاج:مهضعبلاقو«ةاكزلاهيفتبجو

ضعبيفركذو«هيلعردعيملوأهيلعصوصتملاىلعردقءاوس

بجاوقحمآةاكلالهفالخلابيسو:بتكلا

كلتريغنمجرخأنإ:لاقةدابعاهنإ:لاقنمف؟نيكاسال

يبفاهبرومأملاةبجلاريغىلعةدابعلابىقأهنألءىزجتملنايعالا

ةمقلانيبهدنعقرفالف«نيكاسمالقحيه:لاقنمو«ةدساف

ضعبهبلاقامىلعةفينحوبألاقلوقلااذهبو«هدنعنيعلاو

لاومألاةاكزلابتصحاإ:ةيفتحلاتلاقو«انباحصأ

.هححصم.دربلا:ةيشاحلايفلاق(١)



هيلعلبسياإلاميذلكنأللاومالابابرأىلعاليست

يدتعلوالالوقلاو«هيدينيبيتلالاومألاعوننمجارخإلا
ةميقلازاجأنمفلتخاًاضيأكلذكو‹هدضعيعاجإلانألحصأ

ةميقلايفيطعبال:مهضعبلاق؟ةماصلاريغةميقلايفيطعيله

ىلعبيبزلاالوبيبزلاىلعرمتلايطعيالوةماصلاريغ
:مهضعبلاقو«ةرذلاىلعتلسلاالوءتلسلاىلعةرذلاالو«رمتلا

عيمجكلذكو«هيلعامةميقنمءيشهيلعقبيملنإسأبال
.ملعأهللاوناحلااذهيلعةاكزلاعاونأ



فرمميئباب

بچتالیتموبوبحلاةاكزبجتىتم

ولوكاردألاالخداذإ:مہضعبلاق.كلذيفاوفلتخامېن

اہنمكرديىتحةاكزلاابيفبحتال:مهضعبلاقو:لبلقللق

كردأميفالإةاكرلابجتال؛مهضعبلاقو«قاسوأةسحخرادقم
دبلبقةاكزلاايفبجتالهنأاوعجأدقو«كرديلامنود

بوجوةلعنأمفالتخاىلعيضقياذهيلعمهعاجإف‹كاردإلا

.ارتالوبحىمستالفلعيبفكردتمىتمفكاردإلاةاكزلا

هلوقليلدبءفلعلايفالرمتلاوبوبحلايفتبجوافن]ةاكزلاو

ةسخغلبتىتحةقدصرتالوبحيفسيل):مالسلاهيلع

له:وهمنيبفالتخالاببسنوكينأنكيو.'"(قاسوأ
لئاوأبهقلعنمف؟اهرخاوأبمأءامسألالئاوأبقلعمكحلااذه

.هححصم,ةئلْملاةءاثلابرمث:ملمتاياورضعبيفو.يئاسنلاوملسمودمحأ(١)

-٢۲—



فالتخالااذهنيبتيوءضعنلاكاردابةاكزلاهيفبجوأءامسألا

عيبلا:لثم«هوجولانمهجوبهكلمنمةرمثلاهذهجرخأنميف

هڼاف6ةحا_لابهوبآهلک|و‹هيلعنيديهاضفوُ‹ةاوُ

تناكةاكزلاهيفتجوامدعبهكلمنمهجرخأنإهلكاذهيف

دقكلذيفعئابلانأل«ءارتشااميرتشمللتبثوهتمذيفةاكزلا

ةرمثلاهذهتحرخنافهكلمنمهحارخابءارقفلاقحفلتأ

نوكينأالإهيلعةاكزالفءامفةاكرلابوجولبقهكلمنم

ا_ةكاوءةقدصلانمرارفال:ءاماعلاتلاقهنألءةاكرلانمراف

نأبحبلاملجردنعناكاذإ:ةقدصلانمرافلاىنعمو«يّدؤي

نمكلذجرخأةنسلانم"ضعبىنعماذإىتح«ةاكزلاهيلعيدؤب

لقةنسلانمىضمامىلعيدؤيهنإفهوجولانمهجوبهكلم
كلذكو.ةقدصلانمرارفلاالإكلذببلطيملنإرثكوأكلذ

نمرارفلاالإكلذببلطيلتإتالغتسملاعيمجىلعيطعي
ةقدصلانمرارفلاكلذيفبلط#نإوكردتماهناولوةقدصلا

:ضعبلاقو‹مہضعبلوقيفيدؤيهنإفاعيمجهتجاحءاضقو

نمرارفلاهبينعنإوهتجاحءاضقهيفبلطنيحيدؤيال
.لعألاوةقدصلا



نافاہكاردإلبقهكلميفتالغتسملاهذهتلخدنمامأو

ءرظتلاهبجويافهبشألاوهوءةاكزلاهيلع:لاقمهضع

نمىلعتبجوهكلمنمابجرخأنميلعبجتملتناكاذإ

هبلإتلقتنانميلعكلذيفةاكزال:مهضعبلاقو:هبلإتلقتنا

هرشعجارخإةئرولاىلعفهعرزكاردإلبقًاضيأتامنإكلذكو

نإوءانمدقاميلعهبنومتيومهعرزىلإهنومضيو
لهاوفلتخامفةاكزلاهيفتيجووهعرزكردأامدعبتولا

٠كلذيفهيلعةيصوال:مهضعبلاق؟هرشعبيصوينأهيلع

عرزلانممامىلإهنومضيالوتيمانعهجارخإةثرولاىلعو

ءيشةئرولاىلعسيل:مهضعبلاقوتيماىلعتبجواإهنأ

عيضمريغهلاليدنعحصألوألالوقلاو«هبىصوأنإالإ

لعهللاوةمئاقةاكزلااهبقلعتملانيعلاوكلذيفطرفمالو

اهيادأكرتوهتاحيفةاكزلاهيلعتبجونإهناوقفَناو

ًاضيأكلذكوءةئرولاىلعءيشالهنأابصويملوتامتح

نيمنمو«ةقدصلاوقتعلاوجحلاوٌمايصلاضرفنمقوقحلارثاس

قوقحلارئاسنمناكامو«هبءافولاهيلعبجورذنوأاهبنح

وهاباهيفنيقولخنلانمرومأمالصخالوءابلعفبهللارمأيلا
س¥۷



ءةثرولايلعءيشالهنأاهبىصوأالوءاهدؤيملوامئادأيفنيمأ

.دمعلاوأناسنلاقيرطنمكلذلًاكراتكلاماناكماوس

:مہضعبلاف2هذافنابرأواهلكاذهبىصوأاذااوفلتخاو

ًابجاوناکامناباوجتحاو«لاماةلمجنمكلذجارخإبجي
قوقحلارئاسليسهليسف٠تامالبقلاملاةلمجنمهجارخإ

خيشيبأنإءهللالوسر©9:تالقعلاأسااللا

جحأفَأحلاةضيرفهتكردأدقوهتلحارلعكمتبالوريبک

هنعهتضعفنيدكأيلعناكولتيأرأ:تعلاقف؟هنع

٠(قحأهللاناف:لاف..معن:اقف؟هلةضاقنکا

كلذكنالسأرنمنيدلاناكاماف.نيدلابحلاهبشدقف:اولاق

نويدلاهبتطاحأدفوتاممثهلامزبیصوأ۳7هلمجحا

كلتمبيض٠ءامرغلاعمتيملالاميفةاكزلالزتت:مهضعبلاقهنإف

قوقحلاهذهنمناكام:نورخآلاقو«عّيضيملوأهتابحيفةاكزلا

اہبىصوأنإثلثلاىلإعجرتهريغوجحلانماهاتركذيقل

,ةعامجلاداور(١)



لنإوهؤاضقبحينيدلانأنيدلانيبوابنيبقرفلاو.تبلل
لييسو«ةيصولادعبالإاهؤاضقبحيالقوقحلاهذهوهبصوي

اوقفنأول:ىلاعتهلوقرخآليلدو«ثلثلاةيصولابالإمرليالام

ىلعردقيامىلعرسحتيالناسنإلاوءةبآلا.'«كانقزراع
دمحموبألاقاذكه«هلعفيلعردقيالاميلعرسحتيامنإو‹هلعف

.هباتکيف

تطاحأدقو«تاممثهلامةاكزبىصوأوتوملاهرضحنإو

نويدلادعبءيشيقبنإف‹ءتويدلابأدبيهنإفهلامنويدلا
.الفالإویکز

ةاكزلاطقستالنويدلانإتلقدقسيلأ:لئاقلاقنإف

نألءيحلافالخاذهيفتيملا:هلليق؟ةضفلاوبهذلايفالإ

وهاذبفءةكرتلابةقلعتمتيمانويدوةمذلابةقلعتميحلانويد
.ملعألاو«مهنيقرفلا

نكتلبقوةاكزلاايفتبجوامدعبهتلغتفلتنإو
سانلاةداعردقىلعوأاهدصحيناكاذإاملثمجارخإلا

.١٠:نوقفانملا(١)



هبشأاموصوصلوأناطلسوأرطموأرانوأحبراہيلعتتفق

امحاتجافمدآينبنمالومئاهبلانمال«حئاوجلاعيمجنمكلذ

ضعبفلتنإفءابنيعلاوزبامضرفلازدقوهيلعةاكزالأ
ةاكزلايدؤي:مهضعبلاقكلذيفاوفلتخامهنإفضعب

قبيملنإوءةاكزلاهيفبحتامرادقمهيفناكاذإيقبامىلع

نوکنأهبشيهنإف«هيلعءيشالفةاكزلاهيفبجتامرادقمهيف

اميكبهنإف«هيفةاكزلابوجولبقهلامبهذنبهوببشءالؤه

بهذيذلاكلذكوةاكزلاهيفبجتامرادقمهيفناكنإيقب

جارخألانمنكملليقوهيفةاكزلابوجودعبهلامضعب

ءدتشتىتحةبحلا):لاقهنأيلعهللالوسرنعيوردقو

٠(ءيشاهيفسيلفعاصةئارشلثلانعتصقتنإفءدوستىتحةبنعلاو
لاقوىًاسبايرمتلاريصيىتحةاكزلاهيفبجتالةياورلاهذهلف
بجتامرادقمهيفنکیهنأولويقبامىلعيدؤي:مهضعب

نيكاسملالاحولالابرلاحف,لكلايفتبجوثيحةاكزلاهيف
ءاميديأيفيذلالالاضعبعيضينيكيرشلالاحلوقلااذهيلع

نألبقفلتاذإهلكاذهوءقابلايفنيكيرشنانوكيامهنإف

.ينطقرادلا(١)



“.طيرفتهشمعقيملوجارخإلانكتلبقوليكلايفذأب
:نيېجوىلعنوكيبكلذنإجارخإلانكتدعبفلتنإامأو

هجولاامأ.ًاطرفمهيفنوكيهجوو.طرفمريغنوكيهجو

ةاكزهنيمضتيفاوفلتخامهنإفطرفمريغهيفنوكييذلالوألا
:مهضعبلاقءليكلامقوامدعبفلتاملككلذوءفلتام

هيلعاوبجوأءالؤرف‹نمضيهنإفعضومىلإعضومنماملقناذإ
ىلإعضومنمابلقنوأليكلامقواذهيفطرفيملولونالا

وهو»:ىلاعتهلوقاذهىلعليلدلاواهدؤيملورخاأمضوم
مويهقحاوتآو»:هلوقىلإ.4تاشورعمتانجًاعنَأيذلا

:مالسلاهيلعهلوقهيلعلديو«هليکمويينعي.٠€هداصح

٠٠(قاسوأةسمخغلبتىتحةقدصرتيفالوبحيفسيل)
هنعطقسياليذلانيدملابهبشملالابحاصف۽لوقلااذهىلعف

.ملعأهللاوهلامفلتنإنيللا

نمابلقنوأءليكلاعقوولونايضلاهنعطقسأنمامأو

.(مامنألا)اهركذمدقت(١)
.هرکذمدقت(۲)



لبقهلامبهذييذلاكيرشلاةلزنبوأةاكزلابوجولبقهدي

:لاقنمفءهدييفامبهذييذلاةلزنمبوأةاكزلابوجو
ةلزنبهبهذمىلعناكةاكزلاهيفبحتامغلبنإدوجوملايكب

الاموبجاولوصولانألءةأكزلابوجولبقهلامبهذييذلا

ملولوصولالبقفلتاذإف«هلثمهبرومأموهفهبالإرمألامي

هدنعناکنمو«بوجولاماتلبقفلتدقفطيرفتهنمنكي

يلعناك«غلبيملوأةاكزلاهيفبجتامغلبءاوس؛يقباميكي

يفناكرتشيفهدييفامضعببهذييذلاكيرشلاةلزنمبهبهذم

ةاكزلارادقملعنمف:(مئاعدلا)باتكيفلاقدقو«يقابلا

لوقرثكأىلعفامتكلهأفةحئاجابيعتأمثةرمتلاليكبب

يفطيرفتمنمنڪيملنواهبابرأىلعةاكزلابجتانباحصأ
مهالمهيلعةاكزالنأنابجويةجحلاورظنلاو«ةاكزلاريخأت

ةنابخبايفيّدعتلابالإمهيلعنايضالو«ةارقفلاشلءانمأ
يفًاطقاسمهيلعنايضلانوكيتأوءريخأتوأعنبمهنمنوکت

.لعأهللاوًاعيمجنيبجولا

اذإوهلاحلكىلعًانماضهيفنوكييذلاهجولاامأو

نإكلذكو«ابلكهوجولاهذهيفريخأتوأعنمبطيرفتلاهنمعقو

سم۲



نمفءفالتخإلانمانمّدقامىلعطيرفتريغنمتفلتواطزع

فلتامنمضييذلانيمألاةلزتمبهلوقىلعناكنامضلاهنعطقسأ

.لعهاويدعتلابالإ
:لأسم

هعرزنملكأاملجرلالعبسملهًاضيأاوفلتخاو

هيلعتسحب:مهضعبلاق؟ةاكزلابوجودعبوداصحلالبقهرتو

ءلاومألارئثاسهلصأةاكرلاهيفتبجولامهنألاذهلعليلدلاو

ءفارسإريغنمردقىلعهلايعووهلكأي:مهضعبلاقو

هفيضمعطيوراجلليطعيوهبيراديوءفورعملاهنملعفيو

هلكهلكأولو«داصحلايفدبيملامباسحريغبهتبادفلعيو

هلعفًادعاصفقاسوأةمخدحاوتقويفهنمبهذأامالإ

عقي۾امةاكزلاهيفبجتالهنأموقملدنءهتاكز

ًاشنأيذلاوهو: ىلاعتهلوقاذهىلعلديوداصحلاهيف

اوتآورمثآاذإهرمثنماولکو:هلوقىلإ4تاشورعمتانج

لكألاةيآلاهذهيفمححابأدقف.4هداصحمويهقح

يذلاىنعملااذهلعلو.هداصحمويٌقحلاجارخإمهيلعبجوأو

ءباسحريغبعافتنالانماترکذامعيمجهلزاجأنمهبلإبهذ

.(ماعنألا)ةيآلارکذمدقت

)۳(—م۳



عمتجاوأردنألاىلإلصوامالإهنمغرفيلامداصحلامقوأولو

عمتجااذاف۰جلانماكدلا4فبحتامناکمفكلذنمهدنع

ةاكنرلابوجودعبلکتالفكلذنمهدنعةاكزلاهفبحتام

امباسحريغبلكألا0ىلعًاضيأليلدلاوءعرزلانمهيلع

تألبقلشنلاتحتمادمطقلايفادبيىتحەئمةا
یالصواذاف6اوهلکاشوعلالإوُودنألالإلص

ىلاعتهللًادحاولزعيوةعستذخأبءهباسحالإلكأبالفردتألا

ناکولو٩دعلكۇيلودوحوميشلکبصيهوداصحلا

.لعهللاوًانىحعوًاماعطوأ

الخابهابلاميجلكأبلعبلق

اهداصحيفاومادامنولكأيمهنإفرمتلاوأعرزلالامعلامعلا

ردنألاىلإلصوءاوسءسالانممريغنموأاوناکنم

ویلايفنولکأبالوبلعنماوغرفبملام«لصيملوأ

امهنعنونغتسيالامعيمجملعجيو«ايشنولمعياليذلا

الامعيمجكلذكوءعرزلاكلذنممهلمعىلعمهنيعيومهيوقي

۳



رمثلاوعرزلاكلذنمهكرديهبالإهرمثوهعرزىلإلصي
دحاوتاكميفبحلانمهدنععمتجيوأةمرعلافقتلام

كيرشلاةلزنمبلاملابحاصاولعجءالؤف‹ةاكزلاهيفبحتام

كلذنمهدنععمتجيملامهکبرشىلعكيرشلاهكرديامكردي

ىلعميرغلاةلزنمبوهفهدنععمتجااذإف«ةاكزلاهيفبجتام

.ناسحتسامېنماذهلعلو‹مشوق

دتشتىتحةبحلا):مالسلاهيلعهلوقهلكاذهيفلصألاو

۰ملعأهللاو٠(دوستىتحةبنعلاو

ءارقفللهاطعأامهيلعبسحيلهاوفلتخاًاضيأكلذكو

الإهرشعيطعيوكلذعيمجبسحي:مهضعبلاق«نيكاسملاو
هيلعسيلفهللاهجولهاطعأاملك:مهضعبلاقو«لالءاطعأام

.هلکهعرزیطعأولوءيشهنم

نم]بابيفهللاءاشنإدعبيتأيفالتخإلااذهيفلصألاو
نأىأرنإًاضيأكلذكو.[هلزوجتالنموةاكزلاهلزوجت

نمانمدقاميلعكلذلجأنمهكرتفهتميقنمرثكأهعرزءانع

.هرکذمدقت(١)

۳



هيلع:ضعبلاقءدحاوهلكاذهيفلصألانألفالتخالا

هعرزكرتنإكلذكو۰ءيسهلعسال:صعبلاقو۰هرشع

نمءانركذامىلعةعابتلانمًافوخامكرتوةبيرلابهراجشأ.ةلغوأ

.؟المأرشعلاهمرايلهءفالتخإلا

»رخآءيشفالتخالابلستوکنألمتحيو

موصلاكءكلاملاةمذيأءةمذلابقلعتمٌقحةاكزلالههنأكلذو

هللًاقحتناكاذإف؟لاماقلعتمءارقفللقحوأ؟ةالصلاو

تناكنإو«هكرتوأهلكأءاوس«ةاكزلاهيلعفكلاملاةمذبةقلعتم

يدعتلانكيملام.لااالاوربامضرفلاز‹لاملانيعبةقلعتم

اإهنأللالابحاصنمانهاهيدعتلاسيلو«لالابحاصنم
هلاميفهقحلييذلاررضلاوءهللافوخةييرلالجأنمهلامكرت

نإًاضيأكلذكوةبيرلابالوررضلابهللارمأيملو«هدصحاذإ

كردأيذلالكأفكرديملعرزوكردأدقعرزهدنعناک

يفالوهدحولوألايفةاكزلابجتملورخآلادصحينألبق

هانركذامىلعهنإفرخالاىلإامهدحأمضنأىلإهدحورخآلا

فالتخالانم

هيلإمضيهنِإفةاكزلاهيفبجتاملوألايفناكنإامو

ب٦۳



هبجويايفهلكاذهيفلصألاو.ةاكزلاهيفبجتملولورخآلا

الفةاكزلاهيفبجتامبحلانمهدنععمتجلاىتمهنأرظنلا

ملوأهدصحءاوسءهيلامضيامعيمجنمكلذدعبلكأب

عمتجيملامو«ةاكزلاهيفهيلعتبجودحاولامهنألهدصحي

ءمصعبلوقىلعلكأيهنإفةاكزلاهيفبجتامبحلانمهدنع

عرزلالامعةلأسمنمهانركذامالإردنألاىلإلصوامالإ

.ادقامف

لصف

ىلعو‹كلذزاجأنملوقىلعلالابحاصلعباتلماعلاو

ءهانعريجأللولالابحاصىلعرشعلانوكيهزوجيملنملوق

ردبلاوءفورعممېسبهضرأهلثرحينأهرجأتسانإكلذلاثمو

مهسبايبموقيواهيقسيلهليختلهرجأتسإوأ«ضرألابحاصنم

نوكتنماذهزاجأنملوقىلعفاهرامثنممولعم

نعيوراملوقلااذهديؤيو«هوكرتشاامكمنيبةاكزلا

ًاطرشلإمبطورشىلعسانلا):لاقمالسلاهيلعلوسرلا
.۷٩(الالحمرحوأًامارحلحأ

.ةعامجلاءاور(١)



‹ءانعريجأللنوبءاماعلانماذهزوحملنملوق

لجرلىطعأتإكلذكوةاكرلارمتلاوعرزلابحاصىلعو

ابثرحبنأهضرأهاطعأوأءتثرحامممہسباہبثرحینأهتباد

مولعممېسبهيلعثرحينأءاملاهاطعأوأ«عرزلانممولعممهسب

نمهيفدروامءاملعلانماذهزوجيملنملوقىلعف«عرزلانم

عرزلابحاصىلعنوكي«ةلاهجلانمهيفالوأةرباخلانعىلا

ناصقنءالاوأةبادلاوأضرألابحاصلنوكيورشعلاةلغلاوأ

.هئأمةمىقوأهتادءانعوهضرأ

هباتمىلعرشعلامنمدحاولكىطعيكلذزاجأنملوقيلعو
نوڪنأثرحلاةكرشيلعاوقفتانإكلذكوءانمدقامك
اوكرتشاءاوسًائالثأرذبلااولعجدقمهوًافاصنأمنيبعرزلا

نيلوقهلكاذهيفنإفءاهوكرتشيملوأًائالثأوأًافاصنأضرألا

ةاكرلانوكتتو«ًالوأاوقفتاامكنومسقي:مهضعبلاقءانمدقامك

(مېطورشىلعسانلا):مالسلاهيلعهلوقلكلذكمهيلعًاضيأ

مهنيةاكزلانوكتومحلاومأىلعنومسقي:مبضعبلاقو«ثيدحلا
مهدنعةاكزلانإ:مشوقنملديهلكاذبفءرذبلااولعجامك

ضرألاقحالةاكزلاهيفنوكتيذلاءيشلاوهوعرزلاقح



اذہفءضرألاقحةاكرلا:لاقهنأةفينحيبأنعيورامك

نم:موقىلعكلذكوءفالخلالهأبتكضعبيفهنعروكذم

بسحىلععرزلاهلنمىلعةاكزلانوكتتنأهثرحفًاريعشبصغ

لاقو«ةاكزلاهيلعوريعشلابحاصلعرزلا:مهضعبلاق

هيلعوعرزلاهلنوکيوعرزلاكلذرئبصالاىلع:مہضعب

ردقيالبحلابحاصنااللوقلااذهىلعورذبلانمبصغاملثم

تفلتوهنبعتلازاملف‹هنبعباهذوهكالطهبحىلإلصينأ

هنعيوراماذهديؤيو‹ةميقلاوألدبلابًانومضمناكيدعتلا
لثمنزويوألاكياممًاثيشبصتغانم):لاقهنأمالسلاهيلع
لثمهيلعنأهدييفكلبتسامثماعطلاوأقرولاوأبهذلا

هتدجواعثیدحلااذهوهليكوهنزووهسنجنمبصتغاام

(هرذبباهٹثرحوًاضرأبصتغانم):نمًاضيأكلذكورثألاف

يفو«رشعلاهيلعوهضرأتتبنأامضرألابحاصل:مهضعبلاق
.مهنيبفالخ؟المأبصاغللهطعيلهرذبلا

:مالسلاهيلعهلوقرذبلابصاغلليطعيالهنأىلعليلدلاو

بصاقلاىلع:ضعبلاقو.٠(ماظلفرعالوفارعال)

.هيلعقفتم(۲)هيلعقفتم(١)



هنأيوراملوقلااذهلعلىلدلاوءضرألاناصقتهيلعوعرزلاهلو

ابراہقحتسا2ًاعرزعرزوًاطرأبصتغانم):مالسلاهيلعلاق

.'”(ضرألاناصقهلعوصالهاغوعرزلاواهذخأبنأ

الوفرعالهنأمدقتاميلعهللامهمحرانئاماعنمرثكًألاو

لعأهللاوملاظلفرع

ةاكولاهيلعوهلعرزلانإفهنذإبلجرضرأثرحنإامأو

ثبحف«ةيناشلاةنسلايفتبنوةنسلاكلتيفهرذبتبنيملنإو

وأهدبهريغاهثرحيملامهرشعهبلعوهلوهفهرذبتبنام
ذئنىحف‹«ثكملالوطنمافدسفيامرادقمضرألايفثكمب

كلذكوءرشعلاهيلعوضرألابحاصلضرألايفامنوكي

لوحوأهباودةنمدعضوميفوأهردنأيفعرزلانمتينام

نمكلذكوء«هيلعرشغلاوهلهلكاذهيفعرزلانإفءهريماطث

ضرألايفكلذدعبتبنافهعرزدصحفهنذإبلجرضرأثرح

بحاصلعرزلا:ضعبلاقو4رشعلاهيلعوضرألابحاصلوهف

.رشعلاهيلعنوكيو«هدبهريغاهثرحيملاملوألارذبلا
قحالعرزلاقحرشعلانأوهودحاوهلكاذهيفلصألاو

.ينطقرادلاويقميبلاويئاسنلاوملسمودوادوبأ(١)

سەس



ثرحنمىنعملااذهيلعوءرشعلاهيلعناكعرزلاهلنمف«ضرألا

هيلعوكلذهلزوجنيحهلعرزلانأكلذهلزوجفهنذإريغبهريغل

يتولاللاعيبرلااينأ:يملالجلانوراهيُنعيورو‹رشعلا

۽كلذدبهربخأف«هرمأينأريغسهسفتنمًاحمقهلثرح
ءهلثرحنمةقدصهلعرزلانألكلذو«لع:هللاقف

هسفندنعنمهلثرحو‹هللئىشهلثرحينأهبلطنإكلذكو

.لاحلااذهلع

ملوأهرمأءاوسرذلاهلدرينأىلعهلثّرحنإامأو

ىلعهنأالإهركذيملوأهرمأنيحفلسلاهلركذءاوسو«هرمأي

لبقهرذبضوعذخأيملامهلكاذهيفهنإف«رذبلاهيلعدرينأ

حئاوجلانمهيلعًارطيامعيمجوهلثرحلاف«عرزلاكردينأ

هرذبضوعذخأنوءهلمنمدعبجرخيمهلامهنأل«هلامنمف

هشمذخأنملذثنيحهكلمنمجرخعرزلاكردينألبق
ذأملنإوءمهقافتالصأىلعهنمذخأيذلاضوعلابضوعلا

لجولبهونمهذهريظنو«ةاكزلاهتمزلعرزلاكردأیتحئیش

تألبقهبهونإو«بهاولاىلعهتاكزتناككردينأدعبهعرز
.ةاسملاهذهتمدقتدقو‹هلبوهوملاىلعهتوتناككردي

4۱ -



وأريعشلااذهكلتفلسأ:هللاقفريعشلارضحنإامأو

هديلخدامدعبهئرحمش«هاکرتشينأدارأو«ريعشلااذهفّصن

٠نيفصنامنيبةاكزلانوكتو«نيفصننيبعرزلانوكيهنإف
فصننألءهلطعيملوأهدشعنمفلتساامهلىطعأءاوس

.ملعألاوفلسلابهلريعشلا

نيكامالوأءارقفللوأدجالهريعشنمثرحنإكلذكو

وأرجأللوأءارقفللعرزلانوكيهلكاذهيفهنإفءرجأللوأ

يفهلنكيملهنألءيشرشعلانمهيلعسيلو«هثرحاكدجسملل

مشوقنملديهلکاذېف«هلناکاملیبسهلکاذهو«ءيشعرزلا

نعانباحصأبتكضعبيفركذهناريغءبحهلاتحةاكولانإ

جارخضرألاتناكاذإزيزعلادبعنبهللادبعوبيبحنبعييرلا

لاقو«رشعلاوجارخلاعمتجيالهنألرشعاهيفسيلهنإ
دقفعيرلانعاذهحصنافءرشعلاعمجارخلاايف:دابعنا

ةلأسملاهذهيفهبهذمناكنإضرالاقحةاكزلانأهنماذهلد

۽هنعنإةلأسملاهذهيفهبهذماملعأهاوءءاتركذام

ىلعينأللوقلااذهىلإنوبهذينمانباحصأضعبلعلو
.مهنعرثالايفهتيأرامكلذ



نمرقبلاولبإلاومنلاوضرألاولختلانميمذلاىرتشإامو

نمابلصأناكاذإيمذدعبيمذولونيماسملاضرأ

نمةيشاملاباوجرخينأمغسيلوءةاكزلاايفنيملسملالاومأ
.ةقدصلاابيفيرحتتناكاذأنيكرشملاضرأىلإنيملسملاضرأ

يرجييلالاومألانمبرعلاىراصننمنوملسملاهارتشاامو
مهنملدياذبف‹رشعلاابفنيملسملاىلعانف«مدنعسحلااهيف

.لعأهللاومنغلاورقبلاولبإلاقحتناككضرألاقحةاكرلانأ

teس



ملاوبهزلاافريثىا

‹رشعلاعبرةضفلاوبهذلاةاكزيفهيلعبجيينلاو
مسةقولاو.''(رشعلاعبرةقرلايف):مالسلاهيلعهلوقليلدلاو

‹باصتلالاكتسا:لاصخةثالثاهطورشوءةضفلاوبهذلالوا

.لوحلالامكتساو«كلملارارقتساو

قيرطنميورامهضةجحلاف:باصتلالامكتساام

سخخنوداميفسيل):لاقمالسلاهيلعيبنلانأءسابعنا
نوداميفسلو)4ًامهردنوعبرةيقوألاو۷۰(ةقدصقاوأ

نمطبرارقةثالثنزومدنعلاقثملاو.'(ةقدصًالاقثمنيرشع
ريغيفاذهو«ريعشلانمةبحنيثالثنزوطاريقلاوءةضقلا
ةعبرأمدنعرانيدلانزونإفككسملاامأو۴نمككَسملا

.ملمودمحأ(۲).يذمرتلاودوادوبأودمحأ(١١
.يقپيبلاوينطقراذلاوهجامنيا(۳)



دازامفاوفلتخاو.تابحتسهنمتصقنو«ةبحنونامو

ىلعدازامانباحصأدنعف«ًالاقثمنيرشعلاوًامهردنيتياملاىلع

يلعدازامو«مهردًامهردنیعبرألكيفف«ًامهردنيتياملا

تغلبولوءلاقثملارشع'ليقاثمةعبرألكيفف«ًالاقثمنيرشعلا

كلذكو.ءيشهيفسلف.ًامهردنيعبرألانودامو«ريطانقلا

٠ليقاثمةعبرأنودام

ىلعدازاذإ):ذاعمللاقويليبنلانعيوراممهدنعليلدلاو

نيرشعلاىلعدازامامأو.''(مردًامهردنيعبرألايففنيتياملا

ءانباحصأرثأيفمالسلاهيلعلوسرلانعًاربخهيفظفحألفًالاقثم

ةعبرأاولعجكلذلوءذاعمثيدحيفءاجامىلعكلذاولمحمهلعلو

بهذلانالو4ًاهدقهتميقتناكاميلعًامهردنیعبرأوازإبلبقاثم

يفو.هللاءاشنإهنايبتيتأيامىلعدحاوسنجمهدنعةضفلاو

ًالاقثمنيرشعلاوأًامهردنيتياملاىلعدازامو:دابعنبالاقو:.رثألا
لهاضعبلاقدابعنبالوقیلعو«ًاريثكواناكًاليلقهباسحبف
ايفسيل):مالسلاهيلعهلوقنمباطخلاليلدباوجتحاو«فالخلا

.هيلعقفتم(١)

—ع



هبفكلذىلعدازامنأهموېفموةقدصقاوأسمخنود

نمىوفأمدقتملاذاعمثيدحمحللاقيوءرثكوألقةقدصلا
كلذيفلوقلاودابعنبالوقباذهيفذخأتانسلو«باطخلالبلد

مهمحرانئابقفنمةماعلاوةديبعيبألوقوهو«عببرلالوقاندنع
.رثألاضعبيفركذاميفهللا

منمدحاولكلنوكيىتحنيكيرشلاىلعةاكزلابحتالو

اكهكيرشبيصنبباصنلاًاضيأهيفكيرشلامَتسِيالو‹باصن
.ناوبحلاوراثلايفمتتسي

ناويحلايفدروعرشلانأرظنلاهبجوياميفاذهيفلصألاو

نإهنايتأيامىلعباصتلالامكتسايفريثأتالةطلخلانا

رهاظلاًماعمجامهنألناوسحلابرامثلااوقحلأف«ةمالسهللارق

بهذلافالخبكلذيفامييواستبجوف«ةاكزلاهيفبجت
متتسيكلذيفكيرشلانإ:فالخلالهأضعبلاقو«ةضفلاو:

.لعهللاوهکبرشبصنب

لإةضفلاوءةضفلاىلإبهذلامضيلهءًاضيأاوفلتخاو

۰هرکذمدقت(١)

س۹



نعامهنمدحاولكزجعاذإباصتلاامهبلمكتسيوبهذلا

لمکتسیوهبحاصىلإامهتمدحاولكمضي:انباحصألاق؟باصتلا

امهنأكلذوءباصتلانعامهنمدحاولكزجعدنعباصتلاهب

:ءابقفلالوقتاكءةعفنملايفدحاوءيشةلزتبمدنع

ةدىبعوبأساقامهىلعوءتافلتملاةميقو«لاومأالاسوؤرامهنا

.باصنلالامكتسايفريعشلاىلإةطنحلامضءهللاهحر

ةباموبهذنملمقاشمةرشعلجرلناكاذإو:رثألايفو

ينعيذخأتهبوءةاكزلاهيفنأامطوقفءلوحلاهيلعلاحفمهرد

يفةاكزال:دابعنبالاقو.زيزعلادبعنباوبيبحنبعيبرلا
مرديامةضفلاوًالاقثمنيرشعبهذلالمكىتحكلذنمءيش

ةلزنبوهو‹فلتخملاماذهلوقيوءضعبىلإهضعبفاضيالو

فاضيالف:لاقةرعبأةعبرأوةرقبنورشعوةاشنوثالثهللجر
:لاقيعفاشلانعركذكلذكوءضعبىلإلاومألاهذهضعب

ءحصألوألالوقلاو«بهذلإةضفالوةضفىلإبهذمضيال
.هللامهرانباحصألوقوهو

يفامهنمسنجلکرادشمرظنيهنإفاذهيف:ةفصامأو



ءتقولاذنخأفيرصتلابامهدحأيفةضيرفلاكمتنإفهبحاص

نوكُيامهدحأ:نيهجوىلعكلذو«ةاكزللحلصيامردقبهنع

ءادالاتقودنعنوكييناثلاوًاعبمجءادألاوتقولاذخأدنع

تأوبفءادألاوتقولاذخأدنعنوكييذلاهجولاامأف.طقف

فرصيهنإفهدحوباصنلانعًارصاقامهنمدحاولكنوكب

.ةبطعلاتقولًاضيأاميفرصيوتقولاذخأللرخآلاىلإامهدحأ

وهف٠طقفءادألاتقودنعنوكييذلايناثلاهجولاامأو

امېنمةدايزلافيرصتىلإجاتحيالفامهدحأيفةضيرفلامتتنأ
.لعأهللاوهبحاصللصأامهنمدحاولكنألتقولاذخأل

:نهادحإلئاسمثالثيفرصحتيهلكاذهىتعمنإةللابو

نأ:لثمباصتلانعرصاقريغامهنمدحاولكنوكينأ

لکىلعيطعياذهنافءمهرداتياموًالاقثمنورشعهدنعنوک

ةناشلا,قافتابرخآلاىلإامهدحأرسكيالوابانامةضيرف

نعًارصاقامہنمدحاولكنأوهو:لوألاةأسمللةلباقم

تقولاذخألهبحاصىلإامهدحأفرصياذهنإفهدارفنابباصنلا

ًابهذليقاثمريشعهدنعنوكينأ:كلذلاشم«ءاطعلاتقولو

س۸



ةضفًامهردنوسمحخوًابعذًالاقثمرشعةسخوأةضفمهرداتيامو

ىلإفرصيوتقولاذخأيهلكاذهيفنإفءىنعملااذههبشأامو

ةعستهدنعناكنإكلذكوءتقولالولحدنعةاكزللحلصياميأ

رشعدحأيواستمردئاموأمردةئامومردةئاميواستليقاثم

تقولاذخألهبحاصىلإ(هدحأفرصيهنإف‹ليقاثمةعستوًلاقثم

كمهاردةئثالثةضفلانمهيلإفرصياملقأوءداطعلاتقولو
يتأيسامىلعًادعاصفمهاردةثالثالإةاكرللًالصأهلنوكيال

.هللاءاشنإهنا

كحالفمهردلانملقامأوءمهردكلذلقأمضعبلاقو

ةلأسمهذهنألًاناسحتسامبنمنوكينأنكياذهو«مهدنعهل

ةعستهدنعنوكينأ:كلذلاثموءابيفسانلافلتخاةيدابتجإ

ناکنِهنإفءمہضعبلوقيفمهردوأ«مهاردةئالثوًالاقثمرشع

ءادألاتقوىَّدأوتقولاذحخأمهرديتيامفرصلكلايف

.لعهللاو

لاقو‹ريثكلاوهنمليلقلاىلإفرصيهنإفبهذلاامأو

ةثالثالإالصأهلنوكيالاكريناندةثالثىلإالإفرصيالًاضيأ

(۳) 4۹



هدنعنوكينأكلذلاثموءةضفلايفانمادقاكًادعاصفريناند

مهضعبلوقيفكلذنملقأوأبهذلانمريناندةالثومهردةئام

انمدقامكتقولاذخأيهنإف‹مهرداتيامهيفمتاماهفرصيفو

.لعأهللاو

باصتلاالمكتسمامهدحأنوكينأ:لئاسملانمةئلاكلا

يفاوفلتخاو«مهدنعتقولاذخأياذهيفهنإف«ًارصاقيناثلاو

لثم؟المأباصنلالمكتسملاىلإمضيله«باصتلانعرصاقل

:مہضعبلاقهنإف«ًامهردنوثالثوًارانيدنورشعهدنعنوينأ

مش«ًامهردنيعبرأغلبتیتحءيشًامهردنيئالثلايفهيلعسيل

املبهذملااذهيفةلعلانوكتنأهبشيو«ًامهردابلعيدؤي

الأبجوقافتابةاكرلاةضيرفهبتقلعتدقباصتلالامكتساناك

لمكتسملارسكييملاذإو«قفتمريغةضيرفىلإرسكيي
رابتعاربتعيهنكلوءباصتلانعرصاقلاًاضيأرسكيلباصنلا

‹دحاوسنجةضفلاوبهذلانألءةضفلانمنيتياملايلعدئازلا
يطعبوًاراتيدنيرشعلاىلإًامهردنيثالثلافرصي:ضعبلاقو

هيلعقفتملانألكلذو«ريناندةعبرأفرصايفناكنإاهيلع
.هيففلتخماللصأ



وهفهلعفيفةاكرالحلصيهجوىلإكلذيفرظنيلاقنمامأو
.ملعأهللاوطوحأ

ءلاحلااذهيلعريناندةثالثومرداتيامهلنمًاضيأكلذكو

هنألملّسلايرحبيرجيبهذلانألبهذلللصأةضفلانأريغ

تاكبهذللًالصأةضفلاتناكاذإف‹صقنيوةميقلايفديزي

‹بهذلاىلإةضفلافرصنمىوفأةضفلاىلإبهذلافرص

.لعأهللاويأرداہتجالئاسمهلکاذهو

لاقءهيلعىطعيامىلعاوفلتخامهنإفيلاةاكزامأو

‹هنزوىلعیطعي:مهضعبلاقو«هيفلعجامىلعىطعي:مهضعب
املكلاوقألاهذهو«هتميقىلعىطعي:مهضعبلاقو«ةنسلكهنري

بوجوىلعاوقفَتامهنالءرظنلاهبجوياميفضعبنماهضعبةبيرق

لاقنمنأكلذو«ىرخأةهجنماوفلتخامهنکلو‹يحلةاكز

يههدنعيلحلاةاكزفةضفلاوبهذلانمهيفلعجامىلعىطعي

هيفلعجاميلعىطعينأبجوأفءةضفلاوبهذلاةاكزةقيقحلايف

لاقتنالادنعلوألاهكلامريغلهيفلعجامةفرعمرذعتتهنأريغ

نمىعارىنعملااذهللعلوءًاضيأهصاقتنالوكالمألاهوجوب

يفنوکاموهو«رخآینعمعاريملهنأريغ«ةنسلكهنزيلاق



قيلأةاعارملاهذهو‹ةضفلاوبهذلاريغنمطلخلانميلحلا

تلخديتلاةأرملاثيدحنأىلع«هتمدقىلعىطعيلاقنمبهذه

ًالاقثمنوعبسهيفبهذنمراوساهدييفومالسلاهيلعينلايلع

ءلاقثمعابرأةثالثوًالاقثمهنمجرخأفءةضيرفلاجرخأ:هلتلاقف

.ملعأهللاوهيفلعجامىلعوأهنزوىلعيلحلاةاكزنأىلعلدب

نورشعوءادوسمرداتیامهلنميفاوفلتخاًاضيأكلذكو

سيل:ضعبلاقوءاهتاكزاہنميطغي:مہضعبلاق«ةئيدرًارانيد
نمريناندلايفو«ةرقنمرداتيامماردلايفنوكتىتحءيشهيلع

امنإةاكزلانألءالؤهدنعكلذوءًالاقثمنيرشعنزوبهذلا

.ىقعملااوربتعاكلذلوامهريغيلعالةضفلاوبهنلايلعةقيقحلايفيه

نوڪيوسولاهيلععمياماوربتعامملعلفنولوألاامأو

ةيجاواذهيفةاكزلانإفءءيدرلاريعشلاو‹ءيدرلارمتلاةلزنم

.لعهللاوهملعأفالخالب

سن۲س



كيلاراہنسایئےساب

ىلعيهاإةاكولانلءةاكولايفطرشهنإفكلملارارقتساامأو

لاومألابابرأبرظتنا)مالسلاهيلعهلوقللاومألابابرأ

مواود٠٠(هبكترمأامذحخمشًالوح نمذخل:لجوزع

كلامادبيفرقتساىتمف۳ياہبمہیکزتومرهطتةقدصمحلاومأ

ريغيفاذه«تقولاهلذأنأهيلعبجولالانماصن

تناكءاوسطقفكلملاايفىعاربامنإفامهامأوءةضفلاوبهذلا

نمانيقاملعهادلحتيدوأالسمهريغمذيفوأهدبيف
.نيدلاةاكزيفمهنيبفالتخالا

هلجألحيملنيدوأسلفملجريلعنيدهلناکنماأو

هنمعونمموهامو«هنمعونمبهنأل«ةاكزاذهيفهيلعسىلهاف

.هيلعقفتم
.١١٠:ةيوتلا(۲)

—ن۳ےہ



ءءيشهيلعسيلفهفلحفنيدملاهدحجنإاذهىلعو«مودعملاةلزنم

نأالإ‹هلامذخأىلعرداقهنألهتاكزيدؤيهنإفهفلحيملنإامأو

ابئاغناكوأ‹هنمهقحذخأيلعردقيالنممنيدملانوكي

اذهيفهنإفهنمسيأوهفرعيالنيدملاناكنإوءهنمسيأدق

هلکاذهيفةلعلافهنمعوتممهنألءيشهيلعسيلهلك

لاحلااذهيلعنوفدملامنمهلفلتاملككلذكو.ةدحاو

.لعأهللاو

نحنمهتقونافهرواذإاملثمهفرعبالالامكلمنإو

وأًالفطكلامااذهناكنإوكلملاهلكاذهيفةلعلانأل«هثرو
نمانمذقاميلف«نونجناقافأوألفطلاغلبمث«ًانونج
لخدنيحنماہتقو:لاقةاكزلالعجنمف‹فالتخألا

نيحنم|تقولعجةاكزلاابيلعطقسأنمو‹امكلملالا
.لعأهللاوفيلكتلا

١|

بحتامےکدقوماردلاوأريناندلاةضيرفبتجورتاذإةأرملاو

ذخأت:لاق.ًافالتخااذهيفنإفجوزاسيملوةاكزلاهيف
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افوقومكلذنوكيوتقولاذخأت:نورخآلاقو«يكرتوتقولا

اشبحيقادصلالهمهفالتخالصأو«قلطيوأجوزلاسميىتح

بحوأدقمعلابقادصلااشبحياإ:لاقنمف؟سيسملابوأدقعلاب

سيسملالبققالطلاعقواذإف٠يكرتوتقولادخأتنأابيلع

اشبحامنإ:لاقنمو«قالطلابجوزلاىلإقادصلافصنعجر

هيلعبجويملطقففصنلادقعلابافبحبامنإو«سيسملابقادصلا

قلطبوأجوزلاسيىتحةفوقومنوكتو«يقابلافصنلاةاكز

.لعهللاوءسمنألبق

تناكوأًادسافًاحاكنًاراشدنرشعبامجورتنإامأو

قادصلاالهذهنافءكلذدعبفرعمثهنممرحمتاذ

تقولاتذخأو‹قادصلابجوسيسلملاعقواذإف‹سيسملابالإ

ًاضيأكلذكو.'"(قادصةءوطوملكل):مالسلاهيلعهلوقل

‹ارانيدنيرشعبهرجأتسانإتقولاذخأبىتمريجألايفاوفلتخا

‹ريناتدلاقحتسيولمعلالمكيىتحتقولاذخأيال:مهضعبلاق

تقولاذخأهيلعو«ريناندلاقحتسالمعلالخداذإ:مهضعبلاقو

.ةعاجلاهاور(١)



ةيصوذضخأنإكلذكو.لمعلايفوينأهيلعبجووةاكزل

.لاحلااذهىلعةرجألابجحلا

ةبجنملصفلااذهيفلئاسملاهذهيفمهفالتخالصأو

.معاهللاوهقحتسيالىتمولامااذهقحتسبىتممفالتخا

ءتاراجالاءانعنملودعلاةميقىلإعجريامعيمجاأو

داسفنمكلذريغوءتاقلطملاءاسنلاةعتمو«تاحارجاشرأو

الو‹ةاكرلاهيلعىدۇيالهلكاذهيفهنإف«تاعابتلاولاومألا

وأكالادنعموقاذإف‹موقىتحهيلعبجويذلاهطقسي

يذلاهطقسأوهبحاصتقولاهلذخأ(بسقنأدنعةميقلايلعاضارت

.لعأهللاودعبهلحصيامفرعيملوهلتبثيملامهنألهيلعوه

هيلعتبجونماهطقسيوهيلعىدؤبيتلانويدلاهذهعيمجو

نمهيلعامطحيوءانمدقاكةصاخةضفلاوبهنلايفيهاإ

ءهدنعيتلاريناندلانممشاردلانمهلعامونمريناتدلا

ككسملاكلذكوانمّدقاكدحاوسنجمهاردلاوريناندلانأل

ةمولعملانويلانمهيلعامعيجو«لاحلااذهىلعككسللاريغو

ناکءاوسو«مهفرعبملوأنويدلاباحصأفرعابطقسي

س٦0



نملحيملامالإءتايدعتلالبقنموأتالماعملالبقنمنيدلا

ءلجألالحيىتحهدبيفامىلعيدؤيوهطقسيالهنإف«نوبدلا

.دعبهيلعبحيىلهنأل

هيفمصخالمهلانيبوهنيبايفنويدلانمهيلعامامأو

وأةاكزلانمهيلعاموأدجسملالامنيدلثمنيقولخلانمدحأل

نموأءهثراوةيصونمهيلعاموأنيكاسسالهلعجاموأسجلا

لاقوءطحي:مهضعبلاقءًافالتخاهلكاذهيفنإف,لاصتنالا

نويدلارئاسةلزنمهدنعيف«بجي:لاقنمف؛طحيال:ضعب

ىفطصملاسايقسايقلااذلمادقتدقوءساتلانمصوصخيتلا

لاقفابييأنعجحتنأهتلأسنيحةيمعثخلللاقنيح«مالسلاهيلع

؟هنعةضاقتنكهتيضقفنيدكببأيلعناكولتيأرأ):اه

.٠!(كلذكاذه:لاق.معن:تلاق

امو«هللانيوهنسامفهمزلبامنقرف«طحبال:لاقنمو

صوصخمهمزلامنأ:امهنيبقرفلاو«دابعلانيبوهنيباميفهمزلي
‹هيلعبجونمهطقسيكلذلوءهبحاصهيلعيطعيسانلانم

.هرڪذمدقت(۱)
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جاجتحالامدقتدقو«كلذفالخبهللانيبوهنيباميفهمزلامو

.لعأهللاومدقتاميفاذهيلع.

لبحلانإف«البحهيلعذخأفنيدلجرلعهلهنأكنمامأو

نإوءًارسومنيدلاهيلعيذلامادامهيلعبجوامطقسال

.٠(نماضيعزلا):مالسلاهيلعهلوقل«نيدملةلزنمليلاناك

هيلعيذلاىلععوجرلاهلنألهيلعبجوامطقسيالهنكلو

بجوامطقسأًاسلفمقحلالصأهيلعيذلاناكنإو«قحلالصأ

‹مودعماكرىعللاو‹ءيشرسعملاىلععجريالهنأثيحنمهيلع

ىلإةرظنفةرسعوذناكتو:هلوقبهرذعأهللانأل

هنإف‹ليجيلعالبحذأنإًاضيأكلذكو.٠

طقسأسلفأنإفءدحأهيلعطحيالرسومهيلعلومحمامادام

ىلععجريهبل«ًاثيشرحتألاليحلطحيالو«لوألاليحل
ًارسومنيدملامادامرخآلاليحلاطحيمل«لوألالمحلا

ىطعأهنألهيلعىدأاذإهيلععجربناللمحهلنکیملنو

طقسأهيلعلومحماولوألاليلارسعأنإوهيلعقحلا

.رخآلاليحلا

۰٢۲:ةرقبلا(۲). دوادوبأوملسمودمحأ(١

س۸س



وأدحاوناكميفةثالثوأنيلينيدملاىلعذخأنإامأو

ءًارسومهيلعلومحملامادامدحأطحيالهنإف«ىتشةنكمأيف

مهنمدحاولكطقسأسلفأاذإف«انمّدقاهيلععوجرلامحلنأل

بحاصاميلعطرتشاو«ًاعيجهيلعالمحتنإًاضيأكلذكو

نعامهرسومو«امهبئاغنعامهدهاشوء|تيمنعامبيحنيدلا

رسعأاذإف«ًارسومهيلعلومحملامادامناطقسالاينإف|يمودعم

امهدحأكلذدعبتامنإكلذكوءهباناممنمدحاولكطقسأ

راسعإعمامهدحأرسعأنإامأو.هباتابتملاةثروىلعوهمهسب

هذهيفلصألاوءنيدلاعيجطحيرخآلانإفهيلعلومحما

هریغىلعليخلاهيفعجريعضوملكنأوهوءدحاواهلكلئاسملا
.ملعأهللاونيدلاءاطعإهمزلولوطحيالهنإف
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لولالامايفبب
ةضفلاوبهذلاةاكز«ةاكزلايفطْرشلوحلا

:الماعنميلاىلإهثعبنيحذاعملمالسلاهيلعهلوقليلدب«ناوبحلاو

.”(هبكترمأاممهنمذخمثًالوحلاومألابابرأبرطتنإ)

"٠(لوحلاهيلعلوحيىتحةقدصلاميفسيل):مالسلاهيلعهلوقو

لوحلاهيلعلوحيىتحلاميفةاكزلابجتالهنأليلداذهيقف

لصألاعمةدئافلايفةاكزال:لاقنمجتحياذهبف«هكلامدنع

.لوحلااميلعلوحيىتح

جتحالوحالبقلصألاعمةدئافلايفةاكرلابجونمامأو

نيعبرألايففًامهردنيتياملاىلعدازاذإ):ذاعملمالسلاهيلعهلوقب

ام:نيهجونمولفتالةدئافلانأاذهليصفتو.'(مردًامهرد

.دوادويا(۲).هرکذمدقت(١)

۰هرکدمدقت(۳)

 



نملقأىلعدرتنأامإو«ًادعاصفلالانمباصنىلعدرتنأ

اېمکحلعجنمفءلامانمباصنىلعتدرواذإف‹باصتلا

ءدحاولاماهنأللصألالوحاطوحربتعاهيلعةدراولالالاكح

موينماوحربتعاهلعةدراولالاملاكحةدئافلاکحلعجيلنمو

رخآلالوقلاىلعطبضنيالهنألءحصألوألالوقلاو«اهدافتسا

.لعأ.هللاوكلذرذعتلتقولاومألابابرأل

نيهجوىلعكلذنإفءباصتنلانملقأىلعتدرونإامأو

لقأوهوءطقةاكزلاهنعدوتللامىلعدرتنا:امهدحأًاضيأ

ةاكزلاهتعتيطعأدقلاميلعدرتنأ:يناثلاو.باصتلانم

ىلعتدرواذإةدئافلانأىلعاوقفتاممنإف‹باصتلانعصقتناف

لوحلالبقتسيهنأطقةاكزلاهيفبحتلوباصتنلانملألام

افةدئافلانأل.لمكموینمباصتلاامهعومجحمنملمكنإ

لمحتالصأهبريصيكلذلبقكحهيفبجيمللاملعتدرو
.ةدئافلاهلع

نعصقتنامثةاكزلاهيلعتيطعألامىلعتدرونإامأو

:لاقنملوقيفلالانمهيلعتدروامىلعلمحتابنإفباصنلا
س



تبجونيحباصتلانملقأناكولو«لصألاىلعةدئافلالمحت

هيلعتلمحفةاكزلاهيفتيجولامهنألءكلذلبقةاكرلاهيف

هيفبعتلامهنألهيلعتلمحامنإباصتلانألءباصتلاهلصأ

اذإاهنأللبقهيفتبجونإباصتنلانودامكلذكو,ةاكرلا

هيفتبجوامىلعلمحتكلذكتفهيفبجتامىلعلمحتتناك
.لعأهللاو

لومحلاطارتشانأ:هللامهحرانئاملعلوقهيلعلدييذلاو

كلذلوءةيمانلالاومألايفيهامنإةاكزلاذإ«لجألوهاإ

لاماكحمدنعاهمكحنكلوءلوحلاةدئافلايفاوربتعيمل

ءهيفبجتوأةاكزلاهيفتبجولاميلعتدرونإهيلعةدراولا

هفبجتمللامىلعتدرونإوءلصألاهنألهلوحىلعتلح

باصتلاامهيفلمكنإلوحلاامللبقتساهيفبجتالوةاكزلا
.انمدقامك

دنعنوكينأ:ةاكزلاهيفبجتمللامىلعاهدورولاثمو

هنإف«یرخأةيامنامزبكلذدعبدافتسامث«مردةياملجر

ملامىلعتدرواهنألةريخألاةباملادافتساموينملوحلالبقتسي



نودامىلعبجتالاهنألءهيفبجتالوةاكزلاهيفبجت
.ملعأهللاوءباصنلا

تقولامملذخأفمرداتياموأًارانيدنورشعهلنمكلذكو
وأ«اعبروأالثوأًافصنهنمةيمستوأًارانیدمہنمیطعأمش

تاإف..ضقتنمهتقونإفءلوحلالايكتسالبقكلذهبشأام

«هدافتسانیحنمتقولافنأتسارخآارادكلذدعبدافتسا

نيحهيفبجتالوءةاكزلاهيفبجتملاميلعتدروةدئافانال

فلتنإكلذكو.انمدقامكلوحلاامللبقتسافةدئافلادورو

ًائيشاہنمجرخأوأبصاغهلهبصغوأيناعملانمینعمبءيشابنم

لكيفهتقونإ«كالمألاهوجونمجرخهجويأبهکلمنم

.انمدقالضقتنماذه

ضقتنمهتقونإفءديباديًارانيدنيرشعبابلدبأنإكلذكو

لدب:مہضعبلاقءلدبلايفاوفلتخامبنأكلذو«ميضعبدنع

.ءيشلاريغءيشلالدب:نورخآلاقو‹ءيشلاوهءيشلا

هحولااذهيفهنإفءاضعبفلسأوألجرلاهفلسأنإامأو

نمسالاىلعهلامىلعيطعينأهيلعنألهتقوضقتنيال



ءرضاجلالالاةلزتمبناکيطعبنأهلعناکاذافءفلسلا

دروأاهتمسيأوتفلتامدعبهيلإتعجرنإًاضيأكلذكو

ءلوألاهتقوناكهلكاذهيفهنإفهلهبصغيذلابصاخلاهل

.نينسلانمىضمامىلعيدؤيو

فنأتسيولوألاهتقولازدقفاهتمسيأنإ:نورخآلاقو

هلنمكلذكوءثداحلالالاكحءالؤهدنعابمكحف«تقولا

تإ«نيدملاسلفأمثتقولااهلذخأفلجرىلعًارانيدنورشع

ءفالتخالانمقاملكلذدعبسيأنإو«ضقتنيهتقو

هدنعنوينأةاكزلاهيفبجتلامىلعاهدورولاثمامو

هنإف«ىرخأةيامكلذدعبدافتسامثتقولااهلذخأف«مردایام

اذهىلعف«ةاكزلاهيفبجتلامهنأل«لوألاباصتلاىلعابلمحي

تفلتفىرخأنيرشعدافتساف«ًارانيدنيرشعلتقولاذضخأنإ

لاماكحاذهيفةدئافلاكحنألتباثهتقونِ«لوألانورشعلا

.ملعأهللاوءهيلعةدراولا

س



هدنعنوكينأةاكزلاهيفتبجولاميلعاهدورولاثمامأو

هلفلتمثةاكزلاابنعىطعأف«مرداتئاموأًارانيدنورشع
لصألاىلعامضيهنإفءىرخأرينانددافتساوكلذدعباهضعب
ريناندلانميقبامتباثهتقووءلوألاهتقوىلعيدؤيويقابلا

يتلاماردلانممهاردةثالثوأريناندةثالثةاكرلاابنعىطعايلا

ةاكزلايفًالصأهلنوكياملفأوهوءةاكزلااهنعىطعأ

الورقبلانمالوليإلانمالوريناندلانمالومهاردلانمال

لاقو«مهدنعهلكحالكلذنوداموعملالقأهنألءنعلنم

ريناندلاو«ضعبدنعمحلالقاوهوناناكلذلقأ:نورخآ

ءريناندللالصأنوكتمهاردلاكلذكوءمهاردللًالصأنوكت

لاحنِإوءلاحلااذهىلعربتلاوككسملاوءدحاوسنجينال

ابنعيدؤينألبقتبهذفهدييفًارانيدنيرشعىلعلوحلا

ةاكزلااہيفتبجونيحالصأنوكتاهنإف‹ةثالثابنمتيقبو

هذهكحو«ةاكزلاهيفتبجولامهئألدۇيملوأامنعىداءاوس

ضقنيءيشلكفءةاكزلاهيفبحتنألبقباصنلاكحكةئالثلا

جورخنملصأيهيتلاةئالثلاهذهيفهضقنيباصنلايفهتقو
.قسنباقىنهانمدقامعيمجنمكلذريغوكالمألا

0)٥(



فالتخالانمءانمّدقامىلعوأابلثمبالدبأنإكلذكو

.لعهللاو«هتداعأللىنعمالف

ءاهتکزعيضفلوحلااہيلعلاحفًارانيدنورشعهلنمو

عيضفءلوحلاهيلعلاحف«ةيئاثلاةنسلايفًارانيدنيرشعدافتساف
ىلإكلذكمثءنيرشعثلاثلاماعلايفدافتساف«ابتاكزدؤيلوًاضيأ

ةينماملانينسلالعيدؤيهلق«تيشاهنعديمو«نيسنا
كح٠٠ةدئافلاكحنأانلصأدقهنألءةنسلكلويناندةعبرأالك

لكف«اهبوجودعبهلامةاكزرخيملىتمفهيلعةدراولالامل
لوألاهتاكوعميدۇيترثكواتلقهلعتلخدةدئاف

هيلعتلخدةدئافلكنالءترصقوأةدملاتلاط«تشام

ىلعيطعي:مهضعبلاقو«لوألالصألامكحاهمكحراص

ىلعيطعيو«ًاراثيدةيناثلاىلعيطعيو«رانيدفصنلوألاةنسلا
«نيسناممتىتح«ايفبجيامةنسلكلرخاوألانينسلا

يفهيلعسيل:لاقمهضعبنالنيلوالاليبساوكلسيملءالؤف

نبحلفأمامإلانعرثألايفركذدقو.ءيشتقولادعبةدئافل

نملجرلادافتسااملك:لاقاذههبشيامهاهمحرباهولادبع

وأاهلكهلتناكتقولاهلفنأتسيهنأةاكزلاهيفبحتامممتغلا

.هححصمهأءموملااكابرلاىثعمبالداقتسلالالافصلااهبيتعي.انهةدئافلا(١)



هنإفءةاكزلاهيفبجتًالامدافتسانإامأوءكيرشابفهلناك

ءكلتلثمهذهوءلكلاىلعيدؤيومنغلانمهدنعامىلإهفيضي

.ملأهلو

نمهانمدقاميلعفءًاضعبطعبملوةاكزلاضعبىطعأنإو
لاقوءيطعيال:ضعبلاقوءيطعي:ضعبلاقءفالتخالا

ءلاملانمةاكزلاهيلعطعيملامردقبةصصاحمنلابيطعي:ضعب

٠لعأهللاو

ضعبنأريغءةاكزلابوجويفطرشلوحلانأحصدَقف

بحتسملاو«هيلعبجيامءادألابهيلإيبتنيًاتقوكلذبعيل«ةينلاو

نمامجرخيلفرهشألاهذهريغيفهلمتلخداذإفءناضمر

ءروهشلاهذهدحأنمموبرخدنعاهدربےٹهریغىلإهکلم

¢رهشلاةرغنمتقولاذخأبالوًاتقوهلكربشلاكلذهلنوكسف

ذئنىحيدؤينأهيلعبجيفءتقوللهذخأيذلاربشلااذإف

نإكلذكوءطعيمورهشلاخلسنيىتحًاعيضمنوكيالوهتاکز



ريغهنألءيشهيلعسيلفهئاكزلًاتقوهذخأيذلارهشلايففل
ءىطعأامدعبةدئافرهشلاكلذيفدافتسانإكلذكو:عيضم

.هتقويفىطعأهنألءيشايفهيلعسيلف
مويهنمىضمنإهنإفءربشلالوأنمتقولاذخأنإامأو

لوقيفهلكاذبف:رثألايفوءعّيضمهنإفهتاكزٌدؤيملودحاو
الوارشتقولايفمهدنعبيصيالفةجحلالهأامأوءةبقفتملا

تقولايفهبحاصكلملامااهبفلخديتلالاحلانكلو«ًاموي

يدؤينأهيلعبجيوءتقولاكلذىلإةنسلاتراداذِإمهدنع

هلكرېشلايفهقفلالهأباوجكلاحلايفمهدنعباوجلانوكيف

اوفلتخاءاماعلانالءرظنلاهبجوبايفاذهىلإةبقفتملااعدامنإو

اک«كلذزوجيال:مهضعبلاق«ابتقولبقةقدصلاليجعتيف
نإكلذزاوجب:نورخآلاقو«تقولالبقةالصلاليجعتزوجيال

ءارقفلايفاهآرنإةجاحلاةلعلنارهشوأرشالإةنسلايفقبيمل

هنعهللايضرباطخلانبرمعثعبٍَْعيبللانأرثالايفو

ةاكزلابلطيلَيبنلامعسابعلاىتأف«ةاكزلاضبقل
:لاقف«هلامةاكزعنمكمعنإ:لاقوولجيبنلاىلإرمعىتأف
انلحعفانجتحاهلامةاكزعنميمليمعنإصفحاأاب



رہشلانمرثكأزاوجلديثكيدحلااذيفء'''ماعلنماع لعدفماعنب

اذزئاجةقدصلاليجعتنإ:هللامهحرموقيفرثألايفو

ناوفلتخاو.لأهللاوءاهيفعوجرالفلاملافلتنإهنأىلع.ربخلا

.لعأهللاو؟المأتقوللهيكزبلهتقولالبقرخآالامدافتسا

وأةنسنيعبرأمهتاکزدؤبملومهکرتفًارانیدنورشعهلنمو

نيرشعلاكلتيطعي:مهضعبلاقءفالتخاهبففكلذنمرثكأ

نيناٹتشمنإوءةنسنيعبرأتثكمنإكلذريغهيلعسيلو

تشکمنإو«هسفننمىرخأنيرشعيطعيواهيطعيهنإفةنس
رانيدفصنيطعي:مضعبلاقو«رينادةرشعهيلعفهنسنيرشع

مهنمفالتخالااذبفءكلذريغهيلعسيلوىلوألاةنسلاىلع

ءموصلاوةالصلاكةمذلايفهلقحةاكزلانإ:لاقنممهنمنألدي

هدنعتناکنمف«لاملابقلعتمنيکامالتح:لاقنممهنمنأو

نيرشعلاىلعةنسلكنعيدؤينأهيلعبجوأةمذلايفقح

لاملابًاقلعتمًاقحهدنعتناكنموءترثكوأتلقرانيدفصن

ملسمودمحأهاور

 



ةنسلايفهيلعبجويذلاراتيدلافصنريغهمزايلنيكاسملل

ًاكيرشراصامف«رانيدلايفءارقفلاعمكيرشهنأل,لوألا

ًاضيأكلذكوءةيقابلانيتسلايفةاكرلاهمتملوةضيرفلاتصقن

نمفءةنسنيعبرأابكرتفًارانيدنوعبرأهلنملاحلااذهلع

نموءةاكزلايفمهلكمهيطعينأبجوأةمنلايفًاقحهدئعتناك

ةنسلكهيلعطحب:لاقنيكاسملللاماًاقلعتمًاقحهدنعتناك

وأريناتدلاتلقوءترثكوأنوتسلاتلقةاكزلانمهيلعام

يطعيمش«رانیدىلوألاةنسلاىلعيطعينأ:كلذلاثموءترثك

ةصحهعطقسيوأًارشعلإًارانيدنينسعبرأىلعكلذدعب

ىلعدازامًاضيأهنعطقسوءءارقفلاهقحتسايذلاراتيدلا

ًاراتيدنيرشعلايلعدازامنألءريناندةعبرأنوداموهوةضيرفلا

دعبو«ءيشهيفسيلفنودامو«راتیدرضعںیناندةعبرألکيقف

ةنسلكىلعطعيلف«نيثالثوةتسنمةضيرفلارسكنتنينسعبرأ
ًاضيأءارقفلاهقحتسايذلارانيدلاةصحطقسيوءًاسخالإًارانيد

رسکنتىتحانمدقامكةضيرفلاىلعدئازلانيئالثوتسةضيرفنم

ةنالثلإةنسلكىلعدوف‹نيثالثونينانمةضيرفلا

سپ۰ےس



نيرشعوةيناثنمةضبرفلارسكنتىتحانمدق(كرانيدلاراشعأ
ىتحةنسلكىلعرانيدلايسخنالإًاراشدكلذدعبيدۇؤىف

ةنسلكىلعيدؤيفًارانيدنيرشعوةعبرأنمةضيرفلارسكتت

ًاراتيدنيرشعنمةضيرفلا.رسكنتىتح«رانيدفصنكلذدعب

.ملعأاوءكلذدعبءيشهيلعسيلف«طاريقفصنناصقنب



ضدملاافريثباب

ةراجتلاايبدصقييتلا

مهراتئاماعدنعةتباثةراجتلااهبدصقييلاضورعلاةاكزو
ةيشاملاوثرحلاهبشأف,ةدايزلاوءانلاهبدوصقملامهنألهللا

يکزي:مهضعبلاق؟يكزبفيكاوفلتخامهنكلءةضفلاوبهذلاو

امتميقىلعيکزب:ضعبلاقو«ةضفلاوبهذلانمايفلعجاميلع
لعجامىلعاھاگکزتصقتنااذإف«اہیفلعجامعصقتتملام

وأاهيفلعجاميلعتدازاهتميقيلعيکزي:ضعبلاقو«ايف

بهذلانمايفلعجاميلعلاقنمنأكلذليصفتوءتصقن

ءاوس‹ةضفلاوبهذلاىلعيدؤببهذملااذهىلعوفءةضفلاو

ةراجتلاعاتميفاهماسأوأدحألاهفلسأوأةراجتلاعاتميفابلعج

وأبهنلابهعاتمعبيملاملصألاىلعيدؤيهنإف«كلذريغو

اېتمىقىلعيدؤۇيدنعناكابتميقلعيدؤي:لاقنمو٠ةضفلا



ءةضفلاوبهذلانمباصننملأوأًاباصتافلعجءاوس

عاشيفمرديتيامواًاراتيدنيرشعلعجنم«انرکذاملاثمو

كلذنمفلتف«كلذلبقةاكزلاابنعىّذَأنكيملوءةراجتلل

نإكلذكوءضقتنمهتقونأءلوحلاهيلعلوحينألبقءيش
نارطقلابريغتوأ«ًائيشكلذنمرانلاتقرحأوأءيشاهنمعطقن

هنألنيعلايفًاناصقننوكيالفتيزلاريبغتامأوءلاحلااذهىلع

اہتمصقتفبوبحلايفريناندلاهذهلعجولكلذكوءلوري

‹لاحلااذهىلعضقتنمهتقونأةاكزلاةضيرفلًاناصقننوكيام

عاتملاكلذعابنإوءابيفلعجيتلاريناندلاةلزنمعاتملااذهنأل

ًاعاتمهتمىرتشامثًاضيأنيرشعبًارانيدنيرشعهيفلعجيذلا
ءةرهلوأيدؤياكنيرشعلاىلعيدؤيو«تباثهتقونأرخآ

هديبتماداف«ابيفلعجيتلانيرشعلاىلعيهاإةاكزلانال

عاتملايفابلعجمثنيرشعنمرثكأبهعابنإاأو.اهيلعيدؤي

وهولوألاهتقوىلعيناثلاعاتلايفلعجامىلعيدؤيهنإفًابناث
,عاتملاكلذيفلعجيتلانيرشعلانملقأبعابنإالإ«تباث
هنإفاهتمیقىلعيکزبلاقنمو.ملعألاوضقتنيهتقونإف
هيلعيدؤياماہيفناکنِإفءلوحلاماتدنعابتميقيعارب



ًاضيأهتقووءيشهمزليملهيلعيدؤيامابيفنكيملنإو«هيلع
هنإف«ابتمیقيلعوايفلعجامىلعيدؤي:لاقنمو«تیاثزیغ
تإو«اببلعدؤيلفةدايزلاتاكنإفءايفلعجامىلعيدؤي

هللاورعسلاناصقنبلغتشيالواببفلعجامىلعناك

لقألعجنمكلذكو«نيبهذمللعماجلوقلااذهو.لعأ

هيفاودجوفكلذدعبةراجتلاعاتملايًارانيدنيرشعنم

دجونإوءاهوموقنيحنمتقولااه.ذخأيهنإفءارانيدنيرشع

مماردلانمناكنإهتفوضقتناتقولانودةصقان.كلذدعبهتمىق

.تقولادعب.هتميقتصقتنانإوءكلذلبقةاكزلااهنعىدؤتليلا

ىلعمهاردلاكلذكو«ريناندةثالثهتميقنميقبامتباثهتقوف

ةميقلافءمهاردةلالثابتميقنميبامتباثهتقوفلاحلااذه

نمفلتنإكلذكو«مهاردلاوأريناندلاةلزنببهذملااذهلع

هللاوءةميقلاىلإكلذيفرظنياإ«ىنعملااذهىلعءيشةعلسلا

نممرديتئاموأًارانيدنيرشعلعجنمامأو:رثألايفو.لعأ
ةراجتلايفكلذلبقةاكزلامهنعىدؤتيتلاماردلاوأرناندلا

اہفلعجامىلعةدايزلاابيفتناكنإهنإفلوحلااهيلعلاحف

‹راعسألاناصقننموهوناصقتلاناكنإوءةدايزلاىلعطعيلف



ناکنِٳيدؤيهنإفنيعلاناصقنناکنو«ايفلعجامىلعطعبلف
اذإهبلإمضيامهدنعناکوأ,ًادعاصفًارانىدنورشعاہتمىقيف

.ًاراٽيدنورشعاهتميقنکيم

هبجويايفاذهو«ريناندةئالثاهتمتبقبامتباثفهتقوامأو

نيبقرفيملهنألنيلوقلانيبعمجنمبهذمىلعجرخيامنإرظنلا
يفتدجوينأكلذىلعلديوءهنعديماموةاكلاهنعىدأام

ماردلاوأريناندلانمماردوأريناندةئالثلعجنممراآ

ءيشابنمفلتفةراجتللعاتلايفكلذلبقةاكزلاابنعىدؤتيلا

اتمیقيفدجوفامموقفءيشفلتيملنإو«ضقتنمهتقوف
نممهنمو«ةميقلاىلعهتقولولحدنعيدؤيهنإفًاراثيدنيرشع

لديفالتخالااذف«عاتلاعيبيىتحءيشهيلعسيل:لوقي
يذلاوةاكزلاهنعىَّدأيذلالامايأءمدنعنيرمألايواستىلع

.هنعدؤيل

عاملاناكءابيفلعجامىلعيدؤي:لاقنمنإ
:لاقنمو«هماكحأعيمجيفاهنعيدؤييتلاريناندلاةلزنمبهدنع

:اهنعيدؤييتلاريناندلاةلرتبهدنعةميقلاتناك«اهتميقىلعيكري

م



اوفلتخاو.لعأهللاوًاعيجنيلوقلامجثلاشلالوقلابلاقنمو

ءءيشةاكزلانمهيلعسيل:مهضعبلاقءضراقملاةاكزيفًاضيأ

ملضراقملاو«ةراجتلايفلعجامالإيطعيال:لاقنملوقىلعرظنلا

ءهموقحبرلالاملايفناكيأةميقلابهذمىلعوءًاثيشاهيفلعجح

نإف٠تقولاذخأبلفًارائيدنورشعحبرلانمهمہسيفناکنف

لالابحاصعممستقااذاف‹نينسلانمىضمامبسحب:ضعب

ىلعيدؤبهافلالابحاصامأوءنينسلانمىضماميلعىّدأ

ءهنعدؤيلفحيرلاهلنيبتاذإف«حبرلاهلنيبتيملامهلعفدام

ىلعيدۇؤيهنا6ةنسلكيفحبرابهرجلتهربخأنإكلذكو

نيتسلاىلعهلثمدّؤلفةنسلاهذهيفهلحصامرظنيهنإف«هنس

.ملعأهللاوءهتمذنمءاربيلعنوكيىتحيدنعاذهوءةيضاملا

نيرشعبةراجتللنيدلابًائيشىرتشانميفاوفلتخاًاضيأكلذكو
يلعالإيدۇباللاقنمف4راشدنوعبرأهتميفوًاراتید

كلذعیبيیتحءيشهيلعسيل:لاقءةراجتلاعاتميفلعجام



ذأنيدلالجألينألبقًارانيدنيعبرأبهعابناف«ءيا
لجألالحاذإفءلجألاريدطقسالهنألنيعيرألتقول

لاقوءيقبامىلعيدؤيونيدلانمهيلعاملباقيامطحيلف

عاتملاابىرتشايلاًارانيدنيرشعللتقولاذخأي:تورخآ
ىرتشايتلانيرشعلاةلزتمبمهدنععاتملااذهنألكلذو«ةراجتلل

ملامهبحاصهنعيدؤيالو«نيدملاهطقسياللجألنيدوءاهب

‹ىونلاببسلاىلإةراجتلالامدريو.لعأهللاو«هلجألحب

ةغللايفةراجتلانألءىوتلابةراجتلاىلإبسكلالامدريالو

:مالسلاهيلعهلوقنأريغءىوتلابةبساكملالقعتالوةبساكلملا

زاوجىلعلديیونامءیرماللوتاينلابلامعألااإ)
ًافوصرجوأءلختةلغنمةراجتللًاعاتميرتشيناكنموءكلذ

عاتبعاتلاكلذلدبيلعجفةراجتللًبايثابنملمعفءهمنغنم

:لاقنملوقيلعفهلاحكلذناكفىرخأبوبحبوأرخآ

ىتحءيشهيلعسيلةراجتللعاتملايفلعجامىلعالإيدؤيال
هترایتيفلعجيملهنألءلوحلاهيلعلوحيوةضفلاوأبهذلابعبسي

يفةميقلاىلعيدؤي:لاقنملوقىلعو«ةاكزلاهيفهيلعبحتام

.ةعاجلاهاور(١)



قيرطنميفةضواعملكوةضواعمهذهنأليدؤيةراجتلا

فالتخالااذهىلعةميقلابمشدييناكنإًاضيأكلذكوءةيساكملا

ءالمأهعاتميفذخأيذلاعاتملاةميقبتقولاذخأيناكنإ

اذهىلعةئيسنةراجتللعاتملاءارشنوكينأهبشيو.لعَأهللاو

ضعبيفمهاردلاتلخدنإًاضيأكلذكو.ملعأهللاو«ىنعملا

تلخدنيحهيلعيدؤيوًاعيجمّوَقي:مبضعبلاقءضعبنودعاتملا

هيفتلعجامالإموفيال:نورخآلاقوءهضعبيفمهاردلا
همنغفوصنمًابايثلمعنإ:كلذلثموءهريغنودمهاردلا

:لاقمېضعبنإفءبايثلالعلهلعجفمهاردلابًاناوجرأىرتشاف

لوقيفهتميقىلعوأناوجرألايفمهاردلانملعجامىلعيدؤب
يدۇبوناوجرألاوعاتلملاموقي:لاقو«مهضعب

لهرظتلاهبجويايفممفالتخاببسوءهيلعيدؤبمغنإهيلع
اراتيدنیرشعبًاريعشیرتشاناو.ملعأهللاو؟المأةراجتيه

روادالاهىاملشتدقترقةا

ءمہضعبلوقيفًاصيأاهرشعيطعبوريناندلانماهيفلعجامىلع
كلذكوءريناندلانمايفلعجاميلعالإيدؤيال:نورخآلاقو

ءفالتخالااذهىلعةراجتللهلعجنإةاكزلاهيفبجتامعيج



ناقحهيلعبحبالهنألريغالةراحتلاةزيدؤب:لاقنمدنعف

ةاكزللصأهنىعبةاكرلاهيفبجتامةاکزنأريغ«دحاولاميف

افاوبجوأامنإو«ةراجتلاوهوهريغةلعلةاكزلاهيفبجتام

دقةلأسملاهذهو.لعأهللاو«عرفسايقلاوسايقلابةاكزلا

اہیرتشافرانىدةئامهلنمو.لعأهللاوءًاعيجنارمألااهروتعا

ةئامهدييفوةئيسنرانيديتئامبرخآلجرلاهعابےہادقةعلس
يتلاةعلسلايفابلعجيتلاةئاملاىلعيدؤيلوألانإفءىرخأ

الوءهديبيفيتلاةئالاىلعيناثلايدؤيو«ةئيسننيتئاملابابعاب

همزلامطقسيالوءلوألاابيلعيدؤياهنألةعلسلاىلعيدؤي

ةئامثالثبكلاثليناثلااهعابنإوءدعبلحيملوهونيدلانم

ينامىلعيدؤيثلاثلاإفءىرخأةئامهدييفوةئيسنراتيد
ءهلولحلبقنيدلانمهمزلامطحبالوءةئالاوةعلسلانمهدي

ءلوألانماهارتشايتلاةعلسلاعابامدعبيناثلايفاوفلتخاو

طقسي:لاقنمف؟المألوألاابيلعيدؤبيتلاةئالاطقسيله

هيلعيدؤيلاملكنأل«هتاكزهمزليمللوألاهيلعيدؤيام

توسالإيناثلادنعنكيم'نإو«هطقسينيدملانإفهبحاص

اذهىلعوءيناثلاابطقسياليتلانيسخلاثلاثلاطقسيلوابطقسيلف



اهىلعيدييتلاةئالاثلاثلاطقسملفءيشيناثلادنعنكيملنإ

يفروصتيولبسيامنإرظنلاهبجويامفاذهو.لعأهللاوءلوألا

يفةاكزلاهيلعتبجونمنألءالفمكحلايفامأوءفصولا

يدؤيناكنإةفرعمهيلعبعصيةراجتللاهارتشادقةعلس

ايلعيدؤيهنأاهعئابلوقًاضيأةجحهلنوكيالو؟المأاهيلع
نماهارتشادقناكنإالمأطقسيامهلنأوضرفلاطاقسإيف

رانيدةئامًائيشىرتشانمو:رثألايفو.هانمّدقامىلعرخآمئاب

ىلإرانيديتئامبرخآلاكلذهعابفلجأىلإنيسحخوةئامبهعابف

يدؤياهنملوألانإفءهبىرتشاامامنمدحاولكدنعو«لجأ

هنعطونيسخلاىلعيدؤييناشلاوءاهبىرتشايتلاةئاملاىلع

وأرانيدنيتئالاىلعيدؤيثلاثلاوءلوألاابنعيدؤييتلاةئاملا

:لوقينممهنموءعلاىلعيدؤيوهديبتناكنإةعلسلاموي

لحاذإفءلجألالحيملاذِإهدبيفامىلعمہنمدحاولكيدؤب

.لعأهللاوءنيدلانمهيلعام|بنمدحاولكطحبفنيدلالجأ



:قرولاوبهذلاةاكزيفاتمدقاكالثًاصيأابطورشو

ةجحلاو.لوحلالاكتساو4كملءباصتلالاكتسإ

ةعنأسابعنباقيرطنميورامباصنلالاکتسايف

نبانعرثألايفو.'(ةقدصةاشنيعبرأنودايفسل:لاق

:ةعيبنلاباتكهنعىلاعتهلايضررمعىلإدهعإ:لاقرمع

ىلإةاشاہیففنیعبرأتغلباذإفءءيشةاشنيعبرأنودايفسل)

اذإفءنیتئامىلإناتاشاہيففةدحاوتدازاذإفنيرشعوةئام

هاملكيففةئامثالثلالعتدازاذاف‹«ثالثةدحاوتداز

.لعأهللاوءرثألاهبقدصوءريخلاهبءاجام.٠(اش

ناكءاوسءمسالاهيلععقيامعيمجبباصتلااذهمتتسيو

اذهنإف«ًابويعموأًانيمسوأًالوزهموأالبلعوأًاحبحص

.دوادوبا(۲)..يراخبلا(١٠)

۸



فوفلتخاوءهيلعمسالاعوقولباصتلاددعيفهنوبسحيهلك

الحولوعت:مهضعبلاق‹تامألاعمدعتىتممنعارغص

:مالسلاهيلعلاقهنأيوراملوقلااذهلعليلدلاو‹يعارلا

(ليجاجعلاوألاخلادعتوامرابکواهراغصدعي)

تنغتساةاشالإةاشلاىرنال:مبضعبلاقو«رقبلادالوأليجاجعلاو

:لاقوءةاشلامسإهيلعمقيام:مبضعللاقو.اهريغنع

:مېضعبلاقو.ةنسمثوكتوهنسمتتتحةاشنوتال

:مہضعبلاقءكلذىنعميفاوفلتخاوءةاشوهفيداولازواجام

ءاوسالاهيفنکيملولو:نورخآلاقو‹يرجييداولاناكاذإ

تآيلعلديمهتمفالتخالااذرفًاريبكوأًاريغصناك

هيلعلدامىلإلكعجركلثلو«هيلعقفتمريغمدقتملاثيدحلا

سيل):مالسلاهيلعهلوقيفلاقمهضعبنأعم«هدنعةاشلامسا

.لعأهللاو«منغلاراغصةسعكلانإ.'"(ةقدصةعسكلايف

امنألًاعيجباصتلااهبلمكتسيوزعملاىلإنأضلامضيو
مهسبكيرشلامتتسيو‹ةضفلاوبهذلايفانمدقاكدحاوسنج

.اڪوألقهتصحردقىلعاهنمدحاولكيدؤيوهکیرش

.يئاسنلاوينذمرتلاودوادوبا(١)

حبحصدانسإبسنأنعينطقرادلا(۲)

—AY



نمموهفملاوهودحاولامكحهمكحكرتشملالالانإةلججلابو

موهفملاف.''(ءيشةاشنيعبرأنودايفسيل):مالسلاهيلعهلوق
.ىتشكاللوأدحاوكلاناكءاوسهنم

ءلحفلاوضبرملاويعارلاا_مطلخي:لاقنمامأو

هيلعهلوقكلذبلاقنمةجحو«انباحصأدنعهبذوخأِبسيلف

منيبلضفلاناددارتيامنإفنيطيلخنمناكامو):مالسلا

نيكيرشلانألءنيكيرشسيلنيطيلخلانأىلعلدي.٠(ةيوسلاب

ءانباحصأدنعحصألوألالوقلاو«عجارتنيبروصتيسيل

ديلولاوبأركذرثألايفركذدقوةكرشلايهامنإةطلخلانأوهو

نيبعمجيالوعمتجينيبقرفيال:.لاقيلصوملاركبيبأنع

وه:قرتفملاو‹عاشملاوهعمتجما:لاق.ةقدصلاراذحقرتفم

ضبرملاهعجنإوءعاشملاريغعمتجيسيلو«موسقلل
ىلإههجوتلثمومنغلابحاصىلإويعاسلاىلإهجوتيكلذو
كلذكوءةقدصلاذخأيلىتشلاجرمنغنيبعمجينأيعاسلا

ءةقدصلاةرثكةقرفلابجوتثيحعمتجمانيبقرفيالًاضيأ

.حيحصدانسإبسنأنعينطقرادلا(۲-١)



ةاشهيلعنف‹ةاشنورشعوةئأاملجردنعنوكينألثم

كلذكوءةاشنيعبرألكلبجوتساثالثىلعابقرفاذإفءةدحاو

بجوتثيحعمتجمنيبقرفيالوقرتفمنيبعمجيالمنغلابحاص

لكلنيلجردنعنوكينألثمءةقدصلاةلقعاتجالاوةقرفل
ءةاشدحاولكىلعنإف«ةاشنوعبرأنمدحاو
نوعبرألجردنعناكنإكلذكو.ةدحاوةاشنوكتل

يفلصألاو.ملعأهللاولامحلااذهيلعنيفصنىلعاهقرفيفةاش

ةاشنيعبرأنودايفسيل):مالسلاهيلعهلوقهلكبابلااذه

كالودحاوكلالنوكبنأنيبةيوستلاهنممهغف

يلعف۽تشكاللوأدحاوكلاملعمتجاىتمفاذهىلعف«ىتش
ءاوس‹ةاكزلاهيلعتناكباصندحاوكلالعمتجامفاذه

ريخيامضعبوءازجألابامضعبوأءازجألاريغبوأءازجألابعمتجا

ةاكزلاهيلعتناكباصنهئاكرشعمهلعمتجاىتمو«ءازجألا

هنافنيهجولاالكنمهلعمتجاىتمو«ةدحاوةكرشلانوكتنأطرش

ةبجنموباصنلاضعبيلعةهجنمبجتةاكزلاتناكنإف؛رظنب
ناوءدحاولامةاکزهمكزیوضبىلإهضعبمضيهنافهلکيلع

۰هرڪدمدقت(۱)



دحأةاكزنأالإهلكهيلعبحتنيجولاالكنمةاكزلاتناك

فاضملالاماةاكزهيكربهنإفرخآلاةاكزنمرثكأنيمجولا

.لعألاو«ترثكوأةاكزلاتلقءاوس«هبلإ

ةاشنوعبرأدحاولجرلنوكينأ:لوألاهجولالاثمو
كرتشانإكلذكو:باصتلاهلعمتجادقهنألةاكزلاهيلعنإف

عمتجاهنألةاكزلاهيلعنإف«ةاشمنمدحاولكًالجرنيامعم

هلوةاشنیرشعلجرعمكرتشانإكلذكوباصتلاهل

باصتلاهلعمتجادقهنألتقولاذخأيهنإفنوثالثةدحىلع

.ءازجألاريغهضعبوءارحالابهضعب

لجرعمةاشنوعبرأكرتشينأوهف:يناشلاهجولاامأو
عمهلعمتجاهنألةاكرلايدؤيهنإف«كلذنمرثكأوأنيلجروأ

نہنمنيرشع:اوكتشانإو«ةاكزلامهيلعتناكو«باصنهئاكرش

ةاكزلامهيلعسيل:لاقمهضعبنإفءًافاصنأنهنمنيرشعوًاثالثأ

.تقولااوذخأينأمهيلع:لاقمهضعبو

؟ناتكرشمأةدحاوةكرشهذهلهيدنعكلذلصأو

نإكلذكو,ةدحاوةكرشلانوكتنأاذهلبقانطرتشاكلثلو

ءهعمتبملنممهيفو«هعمأنممہيفویتشلاجرعمكرتشا

— ۸6



الإءيشهعميمنميفهيلعسيلوهعميأنمعميدؤيهنإ
عمكرتشاولكلذلاشمو«ًاباصنهدجوفهلامعيجعمجنإ

هلونيعبرأرخآعمكرتشاونهعبرنهيفهلوءةاشنيعبرألجر

 هعمتأنمعميدؤيهنإفةرشعرخآعمكرتشاو«نهعبرنهیف

هلامعمجولهلالءيشةرشعلايلعةرشعلابحاصممهيلعسيلو

نمثكأونانئاوتقواذهيفهلنويو«نيعبرأمتيملهلک

هتقوىلإعجريهنإفنيعبرأهبمتياممنغلانمدافتسانإف«كلذ

يطعياإ:مهضعبلاقوءابلكهمنغةقدصهيفيدؤيفلوألا

هنسلانمىضمامىلعيطعيوءهلبقتسايذلاتقولادنع

.يتلاتاقوألايفابيلعيطعييتلامنغلالع

نيعبسوةيناملجرعمكرتشينأوهف:ثلاثلاهجولاامأو

ءةدحىلعةدحاوةاشهسفنلدافتسامثتقولانحلذخأف,ةاش

دقهنألةاشنهيلعيدؤيفكيرشلاعمهلاماهيلإمضيهنإف
‹ًاضعبكرتيوضعبىلعيدؤيناكلمضيملولو«باصنهلعمتجا
نفنيفصناېنیبةاشنينالجرعمكرتشاولًاضيأكلذكو

عمجيلفةايشثالثهسفنلدافتسانإوءاهنيبةدحاوةاش

كرتيوضعبىلعيدؤيالثلةلماكةاشنهيلعدؤيلومنغلانمهلام

۸



كرتشانإامأو.ملعأهاونيتاشلاىلإمضيلهاوفلتخاو.ًاضعب

ولوةاشلافصنريغيدؤينأهيلعسيلف«ةاشنىنالجرعم

دحاولالالاكحكرتشملالالاكحنأل«نوعبرأهبيصنيفناك

هنبامثغبباصتلامتتسياضيأكلذكوءلعأهللاوكرتشملاريغ

يفةلعلاو«مهنيبايفلافطألاهونبكلذكو«مهضعبلوقيفلفطلا

نأ):مالسلاهيلعهلوقل؟هلامةلزنملفطلاهتبالاملهكلذ

نملجرلالكأاملضفأنإ):ركذاكو.'"(كييألكلامو
قرفو‹؟هلامةلزنبوهسيلمهبسکنمهدلونو.٠(هبسک

بالاريغنموأبألالبقنملالالصأنوكينأنيبضعب
نِإو.ملعأهللاوهلامكحبألالبقنمناكاذإهمكحاولعجف

همهسرخآلاوةراجتللهمهسامهدحأةاشنيعبرأنالجركرتشا

الوةراجتلابحاصعمبسكلابحاصمتتسيهنإفءبسك

ةراجتلابحاصنألءبسكلابحاصعمةراجتلابحاصمتتسب

بهذلايفمتتسيالوءةراجتلايفهلعجيذلاتماصلاةاكزهتاكز

:لاقنملوقىلعالإانمّدقاكهكيرشبيصنعمكيرشلاةضفلاو

.ءركذمدقت(١)
.هيلعقفتم(۲)



لعجاميلعيدؤيو«منغلانمهلامىلعةراجتلابحاصيدؤب

اذهىلعبسكلابحاصعممتتسيهنإف‹قرولاوبهذلانماهيف

..ملعاهللاوىضمايفاذهانمّدقدقو,لوقلا

يفطرشةضفلاوبهذلايفانمدقاكهنإفكلمارارقتساامأو

بهذلاىوساميفىطعبالينيبقرفلانأريغ«ةاكزلابوجو

.ملعأهللاو«ريغلاةمذيفهلامىلعةضفلاو

بهذلايفانمدقامكًاضيأطرشوهف«لوحلالامكتساامأو

يفةدئالاكحًاضيأكلذكوءدحاواذهيفليلدلاوءةضفلاو

ىَدَألالانمباصتلاوهوهيلعةدراولالصألاكحمنغلااک

باصتلانملقأو«ةاكزلاهيفبجتلامهنألدؤيملوأةاكزلاهيلع

لبقانمدقامكاهدؤيملوأةاكزلاهيفتبجويذلالاملانم

لوقيفنينثاوأءاشأةثالثكلذلفأوءةضفلاوبهذلايفاذه

‹ةيافكهيفامةضفلاوبهذلاةاكزيفكلذانمدقدقو«مهضعب

.ملعأهللاوكلذنمضعبيلع.هدعبهبننانأريغةداعاللىنعمالو

يقبونبضعبوأنهلكهلنفلتفةاشنيعبرألتقولاذأنإو
مہضعبلوقيفضقتناهتقونإف‹تقولاماتلبقاذهو«نهلسن

۸۸



كحلمنلاكحلهأاذهلصأوتباثهتقونيرخآلالوقيفو
تقولاذخأنإفالتخالااذهيلعةدئافلاكلذكو؟المأتابمألا

ددعلوألانمتفلتف«ىرخأةرشعدافتسامثةاشنيعبرأل
ةاشنيعبرألتقولاذخأنإوءفالتخالااذهيلعدافتساام

متتسيكيرشلاتألتباثهتقونإف«لجرلابنمًامسىطعأف
هلملامىلعتقولالولحدنعيطعيوهوهيرشبیصنب
يطعأفءضعبنوداهتمضعبىلإدصقنإامأو.ًالوح

هدحوالةاشنيعبرأكلمملهنألهتقوضقتنادقف«هريغلهنم

ننمةرشعهلىطعأنإامأو«فلتخملأموهوهكيرشممالو

ًانيعمدصقيملو‹اذكهةرشعنمًامهسوأ‹اذكهرثكأوأ

ىطعملاىلعسيلوءكلذكةيطعلازوجينملوقىلعتباثهتقوف
كلذلوءدعبهلزرفيملوةميقلاىلإجاتحتاهنألتقولاذحخأينأل

.ملعأهللاووهابيلعىطعيالويطعملايطعي

همېسامهنمدحاویطعافةاشنيعبرأنالجرًاضيأكرتشانإو

ىطعأولهنألتقولافنأتسييطعملانإف«تقولالبقهكيرشلهلك

ءلوحلانملقأوأهكلملامىلعىطعأناكللوألاامهتقولع

هکبرشهثروفامهدحأتامنإكلذكوءاذهيفطورشملوحلاو



ءتاثهتقوفهريغعماهثرونإامأوءانمدقامكهتقوضقتنا

تإكلذكوباصتلاعمةدئافلاةلزتمهثروامةلزنمنأل

ًاعبمجمعلانمهمهسنمةيمستامهمدحاو.ىطعأفاهاكرتشا

مامندنعيدؤيهنأل‹لوقلااذهىلعتباثامهتقوفهكيرشل

عمةدئاشلاةلزنمبهليطعأاموءالوحهكلملامىلعلوحلا

دشقف«اهنيعبةدحاوةاشنمةيمستهليطعأنإامأوءلصألا

كليملو«ةاكزلاهيفمتتاماكرتشيملامهنأل«ًاعيججامتقوضقتنا

ريغلهلكهمهسامهنمدحاوىطعأنإو«ةاكزلاهيفمتتامهدحو

ءيطعملاةلزنبهلىطعملانال«تباثهبحاصتقوفهڪيرش

.ملعأهللاو

هتقوفنهنمةدحاوهلتفلتفةاشنيعبرألتقولاذأاذإو

هلمنأل«ضقتنيملهدعبوأتقولالبقاهدجونإو«ضقتنم
دعبالكمنغلاتفلتامدعبالإاهدجيملنإو‹ابنعلقتنيمل
باصتلاكلمهنأالةاشيدؤيتأهيلعنإفءتقولامام
.الماكًالوح

يلعالإاهنيعبكلذدعبهلتعجرمثهنمتبصغنإكلذكو
س4۰س



تعجراذإتقولافناتساأہنمسنا:لاقنملوق

تلفتفةاشنيعبرالتقولاذخأنإامأو.مودعملالالاةلزنم

نمفلتنإو٤«تاهتفوناهربتمنعفر|واندمةدحأو

يلطعيوةاابحاصهقلتحلفةاشلانف9تفلتيتلامنعلاالت

ةءاربلعنوکتحةدحاوالا7س8ولودتقوماعدنع

نمايجرخأنِاضكلذكوةمذلالوغشمهال.دذم

كالمإلاهوجونمهجوباہضعبوأ.تقولاماتلبقهلم

هوحونمهوجوًاضرأدسلإتعجرولوضقتنبهتقونأ

لاملانمتيقبنإلصألايهيتلاةثالثلاكحكلذكو.كالمإلا

يفدعبهنعدؤيمليذلاباصنلاكحكةاكزلاهيفتبجويذلا

.ملعأهتاو:انركذيتلاهوجولاعيمج

لصف

شعىتتسهاشنيراتقولذخأنمو

 ةئالثالولابعبنألقالگتنلداشنیلم

لاقءنيلوقابفنإف؟ةدئافللًالصأةثالثلاهذهنوكتله



الصأنوتال:ضعلاقو.ةدئافللالصأنوكت:مہضعب

عوطتملاكوهامنإلوقلااذهىلعف«تقولايفهيلعامالإةدئافلل

لبقهمنغكلذدعبتفلتوهيلعبحتنألبقةاكزلاهئاطعإيف

‹ةدئافللالصأنكتملكلذلوءةاكزلاابفبحتنأ

ةلزتمبوهوابنعىَدأدقهنألًالصأنوكت:لوألالوقلالعو

ًاضيأكلذكوءكلذهلزوجعرشلانأل‹تقولايفيكزللا

ةتسةنسلانمىضمىتحتثكمفةاشنيعبرألتقولاذأنإ

ءارقفيفةجاحلاةنسلالمكتملامكلذنمرثكأوأرهشأ

سيلةاشنيرشعوةئامبهتقوىلإءاجمث«ةاشماطعأفنيملسملا
دباهبدتعيلو«ةرملوأاهاطعأيتلاهتزجأدقوءيشهيلع

.اهءاطعإزوجعرشلانال‹عرشلازيوجت

يدۇينأهيلعفةاشنيرشعوىدحإوةئامبهتقوغلبنإامأو

نيعبرألالعاهاطعأاإىطعأيتلانألدازامىلعىرخأةاش
.ملعأهللاو«ةرملو

ىلإءاجف.نيرشعوىدحإوةئامىلعةرملوأىطعأنإو

امنإهالىرخأٍةأشهلعيدؤينأهلعفنيرشعوةئابهتقو



هيلعتبقبوةدحاوىطعأفنيرشعوىدحإوةئامىلعناتاشهيلع

لباقيامفلتامناكنيرشعلاوةئالانمتصقننإو«ىرخأةاش

نيعبرألانعتصقناذإف«نيعبرألانعصقنتملامىطعأيتلا

اذإًالوأىطعأيتلاريغهيلعسيل:رخآلوقو«ءيشهيلعسيلف

ًالواىطعأولو«ةاشنيرشعوىدحإوةئايبهتقوىلإءىجيمل

نلنكميو.باتكلايفركذاميفنيرشعوىدحإوةئامىلع

ةئامكلمملهنألناتاشهمزليملامنإو:لوقينألوقلااذهتحب

تقولامامدنعكلمامنإوتقولاماتدنعنيرشعوىدحإو

ءتقولالبقعرشلاهلزوجدقو«ةدحاوةاشهيلعهمزلتام

.لعأهللاو

دۇرملوةنسنيعبرأهدنعتثكمفةاشنيعبرأدافتسانمو

«هتمذيفةاشةنسلكيفهلعنألءيفاهلكاهيدؤيهفاف«اتاك

لدياذهوءةدحاوةلشالإهيلعبجتالهنأباتكلايفركذو

.ءابقفلاضعبلوقنموهولاملابقلعتمءارقفللقحةاكزلانأ

هزرحتملامةاشنيعبرأنمرثكأدافتسانإًاضيأاذهىلعو

ىلعيدؤيلوألالوقلايلعف«نينسهدنعتثكمفةدحاولاةاشا

ءهشيفةاكزلانوكتو«ابيفهيلعبجوامتضمةنسلك



لكلةقدصلانمهيلعبجوامكلذنمطحي:يناثلالوقلاىلعو
.لعهللاو«ةنس

ىتحةاكزلاابنعدؤيملوهنساہکرتوةاشنوعبرأهلنمو

ثالث:ةئلاثلايفوءنيرشعوىدحإوةئام:ةيناثلاةنسلايفتغلب

دؤۇيملو‹ةئامسمخيفوءةئامعبرأ:ةعبارلايئو«ةئام

مهضعبنإءكلذدعبباتمثءاهلكةيضاملانينسلايفةاكزلانهنع

ةدئافلاكحاولعجءالؤبف«ءايشأةنسلكىلعيطعبي:لاق

لاقو.هنعدؤيملامتقولاىضمولوهيلعةدراولالالامكح

ًاعبرأةعبارلاىلعو«ءايشأةسمخةساخلاةنسلاىلعيطعب:ضعب

ءةدحاوىلوألايلعوءنينثإةيناثلاىلعوءثالثةثلاثلايلعو

امدعبهيلعةدراولالالايلعةدئافلالمحتال:لاقنملوقاذهو

.ملعألاوءاطوحلربتعتلب‹تقولاىضم

یتحًاثیشابنعطعيملوةاشنيعبرأهتقوىلإءاجنو
مکحنال۽نيتاشيدؤبنأهعفةاشنيناغویدحإدافتسا

ا_ميلعىطعأنإوءانمدقامكهيلعةدراولالالامكحةدئافلا

هناف,رخآلافمصنلايطعينالبقةدئافلادافتساممةاشفصن



مللامهنألهيلعيقابلافصنلايطعيوءالكةدنافلاىلعيطعي

یطعأامىلعةدئافلامسقت:مهضعبلاقواملكهناكهنعدۇب

ت٠ِیطعأامبانامردقبةدئافلانمطحبلف«يباميلعو

ءةاكزلانمىطعأامردقىلعاعبروأًاثلثوأ«فصتفًافصنناك

سيل:مبضعبلاقو«ةدئافلانمهباناموهيلعيقابلايطعيمث

اذهيفاتمقدقو«ًاضعبىطعأامدعبءيشةدئافلايفهيلع

.قيفوتلاهللابوناعتسملاهللاويفكيام

4



لمايطميامباب
همنغةاکزيف

تأضلانمةينثلاناتسألاتاوذهمتغةاكزيفيطعياإو

نإوءكلذقوفامىلإزعملانمةيعابرلاو«كلذقوفامىلإ

ءسأبالفزعملاىلعزعملانمةينثلاونأضلانمةعذجلاىطعأ

اذهيفلصألاو«يوراميلعاياحضلايفيزحاملأوهو

:لاقمَعهللالوسرنعيتغلب:لاقةديبعييأنعيورام

الو«ةلولأالوابرالو‹ةلخسةيشاملابابرأنماوذخأتال)
٩(راوعتاذالو«لازهتاذالوءافراشالوالحف

اوذخأتال»:هتاعسللاقهنعهللايضررمعنأانغلبكلذكو

ةلخسلا:عييرلالاق.٠!«مهمانغأنملماحلاالوسانلاتارزح

الإيطعيال:اولاقكلذلو«اهيلععضرتيهوامأعبتتيتلا

.كلام(۲-١)



ةنسمةاشابنعيطعيهئإفًانافرخاملكهمنغناكنإوءةنسملا

نأزئاج:مهضعبلاقوءمالسلاهيلعلاقاركاهريغهيزجيالو

ىوقألوقلااذهو«اهريغهلنكيملنإًافورخنافرخلاىلعيطعي

ىلعيطعيالًاضيأكلذكو«هتملاماةاكزنأل«سايقلابابيف

ءةدحاولاةاشلانمرثكأامهتميقتناكولونيفورخهمنغةقدص

ىلعاذهوءةاشلاةميقلثمامهتميقتناكنإزئاج:مبضعبلاقو

يلاابرلا:عيبرلالاقءنظأايفةاكرلايفةميقلازوجنمبهذم

اهنيقرفياليكمالسلاهيلعكلذنعىجاإهلعلو«ءاهدلويبرت
ةندببكيلإثعبأ:هللاقالجرنُأ):يوراک.اهدلونيبو

ءابرلايهىحلولاو.'(ىواهلعجتالومعن:لاف«ةيده

اإءةنيمسلايهومحللاةاشةلوكألا:عيبرلالاقو.ملعأهللاو

نميوراک«ليجنسحفمنغلابرءاشينأالإكلذنعماہ

ىبنو).''(لاومألامئاركذخۇتنأىه):هنأرخآقيرط

بابرأىهن)و."'(لاومألارابخاوذخأيتأةاعسلاولي
:ةدىبعوبألاقرثألايفو.''(محلاومأنمنودلااوطعبنألاومألا

.ملم(۷-۳).دوادوياهاور(۱)

.دوادوبا(٤)

(۷) 4y



ءهشمهيكزيفهلامىندأىلإلجرلادمعينأولعيتلاىبن)
هذهيلعفهنسحأهلامنمرخينمهللادنعكريخ:لاقو

مسعب:مصعبلاقكلذثلوءطسولاقّدصلملانأ9ثىداحأالا

ثلثلاوديلاثلثلامتغلابحاصذخأيفءًاثالثأمنغلاقدصللا

نِإو«هيلعبجوامطسوألاثلثلانمقدصملاراتخيو«ءيدرلا
نمينعأ۽رثكألانميطعبهنإفزعمونأضنيبمنغهدنعناک

ةجعننورشعهدنعنوكينألئمءايواستنإوءزعملاوأنأضلا

ءىلوألاةنسلايفنأضلانميطعبنألعفيإفءةزعمنورشعو

زعملاىلعةصجعتلاىطعأنإو.ةيناثلاةنسلايفزعملانميطعنو

تناكاذإةجعنلايلعزعملاىطعأنإًاضيأكلذكو«ليمجنسحف

.ملعأهللاو«ءاوسةجعنلاةميقوابتميق

ةصميقتناكنإالإثانإلايلعروكذلايطعيالكلذكو

ىشنخلاويصخلاكلذكو.هنملضفأوأتانإلاةميقلثمروكذلا

وأءاتزجىنئتساوةاشىطعأنإًاضيأكلذكوءلاحلااذهيلع

كلذكو«همزلياملقيطعبالثلهلكاذهو«لاحلااذهيلعابلمح

۰دوادوب

4۸



لوزېملاكلذكوءكلذنعيبنلاءاجاكًافراشيطعيالًاضيأ

نموضعلازةاشلکكلذكوتاذ«ىراوعلاتاذو

لازوأانذَأوأءهلصأنملازنإابنرقوأالجرلئمامئاضعأ

نمسرضوأنمنسوأ«ابنيعوأءرثكألااہنم

زوجنمبهذمىلعو«تابويعملاءالؤهنمءيشهيزجيالهنإف

.ملعأهللاو«زاجاهبيعةميقايلإلصوأنإةميقل
ةاكزلاايفتبجويتلاهمنغتناكنإاوفلتخاًاضيأكلذكو

:لاقمېضعبنإفةضيرموأةبوبعموأةبورحبوأةلوزهماملك

زئاج:نورخآلاقو۽بيعاہيفسيلةاشالإكلذيفهبزجيال
بابيفىوفأاتداكلوقلااذهو«اتمهمنغلعيطعينأ
.قيفوتلاونوعلاهبوملعأهللاوءسايقلا



لبرلرافرصيئبا

:لبإلاةاكزيفًاباتكبتكينلانأيورامابفلصألاو

هللالوسرامضرفيتلاةقدصلاةضيرفهذه«يحرلانحرلاهللامسب)

ىلعنمو«اهاطعيابجوىلعالأسنمفءنيملسملاىلعولع

يف«اهنودامفلبإلانمنيرشعلاوعبرألايف«اهاطعبالاهبجوريغ

نينالئوسمخىلإنيرشعواسمتغلباذإفءةاشسمخلك

ملاذإًاركذنوبلنبادحوينأزاجأدقوءضاخمتنباہفف

نيعبرأوسمخىلإنيئالثوًاتستغلباذإف«ضاخمتنبنكت

ةقحاهيففنيتسىلإنيعبرأوًاتستغلباذإف«نوبلتنبابي
بيفنيعبسونسمخىلإنيتسوىدحإتغلباذإف«لحفلاةقورط

اذإف«نويلاتنبابيففنيعستىلإنيعبسوًاتستغلباذإف‹ةعذج

ء.لحفلااتقورطناتقاېبففنيرشعوةئامىلإنيعستوىدحإتغلب

نيسخلايفو«نوبلتنبنیعبرألكيففنيرشعوةئاميلعتدازاذإف

سس



€

.هنعهللايضررمعةخسناهناعفاننعةياورهذهو.٠(ةقحن

محو4منغلايفانمّدقاكهكيرشبيصنبكيرشلامتتسيو

الصأنوكيامكلذكوءمنغلاةدئافمكحكلبإلايفةدئافلا

كلذيفلبإلاوءمنغلاةقدصبابيفهلكاذهمدقتدقو«لبإلل

لبإلاةقدصيفيطعيالكلذكو«هتداعإلىنعمالو«منغلاك

ابليبسفءامئاضعأنموضعلازنمالو‹ءايمعلاالوةرودجا

ملوءنوبلتنبعضوميفهيلعتبجونإف«كلذيفمنغلاليبس

يطعبنألَهلزاجأاكًايكذاحيطعينأزئاجفهلبإيفاهدجي
اذهىلعكلذكوءدجوتملنإضاخمتنبىلعًاركذنوبلنبا
يطعيالهنأىلعليلداذهيففهلبإةقدصيفلعفيقسنلا

ةنميقنملضفأروكذلاةميقتناكاذإالإثانإلاىلعروكذلا

.قىفوتلإاونوعلاهبوهللاو‹ثانالا

.دوادويآ(١)

٠—



قبلاافريثباب

خۇياماهنعذخۇي,اهددعىلعلباإلاةقدصلثشمرقبلاةقدصو

ًاسمختغلباذإف‹نيرشعوًاسمخغلبتلاممنغلانملبإلانع

رقبلانمذحخۇيوءضاخمتنبةريظنلوحاهبففنيرشعو

رقبلاناتسأوءةريثكلبإلانانسأنأريغءلبإلانمذخؤيام

ذخۇيو‹ليلالدعيامنيسلانمهلدعبنكلو«ةلجاعةرصاف

ةقحناكمذخؤبوءنينسلايفابتريظنليلانمنويلتنبناكم
يفرقبلانمامهتريظنلبإلانمنسلكناكمكلذكو«اهتريظن
نسلبإلايفقدصملادحيملاذإفءاهؤامسأتفلتخانإونينسلا

ةميقبامهنيباملضفدرواهذخأاهقوفدجووةقدصلاهضبرف

رمقلانينسبلوحلاىلإلوحلانمةقدصلاوءةضفوأًابهذلدع
ةقدصنأاتموقةمئأدنعو«هللامهمرانئاماعرثأيفاذه

هبشتدجوو«ةّنسمنيعبرألكيفوءًاعيبتنيئالثلكيفرقبا
س۰س



ةرقينيعبرأوىدحإلجرلناكاذإو:لاقرثألاضعبيفاذه

ىلعةدايزلايفءيشالهنأءزيزعلادبعنباوعيبرلاينعيامحلوقف

لاحاذإ:لوقيدابعنباناكو«نيتسغلبتىتحنيعبرألا

بساحيهباسحبفدازامو«ةنسمرّشععبروةنسمايفلوحلا
اندنعاذهيفلوألالوقلاو:لاقو«ةرقبنيتسغلبتنأىلإكلذ

نمةماعلاوةديبعيبألوقوهوعيبرلاوزيزعلادبعنبالوق

صاقوألايفسيل):لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعانغلبوءاتئابقف

تأهدنعاذهونيتضيرفلانيبامصاقوألاو.ءيش

هبلومعملاوءباصتلايفالصاقوألايفوهامنإفالتخالا

.لعهللاو«هانركذام

.دمحأهاور(١)

— (۴۳

 



ةفصميلباب
؟ةاكزلاهلبحتنم

فانصألاموهباتكيفىلاعتهللالاقنلبجتامنإو

ابيلعنيلماعلاونيكاسملاوءارقفلل"تاقدصلاامئإ»:ىلاعتهللالاق

ليبسلاياوهلاليبسيفونيمراغلاوباقرلايفومهبولقةَوْ
نيكاسملاوءارقفلاامأ.يکميلعهللاوهللانمةضبرف

سانلانولأسيالنيذلانوففعتملا:ءارقفلا۽ةجاحلالهأميفًاعيمج
.سانلانولأسينيذلا:نيكاسملاو«ةجاحمهو

ءجاتحااذإنالفرقتفإ:لاقي٠ةجاحلاةغللايفرقفلاو

هبنمربغفلا؛ليقو‹هرقفهوجويأ‹هرقاسفمىنغأوهللاهرقفأو

ءراقفلاروسكملاوه:مهضعبدنعةغللايفريقفلانأل«ةنامز

.ملعأهللاو

٠(٠1)ةبوتلا(١)

س)۰س



ضعبدنعةكرحلامدعونوكسلانمهقاَمتشافنىكسملاامأو

هللاو«هلةكرحاليذلاتيمالحملحدقهنأاودارأءةغللالهأ

ريقفلاةفصيفاوقلتخا:لاق«بتكلاضعبيفتدجوو٠لعأ

نملاحنسحأريقفلا:موقلاقءامهنيبلصفلاونيكسملاو

:موقلاقو«ريقفلانمًالاحنسحأنيكسملا:موقلاقو«نيكسملا

:يعارلالوق«ًالاح

دبسهلكرتيلولايعلاقفوهتيولحتناكيذلاريقفلاامأ

اذاتىموأ:نيكسملايفىلاعتلاقو«ةبولحهللعجف

نملةجحلاامأو«هلاحةدشنمبارتلابقصلدقيأ"4ةبرتم

يذلاوهريقفلانأوءشيعلانمهعهليذلاوهنيكسملا:لاق

لعجف.€نيكاسملتناكفةنيعَسلاامأ»:ىلاعتهلوقهلءيشال

هرًاريثكًانيكسمهرجۇتمظعرجأيفكلله

هرصبوهعمسهاشرشع

٠(۷۹)فېكلا(۲) (١١).دليلا

٥(—



.ةغللاةقيرطىلعاذبف.ملعأهللاو«ءايشرشعهللعجف:اولاق

يورال«ينغلةقدصلالحتالهنأىلعاوعجأدقفعرشلاامأو

وعهللالوسرلاق):تلاقانعهللايضرةشئاعقبرطنم
ء`”(لاملئأتملالو"يوسةرميذلالوينغلةقدصلللحتال

عماجلالثأتلاو«فرتحملايوقلا۽يوسةرميذ:عييرلالاق
ةنامزهبتناكاذإالإجاتحمالةقدصلازوجتالاذهيلعف«لامل

.بسكلانمهع

يفاوفلتخادقفينغلةقدصلازوجتالهنأىلعاوقفتااذإو

هدييفةماتتناكاذإًامهردنيسخلابحاص:مهضعبلاق«هدح

ةجحلاو,ةقدصلاذخأيالينغلايعهعمالونيدهيلعنكيمو
نعلأسنم):مالسلاهيلعلاقهنأيوراملوقلااذهباحصأل

ًاشومخوأًاشودخهجويفةمايقلامويهتلأسمتءاجىنغرېظ

ابلدعوأًامهردنوسمخ:لاق؟ىتغلاامو:لبق.ًاحودكوأ

هذهلعتناكاذإًامهردنيثالثلابحاص:ًاضيأليقو«ًابهذ

.ةاكزلايطعيالةنصلا

,درمعنيدبعنعهلمةجامنياالإةاىودو؛يتراهدر

(0۹



نبعيبرلانيثالثلابلاقيذلانأبسحأو:رثألايفو

ءالؤطةجحلاو«ًامهردرشعةسخلابحاصًاضيأليقو«بيبح

لأسدقفةيقوأهعمولأسنم:مالسلاهيلعلاقهنأيورام

هيفكيلامهلنکیملنمنأ:مهضعبنعو.٠ً(افاحلإسانلا

ىطعيريقفوهفلوحلاىلإمهتنؤمومهتوسكومتقنهلايعيفكيو

نيذلامهوءباصتلاكلاموهينغلا:موقلاقوءةقدصلا

كتابنانماهذحنانأترمأ:هلوقلءاينغأمالسلاهيلعلوسرلا

ريغ«ةجحمهاوقأيدنعلوقلااذهو.٠(مارفيفاهدرأو

الو«ةاكرلاهيلعبحتولالانمباصتلجرللاميرهنأ
ةرمثلاىلإهلايعيفكيوهيفكيامباصتلاكلذيفنوكي

تبهلورارقلالهأنمناكاذإ:مېضعبلاقكلذلو.ىرخألا

هلوءةلغلامايأراثلاهنملکأبنانجو.همدختمداخو«هنکسب

تناکاذإف«نيدهيلعنکیملو«ةنستوقهلو«اہبکربةباد

ةيدابلالهأنمناكنإوءةاكرلاذخأيالفيناعملاهذههدنع

ءاہبکریبادو«هلقاہيلعلمحيةلوحو,هنكسيتيبهلناكو

.يئاستلاودوادويأودحأءاور(١)
.هرکذمدقت(۲)

س۷٧



هيلعنکیملو‹ةنستوقهدنعواهبلمنغو«همدختمداخو

.ةاكرلاذخأبالفيناعملاهذههدنعتعمتجااذإف«ند

مأيناعملاهذهماقمموقتله:يناعملاهذهةميقيفاوفلتخاو

لكوءىنغلامسإهيلععقيايفميفالتخاوهميفالتخالصأو؟ال

.لعهللاوءمسالاهيلععقبفهداہتجالِعجار

الو«هببألهلامةاكزيطعينأهلزوجيال:ًاضيأىنعملااذهيلعو

اذإامههلاموءاجاتحااذإ(تقفتهيلعناكرديامهنألءهمأل

نمابيطعينأهيلعسأبالفجوزتحتهمأتناكنإو«اجاتحا

كلذكو«اهتقفنهيلإعجرتمهنأل«مهضعبلوقىلعهتاكز
لافطألاهدالوأكلذكوءةقفنلانمانركذالهتجوزلاببطعبال

لاقونأهيلعسأبالفغلاهدالوأامأوءال

نميطعيالفتاغلابلاهتانبكلذكوءهسفننعمزوجيىتحمهضعب

نهجٴوزاذنهتزايحو«مہضعبلوقيفهسفننعنهزوجيىتح
ةاكرلاةأرملايطعتوتالاوأنکتالفطنبجاوزأنهبلجو

دوعسمنهللادبعةأرمانعانغلب)امكًاريقفناكاذإامجوزل

:اشلاقفكلذالزاجأفكلذنعيلعهللالوسرتلأسنيح

— (۰۸



يطعتًانميأاذهيلعف«عضوماطمف(هينبيفوهيفهيعض

مېتطعأالااوناکنوءًابحمهوبناکنإواهدالوألةأرملا

هيلاوملءهتدجوهدجلولافطألاهينبيتبليطعيو«ةفيلخلاب

مہقتعأاذإمہبطعبالو‹هللاهجواذإةفىلخلابلافطألا

ء‹'نذلانعمهقتعأنإاوغلبيىتحمېتقفنهلعنال‹ةرافكلل

هيلعكردينمالإهماحرأعيحلابيطعينأزئاجهنأ

ليق«بيبحنبعيبرلانعيوراك«دلولاونيدلاولالثمهتقفن

مرحماذناکنمعيمج:نولوقيةفشحيبأباحصأنا:هل

:لاقءكلامةاكزهطعتنأكلزوجيالفءهحاكنهللحيال

اذهيلعًاضيأكلذكو«دلولاونيدلاولاالإزئاجكلذلكوءاوبذك

ءهببأولافطألاهدالوأوهتجوزلثمىنع هنومينملاببطعياللاحلا

.لعهللاو‹ةدحاوةلعلانأل

ذخأهلزوجياليذلاريقفلاةفصيفبابلااذهيفاوفلتخاو

نملالإةاكزلامفدتالو:انباحصأبتكضعبيفركذ«ةاكزلا

اأنيماسملالوقرثكأوءهللاةيصعمىلعاهبىّوقتيالهنأملعب

.لصألايفاذك.هيلعقفتم(١)

— (04



ابنإ:لوقينممبنمو«نيماسملاةوعدلهأنماشعفدت

لاقو«مهنيديفنيماسالفالخمنمملعيملامءارقفلاىلإعفدت

ءارقفلاىلإةاكرلاثلثعفدةرهاظنملسملاةوعدتناكاذِإ:موق

امأوءكلذيفرظانلاوهونيتلثلامامإلاذخأوءدليلالهأنم

ىلإامدةقدصلابحاصيلعفةروبقمنيملسملاةوعدتناكاذإ

ةقدصلانألنسحأيدنعلوقلااذهوءةقفاوملالهأنمنيملسللا

ىلعمامإللكلذةلوتلعجوءةصوصخمفانصألهللاابلعجأمنإ

عضوينوءامعضاوميفمامإلاابلعجيوءمالسلاهيلعهلوسرنسل

تجومومامإلامدعاذإوءمالسإلاةلودلعهعطاوميفكلذ

ابعضينأةاكزلاهمزلتلاميذلكىلعف4مېتنامأوسانلا

الوهلهألًانوعومالسإللًازعنوكتيتلاامعضاوميف
لعهللاويلولايفاهعضونإالإكلذ

ريغًاثبشعقدنمو«ءارقفلاعيبةقدصلانإ:نورخآلاقو

.ملعأهللاوءأربدقفيلولا

؟المايلولاريغنمءارقفلااهذخأبلهاوفلتخاكلذكو

نمموأءيلونمالإذخؤتالويلولالإىطعتال:مهضعبلاق

س۰س



ءارقفنععنيبرلاتلأس:انباحصأرثأيفوكلهفالحخرعتال

نأمحللحيأمهيفكيامنيملسملاةاكزيفاودجيماذإنيملسمل

ءكلذبسأبالفمهفالخباوملعنإ:لاق؟انموقةاكزنماوذخأب
ههرڪيةديبعويآناک:لاق؟مهفالخباوملعيلنِإو:تلق

هوعديفاتموقنملجربريلجرلاتيأرأ:تلق«ًاديدشًاهاركإ
هقدصنمةقدصهنأهنمءيشبهربخيالًاماعطوأماردهيطعبف

الأوجوأ:لاق؟اهذخأينأهللحيله جاتحوهوهلام

املكةقدصلا:نالوقفبعشوهللأدبعامأوءسبهلعنوب

.اشوقنموأاوناكڪتبجونمنيملسمءنيملسملل

هنكلوهلسيلكلذنإفةقدصلامبيلعتبجونمعيمجنألينعي

.ملعأهللاو«نيملسملاءارقفل

ءقحايفملوابنوبجينيذلامثنولماعلاف«اهبلعنولماعلاامأو

ذأزوجيالهنأمساقلانعيورو:بتكلاضعبيفتيأرو

لماعللاهوزاجأنيذلاوءالماعوأناكًادهاجمًالصأينغلةقدصلا

ةماعلمهبةعفنملانممهانعميفنموةاضقللاهوزاجأًابنغناكنإو

ةقدصلاباجيإيفةلعلالصأله:مبفالتخاببسو:لاقءنيملسملا
؟ةماعلاةعفتملاوةجاحلامأءطقفةجاحلانيروكذملافانصألل

س



نمممئانعردقىلعمهيطعينولماعلاو:انباحصأرثأيفو
ءهلغشوهئانعردقىلعءالؤهنمدحاولكءراشوةالووةاضق

لديادېف«هتبالوردقو«حالصنمرمألايفهشملوتامو

ةقدصلانمىطعيريجألاةلزتملماعلااولرتأمهنهللامهمحرمېنم

ركذاماذهيلعًاضيألديو«ًاينغناكولوهانعردقلع

هتوقياملماعلللعجبنأيغبني:لاقهللاهحرديزنبرباجنع

نمدجيفًاريقفالماعنوكينأالإءارقفللكلذدجيالوءةنس

.ملعأهللاو«نيقيرطلانيذه

حلفأمامإلانعانباحصأرثأيفركذفمهبولقةفلؤملاامأو

ءمالسإللعهللالوسرملأتاوناکموفمهف:هنعهللايضر

ناکنمنمو«مليیتحكلذبهفلأتفملأنیبملنممبنم

ممفلأتيفمالسإلانعبئلاويفهينهلنكتملوملسأ

متسیلوءةوقوءازجوءانعملومالسإلااونيعيلوممتنحصتل

٠لَكهلالوسرماطعأدقوءمالسإلايفةبغرالوةيشخ
هنولاسواجدقو‹«باطخانبرم«ركبويأماطعأو

امأوًايقحمالسإلاناكذإكلفكلقحال:مهلاق

¢طخسلاهلفطخسنمو«ىضرلاهلفيضرنمفلزبدقفمول

س۱۲



معمالسإلامادامطقاسمسمولاوف:أفو

اوفاخهلزنممالسإلافموفلزنألإ»اغمېنعواسوق

نممالسإلااوزرحملانركذامةلزنمبلزننماوفلأتيففعضلاهيلع
ِ

.ملعاهللاوهعمالسإلاىلإاوروهرش

يذلاانلوقيفو«نوبتاكملامو€باقّرلايفو:هلوقاأو
مهياحصأعمةقدصلاضرفمملورارحأمهيلعاندمتعاوهبانذخأ

اتعقدانأولو«دبعللةقدصلاضرفيملىلأعتهللانأل«رارحألا

نم:لاسقنموءكلذانللحيالوارتحتملانديبعلانتاقدص

ةحصلوقلااذطسلوءهيلعاوبتوكاماودؤيىتحديبعمهانفلاخ

.ريغتمدسافوهلب۽بهذم

ريغنمنيدلانيذلام€نيمراغلاو:هلوفامأو

نمهيلعناكاماهبيضقبلةقدصلالجرلاذخأياذهىلعف«داسف

نمهيلعناكامكلذكوءلحيلوأهلجألحءاوسءنيّدلا

هذملطاتحينأدارأاذإكلذكو«هللانيبوهنيبايفهمرلتةعابت

رخصنبةلسنعيوراماذهيلعلديوءانركذيتلاهوجولا

بهذإ:مالسلاهيلعيبنلاهللاقنأىلإيتُأرمانمترهاظ):لاق

)۸(س۳



معطفممتاقدصكيلإعفدينأهرمفقيرزينبلماعىلإ

.٠٠(كلهأىلعوكسفتىلعاهرئاسبنعتساوًانيكسمنيتس

هيلعامابيضقبلاهلكقيرزينبةقدصرخصنبةملسىطعأف

زئاجًاضيأكلذكو«هتوفتالثلهتجوزكسميلوةرافكلانم

هلنکیملوكلذىلإجاتحانإابوُابجوزتينأهل

الوءًادجسماهبيتبيلةاكزلاذخأيالو.لعأهللاو«هبينغتسيلام

ءفايضألاابمعطيلالوءقرطلاحلاصملالوءىتوملانافكأل
ًانان]وأاوناكاروكذهدالوأاببجّوزيلالو«ةلفاناهبجحيلالو

ةاكلااباغإهللانأاذهيفلصألاو«هتبارقاهبلصملالو

بجونيدءاضقلامإوءابنمهلدبالةشيعملامإءابيلإجاتحانمل
۽كلههکرتولهلعفنمهلدبالءيشلکكلذكو«هؤاضقهيلع

.لعألاوًاريقفناكاذإهلعفلةاكزلاذخأي

مامإلانعانباحصأرثأيفف¢هللالبيسيفو»:هلوقامأو

اذإهللالبيسيفةازغلاهبينعي:هنعهللايضرباهولادبعنبحلف

.فافكءيفلايفنكيمل

.دوادوبأوهاوو(٠)

س



ىلإلصواذإو.هدالبيفًانغناكنإوءغلبيامردقنيملسملا

لاقو6نماملاءارعفلعهقفنأءيسهدبفيبوهلهوهد

رفاسملاينعيليبسلانباو:راثآلاضعبيفو‹كلذدعبهيلعةعابن

جاتحااذإلولااذهيلعفةديدشةجاحهبتناكاذإجاتحما

ءاهمرغأهدلبىلإلصواذإفءهدلبيفينغوهواهذخأاهيلإ

.قيفوتلاونوعلاهبو«لعهللا

س١



افزاعدفباب

فانصألاءالؤهنمفنصلكلىلمعيكو

‹هيلإةقدصلارمأفلدعلامامإلاناكاذإمامإلانامزيفامأو

مامإلاهرمأينأالإهسفنبهتاكزمسقينأهمايأيفدحألزوجيالو

يبألوقىلإىرتالأ«هزتملهسفنيأربابمسقنإو«كلذب
هللالوسرىلإهنودؤياوناکامًالاقعينماوعنمولهللاو):ركب
لتاقركبابأنأىرتأ.(للابقحلأىتحهيلعءولع

هللايضرمهلتاقيمل۽الك«هلعفمهيلعبجيملءيشيلعةّدرلالهأ

ءارقفلاىلعقرفيونيثلثلامامإلاذأليقوءبجاولايلعالإهنع

ءارقفىلعهتاكزفصندلبلكىلعقرفي‹فصنلاليقوءثلثلا

ةريسيفوءفالخلالهأنموأرئابكلالهأنماوناكولوهلهأ

رمأيفمالكدعبلاقهنعهللايضرباهولادبعنبحلفأمامإلا

نماوناکثیحهللايبنىلإابنوتأياوناكف:اهقحتسينملةقدصلا
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تاكو«محلاومأيفمهيلعًاضرتفمقحلاناكورجابيملنمورجاه
اوقرفيوفصلامهنماوذخأينأرمأيليهللالوسر

نورضحيمبنمةعبرأف«ةيناثمابسلانألكلذوءممئارقفيففصتلا

م4نومراغلاوباقرلاونيكاسملاوءارقفلامو«ةلاحمالاهمسق

اهءادأواهذخأيليوهفمابسلاةعبرألاامأوءفمصنلامهيفقرفي

ءهللاليبسمهسمثءةفلؤملامهسمث‹نيلماعلامهساشوفءابلهأىلإ

احلمدحبيىتاذإنبانأكلذوءليبسلانبامهسمٹ

هللالوسرناككلذبو‹هقحدحيهدنعوتبهملإومامراللإ

ماقهيلعهمالسوهلاتاولصضيقامافهلامعرمأيول

مامإلانكيملاذإكلذوءهجابنمىلعكلسيناكفهدعبكلذب
نأمامإللزئاجهنإمشوقيفنألةلودلازعلاهعيجىلإًاجاتحم

ىلوأةلودلازعوكلذىلإجاتحااذإاهلكتاقدصلاعيمجبنيعتسي

ةقدصلانألحالصلابمهيلعدوعيكلذنأل,ءارقفللابئاطعإنم

نمنيبامنىلاعتهللانكلوءصصحلابثيراوملاةمسقكتسيل

نمرضحيملنإوءفانصأةيناجمركذف؛هللتنمواهذحخأي
ًاضيأكلذكوءلامعلاالإاهعيجذأدحاوفصالإءالؤه

اذإوءهسفنلبقنماہكرتنإالإًاثيشهوطعبالوهوكرتيال
س۷-



اذإنيمأريغناكنإواوردفمامإلالماعىلإاوعفد

الومامإلالاحىلإكلذيفنورظنياإمهنألًالداعمامإلاناك

محلاومأةاكزاوعفديلفًاملسممامإلاناكاذإفليكولاةلزتمبلماعلا

ولولماعلاىلإاوعفديالفلوتمريغناكنإوءمهيلإهلسرأنم

ةيقتلابلماعللاهاطعأنإوءهسفنىلعفاخنإالإًايلوتمناك
بوبحمنبدمحملاق:رثألايفوءنيملسملايفاهديعينأهيلعف

برحلاضرأيفنوملسملاناكاذإو:برغملالهألهنمباوجيف
اہباوثعببلفءارقفمدنعنکیملنإو«مهئارقفيفمهناكزاودأ

هللابجوأاًاندؤموًاباوصكلذناكلدعلاةمئأنمدحألإ

زجيملوءابلهأيفابلعجيوابلبقينأماماللوءامئادُأنمهيلع

.لعأهللاو«رئاجلامامإللىطعتنأهنعهللايضر

اشنماضهنإ:ليقدققمامإلاىلإلصتنألبقتفلتنإو
ىلإاولصونإو«هيلعناضال:ليقدقو‹لصتملام

دقفمامإلاكلذباوربخأنإ:ليقهيفاهولعجفنيملسملالامتيب
مامإلاابفرصنإالإكلذمييزجيالفمامإلااوربخيملناواوارب

ءامإلااأو«ابقنوكياناكلنألنيملسملاجئاوحيف

ابنولعجيونيملسملاةعامجىلإامعفدينأهلامةاكزيفلعفيامنإف

س۱۱۸



نإوءلالاتيبيفاهلعجيوهلاهنودريوانيملسملالامتيبيئ

ًازجأدقفنيملسملانمرضحمريغنملالاتيبيفمامإلاابلعج
لكلىطعيكامأو.لعأهللاوقوقحلالهألنيمأهنألكلذ

رظنلانسحنودهبلإيبتنيدحكلذيفسيلهنإف؟فنص

ثعبتالوءدابتجالاورظنلابامتمسقوءحالصلالهأنمدابتجإلاو

وذوزوجعلاوريبكلاخيشلالصفينكلو‹بئاغلًابختالوةيده

:لاقتعهللالوسرنعيورو«لايعلاوذومالسإلايفلضفلا

يطعينأزئاج:ضعبلاقاذبلف.'(ىتغتقبأامةقدصلاريخ)

ىتحدارملاوءىرخألاةرمثلاىلإةرمشلانمهيفكيامربقفل
مامإلامهيطعيمهبولقةفلؤلاكلذكو«ينغتسيوةاكزلاهلزوجتال

ايلعنأ)يوردقونيملسمللاوهللةحيصتلاهيلعىريام

:لاجرةعبرأىلعهمسقفنميلانمًابهذولعيبنلاىلاكعب
ريخلانبدیزوةمقلعو«نصحنب«سباحنبعرقألا

نأديرأامنإ:لاقف!!دحجنديدانصيطعي:اولاقشيرقتبضغو

يبنلانأ)انغلبكلذكو.ةفلؤلاىلإاهاابفرصف.٠(معَ

اذهيفسيلف.٠(لاجرةعبرألإتومرضحةاکرعفدع

.يقميبلاءاور(۳)ملمءادر(۲)هيلعقفتم(١)

— ۱۹ -



كلذكوءحالصلالهأنمدابتجالاورظنلانوددودحمدح

انمدقاکمرومآنعردقىلعمببطعباميلعنولماعلا

ءكلذنملأوأمثلالماعللمامإلايطعيامنإ:ضعبلاقو

مل:اولاقهللامهمحرمراثآيفو«هبطعيالفكلذنمرثكأامأو

نباوبتاكملاومراغلاًاضيأكلذكوءةمينغلايفالإملانكي

.قىفوتلاهللابولعأهللاوءىريامردقىلعليبسلا

لصف

نيذلاديبعلاوباودلالاماتيبنميرتشينأمامإللو

ماعطلاامبفلعحييتلاتويبلايرتشيوأرجألاذخأيو«هبنوموقي
ةقدصلانميرتشينأهلزئاجكلذكوءكلذيفهنأ

ليبسينوور:یلاعتهلللاقدقهنألدابجللليخلاوحالسلاوةدعلا

اذإنيملسملالامتبنمهلايعقزرومامإلاقزرو.۾هللا

سيلوءمنمةروشملاوملعلالهأنمنيملسملانمرظنبًاريقفناک
لماعلاكلذكوءملعألاو«هيفكيامالإمولعمدحكلذيف

يفوعيبلاهلحلصيامعيجيفو«هيلعلمعتساايفرظانلاوه
س۲۰



لاحيفةقدصلانملكأينأهلزئاجو«ءارشلاهلحلصيامءارش

ءهعمنوميقينيذلاهباحصأباودوهباودفلعيو«ايفهيعس

.لعألاوءايلعالقنييتلاباودلاو

ىبجأيلاةقدصلانمذخأينألبقلماعلامامإلالزعنإو

ابنمذخأبنألبقتامنإكلذكوءهمهسهليطعيمامإلانإف

ةلزنمهذهنألمحبجواممامإلانمنوذخأيهتثرونإفًاثيش

.لعأهللاوءةراجإلا

نيملسملالامتيبنمفلتسينأجاتحانإمامإللزئاجو

ءلالاتیبيففلتساامدرىنغتسانإَفءرظنلالهأنمةروشي

تراثعنأانغلبو«هبصويلفدربنألبقتوملاهرضحنإو

انأ:نزاخلللوقيناكونيملسملالامتىبنمفلتسانافعنبا

انأامنإاذهاي:هللاقيضاقتلارثكأوءاضاقتاملفءكيلإءدرأ

نإوءانلكلذفانفلسأامكانيطعأنإفهللانرزاخانأوهلانيمأ

اناکرمعوركبايأنإاذهاب:نزاخلالاق,انلكلذفانكسم

ايدامؤاطعجرخاذإفابتيطعأراظتناينمنافلتسيكلذلبق

ادبأًالماعكلنكأملألإو«نادريامكددراف«هافلتسأاام

١۲-



ءكتكعسيلفالإوءهبلطنعففكاواذهنعكسمأ:لاق

ىلإحاريشعلانمناكاملفءهتيىلإنزاخلافرصناف:لاق

:هتوصیدانفًاقلحالحسلاجتاثعودحسملا

ركبايأنإءنيملسملارشعمايوءراصنألاونيرجابملارشعماب

لااندحأهلععلبالمطاللايناقتيالكرو

ينمفلتسانائعوءرتسيفهادرامهؤاطعجرخاذإف«يريغ
هئادأيفهتلواحينو«ًاميسجًاميظعالامىّمسف«ًافلأاذكواذك

اہنمتئربدقومحاتفمهذهناوءااذكواذك:لاقفلعهدرويل

يفو٠فلتسااذإيدؤبنأىلعلدياذېفحافيىقكيلا

راتلاهلهللالاميفضّوختمنمك):لاقٍعليبنلانأثيدحلا

.لعأهللاو‹٠ً(ادغ

لبقتافنيملسملالامتيبنمهقزولًاثيشمامإلاذخأنإو
لامتبيفكلذاودربنامليغبنيهتثرونإفهفلتينأ
دقتوملاامهرضحنيحرمعوركبايأنأانغلبدقو؛نيماسملا

(ملاومأنمدربنأنيملسملالامتيبنمامنامعيمجيايصو

.ملعأهللاو«نيملسملالامتيبيفكلذلثم

.ينطقرادلاءاور(١)

س۲۲



تأنولعفياإنالانامزيفسالاناكاذإو

ناکاملثممهنالهوراتخاومرومأهيلإاودنسأنملاهوعفدي

ةديبعيبألنوعفدياوناكمهنتكلاحيفنوملسملاهلعفي
ةداقنممهدعبنمناکنمىلإ«امهدعبنمعيبرلاوبجاحو
ةلرتمبهنألاهنماؤربدقفهدنعاهوعمجاذإفءهللامهحرنيملسملا

اتمادقامكهدنعلوتمالإاہعفدبالهنأريغءكلذيفمامإلا

نمدنعمهتاكزاوعمجاذإ:ضعبلاقوءناتكلالهأةاكزيف

ليكولاةلزنبوهوىتحاهتماوربيملمرومأهيلإاودنسأ

يتعأ۽هنولوتينملالإلوقلااذهىلعاهعفديالو«لوقلااذهىلع

ةلرتمبلوألالوقلالعوءلمكولاةلزتبهنأل«لاومألاباحصأ
ةاكزاوعفدواذهيفهانركذاماولعفيملنإوءلاومألاباحصأ

.لعأهللاوءمهأزجأدقفهنولوتينلمسقنأبمحاومأ

لصف

يهوالإاعفديالفهلامةاكزعفدينألجرلادارأاذإو

تلصونإالإكلذهيزجيالفةبئاغيهواعفدنإوءةرضاح
هئاعويفوأاذكواذكناكميفابلعجا:هللاقنإكلذكو

— ۳۳



هتمذبةقلعتمابنألهيلإتلصونإالإهيزجيالفءاعولاءاطعأوأ

اہضقا:لاقنإكلذكوءنّبدلاكابعضوميفافوصوالإهئربيال

لاقوأيلعهلناکنيديفنالفلاہطعا:هللاقوألعكنيديف

«هيلإلصتملهنزجيالهلک«اذكواذكاهبيلرتشا:هل

ملاملامابحاصلامةقيقحلايفيهوفرصتايفهلسيلف

.ملعأهللاوءابلهأىلإابلصوي

وأكيلعيلناكامكلتضق:لالابحاصهللاقنإامأو

لوقيفهئزجيالًاضيأاذہفيلامةاکزيفنالفىلعيلناکام
زوجيالامكعيبلاةلزنمبهزوجيملنملوقىلعكلذو«مهضعب
نمامأوءنيدلابنيدلاءاضقزوجيالكلذكوءنيدلابنيدلاعيب

لجرلايطعينأزئاجهنألةبلاةلزنمبكلذهلوقيلعفكلذزاجأ

يفهلناكًانيدىطعأدقاذهوءةمذلايفهيلعناكًانيدلجرلل

.ملعأهللاوءهلامةاكزيفةمذلا

ةاكزيفاذكواذككلامنمينعمفدإ:هللاقنإكلذكو

درف‹كيلعدرأنأىلع:هللاقولو«كلذهئزجيالفنالفليلام

ليکوبسيلوهوقحلاهيلعبجونمةلاكوبىطعأدقهنألهيلع

س۲-



زوجيءيشيفليكولاولكوملانيبنامضدقعةلاكولانألةقيقحلايف

اذهيفوهو«هديبهفرصتنأل«هنمليكولاعازتنالكوملل

راصف«هلكلاموهوهديبفرصتءيشيففرصتاإعضل
كلامينعطعأ:لجرللاقنمتيأرأ:لئاقلاقنإف‹عوطتملاك

كلذهئزجيسيلأءكلذىطعأفلعهلنيديفنالفلاذكواذك

أنيدلانقرفلاو«ءاوسل‹هللىق؟هلثماذهو

ةاكزلاو«هتءاربلًاتيشذخأينأريغنمهأربأولوهبحاصنيعتنيالا

.عاهللاوءكلذفالخي

الفهلامةاكزيفءاطعأفةيدعتلابلجرلامًاضيأذخأنإو

عمتجيالفءةعاطةاكزلاحارخإوةيصعمكلذلءءاطعإنالهئزحب

الف«ًايصاعًاعيطماإهبحاصنوكيبدحاولعفيفنادضايش
وأ«هبحاصلمرغامدعبالإكلذعفديملنإالإاذهيقتسي
كلذهئزجب:نورخآلاقويناعملانمینعمبهکلميفلخد

يبنلانإ:لاقنمبهذمىلعاذهوءهبحاصلمرغينأهلعو

بوثلاوءةبوصغملارادلايفةالصلاكهنعيبنملاداسفىلعلديال

.لعأهللاو«بصغلابءوضوللءالاوءبوصغللا

D11:



هآرجأدفهلامةزيفهعفدفهريغلاميلعطلغنإامأو

نوءةيصعمكلذيفهلعفنكيملهنألهبحاصلمرغلاهيلعوكلذ

هيلعهلوقلكلذهأزجأدقفلفطلاهتبالامنمهلامةاكزىطعأ

.'”(كييألكلاموتأ):مالسلا

ريغةاكزلانمهيلعبجواملجرلامنملجرذخأنإو

نيعلاناكنإهنافءلالابحاصكلذهلزوجفلالابحاصرمأ

قلعتوفلتنإامأو«هنعلقتنيملهبحاصكلمنألزئاجفةدوجوم
قلعتبلنايضلانألهئزجيالفكلذهلزاوجفهذحخأةمذبهناض

هيلعتبجونمملامنملجراهاطعأنِامأوءةدوجومنيعب
ةزاجابقلعتمهلعفنألءوئاجوهفهلزوجمشءالوتملةاكرلا

.ملعأهللاولالابحاص

لصتنألبقتفلتفةرضاحيهولوتملهلامةاكزعفدنإو

.ملعأهللاوءةرضاحابنألاذهيفعفادلاأربدقهنإفهلعوفدملا

الإًاتيممهوبأناكواوجاتحااذإيلوتملالافطألىطعتالو

ماممعطأنإ:نورخآلاقوءضبقلامبنمحليصيالهنألةفيلخلا

۰هرڪدمدقت(۱)

۹٦۳



نوڪيوءكلذهنرحبهنأجئاوحاتممهلیرتشاواہنممھاسکو

سالصأ]لقاىماتيلانعكنولسول:ىلاعتهلوقلةفيلخلاةلنب
.ملعألاوء٠ريخمب

هلاماہبيفاويالوهدنعلوتملهلامةاكزلجرلاعفديامنإو

تبجونمو«هللالاميهوةرضماهبعفديالوةعفنماهئزجيالو

اميطعبواہبيصويهنإفتوملاهرضحىتحامطعيلوةاكزلاهيلع

ءهولوتيملاذإتملاالوتنملاهوطعيالو‹مهدنعيلوتمللةثرولا

هتافودعبيصوملاماقمموقييصولانألليكولافالخباذهو

هيفهلکوامنيعيفالإهتايحيفلكوملاماقمموقيسيلليكولاو
قرفلااذهو«ةلاكولانمجرخهاوسًارمأىّدعتنإو«هلهرو
لجولوأفلاخملجرلهلامةاكزبتملاىصوأنإاذهىلعف«امهنس

نيماسملاءارقفلابنوطعيالفرئابكلالهأنموهوةوعدلالهأنم
.ملعأهللاو

يلعاهدريهنإفةريبكهعمتناكدقوةاكزلالجرلاذخأنإو

امكاهذخأهنألهمادقامعضيلفاهذخأينأىبأنإواهذخأنم

٠ةرقبلا

- ۱۳۷



اہبحاصيفاوفلتخاو«لالابحاصلامةقيقحلايفيهوهللحتال

لاقوءةاكزلاليبسيفاهعضيواهذخأي:مهضعبلاقءهلاهدرنإ

لاقاذبلو«هلابعفدزوجيامكاهعفدنيحاهذخأيال:مهضعب

ءهنماهذخأنمفرعهنأولونملسملاءارقفىلعمقفي:مهضعب

ءارقفىلعابقفنيهنإفهنماهذخأبنأىبأوأهملعيملنإامأو

ملتإ:نورخآلاقوءلالابحاصةلزتمبنوكيونيملسملا

ءهللحتالاكاهذخأهنألسانلالاومألاصتنايفاهقفنبلفهفرعي

.ملعأهللاوءاهدرينأهيلعسيلفكلذنمباتنإ:نورخآلاقو

كلذدعبباتمثهلاميطعينأهللحتالنملاهاطعأنمو
كرديهنإفءكرشملاودبعلايفالإمكحلايفاهدركرديالف

هنأدحأايففلتخيملكرشملاودبعلانألكحلايفامهنعاهدر

 ملعأهللاو«ةاكزلايفابلعجيلفاهَدرإو«ةاكزلاامهللعحت

.قيفوتلاهللابو

س۲۸



الافولايلاب
ةاكزلامفديف

نملگوينأ:زئاجو«هسفنبهلامةاكزمفدينألجرازئاجو

فلختسيوأامعفدب الإكلذيفلكوينأهليغبنيالهنكلو«فلختسي

كولهلودونموخرغيفديبلإو«ًانیمأ

وأًارحليكولاناكءاوسءاهيقحتسمىلإاملوصوالإهنريال

الابوأًالفطوأًاكرشموأًاملسمءةأرماوأالجروأًادبع

ىلعلكوينملكوينأهلزئاجكلذكوءاهلوصوالإهئربيال
عفدىلعرثكأوأنيلجرلكوينأهلزئاجكلذكوءهتاكزمفد

ايشامهدحأعفديالفةدحاوةرمبًاعيج|يلكونإو«هلامةاكز

كلذلعفىلعاطلساإهنأللكوملاهلزوجنإالإ؛هبحاصنود
هلکونمرمأبالإزجيملهبحاصنوددحاولعفنإف«ًاعيمج

هبحاصلمنمدحاولكعفديالكلذكو«هبرمأايففلاخهنأل

(۹) - ۳۹



امېنميقابلاعقديالفتاموأامهدحأانجنإكلذكو«ايش
رخأألاىبأوةلاكولااهدحألبقنإكلذكوءلاحلااذهلع
امېنمدحاولكفلختسانإامأوهلكاذهيفىنعلاف

كلذكڪوهبحاصلامهنمدحاولكعفدينأسأبالفةدحيلع

لكتالعقدينأرخآللزئاجهنإفنجوأامهدحأتامنإ

.معاهللاو«ةدحىلعةفيلخامهنمدحاو

فلختساامةفيلخلاعفدينألبقلامابحاصتامنإو

ءيشلاكلذلاقتنالةثرولارمأبالإءكلذدعبعفديالهنإفهيلع

كلذلنوكلاملامةثرولاتأل«مهثرومتومدعبةثرولاىلإ

ًاضيأكلذكوءلامابحاصرمأبالإةفيلخلالعفيالوءيشلا

ئيشكلذدعبةفيلخلامفديالفدتراوألالابحاصنجنإ

هفرصتلطبنإف‹ءيشلاكلذيفلامابحاصفرصتنالطبل

قحلوليكولاًادترانإامأو«هرمأنعفرصتينمفرصتلطب
الفهدادنرانملسوأهنوتجنمقافأ2نجوأبرحلارادب

هلقعباعذو«لعفيايفليكوللةحايإةلاكولانأل«ةلاكولانملازب

ةحابإلاكلتهشعلطبتالوءهلحييأاملامعتسانمهعنميال

س۳



مثهيلعيمغأفهماعطلكألجرلحابأولالجرنأكلذىلعليلدلاو

.لعُأهللاو«كلذدعبلكأينأهلناكلقافأ

يذلانجفءامسلجرلهلامةاكزعفدينأهفلختسانإامأو

ًادبعجرخوأدتراوأینغتساوأءةريبكلعفبريغتوأهلىس

اعفديلفنوتجناقافأنإوءاهلكهوجولاهذهيفًاثيشهلعفديالف
٠ةزئاجنونجمالةاكزلانأل,هتلاكولطبامكلذيفسىلهنألهل

دبعلاقتعأوأ«ىنغتساامدعبينفلارقتفاوأدترملالسأنإامأو

يفهلکوولهنأاک.ةلاكولانالطبلكلذدعبًاثيشهلعفديالف

اذهيفلطبتةلاكولانإف«هعابلكوملانإمثهلامنمءيشعيب

.لعأهللاوءةيناثلكوملاكلملخدنإو
نمهعزمشهلامةاكزعفدبنأهفلختسانإًاضنأكلذكوم

امدعبلعفهبال:نماهنإفهيلعفلختساامعقدمثلعبموةقالخلا

ءالطابهيحاصرماريغبريغلالاميهلعفراصف.ةفالخلانم

لاقوءلطابهلعفنِهكلامرماريعبريغلالاميفلعفمهلص

حصيالهنإنماذبف‹هعزبملعنإالإنمضيال:ميضعب

الإهفرصتوهتلاكوحصتالهنإاك.ليكولانمرضحمبالإهعز
.ءاوسامهوءةلاكولابهلمعب

س۳



هيلاعفدتنمليلامةاكزعفدتنأكتفلختسا:هللاقنإو

ءمهضعبلوقيفسأبالفءسانلانمتثشنملوأكلامةاكز

هعفدافهدعحتملنف.يلام۾زيٿنالفلاذهعفدإ:لاقنو

وأهلزنميفهدجينأكلذيفهدوجووهرمأامكلعفيلف‹نالفل

وأنجوأترادقهدجونو..هيفهدجينأوجريثیح

دقهنألًاثيشرخآلليطعيالهنإفاهذخأبنأىبأوأينغتسا

هربخعمسنإكلذكوءرخآللاهعفدبلفًاتيمهدجونإو«هدجو

دجومثرخآللاعفديتأدارأنإوهدجيملهنأالإ«رفاسم
هنإفًاضعبرخآللعقدنإكلذكو«لوأللامفديهنإفلوألا

امعفديلب:ضعبلاقو«هدجودقهنأاللوألاىلإةقبلامفدي

نالفلابطعأ:لاقنإكلذكو«انبةمسقلابرميملهنألرخآلا

عقدينأهرمأأولاك«رحتألًاعيجابلابيطعيالهنإفنافلوأ
ملهنأل«املاهمسقيالوًاعيجملاهعفديهنإفنيلجرلهلامةاكز
:هللاقنإكلذكو«لالابحاصهلزوجنإالإ«ةمسقلابرمؤي

دجونإوءهرمأامكلعفيلفءاذكنالفلوءاذكنالفلطعأ

ءرمآلاىلإيقابلادريوىّمساماملطعيلفهلىسامرثكأهيف

رخآللىمسامةيقبلايفدجيملوهلىّمسامامهدحألىطعأنإو
س۳۲



ىمسامملفأةرملوأهيفدجونإكلذكو.يقبامهلطعبلف

:هللاقولامةلرنباذهو«هرمأاكدجواماملمسقيهنإف
امرثكأهيفدجونإهنإفاذكهيفونالفلاذهعفدإ
هلطعبلفمساملقادجونأوءهبحاصىلعرثكألادرىمس
ءيقابلاهلعفديهنإفضعبهنمفلتنإلاحلااذهىلعكلذكو

فالخبنزوبوألاكيامنألءنزوبوُلاکيامفهلکاذهو

يفتزويولاکيامفةئزجتلااوزوجدقمبنأیرتالأ«هریغ

.لعأهللاو؛هريغفالخبتادابشلا

هرمأامهيفلعفيهنإفهنيعبهّدرفءيشلاكلذهنمقارسنإو

تألناثرمأبالإهيفلعفيالفهتميقوأهلدبدرنإو«هب
هلنيبفنالفل(متاكزعفدينأنالجرهرمأنإوءهريغلدبلا

٠انمدحاولكلامهيلعلكاشتفهلمفديامامهنمدحاولك

ليكولانأ:مهنملدياذبف«لوقىلعكلذاملدريهنإ
«ليكولاكاذكهملعيالاثيشعفدياللكوملانأاك«لكوملاةلزنمب
لاصتنالايفاذهوةاكرلايفاذهمفدينألجرهرمأنإكلذكو

.لعأهللاوءلاحلااذهيلعهيلعلكاشتف

سم۳



هنإف«نيمأريغوأنيمأعمململجرلهتاكزلسرأاذإو
ملعاک«هتمذةءارببملعيىتح؟المأابلصوناكتإ

طتحملفكلذدعبهلوسردجيملنإاذهيلعف‹كلذبهتمذلغشب
.هيلعلاؤسالفنيمألاعمابلسرأاذإ:ضعتلافوءهسفنل

.قفوتلاهللابو‹ملعاهاو

س۳



فتسبباب
ةاكزلاهلذخأينم

سانلانمةاكزلاهلذخأبنمفلختسينأًاضيأزئاجكلذكو
 ًاكرشممأناكءادحتومىشنأمأناكاركذوأناكارح

يفكرشملاودحنوملافالختسايفءالعلافالتخانمناكامالإ

٠لاحلااذهىلعفلختسينممفلختسيكلذكو‹اهلكهوجولا

سانلانمةاكرلاهلذخأبنأىلعلجرةقفالخلجرلالبقيالو

اذإهتفالخلبقي:ضعبلاقوهلامةاكزوههيطعيالناكاذإ

‹ريثكفالتخااببفةلأسمهذهنأل«هفرعبهنمهلذخأييذلاناك

كلذكوءاعمهفلختسانموهسفنلةاكزلاذخأبنألجرللزئاجو

هافلختساءاوسنيقرتفموأًاعماملاهذخأبنيلجرةفيلخناكاذإ

ءهلمسرامفلاخيملوءادعتيلاذهيفهنأل,نيقرتفموأاعم

نأهفلختسانإوًاثبشهعمذخأيالفةريبكهلفرعنمامأو

س)۳۵



اهذخأبهنإف«اذكواذكتقوىلإتقولااذهنمةاكلاهلذخأب

لككلذكو«ًاثيشهلذخأيالفتقولاكلذىضماذاف«هرمأك

ءةاكزلاهلذخأينأيلعهفلختسانإوءهادعتيالفهلهمسرءيش

هلذخأبال:ضعبلاقو‹ةفالخلانمهعزنيملامهلذخأبهناف

مېفالتخاببسوهيدنعمهفالتخاببسوءةنسلاكلتةاكزالإ

؟المراركتلايضتقيلهءنئارقلانعضراعلادرجارمألايف

نمهلاهذخأيهنإفةاكزلاهلذخأينأهفلختسانإو.ملعأهللاو

هلذخأينأهفلختسانإكلذكو«ةاكزلاهيفبجتامعيج

ةنكسملاذخأبنأهفلختسانإو«ءاوسةاكزااوةقدصلاف«ةقدصلا

 اهريغوةاكزلاوقوقحلانمنيكسلملاهذخأيامعيمجهلذخأيهنإف

تألرظنلاهبجوييفكلذو‹تارافكلاالإهلذخأيال:ليقو
دقةاكزلاوءنيكاسمللالإاهيفماعطإلاهللاركذيلتارافكللا

هلذخأبنأهفلختسانإوءنيكاسملاريغونيكاسمللاهركذ

هفلختسانإو«اهريغوةاكزلانماهلكقوقحلاهلذحخأبهنإفقوقحلا
رشثلانأل«رملافصنوراهلهنإفرشعلاهلدأبنأ
نخرالو«دحاوباصنودحاوسنجيفنانوكيرشعلافصنو

هلعهلوقليلدلاوءةضفلاوبهذلاةقدصالومنغلاةقدصهل

۳



بوغلاويلاودلابيقسامورْشعلانويعلاوءامسلاتقسايف):مالسلا

نإوءريغالبحلاةقدصيففورعموهو«(رشعلافصن
عبرالورشعلاهلذخأيالفرشعلافصتهلذخأينأهفلختسا
عبرهلذخأينأيلعهفلختسانإكلذكوءهلءامسامالإرشا
ثدحأمثةاكزلاهلذخأينأهفلختسانإو«لاحلااذهيلعرشعلا

اهذخأيالهنافةاكزلاهبهللحتالىتعمهبلإثدحأوأةريبك

يفلكوملالعفلطباذإهنأل«لوألاهتلاحىلإعجرولو«هل

نيحلكوملااذهو«هرمأبلعفينملعفلطبدقفهيفلكوملاءيشلا
عمةاكزلاهللحتالهنألىنعملااذهيفهلعفلطبةريبكثدحأ

ىلعًاثيشهلذخأيالفهفلختسايذلانجنإكلذكو‹ةريبكلا

.لاحلااذه

نمكتعرت:هللاقفاهذأفةاكرلاذخألعهفلختسانإو
اذهوأءيلاهذخأتنألبقتينغتساوأاهذخأتنألبقةفالخلا

اذهيفهلوقبلغتشيالفهتبرتساوأيدنعمارحيلتذخأيذلا

نإالإ«هبقلعتءيشلاوزكلذيفعدمهنألهمادقاهعضيلو«هلك
ءهبارتساامذخأيالففلختسملاامأو«لاقاميلعنايبلاهلناك

.هرکذمدقت(١)

m۳۷



نمةاكزلاهلذخأيتأهرمأنإف«ءارقفلالعهقفنملفهذخأنإو

نماهذخأيالهنافباغوأنجدقهدجوفءنالف

الفةريبكهعموةاكزلاذخأنموءكلذىلعرمؤيملهنأل«هتفيلخ

هللحيالامذخأهنأل,سانلانمهنمكلذفرعنمابفهلماعب

ايفلماعبهنإ:بتكلاضعبيفليقو«بصاغلاكراصف«هذحأ
ابقةلأسملاهذهنألءرظنلاهبجويايفكلذوءكلذهنمفرعولو

.قىفوتلاونوعلاهبو«لعأهاو«ريثكءاملعلانيبفالتخا

س۱۳۸



اةافريا

مهتجحو.ةضيرف:مهضعبلاق.رطفلاةاكزيثاوفتلخاو

ضرفواټهللالوسرنأ)رمعنباقيرطنميورامكلذي

لکيلع.ريعشنماعاصوأرانماعاصناضمرنمرطفلاةاكز

.٩(ًاريپکوناکًاريغصءىشنأوأناکرکذدبعوأرح
يفةاكرزلاةيآاهتخسنةخوسنمتآرقلايفةقدصلك:ضعبلاقو

رطفلاةاكزبرمأبلعيبنلانأيور)رثألايفو«ةءاربةروس

تسيل:نورخآلاقوةاكزلاضرفتنألبقناضمررشنم

ذخألا«بيفبغرمةلفانءالؤهدنعاهنكلو«خسنتىتحةضورفم

يبارعألاثيدحدحللدیو«ةيطخبسيلابكرتوةليضفاي

لاقىتحمالسإلانعهلأسيولويبنلاىلإءاحيذلاروهشللا

.عوطتنأالإءال:لاق؟اهريغيلعله:لاق.ةاكزلاو:هل

.يئاسنلاهاور(۲). ةعامجلاءاور(١)

۳۹



لوعينموهسفننعاهجرغيهنإفلجرلاامجرخينّمعامأو

وأاوناكنيدحنوم«هدىبعولافطألاهدالوأ:لثمهتققهمرلتامم

ءنيجاوزأنبلحيملامنيجوزولوتاغلابلاهتانبو«نيكرشم
وأوأ«تاغلابوأتالفطريمءاوسهماسنو

:رطفلاةاكزيفمالسلاهيلعلاقهنأيوراماذهيلعلىلدلاو

يفامىلعةدايزهذه.''(هلوعينّمعوهسفننعلجرلااببطعي)

:نورخألاقوءثيدحلايفةلوبقمةدايزلاو«رمعنباثيدح

ةقدصو‹ابنويدنمءيشهيلعبجتالاکةجوزلاةرطفهمرلتال

ضرفنأ:ًاضيأيأرلااذهباحصأةجحنمو«اهنويدنميهرطفل

نمو«امحيوزتبابنعلقتنيالضرفلاف‹اهيلعناكةقدصلا

تقويفابتنؤمجوزلاىلعبجتنممعضرللانأ:ًاضيأمهتجح

باحصألةجحلاو«اهنعرطفلاةقدصهيلعبجتالو«اهعاضر
ةجوزلاو‹«نيريجألاكعضرملاولماحلاةقلطلملنأ:لوألالوقلا

.لعهللاو«كلذكتسيل

هيلع:مهضعبلاقءةراجتللمارتشانيذلاهديبعيفاوفلتخاو

.ينطقرادلاويقبيبلاءاور(١)
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مہلعةاكزال:نورخالاقومدعامومعللرطفلااکر

.لعأهللاوءناتاكزدحاولاميفعمتجيالهنال

هنأ)يورو«هنمهمهسيلعىطعيهنإفديبعلانمكرشملاامأو

ءنيماسملانمسفنلكىلعتاضمرنمرطفلاةاكزضرفر

اريغصوأًاريبك«ىشنأوأًاركذ«ًادبعوأناكارح

هنألعلدبيثیدحلا.(ريعشنمًاعاصوأرتنماعاص

كلذكو»تاكرىشملاهءاسنالوءنيكرشملاهدسعةاكرهمرل

.مصعبلاق

يفممفالتخاردقىلعينغلالعبجتهنإف؟هيلعبحتنمامأو
:مالسلاهيلعلاقهنأيورمانمدقامكىنغلاٌدحيف

هيلعلاقهنأًاضيأيورامو۷4(ینغرېظنعالإةقدصال)

اهو۹آ.2.۳ ذخأيوينغلاامبطعينولكاتمًاعاص):رطفلاةقدصيفمالسلا
۳(ريقفلا

هيلعلاقاك«هتوقلجهيفمعاصيطعيهنإف؟يطعيكامأو

.هرکدمدقت(۲).هرکذمدقت(١)

.دوادويأويذمرقلاهاور(۳)
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هشيعةرثكوهتوقلجهيفاممابيطعياذهيلعف«(نولكأتمًاعاص)
نميطعبو٠لَوُنلوُمحوُرعوریعشوأربنه

لقبلانملقبلابحاصيطعيوءليكبهبلحينيحهبحاصنيللا
:هماظععزتيوًاعطقنمهيطعبمحللابحاصكلذكو«ليكًباعطقتم

مدنعوهو.فورعملاةَيبنلاعاصروكذملاعاصلا

لهالاقهبو4يدادقبلالطرلابةريسيةدايزوثلثولاطرأةسمخ

‹لاطرأةيناتعاصلانأىلإهعباتنموةفينحوبأبهذو«زاجحلا
ركاركلاوةامكلالثميراربلاشيشيشاعنإف«نالطردملاو

صيصخيدنعاذهو«ءيشرطفلانمهيلعسيلفدويصلاو

مثاممءايتغألاىلعةاكزلاضرعيملهلانألءسايقلابمومعلا

كلذيفءاينغألاوءرمملانأل:ةحابإلايفءاوسهسفءارقفلاو

.ملعأهللاو«ءاوس

تأناسناللزوجيالهنأتعمسو:انباحصأأضعبييو

لوفلااذهىلعليلدلاو«نيسنجنمةدحاوسفنةاكزجرخب

عاصفصنهلزجي:ضعبلاقو؛مدقتملاثيدحلايفيذلاريبختلا

ريعشنمعاصفصنيطعينأهلزوجيو‹تارافكلالثمحمقنم

ءالۇېف‹ةتسلابوبحلانمامهريغكلذكوءرمتنمعاصفصنو
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نمعاصلاةميقيطعينأهلزاجأضعبوتارافكلاىلعاهوساق

الإىطعتالوءةاكزلايفاذهلبقانمدقامكةضفلاوبهذلا

ءلثميتغلااهذخأيالوءةاكزهنألانباحصأدنعلوتم

.ملعأهللاو

بعت۽مسإلانمةذوخأمرطفلاةقدصنإف؟بجتىتمامأو

يفابليجعتاتباحصأزاجأدقوءكلذلبقبجتالورطفلاموب

يفنوفلتخمسانلاوءلاومألاةاكزلىجعتيلعًاسايقناضمررهش

لوأيفاوفلتخاو؛لبقلاومألاةاكزميدقتيفواميدقت

نمموبرخآنمسمشلابورغببجت:مهضعبلاقءابوجوتقو

ءرطفلاموينمرجفلاعولطببجتاإ:نورخألاقوءناضمر

امأوءرطقلامويوهومسإلانمةذوخأمءالؤهدنعابنألكلذو

ديعلامويبةقلعتمابنأىلإبهذهلئاقنألديهنإفلوألالوقلا

.ناضمرنمتسيلديعلاةليلوءناضمرجورخ

تاجوزلاوديبعلاودالوألانمهيلإثدحايففالخلاةدئافو

لکو«هيلعيطعبهنإفبوجولاتقولبقهيلإثدحاملكنإف

ردقىلعءيشهنمهيلعسيلفبوجولاتقودعبهيلإثدحام

س۳



سكعىلعفلتامكلذكوءبوجولاتقولوأيفميفالتخا

سيلفبوجولاتقولبقهلمنمجرخوأفلتامينعأ«اذه
بوجولاتقودبهكلمنمجرخوأفلتامو«ءيشهيلع
موبامجارخإ0ردقىلعهيلعجارخالاهمزل

نأرطفلاةاكزبرمأ)يلعيبنلانأيورامةالصلالبقرطفلا

دعبامجرخأنإو2ىلإسانلاجرخينألبقجرخت

وهورهشلاتوميىتحةرطفيه:ليقوءكلذهنعًأزجأةالصلا
مويكرطفلارشاولعجءالؤېفةقدصيبفخلسنااذإف«لاوش

‹ىحضألامويىلإرطفلاموينمةرطفيه:موقلاأاقو«رطفلا

.قىفوتلاهلايو4لعهللاوءالًاتاقبمححلارهشأاولعجءالؤبف

هنوعنسحوهللادمحبهبقلعتياموةاكرلاءزجلمكدق

1.موصلاباتكهيليو

.هجامنباالإةعامجلاهاور(١)
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هبقلعتياموموصلاباتك

وصلايثباب

بجاولافءبودنموبجاو:نيمسقمسقنيموصلانألع

‹ناضمرموصوهو«هنيعبنامزللبجاو:ماسقأةشالثمسقني
ناسنإلاباجيإببجاوو«تارافكلاموصوهوةلعلبجاوو

.رذنلاموصوهو«هفتيلعكلذ

وهو‹نامزللبجاولاموصلاهللاءاشنإهبءىدتبناملوأو

ءممماكحأونيرطفملاوتارطفملانمهبقلعتيامو«ناضمرموص

هنإف۽رذنلاموصوتارافكلاموصامأو‹بودنملاكلذدعبمث

هنإفءناضمرموصامأ¢هللاءاشنإهعضوميفركذينأيغبنب

ةفصلاهيفنكتماذإءحيحصرضاحلقاعغلابلكىلعبجاو
ءةصاخءاسنللساشنلاوضيحلامد:يهوءموصلانمةعناملا

هلوقلفباتكلاامأءعاجإلاوةنسلاوباتكلاهبوجوىلعليلدلاو

)١۱(—إ٥



نمنيذلايلعبتكامك«مايصْلَابتك»:لجوزع

:لئاقلاقنإف4٠تادوُدْعَمًمايأنوقتمكلعلمكلفا
ءںاضمررهشبموصلاصيصختىلعلديامةيالاهذهيفسيلف

ےسےس

oسےسےس3

ناضمَررشل:ىلاهلوقوهوءىرخأةيآهنصح:هللبق

بتكيلاتادودعملامايألايأء4نآرَفلاهيفلزنأيذلا

دہشنمف»:یلاعتلاقناضمررھشيهنهيمايصلاكيلع

دملافيرعتماللاوفلألابهفرعفء4٠٠هَمصلفرهشلاكتم

جاتحياماذهيفسيلو«هركذمدقتملاوهروكذملارهشلانألديل
٤٤٤2

هلومفةنسلابهبوجواماو.هيففلتختممالانالراثكإلالإ

لهنإفءعاجإلاامأو۽ثيدحلا(سخخىلعمالسإلاينب):ي

.لعهللاو«هانملعفالخدحأنعانيلإلقي

لصف

تادابعلاعيجكلذكوءةينولمعوملعبالإموصلاحصيالو
.ناكرألاهذهبالإحصتال

.ةرقبلا(ء). ةرقبلاةرقبلا(١)
.هرڪذمدقت(٤)
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٤ناضمررشلخداذإفلكملكىلعبجاوف۽لعلاامأ

ءنيملسملالوقيفكلهدقفكلذملعيملنإو«هيلعهضرفيملعينأ

ملعيولثتِعفيكولمعلاةيفيكملعينأهيلعبجيًاضيأكلذكو

نيحهيلعقضيافملعلااذهولمعلاىلعباوثلابوجوب

لصحيهنإفناضمررهشلوخدبملعلااأوءكٴرتلاهيلعقيضي
لاكتساثلاشلاوءربخلايناثلاو«ةيؤرلااهدحأ:ءايشأةئالش

هدېشاذإفءهسفنبلالماداشنافءةيؤرلاامفءًاموينيئالث

:مالسلاهيلعهلوقل«هريغهدهاشيلولوءموصلاهيلعبجو

دهاشنإكلذكو.هتيؤرلاورطفأولالماةيؤرلاوموص)
نمةءاربلاحسبيالثلءارسرطفيهنكلوءرطفيهنإفلاوشلاله

ةحابإىعدانملكقدصتالاأل‹كلذيفقدصمريغهنألهست

رابتعاتقوامأو۽نايبريغانقحيفلجوزعهللاهمرحءيش
بورغدعبيشعلابيثاراذإلالمانأىلعاوقفتامهنإفةيؤرلا

تاقوأرئاسيفيئاذإاوفلتخاوءدلانمرهشلانأسما

نموهف‹سمشلافلخلاوزلالبقيئراذإ:مهضعبلاقءرابنلا

ليلدلاوءةليقملاةليللانموبفلاوزلادعبيرنإوءةيضاملاةلىللا

.ملسماور(۱)
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سمشلاوىريالرمقلانألءةبرجتلاوسايقلا:لوقلااذهلع

نمرثكأنوكييذئنيحهنأل«ابنعديعبوهوالإبغتملدعب

نميئرتقويأيفرمقلانإ:نيفلاخلاضعبلاقوءةيؤرلاسوق
اوجتحاوءيشعلابهتيؤركحك«لبقتسملاموبلانمهنِإرانلا

نِإ):لاقهنأءهنعهللايضرباطخلانبرمعنعرثأبكلذيف

یتحاورطفتالفلالحلامتيأراذافضعمريکااصعبةلهألا

(مئاعدلا)باتكيفركذدقو.(سمألابايأرامبنأنالجردهشي
لاوشلالهاورصبأموقنعو‹باتكنملوقلااذههبشيلوق

لالحلانأالول:اولاقفراهنلايفناضمررهشنمًاموينيثالثموي

ءاورطفأفتقولااذهءانرصبأالةضاملاةلىللاهذهنمناك

لبقدقو:لاقهريغنمو«رشمايصمويلاكاذلةرافكمهيلعف

يبنعوهللاهمحرلادبعيألوفوهوءمهموبلدبممیلع

.لعهللاو‹ًادمعتمرطفأنمةلزنبكلذسيل:لاقلادبع

.لعَأهللاو«هللامهحرانباحصألوقوهوءحصألوألالوقلاو

هنألالماايأرامهنأنالدعدهشاذإاوقفتامهنإفربخلاامأو

لهلدعلادحاولايفاوفلتخاو«ةجحاألامهبرطفيوايبماصب

ءالؤهدنعهنأكلذو«هبماصيال:مېضعبلاف؟الم4ماصب
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ثالثدحأمايصللنأبجاولانأيدنعيذلاو:هباتك

ءنابعشمايآةدعلامكتساوأ۽ناضمرلالهةيؤرامإ:تابج

موصنعىبن)بيبنلانأتبثدقوءنايبلابجويربخوأ

اذإف‹اتبولقنمكاليزيالدحاولاربخفء'"(كشلاموي

ماصي:ضعبلاقوءموصلاضرفبجوكشلاليزياماندجو
دحاولاربخنأمهدنعليلدلاوءهبرطفيالولدعلادحاولا

.ًاملعتجوبالوًامكحجوي

ريغًاموينيئالثاوماصةقثلادحاولاةدابشبسالاماصنِإو

نإالإناضمرنمهنأةقثلادبشو‹نابعشنمناكيذلامولا

يفحصاذإف«هلًاديلقتهلوقلوبقمةقثلانال«لاوشلالهمص

بجواممكحليزيهلثمملعبالإلزبملامبوجوبملعلاةدابعلا
جورخلايفبيراليتلاةدعلالاكتساولالمايورنمابضرفنم

:لئاقلاقنإفءلالحلاةيؤربنيلدعلاةدابشوأ«اهبةدابعلانم

كسفتلهتلصأاميلعةقيقحلابًالعبجوتالنيدهاشلاةداهشنإ

۰ينطقرادلاودوادوبأويئانلاودجهاور69
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ءنيقيلابةتباشلاةدايعلانمجورخلاديفييذلايقيقحلاملعلانم
قيرطنمالةعيرشلاقيرطنمنيدهاشلاةداهشزاوجاإ:هلليق
انتليصامنيقيلاةحصوانكرتولانأل,كلذيلععاجإلاو«ملعلا

يذلايبارعألاثيدحعرشلاقيرطنمهيلعليلدلاو«ةداهشبملع
لاقءةليللالالحلاترصبأ):هللاقفلعهللالوسرىلإءاج

؟هللالوسرادمنأوهللاالإهلإالنأدبشتأ:فَييبللا
يفنداقلالبايمق:لَيبنلالافءمعن:يبارعألالاق
ةيؤرلاتتثأاذإف:لئاقلاقنإف.اوموصيلفسانلا

لهينعأءدلبىلإدلبنمكلذىدعتيلههربملقحيفربل
دلبةيؤربكلذيفاوذخأينأهوريملاذإدلبلهأىلعبجي

فلتخإ:ملعأهللاوءكلذيفهللبق؟ةيؤردلبلكلمأىرخأ
‹دعبوأبرقهتيؤرودلبلك:مهضعبلاقءكلذيفانوفلاخم
نأكلذوءةديصعبلاوةبيرقلادالبلايفكلذفالخبمهضعبلاقو

لمحينأبجيفءفالتخالالكاهعلاطمفلتختملاذإدالبلا

,اريثكضرعلاولوطلايفًانئابناكاذِإةصاخبوضعبىلعاهضعب
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غلباذإو.ملعألاو.الفسلدنألاوزاجحلاكةيئاتلادالبلامأو

ملعلابجويهنأل«ةداهشىلإهيفجتحيملرتاوتلاخلبمربخلا
.ملعأهللاو«اعملمعلاو

ربخملاوريخملانيبايفةلصتمةعامجنعةعامجهتلقنامهتفصو

الو‹بذكلاىلعيعاستلاالو«ؤطاوتلاهيلعحصيالام«هنع
الوءبهذمداقتعاكلذىلإمهاعدالو«ممحلاقافتا

تافصكلذيفربتعيالو«ةدهاشمنعكلذبمبلمعلصأنوكي

ءمهيفلمعلادوجورابتعاىلعاوقفتاو«اهريغوةلادعنمنيربخنا

وهلزهنأيئاطسرفلاىيحييبأنعيوردقو.ملعأهاو

مهروديفايآرفدبعموييفسورشلبجنمنملالجلانوراهوبُأو

لاقفءمهالصمىلإاوزربو«ديعلاةنيزباوذخأدقسانلاوًاناخد

هبجويايفملعأهللاو«يدنعروہشماذه:ىحيبلنوراهوب

ةيؤريفةلحلالهأروهشمانباحصأزاجأىنعملااذههنأ,رظنلا

نمسيلنيدلابابنموءثيداحألابلمعلابابنماذهنأل«لالملا

عزاتتلاعضوملًاعيجةادعلاوةدعلاابيفطرتشييتلاةداهشلاباب

روېشميفانياحصأطرتشام:لئاقلاقإف«قوقحلايفيذلا
ةثالثمحلالقأ:(ملعأهللاو)هلليق؟ًادعاصفةثالثةلحلالهأ
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ةلمللالهأنمناتآرملاو«رابخألايفرتاوتلاهبمرليامونداوهو

نهدحوءاسنلالوقزوجيالوءلهآنمدحاولجر

لهأروهشمزوجيكلذكو؛ملعأهللاو«ةفورعملعضاوملايفالإ

ءابميفيهيتلاعضاوملايفةمامإلاوسايإلاولايمألايفةلحلا

نڪيملامحاكتنلاوبسنلاوتوملايفمشوقزوجيكلذكو

ايفطرتشييتلاةدابشلابابنمناكراكتنالاعقواذإفراكنإلا

لايمألايفاودهشاذإامأوعزاتتلامضوملًاعيجةلادعلاوددعلا

ةالصلارصقلثم«هيلعبجيملنمىلعءايشأبوجوباوربخأدقف

ءهريغورفاسملاماكحأايففلتخميتلاضئارفلانماهريغو

وأةنسنوتسسايإلادحو.هنعاوربخأاذإسايإلاكلذكو

نمىلعءايشأبوجوباوربخأدقف«مهضعبلاقاميلعةنسنوعست
يفموصلاوةالصلالثمءسايإلاًدحغلبتنألبقهيلعبجيمل
ةسيؤملاماكحأايففلتخييتلاضئارفلانمكلذريغومالانمز

اهقحبوجوباوربخأدفءاهباوربخأاذإةمامإلاكلذكوءاهريغو

تومياوربخأاذإتوملايفكلذكو«هتيعرىلعمامإلاتحينعأ

لعةةدعلالثملبقبحتملءامشأبوجوباوربخأدقفدحأ

اذإبسلاكلذكوءضئارفلانمكلذريغوثيراوملامسقوءةأرملا
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بوجوباوربخأدقف«نالفنبنالفدلواذهنأاودېش

نمكلذريغوءهيأريغىلإهبسنميرحتوبسنلايفهييأبهقاحلإ

حاكنلاكلذكو«هتبارقنيبوهنيبناكامىلعقوقحلاوثيراومل

ناصحإلانمةيجوزلاماكحأبوجوباودهشدقفهباودهشاذإ

۽لعأهاوءامماكحأنمكلذريغوكيراوملاوقوقحلاوميرحتلاو

ءانتمدقامكمشوقزوجيالفهانركذايفراكنإلاعقواذإو

لاحلاكلتيف«محوقزجيملكلذيفاوبيرتسااذإكلذكو

يذةداہشزوحتال):لاقهنأمالسلاهيلعهنعتبثدقو«نومېتم

اولاقاذإموقيفةبيرلانمو«هنيديفمهتمايأ''(ةنظلا

عضوميفاوناکو4ماعلاةديدشةليليفسانلانيبمهوهوأر

هسفنىلإرجنموأسبحيفاوناكوأ«ةلهألاعضاومنعرتتسم

يتلاةأرملاكلذكو«لالحلاةيؤرلقّلعتمنيدهلنملثمءةعفنم
عفدوأةعفنمهسفنلإرجنمعينإةلحلابو؛روهشلابدتعت

نعتبثدقوءنبمأريغوأناكًانسأریتملةرضماتع

الونئاخةداهشزوجتال):لاقولعيبنلانعديزنبراج

ءةبارقوءالويفنينظالو.هيألعرمتيذالو,ةنئاخ

.دمأهاور)٠(
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ءهيخأىلعرمغالو:هلوقامأ.'"(ملتيبلالهأعمعناقلاو

وهف ةبارقوءالويفنيتظلاامأوءةوادعلاوةتحشلارمغلانإف

امأو هيلاومريغيلوتموأهبيأريغىلإةوعدلايفممتييذلا

وأتيبلالهألمداخلالئمهنإفءمحلتيبلالهأعممناقلا

نإو۽ملعأهللاو«هشاعمبلطيهنألءهتدابشزوجتالفريجألا
ةلىللاناضمرلالهانيأردقانإ:لهأنمرقةثالثلاق

كلذكوءزئاجكلذيفموقفءاذكواذكةليلوأةحرابلاوأ

نعةثالثوأ«ةثالثنعةثالثنعةثالثوأ«نعةئالثكلذلاقنإ

لمعلابابنموهوءزئاجهلككلذفءةئالثنعنانيمأوأ«نينيمأ

هبشينأدعبًاضبأاذهعمو«نيدلابابنمو«ثيداحألا

زوجيالفلالماىردقنالفنبنالفنإ:لاقنمو۽ةدابشلا

ءلعأهاوءلاقايفلاقنإالإءريفلايلعاذهةوعدنأل«هلوق
ءرېشلاخلستيملاملالحلاةيؤريفةلحلالهألوقاوزوجًاضيأو

ةماعلاقحلتيتلاةمهتللاذهلعلو«موقزوجيالفخلسنااذإف

دقهيلعاودهشيذلاربشلاكحتألوأ«مايألايفمبطلغيف

.نابحناويذمرتلاويئاسنلاهاور(١)

س0س



الإةعذلاهنمتئربوىضقنادقءيشيفموقزوجيالف«ىضقنا
.معآهللاو«ءانمألا

مويرشلانأبروهشملايدنعمث:لاقاذإةقثللدعلاكاحلاو

نيمألاكلذكوءراطفإلاوموصلايفزئاجكلذف۽اذكواذك

تيأردق:نيمألاوأكاحلالاقنإوءلاحلااذهىلعهبىدتقلمل

رابخإلوألاو‹هنمةداهشاذهنألءهدحوهلوقلبقيالفءلالحلا

هدنعحصابربخأاذلبقيامكءلوبقمهلوقفهدنعحصامهنم

كاحلانعةلحخلالهأكلذىورنإو.ملعأهللاوءماكحألارئاسيف

ىلعاودهشامإمهنألءرظنلاهبجويايفكلذوءموقلبقيالف
يفطرشكلذوءىأروداشنمىلإلعفلااوبسنيملوهلوق

نعءهووراذإكلذيفةلجلالهألوقزوجينممهتموءةرهشلا

ءلوقلالوبقمنعاذهاوورمهنألجأنماذهلعلو«كالا
.ملعألاوءةلحلالهأنمةثالثوأنينيمأنعهوورامك

عمجأدقف4لعلاهبلصحييذلاًاموينيئالثلاكتساامأو

نوكيو«ًاموينيرشعوةعستنوكييبرعلارهشلانأىلعءاملعلا
«ةيؤرلاتقويفةيؤرلانكتملونرهشلامغنإو«ًاموينيئالث
مكيلعمغنإف):مالسلاهيلعلاقامككلذيفمحلانإف

٥0(—



مويلاكلذولوقوهوء'”(موينيئالثةّدعلااولمكأف

كشييذلامويلاكلذوهوءكشلامويبًاضيأفرعيىذلاوه

انباحصأفلتخاف۽نابعشنممويرخآوهو۽ناضمرنمهنأهيف

نايصعلابهئاصلعحو«ميرحتلاهيلعىرجأضعيفءهمايصيف

رخآوهو'(كشلامویموصنعی)وچيبنلانأيورام

ًاهورکمهآروامرحمهموصاوريملضعبو‹نابعش4موب

نمطوحأهموص:ضعبلاقو«هراطفإوهموصنيبريخضعبو

موصل):تلاقهنأاہنعلليضرةشئاعنعيوردقو‹هراطفإ

كاسمإلاىلعاوشقفتاوء'"(هراطفإنملإبحأكشلاموي
ءةنسكلذنأاوركذوءةاعرلاعوجرتوىلإربخلاراظتناو

نمكشلاموينأربخلاحصنإو«باجيإالبابحتسامهتماذهو

زجيال:مہضعبلاقهماصنميفاوفلتخاءاماعلانإفءناضمر

راہنلاردصيفناضمرلوخدةحصبربخلاهءاجولوهماصنمنع
ءادتبالايفنيقيريغىلعهموصدقعناامن]ناكذإ«هرخآيفوأ

«مويلاكلذدعبوأمويلاكلذيفربخلاءيجمنيبمهضعبقرفو

٠يراخيلااور(١)
.هرکذمدقت(۲)

.ينطقرادلاودوادويأودحأءاور

0



دعبءاجنوءهبدتعامولاكلذيفربخلاءاجنإ:اولاقو

ءهلدبهيلعوهبدتعيلاربشلاءاضقنادعبوأرهشلايفوأدغلا

ءاضقتادعبربخلاحصاذإهيلعلدبالهنأ:ءابقفلالوقرثكأو

ةفيتحوبأامأوءةضيرفلاءاضقناكعبربخلابصاإهنأل«رهشل

هنآملعمشًاعوطتهبيونيًامويماصنم:اولاقمهنِإفهابحاصو

بلقنيو«ناضمرنمهمويضرفنعهيزجيهنإفناضمرنم

.ملعأهللاو«هلعفبصتخيمهدنعهتقونأل‹ةضيرفلاىلإمهدنع

لاق؟لفاونلايفكشلاموينوكيله:ًاضيأاوفلتخاو

:نورخآلاقوءةلفانالوةضيرفيفكلامويال:مضعب

نأدارأنملثمكلذوءناضمريفالإكلاموينوکال

يدنعبجويرظنلاو‹هريغوبجرلثمًافورعمًارهشموصب

همايصنألجأنمكلامويموصنعيبنلاةّلعنأللوألالوقلا

هللابوءملعأهللاوءفورعممويىلعةنداقعناريغبكشلاىلع

.قيفوتلا

_ن۷



يالایکراباب
موصلاوهولمعلاوهيذلا

عرشلاقيرطنمو«ةعللاقيرطنمكاسمألاهنيعيفموصلاو

موصينأمئاصلاىلعبجيوءبورشملاوموعطملانعكاسمالا

هرخآنأاوماموصلانامزو«موصلانامزتارطفملاعيجنع

٠"4ليلاىلإمايصلااوتأغ:ىلاعتهلوقلءسمشلاةبويغ
هنأ:روبحلالوقوهوانباحصأهيلع,هلوأيفاوفلتخاو

هللالوسرنعكلذتوبثلءضيبألاريطتسملايناثلارجفلاعولط

الواوبرشاواولكفءليطتسملارجفلايأاذإ):لاقهنأو

اوبرشتالواولكأتالفريطتسملارجفلامتيأراذإوءرجفلاالص

هلوقرهاظبوءقفألايفضرعتلايطتسللبينعي"(رجلااولصو
دوسألاطيحنمضيايعلمكلنبيىتح»:لاعت

۔(١۱۷)ةرقبلا(١)

.ةسمخلاهور)۲(

— 0۸



.ليللاداوسنمرابتلاضايي-ملعألاوينعي€رجلانم

شعبينعأ-مهضعبلاقءلكأللمرحلاديلايفاوفلتخاو
رظانلادنعهبتوه:ضعبلاقو4هفترجفلاعولط:-ءالعل

نمنأقرفلاةدئافو«هلحاملكألافهلنيبتيملنموءهيلإ

ءههوبءاضقهيلع:مهضعبلاق«حبصأامدعبلكأهنأهلفشكتا

هللامهمحرمشوقنملدياذهف«ءاضقلاهيلعسيل:نورخألاقو

ءهسقترجفلاعولطكلذيفدحلالعجءاضقلاهيلعبجوأنمنأ

لعجءاضقلاهيلعبجويملنمو«ءابقفلاضعبنعاتمّدقامك
ىتحاوبرشاواولكول:ىلاعتهلوقل«لصاحلاملعلاكلذيفدحلا

"€رجلانمدوسلاطلانمضييألاطلامكلنب
وهوءيدشعحصألوألالوقلاوءهسقننيبتلابكاسمإلاقلعف

تيأرأ«انلنيبتدقفهسفنيفنيبتاذإرجفلانالءروهجلالوق
هلنيبتيالوهريغوراغلالثم‹نئمطمرتتسمناكميفناكنم

لوقوءملعأاميفدحأهلقيملو؟لوقلااذهىلعلكألاهللحيأ
بورغلاىلععولطلاسايقوهوءهدضعيساقلاذإحصأروہا

(١).

.ةرقىلا(۲)

— 0۹



رابتعالانإف«هريغولاوزلاكةيعرشلاتاقوألادودحرئاسيلعو
يلعاوبجوأكلذلوءهبقلعتملاملعلاالهسفنءيشلاوهاهعيجيف

بورغلبقلکأهنأهلنيبتمثلكف«تبرغنأٌنظنم

یضمام:مہضعبلاقءءاضقلايفاوفلتخامهنإمث؛ءاضقلاءسمشلا

لاوءءالؤهدنعةدحاوةضيرفناضمرنالهلکهموصنم

هلالءرظنلاهبجويامفحصألوقلااذهوءهمويءاضق:نورخآ

.ملعأهللاو«ةهبشبلكأافإو«لكالادمعتيمل

هبتناامدعبلكأيالفةمئاغةليليفمونلانمماقنمامأو
هنهلنیبتمملکاناو«مانامرديملهنألجأنمهموننم

لاحلااذهلعلكألاىلعهمدقتلهموصمدهناحبصأامدعبلكأ

هذهنعهلأسلجرل(هللاهحر)ميسونبنابأًاضيأصخردقو

:مشوقنملدياذبف«موبلاكلذةداعإالإهمزليالهنأةلأسملا

لکاامنإلبءهموصمدېنيالفموصلاةمرحكندمعتيملامهنإ

هناریجلمسيناکنممزليًاضيأفالتخالااذهيلعوءةببشاذه

هنإمث«مهأسيالومهيلِإلكأيناكوءروحلاوكرحتادإ

مآنظفرحفلاةالصدعءوضوللاوکرحهرمتاذمهعمس

هلليفلكألامئاصللو؛ملعأهللاوءكلذللكافروحسللاوكرت
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طبخلاكلنّيبتيىتح»:هباتكيفهللاهركذيذلاتقولاىلإهلک

نعقُلِيبنلالئسدقوءكدوسألاطيخلانمنصلا

نإ):لاقفهيفلكألاواهنيذلاتقولاودوسألاطرخلاوضيبألا

.(موتكممأنباناذأاوعمستنأىلإاولكفليلبنذؤيالالب

ىلعىرجهلعلفرجفلاعولطلبقكاسمإلابجوأنمامأو

لاقسابعنانعكلذيفتاياورلاتفلتخادقو‹طابتحالا

لك):هللامئاصلايلعلكألاهيفمرحلاتقولانعهللئاسلل

هللاوء(كشتالىتحلك):رأللاقهنأيورو.(كشتىتح

هيفكرديامردقبكلذلبقهنعفكيلفعاجلااأو۽ملعأ

هناييتأيامىلعموصلاطورشنمةبانجلانملسغلانألءلفل
اهاطودارأنإامجوزنععنتمتنأةأرمللزئاجوءهللاءاشنإدعب

ليللارخآيفةبانجلانمهيفلستغيامردقبتقولانمقبيمو

.ملعأهللاو«ناضمريف

تامزابتعكاسمإلامئاصلاىلعبحييلاتارطفملاامأو

.اهرکدمدقت(۱)

.ينطقرادلاءاور(۲)

(۱) ۱



اولكول:لجوزعهلوقليلدب«بارشلاوماعطلاامفموصل
دوسلاطخلانمرالااطلملننستبيتح|وبرشاو

)\(

.4رجلانم ات

ديدحلاوىصحلالثمبورشملاوموعطملاريغيفاوفلتخاو

موعطملامكحاذهمك:مهضعبلاقلكؤيالاعكلذريغو

اذهناو.كلذفالخب:نورخآلأقو‹هلعاسايقبوركلاو

كاسمإلاموصلانمدوصقملانألحيصألوألالوقلاو«رطفيال

ذكذمريغوأًابذغمناكءاوسءفوجلاىلإامع

كلذكو,لاحلااذهيلعهيفنمنابامدعبقيّرلاوطاخناوعومدلا

ماعطلایرريغنمهفوجىلإلصونإهانرڪذامميم

ءاملاونهدلانمًائشلعحبالوكلذبرطفيهنإف‹ءبارشلاو

يدۇياممكلذنأل‹قلحلاىلإيدؤتيتلايراجملايفءاودلاو

الفدحأكلذزاجأناكنإوءماعطلاىرحبيرحيوفوجلاىلإ

تأمئاصللبحتسيالو:نسحلاوبألاقو:رثالايفوهبنأ

يدؤيكلذنألءءاودهقلحيفالوهنذأيفالوهفنأيفرطقي

.فوجلاىلإ

.اهركذمدقت(١)

س۱۹۲



نمفوجلاىلإلصيامعيمجنعكاسمإلابجيلابو
ءداتعملايلعًاسايقداتعمريغوأناكًاداتعملصو«ذفانملايأ

قحليلفالخلالهأضعبو«بارشلاوماعطلاىرجيداتعملابينعأ
نملرتيايفاوفلتخاًاضيأكلذكوءداتعملابداتعملاريغكلذيف

لاقونارطفي:مبضعبلاق«ردصلانمعلطيامو«سأولا
امہیفمزليملنمنأيدنعبجويرظنلاو«نارطفيال:مهضعب

امېلعجامېيفراطفاإلامزلنمو‹قيرلاةلزنبهدنعامنأراطفإلا

سأرلانملزامنيبمهضعبقرفو‹تارطفملاماسجألارئاسك
نودردصلانمعلطيايفراطفإلابجوأفءردصلانمعلطامو

‹حصأيدنعرظنلاهبجوياميفلوقلااذهو«سأرلانملتيام
قيرلانمعنتميالامكءهشمعتتمبالسأرلانملزتيامنأل

ًاجراخهيمرينأردقاذإءردصلانمعلطيامفالخب
.ملعأهللاو

تالاق»:یلاعتهلوقلیلدبعاجلا:ًاضيأتارطفملانمو

همكح«ةفطنلالازتإلدمعتملا:ًاضيأكلذكوء'"ينهورشاب
هيلعف‹ةفطنلالازتإلًادمعتمهركذبثبعنملثم۽عاجلامح

~E

٠(۸۷١)ةرقبلا(١)
۳



یتحهرکذظعنأنم)ةرفصيأضفخيلو4ةرافكلاولدبلا

كلذلدبهيلعف«ناضەررشيفراهنهسمبنأريغنميملا

ملوهركذحجلاعيملاذِإهيلعلدبال:للادبعوبألاقوء(مويلا
جرفىلإرظنلامادأوأءهللاهمحررفعجنباهركذاذك«هدرب

ةبانجلانملسغلاكرتنمكلذكوءىنمأفهسهوأىنمأىتح

:لاقأأليهللالوسرنعتبثالءرطفموهفحبصأتح

وهوهتأرمالبقنميفاوفلتخاو«(ًارطفمحبصأًابنجحبصأنم)
مهتجحو«رطفيمل:نورخآلاقوءرطفأ:مبضعبلاق«مئاص
تهلالوسرناك):تلاقاہنعهلليضرةشئاعنعيورام

ةعهنكلو):ةشئاعلوقنيقابلاةجحلعلو«(مئاصوهولبقب

:ًاثيدحكلذيفانيفلامضعبىوردقو؛٠(هبرإلمککلمأ

ءً°اعيجارطفأ:لاقف«مئاصللةلبقلانعلِييبنلالئس)
.عاجلايعاودنمامنألةهوركمابنأيدنعبجويرظنلاو

:ضعبلاقءهيلعدمعتلابذكلايفانباحصأفلتخاو

ضقنيهنأىلعليلدللو«ضقني:ضعبلاقوءموصلاضقنيال

.يئاسنلاالإةعامجلاءاور(١)

.رمعنيانعحبحصداٽسابةبيشيبأنباءاور(۲)

س١٦



):تعهلالوسرلاق:لاقهنأسناقیرطنميورام

هيلعهتعوء'"(موصلا.ناضقنيوءوضولاناضقنيبذكلاو

بروشطعلاوعوجلاهمايصنمهظحمئاصبر):لاقمالسلا
كيبلالهئاعدنمهظحعادبرو«رهسلاهمايقنمهظحمئاق

اذهىلعقافنلارئابك۽رئابكلاعيمجكلذكوء''(كيدعسالو

ضقتنلاىريالنمامأو.ةميمنلاوبذكلايلعًاسايقلاحلا

.ملعأهللاوءثيدحلااذههغلبيملهلعلفءهيلعدمعتملابذكللا

نم:مهضعبلاق؟المأرطفيلهءيقلايفًاضيأاوفلتخاو

يلعليلدلاوءهيلعضقنالفءيقلاهعرذنموءرطفأًادمعتمايت
الفءيقلاهعرذنم):مالسلاهيلعلاقيوراملوقلااذه

ىلعضعببجوأوء"'(ءاضقلاهبلعفءاقتسانمو«هيلعءاضق

يدنعسصألوألالوقلاو«موبلاكلذةداعإعبشلابأبقتنم

ءتاضمريفرابتلابةماجحلامئاصللهركيوءهيلعليلدلامايقل

يفامهركمهضعبف«هلّوأورابنلارحخآنيبكلذيفقرفضعبو
ضعبىوردقو«رابنلارخآيفاېهركمېضعبو‹وابنلالوأ

.يئاسنلاويذمرتلاءاور(۲).ينطقرادلاءاور(١)
.ةريرهييأقيرطنميئاسنلاالإةسمخلاءاور(۳)

-٥٦1-



وء٠(رطفتانآ):لعهللالوسرنعمېبتکيفانيفلاخم

سةماجحلااوهركامنإو«انياحصألوقوهو«حصألوألا

ًاسأباهباوريملو«رثألايفركذامىلعفعضلاةيشخراهنلايف

.ملعأهللاو‹هرخآيفالورابنلالوأيف

بحتسيهنأكلذوءراهنلارخآيفكاوسلامئاصللهركو

فولخ):مالسلاهيلعهلوقلموصلاةحئاررثأىلعرطفبنأمئاصلل

ضعبهركو«'"(كسملاةحئارنمهللادنعبيطأمئاصلامف

يفدمحموبألاق,مرثكأهزاجأو,مئاصلللحكلاًاضيأءابقفل

زوجيناکسابعنبانأيورامهتزاجإبجويرظنلاو:هباتك

زاجأوءهقلحلخديملاملخاورودقلامعطقوذينأمئاصلل

مئاصوهوناضمررهشيفةمعطألاجلاعينموتاخابطللانباحصأ
تازيجييعخنلاميهاربإويرصبلانسحلاو.هئاسلبماعطلاقوذ

يدنعبجويرظنلاو«ملعأهللاوءيبصللماعطلاغضنأمئاصلل

ىلإكلذنمءيشلصيالثلرابنلايفمئاصلللحكلااوهركامنا

.,سنأقيرطنمينطقرادلاءاور(٠)
.ةربرهيبأقيرطنمهيلعقفتم(۲)

=١س



سيلاموةلوكألاةيودألاهبفامنيبمهضعبقرفكلذلو«هفوج
ةيودألاهيفسيلاهبلحكللاهلزّوجو«ةلوكألاةيودألاهيف
كلذبسأبالو۽ملعأهللاوهريغودملالثمةلوكألا

۽ملعأهللاوءهيفلكألاهلحابمليللاذإليللايفهلك

.قيفوتلالابو

1۷



کرا

ةيئلاوهيذلا

؟المأةدابعلاهذهةحصيفطرشيهله:ةبنلايفاوفلتخاو

موصزوجيال:حبصألاوهومهضعبلاق««موصلاةدابعينعأ
هنأيورال«لمللانمةنلاتسيبالإةرافكالوضرفالولف

ء'"(ليلانممايصلاتيبيملنلموصال):مالسلاهيلعلاق
لاق«مئاعدلاباتک»يفرکذدقو«موصلکىلعلمتشمومعاذهو

هلعففشئارفلارئاسوةالصلاوموصلايفةينلالمهأنم:دمحموبأ
لاق۽ةرافكلاوءاضقلاهيلعفناضمرموصيفلمهأنإو«لطإب

ةّنلادقعمثءحبصأيتحموصلاةندقعيملنمو:نسحلاوبأ
لمعحصيالو‹كلذهلزجيالفةنريغىلعهلكرهشلاماصوأ

حصياليذلالمعللةداعإلاهزلالإو«ةبنلابالإضئارفلا

.ةخلاهارر(١)

س۸

 



تبيبقبةعيبنلارمأنإ:مهضعبلاقو؛ليللانمةينلالإ
رهاظلانعلودعاذهو«ةضيرفالةليضفلبللانمموصلا

.ليلدريغب

عولطلبقكلذيفتقولانأانباحصأدنعفهيلاتقوامأو

نممايصلاتيبيملنلموصال):مالسلاهيلعهلوقلءرجفلا

ةلفانلايفرجفلادعبةّبنلاءىزعحت:انفلاتضعبلاقو.ليللا

حجتحاوءيعفاشلانعروكذملوقلااذهوضرفلايفءىزجتالو

نيأةنيدملالهأاي):ربنملاىلعلاقهنأةيواعمثيدحبكلذيف
ءاروشاعمويمويلااذه:لوقيعهلالوسرتعمس؟كؤاماع

ءمصيلفمتمءاشنمف«مئاصانأو«همايصانيلعهللابتكبمو

ريغبموصلابممرمأهنألديثيدحلااذهف.'٠(رطفيلفءاشنمو
رجفلادعبةينلاءىزجت:ةفبينحوبألاقو؛ليلانمةّينلاتييبت

مايأرنوناضمرلثمنيعمتقوبهبوجوقلعتمايصلايف

ءةمذلايفبجاولايفءىزجتالوةلفانلاكلذكوءتادودعم

بجوفصوصخمتقولنكيمةعذلايفبجأولانأهدنعكلذو

انباحصألوقوهوءحصأيدعلوألالوقلاو«ةّينلابنيعتينأ

.عوكألانبنعناخيشلاهاور(۲)هركذمدقت(١)

۹



مايصلاتيبيملنلموصال):مالسلاهيلعهلوقمومعلهللاممر

.ةلفانالوةضيرفصخيملوء(ليلاانم

تًإادغ:رجفلالبقكلذيفلوقيهنافءةبنلاةيفىكامأو

عولطنمهللةعاطناضمررهشنمةضيرفلاًاماص"سبصأأهللاءاش
اذكهموصلايونينأهئزجي:ةفينحوبألاقو؛ليللاىلإرجفلا

ناضمرمايصىلإبلقناوًازجأناضمرريغهيفىوننإو«ًاقلطم
ناضمرموصهيلعبجيملرفاسملانأل«ًارفاسمنوكينأالإ

‹كلذيفرضاحلاورفاسملانيبهابحاصقرفيملو«ًانيعمًابوجو

ىلعًاسايقناضمرىلإبلقناناضمريفيونموصلك:اولاقو
بلقناجحلاهيلعبجونتًاعوطتجحلاأدتبااذإ:اولاقوءجبحلا

الإ‹انباحصألوقوهولوألالوقلاوء«ضرفلاىلإعوطتلا
ريغنمًاقلطمةالصلايفءىزجتةينلانأ:لقيملةفينحابأنأ
٠رصعفًارصعنإةالصلانيبعتنمدبالهدنعنكلو«ديبقت
نإف.موصلايفكلذلثمهيلعبجيكلذكو«ربظفًاربظنإو

يفةدابعلاسنجنيبعتينعأعرشلايفدوجوماذهنإ:لئاقلاق
يفكيءوضولايفةينلالثمسنجلانييعتف«امصخشنييعتو«ةبثلا
هوضولايتلاةدابعلانمءيشنيبعتريغبثدحلاعفرداقتعااهتم

س



دبالفةالصلايفةينلاصخشلانيبعتلثمو«ابتحصيفطرش

‹دارأةالصيأوأًابرغموأًارصعوأًاربظينعأابنييعتنم

ءهريغلداريءيشءوضولاهللبق؛ءوضولابموصلاةفينحوبأهّبشف

كلذكسيلوءىضوتموهوالإلصيالأدبعتملايلعضفاقإو
هبشتهلأسمانباحصأبتكيفركذدقو«ملعألاو«موصلا

ناضمريفيونموصلک:لاقنملوقينعأ«هركذانمدقام

.ناضمرىلإبلقنا

الف«هرفسيفهرابظنعناضمررهشماصاذإرفاسملاامأو

:لوينممېنمو‹ناضمررهشةضيرفلالوهرابظنعهئزجي

هئزجي:لوقينممهنمو«رابظلاةرافكلهئزجيالوناضمرلهئزجي

رثألايفًاضيأاوركذو؛لعأهاو«ناضمرلهئزجيالورابظلل

٠نظيايفرجفلاعولطلبقةلفانلاامهبيونينيتعكرلصنمنأ
يتعكرعضوميفنانوكتتامهنأرجفلادعبامهاللصهنأهلنبتم
نلءىنعملااذهلمتحييدنعهلكاذهوءامهدعيالوءرجفلا

راصو«رجفلايتعكرريغهيفةلفانلاةالصنعيبنمرجفلادعبام

الإرجفلاعولطدعبةالصال):مالسلاهيلعهلوقلامًاصتخ

١1۷-



هلوقلءانمدقاموهوءحصألوألالوقلاو‹'"(رجفلايتعكر
)۲( ء(ىونامءىرمالكلوتايتلابلامعألاامن):مالسلاهيلع

مويلڪلمةدحاوةينهلكناضمرءىزجيلهاوفلتخاو

ةي:لاق«ةدحاوةضيرفهلكناضمر:لاقنمف؟ةن
لكل:لاق«ةضيرفمویلک:لاقنموءرهشلالوأنمةدحاو

مويلکنِ:لاقنمليلدوءحصألوألالوقلاو‹ةديدجةنموي

نإوءيناثلاموصللةينلاديدحتبجويليللالكأنأةضيرفهنم
دنعو؛رخآضرفلةينلاديدجتىلعلديروحسلابيلارمأ
:مطلاقيو«لدبيًادحاوًامويرطفملاىلعنأيأرلااذهباحصأ

لكألااببقعيةينلكتناكلةينلاديدجتبجويليللالكأناكول
لوأةينتناكلو«ءىزجتالموصلادسفياملكألاهبشأاموأ

تناكلو«راطفإلااهبقعيملنإالإدغموصلةئزجيريغليلل
اذإ):مالسلاهيلعهلوقلءراطفإلاامبقعيملولوةئزجيريغًاضبأ
.٠(لكأيملوألكأمئاصلارطفأانهاهنمليللالبق

.(لوألاءزجلايف)هركذمدقت(١)

.(لوألاءزجلايف)هركذمدقت(۲)
۰ربلادبعنباهححصويذمرتلاءاور)۳(

— ۷۲



ةيثلااودقعيىتح«رجفلاعولطدنعموتلاسانلايلعمرحيو
ءىزجتليللالوأةينتناكام:باوصلاو«لوقلااذهىلعمهموصل

موصلءىزجترهشلالوأةينًاضيأثناكدغموصلعيجلادنع

لعينلارمأنمهباوجتحاامامأو؟قرفلافالإوءهلكربشلا

رمأنإفءدغضرفلةينلاديدجتىلعلديمحلًابيغرتروحل
ةيدأتىلعةوقلانمهبمبعقتهبلإلوؤيمحلًابيغرتروحسلابلَينلا
ىلعناكولو«ًاضرفسيلروحسلابرمألانأسانلاعاجإلضرفل
لهأنأكلذو‹رخآىنعمًاضيأروحسلايفوءًاضرفناكلاولاقام

لجوزعهللانمةحابإلاتماجفءمرحميلعروحسلاناکباتکل
.قيفوتلاهللابو«لعأهللاو.دلمدمحمةمال

سب۳



طفلايفإب

ءرطفلاهلزوجيفنص:فانصأىلعنورطفملاو

يذلاف.رطفلاهيلعبجيفنصوءرطفلاهلزوجيالفنصو

تثرودءاضقلاهمرفنص:فانصأةعبرأىلعرطفلاهلزوجي

همرليفنصو«ءاضقلانودةرافكلاهمزلتفنصو«ةرافكلا

ةرافكالوءاضقهمزليالفنصوءًاعيمجةرافكلاوءاضقلا

.ملعأهللاو

ضيرملاوفةرافكلانودءاضقلاهمزلييذلافنصلاام

خيشلاوبفءاضقلانودةرافكلاهمزلتيذلافنصلاو«رفاسملاو

هبنمو«مايصلايلعناردقيالناذللاةريبكلازوجعلاوريبكلا

.ەۋربىجريالمئادضرم

۱۷ -



لماحلاوهف«ًاعمجةرافكلاوءاضقلاهمزلييذلافنصلاو

.امهدالوأىلعموصلانماتفاخاذإعضرملاو

تونجملاوهف«ةرافكالوءاضقهمزلياليذلافنصلاو

رفأسملاومہضعبلوقيفتامىتحهضرمىفيدامتملاضيرملاو

كلذحرشيفنالاعرشنلف«هيفتامىتحهرفسيفيدامتلل

.هللاءاشنإًافنصًافنص

س٢۷



لورلافصلاماقمايئا

رفاسللوضيرملاوهو

:لجوزعهلوقليلدبءراطفإلااملزئاجفرفاسملاوضيرملاامأ

٠رخماينمةّدِعفرفسلعوأًاضيرممكنهناكنمف

بابرأدنعباطخلانحلبفرعييذلاوهولكأنِإينعي

نأشلااذه

لاق«راطفإلاهلزوجييذلاضيرملاةفصيفاوفلتخامهنإمث

هتشبملاذ:نورحنآلاقوب«ليللاىلإهغلبياملكأينأردقي
لاقنملاقو٤ءبرشيولكأيورطفينأهلزاجماعطلاشيرملا

.موصينأردفيالىتح

تأكلذو‹ىنعملاوظفللارهاظةضراعممبفالتخاسو

.(١٤۸١١)ةرقملا(١)

س۷



لكألاحبيء٠ڳًاضيرممكنمناکنمفل:ىلاعتهلوقرهاظ

رهاظنملوقعملاربتعانمو«ضرملامسإهيلععقونملكل

ةقشملاهلتيذلاضيرماللبءضيرملكلراطفأإلاحببمظفللا

ميفالتخاكلذكوءحصأيدنعلوقلااذهوءموصلالجنم

:(مئاعدلا)باتكيفوءراطفإلاهعمزوجييذلارفسلاٌدحيف

هللالاقوءلضفأهيفموصلاوءهلعفنملةصخررفسلايفرطفلاو
جرييذلازفاسملاوء"4مكلريخاوموصتنأول:ىلاعت

ءانباحصألوقيفهلتضرعةجاحيفنيخسرفلاهيفىدعتيرفسلايف
.يئاتلارفسلاوهءراطفإلاهيفزوجييذلارفسلا:ميضعبلاقو

مابةالثنم:لاقءيثانلارفسلاٌدحيفاوفلتخاو

يدنعممفالتخابيسو«ةزوحلانمجورجلايئاتلارفاا:ضعب

يدنعيتاثلالوقلاوءضيرملايفممفالتخاببسوهلعهللاو

هقحلباملجأنمرفاسالراطفالاحابأىلاعتهللانألكلذوحصأ

كلذلو«رفسلكيفةدوجومريغةقشملاوءرفسلايفةقشملانم
اذهىلعمكمزلي:لئاقلاقنإفءادعاصفمايأةثالثاوصخ

ةرقبلا(۲).اهركذمدقت(١)

(۱۲) ۷



موصلاذإًادعاصفماباهلالةزواحمنودةالصلارصقتالأ

يفراطفإلاهلهللاحابأيذلارفاسملانألءةدحاوةباثمةالصلاو

اتمزليال:هللبقءةالصلارصقهلزوجييذلارفاسملاوهموصلا

مسإهيلععقونملكةالصلارصقينأعنتممريغهنأل,اذه

يفماصولرفاسملانأل«رفاسملكناضمريفرطفيالوءرفاسم

ءلمعلاهيلعسيلًالوقالإءةمألاعامجإيهموصزاجرفا
هللالوسرممانرفاس):لاقكلامنبسنانعيورامليلدب

مئأصلابعيرفءةفئاطتماصوةفئاطتلكأفناضمريفولع

.'”(مئاصلاىلعرطفملاالورطفملايلع

تناكلةالصلارصقيلوًاصعبرأهرفسيفرفاسملالصولو
قرفاذفءاندنعلمعلاهيلعسلًالوقالإةئزجمريغةالصلا

مليالولدبلاهيفمزليًاضيأموصلانألو«ةالصلاوموصلانيب
ىرتالأ«ةالصلايفددشيملامهيفىلاعتهللادّدشوءةالصلايف

عاجإبةالصلاناضقالوموصلاناضقيءاسفنلاوضئاحلانأ

يفالإراطفإلازوجيالأىرحأف«ةفصلاهذمبموصلاناكاذإف

عاهللاوءقافتإلاهيلععقوعضوم

٠.يراخبلاءاور(١)

— ۱۷۸



لاقءًاىئانارفسرفاساذإرفاسملارطفيىتمًاضيأاوفلتخاو

وهو«راطفإلاهيفهلزوجييذلادحلاىلإيهتنيتح:مهضعب
لامةتسزواجاذإةزوحلانمهجورخوأ4مايانالتةزوأحم

نيخسرفلاىديئانلارفسللهلزنمنمزرباذإ:نورخألاقو
نأنكميمنمفالتخالااذهوءراطفإلاهلزاجوةالصلارصق

ةرضمهقحلتالئلرفاسمالراطفإلاىلاعتهلاحابألههببسنوكي

رمأمالسلاهيلعهنأ)يورامك؟موصلالجأنمهرفسيف
رطفلاومكوعلاووقت:لاقفءراطفالابهرافسأضعبيفهباحصأ

يتلاةقشملالجألىلاعتهلأحابأنإنوكيوأ«٠(مكلىوقأ

يذلادحلايفنوكيىتحرطفيالو«يئانلارفسلايفهقحلت

زربهللاهحرميسونبنابانأيوردقوهللاوهيفمحل

رصقولكافناضمريفلامأةتسنوديئاتلارفسللهلزتمنم

اذِإًارفاسمهيفجرخييذلامويلايفرطفيالفاذهيلعوءةالصلا
نإءراطفإلاهبقعيالفرضحلايفينب'موصهنألهدلبيفحبصأ

هيلعفًارفاسمجرخوهدلبيفحبصأامدعبكلذهموييفرطفأ

۰ملعاهللاوءكلذريغلاقنملاقو.هموصنماملد

.دوادويأوملمودحأهاور69

- ۱۷۹



انإو«ليللانمراطقإلاةيبالإرفاسملاوضيرملارطفيالو

‹رجفلاعولطلبقرفسلادحيفراصاذإليللايفةينلاهنمحصت

امدعبليللانمراطفإلاةينريغنمرفاسملاوأضيرملارطفأنإو
مدنادفءهتمامهسقنأىلعنافاخيرمأالبنيئاصاحبصأ

ايموصنالطبيالفءموصلاىلعاحبصأامهنألنمىضمام
:ءابقفلاضعبلاقوء"€اولطبت'الو:ىلاعتهلوقل

مويلانمتقويفرطفأولوهموصنمىضمالرفاسملاىلعلدبال

همويلدبهيلعءرفسلايفكلذنأل«هيفمئاصوهيذلا
لوقلااذهلعليللاو«ضيرملكلذنوينأبجاو

ماعةكمىلإدعيعهللالوسرجرخ):لاقسابعنباثيدح

سالارفقرطفأم.‹ديدكلاغلبىتحماصففناضمريفحتفلا

اموءمايصلاتينأدعبرطفأهنأاذهرهاظف,'(هعم

لوألالوقلاو«موصلامهتيييتدعباورطفأمهنأكشالفسانلا

هلبحتسيالفهرفسنمرفاسملاهيفمدقييذلامولاامأوءحصأ

مويلاكلذةيلكأنإو«هلزتميفموبلاكلذةيقبلاکابن

هلزنملخدينألبقرفسلايفوهولكأينأطرشبهيلعنأبالف

.ملسمءاور(۲)r۳„:دمحم(١)

۸۰



ولو:نورخآلاقوءهلزنملاسألخدينألبقلكأينأكلذو

لكأيفهيلعسأبالفهلملخدينألبقلايمألالخادلكأ
ءهلزنملخديملامرفاسمهتالكلذو«هلزنميفكلذهمويةي

دشقفكلذهموبيفًاجراخلكأنكيملوهلزتميفلكأنإو

مدقاذإ:فالخلالهأضعبلاقو«ةظلغمهيلعوهموصمدنا

ًأرطبنمهوشوءكلذهويهيبلكأيالفهلزتمىلإرفاسملا
:مشليق«ناضمرنمهنأهلنیبتمشهبرطفأدقءيشهيلع

حيبمببسبلكألوألاو«لجلاعضومللكااذهنألءءاوسالو

نأًاضيأكلذوءضئاحلالئملكألاهيلعبجوموألكألاهل

اموینميقباملکأتنأاطزاجاہضیحنمترہطاذإضئاحلا

هرفسنممدقاذرفاسالاوزاجأاذهىيلعو۽رفاسملايفانلقامك

ناضمريفاراباهأطينأامضيحنمترېطدقهنأرمادجوو

نألبقلکاممهلزنمنمجرحنو«ءاوسلكألاوعاجلانأل
لبقعجرفهلادبمشكلذهلزاجأنملوقىلعلابمأةتسزواجي

مدنادقفءهلخدامدعبهلزنميفلكأمث«لايمألازواجينأ
رصقيتألبقةدملوألكأامنإهنألةظلغمهيلعو«هموص

.لاحلااذهيلعةالصلا

س۸



:لاق‹راطفالاهبقعأاذإرفاسملاموصيفاوفلتخاو

ءعباتتمريغوًُاعباتتمناكءرفسلايفوأرضحلايفناكهلماتهمابص

يأىلعهموصداسفىلعلدتالراطفإلاةصخراهيفيلاةيآلانأل

عباتتمريغوأًاعباتتمرفسلايفموصلک:نورخآلاقو«ناکهجو

ءًاياكحرضاحللنأميتجحودسافوهفرفسلايفراطفإهبقعأ

محلليزمرذعنمالإموصلارضاحلاكحفءامكحرفاسالو

نأكلو«موصتنأكيلع:هللاقيرفاسملا‹ضرفلابوجو

ءهمكحبهيلعمكحمزتلانيمكحلاياف«هللاةصخربرطفت

هيلعوحيحصلاوهلوقلااذهوءهسقتيلعدقعامماتهيلعناكو

الإءماتوهفرفسلايفهماصموصلك:نورخآلاقوءلمعلا

طسوألالوقلاباحصأفلتخاو.ملعأهللاونيرطفنيبًاموص

لاقءارتساوأشطعوأعوجنمةرورضبلكأاذإًاضيأ

:تورخالاقوءرفسلايفهماصيذلاهموص:مهضعب

لكأنرضاحلاموصمدتيالامكمدېتيالهنأكلذو«مدهنيال

ةرورضبرفسلايفلكألانأيدنعرظنلاهبجوييذلاو«ةرورضلا

امف‹لكاللناحببمنائيشرفسلاوةرورضلانلءاوساهريغو

هترفاسملالعجاذِإًاضيأاوفلتخاوءءاوسسابقلاةهجنم

— ۸۲



لاقءحبصينألبقموصلاىلإاهدرمثءليللايفراطفإلاىلع

يفاهَدراذإهيلعسأبال:نورخآلاقو«هموصمدهنإ:مهضعب
رفاسملاناكالهنأيدنعرظنلاهبجويايففالتخالااذهوءللا

نيحابمريغراطفإلاوموصلاناكوراطفألاوموصلانيبريخم

ءهمكحيهيلعكحهسقتمزلَأنيمكحلايأف«ليللانمةينريغب

ءهموصمدهنملوقيلعاذه«هسىلعدقعامماتهيلعناكو

حبصأهنأل«هموصمدېنادقفحبصأىتحهاوندربملاذٍإامأو

راہنلابهدرمثراہنلابهعرتنإامأو‹راطفإلاهلحابموهو4ًارطفم

:نورخآلاقوءهموصمدبنإ:مهضعبلاق«لكأينألبقنم

بسحىلعرظنلاهبجويايفكلذو«لكأيملامهيلعسأبال
؟ًاثاصحبصأامدعبرابتلايفراطفإلاهلزوجيله:ميفالتخا

ملنملوقىلعو«هموصمدنيراطفإلاهلزاجأنملوقىلعف

ريغراطفإلاتأل«لكأيملامهموصمدهنيالراطفإلاهلزوجي
ليللابهدرمثليللابهاونعزتنإيرضحلاامأو.لعأهللاوءةينلا

ملام«هموصبسابالهنإفراہنلابهدرمثراہنلابهعزنوأ

هاونعزننإوءراطفإلاريغةينلاوءةبنلاريغراطفإلانأل«لكأب

— ۸۳



ءمہضعبلوقيفمدنادقهموصنفحبصأىتحهدريملوليلا

فتاممهرموأیفرفناو٠ةيوباص

ضرملاكلذنمتامىتححصيمًاضيرميقبوأرفسلاكلذ
ارطفأاناكايفنيذهىلعلدبالف«ناضمررهشنمرطفأهيفيذلا

الوءهللانمةصخربارطفأامبنأل‹امهىلعكلذيفءاضقالو

‹راطفإلابيسيفاملحيبأامنيكفتمريغاهوةعابت

‹كلذبيصويوءهضرميفتامولومايصلاضيرملاىلع:ليقدقو

ىلعارداقنوكينأوليالضيرملانألءالؤهدنعلعلو

٤موصينأهيلعبجوًارداقناکنإف‹رداقريغوأمايصلا

نيذلاىلعو»:ىلاعتهللالاقاكىدتفارداقريغناكاذإو

:هنوقيطياوناكنيذلا:مهضعبلاق.چنيکاسمماعطةيادف

ضيرملاكلذكوءموصلانعازجعفةريبكلازوجعلاوريبكللا

لوقلاوءكلذبىصوأةافولاهترضحفمصبملنإمهضعبدنع

.حصألوألا

لخدیتحمصیملوهرفسنممدنقوأهضرمنمحصنإو

٠(٤۸)ةرقبلا

س۸



لكليضاملاىلعمعطيورضاحلاموصيهنإف.ءيناثلاناضمرهيلع
رادقموأ«هبفهموصبامرادقمعضنإ«ءاشعوءادغًانیکسمموی

موصيمث‹رضاحلااذهيضمىتحيضاملانعهيفمعطيام

تبجوأمل:لئاقلاقنإفءهنعمعطأولوكلذدعبيضاملا

دق لعأهللاو-كلذيفهلليق؟ًاعيجءاضقلاوماعطإلاهيلع

نمىلعًاسابقةرافكماعطاإلانأ:كلذيفانيفلاختضعبنعركذ

كرتفكلذامأ.موصلاةمرحلناكتهمامهيلكنألًادمعتمرطفأ

هيفهلزوجيالمويلكألفرخآلاامأو«ءاضقلانامزءاضقل

دودحممولعمناهزءاضقللناكولحصياإساىقلااذهو,لكألا

اإرظنلاهبجويايفيدنعهبشألاامأو.عرشلاصن
نألبقتوملاهكردينأًاطايتحإًاعيجءاضقلاوماعطإلاهومزلأ

املفءتقولكيفءاضقلامايصءمايصلابرومأمموصب

موصنعزجعوهبوجوهيلعنيعترضاخحلاناضمرهيلعلخد

الئلًانيكسممويلكءادتفإلاوماعطإلاهومزلأ«يبنلابءاضقلا

:اولاقاذهىلعليلدلاو«موصينألبقتوملاهكردب
اتیکسممویلکهنکلو«انیکسمنیئالثةدحاوةليليفمعطيال

١1۸—



يفماعطإلاهلزاجلكلذبلاقامكةرافكمدنعماعطإلاناكولو

نإ:ًاضيأاولاقوءةرافكلايفكلذهلزاجامك«ةدحاوةلىل

ضقيلف«ًايسانوأًالهاجرضاحلاناضمرىضقناىتحمعطيم

تاكولوكلذدعبماعطألاهيلعسيلوءموصلانمهيلعام
ءتارافكلانماهريغكةمذلايفتاكلةراشفكمدنعماعطالا

هرضحنإو:اولاقءتوملالجألماعطإلانأانلقامًاضيأديؤيو

امدعبهبيصوينأهيلعسيلفموصينألبقكلذدعبتوللا
.ملعأهللاو«هيلعمعطأ

رهشهيلعلاحىتحهرفسوأهضرميفمادنِامأو

هيلعسيلوءرضاحلاموصيهنإفموصلاىلعردقفيناثلاناضمر

هلالهيلعةيصوالفتوملاهرضحنإوءيضاملاىلعماعطالا

ىلعمعطيو‹رضاحلاموصي:ضعبلاقو‹روذعموهوعيضمريغ

تإهبةيصولاهيلعبجوأنممءالؤهلعلوءلوألاكيضاملا

اذهيفانمدقدقوءكلذهضرميفتامولوتولاهرضح

يفامهئاوتسالضيرملالثماذهيفمهدنعرفاسملاو«ةيافكهيفام

.لعأهللاوءراطفإلا

۸



يقبورطفأفضرم:هللاهسحرةديبعيبأنعرثالايفو
معطأويناثلارهشلاماصفردقمث«ناضمررهشهيلعلاحىتح

هئاشعبموييلكهبلإثعبينأكءرلعملاةقدصهللاقيًالجر
«ملعأهللاو«يضاملاناضمررهشماصردقورطفأاماف«هروحسو

.قيفوتلالابو

— ۸۷



شاسلاوضیاءاصفيئاب

ناضمريفرطفأام

ءاوسءءادألاةفصيلعًاعباتتمنوكينأءاضقلاطرشو

كلذلصأو.ًادحاورهشلاناكاذإعباتتمريغوأًاعباتتمرطفأ

عوجيبرشوألكأفءاضقلاموصيفرطضانإو«جحلاوةالصلا
نيبوهنيبقرفلاوءهموصنمىضمامدف«ءاركإوأشطعوأ

زوجيالتقوبقّلعتمناضمرنأيدنعرظنلاهبجويايفناضمر
ءءىربهماصتقويف«ةمذلابقّلعتمءاضقلاموصو«هريغيف

:نورخآلاقو«ناضمر.يفهيفرذعيامبهيفرذعيالكلذلو

ءاضقلاهيفرذعيءناضمريفهيفرذعييذلاناضمرلثمءاضقلا

ةصخرنألءناضمريفدييذلالثمهيفدجالفرفسلاالإ
نإامأوءانمّدقاكهريغنودناضمربةصوصخمرفسلايفلكألا

ةأرلاضراعوأءرخآناضمروأىحضألامويءاضقلايفهضراع

س۱۸۸



ناضمرموصبوىحضألاموللكأيهنإفءسافنلاوأشيلا

ىضمامىلعناينبيواهسافتوأاصيحمايأةأرملالكأتوءرضاحلا

ةلأسملاهذهنسقرفلاوءمهضعبلوقيفءاضقلايفامهموصنم

يفءاضقلاموص«موصلانعنوہنمءالؤهنألوألاةلأسملاو

هيلعوتوملاهرضحنإوءمأزجأاماوماصولوءتاقوألاهذه

اوفلتخاانباحصأنافهيفهموصيامرادقمعّبضوناضمرءاضق

ممةجحللاو«هرمأبهثعموصي:لاق۽كلذيف

تامدقاهتخأنعموصتنأةأرمارمأهنأ):مالسلاهيلعهنعيورام

هنأمالسلاهيلعهنعرخآريخيفيورامو."٠(مايصلا

لاقوءىتوملاينعيء'(رذنلاوموصلامبنعاودأ):لاق

دحأنعدحأيلصيالاكءدحأنعدحأموصيال:نورخآ

مايصلابىصوأاذإهتعنومعطبنكلوءدحأنعدحأًاضوتبالو

ىصوأنإو:دحاوموييئالو«ًانيکسممويلکنع

موصلابىصوأنإوءًاعيجاوموصيالوأهومعطلفماعطالابتملا

اعيمجنوموصيمنافءماعطالاشعبدارأوموصلاهثرولاضعبدارأو

موصلااودارأناو«ضعبمعطبوضعبموصيالو‹ًاعيمجنومعطيو

۔يقييبلاءاور(۲).يقييبلاءاور(١)

— 1۸۹



تو٠ضعبمعطيوضعبموصيالوءًاعيجنوموصيمِنِف
دحاوموصيالو«هلاماورواكنوموصيمفموصلااودارأ

اذهنألءرخآلاوألوألاهموصينكلو«موينمًارطشمہنم

اعيجنوموصيالًاضيأكلذكوءراطفإلاهللختيالدحاوموص

ماصناو‹مزاکو«دحاودعبًادحاونوموصينكلو

ءتىلانعوكلذمنعیزجأدقمرئاسنودمېنمدحاو

ةءاسنةثرولاناكاذإلاجولالبقءاسنلاميدقتكلذيفبحتسبو

ملنمامأوءسافتلاوضيحلانمنبضراعياملجأنمًالاجرو

.ملعَأهللاو«ءاوسلاجولاونفءاسنلانمكلذهضراعي

۹



ىالافصلااب

ءاضقلانودةرافكلاهمزلتيذلا

و

ماَعطةيدف"هنوقيطينيذلايلعو»:ىلاعتهلوقهيفلصألاو
:مېضعبلاقءةيآلاهذهريسفتيفسانلافلتخاء٠«نيكاسم

ةخوسنمبتسيل:نورخآلاقوءموصلاةيآامتخسنةخوسنمةيالا

نيرسفملاضعبرّسفو«انباحصألوقيلوقلااذهبو«قاباهمكحو

.يففورعماذهو«هنوقيطياليذلالعيأ هنوقطينيذلايلعول

:موثلكنبرمعلاقءبوعلاغل

انومتشتنأىرقلأانلَبَعَفاتملَمملر

نيذلاٰیلعوةبالایعم:مہضعبلأقو.«انومتشتالدارأ

ةريبكلازوجعلاوريبكلاخيشلاوهوهنعاوزجعمث«هنوقيطباوناک

.(١۸١:)ةرقلا(١)

1۹



كلذكو:ىضمامىلعامعطينأءموصلانعازجعف
ءمهضعبلوقيثريبكلاخيشلابقحلمهورىجرياليذلاضيرمل

دمعىلعتربكأًاوجعنإهللاهحرنايفسوبألاق:رثألايفو
ءناضمررہشنعتزجعاهنا:اهادلوهللاف«دیزنبرباج

دحاولکبغرف«كلذيفافانتفءامنعاموص:رباجمللاف

تیقبمثءامينهربكألاابنعماصف«هدلاونعموصينأامهنم
:الاف؟دعبيهةّيحوأ:امللاقفًارباجايف«ةنس.لوحىلإ

امهيأيردأال:نايفسوبألأقفاهتعامعطأ:امللاف«معن

:ضعبلاقوءموصلاوماعطإلابامهرمأهنأريغالوأهبرمأ

يداتلاضيرملاالوموصلايلعردياليذلاريبكلاىلعرتم

.قيفوتلاهللابو«لعأهاو«ةرافكالوءاضقردياليذلا

۹۲



مابيزلافصلاباب
عضرملاولماحلاوهوًاعيمجةرافكلاوءاضقلا

املنأامهدالوأىلعاتفاخاذإعضرملاولماحلانأاوقفتاو

:مبضعبلاقءاترطفأاذإايفاوفلتخاو«الكابنأ

امنايضقيمث4ًانیکسمهاتلکأمویلکنعناعطبونالكأب

.كلذدعبامهيلع

ةرافكلاوءاضقلاعضرملاولماحلامتمزلأمل:لئاقلاقنإف

يفءاوسضيرملاوامهسيلف«عامجإباملراطفإلازاوجعم

؟بإب

زاجضيرملاذإءضيرملانمدشأامه لعألاوهلليف

نمراطفإلااملزئاجاهوءهسفنيلعهفوخلجأنمراطفإلاهل

(۱۳) ۹۳



ءاهدلوحرطتنأتفاخاذإلماحلانإ:رثألايفو

رخأناضمرءاجولو"لبقالدبيوارطفينأامل؛عضرملاكلذكو

الوامہيلعناكاملككلذدعبنيضقوءنرطفَأكلذنفخو

.ملعأهاو«امهيلعةرافك

۹



نوئجملاوهو«ةرافكالوءاضق

نأللهاىتحقفيملوناضمررهشلبقنجاذإ
وهوء٠هيفربامكنمادهشنمف»:لاقىلاعتهلل

نعملقلاعفر):مالسلاهيلعهلوقلو«ًاثيشرهشلانمدهاشيم

قيفيىتحنونجملانعو«ملتحيىتحيبصلانع:يتمأنمةثالث

.٠"(ظقيتسيىتحمئانلانعو

اوفلتخاو«كردأامموصيهنإفءربشلاضعبيفقافأنإامأو

نمف»:لاتهلوقل«يضقب:لاق؟ىضصماميضقيله

ءهدېشدققاضعبدبشنمف‹"4همصبلفرهشلامنمدبش

ملةضيرفهنممويلك:لاقنمو«ةدحاوةضبرفهلكربشلانأل

٠(لوألاءزجلا)ءركذمدقت(۲)مدقت(١)
.اهركذمدقت(۳)
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يمغأاذإهيلعىمغللايفاوفلتخاو.كردامموصلإهيلعبجوي
همکح:لاق؛لاوشلهایتحقفيلوناضمررهشلبقهيلع
هلوقموميئلاخاداليضقي:ضعبلاقو«يضقبالنوتجنا-

"4رخأمايأنمةًدعفرفسيلعوأًاتميرمکنمناكنمفل:لاعب

.همسجيفهتفآو«مئانلاكلقعلايحصهيلعىمغللاو

:موقلاق«موصلًادسفمءامغالانوكيفًاضيأاوفلتخاو

نأنيباوقرفرموفو«دفسيل؛موقلاقو٠موصللدسم

رانلارثكأىضمامدعبوأرجفلادعبوأرجفلالبقهيلعىمي

لكءاضقهيلعبجوأموصللًادسفمءامغإلالعجنموءهلأوأ

يفلخادوهو«موصلابفوصومريغهنألهيلعهيفيمغأموي
:لاقنمو.ېًاضيرممکشمناکنمفم:یلاعتهلوقموم

قرفنموءراطفإلانمالإءاضقلابجويمل«دسفبسيل

امدعبوأرجفلاعولطدعبوأرجفلاعولطلبقهيلعىمغينأنيب
رجفلاهيلععلطمويلكءاضفبجوأءرابنلارثكأىضم

لخدهنألءطوحأيدنعلوقلااذهو«مايصلالقعيالوهو

راہنلارثكأنيبقرفنمامأو«يونيالولقعبالوهوموصلا

.اهركذمدقت(۲).اهركذمدقت

س۹



اذهلعنونجملاكلذكو«ءاوسهدنعلكلاورثكألافهّلقأو
.لعألاو«لدبألقعيالوهورجفلاهيلععلطنإلاجل

‹هضعبيفملسأاذِإكرشملاوءرهشلاضعبيفغلباذإيبصلاو
ءىضعاملدبامهيلعبجوأةدحاوةضيرفهلكرهشلالعجنمف
هللاوءاكردأامالإامهيلعبجويملةضيرفهنممويلكلعجنمو

وأكرشملاهيفلسأوألفطلاهيفغلبيذلاموبلاامأو؛ملعأ

.لعهللاو«مهموةيقباولكأبنأملسيلف۽نوتجماهيفقافأ

‹ءاسفنلاوضئاحلا:وهفراطفإلاهيلعبجييذلافتصلاامأو

هيلعلوسرلانعرثالانمامهيفءاجاملراطفإلاامهيلعبحب
‹طقفءاضقلاامهيلعبجيوء"(اتماصاذإامهقيسفتب):مالسلا

موصلاايضقينأاهرمأهنأ):مالسلاهيلعهلللوسرنعتبثال

.قىفوتلاهللبو«ملعأهللاو‹'"(ةالصلااضقيالو

٠هيلعقفتم(۲).هيلعقفتم(١)

— ۹۷



راطفبراہلروجبوپيلافصلاساب

.ءاسفنالوضئاحريغرضاحلقاعغلابلكوهو

ماكحأفالتخالامإ۽ةفلتخمامنإفرطفأاذإهماكحأامأو

دمعلابراطفإلالثمراطفالاتاجفالتخالامإوءتارطفللا

.لعأهللاو«هاركإلاونايسنلاو

ءاضقلاهيلعتاكًادماععاخلابرطفأنمكلذلوأ

نيعباتتمنيرهشمايصفدحيملنإفءةبقرقتعةرافكللاو«ةرافكلاو
هللالوسرنعربخلاكلذكءًانيكسمنيتسماعطإفعطتسيملنإف

تلههللالوسراي:لاقفهاجالجرنأ):مالسلاهيلع

مئاصاأويتأرماىلعتعقو:لاق؟كنأشام:لاقف‹«تكلهأو

له:لاقءال:لاق؟ةبقرقتعدحتله:لاف«ناضمريف

نأميطتستله:لاقءال:لاق؟نیعباتتمنيرهشمایصمیطتست

س۹۸



رمتبمالسلاهيلعيبنلاىتأف«ال:لاق؟ًانيكسمنيتسمعطت
هللللوسراي:لاف«كسفننعابقدصتواهذخ:لاقفهدنعنم
:لافءمالسلاهيلعيبنلاكحضفءينمرَقفَأايتبالنيبام

كريغًادحأيزجتالوكلهأمعطأواهذخ

«ماعطإلاومايصلاوقتعلانيبةرافكلايفرّبخم:انباحصألاقو

نأ):ةريرهيبقيرطنميورامهللاممرمشوقىلعليلدلاو

يتلاهرمأف۽ناضمريفراہنباتعهللالوسردہعىلعرطفأالحر

ًانیکسمنیتسماعطإوأنيعباتتميرشمايصوأةبقرقتعبةع

هذهيفريبختلازاوجىلعلدياذهف'(كلذنمعاطثساامردقىلع
.لعلاوةرافكلا

ءًارهشيضقي:مهضعبلاق۽وهامءاضقلايفاوفلتخاو
نأ:اذهريغلوقملدجويو«ىضماميضقي:ضعبلاقو

ماعفهيضقيوهمتينإ)هدسفأاذإجحاىلعًاسابقًارہشءاضقلا

هيلعدفأاإىضمأمءاضقهيلعبجوأنمامأو.لبقم

.ينطقرادلاءاور(۲)هلثمةعامجلاوينطقرادلاءاور(١)

- ۹۹



يفلخداذإيلصملك«دعبتأيملهيلعدسفيملامو«ناكوتبثام
اېجوزتعواطاذةأرملاكلذكوءلعأهللاو«اهدسفيامهتالص

انركذامك«ًاعيجةرافكلاوءاضقلاامهلعناكناثاصامهو

.لجرلايلعًاسايق

ءاضقلاًادمعناضمريفعماجناىلعتبجوأمل:لئاقلاقنإف

ءءاضقلاهيفركذيملةرافكلاىلعهبكلدتسايذلاثيدمحلاو

باتكلابراطفإلاهلزوجينميلعءاضقلاتبثامل:هللبق

راطفإلاهلزوجياليذلاتاك«امهببشورفاسملاوضيرملالثم

.يلعألاىلعىندألابهيبثتلابابنموهوءاضقلاهيلعبجينأىلوأ

ممإف؟راطفألاريرکتبةرافكلاررکتتله؛اوفلتخاو

موييئءیطومث4رفکمثناضمريفءيطونمن:اوعمجأ

.یرخأةرافكهيلعنأرخآ

:لاق«رفكينألبقءطولارركاذإاوفلتخاو

ضعبلاقو‹لوألاعاجلايلعرفكيملامةدحاوةرافكهيلع

.ةرافكمويلكهيلع:انيفلاخم

اېبشنمف«دودحلاتارافكلاهيبشتممفالتخايفببسلاو

س۰۰س



اکةريثكلاعفأنعكلذيفءىزجتةدحاوةرافك:لاقدودحلاب

دحاولدلجيملاذإةرمفلأىنزنإوءدحاودلجينازلامرلب

ًامکحمايألانمدحاولكللعجدودحلاملنمواهنم

ةرافكمويلكيفبجوأهيفموصلاكتهيفهسفنبًادرفنم

ءضحمرجزدودحلاو«نمعوامفةرافكلانأامهنىبقرفلاو

ةرافكهيلعنإفرخآناضمريفمماجىتحرکيملنإامأو
ايفلعفلاراصفءىرخألاةنسلاريغىلوألاةنسلانأل«ىرخأ
.ملعأهللاو«نيسنجلايفلعفلاك

ًاسايقعماجملالثمةفطنلالازتإلدّمعتملاكحًاصيأكلذكو

ىتحهّسموأجرفىلإرظنلامادوأهرکذبثبعنملثم‹هيلع
.ملعاهللاو‹ینما

هيلعورطفموهفحبصأىتحةباتجلانملسفلاكرتنإو
حبصأنم):مالسلاهيلعلوسرلانعةريرهيبأثيدحل«ءاضقل
لوقلاو«ةراسفكلانمهبيملضعبو«(ًارطفمحبصأبنج

:نولوقيمهنأةباحصلانمةلجنعاذهيوردقهنال7لوألا

.ةرافكلاهنعنوأردىو‹ًارطفمحبصأًابنجحبصأنم

س۲۰



رادقملسفلاعيفنامريفراتبملتحانإكلذكو

نألديلوقلااذبف«هموصمدهنيال:مبضعبلاقو«هموصمدهنا

حبصأنم):مالسلاهيلعهلوقوهوثيدحلارهاظىفتقاهلباق
.٠"(ًارطفمحبصأًابنج

هبتنيملوموقهُىلعليلبةبانجلاهتباصأامدعبماننو

هموصنمىضماملدبهيلعفهنيحنملستغاورجفلاعلطىتح

ىلعو«همويلدبي:ضعبلاقو«ةبانجلادعبماننيحعبضمهنال

هللاو«موقيهنأىلعماندقورهشلاةمرحكتهدمعتمريغهالاذه

ملنمو«ءاضقلااهببجوأامرنممئاصللةلبقلاكلذكو۽لعأ

مالسلاهيلعهنأ):ةشئاعنعيوراك«ًاسأباهبريملامرحب

برشوأًادماعلكأنميفانباحصأعجأو«وهولب
ةرافكلاوءاضَقلاهىلعوكلاههنأرذعريغنمناضمريفاراه

نعيوردقو‹موصلاةمرحكتهيفامهئاوتسال«عماجناىلعاسبق

.هرکذمدقت(١)

.هرکذمدقت(۲)

سy۲س



لاقوءحصألوألالوقلاو«ماكحألابابيفًاجاوساقلا

مدنععماجناكلذكو«ناترافکناضمريفًاراہنلكألاىلع:مہضعب

‹موصلاهمرحكتةرافكوءرهشلاةمرحكتهةرافكلوقلااذهيلعف

لثم«مايصلاريغيفمارحهيلعوهاملوقلااذهىلعلكأنإو

كتلةظلغم۽تاظلغمثالثهيلعتناكرخلابرشومدلاوةتبللا
فعاضتتاثيسلانألموصلاةمرحكتةظلغمو«رهشلاةمرح
دنعنألمارحوهاههلكألةظلغمو«تانسحلافعاضتكهيف

نوءقاثيملاضقتىلعًاسايقةظلغمهتمزلةريبكلمعنم:مهضعب

كتحلةظلغمءناتظلغمهتمزلناضمريفلىللايفهلكاذهلكأ

يبأنعيوردقوءيبنلاةمرحكتحلةظلغمو‹رهشلاةمرح

برشنم:ويألاق,انباحصأرثأيئاذههبشيامةدبع

رهشيفهراطفإلرازعمث«ةدلجنينادلجناضمررهشيفرخل
.لعهللاو«ناضمر

ناضمريفلكألاراركتبتارافكلاراركتتيفاوفلتخاو

لاقو«ةظلغمةعرجلكبهيلع:ميضعبلاقءعاجلايفانمّدقاك

٠ةظلغممويلكل:نورخآلاقو«ةظلغمدعقملكل:

رارکتيفةلعلاكهلكاذهيفةلعلاو.ةدحاوةرافك:نورخآلاقو

—o۳



يفںيزتخلاىلوأمدلاوألكأنإو.انمدقاكعاجلا

ةظلغمهيلع:لاقنففأأماسرراهنلا

:لاقنمكلذكوءفورعمكلذيفهلوقفءرُفكيملامةدحاو

مويلكلهيلع:لاقنمامأوءةظلغمدعقموأةعرجلكلهيلع

الكلداعمثرابنلابةتيملالكأنإاذهيفهلوقىلعف«ةظلفم
بسحىلعتاظلغمثالث:ليقو«تاظلغمسخهيلعفليلا
اذهلكأنإو«انمدقاكناضمريفلكألامرليممېفالتخا

امثالثهيلعفراپنلابهلكألداعمےلیللابهلک ءناتظلغم:لىقو«تاظلغم

مهدنعةليلومويلكلنألوألاةلأسملاوةلأسملاهذهنيبقرفلاو

نمکليللابداعممراٻنلاباذهلعفنمناكف«ًادحاوًامكح

نمقبسأليللاوءهراهننممويلكةليلنألءنيموييفهلعف
هلعفنمو.يلايللانمنيتسلاوروهشلاءادتباىلإىتاُءراتلا

اذهو,ملعأهللاو«نيترممويلايفهلعفنمكرابنلابهداعمثليللاب

لكأنإلثمسنجلافلتخانإامأو«دحاوسنجيفهلك

لكلهيلعنإفىنزلاىلإداعمث«رخلابرشىلإداعمثةتبللا
نأامكءرخآلاريغسنجلكنألتاظلغمثالثاهتمدحاو

لاقوهمزلامًدحدحاولكلهيلعنإفقرسوىنزنم

ا2ا



«ناتظلغمكلذىوسامو«تاظلفمتالثمنملوألايف:مهضعب

همادېنالررکتالموصلاةمرحةرافكنألرظنلاهبجويايفكلذو

ءمارحلاهدعبلكأمثًالوألالحلالكأنإىنعملااذهىلعكلذكو

ناكمارحلامقنإوءمارحللنيتظلغمولالحللنيتظلغمهيلعنإف
رهشلاةمرحللالحللةدحاوةظلغمومارحللتاظلغمثالثهيلع

ربدتنلنيباذفءاكمدنادقدعبموصلاذإءطقف

.هللاءاشنإهف

الامعيمجوأًابارتوأرجحوأًاديدحهموصيفعلبنمو

وأهطاخموأهعومدوأ«هيفنعنابامدعبهقيرعلبوألكۇب

بجوأبورشلملاوموعطلملاهجرديفهلعجنمفءهردصنممعلطيأم

ةجردبهقحليلنمو«بورشماوموعطملايفهيلعبحيامهيلع
-حيحصلاوهو-مهضعبلاقءكلذريغبلاقبورشملاوموعطلل

ىلعناضمرنأرظنلاهبجويايفكلذوءطقفاذهيفءاضقلاهيلع
ةرافكلاوءاضقلا؛دمعلافاودجوأف.ةببشو«عييضتو«دمع؛هجوأةثالث

ةباتجلانملسغلاعيبضتلثم«ةرافكلانودءاضقلا؛عييضتلايفو

تألشوبصلهجوىلإرظنلاعييضتلثمو‹حبصييتح
؛ةببشلايفوءحبصأامدعبلكأهنأهلنيبتيمشهموننمموقي

—ەە



هلنيبتمشليلهنأنظيوهولكأنملثم«مويلاكلذةداعإ

وهلههيفءءاماعلافلتخااملكاذكو«حبصأامدعبلكأهنأ

اوفلتخيملهنألسنجلااذهبقحلينأبجي؟المأتارطفملانم

.لعأهللاو«ةببشنيبناجلاالكنمهبفوالإهيف

هيلع:مهضعبلاق«ًادماعايتنميفاوفلتخاًاضيأكلذكو

‹هلعءاضقالفءيقلاهعرذنم):مالسلاهيلعهلوقلطقفءاضقلا

هنألةرافكلانمهربيلضعبوء''(ءاضقلاهيلعفءاقتسانمو

هنإفنايسنلابهلكاذهلعفنإوء«لكألاهلصأهيلعمرحموهاملعف

مئاصوهويسننم):لاقهنأوبيعلوسرلانعكلذيفانغلب
كلذكو«'(ءاقسوهللاهمعطأامفهموصمتيلفبرشوألكأف

اصل«هلافريلديزنبرباجلةلخندعصالجرنأ):رثألايف

نمتعبشىتحةلخنلانمتلزنامرباجاي:لاقةلخنلانملوت
:ضعبلاقوءهتقزردققزراذهوسأبال:راجهللاقءبطرلا

.اوطقسأالونايسنلابلدبلاهنعاوطقسيملءالؤهوءهمويلديهيلع
.لعأهللاوءقافتابلدبلاهيلعنِإفةالصلليسانلاكطقفمثلاهنع

.ياسالمادر+
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هنافكلذكماصفحببصأىتحةبانجلانملسغلايسننمامأو

حبصأبنجحبصأنم):مالسلاهيلعهلوقمومعلماصاملكديعي

كلذديعيهنإفناضمريفعماجويسننمكلذكوء(ًارطفم
لدبال:ضعبلاقو«ةالصلايسانىلعًاسابقانمّدقاكمويلا

ثيدحلاىلعًاسايقلسفلايفالوءعاجلايفالإنايسنلايفهيلع

ناضمريفلكأنم؛بابلااذهنمو«حضألوألالوقلاو«مدعتملا

نإفلزتفهقلحىلإهقبسمثهتجاحلءامهيفيفلعجنملثم«طلفلاب
رمالنوينأنيبضعبقارفوءانمادقامكهمويلدبهيلع
ءاندلارمالناکاذإلدبلاهيلعاوبجوأف«هاندرمالوأهترخآ

هيفيفءاملالعجنملثم«ةرخآلارمألناكاذإهيلعاوبجويملو

نيبقرف۽لعأهللاو«ءوضولارمألوأةبانجلالسغل
ًاضوتنملثمةلفانلايفلداهيلعاوبجوأفةلفانلاوةضيرفلا

رظتلاهبجويايفقرفلااذهوءهقلحىلإءاملاهقبسفةلفانلاةالصل

.ملعأهللاو«منمناسحتسا

ىلعملاظههرکتسينألثمهاركتسابهلكاذهلعفنإو

ىلعفاخنإلكأامديعيولكأيهنإفناضمريفراهنبلكألا
س



يدؤيهلامفالتإناكاذإهلامىلعفاخوأةلثملاوألتقلاهسفن

مظعأوهوفوخلادنعكرشلاحابأىلاعتهلأنألهفتفالتإىلإ

لعفنف«لعفيالفناضمريفعاجلاىلعهركأنإامأو«اذهنم

يفةدوجوملاةذللالكألانيبقرفلاو«هموصضقتنا

.ملعأهللاوءعاجلا

دمعريغنمبارتوأناخدوأبابذهقلحيفلخدنإامأو

هنإفبارتلالمعوأماعطلالیکنمرابغهلًائیشجلاعينملشم

نإوكلذلعفدارأاذإهرخنموهيفىلعًابوثيولينأبحتسب
معطدجوولوءهموصبسأبالفكلذدعبءيشهقلحيفلخد
وهوبولغمهنألهقلحنمبارتلاحرخفمخنتوأهقلحيفكلذ

.(هاقسوهمعطأهللا):مالسلاهيلعهنعلاقيذلايسانلانمرذعأ

ىلعردقيالناكوةقلعبرشنمًاضيأبابلااذهنمو

هموصبسأبالفهفوجىلإلزنيوهرخنموأهيفنممدلاسبح

يفلحداىتحهرکأنمًاضيأكلذكو۽لعهللاو«دمجدعب

.هرکذمدقت(۱)

¥۸



«هيلعءيشالهفوجىلإلصووماعطوأءامنمًائيشهقلح
لعامجوزاهركتتسانإةأرملاكلذكوءبولغمهلكاذهيف

ءسايقلااذهيلعاهيلعلدبالجوزريغوأناضمريفعاجا

هذنسحأيدنعقرفلااذهواهمويلدبابيلع:شعبلاقو

نميلعاملثمأنميلعو«هاركإلاعمعاجلايفةدوجوللا
.رزولانمناضمررهشيفرطفأ

نمو«ملعأهللاو؟المأهمزلتلهةرافكلايفاوفلتخاو

دقفرطفلامويهنأحصمثناضمررهشنممويرطفأفدّمعت

ًاثبشدارأدقوةرافكالوهيلعلدبالو«ةبوتلاهيلعوهلعفيفءاسأ

رېشنمًامويرطفأنمكهنإ:ءابقفلاضعبلاقو«هنععفدو

موييفرطفأهنالءحصأرظنلاهبجويايفلوألالوقلاو«ناضمر

ترطفأنإليلعتلااذهىلعكلذكف:لئاقلاقنإفءهيفراطفإلازاج

الأاهمويةيقبيفتضاحمثناضمريفراهنبًادمعةأرملا

۽لاحلااذهىلعضرممثرطفأاذإحيحصلاو؟ةرافكاهمزلت

يفتلقامكراطفإلاهيفملزاجموييفاورطفأءالؤهنأل

مّظعامهتناېتسالهيلعبحتامن]ةرافكلانأل«ىلوألاةلأسملا

۴۹)٤۱(



ءةرورضرهشلاموصاونابتسادقءالؤهو«ناضمرموصنمعرشلا

مويقفاوفهدنعناضمررہشنمموبرخآرطفأيذلافالخب

راطفإلاىلعهتيندقعبءاسأامنإوءرهشلاةمرحكتهيملهنألرطفلا

هللاوءهلامقفاوفهدنعافًامارحهريغلاملواننمكطقف

.قيفوتلاونوعلاهبو«ملعأ

س



ہلابورثاموصلايثباب

يفبجاولاموصلاطورشكهطورش«بودنملاموصلانألع

بجاولاموصلاضقنيامعيمجوءتارطفملانعكاسمأإلاوسلا
.انهقحالكانهيذلافالتخالاو«بودنملاموصلاضقنب

عوطتلالخدنمىلعسيلهنإفءعوطتلايفراطفإلامكحاأو

ليلدلاو«ءاضقلاهيلعفرذعريغبهعطقنإامأوءءاضقرذعبهعطقف

اترطفأفنيتئاصاتناكةصفحوةشئاعنأ):يوراماذهىلع
.'”(هناكمًامويالدبأ:لعيبنلامللاف

 هلدبهمزل؛هيلعدسفمثًاعوطتهسفنىلعبجوأنم:رثألايفو

فابنعهللايضرةصفحةثاصتناكةشئاعنُأ):يورو

ىلب:تلاقف؟ةمئاصبتسلأ:اهلتلاقف«هجولاةرفصمراهنلارخآ

.هاور(١)

¬ ۳۱۱ -



:لاقفكلذبتكيبنلاتربخأف«ترطفأفدبجينباصأنكلو

يفلخدنمنأيلعلديثيدحلااذبف«۷(ًاموييضقت
وأرذعبهيفرطفأءاوس«هلدبهيلعنأهيفرطفأفعوطتلاموص

امًادحأذخاؤينأنملدعألاف:لاقضعبنعو«رذعريغب

:تلاقءىناهمأنأيوراماذهىلعليلدلاو«هيلعضرتفيم
تبرشفينلوانمثهنمبرشفنبلنمءانإبمالسلاهيلعيبنلالخد)

‹كرۇسدرأنأتهركنكلوةمئاصتنك:هللالوسراب:تلقف

‹هناکماموتضفافناضمرءاضقنمناكنإ:مالسلاهيلعلاف

تشنِٳو«هیضقافتئشنف۽ناضمرءاضقريغنمناکنو
هءانثتسابصبهنإفهلكاذهيفةنهلناكنإو."'(هيضقتالف

.ملعألاوءمهدنعرابتلافصنغلبيملام

لصف

ةنسلايفاهمايصبحتسييتلامايالايف

نممالسلاهيلعهنعتبثامءاروشاعمويمايصبحتسيو

.دوادوباهاور(۱)
.داودوبآودمحأاور)۷(

—- ۱۳

 



نيتسهترافکناکءاروشاعمويماصنم):لاقسابعنباقیرط

1مالسلاهيلعليعامسإدلونمتانمؤمباقررشعقتعوًارہش

تيأردقو|دٽمنروطبسموبموصًاضيأبحتسيو

مايأةعبس):لاقلَمهللالوسرنع-انموقلهنظأوباتكيف

(رالنعهجهلامحالإيبأنمأماسامةا

ادمهللاثعبهيف«بجرنمنورشعلاوعباسلااهتممويلوف

قتعوججحعبستيبلابحامنأكفمويلاكلذماصنمفءم

نمنيرشعوةسمخمويمايصًاصيأبحتسبو«'(ةبقرنيعبرأ
ودو«ةححلايڏذنمعساتلاوعباسلاولوألاموبلاو‹ةدعفلايذ

.هفرعموب

اوفلتخااساننأ):يردخلاديعسيبأقيرطنمتبثدقو

تعهللالوسرمايصيفةفرعمويثراحلاتنبلضفلامدنع

ويآلاق«مئاصبسيل:نورخآلاقوءمئاصهن]:مهضعبلاق

هريعبىلعفقاووهونبلحدقبلضفلامأهيلإ:ديعس
عباسلامويلايف):هانركذيذلاباتكلايفركذدقوء"'(هبرشف

.يقهيبلاهار(۲). ينطقرادلاءاور(١)
.يلعقفتم(٣)

—م

 



موييثو«هبنذهلرفغو«دوادىلعهتحرهللالزتأةجحلايذنم
ءمداىلعهللاباتءاروشاعموييفو«ءاوحومدآنيبعمجةفرع

ارشمالسلاهيلعحونهماصو«يدوجلاىلعةنيفسلاتوتساهيفو

سابعنبادبعنعانغلب:رثألايفركذو‹''(لجوزعهلل

نيرشعوعبسمويمالسلاهيلعًادممكعبهللانإ):لوقيناكهنأ

ادحمهیبتهبلوتابهللاهالوتمولاكلذماصنمف«بجرنم

لرتأىلاعتهلانإو«ةنسنيتسوأارشهترافکتناکول

ةحرلوأيهوةدعقلايذنمنيرشعوةسحخيفمارحلاتبل
هللادنعهتمرحتناكمويلاكلذماصنمف«ءامسلانمهللااهرنأ

تو«ةنسنيتسوأًارهشنيتسهترافكتناكو«تیبلاةمرحك

نمفءةجحلايذنمةليللوأدلومالسلاهيلعهلاليلخيهاريإ
مالسلاهيلعيهاربإهبىلوتيذلاللالوتمويلاكلذماص
دوادلعباتهللانإونيتسوأًارهشنيتسهترافكتناكو

ںاتمولاكلذماصنمف‹ةجحلايذنمةعبسمويمالسلاهيلع

نيتسهترافكتناكو«مالسلاهيلعدوادىلعباتامكهيلعهللا

.ينطقرادلاءاور(١)

— ۱)

 



ماصنمف«ءالبلابويآنعهللاعفرةفرعموييفو«ةنسنيتسوأًارهش

تناکوًاركذًامالغالإهقزربملومالسلاهلعايرکزلباجتسا

هللاجرخأهيفوءسنويهلاىجنهيفو«رحبلانارمعنبىسوم

هللاالجأهيفو«سنويموقىلعهللباتهيفوبجلانم

نمفءفسويةوخإيلعهللاباتهيفوبوقعيرصبنعضاببلا

.'(ةنسنيتسوأارشنیتس

هلالوسرنأ):يورال«بجررہشمايصًاضيأبحتسبو

مصألاهللرہش:لاق؟ناضمرريغلضفأمايصيأ:لساولع

رهش):لاقهنأمالسلاهيلعهنعانغلبوء'"(بجرىعدييذلا

.يناربطلاهجرخأ().ينطقرادلاهاور(١)

٢۴¬



.'”(تانىسحلاهيفةمرحلابجر

لوسرنعتبثاللاوشنممايأةتسمابصًاضيأبحتسيو
نممايةتسهصبتأمثناضمرماصنم):لاقهنأهللا

مايألانهو‹ةجحلايذنملئاوألاعستلامايصًاضيأبحتسيو

هللالاقيتلارشعلانمًاضيأوهوءرحنلاموينهرخآ«تامولعلل

٠€ةليلنيعبرأهرتاقيممتفاهانممتأو»ل:اهيفىلاعت

:هيفهللالاقيذلاًاموينيثالثماصمالسلاهيلعىسومنإ:ليقو

ماصامف«۷رشعباهانممتأفةليلنيثالثىسوماندعاوو

نأتملعامأىسوماب:هيلهللاىحوأف«ىسومكاتساًاموينيئالث
دازف«رفذإلاكسملاحيرنمهللادنعبيطأمئاصلامففولخ

مايالامايصًاضيأبحتسيوهمففولخهبرىقلييكلًارشعیسوم

سماخلاورشععبارلاورشعثلاثلانهوءرهشلکنمضيبلا

رهشموص):لاقهنأولهللالوسرنعانغلبدقو‹رشع

.دشاريبأنبديعسنعيناربطلاهجرخأ(١)
.يئاسفلاويراخبلاالاةعامجلاءاور(۲)

اهركذمدقت١٤1:فارعألا

٦۱

 



دقوء'(ردصلارغوبنبهذيرهشلكنممايأةثالثوربصلا
امأكفمايةنالثرہشلکفماصنم):مالسلاهيلعلاقهنأانغلب

.لعأ(هلكرهدلاماص

لصف

ىحضاألامويوءرطفلاموي۽ةنسلانممايةتسماصبالو

يذلامويلاوءىحضألامويدعبيتلاةثالثلانهو«قيرشتلامايأو
ياوددشونابعشنممويرخآوهوناضمرنمهنأهيفكش
يضرباطخلانبرمعنأ)تبثا١ىحضألامويورطفلاموب

ن:لاقمثميغسلنابطخوديلالصسانلابلصهنعهلل

نممرطفموي:امېمايصنعتعهللالوسرىہننيموبلانيذه

ليلداذهيفi)نمهيفنولکأتمويو4

موييفاوددشيملكلذلو‹هموصبسأبالاهادعامنأباطخلا

دقوءىحضألاموورموييئاوددشاکقيرشتلامايأوكشلا

موصنعىبنهنأ٠:ةعيبنلانعسابعنباقيرطنمًاضيأتبث

.يذمرقلاوةجامنباهاور(۲).دوادوبأوملمودمحأاور(١)

۰ملسمويراخبلاهاور)۳(

— ۲۱۷



ىحضألاموبو‹رطفلامويو«نابعشنممويرخآوهوكشلاموي

هيلعلاقهنأاتغلبكلذكوء"(اإفراقدقفاهماصنم:لاقف

ء°(لاعبوبرشولكأمايأاهنإ):قيرشتلامايأيفمالسلا
.لعأهللاوءاہموصنعین

موصال):لاقمالسلاهيلعهنعانغلبدقفرهدلاموصامأو

ضرملاوفعضلاةيشخبابنماذهلعلو«'"'(رهدلاماصن
.قيفوتلاهللابو«لعأهللاو

.ملسمودمحأهاور(۲). هركذمدقت(١)
.هيلعقفتم(۲)

س۲۱۸



فاعربايٿاب

فاكتعالاو«ةلضفةنسوهو‹عرشلاببودنمفاكتعالاو

اتزواجو»:ىلاعتهلالاق«هيلعةماقالاوءيشلاموزل:برعلاةغليف

ء٠مشمانصأىلعنوفكعيموقىلعاًوتأفرحبلاليئارسإينيب

.ابيلعميتماق)نعىلاعتوكرابتهللاربخأف

لاقءفاكتعالايفموصلابوجويفانباحصأفلتخاو

ريغبزوجي:نوقابلالاقوموصلابالإزوجيال:مهرثكأ

فاكتعالاتأموصريغبفاكتعالازاجأنمةجحو؛مودصلا

الإلبقيالهنأىلاعتللارخملوءهدحوناكملاةمزاللبجومسإ

ةماق]ىلإًاجاتحمناكهيلإمضيءيشبوجوىعّدأنمو«هريعب

الإفكتعاامٍلَييبنلانأ):نيرخآلاةجحو«ليلدلا

.١۳۸٠:فارعألا(١)

۱۹ -

 



رېشيفالإفکتعيملناکنإومئاصوهو
نمًاضيأيوروموصبتناكاذإوههلعقفتملافاكتعالاو

:لاقلعينلانأامهنعهلايضرسابعنباوةشئاعقيرط

فكتعبنأدحأرذنولاذطلو'(موصبالإفاكتعاال)

دجسملايفالإزوجيالو«ليللايفماصيالهنألهمزليمليللا
HFنهورشابتالولبىلاعتهلوقلةعاجلاهيفيلصتيذلا

اهنألدجاسملاىلإفاكتعالافاضأفء"€دجاسملايفنوفكاع

نمهللاءامإاوعنمتال):مالسلاهيلعلاقهنأيورو«هطورشنم

دجاسملايفءاسنلافاكتعانألبلداذهوء۷(هللادجاسم

فاكتعالاسايقللضفأنهتويبيفو«ءابخنمللعجاذإزئاج
يفابنملضفأامتييفةأرملاةالصتناكالكلذوءةالصلاىلع

‹لضفأابتىبيففاكتعالانوكيتأبجو؛ربخللدجملا

هعمرفاستاکاہجوزعمدجسملايففكتعتنأازوجيانإو

حصيهنأىلإفالخلالهأضعببهذو«ةدرفمرفاستالو
يلعتمرحاإءاسنلاةرشابمنأوءدجسملاريغيففاكتعالا

.يئاسنلاودوادوبأويقميملاهاور(١)
.(ةشئاعلثيدحنم)دوادوباهاور)۲(

.يقتميبلاوينطقرادلاهاور)٤(.٥۱۸۸:ةرقنلا)۳(

س۰



رثأيفو۽امكحصالوألالوقلاودجسملايففكتعملا

هيفىلصتيذلادجسملايفالإفاكتعإلازوجيالو:انباحصأ
نوينأاوطرتشاامإو«فكتعملاطرتشااذإزئاجو«ةعاجلا

جورخلابفكتعملالمععطقنيالثلةعاجلاهيفىلصتدجسميف
.ةعاجلاةالصىلإ

:مهضعبلاق«فاكتعالابةصتخلالامعألايفًاضيأاوفلتخاو

فاكتعالانمموبفملانألءىلاعتەلركذونآرقلاةءارقوةالصلا

:انباحصأرثأيفو«دجاسملابةصتخنلالاعألايلعسفنلاسبحوه
:ليقو«اانوأًائراقوأًالصمنوكينأفكتعملليقبنب

ءناسنالاةجاحلالإتيبلالخدتالتفکتعااذإةشئاعتناك

دوعيالًاضيأاذضهو«ابقيرطىلعًاضيرمال|ًاضيرمدوعتالو

شعبو«هفاكتعاضقتنالعفنإفءدهشيالوًاضيرم

لهاضعبركذدقو۽ًاضيرمدوعيو«ةزانجدهشينأهلزاجأ

هلزاجأوءةرخآلابةصتخلاربلالامعأعيمجهلزوجي:فالخلا

هدنعموېغملانال«معلاسرديوضيرملادوعيوزئانجلادېشنأ

حيحصلاوءةيورخألابرَقلالعسفنلاسبحفاكتعالانم
ىلإفكتعمللجورخلكهنأكلذوءهركذنوأهانركذام

ل۲



ةجاحىلإهجورخلثم«هفاكتعادسالهمهلدبالام

هتسيتأبوأ«هنعهلاصلالوهلىنغالماعطىلإوأتاسنإلا

ةضيرفةعحلاةالصرضحينأهلو«ًاضوتيوبرشيولكأب
ةالصلاىلوتيوتملاىلعةالصلارضحبو«ابلهأنمسفنلكىلع
فقيالو«ةجوزوأخأوأمْوأبأنمهروضحهمزليو«هيلع

قيرطيففقيالوءضورفلاهذهبهيلعنيعتمهنألةيزعتلايف
وهوهحفاصيوهماكيهنكلوًادحألكيءايشألاهذهجرخاذإ

فکتعمالسیلو«دسفيهيفريموهجورخلکويشم

ءةرخآللهتمهوهلمعنوكيوايندلللمعيالويرتشيوعيبينأ

هلايعلالوهلىتغالدحاولامهردلاالإءارشلاوعيبلاهلهركيو

اک«لحتکیونهديوهسأرلسغينأفكتعمللو؛لعأهللاو«هنع

وهوهلجرتفةشئاعىلإهسأريئديناكهنأ):لَمهللالوسرنعانغلب

هعمثدحتيوفكتعملاىلعلخدينميسأبالو‹''(فكتعم

امنأ):ينلاجوزةصفحنعةياورلانألءهيفمئإالاب
نمرخاوألارشعلايفدجسملايفهفاكتعايفهرورتهيلإتاج
مالسلاهيلعيبنلاماقف٠ءتماقمثةعاسهعمنامر

.هيلعقفتم

- ۲۲۲



نمعتيالثيدحلانأل‹''(دجسملابابتغلبىتحامعبتف

دقو۽ملعألاوفاكتعالاكلذكوءجحلاوموصلاكةدابعلا
رثأيفوءحاكتلادقعيلينأوءارشلاوميبلاءكلام»هلزاجأ
هتاففڪتعموهولمعفناکاذٳفكتعملاو:انباحصأ

لمعنملكأييذلاريقفلاوءهفاكتعادسفيالوكلذهلهركي

هفاکتعاءدبيفطرتشانإو۽ملعأهللاو«لمعينأسالفهيدي

هلفهديةعنصلمعيوهلزتميفمانيليللاعجريوراهنلافكتعينأ

.كلذیوناذإهطرش

:ىلاعتهلوقلةرشابملاكرت,ًاضبأفاكتعالاطورشنمو

يفةرشابملاوء'"دجاسملايفنوفكاعمتنأونهورشابتالو»
عاجلاهنأ:انيفلاخمضعبركذدقوءعاجلانعةيانكعضوملااذه

دستالةلبقلانأإل۽عاجلاةرشابملانأحبحصلاو‹هريغو

ندبلارئاسنمهريغوجرفلايفةرشابملاتناكولو,فاكتعالا

نإوءهفاكتعادسفتالفكتعملانمةلبقلانأىلعاوعمجيم

ةرمعلاوجحلاكرابنلايفالوليللايفالهفاكتعاماج
ءايساوأًادمععماجءاوس«رابنلاولبللايفعاجلاامهدسفي

.اهركذمدقت(۲).هيلعقفتم(١)

—Y۳



٠€دجاسملايفنوفکاعمتنأونهورشابتالو:ىلاعتمومعل

ءطقفلدبلانايسنلايفوءةرافكلاولدبلادمعلايفهمزليهنأريغ

يفعماجملاهرافكيفاوفلتخاو«يبنلاةمرحكتمدمعتيمهنأل

ةرافكيفهللاهحربوبحمنبدمحمنعركذدقو«فاكتعالا

مث«قتعلا؛رهاظملاةرافكلثمهفاكتعايفءىطواذإفكتتعمل

رايخلاهللعجضعبو«ريخيسيلهنأينعي«ماعطإلام«مايصلا

بجوياذهيفسابقلاريملنموءناضمريفعماجناةرافکک

ًادماعفکتعموهوًارابنبرشوألكأنمامأو«ةرافكلاهيلع

هيلعسيلوموصلاهطورشنمفاكتعالاذإهفاكتعادسف

يبنلاءىجيملهنألءفاكتغالامايألدبلدبلاىوسةرافكللا

نإو.ةرافكلاهمزلتفءعاجلايفءاجامكبرشلاولكألانع
اذهو:ًايسانعاملايفمهضعبلاق«كلذكهمويلدبأاسانلكأ

ءناضمرنمدشأبسيلًاضيأكلذو‹نايسنلابقيلأيدنعلوقلا
.ملعأهللاو

ةرشع:مهضعبلاق«فاكتعالاهبحصياميفاوفلتخاو

يلعلديو‹ًادعاصفمايثالث:نورخآلاقو«ًادعاصفمابأ

.۸۷٨۱:ةرقملا(١)

س۲۲



هنأ):مالسلاهيلعهلعفنمتبثاممايأةرشعبنيلئاقلبهڏم

ضفيذلاماعلايفناكامف«ةرشعةنسلكناضمريففكتعي

نأمالسلاهيلعاذههلعفلدفء٠(ًاموينيرشعفكتعاهيف
بجياك«هلاعفأيفهبءادتقالاانيلعذإ«مايأةرشعفاكتعالالقأ

هنإف۽مايأةثالث:لاقنمامأو۽لعأهللاو«هلاوقأيفهبءادتقالا

ةرشعلافكتعألينإ):مالسلاهيلعلاقهنأيورامهلوقيلعلدي
نمو):لاقمثردقلاةليلينعي«(ةليللاهذهاهبسمتلألئاوألا

):لاقوء(رخاوألارشعلايفالإامبلطيالفامبلطينأدارأ

عبسوأنيقبعستنمرخاوألارشعلايفاهوسمتلاف«ينمتسلتخاف
مويكلذلأ:فالخلالهأضعبلاقوء٠(نيقبثالثوأنيقب
كلذلقأو«موصلا؛فاكتعالاطورشنمنأكلذربتعاو«ةليلو

هللاوءليللانمالإنوكيالرابنلاموصداقعناذإ«ةليلوموب

ارشفکتەپنأرذناذإهنإفهجورخوهلوخدتقوامأوملعأ

نمةليللوأنمسمشلابرغتذنمهيفنوكيودجسملالخديهنإف

دقو-مايألابدعنإًاضيأكلذكوءهليلربشلالوأنألرهشلا

سمشلابورغلبقلخديهنإف-ًارهشفكتعينأرذنناك
SEED

۰هملعقفتم(۲).يذمرتلاودمحأءاور(١)

Ya )٥1)——



لمهدودعمًاماأفکتعنأردننإامأو6دجرخو

رجفلاعولطلبقدجسملايفلخديهنإفءكلذهبشأامومايأةرشع

امدعبسمشلابورغدعبجرخيو«لبللانممايصلاتسييک

لم«ةرورضنمالاعباتتلاهطورشنمو«اهرذنيتلامايألامتتسي

ةجلاعمىلإجاتحاودجسملايفدوعقلاهعملمتحباليذلاضرملا

هستلاعبوهتلإجرحيهناف«دحسملاةرورضنمفاخوهسفن

اذإهفاکتعانمیضمامىلعينبیو«كلذىلإرطضانإلكأيو

۽ناضمرنمدشأبكلذسيلو«ًأرببنيحهبامهنعهللاعفر
ناضمريفهبرذعيامعيمجنمكلذريغوءاسنللضيحلاكلذكو
.ملعأهللاوءىضمامىلعينبيوفاكتعالايفهبرذعيهنإف

.هللاءاشنإ

- ۳



بۍلمنبامدعابانك

تسبلاححسائلالعهللو»:لجوزعهلوقفباتكلاام

وا٢ېالبسهيلإعاطتسانم

اعيمجةرمعلاوجحابوجوىلعليلدةيالاهذهيفف«4ش

اأولنباةءارقباوجتحاو«ةلفانةرمعلا:ضعبلاقو

عقوجحلااومتأ:لوقي«ةرمعلاعفروجحلابصنب ةرمعلاو"حلا
هللةرمعلاو:لوق4عفترافًأادتبمةرمعلاوءبصفلعفلاهيلع

ذوخأملاوهوناتضيرفةرمعلاوجحلانأءاماعلانمةماعلاوعوطت

جحلاسيل:هللاهمرديزنبراجانباحصأدنعهب

.ةدحاوةرمالإةرمعلاالو«ةدحاوةرمالإةنسلايف
ED

٠ةرقبلا(۲)٠نارحعلآ(١)

— ۳۳۷



هيلعلاقهنآيورافجحابوجوىلعةّيسلانمليلدلاامأو

دحوينألعءسمحىلعمالسإلايتبل):روهشملاثيدحلايفمالسلا
تیبجحوناضمرمةاكزلاءاتبإوةالصلاماقإوىلاعتهللا

:لَلاقهنأيورامو«هيلإعاطتسانممارحلاهللا

ًاينارصنوًابدوہيتميلفجحيملمثجحلاىلإًالىبسدجونم)

تبجؤامكهلتبجودقفةيلهاجةتيمتميلفءاشنإو

.هبوجوىلعليلداذبف'(رافكلاوىراصتلاودوهيلل

امأءةحصطورشابنمو«بوجوطورشابنمف«هطورشامأو

هيلإعاطتسانم»:ىلاعتهلوقلةعاطتسإلاابنمف؛بوجولاطورش

لوقلااذهيلعليلدلاو«جحلاهيلعبجودقفةلحاروًادازدجونم

>)۳)ةلحارودازةعاطتسالا(:مالسلاهلعلاقهزيورام

ةعاطتسالا:نورالاقو«لامتحاولامةعاطتسالا:نورخآلاقو

المأوءاوفلتخاكلذ.ةعاطتسالا7لديافمهفالتخا

.فيعضهداثساويذمرقلاهارر(۲).هرکذمدقن(١)

.يتطقرادلاءاور
۸٢۲۲۸—

 



ةعاطتسامأةيندبةعاطتسامأةيلامةعاطتسايهلهمبفالتخا
يبفلامهدنعناكاذإجحلاهيلعبجوأنمف؟ةيندبوأةيلام

جحينمرجأتسإهسفنبجحينأردقيملنإف؟ةيلامةعاطتساهدنع
۽لاقسابعنباقيرطنميوراملوقلااذهىلعليلدلاو«هنع

هتءاجف«ةَهلالوسرفيدريخأوهوسابعنبلضفلاناک)

ءهيلإرظنتواهيلإرظنيلضفلالعجف«هيتفتستمعثخنمةأرما
ءرخألاقشلاىلإلضفلاهجوفرصيهلالوسرلعجو

تكردأدقوجحلايفدابعلاىلعشاةضيرفنإ:هللالوسراي:تلاقف

هعجحأفأءةلحارلاىلعتبثينأعيطتسيالًاريبكًاخيشييأ

؟هنعةيضاقتنكفأهتيضقفنيدىلعناكولتيأرفأ:لاقف

دوجونأليلداذهيففء'"(كلذكاذف:لاف,معن:كلاق

ثعبهللاهمحرمامإلانأانغلباذهلثموءةعاطتسالاوهلامل

نمفاخهنكلذويرصبلابيبحنبعييرلارمأبجحلاىلإ
ءلاقامكهلصأىلعىرجفةندبةعاطتسا:لاقنمامأو.ةدّوسلل

ايكةلحارلاودازلاليبسلاةعاطتساوهو«ثلاثلالوقلاوهحيحصلاو
جوحابةلحارلاودازلاكلمىلإسانلاسيلو‹مالسلاهيلعلاق

.ةسخجلاهاور(۱)

۹٢—



تامأدجووةلحارلاودازلادجونإوءقيرطلانامأنممهيلإ
ءعناوملااهتمنوكيمسجلابلحتيتلاتافآلافشكعمقيرطلا

هنوعيطتسيالفجحلاامأو«جمحلامييلعبجوكلذملعمتجااذإف

ةعاطتساريغليبسلاةعاطتساوءهدهاشءوهمايأينهلعفبالإ

ةعاطتساوءعناوملافشكولاملايهاإليبسلاةعاطتساوءجحلا

همابأيفلعاضفلانمنوكسوةكرحجحلالعفيهامنجحلا

:مالسلاهيلعهلوقلباحصألاةقفارماذاوقحلأو«هدهاشمو

امكو‹ًاليلدحأراسامةدحولايفامسانلاول)

سيلرفسيفًادحوتمالجریأرهنأ):رابخألاضعبيٿيور

تانإهبرممث؟يواغلااذهبهذينيأ:لاقفءبحاصهعم

:لاقفثالثهبرممث؟نايوغلاناذهبهذينأ:لاقفنارفاسم

ةعاطتسايفًاضيأاوفلتخاو«''(؟دشرلاهذهبهذينأ

؟لصألانموألاملاةلضفنميهله‹ةلحارلاودازلايهيلا

لصألانمعيبي:نورخآلاقوءلاملاةلضفنم:ميضعبلاق

لاقو«جينأىلإةلغهلايعيفكيهنمىقييامجيناكاذإ

نوکابونوعيبيامهتميقباذجيولالانمعيبي:نورخآ

.يذمرتلاداور(۲),يتطقرادلااور(١)

— ۳۰



نوقفتممهلكمنأاذههيلعلدييذلاوءجحينأىلإ

ةقفننالجحينألإهلایعيفکیوهيفيامهلنوکیتحهنأ

ابيلإلصيالةعاطلمعلىلاعتهللاهفلكيالفهيلعةبجاوهلابع

لاملةلضفنمكلذنوكيلهميفالتخانكلوءةيصعملعفبلإ
وهلهميفالتخالصأوءءاوسكلذيفلصألاو؟ةلضفلامأ

لاحلااذهىلعنيدملاًاضيأكلذكو۽ملعأهاو؟المأعيطتسم

:انباحصأرثأيفوءنيدلادعبةلضفلايفجحلاهيلعبحياإ

وهوجحلاعيطتسيامهدنعوةلحارودازهللجرنععيبرلاتلأس

يتثدح:لاق؟جحيمأجورتيأءاسنلالبقنمتنعلاهسفنىلعفاخي

نإو«جحيلفجحلارهشأوأجحلامايأيفناكاذإهنإ:لاقةديبعوبأ

يتلامهاردلاهذهبجوزتوهنإوجربوهوجحلامايريغيفناک

فاخاذجوزتيلفجحلامايأنيبوهيبايفهقزريسهللانأهدنع

بجوأجملانألديةديبعيبأنملوقلااذهوءتنعلاهسفنىلع

هلعل«جحلامايأريغيفناكنإالإتنعلااخاذجيوزتلانم

نأدمهيفلصأالاو«هدلبنمجحلاىلإجورامابايفدارأ

ةفينحيبأنعركذدقو«ةضيرفريغجيوزتلاوةضبرفحلا
۳



جوزاعمنوينأةأرملانعجحلابوجوطورشنم:لاقهنأ

ءجحلاىلإاعمرفسلاىلإجورخلاىلعاهعواطفاهتممرحوذوُ

:مالسلاهيلعلاقهنأةربرهيبقيرطنميورابكلذيفجتحاو

ةلبلومويةريسمريسترخآلامويلاوهللابنمؤتةأرماللحيال)
ةلأسملاهذهيفركذانباحصأرثأيفو٠(ابنممرحيذعملإ

ةريرصلاوةريرصةأرملاتناكاذإ:لاقهنأرباجنعةديبعيبأنع

هعمجحتلفمرحماذتباصأتناكنإف«بجاواهيلعجحلاوجحتليلا

اماهوعنمعنأمهيلعوءنيماسملاةاقثعمجحتلفمرحماذبصتملنإو

عمالإجتالفجحدقناکنممتناكنِإو«مهسفأهنمنوعنم

ءكلذيفاوفلتخادقو«غولبلا:ًاضيأهطورشنمو«اهنممرحميذ

نباقيرطنميوراممہتجحو«زئاجيبصلاجح:مهضعبلاق

هللالوسراذه:اللفةفحميفةأرمابنملَميبنلانأ):سابع

:لاق؟جحلالوسراي:تلاقفاہعميصدضعبتفرف

دبعللالوجحيبصللسيل:نورخآلاقوء٠(رجأكلومعن

لوقلااذهو«ةفرعبفوقولالبقاذهقتعيواذهغلبينأالإ
هلوقلفلكمريغوهوةدابعهتمحصتاليصلانال«حصأيدنع

٠هيلعقفتم(۲). هيلعقفتم(١)

 



«ملتحيىتحيبصلانع«ةئاللنعملقاعفر):مالسلايع
«٠(ظقيتسيىتحمئانلانعو«قيفيىتحنونجانعو

اذإدبعلاكلذكوءنونجماىلعالويبصلاىلعجحالهنأيلعلدي

يفوءةيدوبعلايفجحولو«ةضيرفلاةجحجحينأهمزليقتع
قتعأمثجحدبعايأ):لاقهنألَهللالوسرنعثيدمل
tِی8. ۱ e
٠۱(یرخآةجحهیلعفرجاهمشجحيبارعأاأو«ىرخأةححهلعف

نالءمالسإلا:وبفجحلاةحصينعأءةحصلاطورشامأو۽رلعأهللاو

هشحصتالنأيفسیلو«هکرشيفمادامهتدابعحصتالاک

۽سانلاشعبلاقاکهباطخنمهعنمبامهکرشيفمادامةدابع

حسالوًاثدحمناكولوةالصلااطوخدقلصملانأىرتالأ

يفعاجلاكرتًاضيأةحصلاطورشنمو.ثدحعمةالصهنم

لادجالوقوسفالوكفرالفجحلانهيفضرنمفل:ىلاعت

وأروفلاىلعوهلههيلعبجواذإاوفلتخاو"جحايف

..يئانلاودوادوبأودمحأءاور(۲).هرکدمدقت(١)

.١۱۹:ةرقملا(۳)

—yr

 



٠"€دجاسملايفنوفكاعمتنأوٌنهورشابت'الو:ىلاعتهلوقمومعل
ءطقفلدبلانايسنلايفوءةرافكلاولدبلادمعلايفهمزليهنأريغ
يفعماجملاهرافكيفاوفلتخاو«يبنلاةمرحكتمدّمعتيمهنأل
ةرافكيفهللاهحربوبحمنبدمحمنعركذدقو«فاكتعالا

مث«قتعلا۽رهاظملاةرافكلثمهفاكتعايفءىطواذإفكتتعملا
رايخلاهللعجضعبو«يخسيلهنأينعيماعطإلامث«مايصلا

بجوياذهيفسايقلاربملنمو«ناضمريفعماجلاةرافكك

ًادماعفکتعموهوًارابنبرشوألكأنمامأو«ةرافكللاهيلع

هيلعسيلوموصلاهطورشنمفاكتعالاذإ«هفاكتعادف
يبنلاءىجيملهنألفاكتعالامايألدبلدبلاىوسةرافكللا

نإو.ةرافكلاهمزلتفءعاجلايفءاجامكبرشلاولكألانع

اذهو:ًايسانعاجلايفمہضعبلاقءكلذكهمويلدبأاسانلكأ

ءناضمرنمدشأبسيلًاضيأكلذو‹نايسنلابقيلأيدنعلوقلا
.ملعأهللاو

ةرشع:لاقءفاكتعالاهبحصياملأيفاوفلتخاو

ىلعلديوءًادعاصفمايأةثالث:نورخآلاقوءًادعاصفمايأ

.۱۸۷٠:ةرقبلا(١)
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ملولامةعسهلتناكنم):مالسلاهيلعلاقهنأيوراماذه

ءاشنفجحيملوتامفرهاناطلسالوسباحضرمهسبحي

.٠"(ةيلهاجةتيمتميلفءاشنوًاينارصتوأابدوهب

:مهضعبلاق؟دحأنعدحأجحيله:ًاضيأءابقفلافلتخاو

دحأيلصيالودحأنعدحأموصبالاہکدحأنعدحأحيل

جحلاوموصلابةيصولانأانباحصأدنعهبلومعملاو«دحأنع
:رثالايفوءةمدقتملاثرداحألانمءانمّدقامكةالصلانودةزئاج

ضرملاوربكلانمجحلاعيطتسيالنمىلعجحينأزوجيهنأ

نبسناقيرطنميوراماذهيلعلديو«هنمحصياليذلا

.لوسراب:لاقوعهللالوسرىلإلجرىتأ):لاقكلام

اتطبرنإوريعبلاىلعبوكرلاعيطتستالةريبكزوجعيمأنإ

ًاضيأكلذك.٠"(معن:لاق؟اهنعجحأفأتوتنأابيلعتفخ

جحتأ:هللالوسراياولاقنأ)يورام«تملايلعيحلزئاج

نأكلذبةنسلاتضمف«٠(مهنعاوّجحمعن:لاق؟انئابآنع

٠يذمرقلاودمحأءاور(۲)هركذمدقت(١)
٠هيلعقفتم

—۳۳o



جحيلهلوقلااذهباحصأفلتخانكلوءتاومألانعجحيأ

جحيال:مهضعبلاق؟المأهفتنعجحينألبقهريغنعدحأ

يبنلانأ):يوراممطةجحلاو‹هسفننعجحيىتحهريغنع

تنكنإ:مالسلاهبلعيبنلاهللاقف«ريغلانعيبليًاببلمعمسولع

'(كريغنعجحمثكسفننعجحفالإو«كسفننعتيّجح
لوق:اولاقو«ةراجإلاهجوىلعةرورضلاعمزئاج:نورخآلاقو

دقهلعلءكريغنعجحمثكسنعحح:مالسلاهيلعيبلا

ىلعليلدلاوءبجاولابالإهرمأيالهنأللجرلاةعاطتسافرع
هيلعلاقهنأامېنعهللايضرسابعنباقيرطنميوراماذه

ءنيملسماوناكاذإةدحاولاةجحلابةثالثةتجلالخدي):مالسلا

ناكاذإوءاهبجراخلاوءتملنعاهذفنييذلاو«اهبيصوم

اذهيفهلوقنإفتيدأدق:لاقفعجرمثًانيمأجراخلا

.نيمأهنألمهدنع

ىطعتنأزوجيال:مهضعبلاقنيمألاريغيفاوفلتخاو

.هجامنباودوادوباهاور(۱)
.يقهيبلاءاور(۲)

سب۳



:اولأاقوءنيمألاريغزاجأضعبو‹نيمألاةقثلاريغلةجحل
تالفةجحبمرحأدقهئاةرايزلاوفوقولاومارحإلادنعدهشي

دقوءفاطدقهنأدبشيكلذكوءنالفةجحنعفقودقهنأو

نمنعجحينميف:اوفلتخاًاضيأكلذكو.نالفةجحىضف

:اولاقونورخآكلذزاجأوءزوجيال:موفلاق«هالوتيل

يلولاو«مبتيلاوعديالهنأءايلوألاىلعطرتشيو«هلاوعديال

.لعهللاو«فالتخاهيفسيل

اك«ةأرملانعلجرلاو«لجرلانعةأرملاجحتنأزئاجو

۽ملعأهللاوءاهيبأنعجحتنأهتلأسيتلاةيمعثخللمالسلاهيلعلاق

لوقيفهربقنموأتيمادلبنمالإاجراخلانوكييالو
ىلعبجيعضومنمجراخلانوكينأكلذيفلصألاو«مهضعب

هتمذأكملإهنمبرقأنمجرخنوهنمجحينأتلل

نإكلذقفنأوتيادلبوهنمجرخيذلادلبلانيبامةنوؤمردق

نمجحلاعولبنعهتقفنتزجعنإو«ةكميفهقرفوأامدغب

ثيحنم«ةكمىلإهنمبرقأدلبىلإكلذيفرظنيهنإف«هدلب
تزجعأنمامنيعيهنإفتزجعنإو‹هنعحجحيلفهتقفنغلبت

— ۳۷



اوفلتخامهنإف۽اماقإلبقابجراخلاتلمنوءجحلايفهتقف

تلو«جحامتىتحهلةرجأال:مهضعبلاقء‹كلذيف

ىصوأتوملاهكردأنإو«هلاموهسفنيفهمزلدقفنامضباهذخأ

ىلإةرجألاهلفادعبتامنإ:نورخآلاقو«اهب

اذِإاهبمرحيملنإوةرجألاهل:نورخآلاقوءتامثيح

.ملعأهللاوءتيمادلبنماهبجرخ

اہاحللاهرجأ:موقلاق۽اهرجأنوكينملاوفلتخاو

جوجحمللاهلكةجحلا:نورخآلاقو«مهاردلابةنوعملارجأيصومللو
ثيدحوءاهذخأبيلاماردهئانعضوعريجأللانإو«هنع

الثةنجلالخدي):عهلالوسرنعىورييذلاسابعنبا

نعاهذفنبيذلاوءبيصيلل‹نيملسماوناكاذإةدحاولاةجحلاب

دقو.رجأمېنمدحاولكللدي٠(ابجراخلاو«تملا

دَقفءاركلابريجألاجحاذإ:لاقهنأسابعنبانعًاضيأركذ

اوبسڪاممبيصنمشكئلوُأ»:ةيآلاهذهالتمث«هجحمت

لجرءاج:لاقريسفتلايفركذوء"€باسحلاعيرسهللاو

7:ةرقملا(۲).هرڪذمدقت(۱)



تأمبيلعتطرتشاويتبادتيركأينأ:لاقفسابعنبالإ
:ميفهللالاقنيذلانمتنأ:لاق؟كلذينئزجيلبفءجحأ

دقوء€باسحلاعيرسلاواوبسكاممبيصنمحكثلوأ»
نمًالضفنأحانجلْمكَيَلعسيل»:ىلاعتلالاق

.قيفوتلاهللابو«ملعأهللاوء"4كبر

.١۱۹۸:ةرقملا(١)
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ہمدضرعناسنیہادمشراہباب

٠كعئابتنمصلختوكنويدضقافجورخلاتدرأاذإو

دجونمىلعبتعاو‹كماحرألصوكرذنبفوأوكنايأرفكو

دقوءكقلخعستيلكدازنمعسووكناوخإوكناربجنمكيلع

دالاريخإفاودورتو»:هلوقيفدوزتلابىلاعتلارمأ

نوجحينميلانمسانأيفتلزتاهنأانغلبدقوء4
€اودورتو»تلزتفًاملظقيرطلالهأنمنوبيصيفدازريغب

دازريخىوقتلاينعي«€ىوقتلادازلاريخنإف»‹ماعطلانميتعب

كيلعىلغنإفمواسنكلو4ءاركلايفسكامتالو.هريغنم

ينعيءجحلايفلادجالو»:ىلاعتهلالاقدقو«هکرتاف

.لعأهللاو«جحلايفءارمالو

.١۱۹۷:ةرقملا(١)
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كلزنميفلصفتدرأوكتلحارتفقوأاذإو

نممينلعجاف¢هبترمأوجحاتضرتفاكنإملأ:لفونيتعکر

٤ءتیمسوتبتكوتيضرنيذلاكدفونمينلعجاو«باجتسا
كلهأىلعمّلسمث«ىلاعتهلباستحالادصقاو«ةينلاصلخأو

.ةقفشلامحرېظأو«مېعدوو

مالسلاهيلعلوسرلانعانغلباكلقفكتلحارتبكراذإو
نباقيرطنم(مالسلاهيلع)لوسرلانعانغلبهنأكلذو«لوقي
:لاقو‹ًاثالثربكرفسلادارأوهتلحاربكراذإناكهنأ):رمع

اشيرىلإانإو«نينرقمهلانكامواذهانلرخسيذلاناحبسل
لمعلاوىوقتلاوربلاءاذهانرفسيفكلأسأينإمهلا€نوبلقنم
مهلاضرألاانتلوطاورفسلاانيلعنأوهبلا«ىضزتاب
للاىًاعبجلاماولهألايفةفيلخلاكنأوءرفسلايفبحاصلاتأ

.ةعهبءادتقالايغبنيف«''(انلهأيفانفلخاو«انرفسيفانبحصا

اتقزَرورحبلاو”ربلايفانلمتيذلاهلدخلا:لقفترساذإو
يذلاناحبس»ءاليضفتهقلخنمريثكىلعانلّصفوتاببطلانم
ء€نوبلقنملانبرىلإانإو«نينرقمهلانكامو«اذهانلرخس

.دمحأءاور(١)

)٦۱(س



طبهاذإوءبكفًافرشتدعصاذإف«نيلاعلابرهللدجلاو

ىلإءاجالجرنأ):ةريرهيأقيرطنمانغلبدقوحسف
هللاقف.ارفسبحأينإهللالوسراب:لاقفمالسلاهيلعيبنلا

لكدنعريبكتلاو«يظعلاهللاىوقتبكيصوأ:مالسلاهيلعيبثلا
ءدعبلاهلوطأأ:مالسلاهيلعيبنلالاقىلواملف«فرش

يفلاقمالسلاهيلعيبنلانأانغلبدقوء'"(رفسلاهيلعنّوهو
ةردملكدنعو«ةرجشلكدنعهللاركذأذاعماب):ذاعملهتصو

الرتمتلرتاذإوكلذبكلسايوبطرلكدنتعو

ًاكرابمًالزنمانلزتأانبرمهلاءنيملاسانغلبيذلاهشدحلا:لقف

انعفرصاوءاذهانلزتمةكربانقزرايللا«نيلزتملاريختنأو

ريخوهاماتللدبافلزنمىلإلزتمنماذِإفءهسأبوهرش

جحلاركذبهرفسيفاحلالاغتشانوكينأيغبنيوء٠(هنم
هللالوسرع)دتاقعايضرنعا

.لعألاوء'(جحلاريغركذيسيلولي

.ةجامنباويقميبلاءاور(۲).ينطقرادلاءاور(١)

.ايداو:يأ)»#(.ملمهاور)۳(
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طووأرعریانباب

يذلاوهفناكملاامأناكملاونامزلامارحأإلاطورشنمو

ديعسيآقیرطنميوراماذهيفلصألاف«جحلاتيقاومىمسب
يذنماولنأةنيدملالهألهللالوسرتقو:لاقيردخلا

لهألوءلزانلانرقدجنلهألوءةفحُجلاماشلالهألو«ةع
نبرمعنإليقوء'"(قرعتاذقارعلالهألوءململينميلا
ةرصبلانألقرعتاذقارعلالهألتقاوهنعهللايضرںناطخلا

هذهنممارحإلامزليهنأفالخالو«هتفالخيفتحتفاإ

ملواېبرمنإوءةرمعلاوجحلاديربابرمنمىلعتیقاوملا

مارحإلاهمزليابرمنم"لك:موقلاقق«ةرمعلاوجيلادرب
ءاطعنعبتكلاضعبيفو«نيباطحلالثمهددرترثكيينمالإ
مرحموهوالإءتيقاوملاهذهزواجيةكمديربدحألسيل:لاق

يراخبلاءاور(١)
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:لاقمالسلاهيلعيبنلانأيوراماذهيلعلديوءةرمحعوأةجحي

ابنممارحإلاهمزليال:موقلاقوء٠(مرحالإتاقيملازواجيال)
اأو«ةكملهآنمسيلنملهلكاذهو«ةرمعلاوجحلاديرملالإ

ممإفةرمعلاامأو«ةكمنمجحلابنومرحيةكملهأ

موجحاديريدحأتاقيملانمءاجاذإو«لحلاىلإنوجرخي

فاخاذإو«هيلعءيشالواهتممرحيومجرينأهيلعف‹مرحي

هيلعومرحلالبقومرحلايفرکذثبحنممرحأجحلاتاوف

لكلتقولعيبللانأكلذوءةنسنأكلذو4مد

لېف:لئاقلاقنافءًاملعةكمديربمهقيرطكلسنموةيحا
ل«لعأهللاو:هلليق«ىرخأةيحاننممارحإلاةبحانلهألزوجي

دارأنملمارحإلاتقاومنايبكلذبدارملانإفًاسأبكلذأ

زاجلجرنعلثس:رئآلايفو۽لعأهللاو«ةيحانلكنمةكم
ذأفةفحجلاىلعزاجمث«مارحأإلااتمذأملوةفيلحلايذيلع

نمفءمارحإلاعضومابالكلذهأزجأ:لاق«مارحألاابنم

٠هيلعقفتم(١)
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عضومنموأ«تاقيملانمجرلخوهوهلزنمنممرحأنمو
همارحإهمزدبعهللالوسرهتقويذلاردحلالبقعضاوملانم

.مرحناهنعيبناملکقلو

هيفلصألافءجحلابمارحأإلايفطرشوهيذلانامزلاامأو

تقوةبآلازاجيو«€تامولعمرهشأحلا:ىلاعتهلوق
لاقفجحلارشأيفسانلافلتخادقوءتامولعمرهشأجحلا
هلوقمهليلدوءةجحلاوذوةدعقلاوذولاوشمرهشأةثالث:موق

مايأعحىلعقلطينأبجوفء4تموترباحلا:لاعت
نممايأةرشعو«ةدعقلايذولاوشمايأميجىلعهقالطإهلصأ«جمحل

بجيةفرعدعبرومأجحلاىلعىقبتهنأ:ًاضيأاوجتحاو«ةجحلايذ

متاخيفابلكو«ىنمبتايبلاوقلحلاورحتلاويمرلا:لثماهلعفهيلع

ةدعفلاوذولاوشوهو«مايآةرشعونارهش:نورخآلاقوجحا

ركذدقوانباحصأ.لوقياذهبو«ةجحلايذنممايهرشعو

ء4تامولعمرېشأحلا:ىلاعتهلوقيفسابعنبانعءاطع

ليلدلاوءةجحلايذنممايأةرشعوةدعقلاوذولاوشينعي:لاق

هلاعفأءاضقنابةئالثلاماتلبقمارحالاءاضقا:لوقلااذهىلع

.١۹١:ةرةملا(١)
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ايفةرشعلاضعبيفنوكيمارحأإلاو«ةرشعلاركذامنإو«ةبجاولا
ملنمف«يلايللانعهبربعةرشع:لاقنملاق«ريسفتلايفركذ

دقفجحلاهتافدقفرحتلاموينمرجفلاعولطىلإهكردي
ةدعقلاوذولاوش:حجحلارهشأيفلاقسانلاضعبنأاذهلد

ءجحللًاتقوهللاهلعجتقولااذهو,ةححلايذنممايأةعستو

ةرمعلاامأوءحلاربشأيفالإجحلابمرحينأدحألحصيالو

جحلارہشألبقجحلابمرحأنإو«رشلكيفايبمرحيهنإف

ةالصيفلخدنمکةرمعكلذنوكيوءةجحنعكلذهزجيم

.ةلفاننوكتفابتقولبق

س٦-



ماعرنايفييفباب

عاونألصفوهو.ءهدعبينلالصفلااذهدعبهعضومو
.كىلا

2

«هنسوهو4همارحإ]مٿويفلستغىلفمرحبنأدارأاذإو

:مارحألاءدبلسغيفخبشلالاقرثألايفو«ءرضولاهئزجي:ليقو

وهو۽بجاوبسيلفجحلايفلاستغالانمهاوسامو‹«بجاوهن

ندبدجانونأبحسو«نسوسملىلو١٠بحسم

يتلاةسندلاهبايثيفمرحأنإو«السغذماسبليملنيليسغوأ

نأل‹هأزجأبنجوهومرحأنإكلذكوءسأبالفهيلع

انرکذاکمرحبنأةنسلاوبحتسملاوءلاحلکىلعمزلبمارحإلا

انغلبدقو‹ةبوتكملاةالصلارضحتلنإنيتعكرمارحإلليلصبو
:يورو«٠(ةبوتكمةالصرثامرحمالسلاهيلعيبنلانأ)

°ةسمخلاهاور(١)
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لعفتكلذكو‹'(هتلحارهبتوتسااذإلهأامريلعناكهنأ)

كيبلءكيبلميلاكيبل:كتيدقعتنأدعبلوقت«تدرأاذإ
ءكىبلكلكيرشال,كلملاوكلةمعتلاودخلانإ«كيبلكلكيرشال

ءهللاايكيلعاهمامتةرمعبكيبل:لقفاممتنكنإ
كيلعاهغالبوامامتةرمعوةجحبكيبل:لقفًانراقتنكنإو

كيلعاهغالبوامامتةجحبكيبل:تلقًادرفمتنكنإوءهللااب

:سابعنبانعو«موقتمثكسلحميفتارمثالثكلذلوت«هللااب

ريغ«ءىزجبوهفاذهنمتلعفيبنلاةيبلتهذهنأ

مرثأيفوءجحلالبقةرمعلاباديبنأنوبحتسينيماسملانأ
نمو«درفنملانملضفأحجحلاىلإةرمعلابلخادلانأ:هللاممر

مارحالاحاتتفإةيبلتلانأل«مرحيملوهيفلخديمجحلاببليم
مرحأريكنمف«ةالصلاحاتتفامارحإلاةريبكتنأامك«جحلاب

يليىتحمرحيملبليملنمو«مرحأجحلاىبلنمكلذك
:انباحصأضعبرثأيفركذدقو«ًاعمامهبوأةرمعلابوأجحلاب
ملوجحلادقتعاولكلذو«ةيمستلانعيفكتةينلاعمةيبلتلانأ
ًامرحمناكةرمعدقتعانإو٤حبًامرحمناکهتيبلتيفهركذي

.داودوبأودمحأهءاور(١)

س۲۸



دقو«حصألاوهلوألالوقلاو«نارقلادقتعانإكلذكو«ةرمعب

كبل:افدیزبرمعنبهللادبعناکو:لاقعفاننعرکذ

:كيبلىتعمو.لمعلاوكيلِإةبغرلاوءكيديبريخلاو«كيدعسو

ةعاطوةماقإدعبةماقإهنأل«كرمأدنعوكتعاطيلعميقأنأ

ءةحردعبةحرانلبهيأءانبركينانح:لوقتامك«ةعاطدعب

هللاباوجةيبلتلاو«همزلاذإناكملابنالفبأنمةذوخأميهو

هرمأتيبلاىنبالهنأكلذوءنمحولاليلخيهاريإءادنيفىلاعت

سيبقيأىلإميهاربإدمعفجحلابسانلايفنْذؤِينأىلاعتهلل

نأمكرمأيهللانإءمكبراوبيجأسالااهبأ:ساشلابند

دقو«ءضرألاهجوىلعنمملكلَميهارعمسفهتاوجحت

نمهنإ:ليفو«ءاسنلاماحرأولاجرلابالصأيفنمو:لبق

ردقىلعححرثكأباجأنمو«ةرمجحةرمةيبلتلابباجأ

نمحرلاليلخيهاريإءادنيفىلاعتهلاباوجةيبلتلاو«باجأام

ماقميفوهيذلارجحلاىلعماقهنإ:ليقوءهيلعهللاتاولص

ءسيبقابأىواسىتحرجحلاهبعقتراف«مالسلاهيلعميهاريإ
ىلإرجحلاداعورجحلايفهالجرتراصف«امكىدانف

—۲4۹



ميهاربإءادنيفىلاعتهللاباوجةسلتلاتناكف«هيلعناكام

.هيلعهللاتاولص

وهويبليو.لضفأناکثكأکو)اببلمعمسوأًابداوطبه

انخلبدقو‹هتوصكلبعفرنأبحتسوتفولکيفئوبنج

قفالاهباجألجرلامرحأاذإ):لاقهنأهللالوسرنع
.٠.7\۰ كلذكوء٠(قفالارخآىلإيبتنيىتحهيلييذلامثءهيلييذلا

ءةيبلتلابهتوصعفرينأًايشاموأًابكارلبقتسااذإهلبحتسي

ىعديجاحلاو«جاحهنأاوملعيلو«جحلارئاعشنمةيبلتلانأل

ةأرملاوةكممدقيىتحكلذرثكيو«مرحبهنأاوملعىلوهل

.توصلاضفةرومأمابنأل«ةييلتلاضفخت

لصف

كسنلااذهعاونأةفرعميف

ةفىكومارحأإلايفعرشن2ءكسنلاهدهعاونأهفرعم

.يةملاودوادوياهاور(۱)
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نأدرفلاف«عماجامإودرفمامإ:نافنصنيمرحلانأملعإ
عونلااذهوءةرمعلاومحلانيبعمجينأعماجلاو«جحلابدرفي

نيذهادعاموهفدرغملاامأ«نراقامإومتمتمامإ:نابرض

ةفرعميفعرشننأانليغبنيف‹نراشقلاومتمتملاينعأنيعونلا

امأ‹درفملاو‹كلذدعبنراقلالعهّبتنو«هطورشوعتمتللا

عتمتنمفل:لجوزعهلوقبينعملاوديذلاكسنلاوهفعتمتلا

:تاعونوهوء٠يدحلانمامفجحلاىلإةرمعلا
مثءتاقيملانمجحلارهشأيفةرمعلابلجرلالهبنأامهدحأ

رهشالاكلتيفقلبوىعسيوةرمعبفوطيوتببلالصيىتحيأ

ءهتيعبماعلاكلذيفجحلاءىشنيمث«ةكمبلحيمث«اهني
نعيورامالإهدلبىلإفرصتينأريغنمربشألاكلتينو

نأجحيملوهدلبىلإداعنإو«عتمتموه:لوقيناكهنأنسحلا

ةرمعلابعتنمف»:ىلاعتهلوقيفصوصنملاعتمتملايدههيلع
رہشايفةرمع:لوقيناكهنأل4يدحلانمرسيتساافجحلاىلإ

الفجحىتحماقأمثحلاريغيفرمتعاةعتمحجحلا

١1۹٠:ةرقبلا(١)
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امك«هرېشأيفمرحيملهنألجحلاربشأيفاقولو«هيلعمد
ىلإجرخمثجحلارهشأيفرمتعانإكلذكوءلبقانطرتشا

لعمدلافإو‹هيلعمدالفجحفحللهتنسيفعجرمثءهلهأ

ىلعالإءهتنسيفجحىتحماقأمثجحلارهشأيفرمتعانم
نبسنأنعرثألايفو«ةعتمجحلارهشأيفةرمع:لاقنملوق

:لاقو‹ةرمعبالإتاقيلانممرحيالنأرمأيناكهنأ:كلام

نمو:لأق«هباورمأوعهللالوسرباحصأكلذلعف

لخدنإو«هلمزاليدحلافجحلارهشأيفةرمعبًامرحمةكملخد
ىلعنوكيو«هيلعيدهالف«اهريغوأجحلارهشأيفةجحبًامرحم

.رحنلاموينمةبقعلاةرجيمرينأىلإهمارحإ

همزليةرمعىلإالقتمثةجحيمرحأنم:يناثلاعونلا
اهنعهللايضرةشئاعنعانغلبهنأكلذو«ًاعتمتمنوكيويدها

يذنمنيقبلايلسلولعهللالوسرعمانجرخ:لاق
هللالوسررمأةكمنمانوندامف.جحاهنآلىرنالوةدعقلا

افصلانيبیعسوتیبلابفاطاذإيدههعمنکیملنمول
هللادبعننرباجنعانغلبكلذكو«"(لحينأةورملاو

.ملسمودجحأداور(١)
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۽جحلابنومرحمنحنوةكمةعهللالوسرعما_تمدق):لاق

مالسلاهيلعيبنلاانرمأف‹ةورملاوافصلانيبانيعسوتيبلابانفطف

لالحإلابانرمأتأهللايناب:انلقلحينأيدههعمنکيملنم

تربدتسااميرمأنمتلبقتساوليئِإف«معن:لاقف؟مرحمثنأو

ءةرمعاهانلعجفانللحأف رباجلاق تللحألويدحلاتدلقام

الهافجلاباولهافىنمىلإٍتعجراذإ:مالسلاهيلعينلالاقمغ
ةرمعلاوجحلانرقوْينلاناكو۱(مءاحطمل

دّلقنمنأل.لحيمكلناف«نهدندانمةئامىدمأو

جحللًادحاواعوبسأتببلابفاطوهيدهلحمنمهلحفيدها

ةرمعلاوحجحللدحاوًابعسةورملاوفصلانيبىعسو«ًاعيجةرمحلاو

مويءاجىتحهمارحإىلعماقأورصقبملوهسأرقليملو«ًاعيمج

نبلثدحو:لاق«نراقلالعفياذكهوءيدحلارنورحللا

مالسلاهيلعيبتلارمأامل):لاقللادبعنبرباجنعريبزلا

قارسلاق‹ةرمعاهولعجيوحجحلابنماولينأهباحصأ

مأءةصاخالأهذهانترمعنعانربخأهللايبناب:كلامن

ضعبلاقو‹'”(دبألليهلب:يلعيبنلالاقف؟دبألليه

.ملمودمحأهاور(۲).ملمهاور
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باحصأبصوصخمةرمعلاىلإجحلاخسفينعأخسفلانإ:ساانل
ًاضيأديزنبرباجنعانغلبدقوءحصألوألالوقلاو«يبل

افلتخاسيقنبكاحضلاوصاقويبأنبدعسنعيتغلب):لاق

نمالإكلذعنصيال:كاحضلالاقءحلاىلإةرمعلابعتمتلايف

نإ:كاحضلالاقفءتلقامسئب:دعسلاقف«هللارمألج

هللالوسراهعنصدق:دعسلاق«كلذنعىنباطخلانبرمع

نم:ةديبعوبألاق:معيبرلالاق‹'"(هعماهانعتصووَ

ةشئاعنعهيو4عساولکنهکرتدارنمولعفعتمتلادار

ريغيفاذهوء'(بحلالَكهللالوسردرفأ):تلاقاهن

نكيملنملكلذ:ىلاعتهلوقلهلةعتماليكملنأل«يكل

يفهلزنمنکینملينعيءمارحلادجسملايرضاحهله
مارحلادجسملايرضاحنموهفمرحلايفهلزتمناكنمفهلكمرحلا

:انباحصأرثأيفوءيدحلاهمزليالفمتمتولف«هيلعةعتمالو

جرخنإوءةنسةكمبماقأنمكلذكو«ةعتمهيلعسيليكلملا
ةرمعبًامرعلخدمث‹حلارهشأيفةجاحلةنسةكمبماقأيذلا

.دوادوبهاور(۲).ملسمدمحأهاور(١)

١1۹٠:ةرقبلا
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ءةالصلارصقيًارفاسمناكاذإةعتملاهيلعنوكتالنأيغبنيف

نكلوءرهاظلامومعلهريغويكملعتمتلازوجيو:رثالايو

.يدههيلعسيليكملانرقوأعتتنإ
ةرمعلاعمجحلابجحلاربشأيفمرحينأوهفنارقلاةفصامأو

انقلبامكرحتلامويًاعيمجامهنملحيىتحلحيالمث«ًاعيج

:لاقيردخلاديعسيبأقيرطنممالسلاهيلعلوسرلانع

لابام:لعهللالوسرلمالسلاهيلعيبنلاجوزةصفحتلاق)

تدبلينإ:لاق؟كترمعنمتنألحتملوةرمعباولحسائلا

عتمتملاكلذكوء'"(رحأىتحلحأالفيبدهتدلقويسأر

مغلوءلحيالفىعسوتيبلابفاطاذإيدملاقوسيذلا

:مالسلاهيلعهلوقلهلعيدحلاغلبيىتحلحيالو«همارحإيلع

اذإفء(رحنأىتحلحأالف.ييدهتدلقويسأرتدبلين)

دنعمرحأوءنيتعکرلصوفاطولستغاةيورتلامويةيشعناك

ةجحلابابفدربلهءجحلارهشأيفةرمعبلحدنإوءجحللكلذ

رمأولعيبنلانأ):يوروانباحصأرثأيفو«اہنملحينألبق

.يذمرتلاالإةعامجلاهاور)۱(
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يفنوقفتمسانلاوء''(ةرمعىلإاهلقنينأةجحلابلخدنم

.جحلاىلعةرمعلالاخدإيفنوفلتخمو«ةرمعلاىلعجحلالاخدإ

انجرخ):تلاقاهنأابنعهللايضرةشئاعنعًاضيأانغلبدقو

لاقمثءةرمعبانللهأف,عادولاةجحيفلَمهلالوسرعم

مث<ةرمعلاعمحجحلابلبيلفيدههعمناكنم:هللالوسر

ضشئاحانأوةكمتمدقف:كلاق«امهنملحيىتحلحيال

هللالوسرىلإكلذتوكسشف«ةورملاوافصلانيبالو«تيبلابفطأملو

‹ةرمعلايعدومجعدلابِيلهأويطشماوكسريضقنا:لاقفت

نمحرلادبععمةَينلسرأجحلاتيضقاماف,تلعقف:تلاقف

ءكترمعناكماذه:لاقف«ترمتعافميعتتلاىلإركبيأنبا

ءةورملاوافصلانيبوءتيبلابةرمعباولهأنيذلافاطف:كلاق

۷٤(مهجحلینمنماوعجرامدعبرخآًافاوطاوفاطماولحأمش

اوفاطانفءةرمعلاوجحلانيباوعجوأجحلاباولهأنيذلاامأو

فاوطنرالاءىزجي:لاقنمجتحااذهبو«ًادحاوًافاوط

ليبنلانعيوراجبًاضيأجتحاو«دحاويعسودحاو

.ينطقرادلاويقميبلاءاور(١)

.هيلعقفتم(۲)
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ء(كترمعوكجحلكئزجيتيبلابكقاوط):ةشئاعللاقهنأ
نڪملنأمېتجحو«نييعسونيفاوطب:نورخآلاقو

ىلعلديوءضيحلاوهواهبلزنرذعلةرمعلاتضفرامنو«ةنراف
ةرمعوجحيكؤاسنعجرأ):تلاقاہنعيوراملوقلااذه

نأنمحرلادبعاهاخألَميبنلارمأف؟درفمحجبانأعجرأو

فاطاذإنراشقلاو:راثآلاضعبيفو«(ميعتتلانماهبرمتعي

نمدنعةورملابةجحبرحخآًامارحإىعسوهترمعل

لديو«لبقنممرحأهنألمارحألاهيلعسيل:ليقو«هيعس

الإفئاطتبلابفاطام:سابعنبانعيوراملوألالولا

نأةجبحبلخدنمرمأوعيبنلانأ):يورءةرمعبلحأو

.(ةرمعىلإالقني

لالهإلاوهوءةفصلاهذهنمىدعتاموفدرفملاةفصامأو

مويةبضعلاةرجيمريىتحهمارحإىلعتوكيوءطقفجحلاب

منيوءتيليفوطيالفجحلابالمةكممدقاذإوءرحتلا
فرصالوتيلليلو«ءاشثيحمارحلادجسملايفهمارحإلع
مشےیلرقلجويفيفو«هتيبلتوهمارح]يلعوهوهب

«همونييةورلاوفصلانسيیعسوتبلابفاطفهکممدق
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افصلانيبعسيملوتببلابفاطنإو:لاق«يدهجلاهيلع:لاق
رثالايفوءةسلتلاثدحيهنكلويدههيلعسل:لاق؟ةورملاو

يآ:لاقف«تیبلالوحيبليالجرعٿس:سابعنبهللادبعنع
سانلانمريثككلذلعفدق:هلليقفلاقءهجحلضقانلااذه

كرتو«جحلابةيبلتنيتعكرلكنيبثدحيلفكلذلعفنمف:لاق
.لعأهللاوءلضفأدرفمللةيبلتلاوتيبلابفاوطلا
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دمفبنأمرممللزوجيربامشباب

ءثفتلاءالةثلاثلاءبيطلالاعتساةيناثلاءهجولاةيطغتعم

.دايطصإلاةسماخلاءعاجلاةعبارلا

ديعسيبأقيرطنميورامهيفلصألاف«لوألاعوتمملاامأ
صيمقلامرحلاسيليال):يلعهللالوسرلاق:لاقيردحلا

ملنإوءفافخألاالوسناربلاالوءليوارسلاالوةماعلاالو

الو:لاقءنيبعكلالفسأنمامعطقيلونيفخسبليلفنيلعتدمي
ء'”(سرولاال

WW1ءابَمْفلاا لعهللالوسرركذدقو

كلذوءهانعميفوهامركذاميلعثيدحلااذهيفركذڀملاٺ

.هيلعقفتم(١)
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مرحلاهبسليالقاوطألاعيمجكلذكفءصيمقلاركذهنأ

هېجووهسأرمرحلايطغيالكلذكفمئاركذوءصيمقلالع

هاللظهقوفنوكينأالإ‹همارحإيفهسأرجرخيوءيشب

اذإف‹لالظتسالاونكلاديريناكاذإةبقلاوةميخلاوشيرعلالثم

يفو«مدهيلعفهسأرسمنإوءهيلعسبالفهسأرسبم

يفضرألاىلعهتببجمضينأعيطتسياللجرلانعو:رثألا
٤مرحمريغوأةرمعوأةجحبمرح«ءاضمرلارحةدشنمةالصلا

بصنيله:تلأسوءضرألاتتبنأامبوثىلعدجسي:لاق
وأ«هسأرقوفهعفربفهاصعىلعًابوثلعجيوأ«مرحموهوةلظم

۽هسأرسِيملامهبسأبال:لاق؟رحلادتشااذإهلمحميلع

اوصخردقو‹هرتسيالوهلمحيًاثيشهسأرىلععضيالكلذكو

نمرثكأوهتيحليطغبو«هبرمنإنتنلانمهنأيطغينأهل
حبحصلاو؟المأسأرلانمهجولالهكلذيفةلعلاو«كلذنم

«هسأريفلجرلامارحإنأ:رثألايفءاجال«سرلانمهنآ

سأرلانودهجولاوءاههجويفةأرملامارحإو«سأرلانمهجولاو
مرحلاطبريالكلذكفء‹ليوارسلا:عهللالوسررکذو

بوثهيلعرزبالومزتحيالو‹هدسجىلعالوهسأرىلعدشيالو

س۰



دلقتيالكلذكوءبوثلاالوطبحلادقعهسفنىلعدقعيالو

كلذكو«هبقطنمتيالوهكسميفًافئاخناكنإالإ«ًاسوقالوفيس
بلاطيأنبلعنعانفيدقو«زورملوذيواعتابدلت

هببويأهيسقلاسبلنعوَهللالوسرانابن)::لاقهنأ
نآرقلاةءارقنعوءبهذلابنعورفصعملانعو««ريرح

ابفصختروفافحألاركذوء'"(دوجسلاوعوكرلايف
دقو«نيعكلالفسأنممتينأدعبنيلممرحلادكمأن

ملنإ):لاقمالسلاهيلعيبنلانأسابعنباقيرطنميور
نإ:هنألديثيدحلااذبف.يلايبنامفاد

:لاقمهضعبنأل(عطقيملنإوءنيفخلاسبلنيلعتلادجي

هثنعرمعنبانعوء«داسفلابحياللاو«ًاداسف|عطقيفنإ

حبحصلاوهاذهء(نيبعكلالفسأنماعطق'):لاقهنأولع
ىلعكلذكو«قاشتإلابسلينأسأبالفنيلعتلاامأو۽ملعاهللاو

هسفنىلعطبرولوءهيفهيلعسبالقهئمدبالامىنعملااذه

هيفتصحركلذنإف‹لخادنمهيوقحيلعاهدشيهتقفنلثم
راثيدنبورمعنعًاضيأرثألايفوءابنعهللايضرةشئاع

.دمحأهاوو(۲). هركذمدقت(١)
س۳۹



:لاقءةفرعمويلحتياذهيرازإنإ:ديزنبتلق:لاق
نعلثس«هركيهنإفدقعلااأوءهقثوأ:لاقوأءهدقعإ

هبسيل:لاقءهموندنعايفهلعجيوهجرفلابلعجيفةقرخذختي

ءاوسةيدفلاهيلعفمرحموهوةباصعهركذىلعبصعنإوءسأب

نعلئسو«هنمرطقيتاكاذإيذلاوألوبللكلذىلعبصع
نمہارآالو:لاقءكلذبسأبال:لاقهبوثبيبتحيمرحلا

تأهارأايفهنعيبنملاسابللااذهةعماجلاةلعلاو«دّقحلاةيحان

ةدوجومةلعلاهذهو«بوثبالوطخالًادقعهسفنىلعدقعيال

:لئاقلاقنإف‹نيفخلاوسونربلاوليوارسلاوةماعلاوصمقلايف

:هللبق؟هيلعسبالأهرهظيلعهصيمقلعجنإةلعلاهذهلعف
ًادماعهلككلذسبلنولعهللاو«اذهيلعكلذككلذلعل

نإالإهيلعءيشالفهنيحنمهعزتًايسانناكنإو«مدهيلعف
يسنهنأ):عهلالوسرنعانغلبدقوءليللاىلإكلذىسني

:انباحصأرثأيفو«٠(لفسأنمهجرخأوهقشفهصيمقسبلف

ءلفسأنمهجرخيوكلذكلعفيهنأًاصيمقسيلويسننمهنأ
هجرخأنإوءًايساتليللاىلإهكرتنإمدهيلعفًاطيخمسبلنمو

.هحامنباويناسنلااور(١)

۲



ًايساتهسأرىطغنمو«هيلعمدالف«یبلوهنیحنملفسأنم

ءلىللاىلإكلذىسنينأالإهيلعءيشالو«هنيحنمهع

دمحمنع:رثألايفو«رفكةليلوأمويهيلعرمنإكلذىنعمو
وأًاصمقسيلنإ:لاقهنأهللمبخرةرفصيبأنعبوبحمن

سبلنإو‹ةدحاوةرافكهيلعفدحاوتقويفنيفخوألیوارس

‹ًادماعاذهبيتعي4تارافكثالثهيلعفةفلتخمتاقوأيف

ضرموأدربنمةماعوأصيمقىلإجاتحانإوعهللاو

مكّشمناكنمف»:ىلاعتهلوقابلصأ-ةرافكلانمدب
ينعيباطخلانحلوء4ةيادففهسأرنمىذأهبوأًاضبرم

سابللايفلجرلافلاتهلكاذهيفةأرملاو«لأهللاو«قلحنإ

لبقسبلتتناكاممارحإلايفسبلتةأرملانألءمارحإلايف
ءهجولاةيطغتوعيقاربلاالإوءبطهيفناكامالإمارحألا

هللالوسرعمسهنأ):رمعنعوءنزافقلاسبلتالًاضيأكلذكو

بايثلانمهّسماموباقتلاونيزافقلاسيلنعةأرمايبنيع

اٹک):تلاقاہنعهللايضرةشئاعنعوء٠(نارفعزلاوسرولا

١0۹٠:ةرقبلا(۴)
.هيلعقفام

س۹۳



¢(اهېجوىلعبوثلاانادحإلدْستفبکارلاانبروتامرحم

ءاجوبوثلاسمنأريغنمكلذكلعفتةأرملانإ:رثألايو

.لعأهللاو

ثيدحلاهيفلصألاوءبيطلاوهيذلا:يناثلاعوتملل

بايثلانمًاثيشمرحلاسبلبال):مالسلاهيلعهلوقوهومدقتملا

ام.أبايثلانمسبلي«اذهىلعف«(سرولاالونارفعزلاهم

وأسرووأنارفعزاسمنکیملام«ءاشنوليأوءاش

ىبةعيبنلانأ):انغلبدقو«بيطلانمناكامو«رفصع

لسغنإوء(رفصعملا)وريرحهببوثوهوء(يسقلاسبلنع

¢سبالفءبطلاحيرهيفنكيملوهنمصقنيملو

انغلبابيطهيفنهدبنهديالوًابيطهندبسبالكلذكو

هنأ.)يبنلانعيوردقو(كلذنعىنهنأ):وَيبنلانع

نأهرمأوءاشقلأفنارفعّرلابخيطلمصيمقهيلعًامرحالجرىر

بطهبوثلععقونمكلذكهنأ:يفف«(هيلعنمهجرخي
الوبيطلامشيالًاضيأكلذكءهلسغهندبيلععقونموهحرط

.دمحأءاور)۱(

۲



ًاملعطلكأنإامأو«مدهيلعفًادمعتمهقشنتسانإو٠هبذلت

نكيملهنألاذهلعلو«هيلعسأبال:اولاقهيف

يضرسابعنبانعو«ةنيزلاوةذللانمهلعتسايفامهلكأيف
٤نيمويبمرحينألبقًابيطسينألجرللهركهنأ:هنعلا

هبابثبيطيالو«مرحينألبقبيطلايقتينأهليغبنيكلذكو

فالخبلاقنملوقبذخأبالو‹هدعبالوهلبقالوهمارح]دنع

هباحصتسانعيبنمارحإلايفهلعتسانعىهنامنأل«اذه

.ملعألاو«ديصلاوصيمقلاسبلهلصأمارحألالبقهلمعولو

هنولبلغييذلاوهوءاسنللوهبط:نابرضبيطلاو

بيطلاوءكلذهبشأامونارفعزلاوقولخلالثمءهتحئارىلع
ءكلذهبشأاموةيلاغلاوكسملالثم«نوللاهيلعبلغيالرخآلا

ريرحلايفمالسلاهيلعهلوقل)ريرحلاسيليالًاضيأكلذكو
ء°”(امئاسنلناللحمولاجريلعنامرحمناذه:بهذلاو

يفةأرملاهسبلتالًاضيأكلذكوءامدهيلعفهيلنو

انمدقال‹جحللمارحألايفابنعيبنمةنيزلاوةنيزهنأل‹مارحإلا

.هرکذمدقت

— ٦o



دقوءمتاخلاالإمدىلحلاسبليفًاصيأكلذكوءيهانملانم

اذهيففء(بهذلاتفتنعىنهنأ):مالسلاهيلعيبنلانعانقلب

هركمهضعبوءاذنهيفلخديلبهذلاىوسامنأىلعليلد

‹ًاريرحالوآوخةأرملاسلتالكلذكوءمارحإلايفمتاخل

نأتفاخامالإابّبلحاهنععزتتوءلحتكتالونيزتتالو

امكةنيزهلكاذهنألةرورضلاةلعلهكرتتلفرسكنب

نعىھناک«هنعیہنفعاجلايعاودنمًاضيأهنألو«انمّدق

قوسفالوثفرالفف:ىلاعتهلوقلةرشابملاىلإوعدييذلاثفرلا

الوءهللاءاشنإهنايبيتأيامىلعء”«جحلايفلادجالو

ضضخلالثمةنيزالوهيفبيطالامبمرحلالحتكينأسأب
دشمإلابلحتكانمو:رثألايفو‹نادوسلاةبحوتوررتألاو

.كلذيفًاسأبهيلعىرتالفعجونمهيفببطال

هلوقبىنعملاوهو:ثفتلاءاَملِإوهيذلاءثلاثلاعوتمملا

ميلقتوبراشلاذخأوهو«٠مشقتاوضةمث»:یلاعت

هنأرعشلانمذخألاو‹ةناعلاقلحو»نيطبالافتنووافظألا

.اهرکذمدقت

.۹:جلا)۲(

۲

 



نمفيظتت:ةغللايفثفتلاو«لالحإلاىلإمارحأإلانمجورخ

نمهسأرلسيالوءمارحإلالاحيفعوتممهلكاذهو«خسو
نممارحإلالاحيفعوتممهنأل,مارحإلالاحيفةبانجريغ

نأامإهسأرلساغلاوءثفتلاءاقلاورعشاافتنولمقلالتقنم

ءكلذةزاجإسابعنباثيدحينو«اهضعبوأاهلكهذهلعفي
روسملاواأتفلتخا):لاقهنأسابعنبانعانغلبهنأكلذو

ءهلسغيال:وهلاقو«هسأرمرحلالسي:تلقفءاويالابةمرخمنبا

هدجوفيراصنألابويأيبأىلإالجرتلسرأف:سابعنبالاق

نم:لاقفهيلعلفبوثبرتتسموهونينرقلانيبلستغيلجرلا
فيككلأسيكيلِإسابعنبالوسرانأ:لجرلاهللاقف؟اذه
عضوف:لجرلالاق؟مرحوهوهسأرةعهللالوسرلسغي

لاقمثءهسأرىلإادبىتحءأطاطفبوثلاىلعهديبويأوبأ

امېبلبقأوهيديبهسأركرحمثبصفءببصأ:بصيناسنإل
ء٠(هيلعهللاتاولصلعفيةتيأراذكه:لاقمث«اربربدأو

لوقلاوءاثعشالإديزيالءالانألءرئاجبأكيدحلااذهلعف

.لعهللاو«هرعشنمًائيشعزتيالثلطوحألوألا

.دمحأودوادويأهاور(١)

— ۷



فتننإو«انركذاکهعالثلهرعشلجريالكلذكو

ىلإتارعشثالثلايفو«نانيكسمنيتنثايفو«نيكسمفًةرعش
همزلًارفظعطقنإكلذكوءمدفقلحنإكلذكوءمدرثكأ

مدرافظأةثالثلايفو«نانيكسمنيرفظيفو«نيكسمماعطإ

ثالثفتنىتحرفملمث«رثكأوأتارعشثالثفتننإو

ةرافكبانبلصفيملامةدحاوةرافكهيلعفرخأتارعش

بحألوألاو«ةرافكمويلكفمايألاهقرفام:مهضعبلاقو

هللاو«ةدحاوةرافكهرثكأيفبحتدحاوسنجاذهنأل«انىلإ

يفموقيوهلمدشيوبطحيمرحماو:انباحصأرثأيفو۽ملعأ

نفءهرعشببلتنأرانلايقتيو‹دارأنإخبطيوزبخيوهتعيض

ىدتفاوهلعفكلذىلإرطضانإكلذكوءىدتفاهرعشتبح

جلاديريةرجعنببعکجرخ):لاقسابعنبانعاتغلبا

ءهسأرقلينأيلجهرماف‹لمقلالعهللالوسرعم

نيكسملكلءنيكامتسملأوأمايألثمص:هللاقو

ليقوء(كازجأتلعفكلذيأةاشبكسنأوأنادم

.يذمرتلاالآةعامجلاءاور(١)

۳۸



هسأرنمَىذأهبوأًاضيرمناکنمف:تلزنهيف

وهوءباطخلانحلبفورعملاوهوقلحنإينعي44هيد

یسومىلإانيحوأو»:ىلاعتهلوقلثموهو«برعلاةغليفريثك
ءقلقافبرضفينعي‹4قلفنافرحبلاكاصعببرضانأ

موصلانيبةيدفلايفريخموهوهلثماذهوءكلذيفرصتخاف

‹ةمهبمةبآلانأريغةكمباحيذيةاشوهوءكسنلاوةقدصلاو

يفالوماعطإلايفالوموصلايفال«عضومنمًاعضومصخت

.قيفوتلاهللابو لعأهللاوءكسلا

كفرالف:ىلاعتهلوقهيفلصألاو:عاجلاعبارلاعومملا

.۳حلايفلادجالوقوسفالو

ءعاجلاثفرلا:مهضعبلاقءثفرلايفنورسفملافلتخاو

ءنهيديأنيبهركذوعاخلابءاسنللضيرعتلا:نورحخآلاقو

عمتدعصأ:سيقنبنيصحلاقءثفرلاىنعمريسفتلايفركذو
سابعنباذخأانمرحأامف«هلالبلتنكوجحلايفسابعنبا
e

.۳۴:ءارمشلا(۲)

.اهرکذمدقت(۲)

۹



:ارعشلوقيوودحيوهيوليلعجفهريعببنذب

ملكننريطلاقدصتنإاسمه|7۹نٍو

دنعليقامثفرلا:لاف؟مرحمتأوثفرتأ:هلتلقف

تازمغلاولبقلاوءاستلانايشغثفرلا:ميضعبلاقوءءاسنلا

هللاىبنو:انباحصأرثأيفوءمالكلانمشحفلابالضوعت

لعفنمو«ءاسنلانايشغوهومرحمألثفرلانعليزتتلايفىلاعت
ناکءاوسءاعيجايبوأةرمعوأهمارحإناكةجحبءهمارحإلطب

ملنإوءهماعنمالدبهيلعو«ةيآلامومعلًاطخوأًادمع

لاقوءلدبلاعمةرافكيدهحلاهيلعو«لباقنمفهماعنمعطتسي

هشمجرخيملوهمتيىتحهيلعىضمهجحاذِإ:ضب
لاقو«لباقماعنمدسافلايفيداوأءاضقلاهيلعوداسفلاب

جحلايفهتأرماباصأالجرنأتعمس):هللاهحرديزنبرباج
ناضقب:لافكلذنعلئسفءباطخلانبرمعدعىلع

نمابتعمسدقوءكلذبهتأرماهيلعمرحتالولباقنم

هنعيبنامءيشبثبعيالو:رثألايفوء٠(اذكهمكيبن

.يقميبلاهاور(١)

y۰س



تحتامسيالواهلبقيالوهتأرمارظنبذتليالو«مرحلاينعي

لکتارکذو«ةكمبهحبذيمدهمزلسموألبقنإف«اهبايث
لازتإلك:رثألايفو«ءاطعنعهنظأمدلاهيففركذلاام
نودءطولايفلازنإلاكءةرمعلاوجحلادسفيعاتمتسالاعوننم

.كلذهبشأاموسملاوةلبقلاعموجرفلا

الومرحناكتيال:مهضعبلاقمرحناحاكنيفاوفلتخاو

هيلعيتلانأنافعنبنابعقيرطنميورامليلدلاو.کنی
لاقوء'(بطخيالومكنيالوكنيال):لاقمالسلا

لاق4لحيتحاہلخديالومرحلاحاكنبسبال:مصعب

نأ):سابعنبانعدیزنبرباجنعبئاسلانبماضلاق:عيبرلا

ثرأحلاتنبةنوميم(سابعنباةلاخيأ)هتلاخجووتمالسلاهيلعينلا

يصاعملاوهفهنعىهنيذلاقوسفلااأو۽لعأهللاو"٠(مرحموهو

الو»:ليقوءازجلاهيلعفهلوسروهللایهناماتشبکرنمف

:مالسلاهيلعهلوقلدحاوهلكىنعملاوءبابسالوينعي

تعي«€لادجالو:هلوقامأوء٠٠(قوسفنموابابس)
.يراخبلاالاءاور(۲).الاةعامجلاءاور(١)

٠هيلعقفتم()

- ¥۷۱



هیلعفهبحاصبضغيوأبضغيلطابلابىرامولعفنمف«ءارمل

ةرافكالفركنملانعيبنلاوفورعللبرمألابلداجنمف«ةرافك
يئءارمالو:يألادجالوةيآةئامسحخريسفتبناتكيفو«هيلع

ءمرحوهوهبحاصبضغيوأمرحوهوبضغيىتحجحا

مالسلاهيلعيبنلارمأاه)كلذو«ًانيكسممعطيلفكلذلعفنمو

نيبیعسوتیبلابفاطاذإيدههعمنكيملنمعادولاةجحيف
:ةعيبنللاولاقف«ةرمعاملعجيلوهمارحإنملحملفةورملاوافصلا

.مشادجكلذف'''(لابانللهأدق

هلوقهيفلصألاو:دايطصإلاوهيذلاءسماخلاعونمملا

لو€ارحمتمدامربلايصمكيلعمرو»:ىلاعت

ذخأهبوسابعنبالوقوهوهريغهداصناوءربديصلكاي

ءلتقلاولكألايفةمهبمبألا:لوقيوءاودمتعاهيلعوانباحصأ

ءىرخألاةيآلالثم«لكألااللتقلالعةبآلارسيهريغنأو
ٍنأوديصلااولتقتالاونمآنيذلااي:ىلاعتهلوقيهو

ىلعمارحربلدص7:انناحصألوقىلعليلدلاو»)۳€مرح

.١٠:ةدئالا(۲).هركذمدقت(١)

.١٩:ةدئاملا(م١

—۲۲س



قيرطنميوراممرحموألحمنمهريغهداصوأوههداصمرحنا

ًايشحوارامسمهللالوسرىلإلجریدهُأ):لاقسابعنبا

ةهاركلاهللالوسرىأرامف«هيلعهدرفءاوبالابوهو

«٠٠(مرحانأالإءكيلعهدرتملانإ:هللاقهبجويئ
۽هربغوأوههلتقاوس«مارحمرحلاىلعديصلامحلنألدي
نو«هربغهداصاذإلكأامةميقهيلعفكلذنمًاثيشلكأنإو

نعينمهنأللكأامةميقو«هلتقلءازجلاهيلعفهلكأووهدداص

نيذلااميأايل:ىلاعتهللالاقامءازجلاو«هلكأنعيبنمو«هلتق
:ىلاعتهلوقلريلاديصينعب«مرحمتنأوديصلااولتَمَتالاونمآ

مارحوةرايسالوملًاعا__تمهماعطورحبلادصمکلاأل

كمسلاوهرحبلاديصوء'"'ڳًامرحممدامربلديصمكيلع

هنأل«ريلاديصوبفءاملارويطوعدافضلاوركافألاامأوءحلال
€ًادمعتمهلتقنمو»:لاقمث‹ربلاديصنموبفربلايفشيعب

دمعلايفءازجلااوبجوأصبصختلااذهعمو«هلتقلًادمعتمينعب

يفهبشألاوهوةيآلاهذهيفباطخلاليلداولثتمبملوءاطخلاو

٠هيلعقفتم
.اهركذمدقت(۲)

)۱۸(سج

 



ءطقفمثلاليزيلبنامضلاليزيالًاطخلانألءهجولااذه

تإو«ءازجلاهيلعفبيصأفديصلاىلإراشأنإًاضيأكلذكو
لكيلعفاقرتفانإالإءداوةازجادصنانثإلتق

نوکتامنإفالجرنالجرلتقاذِإاذهريظنو.ءازجامينمدحاو

ء4معلانم٠لتقفاملثمءازجفو:ىلاعتةدحاوهيداملع

ءازجبينعيء4هبكيتنغلاورقبلاولبإلانملشملابجوأف

نمنيفنيلدعنيلجرينعي۽4مكنملدعاوذوديصلا

داېتجاالإتقومءيشهيفسيلو«همزلهيلعامكحامفءنيماسملا

امكولامېنأىرتالأءةدابعامهمكحنالدعلاو‹نيمكمحلا

ديصلانمءازجهمزلنمو«دودرمامهمكحنألازغيفةندبب
يطعينأهلسيلفءةنسلابملاعوهويلعيبنلانعهنسهيفو

ريغنالدعلاناكنإوءلدعاوذهبمکيیتحكلذنمهمزلام

يفةّسلافيكامهفرعينأهلف«همكحوءازجلاوةتسلابنيلاع

ىلإعجريهنإفهيلعكحينمدحيملنإو‹ابتفلاليبسىلعكلذ

رحتيةكمىلإهشعبلودعلانمهيلعكحنمدجواذْإَفءهدلب

ءیزجيالو«هللالاقاکنيلدعمحالإهيفءیزجحيالو«هنع
.دحاولدعهيف

.لصألايفاذك(ء)

¥—



ةعيبنلارمأاملثمءكلذوحنوسأرلاةيطختورعشلاقلحو
لاهامطاوأمعوقلل):هللام

ناقمةلاقفاايفنيندحللامالةمكلانأ

يرتشيمرحلاضرأنيکاسمينعي«نيکاسمماعطةرافكوأ

ءنەكاسملالعهبقادصتو6هکمرعسًاماعطدرصلاةمسش

لدعوأدارأكلذلدعوأةطنحعاصفصننيسملکل

عاصفصنلكلموصي€وأظل:لوقيءامايصماعطلاكلذ

نال«مايصلاوماعطالاونيبرعوهو«نيكاملاةدعيلعموي

ثيحمايصلاوهكمبماعطألاوحيذلاوءبرعلامالکيفرييختلوا

6هارحامصوامعطأامثىح:نورخآلاقو>هأزجأءاش

اذهبدارملانأىلإاوبهذنولوأالاوءقالطالارهاظيلعاودمتعا

ء€هرمألابوقوذىل:هلوقو.لعهللاوءمرحلاءارقفبقفرلا

اعهللاافعديصلالتقللةبوقعةرافكلا:لويهبنذءازجىتعي

داعنمو«ميرحتلالبقديصلالتقنميلعةرافكينعيءفلس

.هلعقفتم(١)

_Yo —



الوءةرافكلاعمةبوقعلابهمهللامقتنيفديصلالتقلإيهنلادعب.
كريوءازجلاوةداعإلابهيلعمكحيال:لوقينملوقبذخأن

¢هنمهللاداعنمو>:لوبهللانألهنمهللامقتنيف

هللاوطظءازجلابنومكحبانتمأوانؤاملعو.ةرافكلاعمةبوقعلاب

لهأنمهتكلميف€ماقتناوذلهكلميفعبنميأ««زيزع

يدهالإًازجأءارقفلالعقرفوةكمغلباذإيدحلاو«هتيصعم

اذهىنعميفسانلافلتخاوءىنمبالإءىزجيالف,ةعتملا

لاقفء€معنلانملتقاملثمءازجف»:هلوقيفروكذملا

لاقوءهيبشتلايفلثم:هريغلاقو«ةميقلايفلثم:ةفينحوبأ

ناويحللدجويالوهيبشهلدجويالامديصلانمنإ:ةفينحوبأ
لثملانأ:صندقق«هنجنملإهيبشةقيقحلايفديل
لبدعتلايفًالثمنوكينأبجوف«هسنجنموههيفبجاولا

نايكحلارظنينأيدشعرظنلاهبجويايفنسحألاو«ةميقلاو
ىلإهيدېيوءهبنامكحيف؛معتلانمديصلابءايشألاهبشأىلإ
هتميقهيلعفءيدحلاغلبيالايشباصأنإو٠ةبعكللا

.ملعأهللاو

-٦۷-



‹ريطلاوديصلاعيجنمناكاملكف:انباحصأرثأيفو

سیلو«ءازجلاوهفءيشنمنامكحلامكحامف«ةموكحلاهيفف
نإو:ًاضيأرثألايفو«نيمكحلادابتجاالإتقؤمءيشهيفهيلع

نملتقاملشمءازجلدعاوذهبكحدیصلانمئیشلتف

هرثکأ۽نامکحلاهاربامرثكوألق«هلثمهتميقبهيلعكحي«معنلا

اغلبدقو‹ديصلاورجشلايفاذهونيكسمماعطهلقأو«دب

ريعبةماعنوأاسشحوًارامحلتقنم:لاقهنأسابعنبانع

لعولا:لثمنورقلاتاوذلتقنم؛كلذكو«نيكاسلةكمبرحنب
ءنهلثمةدبدالوأنهدالوأيو«ةرغبوهنلبهيلعفیورالاو

اذهوءهلثمةأشدلولوینو«ةاشهاتميفناکامويبطلينو

۱(اجبضلايفكحلعيبنلانأ):يورو4:لثملايفهبشأ

نمعاصب:ليقدقوهنعلليضررمعنعيکحكلذكو

:لاقهنأسابعنبانعرباجيوربئاسلانبمامضلاقو«ماعط

رمعانلأسفرزففًابضانملجرطوفًاجاَجحانجرخ)

اشريخنينمؤملاريمأ:لاقفءهيفمکحأديزاب:لاقف

ءيكڪوتنأكرمآملومكعحتنأكترمأامن:لاقف۽ملعأو

.كلامهاور(١)

— ۲۷۷



4ق)۱(

(كلذف:لاقءرجشلاوءاملاعجدقًايدجهيفنإ:لاقف

عويفمكحباطخلانبرمعنأ):هللادبعنبرباجنع

ةريغصلاةرفجلاو"٠(رجشلاوءاملاعمجايدجبضلايفوةرفج

نعركذوءةخلسبنرألايفو:رثألايفو«زعملاونأضلادلونم

نعيورو۽ةاشاهوحتوةماحلايف:لاقهنأسابعنبانعءاطع

خرفايفناكاذإةماحلاةضسيف):ىبنلانعىنبا

نيماسملايلعمسيمهردفصابفنکیملنو»مهرد

:رثالايفو۽(ةاشريطلايف):بلاطيبأنبيلعنعركذدقو

نيتضسيومامجوزيف)هللاامحربجاحوملسمنعانغلبدقو

فمنةدحاولكيفونيتضيبلايفوماعطنمعاصةماحلكل

عبضلايفلعجييلانأ):يورو۽ملعأهللاو«(عاص

(ديصلانمعبضلا):لاقهنأيلعيبثلانععفريدقوء٠(اشيك

هنأولعيبنلانعسابعنبانعو۽لالحمهدنعوهاذلو

دقو۽٠(نيكسمماعطإوأمويموصةماعلاةضيبيف):لاق

ةبحايتيدفةلمقلتقنإوملعأهللا‹نيفنادبةحخرلايف:لبق

.كلامءاور(۲).ينطقرادلاءاور(١)
.ةجامنياودوادوبأهارر(٤).يقهيبلاهاور(۳)
.ينطقرادلاودوادوبأءاور(٠)

— ۲۷۸ -



سابعنبانع:رثألايفو«اهنمريخوهفاهنعمعطأاموةرو
لاق.كلاهنوهألاَ:لاقةلمقلالتقيمرحلانعلئسهنأ

:ةموكحةدارجلايفولعهللاوءاهدمعتيملاذإاذه:مهضعب

ةبابتلايفوءماعطنمةضيقوأةمقلةّرذلايفو«ةرمتلبقدقو

ةدارقلاوثوغربلامرحلاحرطيو:رثالايفوءماصعطنمةضبف

كلذكو«اشكلذنملتقيالوهنمسلاملكو.ناماحلاو

يذلامرحلاينعأ«ةموكحهيفمرحلارجشينعأ«رجشلاًاضيأ

تأ:انباحصأرثأيفو۽ًادبأهمرحتلوزيالو«نمألاهللاقي

لوحةيحانلكيفلحلاىلإةبعكملانيبمرحلالوطعرف
ءفصنولامأةعبرأةنيدملاقيرطنملحلاىلإةبعكلانمف

 لايمأةتسةماهتتيرطنماهنمو«البمرشعانثإةدجقيرطنمابنمو

قارعلاقيرطنمانمو«اليمرشعدحأتافرعقيرطنمابنمو
عياببالهنإفدلاهيلعومرحلاادهىلإاجلنمو«لامهعست

ماشقيومرحلانمجرخيىتحىوؤيالومعطيالوسلاحالو

ةباثمتيبلاانلعجذإول:ىلاعتهلوقل«مرتجاامدحدلاهيلع

.°”€ًانمأوساتل

:ةرقملا(١)

۲۷۹



لصألاو«ءازجلاهيلعفمرحلايفًاثدحثدحأنمامأو

لبجعلطعيبنلانأ):كلامنبسنأقيرطنميورام

ءةكممرحميهاربإنإمهللاهبحنوانبحيلبجاذه:لاقفدحأ

ينعي:عييرلالاقء(اهيتبالنيبامةنيدللامرحأاأو

.ايرنيبام

لاق«.لحوهوةيديصلالقنميفسلافلتخاو

لیالو؛لعآهللاو«هلعDE:لاق«ءازجاب:مع

ةمرحمارحةكم::عهلللوسرلاق)؛لاقسقيرطنم

الواهدصلحيالواهرجشدضعيالوابنطقللحتالءشا

رخذالاالإ:هنعهللايضرسابعلاهعلاقف‹اهؤالخيلتخي

تبنرخذالإ:عييرلالاقء'"(رخذإلاالإ:لاق؟هللالوسراي
ديصلايفاك«ةموكحمرحلارجشيفو‹رصحلاهشمعنصب

لحلاديصينعأءهانركذدقفديصلاامأءًاعيمجيبنلايفاميواستل

امهيفءازجلاف«مرحملاولحملاىلعمرحلاديصو«مرحملايلعمرحلاو

قفتم(١)
.ر

۸۰



هنأسابعنبانعانغلبدقفرجشلاامأو۽ًالوأهءانركڪذام

يهوةلزجلايفو,ةرقبةريبكلاةرجشلايهوةحودلايف:لاق

ةلزجلايفو:رثألايفو؛مهردبيضقلايفو«ةاشىطسولاةرجشلا

يفوءمهرددوعلايفوءروزجةحوللايفو«ةاشرجشلانم

اذهءنيكسمماعطإةقرولايفو«مهردفصنريغصلابيضقلا

لديوءهعزنتنأكلفتعرزامامأو«سانلاهعرزامريغيفهلک

(اهرجشدضعيالواهؤالخيلتخيال):مالسلاهيلعهلوقكلذيلع

هللايضرباطخلانبرمعنعيور:رثألايو؛اهىلإامفاضأف

يلع:لاقفهلًاريعبفلعبومرحلارجشنمعطقبالجریأرهنع

مارحةكمنأتاعامأشادبعاب:لاقفءهبٍنأفلجرلاب

؟فرعملالإابتطقللتالو‹اهديصرفالواهرجشدضعبال

يلًاوضنيعمنأالإكلذىلعينلحامنينمؤملاريمأ,هللاق

,لاق«ةقفنالودازنميعمالويلهأينغلبيالنأتيشخف

لاقوةقدصلالبإنمريعببهلرمأو:لاق«هبةهامدعبهلقرف

نم:رثالايفو؛(ًاثيشمرحلارجشنممطقنأندوعتال;هل

هيلعءازجالهنأ:مرحلايفاهلصأوةرجشناصغألعًارئاطىمر

ابلصأواهناصغأىلعءامراذإف‹مرحلايفناصغألاتناكاذإالإ

— ۳۸۱



يفةلعلاوءمرحلايفناصغألاتناكاذإءازجلاهيلعنألحلايف

هيلعمارحمرحملاناللحملايفاذهوءرجشلالصأالمرحلااذه

يفلخدنمليقو:رثألايفومرحلاولحلايفءاوسديصلا

ءهنتفدي:ليقفديصلامحلبلخدنموهقلطيلفديصلابمرحلا
تإف«ءازجلاهلكآىلعنأهلكأفًادحأهمعطأاذإهنإ:ليقو

والكلابمرحلالخدنمىنعملااذهىلعًاذإف:لئاقلاق

انل٠هقلطيديصلابمرحلالخداذإتلقامكهبعفتنيالف

لحيالواهؤالخيلتخيال):مالسلاهيلعهلوقل«دحاوامنع

قرفلاو.ءاوسالو:هللبقءًاعيمجةكمىلإامهفاضأف«(اهدص

يفالوةكميفهبعفتنيالةكمرجشينعأرجدلاناامهنيب
ديصلاجرخولهنالءهفالخبديصلاولحلاىلىلإهتجرخأولواهربغ

اذهناکاذافًامارحراصهلخدأاذافًالالحناكلمرحلانم

ىنعملديصلايفجرحتلاةلعو«هنبعلرججشلايفميرحتلاةلعف۽اذكمه

.مرحلاوهوهربغ

— ۸۲



۰۶

ہےصابربامیباب
مرحلاولحلايفهلعفينأمرحمل

لعمدالفاذهلعف6éءارحبجوأهنأورلوء۱(مرحموشو

ءزوحال:نورخآلاقو»ًارعشعطقنإالإمجتحااذامرحملا

فالتخالااذهىلعوء٠"(مدمدلايف):يبنلالاقو

ملامهيلعءيشال:مهضعبلاقءىمدأفهدسجكحنميفًاضيأ

لمعريغنممافكوستنإًاضرأكلذكو‹انمدقاکمد

نإوهتدمجرخيلفلمدهبناكنإو:رثألا.فوءلاحلااذهيلع

٠دوادوبأداور(١)

.هيلعقفتم(۲)

— ۸۳



الإوءتيلوقلادحأيلعاذهلعلوهيلعءيشالفىمدأف

.لعأهللاو«ءادالاةيدفهلصأءءازجلاليزتالةرورضلاف

يفلصألاو«عابسلانمهلتاقنملتقينأًاضيأهلزوجيو

هللالوسرلاق:تلاقاہنعهللايضرةشئاعقيرطنميورامكلذ

ةأدحلاوبارغلا؛حانجنمنلفيفمرحملاىلعسيلسم):و

اذنلتقي:مہضعبلاقو¢`”(روقعلابلكلاوبرقعلاورأفلاو

:يعفاشلالاقوءفوخلاركذدريل:نورخآلاقو«نفاخ

هدنعكلذوءةسلاىنعميفوهفلكألامرحبلك'"'فلاخملجر

نعمرحملاهنعهللاىبنيذلاديصلانمسيللكألامرحملانأ

نابرغلانمينعيعقبألابارغلاالإلتقيال:مهضعبلاقو«هلتق

يفلتقيالأتاياورلاضعبيفءاجدقوءمسإلامومعاوصّصخو

بلكوأعقبأبارغوأةأدحوأبرقعلاوةيحلاالإءيشمرحلا

ديربنألاهمرالفبارغلاامأو:رثألايفورافوأروقع

ءيشالفهلتقنافهيمريهنإفهتلحارربېظحرجيوأواعوقرخ

ءادفلاهيلعنإ:مهضعبلاقدقف,هلتقيةلعريغنمامأو«هيلع

وفلاخملجريمفاشلانعلقنو:لملولصألايفاذك)۲(دمحأهاور(۱)
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هيلعهلوقلاملتقياملكيراوضلانأيدنعرظنلاهبجوييذلاو

:رثالايفو(مرحلاولحلايفذؤملکاولتقأ):مالسلا

يداوعلاوعابسلانمكلتاقنملتقتنأهّنسلايفةصخرلاتاجو

روقعلابلكلا:لاقهتفلاخمبلجركلامنعركذو«ريطلانم

تأينغلبو:رباجلاق:رثألايفو«داععبسلکلةراشإ

ودعنه:لاقفرمعاولأسفتاّبحاوباصأنيمرحمًالاجر

الو:رثألاينو مالسلاهيلعانلاقكلذكو‹ًنهولتفاف

تأريغنمهلتقًادتبانإفءهاذآاذإبابذلالتقينأسأ

ةلعلانأ:موقنملدياذبفءةرمتبقادصتينأبحأفهضرعب

امك.خۇملككلذكوراوضاهنألاهلتقبرومألاسخلالتقيف

ضوعبلايفسيلوهريغلاق:رثألايفوءمالسلاهيلعلاق

اذهىلعفءديصلانمكلذسلو«ءازجكلذءابيشأوةلمثلاو

ءيعفاشلالاقامكءازجهيفسيلفديصبسيلاملكةطلانوكت

(لكاولتقا):مالسلاهيلعهلوقوهوحصألوألالوقلاو

تأانغلبو‹هدرعبوهکحيوهلطبوهریعبنهدنأهلزوجیو

۰دوادوباهاور)۱(

س٢۲۸۵



مرحلايفتبنامو«موموهوهريعبدرقيناکهنعهللايضررمع

ءههركضعبوهيفصخرمهضعبف:رجشلانمسانلالكأيامم

تناكولهنألدي(رخذالاالإ):مالسلاهيلعهلوقنأريغ

هنمعتصيتبنرخذألاو«مالسلاهيلعاهانئتسالهريغيفةصخر

ضعبيفركذو«هللاهحربيبحنبعيبرلانعركذايفرصحلا

هنإفهللالوسرايرخذألاالإ:سابعلاهمعلاف)تاياورلا

مثمالسلاهيلغيبنلاتكسف«تويبلاروهظلوروبقللهتمادبال

رخذإلاريسفتيفمئاعدلاباتكيفوء'"(رخفإلاالإ:لاق

هبنولسغيناتشألاهنومسيوءنامعلهأةغلبريخسلاوه:لاق.

ىنعملااذللعلوءسانللةعفنملاهيفنألديهلكاذهفءمييديأ

:رُثالايوءسالالکاامممرحلايفتبناملكزاجأنمربتعا

يشملهبرشينأدحأهعزتينأيكملاانسلاًاضيأزاجأنمزاجأو

يفًاضيأكلذكوءهعلقيالوًالصأهللتقيالوهسرضلوأنطبلا
تيماسبايلامرحلابطحنمجرخأايفسأبالليقو:رثألا

نمنعلئسرئالايفوءرمتلاورجشلانمقرولانمطقسبايفو

ءتقۇمءيشهيفسيلوهلهركيكلذ:لاقمرحلارجشىعر

.هرکذمدقت(۱)

— ۸



يبانعرثألايفوءلجوزعهللاىلإبرقتيوًافورعمعنصملو

ةرفحرفحناسنإنعهتلأسنامعلهأنمةأرمانأ:ةديبع

ءءيشهيلعسيل:لاقابلصأنمةريغصةرجشعطقفىن

—YAY —



ناستلاہلمفباٹلصف

ةكمهلوخددنع

ةينثلانمةكملخديهنإفةكممدقاذإمرحلا:رثألايفو

ىلعفقيىتحةيبلتلاعطقيالو«مارحلادجسملاتأىتحيلفملا
ءمالسلاهيلعيهاربإنعهللاباوجةيبلتلانل«دجسملاباب

ةيبلتلانعكسب:رمعنبالاقوءامعطقدجسملاىلإىبتنااذإف

ىتحةيبلتلانعكسيال:لوقيسابعنباناكوءتيبلاىأراذإ

هلبحتسيهنإفةبعكلالباقوبابلاىلعفقواذإف‹رجحلالسي
تنأمهلاربكأهللاربكأهلاربكأهللا:لوقيوتيبلالبقتسينأ

تثج«كمرحمرحلوكتيبتيبلاوكدلبدلبلاوكدبعانأويب
هنأ):ىوريوبحأابوعديو«كتعاطماتإوكاضربلطأ

هنملخدينأهلبحتسيو«(ةبيشينببابنملخدمالسلاهيلع
عجريكيلإومالسلاكنمومالسلاتأبلا:لاقلخداذإف

.هيلعقفتم(١)

—۸۸س



تيبلانماتداذإو.مالسلارادانلخدأومالسلابانبرايانيحأفمالسلا
نمرکيو«ًايركتوًاربوًاميظعتوًافَرشاذهكتيبدزمبلل:لاق

هديبهحسميودوسألارجحلاىلإهديدمو«هبونذلرافغتسالاوءاعدلا

تانمۇملاونينمۇمللوهسفنلوعديورجحلالايحموقيوانالثرکيو

اذإمالسلاهيلعينلانأ)نسحلانعركذو.ةيينلاىلعيلصبو
ًافرشاذهكتبذزممللا:لاقفتيبلاىلإرظنمارحلادجسملالخد

.ملعأهاو""(دوسألارجحلالتسيتحيشممثءًنامإوًايركتوًاميظعتو

:فاوطلايفةلأسم

بابلالباقيالامردقبتيبلابذالفاوطلادارأاذإو:رثألايفو

هللاربكأهللا:رجحلانكردنعلوقيوهنيميىلعفاوطلايفذخأبمث

ءافووكباتكبًاقيدصتوكبًانايإكلأسأيامبللربكأهللاربك

فاوطلايفيئنمث«وعدمحمكينةّشسوكتنسلًاعابتاوكدهعب
الوربكأهللاوهللاالإهلإالوهلهللاناحبس:لوقتتنأو

ينلادمحميلعهللاىلصوميظعلايلبعلاللابالإالولوح
ولسوهلآو

.يمفاشلاءاور(١)

-۸۹٨-—)۱۹(



رفغامهلا«ربكأهللاربكأهللاربكأهللا:لقفبابلاتدصقاذإو

مث«نيحلفملانمانلعجاوانسفنأسشانقوانتقزرامانعتقاوانبونذانل

الوربكأهللاوهلاالإهلإالوهللدحللاوهللاناحبس:لوقتتنأويشت

هبحصوهلاودمحملعهللاصويظعلايلعلاهللابالإةوقالولوح

كلأسأينإملا:لقوًاشالثرّبكَفبازيلاتدصقاذإفلسو

مثءباذعلانمةاجتلاوءباسحلادنعوفعلاوءتوملادنعةحارلا

لوحالوربكأهللاوهللاالإهلإالوهلدححلاوهللاناحبس:لوقتويئ

هلآوينلادمحماتديسيلعهللالصوميظعلايلعلاللابالإةوقالو

.لسوهبحصو

مهلا:لقوتارمثالثربكفينايلانكرلاتيتأاذإو
لتساو«‹راتلاباذعاتقوهنسحةرخآلايفوةنسحايندلايفانتانبر

تنأويشمتمثءًادحأذؤتالوهحسماوأكلذىلعتردقنإنكرلا

ةوقالولوحالوربكأهاوهلاالإهلإالوهلدحلاوهللاناحبس:لوقت

‹ملسوهبحصوهلآويلادمحمانديسىلعهللاصوميظعلايلعلاهللابالإ

ًادحأذؤتالوهلايحرّبكَفالإوملتسافرجحلانكرىلإتلصواذإف
ينإمهلاءربكأهللاربكأهللاربكأهللا:رجحلانكردنعلوقتمث

كتنسلًاعابتاوكدهعبءافووكباتكبًاقيدصتوكبًانامإكلأسأ

7_



طاوشأةعبسنتىتحفاوطلايفذخأتمث«لعدمحمكىينةنسو

ديمحتلاوحيبستلانمكفاوطيفلوقتوكلانفصوامىلعوعدتو

نكرلاةلجعباسلاطوشلابلمكتستوءانفصوامىلعريبكتلاوليلبتلاو

لکيفنكرلاحسمتنأكنكمأنإو«ءيشهنمكيلعىقبيالىتح
نمءيشيفميطحلارجحلالخديالو«هلايحدنعربكالإوءطوش

هلعميهارماقمفلخنيتعکرلصطاوشأةعبستتاذإو«هفاوط

ًالمعوامفًانيدوًاتباثًانيقيًواماتًاناعإكلأسأينإمهللا:لوقتمثكسأر

يتاتمث«مادلکنمءافشوًاعساوًابيطًالالحًاقزروًاعفانًاملعوًاملاص

مثءىلطتالوكلهللاحيتفامهلابحوعدتف-رجحلانكرينعأ نكرلا

.افصلابابنمادبت

عبصتوهنامنمبرشتومزمزيقأتمث«هنكسمأامثيحوأمالسلا

:هينامموفاوطلانمانركذاملصأيفةلأسم

0مداةصقيفةكئالملللاقىلاعتهلانأفاوطلاةدبلىقو

بضغلاعتشانأمالسلاةكئاللاتنظنوماعتالامملعأينال

(=0)ةرقبلا
۹



دجربزنمنيطاسأةعبرأىلعًاتببشرعلاتحتىلاعتهللاعضوفمهحرو

اوعدوهباوفوط:ةكئالملللاقو«جارصلاهامسوءارمحةتوقاببهاشغو

فلأنوعبسمويلكهلخديءاهركذيذلارومعملاتيبلاوهوشوعلا

هتکئالمثعبیاعتهللانإمث«ًادبأمهنمدحاولكدوعيالمثءكلم

نمضرالايفنمرمأو.«هردقوهلثمضرألايفًاتيباونبا:مهلاقف

هللالعجو«رومعملاتيبلابءامسلايفنمفوطياكهباوفوطينأهقلخ
:ىلاعتهلوقلهكرتنلححالوءةرمعلاوجحلاناكرأنمًانكرهفاوط

1€قيتعلاتيبلاباوويومروذناوفوُيلومهتفتاوضصقيلمث

انغلبهنإفرجحلانمفاوطلاءادتباامأوءةرايزلافاوطهبينعي

لاقتيبلامالسلاهيلعميهارباینبال:لاقسابعنبانعرباجنع
هلعجأهثمسانلاءيدتبيهعضأريغصرجحبينتأفبهذإ:لبعامسال

ءاذهريغرجحبينتئٳ:لاقوهامرفرجحبءاتافبهذف:لاقءًاملع

ءاذهريغرجحبينتافبهذاف.:لاقهبىمرفرجحبءاتأفبهذف:لاق

:لاق«اذهريغرجحبينتئإ:لاقف«هبیمرفرجحبهاتفبهذف:لاق

هتافبهذف‹اذهريغرجحبينتئإ:لاقفهبىمرفرجحبءاتأفبهذف

.(٢۲جحا)(١)

۹۲



للاقمالسلاهيلعليعامسإهبءاجالو«رجحبمالسلاهملعلیربج

.رجحلانم

مالسلاهيلعينلانأ)سابعنبانعاتغلبدقفرجحلامالتساامأو
امالولةشئاعاب:رجحلالتسإتحةبعكلابهعمفوطتيهوةشئاعللاق

نمهبيفشتسالاذاېساجرأوةيلهاجلاساحنأنمرجحلااذههللاعبط

لوأهقلخامىلعهلاهندعيلوهللاهلزنأمويهتئبهىلعيقياذإوةهاعلك

ةيصعمبهنسحريغهللانكلوةنجلاتوقاينمءاضببةتوقابلهنإ«ةرم
ىلإاورظنينأءالؤميغبنيالهنآلةماظلاةمألايلعهتنيزرتسونيصاعلا

.۷(ةنجلانمهؤدبناكءىش

فاوطلايفلاقييذلاريبكتلاوليلبتلاوديمحتلاوحيبسنلاامأو

هنعكلذيفةياورلاوءانغلبيفهفاوطيفمالسلاهيلعهلوقيةنسوف
:مالسلاهيلعمدالتلاقمالسلاةكئالملانأ)مالسلاهيلع

لوحالو:مدآلاقربكأهللاوهللاالإهلإالوهللادملاوهللاناحبسلوقن

.يقميبلاءاور(١)
—ya



مهيلعةكنئالملاهتربخأمالسلاهيلعيهاربإفاطملف‹للابالإةوقالو

هملعيئلاثعبملفءيظعلايلعلادازف:مالسلاهبلعمدآلوقب«مالسلا

هللاىلصف١ً(اميلستمسوهلآوينلادمميلعهللاصو:دازمالسلا

ءفاوطلاةنسهذبف«مالسلامهيلعمهبءادتقإلابجاولافءنيعجأميلع

رىمعنبڭادبعىءاجالجرنألاتغلبانبحتسمنييناميلانينكرلاسًماضصيأ
نمابلعفيًادحأرألًاعبرأعنصتكتيأردقلنحرلادبعبأا:هللاف

الإناكرألانمسمتالكتيأر:لاق؟نهامو:لاقكباحصأ

‹ةرفصلابغبصتكتيأروءةيتبسلالاعنلاسبلتكتيأرو«نييئاميلا
يفالإتنألمتملولالحلااوأراذإسانلالهأةكمبتنكاذإ

هللالوسررأملينإفناكرألاامأ:رمعنبهلادبعلاق«ةيورتلاموي

هللالوسرتيأريفإفةيتبسلالاعتلاامأوءنيبناميلاالإسمولع

امأو«اہببصبتعهللالوسرتيأرينِإفةرفصلاامأو«امهسبلي

نعانغلبدقو'"(هتلحارهبثعبتتحلهبهلالوسررأملينإفلالهإلا
:لاقفعهللالوسرىلإیتالجرنأسابعنبايتئدح):لاقرباج

.هجامنباهاور(١)

.لسمويراخيلاوينطقرادلاهاور)۲(
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محازأهلالوسراي:لاقمث«ةاشكيلع:لاق«روزننألبقيلهأتلق

یتحهيلعمحاربرمعنباناکو:رباجلاق'(محاز:لاقف«نكرلايلع
هلاخدإهمزلتیبلابفاطنمتیبلانمهنإفيطحلارجحلاامأوىمدي

:تلأقةشئاعنعيوراملىلدلاو-«هتحصيفطرشهنو«هيف

اورصتقاةبعكلااونبنيحكموقىلإنيرت1:دعهللالوسرلاف)

يلعاهدرتالأهللالوسراب:تلقفمالسلاهيلعيهاربإدعاوقنع

تمدحرفكلابكموقناثدحالول:لاقف؟مالسلاهيلعيهاربإدعاوق

ةعبسبتماوكرتممنإفمالسلاهيلعميهاربإدعاوقيلعاهتريصوةبعكلا

سابعنبالوقوهوء(بشخلاوةقفنلامهبتقاضرجحلانمعرفأ
فاط:لوقيمث€قيتعلاتيبلاباوقوطَلو»:ىاعتەلوقبتحيناكو
.رجحاءارونمهللالوسر

ريبزلانبهللادبعنمزيفىنبتلتمدهةبعكلانأ:رثألايفو

اورديملوءىنبتلساسألانعاهراجحرّخأامءاهقفلاوسانلارّبحتو

ساسألالوحنموأتعضوثمحةراجحلافلخنمنوفوطيفيك

.ينطقرادلاودوادوُهاور(١)

.هيلعقفتم
.٢۲:ملا(ء)

—۲۹o



فرعًافوقونوفوطيالمهآراماف«ءاثعشلاوبألخدتحىرابحمهو
دبعأنأترمأافإ»:لاقفءساسألاىتأتحءاثعشلاوبأىنعف«مهبيذلا

4نيماسملانمنوکأنأترمأوءءيشلكهلوابمرحيذلاةدلبلاهذهبر

.فاطااوفاطمئ

لصف

جحلالاعفألعفتنأضئاحلارمأمالسلاهيلعيلانأ)انغلبدقو

نأدحألزوجيالهنأليلداذبفربطتتحفتيبلابفاوطلاالإالك
ةعيللانأسابعنباقيرطنمًاضيأيورو«ةرابطبالإفوطي

الإاوملكتتالفمالكلاهيفهللالحأنكللةالصتيبلابفاوطلا):لاق

ءبرشلاالولكألاالوهضقنيالمالكلانأليلداذبفء'"(زوجياب

.(ًابكارةورملاوافصلانيبىعسوتيبلابفاطوَيلانأ)يورو

طرشنم:كلاملاقو‹هبتناكةيكسشلكلذنأ:رثألايفو

ناكزحعنإو«ةالصلايفمايقلاكهيلعةردقلاوهيفيثملافاوطلاةحص

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

۹



ء°(هقلغبىلعفاطمالسلاهيلعيبنلانأ)انغلبدقو‹دعاقلاةالصك

ىلإلمرمالسلاهيلعينانأ)انغلبدقو.ملعأهلاو«زئاجناككلذلو
لاقثيدحلااذهبوء'"!(فاوطأثالثهبلإىبتناتحدوسلارجحلا

سابعنبانعانغلبامهيفلصألاو«ةئسفاوطلايفلمرلا:انفلاخنم
هباحصأومالسلاهيلعيتلاكلذلعفامن:لوقيوًاثيشلمولاىريالهنأ

اولمرينأيبنلامهرغأفعوجوةدشودهجيفهنأمهنعنيكرشملاغلبا

دقف«مهنعمهغلباکنیدوہجمريغمهنأوةوقمهبنأنيكرشملااورييل

.لعأهللاواہکرتزوجالةنسلمرلااولعجنيحاوبذكومشوقيفاوقدص

يوردقو«ةئسامبفمالسلاهيلعيهاربإماقمفلخناتعكرلاامأو

رجألانمهلفعكروتيبلابفاطنم):لاقمالسلاهيلعيلانع
1

سبقيبالبجيفعدوتسافنافوطلانامزناكتحةنجلانممالسلاهيلع
یسنحمالسلاهلعميهارنامزناكاملف«ءايسلاىلإتيبلاعفتراو

۰هرکذمدقت(١)

.يئاسنلاردمحأولسمهاور(۲)

.يراخيلاهجرخأ(۳)

— ۹۷



نكريفدوسالارجحلالعجفسيبقيبألبجنمامجرختساةبعكللا

هيلعينلانمزيفناكالف«ةبعكللابًاقوزلمميهاربإماقمناكو«ةبعكلا
ماقمانذفتاولهللالوساب:هنعهلايضرباطخلانبرمعلاقمالا

اوذغتاو»ىلاعتوكرابتشالرتافەسفنءاقلتنمەلاقامنإوصمميهارب]

ةحسفةكلانيبوهنياولعجوهناكمنمهولوحف4يلصمميهاربإماقمنم

نيبومهيبهنولعجيودجاسملانمهريغنولبقتسياهنولبقتسياوناكف
«بحتسمفمزمزدنعءاعدلاامأوءةلبقلالابقتساباورمأامنو«ةبعكلا
لعهللاومزمزدعبنكرلادنعكلذكو

- ۹۸



ةواذصلاسىمسلانباب

بابنمجرخةورملاوافصلانيبيعسلادارأنم:رئألايفو

ينلخدأمبا»:لوقيوهوافصلابابنممثنيتبهذلملانيتنارطسالا

اناطلسكندلنميللعجأوقدصجرخمينجرخأوقدصلخادم

لبقتساامردقبنكلوهيلعولعبالوافصلالعدعصبوء€ًاريصت

يفموقتةأرملاو«هلصأبماقعطتسيملنمو«تاجردسمنىلإليقدقو
:لوقيناببحتسيو«تاريبکتعبسهلعتدعصاذإو«هلصأ

ًاريبكريكأهللاوهللاالإهلإالاريبكريكأللاريكأهلاربكأهللا

ربكألاوهللاالإهلإال«ًالصأوةركبهللاناحبسوًاريثكهشدحلاو

كيرشالهدحوشاالإهلإالءاناطعأاملعشدحلاوانالوأوانادهاميلع

- ۹۹



ىلعوهوهلكريخلاهديبتومياليحوهوتيميويحيدحلاهلوكلماهلءهل

ادحاواإهللاالإهلإالءءايإالإدبعالوهللاالإهلإالءريدقءيشلك

هلإالءنودباعهلنحنوًادحاواإهلاالإهلإال,نوماسمهلنحنو

ًادرفًادحاواإهللاالإهلإالءنوصلخمهلنحنوًادحاواإهللاالإ

ديمحتلالهأوهالإهلإالًادلوالوةبحاصذختيلًاديعمًاندبمًادمص

هلنحنوءاّيِإالإديعنالهللاالإهلإالءليجلانسحلاءانشلاولملتلاو

هدعوقدصء«هدحوهللاالإهلإال«نوكرشملاهركولونىدلاهلنوصلخم

رفعتستوينلادمحمىلعيلصتمث«هدحوبازحألامزهوهدبعرصنو

هيلعدمحمانينةنسلانلمعتسامهللا:لوقتمثتاتمۇؤملاونينمؤمالوكبنذل

ءتارمالٹكلذلوقت«نطبامواهتمرهظامنتفلانمانذعأومالسلا

اذهلعجاممللا:لوقتتنأويشمةورملاىلإًادصاقافصلانمردحنتمث

تلورهعلاتيتاذإوضرتلوينمهتهركيشملكلةرافكيشمل

لإاندهاورعتامعزواجتومحراورفغابر:لوقتتنأونيملعلانيب
ءکلاتنأوبرلاتنأومركألاتنأوزعالاكنإموقألاطارصلا

علاتأاذإف.ندلامويانتالونيلاسًاعارسرانلانمانجن

ابيلعدعصافةورملاىلإشماوةلورحلانعكسمأةورملايلييذلا

تارمثالثكلذلوقتءافصلاىلعكئاعدبوعدتمثتيبلالياقتامردقب

س٥۳



نمطاوشأةعبستمتأاذإفءةورملايلعوافصلايلعطوشلكيف

قلحاوةورملانمردحنا«ةورملابتوافصلاًادبتةورملاىلإافصلا

لالحلانمءيشلکكللحدقوكترمعنمتللحأدقفكسأر

.ملعأهللاونيمرحناونيلحلاىلعمارحهنإفمرحلانمديصلاالإ

—٢۳۰ا



ہناممویمسلالوصأسفنيفلصف

هيلعليعامسإنأةورملاوافصلانييعسلايفببسلانإليقو

بطنرجاهتماقفشطع«رجتاه»همأعمًالفطكلانهلمحاممالسلا
نيعهللاعبننأىلإكانهةددرتمةورملاوافصلاةيحاننمءاملاهل

نمةورملاوافصلانيبفاوطلاهللالعجوهمدقتحتنم(مزمز)

ةبجاوةنسةورملاوافصلانيبيعسلاو‹«كسانملانميأهللارئاعش

:لاقريبزلانبةورعنعانغلبدقو«ةضيرف:ضعبلاقو«اهبلومعم

لوقتيأرأ:نسلاثيدحانأولجيئلاةجوزةشئاعلتلق)
رمتعاوأتيبلابحنمفهللارئاعشنمةورملاوافّصلانإلیلاعتهللا

ایشاربفوطبالدحأىلعىرآاف€ابفوطينأهيلعحانجالف
فوطيالأهيلعحانجالفناكلوقتاكرمألاناكولالك:كلاق

py



تناكوءةانمنمنولياوناكوراصنألايفةيآلاهذهتلرامنإو؛مهب
املف«ةورملاواصلانيباوفوطينأنوجرحتياونكو«ديدقودحام

نإ>ىلاعتهللالرتأفكلذنعةعهللالوسراولأسمالسإلاءاج

.هللارئاعشنمةورملاوافصلا

نيح-مالسلاهيلعلاقهنأيورامليلدلاوءةنسافصلابادتبإلاو

.(افصلابًادبف'”هللارئاعشنمةورااوافصلانإ

ءدودحمءيشسيلومدنعبحتسمفةورملاوافصلاىلعءاعدلااما

افصلاىلعفقواذإمالسلاهيلعيتلانأ)رباجثيدحنمتبثدقو

دملاهلوكلملاهلءهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال:لوقيوًاثالثرك

لرتاذإفءاثالثكلذلثمةورملاىلععنصيو«ريدقءيشلكىلعوهو

جرخيتحیعسيداولانطبيفهامدقتبصتنااذإتحیشمافصلانم

هيلعدوعصلاكلذكوهريغهضعبرنوهديبهيدهضعبرنوهنم
لمرلاامأوءهأزجأهلصأيفماقأنإو‹مدنعتيبلاىربامردقب

۰ينطقرادلاهاور)١(

۰يناسنلاودمحأولسمءاور)۲(

— ۳۳



نأةأرملايلعسیلو«مدلاہکرتنمةنسيداولاليسميفمدنع

نمۈٰلعو:انباحصارثأيفو«يشملاعرستنكلوةورملاوافصلانيبلمرت

لضفلاكرتدقوءيشالوهملعمدالفةورملاوافصلانيبلمرلايسن

ضعبنأمطوقنملدياذبفءةنسلانموهولاجرلاهبهللارمأدقوءاندنع

.لعهللاوًابجاولمرلانوريالانباحصأ

ريغنمافصلاىلإجرخنم:لوقينايفسوبأناكو:رثألايفو
نيبنمجرخيملنإكلذكو«هيلعءيشالوةنسلاًاطخأدقفافصلاباب

.لاحلااذهيلعنيتناوطسألا

كلذبجاوبسيلوةرابطىلعالإىعسيالنألجرللبحتسيو

الكجحلالامعألمعتنأضئاحلارمأ)مالسلاهيلعينلانألهيلع

.ةرهاطبتسيلضئاحلاو'''(تيبلابفاوطلاالإ

الوعيبيالو«ةورملاوفصلانيببرشينألجرللو:رثألايفو

اذإوءبرشوىرتشإءارشلابالإءالادحيملنإو«ىعسيوهويرتشي

هلدبالةجاحلجرحخنإو«هيعسىلعينبيوحيرتسينأهلفءايعلاهدهجأ
‹ىعسامىلعىنبيعسلانمهتينعطقيملنإوًادتبايعسلاةينكرتواهتم

.هرکذمدقت(١)

3_-



.ةالصلاكيعسلاسيلو«اذهفالخىلعلديامتأيمهنألهلكاذهو

نالءعسيملنمةلزنمبوهففوطينألبقةورملاوافصلانيبىعسنمو

تيبعسيلفتيبلابفاطنم):مالسلاهيلعهلوقلفاوطلادعبهعضوم

نمالإًابكارةورملاوافصلانيبىعسينأ'(ةورملاوفصلا

مالسلاهيلعهنأ)يورامليلدلاو«هيلعةداعإالفلعفنإو«ةرورض

:يعسلاءًاضيأو«'(ًابيكارةورملاوافصلانيبىعسوتیبلابفاط

ىلإاوعسافف:ىلاعتهللالاقءبوكرلايعسلاو«يشملايفعارسألا

اوناكلةالصلاىلإولمهنةمالاتعمجأوء٠٠هللرک

:رعاشلالاق«هباورمأاماولثتمادق

تولاضوخييفرطوينسونحامولاوابيلإتّيعس

قلو«قلمانيبريعوهومةتسوفقلمامو

نيرصقملاو:‹نيقْلحلامحرامهلا):لاقلَمينلانأيورام

:لاق‹نيقلحلامحرامهلا:انالثلاقف؟هلالوسا

.هيلعقفتم
.هرکذمدقت(۲)

.۹:ةمحلا

۰ينطقرادلاودوادوأهاور(؛)

(۲۰) —۳.e



قلاحللىطعأوةلبقلالبقتساهسأرقلحاذإمالسلاهيلعناكهنأ)يورو

لعهمسقيهرعشةحلطاأىطعأوءرسألامثنملهسأرقش

دقنمهلرصقناو«هيلعءيشالهنأهسفنلرصقمثهمارحإنمّلحأ

اذإف«انفصواکليعتمتملاو«الفمرحلاامأو«انىلإبحأناكلحأ

هرجيريتحامرحملازيالفنراقلاامأوءجحللمرحأةيورتلامويءاج

.رحتلامويةبقعل

:جحلابمارحالاوىنمىلإجورخلايفةلأسم

نأدارأوةجحلايذنمنماثلامولاوهوةيورتلاةيشعناكاذإو

مثهمارحإيبونسبلوءانمدقاکبحتسموهو«ءاملابلستغإجلابمرح

سلو«مارحاللنيتعکریلصءاشناونيتعكرىلصوًاعبسفاط

:لوقيوةيبلتلابرهجيمثمارحألادنعةيورتلامويفاوطلابجاوب

كلملاوكلةمعنلاودخلانإكيبلكلكيرشالكيبلكيبلميلاكيبل

الثكلذلوقي«هلابكيلعاهغالبوابمامتةجحبكيلءكلكيرشال
كلذفنجلادجسمهللاقييذلادجسملانممرحأنإو۽موقيمث

۰يناسنلاودوادوهاور(١)

٦۳۰—



هللاقييذلادجسملانمءاحطبلانمجلابمارحأإلانوبحتسينوماسملاو

ءمرحلايفمرحأوأءأزجأءاحطبلانممرحأامثيحفنجلادجسم

فقيالوهتلحارهبتوتسااذإلهاميرمالسلاهملعيلانأيورو

فاطنأدعبتيبلابفاطنإهنإ:ليقدقو«ةيبلتلادعبتيبلادنع
ًاعوطتةرايزلافاوطدعبهبفاطنإكلذكوءًاطخأدقفجحللهب

هللاىلإلبتباىتمىلإهجوتوهتلحاربكراذإو«هيلعءيشالوًاطخأ
تللداعيهوىنمهذهنإمللا:لاقىنمىتأاذإف«ءاعدلايفىلاعت

ىلعهبتننماماهريغيفوايفلعنمتنأكلأسأ,كسانملانمهيلع
لزتيوءكتضبقيفوكيدينيبوكدبعاذانابفكئايفصأوكئايلوأ

‹ءاشعلاوبرغملاوءرصعلاوربظلاسعمجیتاولصسماہيلصبوا

نأبحتسيو«ىلاعتهللاركذنمرثكيو«سانلاعماهبتيببوءرجفلاو

ینمنموینمىلإکمنمجرخنیحنمهلکكلذيفهيشمنوكب

نمو«ىنمىلإةفلدزملانمو«ةفلدزملاىلإتافرعنمو«تافرعىلإ

تلاودعهتمهعنمنإالإءمظعألاقيرطلارحتلامويةكمىلإىنم

.كلذوحنوءالاليسنمقيرطلايفريسلاهعمعيطتسيالرمأوأ

— ۳۰۷



لصف

سابعانعريسافتلاضعبيفاندجوامىلعةيورتلاموييمسامنإو

ةليلىأرمالسلاهيلعميهاربإنأل«ةفرعوةيورتتيمساإ:لاق

ءاركفهمويىورمبصأماف«هنباحبذبرمؤيهنأهمانميفةيورل
ىأرمئءةيورتهتوكفنمموبلايمسف؟ناطيشلانممأمحلااذههللانمأ

يمسفهناحبسهللانمكلذ(فرع)حبصأاماف«ًايناثكلذةفرعةليل

.هفرعمويمولا

كلذلبقمرحأناو4بحتسفجحللةيورتلامويمارحألاامأو

كتيأر:هللاقنيحرمعنبالاسيذلالجرلانعءانمدقامزئاجف
؛نيفركذونهبهربخأف؟نهامو:لاقءابلعفيًادحأرألًاعبرأعنصت

يفالإتنألہملولالحلااوأراذِإسانلالهأهكمبتنكناكتيأرو

ةعهللالوسررألينإفلالهإلاامأ:رمعنباهللاق«ةيورتلاموب

انغلبامهيفلصألافةقرعةليلىنمبتيبملاامأو«ةيورتلاموييفالإل

سلااهبىلصوةيورتلامويىنمىلإجرخهنأ)عهللالوسرنع

س۳۰۸



.٠(تافرعىلإادغمثتاولص

نأالإمدهيلعفةفرعةليلىنمبتيبملاكرتنمو:رثألايفو

دقوةديعبلادالبلانميتأييذلاوهوءيشهيلعسيلفنوكي
.سمشلاعلطتتحىتمنمجرخيالو«ىنمبتياهتاف

ءضابحلادنعرثألايفركذايفمارحلارعشملايليام(ىنم)حو

ىلعنوكييذلاريبكلالبجلاءنيلبجلاعممدنعيذلاءالاضابح

هلكىتمءامعمتجيهدنعيذلاريغصلالبجلاوتافرعىلإبهاذلانيم

ةعينلاىتأةباحصلانمالجرنأتعمس):لاقرباجنعانغلبدقو

لويتلحارتلكأدقءيطلبجنمهللاينابكتيتأ:لاقفةفلدزملا

ةفرعبفقووانعمةالصلادهشنم:هللاقف«هيلعتفقوالإًالبجعدأ

لديثيدحلااذبفء'"(هجحمتوهثفتىقدقفرابنلاوأليللانمةعاس
يييذلاىلعهتاوفبمدلابجاوبسيلةفرعةليلىنمبتيبملانألع
رمعنبیسیعنعنايفسيبنعانغلباماذههبشيامو«ةديعبدالبنم

انلمتحادقو:لاقءهورسأدقوةدوسملانمرحلاابأاوصلخفيكو

,دمحاهاور)۱(

.يدذمرقلاهححصورةجخلاهاور(۲)

— ۳0۹



ءنوفختسمنحنوةكمانلخدتحانلبقأمثهنعانككفوانبحاص

ملوىتنمىلإرحاييأعمانجرخف:لاقف«حلامايأيفكلذناكو:لاق

رظتننكاذذِإانكو:لاق«نيمرحمريغنحنوةفرعىلإانبراسمثمرحت

ليخيصاونبنحنذإفقومللحاورلاتقوناكلفءانيلعمدقيةزحأ
ءمرحنولستغننأانرمأرحلاوبأالف:لاقتعلطدقةزمحيي

لعأهللاوءيفمهيلعانلخدتحانجرخمثانلعقف:لاق
.قيفوتلاهللابو

:تافرعىلإودفلايفةلأسم

تغلباذإفتافرعىلإتيضماذإوءابيففقيلنلحالو

ءسمشلاعولطدعبالإىنمزواجتالو«سمشلاعلطتىتحفقفارسحم

عطقتالويلتكلذيفتنأو«تافرعىلإضمافسمشلاتعلطاذإف
.ةيبلتلا

تدمصكيلإمهلا:لوقيتافرعىلإادغنمنأ:رثالايفو

يقزريفيلكرابتنأكلأسأءتدرأكدنعاموءتدصقكيلإو

اذإفءينملضفأوهنميبيهابتنويجاحتافرعيفينقلتنأو

عماوجاہیفيلعمجافتافرعهذهمهلا:لقوابلزتافتافرعتيتأ

۳۰



اماہيفينفّرعو«هلكرشلاعماوجايفينعفرصاو«هلكريخلا
كتنسلاعيشينلعجاوءكتعاطلهأوكءايفصأوكءايلوأتفرع

نإلستغافسمشلاتلازاذإفءايفدعقتو«داعدمحمكينةنسو

ةالصيلصتمثءءوضولاكأزجأالإوبحتسمهناف«كلذكنكمأ

وأمامإلافلخ«كلذكنكمأنإمامإلاعمرصعلاوربظل
دېتجاوهللاحتفامعداو‹سانلاعمفقةالصلاتيضقاذإف«هنيمينع

لوقنمرثكأو«ةورملاوافصلايلعكئاعدلثمعداوءهلأساوءاعدلايف

وهوتيميويبحيدملاهلوكلملاهل«هلكيرشالهدحوهلاالإهلال

انينيلعايلصوءريدقءيشلکىلعوهوريخلاهديبتوباليح

ءالككحتاوحهلأساو‹تانمۇملاونينمۇمالوكبنذلرفغتساو«‹دمحم

ضعمامث«راطفألابيوسمشلابرغتتحءاعدلاوةلأسملايفرثكأو

كيلإوءتضفأكيلإميلا:لوقتتنأومارحلارعشملاىلإتافرعنم
.تقفشأكباذعنمو«تدرأكدنعامو‹«تدصق

هینامموءانرکذاملیصفتيف

يريناک«مالسلاهيلعليربجنألتافرعتافرعتىمامنإو

۳۱۱



‹تافرعكلذبيمسفتفرع:لوقيفكسانملامالسلاهيلعميهاربإل

ةرايزلاومارحأإلاكلذكو«هيلعقفتمضرفاهبفوقولاو«لعأهاو

ابنمةلصخهتافنمءابيلعقفتمحملاضئارفهذبفءرحتلامويحبذلادعب

هذهیوسامو«هجحدسفأجحلاهبدّسفياباهدسفأنمو«هلجحالف

ةزواجمامأو.هللاءاشنإاذهنايبيتأيسو«مدلابهتافاذإربحيضئارفلا

ادغمالسلاهيلعينلانأ)انغلبدقو«بحتسفسمششلاعولطدعبىتنم

سمشلاتلازماف«ةفرعبلزنوءةفرعمويرجفلاعولطدعبتتافرعىل

رصعلاورېظلامهبلصفىلصمىتمثمهبغروسالبطخوةععماق

موصبنأيدههعمنیبلنمرمأمالسلاهيلعيلاناكدقو«فقوو

.٠(هريعبيلعهلمحبنأيدههعمناكنمو

.هبفرعبلفيدههعمناكنمو:رثالايفكلذكو

,ةادققىمةيتقرعلللتناورالفو

معاهللاومدلاهلعفينمقلليستءلعراك

دودحمريغءيشوهو۽عامجابةنسهللركذلاوتافرعيفءاعدلاامأو

,يذمرقلاودوادواهارر)١(

۳۱۲



مهبغروسانلابطخمث«تافرعبفقومالسلاهيلعيبنلانأ)تغلبدقو.
هتلاقوهتلقامضفاف«يلبقنمءاببنألاهتماقوهتمقدقماقماذه:لاقم

"٠(رفغيهنإفاهتماورثكفءءاالإهلإال»يلبقنمءايبنألا

ةرفغملاو«باتنملةنجلا).مالسلاهيلعلاقوويوهبءادتقالابجا

ىلعفونوءبحتسمفتافرعيفلساامأوةفرعبفقونم

هيلعيبنلالوق)كلذيلعليلدلاوءعامجإبماتهفوقوفةرابطريغ

اهرمأدقوءتيبلابفاوطلاالإهلكجحلالامعألمعتنأضئاحللمالسلا

هبلخدييذلالسغلاكلذكو(ةرابطريغيلعتافرعبفوقولا

لسغو«ةفلدزملالسغو4مارحادجسملاهبلخدييذلالسغلاومرحلا

لضفألسغلاو«ءىزجيكلذلكيفءوضولاو«عادولالسغو«ةرابزلا

:ةَلاقهنأيورو.لعأهللاونيمارحإلاءدبيفلسفلادكأتيامنإو

ءةحرلالبجىلانامزأملامهو"٠(ةنرع'نطبالإفقوماهلكةفرع)

لبقضافأنمو«بجاوفسمشلابرغتتحتافرعبفوقولاامأو

بطخهجحأاللمهنأ)يورامليلدلاو‹هجحميلبووغلا

۰يدذمرتلاودماهاور69

.دوادوباهاور)۲(

۰هرکذمدقت)۳(

٠ينطقرادلاهاور(()
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نمنوعفدبياوناكناثوألاوكرشلالهأنإ:لاقفتافرعبسانلا

لاجرلامئامعاهنأكو«لابجلاسوؤرىلعسمشلاتراصاذإتافرع
سوۋرىلعسمشلاتعلطاذإةفلدزملانمنوعفديو«مههوجويف

قحتافرعنمعفدنالانوءممهوجويفلاجرلامئامعامنأكلابجلا
هللاءاشنإًادغةفلدزملانمعفدنو‹مئاصلارطفليوسمششلابرغت

"(ناثوألاوكرشلالهأيدشفلاخمانيدهو«سمششلاعولطلبق

امردقبسمششلانمكردأنمف«ةفرعجحلا):لاقولجهنأيورو

كردأدفءربكأهللاوهللاالإهلإالوهلدحلاوهلاناحبس:لوقي

ءجحلاهتافدقفتافرعبفقيملوسمشلاتبرغنإو٠(جحلا

ةالصسانلاعمقحلوليلانمةعاسكلذدعبفقونم:مهضعبلاقو

نم):لاقدلعيلانأيورالءحلاكردأدقف٠عمجبرجفلا

عمجيرجفلاةالصهذهانتالصانعمقحلولىللانمةعاستافرعبفقو

.٠(لاكردأدقف

.فرعمويفقيلفهلوقلبقيملوهدحورهشلارظننمو

۰دوادوبأويقممبلاهاور)١(

.هيلعقفتم(۲)
۰ةسخلاهاور)۳(

- ۳14

 



اونقالفعيالنمزيناوجوقنأ:ألايف
مويبمېقبسةجحلايذرهشنألهأ«ممدالبىلإاولبقأو
دېشول:ملافمہتلأسمنعيدهمرذابأاولسمث«كلنلاوربخف

.جاجحلارشعمةصاخكلةيؤرلانأوبطحلااذهو«اهلكزاجحلالهأ

ةيؤرتتبثاذِإ:لاق«هنعهلايضرحلفأمامإلاتاباوجيفاوركذو

مهيلعنألودعلاةداهشبكلذصوفقوملالهأةيؤرلبقمدالبلهأ

.مجح ةداعألا

ليلدلاوءنسيبفسلبورغدعبتافرعنمةضافالاامأو

"٠(سمشلاتطقسنيحتافرعنمعديويلا
ءهئارونمهريعبسانلاممدتافرعنممفدالولعهنأ)يورو

نعاتغلبونرسالااأاي:لاقو«مالسلاهيلعيلاقبسف
هححيئريسيچناکفيكدیزنبةماسألس):لاقدیزنبرباج

(۳)

(صنةجرفدجواذإفَقّنَعْلاريسوناك؛لاق؟عفدنيحعادوا

.ريسلايفةعرسلاوهوقنعلاقوفصلو

.دحأهاور(۱)

.ءاور
.هيلعقفتم(۳)

—۳o



:عمجىلإمودقلايفةلأسم

ريخلاعماوجاهيفيلعمجافعمجهذهمبللا:لقفًاعجتيتأاذإو

ءاعدلايفةليللاكلتيفدهتجاوءابلكرشلاعماوجاهيفينعفرصاوءهلك

لاق‹ةلىللاكلتقلغتالباوبأنإ:ليقدقهنافءهيلعتردقام

يلصتمث"«مارحلادنعهللااوركذاول:ىلاعتهلل
لشمةاصحنيعبساينمءيهو«سانلاعمتبوًاعجءاشعلاوبوغما

مارحلارعشملادنعفقحثلصفرجفلاعلطاذإوءابلسغاوفذخلاةاصح

لعلصوهيلعناوهللادمحاو«ةورملاوافصلاىلعكئاعدلثمعداو

نمضفأمثتانمؤملاونينمؤمالوكبنذلرفغتساو«لَمدمحميللا

ىحةيبلتلاعطقتالو«يلتكلذيفتنأوء«سمشلاعولطلبقعمج
.ةبقعلاةرمجيتأت

حبصتنأىلإاهبتيبتوءاشعلاوبرغملايلصتمث:رثألاضعبيفو

عمجبتبيملنموءسمشلاعولطلبقضيفتمثرافغتسالارثكتو
۰مدهلعف

.١۹٠:ةرقملا(١)
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لصف
هانرکذامريسفتيف

اورافتافرعنم1اذاف»:ىلاعتللالوقاذهيفلصألاو

ريسفتلايفركذايفءمارحلارعشملايمسامنإو''' مارحلارعشملادنعثل
:الاقيوءاوملعايأ.ةكموتيبلاكمارحهنأنينمؤملارعشأهنأل

ءاوحومدآهيفعمتجاهنألًاعمجيع“امنإو«عمجومارحلارعشلمل

ءاشعلاوبورغملاهيفعمجيهنألًاعمجيمس:ليقو«ةنجلانماطبهنيح

فيبنلابحاصيراصنألابويأنعانغلبدقوءدحاوتقويئ

ءاشعلاوبرغملاعادولاةجحيفملحهللالوسرعمتيلص):لاقهنأ

اذِإ«هيلإنوفلدزينينمؤملانألةفلدزملابيمسو'”(ًاعمجةفلدزملا

.تافرعنماوضافأ

¢لوقلارثكأيفةنسهيفركذلاومارحلارعشملادنعفوقولاو

كلذلو«مارحلارعشملادنعهللااوركذافل:ىلاعتهلوقهيفلصألاو

لوألالوقلاو«ضرفمارحلارعشملادنعركذلاوفوقولا:موقلاق

.اهركذمدقت(٠)
.ملمءاور(۲)

-۳ا۷



.رثكالاهيلعوحصأ

فقوامدعبعمجبسانلاعمفقيملنم:ءاطعلاق:رثألايفو

ةعاسفقوفعمجبسانلاكردأنمو«هجحمتدقو«ةاشهملعفتافرعب

ةالصىلصهعمسانلاوعمجبمامالاحبصأاذإف«هيلعةرافكالفهعم

«نوليمشومېتجاحنولأسيمثهللانوركذيةعاساوفقووءرجفلا

نوريسيوسمشلاعولطلبقعجنمهعمسانلاومامالاضيفيمث

.ینماوتيتحهللانوركذيونوبليوادور

ربظلانيبمحلانأاك«ةنسةفلدزملابءاشعلاوبرملانيبعمجلاو

ابتقويفةالصلكىلصوامهنيبكرتنإو«هنستافرعبرصعلاو
وهوةفلدزملايتأينألبقبرغملالصنإو«هيلعءيشالوًاطخأدقف
مالسلاهيلعهلوقلهتالصهزجتم:مهضعبلاق«رجفلاعولطفاخيال

‹(كمامأةالصلا):تافرعنمعفداةالصلانعهلأسنيحدزنةماسأل

.كلذهلهركيوهتأزجأاهالصنإ:مهضعبلاقو

.رحمنطبالإفقوماهلكعمجو

نمبيرقىلإتافرعيمزأمنمجرخيندلنم؛ةفلدزملادحو
.رسحمدنعيلاضابحلا

—- ۳۱۸



لثمةاصحنيعبسعمجىلإمداقلانأ:مهراثآيفىصحلاامأو

لثمىصحلانأنوعمبنماسملانأتدجووءاملسغيوفذخلاةاصح

الجرنأدیزنبرباجنعيوراماذهىلعليلدلاو«ةقدنبلاوزوجلا

يفمالسلاهيلعهللالوسرعمسهنأهثدحوَهللالوسرباحصأنم

متيمراذإف«اصعبكضعبلتقيالسانلاهيأ):لوقيوهويداولانط
نمو«مرحلاصحبالإنكيالو(فذخلاةاصحلثمباهومرافةر

مالسلاهيلعينلانع:رثألايفلسفلاامأوءداعألحلاىصحبىمر
لبقةفلدزملانمعفدلاامأوءبحتسماذهلعلف(ىصحلالسغهنأ)

.انمدقاكنيكرملاابفلاخةنسسمشلاعولط

۰دواد1هاور)١(

- ۳۹



:بقملاةررعجالالمفابفىا

انقفووىداندهامهللا:لاقوةيبلتلاعطقةبقعلاةرمجىتأاذإو

عبسبيداولانطبنماهيمربمثءىلوألاوةرخآلايفانفاعو«ىوقتلل

:ةريبکتلکرثإيفلوقيو«ةريبكتةاصحلكعماهيفريكيتايصح
ينمنىصحأتنأفيتايصحهذهمهلا:لاقاهامراذإوءدخلاهلو

ءكنارفغنهيلعينبثأويلًارخذةرخآلايفنبلعجاو«ينمنهلبقتف

فرصنااهامراذإف«يداولانطبنمالإىمرتالةبقعلاةرجنإ:ليقو

ًاروكشمًايعسوًاروربمًاجحهلعجامهلا:لوقيواهدنعفقيالو
.قلحيوحبديمنءارورسوةرضنانقزراو

0_



لصف

هنملبقامهنإ:لاقفراجايمرنعسابعنبالئسهنأانغلبو

.لبجريبثو«ريبثلثمناكلكلذالولوعفر

يمرلؤافتهنا:ليقف«راجايمرببسيفسانلافلتخاو

قلطنامالسلاهيلعليربجنإ:ليقويصاعملاءاقلإوبونذلا

رعشمابهفّرعفعمجىلإهدرحثءةفرعبهفرعفتافرعىلإمالسلاهيلعينلاب
لإسيليادعقق(ىنم)ىلإسلاعولطلبقهبقلطنامث«مارحلا
لكعمتايصحعبسبهيمرينأمالسلاهيلعليربجهرمأفراجاعضوم
كلذيلعليلدلاوءةنسكلذنمراملايمرةدبناكو«ةريبكتةاصح

اذه:لاقوتايصحعسبةبقعلاةرجيمردوعسنبنأيور
لاقهنأدلعهنعًاضيأيورو.لعفيةرقنلاةروسهلعتلزتنمتيأر

مككسانمينعاوذخ):هتلحاريلعةبقعلاةرمجيمريوهورحتلاموب

٠٠(اذهيجحدعب)لاقوأ(هذهيحدعبجحأالنألعليردأالينإف
مالسلاهيلعينلانعانغلبكلذكوءةنسةاصحلكعمريبكتلاكلذكو

eg

.يئاسنلاودمحأوملسمءاور(١)
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يداولانطبنمىمرتنأراتخلاو"٠(ةريبكتةاصحلكعمريكيهنأ)

.لعأهللاوةبقعلانمابيمريالو«مالسلاهيلعهعاتغلبا

ءباوجةيبلتلانألءةبقعلاةرمجىلإيبتنيتحالةيبلتلاامأو

.ملعأهللاوهيلعبجواملعفدقفةبقعلاةرمجىلإىبتنااذإف
.لعأهللاوبحتسماهلكرامجلادنعوةضعلاةرمجدنعءاعدلاو

:ةلأسم

نعفعاوكيراشنمذخوكسأرقلحافكتحسذتحذاذإ

مشنیتعکرتلصتنشنإو٠ءكتناعقلحاوكرافظأالقوكتيحل

«ینبناکنملعنيدعلاةالصبحجاوبسلو«بحتسمكلذفتحبذ

روزتتحدصلاوءاسنلاالإلالحلاكللحدفتقلحوتحبذاذإو

.لعأاوتيبلا

لصف

نراقلاوعتمتملايلعالإةبجاوبتسيلوءةنسةيحضلانأملعإ

ممءاور

rrس

 



ءهيلعيدهالفايدهقوسياليذلادرفملاامأوءجلانعرّصحملاو

هيلعلاقهنأيوراململدلاوءراصمألالهأيلعةبجاوبتسيلكلذكو

ًاضيأيورالو4"۱(کیلعضرفتملوةيحضلالعتضرف):مالسلا

نأكدحأدارأورشعلالخداذإ):لاقيَينلانأمأنع
‹ةيهاركلاىهنلايفاملقأو«'(هرشبالوهرعشنمسميالفيحض

ءىحضملارابتخاىلإكلذدرهنألةبجاوريغةيحضلانأاذهلددف

اأنانفلبو«هيلعبجونمرايتخناىلإكلذدرامابجاوناكولو
الوةبجاواهنأىربنأةهاركنايحضيالامنعللايضررمعوركب

لحأ: هلوقيفهيلعهلاصنيلاماعنألانمالإةعتمالوةيحضزوجت

.ماعنالاةميهبكل

ماباهعججومئاببلالَنا«ملارقبلاولبإلامرحملللالحلاو
نوداہاصاخناکف«ماعالا«مساهيالثلافانصألادرفأو»,

نأضلاورقبلاولبإلايفوهاإءازجلاو"€معلانملتقاملئم

.ينطقرادلاهاور(١)

.دوادوباهاور(۲)

.١٩:ةدئالا)۳(
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ةعبرألاسانجألاهذببصاخمسالااذهنأحصدقف«عاجإبزعملاو

.لعأهللاوعابسوديصاهاوسامو

نأيورامليلدلاوءةاشلانملضفأةرقبلاوءةرقبلانملضفأةبلاو

هنأكفىلوألاةعاسلايفحارفةعمجلامويلستغانم)مالسلاهيلعلاق

يفحارنإو«ةرهببرقامأكَفةيناثلاةعاسلايفحارنإوهدببرق

نأاذهلددقف.ثيدحلا'(نرقأاشيكبرقامْأكَفةئلاثلاةعاسلا

يفيزجياملأوهو«ةاشلانملضفأةرقبلاو«ةرقبلانملضفأةندبلا

.ةعتملاوةيحضلا

 اهنايصخنملضفأاياحصضلايفنأضلالحفو:لاقرثألايفو

زعملاروكذنملضفأنأضلاثانإو:لاقءثانإلانملضفأنايصخلاو

.اياحضلايفرقبلاولبإلانملضفأزعملاثانإو«اهثاتإنمو

هنأ)يوروءزعملامثنأضلامشرقبلامثلضفألبإلافايادحلايفامأو

٠(ةعسلامددعزواحبالوةدىلايفةعامجكرتشينأزاجأع

يفنيعتمتموأجاجحرهنةعبسكرتشينأرمأوهنأ)ًاضيأيورو

.(دمحاءاور)هرکذمدقت(۱)
.هيلعقفتم(۲)

۳۲4



فةكرشلازاوجىلعلملدلاوهاذمف۱(ةنسمةرهونسمهرعب

oo۰س مرحانمسلانممرقالبلاطيبأنبيلعنأ):اضيأيورو«كسلا

يفهكرشأوكلذقبيلاهلزاجأفمالسلاهيلعينلاهيلعمرحأاميلع
۳(هیده

ءيبحاصهيلعمرحأاميلعتمرحا:لاقنلزوحبهنأ:رثألايو

نأالإ«راجيدحلايفساتكرتشااذإف«هيدهيفهكرشينأزوحيو

.ًاعيمجمزجالفكنريغلكرتشانممهنمنوكي

نوبلنباونوبلتنبوضاخمنباوضاخمتنبنأ:ًاضيأرثألافو

ةعذجلاودحاونعءيزحيالضاخمنبانودامو«دحاونعةقحو

‹هنالثنعرقبلانمةعذجلاو«ةعبسنعامقوفافةينئلاو«ةسمخنع

اذهاإ:لئاقلاقنإفءةعبسنعابقوفاموةنسملاو«ةسخخنعةينثلاو

جحلايفءيزجيبجاولايفناكاذإ:هللبق؟ريغالحلايفيف

.لعهللاوردجأاناحضلانمبجاولاريغف

زاجأو«ةينثلانودامايادهلاواياحضلايفاهنميزجيالفملاامأو

.لسمهاور(١)

۰ملمهاور)۲(
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.لعأهللاونأضلانمعذجلاضعب

ءزعملانمينثلاونأضلانمعذجلاالإءيزحيالو:رثألايفو

لوسرنعانغلبكلذكوءنمةئيرب«راوعلانمةميلسنوكتو

نذألاةقوقشملايهو(زعملانمءامرشلابىّحَّصِينإىبنهنأ)رقعهلا

يييتلايه:ليقو(ءاقرخلابىحضينأىجنهنأًاضيأيورو«نينثاىلع

ليقو(ءاعدجلابىحضينأىبنهنأ)ًاضيأيورو«ةريدتسمةبقثاهنذأ

بضعالابىحضينأىبهنأ)ًاضيأيورو«نذألاةعوطقمابنإ

.ناذآلايفاذهلكو«نذألاةعوطقماهنإليقو(ءابضعلاو

ىحضينأ):مالسلاهيلعيبنلاىبن:لاقرباجنعرثألايفو

ءنذألافرطةعوطقملاونرقلاةروسكملاينعي(نذألاونرقلابضعأب

امأوهقوفاموفصنلا:لاقهنأبيسملانبدبعسنعاتغلب:راجلاق

ليقو(ةلباقلابىحضيناىبن):عهنأًاضيأيوروءسأبالفلقأ

(ةربادملابىحضينأىبنو)«ًاقلعمكرتيوءيشاهنذأنمعطقييتلايه

1يلعنعًاضيأيورو«ابنذأءارونمكلذلئماهبلعفييتلايهو

.نفألايفاذهلكو«ةربادمالوةلباقمال:لاق

ءابنيعأفارشتساةيحضلاماتنم:ًاضبأرثألايفو

-٦۳۲-



يفيف٠(نذالاونيعلافرشتسننأانرمأ):لاقهنأيلعنعيورو

ةمالسدعبصقنلكو«صقننوكيالثلامهدقفتينأيحاضألا
يتلاءافجعلابىحضينأيبنلاثيدحلايفًاضيأءاجو«رضيالفنيعلا
.يقنتال

نرقلاةروسكمالوءاروعلاوءاجرعلازوجتال:ًاضيأرثالايفو

«نعهببذتامهنمقبيملامبنذلاةعوطقمالو«ىمديناكاذإ

نأالإءابجرعنيبتملا:اولاقفاونيمث«ءافجصلاالوءةنونجمازوجتالو

.سابالفهوحنویعرملاىلإيشوامجرعلمحتنوكت

رصبتتناكدمرةاشلانيعيفناكاذإ:رثألايفًاضيأكلذكو

ءزوجتالفاهبرصبتالناكنإو«اهبىحضينأزاجىعرملاوفلعلاهب
رتجتوهبفلعتامسورضلانميقباذإناتسألايفمدنعكلذكو

هبىولياميتباذإممدنعنرقلاةروسكملاكلذكو,ةيحضللزئاجف
ءيشلكنأمهنملدياذبفرعشلانمجرخاذإ:ليقو«زئاجفعبصألا
ىحضةعهنأ)يوردقو«ءازجإلاعنمالةعفنملاعنميفهلريثأتال

.رانلابيصخامهركمهضعبو'"'(نيأوجومنيحلمأنيشكب

.دوادوياودماهاور(١)

.دحأهاور(۲)
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اہصقنبكلذسيلفبرلاقلخنمةيحضلايفنناکامو:ألايو

.قلخلالعفنماهانعامالا

يفهللاسااوركذيلمىلاعتهلوقهبفلصألافةيحضلاتقوامأو

مابالاف!وفلتخاو):KKماعنالاهممنممهقزراميلعتامولعممايآ

‹رحتلاموباهرخآوةجحلايذنممايأةرشع:مهضعبلاق«تامولعمل

لوقلاىلعف‹هدعبرحتلامويتامولعملامابألا:نورخآلاقو

(ینم)لهآنأريغ«داالرحتلاموبدعبةحضلازوجتاللوألا

لوقلايلعو4ندبلاديلنملرحتلامويدعبمايأةثالثمدنعىحضألا

يلاتامولعملامايالايهولاقاهدعبنيمويورحتلاموييفزوجتيناثلا

.ایفیحضبنأهللارمأ

نملاوزلاتقوىلإرحنلاموينمةئزجةيحضلاو:يفو
.لعأهللاوزوجتالفرحتلامويلبقامأو«عبارلامويلا

هنأيورامةالصلادعبالإراصمألايفةيحضلامبذتنأزوجيالو

.رحتنوعجرتفيلصننأاذهانموييفبًادبناملوأ):مالسلاهيلعلاق

وهاافعلفةالصلالبقحبذنمو«انتنسباصأدقفكلذلعفنمو

.٢۲:جحلا(١)
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.٠(ءيشيفكسنلانمسيلهلهألهمدقمح

ءكلذةحصيلعلملدابذديعينأةالصلالبقمباذللهرمأيف

اذإفرحتلامويدالبلاكلتلهأعملصيلنممهريغوةيدابلالهأامأو
اولصىرقلايفسانلايلصياموحنناكوًاليلقتعفتراوسمشلاتعلط

عضومامأو.ملعأهللاوديعلاةالصسيلىنملهأو«اوحبذو
نأ)يورامهيفلصألاو«ىنمبحبذينراقلاوةعتلايدفةكمبحبلا
اذه:لاقو‹اهرحتوهندبىلإفرصناةبقعلاةرمجىمرالعينلا

0
(رحنماہلكینمورحنم

اذهىلعلديو«ءأزجأةكمبةعتملايدهحبذنم:رثالايفو

نوكرشملاهلصمويمرحلايفيدحلارحتمالسلاهيلعيبلانأ)يورأم

دحيلنإوءرحنمهلكمرحلانألدياذفء"٠(ةيبيدحلانمزيف

عباسلامويوهو«هللالاقاکحلايفمايأةثالثماصحبذيامعتمتمل

:لاقنملاقو«ةفرعموينهرخآجحلامايأنأل«ةفرعمويونماثلاو

هلكرشعلانالاذهوءةفرعمويىلإرشعلالوأنمرشعلايفنبموصب
e

.(يلجبلانايفسنببونجظفلنمىنعملالعقفتمر)يراخبلاهاور

3.هيلعقفتم(۲)
.لسمءاور(۳)



مايأةرشعونارهشحلاربشأ:لاقنملوقىلعاذهو«جحلانم

یتح:لاقنملاقو«قيرطلايفنهموصي:موقلاق«ٌتعجراذإهعبسو

غرفنمىلعقلطيعوجرلامسانأميفالتخاببسو«هلهأىلإعجري

نماذهاتعم:موقلاقوءعوجرلايفوهنمىلعوعوجرلانم
نو«كيلهأىلإلقيملواذإ:لاقهنأل«ةكمناكنإوجحلالمع

ءكلذدعبموصلاهئزجيالفيحضينألبقرحتلامويعتمتملالامفلت

نوکاذهىلعنکلو«ىلاعتهللالاقاکبحلايفمايثالثمصبمهنأل

ماصنِإو«هدجواذإةلبقتسملاةنسلايفةكمىلإهثعبيهتمذيفيدحلا

دافتسااذإيحضينأهيلعفرحتلامويًالامدافتسامثمابألاةئالثلاكلت

ءاملاهيلعارطنمبةبببشةلأسملاهذهو«سمشلابغتملامرحتلامويًالام

نمةيحضأىرتشانمامأو.لعأهللاومميتلابالخددقوةالصلايفوهو
قرفلاو«ادبهمزاي!تتاموةهاعاتباصأمثاهاوتمثراصمألالهأ

تبجوةرافكوهاإةكمببجييذلاكسنلانأةكمبكسنلانيبواهنيب

وهاإةكمريغيفيذلاوءهتمذيفهمزاملدبلابيتأينأهيلعفةمذلايف

الوفلتدقهللهلعجيذلانيعلانأللدبلاهمزايلفلتاذإف«عوطت

ابحيذيوأابفلتيوأاهعببينأامأو«هيلعضرفيملاملاهفلكينأزوجي

اهنمريخوأابلثمبادبينأدارأنإالإكلذهلزوجيالفرحتلامويلبق

ہ_۳۳۰_



اهااذإالإةبجاولاريغيتعأةيحضلاًاضيأهمولتالوءسأبالف
لديتسينأالإهتمزلاهامساذإَفءرشعلايفاهامساذإهمزلتامن:موقلاقو

.لعأهللاوزئاجفابلثموأاهتمًاريخاب

.اهرېلظىلعحسينأبحتسيهنإفهتيحضحبذينأدارأاذإو

الأبحتسي:هتكردأنمضعبلاق:نابفسوبألاق:رثألايفو

اذهمهلا:لوقيواهرېظىلعحسميفاهبىتؤيتحهتيحضهنعحبذت
رمأيناكدقفلئاوبويأوبأامو:لاق«ينماملیقافيتيحضهذهويتابرق

رميناکامالإاهاريالهنأیسعواهرېظىلعحسمالوهتيحضحیدب

هنأ)يورو.هسأرقلحمثتحبذفاهبرمأةرخللاىمراذإف«اهئارشب

.٠(يدحلاهديبرحنع

هنأيورو6هذدسهنتحضحدينأبحتس:رثألايفكلذكو

.(مكتەذلهاهولوتالوكتملهأاهولو):لاق

نملجرهتيحضهلحبذينألسمللهركبو:رثألايفكلذكو

سئابلااوُمِعطأوابنماولكف»:ىلاعتهللالاقءباتكلالهأ

.ةعاجلاهور)۱(

.دوادوأولسماور(۲)



ءارقفلامعطيهنإ:ليقو«اياحضلاعيمجىلعباطخاذهو''€ريقفلا

نبهللادبعنعبتكلاضعبيفاوركذثلثلاهماحرأو«ثلثلاابنم

نأوثلثلاهباحصأووهلکأينارمأفةمقلععمهيدهبثعبهنأدوعسم

نعاوركذ«ثلثنيكاسملامعطينأوًاثلثدوعسمنبةبقعىلإثعبب

بهذهلعل«ابعبرالإابنمةندبلابحاصلسيل:لاقهنأبيسملانبدنعس

يفواعبررتعمللوًاعبرامبحاصلوًاعبرريقفلاسئابللواعبرعناقللنأ

اومعطأوابنماولكفةرخؤموةمدقمهذه::لاقنسحلانعاوركذريسفتلا

هللاواېنملكاي'نألبقاهنممعطينأسأبالو«اولكفاهنماومعطأفيأ

ةعتملالهأىلععقاووهامنإباطخلااذه:نيملسملانمموقلاقو.لعأ

:موقلاقو‹مهيلعكلذسيلفمريغامأوهتعتمىلعىنمبحبذلاهمزلنمو

رمألانألءلضفللبدنوهانإضرفبسيلماعطإلابرمألااذهنإ

كلذكضرفللكراتنكيملكأبلولوماعطلابولکالابءاجدق

.معطيمول
ناكولو«رحنلامويءامدلاةقارإةيحضلايفةبرقلاو:رألايفو

دبعتيالمكحلانألءهنةنسيفوأهباتکيفهللاهنيبلتقمءيش

هتبحضبذنم'نأاوعمجأام:لاقو«ًاتيقوتهيفلعجيالورمأبهدابع

.٢۲:جحا(١)
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ليلدلاو«مدلاةقارإةبرقلانأىلعكلذانلدهنعتأزجأدقفتقرسمث
:اولاقف«يهاربإمكييأةلم):مالسلاهيلعلاقهنأيورامكلذىلع
رمعنبانعو"١(ةنسحفوصلانمةرعشلكبف:لاق؟اهنمانلام
اوزاجأدقو«مويلااذهيفحوفسلانممظعأةقفتسانلاقفنأام:لاق
هنأيوراماذهىلعليلدلاو«هعيباوهركوةيحضلاباهإبعافتنإلا
.(اورخّدَأواوقدصتواولك):مالسلاهيلعلاق

ةرقبلايفهباحصأعمكرتشيناكءاثعشلاابأنإليقو:رثألايفو

الو«معن:لاق؟هبعفتنيفأ:تلق‹هبقدصتواهدلجعيب

‹يهوامباهإهلوةاشخلسيلعباصقلاطراشينألجرللحلصب

.ملعأهللاواهدلجهطعيلفحبذاذإنكلو

اہیفملہللارئاعشنمملاهانلعجنْدّبلاول:ىلاعتهللالاق

تيمسانإو«رقبلايهًاضيأليقو«لبإلايهندبلاوء٠«ريخ

ىلإقاسييذلاوهيدحلاوةكمىلإقاستورعشتودلقتاهنألندب

.هيلعقفتم(١)
.هيلعقفتم

.٢۳:جحلا)۳(
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.رعشيلودليلولواېبرحتيوةكم

ندبلارعشتال:لوقيزيزعلادبعنبهللادبعناكو:رثألايفو

بناجلانعماتسلايفراعشإلا:لوقيعيبرلاناكو«ةلثمراعشإلانأل

رعشاعهللالوسرنا)سابعنبانعاوركذريسفتلايفو«رسبألا

نموء٠(نيلعناهدلقمثمدلاابنعتلسمثنيالامانسلانمهتندب

انآهناسلبملكتيملامالديبوأاهيفدوعينأهلفاهرعشيملوًايدهقاس

اذإفءرعشتودلقتملامعفتنيوهيلعبكرينأًاضيأهلوءيده
:ىلاعتهلوقبينعملاوهوًارطضمالإابعفتنيالفترعشأوتدق

نعءاطعنعريسفتلايفركذوء4ىمسملجأىلإعفانماهيفمكل»
عفتنيندبلايهو‹رعشتودلتنأىمسملالجألا:لاقسابعنبا

‹قيتعلاتيبلاىلإترعشأوأتدلقاذِإيأابلحممثابناعتسيواهربظب

قوسيالجرىأروييينلانأ)ةريرهيبأقبرطنمًاضيأيورو

ةيناثلايفكحضو«اهبكرا:لاق«ةندباهن:لاقءاہیکرا:لاقندم

.لعأهللاوايشهيفطرتشيمقلطمربخلااذهوء"٠(ةثلاثلايفوأ

.ينطقرادلاويقمسبلاهاور(١)

.۳۳:جملا(۲)

.هيلعقفتم
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الاقينيماسملانمةأرماتناك:لاقنايفسيأنع:رثألايفو

نمةلحرملعتناكملفتمىلإتجرحٹراحلانببعکنبرمتمآ
لسماي‹الضافناكوطقسلالسمهللاقياطىلومترمأةرصبلا
:لاقءلعفف:لاقاهرعشأ:هلكلاش«ةندباشیرتشاف:لاقهندبيل

تماقأف:لاق؟كلذنمءيشانيلعلخدينأفاغتنأانعنصام:تلاقف
كيلعبجودق:اطلاقف:هلأستعيبرلاىلإًاملسمتهجوف«اهناكم
.كتندبيرحتتتحمرحلاهنعكسمامعيكسمافمارحإلا

:ةلأسم

بجاولافءعوطتهنموبجاوهنمةدابعلاهذهيفقوسملايدحلاو

ةدابعلاهذهعاونأضعبيفبجاووهامهنمورذنلاببجاووجهن
هتموءمهضعبلوقيفجحانعرصحماونراقلاوعتمتملايدهلشم

ثفتلاءاقلِإيدهوديصلايدهةرافكلثمةرافكهنالبجاووهام

ضعيلالجإنممرحملامزلبيذلايدحلانمكلذهبشأاموءاذيإلاو

يفرکذهنإفقيرطلايفءيشاذهنمبطعنِو.لعألاوكسانمل

ديصلاءازجوأةرافكيدهنمناکام:لاقءاطعنعرثالاضعب

هبحاصىلعفلضوأابنمتاماف«نيكاسمللرذنوأةقدصوأةيدفوأ

—۳۳o —



معطيلوهتملكيلفمرحلالخدينألبققيرطلايفبطعنإف«هلدب
دقفتيبلاغلبينألبقمرحلايفهرحننإوءنيكاسمللهلدبهيلعنأل
ةدعقلايذوألاوشيفةكممدقنإف«ةكمهلكمرحلانألهأزجأ

الونيكاسمايلعهبقدصتيمثءاشنإرحتلامويلبقةكمبهرحنيلف

نوکتحهرحنيالفةجحلايذنمرشعيفيدهحلابمدقنمو«هتملكأب
نمناکامو:لاقءنيكاسماىلعهبقدصتيوىنمبهرحنلفرحتلاموی

جحلابرصحملايدهوعوطتلايدهونيكاسملامسيملوهلليدبيده

هرثكأمعطبلوهنملكأبلفرحتلامويهرحتيلفةرمعلاوجحلايدهو
لخدينألبققيرطلايفبطعوألضعوطتيدهلكو«نيكاسملا

فرعيلىتميلاهتحفصهببرضيمثهمديفهلعتسمعيمثهرحتملفمرحلا

ءهلدبهيلعسیلوهلكأبرمأيالو«هقيفرالووههنملكأيالويدههنأ

هللالوسرنعانغلباذهلثمو«لكأاملدبهيلعفًاثيشهنملكأنإف

هرحنقيرطلايفءيشاهنمبطعنإهرمأفًايدهلععمثعبهنأ)وَ
:لاقويدههنألعيلهتحفصبرضوهمديفهفخلاقوأهلعسمڅو

يفركذعوطتلايفاذهوء٠٠(كتقفرنمدحأالوًائيشهنملكأتال

عوطتلانمتلكأاذإ:لاقهنأباطخلانبرمعنعنعريسفتلا

.هحامناولسمودحأهاور)۱(
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:كلاقاہنعهللايضرةشئاعنعريسفتلايفًاضصيأيورو«لدبأف

ًايجاوناكنإفءعابسلاوبالكلهوعدتالوهولكفيدحلابطعاذإ)

القمتنشناو«|ودهافمنشنفءًابجاونکیملنإوهناکم|ودها

متمرحلاغلبيدهلك:لاقهيفءاطعنعًاضيأركذو«'(اوده
ءرحتلامويًامدقرهينألديالهنإفةعتملايدهالإهلحمغلبدقبطع

هللاوجلابرصحملايدهوعتمتملايدهالإ:لاقءاطعنعمہصعبیورو

ةلوقعمنديلانورحتياوناكبلعهلالوسرباحصأنأيورو.لع

هللالاقاكرحتت:اولاقكلذكو«اهمئاوقنميقبامىلعةماقىرسملا

ساتلايذوتالثلةكرابرحتت:مهضعبلاقوء€فاوص»:ىلاعت

الو.لعأهللاواببنجىلعاهرحتءاشنمفهللانمميلعتاذهفءاهمدب

«هقيفرنکیملامًاريقفناکاذٍإهریغةرافكنملجولالكأينأسأب

:مالسلاهيلعهلوقنممدقتملاثيدحلايفيوراماذهىلعلديو

نملكأي:مہضعبلاقو«(كتقفرنمًادحأالوًاثيشاهتملکاتالو)

.لعأهاوهتقفنهمرلتملامهترافكوهريغءازج

.كلامءاور(١)
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:قلحلايفةلأسم

قلحلاكلذكو'”(هسأرقلحرحنامميجينلانأ):يور

ىمىيهلءآزجأاهريغوأةروتبقلحنإو«رحتلادعبالإنوكييال
.لعألاوهيلعىسوملاىرجأرعشهلنكيملنإوءاقلاح

يلرفغاو«يثفتيفيلكرابمهللا:لوقينأقلحاذإهلبحتسيو
برنيلاعلابرهللدخلا:لوقنمرٹکیو«يقلحيلرکشاو«ينذ

تاوُمسلايفءايربكلاهلو«ميظعلاشرعلابروعيسلاتاومسلا

اذإفءةرابزلليضقمتمثفقوملكيف4ميکحلازيزعلاوهوضرألاو

‹تيبلاروزتتحفديصلاوءاسنلاالإهلكلالحلاكللحدقفتقلح

ناكهنعهللايضرباطخلانبرمعنأرمعنبانعاوركذريسفتلايفو

ءاسنلاالإءيشلكللحدقفرحتلامويةرخلاىمرنم):لوقي

٠٠(ديصلاو

نوريالانباحصأناك:لاقنايفسابأنأرثألايفًاضيأاوركذو

ةبقعلاةرجيميامدعبهبحاصسأرلجرلاقلينأبًاسأ

»

ًانيأركذو

.هيلعقفتم(١)
.هيلعقفتم
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هبحاصسرلجرلاقلحينأىلعقصبرجاجملاويأناك:نايفسوأ
كلذناكاكانباحصأنبفالتخاكلذيفنألدياذبفءةرحلاىمراذإ
دعبقلحلاوهوءرغصأللحت:ناللحتللحتلاو.ملعأهللاوانفلاخنمدنع
وهربكألاللحتلاوءديصلاوءاسنلاالإءيشلكهللحيهنإفحبذلا

نيلحملاىلعمارحفمرحلاديصالإءيشلكهللحيهنألةرابزلافاوط
.ملعألاونيمرحملاو

:ةرايزلايفةلأسم

ءاهبالإتيناكرأنمنكرةرايزلاوءابكرتنلجحالو

هلوقابفلصألاو«هيلعءيشالفاهرخأنم:ليقدقوءلضفأابليجعتو

يمروحيذلاوسأرلاقلحيعي۱ڳمشقتاوضقلم:یلاعت

مهساىلعاوبجوأامةرمعوححيفيتعي€مروذناوفويلو»راجا

اوفوْطيلو»مروذناوفورحتلاموياورحتاذإفءهريغوأيدهنم
قبتعلاتيبلايمسوءرحتلادعببجاولافاوطلاينعي4قيتعلاتيبلاب

لعفيرئازلاوءىبسيوأهلهألتقيوأبرخينأنمةيلهاجايفقتعأهنأل
يعسلاوفاوطلاوبابلانملوخدلانمهترمعيفلعفياكهترايزيف

.اهرکذمدقت(۱)
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فوطيالوىتنمىلإفرصتيمث«ريبكتلاوليلبتلاوحييستلاوءاعدلاو

.ملعأهللاوًاطخأدقفكلذلعفنم:ليقوءةرايزلافاوطدعبًاعوطت

:ىنمىلإعوجرلايفةلأسم

تبتالوىنمىلإجرختلفةرايزلادعبىتمىلإجورخلاتدرأاذإو

‹سمىشلالوزتامدعبرامجلايمرتوقيرشللامايأىتمبدعقاوةكمب

عبساېمراوقرشملايلتيلاةرمجلابًادبأفءةرابطىلعيمرتنأبحتسيو

امَدَقتفاہیمرنمتغرفاذف«ةریبکتةاصحلكعمريكوتايصح
ثالثكلذلعفتوءةورملاوافصلاىلعكّئاعدلثمعداوةلبقلالبقتساو

عبسباهمراوكنيمىلعابلعجافىطسولاةرمجلاىلإضمامثءتارم

اہیمرنمتغرفاذٍإف«ةريبكتةاصحلكعمريكتوتايصح
ةرمجتامثىلوألادنعكلتفصواكعداوليسملادنعاهراسيىلإ

تغرفاذإف«ةريبكتةاصحلكعمربكويداولانطبنمابمراوةبقعلا

لعفتءاہتیمراذاهدنعفقتالو«تئجثبحنمفرصنافامیمرنم

تدرأنإيناثلاوأثلاثلامويلااميمرنمتغرفاذإف«قيرشتلامايآكلذ

رثكأوكلادباماڀيمقةكمىلإسانلاعمحورنيموييفلجعتنأ

.قيفوتلاهللابوملعأهللاوفاوطلانم
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لصف
هانرکذاملیصفتيف

ل)عهللالوسونعانغلبهنإفةتسىتنميلايلىنمبتيبملاامأ
عمنومربنوحبصيوةاعرللالإىنميلايلىتمريغبتيبيدحألصخري
.°”(سالا

ينلانأيورامًساضيأوهفسمشلالاوزدعبرامجلايمرامأو

راجلايمريقيرشنلامايأابماقاءةرايزلادعبىتمىلإعجرمالسلاهيلع

ةاصحلکعمربکی«تایصحعبسبةرمجلكسمشلالوزتنيحمويلك

هتافنمالإرابنلالوأيفسمشلالاوزلبقيمريالاذهىلعفءةريبكت

لاوزىلإهرخأنإوءءاضقاذهنألءاشنإرابتلالوأءاضقسمأيمر

الإقيرشتلامايأيضقنتتحتوفيالراجلايمرنألءسأبالفسما

كلذكوهسفنىلعًافئاخناكنإالإليللابًاضيأيمريالوءةبقعلاةرج

ةنسةريبكتاصحلکخمبکيوتایصحعبسبةرمجلكيمريضي

امهيفلصألاو«بحتسمةرمجلادنعءاعدلاو«عينلانعانركذك

لكعمريكيتايصحعبسبةرمجلكىمرمإلسلاهيلعهنأ)انقلب

۰يدمرتلاودوادوُهور69
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ليطيويداولانطبنميطسولاوىلوألادنعفقةريبمكتةاصح

.ملعأهللاواهامراذإاهدنعفقيالفةبقعلاةرمجامأو''(مايقلا

وهفشعلاةرمجًاضيأمشىطسولامثىلوألاةرمجلابءادتبإلاامأو

.تعهبءادتقإلابجيفمالسلاهيلعهعانغلباك

دفىلوألامىطسولامثةبقعلاةرمجىمرنمو:رثالايفو

.قثوأكلذفيمرلاداعأنإو«ءيشهيلعسيلوًاطخأ

هللااوركذاو»:ىلاعتهلوقهيفلصألافنيموملايفلبجعتلاامأو

اذإقيرشللامايأىنمرحتلامويدعبمايأةثالثينعي"¢تادودعممايأق

يضرباطخلانبرمعنأركذوءاهريغوةالصلايفرامجلاميهر

ىتنمدجسملهاعمسيفهتوصعفريفیتمبهتیبميفربكهنعهللا
جترتتحمہلکنوربکیفینملهاعمسيفدجسملالهأربكيف
نمينعي'چهيلعمئاالفنيموييفلجعتنمف»:لاقءاريبكتىتنم

ىمرامدعبسمشلابورغلبقنيمويبرحنلامويدعبىنمنمرق

.هرکذمدقت(١)
.٢۲۰:ةرقملا
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:لوقي«هیلعبذالف:دوعسمنبانعرکذوهيلعمثإالفةثالثلارامجملا

ماينمثلاثلامولاىلإينعيرخأتنموءانمۇمناكاذإروفغمهبنذ

.هيلعمثإالفسانلاعمرفنيمثراجلايمريتحينعي«قيرشنلا

مويلايفيشعلابلوألارفنلايفىنمنمجرحنمو:يفو
هلالاق ةيقعلاةرمجلصأيفىصحلانميعبامنفديو«زئاجفيناثلا

ليللاهكردآتحجرفلنموقيآلا€نيموييفلّبعتنمف»:ىلاعت
يضممثءلاوزلادعبرامجلايمريىتحثلاثلامويلاىلإدوعقلاهمزل
.قىفوتلاهللابو«لعهللاوعادولل
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مامربانباب

جحلاماكحأ

نأاتليغبنيفءهلعفولهمزلياموءكرتلانممرحملامزلياماتركذدق

ةرمعالوهلجحالفبليلنمف«ةرمعلاوحلاكسانمماكحأيفعرشن

ةلزتمبوهوءجحلايفلخديممرحبملنمو«مرحلبليمنمنل

ملنموءهلححالفتافرعبفقيلنموءةالصلايفمارحألاةريبكت

مويةرابزلافاوطجحلايفينعأءةرمعالوهلححالفتييلابفطي
جحالفابتمةلصخهتافنمفءابيلعقفتمةرمعلاوجحلاضئارفهذبفءرحتلا

نمكلذلثموءهبرفكهانركذامىوسكساننمكرتنمو«ةرمعالوهل
هنکم«مرحيوىلإعجريهنإفتاملنممارحالاكرت

نأراثآلاضعبيفو«هقرمبمدهيلعورکذثيحنممرحأكلذ

تاقیملانممرحيملنمو«جحلاضئارفنمضرفتاقيملانممارحال
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سيلمارحإلادنعلسغلاوءةرمعالوهلجحالفلوقلااذهىلع

.ةنسةفرعةلملىنمبتيبملاو«ءيشهيلعسيلفلستغيملنمو«بجاوب

لاقوءةنسلاًاطخأدقفىنمةلبلةفرعىلإلجعتنمو:رثألايفو

ةرافكالفسمشلاعولطلبقىنمنمتافرعىلإادغنإو:لاقنم

تافرعنمعفدنمو«مدهيلعفینمنمةفرعةليللجعتنمامأو«هيلع
سمشلاهيلعتبرغنمو«انركذاكهلجحالفسمشلابرغتنألبق
ةعاسكلذدعبفقونم:ضعبلاقو«جحلاهتافدقفتافرعبفقيلو
انركذاكجحلاكردأدققءعمجبرجفلاةالصسانلاعمقحلوليللانم

ینمبلعفتافرعبفوقولاهتافنمو«هللالوسرنعاذهلبق

نمححيتحديصلاالوءاسنلابيصيالوهدلبىلإلحريوجاحلالعفيأم

عمجةليلتافرعبفقونم:لاقرمعنبانععفاننعركذو«لبق

رمتعيوهناكمنمةرمعبمرحيلفالإوءحلاكردأدقفءرجفلاعولطلبق

امكيدهحلاهمزلبهنألوقلااذهيلعو«لبقنمجحلاويدحلاهيلعو

نألًاضيأكلذوءرصحملالحيامكهمارحإنملحيو«رصحملامزلب

يدماهمزليولحينأبجوفجحارهشأريغيفدقعنياللابمارحألا

.هلاحيفاوفلتخارصحلانأعمءرصحملامزليامك

ثعبي:لاقرصحملايفعيبرلانعنايفسييأنع:رثألايفو
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ءديصلاوءاسنلاالإءيشلكنمهمارحإنملحهنعرحتاذإفءيدحلاب

ىنملهأنأعمىنملهأةلزتمالإيدنعنوكيا:لوقيناكو:لاق
ءاسنلاهلكاذهعممهللحيملمثةرمجلااومروًاعجوةفرعاودهشدق

بطخمهنعهللايضرباطخلانبرمعوءاجالجرنأركذو«ديصلاو

افلاقءةعاسلاتمدقوجحلايتتافنينمؤملاريمأاب:لاقفىنمبسائلا

‹تنسحأدق:لاقفءكاملاتًحاثيشعنصأنأتهرك:لاق؟تعنص

.لباقنمجحولحوكسأرنمرّصقوعساوفط:لاق

نميفاولاقمهنةدنبعيبأوحويبوعيبرلانع:رثالايفو

ابلعجملوسانلاعنصيامعتصيلوءهلجحال:اولاقةفرعبفوقولاهتاف

‹ةداعألاهيلعفبجاولاجحلايفكلذناکنٳوءهمارح]نملحيمثةرمع

ءاطعنعًاضيأركذوءهيلعةداعإالفةرمعبلحمثعوطتلايفناکناو

ثيحهلحمفالإوةرمعفةّبحنكتملنإ:لاقمثجلابمرحأنميف
نوينأالإهمارحإنملخيوهيلعةرافكالفسبحنإ:لاقءسبحي
يضرةشئاعترمأدقو:لاق«هلعيدحلاغلبيتحلحيالفيدحلاهعم

ءرمعوهفسبحنو«رسيتنإجحلابمرحينأماوعلانبريبزلاابنعهلا
تحهسبحوأهيلععقووأهيلعيمغأمثتافرعبفقونإو.ملعأهللاو

نملدياذهتيبلاروزيتحجرخيالوماتهجحفيتممايآتضم

٦۳4



فوقولاكءادعتيالدودحممولعمتقوهلسيلتيبلاةرايزنأموق
ةقرعبفقونموءهعضوميفهللاءاشنإاذهنايبيتأبسو«تافرعب

:مالسلاهيلعهلوقلجاهتافتافرعبفوقولاهتافنمو«جحاكردأدقف

.''(ةفرعجحلا)

مريالوءكلذهلفهجحنمهنعيقبامهنعمتينأدارأوهئايلوأ

هسفنلرزيملامهنأل«روزيوهسفنليريتحهلروزيالوةبقعلاةرمجهل

جحي):مالسلاهيلعهلوقل«هريغلحيالفهجحمتيلنإو«هجحهلمتيم

ةبقعلاةرمجىمراذإفىتمىلإعجراذإو«(هريغنعجحيمثهسفننع

.هسفنليرياڳليريكلذدعبهنإف«رازوهسفنلىمرامدعبرازو

نموءدودحمريغءيشوهوءعامجإبةنسهللركذلاوتافرعيفءاعدلاو

:ىلاعتهلوقلمدهيلعفاهبعديلنم:لیقو«امدقرهةفلدزملابفقيل

نمو:راثآلاضعبيفو2”€مارحلارعشملادنعهللااوركذاو

لبقةضافإلاوءةنسةفلدزملابتيبملانألكلذو«مدهيلعفةقلدزملابتبي

هلععلطتتحفلختنمو«ةنسمارحلارعشملانمسمشلاعولط

.هرکدمدقت(۱)

.اهركذمدقت(۲)

- ۳4۷



مويةبقعلاةرمجمريملنموبءةنسراجلايمرو«مدءازجلاهمزلسما
ريغيفاهامرنمو«رحتلاموياهامراإلَميبلانأل«مدهمزارحتلا

هنأيورامكلذيلعليلدلاو«لَكدمهيينةتسفلاخدقفرحنلاموي

اوذخ):هتلحارىلعةبقعلاةرمجيمريوهورحتلامويمالسلاهيلعلاق

:لاقوأ۱(هذهيتجحدعبجحااليلعليردأالينإفمكسانمينع

نطبنمالإىمرتالةبقعلاةرمجنإ:ليقوء(اذهيجحدعب)
عتمتملاىلعةبجاوةيحضلاو.عاهللاوفرصنااهامراذإفءيداولا

:ليقو٠متعجراذإةعبسوجحلايفمايأةثالثمايصفدحبلنمف

ًالجرنأيورامكلذبرمؤيالوءسأبالفيمرينألبقحبذنمهنإ

ءيمرأنألبقترحتينإهلالوسراي):لاقفهللالوسرىن
قلحلاو"(كيلعجرحالومرإ:مالسلاهيلعيئلاهللاقف
.ةنسريصقتلاو

امدهيلعنفرصقيلوقلحيملوةكمنمجرخنم:رثألايو

مكسوؤراوقلحتالو»:ىلاعتهلوقل«مدهيلعفحبذينألبققلحنإو

.هرکذمدقت(۱)
.١۹٠:ةرقملا(۲)

.هيلعقفتم
۳4۸



مشليلدلاو.ءيشهيلعسيل:لاقوء€هلعيدهاغلبيتح
:عادولاةبحيفلاقصاعلانبورمنبهللادبعقيرطنميورام
نألبقتقلحفرعشأهللالوسراي:لاقفلَينلالإلجرءاج)
:لاقفرخآلجرءاجف:لاقءكيلعجرحالوحیذِإ:لاقحبذأ

الومرإ:لاقف«رجلايمرأنألبقترحتفرعشأملهللالوسرا
'(جرحالولعفا:لاقالإءيشنعمويلاكلذيفلثسامفءكيلعجرح

كلذيفمالسلاهيلعيتلانمةصخركلت:ةديبعويألاق:عييرلالاق
نملكنأل«مدهمزةبقعلاةرمجيمرينألبققلحنمامأو«مويلا
قلحيمثحبذيمثيمربتحهيفمدهمزليهمارحإنملحينألبققلح
مكلذرخأنإوةضبرفلايبفرحنلامويةرابزلاليجعتبرمؤيومث
.وازاذٍإءيشهمرلب

نمناكثيحعجرينأهيلعفوزيلوجاحلاجوخاذإ:رئألايفو
رازوعجراذإفءتيبلاروزبتحهرصمغلبناکولواهدعبوُهنس

نوءهجحمتدقومدهيلعفهجحدسفالإوهلأباصأنكيلوىعسو
ءتيبلاروزيتحهلهأًاطيعجريالوءمدولباقنمححاهيلعفهلهأباصأ

.هيلعقفتم(٠)

 



روزينأبيفجحيتلاهذههتنسنملجرلااذهامنإ:ةرسيميبأنبالتلق

ءاسنلابصيملامهأزجأرازامتملب:لاقءىفكرازامىتموأتيبلا

اذهبسحأوءةندب'يدمينأهملعفديصلاوءاسنلاباصأنإوءديصلاو

تيبلاروزينألبقعماجاذإءانباحصأدنعحيحصلاو«ءاطعلوقنم

ينصبتحةرايزلافاوطكرتاذإ:مهضعبلاقو.لعأهللاوهجحدسف

جحلارهشأ:لاقنملوقىلعلوقلااذهبسحأو«هجحدسفةجحلاوذ

:لاقنملوقىلعامأوءهرخآىلإةجحلاوذوةدعقلاوذولاوش:ةثئالث

نوكينأهبشيهلوقىلعف«ةجحلايذنممايأةرشعوةدعقلاوذولاوش

هللاوجلامايءاضقنادعبلعفياإهنألءهلتقوالةرايزلافاوط

ةبقعلاةرمجيمريمثدوعيهنإفةبقعلاةرمجيمرينألبقرازنمو.مع

اوُضَقلمث:لاعتهلوقللوأفلوأروزيفدوعيمثقلحيوحبذيو
ثفنلاءاضقوء"«قيتعلايبلاووطَيلومكروذناوفويلو

قلحلاوحيذلالبقرازوىمرنإو«ةبقعلاةرمجدعبوهانِإفاوطلاو

:ضعبلاقوءمدهيلعفلعفيملنإو‹روزيمثقلحيوحبذيفدوعيف

.هيلعءيشال

هومدقام:لاقنسحلاأخيشلانع:ألایف.ًاصيأركذو

.اهرکذمدقت(١)
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وأقلحيملامكلذلعفنمىلعءيشالفهيفاوعجرمثًأطخهورخأو

مدهیلعفكنلبقاكسمقنم:لاقهنآهریغنعتدجوو«رصقي
.ةضيرفطاوشأةعبستيبلابفاوطلاو,ًاريصقتالوًاقلحطرتشيملو

ةرايزللفاطنمنأ:نسحلاييأخبشلاعماجيفو:رثألانمو

‹هجحدقهنأديصلاوءاسنلاناصأقهدلبىلإرخمطاوشأةتس

ركذهئأل«ةفيتحيبألوقهنأبسحأوءجحلاهلتبثأنملوقانكرتو

ةلزتكفاوطلايفطاوشأةعبسةلزتمنأانباحصأدنعو«كلذلثمهنع

تاعكوةئالثلصنمةالصزتملاذإفءربظلاةالصيفتاعكرعبرأ

نإو.لعأهللاوقرفالوطاوشأةتسفاطنمفاوطزوحبالكلذك

فاوطلاماتدعبةرايزاهنألءمدهبلعفرفتمثطاوشأةينامةرايزللفاط

فاوطلاتعكرىلفرضنااإمالسلاهيلعهنألءطقفةنسلاايبفلاخ

نمةلرتبنوينأكلوقىلعمرلي:لئاقلاقنإف«طاوشأةعبسنع
توسخخیلصنکنوکیوةالصلابفاوطلاتنرقنيحفلطيمل

ةالصلاوفاوطلانيبقرفلا:هللبق؛هلةالصالهنأاءهلفاوطالف

ةدايزوءفاوطلامامدعبوهامننماثلاطولاةدايزنأهجولااذهيف

فالييلسقلاىلإجاتحتةالصلاذإءةالصلالخاديفةسماخلاةعكرلا

نيبوهنيبمزمزءارونمهفاوطنکوفاطنمو.لعأهللاوفاوطلا



هریغنموأهباصأماحزنمدجسملاةلظنمًابيرقهفاوطناكوأءتيبلا

نيبوهنيپهناطبحتناکودجسملاءارونمفاطنإوءكلذهئزجيهنإف

هفاوطبرومألاتيبلابالدجسملابفاطهنأل«كلذهئزحيالهنافةيعكلا

.ملعأهللاو

نقيتسافةرمعللوأجحللفاطنمعةديبعوبألئسو:رثألايفو

رديملوةثالثىلعنقيتساوأءةسخابلعلرديملوطاوشأةعبرأىلع

يلصيمثطاوشأةعبسمتيتحهملعنقيتساامىلعيتبيهنإف«ةعبرأالعل

طاوشأةعبسديعيمثًاعوطتهلعحبو«كلذهفاوطبدعيالونيتعكر

:لاق؟هفاوطهئزحبلهًاسكتمفاطنمتيأرأ:تلق:رثالايفو

:تلق.لعألاوءاوسهتالصسكننمكرظنلاهبجويايفكلذو

عوبسأنمنيطوشوأًاطوشفوطيوًاعوبسأفوطيلجرلاتيأرأ

.؟عنصيفيكنيعوبسأنيبعمجينأهليغبنيالهنأرکذمث«رخآ

متیفدیعیمثنیتعکرعكربمثركذينيحفاوطلانمجرخي:لاق
٠ذأنمضعبلاقدقو‹نيتعكريلصيمثرخآلاطوشلانميقبام

ةسحخمتأفداعمثنیتعکرلصفجرخمثعساتلادازةيناثفاطنإ:هنع
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وتوريغدئازلاعوبسأناكاذلعفيكلذكو«نيتعكريلصيمثطاوشأ

متيتحرتولاكلذىلعينبيمث«نيتعكريلصيفجرخيمثرتوهعجي
.هنعذأنمهلاق.لعفكلذيأءنيتعكريلصيمث«ًاعوبسأ

دبزيوعكريهنأ:طاوشأةينامثفاطنميفلاقًاضيأرثألايفو

نعلاقایفعكربمث«افاوطتارمعبسدیزیوعکریمث«تارمتس

عكريمثةدحاوديزيهنإفءعكرفتارمتسفاطنإامأو«لبسيأ

حييستلافاوطلايفةنسلاوءًاضيأعكريمث«ًاعبسًاصيأ

.رجحلامالتساكلذكو«ريبكتلاو

كلذنمءيشيفدوسألارجحلالتسيلوفاطنمو:رثألايفو

دنعفوقولاو«ًامدهيلعنإ:ليقو«ماحزلاهتمهعنممنإءاسأدقهنإف
سیلوءبحتسمءاعدلانمكلذيفلاقياموءبازيملادنعورجحلانكر

دعبمالسلاهيلعميهاريإماقمفلخناتعكرو«هللاتفامالإبجاوب

نأرمأامنإهنألءمرحلاامبعضومو«مدهيلعفامهكرتنمو«ةنسفاوطا
رۇيمهنا«امېتحصيفًاطرشماقملاسيلوءطقففاوطلادعبامعكرب

دفمرحلايفامعكراذإوءةبعكلاريغًائيشةالصلايفلبقتسينأ

ىتحفاوطلاتعكركرتنمو:راثآلاضعبيفوءهبرمأاملثتما
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مرحلانمجرخنو4مرحلايفمادامامهعكريلفدجسمانمجرخ

يتعکرريخأتلةاشدهيلفهلزتمىلإىتأنإو«ناكثيحامعكربلف
ىلإلصيملاموءمرحلانمجرخولوءامهعكريلوقلااذهىلعفءفاوطلا

:مالسلاهيلعهلوقلءطقففاوطلادعبهنأالإاملتقوالكلذوهلهأ

افصلانيبيعسلاوء٠"(ريثكرجألانمهلفمكروتيبلابفاطنم)

«مدهيلعفهکرتنموءًاصيأةضيرفليقولومعمةبجاوةتسةورملاو

مدهيلعفلحأوطاوشأةتسيلعفرصناوافصلابهيعستخنمكلذكو

ًادتبانإو«ةورملبمتخيوافصلابادبيطاوشأةعبسيعسلايفةّنسلانأل
ءةورملابمتخيوافصلابءىدتبيءةعبسمتيتحطوشلاكلذغليلفةورللاب

:افصلاديريوهودجسملانمجرخنيحلاقهنأمالسلاهيلعهنعانغلباك

«مدهيلعفهکرتنمو«ةنسنيماعلانيب"٠(هبهللاادبابًادبن)
كلذنململقلاكرتنإومدهيلعفلحأوهنمرثكألاكرتنمكلذكو

عرستنکلولموتنأابيلعسيلةأرملاوءنيكسمماعطإدحاولكلف

افصلانيبىعسنمو‹بحتسمةورملاوفصلاىلعءاعدلاو«ابسشم

لعبيعسلاعضومنل«عسيملنمةلزتموففوطينألبقةورملاو

.ملمءاور(١)

.هرکدمدقت(۲)

س۳س



تدجودقففاوطلايعكرعكربنألبقىعسنإامأوءفاوطلا

هيعسعطقفاوطللعكريملهنأىعسيوهوركذتنم:رثالايف

هغارفدعبرکذنِإوءٰلصيعسلاتأدقناكنإهيلعيقبامتأمثلصو
اذېف«ینمبامهالصیتمبوهوركذولو«هيلعءيشالولصهيعسنم

فاوطلايتعکرلبقیعسنإو«یعسيمثعكرينأرايتخإلانألدي

تیبملاو«هجحمتدقومدهيلعفيعسلالبقعماجنإو«هيلعءيشل

لکلهيلعفةرايزلادعبىتميلایلمبتابنمو«ةنسىميلايلیتمب

ینهيلایلیتمریغبتیبینأدحألصخريمعيتلانالمدةلي
نِرشکراجامريملنموءسانلاعمنومرينوحبصبفةاعرلاالإ

هتاقنەو‹اممدقىرةاشب-ىربكلاةرمجلارحتلاموبةرمجايمرهتاف

مايألاىصحيثلاثلاموبلايفيمرلالدبيلفءنيطسوألانيمويلايفيمرلا

.رحنلامويريغكلذو«هيلعءيشالو«اهلك

ًاعبسةبقعلاةرمجوًاعبسىطسولاوًاعبسىلوألايمر:رثألايفو

ءفقوميفينعيهعلفءةعفديفًاعيجةرثععبرألابيمريالودوعي
نأهيلعسيلودحاوفقوميفًاعيجديعيءاشنِٳو:رخآعضوميفو

يمرينأهيلعامنإو«ءيشبيترتلانمهيلعسيللوقلااذهيلعف«عجرب
ةيقعلاةرمجىمرنمو:رْثألايفنأاذهلعًاضيألديو‹طق
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داعأنإوءءيشهيلعسيلوًاطخأدقفلوألامثىطسولامث

مويلكةرجلكلهيلعفهلكيمرلاهتافنإوءقثوأكلذفيمرلا

مظعأوءرحتلامويةبقعلاةرخةرشاعلاةاشلاو«هايشأةعستكلذفةاش

.هرخآوهلوأيمرلا

كرتوءعبسنملقأبةبقعلاةرمجىمرهنألعنإو:رثألايفو

يمرنمةاصحكرتنِإو«مدهيلعفيمرلامايأتضقناتحًادماعكلذ

ناتیکسمنیتاصحلاو«دحاونيكسمماعطإهيلعفتارحلارئاس

ىتحةرخلانمرثكألاىصحلانمكرتاذإوءنيكاسمةثالثةئالثلاو

راجانمةاصحكلو«ماعطإلقألابومدرثكالابهيلعفيمرلامايأيضقتت
مدملکيفةرمجلانمتايصحعبسلايو«نيکسمماعطإبمر۰يلا

هرضيالفًائيشيمرلايفدازنمو«ءيشيمرلاةدايزيفهيلعسيلو

ةدحاوةاصحاهدعيةيمريبفاعمنيتاصخىمرنمو«هيلعدسفيالو
عبسب.يمرينأةنسلانألًامدقرهأهتافنإو«ةتساهدعبيمريو

..ةتسيمرلادنعريبكتلاو«ةريبكتةاصحلكعمريكيتايصح

:ليقفهتافنإوءدعيلفيمرلادنعهلکيسننم:رثالايفو

لثمديعيفناتريبكتلاوةريبكتلاامأو«هلكريبكتلاكرتاذإةاشيدمي
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يمزلادنعرحتلامويريبكتلاكرتنمو:رحنآعضوميفو«كلذ
عنصيلفالإوهتعاسنمناکنإميفربي«نيتاصحلاوةاصحلايمردعيلف

ءمرحلاةاصحريغبىمرنمو«نيتريبكتلاوةريبكتلاكرتلًافورعم

يمرينأةّسلانأ«مويلكةرمجلكلمدهيلعفهتافنإوءةداعإلاهيلعف

ءىصحلانمهبسانلاىمراممرامجلايمريالو«هانوكذامكمرحلاةاصحب

هللاومرحلاىصحنمىمرهنألهيلعداسفالفىصحلاكلذنمىمرنمو

ماعطإفالإواهداعأنإفاهتمدعبأهتيمرحرطفةرمجلاىمرنمو.ملعأ

ةرمجلاتيم:ليقو«ةرمجلايمرينأرومأمهنأل«هبقدصتينيكسم

يذلاىصحلانمءيشعقوناو«ةرجعفترملکوءاهعافترإلةرمج

.اهربغیمرنکهنالهلدبألمموأةبادوأناسنإىلعهبیمر

قتحتعجرمثلمحنلاتباصأنإ:لاقنملاقو:رثألايفركذو
هبجويايفكلذو‹هنعتأزجألمحملايفعقتملو«ةرمجلاىلعتعقو

مساوميفيرتشيوعبينأزوجيوءةرمجلايلعتعقوويمرهنألرظنلا

نمالصفاوتينأحانجلكيلعَسْيَل»:ىلاعتهلوقلاهلكحل
نإو.ملعأهللاوالكجحلامساوميفةراجتلانمقزرلاينعي”€كبر

.١۹٠:ةرقملا()

— ۳۵۷



تیبلابےكدېعرخآنوبتحجرغتالفكلهأىلإفرصتتنأتدرأ

هیلعفعدويملوجرخنموءثامهحرانئاماعدنعةنسعادولاو«مارحلا

:لاقعيتلاناسابعناقیرطنميوراماذهىلعليلدلاو«مد

.٠٠(تیبلابهدېعرخآنوکىتحكدحأرفنيال)

ينلانعسوأنبهللادبعنبثراحلانع:رْثألايفًاضيأكلذكو

٠٠(تیبلاباهدېعرخآنوکیتحرفتالأضئاحلاىهنهنأ)وَ
مدهمزلعادولاگرتنمنأ:یلاعتهللاممربهذاذهىلإو

كلذكوءكلذريغوءازجلاومدلانملجرلامزليامةأرملامزليو

.مدهيلعفعادولادعبفاوطللنيتعكرلاكرتنمًاضيأ

مثعكرتملوعادولافاوطةأرلاتفاطاذإو:رثألاينو
لبقتعكرنإو«مداہیلعفاہجوزاهرشابنافةرفاتتجرخوتضاح

.مرحلايفاهعوكرناكاذإسأبالفاهأطينأ

طاوشأةعبسهبفطوتيبلاتأفجورخلاتدرأاذإ:رئألايفو

'.ينطقرادلاءاور(٠)
٠يقيببلاوينطقرادلاودوادوبأءارر(۲)

۳o۸

 



ءءاعدلانمةرايزلادنعلعفتكلذكوءةرمعلادنعكلتفصواكلقو

ىلعىتميلاكديبدمتعاوءدوسالارجحلاوبابلانيبمقفعجرامث

مثءةبعكلاراتسأبةضباقىرسيلاكديوءكديغلبتثيحبابلاةفكسأ
ءءاعدلانمكلهاحتفاب"عداوةبعكلارادجبكنطبقزلأ

الكوتكىلعوانماسأكلوانمآكبوانججحكلمبللا:كلذدنعلقو

اتلمعتساوانبونذرفغاوانكسنانوعدكايإوانقثوكبو

انلامعأمتاوخوانرئارسواتنامإواننيدكعدوتسنانإ,«كتعاطل

نيكردملابلقتم'انبلقامهلا«لسوهلآودمحمانديسيلعهللايلصو

بلقنم«‹مهبولقةربطملا«ممتماسإةاحمملاءماياطخطوطحملاءمءاجر

اركذبترمحعنمبلقنمءارزولمحيالوًارمأاهدعبكليصعيالنم
ينامهلاءهانيعكتفاخمنمتعمدو«هسفنكتاكربتيكزو«هناسل
ىتحكدلبيفيتتريسو«كىتبادىلعينتلح«كتمأنباكدبعنباكدبع
يلترفغدقنوکنأينظنسحبتوجردقفكنمأوكمرحينتمدقأ

يلعنالانمفيلرفغتلتنكنإو«فلزكيلإينيراضطرينعددزاف
الوكتعبغارريغيفارصناناوأاذهو«كتيبنعنألبق
رخآاذهلعحتالمبللاءكتيبالوكبالدّبتمالوكتينک

الوءنيمحارلامحرأكنإينحراويلرفغاف«مارحلاكتيبنعينمدهعلا

= ۳0۹



ةوؤمويتنوؤميفكافيلهأىلإينتمدقأاذإمهللاءينمكتمحرعزت
نمكبذوعأينإمبللايتمكقلخبىلوأكنإفكقلخةنوؤمويلايع

نوبئاتءدلولاولاملاولهألايفرظنملاءوسوءبلقنملاةبأكورفسلا

جرخاو«نوبلقتمانبرىإا:]وءنوبغارانبرىلإونودماحانبرلنودباع

قارفىلعنوزحمتنأورتوءعادولادعبرتشتالوعبتالوتعدواذإ

.قيفوتلاهللابو«لعأهاوتييبلا

۳۰



كنايأيفوغلبهللاكذابال:ىلاعتهلوقاذهيفلصألاو

ةيوغل:نيمسقمسقنتنايألاو€مدفعابمذخاۇينكلو
مثالءةحابمريغوةحابم:نيمسقمسقنتةدقعنملاو«ةدقعتمو
نكلوكناميأيفوغللابهللاكذخاؤيال:ىلاعتهلوقلةرافكالوايف
طقسأاموه:برعلامالكيفوغلالصأو«معداكذاب
لاقءةرافكهيفسيليذلانيميلاوغليفءاماعلافلتخاو«هبدتعيلو

ةلجعوةعرسىلعنامالانمناسنإلاناسلهبلإقبساموه:مهضعب

هللاوىليولاوال:لئاملالوقلثمءدصقالودقعريغنمهمالكهب

يضرةشئاعوءاثعشلاوبألوقياذهبوءةيندقعالودمعتريغنمًالسرم

.٢٢۲:ةرقىلا(١)



ىلعانيميلجرلافلينآوهنيميلايفوللا:مهضعبلاقو«امبنعهلل
؛هيلعفلحامفالقهنأكلذدعبهلنيبتيمث«هسفندنعًاعطقءيش

نيميلادقعتنأوهةرافكهيفسيليذلاوغللاينعماإ:نورخآلاقو

هفسيليذلاوغللاكلذف‹كبلقدفعكناسلفلاخبوءيشىلعكبلقب

نألثمءاريغبلجرلافلحينأوهفةحابملاريغاأو«مثإالوةرافك
اذهىلعليلدلاوكلذهبشأاموةبعكلاقحودجسملاقحو:لوقي

الوتيغاوطلابالومكئاباباوفلحتال):مالسلاهيلعلاقهنأيورام

قيرطنمًاضيأيورو«ةرافكهيفسيلًاضيأمسقلااذهو۱(ةعكلاب

بکريفباطخلانبرمعكردأالعيتلانأ)يردخلاديعسيبأ

اوفلحتنأماهنهللانإ:لمهللالوسرلاقف«هببأبفلحيوهو

اذهيقف«"(تمصيلوأهللاابفالحبًافلاحمنمناکنف«مکئابآ
ةرافكلاابيفيلاةحابملانامألاامأو«زوجيالهللاريغبفلحلانألبلد

:ماسقأةعبرأىلع

هللابو«هللاو:كلذلثموءهللالجرلافلحينأ:اهدحأ

تاومسلابروةبعكلابروكيرويبرو«لاوليوءهللاوالو

ثنحاذاف«نيميوهفهبًافلاحهللاركذاملكيفنآرقلابروضرألاو

.يئاسنلاودمحأءاور(١)
.يئاسنلاولسمودمحأءاور(۲)

¬



اذهىلعهللاتافصنمةفصبفلحنإًاصيأكلذكو«ةرافكهتمزل
.هللاةرلقو«هللاةمظعوءهللاةزعو:لوقينألثم«ىنعملا

مازل]جرخجرتامنإوءيثلًاماسقأتسيليلاناميألابفلينأ:يناثل

وأ«مارحلاهللاتيبىلإيشملابوأجحلابفلحنم:لثم«طورشيعقاولا

اذإفءدهعلاوأفاكتعالاوأمايصلاوأةالصلاوأقتعلاوأةقدصلابفلح

نأيوردقو«هسفنىلعكلذنملعجامهمزل۽ثنحوهلكاذهبفلح

ءهلهانمزلأًاثيشهسفنلمزلأنم:لوقيناكهنعهللايضرديزنبرباج

هيلعيئلانعربخلايفيورامقاتعلاوقالطلابنيميلاهركينكلو
نعركذدقو«٠(قاسفلاناميأنمقاتعلاوقالطلا):لاقهنأمالسلا

مثةندبهيلعوأةجحبمرحوهوأيدحلاوأيشملابفلحنم:لاقءاطع
ءيئبفلحنم:هريغلاقوءنيميةرافكهذهنمةدحاولكلفثنح

ببسنألدياذهو«رذناهنألهبءافولاهيلعفهوجولاهذهنم
:ىلاعتهلوقمومعبذخألوألالوقلابحاصو؟نيميوأرذنيهله

هللاىمسدقوءصخيلوعف€متفلحاذإةرافككلذ»
طرشلانودمازلإلاجرموأطرشلاجرخمهجرخميذلالوقلاىلاعت

.ينطقرادلاودمحأءاور(١)

.٩۸:ةدئالا
م۳



لك»هلوقىلإ€هلالحأامركليتلاالاي»:ىاعتەلوقيفتيمي
اوفْوأو»:ىلاعتهلوقيفانيميدعلا اعتهشاىمسدقو

ةرافكو"4١اهديكوتدعبنالا۱وضقتَتالومداذإهللادعب

.ةظلغمةرافكمدنعهللابدعلا

يلع:لاقنميفلوقيعيبرلاناكو:نايفسوبألاق:رثألايفو

نيرهشمايصفديملنإو«ابقتعيةيقرةظلغمًانيميهيلعنأهللادبع
ءرمعابااي:هلليقف«ًاتیکسمنیتسماعطإفعطتسبملنإف«نيعباتتم
يفدیکاتاذهامنإ:لاق؟هتلافكوهتمذوهقاثيموهللادبعلع:لاقنمف

.ةدحاوةرافكلاونىمىلا

فلحيتحهيلعءيشالفادعنيئالثبفلحنمو:يفو

€هللادعباوفوأو»:ىلاعتهلوقلوقلااذهىلعليلدلاوءادعب

.ًانيميءامميذلاوهوهلاىلإهبسنف

نيئالثةرافكهيلعفثنحمثهللًادبعنيئالثبفلحنم:رثألايفو
هبجويايففالتخالااذهلصأو«ةدحاوةرافك:ليقو«هللدبع

.١:مرحتلا(١)

:لعتلا(۲)



؟رذنوأناميأءايشألاهذهله:مدقتلافالتخالاىلعلوحgرظنلا

.هستلعلعجامًارذنىناكااف

هنإ:لوقينألثم«مالسإلانمەجرخيامفلحينأ:كلاثل

نيقفانلانموأنيكرشملاللمنموأينارصنوأيدويوأهللابكرشم
راثلاديعيوأةمجمجلاوأسمشلادبعيوأنمملاظلاوأللابنيرفاكلاوأ

ةرافكمدنعيهو.ةرافكلاهتمرلثنحملعفنإ٠ناطشلاوأ

ينارصنوأيدوهبوأرفاكوهلاقنم:لاقعيبرلانعركذدقو«ةظلغم

:لاقفهباتکيفةکربنندمحمهللادبعوبأرکذدقو«ةظلغمنيميوهف

ءىلاعتهللاريغهبفلحيايفةرافكنيبانباحصأرثكأقرفدقو

ىوس«ءاوساملكةرافكنأةيآلاهيلعتلدامهراتخييذلاو

.صنلادوجوعمرظنلاظحالهئإفرابظلاةرافك
هللاحبقوأءهللاهازخأوأهللاهنعل:لاقنمو:ًاضيأرثألايفو

اذتحف«نجراتوأءةرخآلايفرانلاهللاهلخدأوأهللاهتقموأهبجو

ایفاذهلمتحيدقوهظلغم:ليقوءةلسرمنيميهوءةرافكهبهمزهبفلح

.لعهللاوءاعدلارخحرخينأرظنلاهبجوي

لثم«هنيىلإكلذعجربو«ناميألاتاينكمبفلحينأ:عبارا

ذوعأوأءهللاذاعموأءتفلحوأكبلعتمسقأ:هئميفلوقينأ

—۳1o



اذهلكف«هللارمعلوأديمشلعهللاوأهثلابدهشأوأهلشاحوأءهللب

الونيمال:ضعبلاقوءثنحنإةرافكلاهيلعف«نيمسلاهبدارأنإ

الجراعددیزنبرباجنأيورفءكىلعتمسقأامأو«اذهيفةرافك

نأتدك:هللاقفءلكأودعقف«نيتأتلكيلعتمسقأ:لاقفلإ

:لاقىلاعتهللانأل«كلعللابتمسقأ:لوقيتح:نورخآلاقو«ينثنحت

:ىلاعتهللالوقنيلوألاةجحلعلو€مناملاباومّسقأو
لوقاذهو€نونثتسيالوامنُرْصَيلاومَّسفأذإ»
عجري:مهضعبلاقاذهوكلذنعىّسكوللاباومسقأمهلعلو«لمتحم

:ىلاعتهلوقيفنآرقلايفءاجدقفهششاحامأو,«فلاحلاةينىلإاذه

شاح:نورسفملالاقو"€ءوسنمهيلعانماعامهلشاحنلف»

كلذلوءةلمتحماملكءاشألاهذهنإةلخلابوءهللاذاعم:هانعم

نم:مبضعبلاقوءلعأهللاومسقلاةغيصبتأتماهنألاهياوفلتخا

 لعأهللاونآرقلايفهللاركذهنألثنحاهيلعهنأ«نآرقلاقحو:لاق

همزلتهسفنىلعمارحامىلإداعمث‹ًالالحمرحنمًاضيأكلذكو

.٤٤:رطاف4ه۳:رونلاء٠۳:لمنلاء١٠٠:ماعنألا(١)

.١٠:لقلا(۲)

.١٠:فس(۳)

سم٦



لينلااييأايل:ىلاعتهلواذهيفلصألاوءنيميةرافكةرافكلا
«لتکلاضفدق€كلللحاممرت
كلتلو«ةيرامهتيرسليقو«لسعلامالسلاهيلعيتلاهمرحيذلالالحلاو

نإامأوءهسفنىلعهتجوزمرحنمىلعةرافكانباحصأبجوأ

هلعفمثءاذكلعفياللالحهيلعمارحلا:لوقينألثمًامارحللح

نكيءالؤبف«نيميلاةرافكهيلع:مهضعبلاق«هترافكيفاوفلتخادقف
:نورخآلاقو«مارحهيلعلالحا:لاقنمىلعًاسايقنيميلاهمزلينأ

مرحنبرشمارحاللحنممدنعءالؤبف«ةظلغمةرافكهيلع

یریالنممءالؤهلعلفءءيشهيلعسيل:نورخآلاقوءلالحلا

.قيفوتلاهللابوملعأهللاوسابق

لصف
اہیفرثؤياليذلانماهيفرثؤييذلانامألاوءانثتسالاةفرعميف

ىنعميفةملكيوأ«الإيلكنمضعبجارخ]ءانعمءانتسإلاو
نأالإ:هنيرثأيفلوقينألثم«مومعلاتاصيصفتميجنم"الإ

.اهرکذمدقت(۲)ر(١)

۳۹۷



نعركذو«هللانفأنإوأ«هلاىضقنإوأءهللادارأنإوأ«هللاءاش

مدههبدارأوءهيفهللارکذءيشلکبءانثتسإلازاجأهنأ:مهضعب

ءهللاناحبسوأءهللارفغتسأ:لوقيوفلحينألثمءنيميلا

ًادغكلذينهيََنلوفَالو»:لاعتهلوقلوقلااذهىلع
اذإينعي:ريسفتلالهألاق"تيسناذكرركذاوءشاءاشينأالإ

ركذاوهللاءاشنإ:لقونثتساف:ينعيًادغكلذلعاغين..ءيشلتلق

دعبلقف«كتعاسنمينثتستنأ.:تيسناذإلوقي«تيسناذإكبر

اذهيقفءهللاءاشنِ:لقونئتسافثنحتنألبقتركذاذإكلذ

ركذاو»:ىلاعتهلوقلهعفنبهنأنيميلامدههبدارأوهللاركذاذإلبلد

ىنئتسملابلاصتالاءانثتسالاطورشنمو.لعآاذإكبر

نوكينأ:طورشةثالثءانشتسالايفعمتجااذهنأعجأدقو«هم

هعمدّقعنيالهنأنيميلالوأنمًادوصقموهبًاظوفلمونيميلاعمًاقسانتم

ًاقسانتمنكيماذإينعأ:عضاومةثالثلاهذهريغيفاوفلتخاوءنيميلا

ءنيميلادعبءانثتسالاةينهلتثدحوأءهبقطنيملوهاونوأءنيميلاعم

ناکاذإف؟عناموأنيميلللاحوهله«ميفالتخالصأهيلعلديو

زاجًالاحناكاذإو«نيميلالوأنمًادوصقمًاقسانتمالإنكيمًاعنام

٢۲۰:فبكلا(١)

۴۸



.ملأهللاوانموقءابقفضعبنعدوجومليلعتلااذهو«ناهجولاهيف
تكسمثءاشيرقنوزُغَألاو):لاقمالسلاهيلعينلانأيوردقو

ءهلاصفناىلعلادهللالوسرلعفف٠(هللاءاشنإ:لاقفةعاس

ةينلابنيميلامرليالكهنإ:لوقأفءظفللانودةينلابءىزجيناكنإامأو
ناكامنألءظفللانودةينلابءانثتسالاعفنيالكلذكءظفللانود

:مالسلاهيلعهلوقنأريغ‹لوقلابالإنوكيالهخسفف«لوقلابهدقع

.لوألالوقلابحاصلدهاش'"(تابنلابلامعألاانإ)

اذإاهدعبوأاهلبقناكءاوسءنامألامدهءانثتسالا:رثألايفو

مدهيفًارثؤمءانثتسالاناكامرظنلاهبجويايفكلذو«اهبًالصتمناك

ءانثتسالاابفرثؤييلاناميألاامأوءابلبقرثؤينأىرحأفاهدعبنيميلا
.ابفرثۇياليتلانم

وابظلاوقاتعلاوقالطلاالإابكناميألامدهبءانثتسالا:رثألايفو

قلاط:هتجوزلهلوقکهبمدنيالوتبثدقف«هيفعفنيالاذبفحاكنلاو

ءهللاءاشنإهمأرېظکهيلعيهو«هللاءاشنإرح:هدبعوهلاءاشنإ

ءدوادوبأهجرخا(۱)

.هركذمدقت(۲)
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هعفنياذبف«هللاءاشنإنالفتيبتلخدنإقلاطهتجوز:لاقنإامأو

ًانيميناكءيشلعفىلعقاتعلاوقالطلاقلعاذإهنألءهيفءانثتسالا

هيلعتبثوانيمينكبمءيشىلإهقلعيلنإو«هيفءانشتسالاهعفنيو

رظنلابجوأدقوءرقتساوتبثامدعبءانثتسالاهمدهفيكو«هلعفام

اوددشيملامحاكنلاوقاتعلاوقالطلايفاودّدشامنإ؛نوكمنأيدنع

حاكتنلا:دجنيلزكودجنهدجثالث):مالسلاهلوقلاهريغيف
.٠(قالطلاوقاتعلاو

رحهدبعوأقلاطهتأرمالاقنم:اولاقدقلب:رثألايفركذدقو

ءانثتسالاعفنيالكلذكو.لعأهللاوهعفنبءانشتسالانأهللاءاشينأالإ

سمغييأسومغلانيميلابفرعييذلاوهوناميألانميضاملايف
لوهواذكواذكتلعفدقلهللاو:فلحينألثم«يفهبحاص

دقوهواذكواذكناكامواذكواذكتلعفامهللاووأ«هلعفي

نمةرافكلاوثنحلاامفبحيناهجولاءهيلعفلحامناكوأ

امدعبءاتثتسالاعفتيالوثنحدقهنأل«ءانثتسالاامهيفعفتنيالوهتيح

ناميألانملبقتسملايفمفتيامنإءانثتسالانأاذهبحصدقو«ثنح

.قيفوتلاهللابولعأهللاوىضمامنودطقف

.هجامناويذمرتلاودوادويأهاور)١(

سم۷۰



تلابعومافمميثباب
ةلبقتسملانامألايف

كلذو«نيمسلاهيلعتدقعامةفلاخلاوهثنحللبجوملانألع

اذإكلذو«هلعفلعفلحامكرتامإوءهلعفيالأهيلعفلحاملعقامإ

:لثم«هلعفهبفهنکمیسیلتقوىلإهلعفيلعفلحاملعفنعیخارت
اجبةاشلاهذهنجبذيلوأءهريغهلكايففيغرلااذهنلكأيلفلحنإ
ءثناحهلكاذهيفهنإف«هقلغفهريغهقبسفبابلااذهنقلغبلوأ«هريغ

فلحامهتافدقهلكاذهيفهنألكلذهعفنيلةيناثهقلغوبابلاتفولو

ثناحهنإفتافتحهلعفيملوئيشلعفينأفلحنإكلذكو«هيلع
تقويفاذكواذكلعفينأفلحنإكلذكوءهيلعفلحامةفلاخن

لبقتامنِامأو«ةرورضثناحهنإفهلعفيلوتقولاىضقناودودحم

- ۳۷۱



لبقملاناضمررشيفاذكواذكلعفينأفلحنإ؛لثمتقولا

لبقوناضمررهشلوخدلبقتافًامولعمامویهنیدهمیرغنيفويلوأ

ملهنأل‹هانمدقامىلعمهضعبلوقيفثناحهنإفهيلعفلحىذلامويلا

اذهوثناسيل:نورخآلاقو«كلذنمهسفنيلعهبجوأاملعف

ربظيملنإوهيلعردقاميلعالإفليملهنألءنسحأيدنعلوقلا
نمفالتخالااذهىلعكلذكوءطرتشينأنسحألاوءهظفليفكلذ

اذهيفيذلاماعطلااذهلكأيلفلحنملثم«مودعملايلعفلح

وهوفلحمثءفلحينألبقهلكأفهريغهيلإهقبسناكدقوءاعولا
ءاذكواذكلعفيالأفلحنإًاضيأكلذكو«ءاعولايفماعطلانأنظب

ريغبامأوءهلعفبثنحيهيلعفلحيذلاءيثلاكلذناكاذإثنحياإ

ةبقرقتعيالوألاميفًانالفكراشيالفلحنإلثم«ثنحيالفهلعف

فلحيذلانيبوهنيبًاكرتشملاملاحبصأقهوبأتامفهميرغقرافيالوأ

هنإفهيأرالبهمرغرفوأقتعفاهريغوأتقتعفةمأثرووأ«هيلع

۽ًارعمهدجونِإوءهلعفنمنکیمهنالاذهنمءيشيفثنحيال

‹ءيشامهنيبةقرفتلانميضنيفو«ثنحيانباحصألاق:رثألايف
ناکوءراسعالابهللاهعنمرسعملاو«روذعمفبورحلابعنتمالوألانأل

.لعأهللاورذعلاةلعلاقافتالنيتلأسملاةيوستبجي
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نالفيضرنِفاخأو:ىلوألاةلأسملايفو:رثالايفو

كلذهنبحنمهعمكرتشايذلاليزينأالإثنحينأاهبلعنأدعبنم

ايبلخديالفلحنماذهىلعًاضيأكلذكو.ملعأهاوهعساقيوأ
‹كلذىلعبلغاذإهيلعثنحالفتيبلاكلذيفةلختىلعأنمطقسف
.لعهللاوهلعفنمسيلهلكاذهنال

قلطياملقأبثنحلابجومقلعتيله«بابلااذهنماوفلتخاو

لعففًادودحمًاثيشلعفيالفلحنم:لثم؟هعيمجبوأمسالاهيلع

لعفيتحثناحريغ:نورخآلاقو«مهضعبلوقيفثناحهنإفهضعب

الفهضعبلعففًائيشلعفينأىلعفلحنإامأو«هيلعفلحامعيج
اليدنعكلذوءاذهيفكرتلاولعفلانيباوقرفف«مدنعكلذهئربي

نكيملضعبلالعفاذإفءكرتلابجوتهنأللعفأالةظفلهبجو

نلعفأل:ةظفلامأوءفالتخالاغاسفةيلكلابًالعافالوةيلكلابًاكرات
ىتحهيلعفلحالًالعافنكيلضعبلالعفاذإف«لعفلابجوتاهنإف

:لثم«نيعملاوهدودحناو«دودحملايفهلكاذهو.لعأهللاوًاعيمجهلعفي

اذهدصحالوأرسجلااذهثرحيالوأماعطلااذهلكأيالفلحنإ

ىلعمهضعبلوقيفثنحيالهنإف«هلكاذهنمضعبلالعففعرزلا

.لعأهللاوهانمدقام
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تايمسملاوظافلألاىلعنامألاعقتله:اوفلتخاًاضيأكلذكو

يفدمحموبأاذهيفركذدقو؟سانلانيبفروعلاودصاقملايلعوأ

ءامتايمسمبءامسألاقلعتوتاداعلاودصاقملاىلعنامألاامنإ:لاقوهباتك

.ملعأهللاوعرشلايفدوجومهلكاذهنأ«يدنعرظنلاهبجوييذلاو

رجحنمهلخدتیبلکهنإف«تیبلخديالفلحنم:اذهلثمو

نإوءتوبدجاسملانألءدجسملالخدوأكلذكو«ثنحردموأ

يفو«ثناحهنأ:رثألاضعبيفنافءكلذوحنوأرشتنمايبلخد
نمناكاموهةفورعملااهلإدوصقملاتوببلانأل«كئاحبسيل:ضعب

لعجو»:ىلاعتهلوقلوألالوقلاباحصألةجحلاو«ردموأرجح

.لعأهللاوًاتويياهامسف٠امنوُفَْسَتاتويماعنألادولنمكل

ءفالتخالااذهىلعكمسلالكأفمحلالكأيالفلحولكلذكو

رهاظىلإبهذنمو«ًاثنحهيلعبجويمةداعلاوفرعلاىلإبهذنمف

يفاملكمسلاىمسىلاعتوهناحبسهللانألءثنحلاهيلعبجوأظفللا

٩"€ايرطالهماولكاتلرحبلاكلرخيذلاوهو:لاعتهلوق
نمفء«تامامدعبالإهبرضيملوهمالغبرضينأفلحنمًاضيأ

.٠۸:لحنلا(١)
.٠١٤٠لحتلا(۲)
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موهفملاىلإبهذنمو«هبرضهنألثناحبسيلفظفللارهاظىلإبهذ
.ليحتسمتيملانمملألانأل«ثناحوه:لاقمالاوهوبرضلانم

الإابنملكأبلوءةاشلاهذهمحلنلكايلفلحنم:ًاضيأكلذكو

.فالتخالااذهىلعافنأفتحتتامامدعب

دقوأةأرماجوتوأةرجاملالصدقلفلحنم:ًاضيأكلذكو

ةضصقتنمةالصةرجامحلالصناکدقو«هيلعهلتناكماردًانالفیفو

ثنحاهيفهمزاياذهلكف«ًافويزمهاردهرفووأهتخأجوتوأ
هيلعفلحفهنيميدنعهضقنبلعدقنوكينأالإزئاجبسيلكلذنأل
امجووتيتلاةأرملاكلتجووتوأاهالصيتلاةالصلاكلتلصدقل«هني

نمبهذمىلعيدنعاذف«هيلعثنحالفماردلاكلتهرغىفووأ
موهفملانمكلذريغربتعانمامأو«ظفللارهاظىلعنيميلانأىلإبهذ

كلذهلعفىلعفلحامنإهلوقنمموهفملانأل«ثتحلاهيلعبحويم

.لعأهللاو

تناكولهنألوقلانمموهغملاىلإةقلعتمنامنألانأبهذنلحلاو

فقستحتتسالفلحنمناكلءامسألاهيلععقتامىلععقت
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°”€ًاظوفحًافقسءامّلاانلعجو»:ىلاعتهلوقلشنحءامسلاتحتتاباذإ

ًاذإثنحلضرألاىلعتابفشارفىلعتيبيالفلحنمكلذكو

.ملعأهللاوً€اشارفضرألاكللعجيذلا»:ىلاعتهلوقل

اذهنمبرشيالفلحولو:كربنبدمحمهللادبعبانكيفو

برشيامىلععقتامنإوزوكلايلععقتالنألبقنمثنحي

كلذكوءثنحبالةفينحوبألاق«زوكلاكلذنمهبرشيذلاو«هتم

لاقو«ثنحيهنأءانإببرشف«تارفلانمبرشيالفلحالجرنأول

«هنمطلغاذهنأيدنعو«هبفعركيتحمعز«ثنحيال:ةفينحوبأ

ءءانإباوبرشاذإلمتلاورهتلانموتارفلانمانبرش:نولوقيسانلانأل

يداولاوربنلانمتبرش:لوقيف«هريغوهمداخناسنإلالأسيدقو
.هنمبرشيءانإل

نميفوءزوكلانمبرشيالفلحنميفهللادبعوبأىواسدقو

‹ءيشامهنييةيوسنلانميسفتيفو«تارفلاورهنلانمبرشيالفلح

.٢۳:ءاسنألا(١)

.٢۲:ةرقملا(۲)
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انبهتماوېرشءاوس«هنماوبرشاذإرهنلانمانبرش:نولوقيسانلانال

ءهسفنبهتماوبرشاذإالإزوكلانمانبرشنولوقيالو«ءانإريغوأ

.ملعأهللاوءمعتفهئمبارلانكملًازوكينعيامنإنوكيينأالإ

لكأيالفلحنمو٠بطّرلالكأرْسْبلالكأيالفلحنمو

نألل«لخلاوسبدلالكأرمتلالكأيالفلحنمو«رمتلالكأبطرلا
ءةلخنلاهذهةرمت:لوقينألثمهّدحنإامأو.لعأهللاواذهريغاذه

لکكلذكفاهرمتلكأيالناكاذإهنأل.املخالواهسبدلكأيالف

هلکايناسابالفاهربامأو«هنمجرخيامةلزنمباهرمتنمجرخيام

كلذكوءًارمتناكامىلعفلحامنإوهيلعفلحيمهنأل«هيلعثنحالو

.لاحلااذهيلعاملكراغلا

ءممضعبلوقيفصلاخلامحشلالكأمحلالكأيالفلحنمو

نمولخيالهنألمحللاىلعيذلامحشلالكأيال:نورحخآلاقو
لكأيهنأمحلالكأيالفلحاذإهنأيدنعبجويرظنلاو«محلا

لكأيالفلحنمةلزتمهتلزتممحشلاريعمحللانأل«صلاخلاحش
نالثناحهنإفسأرلالكأنإوءاذهريغاذهوبطرلالكأفرسل

.محللانمسأرلا



قرفلاوءثناحبسيلفمحللالكأفسأرلالكأيالفلحنإامأو

‹محللانمصبصختهنألسأرلانودمحللاومحللانمسأرلانأامهنيب

؛نالوقفداؤفلالكأنإو.لعأهاوصوصخلاتحتلخديالمومعلاو

ىلكلاوخملاوموقلحلاوقلحلاكلذكو؟المأالىمسيلهاذهو

غامدلالكأنإامأو«ءانمدقامىلعنالوقهوجولاءالؤهيف

.هيلعنوكتيتلاةرشقلالكأنإالإمحللانمسيلهنأل«هيلعثنحالف

سأبالوصلاخلامحللالكأيهنإفمحشلالكأيالفلحنإامأو
ينبىلعىلاعتهللامرحدقو«انمدقاكمحشلاريغمحللانأل«هيلع
.لعهللاوموحللامطلحأوموحشلاليئارسإ

لکأيال:مهضعبلاق«ةاشلاهذهمحللكأبالفلحنإامأو

ءةلخنلاهذهلكأيالفلحنمةلزتمبجرخيمحللانممحشلانأ«ابمحش

هذهلکأبالفلحنِامأو«اهرنمهنألابلخالواهسبدلكيالهنإف
نألءاهدبزالواهنمسالوابنىلالواهمنملكأينأهلسيلهنإفةاشلا

نأالإءابيلعفلحيلاةاشلاةلزنمهتلزنمونوكيةاشلانمهلكاذه
هبسأباللوقلااذهيلعفءشيشحلانمنوكيهنإ:مهضعبلاقنللا
.لعأهللاو
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ءنمسلالكأبهيلعسأبالفنبللابرشيالفلحنمًاضيأكلذكو
اذهنألءنبللابرشيهيلعسأبالفنمسلالكأىلعفلحنإكلذكو

فلحوأديزلالكأفنمسلالكأبالفلحنإكلذكوءاذهريغ

نإامأوءاذهريغاذهنألهيلعسأبالفنمسلالكأفدبزلالكأيال

الإدبزلانمولخيالهنآلءثنيهنإفًانبلبرشفدبزلالكأيالفلح
سيلفًادبزلكفًانبلبرشیالفلحنإو«سأبالفًابيلحبرشينأ
هنمجرخاملكأيالفنبللانّيعنإو«نبللاريغدبزلاذإ«ثنحهيلع
.ملعأهللاورمتلايفانمدقاكهريغنمالونمسلانمال

.الفهریغىلإهنعلاملالازف«نالفلامنملكأيالفلحنإو
هيلعفلحيذلانالفريغلاملكأاإهنأل«لكأنإهيلعثنح

هبلإتراصوةيدههلامنمهلامىلعفولحلانالفهبلإىدهأنإكلذكو
يذلاناللامنمالهلامنملكأامنإهنأل«ثنيلبلكاف

.هيلعفلح

هلامنملكأيالفلحيذلانالفبرقولهنأ:رثألايفركذو

هلکأاذِإهلراصولكآلاهضبقدقهنأیرهلکأ«يشلكفهلکايلًاماعط

عضوميئنالفلامنملکايالفلحنإامأو«هيلعثنحالوهلوېف
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يفهحدقدودحمهنأل«كلذدعبهلكايالهنافنالفنمكلذلازفةّدح

لقتنامثنالفلتيبلااذهلخديالفلحنمًاضيأاذهىلعوءفلحلا

هنالثنحهلخدنإو«هلخديالفةعرزمراصفمدهناوأنالفنم

ايبكلذلبقتناكةعرزملخدوايبلخدبالفلحونيعيمنإامأو

.تبل!ريغةعرزملاوتيبلاىلعفلحامنإهنأل,هيلعثنحالف

ثنحيهنإفهلدبلكأوهلدبمثهنبعوهيلعفلحاذإدودحنلاعيمجو

ثنحالفهنلكأوهعابنإامأو«ءيئلاوهءيشلالدب:لاقنملوقيف

.ملعألاونمثملاريغنمثلانأل«هيلع

رثأوتبتفبحلاكلذرذّبفهنملكأيالبحىلعفلحنمو

الوهلکبالهنأدودحلانمهانلصأاملعفاحهنافهرمنملکأو

يذلااذهريغاذهنأل«ثناحبسيل:مهضعبلاقو«هتمجرخياملكأي

هلاقتنانأل«رظنلاهبجويايفهجولااذهيفاذهغاسامنإو«هيلعفلح

.لعألاومحشلاومحللاىلإزبخلالاقتناكديعبلاقتنا

:مالسلاهيلعهلوقلثنحالخلكافمادإلالكأيالفلحنإو

ًاۇلۇلتسلقًايلح"سبلتالةأرملاتفلحنإوء٠(لخلامادإللامعن)

,دوادوأوملسمودججأهارر)۱(

- ۳۸۰



إو٠٠٠٠مَيلناونو+لاتهوقلتفتح
ثنحيالهنإف«ًابابثتسبلالوالاجرتملكالوءاسنتجوزتالفلح

نألءباوثأةثالثسيليوأةوسنثالثجوزتيوألاجرملكيتح

هيلععقيامكلذنملعفاذإالإثنحلاهيلععقيالةركتمسااذه

نإامأو٠لعهللاولاثملااذهىلعناکامعيمجكلذكو«عملامسا

وأءباشلاسيليالوأ«ءاسنلاحورتيالوأ«لاجرلاملكيالفلح

ثنحباذهيفهنإفءريعشلالكأبالوأءريعشلاتيبلااذهيفدعيال

ةبحتيبلايفتيقبوأةدحاوةأرماجوزوأًادحاوالجرملکاذٍإ

مساىلعنالخديماللاوفلألانألبقنمةدحاوةبحلكأوأةدحاو

.ملعأهللاوهقرغتسيوسنجلاغرفتسيسنجلامساوءسنجلا

ثنحالفريعشهيفاربیرتشافاريعشيرتشيالفلحنإامأو

فلحولهنأاكنبلاىلإهدصقنأل«ةعارزلانمكلذناكاذإهيلع

ًابشخيرتشيالفلحوأ«ديدحهيفًابابیرتشافًادیدحيرتشيال
یونهيفارتیرتشافیونيرتشيالفلحوأ«بشخهيفارادیرتشاف

فلحوأ«فوصغلخدففوصهرادلخديالفلحوأ

.١٠:لحتلا(١)

-۳۸A



هلکاذهيفثنحيالهنإف«ريعشهيفربزبخلکافریعشزبخلکأبال
ءامسألاىلعيهامنإنامألانألءهلثموبفاذهلثميلعناكاملكو

ةأرمالزغنمًابوثسيليالفلحنإكلذكو.ملعأهللاودصاقملاو

.فلحاکاطزغنمًابوثسبلیتحثنحيماطزغنمهيفًابوثسبلف

اطزغنمسبلنإهنإف«هتأرمالزغنمسبليالفلحنإامأو

هحرطوتصرقوتنجعفهتأرمازبخلكايالفلحنإو«ثنحًاثيش

تنجعنإو«ديلابزبخامزيخلانأل«ثناحهنإفلكافاهريغروتتلايف
.هيلعثنحالفاهريغزبخو

كلذنملكأيالهنإفهتأرماهتخبطاملكأيالفلحنإو

.ملعألاوراتلابوهامنإخبطلانأل«رانلاىلعهتلعجام

يفهلمعونيجملاتنجعفهتأرماهتعنصًاماعطلكأيالفلحنإو

.لمعنيجعلانألثناحوهفهلكافاهريغرانلا

نالفرادىلإًابهاذبلقناف«نالفرادلإبهذيالفلحنإو

نإكلذكوءباهذبالقنإلانأل«رادلابابنمجرخيلنإوثنح
اذهلعثنحهيلًايضامتاوطخثالثاطخفنالفىلإيضمالفلح

—PAY



‹هبلإلصيتحفهيلإلوصولاهتينتناكنإالإ«هيلإلصيمنإولاحلا
ىنعملاوباهذلالوأيفيضملاو«بهاذلاىلعناعقييضملاوباهذلانال

هبشأاموعوجرلاورورملالثمىنعملااذهلعناكاملكيفو«هرخآيفو
.ملعأهللاوكلذ

ًادصاقرادلابابنمجرخنإهنإفنالفىلإجرخيالفلحنإو
نالفرادىلإيتآالفلحنو.ملعأهللاوجرخهنالثنحنالفلإ

لوخدلاوءيثلاىلإلوصولاوهنابتإلانألءاهيتأيتحثنحيالهنإ

.ىنعملااذهىلعهيف

ثناحهنإقوسلالخدفةزانجىلإرمفقوسلايتأبالفلحنإو
يفَرمفةزانجىلإجرخفقوسلاىلإبهذيالفلحنإامأو«ءاتأهنأل
انِإفلحلاو«ةزانجىلإبهذامنإوهبلإبهذيلهنأل«ثنحيلقرا

.ملعأهللاوهيفلوخدلاىلعالهيلإباهذلاىلععقو

فلحنإلئاسملاهذهسكعىتعملااذهىلعناكامكلذكو

دقفرهوىضموبهذاذاهنإفقوسلاىلإنيضميلوأقوسلاىلإنبهذيل

اکیونامىلعوهفقينهلنوكتنأالإ.ملعألاوهيلإلصيملولوءىرب

.لبقاتمدق

—۳A۳



ىلالصينأیونوراحصىلإنجرخيلفلحنمو:رثألايفو

مثرجهىلاجرخيوءاذهيفهتينهرضتمل:هللادبعوبألاق«ماو

فلحنإو.ملعأهللاوةينلاهرضتالوثنحيالوراحصىلاعجري
هلوقليلدلاو«ليللاءاسملاوثثحىسمأاذاهنإفتيبلااذهيفيسميال

لهركذف'”€نيحوَنوُسمَتنيحهللاناحبسف»:ىلاعت
لوقلااذهىلعف«ءاشعلاوبرغملاةالصينعي(نوسمتنيح)ريسفتل

نعرثالايفركذو«ليللافصنىلاسمشلابورغنمءاسملانوكي

نيح):سابعنبانعنيرسفملاضعبلاقو«ليلافصنىلا:ليلخلا

سشلابورغنمءاسملانوكياذهىلعف«ةصاخبرغملاهنأ(نوسهت

يفتيبيالفلحنإو.ملعأهللاوبرغملاتقووهوقفشلابورغىلا
تسلااذهيفعبنا:لاقنإامأو:رثألايفركذهنإفلزنملااذه

نمرثكأهيفتنابنإ:لاقنملاق«ةليللاهذهلقيلوقلاطتنأف
.ملعأهللاوقالطلاعقيوتيبموبفءيشبليللافصن

ىتحثنحيالهنإفءةليللالزنملا.اذهيفتبيالفلحنإامأو

فلحنإو.ملعألاورجفلاعولطىلاسمشلابورغنمهيفتبي

لکامساهيلععقوءيشلکفقوذیالوأايشلکايال

.١٠:مورلا(١)

۳۸4



امهلکأءيشلكفءشعلالكأيالفلحناو«هبثنحيقوذوأ

لكأيالفلحنوءهبشاعيءيشلكشيعلانأل«ثنحهبشاعب
:ىلاعتهلوقىلإىرتالأ«ثنحمعطيًاماعطنوكيياملكأفماعطلا

لكيفاودصقدقف.ةيآلا١«دحاوماعطىلعريصننلاولاقو

.ماعطمطمساهيلععقوامومعطيولكؤيامىلإاذه

ماعطلانمسيلململاو:ءابقفلاضعبلاق:ثلايفركذدقو

.لعأهللاو

نمةقبنلكافاتشهيألامنملكابالفلحنم:رثألايفو

اہقبننملکانوبنأالإثنحالهنأةدعسمنعف«امهنييةردس

امېنيبقىنلاكلذنألءثناحهنإ:هللادبعوبألاقو«هتصحنمرثكأ

.ملعأهللاو

مثءاميفًاقيوسعضوفًاقيوسبرشياالفلحنم:رثألايفو

ءلكؤيوبرشيًاضيأقيوسلانأل«ثنحبرشيلوالكأهلكأ

.١٠:ةرقملا(١)

(ro) —- ۳۸o



دنعناكالءاملانألءسانلانيبةيراجلاةداعلاوفرعلابريتعبرظنلا

هبرشيالفلحاذإًاثناحناك«هدحوبرشيوقيوسلاعمبرشيسانلا

قيقدلاعمهلكافًاتيزلكأيالفلحنمكحهكحفقيوسلاعمهبرشو
جرخامنألدييدنعلوقلااذهوءتيزلالكؤيكلذكهنأل«ثنح

.ملعأهللاوهتينىلإفةينهلتناكنإو«هيفهيلعثنحالةداعلانع

باتكلاهيلإلصوفًاباتكهبلإبتكفًانالفملكيالفلحنمو
ليلدلاوءامالكناكءىرقاذإباتكلانأل«ثنحهيلعوأهأرقف

عَمْسِيتحهرجأَفكَراَجَتْسانيكرشملانمدحأنإو»:ىلاعتهلوق
نإكلذكوءنآرقلاعمسيتحيأهللااتكوهو"€هللامالك

نألءثتحكلذلوسرلاهغلبفًالوسرهبلإلسرأفهملكيالفلح

ناكامو»:ىلاعتهللالاقءهيلعباتكلاةءارقنمدشألوسرلا

لسريوأباجحاروايوالإللملكن
ءثناحهنافاهابإهنَقلفةملكنعهنعفولحماهلأسفًاماعمناكنإكلذكو

لاقمش«هعمًاباتكهبلإبتكوأاذكواذكهللق:لوسرلللاقنإو
بهذف«كلهتلقامًاثيشهللقتالوأاذهيباتكهبلإعفدتال:لوسولل

.١:ةبوتلا(١)
.١٠:ىروشلا(۲)

٦۳۸



يفركذايفثناحهنإفهمالكهبلإغلبوأءارقفهباتكهيلإعفدفلوسرلا
ءهغلباذإمالكباتكلاولوسرلانلءرظنلاهبجويايفكلذو«رثألا

مالكلاحصمو4مالکبسلهنأبجويامكلذنعهسيفسلو

.ملعأهللاوثنحلابجو

هتأرماقالطبتكاذإقلطتال:يراوحلاويألاق:رثالايفو
كتيآلاقل:ىلاعتهللالوقباوجتحاو:رثؤملاوبألاقءاذكه

مهملبارحملانمهمْوقىلعجرختفابوسلايلثالثسالاملكتال
هوريلاذهوًاباتكمهيلإبتك:اولاقف€ابشعركباحبسنأ
باتكللانألوقلااذهيلعف«هناسلبلكيتحهتأرماقلطتالو«مالك

.همېةيلوأرخآلاهمهًاءالكنوكيالءامإلاكلذكوءامالكنوكيال

لجرلاو«هيلعملسوأًاموقبطحتفًانالفملكيالفلحنإو

تحثنحيهنإ:ضعبلاقو«هلابيفهلعجيوهدصقيتحثنحيالفمهيف

.ملعأهللاوهتينيفهريغمهيلعملسقلابيوني

مهماىتحثنحيالهنافءاتالفوًتالفوًانالفملكيالفلحنإو
متالفمثنالملكيالفلحنإو«ثنحًاعيجمهلكاذإفءاعيج

 

.١٠:ميرم(١)

—- ۳۸AY —



(مث)نالءثلاثلامثيناثلامثلوألاملكيتحثتحيالهنإف«ناف

.ملعأهللاوواولافالخببقعتلابجو

مدحأملكاذإهنإفءًانالفواالفالوتالفملكيالفلحنإو

ءمددعيلعةرافكلانمهيلعبحيوءءاوسرخآلاولوألا«ثنح

.ملعأهللاوكلذلثمهنإف«ًانالفوأًانالفملكيالفلحنإكلذكو

لخديملوسمشلانمءايقيلامهيلعمافنيلعتسيليالفلحنمو

هللاوفورعمنيلعتلاسيلنأل‹ثناحيبسلهنإفءكارشلايفهيلجر

مثًاليلقةرفشلابابتمذحفءلعنلاهذهسبليالفلحنإامأو.ملعأ
.ملعأهللاوالعنىمسيالامسبلدقهنأل«ثنحيماهسيل

وأًانامرلكافهلةينالوةبكافلكأيالفلحنإو:رثألايفو

لنوةبكافايفل:ىلاعتهلوقىلإىرتالأ«ثنحيالهنإفًابطر
«ثنحةبكافلافنصنملكأإوءةبكافلانمامهجرخأف€نامرو

لخديالو«هلكأبثنحينامرلاوبطرلاىنعفلحنيحوهناكنإو

شماامأوءكلذءابشأورايخلاالوءاثقلاالوخيطبلاةيكافلايف

:نورخآلاقو۽ةبكافلانمهلكاذهإف«كلذءابشأوقبنلاوخوخلاو

.٩٦:نمحرلا(١)

—۳A۸



هللاودعناكنم:لاقىلاعتهلانال«ةبكافلانملختلاونامرلا

ءةكئالملانمامهنألعندقف"4ليئاكيموليربجوهلسروهتكئالمو

يويالفلحنمو.ملعأهاوهباتكيفءيشلاركذهللاددريدقنكللو

قبضأءاويإلا:لاقهلادبعيبأباتكيفو«هنكاسيالوأنالفىلإ

ليلقلالقأفءءيشلاىلإعوجرلاةغللايفءاويإلاو‹ىنكسلانمًاتقو

ءةكرحلادضيهوةماقإلايهةغللايفةنكسلاو«ءاويإلامسهيلععقب

عجريامنإيدنعاذهفءثنحلاعقيوىنكسلاساهيلععقيليلقلالقاو

ىنكسلافةداعلاوفرعلاامأوءءامسألاوظافلألاربتعانملوقىل]

اهثطونإهنأهتجوزنكاسيالفلحنمنأ:رثألايفركذدقو
ماتوألكأاذإهتجوزريغكلذكو«ثنحدقفلكأوأاهدنعمانوأ

قیرطوأرفسيفناکنإكلذكو«ثنحالفسعنيمنإامأوءسعنف
ةبقوأءابخوأتيبيفالإعماجولوثنحيالفتیبريغعضوموأ

ءثنحدقفاهلك[وأاهعماجامثمح:يراوحلاوبألاق«ةمبخوأ

اعمسعتبوءابخوأةميخوأةبقوأتيبيفنوكيىتحفمونلاامأو

۸٠:ةرقبلا(١)

- ۳۸۹



هدنعمانفةرايزلاةبجىلعهنكاسيالفلحيذلاىلإلصونإامأو

.ثنحيملهعضومىلإعجرمثتابوالاقوأ

مساهيلعلديايفميفالتخالرظتلاهبجويايفميفالتخالصأو
.ملعألاوهنمموبغملمأظفللاليلدكلذيفةاعارملالهىنكسلا

:ىلاعتهلوقلىنكسلانممونلاوءةكرحلادضانمدقاكىنكسلاو

نمًاضيأعاجلاو'”«هيفاونكستلليلامكللعجيذلاوهو»ل
ء€اهيلإنكسيلاهجوزابنملعجو#:ىلاعتهلوقلىنكسلا
لقتنيالفلحنمكلذكو.لعأهللاولاحااذهىلعلكألاكلذكو

.هعاتموهلهألقنيوةفورعملاةلقنلالقتنيتحفتيبلااذهنم

اذغنمكلننإقلاطتأ:هتأرمإللاقلجريف:رثألايفو

تحهعاتموهلهألقنيولقتنيهنإءتيبلااذهنملقتنألنإوأءتيبلا

نمو.ملعأهاوهنممتئربدقوهريغيفتيبيولزتملاكلذنملوحتم
نهرلاوةبحلاوءارشلاوعبيلالثمناسللالاعفأنمءيشلعفىلعفلح

امرظنلاهبجوياميفاذهلصأوءثناحوبفهلطعفينمرمأفحاكتلاو

.۷٦:سن(١)

.۱۸۹٠:فارعألا(۲)

- ۳۹۰

 



:ىلاعتهلوقللوسولاوباتكلابنوكيمالكلانالالوأهاتركذ
هاترکذاملعفيلعفلحنإوء4١هللامالكعمسيىتحهرجأف
حراوجلاهلعفتامءيشيلعفلحنإو.لعهللاوأربدقفهلعفينمرمأف
نمرمأفءكلذهشأامورفحلاوءانبلاوداصحلاوثرحلاكناسالاريغ

.لعأهللاوهلعفيلعفلحاذإهتيمنمهئربيالوكلذبثنحيالفهلعفي

يفةاعارملاله«ميفالتخاوهلئاسملاهذهرثكأيفمفالتخالصأو

.ملعأهللاو؟ةعللاةلالدةاعارملاوأفرعلاكلذ

ء؛تناحهنافهيلعیشموهحطسالعفنالفتیبلخدیاللفلحنمو

فلحنإوءهيلعتيلامسإعوقولءاوسهلكهتحتوتيبلاقوفو

.انالفرواجيال

نوكيًاعارذنوعبرأراوجلادح:ةدبعويألاق:رثألايقف

اہيفناکناوًاتيبنوعبرأ:لادبعوبألاقو«ةلصتمامامتىلإهلزتمنم
ةالفيفناكنإو«تيبنوعبرأابلثميفاوناكوحاربضرأتوببلانيب
:مېضعبلاقوءراثلاضعبنممهضعبسبقاذإامہتييراوجانأانعمس:لاق

هيمحيامراوجلادح:ضعبلاقوءردقلاةحئارهيفكردتامراوجلادح

,هرکذمدقت(١)

- ۳۹۱



.ملعأهللاويأردابتجالئاسميدنعهلكاذهوءبلكلا

طقسيالوثناحمنإفًايسانهيلعفلحاذإهانركذامعيمجلعفنإو

نألثناحهنإفةيقتلاباهركمهلمعناو.ملعأهلاومثلاالإنايس
.لعفلايناللوقلايفعستامنإةيقتلا

لوقيفانرظنو:هللاهمحررفعجنبدمحملاق:رئألايفركذدقو

لوقلايفثنحيالوهيفرذعيهنأًارهقرابجلاهلعجييذلااذهنإ:لاقنم

ىلعفرصتموهاذإفلعفلااذهيفانرظنو«لعفلايفرذعياالهنآو

محللکأابالورفابرشيالهنأقالطلابفلحيناكنمف«هوجو
«ًاملظًانالفلتقيالوهلعهللاهمرحاماذههبشياموينزيالو«ريزنحلا

محللكأوأرخلابرشىلعرابجلاهربجمثًاعيمجناميألاهذيفلحف

نمىلعاملثمهيلعوءانزلاولتقلايفمآوهفًالظنلفلتقوأريزنلا
هنيميبرايجلاربخأاذإًاثنحهيلعىرأالوءانزلاولتقلاىلعهركأ
‹ثنحلاهيلعفهنيمييرابجلاريخيملنإو«ثنحلاىلعرابجلاههركأف
وأ‹نيميلاهلمسيلوتفلحينإهللاقنإتيأرأ:رثؤملاينألتلق
وه:لاق؟كلذلعفيلعههركافاهنودوأاتمظلغأانيمياهريغبهلىس

هنيمييرابجلاربخأنإثتحلاهنعطقحيامنإو:رثؤملاوبألاق«ثناح

—- ar



ًايسانهتيميبهربخيلنإو«هتيميبهربخأنأدعبههركأواهبفلحيل
هئمتناكءاوسكلذلكو«ثناحوهفكلذلعففههركأوأًادمعتموأ

اذهو«مارحنعوألالحنعوأةعاطنعوأةيصعمنعاهبفلحيل

فلحينألثم«هيلعفلحينأهلزوجيلعفلكنألدييدنعلوق
عيمجوأ«ابلعفيالأيصاعملاميجوأ«ابلعفيالأتاحابملاعيمجىلع
هنيميبهربخأنأدعبثنحلايلعرابجلاههركأمثاهلعفينأتاعاطلا

ء.شئارفلاعيمجوهوةعاطلعفيالأفلحنإامأوءهيلعثنحال

ىلعرابجلاههركأمثامتقويفيصاعملانمةيصعملعفينأفلحوأ

ههركأامنإو«هلملاظريغهجولااذهيفرابجلانألثناحهنأثنحلا

.ملعأهللاوهلماظبسيلوهيلعههركينأهلاملع

هيفءيشلكوهوىتعملااذهيلعفلحلاىلعههركأنإكلذكو
فلحلابالإهتمةاجتلاعطتسيملوهلعفىلعرابجلاههركأمثهللاةيصعم

ىلعسيل):تعهللالوسرلوقلكلذهمزليالفلحف
(۱)

.(دهعالو

هنمرابجلاهبلطنإلاحلااذهىلعهلعفهلزوحيءيشلككلذكو

.هيلعقفتم(٠)
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لعفينأهيلإبلطوأ«هلامنمهيطعينأهتمبلطينألثم«هلعفينأ

فلجلابالإهتمةاجتلاعطتسيملوهيلعههركاقهيلعبحيالءيشلك
نأهلهللالعجيملهنألءهلكاذهيفهلااظرابجلانألكلذهمزليالأ

نإوءهذخأهبهلرقأنإراصدقو«هنيعينأالوًائيشهلامنمذخأب

نألجرلااذهرەۇيلو«هلتقوأهبرضفلحيلنإو«هفلح

هدهاجينأوهايإهركينالهللالعجدقو«هيربالإهلامرفاكلايطعي

عجرهنكلو«هياينيطعتوكلتقأيناهللقيمهنأهلرقيلاملف«هيلع

نمف«هلتقيالوفلحينأرخآملظبربجف«ملظدعبًاملظنيميلاىلإ
.هلتقيوأفلحينأامإ«يناثلاربجلاعقوانهاه

امأوءهيلعثنحالهنأىأرنميأربانذخأف:رثألايفركذو

هفلحفهيلعهللوأهريغلوأرابجللتحوهامهلعفهيلعبحيءيشلك

ءهيلعسانللًاقحيدؤيوأناضمررهشموصيوأيلصينأهفلحنإلئم

هريغالوهدححيالوأ«ريزتخلامحللكابالوأءرمخلابرشيالوأ

ءهمزلتناهإلاهذبفهيفثنحمثًاعيمجنايألاهذهبفلحفهيلعمحتح
هيلعوهامهفلحءيشلككلذكو«كلذيفهملظيمناكنإوهنأل

فلحينأههركأنإالإثنحلاهمزلهيفثنحاذإف«هملظيلفدابعللوأهل

.ملعأهللاولوأتمهزيجيالامكلذنألقاتعلاوقالطلاب

- ۳۹4



يتغلبهللوقينألبقهيلعفلحمثیضموهلعفءيشلككلذكو
وأهلعفينأقحلايفهلوهوءاذكواذكتلعفوأءاذكواذككنع

هنأهفلحهركنآنإوهبرضهلرقأنإوءرابجلابغيامهنأريغ«هلوقب
سيلفهلعفلحفهلعفوأكلذلاقدقو‹هلعفالواذكواذكناكام

هبقاعفرمينأهلسيلو«ناكدقامدربنأرديالهنألثنحهيلع

لكلعفنإامأو«هيلعثنحالفهيمييفهملظدقوهلوهاملعفانإو
متشالجرنأول:رئؤملاويألاق:رثألايفركذنإفهلعفهلزوجيالءيش
لعفامرابجلاهفلحتسافهفذقوأءهبهمتشنأسلامهريغوأرابجلا

بنذلاكلذىلعهمزليامرثكأرشلابةبوقعلانمهلاتفلحيملنإوهو
امبوأءبنذلاكلذردقبهبقاعياإناكنإو«هيلعثتحالفهلعفيذلا
.ملعألاوثناحوهففلحفةبوقعلانمهلمحتب

لاق:رثألايففءةقتلاهنمزوجييذلاءاركألااذهةفصامأو

رابجلاهفلحيذلارذعيالهنإلاقنملوقيفانرظنو:رفعجنبدمحم

نملاقوءنجسلايفهدلختوأًافينعًابرضهبرضيوأهلتقينأفاخيتح

راشأاذإفءكلذيفانرظتفطايسلابوأفيسللابهيلعراشيتح:لاق
نبادمحمنعليفدقوءتوفلاعقوورابجلاديكسميلفيسلابهيلع

ةعمبلارمأامأوءلعفلاالإلوقلادعبسيل:لاقهنأهللاهمحربوبحم

—- ۳۹0



ذخأاذإاندنعهركتسملا:نولوقياوناكءابقفلالوقنأ:رثألايفانغلبدقف

هسفنبيقينأريغنمهجراخوأ«لزنموأ«قيرطوأ«قوسيفناسن]

هركأامبفلحينأهعسيالبرضلايفعرشيمامفءمهلإ

اولاعت:سانلايفيدوناذإامأوءهعورشدعبفلحنإثنحبالو

يفذخأنإو«هيلعفلحامهيلعبجوثنحاذإفهفلحفبهذفةعببلا

اذإففلحينأهعسيالهنإفبرضيملاملزنملانمجراخوأقيرطلا
اذهو«هيلعءيشالوهيلعهنوهركياممهبطعيهنإفءبرضلايفذخأ

.ملعأهللاوةعببلارمأيفمحلوق

اومعزدقو:رثألايفركذدقوءقالطلاوقاتعلايفمهضعبدّذشو

ىلعلوحكمنبرطقناكماياءاثعشلاايأتلأس:لاقيسرافلاًاليجنأ
وبأنعضرعأف:لاققاتعلاوقالطلابسانلافلحتسيناكو«ةرصبلا

قاتعلاوقالطلا:لاقانعدتنامزلااذهسيلتلق:لاقوءاثعشلا

نمنامألاهذهعيمجبلجرلافلحاذإو«مهنممكليمسامبجاو

مامإوأمكاجلاهفلحنإو«هتينهلفلداعمامإالوكاحلاهفلحيلوهاذ

اوناكاذإناطلسلاومکاحللةيتثلاتناكلداعناطلسوألداع

'(فلحتمملاةينىلعنيميلا):مالسلاهيلعهلوقلهتينهعفنتالو«الودع

.دوادوبأولسمودمحأهاور(١)
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ءنونحعالولفطلنيميالوءفلاحللًالاظفلحتسملانكيملذإاذهو

.هيلعدقعالفطقاسميلعفيلكتلانأل

ءغلبنأدعبثنحوهتيلوتطلاحيفيصلافلحاذإاوفلتخاو

ةرافكلاهمتال:لاقنملاقوءهغولبدعبثنحاذإهمزلي:مهضعبلاق

نألديمهنمفالتخإلااذهو«هغولبدعبهيلعثنحالو
ةرافكلانأكشالو؟دقعلاوثنحابوأكنحلابةرافكلابحتله

:لاقنملوقرظنلاهبجويايفحيحصلاو«ًاعيمجثنحلاودقعلاببحت

ةرافكلابحتالكهنأكلذوءهغولبدعبثنحولويصلاىلعةرافكال

دقعنألءطقفكنببتالسايقلابابيفكلذكفطقفدقعلا
فالتخالااذهىلعكرشملاودبعلاكلذكو.رلعأهللاوءيشبسيليصلا

نذإبالإدبعلاىلعنعال:مصعبلاقدقوءرثألايفركذامف

هنأل«هالومنذِإريشيرفكبنأهلسلًواثناحناكفلحنإو«هالوم

ەديسةمدخنعمايصلابفعضلاهدعقأماصنإومعطيوأقتعيفلكلمال

نفإيالإهتيمنعرفكينأعمو«كلذيفررضلاديسلاقحلو

همزابالفرفکیملنوءهأزجأهدبعنیمنعديسلارفكنِإو«هديس

ءهقتعىلإدبعلاةمذبةقلعمةرافكلانوكتوةيدوبعلالاحيفءيش
هنالةرافكلانمعتمنإوءبطاخمفلكمهنألرظنأيدنعلوقلااذهو
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رفکبنأهلسيلففلحففلحبنأهدسهرمأنإكلذكوهلكلمال

موصلابهتيمنعرفكينأديعللنإ:اتباحصأضعبلاقوءهديسنقيالإ

.ًايصاعنوكيوهعةرافكللاطقستو«هدبسنفإ]ريغب

لصف
نامألاهذهةرافكيف

. ةففخمةرافكابنمو«ةظلغمةرافك«نيہجو OF

ءنيعباتتمنيرهشمايصوأءةبقرقتع:هجوأةثالثىلعةظلغملاف
قورابظلايفالإهجوألاةئالثلايفريخوهف«ًانيكسمنيتسماعطإوأ

:لوألافلوألاهللاركذامكلذيفهمرليامنإوءريخريغهنإفسفنلا

نيتسماعطإفعطتسيمناف«نيعباتتمنيرهشمايصفدجيمنإف«قع
ةرافكيفماعطإللاركذيلفسفنلالتقامأوءرابظلايفاذهوءًانيكسم

ىضمايفاتركذدقوةلسرملانامإلاةرافكيهةففخلاو.لعأهللاولتقلا

‹هتداعألىنعمالوةلسرمةرافكهيفهمزلتاموةظلغمةرافكهيفهمزلتام

ترافل:ىلاعتهلوقوهو«ةدئاملاةروسيفهللاركذامةرافكلاو

وأمهتوسكوأكيلهأنومعْطتامطسوأنمنيکاسمماعطإ

- ۳۹۸



لاقاکوبفماعطالاامأءمايأةثالثمايصفدميملنمفةبقرريرحت

ء٠(کیلهآنومعطتامطسوأنمنيكاسمةرشعماعطإ»:ىلاعتهللا

معطأامفيكو«ءاشعوءادغنيتمودأمنيتلكأاوعبشيتحمهمعطب

هتاقوألوأمدنعءادغلاوءكلذنمرثكأوأنيمويوأموييفنيتلكألا

كازاذإهتاقوألوأءاشعلامث«رابنلافصنىلإرخآلارجفلاعولط

الأديدحتلااذهيفةدئافلاو«ليلاثلثىلإهتقورخآوءسمشلا

نمليغبنيالو«ءاشعلاوأءادغلاينعأامهدحأتقويفنيتلكأمهمعطي

نكتلوءلجعملاعفتلاهتمًادصقنيتلكألانيببرقينأماعطإلادارأ

مشلیکنأدارأنإو«ىاعتهللادنعهباوثهلرفويايفهدصقوهتبغر

بحتيتلاةتسلابوبحلانمالإمهللاكيالو«نيدنيكسملكللاك
.ىنعملااذهىلعاملكتارافكلاكلذكو«ةاكزلاابف

.ةتسلاوباتكلانيتلكأميمعطياإهنأىلعليلدلاو

٠"€نومعطتامطَسوُأنمفىلاعتهلوقفباتكلاامأ

ةلكأماعطإمهلعفنمرداتلانأل«مويلكنيتلكأكيلهأماعطإداتعملاو

.٩۸:ةدئالا(١)
.اهرکذمدقت(١
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لوهكيذؤيأ ةرجعنيبكلمالسلاهيلعهلوقف)ةنسلانأو
قلحإ:لاقف«مرحموهوهللالوسرابمعن:لاق؟بعكايكسأر
ندمنيکاسمةتسمعطأوأ«مايأةثالثصوأ‹ةاشبكسناوكسأر

ناتلكأدحاوللعاصلافصننأفورعمفء٠(نيكسملكل

اذِإاذهوىذألاةرافكىلعًاسايقكلذكءًاضيأنامألاةرافكتناكف

يفربتعانماأو«انعبشاولوقبتحمعطبلفمبمعطإنإامأو«محلاك
«اتباحصأدنعهبذوخأبسيلفلكألامساهيلعقلطياملقاذه

ةاكزيأ«ةاكزلاىلعًاسايقةتسلابوبحلانمالإمهمعطينأهلزوجال

.سانلاتوقلجبوبحلاهذهوةرابطهذهنأل«لاومألا

فمننيكسملكلطعيلفبحلاماطعأنإهنأ:رثألايفركذو

ءةرذلالثمريحملاو«فصنوسادسأةعبرأةرذلانموءبنمعاص
نيسملکلةطنحعاصفصنهملعبجاولااإهنأءالؤهدنعو

ضعبيفنألءةتسلابوبحلانمةطتحلانمعاصفمنرادقموأ

لكلنيكاسمةتسمعطأوأ:ةرجعنببعكللاقهنأتاياورلا

۰دواداهاور)۳(



:لاقەنأبوبحمندمحنعرثألايفركذدقوءبعاصفصننیسم

.هنمعاصفصننيكسملكلربلالثمريعشلا

ءبيرمتلاوأرلانيكاسلامعطأنإهنأاوركذفمادإلاامأو

ءيدرلارمتلاوأةرذلاوأتلسلاوأريعشلامعطأنإو«مادإهيلعسيلف

نومعطتامطسوأنمل:ىلاعتهلوقهلكاذهيفلصألاو«مادإلاهيلعف

ناتلكأكلذيفلدعألاو«كيلهأنومعطتاملدعأنميأ€كلهآ

وأتيزوألخنمًامادإسانلادنعناكءيشلكمادإلاو«ناتمودأم

.كلذريغوأنمس

ًارابكنيكاسمةرشعمعطيامنإفءمعطينيذلانيكاسملا:امأو

اروكذعاضرلانماوجرخوماعطلابنوشيعباوناكاذإ«ًاراغصوأاوناك

ءنيكاسميسيللامممنألديبعلاكلذيفمعطيالوءًائانإوأاوناك

نيكرشمللهلامةاكزيطعينأهلزوجيالاكنيكرملامعطيالكلذكو

هللاهمحرلسمةديبععيبأنعيوردقو«ةرافكهذهوةرافكهذهنأل

ةنكسملامساعوقولةمذلالهأنيكاسلناعألاةرافكزوحت:لاقهنأ

ةلذلاتبرضف:ىلاعتلوقيف

.هرکذمدقت(١)
١6٠:ةرقبلا()
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هدالوأوهيدلاولشمهتقفنهيلعبحتنملاالو‹ءايتغأللاببطعيالو

۰ھاوسةاكزلاکهتجوزولافطألا

ةكزلابابيفانمدقاك«اهدلووامجوزمعطتنأاهلفةأرملاامأو

.ملعأهللاوايوبأةأرملامعطتالو«دوعسمنبهللادبعةأرماثيدحنم

نإكلذكوءسأبالفةسمخلالاتكاونيكاسمةسخخمعطأنإو

دقهنألسبالفءريعشلانمءاشعلاو«حمقلانمءادغلاميمعطأ

نوکينأيضتقيهنإف«(نيكسملكلنيدم):مالسلاهيلعهلوقل

معطأنإو.قافتابهبرمأاملثتمادقفنيكاسمةرشعمعطأنإو
ناكو«كلذزاوجءاماعلانعركذدقف«مايأةرشعًادحاوًانيكسم

مهدنعبجاولاو«نيكاسمةرشعماعطماعطإفمدنعةيآلاليوأ

لوقلااذههبشيام:رثألايفركذدقوءروكذملاددعلاماعطرادقم

كلذقوفامو«نيكاسمةثالثماعطإنيميلاةرافكيفءيزحيوهو

ناکاسمةرشعمعطأنإو.ملعأهللاومايأةرشعلاةلكتديزيو«مايأ

.ءأشعلاوءادغلانمهيلعالكلذءيزحيالف«نمادغ

ع.س



2ءانىمنيتسهرابظنعرهاظملامعطأاذإ:رثألايفو

وآءىرخأةرافكلةلبللاكلتيفوأمويلاكلذيفىرخأةرمممعطأ

ءىلوألاةرافكلاىلعالإهئزجيالفهرابلظنعرخآلجرمبمعطأ
.ماعطلانعىنغتسانممعطأنكهنألزوجيالهنآمشوقنملدیاذبف

ذأنمالإنامألاةرافكيفناببصلانممعطيالهنآ:رثألايفو

امأوءهلكألمكدقوةدابزهلكأيفقبيليذلاوهو«لكألانمهتزوح

۽سبالفهترافکنعرخآلجرلاکوأ«یرخأةرافكنعمشلاکنم

اولکأاوؤاشنإمشلاکاذٍإبأل ماعطالافالخباذهيفليكللانال

.ملعأهللاوهوزرحأوأكلذ

لكلءاشعلاوءادغلانمرثكأةدحاوةرافكنعمهليكينأامأو

دازامو«هلهأمعطيكمعطينأهيلعبجاولااإهنألءالفنيكسم

نعءيزجيالبجاوأاريغلاوءبجاوريغناكءاشعلاوءادغلاىلع

.ملعأهللاوبجاولا

ءدارأنإنيكاسمةرشعوسكينأًاضيأوفةوسكلاامأو

نمءيزجي:مهضعبلاقءةوسكلايفكلذنمءيزجيامفاوفلتخاو

وأليوارسوأصمقوأرازإنم«ةوسكللامساهيلععقباملقأكلذ

س۳



ليقو.ةالصلاهبزوجتامكلذنمءيزجياملقأ:مهضعبلآقو«ةمامع

«مهفالتخالصأوءةيكرلاىلإةرسلانممهدنعةروعلاو«ةروعلارتسيام
؟يعرشلاىنعملاوأيوللاسالاهيلعلديامكلذيفةاعارملاله

.ملعأهللاو

نيبريخمهلال«ةتوسکییونيکاسمةسخخمعطبنأزوجيالو

.ملعأهللاونعمريغوهودحاوبجاولا

ةيقرلايعي٠هيفَر»:ىلاعتهللالاقاموفةيقرلاامأو
باتكلالهأنموأةماسم«ةريبكوأةريغصةبقرلاساهيلععقيام

هقتعأنإ:قيقرلاريغصيفمهضعبلاقو.ملعأهللاوحراوجلالس

هناکمًانىکسممعطألفطلاكلذتامنإو«ينغتسيتحهتقفنهيلعناك

رارقإلالهأنمةنمؤمةبقرالإءيزجيال:مهضعبلاقكلذكو

ةنمؤمالإنوكتتالاطخلالتقةرافكنأاذهيفميفالتخالصأو«هللا

.ابىلعدراولاصتلاب

.¥:ةداحجملاء۸4:ةدئالاء۲:ءاسنلا(١)
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امسلعهلاصنيملذإ«رابظلاةرافكونيميلاةرافكيفاوفلتخاو

يفيذلارّسفلالعلمجملالحكلذيفناميإلاطرتشانمف‹ناميإلاب

هطرتشيملذإهطرتشيملكلذيفناميإلاطرتشيملنمو«لتقلاةرافك
:يورامهيلعليلدلاو«لوألالوقلاوهحيحصلاو‹كلذيفىلاعتهلل

يلةيراجنإهللالوسراب:لاقفيلعهلالوسرلإىتأالجرنأ)

بئذلااملكأ:كلاقفابتلأسف«‹معلانمةاش'تدقفواہنئحفءامنغیعرت

لاقف؟مقتعفأةبقريلعواجوتمطلتحترجضفاهيلعتف

لوسرىلإاہبیتافءاہتئافتاجيهنِ:صهللالوسر

:تاق:كيننمورفل:تلاقف؟كبرنم:اشلاقفلعهلل

8(ةنمؤماهناف:عهللالوسرلاقف«هللالوسردمحمتنأ

.ملعأهاوةنمؤمالإنيسلالعقتعبنأزوجيالهنألدياذبف

الفلمعلانمهعنميبيع:نابيعبيعلاف«بويعلانمماسلاامأو

ءسرخألاونونجملاودعقملاولشألاوىمعألالثم«هعمزوجي
نينعلاوصربألاوموذجملالثمحاكنلايفدرتيتلابويعلاكلذكو

ًافيفخًابيعناكنإامأو«اذههبشأاموبوبجملاولصأتسملاولوتفملاو

۰دححأهاور
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نسلاوءةرصنخلاعوطقملاوعدجألالثمءتكلامهعتمبال

ممنإفبسكلانمكلذهعنميالاع«ةدحاولاسرضلاوةدحاولا

كلذنمزوجيالمبضعبنألديمبنمفالتخالااذهو,هيفاوفلتخا

هعنميالناصقتلاناكاذإزاجأضعبو‹«بولاعيمجنمملاسلاالإ

يفنيعلاروعألاةزاجإببوبحمنبدمحمنعركذدقو«بسكلانم

.ملعأهللاوبسكلانمناصقنلاهعنميالاميف«رابظلاةرافك

هنزجتهناف«دئازعبص]وأدئازنسهلناکنو:ًاضبأرثالايفو

.ملعأهللاوهحراوجبعافتنالانمكلذهعنميماذإءرابظلاةرافكيف

نمينعي« دجيلنمفقتعلاوةوسكلاوماعطألانيبربخموهو

دوعسمنبأةءارقيفو€مايأةئالثمايصفل:ةثالثلالاصخلاهذه

.لعألاوةعباتتمالإءيزعتالانباحصأدنعكلذكو«ةعباتتم

نم:ءاماعلاضعبلاقءهيفاوفلتخاممنإفدحيلنمةفصامأو

اذ:مهضعبلاقو«وسکیوأمعطينأهيلعفًامهردنورشعهلتناك

باثوأنسمريغنماذهو«هيلعبجودقفماردةئالثهدنعتناك

اإو«مصبالفماعطألادجونم:مهضعبلاقو«مداخوأاهتمهلدبال

يفكيوهيفكيامهلامةلغنمبيصيلبقيذلاينغتسملاىلعماعطأإلا
بع



اذېف«ًامهردرشعةسحخهدنعلضفيو:لاقنملاقو«لوحلاىلإهلابع

.لعأهللاورقفلادحيفوهفكلذكنكيلنمو«ىنغلادحيفمدنع

هموصمعطف١معطبامدجوممنیمووامویماصنمو

.لعأهللاوهيلعاميضقينألبقدجودقهنألءًاعوطت

اېطوقسيفاوفلتخاو«ثنحلادعبنامألاةرافكنأًاضيأاوقفتاو

ملثنحمثثنحلالبقاهمدقاذإ:مهضعبلاقثنحلالبقامدقاذإ

ببسوءثنحلالبقهئزجيال:مهضعبلاقوءاهتداعإهيلعنكي
اهريغیأرفنیميلعفلحنم):مالسلاهيلعلاقهنأیورام

ضعبيفو٠(ريخوهيذلاتأيلوهنيِمنعرفكيلفاهتمًاريخ
.(نعرفكيلمثريخوهيذلاتأيلف):تاياورلا

لبقبجاولاقحلاميدقتزوجيلهميفالتخاًاضيأيناثلاببسلاو
لبقاهنإفرابظلاةرافكىلعًاضيأًاسايقو؟لوحلالبقةاكزلاكهبوجوتقو
.لعألاوصنلابثنحلا

.لماور(١)
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لصف

نمهيلعبحيهنأدحاوءيشىلعيشنامأبلجرلافلحاذإو

اذإًاضيأكلذكوءثنحاذإابفلحيتلاناميألاددعبتارافكللا

اذكتلعفالشاو:لوينألثمتشءايشأىلعدحاونيميبفلح

فولحملاءايشألاددعبةرافكلانمهيلعبتهنافءاذكواذكالواذكو

يشيلعًارارمدحاونيمفلحنإامأو.لعأهللاوثنحاذااهيلع

ددعبةرافكلاهيلع:ميضعبلاقءكلذيفاوفلتخاممنإفدحاو

هلكاذهنألةدحاوةرافكهلع:نورخآلاقو«دمكتلاديربنأالإ

لثم«لاحلااذهيلعىنعملاقفتاوظفللافلتخانإكلذكوءديكأت

اذکواذکلعفأال«ءیشلکقلاخو«ءيشلکبرهللاولوقينأ

.لعأهللاو

لصف

لعفينأابترافكف«مازلإلاوطرشلاجرخمجرختيتلانايألاامأو

تلعفنانيتنسوأةنسموصيلع:لوقينأكلذلثمو«هسفنمزلآام

س0۸—



هموصيوءثنحنيحهسفنملأامموصبنأهيلعفثنحف«اذكواذك

يلعوأنيمةرافكلعوأ«ةظلغملع:لاقنإكلذكو«ًاعباتتم

رباجنعيوروءهسفتمزلامهيلعفهلعفمث«اذكواذكلعفأالرابظلا

كلذكو«هلءانمزلأدقفايشهسفنملأنم:لوقيهللاهحرديزنب

هللاتيبىلايشملثنحمثمارحلاهللاتيبىلايشملابفلحنإ

همزليمنادلبلانمادلبىلا«اهريغىلايشملابفلحنإامأو«مارحلا
ءجحللوهامنامارحلاهناتيبىلايشملاو«ةعاطكلذيفسيلهنألءيش

كلذلوروذنلايرحبيرحبنامألانمسنجلااذهوءهمزلكلذلو

ثنحاذاهمرابهنإفقالطلابفلينأالا‹ةعاطهيفامالإهمرليال

.ملعأهللاولاحلااذهىلعرابظلاكلذكو«مهنمقافتا

لاقاکةجحنوثالثهيلعفةجحنيئالثبفلحنمو:رثئالايفو

دعبردقنإفءنيرهشةجحلكلمصبلفجحلاعيطتسيالًاريقفناكنإف

مايصلانمهمزليامبسحيلفموصلاىلعردقيملنإو«جحيلفكلذدعب

هنأنسحلايبأنعليقو«ءاشعوءادغانیکسممرویلکنعمعطيمش

هيلعفجحلاهسفنىلعبجوأاإهنأل«موصححلايفهيلعسيل:لاق

يدنع:لاق«ثنحفةجحلع:لاقلجريفهريغلاقو«حلا
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ءيشالفردقيلنِإوجحيلفجحلاىلعردقينأالإةرافكهمرايالهنأ

اذهوء٠٠اعالإافتلافلكيال»:لاعتهلوقلهيلع
ردقيالاثيشهسفنىلعمزلأهنأل«هلصأىلعىرجرظنلاهبجويايفلوقل

همزرلأامنإهلعلفلوألالوقلاامأو«هيلعردقيملامهللاهفلكيالوهيلع

نمةببشهيفسنجلااذهنأءاطامتحاجحلاىلعردقيماذإةرافكللا

.ناميألانمةببيشوروذنلا

املكلابفلحنيحينعيهتيميفلاقناكناو:ًاضيأرثألايفو

رفکیملوتامنف«ةندبيدهبنأهیلعفنامعنمبرشفعجرشطع

:یسوموبألاق۽هتیالوطقستنأیرالفةيالوهلتناكوهذههنىمنع

برشفعجرشطعاماک:لاقنیح۔ملعأهللاوينعي,قاطیالءيشاذه

:واعهللالوسرلوقلءيشهمزايالهدنعلعلف«كلذقبطيالنامعنم

بجوأهلعلفةندبهيلعبجوأنمامأوء'(عاطتسيالايفَرذنال)

امناصقناذهنأل.ًاثيشجحايفهکسانمنمصقننممزلتاکهيلع

.هسفنىلعبجوا

يشملاىلعردقيلناًاضيأاذكف«يشملابفلحنمو:رثألايفو

.٢۲۸:ةرقملا(١)

.هيلعقفتم(۲)
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لصاألاو«شپملاذانیبکارججوأ«نیترمةجحلکلبکارجحب

ىلايشتنأترذنهلاتخأنأ)رماعنبةّبفعنعيوراماذهيف

اهءاقشبحيالهللانإ:عهللالوسرهللاقف«ةيفاحةرساحتيبلا

۽تقاطامريستومايموصتورمختوبكرتنأكتخأرم

ءيشهيلعسيلهنألديثيدحلااذهفء''(ابعسوالااسفتهللافلكيال

:مالسلاهيلعلاقهنأرخآقيرطنماضيأيورو«يشملانعزجعاذا

جحلاهيلعاوبجوأاذبلف٠٠٠(اعمرخآججحتوتزجعنابكرت)

.ملعأهللاونيبكارججحبوأنيترم

:لاقناكلذكو«هيلعفثنحمثنيكاسمللهلامفلحنمو
هلكهلامةقدصنأل«ًاناسحتسارشعلاهومزلأامناو«كنحفةقدصهلام

ىلإةلولغَمكديلعبتالول:مالسلاهيلعهيبنللاعتهلوقلابنعيبنم

ناکامفء۳!ارومًامولمَدعفَتفطسَبْلالكمطبالوكفن

:هلوقنيبقرفو«ةاكولابًابببشترشعلاهيلعاوبجوأاذكمهاذه

:ىلاعتەهلوقلةاكزملالاومألايفنوكينأ«ةقدصكلمأاموأةقدصيلام

۰ةسخجلاهاور

.دوادوبأوهاور(۲)

.۹٢۲:ءارصالا(۳)
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:هلوقامأو«ىكلاومألالكسيلذإ"١€ةقدصمحلاومأنمحن
.ملعأهللاواعفءكلمأامو

نوداوأعبرلابوأسدسلابوأنيكاسالهلامثلثيفلحنإو

سيلثلثلاجارخإنأل«ءارقفلاهلکكلذجرخيهنإفثنحمثثلثلا

يصوينألجرللزوجمالسلاهيلعهللالوسرنأىرتالأ«هنعًاببنم

ىلإعجرثنحمثثلثلانمرثكأبفلحنإو«هتومدعبهلامثلثب
.لعأهللاوانمدقاكرشعلا

نإو‹كلذجرخألقأوأهلامكلثبقدصتنمو:رثألايفو

ةقدصلانأل,انباحصأدنعرشعلاىلإعجرثلثلانمرثكأبقدصت

:لاقنملاقدقف«هلامفصنبقدصتنم:خيشلالاقءرشعلامدنع

لوقلااذهوءهلامنمرشعلاثلثناكهلاميئلشبلاقنإو‹رشعلافصتن

ىلإعجريهلامقدصتاذإناكاملهنأل۽رظنلاهبجويايفسايقلاهدضعي

كلذكوءرشعلافصنىلاعجريفصنلابقدصتاذإًاضصيأناك«رشعلا

‹هيلعقفتملصأىلعالإالسايقلانأريغ.لعأهللاوناثلتلا
؟ثلثلاىلعدازايفرشعلابهيفاولاقكلذلو«هيلعًاقفتمسيلرشعلاو

.اهرکذمدقت(١)
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هلوفلحولو«ثنحيمويهلامرشعوهرشعلااذهو.لعهللاوانمدق

لاملسلوفلحنو«ءيشهيلعسيلفلاملسلوثنحولام

.لعأهللاوثنحيموييعاريامنإو«هرشعجرخألامهلوثنحو

‹ثنحفنيملسملارومألوأةبعكلاوأدجسمللهلامفلحنإامأو

ةلأسملاوةلأسملاهذهنيبقرفلاوءرثألايفاذكتههلكهلاميطعيهنإف

ءارقفلاكرشعلاهمرافةقدصلالهأنماتسيلةبعكلاودجسملانأىلوألا

.لعأهللاونيكاسملاو

جرخينأهيلعفهللالبيسيفوألييسلايفالاملعجنم:رثألايفو
يفلعجىلاعتهللانأانمدقالكلذو«ءارقفللثنحاذإهلامنمرشعلا

.ةاكرلانمًامہسهللا

ناكهللاليبسيفهلاملعجنم:ركبوبأخبشلالاق:رثألايفو

لعلوءهيلعءيشال:لاقنملاق«ليبسللهلام:لاقنمو«نىدهاجملايف

.ملعأهللاولمتحملبسلاهلوقنألاذه

نيكرشمللوأسوجملاوأىراصتنلاوأدوبمللةقدصهلام:لاقنمو

س)۳



ءثنحمثنيرابجللوأينازلاوأيصاعلاوأنيقفانملاوأءاينغألاوأ

هللاابلعجامنإةقدصلانألءنيملسملاءارقفيلعهبقدصتيرشعلاهمزلي

ةقدصيلام:لاقنمامأو«مهيلإتعجرمهريغلاملعجنمفنيكاسملا

لكحلاوأمايلوأشوحولاوأنيطابشلاوأنجلاوأةكئالملاىلع

لعهلامرشعبقدصتي:مبضعبلاق‹نالوقهيففثنحمثلحتلاك

دف«اذهلثميفهيلعءيشال:مهضعبلاقو«لوألاةلأسملاكنيكاسما

ناطسشلالمةقدصلالحممنهلاملعجاذإهنأاذهفالتخالد

نماوسيلمهال:مهضعبلوقيفهيلعءيشالهنأةكئالملاوأنجلاوا

رنكاسلاعلامشعبقدصتيهنألوقلاعوءةقدصلالع

مهسانجأواستلنإوءسانجألانممهبهبشأمهتألنيماسلل

ةقدصيلام:لاقنإكلذكو«تافصلاوسانجألاعيمجيفمهتافصو

ةاصغلاامأو,ةقدصلالهأنماوسيلءلاحلااذهىلعءاينغألاىلع
مالنيماسملانمنىكاملاىلإكلذعجريهنإفنوكرشملاونوقفانملاو

انلقكلذلوءةنكسملامسامهيلععقيدف‹نيماسمباوسيلاوتاكنإو

٠لعأهللاونيكاسملاىلإكلذعجريهنإميف

.ةبقرىتعيوأةندبيدههنإف«ثنحمثيدههيلعهنبا:لاقنمو
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ءيدههيلعنالفلاقوأ«يدههيلعنبا:لاقنمو:رثالايقو
لاقناو«ةيفرقتعبوأةندبيدهنأهيلعفهلاتيبلنالفيدهلاقوأ

هنريدہبنأهلعفكيدانأ:لاقوأ‹«يدههلعوهةرحوأرح

ميهاربإلعفلعًاسايقبسحأايفًايدههيلعاوبجوأامنإو«ةبقرقتعيو

ريغ«ميظعحبذبهللاهادففهنباحبذببرقتينأمالسلاهيلع

ةيمالسإلارومألابهبشأوهوءةندبلاعمةبقرقتعهيلعاوبجوأوهيلع
يفهبيشتلاعقوانإوءانلعرشبسيلمالسلاهيلعميهاربإعرشنال

ىلإاببرقتيهلثمةمسنبهيدفينأبجاولاو«بجاولايفالبرقتلا

يلعلعجاملنتمادقاهبذببرقتيةدبوأًاقتعىاعتهل

لاقو«هتیديدميهنأ:نيفلاخلاضعبلاقو.ملعأهللاوحبذلانمهسقن

.ملعأهللاوبلطملادبعةصقللبالانمةئاميدههنا:مهنمنورخآ

يدههنإفتویبلاهذهوأمارحلاهلاتيبىلإيدهماردلاهذهلاقنإو

الوهتمىقىدهأوأهادهأيدههمالغ:لاقنإو«هتمىقوأهنىعبكلذ

.هيلعءيش

ةئزحتةندبدنُثغلبيدهنمناكام:بوبحمنبالاق:رثألايفو
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هبعكلاهببطنإفةاشنمغلبيالناكاموءةاشوأةرقبوأةندب

كلذكوءتبلاهدفيدههيلعهمالغلاقنم:هریغلاقو

نإهنعرحنتةندباهبيرتشةكمىلإابنثعبيلاحلااذهىلعرادلا

.قيفوتلاهللابو«ملعأهللاوًايدهاپلعج
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:بصاولاورنلانباب

لجرلالوقينأبجاولارذنلاو:ةيآةنامسخلاريسفتباتكيفو
َنيلصألمالغيلدلونإوأماعلاححأنأالامينقزرنإيلعل:ةأرملاوأ
نمنالفءیربواهرفسنمنالفمدقنئلوأءاذكواذكنوصلوأ

وهوهقبطيءيشيفءاڏكواذكنلعفألوأءاذكواذكمعطلهضرم
اذكيلعهلل:لاقاذإبجاولارذنلاكلذفلاسامهللاهقزرمث«ةعاط

وامرحأوأجحأنأرذنلع:لاقنإامأوءاذكواذكنلعفألوأءاذكو
انإءرذنبسيلفاذكواذكناكنإ:الوألقيملوءاذهوحنوألعفأ
هيلعتلدتساوهتيأرامرظنلاهبجويبفاذهىنعمو«هرفينيموه
هلل:لئاقلالوقيناقلطملاف«ديقموقلطم:نيهجوىلعرذنلاظفلنأ
نأيلعأهلوةعاطنمىمساموأموصأوأجحأنأرذنيلع
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اذإفىَمساملعفيناهبلعبجاو«هنمىمساموأجحأوأمودأ

نإ!ذكءاذكيلعل:لويناديقلاو.رذنلاةرافكهتمزلثنح

امهمرلبًاضبااذبفءاذههشأاممامالغيلدلونإءا.الامينقزر

رذنيلع:لاقنإاماو.رذنلاةرافكهتمزلثنحنإو«هسفنلعبجوأ

اذکواذکتلعفنإ«ةعاطنمیمساموأموصأوأجحأنايلعوأ

همسضعبوارنهمسضعيرذثلااذيفاذكواذكهللالعفنإوأ

رباجنعيوراک:يمساملعفينأهيلعبجوأًارذنهلعجنمف«اني
يفركذدقو«هلهانملائيشهسفقنمزلأنم:لاقهنعهللايضرديزنب

نيمويوأموبمايصهيلعف«ثنحمشهلللقيملورذنهيلعلاقنم:رثالا

.نينيكسموأنيسمماعطإوأ

ةرشعماعطإوامايأةرشعموصهيلعفلعفيممثاذكواذكلعفأانأوأ

يفاوفلتخامهالرذنسنجلااذهنالديمشوقنماذېفءنيکاسم

ماعطإوأمايأهبالموص:مہضعبلاقرذنللاةرافكفانباحصا

ىلعلديلوقلااذهوءةلسرمنيميةرافك:مهضعبلاقو«نيكاسمةرشع



واماياةرشعموص:نورخآلاقو‹نيمىلاكللابدقعهنأللعفلاةحص
لكناتلكأنابألاويفنيكاسملاماعطإو«نيكاسمةرشعماعطإ

اك۱يفکي:لاقنيريسنبانعيورو«دحاولانعموب
اتباحصأبتكضعبيفًاضيأركذو‹كلذلثميرصبلانعو«ةمودأم
رذنلايفةظلغمهيلعىرينممهنمو‹نيميةرافكرذنلاضقتةرافكنأ
نأامإ«ماسقأةئالثنمولخيالهنإفهبروذنملاءيشلاامأو«اهرفكيلف
ًاحابمنوبنأامإو«هللةيصعمنوكينأاماوءهلةعاطنوكب

تيلصيدلوهللاىفاعنإ:لوقبنألثم«هبءافولابجاوةعاطلارذنف
وأجحبوأموصبهلتبرقتوأنيكاسملاتمعطأوأ«تاولصهل
ءافولاهيلعفهلكلذهللالعفاذإف«هلعفيفًاعبطمهللناكاموأفاكتعاب
.اهبمامتاإلاوةعاطلاكلتب

تامولعممايأيفهنيعبدجسميففكتعينأرذننإو:رثألايلو

ةرافكهمزلت:انباحصاضعبلاق«كلذريغبوأمدېبهندبوهنیبلبحف

ةرافكلانأو:ةعاطلالعفنمهسفنيلعدقعامءافولانعهزجعلهرذن

يفيأرلااذهباحصأفلتخاو«هلعفىلعردقياليذلالعفلانملدب
ىلعقدصتي:مهضعبلاقو«ةلسرمنيميةرافك:مهضعبلاق‹ةرافكلا

لاقوءهفاكتعالاحيفاهلمحتيناكيلاةقشملاوةنوؤملاردقبءارقفلا
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هومزلف«ةنوؤملاوةرافكلانيباملضفلايفءارقفلاىلإرظنلا:مهضعب

بجودقرذعلانإ:ىرخألاةقرفلاتلاقوءءارقفللكلذنمدئازلا

ملەنالءيشهيلعبجويالهلعفينأرذنيذلالعفلالعةردقلامدعل

بنذنمةبوقعةرافكلاذإ«ةرافكالفًامولهيلعهنمبجويامنكي

‹ةجحلابابيفىوقأوسفنلاىلإقبسأيأرلااذهوءهلةرتاسوا
ةلزنمرذنلااولعجءلوألالوقلاباحصأنأيدنعرظتلاهبجوييذلاو

هيلعيذلالعفلانعهرجعدنعةرافكلاهيلعبحتاكف‹نيمسلا

ةرافكاليناثلاىلعوءزجعلادنعرذنلاةرافكهيلعبحتكلذكف

هبرذناملعفنعزجعاذإهنأرظنلاهبجوييذلانأريغ«لاقكهيلع

ءروذعمهنألهيلعةرافكال:لاقاکوہف«زجعلالبقهنمعييضتريغنم

.عييضتلالجألةرافكلاهمزلتنأقحافعييضتهمدقتنإو

ريقفلاًانالفيطعينالاموا«بئاغهللسنإرذننمكلذكو

‹ءارقفللكلذمتيهنإفتامدقريقفلانالفو‹كلذملسواذکواذک
هلبحبملوتامدقهنألءنسحاوفهتثرونمءارقفللكلذمتأنإو

امهنمنکیملهنألرذناکوههطعيملثيح«هيلعةرافكالودعب

ءملعأهللاونيلوألابهذميلعامأوروذعموهذاءةرافكلابجوي
.مېبهذمىلعهبرذناملعفيملهنأال
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دحاودجسميفيلصيهنإفءدجسمةئاميفيلصينأرذننمو

نمىمامددعطخلبقدقو«دجسمهئاميفِلصبنارذنامددع

يوراماذهيفلصاألاوءدحاودجسميفرذنولاکهيفيلصيودجاسملا

هيلعلاقفدجسمئاميفيلصتناترذنةارمانأينلانع
تناکناو«٠(ةعكرةئامدحاودجسميفيلصتنااهئزجي):مالسلا

دجسةئاميفيلصتناترذننإو:رثألايففتايمسمدجاسملا

ةرافكنينیکسمواًانیکسممعطتنابحافابفلصتملو«ةفورعم

ثيدحلارظنلاهبجويافاذهيفلصألاو«تءاشثيبحيلصتواهرذن

ءاذكواذكلعفأنأيلعهشنالفمدقيموي:هرذنيفلاقنإو«مدقتللا

نمو»:ىلاعتهلوقلرذنلاهمزلدق:انباحصالاقليللايفنالفمدقف

واالبلهربدیلونمىلإهجوتيدیعولافةبآلا«هربدذئمويمطلوب
.هرذنلاحيفلوقلالسرأاذإاذهو«راهن

ملهنيعبمولادارأومولعمتقولرذنلاقلعوهتيندقنإامأو

.همزرلب

۰دوادوأوينطقرادلاهاور(١)

.١٠:لافنألا(۲)
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مويلاكلذموصأنأيلعهللف«نالفمدقاذإ:لاقنإو:رثألايفو

اتيبيةينلابالإدقعتيالموصلانأل«موملاكلذموصهمزليمرابتلابمدقق

اکهلدبهمزليالو«هللاىلإةبرقنوكيالمويلاضعبموصو«ليللانم

مودفمويموصبرذنلاقلعهنأال«هلدبمويبوجوبانباحصأضعبلاق

لوألالوقلانأل«يناثلالوقلايدنعرظنلاهبجوييذلاوءبئاغلا

‹ءيشهمزليماليلمدقاذإهنألءعضوملااذهيفرذنلاطاقسإىلإلوؤب

عضوملااذهيفهيلعدقعنمريغاذإوهفءيشهمزليلرابنلابمدقاذإو

.ملعأهللاوهبهذمىلع

:لاقسيلانأيورامهيفلصالافةيصعملارذننإامأو

اميفالوكليالاميفالو«هللاةيصعميفدبعلاىلعرذنال)
يفانباحصأفلتخاومحرةعبطقهيفاميفالو«عيطتسيال

ءةصعملارذنبءافولازوجيال:مهضعبلاق‹ةيصعملارذنةرافكبوجو

ةشئاعقيرطنميوراملوقلااذهلعليلدلاوءهبرذننمإلعةرافكالو

هعطبلفهللاعطبنأرذننم):لاقٍَعيئلانأءاہنعهللايضر

رذنلدبهيلع:مهضعبلاقو"٠(هصعبالفهللايصعبنأردننمو

.هيلعقفتم(١)
.هيلعقفتم
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لعفىلعفلحاذإ.دقعنيميلانأكدقعرذنلانأل,ةرافكةيصعملا

يضرباطخلانبرمعنعيورو«ةرافكهيلعتناكهللاةيصعم

ءمارحلادجسملايففكتعأنأةيلهاجلايفترذن):لاقهنعقلا

بجوأنملكفء٠"(كرذنبفوأ:لاموفِيينلاتربخأو
اک«هبءافولاهيلعناكهناميإيفوأ‹هرفكلاحيفهسفنيلعًارذن
يبأنعرکذو«هنعهللايضرباطخلانبرمعيلعةعيللاهنجوأ

بدنلاهجوىلعةَينلارمأناكهنأيدنعو:هباتكيفدمحم

دقعلكخسفمالسإلانألءيشبكلذدعبلاقمث«لعفلايفهلبيغزتلاو

لعفلاكراصفلَمينلافقوءايشأالإ,مالسإلالبقناك

موصي:لاقمهضعبنِإفاهيلايلوًامايأموصينأرذننمو«أدتبللا

باطخلانبرمعلَينلارمأىلعًاسايقءامايأيلايللالدبيومايألا
:نورخآلاقوهللاىلإهبرقيءيشريغةيلهاجلاموصنلءهنعهللايضر

لاقو«ةعاطبسيلهناليلايللاموصنمهيلعءيشالومايألاموصهيلع

ءنيميلاكدقعاذهنألةرافكيلايللالدييومايألاموصهيلع:نوزخآ
يبنلانأ):يورامهيفلصألافةيصعمالوةعاطبسيلامرذننمامأو

موصينأرذنهن]:هلليقف«هنعلافسمشلايفمئاقلجربرمول
۰دوادأهاور)۱(
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سلجيومصل:لاقف.لكتبالولظتسيالوسلجيالو

دوعقلابهرمأفااناکامهلعناف4.لكتيو

رذننمثيدحلااذهيلعف«ةعاطبسيلكلذنألملكتلابولالظتسالاو

.هبءافولاهيلعسيلفةعاطبسيلام

هيلعءيشالفلكتبالوارشموصينأرذننم:رثالايفو

الورنأهلسيلوقعاطبسيلتمصلانأللکتنإو

لکتاذإنينیکسموأنیسمماعط]هيلعبجوأضعبو‹ةيصعم

.قيفوتلاهللابوملعاهللاوةرافكهيلعبجويلضعبو

.هنوعنسحوهفضووهللادمحبتارافكلاونامبألاباتكمتدق

هحامنباودوادوبأويراخبلاهارر)۱(

- 4



عئابزلابانک

هلوقلةيعرشلاةيكذتلابالإلحتاللكألاتاللحمامئاهبلانألعإ

هللاربعلهأاموريزتخلامحلومَدلاوةاكلَتمرح»:ىلاعت

الإْعبسلالكأاموةحيطتلاوةيدَرَمْلاوةذوقوَمْلاوةقنخنملاوهب

ملليعيتيما«نيملسملاىلعينعييلعتمرح:هلوق١يكد
هللاريغللهأاموريزتخلامحلو«حوفسملامدلاينعيمدلاو«ةتيمءيشلك

ةقنخنملاوهلکألحيالفلسمهحبذنوةحلللينعيهللاريغلبذامينعي

ريغبتقيوأًاقنخاهلتقفتقثواذإكلذريغواهلكماعنألانمينعي

هريغبوأبشخلاببرضتيتلاينعيةذوقوملاومارحوهفكلذ

ةاشلاينعيةحبطنلاو«تومتفلبجلانمعقتوأرثبلايفىّدرتتيتلاةيدرتملاو

.٢۳:ةدئاملا69
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هسرفاميغبعبسلالکاامو«تومتفكلذريغوىرخأةاشمطنت

ةيدرتملاوةذوقوملاوةقنخنملانمىنثتسامث«اهريغوماعنألانمعبسلا

ركذوتحبذامالإينعيمتيكذامالإ:لاقفعبسلالكأاموةحيطنلاو

كلامًافالخهللامهحرانباحصألوقوهو«لالحوهفهيلعهللاےس
كردأولو«عبسلالكأاموةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوملاوةقنخنملامرحيذلا

هدنعنأكلذوءعاطقنإلاءانثتسالايفلوأتوةتيماهملعجو«اهتايح

هيلعةجحلاو«ءالؤهريغنمهتاكذتكردأ«تيكذامالإ:هلوقىنعم

ةيدرتملاوةذوقوملاوةقنخنملانم"ةءوجوملانأمهعموهوعبجلاعاتجإ

لاقامىلعرمألاناكولوءةاكذلايفةلخادعبسلالكأاموةحطنلاو

ءانثتسالاناكاذإابصختالاهبقحأوةقنخنملانمةءوجوملاتناكل

نأمهعموهوةمألاعامجإًاضيأةجحلاو.ملعألاو.لاقاکًاعطقنم

كحيفهنأوهتوملبقتامنمهئابلوأنمثريهنأو«يحهنطبقوقشلا

لاقملاةذوفنملايفهلوقلًافالخ«تاومألامساقحتسيملامءايحألا
.ملعأهللاواهتايحةبقبربتعيالو«ةاكذلااهلحتالابنمسوؤيملا

وأابيلعرودقم:نيبرضىلعةاكذلااهيفةطورشملاتاناوبحلاو

وأرحنملايفةيكذتلابالإلحتالاميلعرودقملاف«اهيلعرودقمريغ

ءءانىثاامباوصلالعلوحضاوريغلصألا0
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هللاءاشنإهنايبيتأايسامىلعرقعلاابتاكذاببلعرودقملاريغلاو ةبللا

.ةمالسلاردقو

لصف

ماعنألاةميهبيفةاكذلانأاوقفتادقفايلعرودقملاتاناوبحلاامأو

رقبلاو«رحتلا«حبذلانغلاوريطلاةنسنمنأوحبذوأرحت

رحتلاهليسامحبذوأحبذلاهليبسامرحننإو«رحتلاوحبذلاهيفزوجي

هيلعهلعفنمتبثاممشةجحلاو«لكؤيالضعبلاقو‹لكؤيهنإف

.”(غلاحبذورقبلاولبإلارنهنأ):مالسلا

بمهللالوسرعمانرحن):لاقهللادبعنبرباجنعيوردقو

نيلوألادنعوء'"(عبسنعةرقبلاو«عبسنعةندبلاةيبيدحلاماع

كلذكو«لكؤيهنإفحبذنإف«هتولعرسأهنألرحتلابلملاصيصختنأ

دنعلوقلااذهوءًاضيألكؤيهنإفحبذلاهليبساملحلاريغرحتنإ
حيدينعأ‹ةرورضلاعمكلذزاوجىلععبجلاقفادقو‹انباحصأ

۰يئاسنلاوملسمردوادأهاور)١(

,لمهاور(۲)

~4۷



عباقفتاانإو٠كلزاجأنملوقلةيوقتاذهيفمنعارنولبألا

اوعذتنأللانإ»:ىلاعتهلوقلءرقبلاحبذزاوجيلع

عطفعرشلايفو«قلاةغللايفةاكذلاف:ةاكذلاةفصامأوء٠ةر

لوسررمأاكدربتیتحاهعدتويسنو‹نيجدولاوءيرملاوموقلحلا

لاقاكءةيعرشلاةيكذتلابالإتاناوبحلالكأزوجيالوءويمهللا

ۇيهلالوسر تحاہعدفموقلحلاونيجدولاوءيرملايلعتيتأاذإ)ول

حرأوءيرملاوجادوألارفآ):ىرخأباوريو«۷٠(دیت

هنملخدييذلاءيرملاو«سفنلاعضومموقلحلا:ليقو‹(ةميهبلا

ءاېتنابإدعبةايحالفاناباذإف«ةميهبوأرشبنميحلكنمماعطلا

ملوءيرملاوموقلحلاعطقاذإو«قلحلاحفصيفنادودمبناجدولاو

ءكلذعطقيفةميهبللةحارلانأل.اراايذعتناکودولحطت

مكلذلعفيملنمو«ءيرملاوجادوالايرغبلوهللالوسررمأدقو

هلكأحصبمهبرمأاملثتميملاذإو«ةيعرشلا:ذلانمهبرماملئت

دقوء٠٠(دروهفانرمأهيلعسيلالمعلمعنم):السلاهيلعهلوقل

67:ةرقبلا(١)

,دوادوباهاور(۲)

٠يئاسنلاودوادوباويقميبلاءاور

.هيلعقفتم(٤)

— 47۸



ء°(ناطبشلاةطيرشنعىنهنأ):لَكهللالوسرنعًاضيأانغلب

عطقتمةميهبلكيهو«ةلوقعمىنعمهيلعفءةحيبذلاانهاهةطيرشلاو
«ابقلحنمًائيشنوعطقيةيلهاجلالهأناكو«ابمدرهنيموامجادوأ

نممكلذيفانيفلاخمىلعلبلداذهففءةيكذتطرشلاكلذب

ةرشقلاتيقبنإصخرو«طقفءيرلاوموقلحلاعطقطرتشا
هلكحاللقألانألدياذهفءلكؤتنأءيرملانميلفسلا

.ملعأهللاو

الف۽توتتحاہکرتمٹءيرملاعطقفةاشحبذنمو:رثالايفو

ءتلكأامهدحأعطقنإف«نيجدولادحأءيرملاعمعطقنإالإلكؤت

نألاضيألكؤيالهنإف«هموقلحالوهقلحعطقيملورحتنإلجلاامو

حبذلاليبسريغرحتلاليبسَنأل«كلذبسأبال:لاقهنأهنعهللايضر

حبذلاينعأءهيفدروامىلعموقلحلاوقلحلاعطقاورصقءالؤبف

.رحنلايفال

ملوءبلقلانيكسلاغلبيلورننم:رثألايفًاضيأكلذكو

۰دوادوباهاور)٥(

—۽۳۹



مامإلإنعيورملالوقلااذهو«نيلوقلاهيفنإفموقلحلاوقلحلامطقب

رحنلالعجنمبهذمىلعنوكينأهبشياإ«يدنعرظنلاهبجويايف
‹ادحاوًاكح(ېكحلعجنمامأوءرحتلاريغحبذلاويذلاريغ

.ملعأهللاوكلذعيجيفنيبيواسينأىرحأف

ولو«ةهوركماهنإفرحتملايلبامىلإاهترحتفتعجرواهتحبذنإو

طقفنيجدولاعطقطرتشانمبهذهبشأةلأسملاهذهنإ:لئاقلاق

قوفعطقاذإهنال«نيجدولاوموقلحلاوقلحلاعطقطرتشانمبهذمامنم

هبهذمبجتحانلزوجي:ملعأهللاوهلليق«اناسموقلحلاجرخةزوجلا

قلحلاانعطقاذإفءنيجدولاوموقلحلاوقلحلاعطقبانرمأامنإ:لوقينأ

(مطسونمانعطقاذإو«هعطقبانرمأامانعطقدقف«(لصأنمموقلحلاو

بكشملانملجرديعطقنمنأىرتالأ«هلعفبانرمأامانلثتمادقف

هلعنأ‹كلذنودوأقفرملانمابعطقنإوءةيدلافصنهلعنأ

.ملعأهللاوابطسونموأابلصأنمناكءاوس«اهعطقهنألةيدلافصن

رحتلايفةاكذلا):مالسلاهيلعهلوقلةبللاورحنملايفةاكذلاو
تءاجةنسلانأ«ةاكذلامصتملحبذملاريغيفحبذنموء٠(ةبللاو

.ينطقرادلاءاور(١)

س۳۰س



نمةاكذلاءاضعأعطقهلزوجيالهنأىلعلدياذهو‹لعفامفالخي

لتقوهامنإ«ةيعرشةاكذنكتلافقلاةهجنم(عطقنإو«افلاةهج

.ملعأهللاو

نأالإءًاطخلاودمعلاىلعزوجيال«افقلانمحبذلاو:رثألايفو

ءافقلاىلععضوفميذملادارأوطلغنإو«مرحتالفًاطخلاىلعةيقرلاىل]

مرخحتالفحبذملانمحبذفةاشلاسانتخابحبذملاىلإنيكسلاعجرف

.ملعأهللاو

قوفىلإةاكذلاءاضعأعطقوقلحلاتحتنمةديدحلالخدأنإو

ًاضيأوهوءكلذكتحيذةحيبذاومرحيلمهنأريغ«كلذنعيبنمهنإف

محللانمءيشيقبنإو«افقلاةهجنمالةبللاةجنمةاكذلاءاضعأعطق

:هجوأةعبرأنعحبذلايفىنهنأ):ولعهلالوسرنعانغلبدقو
:هللاهمرعيبرلالاق«(دادرتلاوعختلاوزخولاولزخلانع

حبذلادادرتلاوهتلابقحبذيفمحللاودلجلاتحتةديدحلالاخدإلزخلا

.دوادوبأويذمرتلاءاور(١)

— {۳۹



يفةديدحلاسأربنعطلازخولاو«محللايفددرتيتلاةليلكلاةديدحلا
لنالوألانامجولاف«ةبقرلارسكعخنلاو«يذلادعبةاشلاةيقر

يفنألءةحيبذلامبدقنارخآلانامجولاوءةحيبذلا(باومرحي

يتأيسامىلعرحتلكيرشتةاكذلايفناكتمو«ةاكذلايفًاكيرشتكلذ

دمعتيمنإهنإف«اهسأرنافةاشمحیذنمو«یلاعتهللاءاشنإهنابب

بهذمىلعف«لكؤتال:لاقمبضعبو«لكؤت:لاقمهضعبنإفكلذل
كلذناكوحبذادعباهلتقياماہىفثدحهنأللكؤۇتال:لاقنم

ىلعهبشيفاهزاجأنمامأو.ملعأهللاوزتلاهريغبةاكذلايفًاكيرشت

الوابذنأدعباسفنبامبارطضااهمرحبالك«اهمرحيالكلذنأهلوق

سيلولتقكلذنأللكوتالفاهسأرعطقدمعتنإامأو«كلذنمدب
.ةيكذتب

لهحبذلاعضومبئذلااطبعوتسانإةاشلاوتلق:رثألايفو

اهنأولو«لكۇتالفاهرحنافبعوتسانإاأو«معن:لاق؟رحت
اهبذيهنإفبئذلاهبعوتسيلو.ءيشرحنملانميقبنإالإكلذدعبتحيذ

املعفيهنإف«حيحصرحتملاوءيشحبذملانميقبنإكلذكو«اهلكأيو
اهرحتممادامهنألديموقنمىنعملااذهوءرحتلاوحبذلانمءاش

اذإوءةبللايفرحتلاوةبللاورحتملايفةاكذلاوءةاكذللحلصتيبف

-



.ةاكذلاهيفحصتامهيفقبيملهنألةاكذلاحصتماهرحتمبعوتسا

۽كيدسأرلكأرونسيفرباجيبأنبىسومنع:رثالايفو
.ًايحهکرداذإسرلانودنمهقنعنمهحبذزاجاف

توقابنظأفامهدحأنمتعذفناسأرةاشللناكاذإو:رثألايفو

تتامیتحهديباېکسمأوةحيبذحبذنم:ريشبلاق:رثالايفو

نإ:يراوحلاوبألاقءاهلكأزوحبالفاهقلطأنأدعبكرحتتم

ہلکاةحيحصتناكنإولكۇت¿حبذلادعبكرحتتملوةضيرمیناک

رظنلاهبجويايفيراوحلاينألوقوءاقلطأنأدعبكرحتتملولو

ءكلذكةاكذلاوءتوملابابسأنمببسضرملانأل«حصأيدنع

كلذكو«حيذلابالضرملابنوكتنأنمؤيمل«حبذلادعبكرحتتلنف
رفوءالفةحيحصتناكنإامأوءحبذلادعبامكيرعتاوطرتشا

‹اېيذفةيحيهونيكسلااببلععضواذإ:اولاقفرابتلاوليللانيب

ءةضيرمريغوأتناكةضبرملكؤتانإف:حبذلادعبتكرحتاهربملو

ءحبذلادعبكرحتتتحةضيرملالكؤتالفرابنلايفامأو«ليللايفاذهو

ءاتكرحةفرعمىلإرظنلانمعنيسابلليللانأرظنلاهبجويايفكلذو

(۲۸) —- {۳۳ —



لصألالاحابفبحصتسإ«ابتكرحةفرعمكردتالناكاماف

اذلعلو«ةاكذلالبقتتاماهنأنيبتيتحةابحلاابفلصألانأوهو

هيلعنيكسلاعضواذإًاراهنوأاليل«لاحلكيلعاملكأمہضعبزاجأ

وأءابلجركيرحتتحذاذإةاسلااهبلكؤتيتلاهوجولاو«ةيحيهو

دعبابتضمغأوأابنبعتحتفنإكلذكو«اهبنذكيرحتوأامنذأكيرحت

لاقوءاہبلکؤتالفاہضمغریغنماہتاذیفاہمکبرحتاموءحبذلا

حانجلاتاوذكلذكو‹كلذلثمروثلاوللايفبؤاثتلايف:مهضعب

هوجولاهذهو«ماعنألانمنذألاماقميفريطللحانجلاو«لاحااذهىلع

اهتمكرحتينأهوجولاهذهصيصختبمهدارمو«ةحببذلاةايحىلعلدت

وأابنيعبتقمراذإةاكذلارخآ:لاقهنأيلعنعيوردقو‹وضع

هريغهللاقفمبذلادعبتکرحتاهربلنو«هتكرحيأاهبنذبتفطع
كلذناكنإهنإفءاذكواذکمضومنمتکرحت:هعمرضحنڪ

ناكاذإلكۇتاهنإف‹هبلإرظنيل«هنمتكرحتهللاقيذلاعضوللا

هتحيبذلكؤتالنممناكنإو٠حبذاذإهتحييذلكؤتنممهللاقيذلا
نإامأو؟هلوقبلكۇتفيكف«هحبذبلكؤتالاهنأل«هلوقبلكؤتالف
لغتشيالف«هاعروهنمتكرحتهللاقيذلاناكملاكلذمباذلاظفح

كلذهللاقيذلاناكولوءهيفنونظملوقبهنيقيضقنيالوهلوقب

س۳س



هدبريغبوأهدبهسماذِإكلذفرعينأنكناكاذإ«ىمعألجر

.لعألاوابلكايوهقدصيهنإف‹ناكملاكلذظفحيلحباذلاناكاذإ

الفلبنلابهامرف«هيلعردقيلوهريعبدرشنمو:رثالايفو

لحيالفهيفنعطو«هتبلوأهقلحيلعردقيملورثبيفیدرتنو«هلكاب

هيلعهلوقل«ةبللاورحتملاوهو«ةاكذلاعضوميفهكرديملهنأل«هلكأ

ءرابخألاضعبيفيوردقوء'"(رحتملاوةبللايف):مالسلا

ربخلااذهوء°(اذنههباوعتصافكلادبام):مالسلاهيلعلاقهنأ

.ةرورضلادنعرحتلاوحبذلاعضومىلعردقيلنإكلذزاوجىلعلدي

ةبادلانعطيوأءفسلابديصلابرضينأديربهلعل:رثألايفو

عافتراباپیذملصبماذإ«نكمأامثيحديدحلانمءيشببرضيوأ

.ملعأهللاوكلذهبشأاموضفخوأ

.هرکذمدقت)٠(

ينطقرادلاودوادواهاور(۲)

- t۳٥



لصف

اہنإفةيحتناكول«التقياماهتاكذدعبةحببذلايفثدحاذإو

كارتشاامتوميفناكاذإوءاتوميفكارتشاهنألءلكوتال

ءاهلكأزحيلانهاهنمفءابتمةيكذتلاحصتملاهريغوةيكذتلانم

رخالاو«هتاكذزوحتنممامهدحأ‹ةمىاىكذولنيلجرنأىرتالأ

عماہکارتشابحصتالهتاکذزوحتنمةاکذتناكل«هتاکذزوحتالنم

لوالافءاوسالو:لئاقلاقنافءانهاهكلذكو«هتاكذزوجتالنم

لطبياماہیفیدحهذهو«اہتاکذتحصامدعبثدحاماہیفثدح

ةكذتلانمكارتشااهتوميفناكتمهنأكانماعأدق:هللبق«اهتاكذ

يفامنأل,ةاكذلادعبوأةاكذذلاعمناکءاوس«لکتالاهريغو

‹ىنعملااذهىلعكمرليًاذإف:لئاقلاقناف«اہحورجرختلامةايحلا

اهتايحوةاكذلادعباهتايحتناكاذإ«حبذلادعبتكرحتةميهبلحتال
‹ةاكذلالبقةيحاهمكحةايحدعبتتاماإاهنأل«ءاوسةاكذلالبق

نألاذهانمرايال:هللبق«ىتعملااذهىلعاهسفنءاقلتنمةتيلاكتراصف

‹ةاكذلاريغببساملنکیماذٍإف«ةاكذلاريغببساهتولنکیملهذه

اهرضتالكلذدعبابتكرحو«اهبهللارمأيلاةيعرشلاةاكذلابلالحيف

(۳



ابارطضاكلذكو,ةاكذلاحصيفطوشًاضيأيهو«كلذنمدبالذإ

تبرضوأ«بارطضالاكلذبابنطبتفرحناولو.ًاثيشاهتاكذيفرثؤيال
.لعأهللاواهتمءاجكلذنألسبالفءتتاممثضرألااهسأرب

‹ةديدشةعقوتعقوتحاهبیمرمثةحببذحبذنمو:رثالاييو

ةحيبذلاتدرتاذإوءابيلعتومانيعتامةيمرلاتناكاذإلكؤتالاهنإ
زوحبالفءهنمملثمااليذلاحبذلادعبفرشىلعنموأ«ءاميف

ءةيكذتلانمكارتشااهتوميفناكاذإوءالتقىلعنيعينألابلكأ
ًارئاطىمرنمو«املكأزجلانهاهنمفءابنمةاكذلاحصتملاهريغو

نال«هلكأزوجيالفاتمرئاطلاطقسفهمهسىلعىمسوةرجشىلع

نيحاتجلاضباقءهطوقسنيبقرفءابقفلاضعبنإوهتومىلعنيعم
ًاكلامءهلكأزاجنيحانجلارشاتناكاذاف«املًارشاتو

هسفتلًاقلطمناكنيحانجلاضياقناكاذإوءكلذعمالًالماحهسفنل

ءالاروطنمريطلاناكاذإو.ملعأهللاوًابدرتمناکف«اكلامريغ

هانرکذامهلکاذهيفلصألاو«هلكأزاجو«هلتقيالءالايفهعوقوف

هحبذدعبراطاذإرئاطلاكلذكو.ملعألاوةاكذلايفكارتشالاوهو

ًانصباقعقوناو«لکأهیحانجًاشرافناکنإهبفیعاربهنإف«طقسمش
.لاحلااذهلعلكۇيالفف

— {۳۷



«تماقفاہکرتوامحبذفامحبذيلةاشمجضأنمو:رثالايفو

يذلاحبذلااهحبذدقناكنإف«ةيناثابحبذفديرولالبحابنمنيبمو
ناکناو.اهلتقيلعناعأهنألالكأزجمةيناثامحبذمش‹هنمایتام

مغوقنماذبف.ملعأهللاواطہہذلازاج«توتالوهبتوتامماهحبذ

.ملعألاودبالتوتهبامحبذلابدارملانأىلإبهذيمهضعبنألدب

لوأتتامأرظنيلابنذضعمثةاشحبذنمو:ًاضيأرثألايفو

اضعنف«تتامدقيهاذإفةكرحلادعباهرظنمثتكرحتف«تت

امناکنإو«لكۇتلاهلتقىلعًانيعمضعلاكلذنوكبيامًاديدشًاضع

نمنوكياالإةحيبذلاهيلعمرحتالوءسأبالفابلتقيلعنيعيال
ةرقبوأةاشبذنمو:راثآلاضعبيفوءابلتقىلعةنيعملاثادحألا

ثدحأنإ:لاق؟لكؤتلهابحيذامدعباافكسمأوأ«ةطوبرميهو

.ملعأهللاولكوتالاهنإفةيحتناكول«التقيامحبذلادعباهيلإ

‹ةقيضةرفحوأقبضرثبيفعقواذإلجلاو:ًاضيأرثألايفو
تامتحكلذيفيقف«لاحلاكلذىلعلجرهرحتفكلذهيلعقاضف

لهنأولهتومهيفموتيامناكملاكلذناكنإ:لاقالمألكۇيله

٠سبالفهتومهيفموتيالامناكنإو«لكۇيالهنإفرحتي

سع۳۸



ديدحيقيوهدييفضبقملاكمفهرحتنإكلذكو:رثالايفو

اذهيفلصألاو«صخرينممهنموءلكۇيالهنإفهرحتميفنيكسللا

مثًاريعبرحتنمو.ملعأهللاوكارتشإللانمءانركذاموهودحاوهلک

مشةبللايفهييذنإكلذكو«هلتقىلعناعأهنأللكؤيالهنافهرحن

هذمشےیذیامحبذولكلذكو‹هلكأزوحبالفرحنملايفةيناثهحبذ

هڼإفهرحنمشلبابذنإامأو«هلتقىلعناعأهنأل,لكؤبالفةناث

الفهحبذمثلخلاريغرحتنإكلذكو«رحتلاهيفليبسلانأللكؤي

لبقام«هبلكؤبهتفلومعملارحاذإاذهيفلصألاو«سأ
دعبهيفثدحاذإلكؤيالفلومعملامدقنإوءرقعلاةلزنمبلومعملا

.لعأهللاوهذلعب

لوسريبنل)دربتتحةحيبذلانمءيشعطقزوجيال:رثألايو

عطقنعينهيف«٠"(دربتتحامكرتبهرمأوكلذنعمالسلاهيلع
ًاوضععطقوهبرمأامدبعتملافلاخاذإف«اهبارطضالاحيفابنمءيش

اوعجأو«هلوانتنمعنماملکازجيملوًايصاعهلعشناكامئاضعأنم

.وضعلاعطقدعبابنميقباملكأهلنأ

.هرکذمدقت(١)

— (۳۹



كلذفبرطضتيهواہخلسيفذخأوةاشحيدنمو:رثالايفو

يفلصألاوءاملكأبحأالفدربتاملبقلعفنإو«دربتتحهرکی

يفءاجودربتیتحاهعدو):مالسلاهيلعلاقهنأيوراماذه

اذإفبحتتحةحيبذلااوعدواوسرفتالواوعخبتال):ثيدحلا

ءدربتتحةبادلاقنعاورسكتال:لوقيتبجو

:رعاشلالاقءعاختلاىلإعطقلاغلبينأعخبلاوءقنعلاقدسرفلاو

اعاخبقبطنعىدبأواعادخالفعادخلابذالأ

قنعلاوسأرلانيبةقفنعلالصفمءاخلاوءابلاحتفبعَحَلاو

.ملعأهللاو

هيلعوهمأةاكذهتاكذ:مهضعبلاقءنينجاةاكذيفءاماعلافلتخاو

ةاكذنينجلاةاكذ):مالسلاهيلعيتلالوقل«انباحصأدنعلمعلا

 ًابحناكنإبذدعبالإكلذزجيملوةفبنحوبأمهفلاخو«"٠(هم

املقهمأةاكذكيأ«ءاتلابصنبهمأةاكذنينجاةاكذربخلانأبجبتحاو

نوكتالسنةاكذنأبًاضيأجتحاو«ءاتلاتبصتنافاكلاتطقس

. هرکذمدقت

.درادوياويقميلاهاور(۲)
.هجامناويذمرتلاودمحأءاور(۳)
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اذهو«هقتعهمأقتعنإًالماحةمأتقتعاول:لوقيوهو«نيسفنةاكذ
دحاوقتعنوبنأزاجاذإهنأل هتاكذهمأةاكذنأهمرايكلذك

نأزاجأنموءنيناةاكذدحاوةاکذنوکتنأزاح«نيناقتع

ةاكذ):مالسلاهيلعهلوقلةابحلاهيفطرتشاةاکذهتاکذنوت

يفالإلمعتالةاكذلاو«ةاكذللالحمهلعجدقفء٠(همأةاكذنينجلا

ماتنمرعشلانأل«رعشلاهيفنوكينأهيفاوطرتشاكلذلو«يحلا

ةكرحلابهتابحربتعامهضعبوءةابحلادعبالإنوكيالو«هتقلخ
.ملعأهللاو

نإو«لكأحيذلادعبكرحتيدلواهيفوةاشحبذنمو:رثألايو

لاقو«اهتاكذهتاكذواهتممحلةعضبوهًاضيأليقو«لكؤيلكرحتيل
ولوهلکأيهنإفرعشانمءيشهيفتبندقوًاحيحصهدجواذِإ:مهضعب

الإنوكيالرعشلانألانركذاكاذهوءاهنطبيفيذلادعبكرحتيم
دلولاابنمعزتفابقشف«تتامدقانآنظفةاشبذنمو«ةابحلادعب

كلذكوءهلكأبوهحبذيهنإفدلولاامأو«ةاشلالكۇتالهنإفًابحەدجوف

۽لکۇيالفًابحهدلوهتطبيفدجووهقشاذإمثاهبلانمحبذيامعج

.هرکذمدقت(۱)

س4۹



ارنطبقشامنإهنأملع«ًابحنينجلادجوأهنألدعبدلولالكؤيو

اهنإفبنرألاالخام«ةاكذلايفًاكبرشتكلذنوكيو«تونألبق

نطبقشنمو.ملعألاوركذامىلعًايحامنطبيفاهدلوىقبيوتوت

ءكلذدعبامحبذمثًابحدلولااهتمعزتفءامحبذينألبقةرقبوأةاش

هحيذاذإاهثمهعزتيذلادلولاكلذكوءةاشلالكۇتوهبرىصعهنإف

حيذو٠لاحلاكلذىلعهمأحبذفةاشلانمدلولاسأرجرخنإو«لكأ

نيعبامهيفوهيذلالاجملانأل«لكيالدلولانإفلالاكلذىلعدلولا

هنإفهحبذفدلولاردصجرخنإامأو«هقنختللاهبشأوهوهلتقىلع

نيهجولاىلعلكؤتاهنإفمألاامأوءقيضلادحنمجرحهنأل«لكؤب
.قيفوتلاهللابو.ملعأهاوتحبذاذإ

لصف

ءاكذلاطورشف

ةمسنلاامأءةلبقلالابقتساوةينلاوةيمستلاةاكذلاطورشنمو

متنكنإهيلعهللامسارِكذامماولكف»:ىلاعتهلوقابيفلصألاف

—ع4۲



باحصأنمنيماسمالاولاقبرعلاكرشمنأكلذوء»€نينمؤمهتايا

لتقامو«هنيدىلعكنوهللانودبعتکننومعرتأ:مالسلاهيلعيبنلا

لزنافةتيلالكأيفمولداجف«لالحهنأنومعرتوهنولكأفكيدي

€ەوكسائمحىئابذينعيء'"€انلعجقمألكل»:هلل

لزتف«حئابذلايفينعيرمألايفدمحمايكنعزانيالفهوحباذينعي

اذإ:لوقي«حئابذلاينعي€هيلعهللاركذامماولكف»:هلوق

هتایابمتنکنِلالحاهنإفاهولكواهیلعهلامسااورکذافةحببذمتحيذ

ينعيء٠هيلعهللامساركذيملاغاولكاتالولاقمث«نينمؤم

.ةيصعملةتمملالكأينعيقسمهنإول.ةتمملا

:موقلاقءلاوقأةالثىلعءةيمسنلايفاوفلتخاسانلانإمث

املکۇيال:موقلاقو«اهریغنودمېتالنوکرشماهاكذاملكۇيال

تكرتالك:موقلاقو«نايسنلانودًادمعةيمسقلاهيلعنوملسالاكرت

.لكۇتالنايسوأًادمعهيلعةمسلا

.١١٠:مامنألا(١)

ء۷٦-٢٤۳:جحا(۲)

.١١٠:مامنألا

- {4۳



نميسنميفسابعنبانعءاطعنعركذدقو:رالايفو
:سابعنبالاقو؛لالحوه:لاقهتحببذلعهللامساركذبنأنيماسملا

لاقوءةللاريغيفهللاركذمفتيالاكةللايفمسالانايسنرضيال

هلوقلوقلااذهيلعليلدلاو«مارحوبفًادمعتمهللامساركذيلنميف

٠قفلهنإوهيلعهللااركذيل2اغاولكأتالول:ىلاعت
نعجورخلاوهىقسفلانأل«ًايسانةيمسنلاكرتنعنوكيالقسفلاو

ءلوقلااذهيلعهبينعي«هلعفيفيصعبالفةيصعملادصقيملنمو«ةعاطلا

ةيالاممعتىلإبهذنمو.عاهللاوقسفاملكأينعي«قسفلهنإو

هنإو:هلوقيفةيانكلافرصو«ًاناسنوأًادمعةيمسنلاكرتيفاهمرح

نوكتالةيمستلاو.لعأهللاوحوبذملاوتاروكذملابرقأىلإ؛قسفل

هللامساركذوءناسللابالإامسىمسيالناسنإلانأل«ناسللابالإ

اوركذاو»:ىلاعتهلوقلناسللابةيمسنلاركذبجويعضوملااذهيف
اورگذافتافرعنممصاذإف»:هلوقو"€تادودعممايأيفللا

دارملانأاهيلعقفتمعضاوملاهذهلكو«"€ماّرحلارعشملادنعهلل

ريغبابسألانمببسبقلعاذإركذلاو«تايتلابالناسللابركذلااهيف

.اهركذمدقت(١)
.۳٠۲:ةرقبلا(۲)
.١۹٠:ةرقبلا(۳)



تركذ:لوقتكنأىرتالأناسللابالإلقعي2روكذملاوركاذلا

ةصقيفهرکذلجهللالاق«ناسللانودبلقلابنوكينألمتحانلف

ركذلانأملعلالهأنيبعزانتالو"€كبَردنعيتركذأففسوي
ىمسوحيذنمو.ملعأهلوريغلابقلعتمهنأل«ناسللابعضوملاذهيف
نمو«هلوقنمالإكلذملعيلاذإةقْثناكنإهتحيبذتلكأةيسرافلاب

هللاےبوأهللاالإهلإالوهللاےب:لاقنموءهأزحأهللاءاشام:لاق

يلعهللاىلص:لوقيوأءتكسيف«هللا:لوقيوأ«يحرلانمحرلا
:لاقوأ«ابفكرابمهلا:لاقبأ«نالفنملبقتمبللا:لوقيوأءدمحم

.هللاركذهنألهئزحباذهلكف«هللارفغتسأ

:لاقوأءاہىفهلاكرابال:لاقوةاشعجضأنمو:رثألايفو

يفلاقيامفلاخوكلذهلوقيفمشاوہفهللاسبلقيملوهللاابنعل

لعلوءامهنعليفصاعوهواهلكأزئاجفهللاےساركذدقو«ةيمستلا

ةيصعملاوةعاطلاوءةعاطةاكذلانأل,ةاكذاذهلثميفزيبالًاضعب

.دحاوءيشيفناعمتحتالناتيفانتم

هللاےسبلوفأال:لاقفهاےسلقهللیقنمو:ًاضيأرثألايفو

.٤٤:فس(١)

-{o



كلذبدارأاذإرظنلاهبجويايفكلذو.ركذهنإ:اولاقدقف«بذمث

ىفنلاهجوىلعكلذلاقناكنإوءهللاركذدقفءةحبذلالعةيمسنلا

نمحباذحبذنإوءملعأهللافةحبذلايلعهنيمستيفهلاركذيالهنأ

‹كىشابهتحيبذدسفتمةيمسقلايفحبذنأدعبكشمثةيمستلابنيدي

يبرناحبس:حيذلادنعلاقفةاشميذنمو«ةيمسقلابنيدينمهنأل

ميظعلايفرناحبسوأميركلايبرناحبسوأيلعألايبرناحبسوأيظعلا
اذههلوقدنعةينلارضحأنإف:رْثألايفف‹هللاےسبلقيملويحرلاوأ

الكابالفالاسرإلوقلالسرأناو‹هملحواهلكأينأهلفهللاهبدارأو

ًازئاجكلذيفهلوقناكًالمتحمًالوقلاقامهنأاذهلعلو«هريغالووه

حباذلانمالإةحيذلايلعشامسامفنيالو.ملعأهللاوهعمسنمنودەسفنىلع

ءةيدملااكسمأوًاعيجاهاكسمأةحيبذلايلعنالجرعمتجانإوءا

رمأوقحذلالعىمسنموءزئاجكلذفًاعيجاحبذوءاهيلعهللامسااركذو

رمالكلاكلذيفوهوًاناسنإملكمثءمدلاجرخومحلاعطقفنيكسلا

ىمساذإاهلكأبسبالفءابحبذنمغرفتحقلحلايلعنيكسللا
ىلعةيمسنلاكرتوىوألاىلعىمسفنيتاشحبدنموءحبذلانسحأو

ركذوامحيذيلةاشعجضانإوءابيلعمسيملهنال‹لكؤتمةيناثلا
لوألاةيمستلايلعاهبحبذفىرخألاذخأفءنيكسلاىقلأمثهللامسا

ThE



دعبيئاثلانيكسلادحيفذخأنإو«حبذوىمسدقهنال٤سابالف
نيكسلاذخأوناسنإهماكوىساذإو:رثآلايففدحلالاطأف

ةيمسقلانيبثيدحلاليوطتهلهركأو«ًاسأبرألةيمسنلاكلتيلعحبذف
اماولکاتالول:ىاستهلوقمومعىرأايفاذهيفلصألاو«حبذلاو

.اہحبذدنعحئابذلايفينعي«4٠هيلعهلامساركذيم

صقتسيملوعطقفةاشيلعهللاركذالجرنأول:يفو

حبذلاىصقتساوزاجأفهريغهبرمف«رخآًانيكسسمتليبهذفحبذلا
مسارکذدقاذهيلعف«برطضتتناكاذإًاسأبرألهللامساركذيملو

ةدايعةاكذلانإفةينلاامأو.لعأهللاواطحباذلاريغةحيبذلايلعهللا

هنإف‹رحنلاعضوميفحمربالمجنعطنمكلذلثمو«ةينلااهيفحلصت

هللاولكۇبالفرحتلانعيملنإو«لكؤيهنإفرحتلاىنعوهللامساركذنإ

هتافةلبقلاريغلحبذودمعتنإوءبحتسمهنإفةلبقلالابقتساامأو«لع

دقتعااذإفءنيملسملاةفلاخمكلذيفدقتعيلامجرحتكلذيفيل

تعءاجامفلاخدقهنإفهلامشبحبذنمكلذكو«لكوتلنيملسملاةفلاخم

ملةنسلاةفلاخمكلذبدربلوهللاىمسناكنإف«نيملسملانمةعيرشلاهب

.اهركذمدقت(١)
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امقشىلعةلبقلاىلإةحيبذلامجضتنأرومألاو«ةيبخكلذبنكت

لامثلا):مالسلاهيلعهلوقلنيميلابحبذيو«رسيالا
.حبذلادنعاهبلعىمساذإمرحتملةئاقنإو‹ىلاعتهللايمسيو

ملاذ‹ةيضامةحببذلاتناكةرابطريغيلعحبذنمو:رثألافو

‹اعىمجنوملسملاالوهلوسرالوةاكذلايفةرابطلاىلاعتهلاطرتشب

ةالصلاطورشنمةلبقلالابقتسانألزئاجةلبقلاريغلحبذلاكلذكو

.قيفوتلاهللابو.معأهللاوةاكذلاطورشنمال

لصف
ةاكذلاهبزوجتمف

قفرلابحيهللانإ):مالسلاهيلعلاقهنأيوراماذهيفلصألاو

دعسيباقيرطنميوراموء'"(.ةٿاحةرفشبحبذيلفحبذنمو
نېمةاشتيصأقەلًامنغیعرتكلامنببعكلةيراجنأءيردحلا

.دوادواهاور(١)

.هجامنياويئاسنلاولسمودمحأءاور()
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اهبسابال):لاقفءاہنععہلالوسرلأسفءرجحباہتکذف
دحهلامةراجحلاوديدحلابيذلازاوجىلعلىلداذېفء''(اھولكف

يهوءورملاةراجحلاببذياإ:هللادبعوبألاقءرئألايفركذدقواهتم

.ةراجحلانماهاوسابحبذيالوءارخلاوءاضببلا

ناكاذإحبذلاهبرئاحهلکدیدحلاو:دیموبلاق:اضنرثايو

اموضارقملاوىسوملاوفيسلاوءاجوعلاةيدملاوفرحتملالثمدحهل
.كلذزاوجیرتنحنوءاذهلثميففالتخاانباحصأنيبو«كلذهبشأ

الوبهذلابالوماخرلابالوجاجزلابحيذيالو:ًاضيأرثألايفو

.ةراحملاالوفزخلاالوماظعلاالورفظلاالوسرضلاالوةتعفلاب
رجحلانأهبفوءزئاجًاضيأزعملاريغوءةراجحلانمزعملابزوجتو

.ملعألاوءيلإبحأةزاجإلاو«زوجيالزعملاريغ

ةيشخلاوةبصقلاورجحلابيذلانععيبرلاىهنو:ًاضيأرثألايفو

فاغييذلاديصلاالإًابرضهببرضيالوًازحهبزيهلك«ديدحلاو
نوكينأفاخيامديدحلانمهركيوءهحيذافيذلانكمأاذإف«هتوف

وأدامربهحسمتتحفيسلابحيذتالوءةتيموأناسنإهببرضدق

.ىراخىلاوداهاور(١)
"م۰
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مرحتملهحستملوهبتحبذنِإو«ًاديدشًاحسمكلذهبشأاموبار

:لاقفمتاحنبيدعهلأسنيحيلانأ):يوردقو.كتحىبذ

اندنعوديدحلانمەبيكذنامانرضحبالوءديصضرأباثأ:هلللوسراب

رفظلانعهاهنو«مسوتنشاجبمدلاربنا:لاقف؟هبيكذنفأرفظلا

يفو«(رفظلاونسلاالإ):لاقهنأىرخأةياوريفو«”(نسلاو

2"(ةشيحلايدمفرفظلاامأو«مظعفنسلاامأ):ولعلاقهنأثيدح

نيعوزنمرفظلاونسلاو«مظعلابحبذينألحيال:اولاقثيدحلااذحلو

هلأعف«(مظعفنسلاامأ):مالسلاهيلعهلوقل«نيعوزتمريغوأاوناك
‹ةاكذلاهبزوجتايفءانركذيذلافالتخالااذهلصأو.مالسلاهيلع

نممفسانلاضعبنأكلذوءةمدقتملاثيداحألانمهانركذاموه

امهادعامميذلاةحابإيلعةلالد«رفظلاونسلانعمالسلاهيلعينلايهن

هتزاجإبةنسلاتدروامثيدحلاىفتقامصعبو‹هيفيبنلادريمام

ملرفظلاونسلاكهنعيبنلادرواموءهبةاكذلاتزاجورملاوديدحلاك

ىلإبهذمهضعبو‹هوركمهبيذلاانركذامىوسامو«ةاكذلاهبزيت

دروهيفو«ًانيكسدحياليذلارطضمللوهاإورملابيذلازاوجنأ

.دحأءاور(١)
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ورملاوةبصقلايهوةطيللاحبذاوزاجأاإ:رثألايفركذدقوشيدحلا

ءلاحلكىلعهبزجتلفلجتملاامأوءانيكسدجيالورطضمألديصلايف
.ءيرملاوجادوألاعطقيالوقورعلاحرشيهنأل

هترفشٍيفيذلانيكسلاوألجنملاحيذنموتلق:ًاضيأرثألايفو

‹ةحييذلانمهنابأفمحللادبجهببذلكلجتملاونيكسلاراصف«لولف

نمايشديجيملوايبحبذنإامأوءال:لاق؟ةحييذلاكلتلكؤتله
كلذو«اهبرومأمةاكذنكتملمحللادبجاذإهنأكلذو«سأبالفمحللا

يفاوفلتخيلو.لعأهللاوًادبجالوًابرضالًازحنوكتتاإةاكذلانأ

بحيهللانإ):مالسلاهيلعهلوقلدحهليذلاديدحلابةاكذلازاوج

وهوهبحبذَفراتلابءانٳوء٠"(ةداحةرفشبميذيلفحبذنموقفرلا

.لعأهللاوةاكذلابهتميبابهبشأاذهنألءةحيبذلاكلتلكوتالفىم

حيبتو«رفظلاونسلابحبذاملكأحسيتءابقفلانمةقئاطنأركذدقو

.قىفوتلاهللابو«لعهللاوةيهاركلاٰلعكلذنعيبنلااولحوءايبيذلا

۰هرکدمدقت(١)
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هتاکذزوجتنمةفرعميف

وأاوناكالاحر«ءالقعلاغلبلانمنيدحوملاةاكذزوجتهنألعإ

ءنيقراسالونيبصاغاونوكيملام«ًاديبعوأاوناكًارارحأ«ءاسن

مومعلديعلاوحيذلاتسحأاذةأرملاحببذلكتفهاتركذامليصقتامأ

يتلانعهللادبعنعرابخألاضعبيفو«كلذيففالخالوءةبآلا

كلامنببعكةيراجثيدحاهنموء٠٠!(ةأرماةحيبذلكأهنأ):ولع
هيلعيئلامزاجأفءورمياهتحبذفاهتمةاشنعتفاحفهمنغىعرتيلا
ةيناثلاوءةأرمااهنأاهدحأ:دئاوفعبرأربخلااذهيفو«اهلكأمالسلا

.ةورملاباحبذةعبارلاوءاهالوملامباستحاةثلاثلاو«ةكولعامتأ

ةزئاج«نايرعلاوبنحجلاوءاسفتلاوضئاحلاةحببذو:رثألايفو

نمالةالصلاطورشنماذهنألىرأايفاذهوءكلذىلإاورطضااذإ

لازدقيذلاناركسلاونونجملاءاكذاملكأزوحبالوءةاكذلاطورش

بطاخمنمالإزوجتالف«ةدابعلانمبرضةيكذتلانأل«يصلاوهلقع

.فالتخامدنعيصلايفو«يبنمرومأم

.يئاسئلاودوادوياءاور(١)
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اذإهتحييذتلكأتحيملومالغلالقعاذإ:ةداتقلاق:رثألايفو
نبرباجنعوءهللامسإركذاذمعن:عيبرلالاقو‹حبذلانسحأ

ںیلفةورباحيذفًابنرأداصهموقنمًامالغنأءيراصنألاللادبع

.٠(الكأبولعهللالوسررمأو):لاقءًاسأب

تلكأحبذلابدوعوًانتبخمناكاذإيصلاو:ًاضيأرثألايفو
نانباةحيبذوءيمسيهعمسينأالإلكؤتالفدوعيملنإو«هتحببذ

لاقوءهبارتأووهاهلكأيليقدقو«حبذلانسحأاذإاهبسبالنيتس
ءحبذلانسحأونتتخأاذإيصلاةحببذضعيزاجأدق:نسحلاوأ

ركذوةاكذلاهنمحصتالذإيلإبحأوهو«نورحخآكلذهركو

سأبالنينسناتنملأناكاذإمالغلانإ:لاقوءراثآلاضعبيف
ىلإلوؤيمېفالتخالصأوءفلقأبسيلهنألنتتخيملنإو«هحبذب

ةدابعلانمبرضةاكذلانألءيصلاةحببذزجملمهضعب:نيئيش

ضعبدنعذإاهزاجأضعبوءيهنمرومأمنمالإحصتالةدابعلاو

نعهتلأسيتلل:مالسلاهيلعلاقاكلافطألانمحصتةدابعلانأءالعل

فالتخإلاء٠"(رجأكلومعن:لاق؟ححاذحأ):تلاقف«يص

.دوادوياوملمهاور(۱)
.هړکذمدقت(۲)
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هعمسينأضعبطرتشاو«نينسنانبانوکنأضعبطرتشا

الفغلابلافلقألاامأو.لعأهللاوناتتخإلاضعبطرتشاو«يمسي

لبقضئارفلانمكلذريغوهمايصالوهتالصحصتالاك«هتاکذ

هللاوءاوسهريغووهفناتتخالانمهعنمرذعهلناكنإالإناتتخإلا

كحريغاہکحنالاسباہتاکذبلعملءاسنلانمءافلقلاامأو.لعأ

ةحيبذبسأبالفبوبحناولصأتسملاويصخلاامأوءلاجرلانمفلقألا

.متاکذعنماممهنمنکیملهنأل«ءالؤه

الإ:ضعبلاقو«لاجرلانميصخلاةحبيذلكؤتو:رثألايفو
هذه:هللادبعوبألاق«لكۇتالفءركذلاقوقدمنوکنأ

لعأهللاوهركذقدينمنايصخلانمنأبسحأتنكامةديجةلأسم

اذِإ«اودارأنوكينأالإنايصخلانمركذلاقوقدملاةاكذاوعنم

اودارأامملعأهللاوهلةبوقعهتاكذنماوعنموهتدارإبكلذهبلعف

:مهضعبلاقو‹قراسلاوبصاغلاةحببذيفًاضيأاوفلتخاو.كلذب

نوكيالوءةيصعمبصاقلاةاكذوءةعاطةاكذلانألكلذو«زوجتال

:مهضعبلاقوءةيصعموةعاطدحاوتقويفدحاولعافنمدحاولعف

ةالصلاك«هنعيبنملاداسفىلعلدياليبنلانأمدنعلعلو«اهزاوجب

ءاهبةالصلازاوجيفاوفلتخادقو«بوصغملابوثلاوةبوصغملارادلايف
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نأكلذو«ةسوجنملاوأةبوصغملانيكسلابحبذنميفميفالتخاكلذكو

ةساجتبتيكذةحيبذلكؤتالو‹ةساجنبيكذينأاهزوجيلنمدنع
لالحبسيلسجتلاوءرهاطلالالحلانمهللاهلحأاميهاإةاكذلانأل

.ةسحنامنأللاحلااذهىلعيسوحجملاةيدمكلذكو«رهاطالو

ءديعوأمتأموأسرغلحبذتةفوقومغغتناكاذإو:رثالايفو

رۇيماذإنيعيهنأاذهلثميفةداعلاو«زئاجفرەۇيلولجرحيدف

ةاشةعاجىرتشااذإوءكلذزجيلهريغرمأاذإوحبذلاهنىعبدحأ

دحاوابيلماقف«منيبةفقاوةاشلاواهنماهومسينأةأرمامهيلإتبلطف

لاقو«زاجملبذنإوابلكأزجلًايدعتمناکنإفاحبذفمہنم

اط.نوكتءايشألاهذبف«لكؤتلًاعيجهورمأيماذإ:انباحصأضعب
‹يدعتلابالإعقبالميرحتلاو«هربغنميدعتملاىفخالولئالد

ءموبلاحيذن:مهضعبلاقفاوفلتخانإو«دحاومهنمباغنإكلذكو

‘مدحأمنتمأاذإنأدحألزجمادن:نورخآلاقو

كرشلالهأللمنمدحأةحيبذزوجتالهنإفنيكرشماحئابذامأو.لعأ

مكللحأويلا»:ىلاعتهلوقكلذيفلصألاو«باتكلالهأريغ
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اوتوأنيذلاماعطوو:لاقمثءحئابذلانملئالحلاينعيء4٠٠تابّبطلا

يتعب€مللح»‹ىراصتلادوهيلاينعي€َباتِكلا
نأكلذو«مهلحنيماسلاحئابذو:لوقي€مهلحمكماعطو
حئابذفءمطهللاالحأفمهئاستوباتكللالهأئابذنوقتياوناكنيماسملا

مريغنممهنیديفلخدنمحئابذومهدالوأحئابذوباتكلالهءاسن

نيملسملانميبصلايفاكفالتخإمهنميصلايفو«نيملسملللالح

مبنمليحتإلاارقنمليقدقو«فالتخابرعلاىراصنيفو«فالتخا

الوقةزئاجاهنإ:موقلاق«كلذيفنوفلتخمسانلافهتحيبذكأ

لاقوءةحيبذلاىلعهلامسإركذيهعمستتح:موقلاقو«ًالسرم

رظنلاهبجويايفبيسو«لكؤتممحللاببعلنإ:نورخآ
.نيئباصلاةحببذيفاوفلتخاكلذكو؟المأباتكلالهأمسإميلمشيله

اذإفءمئاسنجيوزتلحأهنأديزنرباجنعدجوبليق:رثألايفو
مبنألمحئابذباتدنعسبلَوءمهحئابذلكألحجیووتلح
باتكلالهنم

امملقهنأسابعنباوبلاطيبأنبيلعنعانغلبو:رثألايفو

.0:هدئالا(١)
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نياويلعلاقف«هللامسإريغميحئابذىلعنوركذيباتكلالهأنإ
الو«لعنولوقياملعدقمحئابذاتللحأنيحهللانإ:سابع
:هريغلاقومالکديصوباتكلالهأنمبرحلالهحئابذبسب

الوممئاسنحاكتالوباتكلالهأنمبرحلالهآحئابذلكأیرنال

لحتةمرحملنكتملاوبراحنيحهنألحصألوقلااذهو«مهبالكديص

لحتنأةدحاوةأرمايفلحيالهنأىرتالأءمؤاسنالومهحتابفاهب

ًالالحتناكولينعأ«كلمويسباذهوحاكنباذهنيملسمنيلجرل

اوبراحنيحابيبسينأنيملسملانمهريغلسيلأامجوزتفملسملجر
لحتالكلذكوءكلمويسباذغوحاكنباذهلحتنأزوحبالو

نملخدنمو.ملعألاوةمرحملتسيلومؤاسنلحتالاکمحئابذ

لالحمۋاسنومهنموهفباتكلالهآةلميفبرعلاوسوجا

هبلوَتَينمو»ةيآلاهذهالتوسابعنبانعلبقكلذكو‹نيملسملل

هنافباتکلالهآىلإنيملسملانمدترانمامأو4۱۱منمهافمکنم

هلتسلوءفيسلافالإومالسإلاريغهنملبقيالوهتحببذلحتال
سولاىلإباتكلالهأنمدترانمكلذكو«باتكلالهأةمرح

هللاومهحتابفتلحهبيذلاباتكللالهأنمءاربهنألهتحببذلكؤتالف

.قيفوتلاابو«ملعأ

.ه١:ةدئاملا(١)
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دصکللحأ»:ىلاعتەلوقليرحبويربنيهجوىلعديصلاناملعإ

ممدامولاكلكمرحةرايسللوكلاعامرُخ
اوعجأو٠ېاوداطصافاذافل:ىلاعتهلوقلوء٠"امر

يأاب»:ىلاعتهللالاق«بجاوبسيلوحابماذهيفرمألانأىلع

ةيالاکحامروکیدیهلانتديصلانمكنولبيلاوتمآنيذلا

ديصنمناكاملكليقوءكمسلارحيلاديصموناتيحلاوهرحبلاديصف
بالكلاهروصلعوأكمسلاةروصيفناکامءاوس‹هولكفرحبلا

.١۹:ةدئاملا(١)

.٢:ةدئاملا()

.٩٤٩:ةدئاملا(۳)
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ء”(هتقيملحلاوهامروهطلاوه):مالسلاهيلعينلالوقرهاظباهريغو

يفثباللاكمسلاوهليق€كلًاعاتمسماعطو»«ءيشنمايشصخيمو
ةديبعويأنو«ةيآلاهذهبهلكأمشهنعیہندقرمعنبأناكو«رحبلا

هيلعهلوقلوقلااذهىلعًاضيألديوءهلكأبسأبالفهرذقتمنإ:لوقب
ليق«ةتيمنمةتبمصخبملو(هتتيملحلاوهؤامروبطلاوه):مالسلا

هنأينلانعيوردقوءءاملاهنعرّسحَاموهكلًاعاتمهماعطو

ء٠(هولكاتالفهيفتامامامأوهولكفهنعزرجورحبلاءاقلأام):لاق

هدىصنوكيەبامامأوء«شحوتملالكألالالحلاوهفرحبلاديصامأو

ءديصلانمءيشبلاكنولبيلاونمآنينلاايأي:ىلاعتهلوقهيفلصألاف

ديصلاراقصينعي كيديأهلاتت ةصاخربلاديصديصلاضعببينعي
لوقيمكحالسينعي€كحامرو>ءحالسريغبًاذخأامنوذخأتخارفلاو

لحأاذامكنولأسي»:ًاضيأهلوقو«حامرلاولبنلابديصلارابكنوديصت
هلعينلاالأسنييئاطلانبديزومتاحنييدعنأكلذوء€مح

يضلاناذخأبةئادحينبلآوحیرداينبلآبالکنإهللايناب):الاف
هللامارحدقوهناكذكردتالولتقيامهيفوكردتامهبقفرقيلاو

.هرکذمدقت(١)
۰دواداهاوو)۲(
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:دمحماب€لقوملحأاذامكنولأسيزظ:تلزقف؟اهنماتللحياذامةعممل

امو»:لاقمثكلةبيطلالحلاحئابتلاينعي€تابيطلاكللحأ
¢نيبلكم.حراوجلانمکللحأاموينعي4حراوجلانممتماع

ا»ديصلابلطلنهوبدؤتيأ€نهنوملعتديصللنيملعميتعب
اعينعي€كيلعنكسمأاماولكف»هللاكبدأاكينعي€هللاكمع

الفهنملکانوهتملکأيملامکللالحوهفلتقنوکیلعنسبح
ءديصلالعاهنولسرتنيحينعيهيلعهللامسااوركذاوهلکأحصب

اہبداطصتًابالکاتلنإهللالوسرابتلق:لاقيدعنعًاضيأيورامو

امماولكفهللاكملعامنينوملعفحراوجلابالكللاهذهاورظنا:لاق
هولكأتالفلکأولتقامو«هولکفلکأبلولتقامو«کیلعنکسمآ

نعىهنف:لاق؟رخأبالكابطلاخنإتيأرأهللالوسرايتلق:لاق
اذِإ:لاق؟لکايولتقیفيلکلسرأهللالوسرابتلق:لاقءكلذ

امنولکاتالفلكأنإف«لكفلتقوذخأفتّيّمسوكبلكتلسرأ

الفهعمرخآًابلكدجأفيلكلسرأهللالوسراي:تلقءهسفنل

يورو''(كبلكىلعتمساإولكاتالل:لاق؟لتقيردأ
هدحبضارعملاباصأاذإ):متاحنبيدعلمالسلاهيلعلاقهنأاي

.هيلعقفتم(١)
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ء٠(هدنقوهتفلكأتالفلتقوهطرعبباصأنإو«لكفلتقو

نعًاضيأيورو«اضارعممسيءلشیرايذلامهسلاضارعملاو

نإهللالوسراب:تلفتعهللالوسركلأس):لاقمتاحنبيدع

هيفدجتفنيتليللاولىللاانعبيغنفدصلاىمرتفديصضرأانضرأ

هريغارثأهيفدجتلوكمهسهبفتدجواذإ:ماسلاهيلعلاق؛‹انمہس

متاحنبيدعنعًاضيأيورامولكفهلتقكمهسنأتملعو

لحيامفةازبلاوبالكللااذهبديصتموقاإهلالوسرايتلق):لاق
.ةيالا«نيبلكمحراوجلانمتملعامكللحي:مالسلاهيلعلاف؟اهنماتل
هيلعهللاےساترکذفهتلسرآمثزابوأبلکنمتملعام:لاقمئ

اذهيفامرثكأللصأوهةنسلاوباتكلانمانركذفء٠(هلكف

ديصلاهبزوجييذلانألدياذبف:رثألايفهتدجوامموهوبابلا

ريغوددحم:نيهجوىلعناويحلاريغو«ناوبحريغوحراجناويح

فيسلاوحمرلاومهسلالثموهو‹قافتابديصلاهبزوجيددحملافءددحم

.كلذهبشأامو

.هيلعقفتم(١)

,يراخبلاهاور(۲)

۰دوادوباوداهاور)۳ء(

س۹۱



هبسبالفناحانجهلسيللبنبًاديصىمرنمو:رثألايفو

الفءكلذهبشأاموبشخلاورجحلالثمددحمريغو«ءاوسديدحلالك

قرغيوهدحببيصيفدحهلنوكيوأهتابيحكردتنأالإهبديصلازوج

باصأنإولكفلتقوهدحبضارعملاهباصأاذإ):مالسلاهيلعلاقاك

نم:نسحلاوبألاق:رثألايفركذدقو«(هتاف«لكأتالفهضرعب

سيلرجحلاذإءهلكايالف«ًاتبمدئاصلاهدجوفىمسفرجحبًاديصىمر

ءاوسرجحلابديصلازوجيال:هلوقنملدياذبفحراوجلانمًالصأ
زاوجىلعاوقفتاءاملعلانإفحراوجلاناويحلاامأو«قرخيملوأقرحخ
ءداوّلاديدشلايلادوسألابلكلاادعامةملعملابالكلابدايطصإلا

هلتقبرمأأَميبنلانألهبدايطصإلازوجيال:لاقءاملعلاضعبنإف
ىلعلدييبنلاذإءهئانتقانعمالسلاهيلعىبنامدايطصإلازوجيفيك
:مهضعبلاقءبلكلاادعايفاوفلتخاو.ملعأهللاوهنعيبنملاداسف

اوناكءالۇھلعلو«هناكذتكردأامالإبلكلاريغبدايطصإلازوجيال

بلكلاريغهبحاصىلعطرتشملاكاسمإلانوريالوأسايقلانوزيجيال

حراوجلانمسيلهنأمعرتديصلاباحصأنأًاضيأركذو«ًادوجوم
لاقو:بلكللانمهسفنلعكسمالوهبحاصىلعكسينأردجأءيشب

تكردأامالإامهريغبزوجيالوزابلاوبلكلابدايطصإلاةزاجإيضعب

س۳



هنأتاباورلاضعيفنألمدقتملايدعثيدحءالوطةجحلاو«هتاكذ

اتللحيامفةازبلاوبالكللااذهبديصنموقاإ):عهللالوسرللاق
ءحراوجلانمتملعاممللحب:داعهللالوسرلاقف؟اېنم

يبنلاامهركذامنإو«زابلاوبلكلاىوسايزوجي:نورخالاقو

.ملعمبلمحراجلکبينعآامہنعلتسهنالو

نإرويطلانممهريغوباقعلاوزابلاورّقصلافتلق:رثالايفو

.معن:لاق؟المأبيلكتلاميفنوكيناك

ةيمسنلادعبلتقفديصلاىلعدهفلالسرأاذإو:ًاضيأرثالايفو
مشوقنملدياذبف«رقصلاليبسهليبسفهبداطصينأهتداعنمنإو

تلدوأابيلعًاسايقبالكلامحهكحبيلكتلالبقيحراجلكنأ

ءنيملعملللاحنييلكمريسفتلايفو«نيملعمهانعمالنيبلكمةظفل

هداسيإوعبسلاءارغإبيلكتلاو«بالكلاباحصأمريصملاحيفيأ

:رعاشلالاق.ديصلايلعهلاسرإيأ

رفعأةرصلاناحرسكلزأبلمحوبصلادنعركابف

—ع۹۳



بجتفىعدتنأةحراجلانمحصيمدنعوبفملعتلاةفصامأو

تناكاذإوءايشهنملكأتالفاببحاصيلعكسمتو‹لشتستفشتو

.ةملعميبفكلذك

اهذي:لاق؟ًاملعمنوكيفيكبلكللو:تلقرثألايفو

رهاطلاماعطلاهمعطيوسجتلانمهظفحيوهلسغيفهمأعضربنألبقدلو

وهلق»:ةءارقيبصللنوملعيو‹يبصلاعمورجلاكلذنوكيو
ءابلكمورجلاكلذراصدحاشاوهلقيبصلاظفحاذإفء€دحأهللا

نمدلوامًابلكمنوکامنإوًابلكمكلذنوكيال:لوقينممهنمو
وفةفصلاهذهىلعناكاذإفءلكأيالآهبدؤيوورجلااذه
:ىلاعتهلوقهلصأنوكبنأهبشيمهنمفالتخإلااذهوبلكم

ىنعملااذغوءللامكملعاكيأ€هللامكملعامنهنومطعت
ءدحأهللاوهلق»ةروسيبصلاظفحملعتلاةياغيفمهضعبطرتشا

ساحتألالكأنعهييدأتامأو.لعألاوهللامكملعامم»:هلوقل

الفةتيملاوساجتألالكينمنأكلذوملعتلافطرشوهفةتيملاو

مرحابلحتالةيعرشةاكذهذهنألهتاكذكردتنأالإلتقاملكؤي
.قراسلاوبصاغلاةاكذكهللا

- 14 -



بضتخاولو«لكأيلاملعلابلكلالتقابسأبال:رثألايفو
لكأزوجيباتكللالهأبلكتهوءهيفبلكلاغلونوكيينأالإ«هعدب
كردتنأالإ«الفسوجنابالكمامأو«مهحتابذلكأزوجياكلتقام
.قيفوتلاهللابو«لعأهللاو«محتابذلكأزوجيالك«هناکذ

لصف
لئاسملانماقلعتياموةاكذلاهذهطورشيف

مسااوركذاو»:ىلاعتهلوقلةمسنلاةاكذلاهذهطورشنمو

ركذينأوهو..حئابذلايفانركذاكناسالابةيمستلاو.€هيلعهللا
.بلكلاوأمهسلالسرينيحديصلاىلعهلا

ميلفءنكيملنإوءهمهسقلطأاذإيمسيلجرلانأ:رثألايفو
هتنانکيفوهويمسينأامأوءًأزتجاوىعسسوقلادبكيلعهعضواذإ

:رثالايفو.بلكلاوأمهسالسرأامدعبالإسيمنإوءزوجيالف
لنفهيلإلسرأامدعبىمسمديصلاىلعبلكوأهمهسلسرأنمو
نأالإ«هلكأيالفىمسمشهيلِإىبتنانإو«هلكأبسأبالفهبلإتني
.هناکذلعردقب

٥٦(—(۳۰(



هيلعهللامساركذلسانوهوهبلكلسرأنمو:ًاضيأرثألايو

رجرتافهرجزوهتعاطيفناکنإفهايإاهلسرأامدعبهملعهللامسارکذف

وهوهيلعدراملكهلزاجهثعبمثفقاووهوهللاساركذف«فقوو

الف«فقأوريغوهوهللاےسارکذورجزتيملوهرجزنإو«فقاو

رجزتيملوهرجزنيحرظنلاهبجويايفاذبفلعهلاوهلتقاملكأزوجي

بلكلاىلعيهامنإةيمسنلانأل«هتيمستهعفتتمللعفهيفهلنكي|
.مبسلافالخب

يذلاريغباصأفهيلعهللامساركذوًامهسىمرنمو:رثألايفو
مهسلاىلعىمسدقناكنإفءدارأيذلاامهدحأنيناباصأوأ«دارأ

لدياذهف«هيلعيمسيذلاالإلكأبالفءديصلاىلعىمنإوءايلكأ
.ديصلايلعومهسلاىلعةيمسقلازوجتهنأموقنم

ءحمرلايلعومهسلاىلعوديصلاىلعةيمسنلاو:ًاضيأرثألايفو

اميلعةيمستلابلكلاورقصلاو:رثألايفًاضيأركذو«زئاجكلذلك

ةحراجلانألءرظنلاهبجويايفبلكلاىلعةيمسقلاتناكامنإوءلعأهللاو

رئاطلاوأبلكلالسرأنإو«مهسلافالخبلتقلاوبلطلايفلعفاهل

وأهآر«ديصلاةجريغةهجيفهمجوىلعىضمفىمسوديصلالع
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اذهنألهلتقاملكأديصلاىلإًاقيرطذخأوهتهجنععجرمثهريم

دعبداعمث«هربلوأديصلاىأرنأدعبهبحاصلإعجرنإو«بلاط

ءىضقنادقلوألالاسرإلانأل«لكؤبللتقفلاسرإريغنمهعوجر

دعبهکحراصولنمةلزنمبراصهبحاصىلاعجررذإبلكلاو

هلکهلتقاملکأيالفےسلويسنو«هلاسرإلبقهکحکهعوجر

.همېسوا

وأًارقصوأًادئاصًابلكيسوجملاهراعاذإملسملاو:رثالايفو

بلكلاامأوءآتيموأاحهيلعدرالكزئاجفسلاامأءبداطصيلامس
لعفهبهدايطصانألكلذيفقرفلاو«هلكأزوجيالفرقصلاو

ءديصلايفكارتشاالولهفهيفيسوجملاسيلو«يسوجملانودهل

يسوجملاناکو«انمیلعتنمسیلويسوجملايلعتافبلكلاورقصلاو

اغنإو«املكأزوجياليسوجملاحئابذوءهلحباذلاوديصلللتاقلاوه

:ىلاعتهلوقلاشنيملعمانکاذإانبالكتدراملکأننأانلزوجب

يسوجملاعابنإو.ملعأهللاو«ةيآلا4حراوجلانمتملعامو

املکأيالو«هميلعتيفًائدتبمنوكييهنإفهلهبهووأملسملاهبلك
ملسملايلعتبهدابطصانويتحهرمألوأيفهتاكذكرديماذإهيلعدر

`هلعًارودقمنوكيالنأًاصيأةاكذلاهذهطورشنمو۽ملعألاو

۷٦-



اذهوءةبللايفالإهتاكذرحتلهيلعًارودقمناكمفءدبصلاينعأ

تشحوتاذإةيسنأإلاةميهبلامهضعبقحلأةلعلاهذهنمو.منمقافتا
نبأنعركذدقوءاهبلعرودقمريغاهنألديصلاىمرباكىمرتهنأ

.ملعأهقلاوىمريديصلاةلزنمبيه:لاقسشحوتتةيلهألاةميهبلايدوعسم

هبلطيفنويائيشسمتلیلف«نیسهعمنکیملوًابحهدجونإو
احهدجونإكلذكو«هتاكدىلعردافريغهنألهلكايفتوميتح

راغلايفوأرحجلايفوأةردسلايفلندنألثممنامهنودلاحدقو

«هتاکذىلعرداقريغهنألهلکأبناف«هذيملوتامتحكلذهابشأو

هيلعًارودقمراصًابحهدجونيحهنأاذهلعفهلكأبال:ضعبلاقو

.ةبللايفالإهتاكذنوكتتالهيلعًارودقمناكامف

حبذيهنإفهبلاختيفبشنأوداطصاويزابلالسرأنمو:رثالافو

وأءهلجرركينأيثخوأ«هلجرنمهعزنعطتسيملنإ«هتلصوحيف
ًاضبأةاكذلاهذهطورشنمو«هتلصوحيفهحبذديصلاتومينأيشخ
'”4كيلعنكسمأاماولكفل:ىلاعتهلوقلهنمبلكلالكأيالنأ
ىعسولو«هبلإهتجاحعمانلهلكأهكرتبالإانيلعاكسنوكيالو

نمو«قرفملعملاريغنيبوهنيبنكيملناكلهنمهلكأعمانيلعًاكسع

.اهركذمدقت(١)
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فتنيناكنإكلذكو«هلكأهلفهلتقدقهدجوءاتأامافيزابلالسرأ

هذهيفنوکالنأًاضيأمبطورشنمو.لكؤيفهنملكأيملوهشير
ًابلکهبلکعمدجنألثم«لتقاملكأزوجيالنمعمكارتشاةاكذلا

تيعسامنإو)مالسلاهيلعهلوقلهلكايالف«لتقيأيرديالورخآ
.٠٠(كبلكلع

هعمبهذيفديصلاىلعهبلكلسريلجرلاتيأرأ:تلق:رثالايفو
:لاق؟لكۇيلههعمذخأيودبلطيوديصلاهيلعدريفملعمريغرخآبلك
لعيبليذلاناكنإوءهلكفلتقوذخأيذلاوهديصلابلكناكنإ

هدرهنکلوهذخأيملنإف:تلق«هيكذتنأالإهلكأتالفهلتقيذلاوه

۽هلك:لاق؟هلتقوهذخأيذلاوهلعلابلكلاناكوهيلعهناعأوهيلع

كلذكو؛لجأ:لاق«سأبهبنوكيالأسابقلايفيغبنيهنإ:تلق
الفلعملابلكلاهلتقىلوويسوحيوأناسنإهيلعهدرنإلاحلااذهيلع

ًاتىمهدجوولئاحوألملهنعهاراونإو6هلتقيذلاوههنألهبساب

ءاديصىمرنإو.ملعأهللاوهلكأبسأبالفءهنملكأيملوهعمبلكلاو

ىعصالا.تيمنأامعدوتيمصأاملك:لاقديصلايفبوبحمنعرثألايف

.اتىمهنعبغينأىمنالاو.هنعبغيمهيدينيبتوميفهبمربنأ

.هرکذمدقت(١)

4۹

 



ىتحاهرثأريملفلمللارخآنمةيمرىمرنمو:ًاضيأرثألايفو

‹هتلتقفهتغدلامربرقعلانالابلكأهركأ:لاق«تناماهدجوفحبصأ

ءاتشلايفكلذناكنإ:لأقوفيصلاوءاتشلانبمہضعبقرفكلذكم

يفولوهلکاب:ضعبلاقو‹هلكأبالففيصلايفناكنإو«هلكأيهنإف

حبذنإكلذكو«هتبرضريغءيشهبفثدحدقوهدحينأالإفيصلا

كلذومدقتلايدعثيدحاذهديؤيو«لاحلااذهيلعهنمتبربفةاش

انعبيغبفديصلايمرتفديصضرأاتضرأنإهللالوسراب):لاقهنأ

تدجواذإ:مالسلاهيلعلاَقف‹همهسهيفوهدجنفنيتلبللاوأةلبللا

ء٠(لكفهلتقدقكمهسنأتملعوهريغًارثأهيفدجتملوهيفكمهس
وأيمرلانمتاملعيملوضرألاىلعطقسووجلايفًارئاطىمرنإو
مهسلارثأريغرثأهيفدجويملاذإهلكأزاج«ضرألايلعهعوقونم

نالهلكأزوحبالفءاملايفعقووهامرنإو«عوقولانمكفنيالهنأل

ء٠(ءاملامأهلتقكمهسيردتال):لاقفكلذنعىبيبل

وأًالجروأًاديهئاضعأنمًاوضععطقفديصلابرضنإو.لعهللاو

ءتیمهدجونإيقابلالكأيوهلكأيالف«عقووهنمناباملكفًاحانج

.هرکذمدقت(١)

.هيلعقفتم
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لاحلکلعهلكابالفوضعلاءًاضيأهلكأوهاكذيحهدجونإو

'(ةتيموهفةبحيهوةميهبلانمعطقام):وعهالوسرلوقل
مهنأريغءةتيموهفاهتمعطقاذإلفألانأثيدحلااذهنمموهفماف

مبلعلف«اكردأاذإلالحيبفالكتلكأاسأرعطقنإ:اولاق
اهولعجوثیدحلايفءاجاكدعبةبحيهوابسأرعطقيالهنألاذهلاوبهذ

ةيحاهدجونِإوءاسأرتعطقونيكسلاهتقبسفةأشحبذنمةلزنمب

ةحلاوءةحلاةميهبلانمعطقهنألهلكأيالسرلانألءاملكأيالف
نودامعطقنِكلذكوءمودعماذهوةبللايفةاكذلابالإلكؤتال

اذِإهنأباتكيفركذدقو«ىنعملااذهىلعفصتلانودام«اهسأر

عضومنالاذهو«اهرحتيهنإفةيحاهدجوفاهسأرعطقفةماعنبرض

نإاهلكاملكأيهنإفنيفصتابعطقنإامأو«ملعأهللاودوجومةاكذلا
فمصنلاحبذةبحاهدجونِإوءاهسأرعطقولانرکذاةتىماهدجو

عطقام).مالسلاهيلعهلوقتحتلخديمهنألهلكأوسأرلايلييذلا

هيفحصتالذإرخؤملافصنلايمريو٠"(ةتيموهفةبحيهوةميببلانم
ةلزنموفدلجلابالإهلكعوطقملااذهلصتيلناوهيلعرودقملاةاكذ

.هرکذمدقت(۱)
.هرکدمدقت(۲)
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ملنإكلذكوءلصتملاةلزنمبوهفمحلانمءيشهعمناكنإو«ئابلا

لجرهکبشيفراحعقونإو؛ملعألاونارصمابالإدبصلايفلصتي
هناولوههرکا:لاقهيلعیمسوتامیتحهنعطفهحذبنأعطتسيملو

يفلصألاو«هلكأوهاكذعرصاذاتحهنعطيناراسلاهبلغنيح

ريغناکنإو«اهريغهللحبالفةبللايفهتاكذيلعارداقناكاذإهنااذه

مثهنهوأوهقثوأفمهسبًاديصىمرنإو؛ملعأهللاوسأبالفهيلعرداق

ىلعهتيدعتلنايضلارخآلالوأللديصلانإفهلتقفمهبرخآءامر

هلامنمًالامراصهتفءامراللوألانألهتميقهمزابوبحاص

لًادبصىمرنإامأو«هلمرغلابجويهيلعهفالتإوهليناثلابرضو

ًاضيأكلذكو«لوألانودهتبثايذللديصلانإفهتيثأفرخآءامرفهتي
نمزجعلاوءاعلاهقحلونهودقناكنإفًاديصدرطنمىنعملااذهىلع

نأهريغلزوجيالفهتلابحيفوأهتکبشيفعقووأهمهسنموأريثمادرط

ناکولو«هداطصبنأهريغلزاجهسفنةاجتىلعارداقناكنإو«هداطصي
دجونمًاضيأكلذكوءانركذيتلاةفصلاهقحلتملامديصلافلخريثما

هلنيدايصلاضعبنمهيفعقوحرجاكلذنأملعنإفحرجهبًاديص

كلذهباصأنيانمملعيمنإوهذخأهلزجيملهبرنعحرجلاهسبحدقو

هذخأزوجيالفالبحدبصلايفدجونإو۽ملعأهللاوهذخأهلفحرجلا

.نييمدألاةمالعنمكلذنأل

Y۲س



لصف

مدقتدقحباذلاطورشاهسفنبيبفصناقلاطورشامأو

لکو«هدایطصازوجهتاکذزوجتنملكف«حئابذلاباتكيفكلذ
داطصالايفصخبهنأريغ«هداطصازوجيالهتاکذزوجتالنم

هلوقلكلذيففالخالو«ًامرحمنوكيالنأوهودئازطرشربلايف

ديصنأكلذو'”€ًامرحمدامربلاديصكيلعمرحول:ىلأعت
لكۇيالوهدايطصاهلزوجيالو؛مرحلاولحلايفمرحلالعمارحهلكربل

.كلذنعيهنمهنالهدبيصمحل

ملهريغلوأهسفنلديصلابذاذإمرحلا:دمحموبألاق:رثألايفو

لاحيفحبذلانعيبنمهنألةاكذلامصتالو.ءازجلاهملعوةاكذنكي

ًاديصیمرنموءهتاکذحصتالكلذنمًاعونمًايهنمناكاملف«همارحإ

هلكايالفًاتيممرحلايفعقوىتحديصلالماحتفمهسلاىلعىمسولحلايف
هرکدقو.عاهللاودبألامارحمرحلاديصو«مرحلايفلخدهنأل

يلعديصلاكلذكوءاضهراكوأنململلايفريطلادصءابقفلاضعب

—yr —



نمريطلااوقرطتال(:لاقهنأعينلانعيوردقو«دراوملا

نمدسصصلاذأنأيراوحلايأنعو0)نامألمللانافاهتانكو

.زئاجفدربنأدعبامأو«هورکمدربنألبقدراو

وأليللايفهمونيفريطلاداصيناعنصيامفلبق:اضيأرثألايفو

مونلامريو«هقلخ هحابأدقىلاعتهللاوءاملامرحب:لاق؟هدراومنع

يلعیدعتنمو.لعأهللاو‹نبعلكلًانكسليلالعجىاعتهللاو

:ءابقفلاضعبلاقهنإفهلتقفديصلاهبدرطفهريغحمروأهريغسرف
كسموهبحاصلءاركلايطعي:ضعبلاقو«مارحمارحلارجاملك

(مبصنفهريغفادنموأهريغةكبشيلعىدعتنمكلذكوءديصلا
‹فادنملاوةكبشلاءانعهيلعوديصلاكسمهنافديصلاابكسمأ

ةكبشلابحاصلهنإفءديصلاايلدروةبوصتماهدجونإامأو
‹هفادنموهربغةکشهتذخأتحهکلميف‹ءفادنملاو

كسيهنإفهريغماعطىلعهفادنموأهتكبشبصننإكلذكو

ذخأنإامأو«هريغماعطنمدسفأامنمضيوءهذخأيذلاوههنأل

نألءبلكلابحاصلهجولااذهيفديصلانإف«هبداطصافهريغبلك

4۷



ًاديدحبصننمىتعملااذهىلعًاضيأكلذكو«هداصيذلاوههبلك

ًارامحديدحلاكلذبراماكلذبرضفًارامحهديدحذخأفشحولاراجل

امفءهنهوأيذلاوههرامحوهديدحنألديدحلابحاصلنوکهنافرخا

بابلاكيلعجفلجرتيبيفديصلالخدنإلثم«هلوبفهلامهيلعدر

بحاصلهنإف«تيبلابحاصريغهيفهدجوف«هسفنىلعهقلغأتح

هدجونمهنإفبالاهيلعقلغيملنإامأو«هلامهيلإهدرهنألتيبل
.قيفوتلاهللابو«ملعأهللاودعبهيلعموكحمريغهنألهذخأ

لصف

هرمغوكمسلاف

:مالسلاهلعهلوملدارجلاكلذكودصكمسلاةاكذلاأاشو

ديكلانامدلاو«كمسلاودارجلاناتتيلاف:نامدوناتتيمكللحأ)
٠(لاحطلاو

ءيحوهونخاسلاءالايفحرطيدارجلانعتلأسو:رثألايفو

.هيلعقفتم(١)
٢٥۷(—



ءتنامدقاہضعبدجوفرئارغيفلعحتوءايحأيهوامتحنجأفتنتو

مدقتملاثيدحلااذهيلعلديو«معن:لاق؟ةّحاهداطصادقوابلكيأ

وأينثولادارجلاوأكمسلاداصولًاضيأكلذكو«اهتتمانللالحهنأل

لإجاتیالهنأللالحهبسبالهتافهتاکذلحتالنموأيسوج

.ةاكذ

ءيشلاكلذذخأفًائيشكمسلانمعطقنإتيأرأتلق:رثألايفو

انمدقامهلکاذهيفینعملاو«سأبال:لاق؟لكؤيأابنميقباببهذف

٠لعهللاو

كمسباءاجفاجرخفديصىلاهديعوهدلولسرآنمو:رثايفو

كابشنمعقوامديبعلاونايبصلاهتمطقلديصلاءاجاذإدلبلااذهو

مہکمسنمطقساملكأزوجيالفلحاسلاىلااوجرخنأدعبنيدايصلا
العاوكحامدعبءىشابنملحيالهنأكلذو«ةيعوألاوكابشلانم

نفإيالإمطالامتراصو

لعمہکابشنودايصلاىخرأاذإو:ىنعملااذهنمًاضيأرثألايفو

نمجرفام:مېفلخهتکبشیخرأفرخآءاجو«هورجوكمسلا

جرخفتقرغنالسحاسلاىلامهكابشاوجرخينأاونداملف«مېكابش

— 4۷۹



نمفلخيذلاةكبشيفعقوامفرخآلاةكبشيفدجوفهلك
ءمدقتملاةكبشتقرغتنإو«هلوهفمدقتملةکہشيفلخدینألبق

بحاصلكحهوكاحورحخآلاةكبشيفلداهيفيذلاكمسلاجرف
اكلذوءرخآلاةكبشىلإكمسلااهنمجرخوتقرخنايتلاةكبشلا
.مشكلميهفابيلعاومكحامدعباتمدق

هتبرضفهماجآيفكمسبءاجنمو:ىنعملااذهنمًاضيأرثألايفو
ءالؤھكمسهنألعنمف«رخآدلبىلعحاسفهمسبهذفهتبکفةجوم

هللاءاشنإهذخأهلعساوفملعيلنمو«هنمءيشذخأمغزجيمموقلا

داصبالكمسلاابلخدفموقضرأيفرهنلارجفنااذإو:رثألايفو

هللاوهلسأبالفابراجًارهتنوكينأالإءضرألابرنذإيالإهنم

هلامهبلإهدرهيلعموكحمهنألاذهنأيدنعبجويرظنلاو.ملعأ

هلمجلتقاملثمهلامهملإدرامينعأءءاملعلانيبًافالتخاهلكاذهيفلعلو

.رثالايفاذهلشمركذدقو«دصلانمهروثوأ

يفتعقوةكمسنعنسحلالئس:كلذىلعلديامءرثألايفو

.ملعألاواهذخأنمليه:لاق«ةنيفس

س۷۷



ىرخأدلبىلاكمسلااولمحينأنيدايصللزوجيال:رثألايفو
مېحلصياممح!وعستحهبلإنوجاتحماوداطصاهيلعيذلادلبلالهأو

.نمثلانميواناب

محلاوعيبينأةيرقلالهأنودايصلاعنم!ذإو:ًاضيأرثألايفو
:ديصلالهألاقنإفموعباببنأمہیلعكحنيجاتحماوناكوديصلا

هنکهالنمةيرقلايفو«رمتبوأبحيوأماردلابالإاتديصعييتال

ءارتالإالنممېنموماردالإهنكمالنممېنموًابحالإ

بحوأرمتبعبينأعئابلاءاشينأالإ‹غاردلابالإنوكيالعيبلاف

اذإوكلذيلعيرتشملاوعئابلاقفتااذإزئاجفقورعلانمكلذريغبوأ

اذېف«طسونمثباوعيبينأمهيلعمكنمثلايفدبصلالهأطرتشا

دنعمهلاومأعيبيلعلاومألالهأربجزاوجىلعمشوقنملدي

.اهلإةجاحلا

يلعربجيالومحاومأسانلايلعرعسينأمامإللسيلو:رثألايفو
انوةنسماعلئسلسوهيلعهللالصينلانأ)يوراماهعبب

رعسينألئسفةنسااكلتيفسائلاقحلءالغةدشلةنسماعيمس
وهطسابلاضباقلا:ملسوهيلعهلالصلاقف‹عنتتماف«قاوسألامه
يلعدحأرعسينأ-ربخلااذطزوجيالو٠(هللااولأسانكلورسما

.ينطقرادلاويقميبلاهاور(١)
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ءهریغومامإنممهسفنأةببطريغباعبيىلعمهربجينأومحاسالا

باحصأمزعوماعطلاىلإةجاحلانمةرورضلالاحسانلاغلباإنكلو

يفسانلالاحءوسعمهنعميدييفامعنملعماعلا

نوكييذلانمثلابهدييفامعيببماعطلابحاصنأماماللزاجةدشلا

باحصأرْبجوريعستلاوزوجدقو٠كلذىلعمهربجيوهتميقيفالدع

ءهنعنينغتسماونوکمنأطرشةرورضلادنععيبىلعماعطلا

.ملعألاوهتقيقحةفرعمبعصادهو

:ةلأسم

بحأال:لافةقيقعلانعلئس):لَينلانعيورو
هدلوىلعةاشبكسنينأبحأفدلوهلدلونم:لاقمث«قوقعلا
ىثنألاىلعوناتاشركذلاىلعف:ةديبعوبألاق:عيبرلالاق"٠(لعفبلف
اياحضلامحلكحكاهلمكحوءاهيلإبودتمةقيقعلانألدي«ةاش

.قيفوتلاهللابوءملعأهللاوجاوزألانماياحضلايف

.هنوعنسحوهللادمحبئابلاباتکیھتنادق

.يئاسنلاودمحأويذمرتلاودوادوباهاور(١)

{۷۹



وقفابانک

اضحالواىلعندلاىلاقوققحيفبإب

اودبعاو>:ىلاعتهلوقلامهدالوأىلعةضيرفنيدلاولاقوقحو

:ًاضيألاقو.'"ةيآلا4ًاناسحإنيدلاولابوًاثيشهباوكرشتالوهللا
ىضقو»:ًاضيألاقو."4انسخهيدلاوبناسنإلاانصّوَو
دوعسمنباناکو.4ًاناسحإنيدلاولابوُايإالإاوديلأكبر

نيدلاولابوو:لاقم.«الإاودبعتالأكبرىصوأو»:اهأرقي

لذرأ€َربكَلاكدنعنفليامإبامهرباونسحأينعي4ًاناسحإ

,امهرلوق4امهالكوأبندلاولادحأينعي4امضدحألرمعلا

دنعايهنمينحرألوقتيأءيدرلامالكلاينعي4فأامللقتالف
ءلوقلايفامظلتالو امهرهنتالومريكلادنعامهايإكتجلاعم

.©3:ءانلا
.۸:توبكتملا
.۲۳:ءارسالا

—(A.



نمفوورعملاامللذييو«مالكلانيلأمللاقيو«نارهقيالونارهنيالف

ينايبر5طظا(ےہنمجلاعتامدنعامْحَرابر»لالا

نيقفانموانيکرشماناکنإوءريغصينمكلذاجلاعاينعي¢اريغص

نامقلةروسيفىلاعتهللالاقاکامہربنکلو|ہحرابرلقتالف

كرشتنأٰلعكادهاجنإو.ريصملالإكيدلاولويلركشانأ»
ينعي€ًافورعمايندلافابااملهبكلسلام
دقفنم):لاقهناعهللالوسرنعيورو«ةلصلاوربلأب

نأكرمأنإو٠(ناحرلابضغأدفامہبضغأنمو.نامحرلاطخسا

مالسلاهيلعينللاقليربجنأيورخافكلاموكلهأنمامشرخت

ينلالاقف.نيمآدمعابلقهللاهدعبأرانلالخدفهيدلاوكردأنم)

هدلاونعدلويزجيال)مالسلاهيلعلاقهنأيورو"(نيمآ:مالسلاهيلع

اهلكثيداحالاوتايآلاهذبف٠"(هقتعبمثهيرتشيفاكولمهدجينأالإ
ميرحتوكلذعاطتسانإهلاموهسفنباملاناسحأإلابوجوىلعلدت

(معطقدقفامهرلنموءامهيلاءاسأدقفملنسحبلنمفءامحةءاسإلا

١١٠:نامقل(١)

يدذمرتلاهأور)۲(

,ملماور(۳)

.هجامناويئاتلاويذمرقلاودوادوباولسمءاور(٤)

۸—)۱٢۳(



هلزوجيالفامهنعحورخلادارأنإكلذلوأف«ءانركذامليصفتامأو

رمأدقو€افورعمايندلايفامهبحاصو»ىلاعتهلوقلامهرمأبالإكلذ
ابنيعتمةضبرفلجرخينوكينأالالعفلانمفورعملاباممتبحصبهلل
كلاهمانمهسفنلهتيجنتنألكلذنمهاعتمولو«جرخيهنإفاهنمهلدبال

.هربغلهتيجنتنمىلوأ

ناوبأهلناكودابجلادارأنم:عيبرلالاقو:رثالايفو

يقينأءانغاملنكيملنإىرأفهجورخلناهراكاناكناريقف

سبالفءانغامشناکنإهنأهلوقنملدي‹لضفأوهفامعم

ملامهيلعنارضحبالامهنأل,كلذاهرکولوداهجلارخينأهيلع

ىلإجورخلانمبجوأامهبلاغتشالافهيلااجاتحانإالإ«هلاهرضحب

هبماقاذإةيافكلاىلعضرفهللالبسيفدامجلاذإءالبيسيفدامجلا

ضرفامهدلوىلإاجاتحااذاامهبلاغتشالاو«نيقابلانعًازجاضعبلا

يفدابجلاىلاجورخلانمبجوأامهبلاغتشإلاراصاذبلفنايعألاىلع
هنإفهيلاسانلاجاتحاوجورخلارمأهبلعنيعتينأالا.ءهللالبس

.امهرمأريغبولورخي

داېجحلاوطابرلاىلإجورخلادارأونادلاوهلناکنمو:رئالايفو

Li



ةجحيفالاجرخيالفهجورخاهركنإو«امهنذإبالإكلذهلسيلف

امأو«هلمزالرمأكلذفهلايعللالحلانمقزرةشيعمبلطوأةضيرفلا
بلطامآوءكلذنمهللاحتفامالإتقوكلذلسيلفامهيلعمالسلا

الإجرغيالهنإ:محلوقنملدياذبفءالفةشيعملاتوقريغنمايندا
يوراماذهيلعلملدلاوءامنذإبالإالفكلذريغامأوهيلعبجاورمال

لجرهيلامدقلسوهيلعلالصيلانا)يردخلاديعسيباقيرطنم

لهكرشلانمترجاه:مالسلاهيلعيبنلاهللاقف«ترجاهينإ:لاقف

رمأف'(يېنذأتسافبهذاف:لاقءياوبأمعن:لاق؟نميلايفدحأكل

.امېناذنتسابلَيبنلا

مالسالاةجحىضقدقولفةجحبمرحأنمو:ًاضيأرثألايفو

مارحأإلالبقهعنماموكلذنمهاعنمبنأهيوبألسيل:دمموبألاق

ناكهبهريغماقاذإداجلاكلذكوءامهنذإبالإكلذلعفينأهلسلو

نأهيلعناكهيفلخدناكولوسانلاعمجورخلانعءاعنمبنأامل

هيفلخداذجملانلداهجلالبيسجحلالبيسسيلوءامهرمأبهتمجرخي
اهدسفألفنةجحيفالخادناكولو«هيلعضرفلاكناكوهمامنإهمزل

.دوأدواهاور(١)
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ناامناکولوكلذنمدعنمامسلو.اديتأاينأهيلعناک

.لوخدلالقهاعنع

دعبلايفةراجتللرافسالانمدعتمملكلذكو:اضيأرثالايو

هلتوقوةقافةدشلرفسلاهبلطنوكبلاحيفالإامنعةيغلاو

نأللدلاءالفايمدابدإلابلطميفرئاكتلااموءهلوعهمراينو

دقامنعتبغيفرامهرشهرمآوامهردلعضرفیلاعتوكرابتا

امھربنمهبیلاعتشارمأامدضريصياممأتلانمهدف

ملعأهلاوهتمًالدبهراتخنلمعلهمزلنماكراتنوفامهابإهتلصاومو
امهنمصالخلافيكفًاقوقعامبلأتبجيامناكاذإف:فلؤملالاق

:لاقءاماعلاضعبىوردقو.قيفوتلايلولاوهمصعولاهقفونمالإ

امأوناوبأهلنمسکحصيال:ايالاق.نيوبالادعبةبوتلا

'«افورعمايندلايفامبحاصومىلاعتللالاقامك

لثمو؛لعأهللاولعفلانمفورعملايلعامبتبحصبىاعتهللارمادقو

اهرېظلعهلمحتتناكتحهریکيفاهابأتربةأرمانأاوركذامكلذ

:تلاقف؟اذهنم:اشلاقفهنعهللايضرباطخلانبرمعبترمف

.اهرکذمنة69

-t۸

 



عاجاذإيصلاف:تلاق«هيلعیصواناکهلتدهمول:اشلاقف«يیآ
رغصألينإو«هبلعاالوعوجيفلزنملايفهعدأنأهركألينإواقطنأ

عاجاذافءًانبليبدثهشاردادقورکيلينإو«ةنسةئامهلنإوهدالوا

:تلاق؟فيكو:لاق؟هربتغلبامرمعاب:تلاق.معن:اولاق؟

:رمعلاقف«هتومینمتأو«يئاقبینمتيةريغصهلاحلثميفتنكينال

ًاطخسمحبصانموءةنجلاىلإحوتفمبابهلحبصأهيدلاوليضرم

(امېقعدقفهيدلاونزحأنمو):لاق"(املظنإومعن:لاق
نممنافدلاولاةوعدوكايا):مالسلاهيلعلاقهنأًاضيأيورو

.اممالطصإكيدلاوىلعكاوعد:مالكلاضعبيفو"(فيسلا

هناخفهنمتئانمو«تبآلوفنأالإهقعدقفهتينكبهانكوأهمساب

6

۰يئاسنلاودوادوأولمءاور(١)

۰دوادوباهاور(۲)
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امېتومدعبامممتشلضرعتنمو«هقعدقفهبطعبنأردقيوهوهعنمو

ةريرهابأاب)ةريرهيالمالسلاهيلعلاقهنأيوراكاذبف«اقعدقف

(ممتشأفيك«هللالوسراي:تلق«نيتسمالونيبحكيدلاوما
ءامهومتشلاجرلاتاہمأتمتشاذإ:لاق؟امهارأالو

ابلاوشلضرنيواتشتوأمنااذ

ةريرهاباايءةينابزلاىلإوًاقاعهللاىلإعجرنيقاعلانمبتكنمو«نيقاعلا
ةوعدةربرهايأابءةرخآلاوايندلايفنيفعضدلولايلعنيالاولاقح

ةدلاولاةوعدةريرهابأابءضرألاوتاوامسلاقرغتهدلولدلاولا

؟هللالوسرايكلذملو:تلق«اهريغنمةباجالاعرسأاهدلول

٩(طقتالميحرلاةوعدوبألانممحرأاہل:لاق

ناكنإهدلاوهاعداذإلجرلالعفياذامخبشلالئس:رثالايفو

هللحيالو«هبيجيمثيرجي:لاق؟هببحتمشيرحبمآ«يرجيمثهبمحت

امْبلعَبالوامهرېشبالوامهقعقفكلذلعف٠داهوسظلاميلين

ًمالكامېملكبالوامېېجويفالولوقلاباميلعظلغيالومالکلاب

ىبأنمرجاالوءلوقلايفوللذتينكلو|مبضغيوأامهصقتي

.يدمرتلاودوادFFدحإاهارر(١)
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ءكلذلقحتسمهدنعناكوأنوماسملاهرجاهنعناكنإالإهتلص

امېصعيالوكلذيفامهعطيلفهلعفهلحابموههبهرمأءيشلكنأةلخبابو
هلوقلقوقعلانموهوامملعمألاونزحلالاخدإامشهنايصعيفنال
ةيصعمبهرمأنإالأ€ريصملايلكيدلاولويلركشانأ ىلاعت
:نامقلللجوزعلاقامكقلاخلاةيصعميفقولخمللةعاطالفلا

.٩€امېعطتالفلعهبكلسيلاميبكرشتنأيلعكادهاجنإو»

حاكتلاوملعلاهبلطوفورعملالعفنعءايهننإاماو:رثالايفو

كلذقحتسيالنمرجامينأهارمأوأءكلذهبشأاموءارشلاوعيبلاو

ىلإاهدريتحاملعرضتيوفطلتملو«كلذنمءيشهيلعقبضيالف
فلطلتيلوءايندلارمأليأرلافالتخايفامهرباكيالو«كلذنمدارأام

«هلعفنمءاعنمالفةعاطلالمعامأو.رلعالاوهيأرىلاامهدريتحامه

ةالصلالثمةعاطلالمعدلوللزئاج:يهارباوبالاقرثالايفو

الفجورخلاامأوءربلانمهعنمامېلسيلوهادلاوهعنيالومايصلاو

.لعأهللاوامهرمأبالإرخي

.اهركذمدقت(١)

.اهركذمدقت(۲)
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سيلةعبرأ):لاقلِيلوسرنأيتغلب:لاقرثألايفو
هنوعمكرتولالحلابک«هللa:ةعاطنفندلاولا

«رثالايقف«ةءاربلاوةيالولاامأو'(نيملسملااجاقاذاريغلاو«لاظاإ

محضرفهمزلنمىلعبحتامهنمةءاربلاوةيالولانإف:اذهىنعمنم

يفوامہيففلتخاللجوزعهللامحو«‹هريغودلونمامهبفهلا

ءادهشطسقلابنيماوقاونوكاونمآنذلااهبأابل:ىلاعتهلوقلامهربغ

سانلانيبطسقلابمايقلاو'"'€نيبرقألاونيدلاولاواکسفنايلعولوهل

يفةالاوملاوهلةاداعملايفهلاقوقحيفةيوسنلاولجوزعهللاقوقحو

يلعاملهللالعجدقسيلأ:لئاقلاقنإفنيدعبالاونيبرقألا

وأنيعطماناکنإرکذبلواملرافغتسالااهتمًاقوقحدالوالا

ليق؟ليلدبالامومعلااذهاوصصختنأمكلسيلو‹نيصاع
يذلارافغتسالاناكلذوءهيلعةلدألابمومعلااذهانصصخ:هل

والكلادارأنوكبنأولخيالندلاوللهدابعهبهللا

تتهماوناكنىدلاوللرافغتسالابرمأدقفلكلادارأناكنإفءضعبلا

رافغتسالانأةلبقلالهأعمتجاولكلااوقفتاامافنيكرشموأ

الا(
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دارملانأانملعندلاوريغوأاوناكندلاوبونذلارئابكنمنيكرشملل

مومعلاانهنإوهوءمريغنودنينمؤملانيدلاوللصوصخمكلذب
كنألتأصختكرصخنًاضبأنعنو:هللبقءصوصخلاهبدارملا

نيعيطملاهبدارملالوقننحنو:نيكرتشملانودنيدحوملاهبدارملاتلف

ڭصيصختبتنأتنكملو«صيصختلابابيفانيواستدقفنيصاعلانود
رهاظلاقنافانعكتضراعمكطقسدقفانصيصختباليبساتمىدها

مومعلاىلع''' اريغصينايبراكامهرابرلقوف:یلاعتهللالوف
نيئلاوينللناكاملهلوقليلدباوجرخرافكلانألنيدلاولكل

«مومعلاىلعيقابلايقبو«ةبآلا''4نيكرشملاورفغتسينااونمآ
نونمۇياوناكولوالطظ:ىاعتهللالوقنوينأتركنام:هللبق
!ونمآنيذلااميأايجهلوقو4ءايلوأمهوذختاامهبلإلزنأامويئلاوهللا
زعهللاقوقحوسانلانيبمايقلاو'"'ةيآالا4طسقلابهللنيماوقاونوك

يفةالاوملاوهلةءاربلايأةاداعملايفهلاقوقجيفةيوستلانمولجو

اموقبهللنيودعاوناكاذإنيبرقألانمنوبألاونيدعبألاونيبرقألا

طقسدقو«ليلدلابرافغتسالاقحتسبنمةلجنماجرخدقفامهلعفو

.اهركذمدقت(١)
١۱۱ةيوتلا(۲)
.اهركذمدقت(۳)
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Wp.قيفوتلاهللابوصخلاضارتعا

نماهيدلاولاحفرعيلنم:هنعرخآعضوميفورثألايفو

نأالإةيالولالهأنمهمناكةءاربلالهأنممأامهةيالولالهأ

ناکاموط:ىلاعتهلوقكلذيلعليلدلاو«هعمةءاربلالهأنمامناحصب

هللودعنأهلنيبتامافهاياهدعوةدعومنعالإهيبالميهارب]رافغتسا

.هکهنمأربت

ةلأسم

لذبوامهالوتةيالولالهأنمندلاولاناكنإ:ناطحقوبألاق

ءامشهلابجوأالكلذو«اتامدعبوامتايحيفامهرفغتساواملهتبحم

لحيملوامهتبحمهيلعتمرحوامهنمًاربتةوادعلالهأنمناكنإو

امهرمأ“هلنيبتيملنإو«امهتومدعبالوامهتابحيفاممرفغتسينأهل
.لعأهللاو«امهرمأهللاىلإلكووامهتوادعوامېتيالونعوامېنعكسمأ

وأنيملسملانيديفنعطوأنوماسملاءابأرجاهنإ:رثألايفو

نمهوعنمنإف«هيلإجاتحااذإهتلصيفنيملسملارواشيهنإفقحلاعنم
ملوهللامرحيتلاسفنلالتقهوبأناكنإكلذكو«هنعفكيلفكلذ

ةيصاعةأرماتناكنإكلذكو.لاحلااذهىلعكلذنمبتي

١١٠:ةبوتلا(١)
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قحتسادقهنالاعجربوابوتيتحامهتلصنمءيشهيلعسيل:ليقو

ناو«ءاوسهيفهريغودلاولافهللاقحنمناكامف«هللاةيصعمبنارجمحلا

:مالسلاهيلعلاقانكامهقتعيلوهسفنوهلاماميلصيفنيدبعءاوبأناك

نو.۱٠٠(هقتعيمثهیرتشیفاكولممهدجينأالإهدلونعدلاويزحبال)

هاوبآناکنإو«هالوملمعبرضيالاهبوبألصيلفًادبعدلولاناك
هسقنكالههبفايامالإهفتوهلامهلصيلفهريغوأماذجلابنيلولعم
امهافجوهيدلاوقعنمو«هريغنمىوأهسةيجنتنالكلذلعفيالف

طرفاميلعمدنيو«كلذنممدقتايفهبررفغتسبنأهتبوتفاتامنأىلإ

يورو.ميحرلاروفغلاوهوهللاىلإهرمأوهيلعبجاولاكرتوامهرنم

لثمنعهلأسفةباحصلانمهريغوأسابعنبهلادبعىلإىنأالجرنأ
هممأهتدجينعياهمأوأاهربفتخأكمألناكنإرظنأ:لاقفاذه
توملادعبربلانموهفامهمزئيشوأانيكامهنعىدأاذإلاقيوءاهّريف
قحنممظعأةدلاولاقحو.لعهللاوهيلعمدنبوهللاىلإبوتيو

سانلاقحأنم:هللالوسراي:تلق):لاقةريرهيآنعيورالبألا

مث:تلقف«كمأ:لاقف...؟نممث:تلق«كمأ:لاق؟ةبحصلانسحبينم

رخآربخيفو.''(كوبأ:لاق؟نممش:تلقف«كم:لاقف؟نم

ا
4۹۱



لثمهيلإاوبراقتاكهدادجأةلصهيلعوء(برقألافبرقألام)

نأهتوخإليغبنيبألانكيماذإريبكلاخألانإليقوءنيوبألا
.بالاةلزنمبهولعحب

هيلعلاقهنأيورالبألاةلزنمبوهفبألانكيماذإهيخأنبل

(سابعلاهممينعييبأيلعادر):اهازغةوزغيفمالسلا

دحألاخلا):لاقهنأويليلانعيورو:ًاضيأرثألافو

هللابسن:لاقمث«دلاولاخلا:بعكنبدمحملاقو.٠(نيدلاولا

٤بأينلكلناف.۷(مېئابآنمو):هلوقيفهلاوخأىلإىسيع
يلعهيوبأعفرو»:یلاعتهللالاقدقو«مأةلاخلاو«هلاخىسىعوبأو

مالسلاهيلعفسويمأتناكو«هتلاخوبوقعيهابأينعي.4١شروعلا

.قيفوتلاهللابو«ملعأهللاوكلذلبقتتامدق

.دوادوباهاور(۱)

.دوادوباهاور(۲)

.۸۷:ماعنالا(۳)

.١٠١۱:فصول(٤)
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بيرلاولاىلعرلولاىهيفباب

مزليامقوقحلانمنيدلاولامرلي)ينلانع:رثألايو
كدلوىلعاوعدتال):لاقلعينلانعو.'(امهقوقحنمامهدلو

امھدلواناعأنيدلاوهللمحرو):لاقو.'(رقفلاثرويهنألتوللاب

هذهنمءيشبيلتبانم):لاقهنأمالسلاهيلعهئعو."٠(امهربىلع

دلولاقحو:رثألايفف(رانلانمًارتسهلنكنهيلإنسحأفتانبلا

ةالصلاوباسحلاونآرقلاهميلعتوهتيبرتوهبدأنسحبنأهدلاولع

غلبيتحهيسكيوهيلعقفنيو«دبعلاهيلإجاتحياملكوضئارفلاو

راتخينأًاضيأهقحنمو«البيسكلذىلإدجيوبسكلاوشاعملابلطب

ءانألاءامسأءامسألاريخوءءاممألاريخهلرتخيلفدلواذإف«هلاوخأهل

ايندوهنيدلدلولاحالصهيفءيشلکمدعبنيحلاصلاءامسأو

داوهاماهار
.يئاسئلاوهولريأويد
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نمامهدلومزليامقوقحلانمنيدلاولامرلي):مالسلاهيلعهلوقلهملعي

حرفلابابىمسيبابةنجللنا):مالسلاهيلعيبنلالاقرثألايفو

نإفمكنایبصلبقاورثكا):لاقو'"'(حرفينمالإهلخديال

ىتحهدلوىلإقوسلانمةفرطلمحنم):لاقو٠ً(ارجأةلبقلكل
هللانإفروكذلالبقثانالابًادبىلوةقدصلماحكناكمنعاغلب

نمیکبنکناکثاناللقرنمو«ثانإلاوتانبللقريلجوزع

هحرفىئنأحرفنمو«هلهللارفغهللاةمشخنمیکبنمو«هللاةيشخ

تاوخألانمنهلثمواتانبثالثهلناکنم):لاقو'(نزحلامويهلل

؟ناتنئاولوسراي:اولاقءةنجلا"هلتبجونهرتسونهلفكف
هدلوىلادلاولارظناذالاقو.معنلاقلةدحاوانلقولو.ناتنثاو:لاق

مويلايفهيلارظنناف:لاقءةنسحةرظنلكبهلناكهرسف

.'”(كلبيطأورثكاكلذلاقةرظن

ءاور(١)

.ينطقرادلاءاور(۲)

.يقميبلاءاور(۳)
.يذمرتلاوينطقراذلاءاور(٤)
.نابحنباويئاسنلاويذمرتلاءاور(٠)
.دوادوباهاور)٦(
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باشلاىهيفباب
'”¢ليبسلاناونيكسملاوهقحىبرقلااذتآولىلاعتشالاق

ينعي.'€ماحرألاوهبنولءاستيذلاهللااوقتاو»:ًاضيألاقو

:لوقي.ماحرألاو:لاقمث«قوقحلاوجئاوحلااصعبمهضعبهابلأسي

سابعنبانعيورو.اهولصواهوعطقتالوماحرألااوقتاو)

ةيناربعلابهيفبوتكمباتكمالسلاهيلعميهاربإماقميفدجو:لاقهنأ
هلصونمفيئامسأنمًامسإهلتققشومحرلاتقلخةكبوذهللاانأينا

ءةصاخنيدلاولاقحماحرألايوذمظعأو«هتعطقهعطقنموهتلصو

.هوعطقولومېتلصءرملاىلعو«هانركذالبجاوضرفمحرلاةلصو

هللالوسراب):لاَقفمالسلاهيلعينلالأسًالجرنأركذو:رثألايفو

.٢۲:ءارسالا(١)

.١:ءانلا(۲)

.هياعقفتم(۳)

ت



مصارنوتلصأوءنوثيسيفمميلِإنسحأًاصماحرأيلنإ
كضفربنأدیرتاذذا:اتعهلا.لوسرهللق؟فأنوعنمف

؛كوعطقنإاصوءاسأنإونسحأنكلوءاعيمجلل

يفركذوريبمهيلعهللانمكللازيالو«كوعنمنإومېطعاو

للابنوعديف«ءاعدلابهئامدبعتساءامسلايفةكئالمهلنإناتكلا

:مالسلاهیلعلاقهنأيوردقوهعطقنموءهلصفمحرلالصونم

يفو.''(يغبلاةبوقعرشلاعرسأو۽محرلاةلصًاباوثريخلاعرسأ)

ءانبحصيالفهحرلًاعطاقناكنم):لاقهلعيبنلانأتاباورلاضعب

ًمراصمتنك:لاق؟كلام:لاقف«عجرمثهدنعنملجرجرخف

لحيالف.'(مالسلاهيلعيبنلاكلذبرسفهتبتعفهنلصوفيلمحرل
‹هدابعهبهللادبعتيذلانيدلانميهومحرلاةعبطقبنيدينأدحأل

ءهجرعطقنمیلاعتوكرابتهللامذدقو«رفکدققهجرعطقنمو

هللارمأامنوعطقيوهقاثيمدعبنمهللادبعنوضقنينيذلاو: لاقو

€رادلاءوسمطوةنعللامطيفنودسفيولصوينأهب

.يناربطلاءاور(١)
.هجامناهاور(۲)
.دوادوباهارر(۲)

.٢۲:دعرلا)
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0
.4نورساخلامكثلوأ»ىرخأةيآيفلاقو

قحنإ:لاقو.هتبارقهبلصيامردقبالإباسنألاعفرهركهنآ
نودامةبارقلا:مبضعبلاقءدحكلذيفاودحيملوءبجاوةبارقلا

ةسختنودام:مهضعبلاقو«ءابآةعبسنودام:مهضعبلاقو‹كرشلا

٠٠تييرقألاكتريشعرذنأو»:ولعهيبنلهللالاقنيذلاموىابآ

ىلإمحرلاةلص:بوبحمناعاورکذدقو«انآةينوداممغو

ىلإاعدنمشیرقنوبنماعدمًاماعطذامالسلاهيلعهنأ)يور

.كلذنمرثكأهبسانينموعدينأردقيوهو۽(تاجردعبرأ

ماصعألاوةوخالاودالوألاونيدلاولانإاولاق:رثألايفو

هنيبوهنديناکنمقوقحكتيلوقوقحمةعاضرلانمتاوخألاو

يدنعرظنلاهبجوييذلاوءبألالثمقحهيلعهمألهمأنبلو«بسن
يفراثآلاضعبيفركذدقو«هيلعًافحمبمظعأهيلإمهبرقأنوكيينأ

۲۷٠:ةرقملا(١)

.4٠۲:ءارعشلا(۲)

.نامحناوهحامناهارر)۳(

(۳۲) ۹۷



:رثألايفركذدققمحرلاةلصةفصامأوءرلعأهللاوكلذىلإاوبهذىنا

ةينلاىلعنوكيينكلوفرعيدحمحرلاةلصلسل:دمحموبألاق

عاطتسااذإهسفنوهلامردقنميلعةلصلاو«ناكتمردقاذإلوصولاو
ناکنمو«ًاعوجاوکلہبنأفاخاذإهلاميفهيلعبحيامنإو«كلذىلإ

عنهنأالإميللوصولاديريوهوميلالوصولانعزجعفماحرأهل
عطقيملامزئاجفلغتشموهولوصولاةينىلعناكاذإفكلذنعلغشلا
نعزجعنلدحاذهيفنويلمف:لبق«مهملإلوصولاىلعةيثلا

١(مالسلابولومكماحرأاولص):مالسلاهيلعهلوقاذه

لسربنأةلصلافعضأوءايادملاةلصةلصلالضفأو:رثألايفو

اذإف«هللممترابزكلذبتيونوتلصواذإَف«مالسلاب

.تلصودفمميلعتاسومبتلصو

يفاهدحبلوهماحرأنمةأرماىلإلصونمو:ًاضيأرثألايفو

الإعجونإو«هللاءاشنإهئزجيكلذفمالسلبالإىصوأفتيل
ىلإلصوفلخدبنأيحتسبوهوهتمرہظبنممناکنِو«نحف

,دوادوبأوداهارر(١)

س۹۸



دجيملولصونإو«هللاءاشنإهئزجيكلذفمالسلابلسرأفبابلا

كلذدعبمهيلإلسريلف«مالسلابمييلإهلسريالوهلخديًادحأبابلايلع
محرلانإ):لاقهنأعىبلانعو.نسحفعجرنو«مهملعينم

لديهلكاذېف‹امباسنأبرعلاتظفحكلذبو(تعطاقتتسانتاذإ

هامىلإاوجاتحانإالإيلجلاقكهلصوهئزجيمالسلانأمبنم
.ًاعوجاوكلہبنأمہیلعفاخاذهلاميفهيلعف

هحرلصيالةجحنيرشعوأةجحنيئالثبفلحنمو:رثالايفو
هلصالفلحاإنوكينأالإثّنحلصوامفيكفهملكيالو

لنإو«هيلعثنحالوهربوهمالسوهتيدهوهفورعمبهلصلفهمدقب

«ةلصهنمهلكاذهنلثنحمملصوامفيكفءيشىلإةلصلايفدصقي

هتعيطقدقتعيماذإفءكلذدرفهلاموهمالكوهمالسبهحرلصونإو

دلبيفهمرناکنإو«هبلعكلذدرولوهقحنمءیربهتلصيفدېتجاو

هلصوهنکيملنإوءلضفأوفهمدقبهلصينأهنكمأنإهنإفهدلبريغ
الإءهلعفقويدودحمناهزلانمدحكلذيفسيلو«هفورعموهمالسب

.هيلعردقاهلصوتاماذإو«حرفاذإوضرماذإهلصي:اولاقهنأ

همديفاوحدقوهورقحوهماحرأهضخبأنمو:رثألاييو

.ينطقرادلااور(١)
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‹نوقفانممومهرجهومهيلعهبلقرغوفهدلبنمهنالج]يلعاومزعو

ءهدیدعتلوطيفصوبنعىبنوماحرالاةلصبهللارمأدقف

ىرأو.٠"(كملظمع'فعاوكعطقنملص):لاقةياورلايفو

نف«منعوفعيومهنيعيوهماحرألصينأهمديلعنمأنإلجرلااذهل

باتکوألوسرعمهمالسوهتلاسربممفطالبلفهمديلعنمأبل

يبنلانعيوردقو«ةلصلالضفأيهو«مهسفنأاربنكسيةيدهوأ

لجرلااذههللاقتيلو.'"'(مالسلابولوكماحرأاولص):لاقوَ

.هحرلصيو

دقفاهربلولزنملايفهتبارفنمةأرماىلعزاجنم:رثالايفو
بلطينأدارأفهتبارقدنعةجاحهلتناكنمنا:ًاضيأليقوءاعطق
عميلوعجرفهسقتيفاهتمسيفقيرطلاضعببتحمهيلإىشمفمهيلإ
هنعمهعنملًابلكهتبارقلكسمنمو:ًاضيأليقو«دقفهلاهيضقينأ
عجريتحتانسحرشعةوطخلبهلفهتبارقوازنمو«مهعطقدف

يفهلالوسربغر):لاقةديبعيبأنععيبرلانعيورأم
متفلختامرجألانمميفاممتملعول:لاقوءىضرملاةرايزوةبارقلاةرايز

.يناربطلاهاور(١)

.هرکذمدقت(۲)



رکذدقو.٠(تانسحرشعكلذنمةوطخلكببتكيهللاوامهنع

اوروازتينأبراقألااورم:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنع

هتريشعريغسلاج.لفهلمعثبنأدارأنم:اضيألبقوءورواجتيالو

محرلاةلصو.ملعأهللاومرواالفهتبارفةدومثكدارانم:ليقو

هتجوزعننألجرللسيلفاذهءاسنوًالاجردحألكىلعةبجاو

ءانركذاةفلتخمةلصلانأريغ«تقولكيفامهرلصونمهتنبو

اهترايزاهعتمنإءكلذهلزجيملاهماحرألةلصلاعيمجاعنمنإو
عنملاناكاذإهلكلذف«مالسلابمشةيدحلابمايتلصحابأومه

مهتلصدقتعتنأًاضيأيهاهيلعوءاللضفأوهف«اهتيبيفةأرملارتسوه
كلذاهأزجأدقفايادبلانمًاثيشمهيلإلسرتومالسلابمهلصاوتو
.لعأهللا

بئاصملايفماحرألاةلصتاردخلاءاسنلاىلعو:رثألايفو

هتلصنمنهيلعبجييذلنربظيالناكنإو«رفسلانممودقلاو

نرهظيالومالسلاوةيزعتلاهلغلبينمنلسرأنإو«هلزنمىلإنلصو

كلذسيلفنيملسملانمرفسلانمنيمداقلاببيحرتلاوةيزعتلاامأو«هل

.يذمرتلاودرادوأودحأهاور(١)

—0إ



لصألاو«كلذهابشأورصبناهذوأضرملمرذعنمالإ«لابع

ماحرألاةلصنمو«ماحرالاةلصبوجووهوهانركذامهلكاذهيف

.قيفوتلاهللابولعأهللاومهنزحوهتبارفحرفلرضحنأ
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یانبلانوقميباب

ندلاولابو»:ىلاعتهلوقلميتيلاىلإناسحإلابهلارمأدقو
ىماتيللاوموقتنأو»:لاقو.'”€ىماتيلاوىبرقلايذبوًاناسحإ

:ىاعتهللالاقو.٠ً«اميلعهبناكهللانإفريخنماولعفتاموطسقلاب

ةَينلانعيورو€ًالظىماتيلالاومأنولكاينيذلانإ»
راشأوءةنجلايفنيتاهكوهواأتنكهريغلوأهلًاميتيىبرنم):لاقهنأ

:لاقينلانأ:سابعنباقيرطنمًاضيأيورو.۷(هيعبصإ
رجأهللاعيضيالوهللايلعهرجأعقوًباستحاهبماقوأًاميتيىوآنم)

مهباوهوقينأمهرئاشعوىماتبلاءايلوأىلعبجاولاو٠(هللمعنم

ناو«محرلاةلصنمكلذوءبجاوقحمبيلعوهو«مشحلصيامو

)۱(
)۲(

.١٠:ءاسلا

)٤(
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مايقلانيماسملانمرضحنميلعفمهؤايلوأرضحبملوأ«يلومفنكيم

رمأدقو.€طسقلابىماتيللاوموقتنأو»:ىلاعتلاقمشرومأبومهب

ىوقتلاوربلاىلعاونواعتو:ىلاعتلاقوىماتملاىلإناسحالابىاعتهلل

ىماتيكرتولجرلاتاماذإو.مثإلايلعاونواعتالو

مبموقيًانيمأةفيلخمهلاوفلختسينأمتريشعيلعف«مهلفلختسيملو

نأنيملسملاةعامجومكاحلايلعفىماتبلاةريشعرضحتلنإو«محلاومأبو

ةربابجلانمناطلسهلماقأنإو«لاممهلنكيملولومهلاوفلختسي

يٿ:رفعجنبدمعلاقاذهفرئألايقاموهرمأوقيةقثليكو

نيملسملالبقنمليكوالوهيبألبقنمهليصوالوهلبأالمتي

نمًانيمأةقثًاليكوةربابجلانمناطلسهلماقأفةريثكلاومأميتيلااذهو

اعليكولاعابف,هنمهيلعقفنينأهلهظفحوهلامضبقيفنيملسملا

قيقرلانمهيبألبقنميصوهلناكولهعببهلزوجيامميتيلااذهناك
قفنأوءمتبلهنهنمضبقوهارتشانملإهملسو«ماعطلاوباودلاو
اکتلالاميفلعفائیشلیکولااذهنمضبلف«هلامنمهيلع

راجهنأحصيماذإ«كلذنمًائيشنمضيهنأىرئالفعاضنإ؟انفصو

- 00



هنأالإءرفعجندملاقاملثمرثؤااوبألاقو.هنمءيشيفهيلع

لنإو«نيملسملاةعامجنمكلذتسينأبحأفرابجلاهماقأاذإ:لاق
يتلالاميفلدعلابوهماقوءدلبلالهأكلذيفلخديملوكلذلعفب

نمكلذنإتيأرأ:رثؤملايبألتلق«هللاءاشنإهيلعنامضالف

لخدتالهل:اولاقوأءهنعكابتنالوكلذمتنال:اولاقف«نيملسملاةعاجج

دقامنامضهمزلبله«هلمیهندعبيتلارمأيفلخدفرمألااذهيف

دېتجافيتيلالاميفلدعلابماقوةقثناكاذِإ:لاق؟يتملااذهرابجلاهماقأ

اذِإهونينأنيملسمللىرأالو:لاق«هللاءاشنإهملعنامضالف«هل

نمةترابجلاماقأاذإ:رثؤملاوبألاق.كلذىلعًابوقًانيمأةقثناك

نوملسملادارأ2«هرمأنمءيشيفلخدومبتلالامماقفميتمللنيملسملا

ءتوملسملاهمهتينأالإ«ميتبلالامىلوأوهو.كلذمسيلفعزت

نمهلكاذف«نيملسملادنعهنمقثوأوهنمهريغاوميقيوهوعزتنبف

يذلاطسقلانممحلاومأبوىماتيلابمايقلاناكامهنألديرثؤملايألوق
كلذناكء4طسقلابىماتيللاوموقتنأول:هلوقيفهبهللارمأ
مهلكسانلايواسقلنيقابلانعًأزجأهبماقنف«ةفاكسانلاىلعًابجاو

ىلعةلأسملافاذهىلعف«زاجرئاجلاوألداعلاهبماقاذإفءهللاتحيف
 



زوجنأنيملسملارمأ«نيملسملانمهريغًاليكونوملسملاماقأنوءاطاح

ةلاكورابجلاهماقأيذلااذهسيلوليكولاوهمهليكووةربابجلارمأنم

رمأوءهريغاليكونوماسملاماقأامدعبهلعفزوحبالوءانفصوامىلع

.ةربابجلارمأنمقحأوزوجأنيملسملا

عنصتننيماسملاليكوبمعيملورابجلاهماقأنإو:هلتلق:رثألايفو

زوجیله«لاملاهيلادرفهلیکوبملعمثهلیکولزوجياملثمميتبلالاميف

لیکوبملعيملام«زئاجهلعفمعن:لاق؟لعبنألبقعنصناكيذلاءا

:رثۇملاوبألاقهلزحيللعاذإفءاروجوأًاطلغنكيملامنيملسملا

ةفًالیکومېنمةفئاطلكتماقأف‹نيقرفتمنوماسملاناكنإكلذكو

رخألايلعسیلوليكولاوهلوالافءنورخألاعنصاملعريغنم

لوالابلعاذإف«لعيتحًاطلغنکملامهلعفدریالو«عنصايفنامض
لدبيرثؤملايبأنملوقلااذبفءرخآلارمأدرولوألارمأرمألاناك

هفلكيالوأزئاجكلذيفهلعفناكهدنعرمألارهاظيفًافلكمناكاهنأ

هلکاذهنأعم«للاهلزوجابلمعدقوءهنعباغاملعلا

هميقينأريغنمًاعوطتماذهيفدحألخدنإو«ةيافكلاىلعضرف
ليكولااذهمقيلنإ:تلقو:رفعجنبدمملاق:رثألايفف«دحأ

نملجرماقف«رئاجالولداعناطلسدلبلايفنکیملوتاطلس

ءيلوهلنکيمنإهيلععوطتموأ«ميتااذهءايلوأنمنيحلاصلا
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ضبقوهلامنمميتيلااذهيصوهعببهلزوجيامعابوليكولاكلذماقف
ءكلذيفلداعمامإىلإهيلإعوطتنموأ.ميتيلاهعزانمثلسوأعاضفهن
نامضهمزلبهنآیرنالف؟مینبلااذهلامنمضبقوعابالنماضوهله

ءحلصملانمدسفملالعيلاوءهداسفولاماعايضفاخاذإكلذيف

وهيذلاهيلععوطتملااذههبفلعفف«فلتلالعمبتلااذهلامفرشادقو

محلحالصإلقىماتيلانعكنولأسيو: ىلاعتهلالاقدقو«نسحأ
ملاذإهلاموميتيلااذهسفنحالصإبعوطتملااذهماقدقف.۱ڳريخ

رجأهلنوکنأوجرتف«كلهنأهيلعفاخوهرمأبموقيدحأنكي
ميَنيلالامنمعيبينأبحنالوءهفلتىلعنعيملامنمضيالو«هللاعم
امهلکاذهيفلصألاو«هداسفالوهعابضفاخيالايشهثرونمالو

:ىلاعتهلوقلةيافكلايلعضرفمينبلارمأمايقلانأوهو۽الوهانركذ

.4ىوقتلاوربلالعاونواعتو

ليكولااذهناكنإو:هللاهحررفعجنبدملاق:ًاضيأرثألايفو

«ةقثريغًاعوطتمهسفنبماقوأ«ميتيلااذهرئاجلاناطلسلاهماقأيذلا

نمفلتوأضبقامًانماضنوكيلبف:تلق«ةنايخلابفرحتدقوأ

هللتحكلذتمانعنأدعبيامفميلالامنمهدب
.١۰٠۲:ةرقملا(١)
.اهرکذدمدقت(۲)

—م.



ريغناكنإف«نوملسملاهلزعلًانئاخميتبلااذًايصوناكولهنأل«ميت

هلزجيملامهسفنلعفنمهلزوجهنأیرنالفةفالكوهريغلعجنيمأ

نوملسملاناكامهنأىلعلديرفعجنبدمحمنملوقلااذهف«نيملسملاعم

عمهزاوجمدعلزئاجريغًاضبأهلعفناک«ًالیکوهومیقيملاورضحول
يفمہلکسانلافهللانيبوهنيايفامأو«كحلايفاذهلعلو«نيملسملا

.لعألاواودعتيملامءاوسحلا

لبحبانهاهتامالجرنأ:وهوءانركذامىنعمًاضيأرثالايفو

كلذنوتيزةلغةفيلخلاعابو«ةفيلخهنباىلعفلختسادقو(ةسوفن)

هلمدرطفةاباحمهعببيفىأرفرصابموبأكلذبملعف«ريناندةئالثبميتملا

نحطفهبرمأوهوعمجوهوطرخفءنوتيزلاكلذلءارجألاذخأويرتشمل
دعبهنمعابمثءةنسةقفنهنمعفروءارجألاةرجأهنمىطعأو

:رصاېموبألاقف«ميتيلاكلذةفيلخهبىكتشاوًارانيدرشعيتنثإبكلذ
‹ميلاةفيلخينعي؟نلفوأاأاذهنعهللالاسينمنيملسملارشعما

ىرت.الأءاذهلثميفنيملسملانمهدعبنمًانازيمرصابميبألعفراصف
يلعهلكاذهنألءقحلاقفاويملاذإةفيلخلالعفلطبأهللاهمحرهنأ

"€طسقلابىماتبللاوموقتنأو»:ىلاعتهلوقل‹مومعلا

.اهرکذمدقت(۱)
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لصف

عوطتموأميتيلايلووأمالالثمةفيلخنكيملنلزوجيلهو
نبدمملاق:رثألايفف؟ميتيلاجئاوحيفلصألاعبينأ«سانلانم

هتقفنىلاجاتحاهرمأبموقينمعموأهمأعمميتينعتلأسو:رفعج

نإ:لوقتفءلدعناطلسدالبلايفسيلو«ضرأولختالإهلسلو
لالانثنوكيامردقىلعميتيلالامنمعيبميتيلااذهنمضييذلا

برقأوهو«تاقوألانمتقوىلإةقفنلانمهبلإميتيلاجاتيامردقبو
نمملعبنويو«ماعطلانمءيشهدنعو«تاقوألانمهدنعردقيأم

ءميتيلااذهذخأدقهنأمدهشو«نيحلاصلانمهريغنموأميتبلايلو

رضحبملنإو«هيلعوهنمقفنيهنأو«مهماعبهعابدقامهلامنمعابدقو

هدييفميتيلانوكييذلاكلذبماقنيحلاصلانمدحأالو«هيلوهل

‹هلامنمعابايفهعزاتفهيلإميتيلاماقنإو«هلعابابميتبلايلعقفنأو

لئمهتنوؤميفبهذدقنوکنأنكيامردقبهعمناكدقهنأحصو

هنيدارنو‹هنمثبالوعاباهکرديهنأیرنالف«هلامنمعابام

مينيلالامعابيامإ:لاقهنأالإرثؤملاوبألاقاذكهوناخام:هلفلح
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نمنيماسملاةعامجيأربمكاحنكيملاذإ«هتوسكوهتنوؤموهتققتيف
نيماسملاةعامجيأرريغبميقيلالصأميقيلالفكيذلاعابنإوءدلبلالهأ

لاميفهلدودرمهعببو«مکاحلاةرضحبعابنمةلزنمبهنإف«دليلالهأنم
نمادحأدحيالو«اكاحنوكينأالإ‹هيلعقةنأاملثممبتلا

اذإهيلعنايضالو«هللاءاشنإزئاجهعببف«عابفكلذبموقينيماسملا
وبألاق«عابامنمغرفتسيامردقيهلابعيفناكدقميتيلانأحص

‹هلامميتيللناك«ءبسقحملاهعابيذلاهلامبلطفميتيلاغلباذإ:يراوحلا

عئابلايرتشملاقحلبو‹يصوبوأليكوبالإمينيلالامعيبزوجيالو

الوةضيرفبهذخأينكيلنإوءةضبرفبهذخأناكنإميتيلاعئابلاقحليو
ىلعلدياذهمشوقلعلو‹ءيشبميتيلاقحليل«ميتيلاةلافكىلعدبش

ءيراوحلايبألوقرظنلاهبجوييذلاوءلصألاعيبيففالتخالا
ام:لئاقلاقنِإف«يصووأهليكوبالإميتيلالامعيبزوجيالهنأوهو

ىوسامنأمهنيبقرفلا:هلليق؟كلذيفهريغولصألانيبقرفلا
كلذفالخبلصألاوءهيفدعاقلاوهفءيشهدييفناكنمف«لصألا

هلاقتنابجويفورعمهجوبالإهريغلهبکحيالفميلافورعمهنأل
دقهللانأىرتالأ«ةفرعمريغبهلاقتنابکيالفدحألفورعمهنأك

:هلوقيفمغولبدعبمهيلإىماتيلالاومأعفددنعداهشإلابانرمأ
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ناکنملکكلذكو٢«اودېشأفملاومأمهيلإتعفداذإفق

.لعهللاونايبلاىوسهدينمهجرخیالفنایببءيشهدييئ

ًالجراہيلعفلختساوةّيصوبىصوألجرنعلثسو:رثالايفو

ةفيلخماقف:رخآةفيلخةدالوللفلختسادقوتامف«هلاميفابلعجو

نألبقكلذو ءعابوءاصقتساوةادانبتيمالامنمنادفىلإةيصولا
زوجيلهكاحلادنعةيصولاىلعمصاخينألبقو«هتفالختبث

ءالوأكلذىلإهكرتيالنكلوءال:لاق؟هضراعبنأىماتملاةفيلخ

:ًاضألاقو.مكاحلادنعهتفالختبثتتحزوجياكلعفينأهرمألو

ناليرتشلاهسفنلقثوتسيملودجونإف؛كلذكهنميرتشينمدجونإ
الومكالاهثمهلىرعفديالفنادفلاكلذهلاولخدف..اوغلباذإ

لمكولااذهلزوجيامامأو«دحاوهلكاذهيفىنعملاو.لعأشاوهريغ

نعكنولأسيول:ىلاعتهلوقلءحالصهيفءيشلكلعفيهنإفءهلعفينأ

۽هلامضبقهلفًالیکوراصاذإف."4١ريخمشحالصإلق

ءةرمثلاضفومءارحإو‹هحلاصميفهلفرصتلاورظنلاو

عيبنمهيلإجاتحاامو‹ةرمشلاوضورعلاعيبوداصحو

.٩:ءاسنلا(١)

,اهرذدمدقت(۲)
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ردقلعةوسكلاو«هلامنمهيلعةققتلاءارجإو«ميلايفلصألا

.نإللةحبنملاهلذختاوهلىحنصًاعساوهلامناكاذإكلذكو«هلام

یطعأوءهملعميلعتلالهانمناکنو«هلمدحنمناکناو

ءًاعساوهلامناكاذإنيديعللبايثلاهلذختيو«هلامنمهنعهترجألعمل
رفوأوهامرظنيو«هلعرزيوءاملهلىنطبودامسلابهضرأهلحلصيو

«مبتلالامنمئيشبهينأهلسيلو«هلعفيلفةرجألاوةعارزلاني

لامنمبهذيالو«ةقدصلانمبجاولاريغًائيشءارقفلامعطيالو

ضورعلانمعيييوءةلجآلايفالوةلجاعلايفعفنريغيفًائيشميتيلا
كنولأسيو»:ىلاعتهللالاقهيلعفاخنإالإلصألانمعيييالوءراغلاو

هيلا١€كټاوخإفموطلاختنإوريخمحالصالقیماتیلانع
ءهأزرالوءهيلعلضفيامميتبللحلصتةطلاخمهطلاخينأاذهىلعزئاجو

مېنممسن|ناف>:یلاعتهلللاق«دررسيأاذإو«ذأجاتحااذِإ
ففعتسيلفًايثغناكنموهلوقمهيلإاوعفدافًادشأر

رسأاذإدريوضرقلابهيفليق.4فورعملبلكايلفًاريقفناكنمو
هللعفيناكاذإميتيلاماعطلضفلكأبنأهلزئاجوءغلباذإهللاحيو
4٠فورعملابلكالفًاريقفناكنمو»ىلاعتهلوقلءكلذنمرثكأ

.اهركذمدقت(١)
.١:ءانلا
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هلاهاطعأنإو:ةرجألاهيلعبيبطلليطعينأميتيلاةفيلخلزئاجو

نأهلزوجتو«ودعلانمءادفأنإكلذكو.هيلعهبيهنإفهلامنم
نملهلامنمةرجألايطعبو«ميتيلاحلصأكلذناكاذإهلايععمهلكاؤب

يو«هقحىلعهلصاخنمكلذكو«ميتيلالامينعأهلامزرع

مدخنًادبعوأروثهليرتشيولصألامىتملاعليو:رثالا

فرطيفهلصأهلعيبيوءهلحلصأكلذىأرنإكلذبسأبالءلصألا

لامنمسانلامعطينأصخرو«بيرقناكميفهليرتشيوطلا

:ىماتىلاةفيلخيفًاضيألاقو«كلذنماربخهلامنمهلفلخنو«ميتيلا

تجاوزتاذإاطحلصيامهنمةميتيلليرتشيوفوورعملالمألامي

.ةعصقلاوةفطقلاوةسفنطلاكنوعاملثم

هنعًلدأامبلطويتيلاغلباذإ:يراوحلاوبألاق:رثألايفو

بلطنإكلذكو«متيللكلذءادأيصولايلعناکرابجلاىلإيصولا

هيلعناکنمو«كلذمطناك«هغولبلبقمبتلاتومدعبنمميتملاةثرو

:ضعبلاقو«كلذنمءيربدقفهلهيلعامهاسكوأهمعطأفقحميت

هيجويايفلدعألاوهو«ةوسكلاكلتميتملايلبيتحكلذهئربيال

ىتحهلامهيلإملسيالهنأىرتالأضبقبهضبقسيلميتبلانألءرظنلا

.محلاوممېملإاوعفدافًادشرمهنممتسنانإفل:ىلاعتهلوقلەدشرسنۇب
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نألبقهيلإلسنمو«هغولبعمهلالًاظفاحنوكينأهدشرسانيإو

لكأوةوسكلاكلتىليأنإامأوءآربي1ءهغولبلبقوأ«هدشرسنؤب

نمهأربأنمامأو«دعبهعفتهللصحدقهنألءىربدفماعطلاكلذ

هلوقلءةفيلخلاةلزنمكلذيفهلزتأهلعلفةوسكللاكلتلبياولوكلذ

متبلاذاولعحلنإو."€ىوقتلاوىلعاونواعتول:ىلاعت

.كلذلنونماضممنإفهلامعاضىتحةفيلخ

ایفلاهحركربنيدمحمهللادبعيبأنعدجويامو:رثألايفو

ىلعردقيوهوفلتلالعفرشأدقلسملامیأرنم:لاقوبسحأ

يفنودعاوتيًاموقعمساذإكلذكو«هظفحبنأهيلعبجاوفهظفح

يلعءيشالوهلاميفةصاخخهتدهيلعنأءولتقىتهبلفلجرلتق
ملفقيرطلاهدشرتسانإكلذكوءهرذْنِيوملعبنأهيلعو«ةلقاعلا

نألءهتيادلًانماضناككلهىتحهقسيرفهاقستساوأ«كلهىتحهملعي

ديعسنبدمحملاقو«هيقسينأوهدشرينأًاضرفهيلعناكلصألايف
ينعأةنامألاةلزنمهدنعوهنمراصاذإهظفحهيلعنأينعي:هللاهجر

سيلفهوجولانمهجوبرظنلاىنعميفةنامألادحيرصيملاماأوءلامل

هكرتاذإيذلامزاللاظحلاكلذو«ظفحيدنعموزللاىنعميهيلع

٠اهركذمدقت(١)
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ةحصانملالصأيفدابتجالاقدصهيلعناكنإو«هنامضهمزلعاضىتح

الكلذناكلمرلياذهناكولوءماومأالومطظفحلاونيملسمالوهل

هنأكلذنمو«بايغألاوىماتيلالامكرتقيضيناكو«عستب

اشناو«هيفلحدءاشبايغألالاميفريخماجلانإليقدق
فيخاذإىماتيلالاومأكلذنمقيضأو«هيلعوةجحلاهلاذإلخديم
نمجرخيهنأل«مهيلعالومشةجحالهنألاطةدهاشملادنعامعايض

ءضعبلانعءىزجيهبضعبلامايقو.نيملسملاعيخبهبةبطاخلاىنعم
يدنعجرخياذهو«هيلعنيرداقلارمألابماوقلاوكاملايفكلذمزلأو

۽لاټحالابهنامضهيلعقلعتيوهنمضينمدييفيرجيالهعايضناكاذإ
اذهنمهعايضف,دحأىلعقلعتينامضريغىلعًاعابضبهذياإو

دقو«هوعيضنإهظفحيلعنيرداقلانيدهاشملالعقيضأودشأهجولا

وأقرحنمفلتلاهيلعفيخاذإنيغلابلالاومأيفلضفلااذهجرخ

ءهناحبسللالبقنميتلاتافآلانمءيشبوأشطعلابفتيوأقرغ
هيلعقلعتيهنافلتتحكلذنماهذاقنتساوامظفحلعرداقلارّصقو

هيفامنوءنامضاذهلثميفسيلهنألوقلاضعبيفو«نامضلاىنعم
ىلعهلدهاشملارصقفءررضلانملامالحرخمالناكاذإريصقتلاومثالا

هراكنإوءركشملاةلزتمباذهناكهظفحنمهيلعردقيام
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نلمضهيلعقلعتيالوءهيلعردقيأمكرتاذإمآهلميضملاوءبمابقل
قلعتسفنالايفقاتلاىنعميفجرغتو.اذهلثميفلاومألايف

ىلعنأو«اذهلثمنماهذاقنتساىلعنيرداقلانمابعسضتيفنامضلا

الوةحابإالوايفلامتحاالسقنألانألمثإلاونامضلاكلذكرا

للعلايناعماہفدفلاومألاو:هوحولانمهحوبصوع

ناكاذإاذهجرخيدقوءسفنألاكلذكسيلو.اهنعاهريغب

ىلعسفنألاتفرشأفلظلابنامضلامبيعقلعتملانيلعافلانمسفنألايف

لايتحاوأهسفنبكلذعقدىلعردقياهدهاشملاوءاملاظلانملتقل

هعسبالونامضلاهيلعلاقنملاقدقهنأفلتىتحكلذكرتفلاموأ

سللريغلابقلعتممدلانالمئإلاهلعاإلبقدقهنأىنعمو«كلذ

قيرحورحبلاقيرغكسيلهبذوخأماهانجنميلعةيانجوهو«لطابب

يفاذههبشيامقلعتيدقكلذكوءهجولااذهيفىنعملااذهينبجعيو
اطدهاشملاو«نيثدحملانيلاظلانمررضلالاحىلإتراصاذإلاومألا

تناكولو«تفلتیتحكلذلعفيلفاهذاقنتساوامنععقداىلعردعي

يفلدعلابمابقلاهيلعنألصألايفنألنامضلاهمزليهن|ةنومضمتسيل

نالوهيلعردقيرودقميفريصقتهيلعسیلو«هيلعردقنطوملک
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ةلزنمبهدنععلاملااذهلزنةدهاشملاهذهعمىنعملااذهىلإصلخاذإ

هنعمتبعونعنعمہمزحعلالحىلاهلهنمراصةنامألا

للالصأو.هتردقكردقينمهلثمكلذعقدينمهترضعنکيملو

اذهىلعاطوصحلةناعإلاينعملصفلااذههبشأق.هلكعونممروجحم

نااېظفحاعردوهودتناماعضاذإقافتالاىنعميفو«هجولا

‹هيلعوهئمهتملبلوزتوهيلإكلذلوصعاذههبشأف‹نامضلاهيلع

.ملعأتاوانمدقكرثألايفركذامهلك

—O۷



ںیکاسملایھيکباب

:لاقومهيلإناسحالابىلاعتهللارمأدقو«بجاونيكاسماقحو

لاقو°€نيكاسملاوىماتيلاوىبرقلايذبوًاناسحإنيدلاولابو

ناونيكسملاوهقحىبرقلايذتآوویرخأةيآيفىلاعتوهناحبس

كبرنمامحرءاغتبامهنعنضرعتامإو»:لاقئ4٠ليبسلا

باحصأناكەنأ)كلذو.ةيآلا"'4اروسيمًالوقممللفاهوجر

شضرعبفمييطعيامدجيالفمالسلاهيلعيتلا۶للالوسرةفصأ

نضرعتامإو:لاوعنصيفيكهللهملعفةءايحمهلتکسیومهنع

ڭكېجومېنعضرعتينعي٠(اهوجرتكبرنمةمحرماغتبامېنع

ءاغتبالوقيهارتالأ:سامدیتل:اذإةمحروةأبحلاسينمعينعي

نأينعي«اهوجرتكبرنمقزرراظتناينعياهوجرتكبرنمةمحر

—o۸



مہيلعدراينعي«ًاروسيمًالوقلأسينلينعي«ملقفاهبكأ
هناحبسًاضیألاقو«کیطعأفنویسهنأةنيحلاةدعلاو

VEامفل:ىحضلاويفىلاعت

.€تتالفلنالاامأوۋهېجویفرهج

كنإلسقو.ملعأهللاونيكاسملاقحبوجويلعلدبهلکاذن

طنملو«نوعةئامعبسبكناعأالإهلالاعأنملمعيفلخدتنل

بغروهللالميسيفةقفنلابهللارمأدقو«ةوطخةئامعبسبالإةوطخ

لثكهللالبيسيفميلاومأنوقفنينيذلالم»:لئاقنم"زعلافاہیف
نلفعاضيهاوبحةئاملبسلكيفلبانسعبستتنرةبح
.راهتلاو_ليللابنوقَفنِذلاً»اضيألاقو.١٠هکءاشب

مالوہیلعالومهردنعمرجأملفةنالعوارس

٠هبنوزع
نيماسملانملجردمتةيآلاهذهترناً)اوركذ:رثألايفو

محناومأنوقفنينيذلالوقيهلا:لاقفاهريغكلمالماردةعبرأىلإ

الومهيلعفوخالوميردنعمرجأملفةالعرارسرابثلاولىللا
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ليللايفمردوةينالعلايفمهردورسلايفقادصتف«نونزحيم
يفًامهردتقفأيذلاتنأ:هللاقفلعينلاءاعدف«رابنلايفممردو

:لجرلالأقف؟ةنالعلايفامهردورسلايفًامهردورانلايفًامهردولمللا

«هيلعهعلطأاموهفءيشىلعهلوسرعلطأهللاناکنإملعأهلوسروهللا

امهديبيسفنيذلاوءكلعفىلعهللاينعلطأمعن:عيللاهللاقف

دفوالإًاسبربمرشللتكرتالو«هتبلطدقوالإًابلطمريختکرت

(تفخامكنمآوتبلطامهللاكاطعأدَقفبهذإ«هنمتيره

.٠"ىلعأهللاو

.هحامناوينطقرادلاهاور(١)
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نارایوميئباب

كرابتهلوقهضرفيلعليلدلاو«بجارضرفناريجلاقحو

ىلإ-ًاناسحإنيدلاولابوًانيشهباوكرشتالوهللااودبعاو»:ىاعتو

رباجنعيوردقو.4بنجلاراجلاوىبيدراجلاو-هلوف

لازام:لوقيمالسلاهيلعقاينناك):لاقيراصنألاهللادبعنإ

نمدلولاکهٹرویهنأتننلظىتحراجلابينيصويمالسلاهلعلب

رخآريخيو(هثربنأتفخحح)رخربحيفو.٠(هيدلاو

راجلاثرویهنآتننلظتحراجلابينيصويمالسلادملتلبربحلازام)

لبققيفرلاورادلالبقراجلا):مالبلاهيلعلاقو.دراجنم

ًاناعبشتابءىرمانمام):مالسلاهيلعلاقهنأانغلبو.(قيرطلا

"٠ءيرباأوهنمايربهناناكالإهمعطبملوهبملعوواطهراجو

.اهركذ(١)

.هحامناودوادوارولسمويراشملااور)۲(

.درادوباهارر(۳)
.ناخناوىنطقرادلاهاو(:)
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يورو.'ً(اعئاجهراجوًناعبش.تابنمنمؤملاسيل)رخآربخيفو

راجلاو.لعأهللاو«'"(همأةمرحكهراجيلعراجلاةمرح):لاقهنأ

قح«ةبارقهنيبوكيبراجوهوقوقحةئالثكيلعهلراج:ةثالث

كراجوهوءناقحكيلعهلراجوءراوجلاقحومالسإلاوحوءةبارقلا

ىحكيلغهلراجو«راوجلاقحومالسإلاقحكيلعهلنيرخآموقنم

نعىذالافكمالسإلانمنا:رثالايفو.كنيدريغنمكراجوهوءدحاو

راجلاويبرقلايذراجلاول:ىلاعتهللالأقءناكنإوراجلا

فرغلاوتوببلاورودلابنوكيراجلاو«4«بنجلاببحاصلاوبنجلا

نرفاسملاتالاحركلذكوءنكاسملاعمجوناريغلاوصوصخلاو

هللاولاحلااذهيلعمهنيبايفنفسلالهأكلذكو‹راوجلااهبنوكب

:ةديبعوبألاق:رثألايفو«هيفاوفلتخاممنإفراوجلادحامأو.ملعأ
:هللادبعوبألاقو«ةلصتمامامتىلإهلزنمنمًاعارذنوعبرأراجلالح

يفناکو«حاربضرأتومبلانيباهيفناكنإوًاتيبنوعبرأراوجلادح

يہتنبراوجلانأانعم:لاقءةالفيفاوناکنو«تيبنوعبرأابلثم

ةرشعءانلقيذلاراجلاو:رثألايفو«راتلاضعبنممهضعبسبقلإ

ءهشفلخةرشعو‹همادقةرشعو«هراسنعةرشعوهنينعتو

.ينارعطلاهاور

۰يملاهارر(۲)
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.ملعألاو«ةئالثةثالث:لوقينممهنمو«ةعبسةعبس:لوقينممهنمو

:ليقو«فرغملاتوصغلبيامرادقمراوجلايف:ميضعبلاقدقو

اذهو‹ردقلاةحتارغلبتامرادقم:لىقوبلكلاهيمحبامرادقم

مهفالتخاوهممفالتخال|صأنألديرظنلاهبجويافهلكفالتخالا

ءعرشلاقيرطنموأةغللاقيرطنمامإ«راوجلاهيلععقيايف

ربتعاهلئاقنألديردقلاةحئارغلبتامرادقم:لاق0كلذو

ملنمو«هنمهبطعبنأهيلعوهراجوهفهردقراتهیذؤينمنأكلذيف

اذهىلعكلذكو«هبەذۇيماذإهقحهيلعبحيالوهراجبسيلفهغلبب

ةغللايفراجلاو.ملعأهللاوفرغملاتوصرادقمريتعانمىنعملا

ناربحلاو«ةروأحملاوهو۽ضعبنمممضعبمهنکاسمینادتنمذوخأم

:رعاشلالاقءنورواجتملاسالا

اًراوجمْلَصفأوميمركأوًاعيجمهلكسانلافعأ

برقلارادقمينعأ٠كلذرادقميفاوفلتخاهانركذاللعلو

ضعبف.لعألاوًاراوجنوكيياممهلابهامىلعلاقٌلكو«دعبلاو

لعلدو«ةهجلكنمكلذرتعيلو«طقفتوبهلالكلذيفربتعا

نعنانثإةرطسمتناكاذإتومبلايفراجلاو:ئالايفدجواماذه
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ءتيبلانيمنعةرطسماهلكتومبلاتناكاذإو«لامشلانعةدحاوونيمسلا

ءلامشلانعاملكةرطسمتناكاذإو«نيميلانعنانثاراجهلنوكيااف

ةرطسمتناكنإكلذكو.لعأهللاوهلامشنعيذلاراجاهنوكيامإف

انإف«هفلخةرطسمتناكاذإو«همادقناناراجهلنوكمامناف,همامأ

توببلالشمةيبخألاوصوصخلاو«هفلخناكيذلاراجهلنوكب

نعدحاولوفينممهمو«نيمسلانعنانثاولامثلانعدحاورودلاو

.نيمىلا

ةرطسمريغصوصخلاوتويبلاتناكاذإو:رثألايفًاضيألاقو

نيمملانعنانثِإافراجلانوكيامنإف«ةطلتخمتناكوءةعباتتمالو
الإءراياسيلفيذلاوهفلخيذلاامأوءلامشلانعدحاوو

يذلاطئاحلامدناوأ4اہنمنولوانتبةوک|ېنیبتناكنإ

راجانأىنعملااذهيلعفءضعبلاراجمهضعبنوكيمهنإف«مهني
نعنانُثِإنوكيكلذلو«لامشلامثنيميلاب,ءادتبلاو«توبهئالث

نبللابرشهنأ):وْلَعينلانعيوردقو.لامشلانعدحاوونيميلا
لديتدحلااذهف.٠(نمالافنمألا:لاقوهنينعنملواتف
قوفًارخآتيبناكنإاذهلعف«لضفأءيشلكيفنيميلابءادتبإلانأ

,دوادوأوهجامناويئاسنلاءاور(١)
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مش«اذهلعف.هقوفنمئ«هلامنممش«هنینعنميطعبهتافهيب

.توسهلالىفونکیملنِهنتنم

يطعبنأدارأاذ:ةصعلافكلدوءءىنعملاادههشامرثافو

مث«ةئالثىلإلامشلاةبحانىلإعجربمث«ةعبرأىلإهنيمبنعيطعياإ

عبارلايفهفلخيذلالعجدقف.دحاوهءارومننيناىلإهمادق

6هحرديناثلافهلامنعيدلاو6هحردثلاثافدمادقيذلاو6هحرد

.لعأهللاونيميلابحاصنمينعأ

يلنإهللالوسرايتلق):تلاقاهنابنعهللايضرةشئاعنعو
ء٠(ًابابكتم(برقأىلإ:مالسلاهيلعلاقف؟هيلإيدهأايفنيراج
وأنکرئارحءهئأمإريغاوجوزتاذإەدىبعء«ەانركذيذلاراوجلااذهيف

اوجورتاذإامأوءلاحلااذهلعنيناجناولافطألاهدالوأكلذكوءىامإ

نناحلاولافطألاهدالوأكلذكو«راوحجلاتحهنعنوعطُمالفهءامإ

هتحتنكاذإتاغلابلاهتانبكلذكو,لاحلااذهيلعهءامإمهلجوزاذٍإ

راوجلاقحهنعنعطقيالنهنإف«هبرقيفنكسوجاوزأنفنكيملو

راوجلاقحهنععطقبيذلاوهدنعثدحامنهيطعبنکلنمنهنأل

ءاوبأكلذكو«هسفلنعمزاحاذإهدالوألشمەلايعنمنکينم

.يناربطلاودوادملسمءاور(١)
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تاباذِإراوجلاقحهنععطقتًاضيأهتجوزو«راوجلاقحهنع

قحابتعنوعطقيممنإفاهراوجيفاوناكادإةأرملالافطأامأو«هنم

مشيطعتنأاهزوجيمهنأل«اونوكميملوأجاوزألامماوناك«راوجلا

اېجوزكلذكو.كلذنوداجفيكفةفدصلانمابيلعبجوام

هيفتنكسيذلاتيبلاريغتيبيفنكساذإراوجلاقحاهنععطقي
«هلابعنمنکیپملنملکنأ‹لأحلااذهيلعاهتّرضكلذكو

.لعأهللاوراوجلاقحهنععطقبوناريجلانمهدعيهن
عطاقوءقحلامناموءاهجوزلةيصاعلاةأرملاوقبآلادبعلاو

مہیطعيمہلکءالؤھناف‹دنرملاو‹نيماسملانيديفنعاطلاوءقيرطلا

مشراوجقحنمهيلعسيل:مهضعبلاقو«راوجلاقحهنعنوعطفيو

مومىلعلديمېنماذهو«راوجلاقحهنعنوعطفيالو«ءيش

منارجمنوماسملارمأءالؤهنأريغراجنمًاراجصخيلذاراجلاقح

نيالاقبيًافافختساممتلصاوميفنأل«ةمرحالوانيلعملقوقحالف
.لعهللاو

‹قيرطلاويداولاوقوسلا:ةثالثراجلاةقاوذعطقيو:رثالايفو
ضعبلاراجاہضعبنوبالفءرودلانسءالؤھدحأناكاذإينعي

.ملعألاو
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سانلانكسدقوأ؛ناريغوأصوصخوتوبيرودلانيبناكاذإو

شعبمضعبعطقيالو«مياكضعبلًاراجمهضعبنإف«مايعباف
ضعبلمہضعبيطعب:لاق«مرودراوجبتناكيتلارودلاراوج

اوفلتخامهنأمهنملدياذهويلارودلاراوحكلذمنعمطفيو

اذهيلعًاضيأكلذكو؟مبيطعينيذلاوأرودلاددعاذهيفةاعارملاله

ءيشهبلإثدحفةريثكتوبايفولجرراجرادلاتناكاذإ«ىنعملا

:لوقينممبنموءمملكرادلاكلتيفنكسنليطعيهنإفماعطلانم

لاقو«مرادمہیلعلخداذإهنیمنعنوکنممېنمراجهلنوکانإ
.ملعأهللاورادلاكلتيفهيلبنممرنمهراجمهضعب

ءباجحمہنیبناکفءدحاوتیبيفةريثكتالئاعنكسنإامإو

عطب:ضعبلاقو«راوجلاقحهنععطقيالوءضعبلراجابضعبنإف
وأمهبطعينمددعةاعارلاله«لديهانركذاكاذبف«كلذراوجلاهنع

.ملعأللاو؟توسلاورودلاددع

ءمتيناوحيفاونكسنإالإ«راوجمهيبسيلتیناوحلالهأو
.ملعأاوانركذكنكاسملايفةرواجملااذهيفدارملانأ

ءهضرقافكراجكضرقتسانإ:رثألايفركذامفراجلاقوقحو

نو«هنعأفكبناعتسانإو«ءدعفضرمنو«جفكاعدنإو
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ناو«هتدہشتامنوهتانهريخهباصأنإو«هتنعةدش

يورواهنمهبلإيدهتنأالإكردقراتبەيذۇتالو‹هتظفحباغ

ولوامتراجلنكادحإنرقحتالتانمؤملاءاسناب)مالسلاهيلعلاقهنأ

مالسلاهيلعبوقعيهللايننأانلركذدقو.۱(قرحةاشعارک

:هبلإهللاىحواف؟ينحرتالبفيرصبويدلوتبهذأيشإاي):لاق

كتولبنكلو:كرصبوكدلوكيلعدرأوكمحرألينإيلالجويتزعو

‹(هنمهمعطتلوكلذةحئاركراجدجوفالجتيوشكنألىولبلاهذه

دنعًارطفمناكنمالأ):يدانيمالسلاهيلعينلابوقعيناكو

لآدنعرطفافًائاصناكنمالأ:يدانيءاسملادنعو«بوقعيلآ

.(بوعي

هنإفهناريجدنعنكيمامماعطلانملجرلاىلاثدحاملكو

وأنيالم«مويلكهيلإتحياعكلذناكنو«هناريجهميطع
ماطعأنإالإ«مويلكمليطعيهنإف«تالغلانمكلذريغوأبطرلا

ًامتغوأ«بطرلااهتماونتجيةلختماطعأنإلثم«هنعهبنولغتشيام

يطعيهنإف؛مويلكضخمالامغلانمماطعأنإوءنبللااهنمنوبلحي

عملانبلهناريجدنعناكنإوب«هيفاضخمليذلامويلايفدبزلامه
.ينطقرادلاونابحاهاور)۱(
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«هدنعنكيملامهراجليلطعيهيمدحاولكنإفنأضلانبلهدنعو

صخرينممهمو«لاحلااذهلعرقبلاومعلانبلوقونلانيلكلذكو

رامثنمفلتخاامكلذكو«دحاوسنجوهونملهلكاذهنأىريو

ممدحأدنعناكنإامأوءتالغلانمكلذريغوبانعألاوليختلا

دحاولكنإفكلذءابشأونْبجلالثمنبللانمموقيامرخآلادنعونبل

ناکنِٳكلذكوءاذهريغاذهنال«هدنعنكيملامهراجليطعبمهنم

ديدجلامدحأدنعناكوأءديدقلارخآلادنعومحللامدحأدنع

الثلهبحاصلمهتمدحاولكيطعيهنإفجدقلارخآلادنعوتالغلانم

كلذكو.لعألاوجدقلاةوهشريغديدجلاةوهشنأل«كلذيفهيذؤي

.ملعأهللاويراربللوأةنجألللوقبلاعيمج

اهرتسافةبكافتيرتشااذإ:ةبقعنبحاضولالاقو:رثألايفو

هيلعملعبملءيشلکناهلوقنملدياذېفءابنمهلوانفالإوكراجنع

ربخيفيورامىرتالأ«كلذيفهذؤيملهنألهنمهبطعينأهيلعسيل

كنألىولبلاهذهبكنولبناإ):هلهللالاقنيحمالسلاهيلعبوقعي
يفلاقنملوقدیؤياذهو(كراجهنممعطتملوهتلكافالجتيوش
.ملعأهللاومحللاراتقرادقمراوجلادح

هيلعنوكيالأةحئارهلتسيلاملكليقو:ًاضيأرثألايفو
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املکيفمهضعبلاقءاوماعيلاذإانركذاكاذهلعلو«راجلاقح

لكنأهلئاقنملديلوقلااذهف«راجلاقحهيفهيلعنوكيالأءارتشا

وهذ«راجلاقحهيفهيلعنوكيالأ«وههكردأاکهراجهکردیءيش

هللاوهلبقنمريصقتلاءاجاغوءاضيأوههلانلهلانينأوهدارأولهلحابم

قحهباحصأىلعسيلقوسلالزنميفمهضعبلاقىتعملااذلعلو.ملعأ

.مېقوسنمهورتشاايفراجلا

ناسحالاوامنعىذألافكبحاصلاوراجلاقح:رثألايفو

مشومحامضقتلواهيلعردقتتنأوةجاحاولأسنإو«عاطتساام

اهولأسيلاةجاحلاكلتنمكالحلامبيلعفتلامف«اهيلإنوجاتحم

راجلاقحو«هللاءاشنإكلذبسأبالف‹اهايإمبتعنمنإفلتلاممقحليو

محرلاوراجلانإليقو«ءاوسدحاوىنعملااذهيفمحرلاوبحاصلاو

لوقلااذهيلعف«سانلارثاسكحكمهيلعراكنإلايفمهمكحبحاصلاو

.هللاءاشنإءيشهيلعسيلففلتلافخملامف

نأمهيلعسيلف«عيبًاثيشاوداطصااذإنودايصلاو:رثألايو

ائیشیرتشانملکونورازجلاكلذكو«ممناريجلاثيشهنماوطعب

وأهلافطأهتمذخأنإوءلكأللايشهنماوذخأنإالإءةراجتلا

o۰س



.ناريجللنوطعيممنإفهنذإبهنماوذخأامنإ

كلذريغوأءمحللاهعمولبيسرباعوهوموقيلاعلوتاذإفضلاو

حتفنإهنإف«كلذنمءيشفاضأنمدنعنكيمونم
ءهناريجلوتيبلاباحصألطعبلفهتملكأيلكلذهيفناكيذلاءاعولا

اماوطعبنأمهيلعامنإ«انركذاكهلكاذهفءمهيلإثدحامهلاوطعيو

:لئاقلاقنافءيشهنممہيلعسيلفهنمنولكأبالامامأ«نولكأب

ءاولكالاوذخأاإ«هنذإريغبهلافطأوهتجوزوهدبعذخأنيحسيلأ

سيل:هللبق؟هنذإباوذخأيلامءيشراوجلانممهيلعسيلتلقو

لامنمةلالّدلابذخأبنمًاضيأكلذكو‹كلمامفالإقحدحألع

يطعينأامأوءلكأامالإهلسيلهنألءقحهيفهيلعسيلهريغ

.الفهربغلامنم

انهريغيفاولكأوتيبيفتيبلالهأخبطاذإًاضيأكلذكو
.لعأهللاوانمدقاءهيفنولكاييذلاتيبلاناريجلاوطعينأمميلع

الفءهللاتحكلذنأل«كلذالفمهنيايفناريجلاللاحتنإو

الأضعبىلعمهضعبرجحنإكلذكو.لعأهللاوةللاحلاهبفءىزعحت

—o۳



امهراجهلدرناو«هللاقحهنألكلذبلغتشيالهنإف‹ًائيشمهلاوطعب

الفًالوأهءاطعأامىلعهلدازنإو«ءيشهيلعسيلوهكسمأ«هلءاطعأ

يطعيهنإفهلامراجبارتسانإو«سفنةبيطبتسيلاهنألةدايزلالبقي
.لعأهللاوهيلعهللاقحكلذنألهلامبارتساولو«هل

حتفاذإءسيلتلاوأةرومطملاوأةيباخلابحاصو:رثألايفو

كلذدعبهيلعسيلوءةدحاوةرمهناريجليطعيهنإف«لكأيلمدحأ
هنإفءهحتفمثسيلتلاطبخوأةيباخلاوأةرومطملاقلغأنإالإءيث

لوقلااذهبحاصوءطبخبوقلغيوذخأيكلذكمادام«هناريجليطعي

هبجويايفاذهوءثداحلاءيثلاةلزنمبهطيبختوهقالغإدعبهحتفلعج

دنعثدحامملعيملولو«ًامزالراجلاقحنوكينأجرخيامن«رظنلا
,الفرخآلالوقلايلعامأو«هراج

هنعفکتنأراجلاقحنمسيل:بوبحمنبدمحملاق:رثألايفو

كلذو:رثؤملاوبألاقو«هاذألمحتناراجلاقحنمنكلو«كاذأ

نوبرشيفءوسناريجهلناکنمو:رثالايفو«لاتحالاهيفنكيايف

:لاق«هئاسلبالوهديبمهيلعراكنإلاعيطتسيالو«وبلاعمرخلاذيين
هدبرکنینأردقنمو«رکنینأهلدبال:اولاق:ناسغنبكلام
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سیلو«هبلقبركنأردقيلنمو«هناسلبرکنردقيملنمو«رکن

هناسلبركنأنأو«انفصواميلعًاركنمناكاذإهلزتمنملوحتلاهبلع

للاىلارذعأدقفهباوأزهتساوهنماولبقيلو«رتينأردقيوهو

ىلاةرذعم»:ىلاعتالاقدقو«هللاءاشنإلاسوهفالإاولبقنإف

كلذكوءسانلارئاسكحكراكنإلايفيدنعمهمكحو.٠«كبر

ايندوًاثيدهراجلحالصهرجهيفءوسراجناکاذإومحرلاوبحاصلا

يفو«رفيفهراجءاذبإديريالو«ضرفلاكرتلةينريغبهرجهزئاجف

هيلعوعدينأزاجًاقفاتمناكنإف«هيدؤيءوسراجهلناكنمو:رثألا
لعهنأيورو؛نمؤملاىلعوعدينأزوجيالو«توملاورقفلا

هللا):لاقیو.(هراجرادجلظيفلجرلالوبينأیه)

هراجلًايذؤمناكنملكالأ:ىدانلزنملاعضومغلبامافءةوزغع

يفلوبأتنكينريغ«طقًاراج'تیذآام:لجرلاقف«انبحصيالف

قدصينأىهنو).٨(انبحصتال:هللاقفهللاينهدرف«هرادجلصأ
هيفسلاهنبالجرلاقدصبنأو«هراجلعهتأرماوأهراجلعهنبالجرلا
نذأتسااذإ):لاقسيللانأةريرهوبأىورو.٠(هراجىلع

.١١٠:فارعالا(١)
.يناربطلاءاور(۲)
.دوادوپاودماءاور(۳)
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:لاف«هعنمالف«هرادحيفةيشخزرغينأهراجمدح

زرغلانأاوعمجأ.٠(فاتكأنيامنيقلال؟دقمكارأيلام

:مالسلاهبلعلاقهنأيورو«كلذهيلعبتملهراجرادجلًارضمناكاذإ

٠(ًاديأهراج

لصف

اممنملالابحاصتسبلالهأنمةقاوذلايفراوجلاقحمزلياإو

ءةأرملاىلاكلذضوفوجوزلللاملاناكاذإوءةأرملاوجوزلانمينعأ

نموءامضّوفاهنال«راجلاتحاهمزلدقف«اہيلإلصوايفامبساحيالو

نأهبقثينمعمهلسريوأءهسفنبهلمحيهنإفهناريجليطعنأدارأ

يئمدجونإوءًادبعوأناكارح«ًالفطوأناًكاغلابهلايعنمهلصوي

نألجرلاىلعنأل«هريغنودلجرلاهعمامدصقيلفمهلكتبل
ممسقنأبهبلإاوعمتجاوهتيباوتأفهناريجىلإهجوناف«هلايعمومہلک

,يذمرتلاودوادوبأهاور(١)

٠لسمءاور(۲)

 



؛هأزجأدقفكمېساذهمشلاقومربخأنإهئإفءهيلإثدحامماطعأف

كلذنأاوبسحيالثلراجقحلكلذهئزحيالفكلذبمريخلنو

يفمهيطعينأراجلاقحيفةداعلانألو«هيلعهوزاجيفمهيلعلضفت

هاطعأيذلانأهربخأمثءاطعأق«ًاجراخمهنميقلنمكلذكو«مهتويب
ىلاهلحاواذهذخ:هللاقاذإءالفطناكولوءهأرجأدقفراجلاقحوه

.لعأهللاوهأزجأدقفكتيب
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بناببمعاصلاىميئاب

:ىلاعتهللالاق.بنجلاببحاصلاىلاناسحالابهللارمأدقو

يفبحاصلاوه:نيرسفملاعبلاقبتجلاببحاصلاو

اوجرخاذِإقوقحلااليتلاةبحصلاو.ةجوزلاوه:ميضعبلاقو«رفسلا
ةبحصلااودقعاذإفءلايمألانمبورخلايلعةبحصلااودقعولزنملانم

دنعو«همزلب:مهضعبلاق.هبحاصهعمدقعنمقحمېنمدحاولکمزا

؛هبحاصبحاصينعأ,ةبحصلابهقحهمزلنمقحهمزلهقحهمزاكءالؤه
دقعكلذيفءاوسةبحصلاهعمدقعنمقحالإهمزليال:نورخآلاقو

وأدبعلاوأرحلاوأنونجماوألقاعلايألفطلاوأغلابلاعمةبحصلا

‹مهقوقحهتمزلةبحصلامهعمدقعاذإمهلكءالؤبفءكرشملاوأدحوملا

كلتيفسيلوءةرجألابالإنيكرملاعمةبحصلادقعيال:اولاقمهنأريغ
عمدقعينأىبأفءدحأىلاةبحصلابلاذإو«مولعمٌدحةرجألا

.اهرددمدقن(١)
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ةبحصلاىلاهبلطنإو«هبحاصتحامبنمدحاولكمرليالهتفةبحصلا

هقوقحنمهيلعسيلهنإف«هبلقبضربملوكلذكابحطصافتكسو
اولعجوهقوقحهمزلتكسنإ:مهضعبلاقو«هعمدقعيملنيحءيش

هنأهيلإنثمطيامتوكسلانأكلذو«ةبحصلاقحبجويهتوكس
لعهللاوهتبحصبضار

‹دازلاهعمطلخأنمقوقحالإهمزليال:لوقينمءاماعلانمو

هبحاصقحامبنمدحاولكمزلدحأعمةبحصلادقعاذإو«هعملكأيو
اغلباذافءةبحصلاهيلعادقعوهبلإارفاسيذلالزنلاىلإالصيتح

ىلعةبحصلاادّقعيلفهنمعوجرلاادارأاذإف«ءيشكلذدعبيلعسيلف

اقرتفانإو«ةرملّوأهيلعاقفتاامىلإاذهمجريامنإو«عوجرلا

الإءيشامميلعسيلفهبلإارفاسيذلالزنملاىلإالصينألبقةرورضلاب
ىتحمحلةمزالةبحصلاقوقحف«لزنملاالصينألبقكلذدعباعمتجااذإ

عمالوةنتفلالهأعمةبحصلادقعيالو«هناديربيذلاعضوملاىلإالصب

.نوماسملاهرجهنم

امجوزلةيصاعلاةأرملاو«قحلاعنامو«نيماسملانيديفنعاطلاو

عمبحطصانإو«قحسيلف«يناجلاو«هديسلقبآلادبعلاو

سیلوهرجمبوهعمبحطصيالهنإفهانركذاملعفتحسانلانمدحأ
—o۳۷



.تالذدعبءيشهقوقحنمهماع

ءاجفءكلذبملعبلوهللامرحيتلاسفنلالتاقعمبحطصانإ

ابأنأ:رثألايفركذامكلذيفانغلبدقهنإف,هلومدبهبلطينم

ءاذأكلذكمهانيبفءال:سادرموبأهللاقف؟کعمبحطصن:مش

ك:تلقاذهلثل:سادرموبآمشلاقف«میلومدبهنوبلطبموق

ةبحصلادقعنمنألهللاهحرسادرميلانماذهفءميلولتقبهيلع

:مالسلاهیلعلاقهنأيوردق«هسفنيفهمزليامهقوقحنمهمزلرخآلاعم

'”(هسفنلىريامكلىريالنمةبحصيفريخال)

هبلإناسحالاوهنعىذألافكهبحاصىلعبحاصلاقوقحنمو

.ملعأهللاو«كالحلاهيلع

دازلبقهالكأفهدازًادسنألعبحاصلاقوفحنهو

لکألفالكابنأادارأاذإو»هیحاصدازكلذدعبنالکأيمش6

ينطقرادلاودوادوأوملمهاور)٠(
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«ةعابتكلذفلكألايفهبحاصنبغنإو«هنودوأهبحاصلكأياملم
ىلعالوجرحىمعألاىلعسيلم:ىلاعتهلوقريسفتيفركذدقهنأريغ

نماولکاتنأكسفنآيلعالوجرحضيرملايلعالوجرحجرعالا

اولكأتالاونمآيذلااميأابعتلزتالهنأكلذو.'”ةيالا4كتويب

نمزعألامةنيدملابام:راصنالالاقء4٠لطابلابكتيبكلاومأ
عيطتسيالهنإ:اولاقو«ضيرملاعملكالانمنوجرحتياوناكف«ماعطلا

:اولاقو«ىمعألاعماولكأينأنوجرحتياوناكو«حيحصلاعملكأينأ
تويبيفاولكأينأنوجرحتياوناكو«ماعطلاعضومرصبيالهنإ
سيلينعيء4جرحىمعألاىلعسيلطتلزنفمئاقدصأومهبراقأ
ىلعالوجرحجرعألالعالوجرحیمعالاملکانمىع

الو»جرحضیرملاعملكأنمىلعسيلوينعي«€جرحضير

مکتویبنماولکاتنأکیلعجرحالو..ينعيء4كسفنألع
ء€حانجمكيلعسيلمكقيدصوأ»:هلوقىلإمکئابآتوییوأ

|ولکاتنأحانجمکیلعسیلل:لاقمثمکنئاقدصأتویہيفينعب
ناکميفمبماعطاولعجاورفاساذإمهنأكلذو' ًاتاتشأوأًاعيج

١6٠:رونلا(١)
.۹:ءاسنلا(۲)
١٠٠:روثلا(۴)
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مثلاةفانخعجريتحنولكأيالو«هورظتنامدحأباغاذإف«دحاو

امدحونولكايالسانآناک

ذإىنعي‹€ًاناتشأوأاولكاتنأحانجمكيلعسيلطظ:ىلاعتو

.کیلعسابالو«ءاجاذِإلكايلفكدحأباغاذإف«نيقرفتممتنک

«هنزحيامكلذنألهبحاصنعيجانيالأةبحصلاقوقحنمو

الإهسفنتباطوكلذىلإهلنذأنإالإهنودبرشيالولكيالو

هبحاصدنعنکیملامفورعملانمهيلعردقابهيساويو«ةرورضلاب
ءهبحاصةلومحنعهتلومحبضمالوءةاساوملاودازلانم

غرغيىتحهرظتنيلفهلاموهسفنباهيفلغتشيةجاحهبحاصلناكنإو

كلذكو«ًالوأهبحاصةلوحىلععفريلفلحتربنأدارأاذإو«ابنم
عيبلادنعهلفقيو«ًالوأهبحاصةبادنعطحيلفهدارأنإلوزتلا

عيمجنمهيلعردقيامعيضيالوهرضيامعيمجنمهظفحيو«ءارشلاو

ىتحهلاموهسفنيفهجاوحبموقيوهيلعفقيلفضرمنإو«هعفانم

ءهتلروىلإابلصويىتحهتيصووهتكرتظفحيلفتامنإو«اربي

ءهاذأهنعفكيوعاطتساامءايشألاعيمجيفهيلإنسحينأ
هنيیخآرجاہملجرهاتاذإةنيدملاىلإهترجابميفمهنأ)يورو

ابرليقدق٠ءيرجابملانأشبيراصنألاموقيفراصنألانملجرنيبو
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امجوزتفهلامهادحإنمجرخبفناتحوزراصنألانملجرلناک

نمكياحصأريخ):مالسلاهيلعلاقهنأيورو.(رجاجلاهوخأ
.٠(كركذتيسناذإو۽كناعأتركذاذإ

هايندرمأيفهحصتينأهقوقحنملعلابلطيفبحاصلاكلذكو

ءةريسلاوملعلاوبدألانمهدنعنكيملاممفيملامهمهفيو«هترخأو

نأهبغريولفغاذإهركذبواهرتسيوامنعهرجزيفةلزهلىأراذإف

نمةبحصوهنعيجانتلانمهبلقهبضرعاملعفيالوبلطيامفدبتحب

.لعأهللاوهتبحصديريال

.هماع١)

.دوادوباودحاوملمهاور(۲)
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ملسلاىلعمملسملايوقعيفباب

سطعاذإهتمشيوءهيقلاذإهيلعملسينأملسملالعلسملاقوقحنمو
هلصيوءهدعبهدالوأيفهظفحيوء«سلجمايفهلحزحزیو‹هاعداذهببحيو

ملسملاهيخأىلعملال):مالسلاهيلعلاقهنأيورو«هيلعردقاب
هلبيجتسيو«ضرماذإهدوعيو«هبقلاذإهيلعملسي«فورعملابرتس

بحيامهلبحبو«سطعاذإهتمشيو«يفوتاذإهدهشيوءاعداذإ

لوسرتعم):لاقيراصنألابعکنبيأنأيورو.''(هسفنل

ىلعأهلمحينأهللاىلعًاقحناكنمؤملاهاحنأمركأنم:لوقيلَهلل

يِإبحأةجاحيفملسمخأليشمل):لَلاقوجرد
(۳)

نيرهشفاکتعانم

ءابنمهبيقتسينأةلزهلىأراذإهيخأىلعملسملاقوقحنمو

.هيلعقفتم(١)
.يئاسنلاويذمرتلاودوادوأوملمءاور(۲)

.مكاحلاويناربطلاءارر

-o۲



هنأ)يلعينلانعيور:دمحموبألاق:رثالايفو«هيلعاهرتسيو

مهضعبىلعرتسلاوكلذيفةياعرلابمرمأوءضعببنيملسملاىصوأ
رتسلاىلإمهيدنومهتالزومهتاوفهدنعمهناوخإرتساوكتهيالو«اضعب

:لاقهنأةريرهيبأقيرطنممالسلاهيلعهنعةياورلايفو«(مهيلع

نمةبركهنعهللاسفنءايندلابركنمةبركنمؤمنعسفننم)
ءةرخآلايفهبلعهللارتسءايندلايفنمؤمىلعرتسنموءةرخالابرك
ىلعبجاولاف.(هيخأنوعيفدبعلاناكامدبعلانوعيفىلاعتهاو
ممتاوفهدنعنيماسملاممناوخإىفاهعابتاوهذهةأعارمنبملسملا

.هيلعاورتسوهديباوذخأمدحأطقساذإو«مهتالزو

ءرجنملانعىجدقو«هرجمبالأهبخأىلعملسملاقوقحنمو

رجهينأملسملللحيال):لاقينلانأيراصنألابويأيبأنع

ءاذهنعاذهوءاذهنعاذهدصفنايقتلي«مايأةثالثقوفءهاخأ

ملسملاهاخأرجهنم:لاقرثألايفو.(مالسلابًادبييذلاامهريخو

ىتحهنماربيوهلةيالوالفالإو«مايأةثالثدعبهملكنإمايأةثالثقوف

هنأاضيأيورو«لوتيملاحلاكلذىلعتامناو«بوتيوهملكي

.مكاحلاوهجامناويئاسنلاويذمرتلاودرادودأوملمهاور(١)

٠درادوأودمحأوملسماور(۲)



ةيشعللاعتوهناحبسهلاىلعمدآينبلامعأضورعت):مالسلاهيلعلاق

نم):لاقو.٠٠(مايأةثئالثقوفنيعطاقتملالامعأعفربالفنينئالا
رجبنألسملللحيال):لاقو«''(همدكفاسكناكةنسهاخأرحه

:لاق."٠(ةنجلايفاعمتجيملكلذىلعتامنإومايأةثالثوفءاحخأ
.لعأهللاولضفأمالکلابهبحاصءىدابلا

ىرعيواذهىستكيالأهيلعهقوقحنمنأباتكلايفركذو

جوزتياماذلسیلواذهجوزتيالوءاذهعوجيواذهعبشيالواذه

اذِإكلذهعنمالفهلامنمهلعسيوأهضرقينأهيلإجاتحانإو«هب

هحصنينمؤملاهيخأةآرمنمؤملا):مالسلاهملعلاقهنأيورو«دجو

.٠(سلجمايفهلعسويو«دبشاذإهركيأمهنعطبمو«باغاذإ

(اوباحتىتحاونمؤتالهديبيسفنيذلاو):مالسلاهيلعلاقهنأيورو

.قيفوتلاهللابو«ملعأهللاو

۰يئاسنلاوهجامناويةميبلاوينطقرادلاهاور)١(

٠دوادوبأويذمرتلاوهحامنباهاور)۲(

دوادوباهاور)۳(

٠هيلعقفتم(٤)
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ليبسلانباىميباب

ىبرقلايذراجاولناإناسحاإلابەشارمأدقو

هبعطقنملاوهو«€لييسلاياوبتجلاببحاصلاوبنجلاراجلاو

الوهلفلسنمدحبالولامهدنعسلولابمألانمرخوهلهأنع

يفىعسينمالإسانلانمناكامًانئاكليبسلاناقحبحبو
ءنوملسملاهرجهنموةنتفلالهأوقيرطلاعاطقلثم«هللاةيصعم
ءالؤهقحبحيالف«مههابشأو«قبالاديعلاوءابجوزلةصاعلاةأرملاو

بحاصلاو»:ىلاعتهلوقريسفتيفركذدقو.نوقسيالونومعطيالو

رضحلايفقيفرلا:ينعيبنجلاببحاصلاو:4ليبسلاباوبتجلاب

:لاقيوءهيلإنسحتنأكيلعلتيفضلايتعي«رفسلاو

.اهرکذدمدقت(۱)

.اهركذمدقت(۲)
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واليهنأيورو«ةقدصوهفكلذقوفاف«مابأةئالثكيلعهحنإ

ءةليلوًامويهتزئاج«هفيضمكيفرحخآلامويلاوهللابنمؤيناكنم)
هدنعيوشينأهللحيالوتءةقدصوهفكلذقوفامفمايأةثالثةقايضلاو

(۱)

(هجرحيیتح

نمليغبنيوءثيدحلااذهيلعلزتنمىلعبجاوفضلاقحو

‹هريغلهلكالو«هسفنبهتفايضرمأيليوهمركينأفضلاهيلعلرت

الو«هسفنبمرمألوتفايضألاءاناذإهنأ)وليئانعرکذو

 همدخوهفيضمرکبنأًاضيأ.لجولاماركنوء(هریغیاهلک

ءفايضألاايأىنكيهنأمالسلاهيلعيهاربإنعباتكلايفركذو

نيمرکملايهاربإفيضثيدحكاتأله:ىلاعتهللالاق

ءمهتيبيفامريخهلاومدقينأتيبلالهأىلعفيضلاقوقحنمو

هتبادهل«ةالصلاتاقوأهل|وظفحو‹هشيعبهلاوعرسو

.لعأهللاوءهمارك]نمهلكاذهنألهجونعاوبيغيالوءيقسلاوفلعلاب

٠ناويذمرتلاودواوباوملسمويراغبلاوكلاماور(٠])
.نايحناودوادملسمهاور(۲)
:تايراذلا)۳( ٢۲.
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لصف

نمهنإف؟المأًائيشكيلإمدَقألجرلالأسيال:ءايضلاباتكيفو

6لجإلالعضرعتوءاهعموالاًاماعطمدقتالو6مؤالا

كوللافيضلانوكينألإفيضلاعمتيبلابرلكأءافجلانمو
مصعبجاتالوءضعبنودكفايضأشعبلواتتالو«ءاسؤرلاو

توكسلارثكتتالومكريغةدئامىلعًاثيشًادحألوانتالو«ضعبنود
نمكلذسيلفءفضلامدختستالوءةشحومبلخدتفكفاضأنع

‹ماعطلاصغنيلممتلاناف‘هلعلقربنمكفضعمسلجتل

لجرهاعدًالاعنإ:ليقو؛كفابضأدنعاهريغومداخلاىلعبضغتالو

ءاديأكتيبيفمعطأالهللاو:ماعلالاقفمداخلالعبضقفهماعطىلإ

ملنإ:طورشةئالثبكتبجأ:لافماعطىلإيعذًاهبقفنإ:ليقو
امو؟فيلكتلاامو؟ةناخلاامو:لاق«رتملو«نتلو«فلکتت

نأو4كدنعامنصتنأو«كدنعسلامفلكتنأ:لاقف؟روجلا
9

.كفيضيرقتوكلابعمرحت

—O) ۷y



لصف

الوءاسنلاىلعسيلوءيحلاولزنملالهأيلعةفايضلابحتامنإو

نممومفلاوهو«يقملالعةرايسللبحتامنإاهنأل«ةفايضنيرفاسملاىلع

بحتوء٠٠(ىتحءدنعيوشينأهللحيالو):مالسلاهيلعهلوق
الإ«تقاياانعاحاىعبلااہبماقنإءيجلاوألزنملالهأةماعىلع

ىلعسلو.ةصاخةقايضلاهيلعفهريغنوددحأىلإفاضألادصقنإ

اوناکولو«لزنملهآيلعلزنملهآةفايضءىزعتالو«ءيشهريغ

ء٥رغںاطخمهمدحاملکنالنوداہف

فايضألااريأنإءلاحلااذهيلعتطابلاوةيبخألالهأكلذكو

اوربانإكلذكوءاوأربأدقفاودصقنموأممفایضنملزنملالها

لاقناف.مېقحكلدنلءیربدفهوأرأنمفاضعباوربيلوًاضعب

:هللفرتلىمفوحمهناربحهوأربماأاذهعف:ساق

ءىزجتالواعتهلاقوقحنمراجلاقحنالكلذهئربيالو
نيدملاًاربأاذإبحاصهبشأفلاملابقلعتمفضلاقحوءةللاحملاهيف

هرکدمدقت(١)

سہ08۸ےک



دنعاوفىضبوىلافأمايهبالثاماقأنِإوَءيربلعقهلم

فايضألاىقالتنإكلذكو«مهتفايضقحليزيامكلذيفسيلفدحأ

مهناللزتملالهأنعكلذءىزحيالفًاضعبمهضعبفاضأفلزنملايف

ًاضيأكلذكوءمهتفايضءىزعتالكلذلو:ةفايضلاقبنيبطاخمريغ

هنألليزيامكلذيفسيلفمايأةثالثتضمتحًادحأاوفيضيمنإ

.مايأةثالثىلإالةمذلابقلعتمقح

لهآلشمةفاسضلاهيلعفنطوبوةفنکسوألزنميفماقأنمم

وأهيفنوتيبيعضوميفاولزناذإةقفرلالهأًاضيأكلذكوءلزنلل
كلذو«اهبرمألامومعلمہتفايضمہیلعففايضألامدصقفهفنول

ىلعزاجنمو«هفیضوهفهيلعلزننملكفعضوميفناکنملکنأ
ءيشكلذنممہيلعسيلفهدازلهبهنوفيضأممهنمبلطفلزنملالهأ

.لعاهللاومدنعمشيلنإ

لصف۱

ًاجراخناكنممسانلاعيبحتاهنإفةفايضلاهذههلبحتنمامأو
ىلإلوصولادحبلوةجاحهبولاسألانودناكنمو.لاسألانم

- 044



نموءةنتفلالهأوءقيرطلاعاطقلثمءهللاةيصعملهأالإءهلزنم
ءقبالاديعلاو,قحلاعنامو«نيملسملابرحلهأونوملسملاهرجه

تناكولوًاضيأمدنعفاضيالو«ميهابشأوامجوزلةيصاعلاةأرملاو
.مېيلعةبجاوةقايضلا

مومعلماعطلادنعناكولولزتملالهأىلعفيضلاقحبيجو
.كلذيفربخلا

‹ةنسلافضو«هللافيض:ةئالثفاضألا:ليقو:رثألايفو

يثو«ةرايزلايفو.ملعلابلطيفيشمنمهلافيضف«ناطيشلافيضو

بلطليثنمةنسلافيضو«كلذهبشأامو«قحلايفو«جحلا

الو:اضيأرثألايفو.هللاةيصعميفيشينمناطيشلافيضو.لالجحلا

ىلعالو«يضاقلاىلعالو«يتفملايلعالوقوسلالهأىلعةفايضلابحت

لسيقملاوأتيبملامدصقنمامأوءيناعملاكلتلماتأنلبيبطلا

لثمهيلعاوزاجأنمىلعةفايضلامبيتو«هتفايضمهيلعفءوفيضيل
هَتفابضبوتالفيرتشيوهيفعبيللزنمىلإةراجتلابلطنمو«مريغ

هتجاح ًاعضومىتأنملکنإموقنملدياذبفءلزنملاكلذلهأىلع
٠ملعأهللاوعضوملاكلذلهأىلعهلةفايضالف

—oo.



لجرلامدقينأمارح):لاقهنأمالسلاهيلعينلانعرثالايفو

٠(هبلإماقامرقحينألجرلاىلعمارحوموقىلإهلزنميفهرغحبام

ةرشعدحاولابهفضىلعلجرلاةقفن):لاقهنأولعينلانعو

‹فعضةئامعبسبهموقلعو«ًافعضنيعبسهلهأوهدلويلعو.فاعضأ

كلذبلصوامثإهنأل«فعضفلآهمأوهببألبقنممحرلايذىلعو

ينلانعو«٠(ًافعضنيعبسبهسقنيلعهللاليبسيفهتقفنو«هيدلاو

ةنامألااودأواوباحتامنيموحرمضرألالهألاريال):لاقلَ

ةاكزىدأنملخبلانمءىربدقهنأوقحلاباولمعوفضلااورقو

:مالسلاهيلعلاقهنأيورو«'"'(هموقةبئانلايفناعأوهفيضىرقوهلام
هللاضغبأدقففيضلاضغبأنمنإفءهوضغبتففيضللاوفلكتتال)

لحتريوهقزربيتأيفيضلا):لاقو«''(هقلاهضغبأدقفهلاضغبأنمو

.٠"(لزنملالهأبونذب

.ىلميرباويناربطلاردحأهاور(١)

.دوادوياوينطقرادلاهاور)۲(

.يذمرتلاودودلسمءاور
.نابحناوهجامناودمهاءاور(۽)
.دواروباريةپسلاءاور(٥)
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لصف

ركذدقو«هبلإمدقامرقحبالأفيضلاىلعتيبلابحاصقحو

:مشلاففايضألاهدنعتابهنأهئعهللايضرباطخلانبرمعنع

ينومتملنإفهللادنعو«مكقزردنعو«يدنع:ثالثدنعغبمکنإ

دفهللامتلنإو«هلامتمدقفمکقزرمتلنإو«مكقزرمدف

.مترفک

هرصببيمريالنأفيصلاىلعًاضيأتيبلابحاصقوقحنمو

رخيالو«نذإبالإجرخيالو«نذإبالإلخديالو«تيبلايحاونيف

ًادحأهيلإبلجيالفماعطىلإتيبلابحاصءاعدنإو«تيبلالهأرسب
.ملعاهاوهنذاريغب

يةلقلايوذوريقفلاوينغلانيباوقرفيملو:ءايضلاباتکيفو

رثألاضعبيفتدجوينألًاروذعمناكفيضملادجيملاذإوءةفابضلا

الوهعمقيماخأمۇنأدحأللعال)لاقهنأةييلانعةياور

.قيفوتلاهللابوءملعألاوء٠(همعطيهدنعءيش

.يئاسنلاويذمرتلاودوادوباومامهاور(١)
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مناداسىلعمیبملافوقعيئباب

بحاصلاولم:لاقفهباتكفكلماىلإناسحإلابىلاعتشارمأدقو

لاقهنأيوردقوء4مكنايأتكلماموليبسلاناوبتجلا
ىتحكولمملاقفرب:مالسلاهيلعلبربجيبيحيناصوأمالسلاهيلع

:ينلکةبطخرخآيفليقدقو."مدخنتسيالمدآنبانأتن
عبشينأهديسىلعدبعلاقحوتكلمامو.ءاسنلايفهللااوقتإ)

ءةقاطلاقوفهفاكيالوهيلعردقيابالإهلمعتسيالوهتثجهتلطب

ءةياقوهلعجو«هءانعاهبفكهللانمةمعنو:هدييفةنامأهنإفدظفعنو

:كىلاملايفمالسلاهيلعلاقهنأيورو«هللحيالاميلعهلمحنالو

الامموعمستالولوقلايفماونيلومروبظاوفدأوممنوطباوعبشأ)

ثالثءالومىلعكولممل):ماللهيلعلاقهنأيوروء٠(نوقيطي
اذإهعيبلوءهماعطنعهميقيالو«هتالصنعلجعيالأ:لاصخ

يلتباوهبتيلتبا«كمأوكيبألكوخأكولمملا):لاقيو«٠(هعابتسا

.يذمرتلاوهجامناودوادوياو09
.يئاسٽلاودوادوباءاور(۳)
۰ينطقرادلاونابحناهاور)٤(
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مومعطأ):علاقهنأيوروكيلعوءنارجأهلفك

يراقنوقيطبالاممرنالو«نوسکتام«نومعطتام
(۳)

(نوجنت
امهديبعمعطيوماعطلادوجألكيديسلاناكنإو:ليفو

بايثلادوجأسبليديسلاناكنإو«كلذبسأبالفمهتوقيامكلذنود
لثم«دربلاورحلمينعرديامكلذنودامءديبعوسكيينأهلزئاجف

مهنغيامماعطلانمهيلعبجاولانأمهنملدياذف؛كاذهابشأوةءابعلا

.ملعأهللاواذهلثمتحلكيفبجاواوهو«مرتسيامسابللانمو

مهنمهيلعسيلفكلذىلامهنفأومهاياعسبمسنأبهديبعماقنإو

ءءاشعلاةالصىلإحبصلاةالصنمهديبعلمعتسينألجرللزئاجوءءيش
ىت:لَمينلانعيورال«حبصلاىلاكلذدعبمبلمعتسيالو

صقتسيمنإ:١ولاقمهنأريغ.'"'(ءاشعلاةالصدعبديبعلالاعتسانع

لىللابنأمرعبصخروءليللابهمدختسينأهلفرابنلابهتمدخ

.لعهللاوهبهيضريئيشهاطعأاذإ,رابنلابهتمدخىصقتساولو

هلزوجيالوءتنعلاىلإمهكرتيالوءكلذاودارأاذإمهجوزيو

اأانيبف):لاقيراصنألادوعسميبأنعيوردقو«ملظلابهبرضينأ

.هزکذمدقت(١)
.هيلعفتم

.يقيببلاهاور)۳(
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ءدوعسماأايلعإ:لوقييفلخًاتوصتعممذإ«رطوسبيلًامالغبراض
هتيأراماف«هللالوسريناتأتحءبضغلانملقعأالتلعجف

كنمكيلعردقأهللانأدوعسمابأايملعإ:لاقف«يدينمطوسلاعقو

تبرضالقحلابكشعبيذلاو:هللالوسراب:تلقف«مالغلااذهيلع

:مالسلاهيلعلاقهنأيورو«(ًادبأاكولم):لاقوأً(ادبأًادبع

يورو.٠(کلاجاکًالجأانافکئانإرسکيلعاوبرضتال)
:هللاقف:كيبل:لاقفهكولملجرلااعداذإ):مالسلاهيلعلاقهنأ

الوكيلالتألب:ةكئالملاهللوقت‹كيدعسالو

."٠(كيدعس

نبرمعنعهغلبهنأ«هللاهحرديزنبرباجنع):رثألايفو
تكلمامعنوبغريموقبهللالعف:لاقهنأهنعهللايضرباطخلا

رمأومهيلعربجتلاكرتبلعهللالوسررمأدقومەماولکابنأ

مويمهنعنولوؤسمتاداسلانإو«منعملظلاةحازإوناسحإلاب

.قيفوتلاهلبو«ملعأهللاو١(ةمابقل

ملموهاور(١) .هجامناودححاويئاسنلاودوادوباو

.ينطقرادلاءاور(۲)
.يذمرقلاودوادوباهاور)۳(

.نابحناودمحأويئاسنلاولسمءاور(ع)
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هردبعىلعریسلاىميفباب

هنمتئاامهلظفحو«هتعضيفهحصانينأهدبعيلعديسلاقحو

ةيصعبهرمأبنأالإءلاوحألاعيحجيفهيصعيالوهتمدخنسحيوهيلع

ةلفاتموصيالوةلفانيلصينأدبعللسيل:ليقو«كلذىلعهعيطيالفهلل

يلصينأزئاجوءةنسلليتلالفاونلانمهلزوجامالإ«هديسنإالإ
.ملعأهللاوهيلعامطايتحالموصبو

الوهسفنبمقلفءالومهعفتيالوهسفنبمايقلاىلاديعلارطضانإو

هلوقل«هديسنذابالإهعسيالوهبطعبالفلالانمىعساملكو‹توهي

نم):مالسلاهيلعهلوقلو."٠(ءيشىلعردقيالاكولًادبع):ىلاعت
نأىلعلبلداذهيقف.٠(عاتبملاهطرتشانإالإعئابللهلافًادبععاب

هنمذخؤيوءفورعملاهتمعنصينأمهضعبصخرو«كلمالدبعلا

.هرکذمدقت(١)
.هيلعقفتم
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ملوهديسلمعيرضيالايفهديسريغلهلمعيفميضعبصخروءاضيأ

نيفكملاكبهعجنمبهذمىلعيدعاذهجرخيإوءكلذلعديلا
.ملعأهللاولاملاكبهلعحبملو

ءرثكأوأهتمىقلثمناكاذإهنذإريغبهالوملاميلعدبعلالتاقيو

نمريثكلافالتإبديسللًاررضكلذيفنألهتميقنملقأيفاوفلتخاو
ءهنذايالإهدّيسريغلاميلعلتاقيالًاضيأكلذكو«ليلقلاىلعهلام

لايفلئاقياملكيفلتاقينأصخرينمنمو:رثألايفيوردقو
نألكلذيلعديسلاهابنولولاقيهنإفهحالسوأهسابلوأهستىلعامأو

هحالسيمرينأالو«تومللهسقتملسينأهللحيالو«ضرفهيلعكلذ

مويهتيعرنعلوؤسميعارلانإ):ثيدحلايفءاجدقوءهسابلو

ةجوزلاوءامامإنعلأسمةيعرلاوهتيعرنعلأسيمامالاف`(ةمابقلا

قنعلاسلجرلاو«تعيضامعوءاهجوزقحبمابقلانعلست
یلوملاو«همحنمعضامو«هالومقحنمايقلانعلاسيديعلاو«هتجوز

لآسيدلولاوءهراجنعلاسيراجلاو:هدبعتحنمعبضاملاس

:لدعلاكالالاقكلذكوءهدلوقحنعدلاولاو:هلوقحنع
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اي:ىلاعتلاقو”€نولمعياوناكامعنيعجأكبروف
هللامهيأايفكلذوء€اراتكيلهأوكسفنأاوقاونمآنيذلايأ

وهنمومديبعومممدحوممجاوزأومدالوأومېلهاوملعينأمرمأو

ءماشأالاباكتراومارحلامرذحيو«غلبيثيحبمهيلهأنم

.ماركلالجلايذةعاطبمرمیو

.۲٩:رجحلا(١)

.١٠:مرحتلا()
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افوقمورصاسلانايبيباب

هونبينأدجسملانايباوعاطتساولزتميفاوناكاذإموقلليغبنيو
نأمطحلصيثيحًالالحةبيطًاضرأاورظتملوءكلذيفلضفلاملو

ءاغتبأمحلاومأبيطأنمهونبيلفهوئبينأاودارأنإو«هونبيلفهيفهونيب

:ىاعتهنالاق«هيفهلااوركذلوةالصلاهفاوعمجمل‹ىاعتهللاهجو

ريسفتلايفو.4هسااهيفركذيوعفرنأهللانأتوبييفف
اہیفرکذيوىتبتنأدجاسملابهللارمأ:لوقيميدقتةيالايفو

ينعي4لاصألاوودغلابايفهلحبسبى«اهیفهللاديحوتينعي«همسا

لعفينمتعنمم«امترامعواہعفربرمأف«ءاشعلاوودغلابهيفهللصبو

ينعي4هللاركذنععيبالوةراحتمهملاللاجرع:لاقفكلذ

ءةضورفملاةالصلانعينعيءهللاركذنعًاصعيبالوءارش:كلذب

.ةراجتابتقويفةالصلامامتنعمهيبلتالينعيةالصلاماقإو
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هيفبلقتتًاموينوفا. ةاكرلاءاطعإوينعيه4ةاكولاءاتيإوطط

وأءايرهييالًادجسمهللىتبنمهنأانغلبء"4راصبألاوبولقلا

نمقافتادعبلهأكلذيفاورواضافهونبينأاودارأاذإو

هونبيالفةئاينبىلعلزتملالهأرايخفتيلنإوءكلذىلعلزنملالهأ

هنافءضعبهتميقبنإف«هونبيلفهناينيلالاماوعمجاذإو«اوقفتتح

نملالاكلذنماورجاتسينأمطزونو«دجسملاكلذحلاصمهنولعجب

«ءاملابوأنبطلابيتأيوأةراجحلالطيوأ4بولعلاهللمعينمو«هش

«همکحنموېفهبالإءيثلالتيالامنال«ناينبلاهيلإجاتحيابو

.ملعأللاوءوضوللءاملالوانتك

ملنإوءدجسملاةيلعهوعضودساسأاوعضينأاودارآاذإو

اوعضونإوءدجسملايعألوأمنایاونناکاذسأبالفكلذمشرضحن
ىلصملايلعهوعضونإكلذكوءيلصمهولعجبالفدجسماىلعساسألا

ساسألاكلذاوعرتىلفًادجسمهولعحينأاودارأنإوءادحسمهولعحالف

ىلعساسألاضباونينإكاذكوءدجسملاةينىلعهوعضيوهودريم
.٢:رونلا(١)
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ريغىلعيذلاساسألااولوحملفءدجسملاريغىلعهضعبودجسماىلع
نمةبرقدجسملاناشنأاذهيفلصألاو«دجسملاىلاهودريودجسملا

‹هئانبدنعةينلابالإًادجسمنوكبالفءدصقوةيىلاجاتيبرقا

ريغناينبودجسملانابنبينعأ«ءانبلاوءانبلانيبةقّرفلايهةينلانأل
ءىرمالكلوتايثلابلامعألااإ):مالسلاهيلعهلوقلءدجمملا

.'(یونام

كلذفتيبلاوأرادلاطئاحىلاًادجسماونبنإو:رثألايفو

ءدجسمبكلذسيل:لوقينممهنموءتيبلاوأرادلاطئاحالدجسم

دجسمسيلهضعبوًادجسمهضعبنوكيالدجسملانأمطوقنملدياذبف
ىلعو«هفقسوهنيطوهبشخوهناطبحعيجىلععقيدجسماسانأكلذو

فقسلانألدجسمسيلفناكدوأفقسىلعًادجسماونبنإءاضيأاذه

نإامأو«ًادجسمنوكيالفدجسمريغىلعينباف«دجسماسيلناكدلاو

ةرفحضرألايفاورفحنإًاضيأكلذكوءدجسمكلذفراغلاعهونب

نوکنازوجيعضومىلعهونبمهال‹دحسمكلذفًادحسماهويف

۰لعهللاوضرألايهو|دحسمهى

.هرکذمدقت(۱)
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ًاشيرعاولمعوأادجسمهباونعوراغاورفحنإو:رثألايفو
نورذحيالوًادجسمنوكيالفًادجسمنوكينأيلعءابخوأًاصخوأ

ءدجسمكلذنإ:لوقينممبنمو«دجسملايفنورذحيامعيمجهيف

دجسملاسايناعملاهذهىلععقيلهءرظنلاهبجويايفميفالتخالصأو

عقيتويبلامسانأريغ«نايتبلابنوكينأدجسملانمرهاظلاذإ؟المأ

نأهللانأتويبيف»:ىلاعتهلوقلدجاسملايلعويناعملاهذهىلع

ًاتويبماعنألادولجنمكللعجول:لاقو«دجاسماينعي"«عفرت
.معآهللاو"4١اهنوفختست

دجسملاناكوأهيفاوديزينأاودارأمثدجسماساسأاوعضونإو

نماوصقنبنأامأوكلذملفهيفاوديزيوهومدهبنأاوداراف«|ريغص

ام:لئاقلاقنف«الفهنماوصقنىفدجسماوهدهينأاودارأوأهساسأ

رظنلاهبجويايفامهنببقرفلا:هللبق؟كلذيفناصقتلاوةدابزلانيبقرفلا

ريغعضوو‹دجسملاريغلنوكينألقتنيالفدجسملاعضومنأ
ةفيعضهناطيحاوأرنإًاضيأكلذكو«دجسمللنوكينأزوجيدجسملا
ناو4حالصهلکاذهنالهنونبیومنافءاممادېنانماوفاخو

.اهركذمدقت(١)
.اهركذمدقت(۲)
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حالصريغلهمدهناأو«ءيٿهيلعسيلفهريغهانبمثسالصلايلعهمده

ملف دجسملاينعيهوبنإولعهللاوهريغهانبولو«كلذةعابتهيلعف

داوعألاهبفتاذفانريغوتاذفانتاوكلاهيفاولعحينأ

هيفو«نيماسملادجاسميففورعمهلكءةدمعألانيبايفداتوألاو

.دجسملالهألحالص

ءذفنتليتلااوحتفيو«ةذفانلاةوكلااوقلغينأملو:رثالايفو

نيحًارتسهيفاولعحينأمطزئاجو.لعأشاوذفنتلةوكهيفاوتدحبالو

هنأالرخآلافصلايفينعأءلوأنكيملنإهنوني

نوتييالمهنكلولاجرلانيبرتسلانمهيفدجسمالهلحالص

ىلصملانماوديزينأمطزئاجوءدجساانمسيلهنألدجسملالامنم

ةدايزلايفدجسمايفاتركذاكيلصملاىلإدجسمانماوديزيالودجسماىلأ
.لعأهللاوهنمناصقنلاو

ةبتعلاهولعجحيىتحدجسملاينعأهقوقحمهمزليالو:رثالايفو

‹ءيشهقوقحنممهيلعسيلفةبتعلاتازتحمدهنإكلذكو«هبابل

«هقوقحمەزلينأهلکهورودوهساسأاوعضواذ:لوقينم

ميفمهفالتخالصأوءهساسألزبملامهقوقحمهمزلتمدهنانإكلذكو
وهو۽حقيالىتمودجسممساهيلععقيىتمميفالتخالصأوهرظنلا
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.لعألاوةغفللاليلد

ءتافرشلاهلاولعحتالودجسملااونيزيالو:ًاضيأرثألايفو
روصقلاوامجدجاسملاينبأنأترمأ):لاقهنأقلعينلانعاوركذو

:لوقينممهنمو‹دجسماناكرأىلعتافرشلايفاوصخروء٠(فرش

هيفاورفحيالًاضيأكلذكو«تافرشلاهلاولعحبنأةملظلااوفاخنإ

امهيفلصألاو«صخرينم«ةماظلانمفوخلالجأنمًاراغ

‹هللعفامريغللقتنيالدجسملانأوهو«لوأهانركذامرظنلاهبجوي

حالصهيفامهلدبالاملكلَعْلفةرورضلادنعكلذزاجأنمامأو

.لعأهللاوهبسأبالفدجسملالهأل

لعفنألدجسمبكلذسيلفًادجسماہىفیبًاضرأبصغنمو

عمتجتالف«ةيصعمبصغلاضرأيفهلعفو«لجوزعهللةعاطدجسم
.لعأهللاودحاولعافنمدحاولعفيفةيصعملاوةعاطلا

هلعفنألدجسموهفغلابلاوألفطلاهباضرأيفهانبنمو

نكلوء'"(كيبألكلاموتنأ):مالسلاهيلعهلوقلةيصعمبسيلكلذ

.لحيالررضلاو«كلذيفهرضيالثلضوعلاهلنمضب

,دوادوياويئاسنلاويذمرتلاوملسمءاور(١)
.هرکذمدقت(۲)
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ةدمىلإسانلاهيفلصبلهضرأيفىبنمو:رثألايفو

وهامنألءاسثتساهعفتيالهنأمهنملدياذېف«دجسمكلذفةمولعم

ضرألاعييينلزوجيالو«دجسمريغنوكينألقتنيالفدجسم

يفنوعسياإمهنألًادجسماهيفاونبينأمابيهيوأنيفلاخمل
باتكلالهألعبينأزوجيالكلذكو«نيماسملادجاسمبارخيفكلذ

:رثألايفوءرفكلاةوعدلرابظإكلذنأللةسينكامفاوتببلًاضرأ

نمهونبيالوهبحاونعبمجنمىلصملااونبينأمهلفًادجسماوبنإو
.لعأهللاودجسملالام

:ةلأسم

يفدّمعتكلذحلصينأهيلعفدجسملاناطيحنمًاثيشدسفأنمو

هريغرمأنإ«نايضلاليزياللاومألايفًاطخلانألدمعتيلوأكلذ

كلذيفهئزحينأمهضعبصخرًوانيمأناكاذإهأزجأدقفكلذحلصأف

كلذدجونإوءىنعملااذهلعهمزلاملككلذكو«هقدصنملك

لكاشتتإكلذكوءدجسملاكلذيفهلثمحلصيهنإفحلصأدقنكمل

مرغيلفهحلصياعضومكلذيفدجيلنإوهدسقأعضومهيلع

ناكاذإاذهوءدجسملاحلاصميفهلعجيتحدجمملامئاقلدسفأامةميق
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مهاوناکنوهئزجيالفكلذنملحيفدجسملالهأهلعجنإوًانيمأ

‹قولخلالحاهيفءىزجيالهللانيبوهيبايفةعابتاذهنألهونبنيذلا

لثمحلصيلفلئاحهنيبوهتيبلاحوأمدېنافايشدجسملايفدسفأنإو

.لعأهللاونايضلاليزيلدباانألهريغدجسميفكلذ

حلصيلوطتحملفهريغعمهيفدسفأيذلادجسملاهيلعلكاشتنإو

:ىلاعتهلوقلكلذهئزجينأامهدحأيفكلذلصنإلعلو«ًاعيمجايف

نمنأعلالهأضعبنعركذكلذكوء'”€هلدجاسملا
نألكلذبسأبالفدحاودجسميفحلصأفةريثكدجاسميفدسفأ

حالصإهيلعفدجسملايفهلافطأوأهديبعوأهمئاهبدسفأنإو«هلدجاسملا

ءلفطلالامنمفهلافطأامأوءهلامنمفهمئامبوهديبعامأ«هبلعنإكلذ

لبققتعنإدبعلاامأو«ةعابتهيلعفكلذحلصينألبقلفطلاغلبنإف
هتبقرقوفامو«هدبعةبقرنودامديسلاىلعنإفكلذديسلاحلصينأ

دبعلاتامنإكلذكوءهتبقرنمرثكًأديسلايلعسيلو«قوتعملاىلعف
وأهديبعوأتلاهيفدسفأنإو‹لاحلااذهيلعهلمنمهجرخأوأ

سيلفءيشمتيللنكيمنإو«يتلالامنمكلذةفيلخلاحلصيلفهمام

ةوعادلالهألوهنلرديلودجسميفدسفأنإو«ءيشةفيلخلاىلع

:نجلا(١)
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ءنيملسملادجاسمدجاسملايفةدعاقلانألكلذحلصيلف«نيفلاخمللوأ

.ملعأهاولعفيالنكلو«ءيشهيلعسيلفنيفلاخلادجسميفدسفأنإو

ءرفكدَقِفداسفلادّمعتودجسملايفاشيشمدهنمو:رثالايفو

اذهىلعلسلدلاو‹كلاهوهفةيدعتلابالامدسفأوأهقرحأنمكلذكو

يفىعسوهمساهيفركذينأهشلادجاسممنمنملأنمول:ىلاعتهلوق
دجسملاسجتنميفركذو«مثأدقفًادمعتمهسجننموءةيآلا€امبارح
.لعأهللاورفكدقفًادمعتممارحلا

:ةللأسم

‹هفوقسوهتدمعأوهناطبحلهنولعجبمنافدجسمللالاملعجنمو

املخديلهرظنلاهبجويايفاذهيفلصألاو«نالوقهيققبابااأو
.لعأهللاو؟هيفهلخدينأالإلخديالمأكلذيفهحلاصمنموه

هبيشأاموريصحلاوحابصملالثمدجسملالهألةعفتمهيفامامأو

امو:رثألايفوءاذهريغاذهنألدجسملالامنمهلعحبالفكلذ

ءدجيسللهولعجيالفىلصمأللعجامو«لصمالهولعحبالفدجاللعج

ناينعموأدحاوینعماملهمشوقنملدی«صخرينممهنمو
.ملعأهللاو؟نافلتخم



هجراخنمدجسمالامنمدجسمللزئاكرلااورودينأمهزئاجو

كلذاوأرنإهلامنمناينبلابهناطبحةيوقتًاضيأكلذكو«هلخادنمو
هبنونبيآاضيأكلذكوءدجسملاحلاصمنمهلكاذهنألءاحالصإ

اذإهباهونبيالو«دجسملازواجتلامءدجسملايفتناكاذإةعموصلا

نمو«دجسملانموهسيلفدجسملانمجرخأمنألدجسملانمتجرخ
نلزوجيالفدجسمالءيشلااذهنموأيلامنماذكواذكتيطعأ:لاق

:لاقنإانمأو«حصيالدجسملانملوبقلاو«لوبقلاىلإجاتحياذه

لعجيو«زئاجفاذكواذكبتصأوأوأدجسللاذكواذكتلعج

ريغوأدجسمللاهبلصتااموضرألالعجنإو«دجسماحلاصملكلذ

ريناتدلابهلككلذنوعببيمهنإفء«مهاردلاوريناتدلاىوسلاومألانمكلذ

تويبلاورودلااوكرتينأاوأرنإوءدجسملاحلاصمهنولعجيومهاردلاو

نو«حلصأوهأمنولعفيوكلذملفدجالاهنولغتسيفراجشألاو

ءكلذمهضعبزاجأو«هريغدجسمكلذلعجيالفدجسملاكلذبرخ

هللاهلكدجاسملانأو«هللالميسهلكاذهنألءالؤهدنعٌلعلو

.لعألاو

لاماكلذلعجيهنإفًاءولعمًادجسمدصقيلودجسملابىصوأنإو

‹هىلإدجاسملابرقأيفكلذاولعجيلف«دجسمهلنكيلنإو«هدجسمل

س01۸



۰لأهللا6اهءأشحرميأفهدحاسملاديلاتوتساناو

دجسملالهأهبعفتتسيامىتعملكلوأريصحلللالالعجنإو
ريغلاملاكلذباورتشيالفكلذهبشأاموحيباصملاوقافزالاوللقلالثم
يذلاىنعملاريغلكلذلعجينأصخرو:هللبعجيذلاىنعملا
سنجاهلكيناعملاهذهنألولااذهلعلفءيناعملاهذهنمهللعج
لالانملعجامو:رثألايف«دجسملالهأمفاتموهوءدحاو

هوعجالفيناعملاهذلعجاسمو.يناعملاهذههباورتشيالفدحمل

لهالحلاصموهامنالوقلااذهلعلو«صخرينمممتموءدجسمأل
.لعأهللاو٠دجسمللحلاصمويفدجسما

مادامهلبتکیرجألانأدجسمالًاريصحلعجنمنأانغلبو

هبتنياماهيفسيلوريصحلاكلذعطقنانإوءةعطقريصحلاكلذنم

راغصلاداوعألابعفتنيالو:رثألايفو.دجسملانماهوجرخينأبلف

اغنماضهنالهيفهطوعجرخيلفًادوعهنمعفرنمو«هيفنوكتيلا

نملدياذېف«اجراخهبعفنتسينأصحربنممېنمو‹دفأ

نإوءاجراخهومرينأزوجيهنإفدجسمللهيفعنالامنأموق
رخآلالوقلاٰلعوءهبمهعافنتسالكلذةميقمهيلعفهودسفأوهباوعفنتسا



‹هباوعفنتسنأمحزاجاجراخهومرنأمطزاجاکهنأل«سابالف

.لعأهللاو

يصب«ابعفتتسينأزئاجهنإفريصحهلودجسمناكاذإو

دجسملانمامجرختالوكلذلتلعجاإاهنألاهيلعدقريودعقيو

هيفسبحامىدعتيالسوبحملاماهنألهريغلالوهسفنلاهبعفتتسيل
ريصحلاكلذنمسننموءلاحجلااذهلعللقلاوقاقزألاكلذكو

هريصحلعجنإو‹كلذةميقهيلعفًائيشهيفدسفأنإو«هلسغيلفئيش
امحلصينيحاهوعفرينأمهزئاجو«زئاجفكلذنمدسفأالةلقوأ

ءابقرىينماوفاخنإكلذكوءحالصكلذنأل‹فيصلالثمكلذ

نأملزئاجحالصناکنإ«زرحلاعضومىلااهوجرخينأملف
.لعأهللاوةاكرلاوبئاغلاومقبلالاملثماذهلثميفهولمعي

قاقزألاكلذكو«برخولورخآلدجسمريصحاولعجيالو

انمدقاکهلكاذهو«كلذيفمهضعبصخرو«لاجلاذهىلعللقلاو

يفءولعجينأاوعنماذإرحخآدجسميفهولعجيله«دجسمالاميفًالوأ
نامزلانمةدمدجسمالًاريصحلجرلالعجنإو.ملعأهللاو؟هدجسم

امءیرمالکلوهلاميفهينىلعهنأل«هيلعسابالفكلذدعبهعفريمث

—¥۰0س



هسفنيفىواذإ«لاحلااذهلعقزلاوتيزلاوةلقلاكلذكوىو

يلعاولعجينأدجسملاراعلسأبالو«ملعأشاوكلذدعباهدرينأ

كلذكوءريصحلادشيالكلذناكاذإهولكأيلاماعطدجتسملاريصح

هولعفينأمشزوحيءيشلكلاهباوعفتنينأمهلزوجيرظنلاهبجويايف

دجسملايفهلعفمهلزاجاملكو«دجسملايفاهبعفتنملتلعجان]األ
الف:رثألايفو.ملعأشاولعفلاكلذلاهبعافتنالابهولعفينأسأبالف

بوبحاهيلعاورشنيلريصحلاينعيءدجسملانماهوجرخينأسأ
دجسملابوبحنألرظتلاهبجويايفكلذوكلذىلااوجاتحانإدجسملا

ةيقسالاولالقلاتلعجنإًاضيأكلذكو.ملعألاودجسملاةلزنم

.ملعأهللاوريصحلايفءانركذكاهباوعفنتسيلاهوجرخيالف«دجسم

انأالدجسملارامعنمناكاذإهبعفتنينملزئاجفرجأللكلذلعجنِإو

نوعفنتسيمبنإفءالطصاللارجهيفلعجنمًاضيأكلذكو«تلعجمه
‹هباوعفتتسيلدجسملانمًاجراخهوجرخيالودجسملايفمادامهب

نموءهادعتيالهللعجامىلعروصقمكلذنأهلكاذهيفلصألاو

نيمأدييفكلذنولعجيمنإفلاملاهلاوعجوأدجسملاحابصمالاملعج

اورتشينأمحلزئاجو‹كلذلحلصيتقويفهيفدعقيوهبموقيوهظفحي

ليدانقلاوحابصملاهنماورتشيوتيزلاهيفلعجيءاعولالااذهنم

—O۷



وفهبالإءيشلالثتيتالامو«هتمحابصمللدبالهلكاذهنأل«لئاتفلاو

هنمیرتشيال:ضعبلاقو«هنمدبالذإهبقوطنمهنأكراصو«هلثم

اتيزدسفأنمو«حابصملايفهدريلفحابصملايفًاتيزدسفأنمو
يذلاتيزلادسفأنملاقوءءاعولاكلذيفهدريلفءاعولايفناك

‹ًاضبقنوكييالءاعولانألوقلااذهيلعف«حابصملايفهلعجبةطبلايف

ناوءدقوبتحدعقي:اولاقمهنأريغ«ًاضبقنوكيالحابصملاكلذكو

.لعهللاوهئزجيالفدقويلنإو«هيفدقوأنإءأزجأدقفهيلإدعقيا

دجسملاحابصمدقوينأدارأاذإوءهئزجينأفالتخالااذهيفلعلو

لأبرضيالثلهيفرانلالخديالوءدجسملانمحابصملاجرخيالف

بابنمهجرخأنإو«بابلاةبتعىلعهدقوينكلوءدجسملابودجسما
ىلالصي.نألبقرانلاهنمتلكأامةعابتهيلعفًاجراخهدقوأفدجسملا

سيلف.كلنللعجيملوهلةليتفلاوتيزلاوحابصملاناكنإالإءدجمملا
ءدجسملاحابصمنمهحابصمدقويال:رثألايفو.هلامهنألءيشهيلع

يردآالو«صخرينممهنموءهتجاح هنماهذخأيالرانلاةلعشكلذكو

لعل‹هءوضصقنيكلذنأتعمينأريغءهعنمنمكلذعنمةلعيأل

.كلذناكنإملعأهللاوهعنمنمهعنمكلثل
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هلكاذهنألءسأبالفدجسملايفاهدقومفرانلاهنمذخأنإامأو

ىلادجالحلصياملكفلستينأدجسملامناقلزئاجو«دحاوليبس

هريغلدجسملالامفلسيالو«دجسسملالامنمهدريتحدجسمالام
ءعييضتلانمكلذيفلخدياءريغلهفلسيال«حابصملاتيزكلذكو

نإكلذنمرثكأوأةثالثوأنيحابصمدجسملايفاودقوينأمحزئاجو

.دجسمالهألهيفحلصيعضوميفحابصملانوعضيوءهلحلصأكلذاوأر
هورمعيملولو«هلكليللاحابصملااودقوبنأمغزئاجو:رثألايفو

وأمهبتکهدنعاوأرقيلوسلجمالهودقوينأمشزئاجو‹دجسماينعي

تاعاطلالامعألدجسمارامعهبعفتنيللعجاإهنأل«مبحاولأ'"اورفيل

مهتمو«هيفهتجاحلحابصملالجرلاعفريال:رثألايفو.دجسملايفاهلك

هحابصمبعفتنيهنإفيفهلعفينأهلزوجياملكلعلو«صخرينم
حابصماودقويالوءريصحلايفًالوأجاتحانإلعفلاكلذل

ًاسوجتماحابصمهبفاودقويالوءةتيملاكدوبالو«سوجنمتيزبدجسملا

كلذنألخفتلابهوئفطيالفهوئفطينأاودارأنإو«ةسوجنمةلبتفالو
ةليتفلادرينكلو«هريغوأدجسماحابصمكلذيفءاوسةلعهنمنوكت

«اهوعلقينأمهلفهيرحيفوأدجسملايفةرجشتتبننإو«ءيفطنيتح

وهفعرزلاكلذكردأنإف«هفقسىلعوأ«هيفتبننإعرزلاكلذكو
.لصألايفاذك

—OV



دجسملاعقانماپنولعجيءدجسملايفتتبنيتلاةرجدلاراثكلذكو«دجسمل

جرخنإو«هيفتبنيذلادجسملاكحهمكحدجسملايفتينامنأل
ناويحلايقسلالوراجشأللالوعرزللاهئامبعفتنيالفءدجملايفنيعلا

نإهنافدحسملانيعلاكلذرضنإوءدجسمالامكحهمكنأل

ءاهوكريلفةرضماهيفنكيمنإو«اهوتفديلفاهوتفدينأنكمأ
ففءضرألاهجوىلعىرجودجسملانمنيعلاكلذءامجرخناو

ءهيلإاوبراقتاكسانلاهبعفتني:ليقو«انركذاكهبعفتنيالف:رثألا
نإوءدجسملاكحهمكحدجسمايفمادامهنأمشوقنملدياذبف
اذهيلعرطملاءامكلذكوءحابملاكحهمكحدجسملانمجرخ

.لاحلا

بصييذلاامأو«هفقسىلعيذلارطملاءامبعفتنيال:رثألايفو

عفتنيلفدجسملانيعلاتقبسنإامأو«هبعفتنينأسأبالفهبازيمنم
رضياملجأنمنيعلالعدجسملاىنبيالكلذكو«هلتناكنماهب

ءًاسحئاهيفاولسغيالنكلو«ةيقاسلايلعهونبينأمهزئاجو«دجمملا
ةيقاسلاكلتيفلسقغيلدجسملابنجلاديالوءاهيفاوجنتسيالو
.لعأهللاو

— 0۷



.وى

رسمایوقميئالاسم

زوجيالامولاعفألانمزوجيامو

ًاظفاحءاعروًانيمأًانذؤماوذختينأهلهأىلعدجسملاقوقحو

اولصيالو«ىدارفهيفاولصبالوةعاجلاهيفاولصيو«ةالصلاتاقوأل

اوظفحيوءحابصملابهوظفحيو‹ةعامجدعبةعامجةدحاوةالصهيف

توبيف»:ىلاعتهلالاق«یاعتوهناحبسهللاركذبهورمعيو«هفيض

نأباتكلايفركذو.ةيآلا"4همسااهيفركذيوعفرتنأهللانفأ
جحيلةكمىلاىشمنكوهف«ةضيرفلاهيفلصيلدجسملاىلاىشمنم
ركذو«ةلفاتححنكوهف«لصفةلفانلاهبفيلصملىثمنمو«ةضيرفلا

تدعبنملصفنإ:لاقهللاهحرناملانبةفيذحنعباتكلايفًاضبأ

ىلاهرادتبرقيذلانع«ةالصلاهيفرضحبناكاذإءدجسملانعهراد

يفركذوءدعاشلانعيزاغلالضفك«ةالصلاهيفرضحو

— o۷٢



دجسملاىلايشمنأدارأنم):لاقهنألَكينلا-نعًاضيأباتكللا

:ًاضيألاقوء'"(هاطخددعبهلبتكيرجألانإفءىطخلابراقيلف
ركذيدعقفهيفلصفدجسماىتأنمو«تانسحرشعةوطخلكيفهل)
لاقهنأيورو."ثالثالاق(طابرلاوهكلذف«ىرخألاةالصلارظتنهلا

؟تاجردلاهبعفريواياطخلاهبهللاوحمامكربخأالأ):مالّسلاهيلع

ةالصلاراظتناوءدجسملاىلاىطخلاةرثكو«هراكملايلعءوضولاغابسإ

هودقفتينأمليغبنيو‹"'(ثالثالاق«طابرلاكلذ«ةالصلادعب

هللايضرقيدصلاركبوبألاق:رثالايفو«تقوىلاتقونمسنكللاب

رہمدجسملاسنكنإ:ليقو4«امویماصنًکادجسمسنکنم»هنع

نِإوءسنكلابهدّمعتيالو«هنميذلالمرلابعفتنيالو«نيعلاروحلا

١جورخلااودارأنإو4مرکأًادجسماولخدينأموفدارأ

ءرخالاجورخلالوألاهلوخديفلضفألانال«مرغصأجرخلف

هلجرمدقىلفحورادارأنإوءنيميلاهلجرمدقلفلخدينأدارأنمو

.كلذيفلضفألايفانمدقكءلامشلا

مبللاءللاساب:لقيلفدجسملالخدينأدارأنإو:رثالايفو

قفتم )

يئاسنلاردرادويأردمحاولمرابااور(۲)

,يئاسنلاردمحاردرادوباهارر)۳(
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نموراتلانمانذعأوءاهيفانلخدأو«كتمحرباويأانلتفا

بر:لقیلفهئمجرخبنأدارأنمو«يلعلاعيمسلاتنأكنإمجرلا

كندلنميللعجاو«قدصجرخمينجرخأوقدصلخدمينلخدأ
هناحبسهللاعديو«بارحلادصقبلفدجسملالخداذإو«ًاريصنًاناطلس

ءاجنإف«هيفعكريبارحملانيميىلامجريمثءهيلإعرضتيو«ىلاعتو

لباقممکريلفثلاثءاجاذوراسیىلععكریلفرخالجر
اهببشتاذهو«ءاشثیحمکریلفمریغلخدنف«بارحنا

.هللاركذيلفعوكرلاهنكميلنمولعهللاومامإلاب

يفلجرهيلعلخدلَمهللالوسرنأركذو):رثألايفو

‹ةتدجمألنإ:نبعهللالوسرهللاقف«عكريموسلفدحمل

بادصأنمالجرنأ)ايركذو.٠٠٠((ېعکرافمقناتعکرهتحو

اعدونيتعکرعكرفصخشهيلعلخدتحدجسملايفناكيللا
رمألامجربكيلإو«هلكويلااديب,كلملا:ءاعلاذي

يلرفغتنأكلأسأ«هتطابوهرهاظ«هتينالعوهرس«هرخآوهلوأ«هلک

لجرلاربخأف«نيحارلامحرأابتنأالإبونذلارفغيالهنإف«

.هيلعقفتم(١)
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ةكئاللانمكلمكلذ:مالسلاهيلعهللافهللالوسكلذب

.(ءاعدلااذهكماعبهللاهلسرأ

:ةلأسم

ماقت:سمخنمدجاسملاتربط):لاقهنأولعينلانعيورو

بيفاوعيبيوأءةلاضلابايفدشتيوأءقرطلاهيفذختيوأءدودحلاهيف

كلذنعهتنيلنإو«هوجرخيوهوهنفكلذلفنموءاورتشيوأ

٠٠.

املجأنمدجاسملايفينعأ«هيفماقتالامنإفدودحلاامأ

فلحبالوبرضيالوكحالو:رثألايفًاضيأكلذكو«دودحلانم

لوسریپندقو«دودحلاهيفماقتالو«مكاحلاينعي«هنمًاجراخالإ

الًاضيأكلذكوءدجسملاهلكاذهيفينعيامنإو«كلذنعهلل

برقعلاوةيحلالثمءرارطضألاهجوىلعالإدجسملايفمدلاهلاماولتقي

هيلعهلوقل«هيفهولتَميلفالإوءاولعفهمًاجراخءولتقينأاوباصأاذإ
تلدنإو.'"٠(كتالصيفتنكولوبرقعلاوةيحلااولتقا):مالسلا

.ةسخلاءاور(١)

.هيلعقفتم(۲)
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داسفريغنمامجورخيلعاولاتحيلفدجسملاطئاحيفبرقعلاوأةيحلا

نإكلذكو.ابيلعاونيطلفدابالإاجورخاودحيلنإو«طئاحلا

اولتقنإواذهلعدجسملايفناريفلارحجوألمنلانكسمناك

لالانمايشارتفدبالو.كلذارحلصلفمدلاغلبوانرکذام

.هريغهيلعنبطوأ.هيلعنيطولالابفلعجنإودجسملاناطيحيف
وفهريغلناكنإم.هريغلوأكلذهلناكلاماكلتلدجسملامديالف

ىلامدهنو«لعفامهلزئاجهنال.يشهيلعنبطنمىلعسلونما

اوذختيالاضيأكلذكو.لعأهاوءيثهيلعيلفدسفأاموهلام

رخألانمجرخوهباويأدحأنملخديالواقيسالوًاقيرطدجسملاف

اراممكریلكلذدارأنموءكلدنعلجينلايبنلءارامناكاذإ

ءدجملايفاهدشنيالًاضيأةلاضلاكلذم.برغلمثهناوعديوأهيف

دجسملايفةلاضلانعدشنينمباوجو.كلذنعالعينلايبنل

.كيلعهلاعمجال:هللوقينأ

ةلاضلاداشتإبسأبال:لاقهنعشايضرسابعنبانعركذدقو

يفهريةلاضكدجسملاةلاضو.سالاممألدجاملاباويألع

ىناوملكتبالو.لعهللاوهریغلمهکورتمكلذكم.اهزرحوابظفح

:لاقوَهللالوسرنعلبق:رثألايفقهلكاندلامالكيدجسم

o۹س



هقحلئاسوأهللاركاذوأءلصم:ةئالثالاوغلدجسمايفمالكللالك)

دجسمايفنوماكتيموقيفًاضيأباتكللايفركذو.(هقحهوطعأف
ءهلاءاتقماياوتكسا:ةكئالملاميدانتف«هيفنوضوفيواينالامالكب

:لاقهنعهللايضرسابعنبانعلقدقو«هللاضاغباباوتكسا

يفمالكلايفيلصخرينأةنسرشعدصحأيهللالوسركلأس)

سانلاىلعيتأب)::ثيدحلافو.٠(اديدشتالإهيفدازافدجسملا

رظانتلاوءايندلايفالإركذمطسيلًاقلحًاقلحدجسملايفنوسلجينامز

الو:رثألايفو."٠(ةجاحمهيفهللسيلمهنإفموسلاجتالفاهرومأيف
زئاجو«نيعجطضموأنيدعاقايندلامالكب«دجسملاينعي«هيف

هيفاوقفتوءفايضألانمحالسلاهيفاوذخأبو«هيفاوحفاصتينأمه

ةمالسورطملارابخأنعهيفنولأسيو«نمفورعملالعفلع

دلونم؛هيلوتامنمهيفاوزعيو‹نيدوقفملاتومونيرفأسلا

زئاجو«كلذهبشأاموأًاديدجًابوثسبلوأ«ًاثيشىرتشاوأء.دلوهل
۽هيفعجاريوةنسلاقالطهيفقلطيو«هيفاوحكنيوهيفاوبطخينأمه

٠دوادوبأوينطقرادلاولسمهاور(١)

۰هحامناريقمبملاهاور(۲)

,يئانلاردوادوباردمحأرملسمهازر۳)۳(
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كلذإفءهربغىلااہنمبرقبودنملاسنجىلإيهالكهوحولاهذېف

.ملعأهللاواهوزاجأ

نوعاختي:لوقينممهنموءكاحادنعهيفاومصاختيالو:رئالايفو

الثل«رظنلاهبجويايفاذبف«هتمًاجراخالإبرضيالوحيالوهيف
هلوقفمكاحلادنعصاختلاامأو‹دحسملارضيامبورضملانمثدحب

وألصم:ةثالثالإوغلدجسملايفمالكلك):ركذايفمالسلاهيلع

هللاوكلذزاوجىلعلدي«'(هقحهوطعأفهقحلئاسوأهللاركاذ

نأاوفاخنإو«هوجرخيلفهيفتامنإواتمهيفاوتفديالو.ملعأ

.ناكملاكلذيفبارتلاهيلعاودريلفهوعفرنإهيفاودسفي

يوزتيدجسملانأليقوهيفمخنتيالودجسملايفلجرلاقزييالو

:يردخاديعسبُقيرطنميورو«رانلايفدلجلايوزتباةماخنلانم

سانلاىلعلبقأمث«هكحفدجسملارادجيفًاقازبىأرعينلانأ)

هجولبقهللانإفءلبققزبيالفيلصيناكاذإمكدحأنإ:لاقف

.'(يلصاذإ

.هرکذمدقت(١)
.هرکذمدقت(۲)

 



نإالإءهيفلخدينأدارأنمهوعنمالثلدجسملااوقلغيالو

اوكرتیالو«كلذنماوفاخنإهنوقلغيمهنإفدجسملارضينماوفاخ
ءكلذهبشأاموسرغلاوءانبلالثمدحسملامیرحيفًائيشٹدحينم

.اهنوکرتیالةرضمهلكاذهنألهسجنپنموأ«هباودهيفطبربنموأ

ءاعارذنوعبرألوفينممهمو«ًاعارذرشعةيناثدجسملاميرحو

امهيفثدحبنمعيمجىلعنورجحبو ًاعارذنونالوبنممېنمو

يلصملاراجحكلذكوءقحلاهنماوجرخأرجحأسكنف«دجسملبرضي
اهدريمثاملسغىلفنف«امسجنينملاهوکرتیالواهباوعفنتسيال
نورجحيو-هوسجنالثلنايبصللةرضحمدجسملااولعحبالو«اہناکمیا

نمليقو.دجسملايفًاسوجنمًابوثعضيالو«هولخدينألافطألاىلع

نذلادجملالهأو.دحسملالهأبرضدقفدجسملايفًاسوجنمابوعضو

ءاسفنلاالوضئأاخحلاالوبنجلالخديالو-هنورمعيوهيفنولصي

رعأهنأ):مالسلاهلعهنعيوردقو؛كلذنعييينلايبنلءدجسما

"٠(انجابدجاسملالوخدهركونيماسملاصمنعلزتعتنأضئاحلا

.هستيالثلدجسملالخديالرطقملاًاضيأكلذكو

.هرکذمدقت(١)
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لستغيتحدجنسملالخديالف«ةبانجلاهيلعتلزتنمو:رثالايفو

ناففجوجرخاذ]صخرينممهنمو«مميتيوألستغينممناكنإ
.لستغبنمهناولوهيفلخديمث«مميت

اذإكلذكدقرينأدجسملايفةبانجلاهيلعتلزتنملًاضيأصخرو
النمياوناكءالؤهلعلوءةساجنلانمدجسملاىلالصياممهسفنظفح

.ملعألاوبدنلاىلعاذهاولحوأسايقلانورب

هرطضانموأهحلصينمالإدجسملاينعي«هعلطيالو:رثألايفو

نودسفيامنورذحينكلو«ودعلاهيلعاولتاقينأملف«هبلإودعلا

ءكلذلاهولعجنإالإءهيلعتناكيلاةراجحلابودعلااومريالو«هيف

.ملعأهاوىرخأكرتبةعاطلمعلهامهفلكيلهنأل

كلذيفنأاوأرنإنوناكلايفراسلاهيفاودقوينأمهزئاجو
م

.احالص

الوءدجسملايفنوكتيلاراتلايفلمقلاىمريالو:رثألايفو

الثلمهتماذهلعلو«ًاضيأروخبلاهيفاولعجيالو«ةنقنمةحئارهلاملك

هللايضرةشئاعقيرطنميوراك«هللاةعاطنمهبفمامكلذميلغشي



دجسملانمنهعتملءاسنلاتثدحأاملعهلالوسركردأول:كلاقابنع

نلخديفءبيطلاورطعلانمنلمعالديرتليئارس]يتبءاسنهعنم
‹دحسملايفدوفرلازونالوسانلانلغشودحاسملاهب

لا6دحملالهاهدوفرمطبالئل6ةالصلاوهللاركذللعجنإهڼال

الوكلذىلإنورطضممآل«دجسملايفدوقرلامشزئاجنيرفاسملا

.هلمدب

اودقرينأةالصلااءرضحينأاودارأاذإنيميقمألصخرو

نعةديبعيبأنعيوردقهنأريغ«ةلئاقلايفاذهنكيامنإوءهيف

لألوسرأرهنأ):رمحنعمخنبدابعنعكامسلانبرفعج

'"(ىرخألالعهلحریدحإاعضا.دحمملايفامقلتسم

.ملعأهللاو

ءدقرينممرضف.دجمسملايفسلجملااولعجنإو:رثالايفو

نأىلعلدياذبف.ةالصلاتقوءاجادإ٠هوميقينأميلف
هيفاوبطاخيملالمنوميقيلفالإوءزوجيال.دجسملايفداقرلا
.ىلعأهللاو

۱

.دوادوأويئاسنلاودمحارلسماور(١)
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ءهسفنونزخبالودجسملايفميماعطنورفاسملاخبطيالو

مېعاتمهيفاوعضينأملفكلذىلااورطضانإ:مهضعبلاقو

نأاوفاخاملکو«مېحالسهيفاوعضبو‹هيفاوتحطيو«هيفاوخبطيو

لديءةرورضللهلكاذه,ناوحلاريغ‹ملاومأنمفلتي

.ملعألاوكلذنممظعأمحلاومأظفحنأمهنم
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مقالايفبا
الللايفناوخألاحفاصتاذإ):مالسلاهيلعلاقهنأيوردقو

يورو«(رجشلاقرورثانتيك(بونذرئانتيیتحنافكلاقرتفت

ءينحفاصامنأكفءاماعلاحفاصنم):لاقهنأمالسلاهيلعهنع

.ثيدحلا

رحلا«ثانإلاومهتمروكذلالهأميجةحفاصم

نعاطلاوءنوملسملاهرجهنموةنتفلالهأالإ,ريبكلاوريغصلاءدبعلاو
ءقبألادبعلاو‹امجوزلةيصاعلاةأرملاو«قحلاعنامو.نيملسملانيديف

.ةماركالومطةحفاصمالمهلكءالؤهنإفءنيكرشملاعيمجو

نأهيوبأللجرلاةحفاصمفءهتحفاصمهلزوحتنملةحفاصملاةفصامأو

.يناريطلاءاور(١)
,دوادوپاويفطقرادلاوملسمءاور(۲)
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اذهلعريبكلاهوخأوهمامعأوهدادجأكلذكوءايسوؤرلّبقيوامهقناعب

هتحفأصمو«لاحلااذهىلعهدسلدبعلاكلذكوءهيبأةلزنمهنأللاحلا

ناحفاصتي:ممضعبلاقوءهقنعبناوجلّبقيوهقناعينأهللايفهيخأعم

نإهقنعالوهديلبيالفنيمالاريغحفاصنو«هديلبقيونيديلا

دلولاةلبق:يلعلاقو:ءايضلاباتكيفو«يظعتةلبقلانألقتعلابهحفاص
¢نيزهاخأخألاةلبقو«ةدابعنيدلاولاةلبقو«ةوهشةأرملاةلبقو«ةحر

هدلوللجرلاةحفاصمو:رثألايفو«ةدابعلداعلامامإلاديليبقتو

الفىثنأناكنإوًاركذناكنإسأريغامأوءدخلايفهبي

نمهبلقيفعقيامفاخياماهسأرىلعهديلعجينكلواهرشابي

انإوسأرلاىلعاهلبقبنأسأبالفءيشهبلقيفنكيمنِإَو«ةوهشلا
ىمسًيابابةنجللنإ):ينلالاق:رثألايفو‹لافطألايفاذهبينعي

:مالسلاهيلعلاقو.'"(نايبصلاحرفنمآلإهلخديالحرفلابإب

ةحفاصمو:رثألايفو«'"(ًارجأةلبقلكلنإفمنايبصلبقاورثكأ)

هليغبنيو.ةقناعملابربصلابوهنمعاضرلابوبسنابهنممراحلاتاوذ

کداد
— —

 



ريغامأو«هبلقيفعقيامهسفنىلعفخيلنإنمتحفاصمنسحبنأ

٤ءنسحأناجحءارونمومالکلابنحفاصبهافمراحلاتاوذ

كلذكوءابتحفاصملجرللزئاجفنيزتلااهحمسيالةريبكازوجاکناو

.قيفوتلاهللابو«لعأهللاوءاشنإقنعلاباحفاصبًاضيأةمألا
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الایهوةرايزلاىميباب

ًاضيرمداعوأهاخأرازنم):لاقهنأهيلعينلانعيوردقو

ء٠(ًالزنمةنجلايفتأوبتوءكاشباطوتبط:ءامسلانمدانمهادان

ءضيرملاةدايعوةبارقلاةرابزيفبغرمالسلاهيلعهنأ):ًاضيأيورو

لكلبتكيهللاوايبنعفلتامرجالانمايفامول:لاقو

نباقيرطنمهَينلانعيوروء''(تانسحرشعكلذنمةوطخ

حفاصنموءينرازاغأكفءاملعلارازنم):لاق(ېنعهللايضرسابع

يتسلاجنمو«يتىسلاجامنأكفءاملعلاسلاجنمو«ينحفاصامنأكَفءامعلا

هللالوسررمأدقفء"١(ةمايقلاموينجلايفيعمهللاهسلجأايندلايف
ةرايزبوةبارقلاةرابزبوملسللاهبخأةرابزبثيداحألاهذهيفس

ةرابزو«ضيرملاةرابز:هجوأةئالثىلعةرابزلاورثألايفوءضيرللا

۰نايحناريدمرقلاوهحامناهاور(١)

.هلعفتم(۲)

۰نامحناويةممسلاهاور)۳(
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ضيرملاةرايزامف.ةبارقلايوذوهماحرأةرايزو«ملسملاهبخأ

لافوءةلئاملاىلإ:مهضعبلاقو«مويةريسم:مهضعبلاق‹لاوقأهثالث

هماحرأةرابزومايهالىلإلسملاةرايزو«رابثلاةوحضىلإ:مهضعب

نمعهللاهحرروسيبأخيشلانعركذو:رثألايفو«مايأةعبسلإ
نبراوزتلاناكاذإ:لاقهنظأموفتيبروازتلا:لاقهنأهنعكّدح

نكيملاذإو«مهقلاخنيبومهنيامفدابتجالاومزعلامطمکدقفموق

هننذوعنف«مهفلاخنيبومهنيافلسكلامثدفروازتلامهني

هنأهلاهححلاصيبأخيشلانعركذو«هتعاطلكرتلانمولسكللانم

انآرقلاةءارقوءهللايفةرايزلا:نامزلارخآلهأامفدهريةئالث:لاق

.هيلإعرضتلاوهللاىلإءاعدلاةرثكو«هللادنع

هللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرلبجنبذاعمقیرطنميورو

يفنيروازتملاويفنيسلاجتلاو«يفنيباحتملليبتبجو):وي
هللادنعامءاغتباةرابزلاىلإىشمنم:رثألايفو.٠(يفنيلذابتملاو

هلامشنعلامةعبسوهنينعلايمأةعبساهوطخبةوطخلكهلنزي

ىلإهتحتةعبسوةعباسلاءامسلاىلإهقوفةعبسوهفلخةعبسوهمادقةعبسو

هلهللاشرفًاشارفهلشرفوهللايفهاخأرازنمو«يلفسلاضرألا

.كلامءاور(١)

7.



نيعبسهلهللاعضيةداسوهلعضواذإكلذكو.ةنجلايفًاشارفنيعبس

ءةنجلايفًاماعطنيعبسهللاهمعطأماعطلاهمعطأاذإو«ةنجلايفةداسو

باكرلالكىسمافپكرنأدارأاذإو«رجأةبحلكيهلفهتبادفلعاذإو

هيلدعقاذإفءةريبكيعبرأهلنيعبسهللاهبكرأ
اوقرتفاءاوقرتفااذافءةنجلاىلااوراوت«اوراوتتحهعشاذإف«ةحرلا

.مبونذعم

مولزااذإنوروزملاو.نيرجابمللامهلءةرابزلالإىشمنمنأركذو

ركذو:رثالايفو«راصنأللاملثممهلفمهيلعمهقحبجاوباوماقو

يفمهناوحن]منتموقىلعهللانأهنعثدحنعنالسبودمحموبأخيشلا

موزوجیتحمرومأومفاغشأاوکرتینأمسوروزيهللا

همدقياملجرلارقيالو«هيلعاوردقامملاوعنصيلوموفيضيلو

رْئازالو«هوخأهبلإمدقامرقحبالرئازلاكلذكو«هيلعردقامهيخأل
.لعأهللاوءركذلاسلجمىلإراسنملاملثملضفلانم
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فمويلباب

نكيلوءمهترخآومايدرمالاوعمتجيلفعضوميفموقلاناكاذإو

نوعمتجينيماسملاةريسنمو«راهنلاوليللاركذيلعمهعاتجارثكأ
ًاسلحممېنيبنولعجيوميلضفأدنعءاشعلاةالصدعب

ءاوسلضفلايفاوناكنإوءهللانوعديمثنآرقلاباومتخيتحىلاعتهللا

ليللابهبلإاوعمتجيلفدجسممشناكنإوءانسمهربيكأدنعاوعمتجيلف

ركذو«نآرقلابهومتخيوسلجماهيفاولعجيو«كلذمهينكمأنإانركذاك
.نآرقلابهيفنومتخيسلجيسلاجماريخنأروسميبأخيشلانع

اووس):لاقلالوسرنأتغلبو:بتكلاضعبيفو

.''(تفرصتاًاجوعاميفتدجوفسلاجماتءاجاذإةكئالملانإفكقلح
ءادتبايفةشقلحلااورودينأركذلاسلجمقحو:رثألايفو

ناطيشلانإ:ليقو‹للخلامنيباوکرتيالوهللانوركذيومدوعف

.نابحناوينطقرادلاوهجامناهارر)١(

س0۲س



ملاذإايفدعقي:ليقدقوءركذلاسلجحبيفتناكاذإلللحرفي

نمکرکذلاسلجميفوأفصلايفةماثدسنم:لبقدقو«اهودس

.هللالببسيفاهدس
ريغصلادربنأسلجمللاودعقاذإنولعفياغإو:رثألايفو

نوجانتيالوءايندلامالكيهيفنوملكتيالو.لكتيفريبكللمالكلا
هلكاذهلصأوءةنيكسلاميفنكتلوضعبىلإمهضعبيغصيوهيف

نوسلجينامزسانلايلعيقأي):ثيدحلايفومالسلاهيلعينلانع
.س1.
اهرومايفرظاتتلاواندلايفالإوكذمشسيلافلحافلحسلجنايفهيف

٠(ةجاحميفهلسيلهنإفغوسلامتالف

ءمكبولقتفلتثاامنآرقلااوأرقإ):لاقعينلانعيورو

بلقلاتيميكحضلانإفسلجملايفاوكحضتالوءاوموقفاذإف

..٠(نيحلاصلاقالخأنمسیلو
هتافكحضلاوكايإ):ركيباللاقهنأيبنلانعيوردقو

ةكحضماعلاكحضاذإ:لاقيو.هجولاروببهذيوبلقلاتي

.وادوباويذمرتلاولمءاور(١)

نابحناويناربطلاومامهاور(۲)
.يئانلاودحاودوادوياءاور

(۳۸) —O۹۳



هنمموقينألعفي«ناكملاكلذيفهدوعقرجأهلسيلفسلجميف
يفبتاذإ:صخرينممنمبطخينيحاوغلييذلاكعجربمش

ملامهبسابالفمسبتلاامأو«هدوعقرجأهلنوكينأعضوملاكلذ

مسيتدقو)ةياعدمبتلا:هنعهلليضررمعلاق:يفو

يفًاضعبمهضعبىطختيالو(هذجاونتدبتحوعهللالوسر

.سلجنا

نميَقِيال):لاقهنأمالسلاهيلعهنعبتكلاضعبيفركذدقو

هللاكراباوحسفأ:لوقينكلوهيفسلجيمثهسلجمنملجرلاكدحأ

يفاوحزجزتينأميغبنيو«سانلاباقرىطختيالوء٠(كيف
:ىلاعتهللالاق,ةقلحلاهحوىلإهوبرقيوكلذلًالهأناكنلسلحملا

هللاحسفياوحسفافسلاجملايف!وحّسفتكلليقاذإاميأاي

نمكوهفركذلاسلجميفلماهسيخألحزحوتنموكل
.هبفرقتعا

تم(١)
کااوناباور(۲(
١١٠:ةلداحملا()۳(

— 0۹



وسيلوءسلجملايفدوعتقلادارأاذإهسأرباطأتيالو:رثالايفو
وكذو«هايندوهترخآرمألعديفسلجملايفدعقاذإف«دعقيتحهتماق
كيرشالهدحوللاالإهلإالنأدبشأ:لقملفهنعلايضرخيشلانع

نأدهشأ«هبردنعنمقحهبءاجامنأو«هلوسروهدبعًادممنأوهل
نأو«لنأاكباتكلانأو.فصواكمالسإلانأوءعرشاكنيالا
يلصوريخًادممهلاركذ«نيبملاقحلاوههلانأ«ثّدحاكلوقلا

.كلذدعبوعديمث«مالسلابهانحوهيلع

نمنأباتكللايفركذو«قاءديلفًاضيأهنمموقينأدارأاذإو

ناحبس:سلجملانمماقامكيفاولالايكملابلاتكينأدارأ

‹نيلاعلابرهتدحلاونيلسرملايلعمالسونوفصياعةزعلابركبر

وأًارتفدهيفاوأرقينأاودارأتحسلجملايفاودعقاذإ:رثألايفو

ىعنوضمبمثهللادمعتومدحألكتبهنإفنآرقلاهيفاوأرقيوأًافحصم

نآرقلااوأرقينأاودارأفرتفدلاةءارشاوأدنانإكلذكو4مملح

وأةقاطباوأرَقينأاودارأفسلجملايفاوناكنإوءلاحلااذهلع

سلجملانوعطقيممنإفهريغثيدحيفاوذخأيوأرابخألانعنولأسي
يفاولکايالو؛مهدحألكتيفسلجملاىلإاوعجربنأاودارأاذإتح

امأو«ءاملاهيفنوبرشيوةرسكلاوةرمتلالثمًافيفخناكامالإسلحملا

— 0۹0



نأاودارأوأهوبرشينأاودارأاذإكلذءابشأونبللالئمءاملاريغ

سلجملايفاوربخيواولكأيوأاوبرشيمثمالكلايسلجملاعطقيلفاولكا

الوءراعسألاصخرو«يبصلاةدالوو«نيرفاسملامودقوءرطملانع

نموءرفاظألاهيفمقيالوءبراشلاهيفاوُصقيالو«لمقلاهيفعزتي

مثًاليلقدعابيلوميلفهرفاظألقيلىرخأةيحاتىلإهيفلوحتينأدارأ
اذهو4رذعهلناكنإالإهلجوهيفدمالو«ءاشثبحدعقفعجرب

ءسلجملايفزوجيامىلإهنهذدريوهينذأغصيلو«نيماسملاةريسنمهلك

زئاجو«هلرادقامالإاهتمكرديالهئإفايندلارومأبهبلقلغشيالو

لجرلافقينأسأبالو:رثألايفوءراتلاسلجملايفاودقوينأمه

الو«سلجملاىلعفقينأهليقبنيالنكلو«هبوثلمتشيسلجملايف
صيمقلاوةبجلالثمءسلجملايفهسيلاذإقوطلالجرلاعزتينأسأ
سلينامأولجرلاوسأرلاسابلًاضيأعزنيو«كلذهبشأامو

يفمهعزنيال:لوقينممهنمو«كلذلعفيالفسلجملايفيناعملاهذه

هورضحنأمہیلعهقحنمفموقدجسميفملعلاسلجمناكاذإوءسلجملا

مہدینولكأيةئالث:ليقومهايندومهترخالحلصيأمهتماوعمتسيو

لمعف..هريغهيلعًافاعملعتنممهدحأءةمايقلامويةمادنلابقفارملاىلإ

نمٹلاثلاو«هرضحبلفلعسلجمهلزنميفناکنمو«وههبلمعيملوهب

٦0۹-



ءاجاذإف«هتمهللاقحىدانمەروفهنمهناقحدیوملوالامبسقكا

رضحبيالنمرظنو«هلمعبلمعينمباوثىلإماعلارظنةمايقلاموي

هثراوباوثىلإلالابحاصرظنو«هرضحينمباوثىلإملعلاسلجم

ءقفارملاىلإةمادنلابنولكأياوراصفءهلامنمشاقحيذلا

:نلاقو:ئالافوءناسحلاءوسنمو«راثلانمهللابذوعتف

نمةزانجلايفناكاذإفسلجمرضحوةزانجلاترضحاذإ)

ةدايعو«ةزانجفلأنملضفأملعلاسلجمروضحنإف..ابنفديو

ءمهردفلأةقدصو«مويفلأمايصو«يللامايقنموءضيرمفأ

ةبجاولاةوزغلاىوسةوزغفلأوءةضيرفلاةجحىوسةجحفلأو

سلجمدهشنمدهاشماهذهعقأوء'"(كسفنوكلامهلالبيسيفاهوزغت

ةرخالاوايندلاريخو«لعلابدبعيو«لعلابعاطيهللنبتاعامأ,اعلا

نآرقلاةءارقف:لجرلاقف.لبجلاعمةرخألاوايندلارشو«لعلاعم

ريغبنآرقلاةءارقامو:مالسلاهيلعيتلالاقف؟هللالوسراب

يضقتةنسلانأكُلامأ«لعريغبداهجلاامو«لعريغبجحلاامو«لع

لزنملالهأىلعماعلاقنموةنسلاىلعيضقيالنآرقلاو«نآرقلالع

نمو«مهجئاوحجباوميقيوممسنأوهدنعملعتبنمو«هونيعينأ

.دوأدوبأويقسلاوينطقرادلاوهجامنباهاور)۱(

—ن۷



اممتكيالومطربصيوميحصتيومياعيومرنرقينأماعلالعمهقح

ءملعلانمهدنعاممنكينمفديعولالافأدقو«لعلانمهدنع

ىدحلاوتانّبلانمانلزتأامنومتكينذلانإأ:ىلاعتوهناحبسلاقف

.'"نونعاللامبنعليوتاميتعلبكتلوأبتكلافساتلانّمدعينم
حجتحيمامهماعناكثاديعيدق):مالسلاهيلعلاقهنأيورو

سانلاوةكئالملاوهناةتعلهملعفلعفيلنإوعفهبلإجيتحانإف«هبلإ

ماعلاىلعفيتمأيفعدبلاتربظاذإ):مالسلاهيلعلاقوء٠(نيعجأ

.'(نيعمجأسانلاوةكنئالملاوهقناةنعلهيلعفلعفيلنإفهماعرشنينأ

ماعتكينأهعسيال:ليقفءملسملالجرلالئساذإو:رثألايفو

بهذةيدكقفنأنمكويفءادنعالهلئاسفأنمو:رثألايفو«هنم

بهذةيدكقفنأنمك:ءضرألاوءايسأانيبامتألمةضفوأ

هدنعناک«كلذهليغبنيثمحايففقونمكلذكوءةضفةيدكو

وهفةلأسمملعتنمو.اهاتفأنمرجأكلضفلانمهلفءنكيملوأاهباوج

:مالسلاهيلعلأقهنأيوروءرابنلامئاصليللامئاقةتسنيتسشادبعنك

۱۹0:ةرقملا(١)

دوادوباوينطقرادلاودحأهاور(۲)

_.مونابحنباءاور
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مظعأوللادنعلضفأ,ريخلاسانلامعييذلاماعلانمدحاومومل)

هلرفغتسيسأنلالعييذلاماعلانإوءةنسةئامدباعلاةدابعنمًارجأ

ءاوحلايفريطلاو«ضرألايفباودلاوءءامملايفةكئالملا:ءايشأةعبرأ
نمۇمفلأنمسيلبإىلعدشأدحاولاماعلاناورحبلايفناتيحلاو

هبرقهماعتناف.معلا|وماعت(:مالسلاهيلعلاق1يورو.۱(دباع

هبحاصبلزتيلعلانإوةقدصهماعيالنملهميلعتوءلجوزعهللاىلا

يفوايندلايفهلهألةنيزملعلاوءةعفرلاوفرشلاعضوميف

هللاهديزبةماكنملضفأةقدصهبخأىلالجرلاىدهأام):تيدحلا

سلجملايفىلوألاةلأسملابلأسنمو"٠(ىدرلانعاهبهدريو«ىدهاهب
‹لعأهللاواهاتفأنمكلذكو«سلجماكلذيفترجةلأسملكرجأهلف

.قيفوتلاهللابو

ءدوأدوباهاور)۱(

٠هيلعقفتم(۲)
۰دوادوأوملسمهاور)۳(

- 0۹۹



محایوقعيفباب

قيرطنميورو«یصعبالواہیفعاطبنأمايألاقوعحو

تسلجف‹رابحألابعكتيقلفروطلاىلاتجرخ):لاقةريرهييأ

مويريخ:لاقهنأوعهلالوسرنعهتثدحو«ةاروتلانعينئدحفدعم

ىلاءامسلانمطبهأهيفو«مدآقلخهيف.ةعفلامويسمشلاهيلعتعلط

نمامو4ةعاسلاموقتهيفوتامهفو«هيلعهلاباتهيفو:ضرألا

لإ«ةعاسلانمًاقفشسمشلاعلطتتحةعبلاةليلةخيصميهوالإةباد

لاسييلصيوهو«لسمدبعابفداصيالةعاسابيفو.سنألاونجلا

لب:هلتلق؟مويةنسلكيفكلذ:بعكلاق«ءايإهاطعأالإًائيشهلل

.٠٠(ولعهللالوسرقدص:لاقف«ةاروتلابعكأرقف«ةعمجلكيف

نبهللادبعنعيتغلبكلذكوءةعجلامويةعاسرخآيه:رباجلاق

دحأهللاوهلق:رقتنأاهدحأةعبسةعجلاقوقحنأركذو.مالس

.يذمرتلاودوادوبأودمحأولسمهاور(١)

س۰



رصعلاةالصنيبامفةرمةئاماهأرقت:لبقو«ةرمةئامسمشلاعولطدنع

ءلستغتنأثلاثلاوءركذلاسلجمرضحتنأ:يناثلاو«ءسمشلابورغللا

ءهلقدصتتنأسماخلاو«هوجولاعيمجىلعكدسجيقنتنأعبارلاو

ًارقت«تايحتعبسةالصلالبقيلصتنأعباسلاو«هللروزتنأسداسلاو
ةءارقامأءتارمثالثدحأهللاوهلقو«ةرمنآرقلامأبةعكرلكيف

ًاقحةعمجلللعجدقَفةرمةئاماهأرقنم:لقدقفةرمةئامهللاوهلق

ءهابيفكلذانركذدقفركذلاسلحمروضحامأوءةكئالملاالإهلعحبال

لاق):تلاقاہنعهللايضرةشئاعقيرطنميوردقف؛لاستغالاامأو

.٠(لتحملكىلعبجاوةعجلامويلسفلا:وليهللالوسر

ءءاملالوخدهنکيملولسقغينمناكوأًامميتمناكنمو:رثألايفو
‹ءلسغانمكنوكيف«نيبعكلاىلاهيلجروهبعارذوهبجو

ريمأابءوضولاىلعتدزام:|ېنعهللايضررمعللاقناثعنا:ليقو

مقوهفهدىجةيقتامأو«يقنءوضولا:رمعهللاقف؟تيشنينمؤلا
هبشأاموكاوسلاوةناعلاقلحونيطبالافتنورفاظألامملَقَتوبراشلا

:مالسلاهيلعلاقهنأيورو«مالسلاهيلعميهاربإنتسنمنهو«كلذ

.هرکذمدقت(١)

س۰۱



'(ءوضولكوةالصلكدنعكاوسلابيتمأىلعقشأنأالول)

ةسمخباشكوستيليلايلعفعاضتاهلكوستييلاهالصلانإ:لبقو

لکبكوستيلفنكيملناو«كارألادوعبكوستيانإو«ًافعضنيرشعو

هللالوسرنعيوردقهنإف‹نامرلاوناحيرلادوعالإهلحلاصدوع
ناريثيامنإف«ناحرلادوعبالونامرلابصقاوللختتال):لاقلَ

املبللختيناکهنإليقو:ءايضلاباتكيفو.'٠(ماذجلاقرع

بصقلابللفتنم:دهاجمنعو«دبالإًاموينيعبرأةجاحهلضقت
لقيال):مالسلاهيلعيلالاقًاضيأهيفو«ةليلوًامويمحلاهللاهثروأ

الإلقيالنأيغبنيهال«رهاطوهوالإًارعشصقيالوًارفلظمكدحأ

ينعضوبراي:لوقيف«قوثوملالعنلاكةمابقلاموييتابهنإف«رهاطوهو

الكلمكراعشأومكرافظأوكءامداوتفدا):لاقو'"'(ينرېطيملو
اوعدوءبراشلاينعيءاذهنماوذخ):لاقو.٠(ةرحلااببعلت

.لعألاو٠٠(ةقفنعلاينعيءاذه

ءلعفيلفهبوثفرطالإةالصلادنعهبكوستينأدجيملنإو
.هياعقفتم

.يناربطلاونابحناهاور(۲)
.ينطقرادلاودمحأهاور(۳)

.يئانلاودوادويأءاور(٤)

.هيلعقفتم(٥)

— 1۰۲



قدصتيهنإفءةعجلاموييفةقدصلاامأو«كوستنملضفهلنوکیو

ىلااوجاتحانإهماحرأىلعةقدصلا,كلذلضفأوءجاتحانمىلع

فعاضيهنإفمويريغيفريخلالامعأنملمعلكنإ:ليقوكلذ
.تانسحرشعبةعخلاموييف

نمدجيلناوءروزينمباواهبيفانركذدقفةرايزلاامأو

«هيفةالصلاامأوءلصيوهيفهللاعديلو«هرزيلفدجسملاالإروزي

ناعكرنميفحلاصهببأنعنالسيودمحموبأخيشلاركذو:رثألا
امًاقحةعمجلللعجدقفءةعحلامويىلوألايلصينألبق«تاعكر

مويسمشلالاوزدنعباجتسيءاعدلانإ:ليقو؛ةكئالملاالإهلهلعحب

يضرسابعنبانعرکذو4عبسلاتاوملاباوبأارقحتفتوةعجلا

لىماهققاويال‹ءاعدلااهيفباجتسيةعاسةعمجلاموييف:لاقهنعا

اہيف:لاقوةعخلامويلعينلاركذ):ةريرهيبأقيرطنمو

هاطعأالإًائيشىلاعتهللالسييلصيمئاقوهوملسمدبعاهقفاويالةعيوس
:لاقرباجنعرکذو«ىلالعهللالوسرراشأف.٠(

.هيلعقفتم(١)
س۳



لاقو«مالسنبهللادبعنعينغلبكلذكو«ةعجلامويةعاسرخيه

.لعألاوسمشلالاوزدنعيه:مهضعب

نممايصلاىلعتيبينأ:ةعخلامويقوقحنمنأ:ًاضيأرثألايفو

لعج.ةعخلامويماصنمنأركذو.ىحضلاتقويفعوكرلاوليلا

تومتحريطبنيحنمبارغلاخرفناريطرادقمراثلانيوهنيبهللا

نيباملئمًاقدنخرانلانيبوهنيبهللالعجي:لوقينممهنمو«مرحلا

ماصنمکةعخلامويماصنم:لوقينمىلاسمشلاعلطم

 هبونذترفغنيعباتتمةعمجنيعبرأماصنموةنسفلأنيسحخماص

ءنيمآ.نيماسملانمهللاانلعجءهللادنعلسملاالإكلذقفاويال:ليقو

.نيلاعلابراينيمآ

س٤٢۰(



مدعسلايكباب

هللالاق«نيحلاصلاقالخأنموهو«هيفبغرممالاءادتباو
۷٠ھهللادنعنمكسفنأىلع|وماسفاتوبمملواذِإفم:ىلاعت

٠€هللادتعنمةيحت»كنيدلهآىلعينعي«ضعبىلعمكضعبلسيينعي
«ةبيطةكربيبفرىلعملسنمينعي«هللادنعنمةيحتمالسلايتعب

لبقًالغجبهونبريمعللعجةيمأنبناوفصنأ):باتكللايفركذو
ةكمنمريمعءاجنأامف«ولعهللالوسرىلتينيلعءاملسينأ

هللالوسرهللاف.ًاحابصمعنأ::ريمعهللافتعهللالوسرىلا

لهةيحتيهو«مالسلاوهوكتيحتنمريخةيحتيهللاانانغأدق:ع

وأاہنمنسحأبةيحتبمتييحاذإو»:ىلاعتهللالاقء(ةنجلا

ماللااكىلعو:درفءکیلعماكوخكللاقاذإينعيء'"اهور

.١٠:رولا(١)

انلا(ءر
:ء

۸۹.

-ط1.



ميلعوينعي:كللاقاکينعياهودروأ:لاقمثهتاکربوهللاةمحرو

لاقنم):لاقةتيبنلانأرکذیدیزنبرباجنعيورو«مالسلا

ةحروكيلعمالسلا:لاقنمو«تانسحرشعهلبتكيكيلعمالسلا

هتربوهللاةحروكيلعمالسلا:لاقنمو«ةنسحنورشعهلتبتكهلل

اونا):ماللاهلعلاقهنأيوروء'(ةتسحنوُئالثهلتبتك'

هللاةحرىلإ:لوقيء'"(مالسلامريلعةكئالملاهتهنأثيحىلإمالسلا

سيليلوتملاريغنأليلوتمالالإهتاكربوهلاةحرو:لاقيالو«هتاكربو

كيلعو:للملاهيخألدرنم:ًاضيأكلذكوءهلةماركالوًالهأكلذل

يوروهنادتبايفانرکذاکةنسحنونالثهلهتاكربوهللاةحرومالسلا

ليللاباولصوماصعطلااومعطأومالسلااوشفأ):مالسلاهيلعلاقهنأ

.(مالسلابةتجلااولخدت..ماينسانلاو

ركذو«نيحلاصلاقالخأنموهو«مهنيايفهبنوتئمطيسانلانيبنامأ

:ًاضيأكلذكوءهقتافادهشكبلعهللايأ:كبلعمالسلاىنعميف

.يذمرتلاودوادوباءاور(١)
.هحامنباويقهسلاهاور(۲)

.هيلعقفتم

س٦۰



تإ:اولاقو«هقتافهابكملعيأ«هيلعدراذإرخألالوقینعم

هللاءامسأنممس]مالسلانإ):مالسلاهيلعيبنلالاقوءهللاوهمالسلا

.(مكنيبهوشفأف

بجاودرو«انرکذاکضرفبسیلوهيفبغرممالسلاءادتباو

ء٠ھاهوُدروأاهتمنسحأباوفةحتبمتسحاذإو»:ىلاعتهلوقل

رمألامومعللوقعلاءاحصألانيفلابلانمديحوتلالهأعيجىلعملسيو

قحلاعامويهاللاويصاعملالهأنمهوصختسانمالإءكلذيف

امجوزلةيصاعلاةأرملاونوماسملاهرجهنمونيماسملانيديفنعاطلاو

ملسنمو«هللانيديفعدتبملاومهلكةنتفلالهأوهديسلقبلادبعلاو

«تلقامكيلع:هللقيلفيدوميلاهيلعملسنمو«كرشملاىلعملسيال
ملساذإف):مالسلاهيلعلاقهنأيوراكمتشلاممالسبنوعيامفإو

توملاوهماسلاو..مكيلعماسلالوقيهنإفدوهيلانمدحأمكيلع

.٠(تلقامكيلعو:اولوقنكلو

.«رکذمدقت»هيلعقفتم(١)

.دوادويأوملمويراخبلاهاور()

س۷پس



كلذبنيفلكمريغاكنملدياذهف«مالسلادوهيلعاوملس
ىنعمناكاذِإهيلعاوماساذإمهيلعدرينأهيلعسلو«ملسيال

:مہضعبلاقوءكلذمهیلعسیلو«هقتافهللابكبلع:مالسلاكيلعو

باطخلانبرمعنعركذو«مالسلامبيلعًاضيأدريولافطألاىلعملسي

.لافطألاىلعملسهنأهنعهللايضر

امالاصحألايفولزتملايفءاسذلاولاجرلانيبمالسلازئاجو

ةسيرلانمفاخيالصحفلايفةأرملايلعلجرلامالسنمهنوهركي
يلعملسهنأهعهللايضرباطخلانبرمعنعركذوءبلقلالغشو

ىلإليخلاليهصكءاستلاىلإلاجرلامالكنإ:هلتلاقفهترېنفةأرما

.كامرلا

هنأيورو«هيلعنملسيومراحلاتاوذىلعنأهلزئاجحو

طئاغوالوبيفناکنموأيصبناکنمىلعملسيال:مالسلاهيلعلاق

.باوجلادرنعلغتشينميلعالو

ناکنمىلعالوءبرشيوألكأينمىلعملسيالو:رثالايفو
يفوناذألايفذخأبنمىلعمسيالو,ةالصلللسقغيوأ«ءالخلايف

أرقينموأركذلاسلجميفوأةالصلايفناكنموأءةالصلاةماقإ

—- 1-۸
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هتشانملکوأءدجسملايفناكنموأءباتكللاارقينموأ«نآرقلا

تأهلسيلفمالسلادرنعلغتشانمنأمنملداذہف:یلاعتهلارکذب

ءالؤهىلعلسنمو«مدقتملاثيدحلايفمالسلاهيلعلاقاك«مهيلعلسي

هيلعلسمالسلاهيلعيتلانأ)يورو«مالسلاهلاودينأمهيلعسيلف

نم:لاقو(هيلعدريلفناسنإلاةجاحلاحيفوهولجر
يفناکنملئمهدریلفءتقولاكلذيفءالؤهنممالسلادرهلنكمأ

نملثمدرلاهنكميلنمو«كلذءابشأوأدجسملايفوأركذلاسلجم

.لساذإمالسلاهيلعدريلفةالصلايفناك

ءهللاركذيفوأدجسملايفناكنممالسلابقحأ:لاقوءرثألايفو

.ًاضيأمدريو

نملكوأربقلارفحيوأةزانجيفناكنمىلعلسيالو:رثألايفو
تاكيلارادلاوأتيبلانمًاجراخدعقنمامأو.تمملارومأبلغتشا

تملانفدنماوغرفاذِإو«هيلعلسيهنإفةزانجلارظتنيتملااهبف

هيفمهامبمالسلادرنعمهلاغتشالهلكاذهو«مهيلعلسيهنإفاوعجرو

ىلعمالسلادربالهنأهللاهحردیزنبرباجنعرکذو.الوأانركذك

هحامیاوناوينطقرادلاولمهاور69

(۳۹) - ۹۰۹ -



بستمنوبالئل:لاتف.كلذفهللسعلالوءالؤھ

.ضرفلامضت ar

ىلعليلقلاملي):لاقهنأمالسلاهيلعهنعرباجنع:رثألايفو

ىلعيشاملاو«يشاملاىلعبكارلاو:ريبكلايلعريغصلاو.ريثكلا

0۰(معأرحهعاح

ءمالسلازاجدققمئاقلايلعدعاقلالساذإ:لاقيو:ًاضيأرثألايفو

يلعلوضفملاوريبكلالعريغصلامالسلابادىلقيرطلايفاوقالتاذإو

.مدةتملاثيدحلالدًاضيأىتعملااذهيلعو.لضافلا

لسيوءلوضفملاىلعلسينألضافليغبنيو:ًاضيأرثألايفو

يفناكنمىلعةعسيفناكنموءريقفلايلعينغلاو.فئاخلالعنمآلا

بكاولاوءةلقلاىلعاوماسينأةرثكلايغبنيوءةرثكلايلعةلقلاوقبض

ءلوضفملايلعبوكرلايفلضافلالسيفنايكارلاىقالتاذإوءيشاملايلع

نملدياذهو«يفاحلاىلعلاعتلابيشبنمو:علاطلالعطراحلالسو

لضافللكلذيفوءلوضفملاىلعلسينألضافللبحتسملانأ:مهلوق

.هيلعقفتم(٠)

۰-



مالسلابادتنأعضاتاءم):مالاهلعلاق5.ريكانمعارب
ْ٠-۱47۰

ا.(ململکلع

مالسلابەوۇدبىلفةبعرلاعممامإلاىقالتاذإو:اضيأرثألايفو

يضاقلاولماعلاعممامإلاكلذكو.مالسلابمدببنأمامإلليقبنيو

هألببنأندهلعهلنمممیقالتاذإلجرلليغبنيو.لاحلااذهيلع

هاترامهلکاذهيفىنعملاو:ےبتيوهجويثحرشنيومالسلاب

مأدبينأهليغبنيءاسنلانمءاضعضلاوأهديعيقلنمكلذكو

.مالكلامشنتيلبو.ماللاب

ءادتبايفاوقباستينأاوقالتاذإسانلليغبنيامنإو:رثآلايفو

ىقالتاذإ:ليقهنأل.هللادنعامكلذباوبلطبومالكلا

ءادتبانوكينأاتمةدحاولكةكئالموعدضنالحر

نالجرىقالتنإو.لضفلانمكلذيفالهبحاصنممالسلا

دربنأ|ېنمداحاولکعفهبحاصيلعاتمدحاولكلسو

مهيلعملسفدحاولجريلعوأةعايجبلجررماذإو.رخآللمالسلا
يفرمألامومعلهلاودريلفمالسلامهيلعداعأنإومالسلاهيلعاودرف

۰يناتنلاويذمرتلاودجأودوادهاور(١)

۱



نأنإالإء''ةيآلا4ةيحتبمييحاذإو: لاعتهلوقلكلذ
:ملوقيهنإففارصتإلادارأنإو«ءيشمهيلعسيلفكلذبمهبيعب

مهيلعمليمنإوكيلعو:مالسلاهيلعنودريو«كيلع

هيلعاوملسووهمييلعدريملنإكلذكو«درلامبيلعفدعقامدعبالإ

ءءيشهيلعسيلفهعمسيملورخآيلعلجرملسنإو«درلاهيلعفم
ملسيملوأهيلعملسيرديالنالكلذيفهعمسيملامفلكيلهنأل

املعفنالءيشهيلعسيلفرخآلاهعمسبملومالسلادرنإكلذكو

عبقنمىلعمالسلا:هيلعهمالسيفلاقنإو«عمسيملوأعمس«هرمأ

درنإوءةتسلاتماجاكملسيمهلمالسلادرهيلعسيلفءىدملا

الفمنمدحاوهيلعًدرفةعامجىلعلجرملسنإو«سأبالقهيلع

هلعدريذلاناكنإوءاذهليقاتركذاكمهنعًأزجأدقوءسأب

بجاوبسيلنوتجناولفطلانألكلذمهئزجيالفوألفط
كرمالثمهيلعملسيالنمهيلعدرنإامأوءاميلعملسنإوءدرلا(مبيلع

ناكنإوهنألمبنعارجأدقفنيفلابلانممريغوأقحلاعناموأ

هللامالس:لاقيالو«هيلعملسنلمالسلادربرومأمهنإفهيلعمسيال
ءاعدلاىنعميفجرخيهنأل«مالسلادريفكلذكو«يلوتمللالإ

.اهركذمدقت

- ۹۱۳ -



ء'”€تيبلالهأكيلعهتاكربوهللاةحر»:لاعتهللالاقاكحدملاو

زوجيالامماينمكلذيفامهريغلالويلوتاليلعهللا:لاقيالو
.اتركذاككلذزوجيالهنألمالسلادريفكلذءىزجيالوءهللاىلع

اكلذلثمرخآلاهللقيلف«مالسلاكيلع:هئادتبايفلاقنإو

.مالسلاكيلعوكيلعمالسلايتعأءكلذيفىتعملاةقفاوملأدتبا

لاقوأءةحرلارخآلادرفءكيلعمالسلا:لاقنإو:رثألايفو

يفكلذهئزحيالهن]:ليقفءهللاكابحأوأ,ةفاعلاهن!كقزر:هل

نسحأباوبحف»:لاقىلاعتهللانأرظنلاهبجويايفكلذومالسلادر

ًادتبانإو.طقفهلاعداإوكلذلعفيملاذهوء4اهودروأاهتم

دزينألوألاىلعإف«مالسلاكيلع:رخآلاهللاقف«ةيقاعلابءاعدلاب

هلويقلدرلاهبدارأنإو«مالسلاءادتبارخآلاهبدارأنإمالسلاهيلع

نأهيلعنإف«كلذميفدقوةغليأبهيلعملسنإو«ءيشهيلعسيلف
ملوألوألاهمبفءكلذءآرجأغليأبهيلعدرنإو«مالسلاهيلعدرب

راشأفلجرىلعلجرملساذإوءهيلعبجوامدَردقهنألهمش

هعمسيملوهدرنإالإءدركلذيفسيلهنإف«عبصألابرخآلاهيلع

۷۳۰:دوه

س۳



يفكلذكو.سبالفهسفنبمالسلاهيلعدردقهنأهماعيلهيلإواشأف

.لاحلااذهيلعءادتبإلا

دريلركذاذإهنإفمالسلاهيلعدربملويىنقەسفنبلجرەيلعملسنإو

داقًفادمعتمهيلعهمالسدركرتنإو.رضحبملهنأولوهمالسهيلع

 اهودروأابنمنسحأباويحفل:ىلاعتهلوقلهبارىصع

هعنقمبلامهمالسهيلعدربهلأ.همالسهلعدربنأدارأوكلذهلادب

نو٠

..ملعأشاو.ألايفركذافاذبفلمح



توببلايئنازسولاےاب

بجيهيفايفو‹هتفصوبجينمىلعو

الاونمآنيذلااأابل:ىلاعتهلوقلبجاوفناذتتسإلاكحامأ

نمو''4املهأيلعاوملستواوسنأتستتحكوبيريغاتویباولخدت
دفنذإريغبلخداذإو.ةبجاومصوصنملاهدرلكرشأدقفهركنأ

هرمأيو«نفِإريغبلوخدلانعهانينأهيلعلخدنمهبرىصع

.نفأتسيمثرخيهنافنذإريغبلخدويسننإف«نفأتسيمثرخينأ
نفأتسيمکجرخنأهنورمأبمهنإفهوهنيلواوسننإتيبلالهأكلذكو

ءزوحيالنفإريغبتومبلايفرظنلااذهلعاضيأكلذكوءاوركذنيح

.'"'(رظنلالجألناذئتسالالعجامنإ)ثيدحلايفو

يتلابونذلانمنذِإريغبتويبلايفرظنلانإليقو:رثآلايفو

.لعألاوءءاعدلابحت

.۲۷:رولا(١)

.هركذدقت(

-۹ا١-



فيلكتلاهمزلنملكىلعبحيهنإفناذئتسالابحينمىلعامأو

نمنعللاعفر(:مالسلاهيلعهلوقللمعلاحبحصغلابلكنم

هيلعنولخديمكرتيهنإفهديبعولجرلالافطأامأو.ثيدحلا(يتمأ
:ىلاعتوهناحبسلاقهباتكيفهللاركذيلاتاقوألاثالثايفالإنف]ريغب

اوغلبيمنيذلاوكنامأتكلمنيثلاكنذأتسيلاوتمآنيذلااييأاي

نمکبايثنوعضتنيحورجفلاةالصلبقنمتارمثالثكنمملحلا
تاروعثالثءاشعلاةالصدعبنمولدنعوهو4ةريبظلا

نوفاوطلمشإلاوهو«نهدعبحانجمبيلعالوكيلعسيلمل

لجرلانيفاولخييتلايهتاعاسلاهذهو4ضعبىلعكضعبكيلع

لاجرلانمنوكولما4تكلمننلا»هلوقوءاهنمةجاحللەتآرماب
نيذلاولءلحلااوغلبيإنذلانيكولمملانملافطألانمناكنموءءاسنلاو

الخدينيبنيالففصولنوتس#ينيذلالافطألا4كنمحلااوغلبي
ينأنبهلادبعنعركذريسفتلايفو.نذإبالإتاعاسثالثلاهذهيف

ال:لاقةيسامتهلةفيصوسابعنباىلعتلخد:لاقديزي

ودعلاهرطضانإو.نذإبالإتاعاسثالثلاهذهيهذهيلعلخدت

ايبدجوف.هفتفلتهيففايىنعموأميرلاوأدريلاوأعابسلاوأ

.۸8٥:رونلا(١)

١.۱:لحتلا(٠

س1۱۹



هللانألهلاونذأبملوأهلاونذَأنإلخديمثابلهأىلعنداتسيهنإفهريغل

وهوكلذنممظعأوهامهفتىلعفاخيذلارطضمللحابأدقىلاعت

نئمطمهبلقوهركأنمالإ»:ىلاعتهلوقكبلقلابهدقعنودكرشلا

كلذكو«ضئارفلاىلعلخدتيلاضئارفلابابنموهو"€نامإلاب

تألىتعملااذهلعهريغلاموأهلامءاوسسفنألاولاومألاةيجنت

.نفإريغبتيبلالوخدنمدكآمدنعةجتتلا

سفنألاةيجنتلنإريغبهريغتيبلخدينملزئاجو:رثألايفو
هعقنيامىلإنذإريغبضيرملاىلعلخدينزئاجوءلاومألاو

هللابولعأهللاوءمقاتللخدينأدارأاذإةالصلايفناكنموأ

.قيفوتلا

11۷ -



نارتنولافصيثےاب

کتویبريغاتوباولخدتالاوتمآنىنلاابل:ىلاعتهللالاق

نبانعركذريسفتلايفو'"4ابملهأيلعاوماستواوسنأتستتح

ءاومختتوأاوحتحتتيأ:اوسنأتستتح:لاق«هنعهللايضرسابع

اوماستتحيأريخأتنمةمدقميهاملهأىلعاوماستو:مهضعبلأق

نأدارأاذإ.)مالسلاهيلعناکهنأيوراماذهىلعلديوءاوسنأتستو

؛ْنفَأتساهلاودنف«جراخنمًائالثملسنيماسملارايدنمًارادلخدب
نم):مالسلاهيلعلاقهنأيورو'"'(عجرالإوءلخدهلنأنف

تثج:لاقلسأنيديزنعاوركذريسفتلايفو"٠(هلنذؤيالفلسيم
ءكيلعمالسلالق:لاقف؟جلاام:لاقفءكيلعجلأَأتلقفرمعنباىلإ

كلاونذأنإفءاثالثناذئتسالا):مالسلاهيلعلاقهنأيورو«لخدأأ

.اهرکذمدقت(۱)

.هملعقفتم(۲)

- ۱۸ -



(19 بالطنتوانك:لاقممضعبركذريفتلايف(عجرافالإو
نذۇيملنإف‹نيترملجراتمنفأتساهيقفلابابىلإانيتأاذإثيدحلا
نذؤيالفًانالثانملجرلانذأتسينأةفاخمنيترمنذأتسافرخآمدقت

تنأدقوهلنذؤيملهنأللخدينأعيطتسيالفكلذدعبنذؤيمثهل

.لعأهللاوهريغل

.هلعقفتم(١)

- ۹۱۹ -



نزرلايلکاب

لاشم«نفإلاهلنمديتىلإكلذيبتنيهنإفنذالاةفصامأ

علطبالوتيبلاىلإلخديالفرادلاىلإلوخدلايفهلنأنإ:كلذ

لوخدلايفهلنذأنإامأؤءنذإبالإتيبلافقسىلإالوةقرغلاىلإ

لصيالهنألتازلايفمثسيبلامثرادلايفلخديهنإفتيبلايفةتازخلاىلإ

هركذنلاعىنعملااذهىلعناكامكلذكوءاذكهالإةارخلاىلإ

.لعأهللاو

نفأتسيهنإف«جرخولخديهتجاحلهریغتیبىلإفلتخبناكنإو

ةرملوأنذإلابلخداذإ:لوقينممهنموءلوخدلادارأاذإةرملكيف

هبجويايفكلذوءةجاحلاكلتىلإفلتخيمادامنإريغبلخدينأهلف

.ضقنيلضقتتمافةجاحلاكلتبقلعمةرملوأهنذإنألرظنلا

لاقو«ممضعبلوقيفنذإللجاتيعجراذإهنإفتيبلانمجرف

س۲۰



ىلعهلكاذهوءنفريغبلخديلمعلاكلذبالإلغتشيملنإ:مبضعب
نفأتسأرعنأنسلانعاوركذباتكلايفو«ةمدقتملاةلأسملاىنعم
.اولخدف«كعمنمو:هلليقف؟يعمنمو:لاقف«هلنذأفموقىلع

تيبلابحاصنذإبلوخدلازوحبهنإفهنذإبلوخدلازوجينمامأو

ىلعاوملىىتواوسنأتستتح»:ىلاعتهلوقلنكيموأاهبفناكرادلاو
ناقلاعت:لجولهتیبلخادنمتیبلابحاصلاقنإوء€ابله

هتيىلإهلسرأنإكلذكوءدعبلوخدلابهرمأهنألنذإريغبهيلإلخدي

هلکاذهيفلخدينأهلفهتيبحاتفمهاطعأوأهيتأينأهيلإلسرأوأ

نعريسفلايفركذو«نذإلوسرلاوحاتقا:لىقهنأل:رئألايفو

ء°(كنذإوهفلوسرلاكءاجاذإ):ٍولَعهللالوسرلاقهنأنسحلا

وأناکارحهنذإيلدينأهلقهريغتبييفهدجونملككلذكو
ريغللفطلاناكولوءالابوأناكًالفط«ىثنأوأناكأركذ«ًادبع

مهنلعنإالإهلهأوهفهريغتيبيفهدجونملكنألل«تيبلابحاص

.امركذمدقت(١)
دوادهوآودحآهاوو)۲(

- 2۳۹ -



لخديالهنإفنذإريغبوأبصغلاباولخدنإلثمزوجيالاكءاولد
الو«لخدينملوخدفيكفمهزوجيالهنأمهن
نفمہنفإبلخديالمہکةبيرلالهأكلذكومارحلاعفتتسي

.لعأهللاوهبعفنتسااميذؤيهنإفلعف

ءهنذإيلخديالفتيبلانمًاجراختيبلابحاصلًالفطدجونإو

لخدينأدبعلاوألفطلارمأنإنكلو«تيبلابحاصدبعكلذكو

اذإناذعتسإلاهيلعسيلنملكنلهنذإيلخدينأسبالفهلنفأيم
يلعتيبلابحاصريغلفطكلذكو«هنذإبلخدنمىلعسأباللخد

نفإبالإلخدينألزوجيالنمامأو.مهضعبلوقيفلاحلااذه

.ًالوأاتركذاهنذإبلخدينأزوجيالفنإريغبلخدف

لخديهنإفءتتشنإلخدأ:هللاقفتيبلابحاصنفأتسانإو
.ءاشنإ

:هنمةأرماهلتلاَقفهریغتیبيفلجرنذأتسانإو:ألايفو

نإامأوءاهسأرتطغنإلخديهنإفءلخداميسأريطغأتحربصإ

نأموقنملدياذېف‹هلنذأتىتحلخديالفًالبلقربص]:هللاق

— ۳۲



.لعأهناوكلذبلخديالكالذلف.لوبحًاليلق:اشوف

`>لوتئشامتقوتسلخداءسبلابحاصلاقنا:ألايو

ءلخديلفدحأاہیفنکیملنِإ:لوقينممېنو.نذأتسيتحلخدي
القتیبلابحاصهلنذآودحأتلایفناکنإهنآمشوقنملدیاذف

ىنعملااذهلعفاضألاكلذكو4نابرعهداللنذأتسبتح

الإنذإريغبهبحأصلعنأمتمدحاولکلهتیبمشیلخاذإ

مهتممييلعلوخدلادارأنمهماعيلفمرنمدحاوالإتيبلايفقبيملنإ
ءنذِإريغبمبيعلخدينأهلتيبلابحاصاضيأكلذكو«لخديمث

باتكلايفركذوءلخديمثهاعيلفدحاوفيضتيبلايفناكنإو

ٰلعنفأتسأآهلالوسراب:لاقالجرنإ):لاقراسبنبءاطعنعاوركذ

؟يمأىلعنذأتسأأءهيلعامداعأمثلَهالوسرتكسف؟يم

امارتنأبعحتأ:ولعهللالوسرهللاقف«هيلعاهداعأمثتكس

.٠(نذأتسا:لاقف«ال:لجرلاهللاق؟ةنانرع

نأهيلعلدنلزئاجفتيبلابحاصرضحملنإو:رثألايفو

۰يناستلاودوادوأوينطقرادلاولسمهاور(۱)

س۳



نألجوللزئاجونذإبالإابيفلخديالفرضحنإامأو«هتيبلخدي

ءهنذإِبلخدينلزوجيالو«هيلعلداذإهريغتيبلخدينلنذأب
نألديمتمفالتخإلااذهوءًانيمأناكاذإهنذإيلخديلبقدقو

.لعأهللاوريغلالامىلعةلالدلايفمبفالتخاوهميفالتخالصأ

ءكاسمإلابوأةيراعلابوأءاركلابهدييفهريغتيبناكنملكو

ءتيبلابحاصةلزنمهنألًاحراخوأناكالخادهنذابابلخدبنملزئاجف

لخدينملنذأف«ًالخادناكنإالإهنذإيابلخديالفتيبلابحاصاأو
وأاهراعأنيحهنأل«هريغيفانمدقاكهنذإبلخدينلسأبالف

نكسيذلاهنألنذإلاهنمزوجييذلاوههدييفيهنمراصاهاركأ
.لعأهلواهيفنكسنمنفإيالإابلحخديالبكلامراصو«اهيف

ايفلخدينملنفأفهتببنمًاجراختيبلابحاصناكاذإو
هلنذأهنألهبهنبلغتشيالولخديهنإف«تيبلايفناكرحخآلجرءابتف
اك‹هيفًاتكاسسيلهنألهبلغتشيالتيبلايفيذلاو«تيبلابحاص
هنإف‹جراخنمتيبلابحاصءابتفتيبلايفناكنمهلنذأولهنأ

جوزلاكلذكوءهلتيبلاتناكنمىلإكلذيفرظنيانإولخديال

نملإكلذيفرظنيامنإَفرخآلاءاهنولخدينملامهدحأنفأنإةأرملاو

- 1



.لعأهللاو(مبنمتيبلاهل

الفرخآالاهانولخدينلامهدحأنذأنإءاكرشلاامأو

.لعأهللاواولضافتوأذكرشاايفاوواستاعمج|ينذإبالإ«لخدي

هريغهلنأولو.مدحيلعرجحاذإءاكرشلالامنملكأيالهنأاك

.لعأهللاو

نالدبعلاهاهتولو.ءالومنذإبهيفلوخدلازوجيدبعلاتيبو

هنإفىلوملاامنودبعلاهرمأولكلذكو.هتسيلوهلكلاملاوهىوملا

نذإىلإكلذيفرظنيهنإفدبعلاىلومريغلتمبلاناكنإامأو«لخديال

.لعأهللاوتيبلايفنكاسلاهنألءالومنودهيبنودبعلا

r0٤(—(



نازسونایفبجامنباب
بحيالامو

:ىلاعتهلالاقاةنوكمتناكاذإريغلاتوميفبحيهنإف

اوملستواوسنأتستىتحكتوريغاوبياولدالاوتمآنذلااهيأي
وادولجوارعشنمتویبلاتناكءاوسوء4٠كلريخكلذاملهالع

ةلزنمابلهألصوصخلاكلذكوءنذإيالإالفردموأربو

الف«ىنعملااذهيلعكلذكاومادامميتيبمونيرفاسملاليقموءتويا
اذهلعةيرزملاةنجألاواملهألنفسلاكلذكو«نذإيالإهلخدي

ىتحهكاذهيفناذئتسإلابحيالو«نفإبالإاهلخدبالىنعملا

.لعاهللاوهيفناکنموهلهايراوب

سيل:ىلاعتهلوقلابفنذأتسبالقةنوكسمريغلاتوببلاامأو

يفف4اېفةتوكسمريغآتويباولخدتنأحانجکیلع

يفلجرلااهلزتييأكلعاتمايفقداتفلايأتاناخلاينعيريسفتلا

ءاهركذمدقت(١)
.اهرکذمدقت(۲)

-۹٦۹۲-



۽ملعأهللاوتيبلاكلذيفنفأتسينأهيلعسيلفهعاتماهيفلعجيفهرفس
.هنونكسسلهأهلسيلهنأل

اهولخدينأمہیلعحانجالفنوکسمریغتوہامأو:رئألايفو

حانجکیلعسیلو:یلاعتهللالاق«اہباوعفتتسیوابابرأنإريغب

رحلانمکلعفانميتعب4کلعاتمایفةتوسمريغاتوباولخدتنأ

لشعاتملانمءيشاہيفتوکمريغتوبامأو.ملعأهللاودربلاو

ةنوكسمامنألنذإبالإلخديالهنإفءكلذهبشأاموبطحلاونبتلا

امقالغإنألنفإبالإاملخديالفةقلغمتناكنإًاضيأكلذكو«دعب

وأناتكلاوأرعشلاوأفوصلانملمعتيبلككلذكوءاريجحت

ةنوكسمريغوأتناكةنوكسمنفيالإدحأاهلخديالفءكلذهبشأام

.لعأهقناوقلغتنأريغتناكاذإابفةداعلانل

:مهضعبلاقو.نْذِإتوناحلايفسيلو:بتكلاضعبيفو

اوركذ«اومه:سانللاولاقوءامباوبأاوحتفوبيفاوعضواذإ

:هلاولاقفراجتلاتوسيفلخدينأنفأتسااذإناكهنأرمعنانع

.مالسبلخدأمشوقبلخديم«مالسبلخدأ

:نذإريغبةرضحلاودجسملالخدينملزئاجو:ًاضيأرثألايفو

- ۳۷



يذلايضاقلاسلجموةروصقملاوقداتفلاوةماعلارصقكلذكو

نألةالصلاوأركذللتلعجتيبو«مامإلاسلجمو«ءاضقللهيفسلحي

ابفسيلكلذلوءكلذلتلعجاهنألالخدمنلةحابمالكعضاوملاهذه

يرتشيوعبيهتعبصهيفبصنيذلاعناصلاتيبكلذكو«ناذثتسا

تألهلخدينأدارأنمىلإجاتيالف«هلايعبهيفنكسيلو
ناكيذلاتيبلاًاضيأكلذكوءنذإلاماقمهماقأينعيهتمنذإكلذهلعف

تارضملاعفدلوأتملازيهجتلنذإريغبابلخدينمزئاجتيملاهيف
ىلعًاضيأكلذكو«انمدقكهيلإلسرأوأءكلذيفهيلإجيتحااذإهنع

نملعسابالفسرعللسانلاهيفمعطلاپبحاصاهالختيبىنعملااذه

لكلف«هتيبمغىلخأاذإًاصيأفايضألاكلذكو«نإريغبايلخدي

الإتيبلايفقبيملنإالإ«نفإريغبهباحصأىلعلخدينأمهتمدحاو
اکاتايرعدحجالثلمنمهيلعلوخدلادارأنمهملعيلفمېنمدحاو

ينعي«اولخديالفهعاتمجرخيملوهلابعجرخنإامأوءاذهلبقركذ

هيفنكيإملنإنإريغبنولخدي:مهضعبلاقوءنذِإيالإفايضألا
؟ال“وأةتوكسميهله:رظنلاهبجويايفاذهيفلصألاوءلايعلا

:عجرمثليليفايضالانمجورحلاىلإةحاحهبنمو:ثلاييو

وأءتيبلالأظقوينأنفأتسانإفاخوتيبلالهأَدَقَردقو

—-۳۸س



1نذأتسي:لوقينممهنمو«نذإلابالإلخديالفبالكلانمفاخ نماذهلعلو«لخدىلفانركذاعفاخاذإ:لوقينم«لخدي

.لخدينأهلزاجكلذلوءةرورضلا

تيبلخدينألجرللزئاج؛ىتعملايفانمدقاميلعًاضيأكلذكو
اہجوزىلعلخدتنأةأرملاكلذكوءنفإريغبابفتنكسيتلاهتأرما

لخديالفسانلانمهريغتيبيفامهدحاناكنإو«هتيبيفنذِإريغب
هيلإلخديلفهريغتيبلاكلذيفنكيمنإالإنفابالإرخألاهيلإ
.|منسناذثتساالهنألنذإريغبرخآلا

ىلعلخديناامهدحادارأوريغلاتيبيفاونكسنإكلذكو
ذإهيهنبلغتشيالولخديهنإفلوخدلانمتيبلابحاصهعنفرخآلا

.امنيناذئتساال

ىلآوااهتمواةعجرلاهيفكلمًاقالطابقلطنإكلذكو

ةمصعلانلءنذِإريغبهبحاصىلعلخدينانمدحاولكل«اهتم

ةقلطملاهتأرمايلعلخدينادارإاذإهنا:باتكلايفركذوءةنقابنس

نإاماومليوحتحتتيوأهيلعتنيببرضبهناامتعجركلميتلا

ابنألنقابالإهيلعلخدتالوابيلعلخديالنافاهاداقوأًانئابًاقالط
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نبنيبايفىرخألاىلعابنمةدحاولكلخدتالفرئارضلاامأو

الإتيبلايفنكيملنإالإ.نكيملوأتيبلايفجوزلاناك.نذإبالإ

بلفجوزللتيبلاناكنإامأو«اهيلعناذئتساالولخدتاهنإفجوزلا

نماهترضاہتعتمنإالإ‹تيبلايفجوزلاناكاذإنفإريغبلخدتنأ
هيفتنكستیبيفلخدتالنأينبجعييذلاو«لخدتالفلوخدلا

نكيملنإالإ«امجوزلوأاهترضلتيبلاناكءاوس«نذإبالإابرض

وأباتكلالهأتوبلخديالكلذكو‹سأبالفامجوزالإهيف

نمهنأباتكلايفركذو«ابيفناكنمنذإبالإنيكرشملانممريغ

هوعتمنإالإلخديلف؟لخدنأانهاهنم:لقيلفمهيلعلخدينأدارأ

.لعاهاولخديالف

ىقحلاعناموأةمرحملاةذبنألانمهريغوأرخلاهيفناكتيبام

نأكلذريغبنأدارأنملزئاجفءوأملظلاهيفناكتيبوأ

نالكلذيفمهتممتتققحوأكلذباوماعاذإاذهو«نذإريغباملخدي

مہودبابلااوقلغنإو«مزلأوكلذنمبجوأركنملارك
هركىلعاهولخديلفلوخدلانمموعنمنإو«اولخديوهورسکبلف

۳۰



:مالسأاهلعهلوقلقحلانممعنيالو‹ءيشموبالهنال6ممم

دحمىوآوأاثدحمالسإلايفثدحأنمهللانعل) ىلعكلذكو.٠ً(اثدحم

نأهلق.هبلإلوخدلانمهعنمفهريغتيبيفلامهلناكنمىنعملااذه

نذأبنمدجملوتيبلابحاصدعتمنإامأو٠نذإريغبهلامىلإلخدي

.عونممريغهنالنذإبالإلخديالفهل

دينأهلزئاجفديبيفبصاغلاهلخدأفءيشهلبصغنإامأو

معفدنعیلوتنمامأو.ةمدقتملاةلأملاك.هعنمبلوأدعنم.نذإريغبهبلإ

€ذاريغبهيلعمجالهنافهبحاصياربهنادتسانيدنمهمزللام

.نذإريبتاركنملالهأنمامهريغوقراسلاوبصاغلايلعمجهي

هيلعدعتسيلهبحاصيآرببدلالمعييذلاميرغلانأمهنيبقرفلاو

زاجكلذلف.هتمهيلإراصنمنودهلكلاموهلب.هلاميلعراجالو

هيلعموجحلابيدتعملاعوراكعوريالو.ىذؤيالوهيلعمجالأ

ترأ):انلقاملعلديو:دياتكيفهتادبعوبأركذدقو,هنمأيف

بلوطولحاصف.ايدهلنادتسافالالبثعبوعهللالوسر

عقيضدقوهتلمحتيذلانيدلابينأوبيبلاربخأيملا

ىئاشااودمحأودوادوباولسمهاور)١(

۳



لهأنعىراوتينأمالسلاهيلعهرمأف«هيفيلعددشو«ةيلاطملايف

الالبسِياليراوتلاناكولف"٠(هبنوضقيامنألإءقوقملا
.ملعأهللاوءكلذبلعينلاهرمأيلءامرغلانم

رلاناذثتسانأ:باتكلايفركذو كلذكو«ءافحلانمەتيييفلج

لعجيمذإهديبعوألافطألاهينبتوبيفلجرلاىلعناذتتسالاًاضيأ
نفأتسينأاذهلبقانركذيلاةثالثلاتاقوألايفالإناذئتسامنهيبهللا

مهتويبيفنذأتسينأوههيلعسيلكلذكوءديبعلاولافطألانيف

ةدجلاودجلاومألاامأوءنفإبالإلخديالفمريغمعمناكنإالإ

سانلانممريغكنذإبالإلافطألاهينبتويبيفمدحألخديالف

نيناجماوىماتيلاةفيلخكلذكو«مريغنودةيآلايفصيصختلانأل
اولخدتالاوتمآابع:ىلاعتهلوقلنإالإمهتويبلخديالف

4كوبيريغاتوب

تيبلايفضعبىلعاولخدينأتيبلايفءاكرشللزئاجو

الإلديالفهيفنسینمامأو«نإريغبميلكهيفاونكسيذلا
.ملعأهللاونكاسلانفإب

.يذمرتلاودوادوبآوهجامنباونابحنباءاور(١)

.اهركذمدقت(۲)

- ۹۳۲



يالاءجلاتابوت
عوضوللا

.اہكحوةاكزلايفباب

...لاومألانمةاكزلاهيفبحتامةفرعميفبإب

.بحتمو«بحتکو<بحت؟کنمبوبحلاةاكزيفباب

.بوبحلايفةاكزلانمبحتكةفرعميفباب

.بجحتالتموبوبحلاةاكزبحتتمةفرعميفباب

هعرزنملكأاملجرلاىلعبسحبلهًاضيأاوفلتخاو:ةلأسم
كلذزاجأنملوقىلعلالابحاصلمباتلماملاو:لصف

.لاصخةئالثامطرشوةضفلاوبهدلاةاكزيفپاب

.كلمارارقتسايفباب

.ريناتدلاةضيرفبتجووتاذإةأرملاو:لصف

.لوحلايفباب
ةزاجتلااهبدصقييلاضورملاةاكزيفباب

.ةثالثاپطورشومنقلةاكزيفباي

هاشنعبرألتقولاذخأنمو:لصف
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عوضوملا

.همنغةاكزيفلجرلايطميامباب

.امطورشولبإلاةقدصيفباب

.رقىلاهاكريفباي

.ةاكزلاهلبحتنمةفرعميفباب
.فانصألاءالؤهنمفنصلكلىطعيكوةاكزلامفديفباب

.ديبعلاوباودلالالاتيبنميرقشينأمامإللو:لصف

.هلامةاكزعفدينألجرلادارأاذإو:لصف

.هاكلاعفدقةفالخلاوهلاكولاقباب

.ةاكزلاهلذخأبنمفلختسينميفبإب
.رطفلاءاكزيفباب

هبقلعتياموموصلاباتك

۰همكحوموصلايفباب

.ةينولمعولميالإموصلاحصيالو:لصف

.موصلاوهولمملاوهيدلايناثلانكرلابإب
.ةينلاوهيذلاثلاثلانكرلاباب

.فانصأةئالثمهومهماكحأونيرطفملايفباب

.رفاسملاوضيرملاوهولوألافنصلاماكحأيفبإب

.ناضمريفرطفأامرفاسملاوضيرملاءاضقيفبإب

.ءاضقلانودةرافكلاهمزاتيذلايناثلافنصلاباب

.ًامىمجةزاَفكلاوءاضقلاهمزاييذلافنصلاباب

.نونحملاوهوةرافكلاوءاضقلاهمزلياليذلافنصلاباب

.راطفإلاهلزوحياليدلافنصلاباب
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عوضوللا

.هملإبودنملاموصلايفباب

.ةنسلايفاهمايصبحتسييتلامايألايف:لصف

.ةنسلانممايأةتسماصيالو:لصف
.فاكتعإلاىفباب

هبقلعتياموجحلاباتك

.هطورشسومارحإلايفبإب

.هعضومومارحإلاةيفىكيفباب

.كسلااذهعاونأةفرعميف:لصف

.هلعفينأمرحمللزوجالامفبْب

.مرحلاولحلايفهلعفينأمرحمللسابالامفبب

,ةكمهلوخودنعنالالعقيايف:لصف

.هبقلعتياموفاوطلايف:هل
.هىتاعموفاوطلانمانركذاملصأيف:هل

ددااأعيلااهبديوبلس

.ةورملاوافصلانيبيعسلايفبإب

.هيناممويمسلاريسفتيف:لصف
.جحلابمارحإلاوىنمىلإجورخلايف:ةلأسم
.هانركدامريسفتيف:لصف

.تافرعىلإودفلاىف:ةلأسم

.هیناعموهاتركذامريسفتيف:لصف
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ةحيفصلاعوضوللا

۳۹.عمجىلإمودقلايف:لأم

۷\۳.هینامموهاترکدامریسفتيف:لصف

rr.ةقملاةرمجدنعجاحلاهلعفيامفباب

۳آ.هنامموهاترکدامريفتيف:لصف

۳Y۲.هاترکذامریسفتیف:لصف

۳Y۲كتحىبذتحدادإو:ةلأم

YY.هاترکذامريسفتيف:لصف

rrr.يدهحلاوندبلايف:ةلأسم
۳۳o.ةراصلاهذهيفيدحلاو:لأسم

FA.قلحلايف:ةلأسم

r۳۹.ةرايزلايف:ةلأسم

rt.ىنمىلإعوجرلايف:ةلأسم
۳t1.هانرکدامريسفتيف:لصف

۳t.جلاماكحأ:ماكحألايفباب

۹1تارافكلاونامألاباتك

اليذلانمايفرثؤييذلاناميألاوءانثتسالاةفرعميف:لصف

۳۷.اىفرۇب

۳Y.ةلبقتسملاناميألايف:ثنحلابجومةفرعميفبإب

۳۹4۸.ناميألاهذهةرافكيف:لصف
۸.تشنامنابلجرلافلحاذإو:لصف
7.مازلإلاوطرشلاجرخمجرختيلاناميألاامأو:لصف
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ةحيفصلاعوضوملا

t۷.ةيحاولاروذنلايفباب

toحئابتلاباعك

YY}.اهىلعرودقملاتاناومحلاامأو:لصف
٣2۳.ةيحتناكولاملتقياماتاكذدعبةحببذلايفثدحاذإو:لصف

tT.ةاكذلاطورشيف:لصف
tA.ةاكدلاهبزوحتامف:لصف

tor.هتاکدزوجتنمةفرعميف:لصف

٥٦t.لئاسملانمابقلعتاموةاكدلاهذهلطورشيف:لصف

V۳}.صناقلاطورشامأو:لصف

۰tVYoدرغوكملايف:لصف

۷۹٤.ةقىقملايفلأسم

۸oقوقحلاباتك

t۸امهدالوأىلعنيدلاولاتوقحيفباب
t۹۳نيدلاولاىلعدلولاىوقحيفباب
t۹0هبارقلافحيفباب

o۳ىماتىلایوقحيفباب

اهريغوأمألالثمةفيلخنكيلنلزوجيلهو:لصف
۹متىلالاميق

o1۸نكاملاىحيق:لصف

1۳۷



عوضوملا
ناريجلایوقحيفباب

تيبلالهأنمةقاودلايفراوجلاتحمزايالو:لصف

بنجلاببحاصلاتحيفباب

للاىلعمملقوقحيفبا
ليبسلانياىحيفباب

خلالجرلالاسيال:ءايضلاباتكيفو:لصف
خلايحلاولزنملالهأىلعةفاضلابحتانإو:لصف

خلاةفاضلاهذههلبحتنمامأو:لصف

فضلاىلعتيبلابحاصىحيف:لصف

مهتاداسىلعديبعلاقوقحيفبإب
هدبعىلعديسلاقحيفباب
اپقوقحودحاسملانانييفبب

۱۳ناطبحنمئيشنمكحیفةلأسم

ةحفاصملايفباب

.رئازلاقوقحوةرايزلايفباب
هقحوسلحملافپاب

ةمجلاقوقحيفباب
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ةحمفصلاعوضولملا

٥هکحومالسلايفباب

١تولايفناذُئتسالاباب

۹۱۸ناذئتسالاةفصيفباب

۹۳هندإبلوخدلاهلزوحينموندإللايفباب

اهناذئتسالاهىفبحيامفباب

Y۳يناثلاءزجلاتايوتحم

- ۳۹





ةفاقثلاويوقلاثارتلاةرازوىد

۸١٠۹۹/۱عاديإلامقر
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