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هيلعةيشاحمم
حخمشلاةمالعلامامإلافيلات
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مزمل

هقفلانمباوبأةلدأحاضيإباتكنمكلافلاءزجلا

.نيمآهللاهحريخامثلايلعنبرماعرهاملامعلامامإلاخيسشلاهقلأام

NERÎ

محرلانمحرلاهللامسب

يفاويًادمح«هدئاوعليمجنمغبسأاميلع«هدماحمعيمحبنيملاعلابرللجلا

مالسلاوةالصلاو«هدئاوزنمهبلضفتامءىفاكيو«هدئاوفوهمعننملزجأام

هسيسأتنممالسإلانيدو«هدهاوشمظعأنمنآرقلايذلادممانديسىلع

نبدمحمهللادعيباانخشيشاوحهذہف(دعبو)هباحصأوهلآىلعو«هدعاوقو

 هاوأموهلزنمةنجلالعجو‹هاضرأوهنعيضرویاعتهللاهمربأنبرمع

.ىلاعتلاهجريخاشلاىلعنبرماعخمشللعوسلاباتكىلع

ثلاثلاءزجلابىلاعتللاهمحردارأ«حاضيإلاباتكنمثلاثلاءزجلا:هلوق
¢رافسأةدعحاضيإلابىمسملاهتاويدلعجىلامتللاهرهنإف«ثلاثلارفسلا

همحرفنصملابفيرعتلادنعريسلاباثكيفيخڂاشلاديعسندمحأانمعلاق

يباانمعتومليقوىببعانمعتومدمينيثالثلاةرشعيفهناويدلمح:هللا

ءلقتسمرفسةالصلايفلوألاباتكلأف«هيلاضرعرمأللمكيملوزيزع
¢مخضرفسوهوقوقحلاونوذنلاوجاوموصلاوةاكزلايفيناثلاو

ےہم



عويبلاباتك
زوجيالاموابنمزوجيام

منتمامث«تابحلاواياصولايفعبارلاونهرلاوةمسقلاوعومبلايفثلاثلاو

الىلعتوامجهلثمبهذملايففلأنظأامفيلاتلااذهو«هقفلاليمكتنم
يفبرغملالهاداټعاوهو«رركمالولممريغاليوطتو«لخمريغًاراصتخاو

ناويدلاامهدعيو«ريخلانبىبحيايركزيبأناويدهدعبو«(ةسوفن)اصوصخانتقو
يفعملاوهفاننامزلهأفرعيفخيشلاقلطأاذإو:لاقنأىلإخاشألاناويد
ينعأ<هبلإملعلانممهعمامعجربامنِإبرغملابيهولكو:كلذلبقلاقو.خلا

بحاصلبسانلانكل.خلالبقنموهدمبنمنيبةطساووهفبهالملالع
عبارلارفسلايفوحئابذلاقوقحلالبقيناثلارفسلايفديزينأهللاهجرريسلا

.لعألاوةعفشلااياصولالبق

مسإحاضيإلاباتكنمثلاثلاءزجلاىلعقلطأ«عوبسلابانک:هلوف

ضعبىلعقدصياوهو«عمجلاىنعببتكلانمذوخأمباتكلانألباتكلا
امهدحأاعرشقلطيوءيشيءيشالباقمةغلوهوعييعمجعوببلاو«فنصلملا

يبأنعقنهئعيتأسايففنصملاهفرعىثعملااذهبوهوءارمشلاىنعمباقم
هلعضومتيةمسقەللدبىلعكلمانمءيشلاجارخإ»:هئأبكربنبدمحمهللاتبع
ةيالولانمءيشلاجارخإهنإفحاكنللجرخم«لوألصفكلمنيعوهو“عيبملايأ

اهرغوةقدصلاكتاعربتللجرح‹ناثلصف«لدبىلع»:هلوفو«كلما

هلاللدبلااذهنإفنمثلامرحلاعللجرثلاثلصف«ةميقهل»:هلوفو

س4



.دسافلاوابنمحيحصلاماكحأةقرعمو

نوكييذلامرحلاعيبمللجرخمعيارلصفهنأرهاظلا««هبلعضوعتي»:هلوقو
عيبملااذهنعًاضوعريصيالنكلةميقهلناكنإولدبلااذهنإفًالالحهنت

رجأتسملانإفةراجإللجرمسماخلصفهنأرهاظلاكلمنيعوه:هلوقوًاعرش
هللديىلعكللانمءيشلاجرخأهنأهيلعقدصيربجأللةراجإلاعقداذإ
الوعابيالرحلانألكلمنيعتسدلواثمةمدخلاوهوهلعضوعتيةمىق

اهرثأىدمتياغنإومهادمتيالقلخلالاعفأاذهنآلو<عيبلاىنعمهيلعيرجي
.دقملايناثلاو.لعأهللاو

 



اهعاونأةفرعميفباب

نوتنأنمولختالامنإفنينانيبتدجوةلماعملكنألعإ

‹ةمذبةمذوأ«ةمذلايفءيشباتبعوأرضاحبًارضاحينعأنيعب

نوكينأامإلجاعلاو.ًالحآامإوًالحاعامإةثالثلاهذهنمدحاولكو

لجألامولعمالإنوكياللجآلاو«دقنريغًالجاعامإوًادقنًالجاع

نمهنألهبفزوجيالولجألاهلخديالهنإفنيعلابنيعلاامأ‹لوهجريغ

وهوًاعبارامسقيضتقتةلقعلاةمسقلا.خلاةمذلايفءيشبانبعوأ:هلوق

الكلذورضاحيولونيدلامباندنعزوجيالهنأدعبحرصدقو«رضاحبةمذ
ناكنإوةضفوأبهذبعببلاوةضفوأامهذندلاناكاذإابرلانمهملإيدؤي

ميپىلإوهيلإو«ماعطريغناكنإضبقتملامعيبىلإيدؤيهنإفهريغنيدلا

رهاظريغاذه«الحآامإوالحاعامإةثالثلاهذهنمدحاولكو:هلوق

.ةملقعلاةمسقلادارأهنأكف«نيعبًانبعهلوقىلإرظنلاب

.ڳاروفكامإوًاركاشدحىلعبصنلابالجآامإوالجاعامإ:هلوق

ءممذلااملبقتالتانسانألكلذو«هبفزوجيالولجألاهلخديال:هلوق

.لىلعتلاكلذىلإدشرباكًاقلطمريخأتلالجألابدارملاف

اا



نمةمالسلانومأمريغهنألءعئابلاىلإهميلستيفلبجلادوجولررغلاعيب
كلذلوءةعببملانيعلانمبولطملاوهوعئابلاىلإلسيتحتافآلا
ًالجاعنوكيهنإفةمذلايفءيشبرضاحلاامأوءلجألاهيفزوجيال

عيبنمهنألزوجيالفةمذلابةمذلاامأو«مولعملجأىلإًالجآنوكيو

ناکءاوسيلاكلابيلاكلاميبنعلَهىبن)دقو«نيدلابنيا
زوجتانإفًاعيباملعجنملوقيلع«ةصاخةلاوحلايفالإًالجآوأالجاع

هنألامئابهايسوأيرتشماهلعل«عئابلاىلإهمتلستيفلهجلادوجول:هلوق

عئابةقبقحلايفنمدحاولكف«خيعملاكلذريظنيفعيبلاجاثيشهلمسدق
.ملعألاواثمماردنيعلاضرفيوهرهاظىلعمئابلاءاقيإنكميو«رتشمو

.ملينمموهفملاملستلاىلإمجارريمضلا«بولطملاوهو:هلوق

عسبملايأ.خلالجاعنوكيهنإف«ةمذلايفءيشبرضاحلاامأو:هلوق
هنافهلوقيفريمضلانإفةبرعلاةبجحنمرهاظريغبيكرتلااذه«رضاحلا

نمةلجلاولختفمولعموهاكالحانوكيالهنإفرضاحلاىلإالءيشلاىلإدئاع

نإفليصفتهففةمذلايفءينشبرضاحلاامأو:الثملوقينأبسانماف«طبارلا
تاكنأبدقنلاريغانهلجاملابدارملاو.خلالجحآنوكبةمذلايفيذلا

.لولحلاىلع

.هيلعمالكلايتأبيسيلاكلابيلاكلامبنع:هلوق

.يلابيلاكلاموہفميفالخادنوكبلدقنريغيأءالجاعناکءاوس:هلوف

۰ينطقرادلاهاور)۱(



.اهبابفهلاءاشنزەنايبيتاىساميلعهلجألحيذلالجآلاولجاعلانبدايف

اہنمو6هفصلفنمنوکامعوببلاهذهءامسأو

نأولغتالةعبملانيعلانأكلذو‹ةعسملانيعلاةفصلبقنمنوكياع

نمثلاونمشًانومثموأنمثمًانمثوأنمشًانَمْثموأنمشًانثنوكتت

ًاتمثمواننويهؤارشوهعببزوجياملكنألمماردلاوريناندلاوه

:ممضعبلاقو‹اشةنمثمءايشألاوءايشألانامأيبفماردلاوريناتملاءالإ

ةعيبملانيعلاتناكنإونوكتتكةنمشمماردلاوريناتدلانوكتت

نيعلاتناكنإوديبًادينوكينأالإزوجيالو«ًافرصيمسنمشان
يمسالجآناکنو«الجاعناكنإًاقلطمًاعسيمسنمشبةنمشمةعيسملا

ىلإنمثلاناكنإهنإفنمثماننةعببملانيعلاتناكنإو«انيدوأاملس

ًارضاحنومثملاناكنإودقنلاوهفلجأريغلناكنإو«سلاوبفلجأ

نيعلاةفصلبقنمناكامىلإعجاراذه.خلانيملانأكلذو:هلوق

.ًاىيرقيتأىسفدقملاةفصلبقنمناكامامأو

يفيوارغملاهيلعصناكنومثملاقيالوباوصلاوهاذه«نمثب:هلوق
.ةلاسرلابيرغ

هنأحيحصلاو«ماردلاوريئاتدلاريغبهزيجينملوقىلعيأاملسيمس:هلوق

.سلجملايفلالاسأرملستلاملساذهيمسلبقو«زوجيال
.لعألاواملسكلذزيجحمالنملوقىلعيأءانيدوأ:هلوق

نكل«هدعبامرضاحريغهنوكمميألجأربفلناكنإو:هلوف

س۸



ةنمثموءايشألاناثأنوكتمهاردلاوريناتملا:لاقنملوقىلععيبومف

رخألالوقيلعوءةعلسلاهذهبريناتدلاهذهكلتعب:هللوقينأينعأءا

.لعأهللاوةرضاحتناكنإريناتدلاهذهبةعلسلاهذهكلتعب:هللوق

‹نيدلاعيبوهفلجأىلإناكنإهنإفنمشبًانومثمةعيبملانيعلاتناكنإو
عيبيمسرايخلاىلعناكنإو.لعهللاودقنوهفًادقنالجاعناكنإو

هدهحرش«ةحيارملاعيبيمسةحبارمعيبناكنإو«رابخلا

اهدياماةماعلابابسألاركذنامدعبًاباببابابصخيامعاونألا

.ىلاعتهللاءاشنإدسافلاواهتمحبحصلاماكحأوو

يتأيسو.ملعألاوكعمسيلامعسبنعلعهبهنلهزاوجمدعىلإمهضعببهذ
.دقنلاعيببابيفهنايب

.مماردلاورىناندلاميبوهيذلادقنلاعيبوهفيأوهف:هلوق

نوكتمهاردلاوريناندلانإلوقينملوقىلعينعيرخآلالوقىلعو:هلوف
.طقفًاناُمُأ

دقنریغلجاعوهورخآمسقهيلعيقي.خلاًادقنالجاعناكنإو:هلوق

نمهلىفامودقعلاةفصلبقنمةيمستلاهذه.خللرامخلاىلعناكنا:هلوف

.بترمريشرشنوفلهيففةعببملانيعلاةفصلبق
عاونألاهذهحرشيتأيسيأعاونألاهذهنملاحوه«اياباباي:هلوق

زاحكلذلفًاردصمهنوكلهبلإفاضملايفلمعلاىضتقاانهفاضملاف«الصفم
.ملعألاوهيلإفاضملانملاحلانابتا



عيبللةلسفللابابسالافرعمفباب
۰ ۰

ىلعهدجوعويبلايفعراشلانمدراولايبنلالمأتنمنألعإ

:يناثلاو«ميرحتيهن:اهدحأ«كلذنمرثكأامىلإعرفتيوهجوأةعبرأ

.عيبلايفطورشلا:عبارلاو«ررغيبن:ثلاثلاو«ابرلاوهودبعتيبن

بابسألاامأوعيبوهامةهجنمعيبلاباهيفيبنلاقلعيامنإعبرألاهذهو

هللاوتقولاوناكملااهتمررضلاابنموشفلااہنفجراخنمدرتيتلا

هلوسروىلاعتهللاهمرحامعبمجعيبزوجيالهنإفمجرحتلايبنامأ.لعأ

.هداقعنانمةعناملايأ«عسبللةدسفلابابسألاةفرعميفباب:هلوق

رثکأو«ةفوصومنوكتنأوةدئازامنوكتنألمتحميءرثكأامىلإ:هلوف
رثكأوةلقىلعفوذحمةلصلاردص«ةلوصومنوكتنأزوحيو«ةحتفلابًارورجي
.عفرلاةءارقيفنسحأيذلاىلعامامتدحىلعهربخعفرلاب

اہبفاہلکيهانملاهذهفالإوسجنوهامهبداراهناك«مرحتيهن:هلوق
دارملالاقيدقو«رارحألاميبو:دعيهلوقهيلعلكشينكلميرحت
.ًاقلطمتامرحلاميببقلعتملايمنلاهب

الهنألىنعملالوقعمريغوهفهنعفكلابلادبعتيأ«دعتيهن:هلوف
.لعأللاوهنعىجةلعيألىردي'

س۰



مهموحلومدآينبراذقأوءريزتخلامحلو«مدلاوءةتىملالثم«هؤارشالو

نيعلامرحموهامءابشألاهذههابشأو«رارحألامسوءمئازجأعيمجو

نأسابعنباقيرطنميوراماذهيلعلملدلاو«فالتخاافسبل

ابلماحوءاهرصاعو«اهيرتشمو«اهعئابو«رخلاتنعل):لاقةَينا
زوجيالنيعلاةمرحلاءايشألاعيجكلذكو''(امبراشوءهبلإةلومحماو
هيلعلاقهنأيورامًاضيأليلدلاو‹رفايلعًاسابقاهؤارشالوهع

اهوباذأفيأاهولمجفموحشلامهيلعتمرحدوهيلاهللانعل):مالسلا

اهتراپطللاحطلاودبيكلامدلانمودارجلاوكمسلااهتمىنثتسي«ةتمملا:هلوق
اہلحتالاألىلإجاتحيالفاهرعشوةيملافوصامأو«مولعموهاك

الفاحلاهلحتهنأمظعلايفحجارلاوفالخامبقفمظعلاونرقلاامأو«

ةرابطلالقيهنألةتيمناكنإوهعبيزوجيهنأرهاظلافدلجلاامأو«همسيزوجي
عيبلادنعكلذنييينأهيلعبجبفبوثلاةلزتبهنإفغابدلاب
.ملعأهللاو

تالإؤسلايفركذاكميرحتلاىنعمبرخلاىلإرظنلابنعللاءرفلاتنعل:هلوق

.ررحبلفملعألاوزاجملاوةقيقحلانيبعجلاهيفمزاينكل

محشلاليجلاو«هياذأاذإهلمج:لاقيمملاومجلاحتفبوه<اهولمجف:هلوق
هذهىلعًادرومممضعبلوقامأو«هعبيمرحهلوانتمرحاملكاذهيلعف«باذملا

هنتلكأواہعىبهلزاجواهۇطوهلعمرحهيبةيراجثرواذإنبإلا:ةدعاقلا

دوادوبأوهجامناودمحأهاور(١)



انرکذامعابنف«نمثملاىلإنمثلاساقو'(امنامثأاولكأواهوعابو

هدهعیبرضحنمكلذكوءكلاهوبفهبرشوأهلكأوأهارتشاوأ

عافتنالازوحالكلذكو«كلاهوهفايفعببلامامايكحوأتامرحما

زعامهدرتسينأهيلعرحلاعئابكلذكو«هريغلالوهسفنلالاهلكهذه

ثحييهنإفهبصيملنإو«هلامةلمجبولوهيدفينأكلذىنعمو‹ناهوأ

وأهتنرولهتمدخيصويوهبيصبوتوملاالإكلذلةياغالوهءارو

اموًاقلطماهبعافتنالاهيلعمرحيلهنأل<طالتخايأ«هيوهنأهنعبيجأف

ىلعمرحبوهولكألااهنمدوصقملانإفموحشلافالخبامكلماذإلالحهريغو
للادبعانشطخنمیہتنا«اقرتفافصخشلکیلعولاحلکيفدوسلا
.هللاهمحر

.عافتنالانممومفملاعفتنملايأ«هسفنل:هلوق

:دعبهلوهللديوبولطملاتومهبدارأهنأرهاظلا«توملاالا:هلوف

:بلاطلاتوماناكلاتىمەدحوأهسصيناال!ولفهتمدخځيصوبو

وأدوجولاىلإهبلطينمهلدبقينأهيلعبحيوبلطلاعطقبالهنأرهاظلاف
.ملعألاوتوللا

ءهدجونإكلذرغهمزايالهنألرهاظاذهواهتميقبيأ«هتمدخب:هلوق

ذخۇيهنأارحعابنمف:هصناملبجلالهأنمانباحصألديياقتلاضعييفو

۰دوادوأودحجأهاور(۱)

س۲



هللاوهنمثدربامدعباذهو«نيصخرملالوقيفًاثراوهلملعبملنإءارقفلل

نف«ميفالتخاردقىلعهعببنإفءاملعلافالتخاهيفناكامامأو.ملعأ

لعفينمرذعنوعطقيالوهرک1نمولحللنمومرحمرح

ءباينألاولاخلاتاوذنماهريغوبالكلانمث:لثمكلذنمًائيش

بلكلانمثنعىن)ةَيئلانأسابعناقيرطنميوردقو

يوردقو«ءاملاعيبلصفلااذهنمو''(نهاكلاناولحويغبلارېمو

اهرقعوهتمدخوهيديطميهنإفقرلاىلعاتىمهدجونإو«ناهوأزرعامهدرب

نيملسملاءارقفلرقعلاوةيدلاطعبلفاثراوامفلميلنإو<اهتثرولةرحتناكنإ
.ىهتنانيملوتمريغولوةلمجنيملسملاءارقفلةمدخلاونيلوتللا

تاقيطلايفهللاهمحرديعسنبدمحأانمعلاق.خلانيصخرملالوقيف:هلوق

رصاہميبأرضحمبلجرهلأسريسلايفو:هصنامحتفننسورمعبقانميف

نعلآساف:لاقابحاصهللعيلوباتفاجرخنولوطنبالامنمذخنع

سلجميفدعقأال:لاقفرصابموبأبضغف«هبقدصتفهرمأكابعأنإفهالوم

ناشنمنقدمقافدعقتنأتدرأنإ:سورمعلاق«اذهلثهيففي"

.ىهتنا«هللاهمحرنمًادحأاوسيؤيالأنيماسملا

نمدنعواندنعبلكلاميبنعيهنلايفةلعلا.خلابلكلانمنع:هلوق

ىلعبلكلاعيبمنميضتقتةلعلاهذهوءةساجنلايعفاشلاكهتساجنىلعانقفاو

اهعىبنعيبنلاةلعف:ةىكلاملاكبلكلاةساجنبلوقالنمامأو«هتساحنيلوقلا

.اهذاختايفنذأاماهنمصخكلذلف«املتقبرمألاواهذاختانعيبنلاوه

مالكلايتأيسوًارهميمس«انزلاىلعةينازلاهذخأتاموه«يفبلارهمو:هلوق

ديدشتوةمجعملارسكوةدحوملاحتفبيغبلاو«تذخأامدرتتحالةبوتالاهنأ

.ةعامجلاهاور(١)
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لاقو«هريغنأادحأعديالوتسينأدارأنمرابآلاءام

نعةعطقتملاعضاوملاوةالفلايفرفحيناكلجرلانأكلذلبال:مهضعب

ءروحفلاوانزلاهلوأرسبءاغىلاواياقيفبلامجو«ةلعافىنعبليعفوهوةيتحتلا

طخنمىمتنإ«داسفلايفلمعتسيامرثكأهنأريغ«بلطلايفبلالصأو
ديربنأالإلمأتةلعافىنععلعفوهو:هلوقنمنكل.للاهمحرانخش
روبصكءاتلاهقحلتلكلذلوةلعافىنعمبلمفلصألايفوهفالإورهاظلابسحب
نوكسلاباهادحإتقبسوءابلاوواولاتعمتجايوغبهلصأو«ةرباصىنعم

ناكولف«ءاملاةيسانلةرمسكةمضلاءاملايفءابلاتحغدأفءايواولاتبلقف

هقحلتاللاليعفف«ةفيرشوةفيرظكءاتلاهتقحللةلاصالعافىنعمبالسعفىنعيفبلا

يئررقتاکهفوصومىلعیرجنإحيرجوليتةكلوعفمىنعبليعفوهءاتلا
(يغبكماتناكامو)لعافینعبلبعفنمياهنمو:ماشهنبالاق«هلحم

.خلاايوغبهلصأ
رمأىلعضوعلاذخانمهيفالعامجإلابمارحوهنهاكلاناولحو:هلوق

نمنوفارعلاهاطامتيامكلذريغوىصطإإبرضلاومجنتلاهانعميفولطاب
نمهلصأوهتيطعااذإاناولحهتولحردصمناوللاو<عالطتسا

ةقشمالوةفلكالبةلومسبهذخأيهناثيحنموللاءيشلابهبشةوالحلا

ذخاناولجلاو«ةوسرلاضياناولحلاو«ولحلاهتمعطااذإهتولح:لاقي
.اضياانشطخنمىہتناهسفنلهتنبارهملجرلا

.يذمرتلاهححصوهجامناااةسخلاهاور(١)
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قيرطلايفدراوملاكلذكو«باودلابيفايفلانمسانلاعمتجيفسانا

مهیلعةعطقنملاعضاوملاكلتيفرفحاموكلذنملضفيامعيبي

نأونومعلاورابآلاءاميلعلوحثيدحلانألوألاريسفتلالعف«هيف

رخألالوقلايلعو«هريغنعهعنملحالفهبحاصةجاحنعلضفام
ةكلتمملاريغلايضارألايفذختتيتلاءارحصلارابآىلعلومحمثيدحلانإ

لضفلاكرتهتيشامتدرواذإفءاهبىلوأاهرفحيذلااببحاصنأكلذو

مهرمشوقيفو«ءاملكيفمومعلاىلعثيدحلالمحمهضعبلعلو«سانلل

بجنملجرلايقتسينأاوزاجأمهنأكلذوءكلذىلعلديامهلا

سانلاعجتتفخسنلاضعبيئ«باودلابيفاىفلانمسانلاعمتجف:هلوق

هنملاقي«هعضوميفبلطمضلابةعجنلاوحاحصلايف.خلايفافلانم

بلطيفلزتلامجتنملاو<هفورعمبلطتهتيتااذإانالفتعجتناوتعجتنا

.خلانوعجتنموةمجانموقءالؤهو«لكلا

وهولوألاريسفتلاىلعفخسنلاضعبيفو«كلذىلعفىلوألااذهىلعف:هلوق

.ملعالاوباوصلا

نعيهنلايفدروامإثيدحلا:تلقنإفهربغنعهعنمهللحيالف:هلوق

ىلعيهنلابدارملاناىلعلديمهمالكرهاظ:تلق«ًاقلطمعنملانعالطقفعببلا

وهامدنسملايفتيأرمث«لضافناكثحًاقلطمعلانعيبنلاعيبلا

.كلذيفحيرص

وهوبرغملالهأضعبحالطصاوهامهيدارأهلعل«هريغبحنم:هلوق

با١



.لعأهاوهانلقامىلعلدياذېف«نذ]ريغبهربغ

ناهدألايفاوفلتخاًاضيأكلذكوءانعلاءامهنألالفءانالاءامامأو

اذهدضعيو‹زوجيال:ميضعبلاق؟جارسللاطازوجيله:ةسوجنملا

ناكنإ):لاقفةرأفهيفتتامنمنعلثسمالسلاهيلعهنأيوراميأرلا

هبعافتنالازاجولو'(اطوحامواهوَقلأفادماجناكناوهوقيرأقًاعئام

زوجي:مهضعبلاقولاملاةعاضإنعيهيبنلهبمهماهوجولانمهجول
داعينلانأبلاطيبأنبيلعنعيوردق:اولاقوءهبحابصتسالا

هلاعتسانمعنمنكلونمسلانيعمرحبماولاقو(هبحابصتسالابرم)

هنأىلعلديولوألالوقلايواسيف«رئبلاوهةفللايفبجلافالِإولجل
نإكلذكو:تاراجإلاباتكيفهلوقسوماقلايفامالركدامبجلايدارا

بجلاقلطأف.خلامولعمءاركبًافورعمًابجهلًالميفءامهليقسينأهرجأتسا

.اثمرطملاءامسيحلدعملاىلع

فالخلانأىلعلديانههمالكرهاظ.خلاجارسللاهلايعتسازوجيله:هلوق
عيبلامتمىلعلديو«كلذلميلانودطقفلامتسالايفوهاغنإ

يفنىإقباسلاودعبهلوقيفهمالكرهاظو.خلا(دوهبلاهللانمل)هلوق

نأولاعتسالايفدجواكيأ«اضيأمببلايففالحلادوجوىلعلدي.خلا

.ةعفنملاكلذلعيبلازاوجحلصألا

.املوحامواهوقلأفهلعل«هلوحامو:هلوق

,دوادواويقمسلارينطقرادلاهاور(١)

 



هيفمرحملکنأيسفنىلإقباسلاو.ملعأهللاوةساجنلاطالتخاللكألل

كلتلهعببزوجيالهنأةعفنمهتمانلهللاحابأفةدحاوةعفنمنمرثكأ

وأعرزلوأعرضلهبنتقينأدارأنلبلكلاك«هتمةلحملاةعفنمل

ًاضيأكلذكوءلاحلااذهيلعهبنتقينأدارأنلرونسلاكلذكوءديصل

لمعتستةعفنمايفوسجتلابةطلتخمامنأللوبزلافالتخالااذهيفلخدي

ةرعلاعئابهللانعل)ثيدحلايفوءاهريغولوقبللنيتاسبلايف

ابطلاخنإامأوابطلاخيلةصلاختناكاذإاذهوءةرذعلايهةرعلاو

نمثيدحلايفمدقتالفانماذهتلقنإف.خلادارأنلبلكلاك:هلوق

ليذلابلكلاىلعلومحميمنلايأكلذ:تلق«بلكلانمنعينلانأ
وبأيتفأهنأتاقبطلايئلاهردنفسڻپدمجرکذو«هذاختايف

هيلعنأملعلابلكلالتاقيفلابتنببوقعينبفسويحخيشلانبسابعلا
امهريغلتاقىلعءيشالوشبكهبلمفعرزلاوعرضلليراموامهردثيعبرأ

.ىمتناباللانم

قباطياللىلدلافالإوفانئتسالاهبدارألعل.خلاثيدحلايفو:هلوق

فالخيتاساجنلانابعأنميهوةرذملاعيبيفدروثيدحلانألىعّدلا

ركذامنبانكلونامزلارورةزاهطلالقتوتسحنتوةرهاطامنإفلوبزلا

.ملعألاولالدتسإلاالهركذابهنعببجيلثيدحلا

۰يثاسنلاويذمرتلاودوادویاهاور)۱(
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دامسلاعمطلتخانإو:رثألايفو.سأبالفابطلاخايفًاعقاوعيبلاناكو

هللاهمرحدقفابرلاوهوديعتلايبنامأو.سأبالفدامسلايفعيبلاناكو
:ىلاعتلاقو'«ابرلامرحوعببلاهللالحأو»:ىلاعقهالاقهلوسرو

نإو»:لاقو"'«ةفعاضمًافاعضأابرلااولكأتالاونمآنذلااهيأابد

مارحوهف«نوماظتالونوماظَتالمكلاومأسوؤرمكلفبت
هلحتسانفءىثنأوأركذنملقعلاحيحصغلابلكىلعهلوسروهللاهمرح

يأدايسلااهيفلمجًاديمستضرألادمسو:سوماقلايف«دايسللعم:هلو

نيقرسلاونيجرسلاو:رخآمضوميفو<حتفلابدايسلاطبضو«دامربنيقرمسلا

.خلاحتفلابنيكرسنمبرعم«لبزلا:اهرسكب

ويربابرنموهوداسوهوهدميکحوروصقمابرلاو<ابرلاوهو:هلوف

لاقوواولإبفحصملاطخيفعقونكلوواونعةيلقنماهنألفلألاببتكيف
ءابلاوواولاوفلألابامنياتكزاوجيريمدلامالكيفتيأرو:هلاهجرانخش

امإةدايزلاابرلالصأو«فحصملاتايصوصخنمواولابهتياتكنوكتالهبلعو
هلباقميفامو(تبرو)ضرألايأ(تزتها)ىلامتهلوقكءيشلاسفنيف

«لوألايئ:«امفةققحوه:لقف«مردک

ةققحىلعابرلالطب.«ةبعرشةقىقحيناثلايفهنأجيرسنياداز«يناثلايف

.یہتنامرحعیبلکىلعلطي

غلباذإدرلاهمزايلههلعفاذإيصلامكحرظنأ.خلاخلابلكىلع:هلوق

.٥:ةرقملا(١)

.١۳٠۱:نآرمعلآ(۲)

.۲۹:ةرقملا(۳)
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نودًارفكركلالحتساريغنمهلعفنموءصوصنملاهدرأكرشأدقف

هلكأيماعطءاتدأو«ةئيسننيراتيدبراتيدابرلامظعأ:اولاقوءكرشلا
لعيوأهبلعهکاحوهبتاكوهدهاشوابرلالعافو.هعرغدنعلجرلا
لولعفلارضحيلبتاكلاودهاشلانوكينأالإءفراقهنألرفاكوهف

امهرارقإنمعمساميلعبتكلابتكودوهشلادبشامنإوابرلاىلعاماعي

ارضحيملامنألمثإالفلعفلارادفيكاملاوتينأريغنم
لجأىلإًامهرداذكواذكلعنالفلنأيرتشملارقينأكلذوقصل

.ررحبلفملعألاوةيانجلاةلزنمبهنألمعنرهاظلاو<للا

ىلعلدينآرقلارهاظتلقنإف.خلاهمكاحوهبتاكو.هدهاشو:هلوق
لكألاصخامنإهنأاوركذ:تلقطقفهلكأوابرلامذلاصصخت

ايرلانمممتمعطأتناكتاروكذملاتايآلامهيفتلزننيذلانألركذلاب

الماهنملکاءاوسهنضروأهبلحنملكللصاحديعولافالإو
.ملعأهللاو

ءاوفراقمنلرافكمهفاوملعبموااوملعلوقينأبسانملا.خلالع:هلوق
.لعالاواوركذنبليلوأتللريمضلادرفاامنإهلملو

ةقبقحىلعهعالطإدعيهيفهللامكمعيمدارأهلمل.خلالعيلوا:هلوق
رذعيهنارهاظلافمنيبةقيقحلاىلععلطيملوهيفللامكلعنإامأو«لمفلا

.معالاوبيغلافلكيالهنأل

مكاحلاءانثتسالايفاميلامضول.خلابتاكلاودهاشلانوكيناالإ:هلوق
.ملعألاورهاظلابمكحيهنألرمظأناكلةقيقحلاىلععالطإلامدعدنع

۹



لبقنم:لوقيو«لعهللاواذكواذكلبقنمامشنيبنأريغنمهايس

:لاقلَمهنأيورو«دولاابملعيملوةعيرذالمعاذإاذكواذك

ينعيرئألايفو¢هدهاشوهبتاكوهلكؤموابرلالك7هلانعل)

نيدهاشللزوجيهنأهنمذخؤۇي«اذكواذكلبقنماملنينينأريغنم:هلوق
هيسوكلذةهحنايبريغنماذكواذكنالفلهيلعنأنمىلعادهشينا

خيشلامالكنمذخۇياكلماتةدئافافنكيمالإومكاحلالبق
ددرتسرالأةوعدلاهذهلثمنانمماكحألاباتكيفللاهجرابركزيا

یعدانإو:لاقثىحةداهشلالوقنعالضفباوجلاهلعىعدملامکاجلا

باشلاوالصألاميلبقنمًارانيداذكواذكهيلعهلنأبلجرىلإلجر

سانجأولصألاعاونأفالتخاركذيمهنأولوباوجلامكاملاهلددرتسيهنإف
لبقنمًاراثيداذكواذكهيلعهلنأبهيلعىعدانإامأو«باشلا
نمسنجيابرکذيتحهمصخباوجلامكاحلاهلددرتسيالفماعطلاوناومحلا

نانسأركذينأهيلعسبلو<ماعطلانمعونيأبوأناومحلا
.خلالسلايفالإ

يفانموقنميناربطلاداز:انخشلاق.خلاايرلالك7هللانعل:هلو

ةلصوتملاوةلصاولاونوماعبمشوهدهاشسو):هلوقدعبدوعسمنبأنعهتياور
.(ةصمنتملاوةصمانلاوةمشوتملاوةمشاولاو

فاكلارسكوةزمجلانوكسوملامضيانحشهطض«هلكوهو:هلوق

‹ءلعفتيقلايهةصمانلاو«صانلابلطتيتلايهةصمنتملاو«همطعميأ:لاق
صخ«مولعمثيدحلاةيقبىنعمو«شاقنابهجولارعشةلازإصالاو

.يئاسنلاويذمرتلاودوادHFيةميبلاوينطقرادلاهارر(١)
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رضحبلوأرضحرفاكوهفابرلالعفبيضرنمكلذكو؛كلذباوماع.اذإ

:ليئارسإينبيفىلاعتهلوقلابلعافكوهفةيصعملالعفبيضرنمنال

٠«قحلاريغبنيببنلانولتقيوهللاتايابنورفكياوناكمهنأبكلذ»
انغلبو.لعهللاوكلذبنوضارمنالمؤابآمہلتقاإمونيلتاقمامو

نمةئيطخهللادنعمظعأابرلانمدحاومرد):لاقهنأرمعنبانع

دقفهالعفيملوابرلالعفىلعاقفتانإو٠(ةينزنيئالثوثالثوأنينا
كلذهاطعأءكلاهويفهريغنمهذخأبنأهبلطنمامأو«اميقافتابامثأ

نإكلذكوهبرمأوهلعفبيضردقهبلطنيحهنأل:هطعبموأهبلطيذلا

ابرلالعفنمو.هذخأيملوأهذخأكلاهوهفلاحلااذهىلعهريغلهاطعأ

نمممتمعطأتناكتاروكذملاتايآلاميفتلزننيذلانألركذلابنيلكآلا

.الوأهنملكأءاوسهللمعنملكللصاحديعولافالإوابرلا

طقفدهاشلاوبتاكللًاعحاردسقتلالعجاغنإهلعل«كلذباملعاذإ:هلوق

ناتوعلماهوةدايزلامفادلكوموهلعافابرلالكآبدارملانأرهاظلانأل
نوكمفةعبرألاىلإديبقتلامجرأفاوماعخسنلابلاغيفتيأرمث<اقلطم

.ملعألاوعفادلاولعافلانممعألكوملاولكآلانمدارملا

نارفكيالامنأرهاظلاو«امثإاهبغلبيامرظني«|قافتاباأدقف:هلوق

.كلاهوهيضرنمنأىلعلديمالكلارخآنكل«دعبهمالكرهاظليلدب

.١٠:ةرقبلا(١)
۰يقميبلاوينطقرادلاودرادوأودجأهاور(۲)



للاهيفامهيزجبالوهيفحيراموذأامامہنمدحاولکدریلفباتئ

'«كلاومأسوؤركلفبتنإو»:ىلاعتهلوقليضاقتلاالوةيربتلاالو
:مالسلاهيلعلاقهنأيورامهيفلصألاو«امماقمناذهيفامهتثروو

رمتلابرمتلاوريعشلابريعشلاوربلابربلاوةضفلابةضقلاوبهذلاببهذلا)

نعيورویبرآدقفدازتساوأدازنفءاوسبءاوسحلملابحملاو

ًابهذانبيصأفةيواعمانيلعوةوزغيفانجرخ):لاقتماصلانبةدابع

ماقفايفسانلاعراسفممتايطعأيفسانللامعببيًالجرةيواعمرمأفةضفو

ةيواعممافهبلإاكشفةيواعملجرلایتأافاهودرفمابنفتماصلانبةدابع

نوبذكيثيداحأهللالوسرنعنوثدحيلاجرلابام:لاقفًابيطخ
ابثدحألهللاو:لاقفةدابعماقف«لَكهللالوسرنماهعمسنمل

ىلعهبسأبالةضفلاببهذلانأهموبفم«ةضفلابةضفلاوبهذلاببهذلا:هلوق
بهذلا)مالسلاهيلعهلوقنمفارصلابابيفيتأبساككلذكسيلوناكهجويأ
سنجةضفلاوبهذلانأاذهرهظف٠ثيدحلا(ءاهوءاهالاابرقرولاب
.لعألاودحاو

انا):مالسلاهيلعهلوقلريخأتلاعمينعي.خلادازتساوأدازنمف:هلوق

.(ةنيسنلايفابرلا

٢۲۷:ةرقملا(١)

۰يراخىلاودمحإهور(۲)



:عهللالوسرلاق:لاقفةيواعمهركنإومهللالوسرنمهتعمس

ريعشلاالوربلابربلاالوةضفلابةضفلاالوبهذلاببهذلااوعببتال)
نيعبًانبعءاوسبءاوسلثمبالثمالإ|حلملابلملاالوريعشلاب

لضاقتلاعمنمضتثيداحألا«ديلابديلاويواستلابمالسلاهملع

ثیدحكلذيفمهتجحو«ةئيسنوأديبًاديناكءاوسدحاولافنصلايف

ديزنبةماسنأيورو«'(ةئيسنلايفابرلاامنإ)هنعهلايضرسابعنإ

باحصأنمسانامهيلعباعفىرقلايداونايانکامنمرنديزو

يئلاهللاقفٍَعهلالوسرىلإديزنبةماسأىقافويهللالوسر

نعيورو«ًاسأبمالسلاهيلعهبربملومعن:لاقف؟ديبادي:نا

مہنعهللايضرديزنةماسأنعوقيدصلارکبيينعوسابعنا

الإابرال:رثألايفو(ةئيسنلايفالإابرال):لاقهنأفَيينلانع
لاق‹موقديؤيباتكلاو«هللامهرانؤاملعلوقاذهبو«ةثيسنيف
ابرلالصنإليقو"'ءجرحنمنيدلايفكيلعلعجامو»:یاعتهلا

ضوقوأنيدهيلعنوكييةيلهاجايفناكلجرلانأىلاعتهلاهمرحيذلا
يلبرأ:بلاطلاهللوقيوأ«؛كديزأويلرخأ:نايدلللاقهنيدلحاذإف

٠ناشادهودواردارقاماادد
٢۷:جحا(۳)



ابرلاىنعماولاقايفاذهوهرخۇيوهلامنمةدابزبهليبريفكرخأو

نيريعببًاريعبعاتباهنأ)يورامكلذديؤيو«هللاهمرحيذلا

مهرمېبهذمىلعو.ديبديهنأكلذو'"((نيدبعبدبععسبًاضيأزاجأو

لجألاوةدابزلا:ةثالثطورشتعمتجااذإنويامنإابرلانأهلا

ثيداحألانمانمدقالزئاجلجأالبسنجلاوةدابزلانأل«سئجلاو

ريغنملجألاوةدايزلاوءفلسةدابزريغنمسنجلاولجألاوءةمدقتملا

فيكاوعيبفناسنجلافلتخااذإ):مالسلاهيلعهلوقلعيبسنج

ضعببهضعبعيبزوجيالفدحاوسنجنمناکامقفتااملكف۷(ئش
نأريغ«ةئيسنوأًادقنزئاجوهففلتخااملكودقنلابزوجيوةثيسن

.لوزنلالصأ

ثيدحلارهاظاذهىلعلديو«ريخأتلالطملجألابدارأ«لجألاو:هلوق
.ةئسنلايفابرلاان]

سنجلافالتخاعمحصيمالإوةمبقلاىلإرظنلابيأ«ةدايزلاو:هلوق
.ةدابزلاىالطإ

.لضافتلاعميأ«ةئيسن:هلوق

٠.دوادویاهاور(١)

.هيلعقفتم(۲)

س



تاتياملك:مهضعبلاقءكلذيففلتخنلاوقفتملانماوفلتخاءاملعلا

هباحصأوكلاملوقوهو«سنجمدنعهنالةئيسذلاهفزوجيالرخديو

ةعبرألافاتصألاابرلاثيدحيفعيتلاركذاملكلذيفمېتجحو

ىلعهيبنتلاابنمدحاولكبدصقهنألعحلملاورمتلاوريعشلاوربلاينعأ

ىتعملوقعمناكاًانميأو«راخدإلاوتايتقإلاابعمجياهلكيهف«انعم
بجوفمملاومأظفحتنأوًاضعبمهضعبسانلانبغيالأهانعموهاإابرلا

ءاملعللناني«ةداجنوكتنأنكعوابناىتإلاىلوألا«ققفتملانم:هلوق

.دميهفو

كلاملوقريوصتتلق:انخشلاق.خلاهباحصأوكلاملوقوهو:هلوق

ابرو«ةدايزلايألضفلاابر:نيمسقىلعابرلانأمدنعبهذملاوهامىلع

دنعدسفتةينبلابمايقيأتايتقالالوألاىلعف«ريخأتلايأءيسنلا

يادسالود:يجاننبالاقو«هبلاهراخدابتاتقملادسفيالراخداو«همدع

هنأيمفاشلاىكحو«فرعلاىلإهيفعجربامنإوبهذملارهاظىلعراخدإل
نيرمألانيذهعوميةلعلاف«رثكأفرهشأةتسبهدحسلاحاضعبيفعمسأ
هجوريغىلعمعطلادرجيهتلعيفريتعملافءيسنلاابرلاامأو«راخدإلاوتابتقالا

ءاثقوخيطينمرضخلاكوهكاوفلابطركالوأًارخدموأًاتاتقمناكيوادتلا

يفو«كلامنعيتآلارثآلايفامدربملانركذاملعاذِإءابدنهنملوقبلاكو
.ىهتناهلمأتةىتآلاديؤيامىلإةراشإرثالا

زجمالإو«ىنعملالوقعمهربغابرلانعيهنلانأهيفءابرلاىنعملوقعم:هلوق

هنأهنغدارملالعلو.ملعألاولجأىلإالثمرشعةسمخبةرشعيواستةعلس

.ملعالاوركذاموهوىنعملالوقعم

—- ro



ةلع:مهضعبلاقوءتاوقألايهوشياعملالوصأيفكلذنوكينأ

ضعبهبلاقدقو«يعفاشلالاقلوقلااذبوءضرألاتتينأامابرلا

لىلدبمدآيبلاموعطمناكامهبدارملانأتتننأام:هلوق
هنظأو:مہضعيلاقةسفاشلابتكيفهوركذاموثيدحلابلالدتسالا

:يريمدلاهحراشلاقماعطلابماعطلاعيباذإابرلاباب:هصتامجابنملابحاص

نبةدابعنعملمىور«هلةقفاومفنصملاةرابعو<موعطملابررحلايفربعو

قلعف١٠(لثاثمالإماعطلابماعطلاعيبنعىن)تعنتينلاناتماصلا

ىلعلديىقتشملامسالاىلعمكحلاقيلعتو«تشممسإوهوماعطلاىلععنملا

لكاودلجافينازلاوةينازلاف:ىلامتهلوقلىاقتشالانمهيفابليلعتلا

ًءازجاوعطقافةقراسلاوقراسلاولل١ېةدلجةئامانمدحاو
ةفلتخمفانصامبنعىنٍرِْلَعهنألو۳للانملکنایسکاب

لىلعتلاىلعلدف«ةموعطمامنايفكارتشإلاعممعطلامدنعةلعلايا«دصاقللا
لولحلاطرتشااسنجناكنإ:مدقتامبقعنتاملالاق.خلاكرتشملاردقلاب

لضافتلازاجريمشوةطنحكنيسنجوأ«قرفتلالبقضباقتلاوةلثاملاو
ىافنصملا:هلوقفنصملالثمو:هحراشلاقوضباقتلاولولجلاطرتشاو
امبقعنتاملالاق«دحاوسنجامنأكلامنعلقنهنألريعشلاوةطنحلابجاهنملا
نأل:هحراشلاقايوادتوأ(مكفتوأاتايتقامعطللدصقامماعطلاو:مدقت
دصاقملايهو«حلملاورمتلاوريمشلاوربلا:ةعبرأهيفركذةدابعثيدح

دوصقمو.ةرذلاوزرألاكاهانعميفاماهقحلأوتوقلاريعشلاوربلادوصقمف
للادوصقمو«اهوحنوهكاوفلاوبيبزلاكهانعميفامهبقحلاف«مدأتلارمتلا

.هرکذمدقت

.٢:رونلاةروس(۲)

.٢۳:ةدئاملاةروس(۳)



عيبنعین)وَهنآيورابمطوقيلعاولدتساءالؤهو«انباحصأ
كلذنأىلعلدقتشممسابقلعاذإكحلانإاولاقوماعطلابماعطلا

قراسلاو»:ىلاعتهلوقلثمكحلاةلعوهسالاهنمقتشايذلاىنعمل
كلذكوءامهتقرسلجألكلذيفىنعملا«امهيديأاوعطقافةقراسلاو

لاقو«محلوقىلعابرلاثيدحيفامىلعليلدماعطلابماعطلاعيبثيدح

طولىلاكًارداتلكؤيامنيبقرفالو«ةيودألانمهانعميفامهبتحلأو«حالصإلا

جليلهألاوىولحلاوهكاوفلاتايوبرلانموبوبحلاكابلاغوأرحملاهيمربءيش
رزملاولصبلارزبومطرقلاوغمصلاولسجنزلاوةكطسملاولباوتلاولوقبلاو

ثيحايرلايفابرالو:لاقنأىلإ«اهتابندعيةلوكأمريصتامنألتفللاولجفلاو

كسلاوروفاكلاولدنصلايفالو«لسعلاوركسلابءيشاهتمتبرتنأالإ
الو:لاقنأىلإ«داتعيالهنألاملكأزوجيناكنإوماظعلاودولجلاوىونلاو
نبهللادبعنأانلةئيسنناوبحلابناومحلاعيبةفينحوبأعنمو«ناوبحلايفابر

جورخىلإةعبرألابونيريعبلابريعبلاهرمأبلعينللعاتياصاملانبورمع
:لاقنأىلإفلاخمهلفرعيملولجأىلإًاريعبنيرشعبالمجيلععابوقدصلملا
تصتخاامومظعلاكنجلاموعطمفءاطلامضبوهوابلاغنيبمدآلامعطدارملاو

.خلايوبرريغشيشحلاكمئاپبلاهب
ثيدحلاةيقبوهاكلثبثمالإيأماعطلابماعطلاعيبنعىهن:هلوق

سيلوًاقلطمزوجيالفنصملاهركذامىلعثيدحلارهاظفالإو«مدنع

.كلذك

.هرکذمدقت(١)
- ۲۷



نزويابنزويامولاكيابلاكياميأءنزولاوليكللاابرلاةلع:مهضعب

الإابرلاثيدحيفركذيلأعينلانأمهتجحو«ةئيسنزوجيال
‹نزولاوليكلايهةلعلانأىلعكلذلدف«ةتوزوموةليكمءايشأ

ةفينحوبأضقندقوءانباحصأضعبهلاقدقوةفينحوبألاقلوقلااذهبو

ءايشالاهذهوءنيتبحبةبحونيسلفبًاسلفونيترمتلابةرمتلاةزاجإبهلو

امهنأةفينحيبأوكلامىلعةجحلاو:رثألايفو«نزولاوليكلبابنم
رفصلاوصاصرلاوديدحلاءارشبسأبالهنأانباحصأعماعمتجا

ابرلاةلعنأللهلوقكلامضقنوءفاعضأبةئيسنوًادقنةضفلاوبهذلاب

فاعضأبضعببهضعبعابيالفتاتقيورخديءيشلكو«راخدإلاهدنع
تانوزوملاعيبزاجأهنألةلأسملاهذهيفهلوقةفشحوبأضقنو«هدنع

ةلأسملاهذهيفامهتجحنمرلسفيعفاشلاامف«فاعضأبضعبباهضعب

.ملعأهللاوةلوكأمتسيلءاشألاهذهو«لوكألاهدنعابرلاةلعنأل

الضافتمًاضبأزوجيالهنأرهاظلانإف«هبدقلرظنأ«ةئيسنزوجيال:هلوق
اذهىلعمهدنعديباديناكولو

نەترمتلاوةرمتلادرفنأشنملوقينأةفينحيبألخلاءايشألاهذهو:هلوق
.نزولاولكلانيتبحلاوةمحلاو

نمةيكرممهدنعايرلاةلعنإ«هيفراخدإلاهدنعابرلاةلعنأل:هلوق

.نمهيفالرثألااذهطاقسإىلوألافاعمراخدإلاوتابتقالا

س۲۸



ءاهريغويناطقلانمتاوقألالبلدريعشلاوربلانأىلإمہضعببهذو

حافتلاوبتعلالثمتالوسعملانماېلکتاوالحلاوهکاولاليلدرمتلاو

راجشألارامعيمجوزوللاوزوجلاوزوملاوقتسفلاوصاجحنألاو

سنجلكزوجيالو.ماعطلااهبحلصييتلارازبألاليلدحلملاوءةيفيرخلا

نأبهذو.ملعألاودًياديالإهلثبسانجألاهذهنم

رمتلالثمةئيسنضعبباهضعبعيبزوجيالسنجاملكتالوسعملا

نمسلاوتيزلالثمسنجاهلكناهدألاو.كلذهبشأامونيتلاوبيبزلاو

لثمسنجاهلكلباوتلاوءسنجاهلكناحللاو«كلذهبشأاموكذدولاو

لثمسنجاملكبارشلاوكلذهبشأامونومكلاوةيواركلاولفلفلا

ةياكحمدقتمكيمفاشلاهبلإبهذاموه.خلاضعببهذو:هلوق
.نع

املكيهوءابلاليهستواهرسكوفاقلامضبةينطقممج«يناطقلا:هلوق
تاوقألامظعأنمهنألرمتلالمشلالإواهريغهلوقطاقسإىلوألاوفالغهل
تجرح(اهربغو)دزبملولفتالسعملانمسئلامينمياهريقبدارملانكلو

.الثمةردذلا

.مدنعلضافتمريغيأديبًاديالإ:هلوق

.ماحلوموحلىلعًاضيأعمجيومحلعمجمضلاب«نايحللاو:هلوق

.ةبرشألاوهلعل«بارشلاو:هلوق



لصبلالثمسنجاملكراوحلاوءكلذهبشأاموذستلاوءاملاونبللا

ءانحلالئمسنجاملكنيحايرلاوءكلذهبشأاموثاركلاو

روفاكلالثمسنجاهلكروطعلاوءكلذهبشأامونادعسلاوناحيرلاو

رفصعلاكسنجاهلكتاغابصلاو‹كلذهشأاموريثعلاوكسملاو

دمثإلالثمسنجاملكنداعملاوءكلذهبشأاموليتلاونارفعزلاو

لثمولاباورقبلالثمسنجاهلكماعنألاوءكلذهبشأاموبشلاو

سنجاهلكةحنجالاتاوفو«سنجاهلكرفاوحلاتاوذوءزعملاونأضلا

لاقومېبهذمىلعةئيسنضعببهضعبعيبهانركذامعيمجيفزوجيالف
لوقلااذهوءةئيسنهعببزوجيهنأهفالخنيبتامهانركذامعمجيفمهضعب

ربلابربلا):مالسلاهيلعهلوقلحيصأيدعوهولمعلاهيلعريخألا

.ديدشتلابراحعمجراوحلاو:هلوق

نممضلابدعسلاو:حاحصلايفلاق6دعسلاوهلعلنادمسلاو:هلوق

ىعرم:لثملايفو«لبإلايعارملضفأنموهو«تبن:هيفلاقفنادعسلاامأو

سنجاملكمامنألاو«هلوقفالخموبلثمةداعإ.خلانأضلالثمو:هلوق

۰لوألايهولثمطاقسإخسنلاضعييفو

.الضافتمناكولويأةئىسن:هلوق

۳۰



مالسلاهيلعهركذنأل'"(للابحلملاورمتلابرمتلاوريعشلابريعشلاو
نوكيفةفلتخمامنأورخآلاريغدحاولكنأىلعلملدفانصالاهذه

لكزوجيالهنأفانصالانماهريغيلعًابببنتفانصالاهذههركذ

لئاقلالوقكمافالاىلإةسيقالاهذهبرقأوهو«ةئيسنهفنصبفنص

النكلو«فورحلارئاسملعتينأدوصقملااإطقف(ثتبأ)لعت

هذهمالسلاهيلعهركذكلذكوابضعبًازتجإًاعيمجفورحللهركذلاط

لوفلاونيتلابنيتلاوبيبزلاببيبزلانماهريغنعهتمءازتجافانصألا

كدولاونيللابنبللاوتيزلابتيزأاوةرذلابةرتلاومحللابمحللاولوفلاب

نمكلذبلاق.خلاليلدفانصألاهذهمالسلاهيلعهركذنل:هلوق
وهو:مالسلادبعنيالاقءغياصلاديجلادبعيروسلا:كلامباحصأ

.ثيدحلاابرربلابربلاربعبحصلا

هلاقاميوقياموتلق:انخشلاق.خلااهربغنعهنمءازتحا:هلوق
ددعلاموبفمنأنمددعلاموفعنولئاقلانوملوصألاهلاقامللاهحرفتصل

لحايفنلتقیتساوفسمخ)طعهلوقکهبحرصاذِإالإهبلمعيال
اہکةتسيفابرلانإلقيمهنألهقالخبهادعامنأىلعلديالفهبحرصيملنإو
دحابهذيمهنألمأتلاهجو:لوقأىبتنالمأتمرحلانبلتقيسمخلبق
قتەربغيقةدايزلامرحتالهنأوثيدحلااذهيفدروامىلعرصتقيهناىلإ

.لسمهاور(١)

.يقميبلاوينطقرادلاهاور(۲)

۳۹



رئاسنمكلذهبشأاموةوفلابةوفلاونارفعزلابنارفعزلاوكدولاب
فانصالاهذهنمفنصلكنأعياعامجإلوقلااذهدضعيوءءايشالا

هنأاوعمجأوءلمحيةاشبسأبالهنأ:رثالايفو«ةثيسنهفنصبزوجيال

فلتخااملكنأليلدربخلااذهينفءريغصمردبریبكمردحصيال
هلوقلةئيسنوأًادقن«ًافاعضأوأءاوسضعببهضعبعييبسأبالهسانجأ

.ملعأهللاوتتشفيكاوعيبفناسنجلافلتخااذإ):مالسلاهيلع

زوجيالىنعميضتقيفانصألاهذهبمالسلاهيلعهركذناكولاضيأو

ةجحلاهذهوءةضفلاوبهذلايفهنيامالسلاهيلعضعببهضعبعيب

لشعبعابيالفنصلكناىلعهيبنتلاثيدحلانمدوصقملاامنإو«ركذابلدتسي

.للاهجرفنصملالاقاكالضافتمةئسن

كلذىلعةدايزلاىعدانمفينمي.خلافنصلكناعيجلاعامجإ.هلوق

.نايبلاهيلعفهفنصريغيفعمو

نوزىجيانباحصأفالإوةئىسنناكاذإهلعلريبكمهردبريغصمرد:هلوق

.دپادياذهلئم

باطخلانرمنعيورهنأكلذو«ةضفلاوبهذلايفهنيباك:هلوق
ذخأفلجرنمفرصلابلطنيحللادبعنيةحلطللاقهنأهنعهللايضر

رمألامتيتحاقرتفتالللاوةباغلانمينزاخيتأيتحلاقوهديبهبلقيبهذلا

¢ءاهوءاهالإابرقرولاببهذلا):لوقيرعهللالوسرتعممينإفامكنيب

.هرکذمدقت(١)



فانصألاهذهنمماقامامأو.لعأهللاوججحلاىوقأرظنلاهبجويايف

ريعشلالثمفاللابكلذسيلوزوجيالفابفالخبيمستحةعنصلابريغتو
رمتلاوأنوتيزلابتيزلاوأنبجلاوطقللابنبللاوأزبخلاوأققيقدلا

عيبامأوéعفانملاقفتمهؤايسأتفلتخاولوهنألللاببيبزلاوأبرلاب

لوقبلاكلذكوعمفانلاقفتمريغهنألزئاجفريعشلاوأحمقلابليصقلا

اذههلعابنإكلذكو.لعهللاولاحلااذهىلعاهعيرارزبامفالتخالع

نالزئاجفدیدحنمریماسمهبفودیدحنمًالطواذكواذكببابلا

نايبلاريخأتزوجيالهنألةضفلاوبهذلايفهنيباكمالسلاهيلعميفهنيبلةضفلا
.ملعألاوةحاحلاتقونع

ءيش«لبإوزجعوفتكككرحيوةثلثمطقألا:سوماقلايف«طقللا:هلوق

.يمنغلاضخ|نمذس

دقوبيبزلانملخلاذاغتازاوجىلإةراشإهيف«لخلاببيبزلاوأ:هلوف

.ةصخرىلعهنأناويدلايفركذ

سالوبرغملالهأحالطصاىلعةعيرزعمجدارأهنأك«امميرارزب:هلوق

ظفلسوماقلايفركذمعنءسوماقلايفالوحاحصلايفدوجوةميرزظفلل

ةليحتسملاضرألايفتبنيامتمكسكلاقثيحدارمللةبسانمريغىنعبعيرز
.رهظأناكلاهروزيبلاقولف.خلاداصحلامايأايفرثانقيام

‹حاضبإلامد—-۳۳



ىلعاذههبشأامكلذكو«ريماسملاالبابلاوهميبلااذهيفدوصقللا

ةعبرالافانصألاريغيفابرلامهضعبعنمو.ملعأهللاوىنعملااذه

ءكلههلعفوأهيلعقفتملاخاسفنإلاعيبزاجأنمو«هعابنمكلذكو

دحاواملكناوىحلاوةئيسننيراطتقبديدحراطنقلثمهملعقفتملاو

مهضعبوابرهنومسيمهضعبهببشأاموهيلععمجماوهاذهلجأىلإنيتئاب

ريصماسملادوصقملاناكولامأو«ةئيسنيأ«ريماسملاال:هلوق
.زج

قفتمةدايزلاعنمفالإوظفللااذهقالطإيأابرلامهضعبعنمو:هلوق

.يظفلفالخلافءفنصملالاقاكلجألاممفانصألاعيمجيفهيلع

ناكلةئيسنالضافتمهسنحبءيشمبهلدبلاقول.خلاراطنقلثم:هلوق

دنعايرىمسيالامنايبهللاهجرهدوصقم:لاقينأالإمهلا«رهظأورصخأ
دوصقملاوهسيلومهدنعابرىمسياملمشلمعولف«اخسفنمىمسيومهضعب

وأايرنوكينأنممعأزوجيالهنوكةهجنمهيلعقفتملادارملاو.ملعألاو

.ملعأللاواخاسفنا

عامجإلاةياكحيفو«ةثيسننيلمجيلمجكهسنجنميأ«نينثابدحاو:هلوق
.ناويحلايفابرالهنأيعفاشلانعشماحابمدقتدقفرظذ

هلععمجملاوههلوقواذههلوقىلعفوطعمهنأرهاظلا«هيشأامو:هلوق

ورمعورادلايفديزةلزتمبوهفًاريخأتوًاميدقتربخلاظفلفلتخيالهنألامنعربخ

.سيلورمعومئاقديزةلزنمبال

ضعيهلوقمثاعطقهيلععمحجملانمهنألًافنأتسمءهببشأامو:هلوق

س۳



"۷(ةلقاحلاوةنبازملانعىبن)لَمهنأيورو«ًاخاسفناهنومسي

«مولعملجأىلإهيكمولعمرمتبلخنلاسوؤرلعرمتلاعبيوهةتبازلف
نأوهةلقاحماو.مولعملجأىلإهليكمولعمبيبزبًابنعناكنإكلذكو
.ملعأهللاولجألإهليكمولعمبحبهعرزلبنسلجرلاعيب

:ةلأسم

'(هضبقرتحهعبيالفًاماعطیرتشانم):لاقلَمهنآيورو

"(نمضتملامحبروضبقتملامعيبنعىبث)تاياورلاضعبيفو

ثيدحلاوءماعطلالعروصقملوألاثيدحلانأللوألانممعأثيدحلا

ملامعيبعتمنممهنم«نوفلتخمءاماعلاو«ءايشألاعيجيفعئاشيناثلا

.يظفلامنيبفالخلاوفنأتسم.خلاهنوفسب

ًادقننکیملنإوزئاجلجأىلإنكيماذإهنأهرهاظ«لجأىلإ:هلوق
.ملعألاوريخأتلالطملجالابدارأهلعلو«لمأتهىفو

عيببهيبشايفركذامنألابرلابقعاهركذهنأك.خلاةلأسم:هلوق

.لعألاويدبعتهيفيينلانأةهجنمابرلا

.ماعلابلمعينعيءايشألاعيمجضبقتملامعيبعنمنممهنم:هلوق

.يراخبلاهاور(١)

.دوادوباولسمودمحاهاور)۳(

٢۳-



ليكملايفوأهريغنودماعطلايفهعنمنممهنموءءايشألاعيجيفضبقت

لاکيامءيشعابيالهنأاوعمجأو:رثألايفو«ضعبلوقىلعنوزوملاو

یرتشالجرنعو:رفعجنباعماجيفو«ضبقيتحیرتشااذإنزویو

لجألاغلبتحهنمهضبقيلوعيبلابجوتساولجأىلإًاعاتملجرنم
اذإفءهضبقيمثنمشلابهذخأينأهلسيللاقنم:لاقفهللعجيذلا
ءلجألاكلذىلإهلفهلهلعجيذلالجألاىلإهضبقموينمهرظنأهضبق

لهنأل‹هضبقيلوأهطبق«هنمثبهذخأي:لاقهنأهنعانغلبفبجاحامف

تباثعيبفرعامضيقدقناکذِإيلِإبحأيأرلااذهو«هنعهسبحب

يففالتخاالفهيأربهکرتمههضبقاذإ:لاقهریغنموهیأربهکرتمش
ضيقيلايففالتخالاعقوامإوعقودقضبقلانألهمرايهنأكلذ

.هيلعماعلللمحوصاخلابالمعينعي«ماعطلايفهعنمنممهنمو:هلوق

سيلعملانأهلئاقنملدي«لوقلااذههمزاينأيأ«هذخأينأ:هلوق
لكلزوجاذهىلمف«لجألاهلفنأتساوضبقلاىلعًافقوتمهلعجثمحمزال
.لعأللاونوزوملاوليكملايفيتأيسامفراتخلاوهوعوجرولااهنم

اذهبحاصنألصاح.خلاتباثعيببفرعامضبقدقناكذِإ:هلوق

بابيفيتابسفهسبحنإامأو«اضيقسيحريغنمتباثلاعيبلالعجلوقلا
.هيفاببهذيفنهرلاةلزتعنمثلالجألعببلادعيعاتلاسيحنأنهرلا

نافقوتي(منألنوزوملاوليكملاريغيفاذهلصاح.خلاتباثمبي:هلوق

.يتأىساكحمحصلاىلعنزولاولكلاىلع



ضبقلا:لاقنملاقو«ضبقيملولوعيسلاوهبجاولانإ:لاقنملاقف

تحعئابلاىلعيلستالوضبقبهيلعكحالهنالعاتلاوضورعلايف

وأبجاوضبقلايأ«ضبقلاهلوقربخفوذحمبقلعتم«ضورمعلايف:هلوق
نوكبنأزوجيو«ةصاخعاتلاوضورعلايفاثمبولطم

.ةحبحصةخسنعجاربلفكلذوحنوأطرشليأفوذحربخلاو

هبدارملاضيقهلوقو«هيلعهلوقنملدبهنأرهاظلا«مئابلاىلع:هلوق

ضيبقتبمئالاىلعمكحيالىنعلاوهملعريسفتفطع«ملست:لوقو«ضسقتلا

لهرظناو‹نمثلاهيلالسيتحكلذنمىبأنإهلامميلستويرتشمللةعلسلا
هتقىقحىلعًاىقابيرتشملاىلإامجارهلوقيفريمضلانوكينأزوج

ىبأاذإاهزيوحتوةعلسلاضبقبيرتشملاىلعمكحيالهنأىنعماو«زوحلاوهو

عئابلاىلإنشامستنوكيوكلذنمىبأاذِإمىلستلابعئابلاىلعالوكلذنم

0رهاظلافركذامابغممازلالاومكحلاناكاذإو«امنملكىلعمكحللةياغ

يفضبقلانا:لصاحلاو«عجراهنمءاشنمفلوقلااذهلعلشاهنیبملا

يرقشملانيبةيلختلاميفضيقلافتاراقعلاولوصألاامأفءفلتخمتاعبسلا

اھۋافىتسااېفضىقلافتاتوزوملاوتالىكملااماو<دقعلادرحممزلنفعيسملاو

عيبيفيتأيسافراتخلاىلع«عوجرلانمءاشنملفصحيمامنزولاوليكلاب
رهاظلانإفامفًاطرشضبقلالعجي/نمفضورعلانمكلذريغامأو.بوبحلا

هلعجنمامأوعوجرلاامهدحألسيلودقعلادرجييرتشملانامضيفلخدتاهنأ

هنفطرىشلاىضتقمبالمععوجرلا(منملكللهريظناو«عئابلانامضنميفاطرش
نامضلالاقتنايفطرشضبقلاناوءعوجرلاايهدحألشملوامدعلاهمدعنممزاي
اذه<لعاهللاو(ېنىبدقعلاموزلنودطقفيرقشلاىلإعئابلانم

:مئاعدلالوقحرشيففاصونبامالكيفتبأرمث«ةبوعصلاةياغيفهنإفماقما

- ۳۷



وهفضبقلالبقعابنملكو.ملعأهللاوًالاحناكاذإنمشلاهيلإلسي
ملامحبر»وهفهبهارتشايذلانمثلانمرثكأبهعابنإو«يبنلايفلخاد

نمًاماعطتیرتشا):لاقهنأمازحنبيکنعيورو«نمط

ملامحبرذخأتال:لَميلالاقفهضبقأنألبقهيفتعرأوةقدصلا

ضرقوملسونيدنمريغلاةمذيفناكاملكيدنعكلذكو(نمضت

ىلعلديامتيأر«ابغشاذإيفاولانمثللنزولاوهتملسضبقيفيرتشملاربجيو
ىلعوملسيناعئابلاىلعفاعبيىرتشانملكو(ةلأسم):لاقثيحريخألااذه

ىلصفةعلسىرتشانمو:نسحلاوبالاق«نمثلادقنيوضبقبنايرتشلا
ىلعويرتشملاىلإكلذعفدعئابلاىلعفنزوبوألاكيناكنإوملستلاعئابلا

ءةلاقالاىلعاقفتبنأالإهنتعفدوكلذضبقبرمأضيقيلنإفضبقلايرتشلا

نملاقو«هريغنموضيقلابنمثلامزيامِإو<«ضبقيتحسبحعتتمانإو
نأعئابلارمؤب«دمبالولبقالاممنمثلاملستوءارشلاملستبمكحي:لاق

اهدسحألسيلهنأيفحيرصلسينأيرتشملارمؤيولسي

.انوزوموأالىمناکولوخسفلا

لوألامئابلانوكيحبرلاكلذلهرظنأ«نمضتملامحبرذخأتال:هلوق

نفضبقتملامعسبنعلَمهبهنلدسافمبيفعقوهنألءيشهنمتبثيآلوأ
رظناو«يتأىساكزوجيالتاخوسفملالاعتساوهنعيهنملاداسفىلعلدييبنلا

الوألوألانوكيلهحبرلاكلذنوكينملعببلااذهبةعلسلاتتافاذإ

يفهمالكيفتيأرمث.نيكاسملاوءارقفللنوكدوأيرتشملاهعفدي
وأةبادىركانم:لاقثمحلوألاهبحاصلهنأىلعلديامتاراجإلاباب

هصناماشهدنعنمديزبنأكلذنمرثكأبربغللاهاركأومولعمءيشيًاراد



تحهعببزوجيالفريغلاةمذيفًانومضمناكامعيمجو«قادصوةراجإو

يفمهضعبرسفو«نمضتملامحبروضبقتلامعيببابنمهنالضبقي
عببنعىهنو:رثالايفو«نمضتملامحبرنعمالسلاهيلعهبهىنعم

ءارشىلعلجرعملجرقفتينأكلذوءنمضتملامحبروضبقتملام

‹زئاجرىغكلذفلوالانمهضبقينألبقهلهعيبيفرخآيتأيمثءيش

نممېنمو«زئاجكلذفهضبقينألبقهعابفلوالانمءارتشانإامأو

يفو.ملعأهللاوضبقلاطرتشيلنمبهذمىلعاذه«زئاجريغلوقي

عيبرلانعو«هضبقتنألبقهتيرتشاامىلوتنأسأبالليقو:رثألا

:اضيألاقوءعويبلايفنمضتملامحبرةلزنباذهوةدايزلاكلتهللحتالف

امكلذنمصقنأبهريغلهرجأمث«ةمولعمةرجأبهطمخنأًابوثرجأتسانمف
اذِإرهاظاذهو.خلابوثلابرليهوةدايزلاكلتسبحينأهلسيلف:هصن

امعيبنعهيهنيفهنعيهنملاداسفىلعلدياليهنلانأوحبحصمسبلانأانلق
اموهدبيفامدحاولکدربنأهمکحفًادسافناكاذإامأو«ضبقيٍ
ةمىقلابولثملابيرتشلاهنمضيتتافاذإامأو«ةماقةعلسلاتناكاذإهيلعبترت

يقأيساكدسافلابدادتعالامزاياللنمثلابنمضيالوالماكهنتهيلإعجربو

.ررحبلفلعألاو

.هيرتشينالبقلوقنأعيرفتللبسانملا«هضبقينا:هلوق

.زاوجلابلوقلاىلإةراشإلاءاذه:هلوق

يتایسامىلعالسنکیملام.خلاتیرتشااملوتنأسابالليقو:هلوق
.ًافالخهفنإف



نباباتکيفو«هضبقتتحهعبتالفنزویولاکيامامأ:لاقهللاهحر

فلسألجرنعو:هللاهجريلعنبیسوميلعيأباتكنمو«رفعج

هريغفلسلاكلذيلوينأبحأوهمهاردىلإجاتحامثمردةئامالجر

:لاقرخآعضوميفوءهضبقيتحهيلويال:لاقهلامسأرذخأيو

«ءاشينمهالوةدملاتلحاذإف«ةيلوتهيفسيلفهتدمغلبتلامفلسلا

ىلعليلدةمذلايفناكايفوضبقيملامفةيلوتلازاوجيفمهلوقنماذهو
يدنعرظنلاهبجويايفةلاقالاكلذكوءمدنععوببلافالخبابنأ

فتأتسمعييبتسيلوعيبلاخسفاهنإ:لاقنملوقىلعلاحلااذهيلع

يناثلاولوألارثألايفالديسقتاذهنأرهاظلا.خلاعيبرلانعو:هلوق
.یالطإلانم

.ملسلافلسلابدارا.خلاالجرفلسأ:هلوق

مةيلوتلاياميپتناكولنابينمي<عوببلافالخياهناىلعلبلد:هلوق
ملامعيبنعهيهنلو«ىفوتسينالبقماعطلاعيبنعمالسلاهيلعهيمثلزجي
تمداصلًامىبتناكولامنألةمذلايفامىلإرظنلابرهاظاذهوضقت

ًامىبنوكينازوجيهنإفةضوبقملاريغتانيمملاىلإرظنلابامأو«ثيدحلا

.رثالايفمدقتابثيدحلارسفيوضمقلاطرتشيملنملوقىلعاشامنوكيو

الهنايضتقيةيلوتلاىلعةلاقالاسابق.خلاةلاقالاكلذكو:هلوق

لمأتهيفولجألالحيتحالجؤمناكاذإةمذلايفناكامفميبلاخسفزوجي
.لعالاوةمذلايفامضبقيتحهنامولعمفعوسلانمتناكاذإامأو

سعە



عيبنعو«ءيلاكلابءيلاكلاعيبنعىبن)ليهنأيورو.ملعأهللاو

تذخأاذإةالكتالتمشوقنمذوخأميلاكلابيلاكلاو۷(فلسو

.هتياغوهامتنمغلباذِإءيشلاالكو«ةئسن

:رعاشلالاق

تلخيلاروصُملايفابنكتفت

رمعلاالكامدعيباصتلافكف1

ماعطيفلجرللسيلجرلاكنيدلابنيدلاعيبيلاكلابيلاكللاعيبو
هكيطعأماعطيدنعسيل:هيلإملسملاهللاقماعطلايضاقتتقولحاذإف

هببشأامواذبفًارهشنمثلابينلجنأوينمهعبنکلولاميدنعسیلو

ءرهاظريغوهوخسنلانمءانيأرايفاذكه.خلاتالكتمهلوقنم:هلوق
نيدلاالكوهدعبأوهرخآيارمعلاالكاكبللاغلب:حاحصلايفلاق

يأ(راضلاءيلاكلاكهنبعو):رعاشلالاقو«ةئيسنلايلاكلاو«رخأتيا

يلاكلانعىن)مالسلاهيلعهناثيدحلايفوىجرتاليتلاةئيسنلاكهدقن

.خلازماليعصألاناكوةئسنلاةئيسنلاعيبوهو(يلاكلاب

۰كىفوألماعطلاهبيرتشاينعي«لاميدنعسيل:هلوق

واوهطاقسإبهلعلوخسنلانمءهانيأرابف.خلاانياحصادنع:هلوق

۔هرکذمدقت(١)
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نوزوموأليكموأماعطبيذلانيدلاعيبنأدنعو«نيدب

دوقعلاعبمجنمةمذلايفناكامعيجءالؤهدنعكلذكوءدقنبزئاج

لوقينأوهففلسوعيبامأوءدقنلابزئاجهعيب«ةضواعبتسيليل

يتفلستنأىلعًامهرداذكواذكبةعلسلاهذهكعيبأ:هبحاصللجرلا

لجألامنمثنملقأبةعلسلاهعابنوكبنأنمؤيالهنألاذكواذك

ينمهبيرتشتنأىلعاذكواذككفلسأ:هللاقنإكلذكو«ضرقلا

خسنلاضعبيفو«عجاربلفرهاظوهاکزوجيالهلوقدعبزوجيالوةدايزب

يفهليذلانيدلانمصقنأبناكاذإملعألاوينمي«نيدبالودقنبال:هلوف
ًافلسريصيهنإفواسعناكاذإامفالخبابرلاهيفقتقحتيذلاوههنألريغلاةمذ
ظفلبايتأاذإاقلطمعونهنالمتحيو.ملعألاوهدعبةلاوحوةعفنمريغنم

ءةضقوأاءىهذندلاناكاذإرخؤمافرصو‹ًاماعطندلاناكاذإىفوتسب

.ملعألاوهيفررضالهنأرهاظلافعببلاظفلبايتأيماذإامأو

:حاحصلايفلاق«ةحبحصانملكولوبكمخسنلاضعبيفليكم:هلوق
.طوبخموطبخملثملويكموليكمماعطلاو

.اماعطانوكيماذِإرذنلاوقادصلاكهلعل«ةضوامبتسيليتلا:هلوق

نإودوجومنمالامدعنإفرهاظريغ«هب:هلوقبديسقتلا.خخلاهبينم:هلوق
ءاملاوفلسأنمموهفملافلسلاىلإامجارريمضلانوكيناالإمهللاهبنكي

ًاضبادييقتلارهاظينمهلوقمثفلسلابيسيينميرتشتناىلعيا«



نوكينأهوجولاهذهيفنمؤيالهنألزوحبالءاوساماكفةعلسلاهذه

.ملعأهللاوضرقلالجألابنمثنمرثكأبةعلسلاهع

:عنارذلاعويبيفلصف

ءيشلاهبحاصنمامهیرتشااذِإنيعيابتمالضرعيءيشوهو

مشًادقنريناندةرشعبةعلسناسنإعبينألثمناصقتوأةدابزبهعابيذلا

ةناثلاىلإىلوألاةعبلاتفضأاذإفءلجأىلإنيرشعبهنماهميرتشي

وهاذېفلجأىلإنيرشعبريناندةرشععفد(هدحأنأىلعرمألارقتسا

عيبىلإوُ‹كديزأوينرظنأ:ىلإعرذتيوهوتابالقلابفرعييذلا

هيقوهيفررضالاثمهبحاصنميرتشينأىلعهفلسأاذإ:هنأيضتقيينمهلوقب

هبحاصةهجنمهملإعجوتابرو«ربغللتناكنإوةعفنم"رجفلسهنإف«لمأت
.ملعاهللاو

تألزاجكلذنمأولهنأهرهاظ.خلاهجولااذهيفنمؤيالهنأل:هلوق
هلعلوًاقلطممنملايضتقيثيدحلارهاظو«ًامدعوًادوجوةلعلاعمروديمكحلا

.لعألاوبابللًادرط

:لصف

.دبعتلايمعورفنملصفلااذه«مئارذلاعوببيفلصف:هلوق

ريصيلاتحميأبلقىلوحوه:حاحصلايفتابالقلابفرعي:هلوق
.خلارومالابىلقتب

لجأىلإةدايزبعيبياككلذو«ةئيسنزوجيالامعيبىلإوأ:هلوق



«ىفوتسينُألبقماعطعيبوأءليجعتوعضوىلإوأ«ةئيسنزوجيالام

ویبمدنعيهوءاهزاوجبمهضعبلاق.عوببلادهیءاماعلافلتخادقو

‹ةمهتلابابلطبأابلطبأنمنأل«زوجيالمهتلاىلعسانلالمحو«ةفناتسم

.لجأىلإةضفوأابيهذعابهنأىلإانبيرمآلالآهنألًادقنصقنأباهدربو

ًادقنعابيذلانإف«فنصلامالكنمنّسِباهربوصت«كديزأوينرظنأ:هلوق

.كديزأوينرظنأىلإعرذتدقةدايزبةئىسندرو

ىلإةرشعبةعلسلجرلاعبينأامتروصلعل«ليجمتوعضوىلإ:هلوق
اذإكنافلجألادنعدئازلابهبلاطيالوةيئاثبلجألالبقهنماهدريمثلجأ

عضوىلإاعرذتوهتعلسهيلاتدردقهتدجوةيناثلاىلإىلوألاةعببلاتفضأ

الاممبىلإوكديزأوينرظناىلإاعرذتدقفدئازلابهبلاطنإف«ليجمتو

.ناعمتحيال«كديزأوينرظنأو‹ليجمتلاومضولاف‹ةّسسنزوجي

لجرلاعبينأاهريوصتلعل«ىفوتسينألبقماعطلاعيبوأ:هلوق
هتمءارتشايذلانمهيرتشيولجأىلإمولعمنشبتانوزوملاوتالىكملايف

هنمهيرتشينأزوجيالةلأسملاهذهيفنإفنزولاولكلابهنمهملتسينألبق

لحأىلإوًادقنناكنإهنأل«هدعبالولجألالبقالوةئسسنالوًادقنالاقلطم
ناكنإوةئىسنزوجيالامينرظنأاضيأهشفلوألالجألالبق

ىلإوألجألالبقًادقنناكنإفءىفوتسينألبقماعطلاعيبهيففكلذريغ
اکزاحكلذريغناكنإو«ركذالزوجيالهنإفلوألالجألالىقلجأ

.ىمفاشلابهداذهىلإو«اهزاوحم:هلوق
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ديزةيرسلتلاقاهنأابنعهللايضرةشئاعنعيوراماملطبأنمةجحو

للصهللالوسرعمهداہجوهوزغلطبأدقهنإف:ًادبزيغلبأ)مرانبا
ةيراجعاتباًاديزنأكلذو(بتيملنإهمايصوهتالصوهجحلطبأو

ةئاقسبًادقنةيرسلاهنمامترتشافاياطعلاجورخىلإمردةنامناغبهتيرسنم

هارتشامثًاعببةئيسنعابلجرنعلئسو:رثألايفو.ملعأهللاومرد
نممهنموءكلذلعفياللوقينممهنمو«كلذبسأبال:لاقدقنب

لجرلاعيبينأوهعويبلاهذهلاثموءقوسلايفعابيهدجواذإصخرب
ًادقنماردةرشعبيرتشملانماميرتشيمثًامهردنيرشعبلجأىلإةعلس
ةعسلاتفيضأاذإهنألزويالهافلوألالجألالبقوهلجأىلإوأ

نيرشعبماردةرشعىطعأوهتعلستدردقهتدجوةناثلاىإىوألا

لوألالجألادعبوهلجأىلإماردةرشعباهارتشاهنكلولجأىلإ

ىلعسبالفهفالخيوأهبامعابامعفدينأًاضيأكلذكوسأبالفهعموأ

.(ىماتىلااوتو)دحىلعناكامراىتعابةيرساهامسهلعلدبزةيرسل:هلوق

.یرتشايا«عاتبا:هلوق

.رصخأومعأناكلًادقنصقنأبلاقول«ًادقنماردةرمشعب:هلوق

امنإفاهىفلىصفتالنمثلايفةلثامملانأهلصاح.خلاهبامعاباملث:هلوق

ناکنإهناكلو«ليصفتهيففديزأبواصقنأبناكنإاماو«ًاقلطمةزئاج
لحاىلإناكنإو«زئاجريغهنافلوألالجألالبقلجاىلإوأًادقنصقنأب
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ةعلسعابنإًاضيأكلذكو.لعأهللاواذهيفمهتيمهنألهوجولالك

ولكنألكلذزوحيالفلجأىلإنيرشعباهارتشامشماردةرشعبًادقن

ىلإنيرشعبماردةرشعذخأوهتعلسهملإتدردقهتدجولكلذتلمأت

لجاىلإواًادقنناكنإفدیزأبناكنإو«سأبالفهدعبلحأىلإوأىمسم

زوجيالفلوألالجألادعبلجاىلإناكنإو«سابالفلوألالجألالق
ةسمخاهدعبمفديوالثمنيرمشعلجألادنعضبقيوهتعلسهيلادرهنأل
ةلزتمهنألزئاجهنارهاظلافواسملجاىلإناكنإويناثلالحألادنع
اذهباذهنيرشعوةسمخاذهريضحيونيرشعاذهرضحم«اندنعفرصلا

هنألنيرشعلاوةسخلابحاصعفدلايفمدقتيوأاهمكحلطبدقةعلسلانأل
«ةيقابلاةسخلارخآلاعقدبقاًصاقتيوأسلحجملايفضباقتلاىلوألاو«ةمهتلاتفتنا
.ملعألاوابيرقيتأيسامكةلاقالاةمجىلعنكيملاذإدئازلايفليصفتلااذهو
تدردقنوكبفئشهدنعنممئاملاذخأيالفلوألالجألالطبتةلاقالانأل

.معالاولجاىلإواًادقندئازلابعربتوهتعلسهيلا

ةعسلاتفضااذِإكنألىرخاضورعباميرتشبنأك«هفالخبوا:هلوق
لجألادنعاهنىرخاةعلسعفدوهتعلمهملاتدردقهتدحوةيناثلاىلاىلوألا

.اهبلعالإعقيلعيبلانأكف

لوأاهيردصيتلاةلأسلانيعيههذه.خلاةعلسعابنإكلذكو:هلوق
.روكذملااهىلعبتربلاهداعاامنإو«لصفلا

زوجيهنإفالثمةلاكولاقيرطبريغلاةعلسعابولامأوينمي«هتعلس:هلوق
الهربغلاهّدروهتعلسعابولكلذكو<ليصفتريغنمهسفنلايرتشيناهل
.معاهللاوهيفليصفت



ًاادقناهارتشاوأهنملقبوأهلاهعاباملثمباهارتشانإامأوءلجأ

اذهبسأبالفهنمرثكابوأهلثمبوأهباهعابامملأبناكءاوسًادقنامعإب

نو«هللاءاشنِهربدتنلنيبوهواذهيفمارحىلإعرذتيملهنألهلك
كلتنوكتنأنكميهنإفلوألاءارشلالعصقنعيبملايفثدح

نملقأبًادقنهارتشانإكلذيفمهتيالوصقنلاكلذةلباقميفةدايزلا

الفدقنللالماشنوكيالويا«لقأبواهبامعاباملثمب:هلوق

لجألاىلإنوكيناةئسنناكاذإلقألايفطرتشينكلهدعبامعمرركتي
.رهاظوهاكهدعبوالوألا

ىلعاقفتاولوهرهاظوةميقصقتنالينبعصقنيأصقنميبملايف:هلوق

ةعبسلاتفضااداكنألكلذوىزجيالفهذخأيًادمعتمًائشاهنمصقنينأ
ضعبلاواهضعبهيلاعجرأفىلوالاهتعلسهيلادرتملهتدجوةيناثلاىلإىلوألا

ىلإةصلسلاكلتضعبعابهنالآفيرتشملاةمذيفيذلادئازلابرخآلا

ثدحلاقكلذللملوكلذىلعقافتإلامقواذإلمأتهيفنكللجا

.ملعألاو

رهاظلانإفةدايزعيبلايفلصحولكلذكوىلعصقتن:هلوق

هللاوىرخاةعلسةلزنمباهلعحتةدايزلاكلتنأألليصفتريغنمزئاجهنأ

.ررحبلف«لعا

هذهريغنوكبفةبلصونإنوكتلهارتشانإوىلوألا«ءهارتشانإ:هلوق
اہلفىرخاةعلستراصصقناهبفعقوامهنألصاحلاو«زاوجلابىلوأةروصلا

.ملعألاوفنأتسممكح
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رظنلاهبجويايفىنعملااذهنمو«ملعأهللاولجأىلإهعابامدعبكلذ
ةرشعكديزأوينلقأ:يرتشماللاقمثًادقنماردةرشعبةعلسعابنم

ىلإنيرشعبةرشعذخأنوكينأاذهيفمهتمهنإف«هايسلجأيفىرخأ
هدازنإامأو«كلذىلإالصوتامنيةلاقإلاوةعلسلاالخدأامنإوءلجأ

لجأىلإةرشعبةرملوأهعابنإكلذكو«سبالفًادقنةرشعلاكلت
لجأىلإوأًادقنةرشعكديزأويتعلسيفينلقأ:يرتشماللاقومدنمث

اهعابيلاةعلسلاهشمىرتشاةلأسملاهذهيفهنألكلذيفسأبالهنإف

ءلجأىلإوأًادقناهدازيتلاةرشعلاو«هلتبجويتلامهاردةرشعبهل

ةعلسلاكلتهنمىرتشادقوهويرتشلملامدنناوءيشهديلخديملو

يتلاةرشعلاالوأهلدرهنألاحلاوينعي.خلاىرخأةرشعكديزأو:هلوق

ايسيذلالجألاىلإاهديزبيتلاةرعشعلاعمترخأتولامأو«ًادقنهنماهضبق
وهاذه«لجأىلإنيرشعبةرمشعذخأوهتعلسهبلإتدرهنألرهاظابرهنإف

لاوةناثلاةروصلاالإدارأامهنأىلعلديهمالكرخاوألوأهمالكنم
.ليلدبلكعنتميهنأرهاظلاو‹ررحبلفلعأ

.ملعأاوسابالفًادقنةرشعلاكلتدازنإامأو:هلوق

.يرتشأبتلعتم«ةرمشعب:هلوق

.ةرثعىلعفوطمعم«ةرشعلاو:هلوق

لجألاتخسفةلاقإلاو«ةرشعبعدبتلبءيشهديلخديملو:هلوف
.امنىبلولا



ناکنإهنإفةسخكيطعأوينلقأ:لاقفلجأىلإمهاردةرشعب

ةسخوةعلسلاكلتهعابهنألزوحيالفلجأىلإناكنإوزئاجفًادقت

مماردلاةربشعبىلوالاومخسنلانمءانيأرامفاذكه«ماردةرشعب:هلوق

فرعددملافيرعتديرأاذإهنأةدعاقلاو«ىلاهلوقوهوةفرعملابهفصولجأل
اعمامفيرعتزوحينيفوكلادنعو«نيبرصبلادنعطقفهيلافاضملاددعلا
ةفرعملدبيهنالاقيناالإممللا«هجولانسحلابامبيبشتماردلاةرشعلا:لوقتف

يودادعوالامعمجيذلا«َةزمةزمهلكلليوىلامتهلودحىلعةرکننم

٠لہسرمألاو

لمتشامسبلااذهنألينمي«لجاىلإماردةسمخوةعلسلاكلتهعاب:هلوق
امنأبةرشعلاىلعمكحامنإوةسخلاماردلاوهوةئسسنهعييزوحيالامىلع

يذلالجألااتخسفعيباهنأبانلقنإوةلاقإلانلةلجؤمتناكاهناعمتبجو
ًانىعمضورعلانمءيشكبطعأو:هللاقولهنأمهاردلابدسسقتلارهاظوانب

رضاحدقنريغبملسىلإيدؤيهنألءرظنهيقو«زئاجهنايضتقيهايمسلجأدنع
لجاىلإهلنيعيتلاضورعلاوةماسلاكلتهنمىرتشاةروصلاهذهيفهنأل
يلاةرىشعلاضعبةلباقميفةلحؤلاضورعلاكلتتراصفهلتمجويتلاةرمشلاب

هلواملسنوبنمثةلباقميفالجۇمناكاذإنمثملاو«يرتشملاةمذيفتناك

نكمانإو«انهدوقفموهورضاحلادقنلاامتلمجنمو«يتأتسةتسطورش

طقفريوصتلالجألوهانِإماردلابديسقتلاو.ملعألاوطورشلاةيقبليصحت
ًاماعطناكاذِإىفوتسينألبقماعطلاعيبوأ«كعمسيلاممسيًاضيأهيفو

.لعألاو

.١:ةزممحلاةروس(١)
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لوایرتشانإو«زوجيالاذبفهلتبجويتلاةرشعلابلجأىلإمهارد

ءسأبالفةرشعلانمةسحخمزلاويئلقأ:لاقفًادقنةرشعبةعلسلاةرم

.لعهللاوناصقتلاوةدايزلابةلوليقلاوةيلوتلازاجأنملوقيلعهلكاذهو

مللجألالحالفمولعملجأىلإنمثبًاماعطىرتشانمًاضيأكلذكو
هيلإهعفديًاماعطيرتشملانمىرتشافهيلإهعفديماعطعئابلادنعنكي

‹ىفوتسينألبقماعطلاعسبىلإةعيرذًاضبأوهو«هبحاصىلإدودرم

مهدنعقرفالو‹كلذىلعطرشامهنيبنكيمنإكلذنورخآزاجأو

ىنعملانألنمثلةفصسيلوىرتشابقلعتموفلفرظوه«لجأىلإ:هلوق
لصفلا«امامطدلةفصنوكأضبازوحيالو«املسهنوكلرضاحهتلسيل
نملاحهنأرهاظلالوقأ:لاقفدحانبناملسانخشةلوقلاهذهليذو«ينجالاب

ردقيوةيشاحلايفهركذاكةيفصولاعانتماوهغوسملاو«ماعطوهوةركنلا
ىلاعفديالريدقتلاو«ةنيرقلامايقدنعديسلاهزاوجىلإبهذامكاصاخهلماع

.لعالاولمات.لجأ

املةققحلايفهنألكلذو«ىفوتسينالبقماعطلاعيبىلاةعيرذ:هلوق
يفاهقحتسايتلاضورملاهعابهنأكمامطلالجألولحدنعماردلاهنمذخأ

نإهنألصاحلاو.لعألاولجالادنعهنماهذخأيتلاماردلاكلتبهتمذ
ءيناثلاعناملاهيففصقناوأايواسمناكنإو«نامنامهيففديزأهنمضيق
نإلوقأ:لاقفةلوقلاهذهًاضيأليذو.لعاللاو.اضيأوهو:لاقكلذلو

.لماتلابرېظيامكناعنامفالإومناومثالثهيففديزأضىق

—مە



ءهفنيرتشملانموأهلبجويذلايرتشملاريغنمماعطلاىرتشبنأ

نمدعبيالوءزوجيالاذبفةثيسنهنمهعابمثهقحهافونإًاضيأكلذكو
هذخأوهقحهللاكنإامأو«كلذىلعطرشامهنيبناكاذإابرلاىتعم

ايفكلذمهلزئاجفلجأىلإبحهعيابينأدعبنمهلأسمثطرشالو
ةجحو«ضعبهلطبأوضعبهزاجأفليجعتوعضوامأوهللانيبو

ههبشهجوو«اميرحتىلععمجملاةرظنلاعمةدايزلابهببشهنأهزوجيملنم

كلذوءاعيجنيعضوملايفهنمًالدبونمثلانمًارادقمنامزلللعجهنأاهب

نامزلانمهنعطحاملانهوًانمثهضوعهلدازنامزلايفدازاملكلانه

:رثألايفو«ريضتلاينبةصقهزوجنمةجحوًانمثهتلباقميفهنعطح

ىلإىلوألاةمسلاتفضااذإكناكلذوايرلاىنعمنمدميالو:هلوق

ناكنإ(كديزأوينرظنأ)ىلااعرذتوهتعلسهيلاتدردقنايدملاتدجوةيناثلا
.ةدابزكانه

هملعهنننزولاولكلاةداعإطرشبينمي.خلاكلذمفزئاجف:هلوق

واشهيفدزبملامينمي٠دحاونزوودحاولىكبنعمالسلا

.يتابساکافازجهعبببقایشهنمصقني

علطاإهنأرهاظلافماكحالارهاظيفنيبوممنبيايف:هلوق
كحامنامكامحلانأل«طرشاينيبعقيملاهنايفناقدصيالوخسفيهناهيلع

.ملعألاوابرلاىلارمألالآوهبحاصىلإعجرماعطلادجودقو«رهاظلاب
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لاقكنعطحأويللّجع:لاقفلجأىلإنيدهليذلايفرمعنبالاقو
كلذنإ:ملعلالهأنملاقنملاقو«هريغنموابرلاهمعطينأديرب
فلسلاالإكلذعجيفلجألالبقذخأينأنمثلانمهنعطحاذإزئاج

اذإزئاجكلذنإ:لاقنملاقو«هريغنمو«لجألالبقزوجيالهنإف
كلذكوءهنعطحبلولولجألالبقهيضقينأنبّدلاهيلعيذلايضر

هزاجأنمةححو:هلوقىلعاذهميدقتبسانملا.خلارمعنيالاقو:هلوق
اضبالوألللديوًابترمرثالاةياكحلحأللوأللًادهاشناكناوهرّخاامنإو
.لبجعتوعضونعلعهن

ررضالطحريغنمىللحع:هللاقولهنأهموہفم«كنعطحأو:هلوق
نألخسفنيالهنأنيدلابابيفيتأبسايفهبردصملانأالا«كلذبيصراذاهيف

.ملعألاوهقحنمرثكأذخأدقنوكبفنمثلانمطسقهللجألا

لوقلااذهىلعطحملاذاهناهمومفم.خلاطحادا:هلوق

نمثلانمطسقهللجألانألهقحنمرثكألاذخانوكيهنألزحيم
.ملعأللاو

عفردقزئاجوهوفصولانأةعانصلاةهجنمءيشهيف«ذخأينأ:هلوق
دحىلعفصولايفرتتسملاريمضلانمالدبلعحينأالإممللافوصوملاريمض

ةييفانملدبملانوكنمالهنألڳللااودبعاناهبينترمأامالإل
.ملعألاولمفلابحرطبناحرطلا

.مدقتامةعانصلاةمحنمهيفنإ:هلوق

ةحلاىلعكلذلمحيوىلوأباينمناكطحاذاهنأهموېفمطحلولو:هلوق

طولامدعللإرظنلابلوقلااذهو«ءاضتقالانسحوءاضقلانسحنمنوكسفانبي
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لبقذخألاوطحلاكلذيفىوربو«لالااذهىلعمهضعبدنعملسلا

يفيبينلانعهلصنمطقاسوهوأينلانعوهوقوقحلللجألا
لجأىلإًاقوقحسانلايلعانلنإ:اولاقميجارخإداوأامهنأريضنلايب

نمًاضيأكلذكو.باوصلابلعأهللاو(اولجعتواهنماوعض):لاقف
ميفهلماعينأهلزوجيالهنإفةبراضملايلعمهاردوًاريناثدلجرلىطعأ

:رثألايفوءضورعلابةبراضملالمعىلإاوعرذتيالثلاولوحتيملام
بحاصنمعاتملابراضملايرتشينأسابال:لاقو«ًاضيأكلذزاوج

.لعألاورثأللاميمتتركذانإو«هيفنحنابهللخداليأساسمال

ملسلابابيفلوقلااذهكحيل.خلاميضعيدنعملسلاكلذكو:هلوق
.ملعاهللاو«هرابتعامدعىلعلدف

نوكکىفءاىلابیوربوهلوقوأهلصانمطقاسوأثىدحهلعلوه:هلوق

يربتلادارملاوديكأتلللصفربعضوهنوكيومهضعبلًاعجارلعافللبثيم

ولوزاوجلايضتقتةياورلاهذهناف«باوصلابملعالاودعبلاقكلذلو«هنم
يتأيسكلوصالانعهجورخلقبضبايهنال«كلذكسيلهناممملسلايف

.ملعالاوكانهلوقلااذهركذيلكلذلف«هربغيفرفتفيامهيفرفتفيالف

هرهاظمث«لوحتتملامايفىلوالا«اولوحتيلاممهيفهلماعينإ:هلوق
ىلعينبنيهنالدبلايفرهاظلاوىرخامهاردبهريغنماپفرصاد!لماش

.ملعالاو؟هنملدملاماقمموقيله:فالخلا

ةرثؤماذهلثميفةعيرذلاىربالرثالابحاص.خلاسأباللاقو:هلوق



بابلااذهعورفو«اهبرجتيفةبراضملاىلعهنماهذخأيتلاريئاتملابلامل

لصألاوركذيملامىلعركذابلدتسيرظنلاحبحصلانكللو«ةريثك

ميوىرتشملادييفحصأمرظنتويناثلاىلإلوألالعفلافيضتنأهيف
ةهجنمتاعيبملايفدجويررغلافءررغيبنامأو.ملعأهللاوهيلع

نمامإو«لجأكانهناكنإهلجأبوأهردقبوأنمثملاوأنمثلاةفصبامإ

ينعأهتمالسإلېجلاةبجنمامإوءهيلعةردقلارذعتوأهدوجوبلېجلا

عيبنعوةذبانلاوةسمالملاعيبنعلَهببنك)كلذلثموهءاقب

عيبنعونيماضملاومحيقاللاعيبنعوةلبحلالبحعيبنعوةاصحلا

بنعلاوسبييتحعورزلاعيبنعوةمواعملاعيبنعووهزتىتحرالا

طرشوعيبنعوةدحاوهعيبيثنيتعيبنعوةبيغلاعيبنعودوسيتح

نأةيلهاجلايفهتروصتناكفةسمالملاعيبامأ''(فلسوعيبنعو

رهظالوألاو«ضورملابةبراضملازاوجىلعينبمهنالاقيوأممتيالهنأل
.ملعأهللاو

هتوفهيلعةطلسمةفصلانوكتفنملاىلعفوطمم«نمثملاوا:هلوق
لهجدنععانتمإلا:لاقبناالامهلا«ملعالاو‹ةاصحلاعيبيفامكنيعلالج

.ملعالاو<ىلوأبابنمنيملا

.عيونتللتسيلووأبفطملانألاهدحألريمضلا.خلاهردقبوا:هلوق

.هيلعقفتم
—ن



عماذهوهيفاملعبالوًاليلهيرتشيوأهرشنيالوبوثلالجرلاسبلب

هللوبنأةذبانملاامأوءةفصلايفلمجلاهمعرحتببسو«هميرحتلع

نمبوثلاهبحاصىلإنيعيابتلانمدحاولكذفتيفكيلإذبنأويلذبنأ

|وتاکلبهبحاصبوثىلامېنمدحاولکرظنيملواذهانبعينأريغ
ءاقلابفورعملاوهوةاصحلاعيبامأو«قافتالاىلإًاعجاركلذنولعجي

اهبىمرأيتلاةاصحلاهيلعتعقوبوثيأىرتشملالوقينأوهرجحلا

امأو«دسافهلكاذهوعببلاعقويدينمةاصحلاتعفواذإوأيلوف

نأىلإاهنولجۇياوناكعوياهنأهدحأ:ناليوأتاهيةلبحلالبحعيب

.ملعالاواكرىشنلاهدسفيامنكيماململ«هميرحتىلععمجب:هلوق

نمبيرقومفعببملاةفصباضيالجلاهبفاذه.خلارظنيملو:هلوق
.ةسماللا

ممللا«زثاجريغوهو«ةماتةلمحمامإنيبلصفلاهيف.خلافورعملاوهو:هلوق
زاجنإةاصحلاميبلةفصريمضلاولصفريمضوهوفرصللواولالاقيناالإ
ةضرتممامنوكلزئاجةلمجلاهذهلثلصفلالاقيوأ«اذهلثميفواولالوخد

.ملعالاورسفملاةلزنمبيهفريسفتلا

.عيبملانيعيلمجلانمهيفال.خلابوثيا:هلوف

هيومنيبدقعلاوهكلذنولعجيةقفصريغنمينعيتمقواذإ:هلوق
.عيبملانيميًاضيأليجلا

يفو«همأنطبيفدلولاعيبوه:فاصونبالاق«ةلبحلالبحعيبامأو:هلوق



وهان:ليقولجألاةمجنماذهيفروغلاوةقانلاهذههبجتنتاملمحت

يفامعيبحيقالملاف‹نيماضملاوحيقالملاعيبنءاذهو«ةقانلانينجعس

لاقكلذكو«ةقانلانطبيفنينجلادلوةليحلالبح:ثيدحلابيرغباتك

يفيرديالهناكلذوررغهنألهعببزجبملاغإو«جاتنلاجاتنوه:ةلبعنا

نالبقةمركلالمحوأ«ةقانلانطبيفامياكيرحتبةلبحلالمحعيبنع
ركذيملوبتعلاةرجشةمركلابينعيونطبلايفيذلادلولادلووأغلبت
ركذاغثاو«فنصلامالكيفلوالاليوأتلاسوماقلابحاصالوفاصونا

عسبلاناثيدحلارهاظنأل؟هدلووأهسفننطبلايفامعسبدارملاله:فالجلا

ىلع«لمحناىلاوا«لصحمناىلادارانالمتحم«لمحناىلا:هلوف

ريغيفلاقيالهنأللمجابريعامنإو«لوألارهاظلاو«زوجيالامهالكوهرهاظ
هنشأوةدبعوبأهركذامىلعثيدحلااذهيفدروامالإةلبحتاسدآلا

.لعااوصصختلاحجارلاومكعحلابحاص

وېفادوجومنينجاناكناهناهيف«نيماضملاوحبقاللاعيبنماذهو:هلوق
نأالإممللا«طقفحيقاللانموهفدوجومريغناكنإوطقفنيماضملانم

ءامنمالاىقلخيالنينجلانأللبحلالبقنينجلاىلععقوعسبلاناهدارم:لاقي
فاصونبايفيناثلاىنعملالاهحرفنصماركذيملو«مولعموهاك<للا

لاونيماضملاوحبقالملانمنوكينأىتأنيهبلعونينجلانينجميبوهوهريغو
.نينجلانينح:ةخسنيئو.ملعأ
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اذه«لبإلانمثانإلاتابمألانوطبيفامعيبنيماضملاولاخلاروه

.اهانركذيتلاهوجولاكلتنمةمرحمابيرحتىلعقفتمةيلهاجعويهلك
هللالوسرىن):لاقكلامنبسنأقيرطنمتبثهنإفراغلاعيبامأو

:لاق؟اهوهزاموهللالوسراب:ليقءوهڙتتحراثلاعيبنع

ذخأيفةرمثلاهللاعنمنإتيأرأ:لعهللالوسرلاقفرمحتتح

نعیہ)هنأيردخلاديعسيبأقيرطنمتبثو"٠(؟هبخألاممكدحأ
نمويرتشملاوعئابلاىلععقاويبنلاو'"'(امحالصودبيتحةرمثلاعيب

النعابنم):لاقهللالوسرنأًاضيأيردخلادبعسيأقيرط

لالدتسالابسانيومدقتامقفاوبلوهزتتحينعي«راثلاميبامأو:هلو

.ثيدحلاب

دعسيامهنمراصنالانمةليبقمضلابهردخو:حاحصلايف؛يردلا:هلوف

.ةلمهملالادلابينعييردجلا

نحناملثيدحلااذهبلالدتسالاهجواملمأتي.خلاخنعابنم:هلوق

اپعىبزاوجهنمذخۇيامرلبودبيتحةرمثلاعسبزاوجمدعنمهيف
هركذلاقيناالإممللا«انههركذلىنعمالفياساك«ًاقلطمريبأتلادعب
.ملعأهللاولالدتساللالةلباقملل

.ملمويراخبلاهجرخأ(١)
.يذمرقلاالإةعامجلاءاور(۲)

—۷Y



ءلئاسماذهبقلعتيو'(يرتشملاابطرتشانإالإعئابللامترمشفتربأدق

اذإنأدعبوقلختنألبقنوكينأولخيالراهلاعيبنأكلذو

مارصلالبقناكنإمث«هدعبوأمارصلالبقنوكتنأولخيالتقلخ

نيذهنمدحاولکو«وهڙتنأدعبوأوهڙتنألبقنوبنُأولخيال

‹ةيقبتلاطرشبوأعطقلاطرشبوأًاقلطمًاعيبنوكينأنمولخيال

هييرحتيلعقفتمءاماعلاعيمجفقلختنألبقراغلاعيبوهولوألاقلاامأ

دعبأمأوًاماوعأءيثلاعيبوهونينسلاعيبوةمواعملاعيببابنمهنال

نأولغتالفتقلخامدعباهعيبامأوهزاوجيففالخالفمارصلا

نالفربأ:حاحصلايف«ةددشملاةدّحوملاءابلارسكوةزمحلامضبترّيأ:هلوق
لثمةربؤمةلحل:لاقيءهحبقلتلخنلاريبأتو«هحلصأوهقحلياهلن
.خلاةروبأم

لاقناىلا«هتعطقامرصءيشلاتمرص:حاحصلايف«مارصلالبق:هلوق
.نللارخآمضلابمارصلاو«لختلاداذجمارّصلاومارصلاو

لجلاهذهلثبءافلاوامانيبلصفلالمل.خلاراثلاميبوهو:هلوق

.عجاربلفةلزنمبيهفةرعسفمامنوكلزئاج
لبقاينألماسقأةتسهيفاملصاح.خلاتقلخامدعباعبيامأو:هلوق

هجرفنصلمانسبدقو«ًاضياماسقاةئالثوهزلادمبوماسقاةثالثامبفوهزلا

.هيففلتختاودسافلاوكلذنمحبحصلاللا

۰هحامناهاور)۲(

— 0۸ —



ًاعببوأًاقلطمًاعيبنوكيوأ«تهزأامدعبوأنألبق

البزوجيالفةيقبتلاطرشبوهزلالبقاعبيامأ«ةيقبتلاوأعطقلاطرشب
نإتيأرأ):مالسلاهيلعهلوقلو«دعباهداسفنمنمؤيمهنألفالخ
وهڑتنألبقاعبيامأو'(؟هيخألامكدحأذخأييفةرمثلاهللاعنم

يف٬اوهزوهباهزةروهشللاةفللاو«ءاهزإاهزانم«وهزتنالبق:هلوق

دقفلخنلايفةرفصلاوةرملاترهظاذالاقي«نوللاسلاوهزلا:حاحصلا

ًاوهزلختلااهزدقومضلابوهزلا:تولاوقيزاجلالهأو«وهزلاهيفرظ
.خلانسحلارظنملاوهزلاويممصألااهفرعيلوديزوبااهاكحةغلاضياءاهزإو
علطءاطلافتربزباط:كلوقاعمجحيراوطاةعبسليخنللاوركذدقو
ءابلاوءوه يازلاو«حلبءابلاو«ماكألايفيذلابحلا:ةزمحلاو

يفةنيبمراوطأةعبسهلنإفمدآنباباهمبشلكلذو«رمتءاتلاوبطرءارلاورسب
.ةيآلا١ڳنيطنمةلالسنمناسنالاانقلخدقلول:ىلامتهلو

.خلانويناامنمدحاولكو:لوقينابسانملانوكيوأ:هلوق

ولوزوجيالهنا:هرهاظويتآلافالجلابدتعيل.خلازوجيالف:هلوق

اهءارشدارأمثاترطرتشيموًاربؤملختالوأيرتشينأكيرتشمللرجشلاناك
زوجيالالوأزاجنإوهنألكلذوةيقبتلاطرشيعئابلانمكلذدمي
مكحامةرمثلانألزوجيالفابنااماورجشللميتلوازاجامناهنألابنا
.معالاووهرتتحةلقتسماهعبنعلعىندقولالقتسالا

.واولاطاقسابسانملا:هلوقلو:هلوق

.هرکذمدقت(١)
.١١:نونمؤلاةروس(۲)
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ملوًاقلطماعابنإو«ةمقبتلايفدروانإيبنلانألزئاجهنإفعطقلاطرشب

لاقعطقلاىلعقالطإلالمحنف:فالتخاءاملعلانيباببففًائيشطرتشي

اذهوهلطبأةيقبتلاىلعهلحنموءابعطقينأىرتشملايلعنوكيو«هزاوجب
وهرتنألبقراثلاعيبيفقالطإلانأللمعلاهيلعو«حبحصلاوهلوقلا

هنأيردخلاديعسيأثيدحفًاضيأو‹هيخألامكدحأذخأيفةرمثلا

دعبامنأل؛كلذىلعلدي'"(ابحالصودبيتحراثلاعيبنعىبن)رب

غلبتنألبقًارمثلجرلاعاباذإو:رثألايفوءابلبقامفالخبةياغلا

الللانل«هبامفتنمناكاذإامردقيهنارهاظلا.غلازئاجهنإف:هلوق

لعفينمىلعرمألايلورجحيو«لاماعييضتنعٍرِلمهينلو‹داسفلابحي
.كلذلثم

عنميضتقيتيدحلااذهرهاظ«املبقامفالخبةيافلادعبامنأل:هلوق
صصختلاىلعقافتإلامقونكل«امحالصدبيملاماقلطمةرمثلاىلعميبلاعاقيإ

للاعنمنإتيأرأ):مالسلاهيلعهلوقنمموهفملانأل«عطقلاطرشدبقب
زاحطشقفرضاحلادصقولفلبقتسملايفىجرتةركانهناىلع(ةرمثلا
.ملعاهللاو

.ملعالاولصقليأ«هلصقف:هلوق

لمتحو«لصقلاتحتسبنالبقيا«ىرتشابقلعتم«غلبينالبق:هلوق

.هرکذمدقت(١)



كرتطرتشيماذإ:لوقيناكزيزعلادبعنبلنإفاهلكةلغلافانصأنم

ًالبصقىرتشاولهنأىرتالأ«زئاجعيبلانإفغلبتنأىلإةرمثلاكلت
علطلانمایشیرتشااذإوءازئاجكلذناكلغلبينألبقهباودلهلصقف

هیلعفهکرتطرتشيملوهارتشااذإو«ًازئاجكلذناكهعطقفرخينيح

لاقوكلذبسأبالفهكرتيفهلنذأفهبحاصنذأتسااذإف«هعطقينأ

وهرتنأدعباهعببامأو«غلبيتحكلذنمءيشعيبيفريخال:ميبرلا

ءاملعلانأريغ,ةمدقتملاثيداحألانمءهانمدقالهزاوجيلعروهجلاف

فرعتوضيبتورمحتتح:لاق‹كلذليصفتيفاوفلتخا
راغلاعيبنعىبندقو:مالسلاهيلعهلوقلوقلااذهىلعليلدلاو«اناولأب

.لىصقلةفصنوكينالمتحيو«هلصقبقلعتلا

خسنلاممءانيأرايفاذكمهرامثلاعيبنعهللبقنيحهلعل«هللبق:هلوق

ءاتلابهلعلو«مولعموهاكلختلابصاخةفللايفوهزلاناهيفوةثلثملاءاثلاب

عماجلايفثيدحلاظفاو«سوماقلايفالوحاحصلايفرمتللعجلااذهركذيلنكل

.خلا(ةهاعلانمأيوضيبيقحليتسلانعو«وهرتتحلخنلامبنعىجن)

:يكلاملابيبحنبالاق«صاخلاةداراوماعلاقالطانمهنارهاظلاو.ررحبلف

بهذيمئاضيرغانوكىفهنعوهزلاحتفنيمث«علطلاتاجردعبسةلخنلاةةرمشل

ةرضخلاولعتمثًاحلبنوكيفةرضخهولعتوهبحمظعيوضدرغالاضاببهنع

جضنتوةردكةرفصلاولعبمثارسنوكىفرفصبمثاوهنوكىفهرم

.هجامناويراخبلاالاةعامجلاهاور(١)



۽نورخآلاقوءرمجتتح:لاق؟اهوهزامو:هللیقوهزتتح

لىلدلاوءاهلكتاطوتكردأاذإكلذوءةهاعلانماهىلعنمۇيىح

نألبقلختةرمثعابنم):مالسلاهيلعلاقهنأيوراملوقلااذهىلع

.ارتنوكيفسبیيمثابطرنوكبفةرمثل
ملرظناو:مالسلاهيلعهلوقالوأهلوقلوقموهاذه«رمحتح:هلوق

لوطلهداعارهاظلاوءهلالوقم«رمحتيقح»هلوقلعحو:لاق«هلوقداعأ

فذحلانمنوكينالمتحيو.لعألاولبسرمألاوهلوقمولوقلانيبلصفلا
لبقنيح(رمحتتح)مالسلاهيلعهلوقلصالاو«رخاوالاةلالدللئاوالانم
.خلادقوهل

«لعالاولوالانمدشأهيلييذلاولوقلااذه.خلاتكردااذا:هلوق

يذلاولكلايفاذهنكلبمطلاناطرشيناذهوطقفوهزلاطرتشالوألانأل

ضىبتورمحتنأدعبنوكيانإبمطلانأمولعمو«ةرحشلكضعبيفهدمب
.ملعألاوامناولأبفرمتو

ىلعلديثيدحلااذهرهاظ.خلاوهڙتنألىقلختةرعابنم:هلوق

هنأمدقتهنأعمعئابلانايضنمنوكتاڄنأالإوهزلالبقةرمشلاعيبزاوج
نوكمزاتسيعيبلااذهناكاللاقينأالإممللاوهرتىتحةرمثلاعيبنعىن

نايضلاطقستوكلمالقنتعيبلاةحصنأل؛لطبلاوحألاضعبيفًاتماضعئابلا
نأرهاظلاوءدارملاىلعهبلالدتسالإحصفاهداسفنميىتحعابتالاهنأ

رخآلىلدب«ةهاملانموتثنحبامبيطلوقلااذهبحاصدنعوهزلابدارملا

ةفللايففورعملاوهزلادعيتعيباذِإامنأىلعلديثيدحلارهاظفالإو«ثيدحلا
.ملعألاومئابلاىلعنامضالف

۲



(؟قتحلاممكدحاذخأبموءهلامنميبفةحئاجاهتياصأفوهزت
عيبلافلكلابطيملولوةرجشلكرمثضعبباطاذإ:لوقينممهنمو
ضعبةرمثتباطوتكردأاذإبطيملولو:لوقينممېنمو«زئاج

ةرمثالإبطيملولو:لوقينممېنموءزئاجعيبلافضعبنودراجشألا

نمدحاوسنجنمدحاونانجيفاذهو«زئاجميبلافةدحاوةرجش

ناواہضعبباطاذِإزئاجةلغلاعيب:لوفينممهنمو«راجشالا

هنأيردخاديعسيبأثيدحلاوقألاهذهليلدو‹راجشألافلتخا

لمتحيامحالصودبو(ابحالصودبيتحةرمشلاعيبنعیب)

 اهعيبزاجبحلانييتوتركذاذإ:مهضعبلاقو«املكلاوقألاهذه

لوألانمدشأاذهنأرهاظلاءةدحاوةرجشةرالإبطيملولو:هلوق
الإاهتاولأبفرعواهربغاهزأدقوالإبلاغلايفةرحشةرُمبلقتالهنأل
اذهىلعلديو«لوألانمصخرأنوكبفوهزلاانهبطلابدارأنوكينأ

ثيحعرزلاعيبيفيتأيساموامحالصادبيىتحلالدتسالايفدعبهلوق
.ةرمملاعيبىلعًاسايقلاقوماعطلالوخديفكاردالالممتسا

‹هنييايفنيتلاوءهنيبايفبنعلاكانبيايفيأءراجشألاتفلتخانإوهلوف
.اثمنيتلاوبنعلابمطلجأللختلاعابيالفكلذوحنو«هنيبايفلخنلاو

دقفالإو«قلطألبةيقبتلاطرشبنكيماذإهلعل.خلااهعببزاج:هلوق
فالخلااذهبدتعيللاقيوأ«فالخالبزوجيالةيقبتلاطرشيناكاذإهنأمدقت

.ملعأاومدقتايف
زاوجاہطارتشازاوجنممزلبال:لوقينالئاقلءةدرفماہمزاج:هلوق

س۳



اهترمثفتربأدقةلخنعابنم):مالسلاهيلعهلوقلوقلااذهلملدو

زاجعاتبملاابطرتشينأزاجأالاولاق(عاتبملاابطرتشينأالإمئابل

تباطامېلكراجشألاىلعةلْغْلاعسبزوجيالنمءاملعلانمو«ةدرفماهعبب

ءاهداسفنمنمأوءتكردأاذإزئاجاهعيبنأحيحصلاوءبطتموأ

ىلإابكرنأعئابلاىلعطرتشاوتكردأدقوراجشألاةلغىرتشااذإو

نأعئابلالعسيلوءابيقسيرتشملاىلعنوكييو«زئاجوبفمولعمتقو
عئابللسيلفًامولعمًاتقوطرتشيملناو«ةرملوأهبيفسييذلاءاملاهعنم

لهأةداعردقلعيرتشملاابعطقبو«سانلاةداعنوداهعطقينأهذخأينأ

رضينألخنلابحاصكرتيالوءلخنلابحاصبرضينأكرتيالوءدلبل
امعطقبەذخأيهنإفنيجارعلاكرتوراغلاعزتنإومرحررضلاوءةلغلابحاصب
فيللاوبطحلايفيرتشمللسيلوءراثلاعماوعطقينأكلذيفةداعلانأل

عيتلايافمكحلانممزليالو«لصأللةمياتنوكتطارتشالادنعابنألاهعبب
حصألاىلععنتميناثلاوقافتالابزئاجلوألاىرتالألالقتسالابالمكمحلا
.ملعألاو

.ثيدحلارهاظلمداصملوقلااذهبحاصنأهيف«خلاءاملعلانمو:هلوق

ییااپحاىتحالىلدپوهزلاانهكاردالابدارأهنأرهاظلاتکردادقو:هلوف.

لىلدبوماعطلالوخديفكاردالالمعتساثبحعرزلايفامليلدبويقسلا
.ملعألاوهرهاظىلعهراقبلمتحيوًامواعمًاتقوطرتشيمنإو:هلوق



هكاردإوءزئاجباطوكردأاذإعرزلاعيبًاضيأكلذكوءءيشفعسلاو

عيبيفامفالقخالانمهبفو«ةرمثلاعيبىلعًاسايقماعطلاهلخدينأ

:مهضعبلاقو‹قسنبًاقسنكلذريغولكلاوأضعبلاكاردإنمةرمثلا

عيبنعمهين)لوقلااذهليلدوءسبييتحعرزعيبزوجيال

يرتشملاىلعًاضيأنوكيو''(دوسيتحبيبزلاوضيبيتحعرزلا

نإوءقسنبًاقسنرامثلايفءانركذاكءدليلالهأةداعردقىلعهعطقينأ

فالتخألاءاجكلذلفءاهتنالاريغيف(يلمعتساهنأك«باطوكردا:هلوق

.لخنلايفرهزلاكوہفهيف

ىلعهيلإلوؤيابءيشلاةيمستنمهنأرهاظلا«دوسيتحبيبزلاو:هلوق
دارملاو«لوألازاجمىمسيو١٩ېًارمخرصعأيناراينإلل:ىلاعتهلوقدح

هلوقكوهف«هيلعساقيهريغوكلذللياقلاينعيدوسيىتحبنعلاعيبنعيهنلا
يقيقحلابيبزلادارلاسيلودوسيتحبنعلاودتشتىتحةبحلا)

:هللاهمرفنصملالوقلوراجشألاىلعراثلاعيبيفمالكلانأللعأللاو

ىنعمالاضيأو«دليلالهأةداعردقىلعهعطقبنأيرتشملاىلعاضيأنوكبو

ىلععاجإلابعطقلادعبعيبزوجيهنألدوسيتحبيبزلاعيبنعيبنلل
.لعألاوناكهجويأ

.هرکذمدقت(۱)

٢۳:فسويةروس(٢

.هرکذمدقت)۳(

‹حاضيإلاهمد—پو



یضمیتحهعزتيملوهکرتنو«زئاجوہفهعطقينأيلعًالبصقهارتشا
لوقينممهنمو«مايأةعبسلوقينممهنمو«عيبلاخسفنادقفمايأثالث

باطولوخسفنيال:لوقينممېنمو«خسفنمعيبلافباطتحهكرنإ

اإةكرشلامهنيباوبجوأءالؤهو«ءيشدازايفيرتشمالسيلنكلو
امهنيبقافتالاهيلعامفلاخدقهنأل«ىلوألالاوقألاىلععيبلاخسقنا

ةلْغلاهيفديزتامرادقمرظنلاهبجويايفةعبسلاومايألاةثئالثلاديدحتو

كلذكو«هوخسفكلذلوعيبلايفلخدتمةدابزلاكلتوءاهتدايزنيبتيو

نمناوبحلاةلغوءامعطقينأىلعكردتنألبقاهارتشااذإتالغلاعيج

ادباذِإهعيبزوجيضرألاتابنعيجوءىنعملااذهىلعرعشلاوفوصلا

ريغناکنإامأوًارهاظناكاذإهلكاذهولكأللهقاقحتساوهو٬هحالص

:لثمكلذوهنعيهنملابيغلاعيبوهوةراشتسالاهعببزوجيالفرهاظ

ىرتشاهنأالالبصقهنوكةلاحعرزلاىرتشايأاليصقءارتشانإ:هلوق

اهبلوقينمدنعينيبةكرشلارهظتذئنبحو««هعزأيمو»ليلدبهدحوليصقلا
كلذدميدازيذلاردقلاوىرتشايذلاردقلارظنينأكعرزلاغلباذإ

يرقشمللنكيملثمحعئابللنوكيبحلانأرهاظلاو«كلذبسحب
.ملعألاودازامفءيش

نسحاب[مىمشتنيبفوكلادنعزوج:معنمايةئالثءلوألامبألاةثالثلا:هلوق

.لعأهللاوهحولا

_٦-



ضرألاهيراوتامعيمجنمكلذهبشأاموموثلاولصبلاورزجلاوتفللا

.نبتلايفبحلاراتتسال«زوجيالكلذكسردامدعبعرزلاعيبو

:لأسم

ًانوطبرمثيامانمو«ًادحاوًانطبرمشياماهنم:نيهجوىلعةلغلاو

يذلاوهومدقتاميلعهعيبزئاجًادحاوًانطبرمييذلاف«ةفلتخم

ةلغلشمكلذو«هعببيفاوفلتخاةفلتخمًانوطبرمشييذلاو«هانركذ

عيبزوجي:لوقينممهنمو«بعيبزوجيال:مهضعبلاقنيتلاةرجش

كلتةلغهل:لوقينممهنمو«عئابللوهفدازاموتقولاكلذيفناكام

اذهيفةلعلانوكتنأنكميوءدازاموتقولاكلذيفناكاماهلكةنسلا

نكيملابنمقلتخيملامعيبهدنعهنألفمعيبلطبأنمامأ.فالتخالا

دانسإلاىلعلعافللءانبلالمتحيو«لوعفمللءانبلابوهرمشياماهنم:هلوق

. ةيضارةشيعيفلفدحىلعيزاجملا
نكلرجشلاضييفونادلبلاضعبيفهلعل«نيتلاةرجُشةلغلثم:هلوق

كلذكوزيمتتالانوطبرمثتنوميللاةرجش:معن«هاندهشامفزياتموفعقونإ

.زىلا
ذئنمحهيلعدرتالوناكاذإرهاظاذه«مئابللوهفدازامو:هلوق

.عيبلالطبأنمةلع

امعموهففالتخالاةلعيفليصفتاذه.خلااهعيبلطبأنمامأ.هلوق

.ملعألاونوكتوربخ«ليلاعتلارخآىلإهدعي



نماموءرخآطرشباہنمنطبعيبزوجيالو«قلخامعیبيفًالخاد

هحالصادبوقلخامعمابنمقلخيلامعابينأهدنعزاجاهعيبزاجأ
دازاملعجنمامأوءباطامعمةرمثلانمبطيملامعيبزاجاک

لصوتيالنكلو«مودعملانوددوجوملاهدنععبسلايفلخادلافعئابلل
رظنلاهبجويايففالتخالااذهىلعكلذكو.كلذنمدازامةفرعمىلإ

ةلصتمءايشألاهذهةلغوءكلذهبشأاموعرقلاوناجتذابلاوخمطبلاةلغ

ثاركلاعيبىنعملااذهىلعكلذكو«نيتلاةرجشةلغفالخبنوطبلا

ىلعًاقلطمعيبلاعقوأانمض:ينعي؛رخآطرشباهنمنطبعيب:هلوق
اموزوامىلعتلمتشااذإةدقملانأءةدعاقلاو«تلخلامامنمو«ةرجشلاةرث
.ملعأللاوةزئاجريغتناكزوحيال

.بترمريغرشنوفلهيف«اهعببزاجأنمامأو:هلوق

ىلإوهللاهمحرەدھاشامىلإرظنلاباذهلعل.خلالصوتيالنكلو:هلوق

تأيضتقينيتلاةرجشوخبطبلاةلغنيبقرفلايفدعبهمالكوراجشألاضعب
نطبعيبزاجلصتتملاذاوةلصتمريغتناكثح«ةزيمتمنيتلاةرجُشسنوكي

ناكالإودحاونطبىلإرظنلابنكل«زاوجلاىلابرقأاهنأىءارتيفنطبنود
.لاهجرلاقاكبرقأخطبلا

.خلاةيسراففاكنعبرعم:دووادلةركذتلا.يفلاق«ناجنذابلاو:هلوق

.رصميفمسربلاعيبهنمو«ثاركلاميب:هلوق



هلطبأهلطبأنمو«كلذنمرثكأوأنيتزجوأةزجهزاجأهعببزاجأنم
اذهيفبيسلانوكبنأنكموةدحاوهلكاذهيفةلعلاف‹انركذك

نأكلذو؟رثؤبسيلمأعوببلايفرثؤملاررغلانموهلهفالتخالا

وأريسيلاوهرثؤملاريغونيمسقلايذهبيسقنيررغلانألديمهفالتخا

كمسلاEبالااذهنەوءنيرمألاعاتجابوُةرورضلاهيلإوعدتيذلا

كمسلاهيفرصحدقةروصحمماجألاتناكاذإو:رثألاينف«كربلايف

نبهللادبعومعيبرلاينعيزوجيالهنأًاعبمجملوقفلجرهارتشاف

باطخلانيرمعنعودوعسمنبهللادبعنعانغلبكلذكو«زيزعلادبع

.ةثلثملاءاثلابوه«ثاركلا:هلوق

هنأكردقملاؤسنعباوجاذهنأرهاظلا«ممفالتخانأكلذو:هلوق
.ررغلايفتلصفملبق

ريغ:هللبقهنأكردقملاؤسنعباوجًاضيأاذه.خلارثؤلاريغو:هلوق

.اررغاموهنوكعمرثؤملا

عجلاوءضوحلاكرسكلابينعياضيأةكربلاو:حاحصلايف«ةكربلايف:هلوق

٠ءاملاهماقإلكلذبتمسلاقي«كرتلا

ءامجإومجآوتامجأعمجلاوبصقلانمةمجألا:حاحصلايف«ماجآلا:هلوق

دارماهتمنبيلو.خلاحطسمعبرمتيبلكمجألا:سومءاقلايفو.خلامجأو

رهاظوهورحملانماهبداطصبيتلابئارزلالثمدارأهنأكوءلاهحرفنصلا

.لعألاو



لاقو‹ررغوهوءالايفكمسلاىرتشيال:الاق(نأامهنعهللايضر

نمو«زيزعلادبعنبرمعنعهاورو«كلذءارشبسأبال:دابعنا

هنالو‹هدوجوبلبجلاةهجنمهعببزوجيالقبآلادبعلاعيبًاضصيأررغلا

نعىبن)مهنآيردخلاديعسيبأقيرطنمو«هيلعرودقمريغ

ىحةقدصلاءارشوءسقتتحمئانغلاوءعضتىتحماعنألانوطبيفامعيب

.(عجريتحقبآلاديعلاو«ءضبقت

:لصف

لجرلاعبينأوهف«ةدحاوةعببيفنيتعيبنعهيهامأو
ممارہشأىلإوأفصنورانیدبنیرهشلإوأًادقنرانیدبهذههتعلس

مولعملجأىلعناقفتيالوًامولعمًانمثناعطقيالونايضارتيفءةمولعم

يفو«لجألاونمشلابلجلاةمجنمزوجيالاذهفءةئيسنالوًادقنالو

.اهعىبىلععجلعمتجماذإلعل«مسقتىتحمئانفلاو:هلوق

:لصف

رانيدوًادقننرانيدبًالثماہعاباإهنأهرهاظ.خلاعبينأوهو:هلو

٠ةعبيفنيتعببنمنوكيالىمسملجأىلإ

.انثلوقىلعافوطعم«ًادقنالو:هلوق

۰يذمرتلاوهجامناودجأهاور(۱)

س¥۰



اذكوأءادقناذكواذكبلاقوةعلسعابنمو:نسحلاوبألاق:رثألا

دأبهيلعادېشأوًانمثكلذلاعطقيلورموةعلسلاذخأوةئيسناذكو

ًاعببهلاعطقبلءتبثالاندنعكلذنإفنيلجألادحأوأنيتعببلا

يفنيتعببوعيبيفنيطرشنعداعیہدقو«ناطرشهفوامولعم

ملوعملاءيشلارهوكلذىلعدئاعهيلعيفريمضلا«هيلعادهشأو:هلوق

لاحكلدىلعقاقتإلالصحبلثمحًانيعمنيتعسلاىدحإنتعبداهشإلالع

هملعيفريمضلانوكبفدارفإلابدهشأو:خسنلابلاغيفو«ملعألاودقملا

.ملعألاوماقلانممولعملاىرتشملاىلإًامجار

تينمثلادحأانيعاذإامرظناونينمثلادحأهبدارأ«نيتعسلادحأب:هلوق

لطابهنأرهاظلاو«الثمنرہشىلإنرانیدب:الوقبنأبنلحألادحأو

:خسنلاضعبيفو.ملعألاوعيببسيلعيبلاىلعداهشإلانألهزيحيالنمدنع
.ةروصلاهذهنيعنوكسفنيلجألادحأو

دحاولالجألاودقنلانيبددرتلاالوأروكذملانأهيف«نيلجألادحأوأ:هلوق
عقديلثيحريخأتلاقلطمةدارإبدقنلاىلعلجألابلغلاقينأالإمهلا

.ررحبلفملعألاونمثلا

لجألاونمثلايفةدايزلا:يتآلاهمالكرهاظىلعابدارملا«ناطرشهيف:هلوق
لمجلاةبجنمعيبلالطبو«آلوأهبردصاكةعببيفنيتعببنماذهنأرهاظلاف

سأبالفتيمملجأىلإابطرتشااذإةمبقلاىلعنمثلايفةدايزلاامأو«مدقتاك

اكرثألامالكنمهلكاذهو«مولعموهاكناطرشوعيبهنإلاقيالو«عامجإلاب
.فاصونبايفهيلعفوقولابملعب

—۷ا



۽كلذةزاجإانباحصأنعيوردقو«ناطرشهبفعيباذهو«‹ةعبب

ىندأاذهيف:لوقيانباحصأضعبنأكلذوءهيفةدابشلايفاوفلتخاو

زئاج:لوقينممهنموءةدببعيبأنعيورموهونينمثلاىلغأونيلجألا

برقأونينمثلالقب:لوفينممهمو«نيلجألادعبأونينمثلالق

لوقلاونيلجألادعبأونينمثلارثكأب:لوقبنممهنمو«نيلجألا

رثكأونيلجألادعبأبلاقمامأو«ةجحلابابيفحصأيدنعلوألا

زاجأهنإفنيتمثلالقبلاقنموءنيطرشلاوعيبلازاجأهنإفنينمثلا

زاجأهنإفنيلجألادعبأونينمثلالقأبلاقنموءطرشلالطيأوعيبلا

اندتعتشيال:هلوقلبلديمهضعبهبدارأهلعل«انياحصأنع:هلوق

.لعأللاو

.هوتبثوهيفدازورثألامالكرخآاذه«هيف:هلوق

لوقلالوألالوقلابدارأهنأرهاظلا.خلامصأيدنعلوألالوقلاو:هلوق
لاقنمامأو:لاقثمحمالكلارخآليلدينيسحلايبألوقوهو«عيبلانالطبب

رشنوفلهيفليلعتلايفهمالكو.خلانينمثلارثكأونيلجألابرقأب
.سوکعم

إف«مدقتاكلجألاونمثلابالمجهيفنأل«ةجحلابابيفحصأ:هلوق
نإاهلثموأ<ًاموقمناكنإامكلمتساموياهتميعفدلوقلااذهىلعتكلمتسا
تركذيتلاةجحللللاهجرةديبعيبالوقنعلوقلااذهراتخاو«ًابلثمناك
.ملعأللاو

.نيطرشلالمتشيفسنجلاهبدارأ«طرشلالطبأو:هلوق

- ۷۲



لاقنمو«نمثلاةدايزيفيناثلاطرشلالطبأودحاولاطرشلاوعيبا

لجألايفطرشلالطبأوعيبلازاجأهنإفنيتمثلارثكأونيلجألابرقأب

:ةلأسملاهذههبشيامو.عيبلاةزاجإىلعاوقفتامهلكءالؤهو«نمثلانود

ءدسافكلذيفعيبلانأًاعيجاملوقفءاطعلاىلإعيبلجرلاعاباذإو

لاحلاملاو«زئاجعيبلا:لاقفكلذنعزيزعلادبعنباعجرمث

ليقو:رثآلايفوءفرعياللجأىلإعيبلكيفاملوقكلذكو
هلعبينىلعرخلهلامنمًائيشلجرلاعيبينأعيبيفنيطرشینعم

ىلعزئاجكلذ:لوقينممهنمو«زوجيالكلذو«كلذلئمرخآلا

هبجويايفىنعملااذهبقحلياموءطرشلالطبيوهزوجينممهنموةعاتملا

راتيدبةعلسلاهذهرخآلعابنم:نمثملاوأنمشلابلجلانمهيفارظنلا

نأىلعرانيدبةعلسلاهذههلعابنإ:ًاضيأكلذكو«نيرانيدبهذهوأ

هظفلهبديرأهنألًادتبمقومالكلااذه.خلااميبلجرلاعاباذإو:هلوق
.خلاعاباذإو.رثالايفو:ةخسنيفو«رورجملاوراجلايفهربخمدقتو

.زيزملادمعنبهللادبعومبرلايأ«:هلوق

..هفالخىلوألانأمدقتنكلةدببعيبألوقلهباشماذه«زئاج:هلوق

نأالإمهلاءلمأتلحمناطرشهيفاذهنوك.خلالجرلاعيبينأ:هلوق
.ملعألاواطرشلعجرخآلاةعلسلبلاطنمدحاولكناكاللاقي



.لعأهللاواذكواذكةعلسرانيدلاهليطعي

دميللانعسابعنباقيرطنميورامبابلااذهيفلصألاو

ةكمنمهرېظراجطرتشاوًاریعبهللادبعنبرباجنمیرتشاهنأ)

الو:سابعنبالاق"(طرشلاوعببلايعينلازاجأفةنيدملاىلإ
:سابعنبالاق«عببلاةدقعيفنكيلطرشلانألاذهعيتلازاجأ

عيبلاييينلالطبقاهانكسطرتشاوًارادعابيرادلاميكناکو)

نوكينأاضيألمتحيو«عيبلاةدقعيفناكطرشلانأل'(طرملاو

ةمدقتملايهانملانمهريغركذيملرظنأ.خلاعبارلابابلا:هلوق
ينو(رحتيهن:ةعبرأالوأركذامىلعيهانملانألصاحلاو«بابلا

.عببلايفطورشلاعبارلاو«ررغلا

ام:يتأيسوحتفلابيونثلاكلذكوءانثتسالانممسإمضلاب«اينثلا:هلوق
وه:اينثلاعيبنعيهنلايفلاقثبح«طرشلانمصخأاينثلانأهتمذخؤي
هلعجف,خلاامولعمانزووأاليكهنمينثتسيوًافازجءيشلالجرلاعيبينأ

.ملعألاوهيفاميتأيسو«ركامماصاخ

ًازئاجنوكينأنممعأطرشلاوعببلاوهوءبابلااذهيفلصألاو:هلوق
.ملعألاوهدعياملبلديزاوجلاىلعلديثيدحلارهاظناكنإوًاعنتعوأ

طرشلانأنمهللاهمحرهراتخيامىلإريشيهنأك.خلااضبألمتحيو:هلوق

.لسمءاور
.يئاسنلاودرادوبأوينطقرادلاءاور(۲)

س



ابنعهللايضرةشئاعنأيوروءىنكسلاةدملجلكلذلطبأامنإ

عيبلاهييينلازاجأفاهءالوعئابلاطرتشافاهقتعتلةريربترتشا)
رابخألاهذهفالتخالف(قتعأنملءالولا):لاقو'(طرشلالطبأو

لمت:کربنبدمحمهللادبعيبأباتكيفو«اهليوأتيفءاماعلافلتخإ

نألمتحيوءخوسنمامضعبوخساناهضعبرابخألاهذهنوكتنأ
هللاويدنعيذلاو«ممأراببفاودهتجيلرابخألاهذهومهكرتلَيللا

هکلمتزوالامطرتشاهنأالزئاجريغهطرشناکةریربربخنُ:لع

ةمحلكةنءالولا):هلوقببسنلاكرعينلاهلعجيذلاءالولاوهو

هيبيتلاهلطبأكلذلوءربخلااذهبهكلمتزوجيالءالولاو'(بسنلا

امأو«يقأبسامكزاجامولعمناكوةعيملانيعلابقلعتوعئابللةعفنمهيفناكاذإ
عيبلاناكميبلاةدقعيفعقواذإطرشلانأ«ىربفهنعهللايضرسابعنبا

بحييباحصلانأىلإةراشإاضيأمالكلااذهيفو«هليلمتنمذخۇيامكًادساف

.لعأهللاوهداہتحانودهتياورلوق

.دمايوه«اهءالو:هلوق

اكخيراتلابململاىلعفقوتيخسنلانأهبف«ىلإخسانامضعب:هلوق

.نكمأدقو«عجلاناكمإرذعتدعبالإخسنلاىلإبهذيالولحميفررقت
.حاحص«ةبارقلا:مضلابةمحللا«ةجل:هلوق

.هيلعقفتم(١)
.هجامناودوادوبأهاور(۲)

— y٥



اہنعهللايضرةشئاعنعيورامهللادبعوبأهبلاقامىلعاضيألديو

اطورشنوطرتشيماوقألابام«نيماسملارشعماي:لاقيينلانأ)
نٳوهلاباتکيفسيلاطرشطرتشانمنإالأهلاباتكيفتسيل

كلذكو‹'(قحأوىلوأهللاطرشف«هطرشهلسيلةرمةئامهطرتشا

طرشلاوزئاجعيبلافكلمتلحيالطرشلك:رظنلاهبجويامىلعًاضيأ
طرشذإريعبلاعيبيفهللادبعنبرباجربخامأو:دمحموبألاق«لطإب

تأىلعلدياذه.خلالادبعوأهيلاقامىلعاضيألديو:هلوق
اأنالصاحلاو«للادبعيبأمالكنمانهىلإملعألاويدنعيذلاو:هلوق

ليلدبهيأرباهيقديتجاوةثالثلاثيداحألاىلعملكتلاهمحرهللادبع
يفهللختفنصلملامالكنأالإ.خلا«رباجربخامأو:دموبألاق:دعبهلوق
يدنعرظنلاهبجوبيذلاو:لاقهللاهمحرهمالکنمغرفالمث«عضاوملاصعب

هللادعيبأباتکعجاريلفلعهللاوهللاهمحراضيأوهديتجاف.خلا

.هلاهجر

.هلىلحتللاباثكيفسيل:دارملالعل«ىلاعتهللابانكيفسيل:هلوق

مالکتعبتتاذإو<کربنبدمحمهللادبعاباهبدارا<دمحموبلاق:هلوق

دحميبأبهنکيةراتوهللادبعيبأبهنكيةراتهتدجوهللاهمحرفنصلملا

لاوناتينكهلهلعلو٠لادبعيبابالإهيثكيالللاهمحرليعاممإخيشلاو
مالكنمموهفملانألرهاظلاوهوللادبعيبأريغدمحميبأ:لاقيدقو.ملعأ
موهفملاو«هينرتقااذإعيبلارضياللحييذلاطرشلانأللادبعيبأ

.لسمويراغبلاءاور(١)
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هجوىلعناكامنإو«عيبلاةدقعيفنكيمةنيدملاىلإةكمنمهبوکر

اذهىلعمهنملبلداذهف«ًاضيأاذهيوردقوءةيراعلانيعلا

يفنكيملامو‹هدسفيعيبلاةدقعيفطرشلكنأ؛بهذا

ميتربخاأوءربخلااذهبامومعطرشلاوعيبلازاوجىلإنورخآ
ماذإهنآلىنكسلايفةدملاةلاهجلكلذلطبأ:موقلاقفيرادلا

ملعأهللاوهبنرتقااذإعيبلارضيلحييذلانأدمحميبأمالكنم

.ررحبلف
.هبهذمهنأيتأيومدقت(کسابعنبانعاضیأاذهيوردقو:هلوق

امأو«هكللحيناكاذإينعي«هدسقيعيبلاةدقعيفطرشلكنأ:هلوق
دوجوالكهدوجونل«لطابطرشلاوحبحصعيبلافهلتلحيالناكاذإ
.ةريربثيدحل

.هللادبعنبرباجربخيأ«ربخلااذهب:هلوق
ءمہيلعدروثبحثيدحلااذهنعابجينيزيجملانميأ«موقلاقف:هلوق

.ابباجأمهريغو
لطباغإ:هنعللايضرسابعنبادنعو.خلاىنكسلاةدملہ:هلوق

وهدملالهجينالطبلاليلعتوءامولعمناكنإو«مدقتاكعلاةدقعيفهعوقول

يففرصتلانميرتشملاعنمبليلعتلاامأو«هللاهحرفنصلملاهراتخيالبسانلا
ىنكسلابعافتنالانمهعتمانوًاقلطمفرصتلانمهعنميلهنألرهاظريقفهكلم
عافتنالاعنمكوهفةمولعمىنكسلاةدمنأهدنعةلأسلاضرفنأل«طقفةنس

بوكرلاةدمنمطبضأةدملاهذهنإلاقيابرولبءةنيدملاىإةكمنمبوكرا
مالكبسانيابليلعتلاىلوألاف«ءطبلابوعارسالابو«قرطلافالتخابامفالتخال



:نورخآلاقو«عببلادسفطبضينمثلانمطسقبًامولعمطرشلانكي
يففرصتلانميرتشملاعنمعيبلاضقنامنإوةنسةدمناك

نمولخيالكلذيفطرشلانأيدنعرظنلاهبجوييذلاو«هكلم

سفنريغيفنوکطرشامإو«عيبملاسفنيفنوكيطرشامإ:نيهجو

:نيمجوىلعاضيأوهعسيبملاسفنيفنوكييذلافءعيبملا
ناكاذإزئاجطرشلااذبفعئابللةعفنمهيفنوكينأامهدحأ

هلادبعنبرباجثيدحىلعسابقزئاجاضيأعيبلاو«ًامولعم

يفامىلعًاسايقنالطابميبلاووهفمولعمريغطرستلاناكنإو
عيبلاو«لطابهنإفعئابللهكلمتلحيالايف:يناثلا.يرادلايتثيدح

هللايضرسابعنباهبلإبهذابوأ«ةمولعمريغامنأنملاهحرفنصلا

.ملعأاوهدنعنماذهواعمالطبمسلاةدقعيفناكاذإطرشلانأنمهنع

طرشلاومبللنيزيجملانأمدقتاممماذهلصاح.خلانورخآلاقو:هلوق

رهاظوهاکيرادلامةربخنعباوجلايفاوعونتوهكلتلحييذلا

.ملعاهللاو

مالکنمصلاخفانُئتسااذهنأرهاظلا؛يدنعرظنلاهبجوبيذلاو:هلوق

.ملعألاويفهيأرهللاهمحرفنصلملا

عسبلاووهزوجييذلاطرشلانالصاحلافهلتلحيويأهيف:هلوق
.ًامولممنوكيوهكلتلحبوعيبملاءيشلاسفنيفنوكبيذلاوه

الاميناثلاالثملوقينأةلباقماقبلألا.خلاهكلعلحيالامفيناثلا:هلوق

يفهيشتايفلخدأاملمشيو.خلاهكلمتلحيالهنوككمئابللهيفةعفنم



طرتشاول:اولاقاضيأكلذكو«ةريربثيدحيفامىلعاسايقزئاج
وأهلهبهبنأوأنالفلهعيبيوأهكلمنمهجرخيالأيرتسملاىلععئابلا
هلزوجيامهعنمهللحيالهلکاذبفاذكواذكيفالإهلمعتسيال

وأامارحلحأاطرشالإمبطورشىلعنوتمؤملا)مالسلاهيلعهلوقل

نأ:لثمعيبملاسفنريغيفنوكييذلاطرمشلاامأو'"(ًالالحمرح
نأوأهلهنحطينأيرتشملاىلعطرتشاوريعشزيفقبًاعببدحأعبي
هللمعينأيرتشملاىلعطرتشاوأهلهعببينأوأءهامسعضومىلإهلمحب

نمشلابلہجلاةجنمعيبلاەبزوجيالهلکاذېفلمعلاهوجونمهاهسالمع

هيفدجوتدقرکذامنألكلذنعلدعاإلاقيدقو.خلاكلذكودعبهلوق
.مئابللةعفنم

عيفالإومرحتلايفكلذكوعرشلابيأ.خلاامارحلحأ:هلوق

.ميرحتوليلحتاهبيفطورشلا

.نمثلايفعقونأبينعي«عيبملاسفنريغيف:هلوق
.نمثلايفانهاهلمجلالخددق.خلايرتشملاىلعطرتشاو:هلوق

ًافورعمكلذناكاذإهنأيضتقيليلعتلااذه«نمثلايفلمجلاةهجنم:هلوق

.ررحبلف«لعألاوزاجهوحنوأفرمب

امواعمًاردقالثمزيفقللنبعولهنأهرهاظ«نمثلابلمجلاةهحنم:هلوق
°ةعىبىفنيتعسيهمشهذاللمأتزاجلامولعمأردقالثملمحوأهنحطلوأ

.هيلعفتم



ريغًاضيأناكعئابلاىلعيرتسشملاهطرتشانإو«نمثلانمهلكاذهنأل

طرتشانإامأو«هجولااذهيفعيبملانمهنأالنومثملابرجلاةبجنمزئاج

يفامىلع«عيبملاىفعئابلاطرشزاجاكزئاجوهفنمثلاضعبيرتنشما

ىبأنإاأوءرانيدلافصنهنعطحينأىلعراتيدبًاثيشهنميرتشينأ

:يرتشملاهللوقيهنإفهيلعاقفتايذلارانيدلافصنهنعطحينأمئابلا

هللاوكئيشكيلعتددرانفكعمهبتقفتايذلافصتلانعطحتنإ

عفديوًاعيبعيبيناكلجرلانأوهنابرعلاعيبنععهيهنامأو.لعأ

عجرنإفتقوىلإهديبنوكيهلعلوانوبرعًاثيشهنمثنميرتشااهيلإ

امأوءزوجيالاذبفعئابلانمدعجتربنأهلنكيملالإوتقولاكلنا
هنميتثقسيوًافازجءيشلالجرلاعبينأوهاينثلاعيبنعلجهبه

ناثأبةفلتخسءاشألعيبةلزنبنوكبنألمتحيو«عيبلاةلزنبةراجإلانآل
مانيزاوجلامدعبمكحاإفنصملالملفاذهىلعو«اقافتازئاجهنإفةددعتم
.لعألاودحاونمثبةفلتخمءاشأعيبزوجيالهنأىلع

ناكسإونيعلامضوءارلاونيملاحتفنيحصفأتافلهيف«نابرعلا:هلو

اذهبصاخاينثلانأهرهاظمث«وهفهلعل.خلالجرلاميدينأوه:هلوق

CN. ke



ءانثتسإلانألو«عيبملابلبجلاةبجنمعببلااذهزجيمانإوًامولعماليك

ىتثتسملانألعاو:لئاسمءانثتسالايفاذهبقلعتيوهلكعيبملايلعيتأيهلعل

اذهلجرلاعنأوهعئاشلافًانىعموأًاعئاشنوکنأامإال

هيفزوحيامعيمجنمكلذهبشأاموضرألاوأةيادلاهذهوأمالغلا

:مهضعبلاقوهانْثتسازوجي:لاقفصنلاءانثتسايفاوفلتخاو

هلوقكةرثكلانمةلقلاءانثتساهنملوقعملاءانثتسالانأكلذوءزوجيال

كلذلو''"«نيصلخملامنمكدابعالإنيعجأمهنيوغألكتزعبف»:ىلاعت

الهنأكشالوءانثتسالانممسإمدقتاكاينثلافالإويبنلاىلإرظنلابهلعلو
.لعأللاوهمالكقابسهللديواذهىلعرصقي

ءيشلاذخأفازجلا:لاقثبحملارسكبحاحصلايفهطبض«افازج:هلوق

ىتأىسو«نزوالوليكريغنمەذخأدارملاىهنأبرعميسرافًافازجو«ةفزاج

هبقنأنظأو«رزحلابىمسملاوهفازجلانأركذو«زوجيالاموهيفزوجيام

۔عجاربلفملامضيهوىرخأةغل
الإو«ىنثتسملاوهو«هريغنمعمالهجيأ«ميبمابلهجلاةهجنم:هلوق

.نزولاوليكلامولعمريغنوكينأهمزالنمفازجلاف

زوجيهنألايانثتسانممعأةيمستلاعسبنكل.خلاةيمستلامب:هلوق
.امانثتسانودًاقافتاالثمنيثلثلاعيب

.۸۲:صةروس(١)

‹حاضيإلا٦م»س۸ا



‹رهاظريغوأرهاظ:نيمسقمسقنينيعملاو«ءفصنلاءانثتسايفاوفلتخا

نالثمزوجياللوهجلاف«ًالوهحوأامولعم:نيمسقمسقنيرهاظلاو

ةبجنمكلذزوجيالو«اهنمًاددعالإلالاهذهوأمنغلاهذههلعيبب

اذههلعابنإكلذكو«ىنثتسملانمعيبملايرديالهنألعيبمابلجلا

يهوأبنمةنوتيزالإنيتايزلاهذهوابنمةدحاوةلختالإلخنلا

ًاضيأمولعملاو«انرکذااضيأعيبلازوجيالفةمولعمريغ

طئاحلااذههلعبينألثم«هؤانثتسازوجيامسق:نيمسقمسقني

ضرألاهذهوأ«ابفيلاةرمثلاالإةرجشلاهذهوأ‹ةرجشلاهذهالإ

الهنأاوشاًامسقو>هانرکذامهشامواېفيذلاعرزلاالإ

ةبجنمداسفلانوكسفددملاةمولعمامنألاحلاوينعي«منغلاهذه:هلوق

لثميففازجلانألزوحيالهنإفددعلاةمولعمنكتملاذإامأو«ءانثتسالا
.ملعألاويتأبساكزوجيالاذه

وهوزاجميلافًاعئاشًاءزجىنثتسااذإهنأهرهاظءامنمًاددعالإ:هلوق

عسبنأبلوقلاىلعزوجيامنإاذهنأرهظمث«قباسلاهمالكهلمشيو<كلذك
.يتأىساكهفالخجارلاو«ضرألاريغنمةمسقلاهيفنكمتايفناكولوزئاجةبمستلا

.ىنثتساامفاکیرشهلعجواذهلثمكلامزاجأ«اهنمالإ:هلوق

ءانىلاهبطرحيبلاقلايفهنألالثمناتسبلاهبطئاحلااذه:هلوق
.ملعأهللاوةيفرعةقبقحيوغلزاجموهو

هدعبامأوريبأتلالبقاماثملخنلايفهبدارأهلعل.خلاةرمثلاالإهلوق
لوألانأرہظمث«مدقتدقوثيدحلايفدرو|(كءانثتسالاىلإجاتعتالف
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ةرجشلاهذهواهديوأهلجروأهسأرالإدبعلااذهلعبينأوهوزوجي

هعزوجيالاك«زوجياللطابءانثتسالااذف«نمًانصغالإ

عيبزوجنمبهذمىلعفمعلاىلعفوصلاءانثتساكلذكو.قافتا

ىلعفوصلاعيبزوجيلنملوقيلعوءؤانثتسازاجمنغلالعفوصلا

ءةاشلانمدلجلاوأسأرلاءانثتسازوجضعبو«هؤانشتسازوجيالغلا

نيعممدنعوهوءانثتسالااذهاوزوجءالؤبفحبذللتديرأاذإاذهو

¢عطقتلاماقلطمةرجشللةعباتاهنأىلإممضعببهذهنألةرمثلايفممعتلا

.ملعألاوعببملاءيشلاعبتيايفكلذىلعمالكلايتأيسو

اكزوجيالهنإفهلبقامأوكردأاذإينعي.خلاعرزلاالإ:هلوق

.ملعأهللاوعطقلاطرشبالإهعببزوجيال

اذِإزاوجلايضتقيهعىبىلعنصفلاءانثتساسابق«هعبزوجيالاكزوجيال:هلوق

يدنعرظنلاو:يتآلالوقرهاظهىلعلشينکلرهاظوهوعطقلاطشرناک

ايفسأرلاهءانشتساناطرشوعيبهنألهلوقبدارلالاقينأالإمهلا.خلا

ةلطبمتاءانثتسالاعيمجتناكهرهاظىلعلمحولالإوحبذلاطرشمزاتسيركذ

عيبلللطبمريغطرشلاوعيبلانأاضيأهبفو«رهاظبسيلهنأعمميبلل

زوجيالنعهلعلو«لوقلااذهبحاصعمثحباذهلعلومدقتاكًاقلطم
.لعأهللاوطرشلاوعيبلا

ءانثتسالاسايقيفهيبشتلادوصقملا.خلااضيأكلذكو:هلوق
.عيبلاىلع

الوهوانثتساروحمولعمنيعملکوينعي«مولعمنيعممهدنعوهو:هلوق



ريغامأوءطرشوعيبهنالزوجيالهنأبجوييدنعرظنلاو«مولعم

ال:مېضعبلاقو«زوجي:مهضعبلاق«هئانثتسايفاوفلتخامهنإفرهاظلا

هدنعوېفهلطبأنف«اهلينشتسیوةاشلاهذههلعيبينأكلذو‹زوجي

زوجيالاملكءالؤهدنعوهو«همأنودهعببزوجيالاكزوجيال

معئابلاكلميلعقابهدنعوهفهزاجأنف«هؤانثتسازوجيالًادرفمهعبب

هذهوأهاونالإةرمثلاهذههلعابنإكلذكو«يرتشملاكلميفلخدي

نطبيفمحشلاعابينأهركبو:رثألايفو.ملعأهللاواهحمالإضبا

:نيمسقمسقنيًاضيأىنثتسملاوءسأبالفعئابلاهانثتسانإوءةاشلا

.عنتعتحميبلاىلعءانشتسالانوسيقي

ًافالخهيفكحيلولوقلااذهبنهرلابابيفمزجءزوحيمہضعبلاق:هلوف
.لعألاوهرادتخاىلعكلذلديف

۰ضيسلاةرفصمضلابحلاو:ءاجلابابيحاحصلايفلاقءاهحمالإ:هلوق

وهومرحتلاىلعةهاركلالمحيسأبهبفعملانأهموفمسأبالف:هلوق

نملقأتناكاذإةعئاشلاةيمستلايفالثمناعمتجيهجونمصوصخوموم

ءانثتسالادرفنيوفصنلانمرثكأتناكاذإةيمستلايفدرفتيوفصنلا
.ملعأهللاولوقلااذهىلعةاشلانطبيفمحشلايفالثم

ناكلنيرخآنيمسقًاضيأمسقنيىنثتسملاو:لاقول<مسقنيًاضبأ:هلوق

.رہظأ



ملامىنثتسینأوهمودعملاو«هانركذاءدوجوملاف«ًامودعموًادوجوم

زوحيالهنأ:عببلااذهيفمهضعبلاقةمدخلاوىنكسلاوةلغلانمرضحب

مودعملاءانثتسازجيمامنإوءلطابءانثتسالاوميلازوجي:نورخآلاقو

نزويوألاكيامامأو«ظفللاهلمشامضعبجارخإهانعمءانثتسالانأل

ءعببلاكلذزوجيالفًاءولعمًانزووأًامولعماليكهتمىنثتسااذإ

لطباإهنأهراتخاامىلعمدقتامذوخأملانأهيفىنكسلاو:هلوق

داسقيدارالعلفةلوهجيىنكسلاةدمنأليرادلامتثيدحيفطرشلاوعيبلا
رهاظنکلمدقتامساىقىلعهدودحمريعىنكسلاتناكاد!ءانثتسالاوعسملا

<ملعأهللاوهراتخيامفالخىلعهلعاو«ًاقلطمزاولامدعيضتقيدعبليلعتلا

.خلاءانثتسالانأل:هلوقبلملعتلا

ظفلبناكولفءانثتسالالطسفينعي.خلاظفللالمشامضعبجارخإ:هلوق

وهوعئابللةعفنمهيفطرشاذهنألةدودحمىنكسلاتناكاذِإزاجطرشلا
سابعنبادنعمعن«مدقتامفهلوقسابقىلعمسمملاءيشلانعجراخريغمولعم

.طرشوعيبهنألًاقلطمزوجيال

.مطقنملاءانثتسالالمشيفامكحوأةقيقحظفللاهلمشام:هلوق

امأو:هلوقدنعمدقتامعمكلذكو.خلايذلاءيشلاناكنإو:هلوق

.خلاهن

.نزولاوليكلابهزوحيتحيأ«عيبلاكلذزوجيالف:هلوق
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كلذزوجيالفامولعمًانزووأامولعمليكهنمهلعابنإكلذكو

ءانثتسإلازوجهزوجنملعلو«هزاوجيمهضعبلاقو«لوهجمهنألعيبلا

مولعملانزولاومولعملاليكلاهنمىنثتسايذلاءيشلاناكنإو«هنم

نممهمو‹زوجيالفهنمرثکأینٹتساوأزوجيالفهلكهانثتساو

ءانثتسالاعقونإًاضيأكلذكوءزئاجعيبلاولطابءانثتسإلالوقي

زوحبالفاهربغلإراشأوهذهالإةاشلاهذههلعابنإلثمريغلالع

يفلوقينممهنمو«زوجيالسنجلاريغنمءانشتسالانألهؤوانشتسا

راتاوانموقبهذموةفراشملابهذموهو«هزاوجيبمهضمبلاو:ةلوف

.هللاهمحرهرکد(کهفالخ

ىلوألاةلأسملانأيضتقياذه.خلاهنمىنثتسايذلاءيشلاناكنإو:هلوق
نزولاوليكلامولعماهبفهنمىنثتسملاونزوملاوأليكملافالخلااهبفمقويلا

هريغنمعسمملازيتيلهنأللوألالوقلابحاصدنععيبلازجيامنإهنأو
.ملعألاو

.رشعدحأالإةرشع:الثملوقينأك«هنمرثكأىنثتساوأ:هلوق

ىضتقماذهلوفأ«زئاجعيبلاولطابءانشتسالالوقينممهنمو:هلوق
.ظفللاهلمشامضعبجارخإءانثتسالانألقباسلاهلوق

ريغفالإوهيفمومعالىزجاذهنافنیابملانمينعي«سنجلاريغنم:هلوق
الإموقلاماق:كلوقكةيسانلاتدجواذإهنمءانثتسالازوجيدقسنجلا

.مولعموهاک«اراح



اذهىلعىنعمهلنکیملافىنعمهلسيلءانشتسالاوزئاجعبلااذه

ةلرتمبنمثلايفءانشتسالاو.رلعألاونكيملامةلزنمبوهفلولا

.هانرکذاکزوجبالامو«كلذنمزوجيايفعابملاءيشلايفءانثتسالا

:نبغلاوروضلالجأنماهنعيهنملاعويبلايفسماخلابابلا

ىلعلجرلامواسينأنعهيهننممالسلاهيلعهنعتبثاموهو

تعتبانمءعاتبملاهلعلو«مخسنلانمءانيأرامفاذكه«عابملا:هلوق
ءيشلاتعبنمةسيمتلاةغللاىلعحيحصتلابعوببملاوأىحصفلاةغللاىلعميبلا
تلقثتسافعوببمعيبملصأف«لوعفمنزوىلعيثالثلانملوفلامسإنأل
تفذحفءاىلاوواولانانكاسىقتلافاهلبقنكاسلاىلإتلقنفءاىلاىلعةمضلا

ىلإشفخألابهذو«ءابلالستلةرسكةلوقنملاةمضلاتبلقوهيوببسدنعواولا

وحنواولاتاوذنيپقرفءايواولاتبلقوءابلاترسكوءابلاوهفوذحلانأ

.عيبموحنءابلاتاوذونوصم

:اپنعيهنملاعويبلايفسماخلابابلا

ةمدقتملايهانملاىلإرظنلاباسماخبابهلعج.خلاسماخلابابلا:هلوق

ةقلعتملايهانملامسقيهانملالطمنمناثمسقةقيقحلايفوهالإو«ةعبرأامنأل
ةدسفمريغتناككلذلفمسبملاتاذنعةجراخبابسأهذهنألعيبلاتاذب

دنععيجلايفتياثعيبلالب«ةعيدخلاوشفلايفالإاميكترمىصعيانإو
ءانثتسالاف.يتأىسامكروصلاضعبيفرابخلاتوبثفنصللاراتخاو«انباحصأ
.ملعألاوحبحصريغهلم

ىلعديزينأبروصتتريغلاىلعةمواسملا هبخأموسىلعمواسينأ:هلوق
لوألايفنإف«عئابلادنعىرخأةعلسيرتشملليتأينأونمثلايفيرقشلا



نعونابكرلايقلتنعهبهنو«هبخأعيبىلععيبينأنعوءهبخأموس

:ةعيدخلاوسشْغلانعوشجنلانعوراكتحالانعوءدابلرضاحعيبنأ

يفعيبلاف«هيأموسىلعلجرلامواسينأنعمالسلاهيلعهيهنامأ
هبيجويامفاذهنألكلذوصاعبكترملاو«زئاجانياحصأدنعاذه

اذهو«هنعىهكاذلو«ريغلاررضنمضتامنإوعيبلانعوهانإرظنلا

موسلابسبالفنوكرشملاامأو«مهلكديحوتلالهأيفوهامنإيبنلا
ناوخإبسيلنوكرشملاو(هيخأموسىلع)مالسلاهيلعهلوقلمهيلع

‹هيلعموسلابسابالفهموسحصيالهعببحصيالنملككلذكو«ال

سيلفًابلوتمناکنِالإهريغموسىلعلجرلامواسينأمهضعبزوجو

اأو«عيبلاعضاوموقاوسألاريغيفيبنلااذهمهضعبلمحوكلخأب

يوراملهریغموسىلعلجرلاديربنأزئاجفعببلاعضاوموقوسلا

لاقفحدقوسلحهعموةجاحلاهيلإاكشوناسنإهبلإلصولعهنأ)

.عئابلاىلعيناثلايفويرتشملاىلعررضلا

¢ةادانملالحمابدارملانأرهاظلا«ميبلاعضاوموقاوسألاريغيف:هلوق
:هلوقنممهفياکعنملارهاظلافةادانمريغنمعسبلحموأناکديفناکولامو

:حاحصلايفلاق(محتفيورو*ماللانوكسوءاحلاسكبوهسلح:هلوق
سلخةدبعوبأیكحو«ةعدربلاتحتنوكبءاسكوهوريعمللسلحلا
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وهوديزينلعيبلازاجأف'(نيمهردبكلامه:مالسلاهيلعلاقف

موسلايفةديازملانعهَىبندقو«ديزينم:مالسلاهيلعهلوقلةادانمل

نيضراعتمناربخلاسيلوءقاوسألاريغيفيبنلااذهاولمحكلذلو

موأسيذلانمثلاوةئسشلاودقتلاهيفءاوسهنعيبنملاموسلا|ذهوءمدنع

هبلطیاملخديالةيلوتلاوةلوليقلاكلذكوءهفالخوألوألاهب

‹هبلطمفهيلعلخدينأسأبالفعيبلاريغامأو«عويبلانمعيباأل
هنامأو.ملعأهللاوهريغلوأهسفنلهلطءاوسهنعيبنملاموسلااذهو

رحتحتطسبيامتوسلاسالحأو«لثمولثموهشوهشلثمسلحو

¢ناتألاةينكسلحمأو«حربتاليأ(كتيبسلحنك)ثيدحلايفو«بابثلا
.خلارسماماسنمعبارلااضيأسلحلاو

روكذملاعببلايأوهويأفاضمفذحىلعهلمل«ةادانملاوهو:هلوق

.ةادانملاعيب

عملانكمأواضرامتلاقينأزوجيو<نيضراعتمناربخلاسيلو:هلوق

.ملعألاوكلذرارمتسامدعابتضراعممدعبدارملاو«نيب

همهنلحاكنلايفةبطخلاهنمىنشتسي.خلاسأبالفعببلاريغامأو:هلوق

.هودربوأهوجوزبىحهيخأةبطخىلعلجرلابطخينأمالسلاهيلع

.ءاور(١)



ىلعمكدحأمواسينأىنعموهانعفف«هيخأعيبىلعمكدحأعيبينأنع

ىلععقيدادضألافورحنمبوعلامالكيفعيبلانألدحاوهيخأموس

"هللاةاضرمءاغتباهسفنيرشي.نمسانلانمو»هللالاقءارشلاوعيبلا

نعةعهنامأوءرظنلاهبجويايفديعببسيلفمومعلاىلعهلمحنمو

نأمهضعبىأرف«هنعيبنلاموهفميفاوفلتخامينإف«نابكرلايقلت
لهأنودةعلسلاصخربيقلتملادرفنيالثلدلبلالهأكلذبدوصقلل

ثيدحلانإهللبقهنأكردقملاؤسنعباوجاذه.خلاعيبلانأل:هلوق
؟كلذهنمداريفيكفعيبلاظفلبدرو

ةيآلاهذهنأهبف هسفنيرشينمسانلانمول:ىلاعتهللالاق:هلو
يفلاق«كلذكميبلانأىلعالدادضألاءاممأنمءارشلانأىلعلدتاإ
نموهو«هتيرتشاًاضيأهتعبو:لافنأىلإ«هتيرش:ءيشلاتمب:حاحصلا
الوهنأةيطخىلعلجرلابطخيال)ثيدحلايفو:لاقنأىلإدادضألا

يرتشملاىلعيبنلاعقوامنإفهبخأءارشىلعيرتشيالينعي(هيأعيبىلععيبي
عببلايفينميمومعلاىلعهلمحزاجأللاهحرفنصملاو«خلاعئابلاىلعال

ءارشلا:ءارشلابتلمتيامفاضيأحاحصلايفو«كرتشملاليبقنمنوكيفءارشلاو

ءاضيأهتيرتشااذإوهتعباذإىرش«هيرشأءيشلاتيرش:هنملاقيرصقيودي
.خلادادضألانموهو

ةعفنلاليقوىمحلةعفنملايأ«دلبلالهأكلذبدوصقملانإ:هلوق

.بلاجلا
Ye.¥۷:ةرقملاةروس(١)



ريخاوعمساذإكلذو«ةراجتلاابدارأاذإاذهو«مهبرضيفدبل

ةراجتللمهنمنورتشيفلزتملااولخدينألبقمهيلإنوجرخيفنيرفاسملا
سأبالفهنومدختسياموةوسكلانمهبنوعفتنياملثمةراجتلاريغامأو

نيرفاسملانودريالًاضيأكلذكو«حبرلاهيفنوبلطيامالإكلذعيمجب

اذإهلكاذهومهباورضيالثلمریغلزانمىلإاوہجوتاذإمزىلإ

دعبلاوبرقلادحو.هبسأبالفًاديعبناكنإامأو«ًابيرقءاقتلإلاناك
ةراجتلابلطلرفسلاوانباحصأدنعرفسلادحوهو«لاسمأةتسكلذيف

لضفنمنوغتبيضرأالايفنوبرضينورخآو»:ىلاعتهلوقلحابم

مهيلإجرخيملوقيرطلايفنيرفاسملايقلنمامأوءرثألايفو'«ل

مهنميرتشينأسأبالفلزنلافرطيفلزانملاضعبيفهيلإادرووأ

اإاذهو«زوجفلزثملااولخداذاامأوينعي«لزنملالخدينألبق:هلوق

لحلزنمابدارملانأرهاظلامث«يتأيسليصفتهبففماعطلاامأو«اماعطنكيم

كلذلمجثيحلزنلافوطيفهيلعاولزننميفدعبهلوقهللديو«اهعبب
.ملعلاوًاضيأهبفامىلعدصقيلنلطقفةصخر

.ءارشللوأعيبللاوهجوتءاوسيأىلإنيرفاسملااودربال:هلوق

ايفولو:دعبهلوقلبسنأوهوىيرطخسنلاضعييف«لزنملافرطيف:هلوق
۰لابمُأةنسنود

.٢٠:لمزلاةروس(١)



اذإءيشاذهنميفنيفو«لايمأةتسنودايفولوءاهريغوءراجتلل
ىلإلزتلاباحصأهلنذأنإو.ملعأهللاوكلذىلإدلبلالهأةجاحبلع

يفءاوسوكلذنعيينلايبنلعلاوسلاىقلتيجرخيالفجورخلا

نمىلعرجحيو«يبنلامومعلءاسنلاولاجرلاونوميقملاونورفاسملااذه

.لعأهللاوقحاهنمجريهنإفرجحلارسكوجرخنِإو‹كلذلعفي

ءياللاهنبغيالثلعئابلااذهبدوصقملانأىلعلديامًاضيأرثألايفو

بالجألاىقلتتنأىنهنأ)مالسلاهيلعينلانعرمعنعيورمكلذو

ءةعيدخلاوررغلانمهنعىبناموهءانعم"(دابلرضاحعبينأو

يفدبقلاموهفمربتعالوقلااذهبحاص.خلايرتشينأسأبالف:هلوق
ةلعلاربثعانمو«كلذىلإدصقلايضتقبرلايقلتنعمالسلاهملعهين

.ملعأهللاوهلموهفمالبلاغلاىرجيىرجادإدبقلاو

مدقتامو«دبعتلليهنلانأىلعلدياذه«كلذنعلعينلايبنل:هلوق
اعمناثيشلاهيفلاقينأالإمهلا«رهاظلاوهوىنعمالوقعمهنأىلعلدي

لوقعمهنإلبقو‹دعتهنإلبق«نالوقهيفثيدحلانأجراخلانملصاحلاو

.اعمامهليقو«عئابلاليقو«دلبلالهأدوصقملاو«ىثعللا

رضاحميبيأوهلوقنودبالجألاىقلتتنأهيمن.خلاهانعم:هلوق
ذخۇبنأنمرظنبنکلدلىلالهاهنمدوصقمنأوهوهانعمنألداىل

۰يذمرتلاالإةعالاهاور)۲(
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بکلانأمهغلبيموقلاولجرلانأكلذو«ةمارحمملىسملاةعيدحخنإو

نوفرعيالاممنميرتشيفقاوسألاداسكبمهربخيفمهاقلتيفاولبقأدق

رثالايفدجوايفانباحصأدنعو«هنمررغاذهنوكيفدلبلايفهرعسب
نومنآمهنأيدابلاعيبييذلارضاحلاوبالجألاىقلتييذلانأ

یریيعفاشلاناكو:ةكربنبدمحمهلادبعيبأباتكيفو«تباثعيبلاو

ءاشنإهيلإرابخلافهنمثنمصقنبهنعىرتشافهبلجىقلتاذإعئابل

نأينبجعيو«سفنلايفهليوأتغوسبلوقاذهو«ضقنءاشنإوزاجأ

:لاقوررغلانعىبندَينلانألهقيرطاذهلامهببهذيررغلك
نأويودبلليرضحلاعيبنعبهينامأو''(ةمرحمملسملاةعيدحخ)

دابلرضاحعبينأوهلوقبهنارتقالبنفيالئلعئابلاهنمدوصقملانأاذهنم
رضاحعبينأوهلوقنمدوصقملانأاك«دلبلالهأدوصقملانأىلعلدي
نعيورمريسفتلااذهلاقينأالإممللا«ررحبلفملعألاو(ضيأدلبلالها

.ررحبلفملعألاو«رثألادوجوعمرظنللظحالذئنيحورمع

رثؤيالهنأنبغلايفبهذملانأيتأىس.خلاسفنلايفليوأتغوسي:هلوف

نيغلاوقلتربغنمنبغلانيبقرفينأالإمهللااضيأكلامبهذموهوعيبلايف
دورولردفلاوةعيدخابلصحنيغلككلذكو.يهنلاهبفدرويناثلانإفيقلتلاب

.ملعألاورهاظلاوهوكلذنعيمنلا

.يراخبلاالاةعاملاهاور

۹۳



ىرقلالهأنمةعاجلاوألجرلاىقلتينأ:وهيرضحىلعيودبناعي
لاق«امنوديربيلانامثألابدلبلالهأىلعنومكحتيوعيبلانولوتيف

يرضحلانل(ضعبنممبضعبعفتنيسانلااورذ):مالسلاهيلع

نمنوقزريابنوعيبيةادبلاو«هبصبرتيوهريغلابسانلاىلعكحتي
ءرضحلالهأبقافرإلاوهليوأتلااذهىلعيبنلااذهبدوصقملاف«رعسلا

ييو«سابالفيرضحىلعيرضحوُيودبىلعيودبناعينأامأو

تسلينإفيلاعب:ةحلطللاقفةعاضببمدقًايودبنإليقو:رثألا

نكلوءدابلرضاحعيبنأداعهللالوسرانان:لاقفءاېقوسفرعأ

عيبلاىلعروصقميبنلانأىلإبهذاذهيفةحلطنأكوءكيلعريشأفمواس

لهاناکثىحةيلهاجلانامزيفاذهناكامنإ:ضعبلاقوءريغال

ريغنمءيشلايودبلاهللسرأولهنأهموهفم.خلاىقلتينأوه:هلوق
.ررحبلفملعألاوبلاغلاىلإرظنلابديبقتلالعلو«لمأتهيفوزاجقلت

.اثمةءادىلا:هدعبلعل«ىرقلالهأنم:هلوق

نامينأوهوثلاثمسقيفن.خلايودبىلعيودبنامينأامأو:هلوق
.ملعألاوزاوجلارهاظلاويودبىلعيرضح

ايرضحنوكيدقهنإفمقملللباقللاءيدابلايدابلابدارأهنأك«دابل:هلوق
.ملعألاو

۰يراخبلا1ةعاحجللاهاور)۱(



هينامأو.ملعأهللاو«سأبالفنامزلااذهيفامأوءنيكرشمةيدابلا

ركتحا):مالسلاهيلعهلوقليهانملاهذهدشأوهوراكتحالانعدي

ةراجتللماعطلالجرلايرتشينأراكتحالاىنعمو«٧(ةنعللارظتني

يبنلاو«اهبفاهارتشايتلادلبلايفهئالغتقوىلإهعفريفهصخرتقو

عفوةراجتهنمكلذاإرفاسملانألنيرفاسملانودنيميقملاىلععقاو

نوكيامنإهنعيبنملاراكتحالا:مهضعبلاقو«ةدلبىلإةدلبنمهعفرب

ناهدألايفالويناطقلايفسيلو«ةاكرلاابنمحرفتيتلاةتسلابوبحلايف

لۇييذلاو«راكتحاةتسلابوبحلاىوسوىرتشيامعييفالو

كلذلو«توقلايفنوكيانإراكتحالانأنيلوألاوءالؤهبهذم

نوالراكتحالانأىلإمهضعببهذو«مالسلاهيلعيبلاهيفددش

لعلوءامأباوجللاهمرركذيمل.خلايهانملاهذهدشأوهو:هلوق
.وهفةخسنلا

معطياملمسإماعطلانأنايالايفهللاهمحرركذ.خلاماعطلا:هلوق

.ًاقلطم

.لاقتنإلانوديربنيذلايأ«نيرفاسملانود:هلوق

يناطقلاةدحاورسكلابةنيطقلاو:حاحصلايف«يناطقلايف:هلوق

.دوادوبأوملسمودمحأهاور(١)

٥4



ءسانلاتوقلجهيفامنأىلإاوبهذءالؤهو‹ريعشلاوربلايفالإ

ءاركتحمنوكيالوءالغلاىلإهعفربوهيرتشينملعسبالهنأمېتجاح

ءمدنعراكتحاهيفسلوحبرلليفةلغلاءارشاوزوجءالؤھو

راكتحالانعىبنلعهنعيورو:رثألايفوءلولااذههبشييذلاو

رکتحيمشهلکكلذذخأيفماعطلانمةبولجلاىقلتييذلاوهوعيبلايف

يفسيلهنأىلعنوقفتممهلكو«ءالغلاهيفصبرتيوهعيبيالوهسبحيوهيف

هارتشايذلاتقولايفهعيبينأىلعهارتشانإوراكتحاماعطلاريغ

هجرخأوهارتشانإكلذكوءءالغلاهبرظتنيسيلهنألهيلعسأبالفهيف
نإكلذكوءرفاسمهئألهيلعسأبالفىرخأةدلبىلإلايمألانم
لشننإو«ةريثكنينسلوأنسلكلذءاوسهلاىعةقفنوهتقفنلهارتشا

وهفاذهوههشأللاو:ىنعملاو«ربخوًادتبملوقلااذههبشييذلاو:هلوق

لوقلااذهنوكبنأوهوبارعإلانمرخآامجولمتحيو«هللاهمحرهراتخي

لهأةحاحةاعارمهشلاهجوو«ادتمملاربخ«رثألايفو:هلوقو<هبشيلوعفم
اذِإاموهوًاىقلتوأًاراكتحاىمسيهنممسق:نيمسقىلعيقلتلانوكبفدلبلا

.ملعألاوكلذادعاموهوطقفًايقلتىمسبمسقو«ًاماعطيقلتملاناك
هنأكويقلتلانمًامسقهلعجواذهبهصخملرظنأ«ىقلتييذلاوهو:هلو

دعبماعطلاوامناوأيفةلغلا.ءارشزاوجنمهراتخإلالاداہشتساهلعح

كلمتسالا



وهركتحملاو«ركتحمبسيلهنألهعببينأهيلعسأبالفةقْفتلانمءيش

نمهجوبهكلملخدامعيجكلذكو«ةرملوأحبرلليرتشييذلا

سيلوءالغلاتقوىلإنسأبالفءارشلاريغكالمألاهوجو
ذخۇيهنإفراكتحالًاماعطیرتشانمو.ملعأهاو«كلذيفركتحمب

هنإفهارتشااعصخرأرعسلاناكنإالإ«هارتشااكهعببىلعربحيو

هوجونمهجوبهکلمنمجرخوأهلاحنعریغتنإكلذكو«ربحيال

لازدقهنألاملكهوجولاهذهيفربحيالهنافهتقفنىلإهدروأكالمألا

مالسلاهيلعيتلاديدشتلهعببىلعربجيانإو«اهيلعهارتشايتلاةفصلانع

شجنلانععهينامأو.رلعأهللاو'(ةنعللارظتنيركتحلا):هلوقلهيف

.لايمألالخادوأهسفندلبلانميأ«ةرملوأحبرلل:هلوق

هبهارتشااملثهعببىلعربجيهنأانعملهرظنأ.خلاهارتشااك:هلوق
هنأهانعموأهربغدنعديزأرعسلاناكولوهبىرتشاامرعسىلعديزبالو

نكيملاذإرضاحلارعسلابعيبيوءارشلاىطامتهنأكمسبلايطامتىلعربجي
ركذاكدئازلادربركتحلانأركذيمهنأهبلعلديورهاظلاوهاذهوصخرأ

ىلعءانثتسالاتالو«لثلاقلقباسلاىنعملادارأولهنأل«شجانلايفكلذ
٠ملعألاورمظأيناثلاىتعملا

دصلاريفثتةغللايفوهو«جلانوكکسونونلاحتفبوه«شحنلا:هلوف

تشحننم«هناكمنمهتراثإو :عرشلايقو«اشحنمضلابهشجغأديصلاتشحن

.هرکذمدقت(١)

«حاضيإلا۷مدس

 



‹ءارشلانعنكيملوعابييذلاءيشلايفلجرلاديزينأوف
كلذلعفنإو‹كلذهللحيالف«هريغلوأهسفنلعابملاءيشلاناكءاوس

كردينهيلعوةعابتهيلعكلذناكلاحلااذهيلعءيشلاعيبو.هيفدازو

يرتشملافشجانلاوهءيشلابحاصناكنإو«كلذبهربخيويرتشلملا

كلذنمةبوتلاهيلعوةجحهيلعنوكيالفهريغناكنإو«رابخلاب

ءصاعشجانلاوتباثبلاانباحصألاق:رثألايفو«لاصتنالاو

ناكاذإكلذبعيماذإعيبلايفرايخلايرتشالنوكينأبحأو

ةأطاومريغنمناكنإوءةعلسلابروشجانلانبةأطاومنعلعفلا

سشجانلانألكلذبيمس«ايفهريغمقبلاهءارشديربالنمةعلسلانيفةدابزلا
.ةيسانلاتلصحفةعلسلايفةبغرلاريشي

اهلثموأهتمہقنمثكأءادتباعفدولهنأهموېفم«لجرلاديزبنأوهف:هلوق
قلطمةدايزلابدارملالعلو«مارحهنأرهاظلاو«هبساپالهناهربغمقبلالثم
.ملعألاوعفدلا

عفديفعيبلامزلثىحلاصتنإلاوةبوتلاهيلعويتعب؛صاعشجانلاو:هلوف

.ىلعینبامونمُشلانمةعلسلايفدازاميرقشملل

دنعرايخلاهلتبثيهنأدارملاو«ملعاذإخسنلابلاغيف«ملعيملاذإ:هلوق
لىقثىحشجنلابملعيملاذإرابخلاهل:انتخسنىلعو<عيبلادعيشجلابهملع

0.ملعألاوعببلا

ةعلسلابرنألةروصلاهذهيفرابخلاهلناكامنإو«ةقفاوميأ«ةأطاوم:هلوق
.كلذبيضرثيحشجانلاوههنأك



لوألالوقلاو«هبرصاعشجانلاويرتشمللمزالعيبلافامهنيبتناك

هنإفشغلانعلَهنامأو.ملعأهللاويدنعرظنلاهبجوييذلاوه

يلوبسيلينعي:رثآلايفف٠(انمسيلفانشغنم):لاقهنأهنعيور
هللاف«ماعطلااذهببطأام:لاقفماعطبرمهنأ)هنعيورو«انل

هيلعهللاقفًاریغتمهدجوفهديلخدأف«هفوجيفكديلخدا:ليربج
(نيماسمللًافغوكنيديفةنايخ«نيتلصختلمحدقكناامأ:مالسلا

كلذلثمو.املاحنعةروصلاريغتوهو«شغلاعيبنعیہنهنآيورو

اسكلاطشموءاملااهيقسيمثامشطعيفابعبينأدارأاذإناويحلايف

فرعينموأحلملاوريجلابناتكلابايثشريوأةديدجامناهوب
مدلاباپسيوأاهخلسينأدارأاذإةاشلايفخفنينملثمو«تازجلا

ةعلسلاعئابهربظيامشغلانإةلخجابو«هبلغتشيلمحشلايفحملالعجوأ

(قلطممزالميلاناوهوباحصألالوقەهبدارأهنأك«لوألالوقلاو:هلوق

يفيناثلالوقلاوههنألرثألالبقاملوألالوقلابدارلاسيلو<صاعشجانلاو
.ملعألاونادحتيفشجانلاوههنأكفةأطاومنعناكاذإهنألءةققحلايفرثألا

:هماغو٠دوعسمنیانعيورمثدحلااذه«انمسلفانشغنم:هلوف

سالفشغنم):ةريرهيبأقيرطنمةياوريفو«(رانلايفعادخلاوركملاو)
۰معهذدهو)۳)انم

.هيلعقفتم(١)
.هرکدمدقت)۲(



ابرو«عيباتقويفهرېظيالوايفامحیبقتکیواہیفامنم

ءيشلايفنوکامامأو«زوجيالشغوموشاذېفكلذدعبرېظي

هتادأبهنيوتوأهسنديامورابغلانمهحسملثمءشخبسيلفهنيعيفنيبرت
سأبالفمحللنيماكلالثمواهريغو«ةمألاو«لخلاو«سرفلالثم

ةاهنأيورىنعملااذهنمو.لعأهللاوشغبسیلوهلكاذهب

هملعيئلانعيور:رثالايفو٠(منغفلاولبإلااورصتال):لاق

.رازبألاميمجوهونومكعمج«نيمامكلاب:هلوق

‹اهمضبميضعبوءاتلاحتفبمهضعيهطبض(متغلاولبإلااورصتال):هلوق

مسإسايقو«رصيرصنموهفلبإلابقلعتيامذخأاذإلعفلانألصاحلاو
وهواهىلعتددُشةفانلاتررصو:حاحصلايف«ةرورصمهنملوعفم

قلمتيامذخأنإو.خلااهدلوةيدوتلاوفلخلاوفدشيطبخ

«ةاكزمك”ةارصمهنملوعفملامساويکزبیکزکيرصيارصنموهومنل
اهبلحتماذِإةيرصتةاشلاتيرصو«حاحصلايفدعبيتأيساکثیدحلادروهبو
قلعتيامبلغاذهىلعف.خلاةارصمةاشلاوأامعرضيفنبللاعمتجيتًحامايأ
لدياملبإلابقلمتيايفاضيأسوماقلايفركذهنألو«لبإلابقلعتيامىلعمنفلإ
.خلايرصيىرصنموهوةلفحماةارصملاو:لاقًاضيأىرصاميفعمسهنأىلع
ةلحرسكلابفلخلانأرخآلحميفركذ«فلخلاقوف:حاحصلايفهلوق
ىداوقلاةدحاويه«ةيدوتلا:اضيأهلوقو«نارخآلاونامداقلاةقانلاعرض

.هيلعقفتم(٠)



اللسملاةبالخو«ةبالختالفحلاعيب):لاقرمعنياقيرطنممالسلا

تاشعرضوهتقانفالخأيفنيللالجرلاسبحينأوهو"٠(لحت

مویلکاهنبلنأيرتشملامويويرتمملاهبغيلةثالثوأنيمويهترقبو

نإانباحصألاق«هررغولسملاماهتانعمالسلاهيلعىهندقو‹اذه

ءاشنإيرتشمللرابخلانأينبجعيو.صاععئابلاوتباثاذهيفعيبل
ةعهنأيوراملوقلااذهيلعليلدلاو.ضقتءاشنإوعيبلالبق

اہھرکوةارصماهارتشانمهنإفةارصممعلاولبإلااوعببتال):لاق

.هلمذخؤياكةارصملاةقانلافلخىلعدشييتلاتابشخلايهو

ليفحتلاو:حاحصلايفلاق«ةارصملايهءافلا.ديدشتبةلفحلاتالفعحلا:هلوق

¢عسبللاعرضيفنيللاعمتجيلامايأةاشلابلحتالنأيهو«ةيرصتلالثم
.لىفحتلاوةيرصتلانعالعللالوسرىہنو<ةارصموةلفحةاشو

.ةعيدخيأ«ةبالخ:هلوق

.تالفحملانمذوخأملاليفحتلاىلإدئاعريمضلالعلوهو:هلوق

نعةخسنلانوكتنأىرتشملامهويو:هلوقلبسانملا«ملسملاماهتانع:هلوف

.هررغوهلوقىلإرظنلابداهشتسالانأرهظمث«عجاربلف

:هلوقبرثألابحاصهراتخايذلايأ«لوقلااذهىلعلدلدلاو:هلوف

.ينىجەيو

.يراخبلاهاور(١)

س)٠ےس



ايفرمنهعاصريسعتو0(رگنمًاعاصاببحاصلعدرواهدر

يورو«نبفلاعببًاضيأاذهنمو.لعألاونيلانمثينعيهلعلاولاق

٠(لاؤسلاةرثكولالامعيبضتنعولاقولىقنعیندهنأ)

لاؤسلاةرثكىنعمو«ينعيالايفمالكللاةرثكلاقولقهلوقىنعمو

ىنعميفاوفلتخاو٠مهيلعحاحلإلاوسانلاىلإجئاوحلابلطوه

هطوحيالوهعيبينأ:مهضعبلاق:لالاعيبضتنعمالسلاهيلعةلوق

نألجرلليغبنيو«ءارشلايفنبغيالأهانعم:ضعبلاقو‹هظفحبالو

لضفلاكلذيفىغتبانأالإ‹نبغيالثلءارشلاوعببلايفهفتىلعمدقي

اذإحمس«عاباذإحمسنمؤحملا)مالسلاهيلعرثألانمهيفءاجا

ليقوةقدصلاوةبحلاةلزنبنيعبابتملانيبةحماسملانوكتتف'"'(ىرتشا

.نمثلاضعببهيلعقدصتيوعيبلادعبهعاسينأاذهيفةياورلاىنعم

ناكءاوسعئابلالعو‹يرتشمللزئاجهنإفسانلاهيفنباغتياملكو
هيفنبغيامامأو«عببللهدبيفناكاذإهلنكيملوأهلءيشلاكلذ

.ةلكاشمللدرلابعاصلابناجيفربعاإهلعل«اهبحاصىلعدرو:هلوق
6ًاقلطمزئاحسانلاهيفامناهرهاظ.خلاهلنکیملوأ:هلوق

.هرکدمدقت(١)

.هيلعقفتم(۲)
.يئاسنلاودرادوباولسمهاور(۳)

س۳١۱



هلاميفنبغلاعيبزوجيال:مهضعبلاقءكلذيفاوفلتخامهنإفسانلا

يفهئارشوهعبيفهسقنيلعزئاج:ضعبلاقو«هريغلاميفالو

لعوأیباحولو«زئاج:لوقينممهنموباحملاذهريغلاميفوهلام

لوقيلعلوقلااذهداتعاو.هبحاصلنبغامنمضيونيغلاب

لوقلاامأو«(ىرتشااذإحمس«عاباذإحمسنمؤملا):مالسلاهيلع
هنأكفيناثلالوقلاامأوءلالاةعاضإنعدراولايبنلاةجحف«لوألا

وبألاق»:رثألايفو«ةديبعيبأنعركذدقو«نيلوقلانيبطسوتم

ناكو«راطعلاقباسهعموةكمىلموبتاذةديبعوبأجرح:نابفس

ذإلزانلاضعبيفلوزنامهانيبف:لاق«تکردأنمرابیخنمقباس

يفىباحاذإرهاظبسيلو«دعبليصفتلاهبرعشياكىباحوهريفلناكولو
امهمالكيفسىل:لاقينأالإمهللا«ًاقلطمنمضيهنأرهاظلانإفريغلالام

دنعريغللنامضلايفانيالكلذوءطقفعلازاوجهدارماإونامضلايفنب

.ملعألاوةاباحملا

يفيتأيسامكانياحصأبهذموهاذه.خلازئاجمهضعبلاقو:هلوق

تناكاذإاهيفرثؤىفةمسقلاامأو«عببلايفرثؤيالنيفلانأنمةمسقلابإب
نيفلانأحيحصلاىلعكلامدنعكلذكو«عيبريغانألرباختوأةيعرفةمسق

نإرثؤيهنأةريزجلابنآلادنعلمعلاهيلعيذلاو«ميبلايفرثؤيال
.ملعألاوثلثناك

ءلعافلامسابردصملاليوأتىلعوأ«لوزناوذيألوزنامهانف:هلو

— (۰۳



نمیرتشاف:لاق«يدجونمسونبلاهعموةيبارعأمبيلعتفقو
يبأىلإنبللابءاجمثءةدالقوقولخةروراقبيدجلانمسلاونبللاقياس
:لاق؟ةديبعابايلو:لاق«قياسايكنبلانعرخأ:لاقفةديبع

؟ةروراأقلانمث؟:لاق«هوحنوقناد:لاق؟ةدالقلانمثمکكحيو

ةسمخوأنانثاةرشعللنبغلاالوكحيو:لاق«هوحنوأقناد:لاق

ىلإقباسلسرأف:لاقالفاذهلثمامأو«مردمردللوأةرشعلل

هلنمثال:تلاق؟نبللانمثمك:ةديبعوبأاطلاقفتءاجفةيبارعالا

نمثمكف:لاق«نامهرد:تلاق؟نمسلانمثمكف:لاق«اندنع
اعفدفماردةعبرأقباسجرخأف:لاقف«نامهرد:تلاقف؟يدجلا

ةديبعيبأنماذهف«قباسابكتيلنآلاله:ةديبعوبألاقفءالإ
اأو.ملعأهللاوسخاكلذيفدحلاو«زوجيالنبغلاعيبنأىلعلدي

.نانثإعلالقأنأىلع«ءانبممجوأ«لدعديزدحىلعةفلابملاىلعوأ

.بطلانمبرضروبصك«قولخ:هلوق

.مردلاسدسقئادلا«قناد:هلوق

طاقسإباإكحيو:ديعسنيدمحأانمعلريسلاباتكيف«نيفلا:هلوق

وأثلثلاينعينيمهردبهعببتمردهنامدارأ:همالكرخآيفلاقو«واولا
فلريسفتلايفو.ىمتنا«الفاذهلثمامأو:هللاقءفصتلاوأسدسلا

.سوسمرسو

سانلاهيفنبافتياليذلانبفلايأ«زوجيالنيغلاعيبنأىلعلدي:هلوق
7



ةالصلليدوناذإ»كلذيفدرواموهفةدابعلاتقولبقنمدراولايبنلا

اذهو٠«کلريخكلذعيبلااورذوهللاركذىلإاوعسافةعفلاموينم

يفاوفلتخاو«لاوزلادنعنوكييذلاناذألادنعهيلععممرمأ

اذهيفدوقعلارئاسقحليلهو؟خسفنيالمأخسفنيله:عقواذإهكح

هللاولوألاءزجلايفينعي«مدقتايفاذهرکذدقو؟قحلبالمأعببلا

زوجيالفاذهلثمامأو:هللاهمحرةديبعيبألوقلبلدي«فصنلاىلعدازنأب

نأىلإزوجينکلًانبغیمسيامءادتبايفيأيفدحلاو:هلوقبداراف

.ملعأاوفصنلاىلإلصب

نيغلاونيغبسيلفكلذنملقأامأو«ًانبغىمسيامفينعيسخا:هلو

فنصملامالكنيبنكلءفصنلاىلإيهتنيةدببعيبأدنعسانلانيبزوجييذلا

ىلعةرشعلاىلإامتبسنلعجفنصلماف«نينثإلاةيسنيففالخريسلابحاصو

اہیلإنیفاضم(ہنوکةہجىلعریسلابحاصو«اہنمنیذوخأمةہج
.ملعألاو«رهاظوهامكةدحاوةريتوىلعةرشعلاىلإةيسنلانوكتل

نمدراولايهنللهللاهمحرضرعتي¿ل.خلاةدابعلاتقولبقنم:هلوق

بوصفملاناكملاودجسملايفعيبلاكهلعلو«مدقتامفهرکذهنأعم«ناكملالبق

لدييبنلالهفالخلاببسنأرهاظلا.خلاهمكحيفاوفلتخاو:هلوق

.الوأهنعيهنملاداسفىلع

ىلعساقحاكنلاكلذكو:لاقٹحةمرلاةالصيفينعي«مدقتابف:هلوف

.(ةممجلاةروس)هركذمدقت(١)

س)و

 



عولطلبقعيبلانعىبن)هنألجينلانعًاضيأيوردقو.لع

مشًابيغرتنوينألمتحيبيدأتيهاذهنأمطوقيفف''(سمشلا

لمتحيو«باوثلاليزجنمهيفالتقولاكلذيفهللاركذبلاغتشالاب

هتفرعمةلقو‹يرتشملارارتغانمتقولاكلذيفمحهبيننأ

.ملعأهللاوليللانمةيقابلاةماظلاسبلهيرتشيا

نمفالخيهيلعتيجونلةبسنلابعببلاداسفلحمنأكانهركذو«عببلا

.اہطورشنمطرشدقفلهبلعبحملنموأًارفاسمناك

ONO

.يةبببلاوينطقرادلاهاور()

س٦۰س



عيبللةححصمابابسالاةفرعميفباب

:سانجأةثالثىلعيهو«هلةدسفلابابسألادضةلجلابيهو

وأنيكلامنىغلابانوکينأميفطرتشيهنإف‹نيدقاعلايفلوألابابلا

(هدحألعوأهيلعروجحمريغاذهعمانوكيينأوءليكوتلاماتنيليكو
نوكينأالإ«دبعلاك(مهريغقحلامإوضيرملاوهيفسلاكقحلامإ

عيبللةححصملابابسالاةفرعميفباب

بابسألادضيهةثالثلاهذهنوكيف.خلاسانجأةثالثىلعيهو:هلوق
‹دبعتلامرحتلايمننمًالثمهتمالسةققحلايفاهدضنإف«رظنهل«ةدسفلا

دصنمكلذراعوةميدخلاوشفلاواىنلاوطورشلانعو°ررصلايو

بابسألاىلعةدئازحبحصلاميبلايفناكنإةقبقحلايفةثالثلاهذهو.مدقتام
ةدسفملابابسألادضةئالثلاهذهلعجللاهمحرفنصملانكلهلةححصلا
عوببلايفةدوجوماهتاذدحيفيهفالإو«طورشلانمهملعتلمتشاامرابتعإب

٠اضيأةدسافلا

هجارخإنمىلوأورهظأناكلنونجملاجارخإلنيلقاعدأزول«نيفلاب:هلوق

.ملعألاورجحلالبقينممسيلةقبقحلايفنونحجملانأل«هيلعروجحاب
.ناركسلاونونجلافاكلاتلخدأهفسلاك:هلوف

هنأل«لمأتاقلطمهسفنقلهملعاروجحمضيرملانوكيف«ضيرملاو:هلوق

—)۷س



فرصتلازوجيالهنإفنيلام(نوكطارتشاامأ.ةراجتلايفهلًنوذأم

لسمءىرمألاملحيال):مالسلاهيلعهلوقلامكالمريغللاومألايف

سيلامعيبنعأَيًاضيأىن)دقو٠(هسفنةبيطبالإ
طارتشاامأو.هكلميفتسيلوةعلسلالجرلاعببينأوهو

‹ميفرصتزوجيالفعفدالومحلاومأيفمغبقاللافطألانلفنيغلاب

ًادشرمهنمتسنآنإفحاكنلااوغلباذإتحىماتبلااولتباو»:ىلاعتهلوقل

.دعبهمالكاذهىلعلدو«لعهللاوةكرتلادثراولاتحقاعتلعنعدق

اندنعاهملعرجحالامنإفةأرملاامأو«ةئاصقتسافاكلالعل«ديعلاك:هلوق
.ملعألاوثلثلاىلعدازامفانموقلًافالخ

.بترمريغرشنهيف.خلاطارتشاامأ:هلوق

.اقلطمعساءيشلاهبدارأىةعلسلا:هلوق

امنأيمتقبهنالە؛لماتاذهثىدحلاصىصختيف«هكلميفتسدلو:هلوق

ةايهوعابتالضورملانإفكلذكسىلهنأمماقلطمهعسهکلميفناک

4رضرتعيالليصفتهيفناكادإموهغملا:لاةرنأالإملا«حجارلاىلع

.ملعأهللاو

نممتملاريغنكلىعدملانمصخألىلدلااذه.خلاىلاعتهلوقل:هلوق
.للعلاءاوتسإلهلعساقىناسصلا

.هيلعقفتم(١)
.هرکذمدقت(٢(

س۸١س



الإءالوملاميفهفرصتزوجيالًاضيأدبعلاو'«ماومأمهيلإاوعفداف
٤ءيشيلعردقيالاكولمًادبعًالثمهللابرض»:ىلاعتهلوقلهنذإب

نمدبعلاويصلاةعيابممهضعبزاجأدقففراعتلاىلعامأو:رثألايفو

اذهنممنايرتشيفهلهأيصلالسريوءالومديعلالسريءةلاسرلاقيرط
نظلابلاغيفةلاسرلاهجونمكلذاوزاجأدقف«مهتجاحرجاتلا

نأاوبحتساًاضيأاذهاوزاجأنيذلاو.سانلانيبكلذيففراعتلاو

هابشأو«لكؤيامنتريثكهلسيلكىلاملاونايبصلانمعيبلااذهنوكي
ىتحءالفرطخامليلاءابشألاوباودلاوباشلانمكلذريغامأو.كلذ

ليكواافرصتزاوجامأو.ملعأهللاو‹دبعلاديسيأربكلذنوكي

يرتشينُهرمأفًارانيديقرابلاةورعىلإمفد)بينلانعيورهنإف

يلاىلإءاجو«رانيدلاب(هادحإعابفنيتاشهلىرتشافةيحضأهبهل
هنوکطارتشاامأو٠(ميبلاةَينلاهلزاجأفةاشورانيدبدلع

.ةلأسمريوصتوأةدئافدسقتلااذغلهرظنأ«رجاتلااذهنم:هلوق

۰يبصلانود

ريغيفصاخلاليكولافرصتزاوجاذهنمذخؤي.خلاهلزاجأف:هلوق

.٦:ءاسنلا(١)

.اھرکذمدقت(۲)

.يةبببلاودوادوأودرجاهاور)۳(

س۰۹



الوهفرصتزوجيالهلامهيلعروجحملانألفهلامهيلعروجحمريغ

كالاهسلفيذلاو‹لقعلاصقانلاهوتعملاونونجناكءضيقالوهلعفد

يفًاضيأاوفلتخاو.هلاءاشناهبابيفاذهنایبيتأيسو«مهضعبلوقي

هيلعروجحناكوهفهلالالامناكنإوضيرملا:مهضعبلاقضيرللا

الًاضيأضيرملاعيبفزوجيالهلامهيلعروجحاعيبناکنو«هلام

عيبلافنمثلانمءافوبعابنإ:ميضعبلاقو«هلامالامناكنإوزوجي

دحىدعتينيغهيفعببلاناكنِإوءضقتهتثرولالوهلسيلف«مات

قلعتل«ةثرولانعزئاجريغعببلاناكهلثميفسانلانباغتيام

.ةزاجإلاطرشبنكلهيلعلكوام
رظنسلفملاهلامهيلعروجحملالومشيف.خلامكاحلاهسّلفيذلاو:هلوق

امىلإرظنلابكلذلملو«هيففرصتلايفهيلعرجحيتحلامهلسيلهنإف
رجحوهلابندلاطاحأنمسلفمابهدارملاقيدقو«هئامرغلهنألددجتب

طاحأولوريجحتلالبقفرصتلازاوجهنمذخؤيو«ءامرغلالجألهيلع
.لعاودنعيلعصوصللوهايکكلاذگوهوهلانيدلا

اصولابابفهنالكتيرمغعاوهبوخلاوهلوألالولنأيفت

یرقشاوأةمىقلابعاباذِإضيرملاعسبهبامو:لاقهفالخيئحيرص

.خلازئاحف

ىفرثؤيالنيغلانأيضتقيةثرولابديبقتلا.خلاةثرولاىلعزئاجريغ:هلوق
ىلعزئاجريغ:هلوقمث.ملعألاواحبحصناكوعئابللقحلاناكنإعببلا

س۰



ءهضرمنميفوعاذإءالؤهًاضيأفلتخاوءضرملالاحيفعيبلايف

ًافيعضناکامو«هؤارشوهعببهبلعتبثهضرمنمحصاذِإ:مهضعبلاق
امضقتهلناکهضرمنمءیرباذِإ:ضعبلاقو.ةحصلابيوقضرما

نمًاضبأاوفلتخاو.لعألاوفبعضضيرملاعيبنالهضرميفعاب

؟المآدقعنيلههبحاصءاضرطرتشاوهريغلاملجرلاعيبيفاذه

حصيرتشملايضرنإهنأىلعءهنذإريغبلجرلللجرلاءارشيفكلذكو

محةجحلاوًاعبجنيهجولايفهزاوجب:ضعبلاق«حصيملالإوءءارشلا

ليصفتهففهربغلناكاذإامأو«ثراوللناكاذإلبهقالطإىلعسبل«ةثرولا
یرتشاوأصاخرتسالابعاباملکو:لاق«اياصولاباتكيفهركذ

هلزئاجفثراولاربغلناكنإوءزوجيالفثراوللناكنإفتاممثءالغتسالا

قوفامكلذنمةثروللدريوتمملانمةصوكلذنأأل«ثلثلانودامكلذنم
.الىصفتدرلاةيفىكيفركذهنإفمجاريلف.خلاثلثلا

نافتيامدحىدمتاذإةثرولاىلعيضعالنولئاقلامويأ«ءالۇھ:هلوق

فالخهيففيفوعنأيهيلعامأوىنعي«سانلاهيف

هيفنياغتياليذلانيفلانمهيفامعمينعيفبعضضيرملاعسينأل:هلوق

دقعنبالىضرلاطرتشيملنإهرهاظ.خلاهبحاصءاضرطرتشاو:هلوف

طرشريعنمولويضرنإهزاوحهورعرهاظو«ًادحاولوق

.لعألاو

.يتأىساملىلدپ«ەداقعنابيأ«هزاوجي:هلوق

س١1۱



نأهرمأفًارانيدمالسلاهيلعيبنلاهلعفديذلايقرابلاةورعثيدح

ينلاىلإءاجفرانيدباهادحإعابفنيتاش.ىرتشافةيحضأهبهليرتشي
اذلالدتسالاهجوو.لعفلاقعيلاهلزاجأفرانيدوةاشلع

يفالوءارشلايفةيناثلاةاشلابهرمأيلمالسلاهيلعينلانأثيدحلا

كلذيفهتدمعو«ًاعيجنيهجولايفكلذعنميعفاشلانأركذو«ميبلا

اوعنمانباحصأضعبلعلو«هدنعسيلاملجرلاعيبنعدراولايبا

ىلعلدیو«هءاضرطرتشاولو«هنذإريغبهريغلاملجرلاعبينأ

لاملجولعابالجرنأولكلذكو«رثألايفاوركذمهنأمهنمكلذ

برلهباماعيالوكلذاتينأيلعسأبالفهرمأريغبرخآلجر

زيجمفلالابرهبتحكلذناتكيالفلوألالوقلالعوءلالا

امرهنأللالدتسالاهجوهنابيىلإجاتحااإ.خلالالدتسالاهجوو:هلوق
هنعللاىضرنسفالكوناكهنعلايضرةورعنألنيتلأسملانيبقرف:لاقي
۱.كلذيفةجحلا

هجرفنصملاطبذتساهنمورثألايفروكذملاوهاذه.خلاكلذكو:هلوق
.انباحصأضعبدنعزاوجلامدعللا

لولاعنالهواديكلذاټكينأاميلعسابالف:لوق

.اضيأاهدحأل

.الإىنعم(ىتح)نوينألمتحيو.خلاناماعبلبدهلعل«اماعبتح:هلوق

س۱۲س



كلذالولو«ةلأسملايففالتخالاىلعلديمهنماذبف‹هركيوأكلذ

.لعأهاوكلذاټكينأملزاجام

:هيلعدوقعملايفيناثلابابلا

طورشلاوابرلاوررغلانمهتمالسهيفطرتشيهيلعدوفعملاو

ءدوجوملامولعمنوكينأهنعيفنيررغلاو«مدقتامىلعهلةدسفلل

همحرفنصملانممالكلااذه.خلافالتخإلاىلعلديمهنماذهف:هلوق

نمذخۇيانوانباحصأدنعهبحرصمربغةلأسملايففالتخالانأىلعلديللا

خلاانباحصأضعيلعلو:لبقهلوقكلذىلعلديو«رثألايفمهمالكموهفم
اذهنماضيأاوفلتخاو:لاقثيحفالتخالابةلأسملالوأيفحرصهنأعم
فالتخإلاكانهفالتخإلابهدارم:لاقينأالإمهللاهريغلاملجرلاعيبيف

.زاوجلابالوأةلأسملايفانباحصألوقلباقمنوكيو«مريغوانباحصأنيب

نيبهبحرصلافالتخالا:لاقيوأكلذمنميمفاشلانأركذو:هلوق
هاضرطرشريغنمامأو«هبحاصءاضرطرتشاوعاباذإايفوهاإانياحصأ
٠ملعأهللاوممالكنملاهجرفنصملاهطبشتساف

:هيلعدوقمملايفيناثلابابلا

نألمتحي«يفنيهلوقو«عيرفتلاءافينامتإلاىلوألا.خلايفنيررفلاو:هلوق
هنعىفنيررغلاونوكينأهلوقنمةسبسلاءايتفذحولوعفمللايمنوكي

نأهلوقو<ررغللريمضلاولعافللابئبمنوكينألمتحيو«ركذامببسب
هنوکهلعدوقعملانعىفنيهدوجويأررغلاو:ىنعملاو«ىفنيالوعفمنوكي
.لعأهللاوهنعةمالسلاطرتشيكلذلف.خلادوجولامولعم

‹حاضيإلا۸مد۱۱۳



:لجألامولعم«همیلستيلعًارودقمو‹ردقلامولعمةفصلامولعم

ناكلذو.لعألاوًاعيجنمئلاونمثلايفكلذوءًالجؤمناك

حيبمو«هعيبيففالخالاذېفيئرمرضاحعيبم:نيمسقىلعتاعيبللا

نآولخيالهنأكلذو,ءاماعلافالتخاانفةيؤرلاددعتموأبئاغ

لبقهاماعيلناكنإف«هاماعيلوأكلذلبقيرتشملاومئابلاهملعنوكي
وأفصاوللاوحألانملحيءاماعلاضعبدنعزوحبالهعببنافكلذ

موقلاقو«مزالوهفةفصلاىلعءاجاذإموقهبلاقو«فصاوريغل

ءاحولوهدرءاشنإوعببلاذقنأءاشنإف«آراذإيرتسشملاىلإرامخلا

نأطرشىلعيدعرظنلاهبجوييذلاوهلوقلااذهو«ةفصلاىلع

ىلعوءزوجيالففراعريغناكنإو«عيبملابًفراعمئابلا

.لجالاب[اصاخسیلوًاعيمجمدقتيذلاكلذويأ«كلذو:هلوق
نعوأ«اعمنعلصلايفنينأبقداص.خلاءاحلعيملناكنإف:هلوف
ئابلافصوناكاذإيرتشمللرايخلاوهوميارلوقراتخافنصماوامه

لكلذلوهبلوقيالهلعلو<ملعنعيرتشملافصونعتكسو«ملعنع
.ملعألاوهلضرمتي

نوكيفىكفالإو‹ًالثمهربغنمفصولاىقلتينأبيأ«فصاول:هلوق

.الزوجيالهلوقبقلعتمماللاو«ماعريغهنوكممًافصاو

املانوكلهللاهمحرضرعتيم.خلاعئابلانوكبنأطرشىلع:هلو
ةثالثلالاوقألاهيفيروجتلهءابإهعابفمئابللهفصوفطقفيرتشملاوهمسبلاب

وأآراذرايخلاعئابللوأ‹ةفصلاىلعءاحاذإًامزالوأالطابهنوكنم

سع



ناصقنله:رظنلاهبجوبايففالخلاببسو«زئاجنيلوألابهذم

ررغلانمنوكيوءةرثؤمةيؤرلابقلعتملالعلانعةفصلابقلعتملالعلا

رايخهللعجنمامأو؟ريسيلاررغلانمهنأو«رثؤمبسيلوأريثكلا

ةفصلاعيبىلعًاضيألخديو.لعألاوهدنعكانهررغالهنإفةيؤرلا

سيلمأعيبلاتقويفدوجوموهله:رخآررغةيؤرلارايخعيبو

لبقهاماعنإاوفلتخاكلذكو«نورخآلاهزوجيلكلذلو؟دوجومب

نمابلصتااموضرألاالإهاماعولوءزوجيال:مهضعبلاقكلذ

اقلطمعئابلالعنمدبالهنأهمالكرهاظنکل؟لاحلکىلعًامزالنوک
.لعألاو

ممتيلوأفيناثلالوقلاباحصأمهبدارملا«نيلوألابهذمىلعو:هلوق
وأًاقلطمنالطىلابنولوقبلوألالوقلاباحصأنأألثلاثلالوقلاىلإةبسنلاب

ركذةخسنلاهذهديؤيوةققحةىلوألانوكتف«زئاجريغةخسنلانوكت

.عجاربلففالخلاببس

رهاظلاوءئابلاريغفصاولاناكولوءةفصلاىلعءاجاذإيأءزئاج:هلوق
.زئاجريغةخسنلانأ

.ةفصلاىلع

اغإةداهشلانألكاردإلالطمانهملعلايدارأ«ةفصلابققلمتملالعلا:هلوق

.موصلاباتكلوأيفهنّيِبامك«طقفنظلاديفت
.هررغيفنتهتيربخناليأ«كانهررغالهنإف:هلوق

س



ءالؤهلوقىلعو«زئاجهنإفكلذهبشأامو«هايملاوناطيحلاوراجشألا

نوكينأنمؤيالهنألءررغبئاغوهوهعبلوصألاىوسامنا

ريغتبالامهلكمولعملايفءاملعلاضعبلاقو«عيبلاتقويفدوجومريغ

امأوءترصقوأةدملاتلاطًابئاغوأناكًارضاحهعببزئاجهلاحنع

هيفريغتيامرادقميرتشملاوعئابلاىلعباغاذإهلاحنعريغتياملك

امكلذكو«هيفريغتياليذلارادقملاىلإهعببزوجبو‹عيبلاخسفنا

ناويحلاةدميفليقوءلاحلااذهىلعناوبيحلالثمصقنيوأديزي

هالليقومايةعبسرابكلاوءةعبس:ليقو«ماياملكراغصلا

.ًاضيأمدقتو«ينأيسامكاهدحوالضرألاممتناكاذإينعي:هلوق

وهو«هراشخاىلعلدىلوقلااذريدصتلا.لاءالۇھلوقىلعو:هلوق

.ررحبلفلعألاودوجولامولعم:قباسلاهلوقهلدهشييذلارهاظلا

.خلالوصألاىوسامناءالؤههلوقلةلعهنأرهاظلا«نمؤيالهنأل:هلوق

هولاقنوکنألمتحممہنعرکذامةياكحو«ررغهلوق«ملرخآو

ضرألاالإ:اولاقثمحكلذيفحيرصتلاكمهترابعتناكامهنألمتحيو«ةقبقح

موقىلعفنصملانمعيرفتهنألمتحيومهيلإكلذيلوقلابسنءايلصتاامو

نءالؤهلوقىلعانىنباذإوىنعملاو‹نالدبءافلابنايتإلاذئنىحبسانملاو

.خلایوس

رهاظىلعو«رهظأناكل.خلايذلارادقملايفلاقول«رادقلاىلإ:هلوف

.ةلخادةيافلانوكتفنصلامالک

٦۱



ريغنمميبلايفرثؤملاررغلايفمهفالتخاهلكاذهيففالخلاببسو
زوجيال:مبضعبلاقءىمعألاعيبيفميفالتخااضيأاذهنمو«رثؤمل

املكمهضعبلاقو«هرصبباهذلبقعابيذلاءيثلافرعولو«هعبب

دیزبالوصقنيالاموهنيعوهنوليفريتيالامهرصبباهذلبقهفرع

اذإينعأةيلوفطلاةفرعميفاوفلتخاًاضيأكلذنمو«زئاجهيفهعببف

رايخالوملعوه:مبضعبلاق(تيلوفطيفيرتشملاوعئابلاهملع
هنإفنونجلاملعكءيشسيلةيلوفطلالع:مهضعبلاقو«ابنمدحاول

ءارشلاوعيبلايفلكوملايلعءىزجيهنإفليكولاملعامأو«ءيشبسيل

ليكولاملعىلعءىزجيلكوملاملعًاضيأكلذكو«هماقميفهنأًاعيج

ناكولولوقلااذهىلعزوحيالهنأهرهاظ.خلاءيشلافرعولو:هلوف

رهاظو:مہضعبلاو:هلوقهللدبو«ريغتيالامالصتاامو«اضرأ

يفبنيوءاضيأاذهلثميفزوجيهنأعيبملاءيشلانعنيميابتملاةبيغىلعسابقلا
ماسلاكلذىلعفقوتيامفالخبرظتلاىلعفقوتيابفالخلادقينأاضبأ

.قاحساىبأنمۇياكءاملاو«ةباتكلاو

يتلاةيلوفطلانمزيفهاملعينعي«هلع:هلوقبقلعتم«امتىلوفطيف:هلوف
اذهنأرهاظلاو«نابئاغاهو«غولبلادعباعيابتوزيسمتلاماتابلصحيال
عنمنمامأو«هنعاباغوكلذلبقءاملعاذإنيفلابلايبزاجأنمدنعفالخلا

.لعأللاوىلوأبابنملفطلايفعنمافاعبب

هدنعلعالنونحافالإو«كاردإلاقلطمهبدارأهنأك«نونحملالعك:هلوق
.ملعألاو

- ۷



ءوضدنعولوءةفرعبتسيلليللاةفرعمو.ملعألاولةقفصلالصأنألل

حابصملاءوضدنعمآرناكنإالإ«ًاسابلليللاانلعجو»ىلاعتهلوقلرمقلا

نمالووههفرعيالامىرتشانإليكولاو.ملعأهللاوةفرعمابنإف

ةفيلخلاامأو«رايخلاءارشيلعهلكويهنألهلكونمىلإرابخلافهلكو

هملإرابخلافهفرعيالامىرتشانإ لفطلاوأبئاغلاوأنونجملاةفىلخ

لفطلاغلبوأنونجماقافأوأبئاغلامدقوأ«ةفيلخللازوأتامناف

هتثروفرايخلاهلنمتامنإكلذكو«ةفيلخللكًاضيأراحلاءالؤبلف

نيبقرفلاوءلامانمهلامنوثرويكرابخلانمهلامنوثرويهماق

‹ةقلطمةفالخلاوةدقمةلاكولانأىلوألاةلأسملايفةفىلخلاوليكولا

ءيشهدنعسيلهنعفلختسملانألهبلإرابخلاناكامنإ«هملإ:هلوق
.ملعألاوكلذكدجسملاو«هبفسلاةفبلخنأرهاظلاو«فرصتلانم

لبقكلذلصحنإرابخلالقتلينمرظني.خلالازوأتامنإف:هلوق
رخآةفيلخلهنأرهاظلاو«بئافلامودقوأنوجاةقافإوألفطلاغولب
.ملعأهللاو

ناكاكلصألاو«ةلقىلعاهمسإعمناكتفذحهنأرهاظلا«ةفيلخللك:هلوق
تشيفىكفهلدوجوالةفيلخلانأدربالفكلذلبقيأ«ةفيلخللرابخلا
؟رامخلاهل

.هسفنلءارتشاابفيأ«رابخلاهلنمتامنإ:هلوق

نأيتقيليلعتلااذهرهاظ«ةقلطمةفالخلاوةديقمةلاكولانإ:هلوق

¬ ۸



الامىرتشانإةراجتلايفهلنوذأملادبعلالاحلااذهيلعًاضيأكلذكو

ريغًاقلطمهلهالومنذإنألهلامرجتيناكنإءالوملوراخلاهلفهفرعي

بحاصنودراىخلاهلفهفرعبالامىرتشااذإضراقملاامأو«ديقم

نمءاضرو.ملعأهللاوكلذيفلالابحاصليأرالوريجأهنأللامل

عيبلاو:رثألايفو.لعهللاوءيشبسيلةيؤرلالبقهراكنإورايخلاهل

هلکولتشبلههلتدثاذإو¢راىخلالىكوللتبثةضوفمتناكاذإةلاكولا

تأةراجتلايفهلنوذأملادلاةلأسمنمرهاظلاو؟لاحلافيكوأاضيأ

.ملعألاوهنيعيءيشىلعهرصقيملثبحرابخلامنملكلنوكي

فرصتلايمتقبقالطإلانُنمهاتركذيذلايأ«اذهىلع:هلوف

.دىقتلانود

دميهالومريغلابرحتيناكنإامأو«ءالوملابرحتيناكنإ:هلوق

.ملعألاوضراقمهنألطقفدبمللرابخلانأرهاظلانإفءالومنذإ

لالاكلذةحلصميفرظانلاهنأل:اثملوقبنأىلوألاءربجأهنأل:هلوق

لاملايفهليأرالنأربجألايفلصألانأللو«اقلطمهترجأقحتسالةققح

.ملعألاوهيلعرجأتسلا

يرتشمللنوكيوًافراععئابلانوكينأطرشيراتخلاوهو«فصولابتاسلا

ململاةطاحإوةدهاشملادعبالإ:هلونمرداشملانإفمدقتاکءآراذإراىحلا

‹عيبلاعوقولبقءادتبااعميرتشملاوئابلانمكلذنوكينأميملاةي

1۹



النايعألاعيبفءةيئرمنيععيبو«ةعذلايفةنومضمةفصبعيب:ناعبب

ءكلذريغوةحصلانمعيبملاةثيهبملعلاةطاحإوةدهاشملادعبالإزوجي

ملسلايفالإزوجيالةفصلاعيبنإاذهىلعف«ملسلاعيبةفصلاعيبو

ملعلاةطاحإدعبالإزوجيالهنإفنايعألاعيبامأو.ملعأهللاوةصاخ

وأنوزوملاوأليكملانمءيشعابينأزوجيالهنأكلذو«عيبملاةئيب

لمتحيوهللاهجرفنصملاهمهفيذلاوهولطابهنأزوحمالهلوقىنعمنإو
اهدعبالإىعالهنأةدهاشلادعبالإزوجيال:رثألالوقىنعمنوكبنأ

ايقراتحلاوهالافلامنوكبالف«ةصاخملسلايفالإةفصلابعيبلامزايالف

.باقماذهريغىلعهلمهللاهجرفنصملانكل«مدقت

.یرتنأامنأشنميأ«ةمئرم:هلوق

.رثألايفروكذملايأءاذهىلعف:هلوق

.ملعأاوممذلااهلبقتالتانيعملانألنيعملايفزوجيالوةصاخةفصلاب

بسحبلمأتهيف.خلانمءيشعابينأزوجيالهنأكلذو:هلوق

ةعسسملانابعألانإفىعدملانمصخأليلدلانوكينأمزايفابملعلاةطاحإ
ريغوراجشألاوناطبحلانماهبلصتااموضرألالمشيالهنإفركذامرثكأ

ركذامىلعةفقوتمعيبماةفرعمتسيلف«فازجلاهيفلصألاناكامكلذ
.ملعأهللاو

۲-



‹يرتشملاوعئابلادنعردقلامولعمنوكيتححوسمملاوأدودعملا

هنومسييذلاوهو«رزحلالبقنمنوكييذلاءايشألاهذهبملعلاامأو
ءايشألاهيفزوجييذلاف«ءايشأيفعنوءايشأيفزوجيففازجملا

نأ:ضعبدنعو«اهداحأالةرثكلااهبدوصقملانألةوزوملاوةلىكملا

الفازجلاعيبنألديمهنملوقلااذهو«زوجيالايففازجلاعيب

الو«ةدودعمالو«ةنوزومالوةليكمبتسيليتلاءايشألايفالإزوجي

نزولاوليكلاهلصأاماهتم:فانصأيلعءاشألانأكلذو«ةحوسم

اہنألةنوزوملاوةليكلملايهوءانمدق. ًافازجزوجيو

نممولعمنزوبناكاذإهعببزئاجليكلاهيلعيرجياملكو«ةرثكلا

ديدحلالثمنزولاهلصأناكامامأوءرطانقلاويقاوألاولاطرألا

الفابببشأامونيككسملاريغلاةضفلاوربتلاوصاصرلاوساحتلاو

.عورذملايأ«حوسمملاوأ:هلوق

يقيساميفانيالفكلذيهعببديرأاذإيأءردقلامولعمنوكيىتح:هلوق
.حيحصلاىفًافازجعسبلازاوجنم

.برعميسرافوهو«مجلاثيلتبوه«فازجلا:هلوق

فنصلملامنممهفو«ليصفتريغنمةمدقتللاءايشألايفيأ«اهيف:هلوق

1
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لاطرألاباهعيبزوجيو«نزولانودليكللانألليکلابابعببزوجي

ًالصأريدقتلاهيفزوجيالاماهنمو«كلذهبشأاموريطانقلاويقاوألاو

ًافازجاهعيبزوجيالو«طقفددعلاهيفزوجياإلب«نزولاوليكل

ريناتدلاوهواهنايعأداحآهنمدوصقملايذلاانلقاكيهو

نيككسملاريغلاةضفلاوربتلاامأو‹اهببشأاموقناودلاوسولفلاو

«ناويحلاعيمجرظنلاهبجويايفكلذكو«انمدق(كنزولاامهيفلصألاف

‹اهنايعأداحآاهتمدوصقملاو«ًافازجاعبيزوجيالوددعلاابيفلصألا
«ةقدصدوذسمنودايفسيل):مالسلاهيلعهلوقكلذىلعليلدلاو

ىلعةاكرلابجوأف«ادعاهركذف«(ةقدصةاشنيعبرأنودايفسلو

حسملاهلصأامانمو.لعأهللاوءيدرلاودّيجلاوريبكلاواهنمربغصلا

هنمدوصقملااملكرظنلاهبجوياميفوهولوقيفًافازجزوجيو

اهنمو‹كلذهبشأاموةيسكلاومئبايثلاكضرعلاولوطلا

ءنزولابالوليكلابهتقيقحكردتالاملكوهو«فازجلاهلصأام

زوجيهنأفازجلاعيبيفمدقتايفانلوقنممہفياہکيأ«انلقاک:هلوق

نأهنممهفيهنإفاهدحأالةرثكلااهبدوصقملانألةنوزوملاوةلىكملاءاشألايف
.ملعألاونزولاوليكلابالوافازجعابيالهنابعأداحآهثمدوصقملايذلا

.فازجلاايفزوجيوينعي«نزولاميفلصألاف:هلوق

س۱۲۲



ددعلاهيلعيرجيفهنايعأداحآهتمدوصقملاسيلوحسملابهتفرعمرذعتتو

ءضرألاىلعدعوشرفياملكورصحلاوسفانطلاوفطقلالثم
ىلعلاعنلاوقرقلاوفخلالثماهتملمعيامودولجلاومدالاكلذكو

ديدحلانملمعيامةينآلاعيجولابحلاعيمجكلذكو«لاجلااذه

.لالااذهيلعرودلاولوصألاعيجو«نيطلاوداوعألاوساحتلاو

.سيلوهويفنلاباوجيفبصنلابيرجيف:هلوف

ىلعاضيأعمجيو«ةفيطقعمج«ءاطلاوفاقلامضيوه<فطقلا:هلوف
.فیاطق

.نيسلاحتفبواهرسكوءاطلاحتفبةفنطعمج«سفانطلا:هلوق

ًاضيأعميوقفأوقيفألثمميدأعمجلادلاوةزمحلاحتفبوه«مدألا:هلوق
ىلعماعلافطعنممدألاىلعدولجلافطعنأكو«ةفغرأوفضرلثمةمدآىلع
هرمحأوأدلجلاوأ:لاقثمحميدألاىنعميفسوماقلايفنيلوقلادحأىلعصاجلا
.لوألالوقلاىلعنفدارتملادحأفطعنموأهغوبدموُأ

000O

— ۳۳



ناويجلاعيبيفباب

هعيبقامنانسأالواهددعفرعيملومنغلااذهلجرللجرعاباذإو

لولوعيبزوج:ضعبو«كلذيفررفلالجأنمانمدقاكزئاجريغ
اهددعفرعيملولوكلذزوج:ضعبوءاهددعفرعاذإاهنانسأفرعي

لیکملافزئاجوهاکفازجلاعسبهيفاوزوجءالۇھلعلوءاهنانسأالو

ءلوحيهنألزوجالفملاهذهنماذكواذكهلعابنِإو«نوزوملاو

ضعبو«زوجيالفاهزعموأامنأضوأامئانإواهروكذهلعابنإكلذكو

زوجنمبهذمىلعاذه«نانسألاوةفصلافورعمناكنإكلذزوج

.ةفصلاعيب

دوقعملاىلعمالكلانمللاهمحرغرفا.خلاناوبحلاعيبيفباب:هلوق
.الىصفتهيلعمالكلايفعرشلامجإهيلع

س۲



قيقرلاعيبيفباب

لجوزعهلاهحابأدق«زئاجممادحختساومهؤارشوقيقرلاعيبو
ءةعّدلاوقفرلاىلعممادختساةيهلالوسرحابأدقوءةنسلاهتزّوجو

تننظتحكولمملاقفربليربجييبحيئاتو):ولجلاقهنأيورو

اممومعطأ):لسوهيلعهللاىلصلاقوء٠(قرتسياالمدآنبانأ
یرحابفنوقیطيالامموفلکتالو«نوسکتام«نومعطت

وأءدبعهنأالعيىتحدبعلالجولايرتشيالو.لعأهللاو'(نوجتت

هعنأدارأيذلاوهونالفلدبعهنأوهرقيوءانمألاكلذبهربخي

هن:دحاونيمألاقاذإ:مهضعبلاقو«ةيرحلامدآينبيفلصألانأل

لاقوءةجحمهضعبدنعدحاولانيمألانأل«هيرتشينأسأبالفدبع

.ةحارلايأ«ةعدلاو:هلوق

ىنعااو«يأاذکب'يرحنالفموقنمقبقحلايأ«ىرحلاف:هلوف

.مولعموهاکهللانيدنماذهريغبمتيفواذإنوجنتقيقحلابف

.دحاولاقوفاممهبدارأ«ءانمألا:هلوق

.هجامنباوينطقرادلاولسمءاور(١)
۰هحامناوينطقرادلاويقميبلاوملسمودوادوأهاور(۲)

٥1۴—

 

 



هنآلقيملوهدييفوهنمهبيدانينيماسملاقوسيفهباصأاذإ:مهضعب

دبعلافأنإو.لعأهللاوبلقلانوكسىلعهيرتشينأسبالف«رح

هنأیعداكلذلعبمث«هارتشافدبعهنأهيرتشينأدارأنيحيرتشملل

هسفنىلعهيففاخيعضوميفهرارقإناكنإالإهبلغتشيالف«رح

نإنمئلاعئابلالعيرتشملاعجريو«رحوهفةيرحلاىعداامثيحف

ةيدوبعلبرقأامدعبةيرحلاىعدايذلالععجويلفهدجيلنإو«هدجو
ناکنإهعابيذلاىلعوهعجريو«هلامهيلعفلتأيذلاوههنألهمرغيف

رحهنأیعدافهارتشانإلفطلاامأوءهللانيبوهنيبايفلاقاكارح

نيمالادييفوأهدييفنوكبو«ةيرحلايهةدعاقلانأهلمعتسيالف
ارحجرخهرارقإىلعىمنإف«غلبيتحهيلعقفنيوهيلعاوفاخنإ

دعبیعدامث«ًادبعیرتشاناو.ملعألاونمثلابعئابلاىلععجريو

مكحلايفكلذبجربالهنأيضتقيهبديبقتلا«هللانيبوهنيبابف:هلوق

لمأتهبفو«هيففايلحميفناكولو«عيبلالاحةيدوبعلابرقأثيح
.ملعأهللاو

مكحلافيكةقفنللهللهمحرضرمتيمنمثلابعئابلاىلععجربو:هلوق

رجلاىلعوأكلذيفببسلاوههنالئابلالعابمجربلهغولبلادعبابف

.ملعأاولوألارهاظلاو؟اناجهيلعبهذتو

اهبدهشيملو«ةيدوبملابرقيلورهاظلايفيأ«ًادبعىرتشانإو:هلوق
.مدقت|كءانمالا

س۱۳۹

 



نمبلجهنآهلنیبتنإالإ«(کارحجرخدقهنإفرحهناكلذ

قتعمهنأىعدانإكلذكو«هوجولاهذهيفهبلغتشيالهنإفنادوسلا

عدمهنألهوجولاهذهيفهبلغتشيالفهريغوأعئابلاهقتعهنأىعداوأ

ابعموتءاجمثهتمأتبرهنمو.ملعأهللاوةيدوبعلاهسفنلدعقأامدعب

اوغلباذإف‹اوقبنومدختسيالمهنإفيدالوأم:تلاقف«اهدالوأ

نوعابيالونومدختسيممنإفمهمأيهةمألاكلتنأاورقأو

مهالءطقفةمدخلايفمهرارقإاوزاجأامنإو«ءامإاوناكنإنورتشيالو

عيبلاامأو«ًارارحأاوناكولوًازئاجناكلمهتمدخدحألاوزاجأو

ىلإةمأتأاذإلاحلااذهىلعكلذكو«ملمهتحابإزوجيالفيرسنلاو

الواعبيالواممدختسيهنإفكيبأةمأانأ:هلتلاقفلجر
هنالهيلعنديفابقتعينأهئزجياللاحلااذهلعكلذكو«اهاسقي

نيقيلانأكلفيفلصألاو«ةمألاةيدوبعبنقيبملونبلنقب
يقاوللانهنمنألهبديقامنإو«طقفريخألايفديق«ءامإاوناكنإ:هلوق

.كلذنهىفرثأتب

.يرستلاوعيبلايأ:ف«دالوألايأ«مهتحابإ:هلوف

.كلذكديملافالإو«ةلأسمضرفاذه«ةمأتتأاذإ:هلوف

مهبتءاجنيذلادالوألاةمألاهذهلثمو«ةمألاةيدوبعبنقمتبلو:هلوق

.مدقتاكهتمأ

- ۱۲۷



زئاجملامفالتخايلعديبعلاءارشو.ملعأهللاونيقيلاالإهليزيال

دبعلاكسيالنأيغبنيو:رثألايفو«نيكرشموأاوناكنيدحنوم

هبجويايفكلذوكرشلانمهيلعناكاملقتنيوأهعببينأالإيتثولا

لكأيالوهكاسمإهللحيفدهعلالهأنمسيليتثولادبعلانألرظنلا

فلقألاكلذكوءيسوجناويتثولاهدبعًالولبمناكاممهديبهسمام

ءةرتسلاالإتامنإهيلعسیلو«هديبهسماملكأيالهديبعنمغلابلا

نكل:لاقولو«عطقنمءانثتسالانأك.خلالقتنيوأهعسينأالإ:هلوف

.رهظأناكل.خلا

.ًابباثكواانسوجبعجرولوهرهاظ.خلالقتنيوا:هلوق

نملمأتليلعتلااذهيف.خلادبملالهأنمسيلينثولادبعلانأ:هلوق
هيسلحاىذلاوهدملالهانمهنوكناىضتقيهنإف«لواامأ«هحوأ
ينثولايفكلذو«هتبراحموهكرشوههيفكلذلحأيذلاناممهكاسمإو
مرحةقبقحلايفدهملاف«كلذهيفمرحيهنإفدهعلالهأنمناكاذِإامأو«ىلوا

ردصيفانيفميرحتلايضتقيهرهاظنإف:اناثاماو«هلللحعالكاسمإلل

يضتقيهنإف:ثلااماو.خلاينثولاكسيالناهليفبنيوهلوقنممالكلا
ءيناثلاكسماللوألاكسيالاكهنإفهكاسمإيفنيملسملاىلعميرحتلا
هتمزرحتلارسعبفاسجحنهنوكليلعتلايفبسانملانارهاظلاف«اذكهو

باتكلالهاامأو«ريزنخلاوبلكلاتحرهاطيحلكناىربنملثمهعبببف
.ررحبلفملعالاوممثلممتساجنمدعىلعلدينآرقلارهاظف

عيمج:مهضعبلاقو«طقفةروعلاةرتس:مهضعبلاق«ةرتسلاالإ:هلوق

— ۲۸



هدحعلجرلاعيبيو۰ملعأهللاونەكرماهديبعميجكلذكو

ءرارقلاوةيدابلالهأونيفلاخنلاونيقفاوملاوءاسفلاولاجرلانمنيدحوملل
ءكلذبةنسلاتضمدقوةللاكلتلهأنمناكولوكرشلالهألهعببالو

زئانجلاباتكيفمدقتاءذخؤياك«ةروعلاةرتسل«اهلاطابتحإ

.ملعالاو

ًامحارنوكينألمتحم«نيكرشملاهدمسععيججكلذكو:هلو

للبةساحنصمصختهللديوءتولادنعةرقسلايهو«طقفةربخألاةلأسملل

ءصغخأهنوكلكرشملاهدبع:لاقلمصتلادارأولو«ركذلابيسوحملاوينثولا

ًاقلعتطوحألاريغىلعاشامنوكسفهلدوصقمصصختلانارهاظلانكلو

ذخألايفالو مكل"لحباتكلااوتوأيذلاماعطوإلىلامتهلورهاظب
ًاضباىلوألاةلأمللاجارهيبشتلانوكينألمتحمو¢مرحتلانمطوحألا

وههمالكنمردابتملاو«اضرايباتكلاةساجنوهوطوحألاىلعاشام

.ملعالاورهاظوهاكلوألالاتحالا

عيبلامكحكءادقلامكحلهرظني.خلاكرشلالهألهميبيالو:هلوق
تاةفيخعنملاةفيثحيباذنعرومشملاو«فالخهيفانربغدنعو؟الوأ
لتقلا:ةعبرانيبمامإلارُسييعفاشلادنعو«نيملسمللابرحاودوعي

هللاهحرفنصمامالكرهاظو«ةلأسملاهذهيفبهذملاررحبلفءءادفلاو«ناو
خوسنملاوخسانلانايبيفعنلايفحيرصوهامءاضلايفتيأرمث«عنلا

قحباقرلابرضفاورفكنذلامقلاذإلمدمحمةروسنمو:لاقثىح
دعباتمامإفقولااودشفموترىمأومېملعمترفومسلابمومتنخشأاذإ

.ه:ةدئالاةروس(١)

‹حاضيإلا-٩مد-۱۳۹-



عيبيوأ«ابنعينغتسيىتحدلواناكاذإهتمأعييينألجرلليفبنيالو

صهللالوسرنعتاجيتلاةياورللنيبقرفيفابمكسميفاهدلو

يفبابحألانيبقرفنم:ًاضيأليقوةدلاوهلوتال)
قرفينأهلهركيو.ةرخآلايفهبابحأنيبوهنيبهللاقرفايندا

ءًاغلابناكولوديبعلانمدلولاعيبمہضعبهرکو«نینسعبسنوداف

يرتشيالو:رثألايفو.ملعأهللاومنامأيفةكربلانوكتالهنإليقو

سأبال:ًاضيأليقو«هنذإريغبوألدعلامامإريغبمورلانميبسام
مهنميسامفنادوسلااأوءناطلسلايديىلعمهيبسناكاذإمهئارشب

اوناکاذإضعبنممہضعبیبساموألدعلامامإريغبولدعلامامإب

نيبرظنلاهبجويايفقرفلاو«هلككلذءارشزئاجفمهنيبايفنيبراحم

ءادفلاوناةيآتراصف«هلابهسفنيدفيف'"!ءادفامإولفرسألادمب“قع
نيلوقءادفلايفركذناويدلايفتيأرمث.هاةءاربيففسلاةيآبةخوسنم

.عجاربلف

نمريحتلاولقعلاباهذ:هلولا«حاحصلايف.(اهدلوبةدلاوهلوتال):هلوق

ثيدحلايفو«اهدلووةأرملانيبقرفيناةهلوتلاو:لاقناىلإ«دجولاةدش
.خلاايابسلايفكلذو«املاولمحتاليا(ةدلاوهلوتال)

.هيلعقفتم(١)
.٤:دمحمةروس(۲)
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لهاءابسامالإيرتشيالفباتکلهآمورلانأمورلاونادوسلا

مشنوفويالودهعلاروجلالهآمېبطعينأنمۇيالميتالمهتملدعلا

ءلدعلالهأريغمهنمهابسامءارشنوهركياوناككلذلو«مهدعب

لعمهنميسامءارشزئاجفءدهعالوباتكلهأباوسيلفنادوسلاامأو
نمهيلعبضغنمنادوسلاكلمهعابامامأو:رثألايفو«لاحلك
هتجوزوأهدالوأنممهنمدحاوهعابامكلذكو«هنمیرتشيالفهتبعر

‹كلذريغدالوألايفليقوًاضيأهنمیرتشبالفهتبارقنممهربغوأ

كلاماوسيلوأمبنيديفلحيالاذهلعلرظنلاهبجويافكلذو

نأمولعملانمهنألنيكرشملاهتيعرينعي«هتبعرنمهيلعبضغن:هلوق

ةيعرنوكتناحصيفيكلمأتينكلهوجولانمهجوبهعمبحابيالدحولا
«دهعالوباتكلهأباوسيلف:هلوقعمنيسمذلانيكرثانمنادوسلاكلم

ةلاصمزوحتلاقيناالإ.ملعالاوديبعوانودحومامإ«اذهىلعهتبعرف

اذإمهتمكرشماكنملانادوسلاكلعدارالاقيوا«(اضياباتكلالهاريغ

.ملعالاونيعتملالبرهاظلاوهونيكرشلملاهتبعرنمعاب

وهولوألالوقلاىلإعجاراذه.خلارظنلاهبجويايفكلذو:هلوق

.عنابلوقلا

ةديقعيةلماعملايفةربعلاناىلإةراشإهيف«ممنيديفلحيالاذهلمل:هلوق

ءكلذوحنوريزتحلاورمخلادربالفهنيعلامارحنيلايقينعيمملاحقبلماعللا

امىلعمالكلادنعدعاوقلايفهللاهمحرليعامسإخبشلالوقكلذىلعلديو

نماهيفلماعيالو«مهنمذخؤۇتالناټكلالاحيفكلذكو:ةيزجلابقلعتي

۳



مدالوأعيببرحلالهألزوجي:لاقنملاقو:رثألايفو.ملعأهللاو

هللاهرةديبعيبأنعركذهنإفةمذلالهأامأو,ةديدشلاةعاجملايف

وبأسلغمهللاقينيماسملانملجرناك:لاقنايفسوبأرثألايفىلاعت

:لاقمېتباصأةعاجحميفهلًاتنبةعذلالهأنملجرنمىرتشاحور

لجرءاجذإةديبعيبأدنعسلاجوهغيبف:لاق«ًادالوأهنمتدلوف

خشلامالكاضيأكلذىلعلديو.ىمتنا«كلذلهتنايدهتداقنمالإاهذخأ

ىلعمالكلادنعناهربلاوليلدلايفللاهمحرمهاربانيفسوببوقعييبأ
عبارلامامإلالاقثيحممتاكرببانعفنومهنعلايضرةرشعلاةُغألالئاسم
عيبتبثأدقبيبحنبعيبرلانألعإ:هنعللايضربيبحنبعيبرلا

ربدملاو<بتاكملاويفنيملسملالاومانمهوزاحوهومنغامنيكرشا

اللئاحنمنيدحوملاءاسنونيكرشملانيبباسنألاتدئأولاومألاميمجو

هوبهووأممقاوسانمرتشمءارتشافهوزاحاذإنيكرشملاىلعمهربغوةيرفصلا
كلذيفمملماعينأسابدحاىلعسيلو:لاقنأىلإ«هومستقاامدعبهل

نوكيفنامأبمميلإلخدنميفةضررفمةلأسملاناملعألاورهاظلامث.خلا

رظنلاهبجويايفكلذو«لوقيناليلطتلايفىلوألانوكيوأًارهاظمنلا

.ملعالاوهنمايفامیجاولخددقمہا

ءارشزوحجبًالثملاقول.خلابرحلالهالزوجي:لاقنملاقو:هلوق
ةحاحالورهظاناكلنيملسمللهسنلابزاوجللضرعتف.خلابرحلالهادالوأ

لعلو«مهنيديفنيبراحلاىلإةبسنلابزئاجريغوأازئاجهنوكلضرعتلاىلإ
يفلخدهنألعنلاحجارلانوكمفنامأبلخدنمففالخلااذه

.ملعاهللاوهنما

— ۳۲



عجرف:لاق.لحتال:ةديبعوبألاقف:لاقهبيلتبااملثمنعهلأسف

حوروحورملاقف؟كلام:ةدسبعوبلاقفءحوروب

‹كىاحصأقةدسعوبألاقف:لاق«اذكواذكمہتصقيدلو

مشركذاوعمتجااملفتملاعياشنممرينكنمعج:

حورابأايابقتعأ:مہضعبلاق؟نورتام:لاقفلاقهرمأةدىبعوبأ

ققيأیآوالفتپالتکاسدیبعوأولاقءجوننل

كافكدقفًالالحابنمتبصأيذلاناكنإحورابأاب:لاق«كلذيلع

:رثألايفو«اهليبساخوابقراف«دوتالفًمارحناكنإو«تبصأام
امالإنامأبمهيلإلخدنلبرحلالهأدنعنمديبعلاءارشزوجيالو

:اولاقناف«مهملإهمودقدعببرخنیحيفضعبنممهضعبیبس
ذخألازوجيهنإ:لمقفًارثأكلذنمىآروهمودقدعبكلذاوبسان

همودقدعبهوبسامناكنإبهذملااذهىلعف«مشوقكلذيفلبقيومهنم

ًاضعبلعلو«مدالبيفًاهركهولخداامنإوهنمأيفلخادوهسيلف
هيفهليذلادلبلاكلذيفهولخدااملكمهنميرتشينأهلاوزّوجي

.نومخإارهيلإاتإوهللنإ:لاقاذإ<مّجرف:هلوق

ىلإعجار«مهيلإهلوقو«زوجيالهلوقبقلمتم.خلالخدنم:هلوق

.برحلالهأ

- ۱۳۳



دجوامكلذىلعلديو«هنمأيفراصدلبلاكلذلخدنمنألنامألا

ضرأيفهولخدأامدعبنادوسلانميسالجرلاءارتشاامو:رثألايف

لبقنامألاضرأمهبلخدنإمابسيذلاكلذكو«رارحأمفنامألا

مهبلخدينألبقمشارتشانمامأو«رارحأمېفهلمنمممجرخمنأ

نوجرخيالفكلذهبشأاموأهنيديفمهذخأوأنامألاضرأمابسيذلا

هابامامأو.نيبواحاوناکاذضعبنممهصعبیبسایفاذهو«هيلع
ضرأاولخدولو‹ًارارحأمهيلعنوجرخيالفلدعلامامإبنوماسملا

يذلامهبلخدولونوجرخيال:لوألاهجولايفلوقينممبنموءنامألا
:رثألايفو.رلعأهللاوهلمنممهجرخينألبقنامألاضرأمابس

.رثألايفدجويذلاوهاذه«هارتشاامو:هلوف

يبسللىنعمالهنألىبسيالءارتشاهلوقلفرظ«اولخدامدعب:هلوق

.دعب

.نامألابلخدنيحةيسنلابيأ«رارحأمهف:هلوق

ذئنيحيسملاإفمابسيذلابراحلايأ«مابسيذلاكلذكو:هلوق
يناثلالوقلاىلعاذهو«ةدلبلاكلتيفنمألاهلنمىلإةبسنلابارحنوكي
مہضعبىبسابفاذهو(دعب)هلوقبراغحللاانهيباسلابدارملانأىلعلديو
(دعب)هلوقهللديو«نامألابميلالخادلايباسلابداربنألمتحيو«ضعبنم
.ررحبلق.خلالدعلامامإبنوملسملاهايسامامأو

.لوألالوقلاوهاذه<لوقبنممهنمو:هلو

- ۱۳



مهنماهذخأفسوؤرىلعارطقسلهأحلاصهللاهحرادتلجلانأانغلبو

امنافًاسأراذكواذکةنسلکيفقیقرىلعحلاصنمكلذكوةنسلوأ

منالسوؤرلاةميقفةيناثلاامأوءةدحاوةنسلاوذخأينأنيملسمللزوجي

لبقيالفبرعلانمناثوألالهأامأو«ةمذوملصلهأمهلكاوراص

:رثألايفو.ملعأهللاوةلبقلالهأكلذكو«لتقلاوأمالسإلاالإمهنم

هقتعينکلوهدیبعنمهللایقتانممدختسيالنألجرللبحتسيو

مهوبتاكو»:ىلاعتهلوقاذهيفلصألاو«هبتاكيوأهلامنمًاثيشهيطعيو
عولطنمهلكرابنلاهديبعلجرلامدختسيو'ءآريخمهيفتملعنإ

موبمهربغاشيرقردبمويمالسلاهيلعرسأدقفالإولعهتومدمياذه
مالسإلانألردبىراسأيفللاهبتاعامنإو«ريسلايفركذامكنزاوهونينح
مهتمرحلجالالهنعللايضررمعلاقاكرفكلاةنءالؤهو<فبعضذئنبح

.ملعألاو

.مهقحيفمالسإلابدارملاوهو«مامإلاةعاطتحت

رہظاناکلهبتاکیواهلوقنعهرخأول«هلامنمايشهبطميو:هلوق
.ياللبسنأو

.۳۳:رونلاةروس(١)
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ىصقتسانإليللابمممدختسيالوسمشلابورغىلإرجفلا

ديبعلالامعتسانعىبن)لَهنأيوراماذهيفلصألاو«راهنلاب
یصقتساولونأسأبال:مبضعبلاقو''(ةمتعلاةالصدعب

هلامهنأاذهيفلصألاو,مهتوققوفءيشبمهاضرأاذإرابنلابمهتمدخ

الوهلكهلعىلعهريجيو.ملعأهاوقفرلابمهمدحختسينأرمأنكللو
هربحباکهریغلمعىلعهربنأهلصخرضعبو«هریغلمعلعهربجح
.هلمعىلع

ORONO

٠ينطقرادلاودمحأودوادوباوملمهاور(١)

— ۱۴۳۹



بايثلاوعاتملایبفباب

زوجضعبو«عرذتورشنتتحزوجيالانمدقامكبايثلاعيبو

عيبروجيامكعرذتلولومعيباوزوجءالؤېف۽عرذتملولوابعبب
ءفازجلامهدنعبايثلايفلصألانأوأنوزوملاوليكملايففازجلا

هنألزئاجهعببفرشنلاهدسفيامالإزوجيالفرشنتنأريغنمامأو

اذإباشلانمرشنلاهدسفياملكنأكلذوءةرورضةيؤرلارذعتم

اذهىلغهعببيوًادحاوهريلفدحاوسنجنموهوهعبببنأدارأ

عيبموهوءفورظلايفراثلاوبوبحلاةلزتمباذهنوكيو«لاجا

امىلعةدايزلاتجرحنإو«هلكةيؤرلارذعتمهنألهضعبىريفوصوم
دريو«ًاعيجنيهجولايفزئاج:لاقمهضعبنإفناصقنلاوأهيلعاقفتا

ابعئابلاىلعيرتشملاعجريو«هيلإزاجامةميقةدايزلايفيرتشملاهيلع
ىلععقواإعيبلانأىلعاولوعءالؤهو«ناصقتلايفنمشلانمهبلإزاج
يرتشملادري:لوقينممهنموءهنمًأطخددعلاهركذوبايثلانمدوجوملا

.هيلاعقديىنعمب«هملعدريو:هلهٌ

—۳پ



‹هريغنودددعلاىلععيبااوعقوأءالؤهو«ةميقلادربالوهياإزاجام

عببلا:لاقمهضعبو.ملعأهللاوًاضيأناصقنلايفمرلياذهنأريغ

نبدمحمهللادبعيبأباتكيفو«يدنعرظنلاهبجوييذلاوهودساف

ةصقانوأةدئازتجرخفةئامابنألعباثةمزرىرتشانإو:ةكرب

ةفصلاىلعفوصوملاجورخبملسيفوصوملاعيبنأل«عيبادَسف

نإو«رايخلابعئابلافسنجلاكلذنمهيلعاقفتاامدوجأجرخنإو

جرخنو«رابخلابيرتشمافسنجلاكلذنمهيلعاقفتاامىندأجرخ

.ئازلانمياةميقلامفديالويأدربالو:هلوق

يرتشملاعجربالنأناصقنلايفمهمزايهناينعي.خلااذهناريغ:هلوق
هملععلااوعقوأثمحروكذملاددعلاهللمكيلبصقانلاةمىقبئابلاىلع

.ملعأهللاوهباولوقبملمهنعمينعي

دارأهنأك«ةفصلاىلعفوصوملاجورخملسيفوصوملاعيبنأل:هلوق
¢ةفصلاىلععسبلايفةثالثلالاوقألادحأوهو«هدمبامليلدبهموزلهتمالسي
ةفصلاىلعءاجاذإعبلاموزلبلوقلاىلإابهاذهللاهحرهللادبعوبانوكبف

¢مدقتامىلعةيؤرلادعبيرتشمللرايخلاتوبثهللاهحرفنصملادنعراتخنلاو

¢اهلكاهربملثبحةفصلاىلعءاجولوانهرابخلايرتشمللتبثيلهرظناو
ثبحهلتشيالوأ«ةفصلاعيبةدعاقبالمعفنصللاهيلإبهذامىلع

ربمهنألمدقتلاةفصلاعيبقرافيفةيؤرلارسعتعميقابلاهقفاووضعبلاىأر
ةفصلاىلعقابلاءاجاذإافالخهيفكحيلكلذلو؟رهاظلاوهو«انشهتم
.ملعألاو

— ۳۸



ًافالخهيلعاققاامضعبجرخنف«دسافعیبلافهيلعاققاامفالخ

ءرثكوأكلذلقهباسحبكلذنمقافولاكسميلفًاقافوضعبلاو

نارمأهروتعااذإعيبلاو«رظنلاهبجوييذلاوهودسافعيبلا:لوقينم

هتزاجإبمكحلازوجيالدسافدقعهنافهحلصبرخآآلاوهدسفيامهدحأ

ملسمامهدحأنيلجردجولجرلثمکهلثماذهو«نيمصخلاركانتعم

مواساذإو.ملعأهللاوًاطئاحامهيلععفدفللابرفاكرخآلاو

هنالنماضهلوېفهدينمفلتفهریغلهیریلهلمحفًابوثلجردنعلجر

هللاقوأهيريلهبلطكلذيفءاوسو«هيفنيمأبسيلوءارشلاىلعهذخأ

:لوقينممهنمو«هبلإبلطينأريغنمتئشنملهرأ:بوثلابحاص

ىلإبلطينأنيبضعبقّرفو«ءالؤهدنعهيفنيمأهنألهيلعنامضال

بلطاذإنامضلاهيلعاوبجوأفبلطيالنأنيبوهيرينأبوثلابحاص

نأريغنمتنشنملهرأ:بوثلابحاصهللاقاذإنامضلاهيلعسيلو

هيفنأعمهيلعيضارتلاملزوجيهناهرهاظ«نيمصخلاركانتعم:هلوف

ايفكلذنإ:لاقيناالإمهللا«لعالاوزويالتاخوسفلانا

.خسفنمهناىلعقفتا

هزاوجيدحألقيمكلذكشمناكولهناهيف.خلاهلثماذهو:هلوق

.لعأهللاو

.براحيأ«رفاك:هلوق

- ۳۹



.لعأهللاوينبجعييذلاوهوهيلإبلطي

هدينماوفلتفةثالثوأنينثاهاطعأوًادحاوًابوثهيلإمواسنو

نيهأهنأليتابلايفهيلعنامضالوصصحلابمهنمدحاوةميقلنماضهنإف

رکذةمكحىلإةراشإهيفاذه.خلاىرتشيامعيمجكلذكو:هلوق

ماكحألاعيمجيفبابثلاباميشمعاتملاعيمجنوكبفبابلايفبايثلاعمعاتملا
.ةمدقلملا

DODO
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فازجلاامأوءانمّدقامكنزولاوأليكلابزئاجاهلكبوبحلاعببو

رابعبوأريعمهنأمولعمرابعبالإعبينأعئابللزوجيالو«فالتخاهضف

‹ةجحضعبدنعقيدصتلانألريعمهنأسانلانمهقدصنموأنيمالا

لعيملواذهبيلعب:هللاقورابعلايرتشملاهيلإلمحاذإًاضيأكلذكو
وأعئابلاليكيالو.ملعأهللاوهبهلعيبينأهيلعسأبالفصقاتهنأ
يفو«عيبلابيرتشملاهضبقيملامهلامهنألعئابلانذإبيرتشملاوأهليكو
الوهكرحيالوهنحالورابعلافقوبلفليكينأدارأاذإو:رثألا

ءهقحنمرثكأذحخأيالثلاذفمزريالوضرألاىلإالوهديبهبرضي

اذهيفعئابلاهلنفأنإوءًادسافنوكيفعيبملايفةلاهجلالخدتوأ

ءمالسلاهيلعلوسرلاهنعىهدقو«ررغلاعيبنمهنألهلزوجيالفهلك

لعلفقيقدلاوحلملاالخاممزرلابءيشلكنإلبقدقو:ًاضيأرثألايفو
رضيالوريسلاررغلانمقيقدلاوحلملاالخايفمزرلانأءالؤهدنع
نيتبحالوةبحهيفلعجيالفرايعلاالتمانإو:رثالافو«مدنععببلا

ىدحإبًاعيجهيديبلاتكيو‹كلذنمرثكأوأًاثالثالإ

-1ع



نمكلذكو.ملعأهللاوماعطلاىرخألابلعجيورايعلامفىلعهيدي

صخرو«ليکبسیلوفازجاذېفرايعلامفىلعهبعارذبراغلاكىس

عيبزاجاکهوزوجءالؤهلعلفءعئابلانذإبناكاذإكلذيفمهضعب
.ملعألاوهيففازجلا

لاکیامامھریغوأحفوأريعشةمرعىرتشانإو:رألايفو

لیکهلیطعیهنإفیرتشاامسنجريغنملاکياماہیفجرخفًافازج
امعيبيفلخادكعمسيلامعيبنأمهنملدياذهف«جرخيذلاكلذ

للو«ابنمباطامعبيفراثلانمبطيملامعيبلخدامككعم
نإامأو.ملعأهللاوبايثلاعيبيفانمدقامكميبلااذهزوجيمًاضعب

كلذرادقملوحهناللاحلکىلعخسفنمعیبلافلاکيالامجرخ

فرعيالوهوةمرعلاهذهنمهلعابنإامأو.ملعأهللاوجرخيذلا

‹ءفورعمهنأالمضعبدنعتباثكلذفةببووأًاعاصاذكواذكابليك

هلخدتوبحلانمليكلاكلذفرعيالهنألكلذزوجيلضعبو

اذكباهنمةبولككنمابتيرتشادق:هللاقنإكلذكوءةلاهجلا

لكىرتشافهتلجفرعيالًاماعطرظنيذلانعو:رثألايفو«اذكو
عیبیالنأعئابللادبمثاذکواذکبرکلکوآاذکواذکببیرج

مولعمرادقمضرألاوماعطلانمبيرجلاو:حاحصلايفلاقبيرج:هلوق
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كلذنمتبيامهدحأعجراذإ:ليقفيرتشيالنأيرتشمللوأ

:لیق,دقو:لاقهریغنمو«نیبناکاملعدحاورکودحاوبيرج

لوقلااذېف«دئازبیرجنمکفرعیالهنالءيشكلذنمتبيالهن]

مدنعهايميذلاوهوًادحاوًابيرجاوزوجاإنولوألاوءحصأيدنع

وأًادئازجرخفاذكواذكهنأىلعبحلااذههلعابنإامأو.رلعأهللاو

باشلاةلأسميفامفالتخالانملمتحهنأرظنلاهبجوييذلافًاصقا

.ملعأهللاو

اموألاکياماہیفجرخفلىكبًالوأىرتشانإامأو:رثألايفو

ىلعنزويامیرتشانإكلذكءاعيجنيهجولايفهليكهلميهنإفلاكيال
امعيبيفًالخادكعمسلامعيبنوکنأبجوياذبفلاحلااذه

.خلانابرجوةبرجأعجلاو

راركأدحاوركلاو:لاقثبححاحصلايفهطبضامكمضلابوه«رك:هلوق

.خلاماعطلا

.دسافعيبلانأبايثلاةلأسميفراتخلا.خلافالتخالانملمتحم:هلوق

.هسنحريغنميالاکيامایفجرخف:هلوق

الامجورخيفو«نيهجولايفهنزوهلمتيهناينعي«لاحلااذهىلع:هلوق

.ملعألاونزولللباقوهفكانهدجوباملكنأل«لمأتنزوي

اذهيفريظنتلاللاهجرهدارمنأك.خلانوكينابجوي:هلوق
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نمهلعاقفتااميرتحملاهليكووأعئابلالاتكااذإو.ملعأهللاوكعم

ملامعئابلالامنموہفكلذنمءىشهلاهريغوأناهدألاعيمج

يرتشملاءاعوىلإلصواذإفهيلعهفلتفهلامهنأليرتسشملاءاعوىلإلصي

وأيرتشملادبيفءاعولاناكءاوسو«عئابلاىلعهضبقهنأهلامنموهف

دييفءاعولاناكنإامأوءدحأهكسميلوضرألايفهعضووأهليكو

هلعجينأهرمأيلهنأليرتشملاىلإلصيملامهلامنموهفهليكووأعئابل

هرمأيوضرألافهعضبنأنيبقرفلاوهوهيلإهميلستنودءاعولايف

يفهجولااذهيفهنألءهبفهللعجينأهرمأيوهلهبطعيوأهبفهللعجينأ

يرتشملالكوعئابلاناكنإوءيرتشملامكحيفلوألايفوعئابلامح
نماضهلوهفعيبلاىلعهذخأهنألهلامنموهفقرهنااملكفليكلايلع

نموففلتاموامماقمًاعيمجامہلیکووهماقمبانتمدحاولكلیکوو

وهودسافمبلانايتقياذهو«كعمسيلامعيبنعلعهيهنللوقلا

.ملعألاومدقتامفهراتخااكبسانلا

.لاکهباوص:لاتکا:هلوق

.ررحبلفملعألاو؟الوأحصيلهضبقلاىلععئابلايرتشملالكواذإ
ولوهنارهاظلاو«نزولالكلالشمو«لىكلاىلعيرتشملالكو:هلوق

.ناک
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لامنموهفهريغوأءاعولاءالتمابعمقلانمقرنااملكفءامام

نميرتشملاءاعوناكنإوءيرتشملاءاعوىلإدعبلصيملهنألعئابلا
ملوًاسوجتموأًاعوطقمناكوءاركلابوأةيراعلابوأءارشلابعئابلالبق

اوبجويملضعبو«هرغهللهلامنموهفعئابلاهبلعدقويرتشملاهبملعي
ثكأيرتشمالليكولالاتك١نإو.ملعألاومثإلاريغنامضلاهيلع

هلأيذلاوههنأليرتشملاىلإزاجامعئابللنمضيهنإفهيلعاقفتاام
كلذكوءكلذريغهيلعسيلوهربخيهنإفهيلعاقفتااملقأهللاتك١نإو

نماضهنإفًادمعتمامهنمدحاويلعطلغفاملبسحبنأالجررمأنإ

مربخينكللوًاثيشرشابيلهنألنامضلاهيلعريلضعبو«هرغهنأل
.لعأهللاو

.الثمءاعولکماتدعبيا«قرمنااملكف:هلوف

تاذلافالتخاةلزنبةهجلافالتخانألينعياعمججالكوو:هلوق
يرتشملامئابلااهبفلكويتلاةلأسملايفكلذكوءهسفنلهسفننم

.ملعأهللاو

املکلبلیکولانمضيالوينعي«انامنموهففلتامو:هلوق
كلذدعبقرنااموعئابلاىلعوهفيرتشملاءاعوىلإلوصولالبقالثمفرما
.ملعألاوهدييفءاعولاكسمولويرتشملالامنموهف

.لاکهباوص«لاتکانإو:هلو

.ةقيقحلايفًادمعتمًارهاظيأ«طلفف:هلوف
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ضرالاعيبيفباب
راجشألاوناطيحلانمالصتاامو

نالءابتفرعمحصتاهو«ةعبرألادودحلابزئاجضرألاعيبو

هنمسيلامهيفلخديالتحاهبهرصحتةفرعمءيشلاكفّرعتدودحلا

اهركذيدودحةعبرأنملقأحصتالوءهبفوهامهنمجرخيالو

يلبقلادلاركذيوءيبرغلامثيقرادملاركذي«تلباقتامبحلع
اهركذىلعىنأاذإ:ضعبلاقو«سانلادنعفورعملاوهويرحبلامث
ءنانثاوةئالثكلذنميزجيهنأضعبدنعو«أدباهيأبلابيالًاعبج

ناكناببلايفدازاموعيبملاءيثلانعنايبلاهبعقياماذهيفلصألاو

لجاوملاوناريغلاونيتاسبلاوةنجألاوتويبلاورودلاامأو«نسحأ

اہلصتااموضرالاعیبيفباب

رهاظلانلراجشألاركذينأبسانملا٠خلاتوببلاورودلاامأو:هلوق

نأيتآلافنصاامالكرهاظلب«كلذكاهمكحهريغضرأيفتناكاذإاهنأ

.ملعألاو«لمأتهبفوًاقلطمديدحتلاىلإجاتحيالرجشلا
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ىلجاتحيالفهريغضرأيفتناكاذإنويعلاورابآلاوريماطملاو

2املكنوداہضعبىلعسولاعقيالوءابنيعيفةدودحماهنآلدودحلارکذ

رکذنمدبالفهضرأيفتناكنإامأو«ةقباطملاةلالدلديانإو

ناينبلادرام:نابنبلاهبطاحأيذلايفلوقيهضرأيفهلكاذهنألدودحلا

بابجألاونيتاسبلاوتويبلاورودلالثمًالخادهبابدراموأًالخاد

تدرام:لوقيوناينبلاهبطحيليذلالعطخبوءةينبمتناكاذإرابآلاو

‹ةينبمريغلابابجألاوندادفلاوناريغلاوريماطملالثمًالخادةطخلا

ريبتويبلاورودلاونويعلاونيتاسبلاوةنجألاعيبزوجضعبو

الفنابنبلابةدودحمءالؤهدنعاهنألءهضرأيفاوناكولو«دودح

انركذيتلاءايشألاهذهيفءاوسو.لعهللاودودحاركذىلإجاتحت

يراوسلاوراجشألاوناطمحلاعيبامأو.ابنمةيمسنلاوألكلاعيب

دارأنإوءضرالانوداہیلععقاومسالانألدودحلاىلجاتحيالف

ةرومطملا:ةلممملاءاطلالصفييءارلابابيفسوماقلايف«ريماطملاو:هلو

.خلااتألماهترمطو«ضرألاتحتةريفجلا

عم؛ميرحافتوكيالنأيضتقياذه.خلاالخادنالادرام:هلوق

.ملعألاو«رادلاحلاصمنماذهنأ

هركذيذلاليلعتلاهضتقبيذلاوهلوقلااذه.خلازوحضعبو:هلوف

.ملعألاو«هريغضرأيفتناكاذإابف
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رابالاوريماطملاولجاوملاوناريغلانمابيفامنودضرالاعبينأ

صوصخملانأالإ«ًادودحكلثلادحيتحزوجيالهنإفكلذهبشأامو

تويبلاورودلاًاضيأكلذكو«ًامولعمنوكينأدبالءيشلانم
هذهتناكنإو.ملعأهللاوهيفانمدقامىلعرظنلاهبجويايفنيتاسبلاو

هضرأيفتناكوهريغللجاوملاورودلاوتويبلاوناريغلاوريماطللا
هنالءيشءايشالاهذهركذنمهيلعسيلواعبيهنإفاعبينأدارأف

ريغ«هضرأهعيبيفةلخادريغاهيضارأوءايشالاكلتوهضرأعاباإ

هذهتناكنإامأو«ءبيعوهفهضرأيفامنوكبيرتشملاريخيملنإهنأ

تناكوهراديفتوببلاوناريغلاولجاوملاوريماطملاينعأءايشالا

نماهنألءايشالاهذهيتثتسينأهلدبالهنإفهرادعبينأداراقهرىغل

نإامأو«امملاصموهرادعيبيفةلخاديهو«رادلاحلاصم

يرتشلاابربخيمنإابيعنوكتتاهنإفهراديفهريغلةرجشتناك
نإامأوءرادلاحلاصمنمتسلءيشاهئانشتسانمهملعسیلو

.اهرغوناربغلانمىنثتسملاكلذليأ.خلاكلذلدحميتح:هلوق

يرقشملانراكولوهرهاظ«يرتشملاابربخممنإاسعنوكتاہنإف:هلوف

نراكولو4هيرابخإلانمدبالبسعلانأنمراتغلاوهاذهو«ربفللاهنأبًاماع
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هعسيفخادمنالعببلادسفملنإهنإفهريغلهضرأيفتناك

.ملعأهللاوايفاملكوالكبهضرأ

:اهانركذيتلادودحلاةفصيفةلأسم

فماولالصيوءهريغنمءيشلاهبنيبتامعيجلصألايفدودحلاو

نورقوةيدوألاولزانملابنوكيكلذوهيفوهامىلعءيشلاةحصىلإهل

ةينبملاروبقلاوتينباذإبابجألاورابآلاوةزئاجلاقرطلاولابجلا

نهرلاوةيصولاوةبحلاوعيبلايفًادودحنوكتتةالصملاوأدجاسملاو

يقاوسلاوطوطخلااضيأكلذكوءهنمةيمستوأاملكدوقعلاعيجو

يذلاىنعملالعلو«ةغللالصألابدارأهناك.خلالصألايفدحلاو:هلوق
زجحلامزليونيئيشلانيبزجاحلاةفللايفنأليوللاىنعمللمزالهللاهجرهركذ

.هربغنمءيشلانيب«نيئيشلانيب
.ءيشلاةفصهلعلءيشلاةحبص:هلوف

فلأنلتايلصملاوهباوصو«خسنلانمءانيأرابفاذكمه«ةالصلاو:هلوق
فرحأةثالثىلعةدئازتناكاذإاقلطممجلاوهيبشتلايفءايبلقتروصقلا

منوفدحىلعامفتابلصملصألاو«لاصيإلاوفذحلاىلعةققحلايفوهو
.هيفرقتسميأرقتسمفرظ

.ًادنىملادقتىلعفانثتساءادودحنوكت:هلوف

ةيمستوأهلكءيشلايفاثملصالاوأءاطقسانهلمل«هنمةيمستوأ:هلوف
°بىرقلاىنعملادقملابوأدارأنابمادختسالابابنمنوكينأزوجيوهنم

.ررحبلفلعألاوهيلعدوقعملاهريمضبو
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‹ادودحنوكتتيراوسلاوراجشألامضرألايفتبنامعيجوةينبمل
نمكلذهشأاموةفلحلاوراسلاوبصقلاوعرزلاامأو:رئألافو

ًاضیأكلذكو«صخرينممهنمو‹ًادودحنوكتالفضرألاتابن

حلاوبايثلاوةعتمالالئمهريغبامإوناوبحلالثمهسفنبامإلقتنبامعيجج

؟يزحتالوأدودحلايفيزحتله«ابففلتخم«ءاضسلاةبرتلاولفطلاو

كلذكو«هلعفلتسامزاوجلاىلإبرقأهريغلعفبلقتنبامنأريغ

؟المأًادودحنوكتلهراهنالاويقاوسلاوقرطلايفاوفلتخاًاضيأ

ةفرعمحصتلهممفالتخارظنلاهبجويايففالتخالااذهيفلصالاو

ضرألايفالزاناقشناكاذإهبدارملالعل«طوطخلااضيأكلذكو:هلوق
قلطمنوكيفىكفالإو«نامزألاروربهذيالالصًاىلاعناكوأقدنحلاك

اثىحمدقتامهيلعلكشينكل.خلاعرزلاامأوهلوقعمايفاكطخلا

نأالإمهلانابنبلاهبطحبليذلاىلعطخيو:لاقثبحطلاقلطمديدحتلا

للو«مدقتايفةلأسلاضرفوهاكهدحوعيبدارأوهضرأيفناكاكلذصخ
بهذيالنأبطخلاءاقبنمدبالفطوطخلاويقاوسلانملكلةفصةشملاهلوق

.نامزلارور

.ضرألاتبنتامىلعفطملالمتحيوءطوطخلاىلعفوطمم«يراوسلا:هلوق

.اهىففلتخم:هلوقهربخًادتبم‹هيلعفطعامو«حلملاو:هلوق

امفلاخيالئلةينيملاريغيايقاوسلاو«ةزئاجلاريغيا«قرطلايف:هلوق

.انهنيلوقلادحاىلعينبممدقتايفزاوجلالاقيوأمدقت
لهفالتخالاببسترارهاظلا.خلافالتخالااذهيفلصألاو:هلوق
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لمفحصتالناکناو؟حصتالمءايشالاهذهبهديدحتبعببملاءيشلا

رثؤملاريثكلاررغلانموأعوببلايفرثؤملاريغلاريسيلاررغلانماذه
نإفةروكذملادودحلاهذهبهضرأعيبينأدارأاذإو.لعأهاواهيف

ًاعضومعبينأ:يناثلاوءهلكهلصأعبينأ:اهدحأءهجوأةثالثلعكلذ

نمامإوصوصخملانمامإ ةيمسألاعبسينأ:كلاثلاو«هنيعبًاصوصخم
ىلإسانلانمهيفاملكوهلكبهلهعيبيهنإفهلكهلصأعيبامأ«مومعلا

جروملانهونيمرغتىلإتوفالنم:لثمدودحةعبرأبهدوءسانلا

يفهيلعسأبالفسائلاىلإسانلانمركذيلنإو«ضاوحالاىلإ
افإو.ملعأهللاودودحلاةعبرالابهديدحتءأزجأدقو«مهضعبلوق

يفكيوأ؟ةرمتسمهنعةئشانلاةفرعملانوكتنأدحلابفيرعتلايفطرتشب

.ررحبلف«لعألاو؟دقملالاحاهدوجو

ديالرخآلاضعبلادنعهنأهرهاظ«مهضعبلوقيفهيلعسأبالف:هلوق
اهبلعلمتشايلاعضاوملامبتينأكلذىنعمو«سانلاىلإسانلانم:ركذنم

نالفضرىلإنالقضرنسوأ«نالقلآنماہنمدحاولکدحبف؛هلصا

ترولالبدهکلصأاحبنا(ةسوفت)ديدحتكماعلاديدحتلابيفتكالو«ثم

هللاوالثمتاہجلاعيمجنمحلاملارسيلابةبرحيئو«ضاوحألاوجرومبونيمرغتو

سانلانمرکدنع.ءىزجتمهضعبدنعةعبرألادودحلابديدحتلاناهرهاظمث«لعأ

هيفوعيجلادنعةعبرألادودحلاىلعىزحيالسانلاىلإسانلانمناو«سانلاىلإ

.ررحيلفملعألاوماعلادملانميفرهظأسانلاىلإسانلانمنأللمأت
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راجشالانماهيفابضرالاهعيبيفلخديلهيفاملكوهلكبلوقي
لکواېلکبركذيلنإو.لعأهللاوناطيحلانمكلذريغوعرزلاو

نأل«هيلعاقفتاامريغىلععقاوعيبانألعيبلازوجيالهنإفهيفام

نوكيدقو«سانلاةداعاذهىلعو«اهيفابضرالاهلعيبينأمقا

ءكردمريغناكاذإكانمىنثتسينأزوجيالامهيفًاضيأ

ًاضيأرثالايفو.ملعأهللاوزوجيالكلذفةرمثملاريغلاراجشالاو

ًاضرألجرعاباذإو.راجشالانماهیفامنوداہعببزاوجىلعلدیام

يفو‹كلهواهبىصوأوأضرالاهذههلتعبدق:لاقولجرلهل

ةدصولاعقتامنإفاهريغوأردسلثمرجشلانمءيشوألغتضرالا

.ةقمتلاطرشينأزوجيالهنإفيا»كردمرغناكاذإ:هلوق

ليسفكاهرقصلرمثتليتلاابدارأهنألمتحي«ةرمثلاريغلاراجشألاو:هلوق

رامثإلااهنأشنمسيليتلااهبداراهنالمتحيو«شيشحلاةلزنبنوكتفلخللا

.لعألاوكردملاريغلاعرزلابهنارتفاهللديولوألارهاظلاو«هوحنولئألاك

زوجىفةرمثملاامأو«الباقمنوكملةرمثملاريغيأ«راجشألانم:هلوق
نمءيٿوألخت:لاقثبحرئثألامالكنمزاوجلاذخأانإو«قافتالاباهؤانثتسا

مالكيفسيل:لوقينألئاقلو«اهنملكنماهريغوةرمثملايفمعفرجشلا
ضرألاناعىتيالنذلارحشلاولخنلابديربنازاوجلركذامىلعلديامرثألا
رمثملاريغةبعبتنمًالوألاهحرفنصملاهبمزجامفلاخيالف.نمرمثلا
.ررحبلفملعأهللاو

.رثألاصنوهاذه.خلالجرلاعاباذإو:هلوف
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هذههلتعب:لاقنو«اہیفاملوقيتحاهدحوضرالاىلععيبلاوأ

امولقيملولورجشولختنماهيفاممتبثتامنإفةعطقبىصوأوأةعطقل

نمتبثأورجشولغتنمهيفامتبيهنإفًاناتسبناکنإكلذكو«ايف
ءفالتخالانمهانركذامىلعلدياذهف«هيفامملوقينأكلذ

نمافامىلعلمتشمةصعطقلاوناتسبلاوضرالانيبقرفلاو

ضرألاركذوءرثألايفركذايفنادشلاكلذكوءراجشألا

ملوالكبهضرأهلعابنإامأو.ملعأهللاوراجشألانماهيفاملمشيال
نماہبفامعببلايفلخديلهاوفلتخامهنإف ملعألاواهيفاملقي

ىتحلخديم:ضعبلاقو«اهلكبهلوقللخدي:مهضعبلاق؟راجشألا
لصألانمهلناكامعابنإو:رثألايفو.ملعأهللاوابفاملكو:لوقي

اذهىلعف«اهركذي1وأدودحلاركذزئاجكلذفاذكواذكةدلبيف

هيلعسيلو.ملعأهللاوةدودحمةدلبلانألعيبمالديدحتةدلبللهركذنإ

رابلانمايفامركذينأابنمةيمستلاوأةنمدلاعيبينعأعيبلااذهيف

نأهيلعسيلوءناريغلاوةالصملاودجاسملاوروبقلاوراهنألاوبابجألاو
لصأيفنكاذإهراجشأالولصألاكلذيفنكاذإهريغراجشأركذي

فرعلاىلإكلذيفرظنلالهفالخلاببسلعل.خلااوفلتخامهنإف:هلوق

.ملعألاولخديالفةغللاىلإوأ

حالطصااذهو«الثمةدلبيفضرألانمكلمامعيمجيأ«ةنمدلا:هلوق
.اودوساموسانلاراثآةنمدلانأةغللايفركذو«لبجلالهل
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؛مومعاذهنأءاهبلصتااموضرألاهلككلذبعيبلاىضمدقو«هريغ

نإو.ملعأهللاوهانعمنمهجرخيالو«صوصخلاهيفحلصيمومعلاو
خسفتادق:لیواقأهيفهريغممهکرتشادقءيشعببلااذهيفهلرخ

بهذلىقو«هلكعببلاخسفنادقليقو«هريغنودةصاخكرتشملا

عيبنألخسفنمعيبلانأيدعرظنلاهبجوييذلاو«هلكعببلاهب

ةدحاوةدقعيفعمتجاىتموءزوجياللوهجمهيفهلامةيمستريغبكرتشملا

هنإفصوصخملاعيبامأو.ملعأهللاوةدسافيبفزوجيالاموزوجيام

اذكواذكبىمسيناكميفيليتلاضرألاوأيليذلانادفلا:لوقي

صبصختسيلاذهفالإو«كلذءاشاذإدارلالعل؛صوصخلاهيفحلصي:هلوق

.ملعأهللاو

مالكانألمومعلامبىلإةراشإلانأهرهاظ.خلاعببلااذهيف:هلوق
هلامهعيبنألةصاخهتصحيفعيبلايضُيالفيكلمأتيكلذكناكاذاو«هبف
لوقلااذههللاهمحرلقنيلهنأعم«هريغلناكامىلعقدصيالاذكةدلبيف

كلذبلوقلاةيمستلاعيبيفيتأيسو«دحأنعةصاخهتصحيفعيبلازاوجي
هيفجرحمثهايإهارأوهلكماعلاكلذهلعابهنأدارملانأرهظمث«ملعألاو

بألاكهبفرذميالكيرشوأةنّيِبةماقابامإكلذلبقهيلعبلكيرش
.مالاو

عيبلابهذلوقينأةعانصلاةهجنمبضانملا«هلكعيبلاهببهذ:هلوق
مهضعبنألءالؤهدنععيبلاهبىضمانإو«هبيفريمضللديكوتهلكنالهلكهب

.ابيرقيتأيساكزئاجكيرشلالعفنإلوقي
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ىلإنالفضرأنمونالفضرأىلإنالفضرأنمهيفاملكوهلكب
ىلإدصقنِإو«هضرأيحاونيلعيتلايضارألاركذيف‹نالفضرأ

هنإفمسيملوهضرأيحاونىلعيتلايضارألاباحصأ

ءسانلاىلإسانلانملاقنإكلذكو«سانلادنعموهفماذهنأزئاج

هذهتناكنإو.ملعأهللاومہضرأرکذيتحاذهزوجيلضعبو

نِإو«هريغوأيرتشمألناكءاوسهبهنإفدحاولجرليحاونلا

«مېلكمېىمسبهنإفنوكرتشمرثكأوأنالجريحاونلانمةيحانىلعناك

اذإهنأل؟المأيزجيلهفالتخاهيففضعبنودًاضعبىمسنإو

ةيمستىلإذئنيحجاتحيالهنأهرهاظءنالفضرأىلإنالفضرأنم:هلوف

.لعألاوديدحتلاهبلصحيامدوصقملانألتابجلا

نالفىلإنالفنملاقنأبىلإسانلانملاقنإكلذكو:هلوق
نالفضرأقرشهدحي:الثملوقيةراتفضرألابديدحتلانألصاحلاو

ىلإنالفضرأنمونالفضرأىلإنالفضرأنم:الثملوقةراتودودحلارخآىلإ

ەدحي:الثملوقيةرات«ناتقيرطهليضارألاباحصأبديدحتلاكلذكونالفضرأ

نالفىلإنالفنمونالفىلإنالفنمةراتو٠دودحلارخآىلإنالفًاقرش

.ملعألاوًارخآهيلاراشأيذلاوهو

فرعلاريتعملالهفالخلابيسنأرهاظلا.خلااذهزوجيلضعبو:هلوق

لانأنملوألايفنسباكىلوأفرعلارابعانكلو‹عنتمفةغللاوأ

.مادقمفرعلاىلع
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نو«اهرکذبلنمکراصف«هلوقيفبذاكضعبنودضعبلاهبسن

عببلاعقوأامنإهنألزئاجوهفمهفلخنيذلاركذوهضرأنولييذلاكرت

مهنماذبف«زوجيال:ضعبلاقو«ًالخاددودحلاهذهتدرامهلامىلع

يفلخدأدقفنالفضرأىلإنالفضرأنمركذنيحهنأىلإبهذي
هللاوءزوجيالكلذلف«هلسيلاموهلامعابفدودحلاهذهنيبامعببلا

ةالصملاودجاسملاوروبقلانمهبفامصوصخملاعيبيفىنثتسيو.ملعأ
نأدارأفعئابلاهانثتساوىلصملاوأدجسملاوأةربقلاضرأتناكاذإ

ءهضرأنمنكتملابنألءيشاممانشتسانمهلعسيلهنإفهضرأعبي

مهبتثتسينأهلدبالهنإفهللصملاوأدجسملاوأةربقملاهذهتناكنإو

هضرأنميبفءايشالاهذهبعفنتسينأهللحيالناكنإوهنألعيبلادنع

ناكنإءاملانمهيفامدوصقملاهعببيفىنثتسيًاضيأكلذكو.ملعأهللاو

ًالوهجيوًامولعمعابدققءالانمهيفامعمهعابنإهنألعيبلاتقويفهيف

لمتحيو؛فوذحماباوجوةضرتعمةمطرشلا«هنألربخبذاك:هلوق

.بصنلابابذاكوناكطقسةخسنلايفنأ

اہكحناكنإوةلأسملاهذهركذامنإ.خلاةربقلاهذهتناكنإو:هلوق
اہعافنتسالازاوجمدععميفةمكحلانيببلمدقتامًامولعم
.لعألاو

.صوصغلايأ«دوصقملا:هلوق
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.ملعأهللاوءلوحءاملانمهمفامنألزوجيالكلذوءةدحاوةدقعيف

«لاحلااذهلعامىنثتسيهنإفةكردمراتهيفتناكنإًاضيأكلذكو

اذإو:رثالايفو4اذهفالخصعبلاقوءعببلاكلذزجيملالإو

الفلاخماذهرهاظ«لوہجيءاملانمهيفامنألزوجيالكلذو:هلوق
هنألةصاخهلكولمريغهنأيضتقيهنإف«ءاملالضفعيبنعليهبهنممدقت
لجألهعببعنتماامنإهنأو«هلكولمهنأيذتقيليلعتلااذهو«هعبيهللحيال
.خلاضرألاعمزئاجءاملاعيبولصف:هلوقنميتأمسالاضيأفلاخو«لمجلا

كلذلفكلمهنأوًالالقتساهعببىلعلومحيبنلانأيضتقييتأسامفهمالكنكل
دعبهلهيميهنأنمدعبللاهحرفنصلاهكلسامىلوألاوءضرألاعمهعببزاج

لاقيدقو.ملعألاوعملايفلهجلانمهيلعمزايالويهنلانمجورخللعببلا

اکهعببزاخهردقامولعمناکاذِإهنأوبجلايفوهامنإاذه
حيرصدعيهمالكنكلهعمبزوحبفءانعلاءامءانإلاءاموءءانإلاةلزنببجلانأل
.ملعألاومومملايف

ةرمثلانأىربنمبهذمىلعىتأتيامنإاذه.خلاامينشتسيهنإف:هلوق
هنإف.خلاعئابللاترمثفمالسلاهلعهلوقرهاظىلعامأو«ًاقلطمةرجشللةعبات
.ررحبلفلعألاوهلامامنألذئنبحءانثتسالاىلإجاتحبال

اهنإفةرمثلاكلتصخيامفلمجلالجلينعي«عيبلاكلذزجيملالإو:هلوق

يتابسالدحاونمثباهربغعماهعمجزوجالفةلقتسمةعلستراصتكردأال
نمهصخيامدحاولكلىمنإالإدحاونمشيةفلتخمءايشأميبزوجيال:هنأ

فالخلانمانهركذامىلإكلذبريشيهلصل.خلاكلذزوجضعبو«نمثلا

اهترمثفترّبأدقلختعابنممالسلاهيلعهلوقىنعمنوكياذهىلعف.لعألاو

ملاميرتشملااهمطرتشانإلخنللةعباتنوكتنأعاتبملاامطرتشانإالإمئابل
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زيزعلادبعنبانإفئيشطرتشيلولختايفًاضرألجرلاىرتشا
كلذكوءيرتشملاكلذطرتشانإالإعئابللرمثلا:لويناك

ةرُثناليرتشمللرمثلا:لوقيعييرلانو.مالسلاهيلعينلانعانغلب

دارأنإو.ملعأهللاوًاعيجعببلازاوجىلعاقفتادقفلخنلانملخنلا

راجشألاوأردنألاوأراغلاوأةرومطملاوأرثبلاوأبجلاورادلاعيب

كلذلقيمنإو‹هحلاصموهلكب:هلكاذهيفلوقيهنإفضرألانود

سانلاةداعنأل«هيلعاقاامفالخىلععببلاادقعينالدسافعيبلاف

امىلعامطرتشااذِإنمثلانماصخمامالنعينأدبالفتكردااذإف.كردت

.لعألاوثيدحلارهاظبذخأفزيزملادبعناامأو«الوأهبمزج

اذهفالخيضعبلاقو:هلوقىلعلالدتساللهفاس.خلارثألايفو:هلوق

.هتداعبلاغوهولوألالوقللةلباقمالو

ءاثلابرمثلانإف«اهعاونأميمجلمشيملاحتفوةثلثملاءاثلابرمايفو:هلوق
.انمكردأامرهاظ

ىلعلدياكترّبأاذِإاذهلعل.خلاعئابللرمثلالوقيتاكهلوق
.لعالاوثيدحلاكلذ

رمغتناكاذإرهاظاذه:لوقينالئاقل«لخنلانملخنلاةرثنأل:هلوق
«لملعتلاهبلإدشرباكتلقتسادقفتكردأاذِإامأو«ةلقتسمريغاهنألكردم

هللاهمحرلاقولفلاحلكىلعرهاظلمداصمهللاهمحرعيبرلامالكو

لجأللخنلايفزيزعلانيالوقبمكحلايلرهظييذلاوءىلوألختنلاريغاذهب

.ملعأاوليلعتلالجألاهريغيفميبرلالوقبوثيدحلا
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اهعقانمىلإلصوتيكلذبوءامحلاصمبءايشألاهذهعابتنأ
ابمرحواهقرطءاعفتنيالأطرشبءايشألاهذههلعابهناکف

هبشأاموةنجألاوراجشألاراغلاوأتيبلاىسرمو

هضرأيفءايشألاهذهتناكاذإًاضيأكلذكو«امحلاصمميجنمكلذ

هلکباہبفيذلاراغلاو:لوقيواهركذيهنافهضرأعماهعيبينأدارأف

يفيذلاءاملاينثتسيهنأالإرئبلاوبجلاوتيبلاكلذكوءهحلاصمو

تانوفدملانمجرخامو«عيبلادعبهلهبهيو«انمدقاك«رئبلاوبجا

لوأاهباوماعيملوريماطملاورابآلاوبابجألاوناريغلانمعيبلادعب

هللاو«همأعمنينجايضماكضرألاعيبابيضمبويرتشمأليفةرم

راغلاوأرثبلاوأبجلاينعأرادلايفءايشألاهذهتناكنإامأو.لعأ

مدعطرشتأيفتقيمالكلااذهرهاظ«ابعفتنيالناطرشي:هلوق

٠حيبلاحصيولطبطرشلااذهلثمنأمدقتهنأعمميلادسفيعافتنالا
ملاذاماو«عفتنيوطرشلالطيفمفانملاهلعاباذإايفكلذلاقيناالإمهللا

.ملعألاوهبعفتنيامهلسيلهنألعببلالطببفمفانملاهلعبي

.ثمهعانمالزنييتلااهتحسفهبدارملا«تببلاىسرمو:هلوق

۰ملعالاورہظأولمشاناكلكلذريغوهدعددازول«ريماطملاو:هلوف

رہظأناكلتناكنإكلذكو:لاقول«ءاشألاهذهتناكنإاماو:هلوق

عيتصىلوألانأرظمث.ملعالاوقباسلامكحلايفهببشتلادارانأل
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‹ملامنمءايشألاهذهنألءابملاصموابلكبرادلاعبياهبينيهنإف
رادلاهعيبيفهنإفراجشأوأنانجوأنادفرادلايفناكنإامأو

جراخهبابتیباہبفناكنإو«رادلاحلاصمنمتسلءايشألاهذهنأل

عفترانو«ناراداألضرألاىلعهابناکنِهعببيفهعمجيهنإف

‹هعيبيفهرکذیالفةدحاوراديفةفرغلالثمضرألاىلعبابلا

تذخأنإالإءةدحاوراداهنإفىرخأراداہفقسيلعناکنإكلذكو

‹يرادهعببيفلوقيو«ناراد(نإفةينالفسلافقسريغنمةيتاقوفلا

ريغمسابىمستنيدادفضرألاكلتبصيفًاضرأعابنإكلذكو
كلذرضيهنإفاهركذيمنإو«اهمسابهعببيفاهركذيهنإفضرألاكلت
عماہکتشاراجشآهبفو«هلًانادفعسينأدارأنإو.ملعأهللاوعببلا

‹راجشألانمهمهسهلعبيوأ‹ةدحىلعهلعسيوهنإفهريغ

اهعىبينأدارأفهضرأيفءاشألاهذهتناكاذإ:هلوقلاميسقاذهنأوءفنصلملا
.خلاهضرأعم

.جراخنمهنألاحلاوينعي.خلابابلامفترانإو:هلوق

هبدارملالعلو«خسنلانمءانيأرايفاذكه«ضرألاكلتبصيف:هلوق
حاحصلايفتيأرمثاهنمءاملايرجوضرألاكلتهنمىقستيتلاعضاوملا

ضرالانمردحناامببصلاو:هيفلاقببصلوقينابسانمانأىلعلديام
نمبصنيءالاو:هيفلاق«بوكسملاءالاومفبصلاامأو.خلابابصاهعمجو
.بوکسمءامكلوقكوهوبصءاملاقيوردحنييآلبج
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هلكبنادفلاهلعابنإرظنلاهبجويايفكلذواهينثتسيونادفلاهلعبيمث

ريغنمءانثتسااذېف«راجشألانمهئاکرشبیصنینثتساوهبفاملکو

وأبجوهريغعماہکتشادقهضرأيفناكنإكلذكو«سنجلا

هللاوةدحىلعهمهسهلعبيمثهلككلذينئتسيهنإفكلذهبشأاموراغ

نيبةطخهيلعطخيهنإفًاضعبكسموهضرأعبينأدارأنإف.ملعأ

رحبلاىلإوأةلبقلاىلإةطخلاتدرام:لوقيو‹كسييذلاوعبييذلا

عيبينأدارأنإو«كلذهبشأاموأاهبرغمىلإوأسمشلاعلطمىلإوأ

ام:هعببيفلوقيوبناجلكنماہيلعطخيهنإفهضرأطسويفةعق

وأةربقملابوأعاشلاضرأعمهضرأتلصتانإوًالخادةطخلاتدر
امأو«ءاوسسالاضرأوءايشألاهذهنألةطخهيلعسيلفدجسم

حيبلادنعانبيطخيهنإفهريغعمامكتشاضرأعمهضرأتلصتانإ

نمةروسكمعارذةئمهضرأنمهلعابنإو.ملعألاوزجيلالإو

ىرتشااذإو:رثألايفوءلوهحهنألزوجيالاذهنإفعرذأةرشع

كلوقىنعميفريصيهنآل.ملعأهللاوينعيسنجلارغنمءانثتسا:هلوق
.ملعألاونالفكلعامالاتكلمامكلتعب

اهلوف
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نمةبرجأةرشعوأةموسقمنيعارذنمةروسكمعارفةئملجرلا

زوجيال:عيبلاكلذيفلوقيزيزعلادبعنبانإفةموسقمريغضرأ

ءضرألانموهمكالو«رادلانموهالوىرتشاامملعيالهنأل

رادلاتناكنإف:تلق«زئاجوه:لوقيعيبرلانو‹هعضومنأالو

ءاشناواهدرءاشنإرايخلابيرتشملاف:لاقعارذةئمنوكتال

زيزعلادبعنبالوقف«عيبرلالوقيفعئابلالعرادلاتصقنامعجر

نتاسلاكةموسةمناوةئماتفصنأرهاظلا«ةموسقمةروسكم:هلوق

هلوقىنعمنأو«ماسقنالارسكلابدارأهنأملعألاورهاظلانإفةروسكم

نوكيفةرشعنممسقنتلبدمتالةئملانأةرشعنمةروسكمىلوألاةلأسلايف

نوكيةيناثلاةلأسملايفو«كلذكاهضرعوعرذأةرمشعذئنيحضرألالوط

ةدئافالنكلو<دارالعألاونيعارذاضرعوًاعارذنيسمخاملوط

ريسفتوهللامهمحرهوركذاكلمجللحبحصلاىلعزوجيالرمأاذهنإفهيف

ماسقنالاوةئزجتلابرعشيهنإفباسحلالهأدنعءانعمنمبيرقركذابرسكلا
ريغبهتقبقحنعريبعتلانكياموهوىتطنم:نيمسقىلعوهوءزجللمسإهنأل
ريبعتلانكيالاموهومصأو«انيبامورشعلاوثلثلاوفصنلاكةيئزجلاظفل
یوسهفلاقىالهنإفًاءزجشعدحأنمدحاوكةئزجلاظفلريغيهتقىقحنع

۱.لعُأللاودحاولانمًاءزجرمشعدحأنمهزج

ضرألاوماعطلانمبيرجلاو:حاحصلايفلاقبيرجعمج«ةبرجأ:هلوق

.ةزفقأةعبرأرادقملاىكمبيرجلاسوماقلايفو«مولعمرادقم
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اذكهلعابنإاأو.ملعأهاوءلاقاكلوهجمهنألحصأةلأسملاهذهيف

.«لفسألاوىلعألافلتخمطئاحلانألزوجيالفطئاحلانمًاعارذاذكو

هللاواجراتولخادهلطخيلفطئاحلانمًاضعبهلعييينأدارأنإو
زوجيالهنافءاوحلانمًاعارذاذكواذكهلعيبينأدارأنِإو.ملعأ

يفعفانملانألعفانلانوديضارألاىلععقواذإحصيامنإعببلانأل

فالتخالااذهىلعًاضيأكلذكوءاذهزوجضعبو«ةلوهمحمبكلذ

هنكللو.لعأهللاوضرألاةعقبنودقيرطلارموأءاملاىرجهلعابنإ

هلعيبيوةطخهفقتنىلعطخينأهتيءاوههلعربينأدارأاذإلعفياإ

ءالاىرحوأقيرطلارمهلعيبينأدارأنإو«ًالخادةطخلاتدرام

ناصقنباضيأوههلهعببيمثضرألاعمهلهعيبيوهيلعطخهنإف

.هئامىرحيوأهقيرططرتشيولوألانمثلانمقيرطلانُ

ةلأسملاهذهنأرهاظلانال6امانهلصفاإ.خلاعابنإامأو.هلوق

.ملعألاواهعنمىلع
دافتسيةقبقحلايفةلأسملاهذه«لفسألاوىلعألاافلتخمطئاحلانأل:هلوق

للملاهذهناقىمدقتاكلمجلابلسلعتلاىلوألاو«ىلوألاةلأسملانماهممكح

.رهاظراغوهوزئاحفلتريغطئاحلاناكاذإهنأيضتقت

۔تیبفقسقوفتیبالثمدیزبكلذو«ءاوملانم:هلوف

.هفقسطاحنمءزجرخآىلعيأ«هفقسىلع:هلوف
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ةيمستلاعيبيفباب

صوصخلانمةيمسقلاتيممهنميذلا.ءيثلاكحاهمكحنألعإ

دجاسملاورباقملاوءاملاوراغلاءانشتسانم«صوصخملايفهمرلبامابفهمزلب

كحنالةنمدلاعبيفهمزليالاككلذهمرليالةنمدلانمكلذهبشأامو

هاريمعبينأدارأنمو.لعهللاوهلكءيشلاكحكءيثلانمضعبلا

:لوقينأكلذلثمو«همهسيمسيهنإفهاوسثراوهعموهببأنم

دودجهيفاملماكوهلكبلصألايفيأنالفنمترويذلاثلثلا

ًادحاوًانادفهيبنمهئاريمنمعابنإوءاذكبنالفلهتعب«ةعبرألا

عماعبيالهنأدارلاو«ةكردمتناكاذإينمي«راغلاءانشتسانم:هلوق

.ملعألاومدقتاكزيزملادبعنباوعيبرلاريغلوقىلعاذهو

ةحاحالفهريغلتناكاذإامأو«هلتناكاذإينعيدجاسملاورباقملاو:هلوق
.مدقتًكاقلطمءانشتسالاىلإ

.لقتنملاريغنمهتافلخمهبدارملانأكوثروبقلعتميف:هلوق

اوذخأوكلذيفماضراوأةثرولامميأ.حلاهثاريمنمعابنإو:هلوق

نمةيمستنوكبلمسقيملنآلاىلإمهيبالصأنأليلدبكلذوحنواهريظن
لوألاوءمومعلانمذوخأمهناىلإرظنلابةيمستءامسو«مسقهنألمتحيو«مومعلا
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هوجولانمهجوبهكلمنمهجرخأوأقدصأوأهبهووأكلذلبق

يفيليذلاثلثلا:لوقيهنكلو«كلذدعبهيأنمهثاريمركذيالف

يذلاثلثلا:لاقنإوءتامسنلانمهلاموأثلثلاهلناكنإلصألا

لخدأهنألعلاكلذزوجيالفلصألايفيأنالفنبانالفنمتثرو

هيلإعجرنإو«هلسيلاموهلامعابنكراصفةرملوأهعابامهعببيف

دارأنإًاضيأهثاريمركذيالفكالمألاهوجونمهجوبةرملوأهعابام

ًاضيأكلذكو«هيأريغلبقنمهلوهاإهيلإعجريذلانألعيبينأ

دارأمثلالانمهبيصنبهوجرختسافمنمدحاوعمةثرولاقفتانإ

ةمستلاالوهثاريمركذيالهنإفهثاريمعبينأمهنمدحاوكلذدعب

كلذلثمو.لالانميبامهمہسيمسيهنکلو«هيأنمثرويتلا

اممممقفانينبالانإمثةجوزوًاتنبونينباكرتوتاملجر

عييتنأمألاكلذدعبتدارأمثلامانماهبيصنبامهتخأاوجرختساف

تجرخامدعبامجوزنماهثاريمالونمثلاركذتالامنإفلاملانماهبيصت
نيڻالثوةثالثنمءازجأةسمخ:لوقتابنكلو«لاملانمابمهسباهتنبا

.ررحبلفملعألاويناثلاىلعلديفنصلامالكةيقبنكل«رهظأ

‹ةيناثنمممتلأسملصانألكلذالناكامنإ.خلاءازجاةسخ:هلوق

يفتبرضف“مهسلاءزحجبنيبضرفلادنعىمستو.ةسخخاهبلعمقيمليتلاسوؤرلاو
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كلذكو.لعهللاوءنالفنبانالفلاهتعباهدودحبلصألايفيليتلامزج

ةڭالثنمًاهزجرشعةعبرأ:لوقيامن]لاحلااذهلعنيثبلادحأًاصيأ

.لعألاونالفنبنالفلاهتعبلصألايفيليتلااهدودمجبًاءزجنيئالثو

لثمو«كلذتنيبنإالإاهثاريمركذتاللوعلاةلأسميفًاضيأكلذكو

مثةلالكلانمهلنيتخأو«همأوهيأنمهلنيتخأكرتوتاملجركلذ

لصألايفىليذلاعبسلا:لوقتاهنإفاهنبانماهسدسعبتنأمألاتدارأ

سدسلالقتلفامثاريمركذتنأتدارأنإوابهنبانمركذتالو

انتضيرفتعفترافيبانالفنبانالفنمتثرولصألايفيليذلا
هبفاملکوهلکبًاعبسيسدسراصفةعبسىلإمهسأةتسنمتعفترافمهسب

نستدرلاةلأسمًاضبأكلذكوءنالفنبانالفلهتعبةعبرألاهدودحب

امححصمو«ةسمخاهمهسءزجو«ةىنامناملصاف«نيمبراأسمالصأ

لصحيمهسلاءزجيفًابورضمهذخاءيشةضيرفلالصانمهلنملوقتف
نيثالثوةسمخبةسمخيفةعبسدالوأللو«ةسمخمبةسمخيفدحاوجوزللف«ححصملانم

اهوجرخأممنألامتصحتطقسفةصمبسىشنأللورشعةعبراركذلكل
اهىلعلامااهمسقفنينبإلليتلانيرشلاوةمناثلاىلإةجوزلليتلاةسخلاتمضف

.رهاظوهاک

ةلاصمةلأسمكدرلاةلأسمنالصاحلا.خلادرلاةلأسمكلذكو:هلوق

ىلإامضعبمضيفةلاسملالصايفماهسلانمدحاولكلامرظنيةثرولاضعب
تنىلل:ةتسنمةضبرفلانإفنباتنبوًاتنبفلخولاك«اهبلعلاملامسقىفضمب
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یصوأولًاضيأكلذكو.ملعأهللاو«امئاريمركذتنأتدارأنإكلف

دارأفنينبةثالثكرتوتاممثزوجياكلصألايفهلامثلثيرخآللجر
يفهيبانمثرويذلاثلثلاعبيهنإفهببأنمثروامعيبينأمدحأ

راصدقهنأولجرللصألايفهلامثلثبىصوأدقمابأنأربخيولصألا

يفهلنيذللانيَعْسلاعيبينأدارأنإو«هعيبيمثلصألايعهثلث
هلامعبيالثلهلكاذهو«سأبالفهسأنمثروامركذيالولصألا

ىصوأاذإهوجولانمكلذيفلخديامًاضيأكلذكوءهلسيلامو

نأدارأنفءمهضعبزاجأوأمهلكةثرولاهلزاجأفثلثلانمرثكأ
ًاضيأماولعفاموهثراولعفامربخبوهلناکامعبيامفهنمهبيصنعيبي

نهراذإًاضيأكلذكوءابعيبيولصألاكلذيفهليتلاةيمسنلابربخيوأ

ءةعبرأعومجملانوكسف«نيثلثلاةلمكتهدحاوسدسلانيإلاتنبلو«ةثالثفصللا

تنيبناالإاهثاريمزكذتالفهميرسدسلكاميلعلالامسقىف
.ملعألاو

.بسنلاءايبالةينثتلابوه«يمست:هلو

ةلأسمىلعروصقمليلعتلااذه«هلسيلاموهلامعيبياللهلكاذهو:هلوف

عنملاهلعنارهاظلاو«ىفخيالكةحلاصملاودرلاةلأسمنودةصولاولوعلا

امقافتافلاخفنايبريشمةيمستلاركذدنعميبلانعءيشفلختيالثلايف
.عالاو.ثمنالفلبقنمهبلإلآامعيمجهلعيبينانأل

.ثورولملاهبدارا«هثرإو:هلوف
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دحأدارأفنادفلاكلذنهترلاعابونهارلاتاممثًاضرألجوللجر

عابيذلانادفلابريخيهنإفلصألاكلذيفهمهسميبينأدعبةثرولانم

انرکذاکهببأنمثروامركذينأدارأاذإاذهو«نهترلا

.لعأهللاو

لاق‹هيفزوجييذلاءيثلايفوةيمسلاعيبيفءاماعلافلتخادقو

الفةمسقلاهيفنكتامامأوءةمسقلاهيفنكمتالايفزوحي:ضعب

‹كلذهبشأاموناطيحلاوضرألاولصألاالإهنمةيمسقلاعيبزوجي
نمعيمجيفزئاجةصسنلاعيبنإليقو:رثألايفو

يذلاوهلوألالوقلاوءكيرشريغلالوكيرشلزوجيال:لوقي

عيبزوجينأىرحأةمسقلاهيفنكتالامنأليدنعرظنلاهبجوي

عيببابلوأدنعفالتخالااذهركذىلوألا.خلافلتخادقو:هلوق

مالكعمهمالكنملصاحلاو«زاوجلابلوقلاىلعةمدقتماماكحألاعرفيمثةيمستلا

ليصفتلاو«اقلطمعنماو«ًاقلطمزاوجلا:لاوقأةئالثهيفةيمسقلاعيبنأوألا
اوفنكتقابفنکنامني

كدرشزوجنم:ثملمألو«باقماذمنركبلوقطاقسإ

.عجاربلف.ملعأهللاوهربغنود

نمكانهنأيضتقيليلعتلااذه.خلاةمسقلاهبفنكتالامنل:هلوق
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زئاجفلصألاامأو.لعأهاوهيلعًاررضكلذنوكيالثلهنمةيمسلل

هللجراأ):مالسسللاهيلعهلوقلءنكنتلوأةمسقلاهيفتنكمأ
«ەكىبرشلعضرعبتحاهعبيالفابعيبينأداراقعبروأراديفكيرش
عیبزوجيالفةمسقلاهيفنكتامامأوء۷(اہبیلوآوہفدارنإف

ريغءيايفًاضيأةيمسنلاوءمعيبملاءيشلابررغلاهجنمهتمةيمسنلا

اذه«هيفنكتالامنودةمسقلاهيفنكتامفزئاجةمسقلاعيي:لوق»

يناثلالوقلالعدرلافنصملادوصقمنارهاظلاو«دوجومريغهناممهيلعًادر

الثمكرتشمبسبليذلاءيشلاعيبنمزاوجلابقحاةمسقلاهيفنكمتالامفةبمستلا

ًاقلطمزاوجلابلوقلانيبمالكلايقبنكل«ررضلانمهعيبنمعنملايفال

لوقلارابتخاىلعلديفنصملامالكرهاظو؟حجراهيأليصفتلابلوقلاو
.ملعألاوليصفتلا

الامعيبىلإجايتحالادنعمئابلاىلعيأ«هبلعًاررضكلذنوكي:هلوق

نيدلايفمكيلعلعجامول:لوقيلاوزاوجلامدعيانلقولةمسقلاهيفنكي
.4 جرحنم

.هعمرکذامولصألاريغنميأهيفنكتام:هلوق

نإوةلعلاهذهو«هربغنمعنيبملازيتيلثمحنميأءررغلاةهجنم:هلوق
ررضلالحألةمسقلاهىفكلمالايفرفتغاهنكلكرتشملكيفةدوجومتناك

.ثيدحللفلصالاامأو

.دوادوبأويئاسنلاوملمهاور(١)

.۷۸:جلساةروس(۲)
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نإالإةريثكلاماسلانمتناكاذإًاصوصخوسانلاةماعدنتةفورعم

‹هفورعمهدنعيبفاهزوجنموءالفثلثلاوأفصنلالءكلذناك

لثمرخآلانودامهدحأبعفتنيالوناجوزهنمنوكيياملككلذكو
ةيمسقلاعيبزوجيالفكلذونوةنحطملاونيلعتلاونيفخلاونيعرصملا

.ةمسقلاهيفنكتالهنألزئاجهن]:ضعبلاو«هنم

:لصف

الفامهنيبيذلاءيشلانمهمهسنيكيرشلادحأعبينأدارأنإو

همېسهلعابناو«كلذهبشأاموأًاثلثوأًافصنهمهسيمسيتحزوجي.

:ضعبلاقو«عيبملاءيشلابلبجلاةهجنمزوجيالفسيملو

:لوقت«جوزدحاولكنألللاهمرانثامنإ«ناجوز:هلوق

جوزتبرتشا:لوقتالوالثمنيلعنتيرتشااذإلامنلانميجوزتبرقشإ
هلوقيفهركذو«باتكلابدأيفهنيباكامنمدحاوللاقيامنإجوزلانأل

نيجوزلكنمل:ىلاعتلاقو نينثانأضلانمجاوزأةيناغإلىلامت
جرخيالهنأوجوزلللماشهنازيمنينثاىلعلادمسا:ئنثلابابيفمحلوقامأو

ملمازتلالابولوةلالدلالمشياماودارأمهلعلف<هرخآيفةدانزبمهوبالإ
.ملعألاونينثإلالمشيفدرفلالياقامجوزلاباودارأ

.عيبيو«دارأو«هعزانت«نيكرشلادحأ:هلوق

ىلإرظنلابوأيقابلايفدرطوروصلاضعبيفيأ«لهجللاةهجنم:لوق
دنعزاوجلايضتقيليطتلاتاكنإويناثلالوقلاعمدحتيالفةرابملارهاظ
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ررغكانهسيلفيرتشملاهماعاذإهنأءالؤهدنعفءيرتشملاملعاذإزئاج

بيبحنبعيبرلانعاذهلثمرثألايفًاضصيأركذدقو«عببلاعنب
عيب-عيبلاةئالثوأنينانيبرادلاتناكاذإ:لوقيهللاهحر

كلذيمسيتحزوجيالفةريثكًامابستناكنإو«سيملنإو-بيصنلا
ًاثالثأوأًافاصنأمنيبءيشلانأملعييرتشلملاناکاذِإهلوقيدنع

رظنلابًاررغهيفنإفلوألالوقلاىلعهفالخبيأ«ررغكانهسيلف:هلوق

ىلإرظنلاو«ةقبقحلاىلإينانلاو«رهاظلاىلإرظنلوألالوقلابةرابعلارهاظىلإ
.ملعألاولوألالوقلارهاظلاو«عراشلارظنممطموهرهاظلا

يناثلالوقلاىضتقمىلعملعلابدببقتلا.خلاملعييرقشملاتراكاذإ:هلوق
لهجلاةريشكلاماهسلايفبلاغلا:لاقيناالإممللا.خلاًاقلطمزاوجلايضتقي

نيبعتلانمذئنيحدبالفيقابلايفدرطفمدقتاكسانلاةماعدنعاصوصخ

.ملعألاو

نم:نامجونملمأتهيفو«خسنلانمءانيأرايفاذكه.خلاافاصنأ:هلوف
نافصنەهلدحاولاءيشلانلفىنعملاةهجنمامأ«ةعانصلاةهجنموىنعملاةهج
<رهاظلابسحبربخهناعمهبصنثبحفةعانصااةهجنمامأو«فاصنأال

:هلوقدحىلعنمزجلابصننوكينأبهنعباوجلالمتحياذهنكل

ادسأانسارحنإافافخكاطخنكتلوتأتلفلىللاحنجهوسااذإ

فوذحمردصمةفصءًاقلطمًالوعفمنوكينألمتحميو«ررحملف

نملاحلاىلعبصنلاًاضيألمتحيو«افاصنأاماسقأنيبمقيالثمريدقتلاو
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مكالو۽ملعيالهنأللاحلكىلعزوجيالفملعي اذإامأو«انمدقاك

نموأهنادفنمةمستعبينأدارأنو.ملعأهللاوهنمكالووه

يليذلانادفلافصن:لوقيوهلكنادفلابعيبلادنعبطاخيهنإفهراد

فمصنلا:لاقنإو«اذكواذكبىمسيناكميفيليذلانادفلاثلثوأ

فمصتلاىلععيبلاعقوأامإهنألزوجيالفنادفلايفيليذلاثلثلاوأ

‹هلامفالخلععيبلاعقوأهنأكفهلكهلنادفلاونادفلااذهيفهليذلا

فمصتلا:لوقيهنإفهمهسعبينأدارأفكيرشنادفلايفهلناكنإو

همهسنمةيمستعبينأدارأنإكلذكو«نادفلايفيليذلاثلثلاوأ

عبروأيليذلافصنلافصن:لوقيوهمهسبعيبلايفبطاخيهنإف

ةثالثوأناثاريمهلناكنإكلذكوءيليذلافصنلاثلثوأيليذلافصللا

فاصنااذهنوكلاحمنيبنئاكريدقتلاوربخلاهناىلعمهنيبيفرتتسملاريمضلا
ةبسانملجألهنأبعبجلاىلعاضيأباجيدقولمسكلذيفرمأآلاوافصتموا

.ملعألاوممضعبدنعنانثاعملالقانأبواثالثاينعاهدعبام

.امنیبامفنيعموهفالِإورمألاسفنيفيا«هننمكالو:هلوق
.هلكنادفلاببطاخدقفهثلثلالوهفصنلالنادفللةفص«يليذلا:هلوق

قابيرقشمللهعابوهلهنأرقايذلافصنلانإفينعي«هلامفالخىلع:هلوق
كلذبلموعفكلماليذلافصنلايرتشمللعابهنأكفهلكهلناكنادفلاثبح
.ملعألاوعملالطبفمامبإلا

س۷۲

 



كلذيمسيهنإفثاريلاكلذنمًادحاوعبينادارأفدحاولصأيف

ثيراوملاينعألصألاكلذنمهبيصنعيمجنمهعيبدارايذلاثارمملا

لصألاكلذنمنهيمسيمثنبمضيهنإفنبلكنبعبينأدارأنإوءةثالثلا

ملواذكهءيشلااذهفصنكلتعب:لاقنإو.ملعأهللاونهعيبيو

هلسيلاموهلامعابهنألعيبلاكلذزوجيالفهليذلافصنلاركذب

نيبوهنيبءيشلافصنو‹اذكهءيشلافصنىلععببلاعقوأنيح

دنعفكلذريغلطبوهمهسفصنعيبزئاج:لوقينممهنمو«هکیرش

مېتمو«ەلسلاملطبيوهلامزوجينأهلسيلاموهلامعابنمنإ:ءالۇه

‹يرتشمللوهففصنلاهلناكنإهمهسنمهلككلذلعجي:لوفينم

نإو‹عئابللهقوفامويرتشمالفصتلاففصنلانمرثكأهلناكنإو

يفهليتلامهسألاعيججرکذنمدبالهنأداراهنأک«هبیصتعیمجم:هلوق

عبروثلئلصألايفلًاصخشناضرفولف«انعمًاثارىماہنمجرخونادفلاكلد

نبانالفنمهتثرويدلاسدسلل::الٹمسدسلاعيبداراادالوقهنافسدسو

نيرشعوةعبرانملصألايفيليتلاامهسرمشعةيناثنممهساةعبرأوهفنالف
.ملعألاوامس

اينايهوسدسلاويرلاوثلثلالوقينأك«نييمسيمثنيمضيهنلوق

لصألايفيييتلاسدسلاوعيرلاوثلثلايهوًامهسرعلوقيوااثم
.ملعأهللاوةيمستلامثمضلانمرداىتملاوهاذهو.خلا
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فمصتلاماتنوكي:لوقيضعبو‹يرتشملاوبففصتلانملقأهلناك

:لوفيضعبوءلطبهلطبأنإوزاجهزاجأنإءاقلعمكيرلامهسنم

ءيشلاعابنإنيكيرملادحأكلذكو«كرتشملايفزئاجكيرشلالعف
هتزاجابلوقو«هلكعببلالاطبإبلوقهيفىتعملااذهيلعينيبيذلا

داراناو.ملعأهللاو«هکیرشمهسلاطبإوهمهسهتزاجإبلوقو«هلک

محمعبيهنإفمېنييامسكسميوًادحاوائيشرفنةعسقلعيبينألجرلا

دحاولكلعيبينأدارأنإوءارشعهلىقبيوءيشلااذهراشعأةعست

ةعستعستيناثللوءيشلااذهرشعلواللعبيهنافةدحىلعًامهسمهنم

عباولاوهليذلاراشعأةينامنثلاثلاوءيشلااذهيفهليذلاراشعأ

.صقانلاةميقبمئابلاىلععجريوينعي«يرتشمللوهف:هلو

ًاقلطمنيضوافتملايفىتأاتيامنإاذه«كرتشمايفزئاجكيرشلالمف:هلوق

.ملعالاويتأيسامملعباكلصألاريغعيبيفةكرشلامملتدعقنميفو

ىلعتلمتشانإةدحاولاةدقعلانألكلذو«مسلالاطبإبلوقهبف:هلوق
يفهللاهمرهمالکنمملعياکراتخناوهوةزئاجريغتناكزوجيالاموزوجام

.ملعألاو<عضاوم

زئاجكيرشلاىلعكيرشلالمفنأىلعءانبيأ«هلكهتزاجإبلوقو:هلوف
وأنانعوأةضوافمةكرشانكرشتناكاذإابدىقمكلذنأراتاوءاقلطم

.ملعأاولصألاريغىلإرظنلابدوقن
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:لوَُعيتأيتحءيشلااذههليذلاراشعأهعبسعبس

يليذلافصنلالقيلوءيشلااذهفصنعابنإ:نولوقييذلا

.ملعأهللاوهمهسنمكلذلعجيوزئاجهنإءيشلااذهيف
:لصف

نمءاجالضرألانودزوجيالوءضرألاممزئاجءالعيبو

مولعمبغهلناكاذإو:رثالايفو«ءالالضفعيبنعكلذيفيبنلا

نممبنمو‹هلهعيببفنيعلانمبلاكلذغلبامىلإرظنبهنافهعببدارأف

ةغىصبةفصهلعجبسانملاو«راشعاةعستنملدي«هليذلا:هلوق
فيرعتديرااذإهناةدعاقلانألهليتلاراشعألاةعستمستلوقينأكيتلا
.هدعبامفلاقياذكو«هلإفاضملافرعيفاضملاددملا

سيلدودعملانأل«اهرخآىلعوأنهراىلعبسانملا«مهرخآىلع:هلوف

.ءالقملانم

دعيءاملاةبهنممدقتامفهکلسامىلوألا«ضرألاعمزئاج:هلوق

.ملعألاوةعفشلاعطقكلذبدربلاذإرهاظاذهو

ءاملادرتتناكاذإابغبغتلبألاتبغ:مشوقنمهلمل«مولعمبغ:هلوق
يف:نسحلالاق«ةدايزلايفبقلاو«ىملايفبغلاكلذكو«مويهعدتواموب

.مولعممويبرشهبدارملاو.خلاعوبسألك
وأهفصنوأنيملانمءزجةئمنمءزجكيا.خلاكلذغليام:هلوق

.اثمهرشعوأهئلث

٣۷

 



مهنمو‹ةيقاسلايفىرحجنلاونيعلايفطخلاعمبلاكلذهلعيبي:لوقي

كلذبىقستالتناكولو.اذهضراألاعمهعيبزوجي:لوقينم

ىقستيلاضرألاعمالإءالاعيبزوجيمېضعبنأمهنملدياذبفءامل

نمهبیقستاماهعبتءاملاركذيلوضرألاهلعابنإواهریغنودهب

ءارشنعجروملاابأوعببرلاتلأسو:ًاضيأرثألايفو«ايقاسمعمءال

ءضرألاعمءاملاناكاذإملسأبال:لاقفلصألانمضرألاعمءاملا

ريغبيزجتملوضرألاعمءالءارشتزجأنبأنم:جروملايبالتلق

نأهلفضرألاىرتشااذإهنأل:لاق؟ةرورضلالاحيفالإضرألا

لعيرجياملكفءالایریرتشااذٍإو«هارجمواهبرشيرتشي

نمامبرشوضرألاىرتشانمفءابرشضرألكلنألو«هلوهفهارحم

لخداہلکبلاقثبحہنآليا.خلاهبیقستاماہعبت:هلوق
.ملعألاوءانثتسالاببلعصنيمامدارملالعلوءاماصمنمهنآلكلذ

هنأكفةحبتنلاةلزنمبةقبقحلايفاذه«هلوهفءارجمىلعيرجياملكف:هلوق
زئاجعبتلابءاملاءارتشاراصفيأ«ءالایرتشادقفیرحملایرتشانمف:لاق
.ملعأهللاو

.مولعموهاکانيعمناکاذإيأ«:هلوق

س٦۷



:ًاضيأرثألايفو«ًازئاجالاءارأافاطوهقحلكوهارحيوءأملا

نممهنمو«هعيبزوجيالفمولعممويبرشهيفهلناکاذإكلذكو

مهنمو«ًامولعمًاددعاذكهابعبزوحبالسيداوقلاكلذكو«صخر

ءاميلعءاملاعيبنعيبثلالمحنمبهذميلعاذهلعلفءصخرينم

اذهيلعكلذكو.لعهللاوىراحصلاويفايفلايفنوكتيلارابآلا

راہنلايفةرم«ةليلنيرهشوأرشنمةدحاوةبونهلعابنإفالتخالا

تشقاسميفنيعلانمءاملجرلناكاذإو.ملعأهلوليللايفةرمو
كلتباحصأنذإبالإكلذديالفةدحاوةقاسىلإهدربنأدارأف

ءالادربنأهلفةيقاسلايفىرحهلناكاذِإ:لوقينممهنمو«يفاوسلا

رضيلنإءاشنإهدريهؤامهنألةيقاسلاكلتباحصأبرضيلنإهيف
يلاةيقاسلاباحصأنذإبالإكلذزوحيال:لوقينممهنمو‹ًادحأ

لوقلااذهو«ءاملادريتلاةيقاسلاباحصأنذإبوءاملاابنمفرص

ةعفتمءالاكلذيفمهابنمفرصيلاةيقاسلاباحصأنألحصأيدنع

ءارشیرآافيأیرتشانممومفملاءارشلاىلإدئاعريمضلاءءارأمف:هلوق

.ًازئاجالإ
.مدقتاكزئاجفضرالاعماماوهدحويأ«هعمبزوجيالف:هلوق

ءءاملاكلذبممعافتنالءاملاممنعفرصييتلايا«يقاوسلاكلت:هلوق
.ملعالاوهركذاکماضرنمدبالفرصبينيذلاكلذكو

‹حاضيإلا-۲مدب



اهيلدريلاةيقاسلاباحصأومهتذإيالإهفرصيالفمهراجشأىلعريمنيح
هنالزوجيالبجاقءاملاعيبو۰لعهللاوممنذإبالإهدريالءاملا

.نالوقەبففهتمعارذلاعيبامأوءكلذردقيرتشملالعنإالإلوبجم

لجاملاوهوبجلاءامعيبزاجاغإهلعل.خلايرتشلاملعنإالإ:هلوق
ءاثعلاءامءاتإلاءامو<ءانإلاةلزنمهنالبرغملالهأحالطصايف
نملجرلاىقسينأاوزاجأمهنأمدقتدقفالإوممضعببهذمىلعاذهلملو

كولمريغناكاذإو«هنذإبالإكلذزجيلاكولمناكولفهنذإريغبهريغبج

ىنعملاببجلامدقتامفبجلبدارملا:لاقينأالِإمهلا«هعببهلزوجيفيكف
عنامقيلاذإامىلعالوحممدقتامنوكيوأانهءدارأيذلاىنعملاباليوفللا
.ررحبلفملعألاو

DANN
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عيبملاءءيشلاجبتيراہیفباب

ناعيابتملاهركذيامی

امهدحأ:نيهجويلعنوكييهنإفعيبملاءيثلاعبتياملكنأملعإ

ناونأيناثلاو‹هداسفبالإهنععزتالوعيبملاسهلمش

كلذو«عيبملاءيثلايفلخادفلوألاامأ«داسفريغبعزتناهنععزت

ةرجشلاوامناطبحبرادلاوهتعقيبهبشخوهفقسبتيبلاوهريماسببابلالشم

يناثلاامأوءاذههبشأاموأاهلاحأمئاهبلاواهاونبةرمتلاواهزئاكر

لصتم:نيهجوىلعًاضيأوهفداسفريغنمهتععزتيوسلاهلمشييذلا
اہیفتبنابضرألالثمكلذوعيبلايفلخاديذلالصتملافءلصفنمو

نفهريغونوتيزلاونيتلابحورمتلاىونلثماهبحنمراجشألانم

عيبملاءيشلاعبتيايفباب
.اهنطبيفيذلانينجلايأ«املامحأب:هلوق

.هنمعوزنملليأ«داسفريغنم:هلوق

:الثملوقت«ثنويوركذيرمتلاةاونعمجرصقلابىونلارمتلاىون:هلوق

دعبوأبرقنمرفاسملاهيونييذلاهجولاىنعبىونلافالخم«امجرىسكوەقرىسك
.حاحصلانمطقفثنؤمدرفم
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هليهليقو4ةدحاوةفعسهلناكامىونلانماذكهضرالايرتعش

‹رشيملامكلذنميرتشملا:لوقينممهنمو«فيللااميلعرديملام
اببحنمضرالايرتشملنإفاهريغوخوخلاونوتيزلاونيتلاامأو

:لوينممہنمو«ناتقرو:لوقينممېنمو‹ةدحاوةقروهلناكام

ملتەو‹ةرجشىمستتمرظنلاهبجويايفمبفالتخالصأو«رمشيملام

تيماذإو«ضرالايفنوكييذلاشيشحلاةلزنبيبفةرجشمس

لكواهلكب:لوقيوعيبلااهبلععقويتحضرالامساابلمشيملةرجش

اميدونملختلالصأنمتبنامىنعملااذهلعكلذكو.ملعألاواهبفام

.افاملکو:لوقينأريغنميأ«اذكمه:هلوق

الثملصالاوًاطقسهيفنأكوءايشألاهدهبحنميأءاہبحنم:هلوف

.اہبحنمتبنام
يه خسانلاملقنمطقساذإلباوحءافلالعلةلزنميف:هلوق

اودارانإياېيلولاوهىلامتهلوقدحىلعنافوذحوأ اہطرشو

یتموباوجهنألمتحيو«ةرجشمستماذإفلصألاف«يلولاوهلافىحءاملوأ

هرخآىلإیتموهلوقو«ةرجشىمستتمهلوقدنعفقولاناو«ةرجُشمستم
.لہسرمالاوفنأتسم

.واولاباذإوىلوالا‹تبمساذإف:هلوق

ىلعیدولاو:حاحصلايفلاق‹ديدشتلابوهو«النايب«ادونم:هلوف

.خلاةيدوةدحاولاليسفلارافصلصف
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:لوقينممبنموءفيللاابطحيملامكلذنملخنلايرتشماف

امأو«ىنعملااذهىلعراجشألاقورعنمجرخامكلذكو«رمشتملام

نغتسيلىفتبنوضرألايفنفدةرجشلالصأنمجرخاذإعرفلا

ةرجشوهفهمأنعىنغتسااذإف‹ةرجشللعباتوهفعطقاذإةرجشلانع

ةلغًاضيأكلذكوءميبلايفهلخدينأالإعئابللنوكيو«ىرخأ
هلوقلركذتلاميرتشمللةلغلا:لوقينممهنم‹ىنعملااذهىلعراجشألا

ابطرتشينأالإعئابللابترمفتربأدقالخعابنم):مالسلاهيلع

:ضعبلاقو«يرتشمليبفبطتملام:لوقبنممهنموء٠(يرتشما
يفثدحامكحلاهمحرنيبيم.خلاكلذنملخنلايرتشملف:هلوق

وهله؟ليسفلاكلذنوكينلهريغضرأيفرجشلاناكو«عيبلادعبرجشلا

نوكتاهنأبتربخأمث«عجاربلفرمثتنألبقاهعلقرجشلابحاصىلعضرألا
نأتققحتفرمثتملاماهعلقهلعضرألابحاصكردبورجشلابحاصل

.كلذكرمألا

راثألاىلإمدقتايفرظنلانأل«هلبقامعهلصفانِإ.مثلاعرفلاامأو:هلوق
.رميناكنإو«ءانفتسالاىلإاذهيفو

ساقينأالإىعدملانمصخأليلدلانأهبق.خلامالسلاهيلعهلوقل:هلوق
.اميلعلخنلاريغ

هبمزجيذلاومدقتابفعيبرلابهذموهاذه.خلاضعبلاقو:هلوق

.هرکذمدقت(١)

۸ا



نينجلاةلزنبمدنعيبفةرجشلانمةرجشلاةرمثنألتباطولوهليه

نادفلاوناتسىلاونانجلاكلذكو.ملعأهللاوعطقتلامهمأنطبيف

ناللوقبلاوبورزلاوناطيحلاوءراجشألانمهيفاممعسبلادنعيضم

عيبلابهذينكاسملاكلذكو‹هلككلذىلععقيناتسبلاوناتجلامسا

كلذكوءرادلاكلتيفناكاذإراغلاوبجلاوابفيلارادلاونكاسلاب

نمامناطيحنملصتااببهذيو«انركذامبعيبلابهذيتيبلاًاضيأ
ينعأهيفيتلاىحرلاوحابصملااهيلعلمعييتلاةرانلاوبشخلاوداتوألا

دقتامف«الو ردقذبحةرمثلانيعيمامينمي«عيبلاداسفةروصلاهذهيفمدقت

يورورکذامريغعيبرللىقفلافالتخايفهبسنيذلاو.ملعألاونمثلانم
اهىنئتسينُالإعئاللاهترەشفًارمشمالتعابنم»:هترابعوظفللااذهريقيثيدحلا

ةرمثلا:دابعنالاقو«ميبرلاوزيزعلادنعنيالوقوهو«ذخأنهبو«يرتشللا

هبدهشييذلاوهميبرلاوزيزعلادبعنانعلقنلااذهو«ىمتنايرتشملا
هبلومعملانأضعبنعهبتعمسوًاضيأفنصلماءاوريذلاثيدحلا
رظناو.بطتلاميرتشمالةرمثلانأوهوطسوألالوقلاوهاإءانكردأابف
.ررحبلفملعألاوثيدحلارهاظلذبانمهنإفكلذيفمهتجحام

.ركذاميأ<يضي:هلوق

ىحرلا:حاحصلايفلافءحجارلاىلعرصقلابيه«ىحرلاو:هلوف
نهلکو:لاقنُىلإناىحرامہلوقتنعةملقنمفلألاوةنؤمةفورعم

نمةملقنماملمح٠ةبطعأوناءاطعوءاطعلثمةبحرأونآءاحروءاحرلاق

.خلاهتحصاموهتححاميردامو«راولا
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اذإف«ًافقسمنكيملامامفقسىلعيذلاناينبلاومبلصتملايلفسلاقشلا

ةبتعلاهللعجاذِإ:لوقينممېنمو«عئابللوهورخأتيبوهفًافقسمناک

لصتاامعيمجًاضيأكلذكو.ءالؤهدنعرخآتيبهنألعئابللوهف

صوصخلاكلذكو‹يرتشمألتاماماوةرصعملاةادأنمضرألاب

ططاسفلاوةيبخألاكلذكوةينبميهواهعاباذإاهرصحواهزئاكر

عيبلايضماهرابوأوابفاوصأواهنابلأبناوبحلاكلذكو«اهبلصتاامو

داسفريغنمءيشلانمعزتياملصفتملاامأو.ملعأهللاوهلككلذب

لاقوءعاتبملاهطرتشيملامعئابللوه:مبضعبلاقءفالتخاهيفف

نإكلذكوهلوقنمهفلسأامعماذهلمأتي.خلاًافقسمناكاذإف:هلوق

ىلعانهاملمحينأالإمهلا<ةدحاورادنفىرخأًاراداهفقسىلعناك

اكعميبلايفهلضرمتلانمدبالفةينالفسلافقسريغنمةيناقوفلاتذخأام
تببلاىلعلومانهامو«رادلاىلعلوممدقتاملاقيوأ«اضيأمدقتاملع

.ررحبلفلعأللاورهاظلاوهو

رعشنمتيبطاطسفلا:حاحصلايف«طاطسفعمج«طيطاسفلاو:هلوف

طاطسفلاونهيفةفلءافلارسكوطاتسفوطاتسفوطاطسفتافلهيفو

.رصم

لصتييذلالصفنملاامأو:الثملاقول.خلاعزتياملصفنللاامأو:هلوق

عزتمهنأمولعمءيشلانعلصفنملانأل«رظأناكلداسفريغنمهنععزتيو

كلذدعبلصتانإوناكامرابتعابالصفتمءامس:لاقينأالإهللا«هنع

.ملعألاو
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يفرظنيامنِإ:لوقينممهنمو«عئابلاهطرتشيملاميرتشمالوه:ضعب

لثمكلذو«مدنععببلاهرجياممهئارشومعيبيفسانلاةداعىلإكلذ

تيبلاوءاينوابقرطورادلاو‹ەىقاسەوهئامنادفلاوناتسيلاوناتجا

عزنناو«امتادأوتاماماوةرصعملاوهيفيذلاىحرلاوهحاتفموهبابو

هبکربملوهبكریلهعفرنو«اهیلعوهامةلزتمبوفهدربنأيلعهلكاذه

دفاهنثتسيملوةيراعتناكنإكلذكو«عببلاهببهذيالهنإفدعب

هتادأولماكلذكو.لعأهللاوهلسيلاموهلامعابهنألعيبلادسف

ىلععامجإلاعقواممرادلاقيرطنوكينأيقيني«اهقرطورادلاو:هلوق
كلذو<هباعفتنمنوكينأطرشنأل«ميلادسفالإويرتشمللهنأ

.ملعألاوقيرطريغنمنكيال

.ةنفأعجلاواهبناوجنمذخأامرادلاءانفّو:حاحصلايف«اهتينفأو:هلوق

دقفينالفسلاامأو«يناقوفلاقشلاامدارملالعل.خلاىحرلاو:هلوق

لصتملااهبدارملالعلةرصعملاةادأاذكو«لصتمايفهيلعمالکلامدقت
.ملعألاومدقتاممولعملصتملانألضرالاب

ركذو:لاقينأالإمهلاةثنؤمىحرلانأل«قلاهباوص«يذلا:هلوق
.ملعألاوىقشلادارملانأرامتعإب

ممضعينأمدقتدقفالإوهللاهمحرهراتخماذهلعل«عيبلادسفدقف:هلوق

.لعألاوهلسيلامفلطبوهلابفعيبلاحصهلسيلاموهلامعابنم:لوقي
عسبلانأويرتشمالءاشألاهذهنأراتخلانأىلإةراشإاضيأمالكلااذهيفو
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اذهىلعامتادأولغبلاوسرفلاونسرلاوزاهجلاوبتقلالثم

نيكسلاوفسلاوءاهداتوأواابعيططاسفلاوةيبخألاكلذكوءلاحلا

مثنهنععزنينأدعبكلذو‹امهفالغبةقردلاوحمرلاو«امهدمخب

كلذكو«ررغلاعيبنمنوكيففالغلايفاعيبيالثلابيفنودرب

رکذيلنإةمألاامأو«لاحلااذهيلعاهدالوأعمةقانلاوةرقبلاوةاشل

دلونيوهنسقرفلاوءءيشهيفيرتشمألسلفعلادفعدنعاهدلو

يفريثأتالماعنألاهذهدالوأنأرظنلاهبجويامفةاشلاوةقانلاوةرقبلا

اذهيفنسحألاو‹كلذفالخبةمألاو«ابنماطدبالامتراصفاهنيل

اهديالقوةمألالحًاضيأكلذكوءهعبدارأاذإعيبلايفهلخدينأ

هلومشمدعلعملادسشيالهنأرهاظلاف:رخآلالوقلاىلعامأو«امللماش

ذام .ملعألاورك

هتادأوبتقللمسإحتفلابزاهجلانأىلعلديامحاحصلايف:زاهجلاو:هلوف

لاق.حفلاهزاهجيفبرض:دميملفرفناذإءيشلايفمهلاثمأننمو:لاق

رفنيفهماوقنيبعقبفهتادأببتقلاهرهظنعطقسيربعبلايفهلصأو:يعمصألا

زاهجلافطمفاذهىلعو.خلاةزهجأىلععمجحيوضرألايفبهذيمقيتحهنع

.ملعالاوءانعمضعبنعهدرجهلملبتقلاىلع

ةراماوسرفلانأىلإدشرتةلعلاهذه.خلااہنىليفريثأتاف:هلو

لصحمناكنإوةمألاةلزنماهفنيللااهنمدوصقلاسيلاألامدالوأال

.ملعالاوكلذىلعلخدهنألهلولاف
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يءايشألاهذهيفيرتشمللسيلف‹دبعلاحالسواهزرخو
يبفلاعتلاوةيزركلاوةاسكللاامأوءءاشألاهذهنعناينغتسم
هيققدبعلالامنمربظامو«ابنعنغتسمريغنألدبعلاعميرتشمل
هدنعناكنف؟كامالوأدبعلاكليلهلصأو«فالتخا

ءهلًاعبتهلامراصكلمهدنعناكنموءهدنعهديسلهلافكلمال

لافًادبععابنم):مالسلاهيلعهلوقلهديسلهنأيدنعحصألاو

يرتشمللسيلففورظلايفامعابنمو(عاتبملاهطرتشينأالإعئابلل
قزوأ«ماعطلااذهسيلتكلتعب:هللاقنإامأو«ءيشفورظلايف

:لوقينممهنمو«عئابللفورظلانإفءتيزلاةيباخوأءتيزلااذه
رظنلاهبجوييذلاوءعيبلاكلذزوجيال:لوقينممهنمو‹يرتشملا
ةداعهيلعو«اهيفامىلععيبلاعقوأعئابللفورظلالعجنمنأيدنع
تيزوأءماعطلااذهسيلتماعطكلتعبكلذيفىنعملاو«انلا

لطررادقمهانعم«محللطركيلعيل:لئاقلالوقك«تيزلااذهقز
يرتشمللفورظلالعجنمامأوءرجحلاالمحللابلطياإهنألءمحل
لوخدهدنعىوأستدقهلعلفعيبااذهلطبأنمامأوءظفللارهاظىلعف
كلذنيسىتحهلطبأكلذلو«الوهمراصفهلوخدريغوعيبلايفكلذ
.لعأهللاو



نمثلانمحيبلاهبزوجامباب

نأوهو«نمثملايفانركذاكًامولعمنوكينأدبالًاضيأنمثلاو

نيبتةمولعمةفصبوألاكيامليكبوأنزويامنزوبأمإًامولعمنوكي
هبزاجهعببزاجاملكف«ًارضاحنكيلاذإاذهو«هريغنمءيا
ريناندلابعيبلازوجيو«ًافلتخموأًاقفتم«الوهموأناكًامولعمعببلا

نمثلانمعيبلاهبزوجيامباب

كلذلو«عيبلاهبزاجهعيبزاجامنأهيلعدوقعملاةلمجنمبابلااذه
دوقعملاونادقاعلا:يهوةعبرأمسللةححصملابابسالاتناكلالإوهبفهلخدأ

.دقعلاةقيصوهنوهلع

نأىلعلديامنيدلاعسببابيفيتأيس«ًارمضاحنكيملاذِإاذهو:هلوق

نكيماذإعيبلاهبزوجيابزئاجنيدلاعبو:لاقثمحمهضعيلوقىلعاذه
تإ:لاقنملوقىلعرظنلاهبجوبايفاذهو«هعابيذلاسنجلاكلذنم

.خلاضعبلاهضعباناثأنوكتءاشألا

ًافازحیرتشدوأهبعانينابهردقالوهجموأدارأهلعلالوهجموأ:هلوو

نأهيفطرتشيفًائاغنمثلاناكاذامأوىنعد«ًافلتخموأًاقفتم:هلوق

نمنكيملاذِإةيشاحلايفلوقنملاهلوقنمذخؤۇيايكعببملاسنجلافلانوكب
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»مولعمدعبىلاقصلاولىقاثلاوقناودلاوسولفلاو

نل«زوجيالفًاطاريقوأاعبراذكواذكامأو‹امسيلوأةكسلا

ددعلابدوصقملانألوءةمسقلاهيفنكتالامفالإزوجيالةيمستلابعيبلا

:يهوابرلاناكرأدوحولةدايزلاتلصحاذإعنلالعنأرهاظلاو«سنجلاكلذ

.ملعأللاوةدايزلاوسنجلاوريخأتلا

مهردلاسدسقنادلاو«قنادلافصنوهو‹ىلقصعمج«ىلاقصلاو:هلوق

ريعشلانمةبحنوثالثامنمطارقلاو‹ةضفلانمطبرارقةثالثنزولاقثماو
تسرانلااهشمتصقنهنألةبحنوناثوةعبرأرانيدلاو«ناطاربقمهردلاو

.حمقلانمتابحمبرأبهذلاطاربقو«لاقثلانعتابح

.ةممقلايفةتوافتمريغتناكاذإهلعل«امسيلوأةكسلاىس:هلوق

رابتيدلاىلإميرلافضياذِإهلعل.خلااعبراذكواذكامأو:هلوق

ءنملكيفيتأىسامكلذبرعشياكبهذلاىلإطاربقلاالوالثممهردلاوأ

.ملعألاوةكسلامولعمعبرلانكيماذِإاضيأكلذلعلو

ىلإهتفاضإنمدبالفينعي«ةمسقلاهسفنكتالابفالإزوجيال:هلوق
قالطإلاىلعامأو«يتأيسامليلدبممردلاورانيدلاكةمسقلاهيفنكتالءيش
الإزويالعابرألاعسبلانأللاهجرهدارمنألمتحميو.ملعألاوزوجيالف
راتيدعير:الثملوقتفدحاومردودحاورانيدكيأ‹ةمسقلاهيفنرکالامف
قرغتستعابرألاددعتاذإامأو<رانيدعابرأةثالثوأرانيداعبروأ
يفطقفةيناثلاو«يناثلايفنيتلعللزجملكلذنمددعتلاوأرانىدلاوأمردلا

ىلعةفاضإلابالودحاولاريغيفعابرألاركذزوجياللاتحالااذهىلعو«لوألا
.ررحبلفملعأللاولوقلااذه

= ۸۸



ءزئاجاذهبعيبلاليقو«طيرارقلاالوعابرألاالاستماردلاًاضيأ

فورعمبهذلاطاريقنألمدنعزئاجفًابهذًاطاريقاذكواذكامأو

وأبهذنمةبحاذكواذكبعيبلازوجيالو.لعأهللاومدنعنزولا
وأًالطروأاراطنقاذكواذكبعيبلازوجيو«ةلوهجمةبحلانألةضف

ريغيفاذهو‹ةضفوأبهذوأصاصروأساحنوأديدحنمةقوأ

اامنايعأداحآاهبدوصقملانألءالفماردلاوريتاتملاامأوءكسلا

ةزفقالانممولعمليكباهلكبوبحلابعيبلازوجيو.اذهلبقانركذ
لاکياملككلذكو«مولعمليكلكودادمألاوعاوصألاونامثألاو

عيبلاهبزئاجليكلاهيلعىرجياملكو«لاحلااذهىلعناهدألانم

لیکبناکاذإهبعيبلازوجيالفنزويامامأو«مولعمنزوبناکاذٍإ

نألءكلذهبشأاموصاصرلاوساحتلاوديدحلاوةضفلاوبهذلالثم

اذكبضعبدنعًاضيأعيبلازوجيو.ملعأهللاونزولانودليكللا
عيمجكلذكوءةمولعمنانسأوةمولعمةفصبةاشوأالجوأًاروثاذكو

ةعبرأكمهاردللهيفددعالايفدمتالفيأ«اهسفنيأمهاردلا:هلوق

.مهاردلاعابرأ

.هيلعدوقعملابابيفيأ«اذهلبق:هلوف

٠نزويلاكيامنادربالفنزولاهلصأاميأ«نزوبام:هلوق

هنأملسلابابيفهدنعراتاوهبردصىذلاوهاذهضعيدلع:هلوق يدلاوصعبوو
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حصيهلكاذهنألناوبحريغوأناكًاناوبحهريغنمةفصلابنيبيام

وهللالوسرىلومعفاريبأثيدحلضرقلايفحصياكةمذلايف

هقدصلالبهتءاجالفاركبلجرنم2هللالوسرفلتسا):لاق

لبإلايفدجأملهللالوسراب:تلف«هرکبلجرلايضقننأينرمأ

ريخنإفهابإهضقا:مالسلاهيلعينلاهللاقف؟ًارابخالمجالإ

ديبعلاالوناويحلابعببلازوجيال:ميضعبلاقو'(ءاضقميتسحأسانلا

يفزوجيالملسلانأيدنعبجويرظنلاو:لاقثبحناوبحلايفزوجيال
سفنلاتافصيفريغامنإفقالاتافصيفطبضتتناكنإواهنال
اذهلاقيوأسلايفررقلاةوقلملسلاونيدلاعيبنيبقرفينأالإمهلا.ىتنا
۰لعهللاوهدنعراتغملاريعىلع

.ملسلاوهسلوضرتقايأ٠فلتسا:هلوق

عجلاوةركبىثنألاولبألانمتفلحتفلابركملاو:حاحصلا:هلوق
:ەدىوبألاقو«ةلاحفولحفلماضرأةراكبو«خارفوخرفلمراكب

.خلاةاتفلاةلرعركبااو<سانانمىفلاهللبإلانمرکی

لاقنأىلإعابرانرذرتكر٠تلقتأتدصب7نالمعابرر

ىففخللوةسماخلاةنسلايفرفاحلاوةعبارلاةنسلايفمتغللهنملوقتو
.خلاةعباسلاهثسلا

توكيهنألكلذىلعنيبقافتإلانكيماذإمهنسحأ:هلوق

.هيلعقفتم(١)
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عيبلازوجيالو.لعأهللاوةطوبضمريغمنالاورضحنإالإءامإلاالو

لوهجماذهنألةنيعمنكتملاذإلوصألاوناطيحلاويضارألاب

ريغوفوخاونمألاودعبلاوبرقلاوةءادرلاوةدوجلايفهفالتخال

اذهنالزوجيالةرضاحنكتلاذإيناوألاوةعتمألابكلذكو«كلذ

نامرلاوضيبلانممولعمددعبعيبلازوجالًاضيأكلذكوءلوهجمهلك

فلتخمهنألكلذهبشأاموزرخلاورهاوجلاوقتسفلاوزوملاوزوللاو
عيبلازوجيالكلذكو.ملعأهللاوكلذريغوةدوجلاوريكلاورغصلايف

دوصقملانألبوبحلاعيمجوأرتوأريعشوأحقنمةبحاذكواذكب
نمةيمسنلابعيبلازوجيو.ملعألاواهنايعأداحآالةرثكلاهلكاذهب

زوجيامانركذدقو«ةمسقلاهيفنكتالهنألمردلاولاقثملاوراتيدلا

لعهللاوةعفلمرفلس

.ملسلابابيفهدنعراتفلاوهاذه«ريغامنأل:هلوق

لدياکةفصبةطوبضمنكتملامىنعي«ةرضاحنكتملاذإ:هلوف

.ملعألاوةمذلاهلبقتالنيمملانألجراخلايفنيعتتملوىتباسلاهمالك

ناکجراخلايفدوجوموهوًارضاحنكيملهنألو«لوهجهلكاذهنأل:هلوق

.ملعألاوممذلااهلبقتالتانيملاوةمذلايف

المهاردلاوليقاثلاوريناندلانماليأ«مهردلاولاقثملاورانيدلانم:هلوق

.لوألالوقلاىلعيأمدقت
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يرتشيلجريفنايفسوبأ:رثألايفو.ملعأهللاومدقتامفاذهنم

هنإفةضفسدسلانمثهبلإعفديتحهقرافيالهنأسدسورانيدبةعلسلا

بهذةعطقبءاتأولو«ماردهنمذخأبنأهيلعاملصأنألفرص

مولعمددعبهلعابنإوسدسلانمتريخأتزوجيالو«هتماهذخأام

ناکاذِإزئاجوفاذکواذكةيرقرابعبوأنالفرايعبوأرابعلااذهب

لیکبهلعابناوءلوہجمهنآلزوجيالفًاربعمنکیملنو«ًاربعم

نيتلانموأبنعلاوأبطرلانممولعمددعبوأمولعمنزوبوأمولعم

نودتاقوألاضعبيفنوكيامعيمجنموأحافتلانموأرضخألا

زئاجهناهيفلبقو«هيلعرودقمريغررغوهو«زوجيالفضعب

ًارضاحاثمبحلاوهونمثلاناكاذإهلعلءنالفرابعبوأرابعلااذهب:هلوق
كلذو:لاقثبحمنملاىلعلديامملسلابابيفيتأيسفلجأىلإناكاذإامأو

نالفرابعالواقورعمًارابعطرتشبالوىمسمةدلبرابعطرتشينأزوجامنإ

يفررقلاةوقبملسلاونيدلانيبقرفينأالإمهلا.خلافلتيوأرسكنيالثل

.ملعألاوكلذيذتقتةلعلانألمنلارهاظلاو(ةلطمزوجبفاذهفالخمملسلا

هيلعًارودقمناكاذِإهنأىضتقبللعلااذههيلعرودقمريغهنأل:هلوق
ريغهنأدارملا:لاقينإالإمهللاةلباقلانسحتالفيناثلالوقلانيعاذهوزاج
عنتمهنأزاوجلابلوقلاىلعرهاظلامث.هناوأيفولومنملادرطفهلعرودقم

يفمدقتامفاهركذيتلاةلعللًازيمتمنكيملامركذابفًاقلطممولعمددعب
.ملعألاومدقتامنامرلاوضسلا
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لىکبيراربلايفنوكييامًاضيأكلذكوءهناوأيفكلذناكاذإ

نكيملاموسانلايديأيفًادوجومناكاذإعيبلاهبزئاجمولعم
عيبلازوجيالو۰لعأهللاوهيلعردقيالهلعلوءررغاهنألالفًادوجوم

فوصلانممولعمنزوبامأو«لوهحمهنألفوصلانمةزجاذكواذكب

نمناتكلاونطقلاوفوصلانمماقامامأو«نوللاىمساذإزئاجف

كلذريغالوًاددعالوانوهبعيبلازوجيالفلومعملاعيجوبأبثلا

فلتخيهنألانزوالواليكمحللابعيبلازوجيالوءارضاحنكيملام
‹زئاجفسنجلاىمساذإنزولابمحشلاامأوكلذريغونمسلايف

كمسلاامأو«مولعملانزولابزئاجفلاماكمسلاوفزولابعيبلاكلذكو

ًاضنأكلذكوهيلعردقيالهلعلررغهنألزوجيالفيرطلافزولاو

كلذكو4مولعمنزوولیکبنداعملانمجرخيامعيمجبعببلازوجي

.هريغيفررغلادوجولاضيأًالوسغمناكوهلعل.خلازئاجف:هلوق

يتايسامىلعملسلايفزااکانهزجملرظنا«ارضاحنکیملام:هلوق

ريغواناکاناوبحهريغنمةفصلابتيامعسمجكلذكو:اقباسهلوقهلدهشيو

.خلاناومح

يفزوحيبهنأدابعنبأنعملسلابابيفيتأيس.خلاعسبلازوجيالو:هلوق

نمملسلاريعيفزوجيىلعوباودلاعونیمسادايرطلامحللا

.ىلوأباب

رظنيهنإفلكلاامأو«رهاظفنزولاامأ«مولعمنزووأليكي:هلوق
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مولعملیکوأنزوباونااذإنيحابرلاواېلكلباوتلاوبيطلا

زوجبالفنزووأليكبناجرملاوۇلؤللاوتيقاويلاورهاوجابعببلا

زجيلوايفنؤولاوليكلزوجيالكاذكوءددعلايفدوصقملنأ
ءيثلاعيبزوجيو.لعأهللاوريكلاورغصلايفاهفالتخالًاددعابعيبلا

رطحملواهضعبرضحتملوأنامئألاترضحتافلتخمنامثأبدحاولا

الفدحاونمثبتافلتخمءاشأامأو«علاهزوجيامعيمجنمضعب

ريدصقلاوديدجلاوصاصرلاوساحتلاوةضفلانإفليكلاهيفزوجيندعميأ

هبدارملالملفةيئاغوأتناكةرضاحلكلابزوجتاليهونداممانمقبئزلاو

لصأنمهجحرخمةعنصىلإجاتحيالامكلذريغوخينرزلاوتيربكلاوحلماوحن

.لعألاوهتقلخ

دحاوحتفلاورسكلابىنعيلباتلاولياتلاو:حاحصلايف«لباوتلاو:هلوق

.خلافصلايفةديبعوبأاهاكحردقلاتابوت:هنملاقيردقلالباوت

ةرضاحءاشألاهذهتناكولوهرهاظ.لادوصقملانألزوجيالف:هلوق
.نزولابنيرضاحاناكاذإناجرملاوۇلؤللاريغيفرهاظاذهو

اهعىبزاجاكامنفنزولاةمولعمةرضاحنكتملامينعينزولاو:هلوق

.ملعألاواهبعببلازاجكلذك

مبيفتاسوالحۇمضعىلاكلذناكاذإاعىداص؛ضعبرصحيملو:هلوق

ةعنتعبنمهنأوهبردصملاىلعةروصلاهذهلمعانتماىلعلديام.نيدلا

نمهنزلروحيالفواذكوًادقناذكو|اذكيەلعابناو:هترابعوهدحاو

نوكبوأدحأىلعانهاملعلفزئاج:لوقينممهتموةدحاوةعمبيفنيتعيب
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راصمسیملنإنالنمثلانماماہتمدحاولکلیمسنإالإزوج

يلعوءةدحاوةقفصهنألكلذزوجضعبو«الوهمابنمدحاولكنمث
رانيديعيبلازوجيالو.لعأهللاونامثألاتفلتخانإوزوجيلوقلااذه

ىندأوأريناتدلادوجأوأريناتدلاريخوأريناتدلالضفأوأريناندلالعأ

ءارانیداذکواذکنزورانیدبوأغلابرانيدبوأريناتدلاطسوأوأريناندلا

راتيدبزوجيالًاضيأكلذكوءدجوتالابلعلوءةلوهجحمةفصلاهذهنأل
زوجيالًاصيأكلذكوءكلذيفجلاةجنمصقانوأسخابوأءيدر
وأ«ًامهرداذکواذکهفرصرانیدبوأ«اذكواذكةدلبزاوجرانيدب

ءطرشوعيبهلكاذهنلءآراتیداذکواذکاهفرصًامهرداذکواذكب

القالجۇماللولماىلعنوكبنأبضعبرضحمملو«اذههلوقىنعمنوكيوأ
اذكو:يتأىسامفةخسنلاتناكاذإاذهو«ةئسنامضعبوأًادقنامضعبنوكي

نيتعمبريسفتيفمدقتالوانهامرهاظلبسانملاو«وأبالواولابةئمسناذكو

.ملعألاووأىنعمبيهوواولابالوأبةخسنلانوكتنأةدحاوةعبيف

كاتنمدحاويفبسعلا,مظاذإنكل.خلاكلذزوحضعبو:هلوق

صخيا١ةفرعممدعلحجارلاىلععبجلايفعيبلاسفتاهبضربلو«ءايشألا
.ملعأاودحاولک

ىلإةراشإوهفتانمثلافالتخاعمينعي«نامثألاتفلتخانإو:هلوق

.ةكاثةلأسم

ىلعًاقلطمعونممريغطرشلاومسلانأمسيهلكاذهنل:هلوق
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هذهلعلو«ررغلالجألاذكواذكهصقنرانيدبًاضيأزوجيالو

حمقلاىرتشيرانيدبزوجيالودجوتالاملكتاروكذملاتافصلا

رانيدبهلعابنإو‹ءارشلاوعببلاهيلإبسنيالرانيدلانألريعشلاو

وهفرصلاماتلاراثيدلانأل«نالوقهيفففرصلاىلغأوأفرصلامات

وهديجلاوهبعببلازئاجديجراثيدبًاضيأكلذكو«زئاجلاوانيدلا

رمترانيدبالوًاتيزراتيدبالوًافوصرانيدبعبلازوجيالو«زئاجلا

عسبنمًاضيأوهولوحكلذيفتيزلاورمتلاوفوصلارادقمنأل

يديآيفًادوجومناکنإالإنالفبرضرانيدبًاضيأزوجيالوطرشو

لكزاجعئابللةعفنمهيفوهکلعلحموًامولعمناکاذإلبهللاهحرهراتخمام

ةقىقحلرايبوهامنإو«اطرشاذهسيللوقبنألئاقلنأىلع«مدقتاكنم

.ملعألاودجرانيدبهلوقةلزنمبوهفمهردلاوأرانيدلا

ىلإرظنلاباذهلعلءدحوتالاملكتافصلاهذهلعلوررفلالحأل:هلوق
بابللًادرطًاقلطممنمهلعلورصمككلذاهيقمولعماضعفالإونادلمأا

.لعهللاو

زاحلاىلعمالكلالمحنمعناملاامرظنأءءارشلاوميبلاهيلابستيال:هلوق

.ملعأهللاوةشيعيفيدحىلعةلاحتسالاةنيرقلاو«يلقملا

نيلوقلادحألةلعاذهنأرهاظلا.خلافرصلاماتلارانيدلانأل:هلوق

۱لعألاورمظأناكلللعوركذابهدرفأولفزاوجابلوقلاوهوطقف

.ةعمبيفنيتعمينمًاضبأوهوطرشومسينم:هلوق

ةفاضإنأممهبرانيدفصوحصاإهنآرهاظلا«نالفبرض:هلوق
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ريغلاقثملاورانيدلانألةضفلاقثمبالوماردرانيدبزوجيالوءسانلا

الوًابهذمردبزوجيالًاضيأكلذكو«نزولايفالوةضفلايفنيفورعم

راتيدلايفانركذاكًابهذيلقصبالوًابهذقنادبالوورخ

ةرشعوريناندةرشعبكلذكو«زئاجكلذفرانيدورانيدبعيبلازوجيو

ءرانیدفصنوراندةرشعبكلذكو«رانيدنورشعكلذفريناند

ةسمخبوأةسحخوريناندةرشعبوأفصنوريناندةرشعبهلعابنإامأو

دنعو«زئاجلوقبنممېنمو‹زوجيالفةدابزلانيببملوةرشعوریناند

كلذكو‹رانيدفصنودارأهنأموبفمفصنورانيدبلاقنإءالؤه

هبشيامكلذكوريناندةسحخودارأهنأموهفمةسخوريناتدةرشعلا

الفنرالفبورضم:لاقهنأكففصولاليوأتيفانهاههنألةيقبقحردصلا

.ملعألاوهبفصولاحصقتشلابهليوأتلوفاضملانمفيرعتلا

.اهنزومولعمفبهذلانمامأوةضفلانميأ«نزولايفالو:هلوق

بهدلايفيهامنإفرعلايفةيورخلانإهيف«ابهذةبورخمبالو:هلو

تأتعم“مثبهذلانمطاربقلابعيبلازوجيمدقتدقوطاربقلاامنأرهاظلاو

.ملعألاومهردلانمرغصأةضفلانممولعمبرضةبورخلا

ًاباوحةعقاولاةمسإلاةلجلانمةفوذحمءافلاوأموېفمفهلمل«موهفم:هلوف

مدقمريخموفمهلوقنأرهاظلانإف(اهركشيلاتانسلالعفبنم)دحنم

.ملعألاوًاذِإباوحةلماوًاديمامتلصونأنمكىسنملاردصملاو
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ارداذكواذكبًادحاوايشنالجرهلعابنإو.ملعأهللاواذه

رخاللوهمهسيفرانيدلاامهنمدحاولنوينأيلعًارانيداذكواذكو

امہنمدحاولکمہسنمٹنالعيبلااذهزوجيالفهمبسيفمهاردلا

.ملعأهللاو

:دققعلايفثناثلابابلا

ىتأاذإفاهناسليفبرعلااهلقعتيتلاظافلألابالإحمصيالدقعلاو

ةعوضومريغظافلأبايتأنإو‹ًاعيبناكظافلألاكلتبيرتشملاوعئابلا

امزوجيفمهريغنيبامأوبرملانيبناكاذإهلعل.خلابرعلااهلقعت:هلوق

ىلإرظنلابهلتعضويلاظافلألاب:الثملاقولفابرقاكاهانعميدؤي

.ملعأهللاويأسامعهئانغالرصخأورهظأناكلنادقاعتلاهمهفيام

لوقلااذهىلعف«عيبنكيلعيبللةعوضومريغظافلأبابتأنإو:هلوق
حصيهلوقيفكلامافالخىلوأبابنمهنالطبنوكيالصأظفلبايتأبملاذإ

طارتشامث.ملعألاويتأيساكانباحصأضعببهذموهوةاطاعمبنإو

ريغفيرتشمالرظنلابامأورهاظعئابلاىلإرظنلابحجارلاىلعظفللابحيرصتلا
ىلعبجيهنإفءارشلاامأو:لاقهللاهحرهمالكيفامىلعرهاظ
حيرصتلاطارتشامدعءارشلابناحيفنأهرهاظنإف.خلايرقشلا

لاقيدقو«قرفلاررحبلفبلعلديايفءارشلاوعملانيبقرقيهنأوظفللا
كلذبعببلاصتخينأزوجيفهنععرفءارشلاولصأعيملانأقرفلانإ
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تيرتشادقلاقوكلتعبعئابلالاقاذإو«ًاعيبنكيمعيبلا

:مالسلاهيلعهلوقاذهىلعليلدلاو«ًاحيحصًاعيبناكهتيرتشاوأكنم

تعب:لوقيتحًاعئابىمسيالعئابلاوءاقرتفيلامرابخلابناعئابلا)

نوکيومېتغليفموقنيبیرجابعببلاتييرتشملاكلذكوءكل

وهامكلالانمردصينأدبالفكالالقالعوضومدقعلااذهنآلوهتلاصال

.ررحبلف«ملعألاوهكلمنمءيشلاجارخانمحيرص

.اذكبيأ«كلتعب:هلوف

ءاملارسكوءابلاتفيتراعيبلاانموقدعةياورلا«رامخابنامئابلا:هلوق
الهنأهرهاظو.خلانامىبيرتشملاومئابلل:حاحصلايلاق«ةددشلا

.ملعألاوًامئابةفللايفىمسيامنمدحاولكنأوبسلغتلاىلإجاتحي

بوجوىلعلالدتسالاهيفنوكبفيتأبساكلوقلابيأ«اقرتفيملام:هلوق
.امنىبءارشلاوعيبلاظفلرودص

نأنمبهذملاوهامبساالاذه.خلاامئابىمسيالمئابلاو:هلوف

سلجملانمقرفتلادارانأوهوريغلابهذمبساشامنإلبلوقلابقرفتلا

نمهنأوهوًاعئابهتىمستببسلضرعتلاوأاذهكرتبهذملاوهالبساناف
ذوخأملوقلاطارتشاناوېرخرصعأينارأِنِإجدحىلعلوألاباب

.ررحبلف<ملعألاواقرتفيلامهلوقنم

تيرتشإلوقيىحايرتشمىمسبالولقيملامنِإهلعل«يرتشملاكلذكو:هلوق

يتأيسايفهبردصااىلعلمفوألوقنماضرلاىلعلديابمزايءارشلانأل
ملعأهللاو
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اذكبكلهتيطعأوأاذكواذكبكلهتبهوعئابلالاقنإو«عيبم

قافتالعببلاماقمموقتباوثلاةبهنأل:عيبلاىلعًاسايقزئاجوهفاذكو

:ةكربنبدممهللادبعيبأباتكيفو«ظفللافلتخانإوكلذيفىنعلل

‹ًاعيبنكيمعئابلاينعياذهينطعاوءيثلااذهذخ:لجرلالاقاذإو

الوعيبنكيماذكواذكبةعلسلاهذهكلتبهولاقنإكلذكو

ءلصعأهللاوعيبلاماقمموقتالباوثلاةبهنإاذههلوقةبه

يفمالسلاهيلعهلوقلزئاجوهفاذهباذهوأءاهوءاهلاقنإو

ءاهوءاهالإ):لافةعبرألافانصألاركذاملىبرلاثيدح

اذكواذكبءيشلااذهكلتبهو:هللاقنإامأوء'(دىبادب

ءزوحبالفكلهللاكرابوأاذكواذكبكلهتضوعوأ

هنيميساهلعفلالويرقشملالوقةمفىكلضرعتيلنكل.خلازئاج:هلوق
.ملعألاودعب

هظفلمدعلدوصقملاوهناكنإونكيماإلعلةبهالوًاميبنكيم:هلوق

وههللادبعيبأبهذموةدوصقمريغامنألامظفلدجونإوةهنکنلو

.ًاعىبنكيلعببللةعوضومريغظافلأبايتأنإو:الوأهلوقلبسانما
ًاضيأو«هدحومئابلانمردصيالاذهنظأ«هيفءاهوءاهلاقنإو:هلوق

هنإفديپًادبدعبهلوقلىلدبنيظفللانيذهالثيدحلاينمدارملا

.هلترابي

.هرکذمدقت(١)

 



هتفلسألاقنإكلذكوءعيبلاىنعمنميهتسيلءايشالاهذهنال

ةقدصلانأل,رئاجريغوهفاذكواذكبهبتقدصتوأكل

طرشبةسكاملاالقفرلاهبدوصقملافلسلاوضوعلاابطرشنمتسيل

هللاوعمبلافالخبهلكاذهو.لعأهللاوهفلسأامسنجنمذخأينأ

ةبحلاماقمموقتةقدصلانإاذهىلعو:زئاجةقدصلايفليقو.لعأ

دئاعلا):مالسلاهيلعهلوقلةقدصلاماقمةيطعلاوةبحلاموقتاك«ةيطعلاو

الو٠ظفلنودبلقبهلكاذهميالوهئيقيفدئاعلاکهتبهيف

ونيفةباتكلانماوركذامالإانركذاكناسللاريغاهلكحراوجلا

هرهأوهطخسنمهاضراهبفرعييتلاسرخألانممالكلا

ايفهبلقبهيضراذإيرتشملاىلعبجيهنإفءارشلاامأو.ملعأهللاوهنو

نماضرلالعلديمالكهناسلبظفليتحفكحلايفامأو«هللانيبوهني

ةحلانأو«ةيلاوةقدصلانيبىقرفلاهم.خلاةقدصلانأل:هلوق

.عيبلاكعقشتباوثللنوكتيتلاو«هريغوباوثللنوكتاهنألمعأ

ابهذهلهقلسأامنكيملاذإيأءهفلسأامسنجننأطرشب:هلوق

.ءاشاماضوعتيماردلجردنعهلنانمهنأيتأبسهنألةضفوأ

هنأنيمملاهيلعكرديالهنأهرهاظ.خلاظفلبتحفمكحلايفامأو:هلوق

.هيلعقفتم(١)

0ق

 



اضرلالعلديًالعفلعفوأتيرتشاوأتلبق:لوقينألئمهبلق

هبحاصىإبلطوأءهيفدسفأنمكاسمتسالاوهجيئاوحيفهفرصتلثمعيبلاب

اذههبشأامو«بيعلابدرلاوأةلوليقلاهبحاصىلإبلطوأهيلإهعفدينأ

ضعبوعيبلاباضرلانمهبلقيفاملعلىلدەلكاذهوعيبلاباضرلالعلديام

.ملعأهللاولوقلاماقمممدنعموقتالواهلكلاعفألاهذهبعيباهومزلي

لديامهلكاذهيفسيلفهكرتأوأهللاراخأوأتذخأوأمعنلاقنإو

تعب:معنهللاقهنأكوقيدصتاذهيفمعنىنعمنألعيبلاباضرلايلع

كلذكوهلباوجبسيلولاحلايونيعئابلاوىضمايفءيثلااذهيل

اكبيعلاباضرلاةلاسمىلعاسايقهيففالخلانايرجنكعوهبلقيفهبيضرام
ثانيبوهنټبايفهبلقيفهبيضراذٳهمزابهنأرکذامدعبلاقثیحیتاس
دنعو«هبلقيفهبضربمهنأىرتشملاىلعنيمسلاعئابلااضيأكرديو:هصنام
كلذبهاضربرفأهنأىعدانإالإكلذىلعهيلعكرديالهنأضعي
هنأالإكلذكانهمكالعلو.خلالوقلااذهيدنعرظنلاهبجوبيذلاو

.ملعأللاوهدنعاحوجرمهنألهکرت

راخوأتذخأ:ابرقيتأسسامفهلوقىلعسابقلا.خلاتضروأتلىق:ەلوق

لمتحاالإونآلاتلبق:الثملوقبنأينيبيتحميبلاهمزليالهنأللا

.ملعألاوهريغلوقمانألمتحاو

هلوقلعجولهنأهرهاظ«هلباوجيښیلولاايونيمئابلاو:هلوق

نيبقرفالهنأرهاظلانألعيبلاحصلنآلاءيشلااذهيلتمبهلوقلاباوجممن

سح۲



هكرتأ:هلوقو«كلذنيبيملوذخأهنأًارابخإهللاراخأوأتذخأهلوق

.ملعأهللاوءيثلااذهكلتعب:هلوق«باوجبهلكاذهسيلوكلذبهلرمأ

كلتعبهللاقفاذكواذكبءيثلااذهيلعبهللاقنو«تلبقأ

لوبقىلإجاتيالوعيبلايرتشملامزلدقفاذكواذكبءيشلااذه

ءكلذبهنماضرهعببىلإءايإهبلطنأل«ميضعبلوقيفهبلطامدعب

عيبالبقهراکنإوهءاضرنالعببلادعبیضربتحكلذزوجيلضعبو

هتيرتشاوأاذكواذكبيلتعبيرتشملالاقنإكلذكو‹ءيثبسيل

ريغكلذفنمثلاركذيملوكلتعب:عئابلالاقف«اذكواذكبكنم

ةيانكلالمحوكلذزوجضعبونمثلاركذيتحضعبدنعزئاج

اضرلاىلعلديامهتمردصيلهنإفلاحلايفوأىضمامفيلتعبمعن:ىنعملانوك

ءاشنالاةدارإدنعمعنبباوجلاحصيالهنأفنصملادارم:لاقيدقو«نيتروصلاف

تآلاهبقللاراخوأنآلاهتذخألاقولهنأهرهاظ«كلذنيبيمو:هلوق

.ملعألاواضرلاىلعهثالدلحصلكلذنيبوالثم

طقنأنمنأهنمذخؤب«ءيشبسيلعيبلالبقهراكنإوءاضرنأل:هلوق
ةزاجإلاكوءارشلالبقةعفشللكراتلاككلذدعيهبةىلاطملاهلهبوجولبقاقح

اكنالوقكلذيفروكذملاوكلذوحتوأثراوللوأثلثلانمرثكأبةصولايف

— ۲0۳



ءاذكواذكبينمهتيرتشاعنابلالاقنإكلذكو«حيرصتلاىلعكلذيف

جرخمالكلااذهنألءزئاجريغوهفكتمتيرتشا:يرتشلالاقف

اذإو:رثألايفو.ملعأهللاو«زئاجلوقينممېنمو«ماهفتسالاجرخم

كلذسيلفماعطلارخآلاهللاتكاونمثلاهلنزوفمولعمليكلعاققتا

كلذدعبنمثلاهلنزومثلوأهللاتکاناوصخرينممهنمو«عيب

‹يتحزوجيالهناف«كلتعبهللقيملولاحلاكلذىلعلمحف

نمثلاهلنزيموهيلعاقفتايذلالمحنإوءزئاج:لوقينممهنمو

اذېف«زئاجلوقينمايضاقتيتحكلذزوجيالفنمثلابكلذدعب

عيبلاةقيقحنألهتمذتئربلدبلاعفدتمهنألوقلااذهىلعلدي

يمفاشلاامأو«كلامبهذمةصخرلاهذهىلعو«صخرينممهنمو:هلوق

.اندنعحجارلاكهدنعظفللانمدبالف

ىلإبرقأعيمملالستنعنمثلاربخأتنأك«زئاجلوقينممهنمو:هلوق
زاوجلابهذهىيفوةصخرلابىلوألاةلأسملايفربعكلذلوهمدقتنمزاوجلا

.ملعأهللاو

دبالو«كلذدعبهتمذيفبترتيوينعي«نمثلابكلذدعبهءاجمث:هلوق

ةمذتناكاذإنوكيامنِإيضاقتلانألايضاقتيتحهلوقحصلديسقتلااذهنم
امفلتخاثبحممضعبلوقىلعاذهلثميفيضاقتلاوةلوغشمامنمدحاولك
.ملعألاويتأسامىلعاهنمدحاولكةمذيف

نوكتلوألالوقلاىلعهنأرهاظلا.خلالوقلااذهىلعلدياذهف:هلوق

۲۰



نامضلاليزيلدبلاعفدانباحصأضعبلاقو:رثألايفو«ةضواعملا

ناعئابلا):مالسلاهيلعلاقهنأرمعنباقيرطنميورو.ملعأهللاو

ةقفصلاقارتفاقارتقالانأانباحصأدنعوء''(اقرتفيملامرايخلا

ناو»:ىاعتهلوقملةجحلاوانيفلاخمضعبلاقااللوقلا

تيأرأ‹نديلاباللوقلابكلذانإو‹«هتعسنمالكهلانفياقرفتي

ءءارشالوعسباذهىلعدحألًاذإحصيالفًارهشوأًمايأاقرفتيمنإ

مهضعبىلعكلذيفانباحصأقفاونممنيفلاخلاضعبًاضيأجتحادقو
عيبلاو«ةنيبامهنيبتسيلوناعئابلافلتخااذإ)دوعسمنباثيدحب
همومعىلعاذهلمحهنأكف"٠(عيبلانادارتيوأعئابلالوقلوقلافمئا

.لعأللاواضاقتيوأادارتيلامرخآللةلوفشمامنمدحاولكةمذ

لكقرافينإو:يألاقهرهاظىلعيواضسلالمح«نادبألابال:هلوق
نكل.خلافلسوألديرخآلانعنمالكهللانفيهمحاصاېنمدحاو

.جوزلانملوقلارودصدعبكلذنأمولعم

.عجاربيلفملعألاودوجومميبلاويأمئاقميبلاو:هلهلوق

رکنأاذإرهاظاذهوهنيعمملعأهللاودارأ«عئابلالوقلوقلاف:هلوق

لوقلانأرهاظلاف«ةندىلادجوتملويرقشملاهركنأومئابلاهاعدااذإامأوعيملا

.هرکذمدقت(١)

,هيلعتفتم(۲

ہہ٥۲۰



ًاطرشسلجاناكولو«سلجمدعبوسلجمايفنوكيينأيضتقيكلذو
لدعبعببلانألءسلجمايففالتخالاكحىلإبتحبلعيبلاداقعتايف

دوقعلارثاسىلعكلذيفعيبلاسايقانباحصألوقًاضيأدضعيو«دقعني

دوقعلانمكلذريغوحلصلاونهرلاوعلخلاوةياتكلاوحاكنلالثم

قرفتلاىلعثيدحلالمحاذإهنأكلذيفانفلاخمةجحو.لعأهللاو

عقيملامرايخلابامهنأةمألادنعمولعمهنأالاذهيفةدئافالفلوقلاب

عيبلاىلعاقفتاولورايلابامهنأربخأمحلبق.ملعأهللاودقعامهنيي

نأىلعلجرعملجرقفتااذإو:رثألايفوءامهنيبدقعلاعقيملام

دحاولکنأو«ءاذهىلإرظانعيبلانأنادارتيوأهلوقلعلو«يرتشملالوقذئنبح

.عجاربلفدارملاةقيقحيملعألاوهبحاصنمذأامدربنم
.اهتمركنملافلحالإوابلمعتدجونإيضتقتةيعرشلادعاوقلاو

لوقينأمصخللنأللاهجرريشيهنأك«همومىلعاذهلهنأكف:هلوق

لامرابخلابناعيملاهلوقلساجملانمىرفتلادعباقلتخااذإايصاخاذه

.ملعألاونادبالابقرفتلاىلعقرفتلالمحولواممنيثيدحلابهدنعلمعلاحصل

.هنمىرفتلايأءسلحملاناكولو:هلوق

زاجحمىلإنعئاب|تىمستفجاتحمهنأتاعامددقعلاعقرلام:هلوف

قافتالايفوأةدارإلايفلمفلالمعتساهناوأرصعأ]وحنلوألا
بدسلاىلعبسلاقالطإنمهللاهمحرهمالكرهاظوهوهيلع

.ملعأللاو

س٦۲۰



دحاأولكنافنمثلارخألاهارأوهلهارافبوبحلانمئيشهلعب

بيصبال:لوقينممبنمو«ةقفصلاعتملامعوجرلابيصيامهنم
هارأو«هئيشءيشلابحاصءارأفهيلعاقفتاامعجكلذكو«عوجرلا

هبحاصلهشاېنمدحاولكىرأاذإهنأهرهاظ.خلاةقفصلامقتملام

نممسيبملاناكنإو«ًادحاوالوقعوجرلا(هدحألسيلفانبيةقفصلاتعقوو
اہنملكلنأبوبحلاعيبيفمدقتامفراتخنلانأعمتانوزوملاوأتالىكلا

رظنيذلانعو:رثألايفولاقثبحنزولاوليكلاعقيمامينعيعوجرلا
اذکواذکب"رکلکوأاذکواذکببیرجلکیرتشافهتلمجفرعیالًاماعط
نمتبثيالهنأراتخاف.خلاذخأيالنأيرتشمللوأعسبالنأهلادبمث

املعلف«حجارلاىلعطرشتانوزوملاوتالىكملايفضبقلانألينعيءيشكلذ

ضرفوأًاقباسرماکةقراشملاانباحصأمالكرهاظوهو«حجارلاريغىلعانه

مدقتامفراتيفانيالفدقعلادرحممزاًافازحعسبيئانهةلاسملا

.ررحبلقملعألاو

ثيدحلارهاظلمداصملوقلااذهعوجرلاببصباللوقينماهنمو:هلوف

لوقنمسيلهنأرهاظلاو«ةنيرقهيلعمقتلاذِإليوأتلامدعلصألاومدقتلا

قارتفاقارتفالانأانباحصأدنعو<مدقتايففنصملالوقليلدبانباحصأ
نيمتمريغفنيتيآلابملللاهحرفنصملالالدتساامأو.خلالوقلابةقفصلا

ءببسىلعتدروامنإفةيناثلاامأو«دقعبسىلقافتالانلفىوألاةيآلاامأ
انلاوماهيفانلذبلللاىلالامعألابحأانملعولاولاقنملسملانأىورهنأكلذو

دحاموياولوف"٠۳يًافصهلمسيفنولتاقينيذلابحيللانإللزنافانسفناو

.ببسلاصوصخبالظفللامومعبةربعلا:لاقينأالإهللا

:فصلاةروس(١)

y۷



ءالؤهوعببلامهمزل:لوقينممهنمو«عييبسيلكلذنإفنمثلارخآلا

ناريغ٠كلذيفمهتجحاميردأامو«عيبلاهببحيقافتالااولعج

اي»:هلوقو«"«دوقعلاباوفوأاونمآنيذلااياي»:ىلاعتهلوق
اولوقتنأهلادنًعاتقمربكنولعفتالامنولوقتملاونمآنيذلا
امنيبقارتفالانألوقلااذهيلعفمحلوقدضعي"«نولعفتالام

نمثملاونمثلاةيؤردعبالإمبقافتاحصيالوامهنييقافتالابنوكب

.ملعألاو

هللاءاشنإاذكواذكبءيثشلااذهكلتعب:ئابلالاقنإو

عیہدقوءطرشوعیبهنالزئاجريغوفةنوعملاتبصأنإوأ

نملقأبيرتشملالبقفنمثلانممولعمءيشبهلعابنو«كلذنع

ةفلاخلزئاجريغهلكاذهيفعيبلاف«ىمسامفالخبوأرثكأوأكلذ

ممعتلاهدارمنالمتحيومهاردوريغناكاذِإيأنمثلاةيؤر:هلوف

.ملعألاوماردلاوريناتدلاصوصخيضرقلاقلعتيدقهتأل

.ملعُألاوالطبكلذلفمولعمريغيأطرشوعيبهنأل:هلوف

.۱١:ةدئاملاةروس(١)

.۳:فصلاةروس(۲)

س۲۰۸



نوكتنأالإ»:ىاعتهلوقكلذيلعليلدلاو«هيلعامكلذ

هيلعاقفَتاامىلعالإيضارتلاحصيالوء٠«کنمضارتنعةراجت

يرتشملالبقفاذكواذكبءيشلااذههلعابنإلاحلااذهيلعكلذكو

يرتشملالبقاذإزْئاج:لوقيضعبو‹عيبلاكلذزوجيالفهتماضعب
لبقءاشنإءيثلااذهيفًاضوفميرتشملااولعجءالؤېف«هنمًاضعب

بیصنلبقفلجرلنالجرعابنإكلذكو«لكلالبقءاشنإوضعبلا
لجرعابنإامأوءفالتخالااذهيلعرخآلابيصنلبقيلوامهدحأ

هنالءعئابلاكيرشلبقيذلافءرخآلالبقيملواهدحألبقفنيلجر
نمءرخآلالوبقةحصيفًاطرشامهنمدحاولكلوبقسيل

ةلأسااوةلأسملاهذهيفزاوجلانيبقرفلارهاظلا«فالتخالااذهىلع:هلوق

هذهفالخبكيرشلالاخدإوهو«ررضلامزاتسيكلتيفزاوجلانألىلوألا

ناكاذإةلأملاهذهيفةعفشلاكيرلاكردبلهرظناودوحومكيرلانإف

لوألارهاسظلاو؟لبقيملوهلعابثيحهقحلطبأوأضورعريغعيبا
.لعهللاو

كيرشنوكبامنملبقنمنأيضتقيامإبلصف.خلاعابنإامأو:هلوق
توكللصفاإ:لاقبنأالإمهللادوجومفالخلانأعمًادحاوًالوقعئابلا

.ررحبلفملعألاوزاولاانهحجارلاعيبلازاوجمدعقبسايفحجارلا

.۹٢۲:ءاسنلا(١)

‹حاضيإلا-١مدس۲۰۹



لجرعاباذإو.لعأهللاوانركذاميلعهدحوهلوبقزوحيال:لوب

ءمهضعبدنعف«لبقينألبقناكملاكلذنميرتشملاماقفًاثيشلجرل

ةبهألوعيباهيفةعلسلابخاصلزوجيالوركيملاملبقينأهلنأ
هجاتنوهتالغوهيلإقلعماذهنل«لبقيوأركيملامفرصتالو

عئابللةلغلا:لوقينممهنمو٠يرتشملالوبقىلإةفوقومهتيانجو

يرتشملاربحيالو.ملعأهللاويرتشملالبقثيحنمعيبلاوهيلعةيانجلاو

لوبقلاىلعربحي:لوقيضعبو«هيلعبجاوبسيلهنأللوبقلاىلع

‹لحيالررضلاو«عئابلالعررضيدنعكلذنألءراكتالاوأ

هملععرفتيذلاولوقلااذهىلعثيدحلاىنعمف.خلامهضعبدنعف:هلوق

كلذكوءمسبلانمردصيمامرابخلابعئابلانأ«اقرتفيلامرابخلابناعيبلا

ىلعو«هراشخاىلإعجاركلذنأوءارشلاىلعلديامهنمردصيملاميرتشملا

ثلاثلالوقلاىلعوهراتخاىلإعجربالكلذنأالإكلذكءانعميناثلالوقلا

ربحيهنأبلوقلارهاظلاو.ملعألاوكلذامسلجمىفلاوقألاباقرتفيلامءانعم

هلىلعتنمۇبايلبقيملوماقنإحاكنلاةلأسميفكلذكو«درلاوألوبقلاىلع
.لعألاويتآلا

لكماريغيفاذهلعل.خلاعيباميفةعلسلابحاصلزوجيالو:هلوق

امايففرصتلاةعلسلابحاصلنارهاظلافاهفامأودودعملاونوزوملاو

ىلععوجرلادحاولكلنألدعلاوأنزولاوأليكلابضبقتملامركذ
.لعألاومدقتاكركذابضيقتمامراتحلا

.ةيانجلاةلزتعةقفنلانأرهاظلا«هتيانجو:هلوق

س



عابنإاذكوءكلذدعبهلوفزوحنالفلبقلوماقن|:لوينم

لوقلايلعوءلوقلااذهلعراوشلقنوراراباع

ءنونجملاةقافإوبئاغلامودقولفطغولبتقولإفوقوملوألا

هفف‹نونحملاوبئاغلايباعوهتفلخ-وأهوبألفطلايلعلبقنإو

مہناليدنعكلذو ءالؤممياممطوبقزئاجلوقينممهنم:نالوق

نونجملاوألفطلاىلإقلعمعيبهنألزوجيالهنأنيرخآلادنعو

يرتشملالقعلازنإكلذكو.لعأهللاومهيلإفوقوموبفبئاغلاوأ
‹هماقمهتثروفتامنإو«هتلزنمبهتفيلخوهيلإقلعموبفلبقينألبق
زوجيهنألةمأوأدبععيبملاءيشلانكيماذإهلوبقزئاجفدترانإو

حجارلانأيضتقيةقدصلاىلععيبلاسايق«لقطلاغولبىلإفوقوم:هلوق

.ملعألاوفوقومعيبلانأبلوقلا

كلذىلعلخدثيحبينعي«قلممعيبهنأل:هلوق

هنأىلعلخديلهنألًادحاولوقهتلزنمهلعجامنإىهتلزنمبهتفىلخو:هلوق
؟الوأفالختسالاىلعهءايلوأعئابلاربحيلهرظناو«لوألافالخبقلعم

.ملعألاوهيلعررضلانمكلذيفاللوألارهاظلاو

لوتقمفاهدعبامأوامىفباتتسيىلاةثالملامايألايفينمي؛هلوبقزئاحف:هلوف

اذِإمالسإلاىلإعوجرلادعبهلوبقزوجيلهرظناو«هريغكحهمكحملسموأ
ركذايفهلوبقعطقناوأذئنيحكرشبسيلهنألةمأوأًادبعمسبملاناك

۰لعهللاورهاظلاوهودادترإلا

۰فحصلا(ملثموءةمأوأادع:هلوق

س٢۲۱



وأهلقعلازوأتامفعئابلاهلعابنإكلذكو,نيكرشمللديعلاعيب

هللاورابخلاهيلإويرتشملاىلإقلعمعيبلافهلادبفمالسإلانعدترا

ءلوبقلايفابعمجفتافلتخمتاقفصيفًادحاوًائيشهلعابنإو.ملعأ

اہعمجولوزئاج:لوقينممېنمو«ةدحىلعةقفصلكنأل«زوجيالف

يفامىلعلملدلوبقلانألءيدنعرظنلابجوييذلاوهولوبقلاب

.لعأهللاوريمضلا

هنأدارملانوكينألمتحيومالسإلاىلإعوجرلاهلرهظيآ«هلادبف:هلوق
.ملعألاوةعبارةلأسمنوكتفهلادبوأخسنلاضعبيفوعملايفمدن

DODA

س۲۱۲



تاعيبملايفنايضلالقتنيتموتاعيبملايفبيعلادوجوماكحأينعأ
.يرتمملاكلمىلإعئابلاكلمنم

ةحيحصلاعويبلاماكحايفباب

رظنلانأىلإةراشاللالثمبويعلاماكحايفباب:ءادتبالقيمامنإهنأرهاظلا

الضفزوجيالةدسافلانأل«ةحبحصلاعومسلايفنوكيبولايف

.ملعألاوابومعيفرظنلانع

دقملادعبنامضلالاقتنايففالتخالاىلإريشي.خخلانامضلالقتنيىتمو:هلوق

:هلوقدنعاذهلثمىلعمالكلامدقتدقودعبامفاذُفضرعتدقو

هميالقامامطیرتشانم):لاقهنآرفعللالوسرنعيورو:ةلاسم

تاعيسملايفنامضلاامأو.عجاربلفلابليصفتكانهمدقتدقو٠(هضبقيقح
عالطإمدعدنعبيعملاعسينأانلقنإويرقشملانموهفدقعلادعباهزاحاذإ

.ملعألاوةنامالاىلعهذخأيمهنألدسافبسلاىلعيرتشلا

,.هرکذمدقت(١)

r۳



محبيملاباہیفبجوبيتلا

نوكتنأالإ»:ىلاعتهلوقبيعلابدرلابوجويفلصألاو
يتلادوقعلاامأوءروبشملاةارصملاثيدحو«کنمضارتنعةراحت

ةضواأعملاابنمدوصقملايتلادوقعلايبففالخالبكحبيعلابايفبجوي

دقنلايفذخأامولسلايفذخأامو«ةلدابملاوةلوليقلاوةيلوتلاوعيبلاك

اهبدوصقملانألبعلابدرتالاهنأابففالخال,ةقدصلاوباوثلا

هلياقموراتخخلالوقلالعكلذيرقشملادارأاذإيأ«بيملابدرلابوجو:هلوق

شرألاذخأبوجو:يناثلاو«اسفتالابلوقلاوهودرلابوجوامهدحا:نالوق

.ملعأهللاوموزللابلوقلاوهو

هنمذأاملثمهاطعاًالادبوةلدامهلدابو:سوماقلايف«ةلدابملاو:هلوق

رخآهناكمماقالإمدحأتوميالنوعبسموضرألاموقتمهبموقلادبالاو
.سانلانم

.ضوعاهبيفبلطي"اليأ«باوثلاربقل:هلوق

ةراشإللريمضلادرفأامنِإهنأرهاظلا.خلادرتالانأاهيففالخال:هلوق

- ۴۱ -



عمجامينعأ«دوقعلانمنيفنصلانيذهنيبامامأو«قالخألامراكم

‹تاراجالاوقادصلالثمفالتخااهيففةضواعملاوتامركملادصق

رظتلاهبجوييذلاوفالتخالااذهىلعنهولاوضوعلاًاضيأكلذكو

ضوعلاامأو؛عوجرلابعوبتمدقعهنألبيعلابدريالنهرلانأيدنع

هماقميفهنألهضوعوهيذلاءيشلادرباكبيعلابدرينأيدنعرظنلاف

.لعأهللاو

.ملعأهللاودحاوءيشيفةقدصلاوباوثلاربفلةبحلانأىلإ

هلوقيفريمضلاركذفالوأظفللاىعار.خلااهبففهلوقىلإ...عمجام:هلوق

.نيعضومايفدوقملاىلعةعقاوامنألاميففهلوقيفثنأفاينىنعملاىعاروعج
ًاضوعهنمللاينضاعفلخلابنعلاكضوعلاو:سوماقلايفءضوعلا:هلوق

ضوعتوةضوملاوضوعلامسالاو«ينضوعوضاوعهلصأواضابعواضوعو

ًالاطءاجهضاتعاو«هاطعأهضوامفءضوعلاهلأسهضاعتساو«ضومعلاذخأ
اهنيبقرفالهنأرهاظلاو؟لدبلاوضوعلانيبقرفلاامرظنينكل.خلاضوعلل

نارهاظلافةفللاةهجنمامأو«للاهحرفنصملالاقاكبسملابدرلاةهجنم

اذهىلعلديوضوعلافالخمالثاالإنوكيالهنأوضوملانمصخالدبلا
.عبجلايفةضواعملالمحثبحفثصملامالك

ت



مكحلابجوتيتلابويعلاةفرعميفباب

انهو‹سفنلايفبوسعابنمکلابجوتيلابولانأملعإ

يئاهدادضأطرتشانِإبويعيهاماهنمهذهو«يكلاكمسجلايفبويع
نإو«کلابجوتبويعيهام«طرشلالبقنمبويعيفعيبا

ةميقيفناصقتاهدوجويتلايهوعيبملايفاهدادضأدوجوطرتشيم

عيبادنعيهدقعلايفريثأتاليتلابويعلانإةلجابو«عيبملاءيشلا

‹عيبملانتيفريْثأتهلًاناصقنيعرشلاقلخلاوةعببطلاةقلخلانعصقنام

ضعبلاقكلذلو‹نامزألاودئاوعلافالتخابسحبفلتخيكلذو

بويمعلاةفرعميفباب

.ةيعرشلاقلخلاوةعيبطلاسفنلابدارأهنأك«سفنلايفبوبع:هلوق

.لصفتلاانكرتوةرابعياربعنإوهانعم4هلايو:هلوف

.رخآلاضعبلادنعشرألا

ىفبومملالوألابدارأهنأك«يعرشلاىقلخلاوةعببطلاةقلخلانع:هلوق
.لعألاوسفنلايفبوبملايناثلاومسجلا

س٦۲۱-



:لودعلالوقيتحبيعلابلععيبملاءيشلاكالادريال:ءالعلا

هنألءكلذريغدحيلنآلابيعهنأكالالعولو«اندنعبيعوه

ردقىلعنيرخآدنعًابيعمنكيملوموقدنعًابيعمءيشلانوكيامير
ايفثرحييتلانادلىلايفةبيعماهدحوالإثرحتاليتلاةبادلاكمهتداع

نامزألاكلذكونادلبلاكئلوأريغيفةبيعمسيلو«جاوزألابسانلا

ءنامزيفًاببعنويالو«نامزيفًاببعنوكيامرلاحلااذهلع

يف«باتكلابدأحرشيفباضتقالا»باتكيفيسويلطبلاركذدقو
ينعيهروزضرعيفنوكتتيتلايهو«ةعقحلاةرئادركذوليخلاةرئاد

نالةعقملانوبحتسياوناكًارمعمينعي:لاقةديبعيبأنعركذسرفلا

ضرعيفنوكتيلاةرئادلاةعقملا:حاحصلايف.خلاةعقحلاةرباد:هلوق

سوماقلايفدازو.خلاًاديأقبسيالعوقملانإ:لاقي«هركتوسرفلاروز

.خلارسيالاهبنجيفضايبةعلوأ«ابمءاشتيسرفلالجرببصتثىحبوأ
وأنيفتكلاىلإهنمعفترااموأرهظلاطسوروزلانأاضبأسوماقلايفركذو

.خلاردصلاماظعفارطأىقتلم

نلاهروزىلوألاوهروزهلوقيفريمضللريسفتاذهسرفلاينعي:هلوق

:رعاشلالاقيعامسثنؤمسرفلا

اہىلعاہنمامحوبس

ةدسعيأبدارملانأوهللاهمرفنصلملانمريسفتلااذهناكءارمعمينمي:هلوق

الةغللالهأنمهنألىنثلانيرمعمةدسعوأهنعىوريذلا

— ۲۷

 



هبحاصعنتماف«عوقبمسرفءارشلجردارأتحءعوقملاليخلاىقبأ

ابعاتمارحذادزاوهتلىلحتظعنأءرملابعوقملاقرعاذإ

ناکو:ةديبعيبأريغلأاقفًابحتسمناكنأدعبًاهوركمراصف

یوربو«هتحتقرعينألبقهنعلزنعوفملاسرفلابكراذإلجرلا

يضاقحيرشىلإهنمهعئابےصاخفًاعوقمهدجوفًاسرفیرتشاالجرنأ
لاقف«نمثلادروهسرفذخأعئابلاىلعحيرشبجوأفهنعهللايضررمع

واةوفنمصعقوابرشموأمعطمنمبيعلااذهعنمأ:عئابلا

معزاممعزرعاشلوقلجانمفا:مئابلالاق«ال:لاقف؟يرج

ذخف‹سانلادنعًابيعراصدق:حيرشلاقف؟يلعهدرتءاشتاملوقو

ءيشلاةميقيفصقناملکنأ.ملعأهللاو«اذهنمينعدوكسرف

نوكيفءايشألايفبويعلانماعلركذأهللءاشنإإو«بيعوب
.ناعتسملاهللاوهريغىلعملعتمللًاميبنتكلذ

.لعألاوءاهقفلانمهنألللاهمحرملسمةديبعوبأ

ماقاظومعنكرحيوًاظعنهركذظعن:سوماقلايف«هتلىلحتظعنا:هلوق

لحميفلاقو«قبشلاامهالعةأرملاولجرلاظعناوظعنلاجيبيذلاظوعانلاو
.بارضلاةوهشةدشمضلابةملغلا:حاحصلاينو«هتملغتدتشاحرفكقب:رخآ

.هنعهللايضررمعيضافوهحيرش:هلوق

—- ۲۱۸ -



فضرالابويعيفباب

راجشألاوناربفلانملجاوملإوناطيحلانمابلصتاامو

اناريغاېفجرخفًاضرألجرىرتشااذٍإضرألابويعنمو

نيعيفريغتاذهنأل«بيعوهفنويعوأرابآوأليجاوموريماطمو

راجشألاوأتابنلاوأثرحلابرضياماہیفجرخنِكلذكو«ءيشلا

ةرغملاوحيللاوبلالثمنداعملاعيجو«ةراجحلاوصلاافصلالئم

اهنأللمنلاوناريفلارحجكلذكوءكلذهبشأاموسبجلاولفطلاو

تايحلالثمةيذؤملاماوحلاوعابسلاعيمجرحجكلذكو«تابنلابرضت

رابالاوتوسبلاويضارألاباحصأىلعةرضماهنألءبيعبراقعلاو

ضرألابويعيفباب

ريغتهبقناكنإوركذامضعينأهيف«ءىشلانيعيفربغتاذهنأل:هلوق
عيبللانُنمصقنبالهنألبعلافيرعتهلعقدصيالهنکلءيشلانيعيف

لاوكلذوحنوابرخكلذنمناكامىلعلمحينأالإمهلا«اجاورهديزبلب

.ررحبلفلعأ

هنأوهورخآبسبعًاضيأهيفوبولانمهذه.خلانداعملاعيججو:هلوق
.نهرلاباتكيفيتأيساكءاوسنداعماهذهيفسانلانأللءةعفنمهبحاصلسيل

- ۱۹ -



ناكوأبيصناهئاميفراجلناكنإًاضيأاذهيلعو«لجاوملاوريماطملاو

‹يلصموأدحسموأةربعهاہیفجرخنإكلذكو.ملعأهللاوالًاراج

هلکاذېفةيقاسوأسانلاعمموأقوسوأسانلاقيرطابفزاجوأ

ةرزحلاوُةلبزملالشمءاملاعنجامامبوبصيفناكنإكلذكو«البيع

فشنتالتناكوأءالاابرضيتناكنإكلذكو«كلذهبشأاموأ

جرماطسیلوأاهریغنعلضفامالإبرشتالوأیقسماسیلوأ

ءمولعمسنجالإاميفتبنيالوأهلكتبنيالوأاهرذبتوميوأءال

رطملاءامثكمبناكاذإعيبرلاوبألاق:رثألايفو«ابيعهلكاذهف

تناكنإكلذك»بيعكلذنأًاموينيعبرأليقو«نيرهشنانجلايف

مرلاوةفلحلاوطبسلاونانثملاوحبشلالثمةيربلاراجشألاةريثكضرألا

‹ًاببعانوكتتالفءايشألاهذهنمةلقلاامأو«كلذهبشأاموموطبلاو

بيعلانأكلذوءاهبعافتنالانعةقئاعاهنألًاببعةرثكلاتناكامنإو

.ةطبسةدحاولا"تبنكيرحتلااطبسلاو:حاحصلايفلاق«طمسلاو:هلوق
.خلايملاوهفسبياذإَفابطرمادامريمثلاطبسلا:ةديبعوبألاق

كىيرحتلابةقرلاو:حاحصلايفلاق«ةيقوفلاةانثماءاتلابيأمترلاو:هلوق

.مترعملارجشلانمبرض

نملسعلوءاثلابالوءاتلابظفللااذهحاحصلايفدجوبمل«نانثملاو:هلوق

.لعهللاوةماعلاحالطصا

۲.



يفنوكيدققئاعلااذهوءمسجلالعفوأسفنلالعفقاعام
ءبيعوهفمجنلااہیفجرخنإكلذكو«جراخنمنوكيدقوءيشلا

ضرألايفًاضيأةوادنلاو.ملعأهللاوراجشألاوتابتلابرضيقئاعهزال

ماعطلانماهيامريغتتناكنإكلذكو«بيعناريغلاوتويبلاو

تويبلاوناطبحلاولجاوملاوناريغلايفطوقسلاوقوقشلاكلذكو

دريقلغمهلنكيلاذإسانلاهبلإءيجتلييذلاراغلاكلذكو«بيع

ةريصقوأقنعلاةليوطتناكاذإًاضيأةرومطملاو«ببعوبفلخادلا

یرخأةرومطماهبرقبتناكوأامقالغمهيفتبثيعضومامسيلوأقنعلا

ءهبدرتبيعهلكاذهفالإذفنينأفاخامكلذهبشأاموأراغوأ

هتدفنوأهؤامفشنيناكوأريجلاريغنملمعاذإبجلابويعنمو

امأو.خلاتبنلانمبرضةمجنلاو:حاحصلايف«ةمجلاهلمل«مجنلا:هلوق
رجشلاومجنلاول:ىلاعتلاققاسىلعنكيمامهنأركذفتابنلانممجتلا
لاومالامسابصاخلاةبمستنموأةماعلاحالطصانمهلعلو(نادحسب

.ررحلف.معا

ىلعةيدنضرأواهللبواهتوادنضرالاءادنو:حاحصلاىف«ةوادنلاو:هلوق

.خلانايدنرحشوةيدنلقتالوةلعف

مدقتيمهنالىنعمهلرمظبلامضعبيفوانهتناكاذإ«اضيا:هلوق

.ملعألاواذكاضيأهبوسعنمتحركذامبوسعىلعمالكلا

.لسرمالاو

س۲۲۱



عنباموأرذقهيقاسميفناكوأءهدفنتنأفاخيوأراجشألاقورع

وأءبجلاىلإبارتلاءاملاهنملمحيةقبقرىقسملاضرأتناكوأءامل

نمو«بيعهلكاذبفًالثمًالتمااذإءاملاهنمرخيةبقثهلسيلبجلاناك

ريفشلعتناكوأتاقوألاضعبيفاهؤامروغيناكاذإنيعلابوبع

ناكوأيداولاابيلِإضيفيناكوأيداولاىلإرسكنتنأفاخيويداولا

عضومانكيملوأهريغوألمرلالثمنفدلاهنمفاخياماهبرقيف
ناصقناهنأل«بیعهلکاذہف«مدېنتتناكوااهنمسنکیامهبفلعجب

ىحةقيضتناكاذإًاضيأرثبلابويعنمو.لعأهللاوابتميقيف
ابتفديتناكوأمدہتتوأًاريثكةعساوتناكوأايفولدلالخديال

عنامهنألبيعهلكاذهف«ءالدلاعطقتوأقمعلاةريثكتناكوأبارلا

ثرحللاهارتشادقوسانللىقسمتناكاذإكلذكوءعافتنالانم

هللاوببعهلكاذهفءاحلاماهؤامناكوأقيرطافنكيملوأسرغللوأ

جاجوعاوأفالتخاهيفناكاذإًاضيأطئاحلابويعنمو.ملعأ

بيعهلكاذهف«مادهنالاهيلعفيختحًاقيقروأًاليوطناكوأليموأ

نمًاقيضهلفسأنمًاعساوناكاذإتيبلابويعنمو.ةميقلايفطحب

س۳۲۲



ةرسكنموأةجوعموأةسوسمةبشختناكوأ«سكعلابوأءالعأ

ناريفلاهبفلخديناكوأامهنييامًادعابتموأ«تشداوعأنمةفلتخموأ

«ءاملاهيلعقرهبعضومهلسیلوبازيمهلناکوأبازیمهلنکیموأ

موذجملاهنكسينااذإتيبلاًاضيأكلذكو«ناصقنوبيعهلكاذف

وأًادادحهراجناكنإكلذكو«هلًاراجناكوأهقیرطىلعناکوا

٤بيعهلكاذبف«هيفنميوأتيبلابرضيامعيمجوأًافادنوأًاساجن

نمفاخييداولافرطيفناكوأسانلاعممهبابىلعناكنإكلذكو
اذېف«هيلععقبنأفاخيةلئامةرجشوأًالئامًطئاحهبرقيوأهمده

تناكاذِإًاضيأرجشلابويعنمو.ملعأهللاوناصقنوبويعهلك

ضرألاهجوىلعاهقورعربظوأسبيتوأراسكناايفناكوأةسوسم

مئاهبللوأسانللًاليقمتناكوأ«ابيثرحنكميالوافصلالعتناكوأ

تناكاذإرادجوأةيقاسوأداويلعتناكوأرويطللىوأمتناكوأ

تناكوأدلتاليلاكلذكو«اببحاصاهلالصبالوكلذيفاهترنطقست

اهداسفبالإاهترمتىلإلصيالتنأكوأكردتالتناكوأةنوفعماهتر

اهركذينأدارأنماهيلععلطاذإاهدئارجوأامنوصغرسكتنتيتلاوأ

رضياموأبراقعلاويعافألاايفنوكتيتلاكلذكو«اهترمثعطقيوأ

سمشلاابيلإلصتاليلاوأمعطلاةربغتماترمثنوكتيلاوأابترمش
— ۲۲۳



رخأتتوأراكذلاقبستيتلاوأاهعوقوفاخياهريغىإتدنتسايتلاوأ

تناكوأدئارجلارسكتتةريبكوأةليوطابنىجارعتناكوأهنع

اذهف«ناتاوفامترمثيفنوكتيتلاوأةريبكوأةريغص
كلذنكيماذِإءبيعراجشألايفمقلتلاواهتميقنمطحتبويعهلك

نماهقروطقستيتلاوبيعراجشألايفًاضيأبرجلاودلبلالهألةداع

بتثعلاوبطرلاونيتلاوءهلةرضمكلذنألءبعمبتعلاوأنيتلا

لوألاهلاحنعريغتوتابفًاكيرفناكاذإيناطقلاعيجوبوبحلاو

نعريغتوتاباذإمحللاوهكاوفلاولوقبلاعيجكلذكوبعوهف

نمكرديملامعيمجوناصقنهلكاذهنألءبيعوهفلوألاهلاح

عي#يفسوسلاو«هبدريبيعةمعطألانمابنعموقياموبوبحلا

بوبحلالثمزرفتالقحءايشألايفطلختلاوبيعريغتلاوهيفنوكييام

يرتشماءارتشافينعي«مئابلاوهيذلاهبحاصدنعيأريغتوتابف:هلوق
.ءاشنإهدربهنإفهلاحبالهاج

س



ليبعلابويعيفباب

عيكلذكوءبيعديبعلايفاهلكاهتدايزوحراوجلاناصقنو

صربلاونونجلا:لثمهضعبيفوأهلكدسجلايفءاوسببعضارمألا

وأرساوبلاوةضاحتسإلاونرقلاوءالفعلاوءاقترلاولوتفملاوماذجلاو

ءبيعضارمألاعيمجنمكلذهبشأاموهطاخموأهعومدوأهباعللسس

احيرصسوماقلايفالوحاحصلايفهلضرعتيل.خلالوتفماو:هلوق
ةكرحالهنأكوةلابذلايهوةلتفلانمهلعلفركذلايفناكنإفصولااذهو

٠.لوتفمولبتفومفهلتفكءاولهلتفب:سوماقلايفهلوقبدارملاوهاذهلعلو«هل

يهمئاعدلايفءاقترلاوىثنألابةصاخفاصوألاهذه.خلاءاقترلاو:هلوق
كيرحتلابقترلاو:لاقنأىلإىقتفلادضقترلاحاحصلايفو«جرفلاةمحتللا
عضوملاكلذىقايترالاهعامجعاطتسيالقترلاةنيبءاقترةأرماكلوقردصم
نمجريءيشاهميفكيرحتلابةلفعلاولفعلاو:رخآعضوميفلاقو.خلاامنم
عضوميفلاقو.ءالفعةأرملاولاجرلليتلاةردالابهببشةقانلاءابحوءاسنلالبق

ىلإمصتخاو«يمصألانعةريغصلاةلفعلاءارلانوكسبينياضيأنرقلاو:رخآ
ملناوبيعوهفضرألاباصأنإفاهودعقأ:لاقفنرقابةيراجيفحيرش
لعلو‹ءانرقلاولوقينأهلبقا١بسانملانكل.خلابيعيسيلفضرألابصي
:لوقينأنرقلاهلوقلومالكلاردصلبسانملانأىلعةدوحومريغةغيصلاهذه

.لسكلذيفرمألاو.ملعألاولفعلاوىتترلاولتفلاو

ro ‹حاضيإلا١٠مد——



يفوًابوبحوأًايصخوأًالصأتسمناكاذإ:لشمةدايزلاوناصقنلاو

ملعضوميفرعشلاهلتبنوُلضافتوأراسناوأجاجوع]هحراوج

لئمسانللهيفتبنيعضوميفتبنيملوأ«مدآينبنمهريغلهيفنکی

وأةقلخلاريغصناكاذإكلذكو«سأرلاوأنينعلارافشاوأنيبجاحلا

نيبامالصتموأرعشلاضيبأناكوأسانلاةداعفلاختحاهرببك

هنيعيفرسکنتوأابعضومربغيفتبنتهرافشأناکوأرعشلابهببجاح

يفناكوأعباصألاهلخديالتحًاقبضهفنأناكوأفنألابوقثموأ

ناكوأ«هنانسأىلعهاتفشقلغنتالوأةبقثوأقاقشناهيتفشدحأ

هلکاذېفترسکناوأتدوساوأتفحوأامجوعموأنانسألاريغص

ناكوأسانلاةداعفلاختحًاظبلغوأًاقيقرناكنإكلذكو«بوصع

ءلجرلاصخأهلسيلوأضعبىلعاهضعبناكوأةلصتمهيلجرنانب
ضيحلاعاطقناوابعاتمتسالانمعنامهنألبيعةيراجلايفلحلاو

لعقنزوىلعداصلارسكوءاملاديدشتوءاخلاحتفبوهءاًنبصخوأ:هلوق
لسءاصخ”هءاصخو:حاحصلايف«ءاخلارسكبنايصخلادحاو

.ةضببلامضلابةيصخلاو.خلا

.حلابابجلانّسببوبجييصخوعطقلابجلا:حاحصلايفءابوبجوأ:هلو

٦۲۲



كلذكو«ةقلخلايفناصقناذهنألضيحتاليتلاينعأ«بيعًاضيا
تأربامدعباهرثأعيمجكلذكو«بيعيكلاوحورقلاوحورجلاعيمج

نمناصقناذهنألءبيعسلاساوحلانمءيشلاباهذو«ببيع

مانياليذلاوأمونلاريثكًاضيأكلذكوءسفنلالاعفأ‹لاعفألا

ةقبألاوءهشارفيفلوبيوأ«هنمعبشيالوأماعطلايفوتسياليذلاوأ

قحاهيلعبجونمكلذكوبعهلکاذېفانزلاوةقرسلاوكرشلاو

ينغملاو«بيعوهفريزعتوأبدأوألاكنوأدحوأعطقوأبرضنم

يعرشلاقلخلايفناصقتاذهنأل«بيعمرحاسلاونهاكلاوفاتكلاو

.(نضحيتحلباوحلاالونعضيتح

.ًاءربضرملانمترب:مملونمةزممفةروسكمءاربوه«تنرب:هلوف

نافدارتمريزعتلاوبدألاناىلعلديامحاحصلايف«ريزعتوأبداوأ:هلوق
ًاريزعتدلانودبرضلاىمسهنمو«بيدأتلااضيأريزعتلاو:لاقثبح

فذقاإدملاىلعبجاولاوهودحلالأامنألنيعبرألصيالاذهىلعف.خلا

:لاقثيحيناعملاهذهنيبقرفلابةينونلاحرشيفحرصوءالثمارمخبرشوأ
وأدحلاقوفلاكنلاو«نودامبدألاونيميرأنودامريزمتلا"دحو

دحريزعتلابغلبيالوريزعتلادحلاكنلابغلبيال:ليقودحلاىلعفقويالوهنود

دجغلبيال:هلوقىنعمو.ىبتناةريبكىلعالإبحيالريزعتلاو«بدألا

.رهاظوهاکهنعالزاتيأاذك

فلايةناہكرکورصنولحمکهلنېک:سوماقلایف«نهاکلاو:هلوق م

— ۲۲۷



نممہموعاتمتسالانعقئاعهنأل«بعةمالاودبعللجيوزتلاو

.هديسديبهقالطنأل«ابيعدبعللجيوزتلانوكيال:لوقي

هتفرحوناہکوةنہکعجلاونهاكوهفبىفلابهلیضق:انیہکتوانہکتنہکتو
نأفارعلاونهاكلانيبقرفلابتكلاضعبيفو.خلارسكلابةنامكلا
فارعلاو«ةليقتسملانئاوكلاىلعسانلارخوبدغلالععلاطبيالانهاكکلا

ملفباتكلاامأو«اهوحنوةلاضلاناكموقورسللاءيشلاةفرعميعدينم

فانتكلاو:خسنلانمريثكيفتيأرمث«هبدارملااملعألافهلضرعتنمرأ

هنإلوقفةيحضألافتكيفرظنييذلاهنمدارملانأكورهاظلايهوءافلاب
.ملعألاواذكىلعلد

عاتمتسالا:لاقينأالإمهللاةمألايفرهاظاذه«عاتمتسالانعئاع:هلوق
خسنلابلاغيفو.ملعألاوةلملايفهنمقئاعجيوزقلانإفةمدخلابديلايف

اهقالطنألبعهنأىلعقفتمفةمألادبيهقالطنأل:هلوق

.اهديسديپسیل

SODA

— ۲۲۸



ناويحلابويعيفباب

رسكلاوايفناصقتلاوحراوجلايفةدابزلاناويحلابويعنمو

ضارمألاكلذكوءبيعاهلكامحراوجيففالتخالاوجاجوعالاو

كلذكوءابعيجيفوأابضعبيفًاريثكوأًاليلق«بيعناويحلاعيمجيف

ةربدوأةيكوأحورقوأحورجنمثأهلناکامكلذكو«اهلكللعلا

وهف«رابجلاةمالعالإبيعبسيلفابتمالعلهنولعجيامالإ«بيعوبف
يفهعارذمطقييذلارتبألاودانزلاو«اهآراذإاهذخأيالثل«بيع

«بويعهلكاذبف«مايقلادارأاذإدقعتتوأهبقارعبرطضتيذلاوهيشم
راعذلاكلذكوءبيعراطقلايفداقنيالوماجللاونسرلاعنييذلاو

ةسهىلعهريلناكامرابجلاةمالعبدارملالعل«رابجلاةمالعالإ:هلوق

.ملعألاوًاقلطمهنمءارشلاىلعمدقيالرابجلافالإو«هتمالع

.بنذلاعوطقملاوه«رتبألاو:هلوق

مضلابرعللاممالاو«هتعزفأًارعذهرعدًاهترعذ:حاحصلايف«راعذلاو:هلوف

.ملعألاوببعامنملكوهسفنيفعزفلاريثكهنأدارملانأعمًايدعتم

— ۲۹



كلذكوعافنتسالانعقئاوعهذهنال»بعروفنلاوضاكولاو

كريبناكوأبناوحلانموأهفلخنموأهمادقنمهلحرطييذلا

كورلانوكيال:ضعبلاق‹للانوكبنأالإ«بيعوهفهلمح

ائيشنوكينأالإهلمحبموقيهنإفكربنإوهنإف«بيعلمجلللخلل

يذلاكلذكو«بيعمنمميقعلاو«بيعوهفةداعلاًازواجم

ضرألاىلعرجنتوأاهايدثلضافتتوأاهدلوريغعضرتوأاېسغنعضرت

وأةجلاعملابالإبلحالوأاهنبلرطقيتناكوأحرجنتتحداوعالاو

ةريغصتناكوأبلحتنيحمنغلانيبايفلبحلانملسنتوأقنتختتناك

نإكلذكوءاحبقاذهنأل«بيعوفناوبحلانمرثكأوأنورق

ًاعوطقمناکنإكلذكو«بيعوهفاهبرضيناكواهنرقابنيعىلإعجر
وهفراجشألاثرحنعهعنمتنينرقلاريبكناكاذإروثلاو«ببعوهف

:لجوزعهلوقهنمولجرلاببرضااوهوضكرلانمهلعل«ضاكرلاو.هلوق
اذإريعبلاهضكر:موقنموأضرألاكلجرببرضإ:يأككلجريضكرال
.لعألاوحودماذهنإفادعاذإسرفلاضکرموقنمال«هلجربهبرض

.لافىلاسنجدربالفكلذهنأشنمامدلياليذلايأ«مقملاو:هلوق

.بنكولاقبابنم<توقتال:هلو

.هناعتعهلعل<همن:هلوق

۳.



اذهيلعوءبيعمدحاوقرعالإهتبقريفسيليذلاكلذكو«بيع

:عافنتسالانعقئاعوةقلخلايفناصقنهلکاذهنال«هبثرحيامعممج

هيفلخدتوأهنمحرسختوأثرحلايفكريتيتلاةبادلاكلذكو

ةيوقثلاونذألاقوقشملاكلذكو«ابيعاذهف«ءتثرحامديعتوأ

:لوقيمضعبو«ةقلخلايفناصقنوهو«بيعاملكنذألاعوطقملاو
بعمهقنأبوقثملاو«ثلثلانمرثكأزواجنإالإًابيعكلذنوكيال

تايانجهلكاذهنأل«بويعاهلكناوبحلايفرقعلاوحفتلاوحطنلاو

كلذكوءبيعمدلبلاماعطناوبحلانملكأيالاملكوامبحاصيلع

يفالإبرشيالنموأضوحلايفبرشياليذلاوهزاهجلكأييذلا
كسييذلاو‹بيعموهفبرشلاولكألانميفوتسيالنموأءانإلا

نيحهافحتفيوأبوكرلانمعنمبوأهذخأنمعنتميوأليخلايفماجللا

.ماعنآلايفةيحضلاىلعىقئاعاضيأوهو«ناصقن:هلوق

نعضكرلاءانغإلرهاظلايهوةمجعملاءاخلابخفنلاومخسنلاضعبيفو.خلا
هنآىلعلدي«اهبحاصىلعتايانجهلكاذهنأهلوقنأالإةلممملاءامحلابحفنلا

.ةلممملاءاحلاب

.خلاريقعوهفهحرجيأهرقع:حاحصلايفىرقملاو:هلوق

امبحاصىلعةبادلاةيانجناهرهاظ«احاصىلعهلكاذهنال:هلوق

— ۳



نورحلاوحوجاكلذكو«بيعميناعملاهذهبوهفرعشلاعلبيوأيرجلا

نينذألاءاخرتساواهببذتاهنألءبيعمالكباودلايفبنذلاريفصو
بيعلقبايفسأرلارغصكلذكو«مدنعبيعريحايفسأرلاريكو

لاغبلايفرفاحلامظعكلذكوءكلذبةفرعملالهأدنعفورعماذبف

بويعنممهبتكيفةغللالهأركذدقفلبخلايفامأو«بيعريجلاو

وهوعساولاحرالاوبعمكلذوقّيضلاوهورطضملارفاحلاو:ليخلا

حودمملافمومذمودوم:ناعونححرلانأًاضيأاوركذدقو«دومحم

راصبعقتهعمنکیماذإهنألهيفبعقتالاممومذملاو«بعقمءاعم

:مالسلاهلعهلوقلهفالط]إىلعسلوةداعاهلثمهبدقياماهدىقولوًاقلطم

.ردهيأ2(رايجةيادلا)

:لجوزعهلوفهنموءيشهدربالاعارسإعرسييذلاوهحولا:هلوف

حمج:حاحصلامهواولبقأليأ$نوحمجيمهوهيلاا"وكولل

بمقتلاويفاجلامخضملامدقلاوهبعقلاناركذنأدعباضبأسوماقلايفوهب

,دوادوباهاور(۱)

.۷٠:ةبوتلاةروس(۲)

ب٢۳



حاشرفالورطضمبسل

بوكرلادنعهرېظبضفخنييذلاو«ًابقحضرعءيشاذهو

لثمابفوصناكيتلاواهنولريغتيتلاونأضلايفقلبألاو«ببعملحلاوأ

اهدحوىعرتتناكوأاهرعشفتنتيتلاكلذكو«ةببعمبلكلارعش

يبف«اهسنجلةفلاخماهنأل«ةبيعميبفاهنعرخأتتوأغلامدقتتوأ
حبذللاهارتشانإالإبيعبسيلباودلايفلحلاو«فلاتمالةطرعتم

.ملعأهللاوهريغنعصقالماحلامحلنأل

۰اہفوصهلعل:هلوف

—rp



بايثلابويعيفباب

عباصأةعبرأناكاذإبوثلافرطيفلضافتلابايثلابويعنمو
جسنلافالتخاًاضيأكلذكوءايففالتخااذهنألءرثكأىلإ

يفنکیملوطخهيفرطدحأيفناكنإكلذكوببعمايقلاولزغلاو

ايفناكنإكلذكو«بومعهلك«ةفلتخمابطوطختناكوأرخآلا

كلذكو«عرشلايفهنعيبنماذهنلربرحلانمةعقرناكوأريواصت

ةالصلاعنمهنإفسجتلاامأءبيعسجتلاونارطقلاوتيزلابهلكريبغتلا

هبجوييذلاو«ايففالتخاهنألابنمناصقننارطقلاوتيزلاو«اهب

بايثلابويعيفباب

ىلعًادئازناكولاجرللناكاذِإاذه.خلاريرحلانمهمقرناكوأ:هلوق

نأيلعلىلداذهيفو«اهتمىقنميأباشلانميأ.خلااهنمناصقن:هلوق

لفشنمنكيماذإاذهللوةالصلاهبزوجتهنأوسجنبسيلنارطقلا
.ملعألاومهللبةساجحنيفطوحألاىلعىراصنلا

.ركذامنأليأ«هنأل:هلوق

A

 



دوسألارعشلاكلذكو«ًاشحافناكاذإابيعنوكييدنعرظنلا

مايقلايفلصولاودقعلاو‹لاحلااذهيلعبوثلايفناكاذإرمحألاو

هيفناكاذإبوثلانعلئسو:رثألايفو«بيعبوثلانمهجورخو

دحاوعضوميفةئالثعمتجااذإ:لاق«ًاببعكلذهلنوكيلهدقعلا

كلذف‹دحاوناكميفةعبرأهنمعطقنااذإمعطلاامأو«بيعكلذف

دحاوناكميفةسخخهنممايقلانعجرخاذإمعطلاًاضيأكلذكو«بيع

نمضعبعجروأبوثلاهبطاخيامفالتخاو.ملعأهللاوبيعكلذف

‹فالتخاهنألبويعهلككلذفءعاقرلاهيفرثكأوأًالخادهتطابخ

«هعضومريغيفبيجهلناکوأبيجبوثللنكيملنإكلذكو
ببعوهفةداعلافلاخاملكنإةلمخابو«باشلاةداعلفلاخمهنألبيع

لوطلانيكسلاوحمرلاوفيسلابويعنمو«ةداعلاهيلعالناصقتهنأل

ءلصولاوةظلغلاوةقرلاوللفلاويقلتلاوجاجوعالاورسكلاورصقلاو
ءبعمًاريصقوأًاليوطناكاذإنيكسلاوفسلاضبقمكلذكو

فيسلاضبقملثمدحاورايسالإهلنكيلاذإلوصوملاكلذكو

سيلوأاهريصقوأابقيضوأةبعجلاقيقرناكاذإيمرلاو«بيعموهف

.ةداعلانعناجراخلايأءرصقلاولوطلا:هلوق

يفو«ةانقلاىلعةلوعحملاةديدحلايفللاهمحرهلممتسا.خلاحمرلاو:هلوف

—۳o —



ناكذِإلجرلاسابلبويعنمو«بيعموهفدوعلايلعاكسبراسمامل

لغبلاوأراماوأشحولارقبولخلادلجنمفخلاولاعنلاوقرقلادلج

كلذكوءيناعملاهذةدىجالوةيوقريغءالؤهدواجنألسرفلاوأ

يفعاقرلاكلذكو«بيعممهملورودجملاوبورجملادلجًاضيأ

.بيعموهفغوبدمريغناکودلجا

انقلاو:فاقلالصفوءابلاوواولابابيفحاحصلايفو«فورعمحمرلا:سوماقلا

ىلصعف.خلاحمرلايهوةانقعمجًاضيأانقلاوءانقامجلاوونقلالثمروصقم
يفوهاكحمرلانانسهساديدحلاوهسفندوعللمسإةغللايفحمرلافاذه

نانسلاودوعلالمشياميلعحمرلاقلطيدقلاقينأالإممللأ.ملعألاوفرعلا
:الثممشوقهلدهشيولكلامسابءزحللةيمستاحمرنانسلاهللاهحرىمسقًاعم

.لعألاولحلاوةلاحللوأةرواجمللءامسنوكبنألمتحيوهحمربهنعط

لمعتهثالثلاهذهنأىلإةراشإهيف.خلاسرفلاوألغبلاوأراجا:هلوق
.ملعألاوامجةلزنمباهدولجغابدفةيمتناكاذإفةاكذلاهيف

٦۳



يناوالابويعيفباب

ءبيعاهلكيناوألايفحشرلاوريماسملاوقوقشلاورسكلاو
لصوامالإبعناوىحلاويناوألاوةعتمألاعيجيفسجنلاكلذكو

نعقئاعسجنلانأل«اطبيعبكلذسيلف«اهسفنسجننمناوبحلا
هغابديفلابيلوأبيعبقثلاوعاقرلاوقاقزلايفحشرلاوعافتتسالا

امهيفلمحامهمعطریغبناکوأهرعشناکوأغابلاًاقورحمناکأ

شارتماهيفناکاذإرتفدلاوناصقنوبوعهلكاذهف«هليرتشا

اذإكلذكوءناصقنهنألبعموهفةقرونمءيشفلتوأعطقلاوأ

وهفريحلاوطخلافلتخموأًالوصومناكوأةداعالاوطلغلاهيفناك

يناوالابويعيفباب

.فزعمجرسكلاب«قاقزلايف:هلوق

ٍيفوسيراركلايهورتافدلادحاورتفدلا:حاحصلايف«رتفدلاو:هلوق
.رتافدةمومضملافحصلا ةعايجلادلاركبدقو رتفدلاسوماقلا

باستكالاوسالتخالاوعازتنالاشارتمالا:سوماقلايف«شارتما:هلوق

.طشقلاانهدارملانأكو.خلا

— ۲۳۷



نأنيفلتخنلادحأنمدبالهنألصوقنمفلتخلاو«فلتخمهنألبعم

ًانميأكلذكوءهنمصقنأرخآلانوكيو«رخآلانمدوجأنوكيي
صوقنموهفهفارطأيفدرلاوأنعطلاهبفناكوأنيفلاخمالاعضوناكنإ

وأهلجرىلعةقيضتجرخفاهطبربنأىلعًاقرقىرتشانإو«بيعم
نأ«لاحلااذهيلعفيسلادمغكلذكو«ةببعمىبفهيلعةعساو

هبدرببيعكلذف«ةفرعملالهأدنعهتميقنمءيشلاصقياملك
.لعأهللاو

هدويرتشملانمةعفشلابارادلجرلاذخأاذإو:رثألايفو

ءلالاذخأيذلايرتشملايلعةدهعلا:لوقيزيزعلادبعنبانإفنمثلا

نأل«عئابلاىلعةدلا:لوقيدابعنباناكو«عيبرلالوقكلذكو

زاوجىلعًاعيمجاوقفتادقفعيفشلليرتشملاءارتشامويتعقوةقفصلا

ضعبيفتيأروءدابعنباوزيزعلادبعناوعيبرلاينعأءةدهعلا

جرخفهسيلبلايشىرتشانملكاذهىلعف.خلاتجرخف:هلوق
هنأعئابللركذاذإلحماذهلعلو«كلذلهدريفريخوهفًامساووأهلع

عئابلانألهيلععالطإلادعيهدربفيكفالإواثمنالفسبللوأهسبللهديرب
.لعأللاوامطبربنأىلع:هلوقديسقتلااذهىلعلديونيعمسبالهمزايال

۲۳۸ -



عئابلانموهفيرتشملادنعاهيفثدحبيعلكنأةدهعلاىنعمو:بتكللا
عيمجنمكلذوةنالثلاةدبع:ناتدبعاهمنيلئاقلادنعيهو

ةثلاثلابويعلانميهوةتسلاةذبعو‹يرتشملادنعةثداحلابويعلا

عيبملابةثئالثلاهذهنمةتسلايفثدحامفءصرللاوماذجلاونونجلا

ىلعيرتشملانامضنمناكبويعلانماهريغثدحامو«عئابلانموهف
ءاريتسالاماورابخلاةلرتمةلعلاباهبنيلئاقلادنعةثالثلاةدبعوءلصألا

نعنايضلاوايفةقفنلافةنسلاةدهعامأوءعئابلانمنايضلاواهيفةقفنلاف

فالخلالهأبتكضعبيفروكذماذهوءةئالثلاءالوأنمالإيرتشملا

ءابقفرئاسامأوءراصمألاءابقفنودلوقلابدرفناًاكلامنأو

ءلوصأللةفلاخماهنأاوأرورثأةدهعلايفمدنعصبلفراصمألا

قلعتيه:ةدهعلافيرعتيفةفرعنيالاق.خلاثدحبسعلكنإ:هلوف

ةدعيفةصاخىقيقرلايأءاتتلا:لاقدرولبلخةرابعو«عئابلاناميعيبا

ةدهعلااوممعيملمهارتفهرخآىلإةءاربيميسينأالإثداحلكبثالثلا

.ملعألاولايجإمهنعلوقنملافنصملامالكيففميبملكيف

وأراتخانإيرتشملاىلععجربوينعي«عئابلانمنامضلاواسفةقفنلاف:هلوق

عجرييرتشملانأعئابلانماهنوكبدارانوكينألمتحيوةءاربلاتلصح
رومأملانأرهاظلانألدرلاراتخاوألجلاوأببعلاروهظدعبعئابلاىلع

.ملعألاويرتشملاوهامنإءادتباةقفنلا

— ۳۹



يفهضبقدعبعيملابلزنتةبيصملكنأىلعنوعمتجينيماسملانالكلذو

اذهوتباثعامنوكيامنإلصألااذهلثلصبصختلاو«يرتشملانم

.لعأهللاوحصأيدنعرظنلاهبجويايفلوقلا

نيملسملاعايجاكحفيكتلقنإف.خلانوعمتجمنيملسملانلكلذو:هلوق

|مقفاووةدهملابالادقواممرداعناوميبرلامہمظعأنمناعمرکذامىلع

مللوقبلئاقل:تلق.نيماسملاداحأككلذيفكلذىلعزيزعلادبعنا

ةدهعلابدارملانأىلعلديامممالكيفسيلهنألنوملسملاهيلعممجأاماوفلاخي

عيبلمادرنميرقشملامزليامةدهعلابدارملانأرهاظلالبكلامهبدرفناام
وهوًالثمقاقحتسالادنعهنمدرنمهمزاباموعيبلالبقهيفدوجوملابيعلاب

مهنكلمايأةثالثبكلذديقتيالوالثمةعابتلاوكردلابنيقثوملادنعهنعربعملا

ناكفءيشهديبلصحميليرتشملانأل؟عئابلاىلععيفشلاعجربلهاوفلتخا
نمثلاهنمذخأيذلاوههنأليرتشملاىلععجربوأءادتباعيفشللعقوعببلا
نيمتيالفقاقحتسالاوأبيعلالجألاضيأعئابلاىلعيرتشملاعجربوينعي
رهاظلابتكلاضعييفللاهجرفنصللاهآرامىلعمدنعةدهعلالمح

ىلوألافذئنىحوفنصملالاقككلذياودرفنامهنألةيكلاملابتكهيدارملانأ
يفةروكذملاةثالثلابدرلامعن.نيماسملاعايجإقفاريامىلعخياشملامالكلمح
ةقيقحلايفيهفامبابسأمدقتليرتشملادنعالإرهظتملولورهاظةنسلاةدهع
.ررحملفملعألاوةعدقلابوبعلانم

4.



بيعلامكحةفرعميفباب
عيبملايفدوجوملا

ريغناكنإفءريغتمريغوأًاريغتمنوكينأولخيالعيبملانألعإ
روهمجلاف«هيفءاماعلافلتخادقفيرتشملادنعبويعلانمءيشبريغتم

ءيشالوكسيوأهنذخأبوأميبملادرينأنيبريخميرتششملانأيلع

ةعلوسرهيفلاقيذلاروهشملاةارصملاثيدحاذهىلعليلدلاو«هل

ءاشنإف«مايأةثالثىلإرظنلاو«رايخلاباهيفوبفةلفحمةاشىرتشانم)
هللالوسررابخلاهللعجدقفء٠(رمتنمًاعاصاببحاصىلعدرواهذدر

كلذكوهلءيشالويضروامكسمأءاشنإواهدرءاشنإلع

الو«كلذبهمرليهنإفهبهاضرىلعلديامبيعملاعيبملايفلمعنإًاضيأ

ًاثيشىرتشانمىلعلديثبدحلااذهرهاظ«مايأةثالثىلإرظنلاو:هلوق

نكلمايأةثالثلجؤيلب«لوبقلاوأدرلايفهيلعقبضيالبيعهيفرهظو
.فنصلملامالكرهاظىلعهبعفنتسيالنأطرشب

الإوهلءيشالو:هلوقيفهببشتلالعل.خلالمعنإاضيأكلذكو:هلوق

.هيلعقفتم(١)

حاضيإلا-١مد۲(٢



وألمعتسينأرمأنإكلذكو«هبعفتتساوأهلمعتسانإلثمهلءيش

نإكلذكو«همزلدقفلعفيملمأكلذبرومأملالعفءاوس«هبعفنتسي
بيعلابهماعدعبهلكاذهءةحلاصملاوأةلاقإلاهيفعئابلالأسوأهمواس

هنودهعفانلءيثلاكلذلمعتسانإامأو«هلءيشالوهاضرىلعلبلد

‹هلكاذهبهمزليالهنإفبيعملاديعلانتخوأهنقسوأهفلعلثم

.عيلاموزلتومثيفهذهويرتشملارامخلاتومثيفةقباسلاةلأسملاف

عافتتسالاولامعتسالانأهرهاظ.خلاهبمفنتساوأهلمعتسانإلثم:هلوق

يرقشملامزلتالثيدحلايفةروكذملاةلفحملاةاشلانأمماضرلاىلعنآلااقلطم

ابحاصىلعدراهدرنإهنأالإمنيللكأبومايةئالثىإاهريتخبوامبلحيهنأمم

زاوجىلعلدیاذہفثیدحلايفرکذامىلعرمتنمعاصوهوانيلةميق
للاهحرفنصملادارم:لاقينأالإممللا.رابتخالللاعتسالاوعافنتسالا

لوقكلذىلإدشربامرو«رابتخالاهبديرباليذلاعافتتسالا«عافنتسالا

هعققححامفهللاهمحرفصلامالک:لاقيوأهبهاضرىلعلديام

نيحهمزلهبعفنتسايتمذئنبحو<ببعمريغوأًاببعمنوینأامف
وهاذهوءنيماقلانيبقرفللثيدحلايفلجأامكلحؤبالوهسعققحت

هوحونملوصألاقرافدقةارصملاثيدحنأيتأسسهنألوءرهاظلا

.لعهللاو

دبعلانتخوأباوصلاو«خسنلانمهانيأرامفاذكه«دبعلانتخأوأ:هلوق

يفتيأرمثهرخآىلإناتخلامسإلاو«انتخيصلاتنتخو:حاحصلايفلاق

.باوصلاوهونتخخسنلاضعب



نإامأوءهيففرصتهنأليدنعكلذو«اذهبهمرليالهنأ:ضعبدنعو
بكرنإلثم«ءيشلاكلذمفنوهعفنءيشلاكلذلهلاعتسايفعمتجا

ءهلكاذهبهمزايهنإفودعلانماهببرملوأاهاعريلوأاهيقسيلةبادلا

هتکالرعوناكميفًبيعابفالحهيلعلمحفةبادىرتشانإو
هنإفرعولاكلذنمرختحهكرتفهيلعلمحامةبادلانععزتينأ

تلمحامءانعيطعبواهدرينأهمزليالهنأ:ضعبدنعو«كلذبهلمزال

يذلاءيثلاكلذبمفتتسانإامأو«ةرورضاذهنألبيعلاةيؤردعب

.ملعألاوطقفدبعلاةلأسلعجاراذهنأرهاظلا.خلاضعبدنعو:هلوق

ءةبادلاووهوأ.بولطملاوهناكاذإرهاظاذه.خلااہوأ:هلو

ءابوكربالإودعلانماهتىحنتنكعبيالواهدحوةبادلابولطملاناكاذإامأو

ءيشلاكلذعفنوهعفن:هلوقهللديو.لعألاوكلذبهمزلتالهنأرهاظلاف

.ملعألاوودعلانمابرسلهلوقو

.ببعلايأ«هنإف:هلوق

وأبيعللمحارروكذملاريمضلانأرهاظلامثاهدريلبهلعل«اهدري:هلوق

.ملعأاوةبادلاىلإعجارثنؤملاريمضلاوعمل

الهنإفهتيؤرلبقتلمحامامأوينعي<بيعلاةيؤردعبتلمحام:هلوق

.يقأىسو)نامضلابجارا(:مالسلاهيلعهلوةلهمفدن

.هيلعقفتم(١)
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لظلاوءاملاوبطحلالثمءاوسهيفسانلاناكامءيشببيعلاهيفجرخ

لاقنإو.ملعألاوسانلانيحابماذهنأل‹كلذبهمرليالهنإف

ءيشالوهمزلدقفهشرأكردينألعبيعلاتعفدوءيشلابتيضر

ءالفکلايفامآو«هللانيبوهنيبايفهكرديامنإ:ضعبلاقو«هل

ضحببناکیتحهيلعلمحفالجیرتشانإ:رفاسملايفلوقينممهنمو

ىلعدهشأوشرألاذخأينأىلعهاضرينأدارأفبيعهيفربظفقيرطلا
ءايشألا:لاقنملوقديؤبرظنلاهبجويايفاذهو«كلذهلنأكلذ

ءالؤبف‹طقفشرألايرتشملاهيفكرديامنإو«بويعلابدرتالالك

بطلانمدارملاو«ةعفنمهيحاصلسالو«ءاوسهيفسانلاناكاف:هلوق

يقاوسلاوراجنألاورابآلاءامءاملانمو«ررضلالصحيالثيحصحفلابطح

ًالكلاعزنةثالثلاهذهلثمو«ررضهبلصحيليذلالطلانمدارملاوةيدوألاو

.نهرلايفهلعفبنأنهترمللزوجيامبابيفكلذنايبيتأيسو
¢رولارغنمةلأسملاهذيلئاقلانأك.خلارظنلاهبجوبايفاذهو:هلوق

مهوًاقلطمبسعلابدرتءاشالابرإ:لاقنملوقلًاديؤمفنصملاهلمجكلذلف

رفاسملانأل«ركذامفدييأتال:لوقينألئاقلمث«لعألاوروبمجللنولباقملا

.ررحلفملعألاواهلحمامىدمتيالةصخرلاو‹هريغلصخرتيالامهلصخرتب

ءتاحارجلاةيدشرألا:حاحصلايفلاقةزمحلاحتفبوه«شرألا:هلوق

ًاقلطمبسعلاةمىقهبدارملانأىلعلديللاهمحرهمالكرهاظففرعلايفامأو

۱.هربغوأناکاجرح
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نإيرتشملاةيؤرىلعفوقومعبهنألوقىلعوهبهربخبلنِ
بيعملاعينأ:ضعبدنعو«هيضروهکسمآءاشنوهدرءاش

ءالؤھبهذمنوكينأنكميو«عببلالبقيرتشملاهبملعبمنإدساف
يرتشملاربخينأمئابلايلعو«هتقيقحىلعيرتشملافقيملررغعيبهنال
هيلعمارحوهبرىصعدقفهبماعوهوهربخيلنإو«هملعاذإبيعلاب

بمعلاشرأيرتشمالئابلاىلعو«ماتعيببيعملاءيشلاعيبنأمدنع

.مزاليأ«مات:هلوف

رابخإلانمديالهنأىلعنوشيروهجلاريغنأهرهاظ«هبهربخممنإ:هلوق

نأو«عيبلالاحءآرنإو«بيعلاشرأبةيلاطلايرتشمللنأو<بيملإ

مدنعافوقومهنوكقلعثبحةيفاكبسملايفةيؤرلانأىلعنوشيروهمجلا
ةبؤرلاتناكءاوسًافوقومهنوكيفنتببعلاةيؤرنأهرهاظنإف«ةيؤرلاىلع
يرتشمللسيلفممعتلاىلعو«ِناثلارداتملاناكنإو«هدعبوأدقعلالاح

كرديرخآلاضعبلادنعو«روهمجلاضعبدنعدقعلالاحبسملاةيؤردعبمالك

رهاظلاو«ابيرقيتأبسامكدقعلالاحهبلعوءآرولو<هبهربخمماذِإدرلا

يقبثيهنإفببعهنألعاذإاصوصخهيلعمدقو«ءآراذِإهمزليناكاذإلوألا

.ملعألاوقافتالحمنوكينا

نألهماقإزوجياذهىلعو.خلادسافبسلاعسبنأضعبدنعو:هلوق
كلذاودارأنإ«دقعلاديدحتنمدباللبزوجيالتاخوسفملا

.ملعألاو

.عجاريلفطقسهيفهنأك.خلاهنألءالؤهبهذمنوكينأنكميو:هلوق
لالدتسالارهاظو«هناصعهبغلبيامرظنأ.خلاهبرىصعدقف:هلوق
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لكو«'(انمسيلفانشغنم):مالسلاهيلعهلوقليرتشملاسلدينأ

ءبيعهنأبيرتشملاربخيوهديهيلععضيوهدصقيونيعلاهارتبيع

 ربخلانمربظأةيؤولانأليزجالهنإفهديهيلععضبملوهربخأنإو

ىلعالإكلذهيزحيالهنإفبيعهنأبهربخيلوهديهيلععضونإكلذكو

‹هبهربخيملولو«عئابلاىلعيزحتبيعلابيرتشملاةفرعم:لاقنملوق

‹بيعهنأبربخيوفصولاهبفيزجيهنإفةيؤرلاهيفنكتالبيعلكو
الو«هبربخينأئابلالعسيلنيعلاهارترهاظببعلكنأ:ضعبدنعو

ريغهبهربخأنإكلذكو«هبهماعدعببيعلابهدرينأيرتشملاكردب
ناكوأببعملاءيشلاكلذيفعئابلالقينأيرتسملادارأوأعئابلا

كلذكو‹هاكرتشاامهلعبينأدارأاذإعيبملاءيشلاكلذيفهكيرش

.ملعأاورفكلاهبغليهنأىلعلديثيدحلا

نعةعلسلابمعنايكبملايفسيلدتلا:حاحصلايف«سلدينأ:هلوق
.يرقشملا

اذه.خلاهيرشناکوأهلوقوءمئابلاليقينأيرتشملادارأوأ:هلوق

نوكيو«بيعلابلميالواكيرشنوكبدقفالإوبيملابنيملاعناكاذإرهاظ
ىشمتياإًاضرأاذهو«هنمهلصأنأللمأتاذهيفنكل«هبلمدالوالبقم
.ملعألاوعسبخسفالعسبةلاقإلانأبلوقلاىلع

,هرکذمدقت(١)
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هاسنيامرادقمءيشلاكلذهدنعثكمبلاذإبيعلاكلذبلعنملک

هبملعويرتشملاهآرولو:لوقينممهنمو«هبهربخينأهيلعسيلف
نأءالؤهدنعفبعهنأرحبمعئابلاهبهربخي2امهدركرديهنإف

لوألالوقلاىلعو«هبملعولوببعكلذنابفراعريغنوکنأامر

بيعلابيرتشملايضرنإًاضيأكلذكو«نيملاهيلعكرديال:نيرخآلا

نملوقاضيااذهنامدقتامفهمالكنمموهفملا.خلاهبهربخمملام:هلوق

رابخإلانمديالهنأينولئاقلااذهيلعفهبهربخمنإبيملاشرأيرتشمللعئابلا
ءيشلادرباللوقبنمعبمجو«نمةفئاطبمصلايفةيؤرلايفكتالو

.لعألاوبسلا

ةفرعمهتادةفرعمنممزايالوبسعلاتاذبيأ«هببعبملعولو:هلوف

بسعكلذنأفراعريغهلوقو«هبسعبلعهلوقنبةافانمالفبسبعهنأبهفاصتا

.ملعألاو

لوةينممهنمو:هلوقلةسنلابلوألاهبدارملا«لوألالوقلاىلعو:هلوق

مجمو:هلوقريغومفيققحلالوألاامأو.خلارهاظبيعلكناوهو.لا

.ملعألاوىلوقنم

هبمالعإلاىلعهکرديلبهبملاعلاىلعيأ«نيمبلاهيلعكرديال:هلوق

۰هاعداادا
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هفتيهبضربملنو«هللانيبوهنييايفهمزليهنإفهلرېظنيحهستيف

كردو«انركذاكهلمعتسيمامهبهماعدعبًامايأهدنعثبلولوهدرهنإف

:ضعبدنعو«هبلقيفهبضريمهنأيرتشملاىلعنيميلاعئابلاًاضيأ
ءكلذبهاضربرقأهنأىعدانإالإكلذىلعنيمبلاهيلعكرديالهنأ

يعاملالع):مالسلاهملعهلوقللوقلااذهيدنعرظنلاهبجوييذلاو

ريمضلايفامىلعةنيبلانكتلنإفء''(نيميلاركنملاىلعو«ةنيبل

.يبغرمأهنأل«الفمكحلايفامأوينعي«هللانيبوهنيبامف:هلوق

ملعولو«كلذهلهنأهرهاظ.خلاهبهملعدعبًامايأهدنعثيلولو:هلوق
وأدرلايفهتقياضمعئابللسبلهنأو«ببعلاىلععلطادقيرتشملانأمئابلا
ضعبيفعئابلاىلعررضلانمهيفارظنهبفو<ترصقوأةدلاتلاطلوبقلا
ةثالثلجؤبهنأىلعلديةارصملاثيدحرهاظو«اثمقوسلاتاوفكناسحألا

لاظلاو«لاظمئابلانأل«لجؤيال:لوقينألئاقلو.ررحبلف«ملعألاومايأ'
.ملعألاوهيلعلمحينأقحأ

همحررهاظ.خلاةنيبلايعدملاىلعمالسلاهيلعهلوقل:هلوق
يفامو«هتابثإنكميبفالإحصتالىوعدلانأىلعلديثيدحلااذهبلا
الىوعدلاهيفحصتالامو‹ىوعدلاهيفحصتالفكلذهيفحصيالبلقلا

هللانيبوهنديامفهمزلبهنإف:مدقتايفهلوقلبسانملاوهو‹هيفكردي

.لعألاو

اوركذ‹ثيدحلااذه(نيمملاركنملاىلعو«ةنيبلايعدملاىلع):هلوق

.هيلعقفتم(١)
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هنإفبيعلابءيشلايرتسملادراذإو.لعهللاونيميلاهيفحصيالف

الإهمدختساامعيمجالوهتلغنملكأامالوءيشلاكلذامنامدربال
ءنمثلانمًاطسقهلنألهدربهافةقفصللةلغلاوءاملاكلذنمرضحام

هيلعلاقهنأاپنعهللايضرةشئاعقيرطنميوراماذهىلعليلدلاو

یعدانمیلعةندملا:وهورومشملاظفللاريغبهووركلذلفءاظفلالىنعمرتاوتنأ

.ملعألاوركنأنمىلعنيميلاو

ومنياولاقاعرو«ءانىمنيهريغولالاىن:حاحصلايئ«امنام:هلوف
ءيشلانعلصفنييذلاءالاهدرباليذلاءانلابدارملانأزهاظلامث.خلااوف
.داسفربعنم

.حاحصلايفهطبضامكدمابوه«:هلوف
ةرجشلاعمةلغلاعسبزاوجىلإةراشإهبف«نمثلانماطسقهلنل:هلوف

نماہصخماماھلنعينُديالتکردآاذإاهنامدقتايفهدنعراتحتاو«اقلطم

هنإفةكردمرامهىفتناكنإكلذكو«صوصغخملامبيفهلوقنمًاذخأنمثلا

هفو‹دعبهمالكننماذخأهيلعتمدققدقو«عيباكلذزيالإوهيتس

نمطسقالسيلاهنأليرتشملااهدربالربؤتلا:ةرمثلانأىلإةراشإاضيأ
.ملعألاوهدنعتثدحامنأكفنمثلا

دوادوبأیورانموقبتكضعبيف.خلااذهىلعليلدلاو:هلوق
الجرنا)ةشئاعنعنسحدانسإب«نابحنياو«مكاحلاو«يذمرقلاو

هدرفړمينلاىلإهمصاخفابيعهبدجومثهللاءاشامهدنعماقأفامالغعاتبا
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لاومألاةلغنمجرخامموقيفوهو«'(نامتصلابجارخلا):ماسلا

حيحصعيبلانال«ىنعتامالوامًاضيأوهكرديالو«ديبعلاو
عافتتسالاوةلغلايفءاملادرب:لوقينممهنمو«ربلااذهناضلابةلغلاو

كلذهبشأامو«هتمدخءانعوهيلعقفنأامعبمجًاضيأوهكرديوهلك

نمترجامكرديالفمماردلاوريناتلاالإحاسفنالاةلزتممدنعهنأل

جارخلا:لعينلالاقف«يمالغلمعتسادقللالوسراب:لجرلالاقفهيلع

ثيدحلاىنعمفلهأرثكأدنعاذهىلعلمعلاويذمرتلالاق9(نامضلاب
فلتولهنأةلباقميفيرتشمللنوكمةلغوةدئافنمميبملانعجرخيامنأ

.خلاهنامضيفناكل

ضعبدنعو:مدقتامفهلوقبهنعربعملاوهاذهلمل«خاسفنالاةلزنب:هلوق

هللمحهنإفثيدحبلالدتسالاهيسانيالنكل«دسافبيعملاعسبنأ

دسقعلاديدحتنمدباللبهماقإزوجيالًادسافناكاذإو«درلايفةئيشلملا
.ملعأللاو

يدۇيامملعأهللاوكلذيفةلعلا«حابرألانمترجحامكرديالف:هلو

دعتمبسلعئابلاو«رشعةسجخالشمذخأوعفدهنألابرلانمهىلإ

.لعأهللاو

.هرکذمدقت(١)
.هرکذمدقت(۲)
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حيحصلاو‹روهشملاةارصملاثيدحلوقلااذهىلعليلدلاوحابرالا

قرافدقةارصملاثيدحنأل«لوألالولارظنلاهبجويايفيدنع

ءلثملاامإوةمسقلاامإتافلتملايفلصألانأكلذو«هوجونملوصألا

عاصلاديدحتفًانيأو«ًالثمالوةميقسيلنبليفرمتنمعاصءاطعإو

لعهللاورخآقرفرٹکییولقينبليف

OOOO
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رخهنمباب

ءةدحاوةقفصيفتاعببملانمًاعاونأيرتشملاىرتشااذإو

وأعملادرينأالإهلسيل:لاقمهضعبنإف«ًاببعاهدحأيفدجوف

هنافیمساذإفانعاونألاكلتلدحاولكلىمنإالإعبحلاكسي

عيبهناهربغنودبىعملادريالفےسملنإو‹طقفهنبعببيعملادرب

رخآهنمباب:هلوق

ئيشميماناكاذإيفوهاإمدقتامنألهلقامعلصفاإهنارهاظلا

.ملعألاوددعتموهايفاذهوًادحاو

¢دارفألاامعاونألادارأهنأرهاظلا«تاممملانمًاعاونأ:هلوق رفدعاونالارهملانم
لتإهنأل«مدقتامفهلوقيفليلعتلاهيلإدشربامكدحاوسنجنمتناكنإو
منمثبعيبهنألانههلوقكلذكو«الوحماہنمدحاولکنمراصیمسب

.لعأهللاوهيلعاقفتي

يذلاوادحاوميجانناكاذإابقداص.خلاةدحاوةقفصيف:هلوق

هصخمامدحاولكلنّسعنإالإعيبلاحصيالهنأمدقتابفالوأهبمزج

.لعألاولوقلااذهىلعشامانهامىلعفةدحاوةقفصهنآالكلذ
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كلذو‹نمثلانمهتصحبببعملادري:موقلاقو«هيلعاقفتيلنمش

تئافلايفاكءاضرلاماقمريدقتلااوماقأءالؤبفءسيملنإو«ريدقتلاب

ماردوأرينادوهونمثلايفبيعلاجرخنإو.ملعأهللاوءايشألانم

اذإةمذلايفامميجكلذكو«ىرخأریناتدذخأیواهدريهنإف

نكيمامهيلعهلاإهنأل«هلهلدبيوهدريهنإف«بيعلاهيفجرخفهذخأ

جرخف«ديباديهذهوأريناتملاهذهبهلعابنإامأو«بيعلاهيف
ايفكلذوءرثألايفركذامىلعخسفنمعيبلافمهاردلابوأريناثدلاببيعلا
يفجرخاذإفءددعلاماردلاوريناتدلايفلصألانأل«رظنلاهبجوي

.رهاظوهاکدحاولکىلإرظنايأ>هلعاقفل::هلوف

نمطقفديابيضرولو4هماقإزوجيالهنأهرهاظ«خسفنمعيبلاف:هلوف

نأهلفنمثماةلزنمتراصتشٰعتححاأرهاظلانأممءيدرلالیدىتربع

خاسةنالابدأرااو6ءاشنإحخسفنمدارأهلعلو«هلءيُسالو77هبیصرب

عيبنأب:لوقلاىلعاشامرثألامالكنوكيو«ىلوألاةلأسملافالخدرلازاوج

هنميربلاكرثألاىلإللاهمحرفنصللاهسنكلذلو«خسفنمبلا

.ملعألاو

لديو«ةلأسملايففالخلادوجوىلإريشيهناك«رثألايفركذامىلع:هلوق

هيقفمهاردلايففيزلاجرخاداهنأرکذهنإف٠فرصلأابابيفهمالکهل

ريشكلاوليلقلانيبقرفمهضمبو«هلهلدبيليقوفرصلاخسفنيليق«فالخ

.لعألاوىلوأبابنمهربعيففعهفرمصلايففالخلادحواادإو

نإوانهاهو«ينعي.خلاددعلامهاردلاوريناندلايفلصألانأل:هلوق
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ةءادرايفيتلاماردلاكلتلامطسقنألهلكعببلاخسقناةءادراهضعب

ضعبجرخنإملسلايفىنعملااذهيلعًاضيأكلذكو«لوحةعلسلانم

ىوسامامأو‹خسفنمهلكملسلافةئيدرهلاهماسأيتلاماردلاوريناتدلا

بيعلاهيفجرخاميافديباديعببلاهبعقواذإمهاردلاوريناندلا

كرديلفبيعلاهيفنكيليذلاءيافلتأنإوءًاعبجاًدارتيلف

لکراصدبادنةعلسلاهلراتمفتلعحناجحاہنکلهدودمعمتناك

ءهدرنکیالف:يأللاهمرلاقاکلوہجمةعلسلانمءزجهلنيعممرد

نكيالبيعلاهيفرمظاذإنمثلاو«نمثلةلزنبتراصتنيعتنيحامنألو
.لعهللاولماعتلايفرهظأاذهو«هضعبكاسمإو«هضعبدر

:لوقبالو«ماردةرشعبةملسلاهذهكتعب:الثملوقبنأبيأءددعلا:هلوف
اخسفنابيعاهيفرهظفكلذلعقاذإغسهاردلاهذةعلسلاهذهكتعب

.لعألاوطسقلالجركذ

يفعببلانأيضتقيمدقتامعلصفرهاظ.خلاريناندلاىوسامامأو:هلوق
كلذناامجادارتىلفهلوقرهاظو‹هماغإامفزوحسف‹خسفنبةروصلاهذه

ادارتملفهلوقىنعم:لاقينأالإمهلا.هماقإامفزوجيالهنأو«بجاو

لديو«ةنبعمةهجىلعدرلارصقيالو«منمببعلاهدنعرهظنمءاشنإيأ
المعةحابإلاىلعلومرمألاف.خلافوقومعسبببعملاعبينل«دعيهلوقهل
نماعونمناكانهاهوڳاوداطصافمتللحوحنرظحلادعبرمألاةدعاقب

.ملعألاورمألابفصلاهنعربعو‹كلذهلحببأببعلادجواملف«درلا

دحىلعربخلانعءاشنإلابريبعتلانموهفكردي.يأ«كردىلف:هلوق

.€ادمنمحرلاهلددميلفل
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ءاضرىلعفوقومعيببيعملاعيبنألهلامرخآلاذخأيوةميقلاهبحاص

هتميقوأهنيعبناكاذإهتمذخأامعئابلاهيلعدرهدراذإَفءيرتشللا

اذإو:رثألايفو.ملعأهللاولثملاهيفنكيناكاذإهلثموأ«فلتنإ

دجومث«هتیراجامېنمدحاولکضبقوةيراجبةيراجلجرلاعا

اهدري:لوقيناكزيزعلادبعنبانإف«ابيعضبقيتلاةيراجابامهدحأ

ءعيبرلالوقكلذكو«ذخأتهبوضقتنادقعببلانإفهتيراجذخأبو
قيقرلايفهلوقكلذكو«ةحبحصاهتميقذخأيواهدري:دابعنبالاقو

ءيناثلارهاظلاو؟درلاموبوأموبەنمىفیطعبلهرظنأ«هتمدقوأ:هلوف

موبةمىقلةيواسمەتمىقنوكىتةراتلئلانإف.لعهللاودرلامويللاعفدهللديو

دنعخسفلاهلاإوءحبحصبيمعملاعيبنألوءصقنأةراتوديزأةراتوعسملا

.طقفبسلاروہظ

.فوقومعيبببعملاعيب:نآلالبقهلوققفاوملءاشنإيأءاهدرب:هلوق

‹هدييثايفبيعلاروهظلدرلامنمدارانمهضقنيأضقتنادق:هلوف

تأهبشيفهللاهجردابعننيالوقامُأو«مزالالودسافبسنلفراتحخاوهو

.معهللاولاافمرارلوقنوب

ولاتقوينعي:هلوف

ةاءيادربهنأنمملوکهلوقلوصألاواتاراقعلاوهو«اهادعام

لكيفميمعتلاىلإدشرب.خلاىلعلدياذهيفدابعنبابهذمفهلوقنكللهن
.ررحبلفلعهللاوبعم
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ءيشلادرنأىلعلدياذهيفدابعنبابهذف«ضورعلاوناومحلاو

‹اذهنمًابيرقعيبرلانعرثألايفًاضيأركذدقو«ناثعيببيعلاب

دبعلابدجومثاہعممردةئامدازوديعبهبراجلجرلاىرتشااذإو

دري:لوقيزيزعلادبعنبانإفيرتشملادنعةيراجلاتتامدقوًاببع
+

ةيراجلاتناكنإو«ةحيحصةيراجلاةميقذخأيومردةئامذخأيودبعلا
دبعلاهميقےسقوةيراجلاتدر«دبعلاتامدقوبيعلااببفدجويتلايه

دريو«مردةئالاباصأامنوكمفةيراجلاةميقيلعومردةئاملاىلع

«امهاضرىلعفقوتلًامبپناكولهنال«لماتهنوکيف«ناثعيب:هلوق
.ملعألاوهتميقذخأيناكثمحهبهيبشمعن«كلذكسيلو

ًادبع:لوقينأبسانملاوةرابعلايفنأرهاظلا.مخلادبعبةيراج:هلوق

.خلاعئابلادنعةيراجلاتتامدقو‹ابيعدبعلابدجومثمهردةئاموةيراحي
تأزوجيو.ملعألاوامئابلمحييذلاوهماردللذخألانألرهاظوهاك

.بلقلاىلإةجاحالفعابىنعبىرتشانوكي

نأىنعملاو«دبعلاهدنعتامنمىلإعجارريمضلا.خلاهلنوكبف:هلوق

عفديويأدريو«مهردةئالاصخيامدبملاةميقنمكسيدبعلاهدنعتامنم

تمملادبملاناضرفننأكلذنابو«ةيراجلاةميقصخيامهبحاصلهتميقنم

ىلعةئامثالثمسقتفمردةئاماهتميقةيراجلانأو«مردةئامثالثهتم
ةئامعفديونيسمخوةئامكسميفنوسمخوةئام«ةئاملكلنوكسىفنتئام

وهو«دبعلاةميقمسقنانإفةثئامثالثةيراجلانأانضرفولف«نيسمخو
يقابلاعفديوامكسميفنومبسوةسمةئاملاصخبفةئامعبرأىلعالثمةئامثالث
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دجونإ:اذهيفلوقيعيبرلاناکو‹ةيراجلاةميقونمدبعلاناصأام

.ملعاهللاوءهلهدييفيهيتلاتناكوًاحبحصهتميقذخأبوهدرًابيعدبعلا
amê

ةحبحصةمسقلاةدارإدنعموقتةببعللاةيراجلانأرهاظلامث«دبعلابحاصل

.لعألاودبعلاةميقنماصخيايفملظيالملةحبحصاهذخأك

للاهمحررثألابحاصضرعتيل.خلاهدرابيعدبملابدجونإ:هلوق
سابقىلعرهاظلا«ديعلاتامدقوةيراجلاببعلادحواذإابقميبرلالوقل

الو‹ةحبحصاهتمىقذخأبوةيراجلادربهنأدابعنيالوقكناكثبحهلوف

ًاحبخحصديعلاناكو«اببسعلارهظاذإ[اضيأكلذكو«دملاةميقىلإرظني

‹ةحبحصةبوصمةميقذخأي:رثألااذهيفهنعىكحملاهلوقسايقىلعةنإف

ىلعو«هنمهدبعذخأيوهبحاصلكلذمفديالو«هدييفيتلاةثئالاكسميو
ىلعنمعلطانمءاشنإنادارتيةروصلاهذهيفانالوألارثألايفهلوقسابق

.ةلأسملاهذهيفعيبرلالوقررحبلف‹لعألاوراتخمللبسانلاوهوبسلا

دبعلاعفدينمدييفيأ«هلهدبيفيهيتلامهاردلاتناکو:هلوف

هلهدييفهلوقو«ذخأيودرهلوقيفيرتشلاريمضلاعجرمسلفًاحبحص

نمدييفتسيلمهاردلانأل«دسافهنإفةراصلارهاظنمردابتيدقاكدحاو

ةيراجللضرعتبنأبسانملاو«رهاظوهاكهتميقذحأودملادر

هدييئامهنملةيراجلاومهاردلاتناكو:ًالثملوقفعمانألاضيأ

ملاعإهنألمتحيو«للاهحردابعنيالوقلالثاعنوكسفةميقلامفادوهو

ةيراجلاتتامدقوبيعديصعلابرمظاذإايفةلأسلاضرفهنألةيراحللضرعتي

ةحيحصةيراجلاةميقوةئالاذخأيودبعلادرب:لوقيزيزعلادبعنبانإف
نوكتو«ًاحبحصذخأودملادرةيراجلاتتامثىح:لوقيعيبرلاو

٠ةيراجلاهيلعتمدعو«هدبيفيهناةئاما
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عببلاةلزنمبةلاقإلاوءضاقءاضقريغببيعلابدرلانأًاضيأركذدقو

عئابلاىإءيثلاعجردقفيضاقلاءاضقببعلبدرلاناكاذإامأوءلبقتسملا

ماردلابوأريناتدلابيرتشملاىرتشااذإو:رثألايفو«لوألالصألالع

هدرپهنإفهارتشايذلايفببعلاجرخفكلذريغوأةبادكلذيفهلىضقو

عيبلاخسفبيعلابدرلانأمهنملديءهلىضقامهيلعكرديو

بهذامةيوقتاذهةياكحيدوصقملا.خلادرلانأاضيأركذدقو:هلوق

ىتحفقوتلاهلناكثمحةلجلايفناثعيببيعلابدرلانأنمدابعنباهيلا

.ملعأهللاواميابتمكاحمحريغنماضارتاذإ(منأكف«مكاحلاهيلعمكحي
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ىلععئابلاطرتشينأ:هتروصو«هيفءاماعلافلتخاةءاربلاعببو

ةءاربلازوجضعيف«مومعلانععيبملايفهدجيببعلكمازتلإيرتشملا

نأكلذيفةءازبلازوجنمةجحو«ضعبىبأو«كلذيفبويعلانم

هلصأءطقسهطقساذإف«عئابلاىلعيرتشملاقوقحنمقحبيعلابمايقل

نأقالطألاىلعاوزوجيليذلانيرخآلاةجحو«ةبجاولاقوقحلارثاس
:رثالايفوءهماعايفشغلابابنمومئابلاهماعيمايفررغلابابنمكلف

زيزعلادبعنبانإف«بيعلكنمًربتفًاعيبلجرللجرلاعاباذإو

٠.قيقرلبصاخكلامدنعةءاربلاعسب.خلاهيفءاململافلتخا:هلوق

ءطقسالعافسالوىوقجلارئاسهلوفهربخوههلصأ:هلوف

اهىحاصاذِإقوقحلارئاسو«قوقإحلارئاسنمبىملابنأىنعملاو

طاقسإهيفنآللاوقألاضمىلعركذامهيفىتاتياإهىفنحنامنکلتطقس

.ملعأهللاومولعموهاكهيففلتخمكلذو«هبوجولىققلا

٥زلاومجرلاودلاوعطقلاكماعلالوللالنيعميمدآليأءةبجاولا:هلو

.اهنعوفعلازوحمالف«ًلثم
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بيعبهدرينأيرتشملاعيطتسيالوةزئاجكلذنمةءاربلانإ:لوقي

بويعلايمسيىتحكلذهيربيال:لوقيعيبرلاناكو«ةءاربلاعيبدعب

5كاحلاوأناطلسلاحلصياإةءاربلانأ:ضعبدنعو«اهابإهيريو

ءيشلاكلذناكءهلهعابنمىلعهدريببعلاهيفيذلايرتشمو.رلعأهللاو

كاحلاوناطلسلاعابامكلذكوءسانلانمهريغلوأهلهعابيذلا

نماوءربتيملوبيعلاهيفجرخنإمهيلعدربنيماسملانمةعامجو

.ةءاربعبيكاحلاوناطلسلاعيبنإ:لوقينممهنمو«بويعلا

:لصف

ىلعهدريهافبیعهيفجرخفلجرلیکونمًائيشیرتشانمو

6هبملعبملودحواذإاعىداص‹هيربوبولايمسيتح:هلوو

لصحتبفةءاربلاطورشلاطبإودقعلاةحصبلوقيهللاهحرعيبرلانأرهاظلا

ءاعمءاعمطرشلاودقعلاهحص:لاوقأةعبرأاذهىلعةلأسملايف
ءامهريغنيبومكالاوناطلسلانيبليصفتلاو<طرشلانالطبودقملاةحصو
ةدعاقنألميبرلالوقرهاظلاو«لاوقألاهذهنمهبذوخألافنصللانيسيلو
الطرشلااذهو«ةريربثيدحكدقعلاحصيولطينأزوجياليذلاطرشلا

.ررحىلفملعاهللاوررغللنمضتمهنالروح

امليلدبليكوعئابلانأمعيملامطقفيأ.خلاهلهعابنمىلع:هلوق
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ىلعليكولاهدربهنإفليكولاىلعهدرنف«هلیکووعئابلانمءاشامی
لووهعابفبيعلابهربخأنإامأو«ًالوأبيعلابهربخيمنإعئابل
نمهنمذأاميرتشملليطعيوهيلععجريالهنإفًادمعتمبيعلابهربخي
نمرثكأبعابنإف«هلامسأرهنميضقيوءيشلاكلذوهعيبيوهلام

ءهناصقنهيلعفلأعابنإو«ءيثلابحاصلةدايزلاطعبلفهلامسأر

ذخأامهلامنميرتشملليطعيوهسفنلءيشلاكسمب:لوقينممهنمو

زاجوهنامضيفراصءيشلابعئابلاىلععجريالثيحمهدنعءالؤېف«هنم
عجريليكولانا:لوقينممنمو«هلامنمىطعأايفهذخأينأهل
ربخيملوكلذكهعابفدمعتولوءكلذبهبلإعجراذإهبحاصىلعءيشلا

لكوملارابخإله:يدنعرظنلاهبجويايفمهفالتخاببسو«يرتشلملا

؟ةءارببسيلمأبيعلابرابخإلابوجونمهلةءارببيعلابليكولل

يسنهنأهربخيوعئابللععجريهنإفهبربخيلوبيعلاليكولايسننإو
يطعينألبقبيعبءيشلاكلذليكولايلععجرنإو«روذعمهنأل

رشابلافالإو«هلءيشلالصأنألعئابلاوهلكوملالعج«مئابلانم:هلوق
0.ليكولاوهانهعيبلا

هيلعلمحينأماظلاو«ملاظهنألكلذو«هناصقنهبلعق:هلوق
..لعألاو

لئاسملاهذهنأرهاظلا.خلاءيشلاكلذلكولايلعمجرنإو:هلوق
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عجرينأنيبقرفلاوءيرتشمللنمثلادربهنإفءيشلابحاصلنمثل

نأهيطعينأدعبوءيشلابحاصلنمثلايطعينألبقءيشلاكلذهيلع

‹ناككلذدعبهيلععجراذإف«لعفلاماقإبهنمرارقإهءاطعأ

هنإفءنمثلاهنمذخأدقويرتشملاليكولاملعيملنإًاضيأكلذكو

كلذوهعيبيوهنمذخأاميرتشملاهيلعكرديهنإفهدينمنمثلافلت

هعشنألبقءيشلاكلذًاضيأهلفلتنإو«هلامهنميضقيوءيشلا

نمثلادربالدمعتملانأرهاظلانإف«ناسنلاةلأسمبةقلمتمفلتلاةلأسمىلإاملك

لكوملارابخإنإ:لوقينمدنعهيلعظلفيلبشرألاهتمكسيالو«يرتشملل
نألعون:تلقدمعتلايفةلأسملانأىلعلدينماضهنإفهلوقتلقنإفةءارب
دوصقم:لاقيدقو«مكحلايفنامضلاهنعليزيالهنايسنق«نامضلاليزيالًاطخلا

.ررحبلفملعألاورهاظلاوهو«لكيفممعتلافنصلا

ترإءارقفلاىلعهقفنفهانعمنوكينأالإهبلإةجاحال«هقفتبف:هلوق

.ملعألاوءارقفلالدبسهليبسهيحاص"لوحيلاملكنأل<هبحاصنمنسيأ

عجربالًادمعتمناكنإهنإفصقنأبعابنإف.خلاهلامهنميضقيو:هلوق

صقتاميهيلععجربهنإفايساتناكنإو«نيلوألانيلوقلاىلعءيشبلکوملالع
.لعألاوروذعمهنأل

.الوأنمثلافلتاكيأ«اضبأ:هلوق

.هلامنميرتشمللمفداميضقبليأ«هعسسينألبق:هلوق
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بيعلابيرتشملاسلدنيحيرتشمللىطعأامفعئابلايلععجريالهاف

عجرب:لاقنملوقىلعيرتشمللىطعأايفهيلعمجريهنأ:رخآلوقو

يرتشيو.ملعأهللاوسلدولوبيعلابهيلععجريذلاءيشلابهيلع
ىماتيلانمهرمأيلونميهريغلوهسفنلبيعلاهيفيذلاءيشلالجرلا
.ديعلاوضراقملاكلذكو6حلصأكلذنأىأرنإنيناجماوبايغلاو

ىزرتشانملككلذكوءنيدعلادحأوةراجتلايفهلًاضيأنوفأملاو

كلذكوهو«عجربالثميسانلاكسأادملاريغنأهمومفمسلدنح:هلوق

مرغونمثلافاتامدعبءيشلاهيلاعجراذإسيلدتلاةروصيفرظنينكل

هعابوامرغامرثکأيواسيوهونألبقءيشلاعاضوهدنعنمهلم

نمثلاردقىلعدئازلاءيشلابحاصلنيتروصلايفنمضيلههنعاضفرثكأب
نمضيالاكاشنمضيالفهيفنيمأوهوأ«هسفنلكسالهنأبلوقلاىلعءانب

.ررحبلفملعألاورهاظلاوهو؟مسيضتريغنمفلتاذإنمثلا

نأيضتقينايبلااذهرهاظ.ملاىماتيلانمهرمأيلونمهربفلو:هلوق
ءاضربالايرهنأل«بمعلاةيؤردعبهلكونلبسعملاءيشلايرقشيالليكولا

عالطالادعبدرلاهلسيلهنألهلامزالنوكبفبسعملالوبقهمزايالهنأللكومل
.ررحبلفملعألاوبيملاىلع

.كلذكنيكيرثلادحأنأرهاظلا«نيدبقملادحأو:هلوق

نأعمةلأسملاهذهركذامنإ.خلااثشىرتشانملكاضيأكلذكو:هلو

نمىلعًاروصقمسيلدرلانأنمهدعبامهيلعبتريل«مدقتاممولعماهمكح

.هللاهمحرهنيباكيرقشملاىلعالو«هسفنلءيشلاىرقشا
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اضيأكلذكو.ءاشنإهدريهنإفعئابلاهبربخيملبیعهيفجرخفئيش

يفهالءاشنإهدربهنإف«نيناجناویماتيلانمهرمأيلونملهارتشانإ

ةفيلخنيناحملاوىماتىللاولعجف«تامتحءيثلاكلذدريلنإومهماقم

قافأوألفطلاغلبنِإو‹حلصأكلذنأىأرنإكلذدريهنإفرخآ

‹املتعقودقةقفصلانألاءاشنإءيثلاكلذنادريامهنإفنونجملا

ءيشلادريهنِإفهالوملابرجتيناكنإةراجتلايفهلنوذأملادبعلاو

كلذكوءهلامهنألهالومهدريوقالطالايلعهلنوذأمهنألبصلا

امتمدحاولکنإفبيعهيفجرخفًاثيشامهدحأىرتشانإناديقعلا
دحاوذخأواسقانإو«دحاولجرةلرتمًاعيجامهنأل«ءاشنإهدري

ىلعلدياملوألاةفيلخلاهيفلمعتسيلنإيأ.خلاكلذدربهنإف:هلوق
نونجلاولفطلاةلأسميفاضيأهنمدبالدسقتلااذهو«بصلاةيؤردعبىضرلا

.ملعألاوهلضرعتيلنإو«ملثمبئاقلانوكينأيفيتيو

هرکذاکدرلا(ېنملکلدىقامنإ<ءالوملاعرجتبناكنإ:هلوق

طقفدصللدرلانأرهاظلانإفهالومريغلابرجتبناكنإامإو«لاهجر

.دعبهمكحنايدقوضراقمهنأل

اهدحأيضراإامرظنا.خلاءاشنإهدربمنمدحاولكنإف:هلوق

ةقفصلارشابنمىلإرظنيوأركنملاوأيضارلاحجربلهرخآلاىيأو«بسلا
نإكلذكو:هلوقدنعيتأساماممكحذخؤىفاعماهارشابنإ؟اېنم
فالخلاىلعنيدسقملامكحنوكينأنكميو.خلاةيراجنالجرىرقشا
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كلذدريو«ةخسفنمامهتمسقنإَف«بيعهيفجرخمثءيشلاكلذامبنم

هلزئاجامېنمدحاولکنأل«امهتمسقتخسفناانو«ءاشنإءيشلا
هيفجرخفايشىرتشانإضراقملاامأو.ملعأهللاوءيشلاكلذدرينأ

اذهيفضراقملانألءالفلالابحاصامأو«ءاشنإهدريهنإفببع
نعاذهريغرثألايفركذدقو«هعملالابحاصليأرالفريجألاك

2دحاوصخشةلزنباألاممارشاببلنإو«اقلطمةلأسملاهذهيفروكذلا
اهدحأدحاوتقويفاعماظفلتاذإامفوهامنإددرتلااذهو4رهاظلاوهو

قباسللمكحلاىرإفرخآلانعاهدحأرخأتاذإامأوىضرلابرخآلاودرلا

عيبيفالإةكرشلاهيفحصتامعيمجيفرخآللمزالامهدحألمفنل«منم

.ملعأهللاولصألا

نۈكيفىك:امھدحأنامجونملمأتهىفءلاملابحاصليارالو:هلوف

<ءيثلابحاصنمىوقأهيلعرجؤتساامرمأنمًائيشكلماليذلاريجألا
هالومهدربو:هلوقبدبعلاةلأسميفمدقتامفدرلالبلعتهبسانيالهنأ:يناثلاو

هقالخهلضعتمدقتايفهنألهجولااذهيفنيبقرفينأالإمهللا«هلامهنأل

لوألاهجولانعباوجلارهظمث«لعأهللاوحبرلانملصحيامىلإرظنلابانه
اصوصخ«كلذبيوقفهلمعريظنيفًاءزجهلنأريجألاكهنوكىنعمنأبًاضيأ
لوقلااذهىلعلالابحاصرودرظانلاوهراصفلالاىلعبترتيبامكلذو

.لعألاو

عيبرلانعركذام.خلاعيبرلانعاذهريغرثألايفركذدقو:هلوق
ليلعتلاهبسانيو«هلامهنألهالومهدربو:هلوققباسلاليلعتلاهبسانيللاهجر
هروهظعمهللاهجرميبرلالوقنعلدعيفيكاضيأو«ريجألاكهنوكبًاضيأ
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قحكلذنمئيشدرينأضراقملايرتشملاعيطتسيال:لوقيعيبرلا

ابئاغناکناوءعاتملاريملنإوبيعلابيضرامفلحبفلالابررضح

ليكولانأل«ليكولاةلزنمبهدنعهنأيلعلدياذهيفعيبرلابهذف

ملنإفلكوملاىلإهديبيذلاءيشلالصويتحبيعلابءيشلادريال

ملنو‹بيعلابءيشلادرينأليكوللزوجمهضعبو«هدرهبضرب

لكونمنأاوعجأو:رثألايفو«كلذيفًاميصخهلعجولكوملارضحب

ىلإهعفريملفءارتشافةزئاجلاعوببلانمانفصوامهليرتشيًالبكو

لجألرفاسيتحهقالطإىلعالوحمسيلهنأرهاظلاتحهلوقنأالإ
تحدارأهنأرهاظلالباجرحكلذيفنإف«هلجألرفسلانمرضحيوأكلذ

وأعئابللررضكانهالهثمًابيرقوأدليلايفًابئاغناكنأبرضحب
.لعألاوضراقملل

مدقتامفهللاهمحرهراتخاامريغىلعاذه«بىعلابيضرامفلحبف:هلوق

.ملعألاوئضرلابرارقإلاىلعفلحينأالإ

ةقفصللروضحلامدعانهةيبقلايدارأهنأرهاظلاءئاغناكنإو:هلوف

.ررحبلفملعألاوجرحلانمهبقالاضيأرقسلالمشيامال

القلكوملامزاينأىلعىضرلاامأو:ينعي«ءيشلادربنأ.هلوق
.ملعألاو

اذهرهاظتلقنإف.خلااليكولكونمنأاوعمجأو:رثألايفو:هلوق

يتقيال:تلقءعامجإلابهدييفناكهدريهنأيضتقيهنإف«لكوملاىلإهلصوب
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نافلكوملانودليكولاكلذيفيصخلانأًابيعهيفدجوىتحلكول
ليكولاةلاكوتناكدقو«هضبقولكوملاىلإءارشلادعبليكولاهماسأ
ىلعهلتناكاذإلكوملاذثنيحيصخلافةعلسلاكلتلكوملليرتشينأ
امنإهنأرقأليكولانأريغةلاكولاىلعةنيبهلنكتلنإف«ةنيبكلذ

لصعجنممېنمف۽نوفلتخمكلذيفمف«هلاموهرمأبكلذهلىرتشا

كلذيفًاميصخلكوملالعجيالولكوملانودليكولاكلذيفيصخلا
اهبهلكونإفكلذيفةموصخلابهلهارتشاهنأبرقملاليكولاهلكوينأالا
نودلکوملاكلذيفميصخلا:نورخآلاقو«الفالإوعئابلاميصخوهف

ةعلسلاهذههليرتشيليكولالُكوهنأبلكوملاةنيبتماقاذإليكولا
هئيشيفيصخلاوبفهسفنىلعكلذبهلرقأليكولانأبهلتماقوأ

وهليكولانأىلعوهامنإةقيقحلايفعاججإلااذهنأل«هتافانمالوهنالطب
ملولو«ءادتبامصاخبلهنكلبيملاروهظلبقهعفديلاذإكلذيفمصخلا

؟هيلاهلصويتحمصاخيالوأيناثلالوقلابحاصلوقياكلكوملاىلإهلصوب
لوقلابحاصلوقياككلذدعبمصاخالإو«ةمصافخلاتعطقناهبيضرنإو
.ملعألاورهاظلاوهو؟لوألا

ةحاحالف«قافتالالحمةروصلاهذه.خلالكولاةنيبتماقاذإ:هلوق

ولف.خلاةنببهلتماقوأ:هلوفهىلاروظنملالبرهاظوهاكاملضرعتلاىلإ

.رهظأورصخأناكلرصتقا
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اذهو«هنودهلوهًاقحهلیکولیکوتىلإجاتیالوهلیکونودهدحو
نأوليالهنإفًاريغتمبععللاءيشلاناكنإاأو.ملعأهللاوقحلاوه

نإف«ًاناصقنوأةدايزوأنععفالتإوأكلمجارخإريبغتلانوكي

عيببهلمنمهجرخأتحبيعلابيرتشملاملعيملوكلمجارخإناك

ىلعيرتشملاعجريهلكاذهيفهنإف«دبعلايفريبدتوأقتعبوأةبهبوأ
اذإكلذنمءيشيفعجريالهنأ:ضعبدنعو‹بيعلاةميقبعئابل

درلاالإبحيمهدييفناكاذإهنأمهعاجإنأل«درلاهنكميلوتاف

.عجاربلف«تحيف:يأضفاخلاعزتيبوصنمهلعل«اقح:هلوق

يرقشملااضربلوألايرتشملاىتحاذهىلعلطبالهنأهرهاظ:هلوق
ملعألاورثكأبوأيواسملابهعابولو«شرألاكرديهنأهرهاظو«يناثلا

.

ءاوسيكلاملامساقلانيابهذهبلإو.خلاعجربالهنأضعبدنعو:هلوق

¢هملاهندوعلفيواسملاامأ«لقأوأرثكأوأهبهارتشايذلانمثلالثمبهعاب

¢هلمالكالقهيضردقفالاعهعابنإهنأبهللعفلقألاامأو«رثكألايفىرحأو

نوكينأزوجياللو«بيعلالجألناكصقتنلانأثيحنمفماعريغناكنإو
.ملعالاورهظأثلاهجرفنصلماليلعتنكلاهربغوأقوسلاةلاوحنمصقتلا

مهللا«فالخلانممدقتالرظنعامجإلاةياكحيف.خلامهعامجإنأل:هلوق
دعبدرلاهلزوجينمعامجإداراوأهيلععمجماةلزتمدمتعملالزن:لاقيناالإ
يفهلوقفءشرألاهلبجوينماماو<مهمالكىلعينبماذهنألبسلاروهظ
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‹نمثلانمءيشطاقسإيفريثأتبعللسيلهنأىلعلملدكاسمإلاوأ

ةيراجلجریرتشااذإ:رثألايفو4طقفعيبلاخسفيفريثأتهلامو

نإفهسلدعئابلاناكدقًابيعاهبدجومث«ضعبهدنعقبواهضعبعابف

ابعجريالوابنمقبامدرينأعيطتسيال:لوقيناكزيزعلادبعنا
ءكلءيشالفالإواهتذخأاةيراجلادر:هللاقيو«بيعلاابصقت

ىلعاهنمهدييفامدری:دابعنبالاقو«ذخأنهبوعييرلالوقكلذكو

فيكخسقلابجوينمعممالكلايةبنكلهدينمجرخيلنإو«رهاظكلذ

.ملعالاوخاسفنالاعيبيفيتأيسامهمكحذخؤي:تلق؟هدنعمكا

.ءاشنإينعي«ميملاخسف:هلوف

ديقلاوبلاغلاىلإرظنهبدسقتلانارهاظلا«هسلدعئابلاناکدق:هلوف

يفيتاللامكيئابرو:ىلاعتهلوقكهلموهفمالبلاغلایرجمیرجاد

دقو«هلععلطبمنبلنإوكلذكمکحلافالإو٢۱ېمکروجح

شرالامدعودرلامدعبیواسدلدتلامدعهروصنوكتلهبدىقاما:لاق

.شرألانميأ«كلءيشالف:هلوف

راتخاىلعيشاملاوهدابعنبالوقتلقترإف.خلادابعنالاقو:هلوق

ءررضوهوكيرشلاخدإةروصلاهذهيفنأل:تلقدمتعلاوهناک“الف

.ملعألاوهسيلدتلجألكلذرفتفي:لاقينأالإمهلا

.٢۲۳ءاسنلاةروس(١)
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اضيأكلذكو«عيبلكيفوبايثلايفموقكلذكو«اهنردقبعئابل
نمكلذهبشأاموأةبهبوأعيببيعملاءيشلاكلذيرتشملاهيلعدرنإ

عئابلانمهلمامنإهنأللوألاعئابلالعهدريالهنإفكالمإلاهوجو

هدينمهضعبجرخأيأ«عسبلكيفوبابثلايفمسوقكلذكو:هلوق

ءيشلاجرخأاذإايفدابعنيالوقامرظناو«بيعهيفرهظمثاضعبىقبأو

وآدرلاتاوفنعاضوعشرالابةيلاطملاهللهبيعهيفرهظمثهدينمهلك

نمرهاظلاوهو‹زيزعلادبعناوعسبرلاقفاوبف؟للاتاوفلكلذهلسيل

رکذيمهنإفاهنردقبعئابلاىلعاهنمهدييامدرب:لاقدابعنبامالک
اهنردقبعئابلاىلعاتمهدييفامدربهلوقنکل<«تافامشرأذخأيهنا

يتلاةيراجاباهدحايفدجوفةيراجيةيراجعابنميفمدقتايفهلوقلفلاح
رظنيالوينعي“ةحبحصامتميقذخأبوةيبعملادرب:لوقيدابعنبأنإفءابعذا

فلاخفيىكف‹ضورملاوناوبحلارئاسيفكلذكهلوقنأركذو«نمثلاىلإ

ذخأفلكلادرنيبقرفينأالإممللا«هردقبدرفنمثلاىلإرظنو؟انههلوق

:لاقيوأ«كيرشلالاخدإلحألهيًاقفرهتمردقضعبلادرو«

اعبيدابعنيادنعمدقتايفبيعلابدرلاهلعجهبسانيو«ةميقلانمثلابانهدارأ

.ررحبلفملعأهللاواننا

هدييفبسعملاءيشلاناكنمىلعيأ«هيلعدرنرإًاضيأكلذكو:هلوق

.خلاةبهوأعيبيهدرفرخآصخشلهعابق

عئابلاىلعهدرهلهنأهموهفم.خلالوألامئابلاىلعهدربالهنإف:هلوق
نيبرس:ةمكلاملانمبهشأدنعو«باوثلةبحلاتناكنإكلذكوهو«يناثلا

مثءاشنإيناثلامئابلاىلعهدربريخألاعئابلانأرهاظلامثءاشاأىلعهدر

س۷۰

 



لوألالصألاىلعيرتشملاهيلعهدرنإالإ«هبهكلميذلاهجولابيناثلا
نالجريىرتشانإًاضيأكلذكو.ملعألاوعئابلانمهبهكلميذلا

نفءرخآلاهبضريملواهبيعبامهدحأيضرفًابيعاهيفدجوفةيراج
اعمتحييتحدرينأامهنمدحاولسيل:نالوقيعيبرلاوزيزعلادبعنإ
رخآلايضرناوهتصحدربنأامهدحأل:دابعنالاقو«درلالع

ءنادقاعهيفعمتجانيحنيتقفصلاباذههبشدابعنبالعلو«بيعلاب
درضيعبتيرتشملادارأاذإةدحاولاةقفصلاكامهنأنيرخآلادنعو

‹ابيععيبملايفكيرشلالاخدإدابعنبادنعنكيملوأبيعلابعيب
نملجريرتشاناًاضيأكلذكوءبيعكيرشلانأنيرخآلادنعو

نودامهدحأمهسدرینأدجالفبیعهبفجرخفًادحاوايشنیلجر

ءدارأنإهدري:لوقينممهنمو«ةدحاولاةقفصلاكاذهنألهبحاص

بحاصضربمامهلعل«درلاىلعاعمتجييتحهلوقرهاظوهاكريخاضيأيناثلا
.ءيشل

ضربملامكلذهلسيلهنإفينعي.خلاضيعبتيرتشملادارأاذإ:هڵلوق

.ملعألاوءيشلابحاص

ىلوألانأنيميانهاذهبليلمتلانيبعت.لاةقفصلاكاذهنأل:هلوق

تاكولكيرشلالاخدإبليلعتلانأوءىلوألاةلأسملاىفهلعراصتقإلا

مهلا<لاحلكىلعكيرمشلادوجولدرلازاوجىلعانهاهعامجإلامقوااحبحص

س٢۲۷



‹كيرشلالاخدالجأنماذهيفمهدنعدرلاعانتماءالؤهلعلف

.ملعأهللاودارأنإهدرينأهلاوزوجكلذلوءنئاكاذهيفكيرشلاو

درينأدارأفبيعهيفجرخفًادحاوًائيشنيلجرنمیرتشانإامأو

هكسيوأهلكءيثلادرينأالإكلذدحالهناف«ةيقبلاكسموهثمًامهس

امأو.ملعأهللاوثلاثكيرشللاخدإاذهيفدرلازاوجيفنأ«هلك

عجريالهنإفتتافةبادوأًادبعناكنالثمءيشلانيعفلتنإ

بيعلاكلذلبقنمهكالهناكناالا«بيعلاةميقبالإعئابلالعيرتشملا

لكف‹بيعلابهسلدهنألهلكنمثلابعئابلاىلععجريهنإفهيفناكيذلا

نمىرتشانمو:رثألايفو«عئابلانامضيفوهفبيعلاكلذرجام

كيرشلالاخدإباضيأانهاهليلعتلاحصبفءاكرشلانيبقرقيدق:لاقيناالإ
.ملعألاوهرومظللوألاىلعرصتقانكل

دابعنباامأو«دابعنياريغدنعاذهلعل.خلاكلذدجالهنإف:هلوق
.ملعألاويناثلاليلمتلاىلعءانبهدنعكلذدجيهنأرهاظلاف

كلېفهتبارحوأديعلاةقابإبسلدينأك.خلابيعلاكلذلبقنم:هلوق

يوامسرمأبناكولو«هلكنمئلابعئابلاىلععجربهنإف«هتيارحواهتقابإيف
.ررحبلفملعألاوفنصملامالكلمأتنمرهظيامىلع

ًاقلطمنمثلابهيلعمجربالسلديماذإهناهرهاظ«بيعلابسلدهنأل:هلوق
علطيملنإو«هدنعناكهنأةنيبلاتماقوأهبسنهنأرقأاذإرهاظبسيلو

.ملعالاوهلع
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ملفاضعبرسكوأاهرسكقفكلذهبشأاموأنامرلاوأزوللاوأزوجلا

«نمثاهمذخأيوعتبلعروقكاذدريةفبمانمايشيفد
ارمهدجوفًاصوقفوأ«نخرفتدقنهدجوفًاضببهنمیرتشاناامأو

هرسكاذاًاببعهيفثدحأهنأل«كلذدعبدرلادحيالهنأهرسكامدعب

بدعمماسوهوهبعفتنيالاملك:اذهيفيدنعقرفلاوكلذريغهيفو

هنإفبیعمملاسوهفهبعفتنياملکو«هرسكناوهيلعءيشالوهدري
هنآ:ضعتدنعو‹بعلاهفثدحأهنألهرسكامدعبدولادحيال

نالبقهتمیقنعروسکموهوهتميقنمصقناممرغهيلعوهدرب

هسفنيفءيشلالوحنإكلذكو.لعهللاوًابيعمًاناسموقيسكيب

.شرألاهلنيعتيلبينعي.خلادرلادجيال:هلوق

نمالكنال.ملعالاو.خلابعمملاسوهوهبعفتنياملکو:هلو

الثمكرتينأبهسفنيفرسكلانمملاسوهوهبعفتنيصوقفلاوسلا

رهاشلافءاثقلااماو«رفصأًاخبطبريصبتحصوقفلاكرتيواهخرفجرخمتح

.ملعاللاوادبأةلاسيهو«ابعفتنيالاهنأللوألامسقلانماهنأ

.لوقلااذهىلعشرألاهلنيعتيلبينعي.خلادرلادمحمالهنإف:هلوق

.هسفنيفيأابيعم«رسكللانميأ«الاس:هلوق

كرديهنأيفةلأسملالوأىلإجارهيبشتلا.خلالوحنإكلذكو:هلوق

.درلادحمالوشرألا
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ًاريعشوأاحىرتشاوأًبايثامېلمعفًاناتكوأًافوصیرتشانملئم

ًاضقنوأهضقتفًاطئاحىرتشاوأهزبخفًاقيقدیرتشاوأ«ًاقىقد

اذهيفهنإف«اهسرغفةعولقمتناكوأامعلقفًاسورغىرتشاوأءانبف

هنيعفالتإىلعًاسايقليوحتلااذهدعبهيفربظبيعبهدريالهلك

ءيشلادرعنمتيتلاةدابزلاامأو,عئابلاىلعهلكاذهيفشرألاكرديو

ًابايثيرتشوأاہيفينبوأاهسرغيفًاضرألجرلايرتشينألثم

:هللاقيهنإفاذههبشيامكلذكوءقيقدلايفهطلخيفًاتيزوأاهغبصيف

‹اهلىقيتلايفو«ةلأسملاهذهيفهللاهمحرمزج.خلاشرألاكرديو:هلوق
ةلأسميفمدقتهنأممًادحاوالوقهرهاظو«شرألاكردي.هنأباهدمبيتلاو

عيبرلالوقهبذوخألانأ:رثألايفركذو«نالوقكللانمجارخإلا
در"لوقينأمئابلاةخحنأو«شرألاكرديالهنأوهوزيزلادبعنياو
نباوعيبرلامالكصخبنأالإممللا.كلءيشالفالإو«هتذخأاكءيا

حجارلالاقيوأرثألاكلذيفدرواكعيبايفضيعبتلالصحاذإابزيزعلادبع

رثألابحاصدنعهبذوخألانوكنمالوشرألاكرديهنأفنصألادنع

.ررحيلف«لعأاو«نوكينأو«شرألاكرديالهنأ

نوكيىتحنيمسقىلإةدايزلامسقتهلمدقتيممنيتلاةدايزلاامأو:هلوق
عن#ةدايز:نيمسقىلعيفةدايزلاامأو:الثملوقينأبسانملافالىصفتاذه

.خلاءيشلادر

ىهو«رذملاةلأسماذههشيامنأرهاظلا«اذههبشيامكلذكو:هلوق

نمالاسموقيهنأرهاظلانإف<تبنيملف«هعرزفًارذنلحجریرتشاادإام
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لعهلكاذهيفشرألاكردبوءكلةجحالفالإوهتذخأاكءيشلادر

.لعأهللاودرلانمعنجامابيفسيلفهسقنيفءياةدايزاأو«عئابلا
ةميقلايفًاناصقتنوكينأولخيالفعيبايفثداحلاناصقتلاامأو

قاوسألافالتخالةميقلاناصقنامأ.سفنلاوأندبلايفًاناصقنوأ

نإفسفنلاوأندبلايفثداحلاناصقنلاامأوءعامجإبدرلايفرثؤمريغف

يذلاكحهكحوبيعلابدرلايفهلريثأتالفةميقلايفرثؤمريغًاريسيناك
نوكيفبيعوهفةميقلايفًارثؤمثداحلاناصقتلاناكنإو«ثدحب
:ضعبلاقءهضفءاماعلافلتخادقو«درلايفريثأتهلويرتشملانامنم

عفدياعرلب«هلكنمثلابهيلععجربهنإفسلدنإامأو«سلديماذِإاذهو
هجرهمالكيفيتأيسو.ملعألاوهيلعلمحينأىتحأملاظلانأل«ثرحلاةميق
لوقلااذهىلعلديام«سوجنملاتيزلايفمارحلامهديبنملصفيفلا
.عجاربلفلوألا

مالكنكلو«اشكرديالهنأيضتقتةلعلاهذهكلةححالفالإو:هلوف

.ملعألاودرلانمالإمنتعالهنأيفحيرصللاهحرفصلا

.اثمرفظلاباهذودمرلاكيأ.خلاًاريسيناكنإف:هلوق

:لوقينأةيفالخةلأسملاتناكثمحهكرتىلوألا«درلايفريثأتهلو:هلوق

فلتخاو«هلوقكرتبوأ.خلاءاملعلافلتخادقو<يرتشملانامضنمنوكبو

عجرينكلو«ءاملعلاضعبدنعدرلايفريثأبهلو«الثملوقينأب.خلاءاملعلا
راتخلاوهامىلإرظنلابمزجاإلاهجرفنصللالاقينأالإمهلا.خلا
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عئابلادنعناكيذلابيعلابهدنعبيعهيفثدحيذلايرتشملادريال

هدنعثداحلابلانمءىربنإالإبيعلاةميقبهملععجرينكلو

هللاولكلاهفالتإكضعبلاناصقننأءالؤهدنعفءاشنإهدريهنإف

‹هدنعثدحيذلابيعلارادقمدريودرينأهل:نورخآلاقو.لعأ

ثداحلاشرأعقدوضعبلادنعهتمعنملادرلايفريثأتلابدارأهنأوأ«هدنع

.ررحبلفملعألاورخآلاضعبلادنع

نوكبففلألاةروصبهيفةزمسملاتبثك.خلاببعلانمتئرب:هلوف

لوقت:حاحصلايفلاقءايلاةروصببتكبفرسكلابءربباوصلاونبعلاحوتفم

لهو«مضلابًاءربضرمانمتئربوءارببوصلاونويدلانموكنمتثرب

فنصملانوكينألمتحيو.خلاحتفلابًاءربضرملانمتئربنولوقيزاجحلا
ىفبسلااذهنأألزاححلالهأةفلىلعضرمانمتئربنمهلمعتساهللاهمحر

۱.ملعأهللاوهلماربضرمةقبقملا

احرصهللاهمحرنيسيلنكلءكسينأهلو«ىتعي.خلادربنا:هلوق
هنأىلعلديهتلعناببيفهمالكرهاظو«لوقلااذهىلعكسمأاذإمكحلاام

ثدحامةميقمفديودربوأ«هلءيشالوكسينأنيبريخمهنأل«هلءيشال
لوقلاللاهحرنسحلايبأمالكنأاذهنمرہظف«هررضيفنتهتريخف«هدنع

يناثلاقفاويالهنميناثلاو«فنصملامالكيفلوألالوقلاقفاوبهنملوألا
فنصملامالكرهاظنأعم«شرألاذخأوكاسمإلابيثلايفهلزوجثبح
.لعڭلاونىلوقلاىلعلالدتسإللهقاسامنإلاهجر

دربىلعفطعلابًابوصنمسنلو‹عوفرمعراضملالعفلا.خلادريو:هلوق
اکدرلاراتخااذِإهيلعبجاويناثلاو«هيفريخلوألادرلانألىنعملاداسفل

عفديدربینعمو«رهاظوه
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يرتشلادنعهيفثدحيميذلاءيشلاكحلاحاويحصتسا

هؤاطعإناكوكاسمإلاوأدرلاالإيرتشمللسيلهنأاوعجأمهنألبيع
لاقو:رثألايفو.ملعأهاونكيملامةلزنمبهدنعثداحابيعلاةميق

٤بیعاہبرہظمئاهئیطوفةيراجىږرتشانمو:هللاهجرنسحلاوبأ

هللب:نورخآلاقو«بيعلاشرأهلوءيطوثبحهمزل:موقلاقف

اركبتناكنإضاضتفالاامصقناموءطولاشرأىطعبواهدرينأ

شرأذخأوامكسمأءاشنإفاصقنيالءطولانإلوقىلعفببثلاامأو

.لعألاومدقتامعملمأتعامجإلاةياكحيف«اوممجأ:هلوق

لوألالوقلابحاصنأمالكلااذهلصاح.خلاهمزلموقلاقف:هلوف

بحاصو«ابيثوأاركبتناكءاوسءيطوثبحبيصلابدرلادحيالهنإ:لوقي

تناكنإ:لوقبفءشرألامفديفببثلاوركبلانيبقرشي:يناثلالوقلا
نإو<ينعي«ضاضتفإلاامصقناموهطولاشرأعفدودرءاشنإفاركب

لدينكللوقلااذهبحاصهلضرعتيملاذهوءببعلاشرأذخأوكسمأ

كرديناكاذإهنإفبسلاشرأذخأوامكسمأءاشنإفءىفهلوق

يفهکردينأیرحأفمہضعبدنعءطولاامصقنبالانآعمبيثلايفشرألا

نمكانهنأهموهفمفًاببثتناكنإو«هلضرعتيملاذهو«اهضتفااذِإ
نمكانهو<هملعءيشالوءاشنإاهدرنفىنعباصقشيالءطولانإ:لوق

وأءطولااهصقناميطميهنكلو«ضيأءاشنإاهدربفينعياهصقنيلوقي
هلعلو«لوقلااذهبحاصهلضرعتيملاذهو«بلاشرأذخأيوامكسم
.ررحبلفلعألاوهلقامهروهظل

۲۷۷



هيفبيثلاءطونأمهنملبلداذهيقف«بيعلاباهدرءاشنإوبيعلا

نعو:رثألايفو.ملعأهللاوالمأدرلايفرثؤملهءفالتخنا

اہییدثىلإرظنفءنیمووأامویهللاءاشامتثکمفًامداخیرتشالجر

يمداخيفاذهملعأال:لاقف«اببحاصىلإعجرفنيعبصإريفباهدجوف
ةبادلايفًاضيأفيكو؟تاتبلبوأهملعيلعنيميهيلعىرجيفيكف

وأنيمويوأموييفثدحلااهيلعىرجيالةيكايف

وهلههلوقمث.خلاموقلاقفهلوقنمرثألامالكيفيأ«اذهيفف:هلوق

نألولالمأهلوقولوألالوقلابحاصلوقياكهنممناميأدرلايفرثؤم
يطعبفاهصقنيلهليصفتهيفنكل«يناثلالوقلابحاصلوقياكيأًالوألوقي

.ررحملفملعأيطعيالفينميامصقنيالوأهلضرعتيملاذهو؟شرألا

ببثلاءطوبكلذصيصغختيف.خلافالتخاهيفبيثلاءطونإ:هلوق

يفببثلاهبتصتخايذلافرهاظوهاككلذكركبلاءطونإفلمأت

اذِإءطولاشرأيطمبفاهصقنيلهاهئطويففالتخالاركبلانعةقيقحلا

۽لیواتعونىلإجاتحياهحرهمالکف<ائيشيطعالفاهصقنيالوأاهدر
الوأدرلاراتخااذإءطولاشرأيطعبف«درلايفرثؤموهلهىنعملاو

ًادحاوالوقدرلايفرثؤيامئطونإفركبلافالخبينعي؟ايشيطعيالفرثؤب
يفةراشإلاتلعجاذإفنياإليوأتلااذهو«درلاراتخااذإشرألاهلعفدبف

هرخآىلإببثلاامأو:هلوقوهو«روكذمبرقأىلإليلداذهيفقهلوق

نممهفياكهنممنملاىنعمبلعجيلوشرألامفدىنعمبدرلايفريثأتلالعجو
.ررحبلقلعألاوقباسلاهمالك

.مطقلايأءتاتىلا:هلوق
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اذهلعأال:لاقدقو؟تاتبلابوأماعيلععئابلاىلعنيميلايرجيفيك

فسويةوخإلاقوءعيبرلالوقوهوهماعىلعفلحي:لاقءيثلااذهيف
نكمبامامأوء'"«نيظفاحبغلانكاموانماعامالإادهشامو»

ءاماعلاةماعوهنعهللايضرباطخلانبرمعيضاقيرشناكفهئادحإ

نأىلإثيدحلانالءدحاوهيفکلاثدحیالاموام:نولوقي

يفنوينأهلازجعيالوركنأنميلعنيميلاوىعدانمىلعةنيبلا

ةياورلايههذه«(ركنانمىلعنيميلاوىعدانمىلعةنيبلاتإ):هلوف
«ةنيملاىعدانمىلع:لاقفظفللااذهريغبهللاهمحرمدقتامفهاورو<ةروهشللا

اذهو«مدقتكطظفللانودىنعملارتاوتمهنألكلذو«نيمسلاركنأنمىلعو

ريغتيملنإبيعملانأهبردصملاراتحلاىلعهلصاحو«بولايفمالكللارخآ
هجارخإبريغتنإو«هدروأءيشربغنمهكاسمإالإهلسيلفبعيبيرتشلملادنع

الهناصقنوأهسفنيفالهتدابزوأهسفنيفهلوحتوأهنيعفلتوأهكلمنم

بيعيتامنإالإ<شرألاهلوتافدقفةميقلايفريثأتهلاناصقنقوسةلاوحب

ةثالثيرتشملادنعةثداحلابوصلافكلامدنعامو«هلكنمثلاهلف«سىلفتلا

نإهيلعالوهلءيشالكسمنإمدملاكليلقلاف«ريثكوطسوتمولبلق:ماسقأ

داتعممطقوبثءطووىمفشخورفظباهدوعادصودمرکهدر

شرأذخأنيبهريبختلبجومللشوىمعواهنمسوةبادلافجعكطسوتماو

توماوهثلاثلامسقلاو«ثداحلاشرأمفدودرلاهلو«كسمتلاوميدقلا

هللبداتعمريغعطقوركبضاضتفاو«ريفصريككميدقلابعئابلاىلعدرلل

— ۷۹



ىأراذإناسحتسالاةبجنمهيلعيعدمللبحأامإفةحمللانمعرسأ

نأهلتيأرعيبلالبقهيفنوكيينأنكياذهنإلوقيامهتعلسيف

قطننمکاجلامزلدقالكلذريغحلايفدجناكنإو«هتعلسلبقي

نامضامأوءركنأنميلعنيميلاوىعدانمىلعةنيبلانأهيلعثيدحلا

يرتشملاهنعبقاذإعيبملاءيشلانأىلعاوقفتامهنإفعببملاءيشلايرتمللا
يذلاو‹ضبقلالبقودشعلادعبكلهنإاوفلتخاو«هنامضنموهف

ققحهعئابىلعهيفايفوهامنضبقلاطرشيفمبفالتخانأرظنلاهبجوي
‹ةعتمألاوضوورعلاودودعملاونوزوملاوليكملالثميرتشمللهميلست

عجربفسملدتلانمزيوامسوأسيلدتلابعبكلمنأالإطقفميدقلاشرأ

.ملعألاوهلكنمثلا
ركذنمغارفلادعبةيليصفتلاامإبىتأامنإ.خلايرتشملانايضامأو:هلوق
ركذىلعالمتشمةحبحصلاعوبلاماكحابابلعجهللاهمحرهنألبويعلامك

يفعرشلوألاتايبنمغرفامفنايضلالقتنيتمىلعو«اهماكحأوبوبعلا
.يناثلانايب

ىلإضورملافصاخلاىلعماعلافطعنم؛ةعتمألاوضورعلاو:هلوف

لكو«عاتملاضرعلاو«حاحصلايفلاقعيجاىلإةبسنلابةعتمألايقو«دودعملا

ضورعلا:ديزوبألاق.نيعامنإفمهاردلاوريتاتدلاىوسضرعوهفءيش
لوقت«اراقعالوًاناوىحنوكيالونوزوالولىكاملخدياليتلاةعنمألا

بوثهتطعأاذإابوثهقحنمهلتضرعو«عاتبيأضرعبعاتملاتيرتشا
.مضلابضورعلاطمضوىمتنإهقحناكم
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يلعاهارتشااذإتاللاعيمجورالانماهببشأامولوصألاامأو

.ملعأهللاوءالفتالغلاعيجنمكلذهبشأاموعرزلاو«راجشألا

:لَملاقهنأيورامتاعببملايفضبقلاطرتشيلنمةحصىلعلديو

ةلغيرتشمللنوكياكفءايشألاةلغنمجرخيامينعي«ناملابجارخلا»
هيه)ضبقلااوطرتشانيذلانيرخآلاليلدو«هنامضهملعفهؤامنوعيبا
ريغهنألعلدياذېف«٠(نمضتملامحبروضبقتملامعيبنعي
هلكعببلا:رثألايفو.ملعأهللاو«ضبقيملاممهدنعهنامضيفلخاد

.هميلستىحعئابللهيفسيلهنوکيفيأامو:هلوق

يهفراجشالاىلعنكتملاذإامأو«ينعي«راجشألاىلعاهارتشااذإ:هلوق
.افازجنكتملاملوألامسقلانم

وبأوكلامناّشلايفضبقلاطرتشيملنمم.خلاضبقلاطرتشيملنم:هلوف

نأببيجأو:هللاهحرفنصللاهاوريذلاثيدحلاباولدتساورذنملاناوروث
كشالوهو«ينعيبمبدودرملاجارخوهو«دهعللجارخلايفماللاوفلالا
.ررحبلقلعأهللاوهناضيفلخدكلذلو«يرتشمللضوبقمهنأ

نوزوملاوليكملاتلقنإ.خلاءايشألاةلغنمجرخامىنعي:هلوق
لمشيفًاقلطمءيثلاىلعبترتيامةلفلابدارملاتلقكذكمادامهلةلغالهوحنو
المهدنعهنافاثمنزولاوليكلالبقودقعلادعبءيشلايفرهظتيتلاةدئافلا

.ملستلابهيلعيضقيوعوجرلادحي

.يمفاشلاكلذىلعمهقفاووانياحصأمه.خلاضبقلااوطرتشانيذلا:هلوق
ED

.هركذمدقت(١)
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لاكيامالإامهنيبعيبلامتدقفعببلااودقعاذإف«ءاوفألا

لکو«هنروأيرتشملاهلاتکییتحمئابلاناضيفوفنزويوأ

تناكاذإعيبلابجونيحيرتشملانايضوهفنزويالولاكيالام

افازجهارتشااملكو:ًاضيأرثألايفو«يرتشملااهاربةرضاحةعلسلا

هيلإهرظنهلهضبقونزويالولاكيالامةلزنبوبفهبلإرظنيوهو

ىفوتسيىحاېنمعئابلاهعنمينأالإيرتشملانايضيفوهفهبهملعةطاحإو
هعيابتياملكو«باتكلاردصيفكلتفصوامىلعنهرلاكوبفنمثلا

ةروراقوأةرجيفهفرظريغبيرتشملاهارتشاففورظلايفوهوسانلا

الإمتيالنوزوملاوليكملايفعيبلانأءاضتقمءنزويوألاكيامالإ:هلوق
يفلاقهملعدوقعملابابيفمدقتامفكلذكوهو«نزولاولكلادعب

وأدودعملاوأنوزوملاوأليكملانمعابينأزوجيالهنأكلذو:مالكءانثأ
يفًاضيأركذو.خلايرقشلاومئابلادنعردقلامولعمنوكيتححوسمملا

ملامعوجرلانيميابتملانمدحاولكلنأراتغلانأىلعلديامبوبحلاپاب
مدقتدقوكلذكوهو«ميمايرتشملارظنولونزولاوأينعي«لىكلالصحم

.عجاربلفىفوتسمكانههيلعمالكلا

همالكهلعلدياکحسمالو"دعيالويأ«نزويالولاكيالاملكو:هلوق
.مدقتابف

لدياکاہنیبوهنببلاحولو<ينعي٠يرقشملااهاربةرضاح:هلوق
.دعبهمالكهيلع
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«ةماكعيفربوأسيلتوأةرارغيفوأبارجيفوأقزيفوأ

هلفحربياليفرظعئابلالاقونمثلادقننإوهئاعوبيتأبنأيرتشمل
يلعسيلويرتشملانابضيفيبفكلذدنعةعلسلاتكلهنإف«كلذ
يرتشملاينعينمثلاهبلإعفدنإو:ًانضيأرثألايفو«ءيشكلذنمعئابلا

يتلايهو«بايثلاوهو«يازلابزبوأخسنلاضعبيف714وأ:هلوف
.محلابسانت

:حاحصلايفلاقءفرحوأةماعلاحالطصانمهلعل«هماكعىف:هلوف

«ەتددش:عاتلاتمكعو:لاقنأىلإاهتريخذةأرملاهبفلعجحتطخاضيأمكملاو
يهو«ءالابهماكعخسنلاضعبيفو«هبمكعبيذلاطبخلاماكملاو

.ىلقبسنأ

.كلذهيففروعتلحميفاذهلعل«هنزبمهنأالإ:هلوف
يفةعلسلاتكلهنإاذهىلعف«ةنامأنمثلاونهرلاةلزنمبةعلسلاف:هلوف

عوجرلايرتشمالفنزولابنمثلايفوتسينألبقةروصلاهذهيفاهبحاصدب
ةيلاطمهلسيلو«هتعلسهيلعتعاضو«نزويتحهدنعةنامأهنألنمثلابهيلع
تناكو«نزولالبقنمثلابهذولاذهىلعف«هبفابنهرلانألنمثلابيرتشلا
هدنعةنامأبهذيذلانألرخآنمثبيرتشملاةبلاطمهلناكةرضاحةملسلا
ةبلاطممدعامأ«ءيشبرخآلاةبلاطماهدحألنكيمنزولالبقاعمابهذولف
عئابلاةبلاطممدعامأوتزولالبقعئابلادنعةنامأهنلفنمثلابيرقشلا
ًاممابهذولكلذكو<هيفاينهرلاو«نهرلاكالةملسلانلف«ةعلسلانمثب
نمُلاءافيتسادعبةعلسلاتبهذدقف«ةعلسلاذخأنمهعنيلنإنزولادعب
عنمعئابلانملصحيلنإيرتشملاىلعتعاضاہأرهاظلاف‹نزولا

.لعألاو
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عنماذإاذهو«نزيتحةنامأنمثلاونهرلاةلرنمةعلسلافهنزيملهنأالإ

,لعأهللاونمثلاهبفاويىتحةعلسلانميرتشملاعئأبلا

ةعلسلانوكىلإةراشإلاعوجر.خلاعئابلامنماذإاذهو:هلوف

‹يرقشملاىلعاهمعابضفةنامأنوكتهعنميملاذهنإف«رهاظهنمعنملادنعنهرلا
نزولافروعتولو«هعنملاذإةنامأنوكيالهنأهمالكرهاظفنمثلاامأو

.ًاقلطمدقنبىتحةنامأهنأرهاظلانإف«لمأتهىفو

OOO
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ةئربتلاالوةللاحلااببفزوجتالو«درلاهيفكحلاةدسافلاعويبلاو

محلومدلاوةتيملاعيبلثمابرلاعيبوميرحتلاعيبينعأ«يضاقتلاالو

درلاالاهلكاذهيفزوجيالو«كلذهبشأامورارحألاعيبوريزغخلا

هناف؛كلذلذخآلاهركنأنإالإاًدارتيتحةبوتلامهيزجتالوءانركذك

ةدساملاعويبلاماكحايفباب:هلوق

ماكحأيفعرش«ةحبحصلاعوبسبلاماكحانايبنمهللاهمحرغرفا
¢دسافو«حبحص:ماسقأةثالثىلعذئنيحعيبلافةخسفنملاوةدسافلاعوبلا

ةدسافلا:الثملوقينأانهبسانماف«للاهجرهمالكنملعامك«خخسفنمو
عيبامأو:هلوقكلذبرعشيامكنملكمكحامأب:لصفبف«ةخسفنلاو
.خلاررفلا

.هللقحاذهنأل.خلاةللاحلاايفزوجتالو:هلوف

.ملعألاوهروهظليناثلللثمول«تامرعحملايأ«ميرحتلاعيب:هلوق

رهاظبسيلفميرحتلاعيبيفامأو«ابرلايفرهاظاذه«ادارتبتح:هلوق

هرهاظىلعىقببنأىلوألالاقيدقو«طقفمئابلابناجنمرهظياإدرلانإف
دارتلاالإميرحتلاعبييفهللاهحرركذيملو.لعألاوالثم

يفركذاکهيلاعجربملنإهلثموأهبلإعجرنإكلذقفنيلهركذيملو
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نإرارحألاعيبيفكلذكو‹لحتيوهللاىلإبوتيمثهفلحيوهمصاخب

هللاومهضعبلوقيفءيشهدرنمعئابلاىلعسيلرحهنأيرتشملاملع

مهضعبنعركذدقهافخاسفنالاعيبوبفررغلاعيب امأو.ملعأ

دنعهكءالۇېفادارتبىحالويريالوزلمزجال

امېنیپايفنايضاضتيامهنأ:ضعبدنعو«ابرلاكهنعيهتمهنألابرلاكحك

ءهدبيفامامېنمدحاولكفلتأوعيبلاتقويفخاسفنالاباماعيماذإ

هىحوبيدلاو:ةزئاجلاريغلاتاراجإلايفليوطمالكدعبلاقثىحتاراجإلا

هملعبملنإو«هبحاصلعنإكلذدربنأذخآلاىلعبحيهنأيدنعرظنلا
لثإو«هذخأاذإكلذىقفنينأيطعملاىلعبحبو«ءارقفلاىلعكلذقفنىلف
هلوقرهاظف.خلاللاةيصعميفلمجامًاضوعةبوتلاىلعهلثمقفنىلفهذخأب

.ررحبلفلعألاوانهكلذكمكحلانأيضتقي.خلالعفاماضوع

ملنإهدرنمدبالفنمثلاامأوينمي«رحلادرنميأ«ءيشهدرنم:هلوق

هنألنمثلاهلدربالهنأرهاظلافكلذلبقلعنإامأو«ءارشلادعبالإلعب

لکناانخیاشمضعبنمتعمسدقو«ايشهيفمفدفرحهنألعثبحعربتم
هنأومئابلاىلعيرتشمللهيفعوجرالهنأعئابللهيفتحالهنأيرتشملالعام
هنأفنصملامالكرهاظفالإو‹مجاربلفميضعمللوقاذهلملو«ًاعربتمدعي

محلومدلاوةتيلاورخلايفدرلابمحمارحهنأبلعنإو«درلانمديال
.لعألاوريزنجلا

.ايرلاكناك«ةمبقوأاثموأنبعيأ«ادارتيتح:هلوق

درلانمدبالفابرلايفامأوينمي«هدييفاممنمدحاولكفلتأو:هلوق
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ءالؤېفعييلاتقويفهبالعولوكلذامهيزجينأ:ضعبصخرو
ركذدقو.ملعأهللاورضاحلانوديضاملايفالإةللاحنلامدنعزوجتال

.ملعألاولبقالعيبلادعبلحلاهبفزوجيررغلاعيبنأ:رثألايف

ناكنإو«رتشموةغللايفعئابمساقحتسادقهیرتشموخاسفنالاعئابو

لحيايفعيبسإاوزاجتساامنإوءزوجياللصألايفكلذ

نمشلايفلهجلالثمعيباهبخسفنافهنماوصقنوأهيفاودازمهنأالإعي

الهنأهرهاظمث«نيمودمماناکنإ(ېتمقوااېلثمدرالإو<نيدوجوماناکنإ
اذهىلعكلذاهزحيملرخآلايقبوامهدحافلتولفءاعمافلتاذإالإ(جزجي

.لعألاواضبالوقلا

.هدييفاماېنمدحاولكفلتاهنالاحلاو«ينعي4هباملعولو:هلوق

.لعألاو

كلذكو«ءيشعيبلالبقةمذلايفبترتيملهنألكلذو«لبقال:هلوق

.ملعألاوضبقلانمدبال

.ملعألاوعرشلامكحىلإرظنلابياءلصألايف:هلوق

الإهلوقيفو«ءاملعلاىلإعجارهيفريمضلافيا«اوزاجتسا:هلوق

نكليأعطقنمءانثتسالاوءنورتشيونوعببينيذلاىلإعجاراودازمهنا
ةحيصمدعنمهللاهمحرهمالكءاضتقاامو.خلااودازنورتشيونوعينيدلا

ءيشبءيشةلباقمةغلعيبلاذإ<لكشمًامرحمعابنمىلعةفلعئابممإقالطا
نوكيةراقهيلعدوقعملانإلاقولفءالثمرجااعرشالامنوكيالام

.معالاوقرقلالصحلحلصيالةراتواعرشهبلعًادوقعمنوكينألميام
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هيفقحتسيالفًامرحمناكامعسبامأوءكلذهبشأامولجألاونمثملاوأ

لکدربنأخاسفنالاعيبيفكلاامأو.ملعأهللاورتشموعئابےسإ

نمالوراثلانمالهنملغتساامعيمجوهبحاصلهدييفامامېنمدحاو

عيمجيفهانعكرديو«اهريغوأةمدخلاوعافتنالانمالوجاتنلا

©(قحملاظقرعلسيل):مالسلاهيلعهلوقلبصاغبسيلهنأللاتركذام
دعبءيثلاكلذفلتنإوًاقحًاباظنكيلنمقرعلنأىلعلبلد

لىكملانملقتنيامنوكينأولخيالهنفخاسفنالاءارشهارتشاام

لصتااموضرألانملقتنيالاعوأضورعلاوناوبحلاونوزوملاو

لوقبلانمتالغلاعيمجورابالاوراجشألاوناريغلاوناطبحلانماهب

انعاللاقهناالإانباحصايعفاشلاقفاو.خلانمدحاولكدربنأ:هلوق
ةبادلالمعتسبملوألب‹«بصاقلاهلزنعمنمدحاولكلباېنمدحاولكل

ذإيرتشملليهلبعئابللةلغالفكلامدنعامأو‹ةرحألامرغهمزلالثم

يرتشملادربالهناضعبدنعو«فنصملادنعيتآلالوقلاوهو«نامضاابجارخلا

.خلاةلغلا

اذهلثميفًادرطمفذحتالءاغلاناالدربنأوهفهلعل«دربنأ:هلوق
مكحنايبهيلعبتريلقبسامًامولعمهمكحناكنإو«ةداعاإ
.ملعاهللاوءانملاو

.كلذوحنوألىلدوهفوألبلدهبقفهلعللبلد:هلوق

.ينطقرادلاودرادوباهاور)٠(

—Y۸۸—



اإهنأل«لثملاهيفنكمبالمفةميقلاوأ«لثملامانعهلخلاسفناإلا

ناكنإاأو لعألاوهبنأيلودنعءارفأ

ناكثمحةروصلاهذهيفةلشفلاهلاولعجيلرظنا«نماضهلومف:هلوف

ممللاامفممضعيهيلإبهذاك«تامضلابمالسلاهيلعهلوقلانماض

.ملعألاوممضعبنعمدقتاكبسلابدرامصاخكلذنإ:لاقيناالإ

دقانكلهبىضمولهنألنمشلابىضعالو«ينعي«والثملا:هلوق
تأىلإكلامبهذو«ًاقلطمنمثلابيضمالهنأهرهاظو«خبفنملابانددتعا

.ملعألاونمثلابيضعهيففلتفلا

ةداعإبسانملانكلءهل:هلوقنمنالدبمنارهاظلا«ةمسقلاوألثملا:هلوف
الديلالمحتناالإ«هنملديماب(فطبارلاريمضلابنايتإلاو«لصفللراجلا

.ريمضلانم
امضهنايضنأهنمذخؤي:انخيشلاق.خلاءارشابهذخاانهنأل:هلوق

:انلفولو4هماعباعبالاموهلعپاعيامنابامقرفكلذلف

فىرفلانميتأيامففنصألاهركذامىلإةحاحالفاذهتملعاذإف«قرفالةلاصا

تاراقعلاولوصألانأيضتقيهنإف<هضبقيلهنأل:هلوقينعيىبتناهلاكشال
اهنامدقتهنأعميرقشملانامضيفلخدتىتحدقعلادعبضبقلاىلإجاتحت

.تملعالهضبقيإهنأل:هلوقبقرفلادرحميرتشملانامضيفلخدت

يفهنأب«دسافلايفضيبقلاوحبحصلاعسملايفضبقلانيبقرفينأالإمهلا

ءهضبقيملهنأل:لافكلدلو«صخأومفلعفلابديلايفهلوخدنمدبالدسافلا

كلمىلعقابوهو:هلوقاذكو‹هضبقيلهلوقلريسفتفطعهدبيفلخديمو

عمهبحاصكلمىلعتبيم«لقتنيامينعيلوألايفهنأمهوبهنأالإهبحاص
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ضرألاىلعوأراجشألاىلعتالغلاعيجوءاهبلصتااموضرألالثم

ملهنال۽فلتنإاذهنمءيشيفهيلعنامضالفاهريغوألوقبلالثم

فلتنإو.لعهللاوهبحاصكلمىلعقابوهوهديلخديملوهضبقي

دييففلتهنألهيلعنايضالفيرتشملاهضبقينألبقيديألاهضبقتام

نالثمهیرتشمدبيفالوهعئابدیيفنکیملوفلتنإو«هکلام
نممهنم:نالوقهبففءخاسفنإلاعيبهلهعيببشضرألاىلعنوكي

نموه:لوقينممهنمو«يرتشملاهضبقيمامهعئابلامنموه:لوقي
ايففالتخالااذهو«ءارشلاكلذبمئابلاهكرتنيحيرتشملالام

طرشضبقلالهءحيحصلاعيبلايفميفالتخاىلعسيقمرظنلاهبجوي

هنأبليلطتلاىلوألاف«نمثلابضبلو«هلثموأهتميقنمضكلذلو«قابهنأ

.ررحيلفلعألاواهمدعليناثلايفنمضيملو«ةمهتلللوألايفهنمض

.اخسفنمناكنإويأ«ءارشلاب:هلوق

نمضي:لاقنملوقىلإةراشإهيف:انخشلاق.خلانالوقهضف:هلوق

«نمضيلاقنمو«ةمهتلاءافتنالنمضياللاقنمف«ةلاصانمضيلاقنمو«ةمهتلل
.ملعألاودقعلادوجول

نأل«مئابلانامضنمهنأحيحصلافاذهىلعف.خلاممفالتخاىلعسيقم:هلوق

دعبالإيرتشمانامضيفلخديالملستلاتحمئابلاىلعهيفامنابهذلا

ىلعقابءيشلاو«ةيفتنمامنإفةمهتللهنامضنأانلقاذإاصوصخو«ضبقلا
عئابلانامضنمنوكينأيفبنيفكلالقنيالءارشلااذهنأل«هبحاصكلم
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لجودييفناكامعيمجكلذكو.لعأهللاو؟طرشبسيلمأهتحصيف

نمفلتفخاسفتإلاعيبهبحاصهلهعابفةعيدولابوأةيراعلابوأءاركللا
يفءيشلاوءءيشبسيلحاسفنإلاعيبنال«ضعبدنعهيلعنايالفهدب
يفناكنإوهنأل؛نماضهنأضعبدنعو.ةرملوأيفهيلعناكاميلعهدي
ىلعًاضيأكلذكو«هلهعابنيحهمكحلازدقفمدنعهوجولاهذهبهدي

هيلعلمحفخاسقنالاعيبهلهعابمثالمجهلىرکنإ؛فالتخالااذه

نمهيلعلمحامءانعللابحاصليطعي:ضعبلاق«ءارشلاهجوىلع
دنعو«عببلاعقوثبحنمهكحلازدقءاركلانألعيبلاعقوثيح

دييئالوهمئابدیيفنکیملو:هلوقنمدارملامئ.ملعأهللاوًادحاولوف

نامغنمهنإفهلنادهاشمامهو«كلهاذإامأز<امدهاشمريغهنأ«هبرتشم
كلذفلتولاضياكلذكو:لاقثبح.يتأيساملبلديًادحاولوقمئابلا

هيلعلزتمهديوهلامهنألعئابلالامنموهفًاميمجيرتشملاوعئابلادينمءيشلا
.ملعألاوانهةمهتالو«ةمهتللنمضيامنِإيرتشملانألكلذو.ىبتنافلتتح

نابضلانإلاقنمفينعي.خلالجردييفناكامعيمجكلذكو:هلوف

كلمىلعقابءيشلاو«هدييفامفنيماهنألنمضيال:لاقرهاظلاوهوةمهتلل

كلللقاريغناكنإوءنمضيلاقدقملادوجوبلاقنمو«هبحاص
.ملعاهللاو

ناكنإو«دقملادوحولحألنامضلافيا«هلهعابنی:هلوق

.لوصألادرولالإو«دقملاسفنلالةميتلانكل
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ىلعو«ءيشبسيلخاسفنإلاعيبنألءاركلاهيلعنوكيامنإ:نيرخآلا
عيبهلهعابمةيراعلابًالوأهدييفلمباناكنًِاضيأىنعملااذه

ثيحنمهيلعلمحامءانعهيلعلوألالوقلاىلعف«هيلعلمحفخاسفنإلا

ليکوو.لعهللاوءيشهيلعسيلنيرخالالوفىلعو«عببلاعقو

ءادبعوأارحوأًاغلابوألفطناكءاوسءهماقميفضبقلاىلعيوتا

ضيقاإعئابلانألءنمضيالهنإفضبقلاىلععئابلاهلكوناكنإالإ

ىلععئابلاليكولضرعتيماغإ.خلاضبقلاىلعيرتشملاليكوو:هلوق
مدقتدقناكنإوهنإفضبقلاىلعيرتشملاليكوامأو«مدقتدقهنألملستلا
ملهنإفعئاملاليكوفالخب«عئابلاهثمينثتسيلانههداعأفهنمنئنسبلهنكل

بوبحلاعيبيفهمالكنمذخؤرامكيرتشملاةلاكوةيزجتف«هنمنثتسي

هلامنموهفقرنااملفلیکلاىلعيرتشملامئابلالكونإو:لاقثبح

ووهماقمامهنمدحاولکلیکوو«نماضهلوېفعببلاىلعهذخأهنأل
.خلا(مماقمامیج

ةلاكوحلصتالهنأقاحساوبأركذهنأهيف.خلالفطناكءاوس:هلوق

بناجيفليكوتلابدارأ:لاقينأالإمهلا.هديسنذإبالإديعلاالولفطلا
.ملعالاونذإلاقلطمهلنوذأملاريغلادبعلاولفطلا

ةخسنلاتناكنإو«عئابلاليكوةخسنلالعل«عئابلاهلكو:هلوف

.عجاريلفلوعفملاريمضلانملدبعئابلاو
الفعيبلكيفكلذكمكحلالهرظني«هلامضيقامنإعئابلانآل:هلوق

؟خاسفتإلاميببصاخاذهوااقلطمضبقلاىلععئابلايرتشملاليكوتحصي
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ليکولالعنإو.ملعأهللاوهلثمهلفطوعئابلادبعكلذكو«هلام

نأهلسيلامضبقهنأل؛نماضهلوهفهدينمفلتفهضبقمثخاسفتإلاب
َءارشنالجریرتشانإوءيشبتسيلهتلاكووخاسفنإلابلعنيحهضبقي
امېنمدحاولكلامردقلعنانماضامهنإفًاعبمجامهيديأيففلتوأًادساف

امهنمدحاولكووأضبقلالعاذهريغالكونإكلذكوءءيشلاكلذيف

حيحصيفملستلاىلعيرتشلاعئابلالسيكوتزاوجسايقهللديو

.لعأاومجارلف

نموهفعاضفاضقفضبقلاىلعيرتشملا|لكواذإف«ينمي«هلثم:هلوف

.عئابلالام

۔هلکوملمعيذلايا«خاسفنإلاب:هلوف

لاقاكةلاكولاو«هبحاصكلمىلعقابءيشلانأليأ«ءيشبتسيل:هلوف
لکودلزوجءيشيفليکولاولكوملانيبنامضدقع:ةاكزلاباتكيففنصللا
.كلذكسيلمضوملااذهيفوهو«هديبهفرصتنالهنمليكولاعازتنا

.انهدارملاوهو«خسفنملاحبحصيسيلامهيدارأ<ًادساف:هلوق

فلتنمنأمولعملانمهنأمماذضرعتاإ.خلانانماض:هلوق
عيبيفنانيبسل«هلًاتماضنوكيهيفنکنوهدييفءيا

‹اكرتشمناكاذإءابصنألاردقىلعنوكيحبحصلامسبلايفنامضلاكاسفنإلا
لب«فلتاذإنمثلابيضعالناكواخسفنمعببلاناكالهناموتيامرهنأل
امردقىلع:هلوقبكلذمفدق«ةيوسلابانومضمنوكبلثماواةميقلاب
.معالاو.خلادحاولكل
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يففلتفهبحاصرمأريغبامهدحأهضبقنإامأو«لاحلااذهلعهبحاص

الإنمضيالفءيشلاكلذعئابلاهبلإعفدينأالإهلكنماضهلوبفهدي

فلتفًادسافءارشهلکونللیکولاءارتشاامو.لعهللاوةصاخهمهس

ىلعهلکویمللکوملانال«هلامنموهفلکوملاىلإهلصوينألبقهدييف
اذهو.ليكولاضبقو«حبحصلاءارشلاىلعهلكوامنإو«دسافلاءارشلا

لكوملاىلإليكولاهلصوأنإوءءارشلايفدلفلاخمهنأللكومللضبقيسيل

ليكولانماضلاو«هيلعنيمأبسيلهنأللكوملالامنموهفهدييففلتف

منمدحاولكلامردقىلعاضيأنانمضياهناينعي“لاحلااذهىلع:هلوق
يفنماضلاوهفهبالاعناكاذإف«خاسفنإلاباناعليكولانكيلاذإاذهلحمو

.ملعأهللاوقباسلاهمالكنملعاكنيتروصلا

نمنوكيوهيفنيماوهرخآلامهسلاو«ينعي«ةصاخهمهسالإ:هلوق

.ملعألاومئابلانامض

ءارعشلاىلعهلكوولهناهرهاظ.خلاحبحصلاىلعهلكوامنإو:هلوق

ةلاكولاهذهنأرهاظلانإف«لمأتهيفو«لكوملانامضنمناكاءادتبادسافلا
اذِإنمنوكسف«زوجيالتاخوسفملالاعتسانإفةيصعمىلعامنألةلطإب

فلتفاحبحصءارشىرتشافحخاسفنإلاءارشىلعهلكوولف.ًاقلظمهدبيففلت

؟لکوملانامضنموااهبةربعالةلاكولاكلتنألهنامغنمنوكب«هدييف
لوألارهاظلاو؟عرشلاقفاوبامىلعلمحتالاهلصأنملطبتالةلاكولاناو
.ملعأللاو

.اهنملكةبلاطمهلمئابلاناهرهاظ«اعيمجلكوملاوليكولانماضلاو:هلوق
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مرغنو«مرغاذإلكوملايلععجريليكولانأريغ«ًاعيمجلكوملاو

مقبلاةفيلخًاضيأكلذكو.ملعأهللاوليكولاىلععجريمللكوملا

وهفهدبيففلتمثًاخسفنمءارشايشمطىرتشانإبئاغلاونونجناو
ضبقفنونجملاقافأوألفطلاغلبوأبئاغلامدقنإوءنماض4ل

ءنماضهلوفهدييففلتمثًاخسفنمًاءارشهتفیلخهلیرتشاام

ءالۇھنمدحاومرغنو«ليكولايفانركذاكنماضًاضيأهتفيلخو

يففلتيملثبحهيلععجرهتفيلخمرغنإو«هتفيلخىلععجريالف
ملعيملوءارشلابءالؤهنمدحاولعاذإاذهو‹ءيشلاكلذهدب

ثاريملالبقنمكلذهلنأنظوءارشلابملعيلنإامأوءحاسفنإلاب

ممتحلصميفهفرصاذإاللماشهدبيفهفلتلهرظنیهدبيففلتمث:هلوف

ثونجملاقيفيوألفطلاغلبيوابئافلامدقيتح«هنامضيفاونوكبفاضيأ
همالکرهاظوهو؟ًاقلطمهنامضنمناككلذلبقهعبضكلذهنمضيق

ناەضبو«ًايدعتمنوكبهنإفخسفنمهءارشنألعاذإاصوصخو«دعب

ءفلتهلوقنمردابتلاوهو؟كلذللماشريغوا«هلثموأهتمىقهمحاصل

.ررحبلفًاقلطممادمنالافلتلابدارملانأل«لوألارهاظلاو

.ةحلصملايفولومادمنإلاهلبقايفوانهفلتلابللاهمحردارأفلتمث:هلوق

ءارشلابلعاذإهنأل«زارتحإللهبديبقتلاسيل«خاسفنإلابملعيمو:هلوق

هلتأيلهنألبلدي«ةقفاومموهفمهمومفمف‹نامضلايفىلوأناكخاسفنإلاو
.ملعألاوهدعب"ودوصقملافالخهمابإلهكرتىلوألانكل«موف
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هلیکولکوملارمأنإو.ملعأهللاونالوقهبفف«هدييففلتمثهضبقف
نمهبهرمأامعيمجيفليكولاهذقنأفحاسقتالاءارشهلءارتشاامذاقتإپ

رمأنال«لكوملانودهلنماضهذفنأيذلاليكولاف«فلاتملاهوجو

‹ءارشلابليكولاهفلاخنيحءيشبسيلهجولااذهيفهتلاكوولكوملا

هرمأاممهنمدحاولكذأاذإلفطلاوبئاغلاونونحلاةفىلخكلذكو

ًالوأهلءارتشانبحهرمأنمنودهلامنمهلنماضوہفهرمأيلونمهب

كلېتسافعئابلايرتشملارمأنإًاصيأكلذكو.ملعأهللاوًادسافًاءارش

لوأهنميرتشملاهضبقعئابلالامنموهفكلذريغوأةبهب.يشلاكلذ

يففلتدقءيشلانأولالارهاظىلإرظننمفىمي«نالوقهيفف:هلوق
هلعلوءنمضدال:لاقملعبلثٹثمحرودذعمهنأىلإرظننمو6نمصب:لافهدب

.لعألاو«هدنع(شاوتسالاهدحأحجريمامإ

هرمأءاوساقلطهنمضرهنأهرهاظ«هلنماضهذفنأىذلاليكولاف:هلوق

اكءالمأخاسفنإلاالعكلذيفءاوسو«هدعبمأضبقلالبقكلذبلكوللا
ەكالېتسابئابلايرتشملارمأاذإامفممعتلاوانهليلعتلاكلذىلإدشرب

.لعهللاو

ءفئالخلاىلإعجار(مهنم)يفريمضلا«مهنمدحاولكذفنأاذإ:هلوق

قافأاذإنواغباذِإلفطلانمبدارلاو«لماعلاراركتةلزتعفطملانأل

ىبلوألاةلأسانيبهسشتلاف«كلذلبقمهرمأيلودارلاف«مدقاذإبئاقلاو
الفنيتلأسلايفنماضلاوهةذافنإلابرومألايرتشملانألكلذو«ماتةيناثلاو
.الوأنيتلوقلانمهامتكامةرعع

۹

 



كلذكو«اذهيفءيشبسيليرتشملاوءهسفنبهفلتأهلامهناليهضبقي

عئابلالامنموهفًاعيمجيرتشملاوعئابلادينمءيشلاكلذفلتولضيا

نمءيشلاكلذيفثدحاملكو«فلتيتحهيلعلزتملهديوهلامهنأل

«هيلعهتايانجكلذكو«هدييفناكاذِإيرتشملالامنموهفبويعا
يذلاءيشلاكلذيفىنعتامعيمجًاضيأوهعئابلاىلعيرتسملاكرديو
يسننمناکاذهاسكوأهيلعقفنأامعبمجواسستالاءأرشهارتشا

:خاسفنإلايفاولاقمهنألمئابلاىلعابكرديهتاوادمعيمجوءديبعلالثم

ةلغلايرتشملادربالهنأ:ضعبدنعو«ةلغلادريوءانعلايرتشملاكردي

ًامىمجامهدىيهنوكبدارأهنأرهاظلا«اعيمجيرتشملاوئابلادينم:هلوف

دارااتوكينألمتحيو«ذئنيحيرتشملانعةمهتلاءافتنالافًادهاشمهنوك

.«لعألاواكرتشمهنوككلذب

ءارشنأىلعلديًارخآوالوأهللاهمحرهمالكحيرص.خلاهلامهنأل:هلوق
لقنيهنأكلامبهذمنمروهشملانأدشرنيالقنو«كاملالقنيالخاسفنإلا

.رهشلايفعزوتو«كلا

ىلوألاو<بوعلاعئابلاكرديايكيأ«امعسمجاضيأوه:هلوق

اهركذدقو«ةلفلاةلباقميفلعجحينأءانعلايثلصألانألاضيأهلوقكرت

.للقبدعب
مدقتاءمولعمهنأممانههركذاإ.خلاءانعلايرتشملاكردي:هلوف

.ملعألاو«ركذهلمدقتيلهنألهلباقمهلعبتر

.كلامبهذموهاذه.خلاضعبدنعو:هلو

— ۹۷



هلعهلوقرهاظباوقلعتءالؤهلعلف‹خاسفناإلايفءانعلاكرديالو

يرتشملاكرديكلذكو.ملعأهللاو٠(نالاجارخلا):مالسلا

يفعاقرلاودولجلاغابدوبابثلاغابصلثمءيشلايفهدازامةميق

نإامأو«نيعلايفةدابزهلامكلذهبشأاموناطىحلاصيصحتوصقل

هبشأاموناوبحلاةياعروبابثلاريصقتلثمنيعلايفةدابزلانكت2

هلاحنعيرتشملالوحنإو.ملعأهللاواذهيفءانعلاكرديهنإفكلذ

ةمىفكاردإلهرظني.خلاهدازامةمىقيرتشملاكرديكلذكو:هلوق

كرديەنأنمحبحصلاوهيذلالوألالوقلابصاخةروصلاهذهيفءانعلاوةدايزلا
ءانعلاكرديالهنأيفهدنعةدعاقلانإف؟يناثلالوقلانود«ةلغلادريوءاثعلا
ةروكذملاءاشألاهذهنأل«يناثلاىلعامكرديلبهبصاخريغوأ«ةلغلادربو
ةمىقنأرهاظلالب«رهاظلاوهوهتدابزوهئانعةلباقميفنوكتةلغافتسيل

.ررحبلف«ٍلعألاوًادحاوًالوقاہکرديجراخنمتناكاذإةدايزلا

؟درلامويوأةدايزلامويامكرديلهرظني«هدازامةميقكردي:هلوق
.ملعألاوةدايزلايفدعبهمالكهبلعلدياكيناثلارهاظلاو

ىرتشااذإامرظنأ:تلق:انخشلاق.خلايرتشملاهلأوحنإو:هلوف

عئابلاريخبفاركبتناكاذِإامنيبقرفيله«اهئطوفًادسافءارشةيراج
بيثلاءطونأىلعءانبفالخلااهيفيرجيفايثوأءطولابلصاحلاصقنلا
للاهجرفنصملاهلضرعتيلنإوكلذكمكحلانأرهاظلاو؟المأاهصقنب

.لعالاونسحلايبأنعالقنبوبعلايفهركذاممهبملعلل

.هرکذمدقت(١)

۹۸



ناصقنليوحتليوحتلانوينأولخيالهنإفخاسفنلاهعيبيفجرخفلوألا
كلذذخأءاشنإ«رابخلابعئابلانوكيهنإفًاناصقنناكنإف«ةدايزوأ
هتمىقوألوألاهئشلثمذخأءاشنإوءكلذهصقنأامذخأيوهريبغتعم

ريبختلاناكنإكلذكو‹يرتشمالنوكيولئملاهيفنكيالناكنإ
يطعبوهرييغتعمكلذذأءاشنإرايخلابعئابلافءيشلايفةداي
لثمو«يرتشمللكلذنوكيوهئيشلثمذخأءاشنإو«هانعيرتشملل
هنمیرتشاوأهزبخفًاقىقدوأ‹ًاقيقدهنحطفًاربعشهنمیرتشانإاذه

تاموقمالضرعتيمامنِإهلعلو«ًابلثمناكاذإاذه.خلاهشلم:لوف

اہنملمعفداوعأوأ:هلوقللمأتهيفو«ةدايزلابليوحتلاابفىتأتيالهنأل
.ررحبلف«لعألاولثماةلزنمبةميقلانأرهاظلاف.خلاةينآ

هنأرهاظلا:انحشلاق.خلاًاريعشهنمیرتشانإاذهلشمو:هلوف

دارملانأل«ةدايزلايفكلذكو:هلوقهيفانيالوةدايزوًاناصقنناكالليث

الثميرتشملالامنمرخآءزحيةدابزلاتلصحاذإاميهوةصوصحمةدابزاهب

نإف«رخآلالاميفكلمتسادقامهنمدحاولكلامنأل:فنصملالوقهللديو
هصقنأامذخأيو:فنصملالوقهيفانيتلف؟طقفصقنللالاثمهتلعجاله:تلف
كلذذخأعئابلاراتخااذإامفءانعلاذخأيةروكذملاةروصلايفيرقشملاذإكلذ

راتخاوتصقنولامأو«لبوحتلابةميقلاتدازاذإامفهلكاذهو«هريىغتعم

ةحارملاعيبيفيتأيسو:تلق.ملعألاوتصقنامةميقعماهذخأ«اهذْخأ
هلمعفًافوصءيشلاكلذناكنإو:هترامعصنو«ةدايزلللاثمهنأيضتقيام

زوجيةنإفريبغتلانماذههشأامو«اقيقدهثحطفًارعشوأاحمقوأةبسكأ

۹۹



هنملمعفًاديدحوأ«الحهنملمعفًاربتوأ«ةيسكأهنملمعفًافوص

امعلقينأىلعًاسورغهنمىرتشاوأ«ةينآهنملمعفًاداوعأوأ«ًافويس
لثمىنعملااذهىلعةدايزلايفكلذكو«ءانركذاميلعهلكاذبف«امعلقف

هتيزلثمذخأءاشنإرابخلابهنإفًاقيقدهبسيًفاتيزهنميرتشينأ

ىلعاقفتيوامهنيبنوكينأءاشنإو«يرتشمللسيسبلانوكيو

نِإوءرخآلالاميفكلهتسادقامهنمدحاولكلامنألل‹العفابحأام

‹انبایفىتبوأًاسورغایفسرغفًادسافًاءارشًاضرأهئمىرتشا

ءسوورغوأءانبنمامعيمجوهضرأذخأيعئابلانإف:رثألايقف

دارأنإو«كلذنيحيفسورغلاةميقوأًابنبمصقنلاكلذةميقيطعيو
ءانعلاهلطعبلفةعولقمسورغلاةميقو«ينبمريغصقنلاةميقيطعينأ

امبلعناكيتلاهتلاحنعهصقنياثدحهيفثدحيلنإةحبارمهمسينأ

.ملعألاو

ايفهفالخانهرايخلامئابلللعجاإ.خلاهتيزلثمذخأءاشنإ:هلوق

نأهيلعبحيهنإفبعهيفرهظفقيقدلاهطلخفتیزیرتشانمف«مدقت

لطباذإف‹حبحصميبلاكاتهنآلهلرابخالوبيعلاشرأيرتشمللمفدي

هبحاصكلمىلعقابءيشلانإف«انههفالخبببملاشرأعئابلاعفددرلامكح
.ملعألاو«رابخلاهلنوكبف

.درلانيسوةسورغماهنوكنيحيأ«كلذنيحيف:هلوق
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يفءهانبفًاضقنوأهضرأيفاهسرغفالفیرتشانإامأوةميقلاعم

مويليسفلاةميقعئابلاىلعدريهنإف«خاسفناامهعيبيفجرخمثهضرأ
ليلداذبف«هسفنلوهكلذكسييوينبمريغصقنلاةميقوأ«اهارتشا
ابىفاوبجوأكلذلوءاطكالبتساسورغلاسرغوضقنلاءانبنأمېنم

ءلصأللعباتعرفلاولصألايهضرألانألضرأللةعباتيهوأةمسقلا

يفسورغلاعلقيفداسفنكيماذإ:رثألايفدجويايفمهضعبدنعو
سورغلاعلقيفداسفلاناكنإامأو«هلامامهنمدحاولكذخأضرألا

ايفةميقلانادارتينكلو«هلامامهنمدحاولكعزنيالفضرالاو

ذخأيلب«هبًادتعمنوكبياللنمثلابيضيالوينعي«ليسفلاةميق:هلوف

.ةمبقلاهلمفديونمثلاعئابلانم
يرتشملاءانعبهذيذننىحهنأهيف<هلاماہنمدحاولکذخأ:هلوف

فنصلاهلاقامىلوألافبصاغبسىلهنأعمهلءيشالفسورفلايفهبعتو

.ررحبلفملعألاوهءانعيرتشمللىطعأاذإسورفلاملقبهنأدارملاوأ‹الوأ

ادإاجبدارتلاهصصخت:انخشلاق.خلاةميقلانادارتبنكلو:هلوف

هللديو<ضرألابحاصلرابخلاتبثتواستاذإاهنامہفيةمسقلاتداز

هرهاظذِإرايخلابضرألابحاصفداسفلاناكاذإف:لاقثمحيتابسام
رثكأسورفلاةمبقتناكاذإاميهوينعي«ةروضلاهذهىنثتسادقو«مومعلا

.هررح‹ضرألابحاصلراغلاتوشوهو‹لصألاىلعاهادعاميقف

لصألايهضرألانأل«ضرأللةعياتيهوأ:لىقهلوقًاضبأهللديو:لوقأ

.لصأللمباتعرفلاو

س۳إ



رثكالابحاصكسميوهلامةميقامهنملقألابحاصذخأيوامني
ىلعكرديالفسورغلاعلقيفداسفلاناكنإو«ًاعيجضرألاوسووا

هجولارايخلابضرألابحاصنوكيوءكردأنإالإاعلقامبحاص
ضوعذخأءاشنإو«هضرأيفابكسميوسورغلاةميقىطعأءاشنإ

اہعلقيفسووغلانودضرألايفداسفلاناكنإامأو«اهتمىقوأهضرأ

ةميقنيبامراتخيوابعلقنمسووابحاصعنضرألابحاصنِ

‹هضرأيفامكسميواهبحاصلسورغلاةميقيطعبوأاهذخأبنأهضرأ

نلسورغلاوءانبلانأهلئاقنملديلوقلااذبف«سورغلالثمناينبلاو

دحاولكفاذكهاذهناكاذإف«ضرألابحاصنودهسرغوءانب

داسفلاناكاذإف«داسفكلذيفنكيملاذإخاسفنإلايفهلامذأامېنم

دضعيو‹هسفنيفءيشلاليوحتيفانركذاكرايخلابضرألابحاصف

لدسفلابحاصنألءسرفلاءانعمينعي«اهتميقوأهضرأضوع:هلوق۱

.لعألاواهعابموياهتمسقالإهلسل

اذإامأوءضرألايفخاسفنالاناكاذإيأ«ضرألابحاصنود:هلوق

اذهىلعسرغوأىنبنملالامنإفضقنلاوسورفلايفخاسفنالاناك

نأل(ةلطمضرالابحاصلسورفلاو.ينمملانإفلوألالوقلاىلعاماو<لوقلا

.لعألاومدقتككلذلكالهتساسرفلاوءانملا

|ذِإاميهو«ةمدقتاةروصلاهنمىنثتسي«رابخلابضرألابحاصف:هلوق

ذئلمحراسلانإف«ضرألاةميقنمرثكاءانبلاواينعيسورفلاةميقتناك

س۲٧۳س



4d سرغوًاضرأبصتغانم):عهلوقرظنلاهبجويايفلوقلااذه

يفكلذكنوكُينأىرحأفهسرغنلبصغلايفسوورغلاناكاذإف

.لوقلااذهبحاصدنعسورغلابحاصل

يفحوجرملوقلااذه.خلاهسرغنأبصغلايفسرفلاناكادإف:هلوف

نمًاضيأكلذكو:لاقةاكزلاباتكيفهمالكهيلعلدياكبهذا
ءهضرأتتينأامضرألابحاصل:مهضعبلاق«هرذبباهثرحواضرأبصتغا

ىلعليلدلاو<مهنيبفالخ؟الوأبصافللهبطعيلهرذبلايفو.ريشعلاهيلعو

¢0(ماظلفرعالوفرعال):مالسلاهبلعهلوقاشبصافلايطميالهنأ

ىلعليلدلاوءضرألاناصقنهيلعو«عرزلاهلورشعلابصافلاىلع:ضعيلاقو

ًاعرزاهيفعرزواضرابصتغانم):مالسلاهيلعلاقهنأيوراملوقلااذه
تصقنامهيلعو«بصافللهانوعرزلاواهذخأيهنأاهراهقحتسامث
.ىبتناملعألاوملاظلفرعالوفرعالهنألمدقتامىلعانئاملعنمرثكألاو

الثمعرزلاوسرفلايفهلسيلهنأبصقلانمحجارلانوكنممزايالنکل

سيليرتشملاتالنيماقملانيبقرفهنألخاسفنالايفكلذكنوكبنأءيش

نوكيوقيلالدتسالانمهللاهجرهركذامف«اخسفنمهؤارشناكنإو«بصافب
ًاحوجرمالوقبصقلايفناكنإو«ًادحاولوقاهبحاصلخاسفنإلايفسورفلا

اكاهتمیقذخأيواہکرتيهناامأو«اعلقهلهنأالإركذي١ثيدحلايفهنأىلع

ةاكزلايفاوريذلاثيدحلايفعرزلايفرکذمعن.هيفركذيملفخاسفنالايف

۰هرکذمدقت(١)

.ينطقرادلاودوادوباهاور(۲)

— ۳۳



هرذبباېثرحفًادسافًاءارشًاضرأىرتشانإامأو.لعهللاوخاسفنإلا

عرزلاوهضرأذخأيضرألابحاصنإفعرزيامعيجاهيفعرزوأ
يفيرتشمللعرزلاناكامنإو«اهبرلضرألاتصقنامهيلعويرتشملا

.لعهللاوداسفريغنمهلامىلإلصيامهنمدحاولكنألةلأسملاهذه

رهاظلانكلعلقلاىلإهلامعرزلانألكلذو«ضرألاناصقنيطميوهلهنأ
اذهىلعهعلقهلناكثيحضرألابحاصيضرنإسرفلاةمىقذخأيناهلهنا

|.ملعألاولوقلا

يطعبلهرظني«ايرلضرألاتصقنامهبلعو‹يرتشمللعرزلاو:هلوق
وها!بسانملاوهو«عرزلاداصحدعبالاخاسفنالاباملعيلولو<صقتنلاةميق

ةمبقمفدبقايتلغوهضرالابهعافتتسانلةلغلادريوءانعلاكرديهنانمبهذللا
امأو‹مئاقعرزلاوخاسفنالابلعاذاالاصقنلاةميقيطعيالوأ«مئابللكلذ
لوألارهاظلاو«همالكقايسنموهوكلامبهذهيلاو«الفكلذدعب

.ملعألاو

VOIR
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قاقحتسالاقباب

ءيشلاكلذجرخفهلهنأىلعلجرنمًائيشدحأىرتشااذإكلذو

عجريوهئيشءيشلابحاصذخأينأهيفكحلاف«ةلداعلاةنيبلابءريغ

فلتلابهبحاصدينمجرخاذإاذهوءنمثلاعئابلاىلعيرتشللا

يذلانمثلايرتشملاهيلعكرديهنأضعبدنعو«ةقرسلابوأبصغلابوأ

وهاككلذريغوقادصلاوةسحلاءارشلالثمو.خلاىرتشااذا:هلوف
.ملعألاومولعم

وههبذوخأملانأرهاظلا.خلاهبحاصدينمجرخاذااذهو:هلوق
ىلوالاةروصلايفءيشلابحاصنأينيبقرفلانأو«نيتروصلايفهبردصملا

لمجيذلاوههنإف«ةيناثلايفهوجولانمهجوبكلذيفلخدهلسيا
الفهيلعهطلسيذلاوههنأكفةنامالاهجوىلعناكناو«عئابلادييفكلذ
ءةطقللاريغيفرهاظاذه:تلقنإفهنهلمفديتحهبرتشمدينمهذخأب

لعحتنايفبنفاهعئابدييفاهوخديفبساهبحاصلسيلهنإفةطقللاامأو

هجوبالاايففرصتيملال:تلق«ىلوالاةروصلانمنوكتففلتلاةلزنب

فالخيبهباهارتشاامهلعفديتحايرتشمدبنمذخۇتالنأىلوأتناكيعرش
.ملعألاوبصاغلاوأقراسلاةلزنمبناكةطقللاطورشهيفعاربلالهنإففلتلا

ناكاإلوصألايفو«ًاقلطمتالقتنملايفرهاظاذه«ةقرسلابوأ:هلوق
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كلذناكنإامأوءيرتشمالىطعأابعئابلالعوهمجريو«هبىرتشا
عيمجبوأةطقللابوأءاركلابوأةيراعلابوأةعيدولابهعئابدييفءيثلا

عجريو«هبهارتشااميرتشملليطعبتحهلامكرديالهنإفتانامألا

ءهيلعءيشالوهلامذأهنأ:ضعيدنعو«ىطعأاممعئابلاىلعوه

ايفمشو:رثألايفو«هذخأيفهلهاطعأامعئابلاىلعيرتشملاعجريو
اهذخأب:ضعبلاق«لاوقأةئالثاهريعتسماهعاباذإةيراعلاينعيًاضبأ

وأ«ةزابحلاةدمهيلعضقتملوًالاعًارضاحوأ«ملعيملوًارضاحوأئاغ

.حلايفهلمابقالفالإوءابحألاممتضم

دنعةيراملاو:هللاهجرىاحساوألاق:ةدئاف:ةيراعلابوأ:هلوق

نزويوألاكيامريعتسينأاهادحإ:لاصخثالثىفالإةنومضمريغ
ةعبدولاو.ةدودرمةيراع:لوقبنأ:ةثلاثلا.اهبفىدعتينأ:ةيناثلا."دعيوأ

امایفهدربمثایشاہنمفلتسبنأامہادحإ:نيتلصخيفالإةنومضمريغ

:ةيناثلا.اهنمزيمتياممًاثيشنوكينأالإاهلكاهنمضبهنإفاہنمزىمتيال

.اهيفىدمتينأ
هنأبملاعريغيرتشملاناكاذإرهاظاذه.خلايرتشملليطميتح:هلوف

هملعلدياکًادحاوالوقءيشريغنمهبحاصهذخأيهنإفلعاذإامأو«مارح

.يابسايفهمالک
ةئالثايفاهنوكبةيراعلاصمصختهجولمل.خلاايفًاضيأملو:هلوق

فال#لباقمريغنمافرصتمهلعجثبحريعتسمللريعملاطملستةوق:لاوقأ

فعضفلباقبيناثلايفو«الصأهلفرصتاللوألايفهنإفيركللاوةنامألا
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لاقو«ةقرسلايلعًاسايقعئابلايلعيرتسشملاعجريويرتشملادينم
يرتشملابلاطينأهلسيل:ضعبلاقو«نمثلابهدينماهذخأي:ضعب
لوألالوقلالعليلدلاو.يرتشملانمهنيتحريعتسملابلاطينكلل
هدجوفهنمعاضوأءيشهنمقرسنم):لاقهنأواييينلانعيورام

.ملعألاوطملسللا

¢قرافلادوجوعمسايقاذه:لوقينألئاقل«ةقرسلاىلعًاسابق:هلوف
.ملعألاويناثلالوقلاوهىلوالاف

له«ءالؤمدنعكلذدمبحلاللاهحرركذيل.خلاهنكميتح:هلوف
.فالخلاهيفهلعلو؟ءيشريغنموأنمشلاباهذخأي

اذهيفسيلتلقنإف:انخشلاق.خلالوألالوقلاىلعليلدلاو:هلوف
نموه:تلق؟مدقتايفةقرسلاوفلتلابهنرقفيكفببغلاىلعةلالدثيدحلا

«ەرابتخاريغنمهبحاصدينمءيشلاجورخيهوةدحتمةلعلاوألشمتلاسابق
.المات

هبلدتسيابرووهاكىلوألاةلأسملايفيأ«لوألالوقلاىلع:هلوق

کلانممہفياميهوىیرخأةهجنمًاضيأةيناثلاةلأسلايفلوألالوقلاىلع

هجولاهيفعاريموأ«عئابلاطبلستهبحاصلسيلايفعئابلاىلعيرتشملاعوجو
هبحاصلناكاذِإامفالخي«ةطقللاريغيفعئاضلاوقورسملالثميعرشلا

‹ةطقللاوهويعرشلاهجولاهبفيعوروأاهعمركذامو«ةعيدولاكهبف
امهدحأىلعنكل«نيتلأسملايفلوألالوقلاىلعلىلدثيدحلانوكياذهىلعف

.«ملعألاومومفلابرخآلاىلعوقوطنللا
هنارتقا:لاقينأالإمهللا«ةطقشلللماشهنإلاقيدق«هنمعاضوأ:هلوق

oy

 



عئابلاىلعيرتشملاعجريوهبقحأهبحاصنإ«هارتشادقلجردييف

نيبوهنيبايفهبحاصليبفقحتسملاءيثلاةلغامأو.لعأهللاو'(نمثلا

ملقحتسملاءيشلانألكلذو‹يرتململااېكسمیفکحلايفامأو«هلل

ءاعرشةريتعملاطورشلاهيفعارتليذلاعئاضلاهبدارانأىلعلديقورسملاب

.ملعأهللاوةطقللافالخبقورسملاةلزنبنوكبف

جارخلا):مالسلاهيلعهلوقمومعليأ.خلاكحلايفامأو:.لوق

امأو«ةقفصلارضحتيتلاةلغلاامكسمييتلاةلغلابدارملانأرهاظلامث٠(نامضلاب

نمثلاذخأوامكسمأولف«نمثلانمطسقافاهدريهنأرهاظلافترضحيتلا

نيحةدوحومةلغلاكلتتناكاذإاصوصخو«هقحنمرثكأذخأدقناكالماك

يرتشملادينمجرخيالءيشلانآل:هلوقهللديو«هلامدينمءيشلاجرخ
نإوءيشلاعماهدرةدوجومتناكنإفةلغبلخدنإفينعي«لخداكالإ

هلتناكهدنعتثدحوةلغربغبلخدنإو«اہتمیقعفدتکلہتسادقتناک

عببلاةلزنمبقاقحتسالانألديو:دعبهلوقنكل.ملعألاوثيدحلامومعل

الوًاقلطمتتافيتلاةلغلاكرديالءيشلابحاصنألديهرهاظ«لبقتسلما

مهللا<رثألايفامىلعئابلاةلزنمبهدينمءيشلاقحتسانمناك«ةربوملاةللا
تأيفتقيهنإفلكشمهرهاظنإف«حوجرملوقرثألايفاملاقينأالإ
ريغنماملغتسيوضرألايفسورفلاكسيضرألاهنمتقحتسانيحيرتشملا

نيحيفامتميقضرألابحاصنمذخأيالو«املثمالوضرألاةميقيطمينأ
ةعفنمتلطبدقهنإف‹ضرألابحاصلررضلاةياغاذهو«قاقحتسالاتاقوأ

ذخأيوأاهلثموأضرألاةمبقعفدينأنيبًاريخمنوكينأبتارملالقاف«هضرأ

.هيلعقفتم(١)
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هنألءيرتشملادينمهيفهقحتسايذلاتقولايفالإهبحاصهقحتسي

يرتشملاهيفدازنإو.ملعأهللاولخداكالإيرتشملادينمجرخيال
ىرتشا.نإكلذلثمو«هلامالإقحتسيالقحتسملانألهلوهفئيش
سورغلاكلتكسمهنإفاببحاصاهقحتسامثًاسورغاهيفسرففًاضرأ
نإكلذكوءهضرأضرألابحاصذخأبوضرألاكلتيفسرغيلا

هضرأيفسورغلاكلتتقحتسافهضرأيفاهسرغفًاليسفىرتشا

.نمثلابعئابلاىلعوهعجريوضرألاكلتيفامقحتسايذلاامكسميلف
هللاولبقتسملاعيبلاةلزنمبقاقحتسالانألديوءرثألايفدجواماذهف

يتلاضرألاكلتتجرخمثايفسرغفًاضرأىرتشانإامأو.ملعأ

ايفسرغامومهضرأعاشمللهأذخأبهنإفموقلًاعاشماهارتشا

اذِإعاشملاسورغنممظعأتسيلامنإفرخآلوقاهبفنوكيوأسورفلاةمبق
اهبحاصلةميقلايطمي:لوقينممهنمنأيتأسهنإفلجرضرأيفتقحتسا

نمةلأسملايفناثلوقىلإهبريشيلوقلااذهلاقينأالإمهللا«هسفنل

ضرألاكلتيفسورفلاكلتكسمهنإفهلوقىنعملاقيوأ«اهرخآىلإاهلوأ

ضرألاةميقعقديوأاهتميقذخأيلب«داسفلانمبقااپعلقبرمۇيالهنأ
قاقحتسالاعيبنإف«رهاظلاوهاذهو«ةدعاقلاىلعابراجنوكسفاهلثموأ

.ملعألاوخاسفنإلاوببعملاعيبنممظعأسيل

ءيلانفلكشموهوينعي«فنأتسملايأ«لبقتسملاميبلاةلزنمب:هلوق
.لعألاوهبحاصكلمىلعقا
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ريغيفقاقحتسالاةلأسمةلأسملاهذههبشتالو«ًاعاشمهلككلذنوكسف

ضرأفالخبلاحلکيلعاعسزوحالعاشملاضرأنألعاشملا

‹لاحلكىلعًاضيأزوجياليذلاخاسفنإلاعسبهبشأيهوقحتسملا

نمءارقفلاىلعكرديال‹ عاشملالهىلعهسورغةميقكرديالو

كلذكو«ءارقفللعاشللاضرأنألًائيشًاطخلاىلعمهيلعهلامقدصت

ءلاحلااذهلعنيكاسمللوأدحسمللوأرجأللضرألاكلتتحرخنإ

ضرألاتصقنامنمضيوهسورغيرتشلملاعلقب:لوينممېنمو

يفاهسرغفًاسورغىرتشانإىنعملااذهيلعًاضيأكلذكو«ابحاصل

يفو«خاسفنالايفكلذكردياكيأ«هسورغًاضيأكرديالو:هلوق
.لعألاومدقتملاليوأتلاىلعلديف«عاشتسيليتلاضرألا

ًاناظءارقفللهتاكزانيدمنوكينأكلذةلمجنم«ًاطخلاىلع:هلوق

تفولالقاہمدقوأ6ءارقةفلاىععجربلهداف>هلعاوجول

.لالاعاضف

اذهلعلو«ةمسقلابابيفيتأسسةثالثلاوقأدحأاذه«ءارقفلل:هلوق

.ملعألاوهبمزجكلذلف«دمتعملاوه

الرحألانأنيكاسملاورجألانىبقرفلانأرهاظلا«رجألل:هلوق
.ملعألاوءارقفلا

تألمعبقفاضمدرفماذهنأل«اباحصأهبدارملا«اهبحاصل:هلوق
.ماللاهليتأتاليتاتةفاضإلا

س۳۰



ءاببحاصلسورغلانوكت:لاقنملوقىلعيرتشملاضرأيفاهنوكسي
.ملعأهللاوهسفنلاكسبواببحاصلةميقلايطعي:لوفينممهنمو

اذهىلعدجسمللوأنيكاسمللوأرجأللسورغلاتجرخنإكلذكو
ءلومومولعم:نيهجوىلعضعبلاقاقحتساامأو.ملعأهللاولاحلا

يقابلابمعنيهنإفابنمةيمسقلاةنمدلانموأدوصقملانمقحتسااذإمولعلاف

نإوءةيمسقلاكلتبانامهبىرتشايذلانمثلانمكرديوءدارأنإ

دارملانأبهليوأتمدقت«امبحاصلسورفلانوكتلوقينملوقىلع:هلوف
ربيوأاهلثموأاهتميقضرألابحاصليطعبلباهعلقبرمؤيالهنأ«لعألاو

هسورغةمىقذخأيهنإفيناثلالوقلاىلعهفالخبهسورغةمسقذخأنيبوكلذنيب

بحاصىلعررضلاةياغيفهرهاظبذخألاناكلليوأتلااذهالولو«طقف

نمنأعاشملاسورعفليقولولحيالررضلاو«ًاروذعمهنوكعمضرألا

.ملعألاوامجوناكلكلذبحأنإاملثموأهضرأةمىقەلعفدياهبہر

.الثمفصنلاهنمقحتسيصاخنادفكنيعملايأ«دوصقملانم:هلوف

هشمقحتساًالثمدلبلايفكلاممبمجك«ةنمدلانموأ:هلوف

هنأكوهمئاملهدربالونمئلانمهباسحبەكسيأ«يقابلابمعنيهنإف:هلوف

يفلاق.ملعألاوكلذتكسمأمعنىنعمهيفهنأل«امامنإكاسمإلاىمساإ

.معنهللاقيأهلممنأو:حاحصلا

س۳۱



:لوقيهنإفيفابلابمعنينأيرتشملادارأنإو«بيعمدنعكيرشلا

هفاملکوهاکباذكواذکبناكميفنالفنبانالفليذلانادفلا

دقوأرانيداذكوأاذكبءارشلابهنعوهيلسانلاىلإسائلانم

وأفصتلابقابلابتمعنأدقو«نالفنانالفلهثلثوأهفصنقحتسسا

انو«هفنالفنبانالفليلاتايمستلانمكلذهبشأاموأثلثلاب

امأو«اهريغوناوبحلانمةمسنلاعيبهيفزوجي.ايفمعنبنأزوجي

.يتأيساككاحللودوهشلليأ«لوقي:هلوق

.يذلانادفلاربخ«ىل:هلوف

.ناكامراتعابهلهلمجوعئابلاوهوينعي«نالفليذلا:هلوق

تأىلعلديهرهاظباذه:انشلاق.خلامعنينأزوجيامنإو:هلوق
اذهتفرعاذإاذهىلإجتحيملالإو«فناتسمعيبةلزنبحصيمامنالا

تلمتشااذإةدقعلا:لوقبنملوقىلعولوحصيروكذملامامنإلانأكلرمظ
لمأتلاهجولمأت«زئاجلاريغدسفيوزئاجلاحلصينأزوجيالاموزوجيامىلع

زئاجىلإحصيملالإو«هنمدبالطرشلاذإحصيالروكذملاءانبلا

ايففلؤملاهححصيذلانكل:تلق.هررح«باوصلابلعألاوزئاجريغو

ولوحصيهلوقنكل.ىبتنا«ةمسقلاهبفنكتامفزئاجةيمستلاعسبنأقس

زئاجلاحصبنأزوجيالاموزوجيامىلعتلمتشاادإةدقعلا:لوقينملوقىلع

ىلعتلمتشااذإةدقعلا:لوقبنملودىلعولوهباوص«زئاجلاريغدسفيو
فتاتسمعیبهنأنمهمهفامسايقىلعةزئاجريغتناک«زویالاموزوجیام

.ءافخلاةباغيفهنإفهمالكلمأتىلف
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يفركذدقفةيمسنلانمةيمسنلاقاقحتساامأو«الفنزويولاكيأم
جرخفهلبهووأًانادفىرتشانمو:رثالايفو.ملعأهللاوايفرثا

نيذلادوبشلاىلإلعفيامنإفمعنينأدارأفهفرعيملوكيرشهيف
نبانالفليذلانادفلا:لوقيامنإفمدنعمعنيفةبحلاوأعيبلااورضح

سانلانمهيفاملکوهلکباذکواذکبیمسیناکميفلوقایفنالف
جرخفينعمافوتسادقو«اذكواذكبءارشلابيدنعوهيلسانلالإ

اذإفءدوہشلادنعاذهونالفنبانالفوهوهنعفرعأملكيرشهيفيل

.ةنمدنموأصوصخمنمتناكءاوسيأ«نم:هلوف

نأنكميهنأىلإةراشإهبف.خلالعألاواهيفرثألايفركذدقف:هلوف

مكحىلعسايقلابهلعلو«ةيمستلانمةيمستلاقاقحتساكحرثألامالكنممهفب
مكحيفاصنهتدجوهتلمأتاذإرثالامالكفالإولماكلانمةيمستلاقاقحتسا

ةسستلاقاقحتسانيبقرفالنكل‹رهاظوه(كلماكلانمةيمستلاقاقحتسا

.ملعألاواهيفركذ:لاقكلذلو«ةمستلانمامقاقحتساولماكلانم

.فوصللاواوىمستواولا«اذههفرعيملو:هلوف

ماعنإلاحصيالهنأهرهاظ.خلااورضحنيذلادومشلاىلإيتأينأ:هلوف

مكاحلادنعغيلبتلالجألمهبصيصختلالعلو.لعألاولمأتهبفومدنعالإ

.«ملعألاولماكلابةداهشلاىلعاورمتسيالئلوأ«هسفنبمعيماذإ
ريغلتناكنإاذكواذكبلاقيالنكل«ةيلابوأىنعي«ءارسثلاب:هلوق

.معالاوباوث

—م۳

 



معنيلفمكاحلاىلإتأيلفىلوألاةدقعللاورضحنيذلادوهشلادنعمعنأ

نولوقيامنإفهلاوغلبينأاودارأاذافءنيلوألادوهشلادنعمعنأاكهدنع

هلکباذكویمسیناکميفلوقيايفنالفنبانالفليذلانادفلا

اذكبءارشلابهنعوهنالفنبانالقلسانلاىلإسانلانمهيفاملكو

وهو:لوقيميفهفرعيلكيرشهيفهلجرخفهنعمافوتسادقو«اذكو

يذلافصتلابنالفنبانالفمعنأدقوءفصنلاهيفهلنالفنبانالف

ةثالثوأنينادفیرتشانإ:لثملوهجاو.لوقياميفنالفنبانالفلهيف
ءلوهجينمثلانمنادفلاطسقنألعيبلاخسقنادقفمهنمدحاوقحتساف

نأاذهنمذخۇيو«مئابلاوهوينعي«نالفنبانالفلهيفيذلا:هلوق

.ملعألاوالثممئابلانودهدييفءيشلاناكنمىلعقاقحتسالايف

غلبيلاذِإيرتشملانعةبابنيأ«اوغلبينأدوهشلايأءاودارأاذإف:هلوق
اذإف:خسنلاضعييفهنألوألاليوأتلللديو.لعألاوكلذركناوأهسفنب

.خلااوغلىينأدارأ

.مكاحلليأ«هل:هلوق

دارملاو«لوقيامفهلوقليلدبعئابلاهبدارملاءنالفنبنالفليدلا:هلو

.نالفلنعتلبلدييرتشملاوهيناثلانالفنيانالفب

.يرتشملاوهويأ«نالفمعنأ:هلوق

.ئابلاوهويأ«نالفلهيف:هلوق

الو«قاقحتسالارهظنحنآلاخسفناهنأهدارم«عسبلاخسفنادقف:هلوق

٤۳



قاقحتسايفمعنينأهلزوجيانإو.ملعأهللاوعببلاخسفناكلذلو

عمتجااذإةدحاولاةدقعلا:لوقينملوقىلعرظنلاهبجوياميفةيمسنلا
اذهو«زئاجلاريغدسفيفزئاجلاحصينأزوحمالاموزوحياماهىف

امأو«يرتشملامِليلنإملعبميذلاكيرشلايفنوككيدنع
نكميالنموهمولعملاكيرشلافءدنعدسافعيبملافمولعملاكيرا

يفيرتسملارذعيالهنإف«تاهمألاوءابآلاموهتمالإئابلانوكيينأ

قاقحتسالاالولهنأهرهاظو«مئابلالعمجربامبيرديالهنألذئنيحممامنإلازوجي

ةددعتمءايشأممجزيجحمينملوقىلعىشمتيامنإاذهو«احبحصميلاناكل

ىلعءانهلصأنمينعيعيبلاخسفنادقفهلوفنوكبنأنکعومدقت|کدحاونمشب

ملعأهللاوليلعتلاكلذىلإدشربامو«دحاونمثبءاشأمجزوجيالهنأ

وهو«ماعنإلايأ«ملعيليذلاكيرشلايفنوكيامنإمهدنعاذهو:هلوق

نأهنأشنمسبليذلاكيرشلايفحصيامنإو«قاقحتسإلادعبيقبابكاسمإلا
ماعتالانالصاحلاو«مولعمريغناكاذِإتاممألاوءابآلانمسيلنموهو<ملعب

نأهنأشنمهنألتاممألاوءابآلانمكيرلانوكبنايفلطي
دجويالعئابلانلمولعملاةلزنملزنلعفلابامولعمنكيملنإف‹امولعمنوكب
عيبلانأىلعلخدهنألامولعمنوكيو«مهريغنمروکنأ:ةيناثلاو«هنودب
ءابآلاريغنمكيرشلاناكادإاميهو«ةدحاوةلأسميفحصيو‹دساف

دصقريغنمتلمتشااذإةدحاولاةدقعلاناىلعءانبالوهجناكو«تاممألاو

تماهناانلفتإو«زئاجلاربغلطبوزئاجلاحصزوجيالاموزوجيامىلع

.ملعألاوهمالكنمذخؤيامكهلصأنممامنالالطبتلطبكلذكتناك

٥\۳—

 



نکونوكينأنكيهنألالفءاكرشلانمءالؤهىوسامامأو«هلبج

.ملعأهللاونئاكهنأحصيتحنئاكريغهنأهيفةدعاقلافءنوكيالنأ

:لصف

ناکميفهعببيهنإفهبحاصيرديالومارحلامهديبناکنمو

اضيأةبوتلاىلعهيففرعيعضوميفهعابنإو«هنعقفنيوهيففرعيال

نمالإهيففرعيالعضوميفهعببينأنسحألانأريغ«زئاجهعببف

ةقداصلاةبوتلاهتمفرعنإالإهيفهلماعيالمارحهنأءيشلاكلذفرع

نكلومهاردوأريناثدناكنإالإهنيعبءيشلاكلذقفنيالو.لعأهللاو

بوبحلايف:لوقينممهنمو.ءايشألانامثأامهنألماردلاوريناندلابهعيبي

.ءيشلاكلذيأ«هبففرميال:هلوق

سور#لوقىلعیشمتيامنِإاذهو«للالبسيفيأ«هنتقفنيو:هلوق

امكهللاةمحرنمًادحأاوسيئوينأنساسملانأشنمسىلهنأبلئاقلاهللاهجر
يخامشلادمحاانمعربسيفهرکذامكنولوطنبالامنمذخأنمفكلذاوركذ
امنإو«كلذكهلملو«هيلعقفتمرمااذهنافنصملامالكرهاظو.للاهجر

.لعألاو؟الوأكلذهبزحميلهفالخلا

طرتشيالهنإفكلذبفرعيالنمامأوينعي«ةبوتلاهنمفرعنإالإ:هلوق

وېفهدييفءيشلاناكنمناوهو«لصالاىلعلمحيلبةبوتلاىلععالطإلاهل
.هفالخنتيتحهيفدعاقلا

۳



نلزئاجوهعببىلإاتحيالوهقفنينأنزويوألاكيامكلذهبشأامو

هعاباذإكلذلبقمارحهنأءيشلاكلذملعيناكولو«هيفهيرتشملماعي

ةبوتريغبكلذعابنإاأو«ابيعكلذنوكيالولاصتتالاوةبوتلا
يفمارحهنأًاناعنوكينأولخياليرتشملانإفهتميقهبحاصلمرغمث

زوجيالفمارحهنأبًااعناكنإف«مارحهنأبماعريغوأعيبلاتقو

ةلزنمبوهفهكلامريغنمهذخأهنألهكسمينأيرتشمللزوجيالوهعبب
ىلعهذخأاملالابحاصدريولوألاهبحاصيلعهدرينكلوءبصاغلا

ناكنإامأوءهاطعأيذلانمثلاعئابلايلعيرتشملاكرديوءبصاغلا

رهاظوهامكفوذحممالكلايفوأ«لماميناهلمل«لماعبن:هلوق

.عجاربلف«ةعانصلاةهجنممالكلاحصل

مرغنإوزوجيالف«لطابهعيبفيأ«هعبيزوجيالف:هلوق
.هتمىقبصافلا

هعاباذاامدربالف«يعرشهجوريغىلعيأ«هکلامريغنم:هلوق

.ةبونلاىلع

.يرتشملايأ«وهف:هلوف

.هلمبوصفملاوهو«لوألاهبحاصهبدارملا«لالابحاص:هلوق

.ةميقلاوهويأ«هذخأام:هلوف

ىرتشانمنأهنمذخؤي.خلانمثلامئابلاىلعيرتشملاكرديو:هلوق

- ۳۱۷



امدعبمارحهنأبملعمثعيبلاتقويفمارحهنأبلاعريغيرتشللا

‹زئاجعيبلا:ضعبلاقءفالتخاهيففهبحاصلهتميقمئابلاىطعأ

اضاعناکنإودعبالوفمجربهؤارشهلزوحمیالام

.كلذلهئارش

هنالعاذإللاهمحرنيسيل«عئابلاىطعأامدعيمارحهنأبلعمث:هلوق

عنإهنارهاظلاوهيلععالطالاوهحاصلمرغلا6عسسلادعبمارح

ريناندلابعيبهيحاصىجربنإهنارهاظلانكلو«هيلعنيمأب

مارحلامهديبناكنمو:مدقتامفهلوقهلمشبامو«نيكاسااوءارقفلاىلعام

هماعوأ<عئابلالعبنإامأو‹باتاذإهلثموبصاغلايفهضرفناو«خلا

الوهنُمهملععاضو4رتلزندفگلدنارها«هلعردقبملو

اضرأهلمشدامبرو)مدقتامهىفلعفيومارحهنانقىتبام

امدورهرارتسافاشیرتسانمامأو۰خلامارحلامهدبناکنمو:هلوق

يفمالكدعبلاقلاوقأةثالثهيف:لدصلاباتكيفركذدققءارتشا

لخديلاذإتايبرلايفةبوجأةئالثممنعللايضرخياشمللو:لاومالاماكحأ

قفنيونمثلارادقمكسنأيناثلاو«ىلايالوكسعنأامبحاصاهبلع

دمتعملالوقلااذهرأللاهمحرحراشلاركذو«هلكنمثلابعفنتسيناثلاثلاو

.عجارملفرظنلابابيفىوقأوسيقالاوهيناثلالوقلاناو«انختاشمدنع

موبهتمىقهلیطعبلهرظني‹هتمىقعئابلایطعاامدعب:هلو

زئاجلاو«زئاجهنألرهاظلاوهو«نيتميقلاىلعأىطعيوأ«مفدلاموبوأبصفلا

.ملعألاوهلعوهفصقننإودازنأتحهقرعلسيلهنألىلعأىطعي

— ۳۱۸



ملعبملولالحلاةهجيلعءارتشايرتشملانأرظنلاهبجوياميفكلذو
:لوفينممهنموءهلهعئابدييفهمکحراصوهئيشةميقهبحاصذأتح

ءيشلاكلذدريو«هاطعأيذلانمثلائابلالعكرديوهعيبزوجيال

عيبلاعقونيحلوقلااذهىلعف«هتميقهبحاصلمرغنيحهكسيوعئابلل
نوک:لوقينممهنمو«هکلامنمةيناثةدقعبالإحصيالفحبحصريغ
ةميقلاكلتهتمذخأيذلاىلعدريوهلامذخأينأءاشنإرايخلابهبحاص

يناثلالوقلاةلعيفدعبهلوقهيفانيالفًارهاظيأ«لالحلاةهجىلع:هلوق
نيبفال#لانأرهظفرمألاسفنيفدارملانافحيحصربغعملاعقوثيح

.ملعألاورمألاسفنيفاموأمعلاربتعملالهنيلوقلا

.عئابلايأ«هكسميو:هلوق

وهولديءابلإةنباثخسنلاضعبيفءەكلامنمةىناثةدقعبالإ:هلوف

نيحآلاهتمعيبلاكلذلبقهكلامنميتأيالةروصلاهذهيفهنألرهاظلا
هكلامنمةتباثةدقعبنكيملاذِإعببلانألوقلااذهىلعدارملالبهتميقذخا

هکلامداربنابلمتحمو.ملعألاولاحلكىلعًادسافتاكءادتبا
.ملعألاوعببلاناددحسفمرغلادعببصاقلاوهونآلاهكلام

ملالو«ةميقلابيضرءاشنإويأ.خلاهلامذخأيناءاشنا:هلوق
يرقشماديبنوكيلهذئنيحءيشلايفمالكلايقبنكلهبملعللهلضرعتي
وأهلاحىلعءيشلكىقباةميقلابيضرنيحهنألردابتماوهو«عيبلاكلذب
.ملعألاوهنمذخأيو«بصاغللهدرب

ىلعيرتشملاعجريوينمي«ةميقلاكلتهنمذخأيذلاىلعدربو:هلوق

.نمثلابعئابلا
- ۳۱۹



دحيلثبحهتميقذخأامنإةلعلرابخلاهبحاصلاولعج«كلذهلق
باتامدعبالإمارحهنأبيرتشملالعبمنإامأو.رلعأهللاوهنيعبهئيش

امنإهنأل«زوجيالهعيبنإفهتميققفنأوهبحاصملعيلو«بصاخلا
لجرنعلئسو:رثألايفو.ملعأهللاوهبحاصاضرريغيلعءارتشا

هنضعبهمرغفهدينمللاحرخدقو«قراسلاكردأفلمجهتمقرس

ىلعدریوهذخأبلوقينممهنم:نالوقهيفلاق«كلذدعبهلمجدجومئ
ذخأاذإ:لوقينممېنمو«هلكهنثفوتسيملامهنمذخأامقراسلا

فذحاويناثلالمعأفذخأهلوقو«دربهلوقهعزانت«ةمقلاكلت:هلوق

:ىلاعتهاوقدحىلعوهفةدمعلاالاركذلالبقرمضيالهنأللوألانمرمضلا

.٠ېًارطقهيلعغرفأينوتآ

بصاقلاعيبدربالفمسبلاكلذعرشلاهلحبيملوينعيءاضرريغىلع:هلوق

.لعألاوةطقللاعبوةبوتلادعب

عئابلاىطعأامدعبیسافلاقول:انخشلاقلجرنعلسو:هلوف

مهوألكلذلاقول:تلق<ةدايزلاهذهنعىنفتسالهبحاصلهنثوأهتمق
انهاهيرجيالهلملو«انهلرايخلابلوقلاناعمةثالثلالاوقألانايرج

لمأتهيفلوقأو.باوصلابملعألاوعبملامتأهنأكنمثلاذخأنيحهنآل

دارأهنأو«ةثالثلالاوقألانايرحنمالوأهاكحاباقمهقاسهنأرهاظلانإف
اممكنابينعًابلاخرثألامالكنوكينأمزللالإو«ةمبقلالمشيامنمثلا

.ملعألاوةمبقلاهمرغاذإ

:فيكلاةروس(١)

۴۲۰



نمیرتشالجرنعلئسو؛ليبسللاىلإهلسيلفنمثلاضعب

دقوهقرسهنأملعكلذدعبمثهقرسلخاكلذنأملعيملوالمجقراسلا

ءنالوقهيف:لاق؟ەكنأهللحيله«هبحاصلهنقراسلامرغ
:لوقينممېنمو«هکاسمهللحقراسلامرغنيح:لوقينممهنم
نوءدسافعيباذهوءنمثلانمهاطعأامهنمذخأبوقراسلالعهدرب

هنإفءكلذدعبهبحاصءاجمثهبحاصملعيلثيحةبوتلاببصاغلاهعاب
هنكلو«كلذعرشلاهلزوجثبحيرتشملادنعءيشلاكلذكرديال

.هبحاصملعيالهنأليألبلمتلاةشمحلاهذه«هبحاصملعيملثمح:هلوق

رهاظلابسحباذه.خلايرتشلادنعءيشلاكلذكرديالهنإف:هلوق

هدجوفعاضوأءيشهنمقرسنم):لعهلوقوهومدقتملاثيدحلل_فانم

صصخاذه:لاقينأالإممللا.٠٠(هبقحأهبحاصنإءارتشالجردييف

ءةطقللاةلزنبنوكيهعبيعرشلاهلزوجثبحهنأرهاظلامثثيدحلامومعل
الهنايرقشمادنعءيشلاكلذكرديالهنإف:للاهمحرهلوقىنعمفاذهىلعو

هکرديالو«هدجونإكلذدعبعئابلاىلععجريوهشمعفديىتحهكردي

‹ةرابعلارهاظنمديميرهاظلابسحبناكنإواذهو«ءيشريغنمءادتبا

هنإف«ةطقللالاحنملمسأبصقلالاحنويكينامزلالإوىلوأهيلعلجلاف
«امنعهلعفدبىتحاكرديالهبردصملالوقلاىلعايبحاصناالااهيف

لمحيوأ«ةطقللاكةبوتلادعبدوصقملايعرشهجوبالااهرتشبمهنألنعب

.هرکذمدقت(١)

2حاضيإلا٠مدسم



نيبهربخهبقادصتنإو«هقفنيمنإهبهعابيذلانمثلعئابلاىلعكردي

باتهنإمثمارحلاىلعبصاغلاهعابنإو.ملعأهللاونمثلاكلذورجألا

كلتدريهنإفهلهبهووأًالوأهبهعابامنودبيرتشملانمهارتشاو

ناو.ملعأهللاوهلهبهونإنمثلاكلذكوءهلامهنأليرتشمللهلا

لعجيف«ًاقلطميرتشملانمهذخأيالءيشلابحاصنأنمهرهاظىلعهمالك
رهاظلافلاناكنإو«رحالاونمثلانيبكلذكةطقللامك

يعرشهجوبهديتلخدمكمحلااذهبىلوأةطقللالبامفقباسلاهمالك

.ررحبلفملعالاوبصقلافالخب

»بتيلنإوكلذكمكحلانارهاظلا.خلاهارتشاوباتهنإمث:هلوف

ةربعألهبقةعقاولاةيطلاوبوصفملاىلععقاولاعببلانألاقلطمدرلاهيلع

لاثتمالاودرلاهيفرمظبيذلاوههنألبئاتلابهصخامنهنأرهاظلاو«اسف
.ملعأللاو

هلدربلهرظنبهنإفدیزأپهارتشاولف.خلالواهبهعابامنودب:هلوق

ءارمشلاعقواذِإابفةيقبلاهيلعكردياكةدايزلاكلتلوألايرتشملاوهوئابلا

ملنإوىرهاظلاوهو«هنمديزأالوءهنتنمصقنأهنمذخأيالفصقنأب
ريصتلب؟هلاهدربالوأيناثلاعيبلابالولوألاعيبلابةربعالهنألهلضرعتب

لوألانأرهاظلاو«هلانماضناكثيحمكمحلارهاظيفاهقحتسبف<ةلقلاةلزنب

هنإفريغللهعابولامأو<هبصاقلهعاباذإهلكاذهو«بصقلابلعاذإنيمتم

نمُشلابهعئابىلععجربرتشملكنلواسموُرثكأيأوألقأبهعببينأنيبقرفال

.لعألاولوألاىلإلصينأالإهتمهضبقيذلا

.اهنألىلوالاوربخللةاعارمهركذو«ةيقبلانمركذاميأ«هنأل:هلوق
و:هلوق هلبهونرإهبحاصلهدربنمثلاكلذكويا.خلانمثلاكلذك

—



ءهبهادفأامبصاغلالعكرديهنإف«هبحاصءادفأفًاضيأهعاب

هيلعكرديالهنافهتميقنمرثكابهادفأنإالإهكلبتسايذلاوههنأل

:عئابلاهللاقفءاثيشلجرنمىرتشانمو.ملعأهللاوهتميقلباقيامالإ

هنإف«سوجنموه:هللاقفًاتيزهلعابوأ«مارحوهكلهتعبيذلااذه
نمثلاهيلعدريلفءلاقاهنأعئابلالعنإو«عيبلادعبهبلغتشيال
ءهاريثيحنمهمادقهعضبلفهذخأبنأىبأنإو«هتمهذخأيذلا

ءهبلغتشيهنإفيرتشملانمنمثلاعئابلاذخأيلنإ:لوقينممبنمو

.ملعأهللاوابةربعالةبحلاهذهوعملااذهنإفءيشلاكلذهبحاص

۰هادففهلعل‹هادفأف:هلوق

صقنتمنإهئادفمويهتميقدارللنأرهاظلا«هتمىقلباقيامالإ:هلوق

.ملعألاوناجهنألنيتميقلاىلعأنمضيهنإفهبصغموبهنمسق

ءاوسو«الوأنمثلاهنمضيقءاوسيأ«عببلادعبهبلفتشيال:هلوف

.الوأنىمناک

ايكرمآلاسفنيفءيشلانأملعيأ«لاقاکهنأعئابلاملعنإو:هلوق

هللحيالهتالهقدصيلنإو«يرتشمللنمثلادربهنإفامارحعاباإهنأوربخأ

رهاظلافءسوجنملاتيزلايفامأو«رهاظمارحلايفنمثلاعيمجدروهكاسمإ

‹هتميقهللعجثمحدعبهمالكنمذخۇباك<اسوحتمهتمىقهنمنمكسبهنأ

.ررحبلفملعألاو

ماتمدعلنيمأريغوأناكاتيمأيأ.خلانمثلاعئابلاذخأيلنإ:هلوق

—pre —



هللاومهضعبلوقىلعهقادصوأًانيمأناكاذإهبلغتشي:لوقينممهنمو
هتميقعئابلاهيلعكرديهنإفسوجتملاتيزلاكلذفلتنإو.لعأ

كلذنمًاثيشمئابلاهلنمضيالفهتيزبيرتشملاهطلخنإو«ًاسوجنم

لعهلهعابف«تیزةيباخهبًالمأًارهاطًاتيزيلعب:الوأهللاقنإالإ

«هرغنيحيرتشملاتيزلنماضعئابلاف«هتيزبهطلخمث«لعبملوكلذ

لعئابلانأل«رظنلاهبجويايفكلذو«هيلعنامضال:لوقينممنمو

عیبلافديباديمارحریناندبیرتشانمو.ملعأهللاوهديبلعفلارشابي

هنإفنمْثلاضيقاذإامفالخيالثمخسفلاةدارإيفةمهتلافعضلاينيبلمفلا

يفةمهتلاىوقتفينيبلمفلاماقلانيمأناكولو«لاحلااذهىلعهبلفتشيال
.ملعألاوخسفلاةدارإ

.ًاقلطمينعي«ًانيمأناكاذإهبلغتشي:هلوف

ةححقيدصتلاوأنيمآلانأبنولئاقلامهويأمهضعيلوقىلع:هلوق

.ملعأهللاو

وهو«املةسوحنملاناهدألانأيضتقياذه«ًاسوجنمهتميق:هلوق
.ملعألاوباتكلاردصيفهللاهجرهراتخاامىلعكلذك

اذِإ«رذبلاةلأسممكحًاضيأهتمذخؤي.خلايرتشملاهطلخنإو:هلوق

يفشمامابهيلعمالكلامدقتاكهريغوسلدملانيبقرفيهنأو«تبنيموعرز

.بىعلابءيشلادرمنعيتلاةدايزلا

فورعملالجرلاو:تالاؤسلايفلاق.خلامارحريناتدبىرتشانمو:هلو

٤۳۲-



مارحاىلإرجامنأل«مارحریناتدىلإیرتشانإكلذكو‹دساف

ادبمارحريناتدبیرتشاولوزئاجعيبلا:لوقينممهنمو«مارح
ريناتدلابحاص:لوقينممهنمو«هريناندنيناتدلابحاصلنمضيوديب

ءيشلاكلذنألكلذو«هريناثدذخأءاشنإوكلذذخأءاشنإ«رايخلاب

.ملعأهللاوهمهاردلضوع

لماعيهنأريتاتدلاهدنعنکيمو«هپجولالالحئشیرتشااذإمارحلالكأب
عقدييفرىناندلاتناكنإو:لاقنأىلإ«نيسلارسكبةعلسلاكلتيف

‘ماعمزوجتالقاذپاذهريتالعفدناكنإو«نالوقهبففكلذهنبحيف

ينثدحوينساربلابوقعيخبشلانبدمحمخشلانعو.رمعوبأىورابف
لابرداحررناومدعورفمربوپ

كلذونهبفهلاوصخرفهيلعتلزنلئاسمثالثنعخومشلالأس«ةتازمنم

منإريناندلاكلتبقدصتينأهل:اوباجأف«مارحريناندياناتسبىرتشاهنأ
دقفيهامأو«اهردقهلمفدييأهلاممفدىلفهلعنإف<اهبحاصفرمي

اهارستفمداخاهناىلعةأرمایرتشاهناو:لاقمث«مولعموهاکتکلہتسا
فحصميففلحهنأو«حاكللااملددجينأهل:اوباجأف«رحاهنأهلنيبتمث

.یہتنانیمةرافکرفکبناهل:اوباحأف«بذاكوهو

لاقنملوقىلعىشمتياذهىلعو.خلازئاجعيبلالوقينممهنمو:هلو
نعرسلايهرکذاکنیزئاجلانمتناكولو«اهبفةبيرالمهاردلاوريئاندلا

بوقمينبفسويبوقعيييأنبسابعلايبأخبشلانعحونوبأوهو«خياشملاضعب

همراہیفصخرلئاسمهلرکذو«سابملايبأبفيرعتلايفكلذركذلامتنبا

.عجاربلفلا

٢۳۲—



:لصف

تيشهنمىرتشانإئابلاىلعيرتسلاعجربمبءاملعلافلتخا

لاقو«هانإهاطعأيذلانمثلابهيلععجري:ضعبلاق«هدينمقحتساف

هيلعيذلاو«ةميقلابهيلععجري:ضعبلاقو«ضوعلابعجري:ضعب
ءخسفنمقاقحتسالادعبعيبلانأنمثلابهيلععجريلاقنمبهذم

مهقافتانألنيرخآلابهذمو«هلءاطعأامهيلععجرعببلاخسفنااذإ

هلسيلامبهرغاذإفءعببلاعقوهيلعوهلوهامهلمييينأىلعوهاإ

هوجولالكنمكلذيفلثملانأل«نيرخآلالوقىلعهتميقوأهلثمهيلعف

يفحجارلاىلعضوعلاطرتشيلنإينمي.خلايرتشملاعجربمب:هلوق
.لوصألاعيمجيفوضرألا

ردصو<دمتعملاوهاذهنأرهاظلا‹نمثلابهيلععجربضعبلاق:هلوق

.ملعأهللاومدقتامفهربغكحلوهب

مدقتدقفاشهيفدازنإامأوينعي<ىطعأابهيلععجر:هلوف
.صقنلاكلذكو<هلعمالكلا

.ةمىقلابوأضوملابعجوباإثمهريدقت«فوذحلةلع«ممقافتانأل:هلوق

يفلخدهنعدازنافقحتساموبينعي«هتمسقوأهلثمهيلعف:هلوق

دارانألمتحيو«قحتسملاوعئابلانيبهبفمالكلاىقبيو«ةمبقلاوألثلا
قحتسملانيبوهنيبهيفمالكلاىقبيفيرتشملاهيفدازامريغنمهتميقوأهلثم
ىلعأىلإرظنيهنألوقلاىلعنألاتحالااذهىلعرهاظلامث«مدقتامىلع

س٦۳۲



ءهطرتشانإالإ«ضوعلاكرديالهنأىلإضعببهذكلنلو«رذعتي

هطرتشبمنإوهکرديلاقنمنالهکرديلعيبلادنعهطرتشيمنف

يفاملثمضرأيفضرأهدينمتقحتسااذإهدنعكلذحصيافإ
.فالتخالاًاضيأةلأسملاهذهلخديو.ملعأهللاونامألاوبرقلاوةدوجل

طرشلاوعيبلازوجنفءطرشلاوعيبلالبقنمضوعلاطرتشانإو

لطبأءطرشلالطبأوعيبلازاجأنمو«ضوعلاطارتشاهدنعزاج

نأىتحاملاظلاو<ملاظمئابلانأل«قاقحتسالامريوعيبلاموبنيب:نيتمبقلا
.ملعأهللاوهيلعلمحي

.انىعميأ«هطرتشانإالإ:هلوف

ةفصوهالوءتقحتساهلوقبالحصيهلوقبقلعتم«املثمضرأيف:هلوق

ةثاممضرأيفهطرتشيملاذِإضوعلاوهوكلذحصيامنِإىنعملاو«ضرألل

دوعياللضرأهدييفهلوقىلعاهلثمضرأيفهلوقرّخأامنإو«ةقحتسملاضرألل

.ةعبسلاباوبألاريغيفةبترواظفلرخأتمىلعريمضلا
.لاحللواولاوءةيلصونإ«طرتشانإو:هلوق

وهوثلاثلوقهيلعيقب.خلاطرشلالطبأوميبلازاجأنمو:هلوق

ىلعاعم(منالطبنوكلهلعلو«هتياكحمدعيفةكحلاامرظناو«امماملاطبإ

0?(ممطورشىلعنونمؤملا):مالسلاهيلعهلوقلهدنعهلعلوعمالقالطإلا

.ثيدجلا

.ةسجلاءاور(١)

— ۳۲۷

 



ضوعلاهيفزوجييذلاو.ملعأهللاويرتشملاهطرتشانإضوعلا

عابيامعيجنمكلذريغيفزوجيالو«لوصألاعيجوضرألا

قافولايفالإلوصألايفًاضيأزوجيالو«كلذيفلثملارذعتلىرتشبو
الكراجشالانيبافزوجامن:لوقينممهنمو«هلكدحاوسنجنم

ءرابألاونويعلانيبايفو«ناطيحلاوضرألانيبايفو«سنجاهلكاأل

:لوقينممېنمو«سنجاهنألناريغلاوريماطملانيباميفو«سنجامنأل

املكاهنألءقفتاوأفلتخا«ضعببهضعبهلكاذهيفضوعلازوجي

بايثلاوناوبحلاامأوءاملكابعمبضرألامساو«دحاوسنج

ءاهيفلثملاراذعتلضوعلامهيفزوجيالف‹ضورعلاعيمجوةينالاو

الوأهلوقلًادسقتنوكينألمتحي.خلاضوعلاهيفزوجييذلاو:هلوق

ًاعبارًالوقنوكينألمتحيو«رهاظلاوهوضوعلابهيلععجرب:ضعبلاقو
له:ضوعلاهبفزوجيايفءالؤهدنعمالكلايقبريدقتلكىلعو«ةلأسملايف
.لعألاوهنايللاهجرفنصملاىلعناكف؟ةميقلابوأنمثلابهيفمجرب

بوبحلانمنكيملامهبدارالعل.خلاكلذريغيفزوجيالو:هلوق

نمىلوأهبفلثملانإف«كلذيفلثملارذعتل:هلوقكلذىلإدشربو«ناهدألاو
امأو:دعبهلوقًاضيأهلدهشيو.لعألاوابلصتااموضرألايفللا
يبأنعمدسقتامىلعضورملانماسيلنوزوملاوليكملانآل.خلاناوبحلا

اذهىلعدعاسيالخلاضوعلازوجيلوقينممهنمو:دعبهلوقناكنإو ديز
.ملعألاوةتلعرومظل

س۳۲۸-



لوقلااذهليلدوءبوبحلايفلثملاوناويحلايفىورشلازوجينممېنمو

ءناويحلايفضوعلازوجيذلاعفاريبأثيدحرظنلاهبجوياميف
امىفضوعلاطارتشازوجيالهنأ:يدنعرظنلاهبجوييذلاو

لاعفألايفهبشلاةليلقاهنإفةفصلايفتباشتنإوناويحلانأل«لوصألا
ريغالوءكرتشملاريغيفكرتشملاًاضيأهضوعيالو.ملعألاو
كرتسشملايفكرتسملاامأ,لئاممسيلكلذنأل«كرتشملايفكرتمملا

هدعبهلوقاذهىلعف«هلثمءيشلاىورشو:حاحصلايف«ىورشلا:هلوق

تبثيعفاريبأثيدحتلقنإف.خلالوقلااذهليلدو:هل

باطخلاىوحفنمومفىلوأبابنمبوبحلايفلثملاف«ناوبحلايفضوملا
.ملعالاو

نأل«ىعدملانمصخأهيفليلدلانأللمأتهيف.خلاناوبحلانأل:هلوق
عيجبلماشهنأكشالولوصالاىوسامفضوعلاطارتشازوجيالهنأىعالا

يفهعانتماناوبحلايفضوعلاعانتمانممزليالف«هريغوأناكاناوبحلقنتلا

ةلاسملايفاثلا#لوقنوكسفامبدارألاقيناالإمهلا

هلمًارايتخايدنعرظنلاهبجوييذلاو:هلوقنوبنالمتحميو.ملعاهللاو

يأخلاضوملاهيقزوجييدلاومدقتامفهلوقىنعمنأو«لوألالوقلل

ءيشيفطرشلابهنمضوعلازوجيالهناىلإهنمذخؤبارو«هطارتشا

.ررحلفملعالاواضيأروصقيفنكلصاخ

۳۲۹



عجرييتلادوقعلايهضوعلاطارتشااهبيفزوجييتلادوقعلاو.زئاجف

ةلاقالاوعببلالثملوألاهبحاصىلعءيشلاكلذهنمقحتسانم

ةراجالاوناويدلايفذخأاموءباوثللةبحلاوةلدابملاوةيلوتلاو

نوكينأريغنمضوعلازوجيو.ملعأهللاوكلذهبشأاموقادصلاو

نانجيفوأاذكههلصأيفهطرتشتنأزوجيو«اذكههىلإًادوصقم

زوجيو«هلًاضوعهلعجبفدحاوءيشىلإدصقيوأ«هلصأنمفورعم

نيناجناویماتسلانمهرمأيلونمعيجبوأ«هسفنلايفهطرتشينأ

طرتشينأزوجيالف«ءالؤهلامعابنإامأو«ملىرتشااذإبايغلاو

كلذلعجنإو«مححالصبسيلكلذنأل«محلاومأيفضوعلا

يتلادوقعلااهبدارملانأهلصاح.خلاهنمىتحتسانمامفعجربيتلا:هلوق

لخديوةصولاوكلذوحنوفقولاو«باوثربغلةيحلاجرختفةيضوملاابفدصق
كلذنمىنثتسيو«قالخالامراكمهعمدصقنإو؛ضوعلاهبفدصقهنألقادصلا

.اقىضبابراصقلوصألانعهجورخليتأيسامكملسلا
‹هبىصوملاتحتسانإةيصولامكحامرظنأ«كلذهشأامو.هلوق

.كلذكوهوواهلثمواكلذضوعةثرولامزليالهنارهاظلاو

<صاخءيشنعليكولاجرخيديبقتلااذهرهاظ.خلاىماتبلانم:هلوق
.ملعالاوهملعلكوامىدمتيالليكولانألرهاظوهو

زوجيو«رهاظلاوهولوعفمللءانملابارقينازوجي«مهبلعطرتشينأ:هلوق
هتزاح|ىلعافقوتمكلذناكالهنأههجوو«ردابتملاوهولعافللءانبلابارقينأ

pe



كلذنألءءيثلابمهيلععجريالو«هلزئاجفهلامنميرتشمللءيثلا

لامنموأهلامنميرتشملاضوعلالعجينأعئابلازوجيو«هنمعون
رابخاعیبلثمهریغىلإهلامنمهقلعامیفهلعجنو«هبحاصنذإبهریغ
ًاضيأضوعلاكلذفءهريغىلإًافوقومناكاموأبايغللةيطعلاوأ
قلعنملراصنإفءضوعلاحصءيثلاكلذهبلإراصنإف«فوقوم
هنمقحتسانإنمثلابعئابلاىلعيرتشملاعجريوءضوعلالطبهيلإ

.لعألاوهبلإبسن

دينمءيشلاقحتسااذإلهرظني«هبحاصنذإِبهربيغلامنموأ:هلوق
كلذةميقعئابلاعفديهنذإبريغلالامنمهللعجيذلاضوعلاذخأوهيرتشم
وهوكلذطرتشينأالإًاعربتملعجيوئيشهلعفديالوأهبحاصلضوملا

.لعألاو؟رهاظلا

ةفقوتماملنإفلفطلاوديعلاك<هربغىلاافوقومناكنموأ:هلوق

وأخسنلاضعبيفو«تلطبزجيلولفطلاغلبنإف«غولبلاوديسلاةزاجإىلع
.ناکام

عوجربانههمزجلهرظني.خلانمثلابعئابلاىلعيرتشملامجربو:هلوف

ذبحهيلععجربالفلطباذإضوعلاتايصوصخنمنمثلابعئابلاىلعيرتشلا
راتحلاىلعينيموهوأ؟ًادحاوالوقنمثلابمجربلب«رخآضوعبالوةميقلاب

"رغاذإالإنمثلاالإهلسيلفلطباذإف«هطرتشااذإالإضوعلاكرديالهنأنم

نمدنعرخآضوعبوأةميقلابهيلعهعوجرنمعنامالهنأليناثلارهاظلاو
.ررحبلفلعألاوهطرتشبملنإوهزيجي

س۳۳۱



هللاوهلثمًاطوعهملعكرديهنإفكلذملعيلوهرغنإالإءارتشايذلا

زوجيالوءنهريفنهرزوجيالاك«ضوعيفضوعزوجيالو.ملعأ

هللاولاملابةقْثنهرلانأل,ضوعيفنهرالونهريفضوًعاضيأ

طرتشامثًامولعمًاضوععئابلاىلعيرتشلاطرتشانإو:رثألايفو.

ىلإرخآًاضوعضوعلاكلذلهطوعرخآًاضوعضوعلاكلذيفهيلع

يفضوعلازوجيامنإو.ملعأهاوزئاجكلذفءرثكأوأةثالث

أو«هلعافنأو«لعافللينبمهنأردابتملا.خلاكلذبمعيلو:هلوق

لطبجراخنمكلذبلعهنكلوهّرغاذإاذهىلعف«لعلاهللصحيمهنأىنعللا

عاملاهملعيلىنعملانأولوعفمللتوكيتألمتحيو«اضيأضوملا

كلذبململالهمسلماءيشلايفناكاذإبسلايففالخلاىلعىشمتينانكميو

.لعاللاو؟رابخإلانمديالوأفاك

فالخ«عيبلاوأهبحاصىلإعوجرلاهلامف«ينعي«لاملابةقثنهرلانأل:هلوق

ةهجنمقرفًاضيأنيبو«اقرتفافيرتشمللقاقحتسالاريدقتيلعهنإفضوملا
ذأزوجيالفضوعمللضوعلايفو«نهترمللنهرلايففرصتلاناوهوىرخأ
فنصلالاقاكنهرلانإفنهرلايفنهرلاعانتماامأو«رخآلايفامهدحأ

هملعناكنإوءنهرلاهيفذخأيىتحنهترمللكلبسيلو«لاملابةقثللاهجر
ريغيرتشملانأوهو«ضوعيفضوعزجيلًاضيأةلعلاهذملو«ةلجلايفطبلستلا

امأو«الصأهيلعطبلستقاقحتسالالبقهلسيلوهيفضوعيقحضوعللكلام

.ملعالاولعفلابلصاحلاكلماةلزنببقترملاكلمالعجهنأكفهزاجأنم

—r



هيلعطرتشانإلثمءفلاتلانمامهريغنودةوعدلاوقاقحتسالا

كلذهبشأاموأءامسلانمةقعاصهتباصأوألسلاهببهذنإضوعلا

هللاويرتشملاناعضنمهنألضوعلاهيفزوجيالهلكاذبف‹فلاتملانم

هنألزئاجاذبفةوعدلاوقاقحتسالايفيرتشملاصختسانإو.ملعأ

كلذكو«هلكهكرتلءاشولو«هقحوهلبلصألايفبجاوبسيل

هریغامو«يلضوعاذېف«نالفيلعهقحتسانِ:لاقنإلثمهضعب
وأاذكواذكةلبقنمدحأعهقحتسانإلاقوأ«الفسانلانم

ةداہشبوأءاذكواذكناكميفوأءاذكواذكتقويفيلعقحتسا

ًاقحتسمتنكءيشلااذهيفيلعيعداىتم:هللوقبنأكيأ«ةوعدلاو:هلوق

.مصاخأالوينمي«ضومعلل

ىعدملاوأقحتسملايفصوصخلابلطيأ«يرتشملاصختساناو:هلوق

.كلذريغىلإمكاحلاوادهاشلاواناكملاوانامزلاوأ

.رصقلاونيعلاحتفبىوعدلاوبسانملا«ةوعدلاو:هلوف

.ضوعلايأ«هنأل:هلوق

نودءيشيئهببلاطينابهکرتبنأزوجيینعب«هضعبكلذكو:هلوق

كلذلو«لكلاكرتزاوحىلعسابقكلذوحنواضوعلاضعبىفةئربيواءىش

ضعيكلذكو:ىنعملانوكينالمتحميوخلالاقنإلثمصيصختلاهلزاج

اذهنكلًاضياصيصختلانمهنإفضعينودضوعلاهلطرتشينازوجيعيبلا
.ملعألاوًابيرقهمالكيفهبحيرصتلايتأبس



زئاجهلکاذېف«ماکحلانمهریغنودنالفهکحاموأ«نالفوناف
مصخىلعالوفورعمكيرشىلعضوعلازوجيالو‹طرشلااذهىلع

لامىلععقوامنوعئابلالامىلععقيلاذهيفعيبلانألءفورعم

نأهنميرتشاامقحتسانإعئابلاىلعيرتشملاطرتشانإو.هريغ
ًاسايقزئاجكلذفءنمثلانمهرادقمهضعبيفوضوعلاهضعبيفذأ

ةقفصلايفضوعلاطارتشاو:رثألايفو«لكلايفضوعلاطارتشاىلع

ضوعلاطرتشاونيلجرنمیرتشانمكلذكو«زئاجاضعبيفواهلك
یرتشاولجرنمنالجریرتشاواءرخآلانودامهدحأمہسيف

جرخنإ:لوقينأكيا.خلافورعمكيرشىلعضوعلازوجيالو:هلوق
<ضوعللاقحتسمتنكًانالفاذهيفيمصخناكوانالفءيشلااذهيفيكيرش

زوجيفلكلاقاقحتسايفنيعمصخشىلعضوعلاقيلعتنيبقرفلاامرظنينكل
هلوقىنعملاقينأالإمهلا«زوجيالفضعبلاقاقحتسايفهيلعهقبلعتنيبو

مصخواكلذيفكيرشانالفنأملعيهنأفورعممصخوافورعمكيرشىلع
نأل:هلوقهللدو«رهاظلاوهوضوعلاهلطرتشاوكلذىلعهارتشافهىف

«هلامبتضوملالطبيوطابنوكيفياعئابلالامىلععقيملاذهيفعيبا
مصخلاةلأسميفو«هلسيلاموهلامعابكيرشلاةلأسميفهنألعيبلالطبانإو
ملعاڭلاوةموصخلاهيفتذاكثمحرهاظلابسحبولوهكلمهناتبثبمامعاب

.دارملاب

فورعمريغناكولوكلذكمكحلانأرهاظلا«فورعمكيرشىلع:هلوق

.ةكرشلابماعهنأىلإدشرتاهنأآلةلعلاهبلإدشرتاك

٣ع



نمنالجریرتشاوأ«هبحاصنودعئأبلاىلعضوعلانييرتشملادحأ

.ملعألاوزئاجهلكاذبف«نيعئابلاىلعنييرتشملادحأىرتشاونيلجر
هعنميالوهلهعفانموهتالغعيمجو:عئابلادييفنوکنأضوعلاكحو

نيعللًافلتهفناكامالإهحلاصمعيمجنمًاضيأالو«اهتميرتملا

ةبحلاوعببلالثمهوجولانمهجوبهكلمنمهجرخينأهعنمبهنإفهباهذو

كلذهبشأاموأةمسقلاوأضوعلاوأقادصلاوأةصولاوأنهرلاوأ

ءسأبالفهحلصيوأهريعتسيوأهيرينأامأوءفلاتملاعيمجنم

عيمجنمًاضيأيرتشملاهعنموءكلمنمجورخاذهيفسيلذ]

.نهرلاماكحألهماكحأفينعي.خلاضوعلامكحو:هلوق

نهرلالمشيالاذهتلقنإف.خلاهكلمننهجرخينأهعنميهنإف:هلوق

فرصتيالنهرلاناالإمولعموهاك(مبحاصكلمىلعنابقاب(منإفضوعلاو
ًالاحجارخإلالمشيامكللانمجارخإلابدارأ:تلق«لطيالئلهكلامهيف

هيلعىشخينكلءادتياهكلمنماجرخيمنإو«ضوعلاونهرلانإفلاموا
لوألاقحلطسفهللعجنمضوعلاقحتسيونيدلايفنهرلاعابينأبكلذ

اقلطملطابهلعفنأرهاظلافيرتشلملاملعريغنمكلذنمايشلعفنإف«هيف

.معالاوريغلاىلعهفقوتل

ىةيراملاةهجىلعريغللهؤاطعإدارملانأل«هريعيناهلعل«هريعتسبو:هلوق

ناكنإبلطللتسيلنيسلا:لاقيناالإمهللا.ريميهعراضمفءراعأهلعفاذهو

.ملعألاوهترعأىنعبكلهترعتسالاقيناعصب

نمدييفهفلتىلإىدأولوينعي«كلمانمجارخإاذهيفسيلنإ:هلوق
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ليجاوملاوناريغلاوريماطملارفحوأسرغوأءانبنمهيفثدحيام

اذِإاذهوءلوألاهلاحنعهريغيامعيمجنمكلذهبشأامورابآلاو

اذكههلصأيفضوعلاطرتشانإامأو«هنعبًامولعمًاطوعطرتشا

الكاهانركذيتلاهوجولانمهجوبهلصأفلتنميرتشملاهعنمبالف

اذإةعفشلاكردينأًاضيأعئابللو.لعهللاوهضوعرادقمهلقبام

ەقحتسيالهنالِءكلذدعبهذخأولويرتشملانودةعفشلاهيفكرديامعيب

لصألايفهلامفصنمئابلاقدصأنإو.هدييفامقحتساامدعبالإ

.ملعُألاولمأتهبفو«ضوعريغنمهلريعأوأهليرک

ىلعقابكلمانلله:لاقيوزفلياذهىلعف.خلايرتشملاهعنمو:هلوق

؟اماتافرصتهيففرصتينأهلسيلوهدبنمجرخيلوكلم

.نيعملاضوملاهنإب

.ىلوأبابنمهنألهيفثدحيامعيمجنمالوينعي«هلصأفلتنم:هلوق
ينعيهضوعرادقمنمرثكاهليقبامهلمل.خلارادقمهليقبام:هلوف

ءمنللفًايواسميقابلاناكاذإامأو«رثكايقابلامادامعنملاهلسيلهنا

.لمسرمالاودارملاوهناكنإواذهيطمبالةراصلارهاظو

عيبماعمكرتشينأكضوعلاكلذببسييأءةعفشلاهيفكرديام:هلوق
لوۇبتاكولواهبةبلاطملايرتشمللسيلفنآلاعئابلااهدرمفانلاف
.قاقحتسالادعبضوعلاهلا

.فاضموفاضمهنالمتحيو«هليذلافصنلايأ«هلامفصن:هلوق

٦۳۳



يفيرتسشملالخدنإاهنإف«ًامولعمًانادفيرتشمالضوعامدعبهتأرمال
دنعضوعلايفهنأرلعتملنإهلثمًاضوععئابلاىلعكردتضوعلانادف
كردتالفضوعلايفهنأحاكنلادنعتماعنإوءاهرغهنالحاكنلادقع

هيلعكردتاهنإفضرألاكلتريغاهقدصيمنإالإًاثيشعئابلالع
نإيرتشملاةأرماامأو«امباسنأقادصىلإعجرت:ليقو«ابلثمًاضوع

.لعأهللاولخدنيألخدتامنإفلصألانمهلامفصناقدصأ

نإهقحاذهنألءهبوجودعبةزئاجهضعبوأهلكضوعلانمةئربتلاو

نايرخأناتروصيقب.خلاامولعمانادفيرتشمللضوعامدعب:هلوق
نأةناثلاو«امولعمًانادفيرتشمللضوعينألبقكلذامقدصيناامهادحإ
رهاظلاومولعمريغهنكلًاضبأاضوعيرتشملاهيلعطرتشاامدعبكلذامقدصب
ىلعاهقحمدقتل«ملعتلوأتملعاقلطملصالافصنهيلعكردتىلوألايفهنأ
تيبلاضوعلايفروكذملاليصفتلاىلعهنالمتحفةيناثلاامأو«يرتشماتح

هلوفيفدسقتلانممف|(کرهاظلاوهوءةصاخهلامنمنوبنالمتحميو

.ملعألاوامولعمًانادف

اقحهتروريصوقاقحتسالادعبدارلانوكبنألمتحمي«هبوحودعب:هلوف
يفنيعتدقهقحنألءيشبعئابلاىلععجربالفءاشنإ«هيففرصتيهلابجاو

هملعاموكحهنوكهبوجوبدارملانوكبنألمتحميو«هكرتوءىشلااذه

هيفهقحلطيضوملانميرتشلملاءأربأاذإفلئمبهويالوعابيالكلذلانيعتم
قحتسااذإهبعوجرلاهلفنمثلاامأو<ءاشفيكهيففرصتلانمهمنيالف
.ملعأهللاورهاظلاوهو«كلذدعبءيشلا

‹حاضبإلا-۲۲مدس۳ح



عابنإكلذكوءقوقحلارئاسكلذكوءهكرتءاشنإوهذخأءاش

هلعجوأهقدصأوأهبهووأًاريجأهبرجأتساوأىرتشااميرتشمل

نإفءالكفلاتملاهوجونمكلذهبشأاموأنىكاسمللوأدحسملل

هنمعابنإوءةئربتلالثمهلكاذهنأل«هبحاصىلإعجريضوعلا

لثمضوعلانادفنميرتشمألىقبينأينبجعبو:رثألايقف«ةيمسن
ءارشلانادفنملازيذلالثمهنملوزيو«ءارشلانادفنمهلقييذلا

ضوعلانإفخاسفناهعيبيفجرتهعابنإامأو.لعأهلوةميقلا

ىلععوجرلايرتشملللهرظني.خلاهبحاصىلإعجربضوعلانإف:هلوق

لوألارهاظلاو؟ةراسلارهاظنمردابتملاوهوءءيشبعجربالوأالثميناثلا

عجردقءيشلانللصانمهقحنالطبضوملايفهقحنالطبنممزايالهنا
ذخأيمفةرمثلاهللامنمنإتيأرا):لعلاقاكهقحكسيمفهبحاصلإ
يأةئربتلالثملااحرناماماكساطعر(مکد

يلاردقهملوزالويعي«سلاهلوقىلإهنملوژزيو:هلوق

لودعلاموقيلبديزأوأةمبقلانمصقنأناكايرهنألاهنالونادفلانمتعيب
.هليقباموهعابام

نمثملاوأنمثلايفلمجلاكيرتشملاعمهملعيأ«خاسفناهعيبيفجرخف:هلوق

.هرکذمدقت(١)

۳۳۸



بيعلاهيفجرخنإو«ءيشبسيلخاسفنإلاعيبنألهلاحىلعتباث

ئيشضراقملاىرتشانإو«ماتعيببيعلاعيبنالضوعلاخسفنادقق
يذلاءيشلاكلذلالابحاصذخأفءضوعلاهيفطرتشافةراجتل

بحاصليكوضراقملانأل«هلاحىلعتباثئضوعلانإفهلاميفىرتش
ضرألايرتشملانمذخأنإعيفشلاكلذكوهلبكوةلزنمبوهولامل

لطسالوءيشلاهبلإعجربهنإفعئاملاىلعهدربحوامكلذوحنوالحالاوأ

هناف<يناثلايرتشملادنعرهظنإقاقحتسالامأو«هللاهمرلاقاکهضوع

قباسلاهلوقهيلعلدياكرهاظلابسحباحبحصاعبيهعابنيحضوعلالطبي
نأىلعلديقاقحتسالاروهظ:تلقنإف«ىرتشااميرتشملاعابنإكلذكو
توكينأمزاسيفهبحاصكلمىلعقابةقيقحلايفءيشلانإف«خسفنمعيبلا

ميبلانالاهضوعلالطباإ:تلق«ةروصلاهذهيفضباًاتباثضومعلا

قاقحتسالاامأو«عابنيحضوعلايفهقحلطبفعرشللاقفاومقورهاظلابسحب

مىهنأكف«ءادتباعرشللقفاومريغهنافىلوألاةروصلايفهفالخبيغرماف
.ملعالاوضوعلاتبشفعيبكانهلصحي

.هكاسمإهلزاجكلذلفيأ«ماتعيب:هلوق

امنإهنأرهاظلا«هلكوةلزنبوهولالابحاصليكوضراقملانأل:هلوق
لقيم«ةحماسمهيفليكوهنأبالوأهيلعمكحلانأنيسسلةيناثلاةلجلابىتا

رهاظلاو«ريجألاةلزنمهنأبلوقلاىلعضوملامكحامرظناو«يليكوتنال

كلذيفءزجهلهنألليكولانمىوقأذئنىحضراقمانألًاقلطمخسفنيالهنأ

يو«هلمعةلباقميفءزجهلهنأريحألاهلزنعهناهنوکینعمف«اکیرشراصف

.ملعألاوهتلزنبوهو«متسنلابلاغ

— ۳۳۹



هنالءيرتشملالثمًاضوعةضوعملاهلنوكتتهنإفةعفشلاباهارتشايلا

اورتشانإءاكرشلاكلذكو‹يرتشمللاملثمامفهلنوكبوهتلزتم

مدحأذخأف«اوكرتشااماومسققافًامولعمًاطوعهيفاوطرتشافًائيش

قحتسااذإف«هلاحيلعتباثضوعلانمهمهسف«اورتشاامهمهسيف

‹لوألاهمهسرادقمالإضوعلايفمجريالهنإف«ذخأيذلاكلذهيلع

يذلاءيشلانماوجرخثبحخسفنمضوعلانمهئاكرشمهسنال

امدعبعئابلاتامنإو.ملعأهللاوعويبلانمعيبةمسقلانألءاورتشا

نإكلذكو«هيلعيذلاوهليذلايفهماقميفهتثروفيرتشللضوع

.هلةقىقحلايفةدقعلالصأنأل«يرتشمللاملثماهيفهلنوكيو:هلوق

هناکرُسمهسرادقماماو«ينعي«همهسرادقبالإضوعلايفعجربالهنإف:هلوق

دقو<ضوعلالطبثبحهتميقوأهننوذخأبفعئابلاىلعهبنوعجربمناف

اومستقامهنأل:لاق«ةمسقلاماكحابابينيتأبسامفهبحرصاكمهتمسقتخسفنا
قاقحتسالاف‹يتأبسامىلعلاتاانهكلذبحرصي4مسيلامومهلام

بيعلارهظفاومستقاولمهنإف«ىرقشملايفبيعلاروهظكاهخسفيةمسقلادعب
‹مدقتاكةخسفنمممتمسقنإفءارمشابممنيباكرتشمناكءيشيفمهدحأدنع

:لاقثبحهمالكنمذخۇداکكلذهتصحيفءاجنمبسعلابيضرولوينمي
.خلاءيشلاكلذدربنأهلزئاجمهنمدحاولكنألمهتمسقتخسقناانإو

طورشللةيفوتسمةححصتعقواذإينعب.خلاعيبةمسقلانأل:هلوق

ىلعاتباثنوكمضوعلانإف«ًارهاظامطورشضعياولخأاذإامأو«ًارهاظ

.لعألاورهاظوهاكحاسفنإلاعيبةلزتمةميقلاهذهنألهلاح
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اتامنإو«هلاحيلعهلضوعلاتبشيوهماقميفهتنروفيرتشملاتام

ءلوألاهانعمنعوهلاحنعضوعلالازدفيرتشملاوعئابلاًاعيج

.لعأهللاورثألايفركذاعاذهو«هيففّرصتلاعئابلاةثرولزئاجو

ضوعلاكلذقحتسامثًامولعمًاضوععئابلالعيرتشملاطرتشاناو

طرشلنالطبةطرتشملانبعلاباهذنأل«رخآًاضوعهيلعكرديالهنإف

نوكينأالإهئمهارتشاامقحتسااذإهاطعأامهىلعكرديهنكلو

هنيعيذلاكلذقحتسافكلذدعبهلهنيعمثنيعمريغًاطوعطرتشا

ضوعلاطارتشانألهدسامقحتسااذإرخآًاضوعهيلعكرديهنإفهل

ضوعلانادففلتنلىنعملااذهلعًاضيأكلذكو«نيعمريغانهاه

يرتشملاهيفلخدينألبقرئاجناطلسهبصغوأهللالبقنمءاجا

تومنمهلبفالبسانمريغوهوينعي«رثألايفرکذاماذهو:هلوق

هماقممهتثروتناك(منمتامنمناکثبحهدحويرتشملاتوموأهدحومئابلا

امهدحأتومنيبقرفلاافالإو«اضيأكلذكرمألانوكبناانهبسانلانإف

.لعألاوهنمءىربتلاكهنأبرعشبهللاهمحرهمالكفءاعم|ېتومو

تأنمحجارلاىلعءانياذهلعل«ءاطعأامهيلعكرديهنكلو:هلوق

نإو«ضوعلابعجربهنأنمحجارلاريغىلعامأو«طرشلابالإكرديالضوعلا
.لعاللاومناملاامفاطرتشب

الءىراطلاينميءنيعمريغانهاهضوعلاطارتشانأل:هلوق

.هبهراع
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.انرکذاکنيعمريغًاضوعنأالإرخآًاضوعهيلعكرديالهنإف

قحتساامدعبضوعلانادفيفيرتشملالخديفيكاوفلتخاو

ناکاذإطقفعئابلاهلضوعاميرتشملاذخأب:مهضعبلاق«هارتشاام

ةميقلايفهيلعقحتساامضوعلاقفاوكلذيفءاوس«ًادوصقمًانيعم
ةميقذخأبامن:ضعبلاقوءكلذريغكرديالولقوأهنمرثكأوأ

نميقبنإوهبحاصهذخأاذإضوعلانمءيشلضفنإوهيلعقحتساام

ةميقلابنالحصأيدنعلوقلااذهوءيرتشمللعئابلاهمرغقحتسملاةميق

نادفيفيرتشملااضيألخديالوهيفضوعملاوضوعلانيبلثملحصي

1ااکولودعلاةداهشقاقحتسالاوةموصخلادعبالإضوعلا

نادفنمقحتسانإو.اذكهالإنوكيالقاقحتسإلانأل«لداعلا

قحتسايذلاردقبضوعلايفعجريلفهنمةيمستوأهثلثوأهفصنءارشلا

.خلاقحتساامةمبقلانميأ«ذخأياإ:ضعيلاقو:هلوق

دحىلعفوذحمنأشلاريمضلانإمسانارهاظلا.خلاةميقلابنأل:هلوق
.ذوخأمكبنإ

ىلعًاقلعمضوملاناكاذإينمي«قاقحتسالاوةموصخلادعبالإ:هلوق
لعام<كلذنودبطقفىوعدلايلعاقلعمناكاذإامأو«قاقحتسالا
.يرتشملاىلعقاقحتسالاىوعديفةموصخلانااذهنمذخؤيو.لعأشاومدقتام

فالخبللاهجرهدنعحصألاوهامىلعًاضبأةميقلابيا«يقابلايف:هلوق
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يفلخديلفكلذدعبهتميقابلاقحتسانإو«ةميقلابءارشلانادفنم
ضوعلانادفلثمءارشلانادفنمقحتسايذلافصتنلاناكنإو«يقابلا

يرتشملاءارتشاامقحتسانملكو.لعأهللاوهتميقبهلكهلوبفةمبقلايف

عئابلاهقحتساووههقحتساولوضوعلايفلخاديرتشملافنيلدعةداهش

يرتشللدارأنإو‹بايغلاونيناحنلاوىماتلانمهرميلونملکل

هوعصاخينأاودارأفعئابلاءامرغهضراعفضوعلانادفيفلوخدلا

يرتشملادارأنِإو«نهرلالثماذهنألمبنمىلوأيرتشملافمهنويدب
الوتكردأنإعئابللهنإفراغلاهيفوةميقلابضوعلانادفيفلوخدلا
اهنأليرتسملااهذخأبوكردتلاذإةميقلايفةلخاديهوءةميقلايفلخدت

اهعيبزاوجليلدباشةعباتريغفتكردأنإو«كردتملامضرأللةعبات

لعهللاوةرابملارهاظ

.هرمايلونلوأهسفنليرتشملايأ«وه:هلوف

نمهجارخإنمعئابلاعنو«لاملابةقثناكثىحيا«نهرلالثم:هلوق

عافنتسالاىلإرظنلابهدبيفهمکحناکنإو«هربفبامهنفثدحمنأو«هکلم

نيصملاضوعلانماذهنارهاظلاو«ماتريغهيشتلافنهرلافالخبمدقتك

.لعاهللاو

اإو«ةميقلايفلخدتلكلذلفينعياملةعباترمغفتكردانإف:هلوق

.مدقتاکدحاونمئبةفلتخمءايشأعيباضياهبشيهنألةميقلايفاضيا
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كردألوهفضوعلادعبعئابلاهترحاملكفعرزلاامأو«ضرألانود

دعبمئابلاهمفیبنإًاضيأكلذكو«جراخنمهلخدأهنألكرديملوأ

هيفلخدنإ«كلذةميقيرتشملالعكرديهنإفهيفسرغوأهضوعنأ
هرمأءدبيفعئابلاىلعيرتسشملاطرتشانِإو.لعألاوقاقحتسإلادعب

زئاجكلذفهلكضوعلايفهعوجروهفىرتشاامضعبهيلعقحتسانإ

اذهىلعكلذكو«ةميقلابالإزوجيال:لوقينمممنمو«هطرشهلو

طرتشانإامأو.ملعأهللاوةميقريغبهيفلوخدلاهيلعطرتشانإىنعلمل

يطعبلهرظنينکل«ىلوأبابنمفهلبقاموينعي<ضوعلادعب:هلوق
لصاألابحصتسبوأعرزلاكرديلاإنيتروصلايفضرألاتصقنام

ثبحهمالكنمردابتملاوهو؟انشيطعبالفاعرشكلذهلزاج

.ررحل«لعألاويفرهظألوألاناكنإو

يرتشملاهلنذااذإرهاظاذه«كلذةميفيرتشملاىلعكرديهنإف:هلوق
هکحنوکبنأرهاظلافلمففهعنماذإامأو«تكسفهبفرعوأكلذيف

.لعالاوكلذنايبمدقتدقو<بصافلاكحك

نممدقتايففنصملاهراتخا(كرهاظلاوهاذه«ةميقلابزوجيال:هلوق

ًامارحلحااعرطرشلااذهنألةمقلابالإنوكيالضوعلايفلوخدلانا

لهيرديالهنإفًاضيأدلخدايرو«هقحنمرثكايرتشملاذخأوهو

رهاظلافءهدعبقلاةروصلايفكلذكو«واسمواصقأاتوأهقحىلعدئازضوملا

طرشلااذههيلإيدؤيطرتشانإو«ةميقلابالإلخديالهنا

امامولعمناكنإإوهركذامنإ.خلاىعدانإهيلعطرتشانإامأو:هلوق
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زئاجوېفضوعلانادفيفهلوخدوهفءارشلانادفيفهيلعىعدانإهيلع
ايفهيلعیعدانإضوعلانادفيفعجريو«ءيشةموصخلايفهيلعيلو
هبحاصهدرولوةوعدلادعبیرتشاایفعجريالوهطرتشااکءارتشا
ابفرظنيةوعدلاوطقفةوعدلاىلإهيفهلوخدقلعدقهنألةموصخلا
سيلنملكونيناجماولافطألاةوعدامأو«لعفوةوعدهلنملكلإ

لوخدلاهيفقلعيذلاهجولاامأو.ملعأهللاوةوعدبكلذسيلفلعفهل

قحتسانإوكلذيفهيلعةموصخلانإفقاقحتسإلاىلإضوعلايف

نمنسبسلوكلذدعبهيفهلعوجرالهنانمهدعبيذلاكحلاهملعبتريلمدقت

.ىوعدلاهنمحصت

حجارلاىلعةميقلابضوعلانادفيفلخديوينعي.خلازئاجوهف:هلوق

.ملعالاوىالطإلاهرهاظناکنإو«مدقتامك

 ءاعدلانمةدحاولاةرملايهةوعدلانألىوعدلاوهباوصءةوعدلاو:هلوف

.حاحصلايفهركذامكىوعدلاوهفنالفىلعةيعادلاكلونممسإلااماو

.هلعروححتلاودملا‹لعفهلسلنملكو:هلوف

اهنارهاظلافتمجوتاذانيمىلاامأو«كلذيفدنعةموصخلاناف:هلوق
<نىمىلاهنمبلطو«كلذيفهقحيملاعهنايرتشملاىلعىعداولف«ئابلاىلع

قدصيالهناعمئابلاىلعنيمىلاهجوتةدئافو«اضيأهيلعهجوتتاهنأرهاظلاف
رأملينإف«ررحبلوعجاربلف«لعالاوعابامةميقهمزلتهناهلهنارقأاذإ

.هضتقتدعاوقلانكلواصنهبف
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ةموصخلابعئابلاهدركلذدعبمثضوعلايفلخدمثدوهشلاوةموصخللا

ىلإوهاإضوعلايفهلوخدقملعتنأللهجولااذهيفهبلإعجريهنإف

نِامأوءةموصخابعئابلاهدرنأدعبهنمقحتسمبسيلوقاقحتسإلا

يرتشملاهيفعجريالفةموصخلاريغهوجولانمهجوبعئابلاىلإعجر
الصيواهدسفيامعوببللةماعلابابسأتضقااذإو.لعأهللاو

بابباباصخياماعاوأحرشىلإعجرتلفابنمدسافلاوحبحصلاماكحأو

.یلاعتهللاءاشنإ

يرتشملاوعئاملانم1ناەنمدخۇر«ةموصخلادعئابلاهدركلددعب:هلوق

.ملعالاوقاقحتسالايعدمةصاخمهل

يئهفالخبذئنىحقاقحتسالاققحتليا«يرتشملاهيفمجربالف:هلوق

.ىلوألاةروصلا
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فرصلاعيبيفباب

يفنوكيانإو«عويبلانمعيبوهوءسانلانيبزئاجفرصلاو

اديالإزوجيالو«ريثكوأليلقنمهيلعاوضارتامىلعةضفلاوبهذلا

ينلانعبزاعنبءاربلاومقرأنبديزنعيورامهيفلصألاو‹لی

امو'(الفةئيسنلابامأوديباديفرصلابسأبال)الاقهنأولع
بهذلااوعببتال):ينلانعيردخلاديعسيبأنعًاضيأيور

ريغبونزولابفرصلازوجبو.لعهللاو'"'(ديبًاديالإبهذلاب

نزووهراتيدامدحأنزوففرصلاىلعاقفتانإوسلافالخبنزولا
ماردلاراتيدلابحاصلمحورانيدلابحاصلمحفهمهاردرخآلا

شباقتلافرصلاطرشنمناليزئاجكلذفءاذباذه:الوقينأريغنم

.نيككسمريغوأنيككسميأءةضفلاوبهذلايف:هلوق

نمزئاجهنأهرهاظ.خلازئاجكلذفاذباذهالوقينأريغنم:هلوق

.هيلعقفتم(١)
.هيلعقفتم(۲)
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دحاولكنزوففرصلاىلعاقفتاءاضيأكلذكو«ءالعفدقفسلجملايف

يفاضباقتدقنالزئاجكلذفاذباذه:لاقمثهرصمشهدييفام(ېنم
بحاصلاقفمونزوامدعبماردلاوريناتدلالعاوراوتنإامأو«سلجما

زوجيالكلذفكمهاردفكلابتنزويتلاريئاتدلا:ماردلابحاصلريناتدلا

امليلدلاو«فرصلاةحصيفطرشوهيذلاسلجمايفاضباقتيمل

هللادبعنبةحلطنعيغلب):لاقهللاهحردیزنبرباجنعيور

اموأ«عيبلاظفلنمدبالهنأيضتقي«عويبلانمعيبهنوكعمفالخريغ
‹نامضلاليزبلدبلاعفدنأبلوقلاىلعشامهنألمتحيو«مدقتاكهماقمموقب
يفطرتشبوينعي«ةضواعملاعملاةققحنألهتمذتثربلدبلاعفديتمهنأو
.لعألاوكلذلصحدقوسلجملايفنوكينأفرصلا

نمقباسلاهلوقساقىلعظفللااذهبىتأاإ.خلااذباذهلاقمث:هلوق

ءسلحملاىفضباقتلاهطرشنأل«طقفةلأسمللًاريوصتةفبصلاىلإجاتحميالهنأ

هنوکنیبنمدحاولکدیيفامةقبقحىلععالطالادعيقرفىلإولصحدقو
هبحاصدبیفام(ېنمدحاولکلمح:الثملاقولف«رورصمريغوأًارورصم

.ملعألاوهلوقسابقىلعحصل.خلا

‹ًادتبمللًاربخعقوفوذحمبقلعتمهنأرهاظلا<كمهارديفكل:هلوق

يفتناكلهلاهنزوولهنأل«اهتنزوهلوقلًاوغلافرظسيلو«ريناندلا:هلوقينعأ
هنألمتحيو«اثمكمهارديفكلامتلعجامتنزويتلاريناندلاريدقتلاو«هدب

يفرمألاوكلحألامتنزوىنعملاو«كمهارديف:هلوقوهربخلاووفلفرظ
.لېسكلذ
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يقأبتح:لاقوهديبهبلقيبهذلاةحلطذألجرنمًافرصسمتلاهنأ
هللاو:لاقف رضاحهنعهللايضرباطخلانبرمعو-ةباغلانميئزاخ

:لوقبلَمهللالوسرنمتعمسينإف«امنيرمالاتيتحاقرتفتال
رمتلابرمتلاوءءاهوءاهالإابرربلابٌرْبلاوءءاهوءاهالإابرقرولاببهذلا
ثداحألاهذطو'(ءاهوءاهالإًابرريعشلابريعشلاوءءاهوءاهالإابر

نممهنموءفرصلاخسفناهاطرتشانإوفرصلايفرابخلااوزوجيم

فرصلايفزوجيالًاضيأكلذكو«زئاجفرصلاولطابطرشلالوقي
نمعيبهنألفرصلايفناتزئاجفةلوليقلاوةيلوتلاامأو.ةلاوحلاالوةلاحلا

مالكلااذهيف.خلابهذلاةحلطذخأفلجرنمًافرصسمتلاهنأ:هلوق

‹ةحلظوهبهذلافرصلبلاطلانأيتقيهردصنإفرهاظلابسحبلمأت
لجورلاوهبهذلافرصلبلاطلانأيضتقيهرخآوهنمبولطملاوهلجرلانأو
نوکينأمزاسفينزاخيتأيتحلباقلاهناو«هنمبولطملاوهةحلطنأو

لصألاو«خسانلالقنم(نم)ةظفلتطقسهنأرهاظلاو«امفادتممالكلا

.عجاربلفملعألاومالكلابف.خلابهذلاةحلطنملجرلايأ«ذخأف

لجرابءاهتلقاذإو:حاحصلايفلاقدملابوه«ءاهوءاهالإ:هلوق
ماهواكاهلثم«مؤاهعيمجلاو«امؤاهنينثإللوكاهءانعمناكةزمحلاحتفي
.ملعألاو«ذخهبحاصللوقيانمدحاولكنأىنعملاو«خلا

لمتحيو«ةلوايقلاوةيلوتلاهنعثّدحملانألمبانأللعلءعيبهنأ:هلوق

.هيلعقفتم(١)

۳4۹



رخآىلعلجرلناکنإو.زئاجريغاهيفةيمستلاعيبنألبزوجيالاف

نأدارأفرانىدهيلعهلوأًاراتيدهمهاردفرصهطعبنأاقفتاو

تألىنعلاوءفرصلاىلإعجارهنألمتحيو«ركذامرابتعابريمضلادرفأهنأ
نماتسيلامنإفةلاوحلاوةلاملافالخبينعي«كلذكاهوعوببلانمعيبفرصلا

ةمذىلإةمذنمنيدلالقنةلاوحلاو«قلابىرخأةمذلفشةلاجملانأل«عوبسلا
اذكه.لعألاوىرخأيفهلثبةمذنمنيدلاحرطلبقو«ىلوألااهنمارت

ةيلوتلابابيفهللاحرفنصالليتايسنكلو«انموقبتكضعييفهركذ
تناكنإو«ةلاوحلازجتلامنإاذهىلعو«عيبةلاوحلانأبثيدحلايفحيرصتلا

.لعألاويقابلايفدرطوابلاغسلجملايفضباقتلامدمل

.نّسعملارانيدلايأ«زئاجريناتدلايفةيمستلافرصو:هلوق

فرصامأو:دارلانوكينألمتحي.خلاريناتدلاةلمجنمامأو:هلوق

:هللوقىفةرىشعالثمرىناندلانوكتنأكزوجيالفءريناندلاةلمجنمةيمستلا

«زئاجربغاهبيفةيمستلاعبينأل:هلوقهللديوالثمافصنفرصعقدإ
اموضرألايفالإزوجيالراتحلاىلعةيمستلاعيبنألةنيعمتناكنإوينعب

نألمتحيو«اهىفنكتهذهو«اهربغنمةمسقلاهيفنكتالامواهبلصتا

ينمي«زوجيالفريناندلاةلمجنمرانيدلايفةيمستلافرصامأو:دارملانوكي

«زئاجرانيدلايفةيمستلافرصو:هلوقف«ةلباقلاليلدبنيممريغهنأل

ءزوحيالامهنملكناكنإو«هدعيالبسنألوألاو«نيعملارانيدلاينعي
ةيمستلاعيبزاوجبلوةينمنأيضتقي.خلاةيمستلاعيبنأل:هلوقبليطعتلاكل
.ملعألاوانهكلذزاوجيبلوقبةمسقلاهيفنكتايف

۰٢۳-



تحزوجيال:مهضعبلاق«كلذيفاوفلتخامهنإفمهاردهرانیدفرص

ءءاهوءاهالإقرولاببهذلاعيبنععهببنل«نيرضاحانوكب
هنامضتبثاذإامهدحأباغنإوتباثءاضقلاوزئاجعيبلا:ضعبلاقو

يلالأس)هنأرمعنبانعيوراميأرلااذهلهأةجحوءةمذلايف

امهدحأانيلعرذعتيفماردلاوريناتدلابيشاوملاعيبنانإ:لاقفولع

نأسأبال:لاقف؟اهتمًالدبريناتدماردلابوأمارد
يفسأبال:لاق'(اهنمالدبريناتدمهاردلابمييطعتواهوذخأت
ىطعأنإًاضيأكلذكو.ملعأهللاواقرتفتملامامكمويرعسببفرص

مماردلانمهتجاحتوناحلابحاصلعجفتوناحبحاصلريناندلجر

هضقينأرانيدلابحاصءاشنإهنإفرانيدلافرصمتتحكلذريغو

بحاصرسکناو.رمعنباثیدحيفهانرکذامىلعسبالفهمهارديف

.يرتشنینعمب«عيبن:هلوف
االشوتاننبو

امفالخي«فرصلاريخاتامهدصقمدلكلذزاجاإخلاسأبالف:هلوق

الدبكىطعأ:هللوقىفرىنائدهلع:هللوقبناكهاټيلوكلذىلعاقفتااذإ

.هيلعقفتم(١)

—roy —



هبحاصيلعذأامدريامبنمدحاولكنإفهجئاوحيفرانيدلاتوناحلا

:هللاقفرينادلجوللجرىطعأنإو.ملعأهللاوًاعيجنابئاغ(نأل

نوكيالعببلانأل؛زوجيالفءاذباذهكمهاردبمېلعجاومهنز

ةئيدرمهاردبراتيدلافرصنإوعلاقانيعئابنمالإ

رانيدلاكلذكو‹رانيدلابحاصكلذبملعنإزئاجوفسولفوأ

اذهبةلماعملالاحلااذهيلعحاحصلامهاردلابًائيدرناكنإ

‹ءاهقفلانيبفالتخاهضف(مفرصلاحيفكلذبملعيلناامأو.هلك

هلمدي:مهضعبلاقوءزوجيالخسفنمفرصلا:مضعبلاق

نيبممضعبقرفو«ًاساحناملكمهاردلاتجرخوأوفرصلاتسفنيالو

اسولفوأاسامهاردلانملقألاجرخنإينعأريثكلاوليلقل
رظنلاهبجويايففالخلابيسو«فرصلاخسقنارثكألاجرخنإو«هل

فرصلاردخأتىلإيدؤبهنإفسلحلايفكلذهلمفديلو«سكملابوأ«مارد

عيابتلاسلجمةلزئمضواعتلاسلجملزتيرمعنياثيدحىلعهنألصاحلاو«ًادصق

.ملعألاو

ةققحنأل«ًازاجيفرصسولفلابريناندلامسيىمس«سولفوأ:هلوق

.امهبتراصةككسمتناكالنكل«ةضفلاوبهذلابيهاإفرصلا

نممناکو«هلتعفدنمكلذبملعنإينعي<هلكاذهبةلماعملازوجت:هلوق

.اهبشفياللهيدينيباهرسكيتحفهربغامأو‹شقلاهتمنمؤي
.زئاجريغتاخوسفملالايعتسانألهمامتإزوجياليأ«زوجيال:هلوق
ممفالتخااضيأفالخلاببسنوكينألمتحي.خلافالخلاببسو:هلوق

—



؟ريثأتهلسيلمأهيفريثأتهلفرصلايفهيلادوصقملاريغلاريخأتلاله

مهاردلانأكلذو؟طقفريثكلاوليلقلايفوهلبفريثأتهلناكاذاو

طسقيفهلءاضقنوکتهلمدببلاقنملوقيلعهلمديين

اذهريغلوقهيفو«مدقتملارمعنباثيدحيفامىلعريناندلانمفويزلا
ىرتشانم:ألايفو«رىناندلايفنيكيرشنانوامنأ

هبحاصىلعهدرب:لاقًافئازًامهردایفدجوفرانیدبمهاردهرشع

نأسايقلا.ال:لاقءاذهيفساقلااذكهو:تلق«هربغًامهردذخأبو

؟مهاردةسخايفدجونإف:تلق«رانيدلايفًاكيرشنوكيوهدرب
هوحنوأمهردلاناكاذإ:لاقو«رانيدلافصنهلنوكيواهدري:لاق

دسفبوأالكةدسافنوکتله«زوحمامىلعتلمتشاادإةدحاولاةدقملايئ

؟زوجيالامحصيوزوجيالاماهنم

.طسقبقلعتم«ريناندلانم:هلوف

.ىنفئازوفيزمردلاو:حاحصلايف«افئاز:هلوق

نًلاببجلاقيأ.خلاهتنسحتساهوحنوأمردلاناكاذإلاقو:هلوق

اكيرشوكيفريثكللاو«هلدبيفليلقلايبقرفلابسابقلاىضتقمنعهلا
نوكينأيضتقيساقلاناكنإوينعي«ناسحتسالاةهحىلعهلااذهنإو

رهاظلا«ثلثلاوأفصنلا:هلوقو«هوحنوأمردلا:هلوقئلاحلکیلعاکیرش

› حاضيإلا۲۳مد —۳o۳



‹رانيدلايفًاكيرشنوكيانإفثلثلاوأفصنلاناكنإو«هتنصتسا

 رانيدلايفاكيرشنوكيالوقفنيالناكامهيلعدرب:عييرلالاق

لهاوفلتخامهاردلايفوأرانيدلايفناصقنلاجرخنإًاضيأكلذكو

ناصقنلانوكمامنإو.لعأهللاو؟كلذهللديوأفرصلاخسفني

يفو«نيزاوملانيبنوكتتامنإفةبحامأو«ةبحنمرثكأرانيدللمهدنع

نمرثكأناصقنمغنوكيامهاردلانمرانيدلافرصو:رثألا
اذإكلذكو«نيزاوملانيبنوكتتاندوأةبورخامأو«ةبورخ

‹هتنسحتساهلوقو«فئازلاىلإدوعبربعضامسانأو«ناكلربخبصنلابنأ

.هدعباملىلدبهلديذخأوهدرتنسحتسايأ

لکىلعمزالدرلافالإوهلدبذخأيويعي«قفنيالناكامهيلعدرب:هلوق
اذإةعلسلاتقفن«نملعافللايمنوكينألمتحي«قفنيالهلوقمث«لاح

لعافللبثيماضيأهنألمتحيو«ديجلاجاورجوريالقفنيالىنعمف.تجار
‹اثمجئاوحلايضقيالىنمملاو«ةلآوبيسهنوكليزاجيدانسإلاو«قفنانم

لاوجئاولايضقيالىنعملاواضيأقفنانملوعفمللينبمهنألمتحيو
كارتشالابالوخسفلابلوقيالمسيرلانألصاحولسكلذيفرمألاو.لعأ

.لعلاوريثكلاولملقلانيبقرفلابالو

بهذلايفرفتغيهنأ:هلصاحرثألامالك.خلاناصقنلانوكيانإو:هلوق
۰ناصقنلاوةدايزلايفةبورخةضفلايقو“ةن

—rot —



نافةبورخنمرثكأرانيدلايفتذخأيتلامهاردلايفةدايزلاتناك

نزاوملانيبنوكتابنألسأبالفامنوداموةبورخامأو«كلذدرب

فرصلاكلذزوجيالفنارانيدجرًفارانيدهنمفرصنإو.ملعأهللاو

ءالوحيراصهتيعيلاذاهنألرخآلانوداتمًادحاوهلنيعنإالإ

.ملعألاولاحلااذهىلعمهاردلاكلذكو

DVN
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ملسلاعيبيفباب

نزولاةمولعم.ًارانبيدوأًامهرداذكواذكهلملسبنأوهسلاو

هرضحعممولعمناکميفمولعملجأىلامولعمرايعبمولعمعونىلا

ءملسلالطبابنمدحاويقبنإملسلاطورشةتسلاهذبف«دوبشلا

ملسلاعيبيفباب
ةغلفلسلانأيدرواملاركذو«ىنعموًانزوفلسلا«حتفلابوه«لسلا:هلوق

ملسلاو«لاملاسأرمدقتفلسلا:ليقو«زاججلالهأةغلملسلاو«قارملالهأ

ىلإةمذلايففوصومعيب:اعرشملسلاو.معأفلسلافءسلعملايفهميلست

اوفلتخاو<بسسملانبانعىكحيامالإهتيعورشمىلعاوعمجأو«مولعملجأ

.ملعألاودعبفنصملامالكنمذخؤۇياكهطورشضعبيف

.هيفملسملاضنقلايأ«مولعمناكميف:هلوق

ظفلىلإجاتحيالهنأيضتقيهرهاظ«ملسلامورشةتسلاهذهف:هلوق

عوبملانماعبيهنوكنألءلمأتهيفو«ملسلاظللإالو«عسبلا
الإمهللا.حجارلاىلعمنمموقياموأءارشلاوعيبلاظفلنمدبالهنأيضتقي
هنأرهاظلامث«عومسلاةلمجنمناكثمحمدقتامهبملعللكلذكرت:لاقينأ

طورشلانأهمالكنمذوخأملاو.ملعألاوناكرألالمشيامطورشلابدارأ

ناكملاو«لجألاو«راصلاو«عونلاو<نزولاوءدقنلا:يهو«ةعبس
.ملعألاودعبامليصفتكلذىلعلديو

۳o



:مهضعبلاق؟مهاردلاوريئاندلاريغبملسلازوجيلسهاوفلتخاو

:نسحلايبأمماجنمورثألايفو«مهاردلاوريناندلابالازوجيال

وهوةراجتلانموه۽معن:هللبق؟ةراجتلانموهأفلسلانعلأسو

سابعنباقيرطنميوراماذهىلعليلدلاو«ريناندلابومهاردلا

لاقف‹نيتنسلاوةنسلاراغلايفنوفلسيمهوةنيدملامدقوعيللانا)

لجأىلامولعمبرضومولعمليكيفملسيلفملسأنم:مالسلاهيلع

ربخلااذهًاضيألديو«ريناندلاومهاردلابالازوجيالهنأىلعليلدلا

هلوقلريخأتلاهيفزوجيالوءفرصلاكسلجملايفضباقتلاهطرشنمنأ

ةتسلاهذهف:اثملاقولف«هدعبامليلدبحجارلاىلعيأ«ملسلالطب:هلوق

انمءيشفلختاذإو«قافتإلاباحبحصناكتعمتجااذإفملسلاطورشيه

.ملعأشاوبسنأناكل.خلاريغيملسلازاجأممضعبنأكلذو«فالتخاهفف

:انخشلاق«ضباقتلاهطورشنمنأىلعربخلااذهًاضبألديو:هلوق

دوقعلاءايساو4هلىجعتيأءلاملامالسإنمقتشمملسلانُهللديو

حصيملضبقريغنمىرفتولف«اميفيناعملاكلتىتقحتنمدباليناعملانمىتشللا
‹دمحأوةفينحوبألاقاذهبو<هنععراشلاىندقوءنيدلابنيّدلاعسبنمهنأل
.ىنانيموبلاومولاكةريسيةدمهريخأتزوحي:كلاملاقو

لالاسأربلاحأولهنأذخؤيهنم:هللاهجرانخشلاق«فرصلاك:هلوق

.ةعاجلاءاور(١)



ريناتدلارغبملسلازوجضعبو«(رضاحدقنو)مالسلاهيلع

ليكيفملسيلفملسأنم:هلوقرهاظىلااوبهدميلعلو«مهاردلاو

تسيلةلاوحلانآلهتقيقحملستلابدارملاذإءزوجيالسلجملايفلاتحلاهضبقو
دقملاةحصقيرطو«ملسملانعالهسفننعيدؤبهيلعلاحلاو«يقيقحضبقب
سأربًابيثجأهيلاملسملاةلاحإهلثمو«هيلإملسلاىلإهملسيمثملسملاهضبقينأ
ولامرظناوحصهملس:ملسملالاقفلالاسأرملسملارضحأنإو«لسماىلعلاما

ولامرظناو«هلاومأرئاسىلعسابقزاوجلارهاظلاو«ملسااهعدوأوهضق

:هللاهمرهلوقيفملعألاولوقأو«هررح«نيديفهملاهدرمث

ناكنإهنإف:ليصفت«حصهملسهيلاملسملالاقفلالاسأرملسملارضحأنإو
نيدهيلإملسملاىلعهلناكنإو«لاقاكحصهيلاملسملانعلىكوينجالااذه

‹حصيالهنأرهاظلانإفهيلعهليذلانيدلايفلاملاسأرهلملسينأهرمأف
نمرمأبهلاميففرصتهنألهبلإلسملارمأبهلعفداذِإ(عربتمدعيلهرظناو
سيلامو«هضبقيملاملالاكلذلكلامسيلهيلإملسملانآلاثيشهيفكلمال

نيدملاکلمحموًاعرتمدميالوأءيشپهيلعمجربالقلطابهيفهرمأفهلكلاع

ءىدرەيهنإفندهيلعهللجرلهيلعيذلاندلامفدينأنيدلابحاصهرمأاذإ

دنعقحتسيململسملانأللوألارهاظلاو.اعربتمدميالو«يتأيساككلذب
رخآيفهللاهمراضيأهلوقمث«ملعألاونيدلابحاصفالخبئشملسملا
هنأملعألاورهاظلا:لوقأ«نيديفهبلإهدرمثهضبقولامرظناو:ةلوقلا

هيلإتدردقملسملاتدجولوألاىلإيناثلالعفلاتفضأاذِإكنآلزوجيال

ضورعلانمعونيفاملسهبلإملسملادنعماردلاتراصنأىلإعرذتوهمهارد
يدۇيهنألوهمهاردهيلاتمجرثبحرضاحدقنينكيملفلجألادنعهذخأي
رخآىلعهلناكاذإلجرلزوجيال:هنأىلعاوعمجأكلذلو«نيدلابنيدلاميىلإ

.ملعألاونيدلابنيدلاعيبنمهيلايدؤياماملسهللمحنأنيد

—۸٢۳س



يذلاثيدحلااذهيفركذبملو«مولعملجأىلامولعمبرضومولعم

اموضورعلانمءيشبةيراضملازوجتالو:رثالايفو‹وهامهماسي

فورعملجأوفورعمنسبةاشًابوثفلسينأزوجيففلسلا

ىلامولعمعاونألانمءيشيفمولعمنزوبةضفلاوبهذلابفلسبو
لسلاناكامهنإفسلايفطورمشملانزولاامأو.ملعألاومولعملجأ

ءكمسيلامعيبنعمالسلاهيلعهتعىبامةلجنمًاصوصخم

سيلامعيبنعمالسلاهيلعىنهنأكفًامولعمالإنوكيالصوصخلاو
نأالإزوجيالًاضيأنمثلانأك«ةمولعمةفصبهّصخفلسلاالإكعم

اک,ئاجریغًافازجناکنزولامولعمريغناکاذإهنألًامولعمنوک

نمثملاونمثلامولعمالإنوكيالصوصخلاوءنمشملايفةلامجلازوجتال
ًاددعمهاردفلسااذإف:هللاهحرنسحلاوبألاق:رثألايفو«ًاعىمج

طرشلاوأطرسلانمءزجةقبقحلايفاذه.خخلاطورمشملانزولاامأو:هلوق
طرشنكل«نزولاةمولعملاماردلاوهمدقتامىلعطرشلانإفءطرشلايف

.طرشطرشلا

.الباوحاذه«نمثلاناك:هلوف

فازجلابملسلازاوجىلإكلامبهذ«زئاجريغاذه«افازحناك:هلوق

اضيأهدنععفانلبزوحيو«الثمةمذلايففوصومدبعيفةنبعمماعطةريصك

.ةمدلايففوصومءيشبةنبعمةدمةنىعمرادىنكسكةنىعمتناكاذإ

—ro۹



اذكاهنزولاقو«هدينیباهنزیملومهاردفلسأنإو«زوجيالكلذف

هفلسانوءضقتالوفعضمدنعكلذو‹هقدصفاذكو

اذكلاقثملااذهفرص:هللاقنإو«زئاحماعطلانماذكواذكبًارضاح

عيبهنالءزوحبالفاذكواذكبكلذنممهردلكمهاردلانماذكو

لسلايفطورشملاسنجلاامأو.ملعأهاوقافتابسلايفزوجيالطرشو

سانلايديأنمعطقنيالامنزويولاكيايفملسلازاوجيلعاوقفتادقف

هبشأاموبيبزلاورمتلاوربلاوريعفلالثممدقتلاثيدحلارهاظل

؛نزويولاكيامكلذهبشأامولسعلاونمسلاوتيزلاو«بوبحلانمكلذ

يفسنجلانونيبيو«مولعمنزوبريرحلاوناتكلاونطقلاوفوصلاو

نوكتءايشألاهذهنألمهضعبلوقيفرمتلاويناطقلاونوتيزلا

پابملسلانأألطرشلااذهنالطبىلعقافتإلاعقوامنإقافتاب:هلوق

هريغيفرفتقيامهيفرفتفيالفكمسيلامعيبنمىلثتسمقبض
.ملعأهللاو

هبزوحمامبابيفمدقتاہکنوللايمسادإينعي“فوصلاو:هلوف

.رهاظلاوهونزوبهلوقدعبنولوخسنلاضعبيفدجوبو

سنجلانايبىلإجاتحيالنيرخآلالوقىلعوينعي«مهضعبلوقىلع:هلوق
.كلذنمطسوألاهلو

سم۰



بنعلالثمسانلايديأنملوتيتلاءايشألاىلإزوجيالو«دحاو

زاوجبليقو«ًادوجومنوكينأنمؤيالو«ررغهنأليرطلانيتلاو

كمسلاىلإزوجيالًاضيأكلذكو«هتقوىلإملسلالجأنولعجيو«كلذ

نأنمؤيالوهيلعرودقمريغاذهنأل‹ديصلامحلىلإالويرطلا
لثمةمذلايفتبثيالايفهعانتمايفًاضبأاوقفتاو.ملعألاودجوي

جنرتألاونامرلاورابخلاوءاثقلالثمو«كلذهشأاموراقعلاورولا

رتتسمددعلادنعفلتخمهنألهببشياموزوللاوزوجلاوضيبلاوزوملاو
ضورعلانماذهىوسايفاوفلتخاو.ملعأهللاوًاضيأنوللايفبئاغ
ةفصبةمذلايفطبضتءاشألاهذهله:مهفالتخالصأو«ناومحلاو

هدنعتناكنمو«اهزوج؛طبضتهدنعتناكنمف؟طبضتالمآةمولعم

.دوحولانومأمريغيأ«ادوجومنوكينأنمؤبالو:هلو

.تقولكيفيأ«هيلعرودقمريغ:هلوق
ممذلااهلبقتالتانيعملايفملسلامنتماامنإ.خلارودلالثم:هلوق

يفملسلايعفاشلازاجأدقو:انشلاق«ددعلادنعفلتخهنأل:هلوف

زوللاوزوجلايفحصيو«نزولابنامرلاولجرفسلاوءاثقلاوناجنذابلاو
هلاقاذك«هيفملسلازجحيلهروشقتفلتخانإف«هفالتخالقيعونيفنزولاب

.ًاقلطمهزاوجيمفاشلاهيلعصنيذلانكل«هباحصأضعب

۳۱



نعئالايفركذهنإفمحملايفهماسأنإلثمكلذو«ابلطبأ«طبضتال
لاقو«فورعمريغهنألهيفريخال:الاقامهنأزيزعلادبعنياوعييرلا

سنجنممحلاناكاذِإدابعنبالوقىلعكلذو«هبسأبال:دابعنا

ًامولعمًانزوكلذريغوأزعموأنأنمهلىمسيمولعمباودلانم

الوًامولعمئيشناكاذإكمسلاكلذكوءهيفماظعالومولعملجألإ

ةفصىلعتناكاذإاهزوجنملوقىلعًاضيأبايثلاكلذكو«هيفماظع

ناكاذإدارملانالمتحي.خلاامولعمانشناكاذإكمسلاكلذكو:هلوق

دنعزوجيو«زيزعلادبعنياوعيبرلادنعمنتمفةيفالخةلأساانأو«ايرط

كلذكو«لىقهلوقمومغمىضتقموهسشتلاىضتقموهو«هطرشبدابعنا

ءقاقتإلابزئاجحلالاكمسلانأيضتق٫هنإفيرطلاكمسلاىلإزوجيالاضيأ

زوجيالو:لاقثبحنمثلانمعلاهبزوجيامبابيفهمالكىضتقموهو
محشلاامأوكلذريغونمسلايففلتخيهنألانزوالواليكمحللابعسبلا

زئاجفحلالاكمسلاوفزولابعيبلاكلذكو«زئاجفسنجلايمساذإنزولاب
ةلأسمهيبشتدارملاسيلهنأوطقفاحلامناكاذِإدارانألمتحيو«مولعملانزولاب

دارملالب؛طقفدابعنالوقىلعاشامنوكيقحيرطلامحللاةلأسبكمسلا
كمسلاامأو«قافتإلابًازئاجناكنإو«هيفماظعالوامولعمهنوكيفهببشتلا
هركذيذلالىلعتلاكلذىلإدشرباكو«قافتإلابزوجيالهنأرهاظلافيرطلا

هلملررغهنألزوجيالفيرطلافزولاوكمسلاامأو:لاقثبحنمثلابابيف

.ملعألاوىلوأبابنمملسلايففكانهيرطلامنتمااذإف«هيلعردقيال

عيبلاهبزوجيامبابيفهبمزجيذلا.خلااضيأبايثلاكلذكو:هلوق

باشلانمناتكلاونطقلاوفوصلانمماقامامأو:لاقثبحزوجيالهنأ

۴۳۲



هلنوكياملناوجرألانمهلنوكيومولعمسلجوعردو

سنجلاوضوعلاولوطلاابفنومسيبشخلاًاضيأكلذكو«ناوجرألا

ءظلغلاولوطلاوضورعلاهبفنونيبيةراجحلاكلذكو«رجشلانم

هلکاذهءاهدوععسبكواهتزونيبيهنإفعاصقلاىلإهلملسأنإكلذكو

نوتيبيناوبحلاًاضيأكلذكو«هلكاذهيفملسلازوجنملوقىلع

يذلامظعلاىلإكاروألاىلإنيغسرلانمنولكيواهسنجواهنانسآ
ليلدلاوءزعملايفكلذمهيلعسيلونأضلانولنونيبيو«نذألافلخ

كلذكوءروهشملاعفاريبأثيدحةعذلايفتبثتناومحلانأىلع

يفهيلعسيلو«هلوطوهنولوهسنجنونيىنعملااذهيلعقيقرلاًاصيأ

ارضاحنكيملامكلذريغالوًاددعالوانزوهبزوجيالفلومعملايجو

هللاوقرفلامدعرهاظلاو«انمثمهنوكوانءيشلانوكنيبقرفينأالإمهلا

.رخآلوقىلعاذهولوقىلعكاذلاقيوأ.ملعأ

هنأهرهاظ«هنولوهسنجقيقرلايفهلوقونأضلانولنونسيو:هلوف
الهنالهركذلكلذىلإامهربغجاتحاولف«امهريفنوللانايبىلإجاتحمال

ريغيفنوللاربتعيال:يكلاملادنسلاقو«ةجاحلاتقونعناسلاريخأتزوجي
.ملعألاوقيقرلا

.نمثلانم

۳



رظنلاوءبعكلاىلإنذالافلخيذلامظعلانمنوليكيو«ءيشضوعلا

يفطبضتتناكنإواهنأل«ناوحلايفزوحياللسانأيدنعبجوي

طورشملارايعلاامأوءسفنلاتافصيفةطوبضمريغاهنإفقلحخلاتافص

هلوقلنزويولاکيايفمولعمرابعبالإزوجيالهنأاوقفتادفملسلايف

امثإكلذف«ثيدحلامولعمليكيفملسيلفملسأنم):مالسلاهيلع

رابعالوًافورعمًارابعطرتشيالو‹ىمسمةدلبرابعطرتشينأزوجي

ملسلايفطورشملالجألاامأو.ملعأهللاوفلتبورسنالئلنالف

ىلإ):مالسلاهيلعهلوقللجأريغبملسلانوكيالهنأىلعاوقفتادقف

.ناوىحلايف

.نزولالمشيامراسلابدارملا«مولعمراعي:هلوق

ررغلانمهيفاملدسافذئنبحملسلانأرهاظلا.خلاسكنيالثل:هلوق
مدملاهلزنعنيسصمتلانُأرهاظلافالإولىلارابعلواسمريغناكاذإرهاظاذهو

.«لعألاو

لوصحلحألاةلعو:انشلاق.خلاطورشملالحألاامأو:هلوق

يرقشمللةناثلاو«هنمرثكأذخأىللبلقعفدوهوعئابللاهادحإ«نيتحلصلا

۰هلجأيفنمثلابعافتنإلايهو

.ءهرکدذمدقت(١)

م



ءزوحبالكعمسيلامعيبنموفلجأريغبناکنو(مولعملجأ

هللاءاشنإهنايبيتأيسودقنلاعيبهنومسييذلاوهوهزوجضعبو

ءيشبًابوثاوزاجأدقو:نسحلايبأعماجنموءرثالايفو.ىلأعت

مولعمءيشببوثلاعيبامأو«هيلعناقفتيًافلسمولعملجأىلإمولعم

سيلامعيبهنألكلذزجيلضعبف«ناويحلاوأبحلاوأضورعلانم

هنعيوراماذهىلعلديو‹عيبلايفمهضعبكلذزاجأدقوكعم

لوهدنعرمتلانأىريو«رمتبًاروزجيبارعأنمىرتشا)هنأ

امعيبهيفسلافالإو«نثتسيميذلايأ«كممسيلامعسبنم:هلوق

ةخسنلالعلولجألااهنمطورشىلإجاتحافينثتسانكل«اضيأكعمسال

ققحتلةدابزبهلثميفءيشملسيالفملسأامربافميأ«مولعمءيشب:هلوق

.ذمابرلا

.السيأ«فلس:هلوق

ةلاسمللاسانمنوكسفلجأريفلنكلةمذلايفيأ«مولعمءيشب:هلوق

.ضورعبضورعةيئاثلاوضورعيدقنىلوألانكل«فالخاهىفاهنوكيفىلوألا

.ملسلايفالينعي«عيبلايف:هلو

نممولعمنمشيعيبلاعقوهنأهنمليلدلاهجو.خلااذهىلعلديو:هلوق
.ارخآللاهمرهيباكلحأىلإالرمتلاوهوضورملا

٥1٦۳—



ضرقتساف«هيلعىبأفذاذجلالإهرخۇينأيبارعألابلطفهدنعنكي
نأزوحبنأىلعليلدلجأريغبعيبباذبفهايإهافوأفرمتلا

لجالانماذهيفءىزجياملقأو.ملعأهللاوًانمثمنوكتتاكًانثنوكتت

لجأل):مالسلاهيلعهلوقمومنأريغءلقأهنألمايهثالث

يفموتيامىلإاذهيفلجألارثكأو«ريثكلاوليلقلالععقي(مولعم

ىلإلجألااولعجنإو.ملعأهاوءيثلاكلذشيعيهنأنظلابلاغ

یبافريخأتلايبارعألانملَملوسرلاسيأ«يبارعألابلطف:هلوف

يتاسيبلاىلعيبأرصتخميفهركذامريبعتلااذهىلعلديو«يبارعألاهبلع
مَعلالوسرنأ)لمعلااذهتبثيربخيوردقو:لاقثمحللاهجر

ايشربملفرظنفهدنعرمتلانأیربويبارعأدنعنمرمتبًاروزجىرقشا

ةرمثلاكردتنأىلإذاذجلاىلإةرخۇؤتنأكلله:ىبارعألللاقف
:ليقومللالوسرباحصأهرجزف«ءاردغاو:يبارعألالاقف؟ةديدجلا

.ىمتناملعألاوهتضرتقايأيبارعألاىفوأورمتلاكلذهتفلسأةأرمانإ

هلیلوالاف<رهاظوداكعمجيسيلاذهنأهيف«عجلالأهنأل:هلوق
.مايأةئالثنملفأزوحيالهنأىلعلالدتسالا

لولحیلجألالحبفيعي.خلامرحلارهشألاىلإلجألااولعجنإو:هلوق
ةزئاحريغانامهوتبايرهتلافضرمتاغإومايألاهذهوأرهشألاهذهلوأ

.ملعأهللاودرسلاةثالثلامرحلارهشألابدارأهنأرهاظلامث«امجاهنوكل

.هجامنباهاور(۱)

۳

 



اولعجناو«زئاجوفينالفلاموبلاوأةينالفلاةتسلاىلإوينالفلارهشلا
قيرشتلامايأوأديعلامايأوأجحلارهشأوأمرحلارشألاىلإلجألا
لكيفرركتتتاهنألزوجيالفلبقتسملاسيملنإو«زئاجكلذفلبقتسملا
تبسلامويوأةعخلامويىلإكلذكو«لبقتسملايمسيتحزوجيالفهنس

نابعشرشىلإلجألااولعجنإو«لاحلااذهىلعمايألانماهريغوأ

زوجيالفناضمروبجررهشىلإهولعجنإو«زئاجكلذفناضمرو

ىنعملاداسفل«رركتشتهلوقلًاوغلافرظسىلهنأرهاظلا«ةنسلكيف:هلوف

دارأ:لاقيوأ«ةنسلكيفدجوتررکتت:لاقهناكربخدعبربخوهلب

.نينسلايفهددمتىلإًارظنًاراركتهايسودوحولاقلطمراركتلاب

لجألالطباذإوالفالإوحصلبقتسمانّسعنإينعي«لاحلااذهىلع:هلوق

.عيبلالطب

لملو«اذهيفلبقتسملاركذىلإجاتحيالهنأهرهاظ«زئاجكلذف:هلوق
لايقتسالاركذنمدياللاقيوأ«ةقىقحلاتارامإنمهنألردابتلامنيبقرفلا

.ملعألاومدقتامهبلللهنعتكسامنإو«

ءناضمررهشوبجر:لوقبنأبسانملا«ناضمروبجررهشىلإ:هلوق
نيبقرفلليناثلاعيبرولوألاعيبرلالإحجارلاىلعفاضيالرهشظفلنأل

هلوقمثچناضمررش ىلامتهلوقلناضمرلو«ةنمزألاعبرورهشألاعسير

بجررهشلجالاهللمجولهنأهرهاظ.خلاناضمروبجررمشىلإ
زوجحمالهنأرهاظلانأعم«حصهلةياغنأاللجالاسفناوكينأبناضمرو

لجألاهللعجولامأو.ملعأڭلاوءشلاهجراهركذيتلاةلعلاهيلإدشرتامك

۳۷



اولعجنوء‹نيلجأكلذيفاولعجمهنأكفةيلاوتمريغوةقرتفمابنأل

ءكلذزوجيالف(ملالجأىراصتلاديعوأةيمجعلاةنسلاوأةمجعلارهشألا

كلذكوءزئاجلوقينممهنمو«سانلاةماعدنعفورعمريغهنال

فيرخلاىلإوأعيبرلاوأفيصلاىلإوأءاتشلاىلإنيبلجألااولعجنإ
يفركذدقف«ابففلتخملوصفلاهذهنأكلذوءفالتخالااذهلع

يذلالصفلاهنأىلإسانلابهذيعيبرلاكلذنمو:باتكلابدأحرش

وهعيبرلايفةماعلابهذم:رسفملالاق,لصفلارخآىلإءاتشلاعبي

لوأسأرلسمشلالولحنولعجباوناکمنلنيمدقتملابهذم

نازيلاسأربسمشلالولحاولعجبرعلاامأو«هبابصونامزلا
سأربلولحامأو«عيبرلاهومسوةعبرألاةتسلالوصفلوأ
اولعجًناضيأكلذكو«عجر.ًابناثًاعيبرهلعجبنممهنمناكف«لحلا

.لللاوناضمرونابعشرهشىلإهلوقبدارملاوهكلذنألمتحمو«اعم

.سانلاةماعدنعافوخدتقوفورعمريغويأ«امففلتخم:هلوق

ريخىربهلعلو«ميجلانوكسوءارلاحتفبانخبشهطبض«محجر:هلو
.اندع«ىنعمبالوأهيفمالكلاامىلإعوجريأمجراذهيأفوذحًادتبم

“۳۸ -



هيفعقيلوهجهنأ۽زوجيالفذاذجلاىلإوأينيبداصحلاىلإلجألا
يفناصقتلاوةدابزلالبقنمنوكُييذلافالخلانمرثكأفالتخإلا
اأو.ملعأهللاوعرشلايفهنعوفعمريسيلاو«ريسياذهنأل«روهشلا

ملنإ:مهضعبلاقف«هيفءاماعلافلتخادقفملسلايفطورشملانأكملا

يفطرشناكملامدنعءالؤبفملسلادسفهيفضبقيًاناكمطرتشب

ًاطرشناكملاسيل:نورخآلاقوءلجألاوهونامزلاكملسلاةحص

‹رظنلاهبجويايفءالؤهبهذمىلعلديثيدحلارهاظو«ملسلاةحصيف

:رثألايفوءهيفهلملسأيذلاناكملايفالاهنمذخأينأهيلعكرديالو

مودقوأىلإوأ:انخشلاق«ذاذجلاىلإوداصحلاىلإ:هلوق

لجأىلإل:ىلاعتهلوقانلهمظعمتاقممكلذيفربتميو«كلامافالخجالا

تبقوتلا:ةزخنيالاقو(مولعملجأىلإ)رعهلوقو ىمسم
كالاهححصثيدحلاوىلإيدومنمانيشىرقشارقعيبلانألةرمسلما
يلثعبانأيدومىلإثعبعيبنلانأ)هظفلوةشئاعنعيئاسنلاهاورو

نأوأامولعمناكتقولالعلوأ«ثيدحلافعضباوحلاو(ىلإنيبوث
:لوقأ.ىبتنا«نيبوثلافصيملاذحلو«ءاعدتسالبًادقعنكيلاذه
هنوكوهيلععمبلجألانأل«نيمدقتملاثيدحلاوةيآلابخوسنمهنأاضيألمتحيو

.ملعأهللاوهبةربعالناعمنمزبدودحمريغ

ينمي«ملسلاطورشهيفركذيذلامدقتملايأ«ثيدحلارهاظو:هلوق

.لععرشمهنألهريغركذاكهركذل(طرشناكملاناكولف

حيحصملسلانإلوقينمدنعينعي.خلاهنمذخأينأهيلعكرديالو:هلوق

‹حاضيإلا٤۲مد۳۹



مولعمليکبًاماعطلجرىلاملسألجريفةرفصيبأظفحيفامأو
هيفهيفوييذلاناكملاطرتشيملو«مولعمبرضومولعملجأو

:هلتلف«مولعمناكمريغىلععقولصألانأل۽ملسلادسفي:لاق

يفهيلاهماسأناكنا:لاق؟هيفهيلاهماسأيذلاناكملايفهلعجتلملف

طرتشيماذإف«هيفهيفوينأهليغبنيةريزجيفوأرحبلايفةنيفس
دابنمضبقلانوكينأضعبطرتشاىنعملااذطو«دفاناكم

ةطورمشملادوهشلااأو.ملعأهللاوضبقلاناكمطرتشيملنافلتسملا

ندبجنیادتاذإاوتمآنيذلااهيأاي»:ىلاعتهلوقهيفلصالافللايف

يلعرمالاو٠«اذااودېشأو»:هلوقىلإ«هوبتکافیمسملجأىل]

كرديالقهلصأنملطابوهفلوألالوقلاىلعامأو«ناكملاطرتشيملولو
ضربلامهلمريغيفهكرديالهتحصبلوقلاىلعهنأهرهاظو«هلامسأرالإ

.ملعألاولسلالحميفهتميقىلإرظنلاب

.ماعطلايفهلعلءاماعط:هلوق

نأك«نايحألاضعبيفملسلاعفدلحمرذعتوهويأ«ىنعملااذهلو:هلوق
ضبقلاناكممسملاذإهنألصاحلاو.خلاضعبطرتشاالثمةنيفسيفنوكي
يفهذخأيوحمحصلوقبنمممهو“لابلودنممہنملاوقاةثالثهفف
.ملعألاوفلتسلادلبيفهذخأيوحيحص:لوقينممهمو«عفدلالح

.٢٣٢۲:ةرقملا(١)

—۳y.

 

 



ضعبةياوريفو«بوجولافالخىل]هلقنيلبلديتأينأالإبوجولا

اذہف(یصعدقفكلذلعفيلنمف«نايسنالءدوحجكلذيفلخديال

عابنإو:ألايفو«بجاونيدلاىلعداهشإلانأسابعنبانملدي
هتداهشزوجتالنمدہشأنإكلذكوءزوجيالفنيالاينعيدوهشريغب

لهأنمءانمألاريغةداهشهيفزوحتو«نيناجملاوديبعلاولافطألالثم

دوشریغبزئاجعيبلا:لوقينممهنموهنبالبألاةداهشوديحوتلا

ًاريعبيبارعأنمعابهنأةَينلانع)يورالحصأيدنعلوقلااذهو

هيلعةيمالسلاهيلعيبلادبيلفنيقفانلاضعبةروشبنمثلاهدحجف
‹هللالوسرابهيلعكلدبشأانأ:لاقفيراصنألاتباثنبةعزخبءاجف

ربخيفكقدصنانألوقداصكنأل:لاقف؟كلذتماعنبأنم:لاقف

ةداسشنأدارملانأرهاظلا.خلاءانمألاريغةداهشهيفزوجتو:هلوف
عقيملامينعي«رثألابحاصدنعدقعلاححصتوسابعنيادنعمئإلاعفرتءالؤه
هنيإلبألاالوءانمألاريغةداهشزوحتالهنإفراكنإلاعقواذإامأو«راكنإلا

.ملعألاو

دسافعيبلالوقيمريغنأهرهاظ.خلازئاجعيبلالوقينممهنمو:هلوق
هنأسابعنيامالكرهاظو«همامتإزوجيالهلعلف«رثألامالكحيرصوهو

.لعلاولاوقأةثالثةلأسملايفلصحتفيصعيهنأالإحبحص

ةدامشزوجتالهنأاذهنمذخؤي.خلا؟كلذتملعنأنملاقف:هلوف

س۱٢۳۷



لهيلعديشأمالسلاهيلعيتلاناكولف(اذيمسفءءامسلا

لابجاوداهشإلاًاضيأناكولوءحلاكلذملعيلنمبلطىلإعزفب
ءاملعلاروهمجدنعبجاوبسيلنيدلاىلعدابشإلاو.ةعيللاهکرتي

صوصخلاوءصوصخمملسلانألملسلايفهوبجوأمهنأريغءانباحصأنم

ملسلانوكينأمبطارتشاامأو.ملعأهللاوهطورشعيمجبالإحصيال

مودعملاعيبنمناكعطقنيايفناكاذإهنألسانلايديأنمعطقنيالايف

ةنسلاهذهةرمتىلإهملسأنإًاضيأكلذكو.دوجولانومأمريغررغهنأل

هملسأنإكلذكوءررغهنألزوجيالفصوصخملجولنالفةرتوأ
زوحالو.ةمذلايفنوكيامنملسلانألزوجيالاذكواذكةيرقةر

تلق:رثألايفوءانركذاكدوجولانومأمريغنيعملانألنيعميف

ناكنإالإهدنعاقداصناكولويعّدلالبقنمالإهبىعدملالعبمنم

هذهنأتبثأاذإمتياإاذه«هكرقيلابجاوداهشإلااضنأناكولو:هلوق
اهبلدتسبفېاذإاودهشأوي:ىامتهلوقلوزندعبتناكامنِإةضقلا

ءكلذللاهحرفنصملادنعتبثهلملو4بدنلاىلعلومرمألانأىلعذئنبح

٠لالاعيبضتنعيمنلايفعقوبدقداهشإلاكرتنكلو
نألًاضيأو«دوجولانومأمريغنيعللانألنيمميفزوجيالو:هلوق

.هيلعقفتم(٠)
۳۷۲

 



نإهيفريخال:لاقاناموأاينادمهطرتشيونارفعزلايفملسلاف
يدييفىقيالهئألنارفعزلاوماعطلالثمدحاوضرأنمطرتشا

يفريخالوًادوجومناكاذإزوجي:هللاهحرهادبعويألاق«سانلا
رىناندوأماردهلملسأنو.ملعأهللاودحوبالوعطقنيايفملسلا

كلذبرعشياكًاتيممسيلةقيقحلايفملسلااذهنكل«ممذلااهلبقتالتانيعلا

ريغاأل«ةرضاحريغاهنأمولعملانمامنإفاذكواذكةيرقةرمتىلإهلوق
اهلعجةنىعمةيرقنمءافولاطرتشاالنكل«اعطقةمذلايفيهفنآلاةدوجوم

ةنومأمةيرقلاةرثتناكولو«زوجيالهنأهرهاظو«ةمذلايفتسيلانأك
ولوملسلالطينيعيتمهنأليلعتلاىلإرظتلاباضيأهرهاظو«ةداع

‹زاجالثمًامىلقإناكاذِإهنأيضتقيهنإفةيرقهلوقموهفمفالخبامسلقإناك
ةمالسلاةنومأمةرمثلاكلتنوكتةداملاترجاذإهنأ لعألاو رهاظلاو

لامتحاو«ةداملاهبترجاملعيرحتةعيرشلارومأبلاغنال«نيعولوزاج
دوحولانومأمريغ:هلوقكلذىلإدشربايروطقفلقعلاهزوجبرمأاهربغ

.لعأللاودوجولانومأمهتمالسةداعلاترجامنإف

اذكهفاصونبايفظفللا.خلاانادمهنارفعزلايفملسلافتلق:هلوق
كلذكهتيأرمث٠خلابنابوأانادمهطرشونارفعزلايفملسأنإو:تلق

هنأيفلثممامطلاوهلعل.خلانارفعزلاوماعطلالثم:هلوق

تيقباذإاهنإفةحبحصةخسنعجاربلفةدحاوضرأيفطرتشانإهيفريخال

.ررحبلفملعألاونارفعزلاىلإرظنلابهسفنبءيشلاهبسشتىلإتّدأاهرهاظىلع

—۳Y۳



ريغىلعتعقوةقفصلانال۽دسافملسلاففوبزوأةءادراهيفجرخف

ملسلايفًاضيأريخأتلانألوءزوجيامىلعميقاقتانألل«هيلعاقفتاام

ملامادبي:ضعبلاقو(رضاحدقنو):مالسلاهيلعهلوقلزوجيال

‹ناصقنلاكرديالوهلصامكلذنمذخألجألالحاذإفءلجألالحي

لصأو‹ةئيدرلاماردلالباقامالإكلذنمدفالهنأ:ضعبدنعو

امىلعتلمتشااذإةدحاولاةدقعلايفمهفالتخارظنلاهبجويامفةلأسملا

؟طقفاہنمزئاجلاریغدسفیوآاہلکةدسافيهله؛زوجيالاموزوجي

ةءادردربءيشلاادر:حاحصلايفلاق«فلألادعبةزمهبوه«ةءادر:هلوق
.دسافیأءيدروہف

.دقنبرسيفيزلانألينمي«زوجياللسلايفاضيأريخأتلانألو:هلوق

ماردلاالياقمهيفملسلايفهليقباموهويأ«ناصقنلاكرديالو:هلو

لوقلااذهنيبقرفلاوءلحألالحتحكلذهلسلالدبهلمقدينأبةفئازلا
لباقامالإةروصلاهذهيفذخأيال:لوقبمنمدحاولكنأعمهدعبيذلاو

هلعقدينأهلهنأوحبحصملسلانأ:ىربلوقلااذهبحاصنأةديجلاماردلا
فيزلالباقمنأىربهنإفيناثلالوقلابحاصفالخ«لجألالحيلامالدب

.ملعأهللاواقلطمهفوحبالدساف

دارأولفثلاثلاولوألالوقلاباحصأنيبيأ.لاةلأسلالصأو:هلوق

دوصقمريغلاريخأتلايفو.خلاةدحاولاةدقعلايفممفالتخا:ًالثملاقلممعتلا

ذخؤيهبلإدوصقملاريخأتلاربتعيمهلعلفلمسكلذيفرمألاو.خلاهبلإ

لوقلااذهبحاصدنعًالطابملسلاناكلهعفدوءادتبافيزلابًافراعناكول

س۳۷[



اذهيفهيلإدوصقملاريغلاريخأتلاربتعيمهلعلفلدبلابجوأنمامأو
نإالإدسافاذهيفملسلانأيدنعرظنلاهبجوييذلاو.ملعأهاو

ةءادرلاهيفامكلذنمدسفيهنإفبحلانماذكواذكمردلكلىم

نمبولکنيبويفماردةرشعهفلسأنإو.ملعأهللاوهریغنود

كلذففورعملامساربوثلکللعحيلورخاألافنصريغفنص

ىلعنیفلتخمنيثیشلکكلذكو«اذهيفلوهجمبوثلكننألداف
نمفصلکلامسرےسیملورہورٹيئهلملسملانإ:لثملاحلااذه
دقوزئاجهنألوقهيفو‹ىنعملااذهىلععببلايفًاضيأكلذكو‹كلذ

ًامهردنيئالثفلسأنإكلذكو:رثألايفو«اذهلبقعيبلايفءانركذ

ةرشع:لاقنإو«دسافكلذفعونلكلامنيببلو«ةرذوربورمتب

كلذفةرذباهنمماردةرشعورمتباہنمماردةرشعوريباہنممارد

مرداہیفناكنإفءعونلاكلذنملكلىمساذإاهزيممل

.ملعألاوهبلإًادوصقمراصريخأتلانألاضيأ

.باشلايفملسلازاجأنمدنعيأ«نيبوثيف:هلوف

هللاوًاضيأملسلايفهنايرجدارأهنأرهاظلاءزئاجهنألوقهبفو:هلوق

زئاجهنألوقهيفو:هلوف:هصنامةلوقلاهذهىلعللاهجر[ضيأبتكو«لعأ

.مدقتاكدحاولكلاممسيماملكعيبلالطبدحاوىفبسملارهظاذإنكل

.ةدحاوةعفدهلاهعفدنأبيأ«اهزيمملولو:هلوق

—۳۷م



؛مهردعونلکنمدسففورعمءيشمهردلکلفلسلاناكوءيدر

نإامأوءهلكفلسلادسففورعمءيشمهردلکلنکیلنإو

ملعدقهلال«زئاجكلذفدحإوعوننمنيبویفمهاردةرشعفلسأ

ملسلايفزوجيالو.ملعأهللاوهبحاصلثمېنمدحاولكلامسأرنأ

فلسلاعبوءعوببلانمعبيةكرشلاوةيلوتلانألءةكرشلاالوةيلوتلا

هلاټحال«حجحرمريغنمحبجرقلامزليالليأ«مردعونلكنمدسف:هلوق
عوفلکةرمشعتذزيمتاذإاذهىلعف«ءاوسدحىلععونلكةرمشعنمنوكينأ
نمهلياسقيامالإدسفيملةنبعمةرمشعىلعفئازلامهردلااذهلعفالثمةمالعب

لكزيمتتملنإف..ملعأهللاوهصخماممردلكلنبعنيحطقفةرشعلاكلت
امنيعولومسجلادسفًافويزةرشعماردلاكلتنمجرخو«الثمةمالعبةرشع

.فوبزلايهنوكتنأةرشعلكلاتحالمردلكل

ثِإو:قباسلاهلوقلباقماذه.خلاماردةرشعفلسأنإامأو:هلوف

كلذنإف.خلارخآلافنصريغفنصنعبوثلكنيبوثيفماردةرشعفلسأ
نمفيزمردجرخاذإاممکحللاهجرنينيلنکل«حبحصاذهو«دساف

ءكلذيلسلادسفيهنأبلوقلاىلعننواستملانيبوثلايفتفلسايلاةرشعلاهذه

ىحهصخبءيشهلسيلدحاولامردلانألاعمنيبوثلايفدسفيهنأرهاظلاو
رخآلانودنبوثلادحأبداسفلاصخبالونيبوثلاالكنمهدحوهلباقبامدسفي

.ررحبلفلعألاوزوجيالوهوحجرمريغنمحمجرتكلذنأل

ريقاتدلاوهوملسملاءيشلاامأو«هيفملسملايأءملسلايفزوجالو:هلوق
دعبرثألامالكنمذخۇيامكةرضاحتناكاذإةيلوتلازوحفماردلاو

.لعألاوةكرشلاكلذكو

-٦۳۷—

 



ءضبقتلامعيبنعفَي«شبقيولحيتحزوجيال

عيبنمةصوصخمةلاوحلانألزوجتالملسلايفةلاوحلاًانصيأكلذكو
.ملعأهللاونيدلاوهوهيفصخامىدعتيالصوصخلاو«نيدلابنيدلا

وأماردلاكلتينيو:دحأهللاقفماردفلستلجرنعو:رثالايفو

اذإقءاتفصوامىلعفكتفلسألقيلومهاردلاهذهكتيلوأ:لاقفءاهنمًايش

تأيتقيمالكلااذهرهاظ«نيدلاوهوهيفصخامىدمتيال:هلوق

عيبنعمالسلاهيلعهبتيفنيدلابدارملانإف«رهاظبسيلونيديسيلملسلا
مدعيدارملالعلو«ملسلللماشهنأكشالو«اقلطمةمذلايفامندلابنيالا

الجاعنيدلانوكينأةلاولايفطرتشبهنأللجألحيملاذإهبفةلاوحلازاوج

امنإو«عيباهنأبلوقلاىلعباتكلاردصيفمدقتامكهلجألخدف«الجآوأ

ضبقتملامعيبو«كعمسيلامعيبنمهمزلتسيالاهزاوجمدعساقلاناك

تسيلاپنأىرب”ضعبو«اماعطنيدلاناكاذإىفوتسينألبقماعطلاعبو

حرط:ليقو«ىلوألااهبيدبتةمذىلإهتمذنمنيدلالقنيهامنو٠عيبب
ثبحةصوصخمامنأل:لوقلاىلإةجاحالفهملعو«ىرخأيفهلثبةمذنعنيدلا
جراخقبضبابهنألاقلطمملسلايفةلاوحلاتعنتماامنإهنألمتحيواعبينكتم

.ررحيلفملعألاوريغيفرفتفيامهيفرفتفيالفةرورضلالجألدعاوقلانع
هنأملعألاورهاظلاو:انخشلاق.خلامهاردلاهذه:لاقف:هلوق

وهوماردلابحاصلةلوغشملوألافلتسملاةمذنوكتواملسامهندبدقعنب
امكةلاوحناكلالإو«لوألافلسمللةلوغشميناثلافلتسملاةمذو.لوألافلا

.ىهتناباوصلابملعألاولمأتلابرهظب

.اهريغينمي«كتفلسأدقلقيلو:هلوق

—۳Y —



مهاردلاهالوفمهاردلاهذهفلستكبرخآلاملعأفلستملااذهناك

ىلعتباثاذبفلجألانمةفرعموماعطلانممهاردللحصامةفرعميلع

ءةرضأحلامهاردلاهذهيهوًارضاحًاعببهالوهنألاذهزاجاإوءيلوتملا

مثنيلجرللجرفلسأنإو.ملعأهللاوفورعملارضاحلادسفيالو

نأهلزوجيالهنألًاعيمجامهيلعخسفنموہفامهدحأعمخاسفنالالمع

لجرلنالجرفلسأنإامأوهيفملسأامضعبوهلامسأرضعبذخأر

اممنمدحاولكنألءهمهسالإدسفيالهنإفخاسفنإلا(هدحأعملمعم
ملسلانودكحيفهلسيلهبلإملسملاوءهلمعالإهمهسدسفيال

لخديالثلهلامسأروأهبلإملسأامالإذخأبنأزوجيالو.ملعأهللاو

.مهاردللامةفرعمهلعل<مهاردلاةفرعم:هلوق

امهدحألمعمث:لوقبنأهدمبانبسانملا.خلااهدحأعملمعمث:هلوق
فلسوهفكلذلاقاذإامأو«اعمامهملعفقوتاللاقينأالإممللا.خلاهعم

.امهنملكىلإكلذةيسنوأفلسلامهاردبناكءاوسو‹هيفكشال

ذخأاذإابرلاىلإعرذتيهنأاضبأهبفو.خلايبنلايفلخديالثل:هلوف
ملعألاورهاظوهامكملسأاممديزأمهاردوأريناندهبقملسملالدي

٠خلايهنلايفلخديالئلهلوقهصخامةلوقلاهذهىلعلاهجراضبأبتكو
عيبلاةقيقحنألضبقيمابميبملاهمزلدقفهضبقلبقهضوعذأاذإهنأكلذو
ذخأزاوجىلإكلامبهذو«يعفاشلابهذموانبهذموهاذهو«ةضواعلا

هعبيهدنعمنعيذلاوههنألماعطريغنوكينأاهتمطورشبهيفملسملاريغ

.ناوبحيمحلكالةزجانمهيفملسلابهعزومناانمو«هضىفلبق

- ۳۷۸

 



ينلانعبتكلاضعبيفركذدقوءضبقتملامعيبنعيبايف

كلذكو:رئألايفو«(هريغيفهفرصيالفءيشيفملسأنم):وي
هلهفلسأيذلاعونلانمالإذخأيالوهبضوعتيالفلسملانأاندنع

كلذو«ًاريعشربلايفذخأينأضعبزاجأدقو«كلذريغنخبالو

اذهنملق:انخشلاق«هربغيفهفرصبالفءيشيفملسأنم:هلوق
ولهنأ«ليفكلانودملسلايفنهرلاذخأةحصمدعذخؤيثیدحلا
كلذو«هيفاببهذيفهياتعاضارلليفكلانودملسلايفنهرلاذخا

ملعأهللاوهيفملسملاريغنمهقحىفوتسادقذإ«هربغيفهيفماسمللفرص
تودنهرلامنمليلعتللاهجرفنصملليتأس:لوقأو.ىمتناباوصلاب

.ملعألاومحازتتالتكنلانكلاذهريغبليفكلا

.ضاتعباساىقنکلضوعتيةخسنيف«ضوعتي:هلوف

امكلذكرمآلاناكولتلقنإف:انخيشلاق«كلذريغذخأيال:هلوق

هذخأهنأكلولحلادعبذإامهنيبقرف:تلقلحألالولحدعبنهرلاذخأزاج
.ىهتنا.ملعألاوزئاجوهوضرقلايف

تأحصياللوألاىلعهنأهلصاح:انخيشلاق.خلاضعبزاجأدقو:هلوق

ضعبو«هضبقلبقعيبمللعيبهنألهعونوهسنجريغهيفملسملانعلدبتسب
هعوننمناکاذإزوے:لوقضعبو«زاجهقحسنجنمناكاذإ:لوقب
اذك«ىندأناكاذإعونلايفزوجي:لوقيضمبو«ىلعناكنإوكلذطو

هنأرهاظلاق‹“ةءادروةدوجدحاولاعونلايفتوافتلاامأو.لعألاورہظ
ابعابردرفاركبفلستهنأثيدحلاهللديو«فنصملاقالطإءاضتقااكمنتيال

ملعأشاولوقأو«ىمتناضبقلالبقهنأهبفو«ملعألاوكلذمجررح

—۳ya



زوجيالضعبودحاوسنجمهوربلاىرحبيرجيربعشلانأليدنع

ىلعرمتلاعاونأكلذكو«هيلإملسأيتلاسنجلانمالإكلذ

ضعرخآعوننمذخأوعونيفهيلإملسأنإفالتخإلااذه

ضعبو«دحاوسنجهلكرمتلانأىأروهطرشيفناكاذإكلذزوج

هللاوهيلإملسأيذلاعوتلانمهطرشنودذخأنإالإكلذزوجيإ
سيلفرتوأبحبهرجأتسامضعبدنعتاراجإلاًاضيأكلذكو.ملعأ

بهذبرجألاناكنإو«مهاردًاضيأذخأيالوكلذالإذخأينأهل

هايشألاناثأريناندلاومهارملانألدارأامكلذبذخأبنأهلفةضفوأ

نسحنموهاإوءدحاوسنجهنأللادشتسالانمدعبالاذهلثمنإ
يفو«ملعألاوءاضقلانسحنمىلعأعفدنأىلعلديثيدحلااذهف

.ررحبلفاضيألمأتلصاحلااذهضعب

.هدعبيذلالوقلاعمداحتإلانمبرقيوأدحّتي

ضقتملامعيبنعلَمهيهنليأ«كلذالإذخأينأهلسيلف:هلوق

مأًادقنناكءاوسىفوتسينألبقماعطلاعيبنعوكعمسيلامعبينعو

.رهاظوهاکضورمب

نمتراةدعاقلانألويأ<ءايشألانامأمهاردلاوريناندلانأل:هلوق
هلهعابيذلاعونلاالإءاشاماضوعتيمهاردوأرينانددحأدنعهلناك
.حجارلاىلعالوأ

- ۳۸۰



هريغنمورثألايفو«عويبلاةلزنجباذهيفتاراجإلااولعجءالؤبف
ضوروعلانمهترجألنأنأزوجيهنأ:لعلالهأنملاقنملاقدقو

زئاجكلذالولو.زئاجكلذومهاردلاوريناندلاوضورعلانماهريغو

ضورعلانمكلذريغولختلانمابقادصبذأنأةأرمالزاجام

كلذسيلوةرجأةأرملاقادصانإوءضورعلانمكلذريغرمهارد

رثكالاوهلوألالوقلاو«ةرجألاهجونموهامنإوعويبلاهوجونم
تناكولجأىلإةرجألاتناكاذإهنأىلإبهذضعبو.ملعأهللاو

نإوءهنيعبهرجأتساامالإهنمذخأينأزوجيالفةحيحصةعطاقملا
نمهبهرجأتساامضوعهنمذخأينأزاجلجأريغىلإةرجألاتناك

نمهلوقو«اہنملاحوأهترجأبقلعتم«اهرىغوضورعلانم:هلوق

.ذخأىبقلتمرىناندلاوضورمعلا

حصيالهنإفلخنلاامأ<ضورعلانمكلذريغولختلانم:هلوق
يفضبقلانأل«ةأرملانامشيفلخداقادصهلعجدرحمهنإفهبلالدتشإلا

امأو«دقعلادرجمبنامضلايفلخديوكلذمزليفهندبوهندبةملختلااذهلثم

ناکناو«هدارموهوضوبقمرغناكاذإلالدتسالاهبضورملا

.ملعألاوكلذريغلمتحي

يفوأءانعلايفلمجلخديالنأبيأ«ةحبحصةعطاقملاتناكو:هلوق
.تاراجإلايفيتأسامككلذوحنو«لجألا

س۳۸



نأل.ملعأهللاوملسلابهذمةرجألاباوبهذءالؤبف«هريغوحلا

ضرقلايفاوفلتخاًاضيأكلذكوعبيءاملعلاضعبدنعتاراجيإلا

:ضعبلاقوزوجي:ضعبلاق؟هضرقأيذلاعونلاريغنمهذخأبله

هنملبقيفاربضرقييذلايفاندنعسأبالو:رثألايفوزوجيال

نمناکامكلذكو«كلذرغوأمهاردوأةرذوًاريعشربلابحاص

سارضعبذخأينأزوجيالو.ملعأهللاوهبفضعبوءادهوحن

يوفلسوعيبىلإةعيرذكلذنوكيالثلهيلإملسأامضعبوهلام

هماعطضعبذخأفهيفهبلإملسأماعطلجرىلعلجرلناكاذإو:رثألا

انغلبو«زئاجكلذ:لوقيناكزيزعلادبعنبانإفهلامسأرضعبو

.اولصفنيذلامهويأ«ءالۇېف:هلوق

اذِإاموهو«نايحالاضعبيفينعي«ملسلابهذمةرجألاباوبهذ:هلوق

.لجأاهلعح

نمهريغومدقتملاثيدحلاهليذلاوهاذه«هيفددشضعبو:هلوق

ريغيفاذهلحملعلو«ىفوتسينألبقماعطلاعيبوكعمسيلامعيب
.مولعموهاكريناتدلاومهاردلا

نسحنمكلذنوكيو:انحشلاق٠خلازيزملادبعنبانإف:هلوف

لوقيوأيمفاشلالوقياكعئارذلابلوقيالزيزعلادبعنيالملو«ءاضتقإلا

اكدصقلاهيفرثكبالايفهفالخب«ةمهتلاةوقلدصقلاهيفرثكيامفاهب

س۳۸۲



ذأهبوليلانسحلافورعملاكلد:لوقيناكهنأسابعنبانع

دسفدققهلامسأرضعبذخأاذإ:لوقيعيبرلاناكو«دمتعنهيلعو

بوثبهلملسأنإىنعملااذهىلعكلذكو«هلكهلامسأرذخأبوملسلا

ةعقردوجأوأهبوثنملوطأبوثءاتأففورعممولعمعرب

يذلاولضفأوهيذلاذخأبنأهلفًاعارذصقنيوأهطرشنملضفأو

صقاتلاذخأبنأزوحبالو«كلذةميقهلضفبهيلعدريولوطأوه

الجرفلسأنمو:رثألايفو.هانرکذامىلعمهاردالوًاضوعدادزیو

تياثفلسلانأملعمثهلامسأرذخأفضقتنمفلسلانأنظفًافلس

هبجويايفكلذوفلسلاضقتنادقفهلامسأرذخأاذإ:لاقنملاقف

الًاضيأكلذكوءلهجلابنالدعيالوالعهاخسفدقيدنعرظنلا

ًاطورعفلستملادنعنمذخأينأهلامسأرىلإعجراذإملسمللزوجي

لعأهللاوباتكلاردصيفمدقتاكقالطإلابهذارهاظنكلو«انه

.باوصلاب

.بوثيفيأ«يفىنعبءاملابوثب:هلوق

ذخأهنأىلإيدؤبهنألكلذو.خلاصقانلاذخأبنأزوجيالو:هلوق

ءالثمماردصقنللذخأاذايفرهاظاذهو«هبفملسملاضعبو«هلامسأرشعب

ةرخأبةدقعلاريصتفضبقيلامعبيىلإيدؤيهنإفصقانلاضوعذخأاذإامأو
.ملعألاوحجارلاىلعةدسافنوكتفزوحبالاموزوجامىلعةلمتشمرمالا

۳A۳



هلامسأرنمرثکأبعابنإهنألزوجيالامیةعیرذكلذنوكبالل

عجراذِإهلامسأربضورعلاذخأبنأضعبزاجأوءهقحلعةدايزذأ

كلذكو.مهدنعبحأامهبيرتشينأزئاجفهلامسأركلماذإهنأهبلإ

مهاردهيفذخأبلهريناندوهوهلامسرىلعجراذإاوفلتخاًاضيأ

ضورەلاوةدابزبماردىطعأهنأكفينعي.خلارثكأبعابنإهنأل:هلوق
يفاذهللو«ةعيرذللًادسوبابللًادرطصقنالإو«يواسملانمعتموةميرذ
وأريناتدهلنمنأاوركذدقفالإو«لصالانعهحورخلةصاخملسللهلامسأر
نايحالاضمبيفهمزلتيتلاةعيرذلاهذهإاوتفتليملوءاشاماهبضرعتيمارد

ضوعملاماردلالصأىلإهيفرظنيالضيوعتاذهنآلوةدوصقمربغاهنوكل

ملعأهللاوديزأبميوضورعيفعفدنُمامناکفاہنع

ىلإعوجرلابرمأو«خاسفنإلاكحاذإيأ«هيلإعجراذإ:هلوق
.هلامسر

سأريفضورعلادحأساقىفينعي.لاهلامسأركلماذإهنأل:هلوق

هفحبرنإو«هملعقفتماذهنإفضبقلادميهلذخألاىلعضبقلالبقهلام

دعبلالاسأربيرتشيناقافتإلاباضيازوجيهنأرهاظلاو«اهنىيقرفيأو
.ملعألاوليقتسملمفاذهنألةميتلاءافتنالهيلااملسمناكنممًاضورعهضبق

يفمهفالتخاوهفالخلاببسلمل.خلا؟مهارداهيفذخأيله:هلوق
زوجيالوأزوجيله:ةمذلايفرخآلانامضمدقتونيدقنلادحأرضحاذإفرصلا
زوحيال«هزاحأصدنعهنأبرعشيفرصلاىلعهلوقمث؟ملعألاومدقتاك

.رخآلانمالدبامهدحأذخأنمهملعاقفاوتاماتيتحاقرتفينأ

۳۸



نألزئاج:مبضعبلاق؟فرصلايلعريناندمهارلايفذبوأ
كلذزوجيلضعبو«ءايشألاناثأمهوةدحاونيعمهاردلاوريناندلا
«هلحملبقملسلايفنهولازوجيالو.لعهللاوهاطعأامذخأبنأالإ

نإف:رثألايفو«ليفكلاديبنهرلاًاضيأزوجيو«ليفكللاهيف
نعدجويكلذفمعن:لاقابرفلسلايفنهرلانأرثألايفتيأرتلق
هلاملجرلاذخأبنأابرلانأل:لاق؟ابرراصنبأنم:تلقءءلبقفلا

فلسملادنعةدايزوهلثمهنعفلسملاهيلإعفديامنوكياذهو«ةدايزو

ینعميفناکالو:لاق«ةدابزوهلامهدييفناکفهلامضوعنهرلانال

ىلعهفالخهرقلالهلامسأرلًاذخأنوكيفينعي«ةدحاونبع:هلوف

.يالالوقلا

.نهرلايأءام:هلوقوءفلسلايأ«اذهو:هلوق

.هليأ«هنعفلسملا:هلوق

رألكلذو«ةدایزوهلامهدبيفناکفهلامنعضوعنهرلانأل:هلوق

ءةدايزوهلامسأرترآلاذأهنأكفكلذيفنهرلاذخأاذإف«ةدايزوهلام

<كلذدعياهضوعذخأيرشعةسخايفذخأومهاردةرشعالثممفدنمكوہف

هبقمزايالفمهاردوريثاندالضورعًالوأهيفعوفدملانإفنّدلافالخاذهو
كلذهيفمزلياللجأ"لحاذإكلذكو«ءادتيانهرلاهيفزاجكلذلوكلذ

ذخأهلزوجيامك«ذئنيحنهرلاذخأهلزوحمفاهقحتسادقةدايزلاكلتنأل
.باوصلابلعألاورهظاذك<ةدايزوهلام

‹حاضيإلا-٢م—٥۳۸



منإتيأرأ:تلق«اذهاولاقفهمساهيلعيرجأابرلاعمجتةلعابرلا

اف:تلقءزئاجكلذمعن:لاق؟زوجلهلیفکناکوًانهرنکی

وهوهدبيفنكيملليفكناكاذإ:لاق؟ليفكلاونهرلانيبقرفلا

نإو.ملعأهللاوهلاملثمهدييفنهرناكنإو«قحلاهيلعيذلاةلرنم

لاقوهريغنمورثئالايفو«ًاعيمجلسلاونهرلادسفلسلايفنهترا
يفاعمنهرلاوفلسلانوكيتحنهولابفلسلادسفيالهنا:لاقنم

فلسلادقعكلذىلعنهرلاساسأىلعفلسلانوكيوأةدحاوةدقع

نهرلاناكاذإامأو«ًاعيمجملسلاونهرلاضقتنيوملسلادسفيكلاتيف

هدقعدعبنهرلاناكنإو«فلسلاتيثونهرلاضقتنإفلسلاهدقعدعب
زاجامنإو.ملعأهللاوفلسلاونهرلاتبثهلجألولحدعبوفلسلا

بجيالهيففلسملانألرظنلاهبجويففلسلالجألولحدعبنهرلا

لولحلبقامأو«نهرلاهيفزاجكلذلوءهلجألحيتحفلسملالع

.ةروصلاهذهيفيأ«نهرلاىنعميفهلعل«ابرلاىنعميف:هلوق

فلسلانوكموأ:هلوقلةرسسفملاةلزنمةلجلاهذه«دقعكلذىلع:هلوق

نهرلاعنميضتقتةلعلاهذه.خلالجألحيىتحفلستملاىلعبحيال:هلوق
نأنممدتامقرفلالملو«قافتابزئاجهنأعمهلجألولحلبقنيدلايف

سأرذخأنمكنوكياللهيفنهرلاذخأيالفمهاردوريثاثدلسلايفعوقدللا

—٦۳۸س

 



هيفزوحيالوهيففلسملالامسأرالإفلستملاىلعبحيملفلجالا

فرصلاكسلجمايفضباقتلاهطرشنمنألفرصلايفزوجيالاكنهرا
ًادقننكيملهيفنهترااذإهنأكف(رضاحدقنو)مالسلاهيلعهلوقل
نأزئاجو:ًاضيأرثألايفو.ملعأهللاوهنمضوعنهرلانالارضاح

نمممنمو«زوجالفنهرلاامأو«ملسلايفليخللاملسلابحاصذخأب

نيدلاكنهرلاهيفزوجيو‹نيدلاةلزنمبملسلااولعجءالؤبفءصخري
نأًاباتكهيلإلسرأاذإباتكلابملسلازوجيو.ملعأهللاو

كتفلسادقينِإًباتكهبلإبتكومهاردلاهبلإلسرأفمهاردهفلس

لوقىلعزئاجوهفاذکواذکتقوىلإاذکواذکبًامھرداذکواذک

عببلملانإف«نيدلاةدايزلاكلتىتحتسيو«لجألالحيملامةدايزوهلام
.لعألاوكلذهيفمرليالفضورعهيف

نهرلانأهلصاح.خلافرصلايفزوجيالمكنهرلاهيفزوجيالو:هلوق
هلامسأرذخأنمةلزنبريصيهنأ:ايهدحأ«نيتلعللجألالولحلبقعنتعلسلايف
.دقني,ملنمةلزنبريصيهنأةيئاثلاو«ةدايزو

هذهيفدومشللهللاهحرضرعتيل.خلااذكواذكبًامهرداذكواذك:هلوق

ءملسلايفديالهنأةلأسمينعأءاهدعبيتلايفالوءةروصلا
ملامنإهنأرهاظلابناكملاامأو«مهاردللهضبقدنعدوبشلارضهنأرهاظلاو

دهشيلوسرلاةلأسميفهنألمتحيو.ملعألاوهطارقشامدعىلعءانبهلضرعتب

.ملعألاولسرملاماقميفهنأللوسرللعفدلادنع

—۳۸V —



باتكلانمهفلسأوهملكدقهنألمالكباتكلاىربنمءابقفلاضع

ىلإعفدفهفلسبنأًالوسرهيلإلسرأنإًاصبأكلذكو‹«ضبقدقو

ىلإاذكواذكبمهاردلاهذههتفلسأدقهللق:هللاقفمهاردلالوسرلا

اهريصينألبقلوسرلادينممهاردلاتفلتنإو«زئاجوهفاذكلجأ

يهواعضنوكيينأالإنيمأهنألوسولالعنامضالفهرعأيلاىلإ
عاضفرمألانمهيفملسملالوسرلاضيقنإًاضيأكلذكوءرمألايلع

امرظنأ:انشلاقءضيقدقوباتكلايفهفلسأوهملكدقهنأل:هلوق

سلجميفمهاردلاضبقيملو«هيفامممفوءأرقوباتكلاهبلإلصوأاإ
؟ملسلاديدحتةلزنملزغيهتءارقةداعإلهو؟ملسلاحصيله«رخأتلبةءارقلا
رأل؟هأرقاملكنيميلاهيلعرركتفاذكينمزليهتملكالك:لاقاذِإلهو
هللاهمرهمالکفو«ىڄتناةحصلااملكلئاسملايفرهاظلا:تلق«اصنامف

نالفيملكاملك:ثملاقولىتأتياإاذهنأل«رظننيمىلاةلأسمىلإةبسنلاب
.لېسرمألاوينمزلب

ىلععجربعيبضتلاةروصيفهنأالإ«ًاقلطميأءرمألاىلعيهو:هلوق

رهاظلاوءتعاضادإمهاردللضرعتيلفبانكلاةروصيفامأو«لوسرلا

نمعمهلنيمتبلفلسللبلطلانألفلسالامنمنوكتةروصلاهذهيفاأ

مثلهلوسرلادينممهاردلاتفلتاذإايفوظنيهنإمث«ملعألاوهل
تلصواذإالإيالوألجألالولحدنعهبلإملسلابهيلاطيو«اتيبفلسلا

لوسوللعدلادنعمتدقملسلاناانلقنإهنأرهاظلاو.ررحبلفمهاردلاهبلإ

لىلدبلوألارهاظلاو<هلامسأربالإبلاطيالفالإو<هيفملسملابةيلاطملالف
.ملعألاوفلستملاماقميفلوسرلاو:دعبهلوق

۳۸۸



«ةيناثهقحهيفوينأفلسنملاىلعوهيلعنامشالففلسملاغلبينألبق

هسفنلاذهنمضبقمثهلامنمكلذىضقدخلوسرلانوكينأالإ

هلبجونمهلعبجوامىضقهنألفلسنملاأربدققهدنعنمفلتف

نوكيالهنألزجبلهسفندنعنملوسرلاهفلسأاذإو.ملعألاو

نإًاضيأكلذكوءفلسنملاماقميفلوسرلاوءفلسمنمالإًافلستم

هملعأنإالإزوجيالهنإفمهاردلاينبهلكيرشدنعنملوسرلاهلفلس
سانللمهملسينأهرمأومهاردهاطعأنإًاضيأكلذكو«كلذهلماف

هملعأنإالإءانركذاكزوجيالهنإفسانلليطعياكهسفنلكلفنمذخأف

.ملعأهللاويطعاككلذنمذخأنإزئاجهنأضعبدنعوءكلذهلماف

اموزوجيامىلعتلمتشااذإةدحاولاةدقملانأليأ«زوجيالبهنإف:هلوق

لمفلاماغإورابخإلادعبزاجامنإهلملو.<حبحصلاىلعةزئاجريغتناكزوجيال

.ملعألاوًارضاحدقنلانوكينأدبالهنأرهاظلاو«ديدحتلاةلزنمهنأل

.ملعألاورضاحدقنلاوينعي«كلذهلمتاف:هلوق

ثمحرهاظلاىلإاورظنءالؤهلمل.خلازئاجهنأضعبدنعو:هلوق

اہڄأعمىلوالاةلاسملايففالخلاكحي1لرظناو«نيصخشنيبكلذاودجو

ذخألالجرلسرأاذِإالضرمتيملوهذهنمزاوجلاىلابرقأرهاظلابسح
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يرتشنأهرمأوبمهاردءاطعأفهقخفلستملادنعفلسملادجيلنإو

هقحهيضقينمهلدبالهنالزوجيالهنإفهقحيفهيضقيوهقحلثممهبهل

اموأهينضرقأوأكقحيفكيضقأابحيتعب:هللاقنإو.ملعأهللاو

هضرقيوأهقحىلعهبهنيعيأعيبهلعييينأاوهنءابقفلانإفاذههبشأ

‹هلمهليرتشيلهقحلثمهيفنويعضوميلعهلديوأهقحهبيرتشيل

هعببپنآاېنیبطرشےکنکیلاذٍإهلکاذهيفسابال:رخآلوقو

نععىن)دقو«سابالفليکبذخأوليكبهاطعأوهيفوبل

ريغنملوألاليكلاكلذبفلسلاذخأنإو٠(دحاولىكبنيتغبب

ييأىلإبتكجرعألانابحنإف:رثألايفركذدقفًاناث:هلهليكينأ

القالإوهربخأنإهسفنلحصدقهنأرهاظلاو«هسفنلذخأفالثمنالفنمهل

.ملعأهللاوهعمعقبمدقملانأل

كنألءابرلاىلإعرذتلانمهيلعمزلياليأ.خلاعيبهلعيبينأوهف:هلوق

نيرشعبةرعشعىطعأو«هتعلسدردقهتدحوةناثلاىلإىلوالاةعسلاتفضأاذإ

نمملسلاخسفنيلهكلذعقواذإرظنينكلو‹رهاظاذهو«لجاىلإًالثم
اليناثلالعفلانادارقيامهنأالإ؟الوأطقفهلامسأرىلإعجربوهلصأ
ةدوصقمريغتناكنإو«عئارذلاىلإرظنلانمحجارلاىلعابرلانمهيلإيدؤي
.ررحبلقملعألاورهاظلاوهاذهو

.يذمرتلاويئاسنلاودمحأهاو(١)
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.لعأهللاومتلبقتساايفاوحلصأو«هوكرتافبهذوقبسدقام:رباج

يبنلليكلاكلذبهعبيالفليكبهذخأنإسلابحاصًاضيأكلذكو

الفًافازجهعبببفهتمصقنوأًائيشهيفدازنإالإءمالسلاهيلعيتلا

يفذخأامامأوعيبهنأللاحلااذهىلعنيدلايفذخأامكلذكوءسأ

ريغهوجونمكلذهبشأاموأقادصلاوأةراجإلاوةيحلاوأضرقلا

داراقعيبلابهذخأام«كلذكو«ليكلاكلذبهعيبينأسأبالفعيبلا

نإامأو.ملعأهللاوسأبالفليكلاكلذبعيبلاريغهوجويفهلعجينأ
كىلعتلفكيذلاقحلاكعيبأوأكضرقأوأكفلسأانأ:ليفكلاهللاق

ليفكلانألسأبالفكيلعهبتلفكامينصلخوهبحاصىلإهعفرأوهب

قحلابحاصنيبقرفلاوههريغلهبهبلاطيامنإفهلقحلاسيل

نمقحلابحاصلىطعأاذإليفكللازئاجًاضيأكلذكو«ليفكلاو

ىلعىشمتيامنإاذهنأرهاظلا.خلاهوكرتافبهذوىسدقام:هلوق

.ملعأللاومدقتكدارقلاتاخوسفلا

اهناىلعءانبهلعل«تاراحإلاوأ:هلوقو«باوثريغلينعي«ةبحلاوأ:هلوق

.ملعأهللاوعوسلانمتسيل

الإودبعتلاىلعينلالمحهنأًارخآوالوأهمالكلصاح«سايالف:هلوق

.ًاقلطممنتمال
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؛فلسياذهسيلهنألهيلعيطعأامفالخفلستملانمذخأينأهدنع

هذخأيناملسلاخسفنيو.ملعأهللاوىطعأاملثمذخأبنأنسحألاو

لاقفالتخاهبقفموللاامأوءنيدلاكلذكو«لجألالبقهبحاص

كلذكو«موللاهخسفيال:ضعبلاقو‹موزللابملسلاخسفني:ضعي

يفهلاهجريلعيبأنعو:رثألايفو.ملعأهللالاحلااذهىلعنيدللا

ء؛ضقتناالإواماتتنافلعفف*يلزکاويللك:رمتبهبلطبلجللاقلجر

مامطلاعيبنمنسحالاريغىلعمزليالرهاظلاوهاذه«نسحالاو:هلوق
ملامعبيو«كممسيلامعييوًامامطهيقملسللناكنإىفوتسينألبق

.ناسحتسالاةمجىلعالإًادحاوًالوقانههزاجألرظناو«ضبقت

ءلحدقلجالانأنظولوهرهاظ«لجألالبقهبحاصهذخأنإ:هلوق
هذخأاذِإهنأندلاوملسلانيبمكحلااذهيفهتيوسترهاظولحيملوهاذإف

نيدلابابيفيقأيسامكلجالالحيتحهبحاصلهدربنكلوخسفنيالكلذك
هنوكلهريغيفرفتيامهبقرفتفيالهنإلاقينأالإمهللا«ررحبلفملعألاو
.ملعألاوًاقضابا

هللکی|نابيا«الإوحصهلناکفيأ٠ءضقتتاالاوامانتنإف:هلوق

ذخأحصيالهنأرثالامالكقوسنمدوصقلاف«ملسلاضقتنإاقازجذخأنأب
هبقو«هلجألليكنإملسملاروضحطرتشيالهنأالإ«ليكلايالإهيفملسلا
تفهلوقبدارملانألمتحيو.ملعألاوضقتناالإو:هلوقبهلقالةسانم
ىلعهقدصبمنإويأ«الإولمففهلوقلحألهللاکهناىلعهقدصنأبامانت
لصاحلاو.رهاظلاوهاذهو«فازجلاةلزنمهنألضقتناكلذكهذخأو«هللبكلا

.لصألايفاذك
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:بلاطللبولطملالاقاذإوءهللاكهنأهقدصنإهنأىلعلدياذف

ناكنإوزئاجفهلهلاكانإناكنإليقفبحلاورمتلااذهكلتلكدق
مالسلاهيلعهلوقلملسلايفبجاوليكلانأهلهلكيلفهلهبديريال

ملسلابحاصفلتخانإو«فازجلاهيفيزجيالو(مولعمليكو)
هبشأاموأنارهشوأرهشهنأ(قافتادعبملسلالجأيفهلملسملاعم

لوقلوقلاقءلحيم:هبحاصلاقوءلجألالحدق:لسلابحاصكلذ

ةئيبنكتمنإوءةنيبلابلحدقهنأىلعيعدملايلعو«لحيملامبنملاقنم

.ملعأهللاونيميلارخآلاىلعف

فتصملامالكليلديرخآلانمقيدصتلاو«(هدحأنمليكلاةماتلابدارملانأ

.لعألاودعبلاهجر

هرادقميفاقفتااناينعي«هرخآىلإنيرهشوأ”رهشهنآ|ېقافتادعب:هلوق
اهدحالوقنأكهرادقميفافلثخاولامأو«هلولحيفافلتخاو

هيلعةدايزلاىعدانمو«لللاقنملوقلوقلانإفاثمةثالثرخآلالوقيو
.نيمملارخآلاىلعفدجويملنف«نالا
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دقنلاعيبيفباب

اذکفنصنماذکواذكبمهاردلاهذههلعبينأدقنلاعيبو

ريغبونزولابزوجيو«لجألاىلإالودوهشلاىلإجاتحيالواذكو

ليخخاونهرلاهيفزوجيوءطقفرايعلاوسنجالالإهيفجاتحيالو«نزولا
هيفزوجتو«لجأريغبهنألءاشامتقوهذخأبو«ءاشامتمهمزلیو

ءنزويولاكيامنيبتياملكيفزوجيو«ملسبسيلهنألًاضيأةلاوحلا

بهذلاريغبدقنلازوجيالو«مهضعبلوقىلعةمولعمهفصبناومحلاىلإو

دقنلاعيبيفباب

ًالحأناكولهنأرهاظلاو-ءلولحلاىلعهنأهيفزاجامنإ.خلانهرلاهيف:هلوق

هدبيفناكفمهاردلاوريناندلاهيفعوفدملانألملسلاةلزنبذئنبحهنألزجيم

.ررحبلفملعألاوةدايزوهلامسأر

ضورعزوجيفرخآلاضعبلالوقىلعامأوينعي«مهضعيلوقىلع:هلوق
یرقشاهنأ)لعينلاثيدحمدقتابفهللدتساو«ةمذلايفضورعيةرضاح

.خلا١٠(هدنعرمتلانایربورمتباروزجيبارعانم

.هرکذمدقت(۱)
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ريناتدلالاقنملوقىلعرظنلاهبجويايفاذهو«مهضعبلوقىلعةضفلاو
اذهنا:ضعبلوقىيلعوءاتانمشموءايشألانامَأنوكتمهاردلاو

دقنلااذهو«ةمذلايفاموهعببملانأذئنيحمزلفانامُأالإنوكتالماردلاو

.ملعأهللاوهطورشريغبيأ«كعمسيلامعسبىلإيدؤبفهلنف
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نيدلاعيبيفبإب

ف|نيدبتنيادتاذِإاونمآنيذلااميأاي»ىلاعتهلوقلزئاجنيّلاعببو

مولعملجأىلإالإنيدلاعيبزوجيالوةيآلا'"«هوبتكافىمسملجأ

دوشريغبزئاجعببلا:لوقي'نممهنمو«نيتأرماولجروأنيدهاش

نيدلاعيبيفباب

هبعسملاعقواساهنألةسيالمىندألهيفةفاضإلا«نيدلاعميي:هلوق

.هبلإفيضأ
طرتشبلو<دومشلايفهللاهمحرقلطأ«نيتأرماولجروأنيدهاشب:هلوق

لوقبنمدنعةداهشلابرمألايفجرحلاعجربكلذلعلو«مدقتامكةلادعلامهيف

الاهبلإجبتحااذإةقبقحلايفلدعبسيلنمةداهشنإف«لمأتهيفواهيوجوب
نممل:ىلاعتهلوقلدومشلايفةلادعلانمدبالهنأنآرقلارهاظو«ًامفنيدحت
نأنكيو'"'منملدعىوذاودهشأولهلوقو'"'ءادهشلانمنوضرت

.لعألاورهاظلاوهوهبلعلةلادعلافصوكرتامنإ:لاق

رثكأنأركذو«مدقتامفهراتخايذلاوهاذه«دوهشريغبزئاج:هلوق
.ملسلاريغيفكلذىلعهللامهمحرانئاملع

.اهركذومدقت(١)

اهرکدمدقت(۲)

.اهرکذمدقت(۳)
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نيدلابهعاباذإهلامىلعقثوتسبنأهليغبنيو.مدقتايفاذهانوكذدقو

هعابنإوءرضحلاورفسلايفاريثكوأناكاليلقدوهشريغبهكرتيالو

يور«لالاكلذيفرجألاهلنوكيالفيرتشملاهدحجفهملعدهشيملو

:لاقهنأمالسلاهيلعيتلانعهيبأنعةدربيبأنعيعشلاقيرطنم

هللالاقدقوًالامًامىتبىطعألجر۽مغباجتسيالفهللانوعديةلالث)

لوقلخلاةئيسةأرماهلتناكلجرو«كلاومأءاهفسلااوتؤتالولاعت

عيبو.1هركنأفهيلعدېشملونيدلجرىلعهلناکلجروءابقلطب

بوجوىلعلديةقيقلايفاذه«لالاكلذيفرجألاهلنوكيالف:هلوق

.رجألاتاوفنممظعأةببصميأو«داهشإلا

ًاقلطمالميفمحلباجتسيالدارالعل«مفباجتسيالف:هلوق

.ملعألاو

نأكو«قادصلاىلعةردقلامدعكرذعهلنكيلاذِإلمل«امقلطيملو:هلوق

ربصلادربماذِإامياضيأديقمهلعلو«ثماهريغمملمحتيالدالوأهلنوكت
ةّسسةأرماهدنعتناكهنأخياشملاضعينعريسلايفركذو«هللًاباستحااهبلع

.ملعألاونيملسملاضعياهبىلتبينأفاخأ:لاقف؟اهقلطتللليقفقلا

نيحداهشإلابوجوىلعلدياضيأاذه«هركنأفهيلعدهشيملو:هلوق
.ملعألاواذهىلإيدؤيدقهكرتناك

.ينطقرادلاهارر(١)
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يذلاسنجلاكلذنمنكسملاذإعيبلاهبزوجيامعيمجيزئاجنيالا

نوتءاشألانإ::لاقنملوقىلعرظنلابجويمفاذهو«هعاب

اولاقمېنولوءليحاونهرلاذخأهيفزوجيو.ملعأهللاوضعبلاامضعب

لولحدعبةلاوحلاًاضيأهيفزوجبو.للايفلجلاونيدلايفنهر
نيدلابدلاعسنمكلذنوكيالئلءالفلجألالولحلبقامأوءلجألا

اذكواذكوًادقناذكواذكبهلعابنإو.ملعأهللاوعيبةلاوحلانأل

.زئاجلوقينم«ةدحاوةعبيفنيتعيبنمهنألزوجيالفةي

ءالۇھلاومأعيبيالعيبلاىلعليكولاوبئاغلاونونجناوتملاةفيلخو

يبأباتكيفو.مهاردلاوريناندلابالإًاضيأهلكاذهيفعيبيالونيدلاب

ًاتوافتمناكاذإينعي«زوجيالفهنمامأوسنجلاكلذنمنكيمل:هلوق

.ةدايزلاولجألاوسنجلايهو‹هيفابرلاطورشققحتلردقلايف

نااذهبمدوصقمسيلهنألينعي.خلانيدلايفنهرلااولاقمهناولو:هلوق
نهرلاملسلانعصتخانيدلانأدوصقملالب«نيدلايفزوجيالليجلا
.ملعألاوليحجلاالإهيفزوجيالهنإفملسلافالخبليجلاهيقزاجنإو

ريناتدندلاناكاذإهلعل«لجألالولحدعبةلاوحلا(اضيأهيفزوجيو:هلوق
عيبنمو«ىفوتسينألبقماعطلاعيبنمهبلعمزلالاضورعالمهاردوأ
.هللاهمحرلاقاکعسبةلاوحلانالضقتملام

رختلالطمهبهلوقوًارضاحهبدارأهنأرهاظلادقن:هلوق
.ملعأهللاولجأرغدناکناو

- ۳۹۸



طرتشيملوهلهعبيبوثهبلإعفدوهلكواذإو:هكربنبدممهللادبع

دقنبمهاردوريناندبهعابفضورعبالوةئيسنالوًادقنهعببينأهيلع

فالتخاكلذيففمهاردوأريناندبةئيسنهلهعابنإفءقافتابزئاجكلذف
مبعيبسانلانآللعفلاهلزاجأمهضعبوءنمثلاهتممهضعبفءاناحصأني

عاباملیکولاورومألانيمضتىلإانباحصأنمبهذنموءةئيسنلاودقنلا

نلرظنهيفيدنعلوقاذهو«هبهعابيذلانمثلاهتمضياإةئيسنلاب
ناكًفلتمناكاذإو«لكوملالامفالتإةئيسنلابعيبلانأكلذيفمهتلع

ناكرظنلايفحصتةلعهذهتناكولو«مهدنعزئاجريغعيبلاوًايدعتم

ريغمهدنععببلانألهبحاصىلعفلتملاوهيفىدعتملاةميقنومضملا

ليكولاىلعنامشالفهبزئاجعيبلاوًاقحتسمعيبلاناكنإف«زئاج

.ريسفتفطعهنأك«لكولاو:هلوق

.لكوملالامفالتإةئيسنلابعيبلانوكيهو«حصتةلعهذهتناكول:هلوق

بحاصليأ«اقحتسمنمثلهدهبعيبلايا«عيباناکنف:لوق

ملعلادنمشلقاقحتسا ءوعيبلاكلذهحص لئاقلو.معآاولیکولانامضمدعو

الانسيلقفبقيتیبهاستوذفار«نشلسهباابيس

ذخأهللحيالفنمثلانمصقتناتناكارلاہنمضولهنأألو«نودنمثلا

ءروصلاضعييفابرلاىلإاضيأيدؤتولكوملالامىلعتىترتةدابزلاكلت
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كلذريغوأرمتلاوبحلالثمضورعبعاباذإوءرلعأهللاورومأملاو

هنالزئاجريغكلذبعيبلاونماضهنأاتباحصأدفضوورعلارثاسنم

تاتمشضووعلاوءايشألانايثأريناندلاومهارسلانألنمريغبعاب

ةقبقحنألعيبلازاوجوناماطاقسإيدنعبجويرظنلاو«نامأريغ

وهوهيلعضوعتيةميقهللدبىلعكلملانمءيشلاجارخإوهعببلا

هعبببرومألابوثلانمًانمثضاتعادقلىكولااذهنلكاملق«كلمنبع

خسفنيو.ملعأهللاوهتملعفلازاوجبجاولامنيعوهوةميقهلًالدب

.باوصلابملعالاوةمسقلانمديزأنمثلاناكاذإينعأ

هللاهجرضورمتيلءزئاجريغكلذبعسبلاونماضهنأانياحصأدنعف:هلوق

رهاظلاو<ضورعلاوهوهبعسملاةمسقوأميبملاةميقوهلهنومضملاوهام

ىلوالايهفالخبًادسافعملاتراكةميقمهدنعانهنومضلانأ

انباحصاناهرهاظونمثلاهونمضكلذلفحبحصمهدنعميبلانأرهاظلانإف

نوكينأنيبضورعلايفقرفالهنأوءةروصلاهذهيفنامضلاىلعنوقفتم

نتريغبعيبليكولاتحيفضورملابعيبلااولمجثمحًابئاغوأًارضاح
.ملعألاو

فىعضوېفالإوةضومقمضورعلاتنأكادإرهاظطاقسإ:هلوق

.لعهللاوريخأتلاوضورعلا:نامجونم

مالكنماذهنارهاظلاو«هنملفلازاوحبجاولاسنيعوهو:هلوق
۰هللا4حرربنا



ةياقميفيهامنإةدابزلاكلتنأللجألالبقهبحاصهذخأاذإنيدلاعس

بهذضعبو«نيدلاهيلعيذلاىضرااذإكلذزوجضعبو«لجالا

ناوهدربهنکلولجألالبقهبحاصهذخأنإوخسفنيالنيدلانأىلإ

لبقذخأينلااننإو«هلامذخأيوهدريهنإفلجألالحتحهدريم

لوقلااذف‹هنامضهذخأنمفلتنإو‹هبحاصلهءامننافلجألا

ناكاملكنألهخاسفإىلعاققانإالإخسفنيالنيدلانألديمہنم

امفالخنيدلابحاصذخأنإو«لوقلابالإخسفنياللوقلابهدقع

همزليلءيشيفكلذءاضقامنإهنألخفنالهنإفلجألالبقهيفهلعاب

«هلولحدميالإاهقحتسيالفينعيءلجألاةلياقميفةدايزلاكلتنل:هلوق
ىلعالمتشملعفلا«هقحنمرثكأذخأدقفلجالالبقاهذخااذإف
رهاظلاو؟الوأخسفنبلهءفالجلاعقواذلعلو«زوجيالاموزوجيام

بقوعهناوألبقءيشلابلجعتسانمةدعاقلانأل«هبردصكلذلو«خاسفنإلا
زوجيالاموزوجامىلعتلمتشااذإةدقعلايفهدنعراتخلانأآلو«

.ررحبلفباوصلابملعأللاوةزئاجريغتناك

.هلمديالكلذدرنأل٬تذيفهقحتسايذلايا«هلامذخأيو:هلوق

ريغةيلكهذهو«لوقلابالإخسفنياللوقلابةدقعناكاملكنأل:هلوق
.ملعألاوريغمدقتامريثكبملسلاخسفايلكلذكناكولهنألةملسم

لطابذئنيحءاضقلافينعي«همزليلءيشيفكلذءاضقاإهنأل:هلوق
كلذءانلهللاهمرضرعملو«هلاحىلعنيدلاوهمحاصىلإدودرمءىشلاو

«حاضيإلا-٠٦۲مدسع



لبقهنیديفنيدلابحاصموزانأىلإبهذضعبو.ملعأهللاو«دعب

بحاصديبءاضمإلاوخسفلاكحنأمهنملدياذبفءهخسفبلجألا

ةلزغمهنب|لامنأل۽هموزلهخسفيلفطلاهتبانيدًاضيأكلذكوءنيدلا

موزللمهنويدخسفنتالبئاغلاونونجملاوتملاةفيلخامأو«هلام

نيدلامزلنمو:رْثئألاينو‹خسفلايلعاوفلختسيممهنأل

بلطنإامأوءنهرلاهيلإبلطنإًاضيأكلذكوءخسفنالجؤللا
دارأاذإهجولانيمضهيلعهکرديلبهکردیالوخسفنيالفنيمضلا

ثمحءانعلاكردياذهىلعق«خاسفنإلاعيبةلزنموهفخسفنمءاضقلااذهنأل
.ملعألاوةلقلادرب

اهرذمتلةقرافملامدعالةيلاطملاموزللابدارأهنأك«نيدلابحاصموزل:هلوق
يرقشملللصحالإوهيلعًاررضخسفلانكيماذإرهظياإخسفلاو.ملعألاو
.قالطإلاهرهاظناكنإو.ملعألاوماقإلادارااذِإایفررض

نويدلاذخألللاهجرضرعتيل.هرخآىلإمهنويدخسفنتا:هلوف

یلوالابموزللامكحملعلهلضرعتولوخاسفنإلامدعىلعلديلسلعتلارهاظو

.ملعأللاو

يفتوكيهنأللالابلطكنهرلابلطنأينيبفهلوق
ملعباكرمالالوأنماطورشمنکيماذإمنلالحمو‹نيمضلافالخبهدي

.ملعااومدقتام

هطرتشاولامأو«مبلادنعهطرتشيمثبحينعيهيلعهکرديالو:هلو
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ءمهفئالخهمزلاذإنونجملاوبئاغلاوميتانيدخسفنيو«رفاسينأ
يفدجلاكلذكوءالفغلابلاامأو«لفطلاهدلولاميفدلاولاكلذكو
ضراقملاامأو«لاحلااذهىلعنيدلاعيبىلعليكولاكلذكو«لوق

نملوقىلعهموزابنيدلاخسفنيهنإفةراجتلايفهلنوذأملادبعلاو

.ملعالاوهكردأل

الباقمهقاسرثألامالكنماذهنأرهاظلا.خلامتبلانيدخسفنيو:هلوق
مالكةياكحهدارمنألخلادلاولاكلذكو:هلوكلذىلعلديو«الوأهبمزجام

خسقنياليذلاندلابدارملالاقيالوءاضحًاراركتناكالإو«ةلأسملارخآىلإرئال
دعبنوكييذلاوهخسفنييذلانيدلاو<فالختسالالبقناكيذلانيدلا

الفنمضهبعابنإهنأوءنيدلابعيبيالةفيلخلانأمدقتدقهنألفالختسالا

.ررحبلفملعألاوفالختسالادعبنيدنوكينأذئنيحىتأتب

هلسلهنألهموزابنيدلاخسفنيالينعي.خلالسكولاكلذكو:هلوق

.ملعألاوطقفمببلاىلعليكووهاإوىكلذ

لالابرليأرالهنأهرهاظ.خلاهلنوذأملاديعلاوضراقملاامأو:هلوق

تأاضيأهرهاظو«دبعلاوضراقملاديبوهاإخسفلانأوىدبعلاديسلالو

هذأدرلايفمدقتامىلعسابقلارهاظو«ًادحاوالوقخسفلاهلضراقلما
ديسلاو<قالطإلاىلعهلنوذأمديعلانال<اهتملكموزلبخسفنيدبعلاةلأسميف

شامهلعلفضراقملاةلأسميفامأو«هرومظلهلضرعتيملاِإهلعلو«هللاما
ءانهركذاكهعملالابحاصلىربالهنأو«ربجالاةلزنعهنأبلوقلاىلع

هنوكبدارملانأبامليوأتمدقتدقف«المأتريجالاةلزنمبلمجيفنأمدقتنكل

ناکالنکل«ابلاغهلمعبعربتملاليكولاكال«لمعةلياقميفءزجهلهناهتلزنب
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يفو.ملعأهللاوءكحلااذهيفهلسيللالابحاصنألموزللابهخسفي

‹هبيصندققامهدحأمزافنيدلايفنيكيرشاناكنإو:رثألا

بوتيامخسفنادقفامهدحأمرلفنيلجرلدحاولجرعابناكلذكو

ضعبذخأينأهلزوجينيدلابحاصنامهنملديهمزليذلا

فالخبلالابرنودهيفرظانلاوهلعجلالاكلذىلعبترتيامفءزجلاكلذ

2لالابحاصةمذيفبترممولعمردقوهاإهقحتسيامن«يققحلاربجالا
هنأرهاظلاف«للاهجرمييرلابهذموهولمكولاةلزنمبهنأبلوقلاىلعامأو
لالابررضيتحبسلابءيشلادربالاكلامادرموزلبالإخسفنيال
راتخلانألوأمدقتامهبعللهكرتاإهلعلو«مدقتايكبيعلابيضرامهنا
.ملعألاوليكولاةلزنبسيلضراقلانأهدنع

نايدلل(هدحامزلفيا.خلااهدحأمزلفنيدلايفنيكيرشاتاكنإو:هلوق
ىلعكيرشلالاخداهيفنأل«لمأتهيرشببصننودهببصنخاسفنايفنكل
زيزعلادبعنياوعسبرلابهذمىلعبسلابدرلايفمدقتامكررضوهو<نيدملا
لاقيوا‹بىعبسيلكيرشلالاخدإنأبلئاقلادابعنبالوقىلعشامهلملو
يضتقتةلعلاتناكنإو«رخآكردملبيعلابدرلامكفلاحانهمكحلا
.ملعاهللاوةاواسملا

خسفنيهنأكشالهنإفنيضوافتلانعًازارتحاطقفيأ«نيدلايف:هلوق
.ملعاهللاومولعموهامكامهدحاموزابعيجا

نيصخشلعاباذإامصاخكلذلهرظنينكل.خلاذخأينأهلزوجي:هلوق
مالکرهاظوهو«دحاوصخشلعابولوزوجوأرثألامالکرهاظوهوالم
الهنانمراتغلاىلعفلسلامكحلاقرافمنيدلامکنوکیفةجيتنلا
۱ملعاهللاونيدلافالخب
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نيبتمثهنيدذخأفلحألالحدقهنانظناو.هلامسأرضعبوهبعابام

كلذكوءلجألالولحدعبالإكلذمشنيبتيملولوهدريهنإفلحيلهنا
کلايفكلذهلدربهنإفهمرغیتآمئهيدذخَأفهمرغتومهاجنإ

.نماضهلوېففلتنإو«خسفنمءاضقاذهنل‹هبحاصلهلككلذءامنو

نيدلالحيال:ضعبلاقالأنيدملاتومينيدلالحيلهاوفلتخاو

‹رظنلاهبجوييذلاوهوهلجأغلبيتحهبحاصهکرديالونيدملاتوه

اماق«توملالبقهتمذبقلعتمهنألجرغلاتوملحينيدلانأ:ضعبدنعو
 هلجأىلإهنإففلسلاالإ‹هذخأهبحاصللحو«ةكرتلاىلإعجرتام

هنيدلحنمذخأيهنإفمجرغلاتومبنيدلالحياللاقنملوقيلعو

«هذخأبفهنيدلولحىلإهلجألحبيذلانيدلابحاصلفقوتيوهتصح

ءءاثعلاكردولغتناكنإهنملغتشاامدريويأ.خلاهدربهنإف:هلوف

حخاسفنإلامكحهيلعيرجبفخسفنمءاضقلااذهنألكلذكمكحلاناكامنإو
ملعأهللاو

.نيدملاتوبلحيلجألاناىلعءانبينعي.خلاذخأف:هلوق

ةفاضإنمومفاأردصموهوادموه«كلذاإو:هلوف

۰رهاظلاوهوكلذ:خسنلاضمبيفلعافلافذحولوعفأملاىلإردصلملا

(مثاعدلا)بحاصهبمزجيذلاوهاذه.خلالحينيدلانأضعيدنعو:هلوق

.ءانشتساريغنملجؤمنيدلکنیدلاتوملحيهنأىلإكلامبهذو«شاهجر
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ًاعرشنويدلاباحصأيفنوبهنافةثرولادبيفكلذامننإو

بحاصنافمهنمعييضتريغنمةثرولادييفكلذفلتنإو«ءاوس
ايفمهنويدتلحدقيذلانويدلاباحصأىلععجرينيالا

لحيلنمرخأتانإونويدلاعبجهبقلعتدقتيماكرتامنألاوذحأ
.لعأهللاوةيلاطملايفهنيد

.فقويذلاكلذدازنإويأ«امننإو:هلوق

ةلأسملاةروصنأألءاوساعرشنويدلاباحصأءانلايفنوكيهنإف:هلوق
امكةثروللءانلاكلذناكطعحتلنإهنإف«هتكرتبنوبدلاتطاحإتملااذهنأ
.مولعموه

DODO
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نيالاءاضقفباب

يبآباتکيفوبلاطيملاممثإهيلعسیلو«بجاونيدلاءاضقو
نمبجاولاءاضقريخأتيفانباحصأفلتخاو:ةكربنبدمعهللادبع

تارافكلانمولامعألانمضئارفلانمرذنلابقلعتيامونويدلا

ليجعتيدنعبجويرظنلاو«نورخآقيضوكلذريخأتمہضعبعسوف

نمةرفغمىلإاوعراسو»لجوزعهلوقلةردقلاوناكمإلاعمكلذ

اذهىلعلديملظرسوملالطم)مالسلاهيلعيتلاهلوقوکبر

هبلطينأهيلعفنيدلابحاصباغنإوءكلذيفليجعتلاهيلعنألوقلا
لوسوءنيدلانمهيلعاميضقيتح
ايصوينكلو«هبلطينأهيلعقبضيالهدلبيفهلماعنأدعبنيدلا
ت

.مولعموهامكصوبملوةافولاهرضحتوأيأ«بلاطيملام:هلوق
ةيندي:نيامسقىلعايثإفضئارفللناب«تارافكلانمولامعالانم:هلوق

.ةيلامو

.هيلعقفتم(۲).لآ(١)
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نمىلعمثالا‹كلذهعسيالفهيلعاٿصوبيلنإو‹نيدلانمهملع

لطم)مالسلاهيلعهلوقلهئادأىلعرداقوهونيدلانمهيلعامبلوط

هيلعضرعنم:لوقيرثؤملاوباناكدقو:رثألايفو'"(زظ

ناکلعفيمنإف«هعرغءىربيوأهقحلبقينأهيلعنإفهلبقيلفهقح

يصوينأهعسيالهنإ:لوقيوتوملاهرضحاذإهبيصوينأميرغلايلع
ىصوأةتريغوهيذلاكلذالإدجيماذإف«دجيلنإالإةفىلإالإ

ءىربدقهنإلوقنو«هلبقتلفابقحضبقبةأرملاىلعجتحادقو«هيلإ
ءتالماعملالبقنمنويدلانمهمزلامانركذيذلااذهو«هللاءاشنإ

نيبوهنيبايفهللحيالفتايدعتلالبقنمنويدلانمهيلعناكامامأو

ةردقهلتناكنمانهينفلابدارملانأرهاظلا«ملظينغلالطم:هلوف
تراكوأباصتلانملقأكلذناكنأبًاريقفناكنإو‹هيلعامءاضقىلع
مروًاضيأريقفهنإفنيدلاردقريغهلسيلهنكلوأفباصنلاردقكلذ
.هاداىلعرداقوهو:هلوقلملدبريخألاهيلع

فهعضبهلوقنمىبأنإهنأيقاس.خلاهقحلقينأهيلعنإف:هلو

اربيالهنأكانههبردصألاو«مہضعبدنعهيدينيبوأهرححيفوأهدب

.ملعألاوكلذب

.هنالعلو«هللوقيو:هلوق

.هيلعقفتم(١)

س۸س



كلتءاضقنعهسحوهضفرصتينأهيلعامردّتهلمناكاذإهقلاخ

باحصأنأل«هلئمتوقىلإهغلبييذلاهتوقبهيفكيامردقالإلاظمل

رداقوهواذهمهاممبملعسبحينأهلسيلو«هيلعنوقيضمملاظملاكلت

هنمبوصخملاف.(ملظيتلالطم)مالسلاهيلعهلوقلمهقوقحلستىلع
هيلععسومالوهماظنلببمريغهنألهيلعقيضملابلاطلاهارنهلام

هيلعفهلامهتمبوصغملاوهيلعىدعتملاًاضيأباغنإ«كلذريخأتيف

يفهدجونإوهيلعهلاميضقبفناکاثبحقراسلاوبصاغلاهبلاطينأ

بصاغلاىلعفةنؤمهلءيشبوصغملاوهيفهيلعىدعتيذلاعضوملاريغ

نإاأو«كلذهبحاصدارأنإهنمهبصغيذلاعضوملاىلإهلاصيإًاضيأ

عضوملاىلإهلاصيإبصاغلاىلعكرديالفةؤمءيشلاكلذلنكتإ

ولوهيلعردقعضوملكيفًاضيأهبحاصىلعهكرديو«هنمهبصغيذلا

.لحيالفهلوقلعاف‹«هنففرصتبنا:هلوف

.خلاهيلاطيهنإقهلمل<هيلاطيناهيلعق:هلوق

.همطعبقهلعأهلام:هلوق

ناكقيرطلايفكلذفلتنإاذهىلعف.خلاهلاضيأبصاغلاىلعف:هلوق
.ملعألاونيتميقلاىلعأذخأيهنإفةمقلاذخأبنأدارأنإوبصافلاىلع

ىلوألايفو«ءيشلابحاصوهاهبفبلاطةلأسملاهذهءهكردبو:هلوق

.الثمباتاذإايفقراسلاوبصاقلاوه
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دعبعتملاابنمعقواذإةنؤماليتلانويدلاكلذكو‹ةنۇمهلءيشيف

هتمعقيملنإامأو«هيلعردقهدتسيهنإفكالاةموكح

يذلاعضوملايفالإهيلعكراثآلاضعبيفركذدقفمنل

شعبيفو«عضوملاريغيفهعضينأميرغللسيلو«ةلماعملاهيفتعقو
ءيشلااذهنألرظنلاهبجويايفكلذودلبلكيفهيلعهكرديهنأراثآلا

نافةنۇمامامأوءةنۇمهلاملكيفانركذيذلااذهوةمذلابقلعتم

لجرفلسأاذإضرعلاامأو.ملعأهللاوعضوملكيفهيلعكردي

براصقلاءادأنممنتمانيحهنالكلذو.خلاهدتسيهنإف:هلوق
.بصافلا

نموهوميرغلاناداراهنأك«عضوملاريغيفهعضيناميرغللسيلو:هلوق

ةماعلاعضومريغيفةنؤمهلاممنيدلانمهيلعامعفددارأاذإندلاهيلع
ءملعااونيتروصلايفاضرلامقيملامينعي“هبحاصهدجيالامككلذدجيال
اهىلعفهدعباموهلقا4بسانملايهوهضبقبنأمرغللسيلو:خسنلاضعييو

.نيدلابحاصميرفلابدارانوكب

ذوخأملاوهامللاهجرنينيمل.خلاهکرديهناراثآلاضعبيفو:هلوق
.ملعالاويناثلارابتخابليلعتلارعشيابروهلعلونيلوقلانمهب

هناهرهاظو«مهاردلاوريناتدلااكيا.خلاةنؤمهيفسيلامامأو:هلوق

لاقةمىقلاتفلتخااذإرظنهيفو«تفلتخاواةميقلاتقفتاءاوسكلذكردب
امدوقنلاتناكاذإايفاذهناىلإةصفاشلانمنيمرحلامامإبهدو:انخش
املقنرسبامتناكنإف«اقاتوافتباهتىيقتوافتيلواہلقنيفرسعال
.قالطإلااضناكلامبهذمو«ءضارقإلادلبرغبهبلاطيالفاهتميقفلتختو
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ريغيفهيلعهکرديالهنإفبوبحلانمًائيشوأًاحمقوأاريعشلجرل
دلبلكيفهملعهكرديهنإفلمحاهذخأيالامنوكينأالإدلبلاكلذ

لكيفراعسألاتوتسانإهيلعهكردي:لوقينممهنمو«زاجحلاالإ
هللاوةعفنمرجضرقلكنعةعهيننألديفالتخألااذهوءدلب
ءكلذهعسيالفتايدعتلالبقنمنويدلانمهيلعاميسننإو.ملعأ

اذهنمهعسيالفهبسنتحتالماعملالبقنمهيلعامعضنإكلذكو

:هللا(ممحرفنصملاخيشزيزعوباانمعلاق«ليجلاهذخأيالام:هلوق
رادقمناانعمسو.یہتناناتیاةسوبةبيورشعةتسلبجلاهذخأيالامرادقمو
ىلعلمحييذلالماحلاليجابانهدارملالعلفعوسسأةتسوحن(ةبرج)ليكيكلذ

يذلادىلاىفالإهكرديالهنود(فكلذنأيفصصختلاةمكحامرظنيوهرمظ

«زاجحلاالإدلبلكيفهكرديءابإهضرقأاذإكلذنمرثكأو«هيفءايإهضرقا
رظنللظحالنكل«لعألاواذهسكعوهانإرهظيامبسحببسانلاو

.رثألادوجوعم

هناىلعلدبيثیدحلااذه«ةعفنمرحضرقلكنعمالسلاهيلعهن:هلوق

تناكاذِإرخآدلبيفاهذخأيالدلبيفماردواربناتدهضرقأنإ

ًاضيأهللديو«ةعفنمرجًافلسنوكبالئل«هيفيذلادليلايفنمديزأ

هللاهمحرضرعتيلو«ماعطلايفهفلسناكنإوراعسألاتوتسانإ:هلوقرهاظ

ءلجالاهيفزوجيالوأءاشامتمهبحاصهذخأيوأاندنعلجؤبلهضرقلل

رئاسنودضرقلايفلجالاطارتشسازاوجيكلامدرفنا:مهضعبةرابعو

لجألاهيفحصيالو:لاقثبحءاملعلارئاسقفاوبامهللاهمحرةلسموبأركذو
.هبوجودعبهريخأتىلعاحلطصانإالإ"لاح"نيدوهو«هلعاقفتاولو
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اذإةصخرهلكناسنلايفءاماعلاضعينعرکذدقوهلقنمءاج1

اذهلاةمحرلبعاممادمتعا.خلاءاماعلاضعبنعركذدقو:هلوق

هيلعامىّدأواحوصتةبوتباتنإامأو:لاقثمحهريغركذيلولوقلا

تاعابتلاهذهنإف«تامتحركذيلوهدؤبملفيسنوتاعابتلانم

ةنجلالخديوءالومىلع*ةدهعلافالإوهلتناكنإةمابقلامويهتانسحنمجرخت

باحصألوقوهوطمهللالوسرنعبئاسلانبماضةياوريفهتمحرلضفب
كلترادقملمحتهنإفءتانسحهلنکتلادإهنااومعزدقو«ثىدحلا

.یہتنامعالاواذهاندنعحصبملو«اهبحاصتائیسنمتامعلىتلا

DOD

.لصألايفاذك
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نيدلاموزليفباب

هلوقلًارسعمنيدملانوكينأالإهلحمدعبزئاجنيدلاموزلو

هيلعهلوقلمارحريقفلاموزلوىلإةرظنفةرسعوذناکنِوهیاعت

هيلعالركنملاوهلسيلاميعدماوءهتلأسمومارحريقفلاموزل)مالسلا

مويهلظيفهللاهلظأهبلطنسحأوًارسعمضوقأنمليقو)«(نارفاك

هذخأيالفرجألانمهلامنيدلابحاصملعولليقو(هلظالإلظال

يفليقو.هکسمبالفًارسومناكنإهيلعامنيدلاهيلعناكنمملعولو

نيدىلإمزلنمو«روجفثلاثلاو«ءلوطميناثلاوءموزللوألانيدلاموزل

نيدلابحاصهمزلكلذيفءاوسوءمثإدقفرذعريغنملطفهيلعناك

نيادلاموزليفباب

:يتآلاهلوقهللديو«ةيلاطللاقلطمموزللابدارملا«نيدلاموزلو:هلوق

.لوألابلطلايأ«موزللوألا

معلادعباذهو«مارحيأ«كلذكهتيلاطموداراهنأك«هتلأسمو:هلوق

.رسعمهنأ

.ءافلاكرتباوصلا«الف:هلوق

— ۳



كلذيفءاوسو«هبرىصعدفريقفلامزلنمًاضيأكلذكوهلیکووأ

.لعأهللاوةفالخلالبقنموأةلاكولالبقنمهرمأيلونملاموأهلام

نيدلابحاصنألزئاجهنإفهيلعامفالخهنيديفهلىضقنإو
هنإفًالوأهلهعابيذلاعولاالإدارأامهقحبضرتعينأهلزئاج

:رفعجنباعماجيفوءابرلاىلإةعيرذكلذنوكيالئلهقحيفهذحخأيال
مماردبلجأىلإناويحوأماعطنمًاعببعابنمنإ:ءابعفلاضعبلاقو

ضعبلاقءعونلاكلذىوسدارأامهقحبهلضرتعإلجألالحاذإف

«هارتشاناكيذلاعونلاكلذنمهمهاردنمكلذبضرعتينأهلو

يدنعرظنلاهبجوييذلاو«يلإبحأاذهوءهعابناكيذلاهنأينعي

لعلدجينآنکو«هتايصعهپغلبامرش«هیرصعفدهش

وأةميرذللًادسًاقلطمعنتعلهرظنا4ارللإةميرذنوكياللهلو
هرعسولغلصقنأوأعاباملمذخأولفعاباعرثكأذخأيلایدأاذإالإمنتعل
لاعمروديمكانل«رهاظلاوهو«رقثنيحبلاىلإعريمهنألزاجوثم

ملعألاوامدعوًادوجو

بعحاصفىنءارشلالمعتساهنأدار|هعادناكيدلاهنأينعي:هلوف

.ةخوسنلملاةعيرمكاكراصلوألالعفلانأوةدمعبةعير,ذلانأىربلوقلااذه
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ملسأيذلاعونلاىوسذخأينأهبحاصلزوجيالهيلعقفتملاملسلانأ

لجأىلإبوبحلانماذكواذكيفمهاردهلملسينأهيلعقفتملاوهيف
ضورغتينأهلزوجيهملعقفتملا«هطورشنمانركذاميلعمولعم
عييينأهيلعقفتلانيدلاو«هعابيذلاعوتلاىوسدارأامهقحب

ىوسامومولعملجأىلإريناثدلانموأمهاردلانماذكواذكبئيشهل
نفءفالتخاهيففنمثمابنمثملاعبودقنلاعيبلثمنيعونلانيذه
كلذزوجيلنفءنيدلاةلزنمناكهبعابيذلاعونلاريغذبنأزوج

ضيقتلامعسينمهبلإيدؤيالكلذو«هيفلسأيذلاعونلاىوس:هلوق

امنو«مدقتاممولعمهيلعقفتمرمأاذهو<ىفوتسينالبقماعطلاعيبنمو
يفزاجامنإو«فالخلاهيفعقوهنألنيدلايفراتخلاوهامهبلعبتربلهركذ
نيدملاةمذيفيذلانآل«ركذامءيشهيفمزايالهنألفالخلاهيلعقفقتلانيدلا
.مولعموهاكمهاردلاوأريناندلا

ىنمثملاعيبهلوقودقتنلاعيبهلوقهعزانتهنأرهاظلا«نمثماب:هلوق
نيعتموهلباذهىلإةجاحال:لاقيدقو«نمثلابدقنلاعيبنأمولعملانمهنإف
قدصيالفنمثلاعيبيفةيفرعةقيقحراصدقنلاعيبنأل«نمثملاعيبقلعتلا
.لعألاواعمبلعالإ

هيفمزليالنيدلانإف«قرافلادوجوعمسابقةلزنبناك:هلوق
ملامعيبنعيبنلايفلخديالفضورعبسيلريفلاةمذيفبترتملانألروذحم
فالخب«ىفوتسينألبقمامطلاعيبنعوكعمسيلامعيبنعو«ضبقت
هنإقدقنلاعيبًاصوصخملسملاةلزنمبالعجحجارلاف«هيلعساقيفيكقاذه
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يفهاطعأفهيلعامسنجنمهاطعأنإامأو«ملعأهللاوملسلاةلزنمبناك

نيرشعءاطعأفماردةرشعهيلعلناكنإلثمناصقنلابوأةدايزلابكلذ

وأرينادةثالثءا_طعأفنارانيدهيلعهلناكوأماردةسخوأًامهرد

اموهكڭرديوهنيديلعةدابزلادربهلكاذهيفهنافًادحاوًارانيد

يلعةدابزلانأللاحلااذهلعنزویولاکيامكلذكو«هلهنيدنميقب

ماعطابرلانم:اولاقدقو«نيدلالجأنمنوکتنأارولعقالنيدلا

نأامرهنألليالناصقتلاًاضيأكلذكو«همعرغدنعلجرلاهلكأط

.ملعألاونيادلاسكعوہفضورعبمهارد

.هقحنماصقانواًادئازىأ«ناصقنلاوأةدايزلاب:هلوق

ةتآلاةلأسملانيبوامندبىرغلاوءاضقلاخسفنيالوينعي«ةدايزلادرب:هلوق

¢يابسايقهقالخينيدلاردقبماعاذهنإءاضقلاخسقنيرثكأذخأاذإ

.ملعألاوءاضقعبحجلانادقتعيهنإف

.يقببقلعتمهل:هلو

۰صقانلاكردأ

ولفكلذلجألهمعطأاذإينعي«همرغدنعلجرلاهلكأيماعط:هلوق
لثءافاكاذإاصوصخعنتمالهنأرهاظلاف«الثمكلذلبقاهنيبةدوملاترج
نادارأوكلذلثملو<هنيدلجالهمعطأهنأملعاذإامأو«كلذ

ريغناكنإهنأرهاظلاو؟الوأزوجيلهكلذربظنيفهلامنمايشهلطقسب

س۱۹س



يفهلیضقاملک:لوقینممهنمو«هلامصلختنألجأنمكلذنوكي
ءزئاجكلذفهضرفهتمرثكأوأهنيدنملقأًاقافووأناًکافالخهنید

ةبحلاىلعكلذيفناصقنلاوةدايزلااولعجوهاتركذاماوربتعيملءالؤبف

یطعأهنأمَعهلالوسرىلومعفاريبأنعيوردقو«نيب

:مالسلاهيلعلاقوًارابخًابعابرالجركملاهتمضرتقايذلايبارعألا

ضرتقارمعنبانعًاضيأيوردقو۷(ًءاضقكنسحأمريخنإ)

فلالا:لاقفمهرديتئمومردفلاهنعضرتقملاىلإدرفمردفلا

ناوبحلاامأو.ملعألاوكليدنعنمةدايزلاوكنيدنعكؤاضق

تناكنإوناوبحلانألءًاقافووأناكًافالخهيلعيفيضقينأزئاجف

هنالزوجيالهنأرهاظلافالسناكنإو«ءاشاميضقينأزوجيهنألزاجملس

:لاقيايروملعألاوهيفملسملاعوتلاريغالو<فازجلاهيفزوجيال

كلذبساحيثيحخسفلاهمازلتساللجألالولحلبقاضيأندلايفزوجيال

.ملعألاوهقحنم

نمنيدلايففضرقلازاجأادإفينمد.خلاعفاريلانعيوردقو:هلوف

ةمهتدّسأضرقلافةعفنمرجفلسهناضرقلاىفموتيابرهنأل«ىلوأبإب
.ملعالاو

يفةفلتحميف:هلوقهلمشبالعابامنيعنکيملامينمي«اقافووأ:هلوق

۰يذمرقلاهاهو«دمجهارر(۱)

‹حاضبإلا-۷مدع۷



نإو.ملعألاوسفنلايفةفلتخميبفسنجلايفةقفتماهضعب

كلذفرانيدرشعةسخخوهاذإفريناثدةرشعهنأىلعهنيديفًائيشهلىضق

ةرشعهلنأىلعهلیضقنِامأو«هنیدنميقبامهيلعكردبو«زئاج
دريوزئاج:لوقينممهنمو«ءاضقلاكلذزوجيالفكلذنملقأوهاذإف

املعتلمتشااذإتذخأيلاةدقعلايدنعاذهيفلصألاوءةدايزلا

ريغلادسفيواتمزئاجلاحصيوأ؟اهلكةدسافيهلهزوجيالاموزوجي

هللزوجيالهنإفءاضقلاهيلعامفالخنيدلاجرخنإامأو؟زئاج

يفبيعلاجرخنو.ملعأهللاوهيلعبجاوبسيلءيشيفهلىضق

نمذخأو«تابلثملانمًاثبشعابنمةلزنمبهنارهاظلاو«هنبعهنألسفنلالامفأ
يفهلوقكلذبرعشياكاهبلعهعابيتلاهلاحنعريغتيلامهلحملعلو«هعون
نوكتنأنكيهنإف«لوألاءارمشلانعصقنعبنملايفنإو«عئارذلالصف
كلذنملقأبًادقنءارتشانإكلذيفمهنيالوصقنامةلباقميفةدايزلاكلت

.ررحبلف«لعألاولجأىلإهعابامدعي

.نيدلايأ«وهاذإف:هلوق

ةدقعلاذوكلخسفنمءاضقهنألهدربلبينعي«ءاضقلاكلذزوجيالف:هلوق

.زوحيالاموزوحميامىلعتلمتشا

.هدنعراتخلاوهاذه«اهلكةدساف:هلوف

زوجيالدسافءاضقومفينعي.خلاءيشيفهلىضق:هلوق

الإوًادوحومناكنإهدرنمدبالفءخاسفنإلاعيبةلزنمبهنألهتماتم

س۱۸س



نمعيبءاضقلانألبيعلاشرأذخأيوأءءاشنإهدريهنإفهلىضقيذلا

هنإفلودعلاةدابشبىضقيذلاءيشلاكلذًاضيأقحتسانإو«عوببل

يفنوضقيالبئاغلاونونجناوميدياةفيلخو«لوألاهنيدبهيلععجرب

ضعبومامفالخمهنويديفنوذحخأيالو«مہیلعامفالخمهند

هلهنأىلعنيديفايشهلیضقنإوًاحالصءوأراذإكلذمطزوج
هنأىلعهلهاضقوأ«نيناجملاوىماتيلانمهرمأيلونمهريغلنيدلاجرخف

اودقعانفلاخمهنألخسفنمهلكاذهيفءاضقلافهلنيدلاحرخفءالؤه

زئاحفةبيسنريغنمطقفنيدلاءاضقىلإاودصقنإالإءاضقلاهيلع

.مدقتاكءانعلاكرديو«ةلغهلناكنإاضيأهتلغدريو«هتمبقوأهلثمدر

هفنكلوأىنعمبواولاوأ«ذخأدوهكسمأءاشنإوهلعل«ذخأيو:هلوق
ءيشالوكسبنأامإهنأنمببعهيفجرخاذِإعيبملايفراتخلاوهامةفلاغلا

هريغذخأيودربوأ«هلءيشالوكسنأانهساىقلاف«هنُمذخأبودربوأهل

.لوألابةخسنلاةحصمجاربلفملعألاوعوبسلانماعبيءاضقلاناكثبح

ءهضوعبالوقحتسملاةمقباليمي«لوألاهنيدبهيلعجربهنإف:هلوق

ضوعلاهلطرتشبماذإاضيأكلذلسمو«مدقتامفراتحلاىلعاذهلعلو

.لعألاو

نعكنولئسيوإ»:ىلامتهلوقلرهاظلاوهاذه«احالصاوأراذإ:هلوق

بئاغلاو:متيلاملحلصيايفممملعةئالثملوقلومحالصإلقىماتيل
۳:ةرقملاةروس(١)
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هنیدهُمنمذخأبوهعملًاثيشهاطعأفهنبديفهمزلنإو.ملعأهللاو

هعابنإفءنيمأهنألءيشهيلعسيلفهعنألبقءيشلاكلذفلتف

.لعألاوةسمخيهف«نونجملاوًاضيألبقو«ةاكزلاو:ليقو«دجسملاو

هسفنلىضقوعاباذإهنأىلعلديهمالكحيرص.خلاهنثنمذخأبو:هلوق
لنإو:لاقثمحملسلايفهللاهمحرهلمدقتالفلاخماذهو«ءاضقلاحص

هقحلثمابهليرتشينأهرمأو«ماردهاطعأفهقحفلسملادنعلسملادجي

اغإ:تلقنإف‹خلاهقحنمهلديالهنألزوجيالهنإفهقحيف

قلعيم:تلقهريغيفزوجتءايشأهيفعنمتفقيضملسلاو«ملسهنألكانهعتتما
هنمعقبصخشنمدباللبهسفنليضقينأناسنإللزوجيالهنأىلعالإعنا

نمًاعىبءاضقلالمحدقواصوصخ«انهامىلعقداصهنأكشالو«ءاضقلا
همالکلصاحو«نيمئابنمالإنوكيالهنأفرصلابابيفمدقتدقوعوببلا
لاوءاضقلاحصمسبلاىلعهلكونإوءءاضقلاحصيملءارشلاىلعهلكونإ::هنُأ
هتمذيفهلناكاذِإامنيبقرفلااملوقينألئاقلو.ىرفلاامررحبلفملعأ

نأدبالهنإف؛ضورعلاكلتاهبيرتشىلماردهلمفدينأحصيالفضورع

ملامعابوىفوتسينألبقماعطلاعابنمةلزنبراصالإوهربغهلاميضقي
كلذوهتمذيفامنالإءادتباهنمذخأامهنأكفهسفنبفرصتثمحضبقل
اهعيبیلاضورعهلعفدفريتاتدوأمهاردهتمذيفهلناکاذلامنيبوزوجيال

يفضورعلاكلتهنمذأنأهلزوحيهنأل«زئاحهنإفهقحاهنميضقيو

امنهرلامبعببابيفكلذدعبتيأرمث.ررحبلف«لعللوءادتباهقح
«يضقيالفالإويضاقتلاىلعقافتإلاعقواذإهسفنبيضقياإهنأيفحيرصوه

هسفنبءاضقلاهلزاجألاحلكىلعنكل.خلامثلاكيوعيبينكلو
.لعأهللاو

¬ ۲۰



نإالإءيشًاضيأهيلعسيلفهلاميفهيضقينألبقهنمثفلتو

ءنيدلاىلعدازامفهيلعنامضالوهنيدلباقيامنمضيهنإفءاضقلا

هنزينأهرمأوًارانيدءاطعأفهيلإهمزافرانيدهملعناكنإًاضيأكلذكو

هلفلتنو«ءيشهيلعسيلفهنزينالبقفلتمثهرانیديفهیضقيمث
همزنإامأو‹ءاضقللعيضمهنالهلامنموهفءاضقلالبقونزولادعب

هنمثنميضقيوهعببيًاثيشهاطعأفينيديليضقتتحكقرافأال:هللاقف

ءهنیدلباقيامهنمنمضدقفهنمثفلتوأهدينمءيشلاكلذفلتفهنيد

ناكيرشلاوءهعيبلكلذهاطعأامهابإهفيلكتالولهنألنهرلاةلزنموهو

ناوءنيدلانمهبانامالإامهمدحاولككرديالفالجرانياداذإ

ايشكرتيملونيدملاتامنإذخأايفهبحاصهبلإلخديالفهمهسذخأ
امېنیبوېفامېنمدحاوذخأاملك:لوقينممهنموءسلفوأهدحجوأ
.لعأهللاوامهنيبًاكرتشمنيدلالصأناكاذإ

.انزاوناكنإينعي«عبضمهنأل:هلوق

.بلطلاقلطمهلبقايفوانهموزللانمدارملا«همزلنإ:هلوق

هيفًانيمأناكءيشدازنإفهيفامنهرلاوىنعب«نهرلاةلزنعوه:هلوق

.يتأيساكصقانلابهيلعمجربهنأءانباحصأدنعهقحنعصقننإامأو

ايفلوخدلامدمف«مهوتملاهنألاذهىلعصنانإ.خلاندملاتامنإ:هلوق

ملعألاوىلوأبابنمًارسومبحناكاذإ

س۱٢4۲



هميرغنیلابحاصرمأيفباب

هدبعلوألفطلاهبالهنيديضعبنأهمرغنيدلابحاصرمأنإو

هرمأاکميرغلامحهاطعأفسانلانمممريغوأهريغلفطوأهريغدبلوأ

رأبامهاطعأنإهلفطوأميرغلادبعامأو«هبرمأامهلعفلأربدقف

هلفطوهدبعنلهبحاصىلإلالالصبتحكلذهئربيالفنيدلابحاص

«هاتركذاممًاثيشاوربتعيملفكلذهيزجيهنأ:ضعبدنعو«هسفنةلزنم

هثربيالفهلهلسرأفسانلانمهلبقنمءاجنمعمهلهلسرينأهرمأنإو

حصياللوهجملاولوهحماذهنألهبحاصىلإنيدلالصيتحكلذ

ناكنإوهبرمأامفلاخيلثيحأربدقهنأ:ضعبدنعو«هيفرمألا

نيدلانمءىربدقفهعمهلسرأفدعمهلسربنمهلیمسنِامأو«ًالوهحم

وهفهلهاطعأفهيلعهلناكنيديفنالفلهبطعينأهرمأنإًاضيأكلذكو

هنیدلهلعجينأنيدلابحاصرمأيايفباب

¢هسقنءاقلتنمكلذلعفولامأو.خلاهرمأتإاضيأكلذكو:هلوق

—-٢Lس

 



ءسائلانمهربغلثمزئاجوہفهنيديفهلءاضقنإًاضيأكلذكو«زئاج
سانلالاومألاصتنايفوأيلامةاكزيفنالفلينعهطعأ:هللاقنإامأو
ءيشوهونعمريغنبدلانال؛كلذهئربيالفقوقحلانمكلذريغوأ

لاوحلارهاظيفهرمأيلثبح«كلذنيدلابحاصمزايالهنأرهاظلاف
لاسرإبابيفةتآلاةلأسملاو«ةلأسملاهذهنيبقرفلاامتلقنإف.ملعا

هنيديفترالفلهطعأهللاقنإكلذكو:كانهلاقثيححجارلاىلعنيدلا
هضبقينألبقندلابحاصهبهرمأاملوسرلالعفنإو:لاقنأىلإ«يلع
نيدملاىلعتباثندلاو«هكلامنذإريغبهيففرصتهنأللاملانماضهنإفهنم
هرمأنمالو«وههكلعالايففرصتلوسرلانأامنىبقرفلا:تلق«هلاحىلع
عوفدملانإفءحلاهلبجونلعفدلابهكليابففرصتنيدملانإف«انههفالخي

ماقمهماقأوهلمفدلايهرمأثيح«حلابحاصليكوةلزنمبراصذئنيحهل
.ملعألاوهسفن

ةمذيفلبجراخلايفصخشتمربغينعي.خلانيعمريغنيدلانأل:هلوق

يزجيالفلطابهيفهرمأنيعبسيل.اموممذلااهلبقتالتانيعملانأل<نيدلا
بابيفرکذو«للاهمحرهركذاكنيعتبليتلاقوقحلايفهنع

يفالوةاكزلايفاضيأهنعيزجيال«نيدهيلعهلسيلنمريغلاعفدنإ:ةاكزلا
ثبحليلعتلاكلذىلإدشربامك«اهبحاصنيعتيمليتلاقوقحلانماهربغ

بجونمةلاكوبىطعأهنألهيلعدرفكبلعدرأنأىلع:هللاقولو:لاق
لكوملانيبنايضدقعةلاكولانألةقىقحلايفليكوبسيلوهو«قحلاهيلع
اذهيفوهوهديبهفرصتنالهنمليكولاعازتنالكومللزوجیءيشيفليکولاو

.خلاعوطتملاكراصفهلكلاموهو«هديبهفرصتءيشيففرصتامنإعضوللا

- ۲۳



هيديفهذخأيذلانيعملاءيشلاكلذلكلامريغهبحاصوءةمنلابقلعم

هللاقوقحنمهيلعايفهنعزجيلهكلمبلامو«هلبكووأهضبقيمام

هلمفنالفلهبطعينأهرمأاذإىلوألاةلأسملاوهذهنمقرفلاو‹ىاعت

ذخأبنأريغنمهنيدنمءأربأولنيدلابحاصنألنيدلانمهيلع

زاج هرمأالبهلامنمهریغهنعهاضقولًاضيأكلذكو«كلذزاجئيش

كلذىلعليلدلاو‹نيعمريغىلاعتهللاقوقحذخأبيذلاريقفلاو«كلذ

:هللاقولًاضيأكلذكو.ملعأهللاوهسيزجيالكلذنمءأربأولهنأل

وأسانلالاومألاصتنايفوأيلامةاكزيفكىلعويلناكامكلتبضق

هابإهيطعيمثهبحاصىلإهيدؤيتحكلذهيزجيالقوقحلانمكلذريغ

.هلنيدملازاربإدعبءيشلا:هلوق

انهًاذخآندلابحاصلعجانإو«هنيديفنيعملاءيشلايأ«هذخأ:هلوق
.ملعأهللاورهاظلابسحبًاذخأهلمفدلابرمأنلعقدنيدلانال

.هلعفدلابنيدرمأيذلايأندلابحاصنأهلعل«نإ:هلوق

لامنمعفدلاامفزوجيالاهنإفةهلاامأو«زاجلهرمأالبهلامنم:هلوق
.شماملابمدقتاكهرمأربغيالوهرمأبريفلا

ةلزنمبهزوجيلنملوقىلعكلذو:ةاكزلابابيفلاق«كلذهيزجيال:هلوق
نمامأو«نيدلابنيدلاءاضقزوجيالكلذك«نيدلابنيدلاعيبزوجيالايك«عيبلا
تيدلجراللجرلايظعينأزئاجهتألةبحلاةلزنبكلذهلوقىلمفكلذزوجي
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نيهجولايفاذهضعبزوجو«بجاوهيلعءادألاضرفنألءدارأنإ
هيلعهلوقلوقلااذهدضعيو«ىلوألاةلأسملاوةلأسملاهذهينعأًاعيج

هرمأنإو'”(ىونامءىرمالكلوتايتلابلامعألاامنإ):مالسلا

لطابءارشلافديبًاديهلامنمهلیرتشافًامولعمًائيشهنیدبهليرتشنأ
دتعو«دعبهكلمملهضبقيملاملاملاو«هلامهلهنأىلعءارتشاامنإهنأل

مهنمو«رهآلانودرومأملايرتشمالمزالءيثلاوزئاجءارشلانأضعب

ىلعنيدلاونمثلاهيلعو«رومألانودرمآلللمزالءارشلا:لوقينم
ءاعولاهاطعأنإو.لعأهللاونيبايفًايضاقتكلذنوكيونيدلل

يفهعض:هللاقوأ«ءاعولااذهيفكيلعيليذلاينيديللعجإ:هللاقف

هللاوهلامةاكزيفةمذلايفهل.ناكنيدىطعأدقاذهو«ةمذلايفهلناك

.یہتناملعا
هنوكبضرفلانعرابخإلايف«بجاوهيلعءادألاضرفنأل:هلوق

.ةحماسمًاىجاو

.ملعألاونمثلابلكوملابلاطوةحبحصءارشلاىلعةلاكولا

ثيحهلامنمعفددقهنألنيدحللهعفدييأ«نمثلاهيلعو:هلوق
.ديپاديیرقشا

۰هرکدمدقت(١)
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اضيقنوکالناكملانألكلذهئوبيالفهرمأاكهتيبيفهعضوفيتيب

هبرمأاملعفاذإهنأ:ضعبدنعوءلاحلااذهلعةنكمألاعيجكلذكو

انركذامنيدملاةفيلخنيدلابحاصرمأنإكلذكو«كلذهأرحأدقف

نيدملارمأاذإميتيلاوبئاغلاونونجملاةفيلخامأو«هانركذاملعوهف

ناكميفهعضيوأءانإلااذهيفهلعجيوأهلهامسلجرلءالؤهنيدىطعينأ

ةفيلخلانألبةفيلخلاىلإلالالصيىتحلعفامالفكلذلعفقمولعم
بحاصكرمأدق:لجرلنانمألاقنإو.ملعأهللاولعفامهلزجم

هللاقنإكلذكو«ءىربدقفهلهاطعأفلجرلااذههنيديطعتنأنيدلا

دقفالإءانإلاةلأسميفًادحاوًالوقينعي«لعفامهئربيالف:هلوف

'ميتيلاريغلاميفولواضبقنانوكيالناكملاوءاعولانأهبردصماىلعمدقت
لعففركذابنيدملارمأاذإةفىلخلانأيضتقيًالوأهحيرصلبهمالكرهاظو
ةباغيفاذهوهيلعكلذباهذيضتقيهنإفرظنهيفو«ءالؤهنيدنماربيالهنأ
لعفامهلزجيلةفيلخلانألةفيلخلاىلإلالالصيتحهلوقرهاظو«ررضلا
يذلاوهاذهنألناكملايفعضولاوءانإلايفلعجلايفوهامنإنيدملاةءاربمدعنإ
بولطملاوهلبزئاجوهفءاضقامأو«ةحلصمهبفسيلهنألةفيلخللزوجيال
نيدنمهيلعامىضقاذإةمذةءاربذئنبحرهاظلافاذهمتاذإهنأالإهب

:لاقينأالإمهلا«هلعفهلفحالصلانماذهوممماقميفهنأل«ممتفىلخرمأبءالۇه
ندءالؤهىلعهلسدلىمسملالجرلااذهنأهامسلجرلءالؤهنيدهلوقىنعم
نأقدصيذئنيحفالصأنيدهلسيلوأهربغلوأًالثمةفيلخللنيدلاامنإو

.ملعألاونيعتملالبرهاظلاوهاذهو«اضيأةروصلاهذهيفلعفامهلزجم



يفةجح(ملوقفنالفلهبهووأكلهبهووأهتمكأريأوأكلهکرتدق
فلخيوهبلغتشيالهنافدحجفنيدلابحاصكلذدعبءاجنإفهلكاذه

ابلغتشيالهنافانلءاطعأدق:نانيمألاهللاقنإامأوءءيشهيلعهلام

نمةداهشزوحتالوءةعفنمىلإارجألنينئإنمرثكأناكولو

ةلادعلاىوسةداهشلايفربتعيملنملوقىلعاذهوءهللانيبوهنيبايفءيش

هلامةاكزيفكلذدرتفانلهبطعتنأكرمأدق:هلالاقنإامأو.ملعأهللاو

امهنألنيدلانمًأربيوكلذنمهلالاقاملعفيهنإفقوقحلانماهربغوأ

نوكيالهنإفدحاولانيمألاامأوءاذهيفةعفنمامهسقنأىلإارحب

نمًأربيوةجحهلوقنوكيهنأضعبدنعو«ةجحهلكهانركذاميفهلوق

هنإفلجرلاهقدصنملكنأضعبدنعوهللانيبوهنيباميفنيدلا
هلوقلوقلااذهلعليلدلاوءايوهنيباميفءةجحهيلعوةجحهلنوكي
.ملعأهللاو'"«نيقداصلاعماونوكوهللااوقتااونمآنيذلاامبأايد:لجوزع

كلذةحصبيفامةبهزاوجهنمذخؤي«نالفلههووأ:هلو

هتمذيفاماهجوزلةأرملاةبهكلذنمىنثتسيو«دلابحاصنمءىربثمح

يفلاهمرليعاتسإخيشلاهيلعصنامك«هيفعوجرلاااهنإفامقادصنم
.هيلعفوقولابمعياكدعاوقلا

لصأىلعنيميلاهبلعكرديالهنأهنمذخؤي«ءيشهيلعهلامفلحيو:هلوق
.الثمضرقلاوأعلا

۱۹.۰:ةبوتلاةروس(١)
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امليكوللنيدملاهاطعأاملكو«ةزئاجنيدلاضبقيفةلاكولاو

نلرايخلابلكوملافهذخأنإوءكلذهثربيالفنيالانمهيلعهلامفلاخ

لكوملاىلإلصينألبقفلتنإوءهبهرمأاميفهلكومفلاخدقليكولا

لالابحاصىلإلصملامنیدملالامنموهوءيشليكولالعسيلف
‹هيلعلكوامفلاخنيحةلاكولايلعليكوللطعيلنيدملانألءهاضريو

كلذبضربنإليكولانمضيوءىربدقنيدملانأمهضعبدنعو

يفلكوملاماقمهسفنماقأنيحليكولانأىلعلديبهذملااذبف«لكوملا

اوماقأءالۇبف.هليكوذأاملكوملامزلدق:لوقينممهنمو«نماضاذه

اذنههلامذخأيلعهلكواذإاذهو.لغأهاولكوملاماقمليكولا

نيدلاضبقيفةلاكولاباب

ءيشيفليکولاولكوملانامضدقعامنأبةاكزلابابيفاهفرع«ةلاكولا:هلوف
.هدىهقرصتنألهنمليكولاعازتنالكومللزوج

امهلمفدنيدملانل«ءيشلىكولاىلعسیلوينمي«نيدملالامنم:هلوق
.رهاظوهاکهاضربهيلعبح|

لوقلاويفاثلالوقلانيبقرفلا«لكوملاماقمليكولااوماقأءالۇېف:هلوق
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یضقاملکفهیرغنمهنیدهليضقينأهلکونٍامأوءهلامسأرذخأو
زوجيالنيدملاوءزئاجوهفهيلعهلامذخأنإو«لكوملامزلدقفنيدملاهل
رارقإينيدلابحاصليكوهنأهلنيبتيتحايشليكولليلعبنأهل
هبلغتشيالفهدحولمكولالوقامأوءلودعلاةداهشبوأ«نيدلابحاص
كلذاوبسندقرثكأوأنينيمأاناكولو«نيمأريغوأناكانيمأ

ًانئاكهقدصاذإهبلإمفدينأهلزئاجفهللانيبوهنياميفامأو«مهسفنأل
بحاصكلذدعبهللاقنإو«ةجحقيدصتلا:لاقنملوقيلعءناكام
ىلعهبعجريالوهنيدهلمرغیمثهرمأيلهنأهفلحيهنإفءكلذبهرمآل:لامل

اذهوءهقدصولوهيلععجري:لوقينممېنمو«الوهقدصنیحلیکولا

نإو.ملعأهللاوبيذكتلاىلإقيدصتلانمعجريهنإ:لاقنملوقىلع
نألبقهلکويذلاتامفنالفنمهنيدذخأبنأالجرلجرلکو

تلطبوةثرولاىلإلقتنادقنيدلانألءكلذدعبهذخأيالفًائيشذخأب

¢نمضكلذلفلكوملاماقمهسفنماقأيذلاوهيناثلايفليكولانأ«ثلاثلا

نمضيملكلذلف«لكوملاماقمماقأيذلاوهءالؤهدنععرشلانإفثلاثلايفامأو

.ملعأهللاو

نمردابتملانألةلأسملاهذهبىتأاإ«زئاجوهفهيلعهلامذخأنإو:هلوق

ذخأولميملنإامأو«توملابلعاذإرهاظاذه«كلذدعبهذخأيالف:هلوق

- ۲۹ -

 



نالهتثرونمذخأيالفنيدلاهيلعيذلاتامنإكلذكم‹ةلاكولا

لمكولاذخأامدعبالإنيدلابحاصتمملنإامأو«مهربغىلعةلاكولا

هللاومهثرومةايحيفتتدقةلاكولاوءمحلامهنألةثرولاىلإهعفديهنافهنيد

كلذبملعيلوهنيدذخأينألبقةلاكولانملكوملاهعزننإو.ملعأ

رمألاسفنيفاعكلذىفةربعلانإ:لاقنمف«ًافالخكلذفنأنظاف

ةربعلالاقنمو«هتلاكوتخسفناامدعبذأهنأبغلافشكهنأل«انماض

ةلأسميففالخلا«هذهيففالخلللديو«عجاربلفئيشنمضياللاق:مملاب
.نيتلأسمايفملعلابةربعلانأرهاظلاو«لعألاوعزتلا

لقنيالشمديبدلبيفناكاذإلهرظني«ةثرولاىلإهعفديهنإف:هلوق

وهو«نمضياللالإلقلبالوأ«هعفديهلوقرهاظوهو<كلذ

.«ملعألاورهاظلا

لزعنيلهلىكولايفءاملعلافاتخالاق.خلالكولاهعزننإو:هلوق
هبقجتحيمعقرهنأل:اولاق«ملعيلولوهلازعناىلإةيعفاشلابهذ؟هنمملعريغب

ليكولالزعنيهنابلکوملانجولاکو«یتالطلاکملعلاىلإهيفجتحيملفىضرلاىلإ
هنإفلكوملاهقتعأوأهعابمثهقاتعإوأدبععيبيفالكوولاكو«ملعبملنإو

اهعىنبالحراهالومرمأةمأنأ)ىوردقو«ىلوأاذهفًانمضلزعتي
نماهقادصذخأواهندرواہقتعبرمعىضقف«اہعسينألبقاهدساهقتعأمث
دعبىعّدانإهنأللزعلاىلعدهشينألكومليغبنيو(اهئطوهنأليرتشلا
¢مهدنعحيحصلاوهاذهو«ةنيببالإلقيمهلزعدقناكهنأفرصتلا

ريحاهغلميتحلزعتيال:ليقو«للاهمحرفنصملالوقنملوألاهقفاويو

ةفيلحوبأبهذاذهىلإو«ربخلاغولبلبقفلكلملامزليالخسنلاكويضاقلاك
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ةقيقحلايفليكولانألءيشكلذنملكوملامرليالهنإفبهذخأمئليكو
هعوزتملعبلثيحكلذلكوملامزلبلوقينممهنمو‹ةلاكوريغبلعف
ناكملعلابالإحيصتالةلاكولاتناكالرظنلاهبجوياميفكلذوءةلاكولانم
اذهيلعًاضيأكلذكو«ليكولاملعبالإحصيالةلكولاعوزًاضيأ

ىطعمالليكولاهعفديهنإفسانلانمهريغللالابحاصءاطعأنإ:ىنعمل
نمهلامسأرذخأينأهلکونإو«لكومالهعفدب:نيرخالالوقىلعو«هل

نزويوألاكيامفةئزجتلانألضعبلاذخأيوألكلاذخأيهنإفنالف

ًاربأدقفذأهلامنمذخأينأليكولانيدملارمأنإو«مدتعةزئاج

نعو«ةيلكحلاصمهماكحأبقلعتتهنأيضاقلانعباوجلاو«دمحأوكلامو
ماكحألايفملعلاطرشدقاعتشاو«ىلاعتللتحةداعلابدادتعالانأخسنلا
رهاظلاو<ملعلاطرتشيملولكوملاتحليحتسملابفلكيلهنألىلدب

.ىمتناهررح«اضيألوألالوقلاىلعنمضيلهلزعدعبهدينملالافلتولهنأ
ءيشكلذنملكوملامزليالهنإفهلوقيفللاهمحرفنصلامالكرهاظ:لوقأو

ريغبةققحلايفعفدهنألندملاناضنمهنألمتحمو4لمكولانامضنمهنأ

اذهىلعمزلبامليناثلالوقلاوهرهاظلاو.ررحلف«ملعأهللاوةلاكو

.ررصلانم

نمدحألهبتاكيأسانلانمهربغللالابحاصهاطعأنإ:هلوق

مدقتحليکولاىلإكلذبربخلاغلبيملوهضبقىلعاليكولكونأدعبسانلا
الإعزتيال:لاقنمو«هلىطعمللهعفدب:لاقملعريغنمعزتي:لاقنمف«الثملاماب

.ملعألاولكومللهعفديلاقمعلا
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ىلإنيدلاعفدينأسانلانمهريغنيدملارمأنإكلذكوءنيدلانم

كلامنمطعأ:هللاقنإامأو«نيدملالامينعأءزئاجفهلامنمليكولا

ةلاكولانلرايخلابلكوملافليكولاهنمهذخأفكيلعدرأنأىلعليكو
يطعينأهمرغنيدملارمأنإكلذكو«هريغيفالنيدملالاميفيهاإ

لكولانيدملالوحنإكلذكو«لاحلااذهلعليكوللهملعهليذلانيدلا

هلکاذهلكوملامزليالفنهرلاوأليماليكولاهنمذخأوأهمرغيلع
تذخأدق:هلكويذللليكولالاقنإو«هيلعلكواميهفلاخدقهنأل

ليكولاىلعةنيبلافًاثيشيلإعفدتم:لكوملالاقو‹كلهتعفدونيدلا

هنامضنوکبنممذئنبحلاملاعاضاذإامفرظني«رابخلابلكوملاف:هلوق
فةقباسلاةئالثلالاوقألالمتحميو«فلاخدقهنألليكولاىلعهنأرهاظلاو
.ررحبلفملعألاوفالخلاذخأاذإ

كلذبندملااربيالهنأرهاظلا.جلاهعرغنيدملارمأنإكلذكو:هلوق
نيدلجرىلعهلنمسفةقباسلاةلأسملافالخمباذهو<رابخلابلكوملاناكثبح
ًاربيوينعي«مدقتاكزئاجوهفهلءاطعأفهيلعهلنيديفنالفلهيطعينأهرمأف
قحلابحاصلعفدلاناكنإهنإنيتلأسملانيبقرفلالصاحو«كلذبندملا
كلذيفهلنذؤيلليكولانأل«اربيمهليكولعفدلاناکناو«ءیربهسفن

.ملعألاو

لالاعاضنإنايضلايفورابخلابلكوملانأينمي«لاحلااذهىلع:هلوق
.قباسلارظنلا
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؛ليكولالاقںړامأو«لیكولامرولكوملافلحةنهلنكتمن
نيدلاننو«هلوفلوقلافهدييففلتوهتذخأدق

لاقناوهيلعنوكيفليكولاهقادصنإالإعدموهفليكولاىلإ
‹هلهتعفدفكليكوىلإكنيدعفدأنأينترمأ:نيدلابحاصلميرغلا

لوقلوقلافءلعفتموهلهيطعتنأكترمأمعن:لامابحاصلاقف

بحاصرقأثيح«مجرغلالوقلوقلا:لوقينممهنمو«لالابحاص
بحاصلوقلوقلافءكرمآبحاصلاقنإامأو«هرمأهنألامل

.لعأهللاوءلامل

نإهنأحجارلاوءفالخلانمهيفالهنىععملقبمل«هلوقلوقلاف:هلوق

.فلحمہتا

.ًادحاوالوقينعي«لاملبحاصلوقلوقلاف:هلو

OVD
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هنحأرغبةبحاصىلانيدلالاسرايفباب

نيمأريغوأنيمأعمهنيدنيدلابحاصىلإنيدملالسرأاذإو

لعاکهلوصوملعيتحثحبينأهيلعو«هبحاصىلإلصيتحأريالف

ىلعالإ«هلوصوبمعيتحهلوقهئرببالفنيمأريغناکنإو«ءیربدقف

دف:لوقنممهمو4هللانيبوهنيبايفةححقيدصتلا:لاقنملوق

لوألالوقلاوءكلذدعبهلأسملولونيمألاممهلسرأنإنيدلانمأرب

ثيحنمهفلتبنأهمزايللوسرللفلتنإهنألحصأيدنع

هبحاصىلإنيدلالاسرإيفباب

الهنإفحلايفامأوهللانيبوهنييايفينعي“ءىربدقفانيمأناكنإف

اکدحاونمرثکأناکولوينه«لوسرلانملوصولانيدلابحاصركنأاذإاربي
نيمألالوقب«هللانيبوهندپايفندلانماربيهنأهرهاظو>اذهدعبهرکذ

دحاولانمألا:لوق٫نملوقعشامهنأرهاظلالب«لمأتهفوًادحاوالو

يفًاصوصخهيلعرصتقاكلذلو«فنصلمادنعراتخلاوههلملونوكي
نيمألالوقباربيهنأبةاكزلابابيفاضيأمزجكلذلو«مولعموهاكتادابعلا

.ررحلف«لعللاوهتابثإىلإجاتيءيشنعريخهنوکربعيملواملصوهنآ

E



«هتمذلغشبملعاکهتمذةءارببملعبىتحنيدملاىلعثحبلاانو«بوجولا

يعاديلوسولاوءيشيلإلصيمل:نيدلابحاصلاقنإو.ملعألاو
هلوسرناكءاوسو«هنيدنيدلابحاصلمرغينأنيدملايلعفهيلإهلوصو

بحاصلاقنو.ملعأهللاو«هتمذةءارببنقيتيتحنيمأريغوأًايعأ
‹كلهتبهووأ«كسفنلهكسمأ:نيدلاهنمذخأينألبقلوسرللنيدلا
كلذهبشأاموأسانلالاومألاصتنايفوأيلامةاكريفكلهتيطعأوأ

لمدىتحنيدملاىلعثحلاامنإو:هلوقنكلأربدقفكلذلعفاذإف«هلصوهاب
اتمءًاقلطمهعملسرملالوقًارسدالهنآيتقيهتمدلع|کهتمد

نعربځوعدمهعملسرالانأل«ًاددعتموأناكًادحاو٠«نيمريعمناک

ةنيرقيكلذدافألاقينأالإممللا؟هتمذةءاربيمعلاهدفيفيكفهسفنلعف

.ررحبلف«ملعألاوهنيدلنيدلابحاصةيلاطممدع

مالكلذوءًاددعتموأناكًادحاوينعينماريغوأناکانىمأ:هنوف

ةداہشبكلدتابثإنمدبالفنيدلابحاصىلعنوعديومملعفنعنوربخي
بحاصهلعكلذتبثيماذإلوسرلاىلعنيدلاعجربلهرظناو‹مهربغ

الوهسقّساحهمتانإهنأالإلوسرلاىلععجربالنيدملانأرهاظلاو؟نيدلا

ًادحاولوقهمزلىفعضدقهنإفدهشيملوهيلعدهشأهللاقنإالإهيلععجرب

.ملعألاو

هلعفزاجلوههلوسرلكلذلاقولامأو«نيدملالوسريأ«لوسرلل:هلوق

:هللاقنإكلذكو«هضبقةلزنبليكوضفنألكلمنمرمأبفرصتدقهنال
.عجايلفنيدمللكلذلاقاذإامنيبواذهنيبقرفلامدقتدق.خلانالفلهطعأ

— ۴۳۵



ءهضبقيملاملالاكلذلكلامسيلهنألهلكاذهزوجيالفقوقحلانم

يفنالفلهطعأ:هللاقنإكلذكو«هيفهلعفزوحيالفهلكلامسيلامو

هرمأاملوسرلالعفنإو«لاحلااذهىلعقوقحلايفهلهعفداوأيلعهنيد

ريغبهيففرصتهنأل‹لامالنماضهنإفهنمهضبقينألبقنيدلابحاص

اذهيفمهضعبصخرو«هلاحىلعنيدملاىلعتباثنيّدلاو«كلامرمأ

:مالسلاهيلعهلوقاذهدضعيو«لالابحاصرمأبلوسرلاهلعفاذإهلك

عفدنإو.ملعأهللاوىوامءىرمالكلوتاينلابلامعألاامنإ)
كلذلنماضهنإفنيدملارمأريغبهبحاصلهلصوينملنيدلاكلذلوسرلا

ىلإكلذلصونإنيدلانمءىربنيدملاوهبرمأامفلاخثيح

ثبحهلامنمهنيدهنعیضقنمةلزنبلوسرلانوكيو«نيدلابحاص

,ملعألاوًاعببمدعيوهينيدملاهيلععجريفينعي«نماضهن:هلوق

سيلف«هبناجنملوسرلاهنألهيلعتبثاإ«نيدملاىلعتباثنيدلاو:هلوق
ًارملنيدلابحاصبناجنملوسرلاناكولفءهبلإلصوامالإنيدلابحاصل
.ءاشاملعفيوءاشنمهيفرمأي«هللاملاوهليكوهنأللوسرلالعفحصونيدللا

.ةلوفشمهتمذفلصيملنإامأو«كلذلصونإ:هلوق

.نیدملالامنمكلذلثممرغيواعربتم"دعبينعي«هلامنم:هلوق

.هرکذمدقت(١)
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مبالهنأدنعو«هبرمأايفهفلاخ 0اذإلوسرلانمضب

إو.ملعأهللاواذهيفلسرملاماقملوسرلااوماقأءالؤهلعلفهبحاص

9اثنىدلافهىحاصىلإهلصوينألبقلوسرلللالافلت

هلفلتاملوسرلادرناوعضنإالإنيمأهنالهملعنامضاللوسرلاو

مادامةتباثهتلاكونألنيدلابحاصينعأ.هبحاصىلإهلصويهنإفهتعب

ىلإەدريهنإفهلفلتامفالحذخأنإو«هيفلكويذلاءيشلانيع

ماقملوسرلاماقأنملوقىلعالإةتباثريغهتلاكونأللوألاهبحاص

فلتنإو.ملعأهللاونيدملاًاربيوهيلإلسرأنمىلإهلصويهنإفءلسرملا
اميفةيزجتلازاوجلنيدلابحاصليقباملصويهنإفهبلسرأامضعب

هنإفهريغعمهلطلتخاوأبيعكلذيفهلثدحنإو.نزويوألاكي
ءانمدقاةلاكولانالطبهيفلكوامنبعريغتنأللوألاهبحاصل]هدرب

لجرلنالجرلسرأوأةقرتفمًانويدلجرىلإلجرلسرأنإكلذكو

نيلجرلنالجرلسرأوأهيلعنيدنیلجوللجرلسرأوأيلعهنيد
ىلعكلذعيجدريهنإفهلصوينألبقلوسرللاذهطلتخاف(ېنويد

نمهيلعلكاشتوأهلعفدينمهيلعلكاشتنإكلذكو«لوألاهبحاص

توكينأزاوجلىعدملانمصخألملدلانأهيف.خلاةيزحتلازاوجل:هلوق

.ًالثمنىلمجلسرللا

— (۳۷



اذهيفلصألاو«هلنيبتييحهلکكلذيفعفديالهنإفلالالسرأ

ًاقفتمنناکايفمہضعبصخخرو«رمأاكرمأامنيقيلاوعلايلعالإلمعيال

ناكولومهضعبصخرو«هلهعفدبنأدحاولجرىلإلسرأاغإناكاذإ

.ملعأهللاوكلذبدوصقملاهنألدحاولجرىلإلسرأاإناكاذإًافلتخم

نيذهيفهدربهنإفهلسرأىذلاتاموأنيدلاهيلإلسرأيذلاتامنإو

نالمهنلاقاممطربخیفتامنإهتثرولوألوألاىلإنيهجوا

ىلإعجرتاماذإو«نيدلابحاصهضبقيملاملسرملالامءيشلاكلذ

يفاهنألةلاكولاتلطبهضقشينألبقنيدلابحاصتامنإو«هتثرو

‹ًاعبمجنيهجولايفهعفديهنأنيدلايفلوقينممهنموءملعأهللاونّيعم

يشلاناكاذِإهنأهمومفم.خلاهعفديهنأنيدلايفلوقينممهنمو:هلوف
7عملسرللاتاماذإهيلإلسرمللهعفديالنيدريغلوسرلاعملسرللا
نأالإممالانيدلابدسقتلامدعفملسيلوألافةروصلاهذهزاوحىلعرثألا

:اهدحألاوقأةثالثاسلافلمتحفرثألايفالفلاملوقلااذهبحاصلاقي
هملإلسرمللءيشلامقدلبقهيلإلسرااولسرلايف:ءأاهدحأتاماذإهنأ

:يناثلاو«نيدلايفانهاهةلأسلاضرفناکناوهربغوأناكانردةلاكولاتلطب

هركذاکامدحتوبةلاكولالطبتملانيدلوسرلاعملسرملاناكنإهنأ
ناکنإو«رہظیامیلعاعم(ېتومالومہنعہرکذاہکامهدحأتوميالومنع
وهوالوأنيدلاكوهله:مدنعهبفكلاامرظنيلفنيدريغلوسرلاعملسرلا
لسرملانسبةقرفتلانمرثألانممفيام:ثلاثلاو«نيدلايفهلوقبدسقتلارهاظ

- (۳۸

 



ءنالفلهطعأ:هللاقفًائيشلجرلىطعأنمتيأرأ:هللبق:رثألايفو

‹ءاطعأيذلاىلإدربلف:لاق؟كلذهبلإلصينألبقهيلإلسرملاتايف

امأو«مهئروملاقابمربيوهتثرولطعبلفتامدقًاضيأوههدجونإو

ايشلجراىلطعأالجوتيأرأ:هلليق هيلإلسرأيذلاىلإكلذغلبي
معن:لاق؟هبلعهقفنيلهتامتحهيلعهقفنيملفيلعهقفنأ:هللاقف

نمًانيداوزرفبملولسرملاماقملوسرلااوماقأءالؤېف‹هبرمأاملعفي

نيدلانيبةقرفتريغنمخسفنتالفلسرملاتومنيبوةلاكولاخسفنتفهبلإ
۰ررحلف«ملعألاوهريغو

اذإو«هىلإلسرمللهعقدلسرملاتاماذإفىنعب«ًاعيممجنيمجولايف:هلوق

هنأينعأهيلعمالكلاهلمدقتيلنإودارملاوهاذهوهتثرولهعفدهيلإلسرملاتام

لاټحاةلأسملايفيقبًلباقماذهنوكسفهتثرولهعفديالهنأةلاكولاتلطب

ًاضيأهعقديهنأ ملعألاورهاظلاواعماتاماذِإاموهو«لوقلااذهىلعرخآ

.مدنعهىلإلسرللاةثرول

ۇباکلسرللاةئرولهدربهنأرهاظلاوءلسرأيذلاتومدعبًاضيأاتىم

.هللالىسسيفينعيأ«"ىلعهقفنأ٠هلوق

س۳۹



نيدلابحاصىلإلوسرلاهغلبينألبقلسرملانجنإو.ملعأللاوهريغ

‹هرهأبلعفينملعفلطبلسرملالعفلطبنيحهنألهتفيلخلإهدريهنا

امأوءهيلإلسرأنمريغلهعفديالوهدريهنإفهملإلسرملانجنإكلذكو

دترافًاقيقرهعملسرأيذلاناكنإالإاذهيفلعفلاعنمتالانإفةدرلا

هللاوهبحاصىلإهدريهنكللوكرتشمللقيقرلاعفديالهنإفنيدلابحاص

نمهيلإلسرأيذالمرغفهجئاوحيفكلذلوسرلافرصنإو.ملعأ

ءيربنيدملاوهيفلکوامريغيفهفرصهنألنيدملاكللنماهنافهلام

ولهنألهيفيرجيالوأ«طقفحمجارلاهنوكلهيلعرصتقااإو«قباسلاو
.ملعألاوهركذلهيفىرج

.هملإلسرملاوألسرملادترآنأبيأ«ةدرلاامأو:هلوق

.هنمكرتشملانكيالهنإفء«فحصملاقيقرلالثمو.خلاًاقىقر:هلوق
/

مارداشملجرللجرىطعأاذإهنأاذُهنمذخؤي«نماضهنإف:هلوق
ىرتشافهسفنلامكسمأوأهجئاوحيفمهاردلاكلتفرصفئيشاهبهليرقشبل
كاطعأنلاهعفداذإةجاحلاكلتيفاعربتدميهنإف«هدنعنمنمثلاعفدوهل

رظناو«يعرشهجوريغبايففرصتمهاردلاكلتنمضيو<مهاردلا

عفددصقامإو«عربتلادصقيمةقبقحلايفهنأل«طقفمكحلايفكلذنمضيله
بحاصىلعمرحيو«طقفمكلارهاظيفهمزلامنعربتلاو«هيففرصتامضوع

ال):عهلوقلاضيأمهاردلاهنمدخأبنأةحاحلاكلتذخأاذإمهاردلا

س44.



حجريالعوطتملاوءهنيدهنعىضقولجرىلععوطتملاكراصوهيفلكوملا

.ملعأهللاوهبلإعوطتنمىلع

باٽکنمثاربممُأضارتنععب:ةثالثنمدحأبالإلسمءىرمالاملحي
نيپوهنيبايفنمضيوأضارتنعبمبملاذهو۱2(ضارتنعةبهمأ«للا
نمبابلااذهيفامبلاغررحبلفلعألاولمجلايفرذميالو(اضرأللا
.ملعألاوناملا

.نيدماللكلذهلعل«نيدملاكلدل:هلوق

حرهنأديسقتلااذهرهاظ«هيلععوطتنمىلععجربالعوطتملاو:هلوف

NOG
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ةبحاصلنيدلاعضويفباب
هذخأينأیبانا

هعضونإنيدملاهئربيالفهنيدذأنأنيّدلابحاصىبأنإو

كلذنيدلابحاصذخأيلفءةمذلابقلعتمنيدلانألهذخأييحهمادق

نيدلابحاصىبأنإ:ضعبلاقو«هلميفلخادبوهسيلفءيشلا

مناوهدييفدمجملناهرجحيفوأهدبيفهلهعضبهنإفهنيدذخأينأ
نمهبحاصمنمًاعنامنکیمامهتماربيوهاريثبحهمادقهعضبلفدج

هلهعضيالهنإفعناوملانمكلذهشأاموةبالسلاوأناطلسلالثمهذخأ

نزويوألاكيامنيدلانوكبنأطرشبهلكاذهوءلاحلااذهلع

.هلامسنجنموهوهددعوأهنزووأءيشلاكلذليكبماعهبحاصو

ىتحنيدملاهنمأربيالفهلامسنجنمسيلوأكلذبملعبلنإامأو

.خلاناطلسلانمفوخلالثميأ«ناطلسلالثم:هلوق

—

 



لاحلااذهىلعهلهعضيهنإفنيدلاضعبالإنيدملادحيملنإوءهنمهذخأي
هيلعناكنمكلذكو:رفعجنباباتكيفوءةمذلاضعبتئربهنألأربيو

عفريبوبحمنبدممنعاندجودقفىبأفهقحذأىلإهاعدفلجرلقح
-دحألقحهيلعناكنمدارأهلعلقحهلناكنمهنأنيماسملاضعبىلإكلذ

بحاصهاعداذإقحاهيلعيذلاارييوهلقحالفىبافهقحذخأىلإهاعدف

هجوبهدنعناکامامأو«بوبحمندمخلوقلعهقحنمءىربدقفیبافقحلا

همادقهلابعضبهنإفهتماهذخأينأاببحاصىبأقاياكتانامألاهوجونم

لثمكلذذخأنمهعنميمنامنکیمامهلامنيعاهنأللصيثبح

اذهىلعهلابعضيالهنإفعناوملانمكلذهبشأاموةبالسلاوناطلسلا

اللحيفوأًاريقفنوكينأك«نيدلاضعبالإنيدملادمحملنإو:هلوق

¢هلهعضبهنإف‹الثمضمبلاكلذذأنمهيحاصىبأفضعبلاىلعالإردقي

.ملعألاوعانتمالادنعهئرببمضولانإ:لوقينملوقىلعينم

يفاثلاو«اقلطمهئربيالمضولانأذأنمندلابحاصعانتما

ثبح«عضوريغنمأربيهنأثلاثلاو<منامهذن.أنمهمنيلنإهئربيهنأ

.ملعألاوذخألانمهبحاصمتتما

ماللاوأ«ةخسنلايففيرحتلفنصاانمجرتاذهنأرهاظلاءهلمل:هلوف

.ملعألاوىلعىلع

— 4۳



يَنيلاةشفيلخكلذكو.لعأهللاوابنماربيالفبعضونإوءلاحلا

امأءامباحصألنويدلانمنونحملاوميتيلاىلعامعضيهنإفنونجناو

هذخأبنأىبأنإنيدلابحاصلهعضيالفنيدلاعفدىلعنيدملاليكو

اذإهئامرغلهعضبالبئاغلاةفيلخكلذكو«كلذيلعلكومريغهئألهنم

الإنويدلانمهيلعاملجرلاعضيالو«ليكولاكهنمهوذخأينأاوبأ

الفبئاغلاونونحلاومتبلنيدامأوءالفطناكاذإهسألوأهسفنيهبحاصل

عضيو.ملعأهللاومريغلنيدلانألهوذخأينأاوبأنإمفئالخعضب

ةلزتمألءالوملوأةراجتلايفهلنوذأملادبعللنيدلانمهملعامنيدملا

بئاقلاةفىلخاولعحلرظنأ.خلاهعضيالبئاغلاةفيلخكلذكو:هلوق

نممدقتامعيمجيفهنأرهاظلانأعممتيلاونونجملاةفيلخنمفعضأانه
اورظنمهنأل«ليكولاةلزنمانهءولعجاإلاقينأالإمهللا«ةيواستمميماكحأ
عيمجنمهتلزنملزتيلف«الثمهعزنهلو«ةلجلايففرصتهلبئافلانأىلإ

ةفيلخلانمذخالانمنيدلابحاصعنتماامرو«نونجااومتيلافالخبهوجولا
.ررحتلفملعألاوهسفننيدملانم

هلعضويالوعضبالليكولاف«ولهعضيالفينمي4هحاصلالإ:هلوق

.هلعضويالوعضيهنإفنونجملاومتملاةفىلخامأو«بئاغلاةفيلخكلذكو

نمعانتمالاملحيالهنأرهاظلانكل.خلاهوذخأىنأاوبأنإ:هلوق

.لعألاوهلمفمهيلعبجيف«حالصلانمهتلذخألا

ناكاذإدمعللمضيانِإهنأرهاظلاوعضبيقلعتمنوذأملادبعلا:هلوق
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اېنمءاشنلعضيدحاولجرةلزنبناديقعلاكلذكو«دحاولجر
الإامېنمدحاولكلعضيالفتخسقنااذإف«امهتدقعخسفتتملام
هعضبالولالادرولوضراقمالعضيًاضيأكلذكو«هبانام

.لعألاوكلذيفهلكحالهنأللالابحاصل

.ررحبلف«لعأهللاومومعلالبلعتلارهاظو«هنملصأ

ريجألاةلزتمبهنأنمراتحلاىلعاذهلعل«لالابحاصلهعضبالو:هلوق
رهاظلاف«ليكولاةلزنمبهنآنملاهمحرميبرلالوقىلعامأو«قباسلاليوأتلاىلع

امہنمدحاولکعنتمااذِإرهاظاذهو.لعألاولامابحاصلمضيهنأ

ريغلوقىلعالثملاملپحاصيضر«شراقمامنتمانإف«عضولاىلإجاتحاو

ابرهنأل«ضراقىللهعضونمىلوألالابرلهعفدنأالثمرهاظلاف«عيبرلا
.ررحبلف«لعأاوفلتلاىلإعضولاىدأ
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نوکلههلثمهبلعوهلونيدلجرىلعلجرلناکاذإاوفلتخاو

نملاقوهريغنمورثالايفف؟ايضاقتيتحمأامهنييًايضاقتكلذ

كاذلوقينملوقىلعفءفلسلابفلسلايفةصصاقملازوجتالهنإ:لاق

نويدلايضاقتيفباب

اذإهنألوألالوقلاىلعهرهاظ.خلااضاقتينيبكلذنوكيله:هلوف

بهذاذهىلإو«ةيالوظلىلإجاتحيالواضاقتكلذناكنيدلا

دارماموأىنعي«يضاقتلاظفلىلعدباليناثلالوقلاىلعو«يمفاشلا

كلذفتقفتانإامأو:لاقثبحدعبهمالكرهاظو«كلامبهذاذهىلإو
ملسنمناكءاوسهرهاظو«لوألالوقلارايتخاىلعلدياتركذامكضاقتاېنيب

رثألامالكقوسيفهتداعبلاغىلعالباقمرثألامالكنوكيفكلذريغوأةراجإوأ
.لعأللاو

ماعطلاعسينمهيلإيدؤيال ملعألاوينعيفلسلابفلسلايف:هلوق

لف«معهللاوصبقتممعيبو‹یفوتسبنألبق

فلسلافةصصاقاازوحتالهنأينمي«كلذلوقينملوفىلعف:هلو

.تاراجإلابزاوجلاىلعلديفلسلابديبقتلاموهفمنألهريغيفكلذزاجانإو
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‹اذهىلإاذهملسيوأاذهىلإاذهلسي«ضبقلاهيفبحأاإوفلملاب

التاراجإلاوتاراجإلايفكلذكو‹«فلسلاو«تاراجأإلايفكلذكوم

ناکنإو.لعدحاولكضبقالإبحأالوكلذبةصصاقملابحأ

ءلئمًالثمنوكيتحًاضاقتنوكيالفرثكأرخآلاعامهدحأليذلا

بحاصعجريورثكالانمهلباقيالًايضاقتلقألانوكيلوقينممبنمو
فلاخمامهنمدحاولكنيدناكنإامأوءهيلعهليقبالهبحاصلعرثكالا

ريناندلايفصخرينممهنموءامهنیيامفًابضاقتكلذنوكيالفهبحاصنيدل
ناکنو«ًايضاقتكلذنوكينافرصلايفابلثمتناكاذامهاردلاو
ريعشواحمقكلذفالخهيلعرخآلاورينادرخآلايلعامهدحأل

طرتشي«دعاوقلانعجراخقبضبابهنألينعي«ضبقلاهيفبحأ:هلوق
.ملعألاومدقتاكهريغيفطرتشيالامهيف

دئازءيشعفدىلإجاتحااذإهنأهرهاظ«فرصلايفاهلثمتناكاذإ:هلوق
۰ملعأللاولمأتهيفوًادحاولوقةصصاقمازوحتال

تالومشمنمةلأسملاهذه.خلاريناتدرخآلاىلعاهدحألناكنإو:هلوق
ًادرفاهنوكلاهدرفأامنإهلعلو.خلافلامنمدحاولكنيدناكنإامأو:هلوف

ماردلاورينادلانألكلذو«هيففالخلاعوقووهو٠صاخمكهلاصاخ

مزاتسيكلذىلإرظننمو«ةصصاقملازاجأاذهىلإرظننمف«ءاشألاةميق
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ضعبنعرکذدقو«امهنیبامفًابضاقتكلذنوكيالفكلذهشااموا

ءابرغلااذهيفءاوسو«ةميقلاردقىلعًايضاقتكلذنا
ةبتعتنبدنهثيدحرظنلاهبجويايفاذهيفلصألاو‹لافطألاو

هنابرحنبنايفسيااجوزنمعهللالوسرىلاتکش)نیح

اذهيففنذاريغبهلامنمذخأَتناةقفنلااهدلونعوابنععطق

قحلاهيلعيذلانذاالباهقحرادقمذخأتنااطزوحينيحهنالملد

هنألةمذلايفقبسدقامهنيدردقبيضقيناهلزاجنبعملاهلامنم

.ررر«ملعألاواہنمضبقتملامعيبونألبقمامطلاعسب

ممفئالخوأمهؤابآةصصاقملايفمهنعبونينأبينعي«لافطألاو:هلوق
.ملعاهللاو

فوذحنذإظفلمالكلايفنأىلعلدييتآلاهمالكرهاظ«ذخأتنأ:هلوق
.عجاريفملعألاونأاهنذأفاثملصألاناكوءاوذخأتنأهبقلعتي

ثيدحلارهاظ:لوقينألئاقل.خلاهنيدردقبيضقينأهلزاج:هلوق
ةرورضالو«ةرورضلالجألعانتمالادنعقحلاردقذخأزاوجىلعلديامنإ
اذإلاقينأالإهللاتحلءادأنمعانتمإلامدعدنعردقلاذخأىلإءىجلت
رهاظلاو«كلذىلعيضارقلاونْذإلاممىلوأبابنمفنذإالبردقلاذخأزاج

ىفوتسينألبقماعطلاعيبهيلعمزليشاهجرفنصللادارضوهاذهنُ

.ررحملف«ملعأهللاوالث

.ةحامنباويقبسلاءاور(١)
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كلذفتقفتااذاامأو«انركذكنويدلاكفلتخااذااذهو.هلكهلام

يذلاءيشلايفءاماعلافلتخادقو.ملعألاوانركذاكامهنيبضاقت

ضعبلاقءكلذهلزوجييتموهقحرادقمهنمذخايناهلزوجي

:ضعبلاقو‹نيميلاودوحجلادعبالانويدلايفيضاقتلزوجيال

هلامنميضقيالفهفلحاذا«هفلحيلامدوحجلادعبيضاقتلاهلزئاج

امهنيبةموصخلاتعطقنادفهفلحاذإءالؤهدنعف«ایش

نهءاربإلاىنعمبًاضيأيهوةموصلاعطقلتلعجنيميلانال

ىلإتفثلبلو<ضرقلاةلزنبريصيهنإفينعي.خلاتقفتااذإامأو:هلوف

نمعبيءاضقلانأمدقتهنأمم«الثمىفوتسينألبقماعطلاعيبنممزليام

نمدنعهمزلوأظفللاطرتشبنمدنعىقدحاولكنأانهكشالو«عوسلا

.ملعألاوطرتشيال

.خلاهنمذخأينأهلزوجييذلاءيايفءاململافلتخادقو:هلوق

؛دعبهمالكهيلعلدياکطقفاهدحألقحلاناكو«راكنإلامفواديهد

الإنوكبالوهو«ءلعافتلاىلعلدييضاقتلانألزاجماضاقتهتىمستف

طقفاهدحأنمعقواغإ!ذهوء«كلذونوبراضتلاومصاختلاكنينثانب

حصيف«ملعألاوكلذلعافلاةلزنملزنبملاعريغناکنإوهلامنمذوخأملانكل

.ملعأهللاوموزللاةفالعلاو<زاحفيضاقتلالمعتساوءاضقنوکننُأ

مدقملانلبترمريغرشنهبف.خلايضاقتلازوجيال:ضعبلاق:هلوف

.خلايضاقتلاهبزوجيامامأو:هلوقدنعظفللايف

.ءاضقلايأ«يضاقتلا:هلوق

.كلامبهذموهاذه.خلاةموصخلاتعطقنادقف:هلوف
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لوسراي:لاقفتآءاتأوعهنأ)يوراماذهيلعلديو«ىوعدلا

اذهًامالكوأيندحج:لاقوأ.يتحينعنمويلامذأًانالفنإهلل

هنيميف:لاقءال:لاقف؟ةنيبكدنعأ:مالسلاهيلعيتلاهللاقف«هاعم

:مالسلاهملعيتلاهللاقف؟يلامبهذيوفلحيًاذإهللالوسراب:لاقف

دنعو«ءيشنيميلادعبهلسيلهنأىلعلدياذبفء٠(كلذالإكلسيل

ملنإ:لوقينممهنمو«لسملاقحعطقتالةرجافلانأيزحخآلا

امأوءەدححجيملولويضاقتلاهلزاجهوجولانمهجوبهلامىلإلصب

هللانيبوهنديايفتباثهنإفتلانمالىنعب«ىوعدلانمءاربإلا:هلوق

هبقولأهمالكنممهفيامىلعثمةبفخهلامنمذخألاهلزوجيالهنأالإ

هنأ«ايشهلامنمضقيالفهلوقىنعم:لاقينأالإمهللا«لعألاولمات
هتمذخأبهنأرهاظلافءةيفخامأوءالثمةداهشوىرخأىوعدبهنمذخأيال

.«ملعأللاوهللانيبوامفهقحمطقنيلثمح

كلف:الثمريدقتلاوهبملعللهربخفذحًادتبمهنأرهاظلا«هنيميق:هلوق
.ملعأللاوهني

هنملبقتالوىوعدهلعمستالفءايندلايفينعي“كلدالإكلسال:هلوق

ماقأاذإاذهىلعفءيعفاشلاكلذىلعممقفاوو.خلانيرخآلادنعو:هلوق
.ملعألاوهقحرادقمهنمذخأهلامدجونإإو«ابهليضقدعبةنيب

.يئاستلاويذمرتلاودوادوبأهاور(۱)
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لثمكلامالامنمدجواذإهنأاوعجأو:رئألانفيضاقتلاهبزوجيأم
لىكلابطبياموأءةضفلاوبهذلانمهليذلاسنجلانمهلامنيع

هذخأبالوارسردقاذإكلذذخأهلنأفلتخيالويواسيونزولاو

هلوقوءرهاظلايفًابدعتمنوكيهنألًارهاظهذخأبذخاؤيو«ًارابج

هنيدرادقميضقينأهلزوحبالهنأءالؤهدنعو«هاوعديفةجحبسيل

کلماللاميفميبلابفرصتينأمدنعهلزوجيالهنألفالخلانم

كلذهاهماإهلعلوءخسنلانمءانيأرايفاذكه<كلامالامنم:هلوق

هيلعاساركتلاو«هلسيلاميعدملا):لاقدقو«هيلعامهدحجل

.كلاماهلامنمةخسنلانألمتحيو.ملعألاو١(نارفاك

عبررادقمناكاذِإهديعطقتهنأينعي«ًارهاظهذخأب:هلوق

.مولعموهاکروہظنمزناکو«ةنيبلاهيلعتماقوًادعاصفرانيد

لكشمرهاظلابسحبمالكااذه.خلازوجيالهنأءالؤهدنعو:هلوق

مهومهركذمدقتنمىلإةعجاررهاظلابسحبةراشإلانإف<هدعبامعم
ءفلاختلاذخأمهدنعزوجيالناكاذإف«لئثاملاذخأزاوجىلعنوممجللا
نمغارفلادعببسانلاوءنيممجملانمممنأكشالهنإف؟كلذدعيحصيفيكف

ءخلافالخلانمهنيدرادسةميضقيلهاوفلتخاو:لوقينأالثمهيلععجلا
.ملعأللاو

فالخلانمءاضقلازاوجيلاقنمدنعهنإفينعي«عيبلابفرصتينأ:هلوق
؟هركذاكهدعبوأءاضقلالبقيهلهاوفلتخاممنكلعيبلانمدبال

۰ينطقرادلاهاور)۱(
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يضقينأهلزوجي:ضعبلاقو«هيفهلدقتكلموأةياصووأةلاكوبالإ

:ضعبلاقءكلذةفصيفاوفلتخاوءفالخلانمولوهنیدرادقم

«هلامنمرکايضقيالوعببيمثينقي:ضعبلاقو«يضقيمثعيب

امدعبلقالابعابنإو‹ًالوأىضقولوهدرپلضفهنمقبوعابنإو

رادقميضقينأاوزوجنيذلاءالؤمةجحلاو«ةيقبلاكرديالفىضق

نمهيلإتشنيحةبتعتنبدنعهنذ]هفالخنمولوهند

نأةوسكلاوةقفتلااهدلونعوابنعمطقهنأبرحنبنايفسيبأمجوز

.هيفهلمدقتكلموأهلوقلجأل«رهاظلايفيأءهكلمال:هلوق

دارأو«ةفالخلالمشيامةلاكولابدارأهنأرهاظلا.خلاةلاكوبالإ:هلوق
دارأويصولاهلفرصتييذلاببسلاوهو«تملالبقنمناكا.ةياصولاب
بسحبهنأكةيفخهبحاصهذخأوالثماقورسموأابوصغمناكاممدقتملاكلما

.ملعألاوهلةققحلايفو«ربغللكلمرهاظلا

.ملعألاوهملعهلاملشمءارشدعبيأءيدقم:هلو

صقتاذِإناكثبح«ميبلانعءاضقلاريخأتذئنيحقلابحاصلرفوألا
نلوقلانيبفالخلاةرثوهاذهوءدردازاذإوةقملاكرديالءاضقلادعب

.ملعألاو

نيحهقحيفكلذبيضرهنألامكرديملاإ«ةيقبلاكرديالف:هلوق
زوجيالهنألهدرءيشلضفاذإوهتلزنمهنالكلذبمكاحلامكحهناكف

.ملعألاوهقحنمرثكأذخأينأهل
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نمذخأتنأصخيلوالنذأدقف«نذإريغبهلامنمنىا
كحنمو«كاحکبتذحخأاهنأنيرحخآلادنعو«هريغوأامامسنج
نيدلابحاصاوماقأنولوألاوءهذخأهلزاجهمرغلاميفكاحهل
يفنورخآلاهماقأا‹هقحىلإهلصوياممدعدنعکاحلاماقماذهيف

فذحقباسلامالكلايفهنأىلعلدف«هنذإهلوقبقلعتم«ذخأتنأ:هلوق
.ملعأهللاوهلم

يفانيعماثيشیتحتستمًادنهنألللمأتهيف«هربغوأاملامسنجنم:هلوق

لوقيتحنيعمسنجنمًادودعموأانوزوموأاليكمينعأنابفسيبأةمذ
ءناکعونيانمةقفنلاوهوهتمذيفنمئيشتقحتساامنإو«امامسنجنم

قرفيذئنيحفءاقلطمهلامنماهدلوةقفنواهتقفنذخأتنأرفعالنأكلذلو
ءممبمريقلاةمذيفامثيدحلايفامنأبهيفنحتامنيبوثيدحلايثامنيب

لكشفنيعتمربغلاةمذيفامنإف«هيفنحنامفالخب«ناكعونيأنمزاجف
ءالؤهدنعةمذلايفنيعتملاريغذخأزاجامنإ:لاقينأالإهللالالدتسالا
.ررحبلفلعألاوةمذلايفامنيعدوجومدعدنعحلابحاصلامعبضيالل

:ًاقلطمزيحملابذاجنملوقينألئاقل.خلا؟احمكحيتذخأانأ:هلوق
لكنأاهنمملعكلذبةيضقلاهذهيفمكحامفٍرِْلععرشلاوهكاملااذهنأ
هقحرادقمهلامنمذخأينأهلزاجهئادآنممنتماوتحصخشدنعهلنم
رهظأناكلهبعناملاباجأولف«قباسلاقرفلاهيلعدربهنأالإ«لعألاو
.ررحبلفلعألاو

نملوألامهامانإو«فالخلاذخألنوزيحملامهويأ«نولوألاو:هلوق

.نيرخآلادنعالإهلوقلجأل
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يضقيالهنإفًاثيشهلامنمصاغهلبصغنإو.لعلاوهلامسنج

هکلمنأل‹بصاغلادييفهتيعبًاثاقءيشلاكلذمادامبصاغلالامنم

اموءيشلاكلذةلغنمبصاغلالكأاميضقينكللوهيلعلزيم

لفطلاهنبانيدوهنيدلجرلايضقيامنإو.لعأهللاوهانعنمهبعفنتسا

بئاغلاونوتجنلاوميلاةفيلخامأواهدلوقحواہقحيفدنهتضقاک

نمنوضقيلههيفاوفلتخاءهنمقرسفتانامألابءيشهدييفناکنمو

نمنأيدنعرظنلاهبجوييذلاو؟المآءالؤهقوقحيفنيدملالام

نأءالؤحزوجنمو«ريغالهرهاظلعثيدحلالمحكلذزوجي

تنبدنهزاجاككلذملزاجءالؤهقوقحيفميرغلالامنماوضقي

هوجولانمهجوبهکلمنمجرخوأكلهاذإفينعي؛بصافلادييف:هلوق
بصاقلاهحرخأاذإإئشةلغنمذخأبنأهلزوحبلهرظناو«ءاضقلاهلزاج
يفهكلمنألبصافلالامنمضقيملامهللانيبوهيبايفهريغىلإهدينم
وهوبصقلابملاعالوبصاغبسيليناثلانأل؟زوجيالوأهنعلزبمةقبقحلا
.لعألاورهاظلا

ريلوهنإنامضلابجارلانألينمي<بصافلالكأاميضقي:هلوق
.ملعألاو٠(قحرلاظفرعلسيل):مالسلاهيلعهلوقلحجارلاىلعبصافلا

.ملعألاوافعتمهدنعاهدلونألينعي«ريغالهرهاظىلع:هلوق

.دوادوباوملسمهاور(١)
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‹ةفيلخبتسيليهواهدلوقحواهقحيفنايفسيبألامنميضقتنأةبتع

لمكولاكلذكو؟لعأهلو«ةامألاهديبنموةفيلللزوجيالفيكو

هللاو‹«فالتخالااذهلاعهدححاذاهمرعلامنميضقبنأهلكواذإ

هلعهلوقلهقحهنمیضقالفةنامألابهدبيفهمرغلامناكنإو.ملعأ

6
روجو۱(كنمتئانمىلإةنامألادروكناخنمنختالف):مالسلا

دنهةضقنأبقرفيدق:انخيشلاف؟ةفيلخللزوجيالفيكو:هل

ًايرعوًاعوحاهدلوويهتررضتلاهلنذأيملولذاءاضقلاةرورضلاتضتقا
اذكهو«سايقلازاجمتىلاىلعركذامةفىلخفاخنإمعن«هيفنحنامفالخب

.یمتناهررحمدقتابفلاق

.اثمتقرسفينعي«ةنامألاهدينمو:هلوق

الىكوصخشلانوينأىتأتبفىكرظني٠خلاليكولاكلذكو:هلوق

هنوكللكوملالبقنمالإكلذلعبالهنألهدحجاذإريغلالامنمذخألاىلع

ًكارهاظهذخأاذِإهبذخاؤيكلذلوءةححبسيلكلذيفهلوقوهلةنيبال
ةقفصللرضحنأبلكوملالبقنمالكلذيلعليكولا:لاقينأالإملا«مدقت

ناموهدحونيدهاشنمعمسوأ«هتداہشزوجتالنکلو«هربغعموأهدحو

.ررحبلف«لعألاوكلذوحنوالثم

؟لعألاورهاظلاوهويبرحلاريغبدبيلهرظني«كنمتثانمىلإ:هلوف

۰درادوبأولسمهاور(۱)
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لامًاضبأكلذكوءهقحهدحجاذإهتنامأنمولوهقحيضقينأضعب

دخااذإو.ملعااوفالتخالااذهلعلجرديييناكاذِإميرغلا

نملعفابهتثرولربخموأ‹كلذىلعدهشيوأهمرغلربخيلفهقحرادقم

رفکومثأدقفهلسيلاموأهيلعًانيددحجنمو.ملعأهللاوكلذ

‹نارفاكهيلعالركتملاو«هلسيلاليعدملا)مالسلاهيلعهلوقل

ذخأيتحرفكي'الأهلسيلاميعدملايفلوقينمءاماعلانمو

دحاحبسيليذلامرغلاانهاههبينعي«مرغلالاماضيأكلذكو:هلوق

كلذىلعلديو«خلاةنامألابهدييفهميرغلامناكنمو:هلوقعمرركتيالثل

وأهميرغلكلذهلزيجبنمدنعينعي«هقحرادقمذأاذإو:دعبهلوق

فيكفةيفخهلامنمذخأياإدحاجلاميرفلانأمولعملانمهنإف«خلادهشي
رادقمذأاذِإو:هلوقنألمتحيو.ملعألاوداهشإلاوأرابخإلاىتأتي
ءطقفةريخألاامجارسيلومدقتامعيمجيفماع.خلاربخيلفهقح
ءرهاظلاوهوكلذزوحدوأالثمهتثرولىطعبفدحاجلابوتبفتوينأةفاحم

ينمي«لجردييف:هلوقنأاضيأرهظمثداهشإلاورارقإلانمفخيمامهلعلو
؟الوأمرغلالامهديبيذلالجرلاكلذنمذخأيلهاوفلتخاممنإف<رخآ
الوقعنتماهنامضفاخاذإف«نعؤملانامضفخملاماذهلحمنأرهاظلاو
.ررحبلف«ملعأڭلاوًادحاو

نأءيعدلملاودحاجلانيبقرفلاهجو.خلالوقينمءاملعلانمو:هلوق

.هرکذمدقت(١)
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.لعهللاو«ىعداام

:اهدحأ«نجونملمأتهيفوذخألالبقيعدملافالخبةلزنبدحاجلا
ءثيدحلارهاظلمداصمهنأ:يناثلاو«رئابكلانموهوبذكلادمعتهنا

يفمهدنعثيدحلاليوأتلاقينأالإملا«رفكلاباعماميلعمكحهنإف
ةفىفخةيذكدعتذخأيلةبذكلاهذهنأو«ىعّداامذخأاذإيعالا

.ررحبلف«لعألاورفكلاىلإاهبعلييال

DODD
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ةلوليقلاوةيلوتلايفباب

مالسلاهيلعيللانأ)يورو‹عوببلانمعسبةلوليقلاوةيلوتلاو

ءضارتنعالإناعئابلاقرتفيالعيقبلالهأاب:لاقوقوسلالخد

ةلاقإلاو«عيبضايقلاو٠عيبةيلوتلاو«عيبةلاوحلاوعببلا
دعبالإناتوكيالوءعيبلاهيفزوجياملكيفةلاقإلاوةيلوتلازوجتو

ةلوليقلاامأو«سانلانمهريغومئابلليرتشملانمزوجتةيلوتلاو«عيبلا

ةلوليقلاوةيلوتلايفباب

نمهربغلهارتشاامرتشمربيصتيه:انخشلاق«ةلولقلاوةيلوتلا:هلوق

ىلعفالخلاوألقأوأرثكأبوأاعببتسيلاهنأبلوقلاىلعهنملثبهريغوأعئاب

نمثلانوكطرتشبالهنألاهجرفنصلامالکرهاظو«عيبامنأبلوقلا

نمثلانوكامطرشو«مئابلاربغلالإنوكتالاهنأكلامباحصأمعزو«انبع

لقأوأرثكأوأخسفاهنأبلوقلاىلعهنمثبهعئابلعيبلاكرتيهةلاقإلاوءانبع

.ىهتنانارمعيألوقىلعهربغلوأعيبامنأبلوقلاىلعفالخوأ

.هيلعقفتم(١)
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نمابيفالاهانإهلاهعنمبنمليغبنيالو«ريغالعئابللةصوصخماهنإف
عوزنو«هبحاصلاقأنملاميفةكربلاونميلاوتائيسلاريفكتولضفلا

«ئابلاريغلةلوليقلازوجت:لوقينممهنمو«ابعنمنملامنمةكربل
لاقاذإيرتشملايفنارمعأخيشلانعكلذيفيورو:رثألايفو

ةلولبقلا:لاقهبفكتلقأ:رحخآلجوهللاقف«ءيشلااذهيفينلقأ:عئابل

تناكاذإف؟عيبخسفيهمأعويبلانمعيبيهلهةلوليقلايفمفالتخا

نوكتدقفالإوةعلسلابلطىلإرظنلابيأ«عئابللةصوصخمامنإف:هلوق
الإيرتشملالبقيالعئابلاريغنأللاهجرهدارمنكلاضيأيرتشمللعئابلانم

ةلاقإلاوةلوتلانيبةلياقملاهبنسحتالدارملااذهنكل«نارمعيبألوقىلع

همالكىنعم:انلقاذإالإءةلوتللامتلباقمنسحتاللوألالوقلاىلعةلاقإلانإف
سانلانماهعئابلكرتتيناثلالوقلاىلعو«اهمئاملالإةعلسلاكرتتال

لعج«نارمعيبأمالكبلالدتسالاهبسانيالهنأالإ«ةيلوتلايواستف

يضتقبلالدتسإلاوئيشيضتقتةلباقلانألصاحلاو«يرتشماليقيمئابلاربغ

.ررحبلف«ملعأللاورخآاثيش

هنأ«رهاظلاهلهلوقو«يغبتبالعافنوكملاهعنمينأاعلهلاهعنعنمل:هلوق

.خلااهعنمهليقينيالوريدقتلاريصبفيبنيقلعتم
خسفيمفاشلادنعو:انخشلاق.مألديوأعبيخسفيهو:هلوق

مهال«عيبالوعيبخسفاهنابلوقلاقلطيالهنأهياحصأدنعقيقحتلاوعب

كلامدنعو«عيبلاماكحأاهيلعنوبتربةراتو<خسفلاماكحأاهبلعنومتربةر
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يفعيبخسفتناكاذإو«ءاوسهيفهريغوعئابلافعوببلانمًاعي
:ضعبلاق«ةلولبقلاوةيلوتلايفًاضيأاوفلتخاو«ريغالمئابلابةصوصخم

زوجتالوءًالوأهبيرتشايذلانمثلالثمبالإةبلوتلازوحتال

نمثلاركذىلإًاضيأناجاتحيالو«هفالخبالورثكأبالوكلذنملقب

ةيلوتلانأهلئاقنملديرظنلاهبجويايفاذبفءكلذلبقهافرعذإ

ةاقإلاوةيلوتلازوجت:ضعبلاقو«هدنععوببلانمًاعبباتسيلةلاقإلاو

قافولابرثكأوأهتملقأولوألانمثلاعيبلاهبزوجيامعيمج

دنعف«كلذلبقهافرعولونمثلاركذييحًاضيأزوحبالو«فالخابو

العبيلح:ليقو«ةحارملاوةعفشلاولسلايفالإعوببلانمعيبةلاقإلا
.یہتنامب

عئابلانيبةيوستلالعل«ءاوساذهيفهريغوعئابلافاميبتناكاذإف:هلوق

بهذنممہنمنفمهربغامأو«عيباهنأبانباحصأنملوقينمدنعهريغو
الإًاضيأهدنعزوجتالو«كلامبهذموهوعئابلابةصاخيهو«عيباهنأىلإ
بهذاملوألاف«ديقتيالنأيفلصألانإف«رهاظريغوهونمثلالثع
.لعألاواميبتناكاذإممعتلانمانباحصأضعيهىلإ

لئاقلادنعاذهلعل«عيباتسيلةلاقإلاوةيلوتلانأهلئاقنملدي:هلوق
ركذاماهبفطرتشيعوسلانمعيباهنأكلامدنعفالِإو«انباحصأنمكلذب

نبعنمثلانوكوهو«كلذنمقبضأوهامةيلوتلايفهدنعطرتشبلب
.ملعألاو
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ةيمسنلاعيبزوجياملكو«عوببلانمعيبةيلوتلاوةلاقإلانأءالؤه
هنمةيمسنلاعيبزوجيالامامأو«ةزئاجهتىلوتوهنمةيمسنلاةلاقافهنم

امہنمدحاويفهلبقينأدارافنيئيشهنمیرتشانِكلذكوءالف
دربنأزوجيو.ملعأهلو«نمثلاىساذإزئاجفامهمًادحاويلويوأ
نأزوجياك«بايغلاوىماتيلانمهرمأيلونةلوليقلابعابام
هدربءارشلاىلعهلكونمكلذكو عوببلانمعيبةلاقإلانألهلهيرتشي
هدربنأزوجيهنإفهربغلامنمهدييفامعابنمكلذكو«ةلوليقلابه
لفطلاغلبنإو.لاحلااذهىلعةيلوتلاكلذكو«ةلولبقلابهريغلوهسفنل

دنعنبعهنأىنعمبعببلانعدارملانألمتحي«نمثلاىعساذإزئاجف:هلوق

ىمولعمهشنأبذئنيحاهدحأيفةلاقإلازوحتفدحاولكصخبامعسبلا
ىلعىتأتيامنإاذهو«ةلاقإلازجتلهصخمامدحاولكلمسيملاذإهنآهموهفمو

خسفلاحصيالفالوهحمهنتناكدحاولكلافمسيلاذإفءعيبخسفاهنأبلوقلا
حصتلبكلذاهيفطرتشيالهنارهاظلافءعيباهناانلقاذإامأوهدحوهيف
 دحاونمثبةفلتخمءايشأعيبزوجيهنأىلعءانبدحاولكلامنيميملولو
ءاشألاكلتنمهيفلالماءيشلانمنيبعتىلعفقوتتاغإذئنمحةلاقإلانإف
ةلاقإلادنعنمثلاىمماذإهلوةبدارملانألمتحمو«طقفةلاقإلاتقوةددعتلا

همالكنمردابتملانكل«اضيأخسفلالمتحيوعباهنأبلوقلاىلعابشامنوكمف
.ررحبلف«ملعألاولوألالاتحالاوه

.ةلولقلابذخألللماشءارشلاىلعليكوتلانألينعي«ةلولمقلابهلهدرب:هلوق

اهنإانلقاذإامأوءعوبملانمعيباهنأىلعءانيلعل«هسفنلهدرينأزوحم:هلوق
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مغترتشااماودربنأمحزئاجفبئاغلامدقوأنونجملاقافأوأ

عئابلاتامنإوءىلوأمهءارشلانأل«ةيلوتلابوةلوليقلابميفئالخ
هلونأزوجياك«ةيلوتهتثرولءيشلاكلذيلوينأيرتشمللزئاجف

ةلوتزوجيالفيرتشملاتامنإو«ةلاقإلاكلذكو‹مريغل

.عيبلالبقنمالثاريملالبقنممهراصامنإءيثلاكلذنألةلاقإالو

ءةلاقإلاوةيلوتلاامهيفزوجتو«عوببلانمعيبةلدابملاوةلاقإلاوةيلوتلاو

ةراجإلاوباوثللةيطعلاونيدلايفذخأامودقتلاولساامأو:رثألايفو

لف؟هتمدقعلانالءيشلابحاصنذإريغنمكلذهلزويلهرظناو.رعفلل

.ررحيلفإءأللاو«رهاظلاوهو؟هبقنوذأمريغفرصتهنألزوجيالوأ«هلح

ءالؤهنمحصتالهنأموتياميرهنألاذهضرعتاإ«مهلءارشلانأ:هلوق
ءارشلااورشايلءالۇھو«ءارثلاوعببلادعيالإناحصيالاهنآلةىلوتلاوةلافإلا
.لعألاومعاركمهتفىلخءارشنابباجأف

اهنأمدقتدقوينعي«ثاربملالبقنممهراصاإءيشلاكلذنأل:هلوق

اذهو«مسلابيلوملاوألقادييفءيشلانوكبفعيبلادعيالإناتوكيأل
.كلذكسىل

هنأينعيءميرفتلادوصقلانألءافلاب«زوجتفىلوألا«اهيفزوجتو:هلوق
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ءمهيفةيلوتلازوجتالفعيبلاريغهوجونمكلذاموقادصلاو

نعةعهل‹اضبقييحامهيفةلاقإلاوةيلوتلازوجتالدقنلاوملسلانأ

ءايشألاهذهنأهرهاظ«ميبلاريغهوجونمكلذهبشأامو:هلوق
ءقافتإلاعيبملسلانأعمعوسسلانمتسدلاملكهدعباموملسلانمةمدقتملا

دقو«ءاضقهنألنندايقأامكلذكوهزاحأنمدنعمبدقنلاكلذكو

معنءعيبامنأراثلا«باوثللةطعلاكلذكوعوسلانمعيبءاضقلانأمدقت

اسيلاهولامبلامةضواعم«عببلاةققحنإعوسلانمانيلقادصلاوةراجإلا

نيذهىلإعببلاريغهوجونمكلذهشأامو:هلوقيفةراشإلالملفكلذك

ةفعوببلانمهنأعمركذامفةلاقإلاوةلوتلانمعناماذئنيحفطقفنيمسقلا

ماعطلاعيبىلإوضبقتمامعيبىلإنايدؤينلفدقنلاوملسلاامأ‹لیصفت
امأو«هللاهحرفنصملالاقكدعبمفزاجكلذلفءىفوتسينألبق

كلذزاجأنمدنعضورعيفاضورعذوخأملانوكبدقهنالفندلايفذخأام

هلىلوملادنعةىلوتلاتقوةرضاحريغاضرأتناكاعرو٠طوضمريغكلذو

تناكاذإالإابىرتشيالضورمعلانأحجارلاو4رخأتلابةيلوتلازاوجل

وأهلىلومللكلذمارديفاضورعنيدلايفذوخأملاناكاذإامأو«ةرضاح

باوثللةيطعلادعيدقثلاولسلايفزاجامكزاوجلارهاظلاو«لاقمل
هللاولثمةحاشملادنعمموقتلاىلإجاتحبفطوضمريغاملباقمنألف

.ررحبلف«لعأ

رهاظلااخسفتناكاذإامأو«عبباهنأىلعءانبيأ«ةلولقلاكلذكو:هلوق

.لعأهللاواعبيناكامفاهزاوج
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ةزئاجةيلوتلاو.ملعأهللاو«زئاجفضبقلادعبامأوءضبقتملامعيب

ةلاقإلاامأو«دقنلابلووةئيسنلابيرتشملاىرتشااذإةئيسنلاودقنلايف

دقفءابرلاىلإاوعرذتيالتلةيسنلابالودقنلابيسنعيبيفزوجتالف
ءارتشايذلاءيشلانميرتشملاهبعفتتسااملكو.مدقتايفاذهانركذ

هلوقواملىلدبةئيستلاودقتلابهلعلءةئيسنلاودقتلايفةزئاج:هلوق

دةنابزوجتةلوتلاناىنعملاوعجاربلفًافيرحتهلعلدقنلابالوةئيسنلاب

ةملوتلاتناكاذإاذهو«ةئيسنلابوأدقنلابيرتشملاىرقشاءاوسةئيسنلابزوجتو

يآىلعابرلاىلإعرذتلاهيفىتأتيالهنإقانريغدنعطرشلاوهاكمئابلاربغل

نمبهذماوهامىلعمئاللةيلوتلاتناكاذإامأو«رهاظوهاكناكهجو
.ررحلف«ملعأهللاوةلاقإلايفلصفيامايفمدقتاككلذزاوج

ةصاخةلاقإلانأىلعينبماذه.غلاةئيسنلاعميييزوجتالف:هلوق

يفزوجياماهيفهلتعقوفعئابلاريغلةزئاجاهنأبانلقاذإامأو«عئابلاب
يمّقهمالکرھاظئ>رهاظوهاکذئنيحعرذتلاىتاتيالهنألةملوتلا

امملعبصفتهونأمم«ًاقلطمةدسنلاعيبفعئابللهلاقإلاروحتالهنأ

يئابالثمهنمیرتشااذِإافكلذومدقتامفاذهانركذدقو«هلوقنممهفباك

هنإفةروصلاهذهىفرشعىنثابهلاقأولامأو«ًادقنةرشعبهلاقأولجأىلإرمشع

ةئيسنلامبيفهلوقمث«رهاظوهاكعرذتلامدعلةئيسنوأًادقنناكءاوسزئاج

اهبفنأعمةئيسنلابوأدقنلابناكءاوسةزئاجدقنلاعيبيفاهنأيضتقيهرهاظ

ىلإشعىنثابهلاقأوأًادقنةرشعبالثمهنمىرتشااذإايفعنتمتفًاضيأالصفت
ليصفتهيفناكاذإموهفملانكل«صقناوأايواسمناكاذإايفزوجتو«لجأ
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دارأفجاتنلاوسابللاوأىنكسلاوةمدخلاوراجلاوتالغلانملكاموأ
ابهربخملولوزئاجكلذفعئابلاهيفليقيوأكلذدعبهيلوينأ
راغلاوأاذإفوصلالثمعيبلانيحيفةلغلانمناكامالإعفتتسا
نمطسقهلوعيبملانمهنألءيثلاكلذعمهدريهلكاذبف«ابمرصاذإ

امو«سابالفيرتشملاىنثتسانإالإهلثممرغهيلعففلتنإو«نمثل
هرحيامالإكلذنمةلوليقلاوةيلوتلارحتالهنإفةلغلاوءانلانمثدح
نإلشملوألاهلاحنعهارتشميرتشملاريغنإو.معآهللاوعيبا

باثاهنملمعفًانطقوأًافوصوأًاقيقد|بنحطوًاريعشوأاحمقىرتشا

اجهربختتحیلوينازوجيالهنافةننآلمعفًاداوعأوأًاديدحوأ

نعريغهنأل؟المأمئابللهبفزوجتله:نالوقاهيفةلوليقلاو.هيفثدحأ
بويعلانمءيشلايفثدحاملكامأو.لعأهللاولوالاهلاح

ناصامأوءةلاقإلاوةيلوتلادنعكلذبريخيتحهئربيالفناصقنلاو

لللا٠نابتالتکومااذترشنتقدقاونمشيةفلتخ 7

.عجاربلفملعألاوءاهصخمامالنيعاذإ

الىقمةلاقإلاوةيلوتلادنعينعب«يرقشلملاءانمتسااذإالإ:هلو

.معهللاوةققلايفةدايزبلومو

.ملعأاوثدحأابماعهنألهربخيزنإينمي“عئامللهيفزوجتله:هلوق
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وأتلزېفةنيمسةباديرتشينألثمهنيعيفهتدايزوهتاذيفءيا

ولوهيلعسأبالفاهعئابلقيوأايلوينأدارأف«تنمسف

یرتشانإلثمءيشلانيعريغنمةدايزلاتناكنإامأو«كلذبربخيمل

وأبايثلاكلذيلوينأدارأفابسرغفًاضرأىرتشاوأامغبصفًابايث

نالءةلوليقلاالوةيلوتلاكلتزوجتالفاميفسرغامعمضرألاكلت

عمتجافءةعيبمبتسالةدابزلاكلتوءعيبملايفالإزوجتالةلولمقلاوةيلوتلا
.ملعأهللاوالكتلطبفزوجيالاموزوجيامةدحاوةدقعيف

نأمهدنعدمتعملانأبةيكلامللافالخينمي.خلاهيلعسابالف:هلوق
.ةلاقإلاعنريبغتلایلطم

OQ
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رايخلاعيبيفباب

ةئالثىلإرظنلاو'"(رايخلابوهفةلفحمةاشىرتشانم):مالسلاهيلع

رايخلاعيبيفباب

فقوعبوهلبق:انخشلاق.خلاراماعسبيئءاململافلتخلا:هلوف

رحوأررغلامبنمهنانشتسالةصحخروهلهو۰عقوتيءاضمإىلعلوب

ةفىثحيبأوكلامدنعواتدنعهبلومعمريغسلارايخو.فالخعيل
موزللادوقملايفلصألانأانل«هبلومهم:يمفاشلاويكلاملابيبحنبالاقو

امابسأىلعتاببسملابيترتلصألاو«نابعألانمدصاقملاليصحتلبابسأامنأل
ىلمف؟سلجمابوألاوقألابقرفتلالهثيدحلامفيفمفالتخلافالخلالصأو
هتمردصنمدقاملانأدروأو«يعفاشلايناثلاىلعوكلاموانياحصأهلمحلوألا

.ىهتناباوصلابملعألاودعاوقلاوهزاجم

توبثنيذهنملىلدلاهحو.خلادزهلوقمشليلدلاو:هلوق

هنأل«هددصبنحنيذلارابخلاىلعلديملنإوعيبملاىلإرظنلابةلجلايفرابخلا

هيلعقفتم(١)
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ناعئابلا):مالسلاهيلعهلوقورتنمًاعاصاعمدروءاشنإماي

عيهنألرايخلاعيبزوجيال:ضعبلاقو'"(اقرتفيمامرايب
يفلصألاوءلطابطرشلاوزئاجعيبلا:نورخآلاقوءطرشو
عيباوزاجأنيذلافلتخاو.طرشلاعيبيفمبفالتخايفلصألاوه

الومايأةثالثنملقأزوجتالومايأةثالث:مهضعبلاق«هتدميفرايحلا
لوسرلانألءريغالةارصملايفثيدحلارهاظاوفتقادقءالؤبف«رثكأ

مايأةثالثهاندأ:لوقينممهتمو«مايأةئالثهتياغلعجمالسلاهيلع

دیدحتنممشدقءالؤهلعلفءءيشلادسفيامیلهرثكو

ءعببملاءيشلاناسنإلااهبفراتخيةدملقأةارصملاثيدحيفةئالثلا

نمىلإرظنلابرابخلانألصاحلاو.هيففالتخإلاحصامهصوصخمهيلعلدول
تشواېنمءاضرلابدققعلاتقونوكبىداوهر9”ورترامخ:نامسقانه

وهوبعلارومظبدقعلادعبتوكيىذلاوهورايخوامامدحاولکل

نيثيدحلانأمدنعهپحو.خلارامجلا:مملائیو:هلوف

.لعُألاوهيفمالكلايذلارايخلازاوجىلعالدبلنيروکذملا

.ةفىلحيبأويعفاشلابهذموه.خلامايأةثالث:مهضعبلاق:هلوق

.لصألايفاذك(۲).هلعقفتم(١)
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الإ«ترصقوأتلاطةدملانمهيلعاقفتااميلعزئاج:لوقينممهنمو

هلعابوأ«ةنسةئامرابحىلإةاشهلعابنإلثم«دسفالإعيبملاءيشل
هكرديالام‹كلذهبشأاموأةنسرابخىلإلوقبلاوهكاوفلانمائيش
.ملعأهللاوررغهنألدسافهلكاذهيفعيبملانإف«دسفالإعيبملاءيشلا
عابنإكلذكو«اهيلايلومايألاهلفمايأةثالثرايخطرتشاوهلعابنإو

لهرخآلاموملايفاوفلتخاو.مايألاويلايللاهلفلايلثالثرايخىلإهل

يذلاولوقلااذهنيبقرفلانأرهاظلا.خلازئاجلوقبنممهنمو.هلؤق

.لعألاوطقفأدبملاىلإرظنلابهلق

مايأةثالثكرايديفاوتلهلوقدحىلعوهفينەي«اهىلابلومايألاهلف:هلوق
.ېمايأةثالثمايصفإ»دحىلعال

.رىشعلابلولدحىلعلعأهللاوينعي«مايألاويلابللاهلف:هلوق

يفمهفالتخاوهفالخلاببسلعل.خلارخآلاموبلايفاوفلتخاو:هلوق

اًنبقلاسنجنمامنألاملوخدانهىلوألانكل؟ةجراخوأةلخاديهلهةيافلا

.لعأشاوثلاثلالخدييناثلاولوألالخدامكفةئالثلاىلإفضأرابخلانأل
ىلعوأًاجراخنوكبفءيحلاىلعلومحموهلهفالخلابيسنالمتحيو
وهومدقتامريغفالخلابیسنأرهظمث.لعألاو؟الخادءاضقنإلا

لخديالوأ؟يلابللةعب#مايألانأل؟هتليللوخدلريخألاموبلالخديلههنأ
امامأو.يلايللاهتباغلمجثبحهطرشرهاظىلإًارظنرابخلاةدمءاضقنإل
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ياللانودمايألاوأمايألانوديلابللاطرتشانإو؟المأةدملايفلخدي

لبقعفدنإوءزئاجهلکاذهفلبقتسملايفتامولعممايةثئالثطرتشاوأ

هلکاذهنإفتقولايفناكولهبهمزليًالعفلعفوأيضروألجألا

.رايخلازاوجلبلدليلدلاوءابطورشىلعنانوکیو«هبهمزلیال

بسحبالهنإفرايخلايفمايأهثالثنايتإوأمايأةثالثءيجىلإهلعابنو
تضقنادقفهنمريخألامويلايفرجفلاعلطاذإف«هيفهلعابيذلامويلا

كلذكسلوةريخألاةليللايففالخلانأهنألرهاظريقفالوأهتركذ
.ملعألاو«امحتمناکناوهلضرمتمهنأل

هلوقنأكلذةدئافنأرهاظلا.لامايألانوديلابللاطرتشانإو:هلوق

يفراهنلايفهدروهلوبقكلذكابةربعالىلوألاةروصلايفليللايفهّدرو
ةلأسملاوةلأسملاهذهنيبقرفلاوهاذهو.ملعألاومةربعالةيناثلاةروصلا

.ملعألاوىلوألا

«واولالديءافلابنابتإلاىلوألا.خلايضروألجألالبقعقدنإو:هلوق
ءلبقتسايفتامولعممايأةثالثطرتشااذإامىلعةعرفمةلأسملاهذهنإو

يفناکولهبهمزايالعفلمفوأ:هلوقلیلدباهنيلبقيروأعفدفينعي
:لاقهبردصااىلعيتأساميفانيالفرابخلاتقويفينعي.خلاتقولا

ايفيناثلالوقلاىلعراركتلامزايالو.خلاثدح«رابخلابحاصثدحأنإو
ةقفنلاوثايضلايفاهممكحرامخلاءيجبلبقيتلاةدملاكلتنأرهاظلامث.يتأيس

.ررحبلفملعألاو«مايأكح

.عابنإو:هلوقبقلعتم«رابخلايف:هلوق
.مالكلانمموهغلمللجألاىلإدئاعريمضلانأرهاظلا«هنم:هلوق
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خالسناىلإهرابخةدملعجنإامأوءمويلاكلذءاجدقهنألرابخلاةدم
يفرخآلامويلاهلفاهمامتوأامئاضقناوأامباهذوأابيضموأمايأةثالث

نيبعتريغنمًاقلطمرابخلاطرتشانإو«سمشلابيغتتحهوجولاهذه
زوجيو«اذهعابامعيبًاذِإحصيالفلوبيررغهنالزوجيالفةدملا

زوجيوءًاعيمجءاطرتشينأزوجيوءيرتشملاوعئابللهزاجأنمدنعرايخلا
هلاعفأزوجتنعسائلانمهريغلوهسفنلنمدحاولكهطرتشينأ
هلسيلنملکامأو«اطرتشااکاطرتشااميلعًاقلعمرمألانوكيو
نملكوأةئيشملاهنمموتيالنملكوأنونحملاولفطلالثملعف

هعمرکداموخاسفنإولاقحتسلالهنالينعيسمشلابىغتقسو۱

.كلذبالإ

ةدمتناكنمبهذمىلعاذهلماو‹ناثريخ«لوحيررغهنأل:هلوف

.زاوجلارهاظلافةئالثلابنمامأو«ةمولعمريغهدنعراخلا

ءاقلطمرابخلاطرتشمىإةعجارةراشإلاو«عابلعافهنألمتحيءاذه:هلوق

دارأاننكل«عجرملامولعمعابلعافنألباضتفإلابابنمهنألمتحميو

ءمالكلاعيدبنمهنألباضتقاللةراشإلامسابىتأكحىلإكحنملاقتنإلا

.ملعألاواذهىضموأاذهذخ:ىنعملاو

.دىملللماشاذه«هلاعفازوحتنمم:هلوق

.هللقعالنموهو«ةئيشملاهنممهوتيال:هلوق
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نإفءرابخلاهلنوكينأتطرتشانإةئيشملاهلتناكولوهيل]لصوتيال

ليقو«دسافعيبلا:نورخآلاقو.زئاجعيبلاولطابهلكاذهيفطرمشلا

رايخلالجرلاطرتشينأزوجيو«لاقاملوقلاوزئاجكلذنألفطلايف

اذإبايغلاوىماتملانءهرمأيلونممهريغلاموهلاميفهسفنل

غلبنإو«لاحلااذهيلعملىرتشانإكلكو«فهنالملعا

ةفالخلانمةفيلخلالازوأبئاغلامدقوأنونجملاقافأوألفطلا

ًالوأهسفنلرابخلاقلعنإهنإفىقيلتحفهوجونمهجوب

رايخلاطرتشانإو«هطرتشاامىلإنوكيو«ءالؤهىلإلقتنيالف

لقتنااک«هجولااذهيفءالؤهىلإلقتنيهنإفهسفنىلإهقلعيلواذكه

.اثمهدعبلينمي«هيلإلصوتيالنملك:هلوق

زوجيامىلعتلمتشاذئنيحةدقملانألرهاظلاوهاذه؛دسافعيبلا:هلوق
تلمتشايذلاطرشلااذهنألل«حجارلاىلعةزئاجريغنوكتفزوجيالامو

.ملعألاولطابةدقعلاهيلع

.مولعموهاكلفطلااهنبامملثمو«ىماتبلانم:هلوف
لمتحف«امىلإةخسنلاةحصنإفهطرشنمىلإهلمل«هطرتشاامىلإ:هلوف

همالکرهاظو<نمنعامهیفتبانيممالوصوماهنألمتحيوةيردصماهنأ

.ملعألاوةفالخلانمعزنولواضرلاوعفدلاهلهنأ

ةدملانيعيلهنأاذكبدارملاسيلو«اذكههلوقلنابي«هقلعيملو:هلوق
.ملعألاومدقتكلطابكلذنأل
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لاتيشلعفيلورابخلاتقوجرحنإو.ملعأهللاولاماماكحأميل
لازنِإو«تعقوكلذىلعةقفصلانألمزالهلعببلانإفضربملوعفدب

لنإو«لوبقلاوعفدلايفهماقميفةفيلخهلنولعجيمنافهلقع
ملوعفديملوةفيلخلاهلاولعجوأتقولاجرخىتحةفيلخهلاولعجب
يذلاتامنإو.مزالهلكاذهيفعيبلانإفتقولاجرخىتحلبي
قوقحلانمهلامهتثروفًابرتشموأناكًاعئابرابخلاطرتشا
نممهنمو.عيباةفصنماذهيفرابخلانأل«هلامنوثرياكرايخلايف
مزالعيبلانأرايخلاهسفتلطرتشادقوتاماذإيرتشملايفلوقي
نألرابخلايرتشملاةثرولنكيملانإرظنلاهبجويايفكلذو«هتثرول

درلايفةثرولاتفلتخااذإاممكحرظني.خلاهماهتثروف:هلوف

مهثرومنأامك«هيلعةثرولاتعمتجااذإالإدرلابمزايالهنأرهاظلاولوبقلاو

تأل«عيجلايفرابخلاطرشعقواذإضعبلادريوضعبلالبقينأهلسيل
..ررحبلفملعألاوبسلابدرلايفمدقتامذخؤياكبيعكيرشلالاخدإ
ةثرولانمدحاولكنأامهتدقعتخسفنااذإنيدقمعلايفهمالكنمذخؤيدقو

لطابوهوحجرمربعنمحمجرتلامزلباللرهاطنوهوهتصحفرظنلاهل

ةققحلايفهنكل«رابخلاهقيفرهيلعطرتشانبتلزنةسصمهذهنأ«هتياغ
ءلعأهللاوهتثروموقتفتولاهملعزوجيهقبفرنأل«كلدىلعلخد

.ررحبلف
هتثرولنكيمامنإهنألمتحيو:لوقأ.خلارظنلاايفكلْذو:هلوق
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نمالثاريملالبقنممحراصاإءيشلاكلذوابفرابخالتاويل

يذلافامهمرايخلاطرتشيمليذلاتامنإو.ملعأهللاوعيبلالبق

هاطرتشاناوءلبقءاشنإوعفدءاشنإهرابخلعطرتشا

عيبلافاثيشضقنيمورايخلاهيلإاودريذلاتامفسانلانمامهريغا

نالفتامونالفهضقننإالإ«عببلااوبجوأدقمهاليرتشمألمزال

زئاجعيبلانألرايخلالطبتالاهنإفةدرلاامأوصفهضقنينألبق

وأًادبعرابخلاهيفاطرتشايذلاناكنإالإنيكرشملاونيدحشتوملانيب

ىتح.دترملاملسيملنإامهنمدتريلنلوبفنيرفاكللهكسلتزوجيالام

ءرابخلاطرتشالءارشلاوعيبلاىلعليكولاو.لعأهللاولجألاىضم

دازنيخكلذيفهفلاخدقليكولانأللكومللراخلافهطرتشانإو

ادإهنأممضعبدنعةدعاقلاوتوملادعبلحألادوجويعدنسبهنأل«رايا

مدقتامكملسلاالإهبلإةيسنلابالجۇمناكامعبمجهتوبعطقناناسنإلاتام

.ملعألاو

لجألالحيالكهلىتحلانأليأ«هرابخىلعرابخلاطرتشايذلاف:هلوق

.ملعأشاوهللجألايفحلانأللجأىلعنيدملانوكيلب«حلابحاصتوب

ىتحءادتيادقعنمرابخلاعيبنأىلعلدياذه.خلاعيبلااوبجوأ:هلوق
.روكذملاهدقعيتحلحنم:ليقو«رايخلاطرتشمهلحي

.برحلاةلآوفحصلاك«نيرفاكللهكيلتزوجيالاموأ:هلوق
€ليكولاوهراسخلاطرتشمناكاذإرهاظاذه«لكومللرابخلاف:هلوق
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بحاصنودرابخلاهيلإفرايخلابًاثيشىرتشانإضراقملاامأو«رابخلا
هلنوذأملادبعلاكلذكو‹كلذيفهلكحاللاملبحاصنأل«لامل

نيحهيلعرجحولو«ءالومنودهيلإوهفرايخلاطرتشانإةراجتلاي
نإنيدقعلادحأامأو«هريغىلإكلذدعبلقتنيالفسفنىلإًالوأهقلع

«هلكومفلاخهنألنمضيلهرظناو«همكحنيبيمهنإفهيلعطرتشاولامأو
لكوملاىلعهؤاضمافقوتيوأ؟مدقتامىلعضورعلابوأةئيسنلابعابولاک
م¢ررحبلفملعألاويدعتلاةلزنعراصهنأللکولاهفلاخثح«اضأ
هلصأنمهلاطبإوكلذبميبلاءاضمإيفيأ«لكومللرابخلاف:هلوقبدارملانأرهظ
.خلاهفلاخدقليكولانأل:هلوفلىلدب

شراقملانأىلعينبماذهلعل«كلذيفهلمكحاللالابحاصنأل:هلوق
ةلزنمبهنأبهللاهحرعسبرلالوقىلعامأو«قباسلاليوأتلاىلعريجألاةلزنمب
رابخەلالكنألدرلايفمدقتامكهلرابخلانأرهاظلافليكولا
.ررحبلف«ملعألاوةصبقنرابخكلذو«"ورترابخاذهنأالإ

ءيشلادريفمدقتامعماذهلمأتي.خلاهالومنودومف:هلوق
قالطإلاىلعهلنوذأمهنأل:دسلايفلاقثيح«درلاامهنملكلنأنمبسلا
صخشىلعقلعاذإهنأراليفلصالانإ:لاقينأالإهلامهنألهالومهدربو
جرخنإوهمكحعفترااذإةفيلخلايفمدقتهكهربغىلإهنعلقتنيالنيعم
.ررحبلف«ملعألاونيديقعلادحأكىرخأةلعل«دارفألصالااذهنع

رايخنأهنمذخۇي:انشلاق«كلذدعبينعي«هيلعرجحولو:هلوق

افالخرايخلانمزءاضقنالبقهيلعاوماقااذِإهئامرغىلإلقتنيالسلفلا

.ىناباوصلابملعألاولقنللاببسرجحلالعجيهثإف«كلام
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امهتدقعلصأنألءهبحاصلورابخلاهلفرابخلاهيفطرتشافًائيشىرتشا

لكلفامهتدقعتخسفنانإوءدحاولجرةلزنمبامهوتعقوكلذيلع

عببلاةدقعدنعرابخلازوحياإو«ةصاخهمهسيفرابخلااميثمدحاو

طرتشافًائيشىرتشإنإو.لعألاومزايالفاهدعبوأالبقامأو

امېنمدحاوطرتشافًائیشلجرنمنالجریرتشاوأهضعبيفرابخنلا

مهسيفيرتشملارابخلاطرتشافنيلجرنملجرىرتشاوأرالا

كلذىتأتيفيكرظنب«ةصاخهمهسىفرامخلاامهنمدحاولكلف:هلوق

كيرلالاخدإنإفءيشلابحاصىبأو«لومقلاودرلايفافلتخلااذإ
كلذامستقاثيح«ةحبحصامهتمسقنأهرهاظمث«لحيالررضلاوررضهيلع
يمدقتامىلعسايقرهاظلاف«طقفامهدحأةصحيفءاجولامأو«ءيشلا
تخسفناامنإو:مدقتامفلاق«ةخسفنمامهتمسقنأ«پيعلابدرلا

امتدقعلصأىلإرظنلابكلذدربنأهلزئاجامهنمدحاولك

درلاهلامهنمدحاولكنأ[ضيأرهاظلامث«قرفلاامفالإو«كلذكانهاهو
لطنيالكلمانمهجارخإنأىلعينبمرايخلاهيف:ةمسقلادعبهمهسيف

رابخلالطيهنأرهاظلاف«تاسامفهبردصماوهو«هلطبيهنأبلوقلاىلعامأو

اهنأل«ةلدابموأةيهاوموأةعبابمةمسقممتمسقتناكاذإاصوصخانهاه
اهىفلاحلكىلعنكل«ًاعىبتسيلةعرقلاةمسق:معن.يتأبسامكعوبسلانمعيب

نيدبقعلانيذهنألمتحيو.لعألاورهاظوهامكةلجلايفكلمانمجارخإلا

كلذناكرديالاممنإفايستقاولامأو«درلاناكرديكلذلفةمسقامهنيبعقتل
همهسيفرايخلاامهنمدحاولکلفهلوقینعمنوکیاذهیلعف«حجارلاىلع

.ررحيلف«ملعألاوعويشلاىلعهمهسيفيأ<ةصاخ
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.ءيشلانمةيمستلاءارشزوجياك«زئاجدلكاذهنإفهبحاصنودامهدحأ
مسالونيلجرنموألجرنمةدحاوةقفصيفنيئيشىرتشانإامأو

اذهنافرابخلاامهنمدحاويفطرتشافًامولعمًانثامهنمدحاولكل

هللاوزئاجفًامولعمًانمامهنمدحاولكلىمسنإوءنمشلاةلامجلزوجيال
ءعئابلالعهتاوادموهتوسكورابخلاعيبعيبيذلاءيشلاةقفنو,لعأ

اذإفءلاحلااذهيلعهيفدسفامكاردإوءدسفأامعيمجمرغكلذكو

عئابلاكلمىلعقابءيشلانألكلذعيمجبهيلععجريرتشملاىلإراص
يذلاىلعهانرکذامعبمجنوكيي:لوقينممهنمو«عيبلاهيفميملام

هذهيفرابخلاطارتشانإفدارلانألمتحي.خلازوحيالاذهنإف:هلوف
تراكنإو«نمثلانمهصخيامةلاهجل«زوجيالهدحونيمشلادحأيفةروصلا

ةفلتخمءاشأعيبزوجيهنأبلوقلاىلعاشامنوكبفًاحبحصاييفعببلا
ءدحاولكنمةلاهجلزوجيالمسبلااذهنإف«دارملانألمتحيو«دحاونمثب
لکلےسنأهراللپ«دحاونمثبةفلتخمءاشأمبزوجيالهزاىلعءانب

.عجاربلفمدقتابفراتغلاوهاذهنأنظأو«نمثلانمهصخيامدحاو

ءيشلانأفشكتادقهنأليرتشملاىلععئابلامجريأ«هملعمجر:هلوق

هلكلذناك«عيبلاباضرلادعيهلهامنوهتلغنوكتكلذلف«يرتشلل

.لعألاواهريغوةقفنلاهملعنوكت

ءيشلاةقفنو:هلوقلةلعاذه.خلاعئابلاكلمىلعقابءيشلانأل:هلوق

.ملعألاورهاظوهاككلذةحصمدعلكلذميمحب
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ءيشلاريصيذلاوهلوقلااذهيلعرابخلاطرتشمنألرابخلاءطرتشا

هطرتشاناکنو«يلعقابءيشلافمئابلاهطرتشاناكنإًاقلعم
كلذةلغوءعيبلاىلعهسفنتباطدقعئابلاوهبلإقلعمءيثلافيرتشللا

بحاصيضرنإوءهدييفءيثلاكلذناكنمدييفنوكتامنإهامنوءيثلا

‹هبحاصلءاغلاوةلغلاتراصعفدنإوةلغلايرتشمللفامهنمرابخلا

دبيففلتنإءهدييففلتيذلالامنموهفءيثلاكلذفلتنإو

عئابلانألءرابخلاطرتشايذلاوهناكنإهنمثلنماضوهفيرتشملا

فلتورايخلاطرتشايذلاوهعئابلاناكنإو«هکلمنمهجرخأدق

كلمنمجرخيلءيثلانأل«هتميقلنماطيرتشافيرتشملادييف

نممہنمو«لاحلكيلعهلامنموهفعئابلادييففلتنإو«دعبعئابلا

هوهبشدقءالؤهلعلف«مئابلاهايهعنيملاميرتشملالامنموه:لوقب

هسلعبلغبامفرھاظاذه.خلاهدبيففلتيدلالامنموف:هلوق

نوكيهنأ_ملعألاورهاظلاو«لوصالاكهيلعبلغيالامفالخبتالقتنلاك

.ررحملفريقلادييفلوعجملاةلزتمب

ًاملثمناكنإهلثلواموقمناكنإينعي.خلاهتميقلنماضيرتشملاف:هلوق
هيفنوكيهنأىلعالءارشلاىلعهذخأهنألهنمشامنو«ركذامكهنمثلال
.لعألاو

وأىرزولاوألكلابضبقلادعبينعي.خلايرقشملالامنموه:هلوق
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لکىلععئابلالامنمهولعجءاماعلاضعبو.ملعأهللاو؛مزاللاعيبلا
عيبلاميملامعئابلاكلمىلعقابمدنعهنألنيمأهيفيرتشملاو«لاح

عئابلالامنموهفكلهمشامهريغدييفءيثلاكلذالعجنإو«امهنيب

:لاقنملوقىلعرظنلاهبجويايفاذهو«يرتشملادييفهلعجيمهنأل
يفءالعجنإ:لوقينممهنمو«عيبلاتبملامعئابلاكلمىلعقابءيشل
لامنموه:لاقنملوقىلعاذهوءامهنيبوهفكلهمثامهريغدي

رايخلابحاصهيفثدحأنإو.لعأهللاو«امهنمهدييففلتيذلا
هوجولانمكلذهبشأاموأةراجإوأقادصوأةبهوأعيبنمًاثدح

ءاضرىلعليلدهلكاذهنألءمزالهلوبفكلماجارخإبجوتيل
ناكناعئابلاراكناىلعليلدو«رابخلاطرتشمناكنإعيبلابيرتشلل

لوقعئابلاىلعهنأرهاظلافالإو«مولعموهاككلذهطرشامفحسملاوأدعلا

.ملعألاوًادحاو

اببهذيفنهرلاةلزنبناكهابإهعنماذِإامأوينعي«هايِإهمنيملام:هلوق

.لعللاوءيشيفيرتشملاعئابلابلاطيالفهيف
دحألقيمهنأهرهاظ.خلايذلالامنموه:لاقنملوقىلعاذهو:هلوف

نمهنوكنارهاظلافكلذكناكاذِإوءيرتشملالامنمهنأةروصلاهذهيف

يناثلالوقللو«هللاهجرفنصملاهطبنتسااكريخالالوقلالماشعئابلالام
«لعألاوعئابلاىلعهنمهلعشميرقشملاريغدييفهلعجنلاضيأ

.ررحبلف
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ةدملامامىلااذهيفرظنيانا:لوقينممهنمو«رابخلاطرتشموه

عببلاهبهمزليوهبهاضرىلعلديكلذبعافتناًاضيأكلذكو

ناکنإحاكتلاوسيسمالوءةلغلالكأوسابللاوىنكسلاوةمدخلالئم

درهدرناف«هبعافنتسالابعببلاهمزليال:لوقينممېنمو‹ةمأءيشلا

عفتتسااذاعببلاهمرليهنإفكلذبعفنتسينمرمأناو«عفنتساامءارك

الفهرمأريغبعفنتساناو«عافنتسالابعببلاهمزلينملوقىلعرومأملا

هربجأوأهلفطوأهدبعاذهيفءاوسو«هربملوأهآرءاوسكلذبهمرلب

ًاهركمموأًانونحموأًايساترايخلابيرتشملاهبعفنتساناو«ملعأهللاو

هللاوكلذيفقدصمريغهنألءحلايفهلمزالعيبلافملعيالثمحوأ

نيناجملاوىماتيلانمهرمأيلونملءيشلاكلذىرتشاناو.ملعأ

هرمأيلونملءيثلاكلذبعفتتساناهنإف‹رابخلاطرتشافبايغلاو

عفنتساناكلذكوءعببلاهمزابالفهسفنلعفتتساناو«هلمزالعيبلاف

هنأبلوقلاىلعىنىماذهنأرهاظلا.خلاهمزليال:لوقينممهنمو:هلرق
.ةدملامامتىلإرظنيامنإ

هلتماقوأكلذىفهقدصولهنأهرهاظ«كلذيفقدصمريغهنأل:هلوق
اطخلانألمفنتساامةميقمفدينكلو«همزليملهاركالاونونجلاىلعةنيب
.ملعألاونابلاليزيالنونجملالعفكهوحنو

كلذكو«هلةمزاليهفمفنتساامةمىقامأوينعيعيبلاهمزليالف:هلوق
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اأو«امنعملقلاعفردقوءامشلصفالامهنألنونجملاولفطلاهب
هنإقةقافإلاوغولبلادعبءيشلاكلذبنوتجملاولفطلاعافتتسا

لكىلعهعافتتسابعببلاهمزليهنإفبئاغلاامأوءنيملاعاناكاذاعيبلا

.ملعأهاولاح

مثإلاامنععوفرملانألهبعفنتساامةميقءيشلابحاصلبحينونجملاولفطلا

.لعهللاونايضلانود

DN
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حبلايفةكراشملايفباب

لاقو:رثألايفوءعوببلانمعبيةكرشلا:ءاماعلاضعبدنعو

تكلمهنف«ملسقلاوةقرعملايفعببلاىرجحميرجيوعبي:ءاماعلاضعب

ءيرتشملالامنميبفهتصحكيرشلاىلإيرتشملالسينألبقةعاضبلا

يرتشينأهرنأالإ‹ةدسافهكرشلافعيبلالبقهكرشأنإو

راشملح:همالکنمۇبامكانهيه:انخشلاق.خلاةكراشملا:هلوق

اذهو:لوقأ.هنُمنمهياتامهسفنلدارتشاامءرابتخابهعئأبريغلاردق

اهتأبيناثلالوقلاىلعامأو«عوبملانمعسبامنيلوألالوقلاىلعوهاإفيرعتلا

امحبرنمًاءزجهرايتخابهريقلرشملجاهفيرعتيفلاقيف«طقفحبرلايف
.لعألاودعبهمالكنمخؤرامكلمتالونامضالونريغنمهسفنلءارتشا
همحرفنصملامالكنمذخؤبالديسقتلااذههعئابريفل:انخشلوقيو
نمعناملاامو«عيبلاماتدعبًاضرأعئابلازوجتهنأرهاظلانإف«هللا

هدارمسيل عئابلاريغيفةلأسملاضرفنإوللاهمرفنصلانإفكلد

ةملوتلاةلزنعلوألالوقلاىلعذئنبحكرشلاف«لشمتلاوريوصتلالبصصختلا

.روحللعأاوءيشلانمءزجيةصاخاهنأالإو«ةلاقإلاو
٠.ضبقتلامعسبنعليهيهنليني‹ةدسافاكرشاف:هلوق
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فرعًواماعطیرتشالجريفلاقنملاقو«هلهارتشافهنییوهنیبكلذ

هنامسقفامسقيملونمشلاهنمضبقوهكرشأفلجرهيفهكرتشامثهلي
:هللاهمرهللادبعوبألاقو«نزووألىكهامتحتبثيالناف

ةكرشلانأهنملديهلكاذهو«هيفةكرشلاتتبثهليكافرعوءايأراذإ

¢كلذريغوملستلاوضبقلاوبويعلابدرلانم؛ءيشلكيفعيبلاماكحأ

ملسلاودقنلاوةلداملاوةلاقإلاوةلوتلاكعببلادعبالإزوحتالابنكلو

.دارملايفرهظأنيكلءكلذكهارتشاف:لاقول«هلهارقشاف:هلوق

دحىلعقاسلاهيلعلديردقملمفىلعفوطمماذه<هنايسقف:هلوف

.خلاامسقفعابفيأڳترجقتافرجحلاكاصعببرضانأل:ىلاعتهلوق

.ملعألاولوألاىلإرظنلابدحاوليكبنيتعمبنعو«يناثلاكيرشلاىلإ

زوحمهنأىلعلدمهللاهجرهمالكرهاظ.خلاللادبعوبألاقو:هلوق

نمًاميبةكرشلاتناكثبحيرتشلاومئابلاهفرعاذإدحاوليكيناتعب

امىلعدحاوليكينيتعبينعلعهيهلمحيهلملف«كلذاهيفزاجوعوبلا
.ملعألاواممءافرميلاذإ

.هکرشانمىلعينعي«بوصلابدرلانم:هلوق

زوجتفعيبوهالليشمتلافاكلابدارملانأرهاظلا.خلاةلوتلاك:هلوق
تاراجإلاامأو«اهلكعوسلاهوجونمكلذهشأامو:هلوقلىلدبةكراشلا
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ةيدلاوقادصلاوةراجالاامأوءالكعيبلاهوجونمكلذهبشأامو

.ملعأهللاوةراجتلااهبىنعولوةكرشلاابيفزوجتالفباوثللةطعلاو

امنودةراجتلليرتشاايفالإنوكتالةكرشلانأءاملعلاضعبنعو

سيلوءةعيضولانودةصاخحبرلايفالإنوكتالو«بسكيرتشا

براضملانأريغ«مدنعبراضلملاةلزنبوهو«ءيشةعيضولانمهيلع
نإ:كلذلثموءلمعلايفلالابرهحماسدقكراشلاوهديبلمعب

سيلو.خلاةلاقإلاوةيلوتلاكميلاكلذو«مسسلادعبالإزوجتالىنعملاو.خلا

امهنأامكعيبلادعبالإمقتالاهنوكيفةلاقإلاوةيلوتلابةكرشلاهببشتدارم

.ررحبلف«ملعألاوامهدعيابقمتيالنيذهيفمتنإوهنال«كلذك

.مولعموهامكهضبقدعبينعي«ملسلاو:هلوق

يفلجرلاعضولاقي:حاحصلايفلاق«ةراسجلادارأءةعضولانود:هلوق

ةعيضولاركذيلهنأالإ.مخلارسخنإامهيفهلعافمشيلامىلععضوأوهتراحت

.لعأهللاوةراسخلاىنعع

نايشلوقلااذهىلعطرتشيهنأرهاظلا«حبرلايفالإنوكتالو:هلوق

ذننبحاهنأل«عيبلاطورشنمكلذريغونزولاوليكلانمةقياسلاطورشلا
.ملعأللاومسببتسيل

ةبراضميصبالللةحماسامنِإ.خلالالابرهحاسدقكراشملاو:هلوق

.صوملاب

هلثماذهلمحيءيشمدقتيملهنأل«كلذلاثموهلعل«كلذلثمو:هلوف
نوکتنالمنح«یرقشانإ:هلوفمثاهربوصتوةلأسملالشعدارملالب
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كتكراش:هللاقف«اہیفينكرشآ:رحخآهللاقفةراجتللةعلسىرتشا

نينثااہيفكراشنإوءأثيشهلسقيمنإحبلانمفصلاهلنفءاهيف
حيرلا:لوقينممهنمو«فصلاةعلسلابحاصلوًاعيجفصتلاالف

فمتلاهلفًادحاوناتثاكراشنإىنعملااذهىلعكلذكو.ًانالثأمهني
اذهدعبرخآكراشنإو.ًاثالثأمنيبكلذنوكي:ليقوءفصنلاملو

هلفكلذدعبرخآكراشنإو«لكلاعبروهوهدييفامفصنهلف

هلفكراشنملكساقلااذهيلعف«لكلانُمُثوهوهدييفامفص
ةصاخهلاميفالإكراشنأهلزوجيالوءحيرلانمهدييفامفصن

.ةيردصمنوكتنأوةيطرش

.حجرمريغنمحيجرتلامزلياللينعي«ئيشهلمسيلنإ:هلوق

رورجملاوراجلايفهربخمدقتعفرلابهنأرهاظلاساقلااذهىلعف:هلوق

.ملعألاوكلذدعيربخوًادتبمفنأتسامث«اذهىلعنمسايقلاف«ريدقتلاو

.ملعألاوكلذريغلمتحيو

ءەكيرىشلاموهلاميفكراش«ةصاخهلاميفالإكراشينأهلزومالو:هلوف

زوسجحيامىلعتلمتشاةدقعألحجارلاىلعةلطابةكراشملاهذهنأرهاظلاف
ملعأللاوهريغلايفلطبتوهلايفحصتنأحوجرملاىلعزوحيو«زوجيالامو
هربغلیرتشاامنودهسفنلیرتشاابفيأ«هلامفدارملانألمتحيو«ررحيلف

كيرشلاةروصعانتماولاتحالااذهرهاظلاو«بئاغونونجموميتيولكومنم

ىلعامأو«يناثلالاتحالاىلعىشمتيامنإةحلاةلزنماهنابلىلمتلاو«ىلوأبابنم
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ءالؤهلعلو‹ةكرشلازوجتال:لوقبنممهنمو.ملعأهللاوةبملا
الفاهوجنمو؛مودعملوېهيفحبرلانالررغلاةبجنماهولطبأاإ

جاتنوةكرشلادعبتالغلانمناكامو.ةبراضملاكلوبقلاىلإهدنعجاتحت

الإوزاجكلذيفةحلصملاىأرنإف«لكوملاريغىبإرظنلافلوألالاتحالا

.لعأللاوالف

يفضتقيلقنلايفهقالطإرهاظ.خلاةكرشلازوجتال:لوقينممهنمو:هلوق
لمتحف«ًاقلطمءاململاضعيدنعزوجتالبابلااذهيفةروكذملاةكرشلانأ
ءالؤهدنعزوجتاليلاةكرشلانأىضتقيلملعتلارهاظو«لاوقأةثالثاذهيف
ررغلاةهحنمهلوقنأالإ«رهاظلاوهوةصاخحبرلايفيتلاةكرشلايه

هنالاقيتحاحرهيفوجربائيشعفديمحبرلايفكراشملااذهنأل«لمأت

¢ةبراضملاكلوبقلاىلإهدنعجاتحتالفاهزوجنمو:كلذدعبهلوقالولو«ررغ
دنعةكرشلاعنمىلعلخجلاحبرلايفةكرشلايففالخلانأيفحيرصلاكهنإلف

لجألاثمنمثلاعفديوكراشيعضاوملاضعبيفناكالهنألانهًاقلطمءالؤه
اهركذيتلاةلعلاىلعءانببابللدرطاقلطمتلطبمودعملومجمبوهوحبرلا

تناكاذإالإىتاتتالةلعلاهذهنألوءهلعلجلانمىبأيهمالكقابسنكل
نراسنإلايرتشيامًاريثكهنأل«عوبسلانمًاعببتناكوحبرلاريغيفةكرشا

ةلملاهذهنألصاحلاو.لعألاوعامجإلابتباكلذنأعمءلصحيالوحبرلل
.ررحبلق«لعألاومزحيلوىجرتكلذلهلعلو«عنملايفةرهاظريغ

.حبرلايفةكرشلايأ«اهزوجنمو:هلرق

عوببلانمعيبامنإفعسبملايفةكرشلافالخب«لوبقلاىلإجاتحمالف:هلوق
دنعيفكيهنإفكلذبرمشاممدقتاذإنكل«لوبقلانماهيفدبالفمدقتاك
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لبقهتمناکامامأو.حبرلانمهنألهيفاکرتشاایفلخادوهفناوبحلا

ءيشلاكلذةقفنو.كراشيذلانودةصاخيرتشملاومفةكرشلا

اذېفهتاكزوهيفدسفأامكاردإودسفأاممرغوهحلاصمعيمجوهتوسكو
هعاباذإفهعيبيتحءيشهنملخادلاىلعسيلو«لوألاهبحاصىلعهلك

لديهلکاذېفءهيلعاقفتاامىلعامساقتءيشيقينو«جرخحبرلاناكو

هبحاصءيشلاكلذيفلعفاملكوةبراضملاكءالؤهدنعةكرشلانأىلع

ريبدتلاوأقتعلاوأةقدصلاوأةبلاوعببلالثمكلماجارخإنملوألا

كراشمللنمشحبرلاهيفناكنإف«هلامسأرنمكلذنوكيوءزئاجوهف

قتعلاوأةقدصلاوأةبلاوأعببلانملخادلالاعفأامأو.هيفهبوتيأم

يرديالحبرلاوءءيشحبرلاريغيفهلسيلهنألزئاجريغفرييدتلاوأ

كعب::هللاقف«اذكواذكيءيشلااذه::هللاقاذإايفءارشلاىلعسايقممضعي

معآاودقتاکمشبدنعتيتا:هلوقلكلذدعيجاتحبالهنإف

یرجيترجوُترأاذإراثلاىلإرظنلابهلمل«ةصاخيرتشمللوهف:هلوق
ىجاتتلاىلإرظنلابامأوءعيبملاىلعسابقينيبوهفكلذلبقامأو«ةرؤللا

ةصاخنموهفكلذهلسيلامو«ةرقلاكانبيوهفنيللايفهدلولناكامف

.ررحبلفلعألاوءيشلاعبتيامفهوركذامىلعةرامجلاوةمألادلوك

بهذمىلعًادتبملاريخيفءافلالوخدهنفءلوالاهحاصىلعهلکاذدهف:هلوق

ريخلاوًادتىملانيبطبارلانأرهاظلاو«مومعلاظافلأنمنكددلنإو«شفخألا

.ةراشإلامسإ
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ًادبع4یشكلذنکن:الافرګذدقوءال۾أدعبحملم

وخيالدااعاابنيقرونا

.ملعألاوحبرلاالإهلسيلهنألنكيموأمبرلاهيفناكءاوس

اهارستدقوةيراحءيشلاكلذناكنإفالتخالااذهلعًاضبأكلذكو

لخادلالعجنمف؟المآابسيسمىلعيضيلههيفكراشمثيرتشلا
لخادلالعجيمنمو«ةكرشلادعبيرتشملاىلعاهوطومرحًاكحابف

لوأحبرلاناكابسيسميرتشمللزاجأحبرلاالإهلسيلألًاكحهيف
.ملعأهللاولاحلااذهىلعلخادللةجوزتناكنإكلذكوءنكب

.لخادلاانهكراشملابدارملا«هفهكراش:هلوق
دملاةميقنمضيو:ىنمملاو«ةسبسللهبقابلاونمضيلعافيذلا:هلوق

.ارحهبيسيديعلاجرخيذلالخادلا

كلمنم):مالسلاهيلعهلوقرهاظاذهللدي«حبرلاالإهلسيلهنأل:هلوق
فرصتلاهيفهلسيلهنألهكلعمةقبقحلايفاذهو٠(هيلعتعمرحاذ

.ملعألاوهدييفلخديملو«هوجولانمهجوب
جيوزتلاكلذلطبأامكحلخادلللعجنمفينعي«لاحلااذهىلع:هلوق

كلذزاجأامكحلخادلللمحيلنمو«جيوزتلاونيميلاكلمءاطيالهنأل
الةكرتشملاةمألانألصاحلاو.لعألاوءاطرشدجواذإينصب«جيوزتلا

.امهدحأاهأطي

,يقيبلاودوادوبأويذمرتلاهاور(١)
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ةحيباماعيبيفباب

زوجةموأسمعف«ةموأسمعيبو؛هجبارمعيب:ناعسعببلاو

ةلوليقلاوةيلوتلاكعببلادعبالإزوجيالةحبارمعيبو«ءيشلکيث
ةبحلاوقادصلاوةراجإلاامأو«ةعفشلابدراموملسلاودقنلاوةلدابملاو

ريغوهلاميفزئاجةحبارملاعيبو«ةحبارملاعيبهيفزوجيالفباوثل

ةحبارملاعيبيفباب

طورشهطورشنأرهاظلا.خلاعيبلادعبالإزوجيالةحبارملاميبو:هلوق
درلاهللهرظناو«كلذربغوضبقلاوميبملاةقبقحبملعلانمءةمواسملاعيب

فنصمللىلوألاو«معنرهاظلاو؟لوألايرتشملاهيلعلخدولو٠بيعلابهيف

.ملعألاوهلككلذىلعهيبتتلا

هيبشتللالليشمتللاهنوكنممدقتامفاكلايف.حلاةيلوتلاك:هلوق

.ملعأهللاو

زضاحمأرضاحيارضاحناكءاوسالجمسيلامهيدارملا«دقنلاو:هلوق
هلبوبملادقنلاصوصخهبدارملاسيلو«ضورعبًاضورعوأةمذلايفءيشب
ءايجورخموتياللعوسلاهذهىلعصنامنإو«هلبومملاهبدارملانألمتحيو
دعيملسلاودقنلايفدارملاو«رهاظاهيفةحبارملازاوجفعوسلانماهربغامأو
.ملعألاواهضبق
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هرمأيلونممهربغلوهسفنلًاضيأيرتشيوءىماتملانمهرمأيلونممهلام

هبىرتشايذلانمثلايرتشمللعئابلاركذينأةحبارملاعبو.ةحبارم

هبىرتشاامفالخنمماردلاوريئاتدللامابرهيلعطرتشيوةعلسلا

زوجييذلالالاسأرنمدعيايفءاملعلافلتخادقو«هقافووأ

ىرتشايذلانمثلاالإدعيال:ضعبلاق«دعيالامحبرلاهيلعىتيينأ

وأةوسكوأةقفننمءيشلاكلذىلعققناامامأو‹طقفةعلسلاهب

نمهلعىطعأاموأهرّصقوأهغبصوأهطاخفًابوثناكوأةاوادم

ةرافغلاوةئابغلانمهيلعىطعأاموأهلوصوىركوأفاوطللةرجألا

اهبدىىقتلالعلو«طرتشدو:هلوقبقلعتمهنأرهاظلاءماردلاوريناندلل:هلوو

.ملعأهللاورهاظوهاكبلاغلاىلإًارظن

حبرلانأذخؤفحبرللنايبهنأكقافووأهبىرتشاامفالخنم:هلوق
الاواقفاومالانوكبالهنأرهاظلاىفلالاسأرامآو«فالخلاوقافولابزوجي

93bb-رهب

.اذهىلعهببتتلابسانملاناكو.ملعألاوةحبارمالةمواسمناك

ءاخلابةرافخلاهباوصو«نيقلابخسنلانمءانيأرامفاذكه«ةراففلاو:هلوق
:ءالالصفيفءارلابابيفلاقثبححاحصلامالكهيلعلدياكةمحعملا
ًاريفخهلتنكفهترحأاذإًارفخرسكلابرفخألجرلاترفخ«ريجملا«ريقحلا
كلذكوءكترفختقو:لاقب“ةمذلايهو“مضلابةرفخلامسالاو:لاقنأىلإهعنع
.خلارسكلاب"7ومضلايهراقحلا
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نمثلابءاشنإربخيهنكلوهبىرتشاامالإنمثلاىلعكلذلمحيالف
هقفثأءيشلك:ضعبلاقوءدارأامرخآلاهنميرتشيفهيلعقفنأامو

ذکييلعماق:لوقيوهننمبوسحموهفهريغوأءاركنمعيبلانع

باودلافلعوهتوسكوقيقرلاةقفتيفركذدقو:رثألايفواذكو

اذكبيلعماقدق:لوقينأاهريصقتوبايثلاغبصوهتاوادمحلصيامو

هلمحينأءاركلايفلبقدقوءهعاتميلعهلمحيالفكلذريغامأوءاذكو

ىرتشانإةحبارملاعبيفهبريخينمهيلعبحيامو.ملعأهاوهيلع
نأدارأفءيشلاكلذهيفلاغدلبينوءالغلاتقويفءيشلاكلذ

هنإفةحبارمءيشلاكلذهيفصيخردلبيفوأهداسكتقويفهعببي

يفهارتشانإامأوءدلبلاوهيفهارتشايذلاتقولابربخيتحهعيبيال

يفوأهقافنإتقويفعيبنأدارأفهيفصخردلبيفوأهداسكتقو

كلذريغهيلعسيلونمثلابربخيهنإفةحبارمءيشلاكلذهيفلاغدب

.عطقتمءانثتسالا«هبیرتشاامالإ:هلوف

هيلعلدفوذحمرخؤمًادتبملمدقمريخهنأرهاظلا؛بلعبحيامو:هلوق

ىرتشانادلىلاوتقولاهبرامخإلاهملعبحييدلانموًالثمريدقتلاو«قاسلا

.ررحبلق«ملعألاوهيءادتيإلاحصيامهمالكقاشيفسيلهنإف.خلاكلذ

ناككلذبهربخملنإفينمي.خلاهربخيبتحهمسيالهنإف:هلوق

.ملعأللاورهاظوهاکكلذىلععلطااذِإرابخلايرتشملل
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ىرتشانإًاضيأكلذكو.ملعأهللاويرتشللشغاذهيفسيلهنأل

كلذكو«لجألابيرتشملريخيتحةحبارمهعبيالفلجأىلإءيشلاكلذ

داراقهداسکتقويفنزويولاکياموأبهذلابءيشلاكلذىرتشانإ

.ملعأهللاوكلذبريخيتحهعبيالهنإفهقافتإتقوةحبارمهعببينأ

ايفهنمةيمستلالثمةحبارمهضعبوأهلكءيشلاعبينأهلزوجيو

ردقىلعنزويولاكيايفنزولاوليكلابضعبلاوأةمسقلاهيفنكتال

ءاوسهنتنيبتامالإةحبارمعسيالكلذيفلصألاو«نمثلانمهباتام

.ءاشألاهذهدحأداسكتقويأ«هداسكتقويف:هلوق

.ءيشلاهلوقىلعفوطعم«ضعبلاوأ":هلوق

نإوًاقلطمزاجامةلقلالكأبدارملالهرظني.خلاةلغنملكأامو:هلوق
امهبدارملاوأ«ءيشهنيعنمبهذيملام:هلوقلبسانملاوهوهدنعناك

رهاظنمردابتلاوهوهبرابخإلانمدبالفقابناكامامأو«لعفلابفلتأ

رهاظلاوهلوألالاتحإلا:لاقيدقو.ملعألاورثألايفالبسانملاوةرابعلا

اضيأبتكو.ررحبلفملعألاوهتداعيفبلاغلاوهاكلباقمرثألامالكو

امهبدارملا.خلاةلغنملكأاموهلوق:هصنامةلوقلاهذهىلعللاهجر
لديويتآلارثألامالكرهاظهيلعلدياكعيبلاتقورضحامالهدنعثدح

هنيعنمبهذيملامهلوقنمكلذذخؤبابروةيلوتلايفقباسلاهمالكهل
.ملعألاوعبمملانيعنمةرضاحلاةلفلانإفءيش

س



اهدبزلثمناوىحلاةلغنملكأاموهمدختسااموهءارکوةحبارم

يرتشملانوكيالفربخيلنإو«هلككلذبربخيهنإفاهنبلوابفوصو
اذِإناوبحلاكلذكو:رثألايفو«ءيشهنيعنمبهذيملامرايخلاب

هربخيلنإوءەربخيهنإفەسفنبهفلتأوأهللالبقنمهجاتنفلتفهدنعجت
ةيراجءيشلاناكاذإ:رثألايفركذايفضعبدنعوسأبالفكلذب

ديربناکنإةحبارمابعببينأهلفيهصقنتملواهدلوتاموتدلوف

.ىلعصاخلافطعهيفءناوسحلاةلغنملكأامو:هل

هجاتنممهارتشااذإهنأهموهفم:انخشلاق.خلاهدنعجتنااذإ:هلوق

حيمجهثمونمثلانمطسقلف.عيبملانموهنإكلذكوهوهركذنمديأل
.ىمتناباوصلابملعألاونمثلانمطسقهلنوكيامدقعللرضحام

ىلعرابخإلانمديالفنقابناكاذِإامأوينمي.خلاهجاتنفلتف:هلوف

يذلاواذهنيبقرفلافاذهىلعو«صقنتلوأناويحلاةميقتصقنلاحلك

رابخإلاهيلعبحياللوألالوقلااذهىلعهوجولانمهجوهفلتأنإهنأهدمب
.ملعأللاوهسفنبهفلتأثيحكلذنمدباليناثلاىلعو

تصقنولامناهموہفم:هللاهجرانخشلاق.خلايهصقنتملو:هلوف
اعماهدلوعابولوناسلانمدبالهنأةيكلاملادنعو«نالابجواهتم

ملتإوامجوزاذإمدنعكلذكو.ملعألاوبيعهدنعاهتدالونألاولاق
دقو:تلقاهتراكبلازافاركبتناكواهثطواذِإاذكوجوزلااهقلطنإودلت

نمدبالاہتراکبلازأوارکتناكاذإهنأبوسصلايفهورکددامجرختي

٠.باوصلابملعألاونابسلا
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كلذنيبيتحةحبارماعبيالفهبهووأهعابوأهدلووهسبحنأ

عيبواہنبلبرشيفامأوءامجاتنيفةاشلاكلذكو.ابنمكلذنأليرتشلل

ىتحفالإوةحبارمابعابءابنمباصأاملثماهىلعقفنأدقناكنافاهرعش

‹ةيسكأهلمعفًافوصءيشلاكلذناكنإو.ملعأهللاويرتسملاربخي

نأزوجيهنإفريبغتلانمكلذهبشأاموأهنحطفًاريعشوأًاحمقوأ

هللاواهملعناكتلاهتلاحنعهصقنيًاثدحهيفثدحبملاذإةحبارمهعيبي

ًادمعتمنمثلانمهبىرتشااميلعهيفدازفةحيارمًاثيشعابنمو.ملعأ

نإبيعملاكرابخلابهيفنوكيوكلذبيرتشملاربخيهنإفدمعتمريغوأ
فرعيملنإوءهبهلهعابيذلانمثلابهكسمأءاشنإوهدرءاش

صقنتلنإونايسلانمدبالهنأهموہقم.خلاكلذنيبتح:هلوق

.الدمناكنيبلنإهنأاضيأهرهاظو«

ربعنمزاجصقنتلوتامنإفينعي«امجاتنيفةاشلاكلذكو:هلوق

ىلعراخإلانمدبالفهوحولانمهحونهحرخأوأهکسمأناو‹راىخإ

.لوقلااذه

فلاخمديسقتلااذه.خلااهنمباصأاملثمايلعقفنأدقناكنإف:هلوق
الإو:هلوقمث.خلاناوبحلاةلغنملكأامو:لاقثيح«قباسلامالكلل
؛ردابتلاوهو؟كلذهربخيماذِإرابخلايرتشمحلللهرظني«يرتشملاهربخمىف

«ملعألاومدقتالبسانماوهو«كلذهلسيلوأ«الباقمهلمجهنأرهاظلانإف
.
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ءحبلانمةدايزلاكلتباناموهبىرتشاامىلعدازامقفنيلفيرتشلل

عاباذإو:رثألايفركذدقفيرتشملادينمءيشلاكلذجرخنإو

مثبوثلايرتشملاعابف«ءامسدقءيشىلعبارمبوثلجوللجرل
زيزعلادبعنبانإف«مهاردهيلعدازوةحبارملايفيفهاباحدقعئابلادجو

ناكهدنعبوثلاناكواوءبوثلاعابدقهنأل«زئاجعملا:لوقيناک

نمابتصحوةاباحلاكلتهنعطحبعيبرلانو«ذأهبوهدرينأهل

نوكبو:هلوقلمسقةققحلايفاذه.خلاءيشلاكلذجرخنإو:هلوف

.خلارايخلابهيف

عيبلايفةاباحلاىتعمنأل«لمأتانهةاباحلالامعتسايف«ءاباحدقو:هلوق

تلفدعبعيبرلامالكالولو«نمثلانمئيشهلكرتهنأكتحهعملهاسينأ

.ملعألاواهرهاظىلعحبرلايفءاباحلا

رهاظلانإفةلباقلاليلدبءطحريغنمينعي“زئاجعيبلا:لوقيناك:هلوق

كلتيرتشملاىلعطحهنآالإ«مببلازاوحباضيألوقيهللاهحرميبرلانأ

ءطقفمكحلارهاظلايفوهامنإامهنييفالخلانأرهاظلامث«اهتصحوةاباعحلا
لعألاوًادحاولوقكلذبذخاؤبهنأرهاظلاف«للانيبوهنيبايفامأو

.

هجرعيبرلالوقلمأتلابرهظييذلا.خلاهنعطحيميبرلاناكو:هلوق

هلحييالهتاوفذِإءلطابلابسانلالاومألكأىلإيدؤيمدعنأليا

يئهلربثأتالهنأنمببملايفهقدعاقىلعاذهىنيزيزملادبعناناكو«ءكلذ

ناوىكاسمإلاودرلانبرخاماءءيشلاناكنإلب«نمثلانمءيشطاقسإ
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دقوءاذكواذكبتیرتشا:هللاقنإًاضيأكلذكو.لعألاوحبرلا

رايخلابيرتشماف«ةحيارمريغنمكلذبهلعابفهبىرتشاامىلعداز

طلغنإامأو.ملعأهللاوهبیرتشااميلعدازامقفنیلفهفرعيلنإو

كلذيلعةنيببىتأمثهبىرتشااملقبةحيارمعابفهفتيلععئابل
:لوقينممېنمو‹هتنبببذكدقهنألًائيشيرتشملاىلعكرديالهنإف

زوجءاشنإو:هئيشدرءاشنإيرتشملاكرابخلابوهفكلذنيبتاذإ

هللاقيوعئابلاسدولو«ايشكرديلتوماريغهوجولانمهجوبتاف
كلذىلعهقفاووكلءيشالفالإو«هتذخأامكءيشلادرزيزملادبعنادبع
نإو«رهاظوهامكابنببقرفدقهنألانههفلاخاإو«للاهجرميرا
تاوفدنعشرألاكاردإ«مدقتامف«هبردصملانأىلعبسصلاكةدايزلاهذهتناك

.ملعألاوهلماذهنكيلف«هوجولانمهجوبءيشلا

هدبنمجرخولفاماءيشلاناکاذرهاظاذه«يرتشملاف:هلوق

.ملعأللاوقباسلافالخلانايرحرهاظلاف٠هوجولانمهحوب

ىعداولهنمذخۇب:انخشلاق.خلاكرديالهنإفةنسبىتأمث:هلوق
مثممخلافلحمث«يلةنيبال:لاق٠ةنيبلامكاحلاهفلكفناسنإىلعناسنإ

ىلوألانكل.یہتنامعآلاواہاذكهنألءاميلاتفتليالكلذدعبةنيبماقأ
‹ةنيبهللبقتالوىتحلاعطقتمهضعبدنعنيميلانأل«مصخلافلحمثهلوقكرت
.لعألاويلةنيباللبقيمنإو

ءيشلابيذكتسيلاذه:انخبشلأق«هتنيببذكدقهنأل:هلوق

¢تيببذكهنإلاقيفىكف«اطلغيعديهنأةروصلاو«هبلإدصقلايضتقب
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هيلعكرديهنإفيرتشملادينمءيثلاكلذتافنإوءيرتشمللعيبا
املقأبعابنإكلذكو«حبرلانمهباتاموهسقتىلعهبطلغامعئابلا
هللاوءىلوألاةلأسلايفناوجلاكاهيفباوجلاءًاطلاغةحبارمريغبىرتشا

رحنآلجریرتشاو«راندةرشعبلنجفصنلجریرتشااذإو.معآ
نمثلافةمواسمهاعابنإهنإفهاعسينأادارأفءريناتدةسمخبرخآلافصنلا
ناسي:مہضعبلاقءفالتخااہىففةحبارمهاعابنإو«نافصتامهنيب

يفاكرتشااکنمئلانامسقي:لوقينممهنمو(ملاومأسوؤرىلعنمشلا

.نيفصنلوألاملامسأرنامسقي:لوقينممهتمو«نيفصنلجا

له«رظنلاهبجويايفمهفالتخاببسوءًانالثأامهنيبحبرلانامسقيو
.ملعأهللاو؟نمثملابوألوألانمثلابناربتعمرخآلانمثلاوأحبرلا

.ىناملعألاو«يناثلالوقلارهاظلاو

عبيهتوفادإامرظفاو«يناثلالوقلاىلعينعي«مئابلاهيلعكرديهنإف:هلوق

رهاظلاو؟لالافكوأهلوهعابةيسنلابهعفنتلوألالهءةحمارم

.ررحبلق«ملعألاوممن

نألصاحلاو«ناربتعمرخآلانمئلاوهلعل.حلانمثلاوأحبرلاله:هلوق

¢طقفنمثلاىلإرظنامفاومأسوورىلعنامسقيرخآلانمثلاوبرلا:لوقينم
حيرلاونيفصتنامسقب:لاقنمو«طقفنمثلاىلإرظننيفصننامسقب:لاقنمو

ريخألاليصفتلااذهو«نمثلاىلإحبرلايفو«نمثملاىلإنمثلايفرظناثالثأ
.عجاربلفاحيرصللاهحرفلصملامالكنمدافتسيال
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هفأوطلايفباب

لبقهليطعأايدانيالو«هليطعأامالإيدانيالفاوطلاو

كلذيفرعسلانألءكلذبربخأنإالإقوسلاكلذريغيفوأموبلاكلذ

يفةثرولاةيطعبيدانيو«هؤارشزوعننمةطعبالإيدانبالو«فلتخي

ءيشلاناكاذإاذهو«هءارشاودارأاذإةيصوللتملاهلعجيذلاءيشلا

يدانيالفةادانلاباورمأوةثرولادييفناكنإامأو«ةفيلخلادييف

ةيطعبيدانيو:رثألايفو«عيبلاىلعهولكونيذلامهمهنألمهتيطعب

نميسنيفو‹طلسملاوأنبترملاهعببينأدارأنيحنهرلايفنهارلا

عوببلاكلذيلععابييكلهئيشيفديزينأمهتمنالءيشنهارلاةبطع

عهللاولمكولاةلزنمنهترملاوءلكوملاةلزنمألوهنبديفصلختف

ةفاوطلايفباب

عمءتاراجإلانمالعوببلاباتكنمهلعجاإلعل«ةفاوطلايفباب:لوق

ةعلسلاكللمئاملاوهنوكيامًاريشكفانأةهجنم«لامءانعلدب
.لعلاورمحألافالخبهدييفاففرصتهلراصف«املعيدانييتلا

Le



«مارحلامهدييفناکوأهلامبارتسانمهدازمبيدانينأفاوطللو

ەتدايزبيداتيهنإفهرمأيلونملهبرتشينأدارأنإءيشلابحاصكلذكو
كلذيرتشينافاوطلادارأنإف.لعأللاوءيشلاكلذهلهئارشزاوج
ءابذكهلوقراصكلذبريخيلنإەنأل؛كلذبريخيهنإفهبفهسفنلدازفءيشلا

نلهبرتشينأدارأنإًاصيأكلذكوءريغلاةيطعةادانملايفموهفملانأل

لوبقلماتي«مارحلامهدبيئناکوأهلامبارقسانمهدازاب:هلو
ءارشلاناك۳عملازاوحبلوقلالاعىنممهلعلو4نماسملادنعنهةدابز

امىلعلوحوأ«مدقتامكهرینادرناندلابحاصلنمضيو«مارحريناندب
بغرملنمرثكءيشلايفعقديدق«ًالثمبارتسملانلءكلذنمداد!

ملعألاونايملانمديالف«مهتمومفهتلماعميفسانلا

هيفىلوتاماذهو«هتنامألمتعسيلفينعي.خلاهلهئارشزاوجل:هلوق
اذهىلعف«تاذلافالتخاةلزنمةمجلافالتخانألكلذوءنيفرطلاصخشلا

ءهدنعدوجومءيشلاكلذو«ءيشءارشيفصخشىلعلىكوناسنإلاناكاذإ

هلکولهسفننمهبرتشمففقبتحديزينالف«فاوطللهاطعأفدارأو

هملعهلوقوهاظعملماتهبفو«حلعألاوهرمأيلونمل:هلوقكلذبرعشيامك
‹ررحىلففرصلابابيفمدقتامك(نمالإعببلانوكيال):مالسلا

زاجاإلاقيوأ«بئاغلاونونجملاويلونبدارأهنأرهاظلانكل

ءاقلطمهرمأيلونأهنميرتشينأزوجيف«نآلامئابلاوهفاوطلانألانهاه
¢ملعألاونايضلاليزيلدبلاعفدنو«ةغصلابجتالهنأىلعينبماذهو

.
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شجانلاةدابزبيدانيالو.سأبالو«كلذبربخيوهيفديزيهنافهرمأيلو

.ملعأهللاوءارشلاديربالهنأهمهتانمكلذكو«ءارشلاديرباليذلا

رسكنامثهيلعىدانييذلاءيشلايفمولعمءيشفاوطاليطعأنإو

اذكواذكهيفىطعأدق:هللوقيو«كلذبءارشلادارأيذللربخيهنإف

لاقناولااذهلعيشبحاصكلذكو,ةطعلاكلتمصتملو

يٿهبتیداتوأنالفنموآقوسلانمءيشلااذهتيرتشا:لجرللجر
كلذفالخجرخفلاحلااذهىلعهلهعابفقوسلالخديلوأقوسلا

نإوءلوقلااذهيلعبذكنيحصاععئابلاو«ءارشلايرتشملامز

هشةعمتةىحيرصتةراعتساهنأرهاظلا:انحشلاق«رسكنامث:هلوق

بدسبصقنهنكل«هلصأنعنبيليدلادولارسکبهدوعونمُشلاناصقن

عستلاقيرطبلمفلايفترجمث«ردصملاىلعردصملاقلطأف«ومنلايفرسكللا
.ملعألاو

ىلوتيدلاوھهناکنِٳينعبرءلاجلااذهىلعءيشلابحاصكلذكو:هلو

|.هوشمعويىلعارءاسکنابربخمهتف<هسقلبهيسةمواسم

وألافو:لاقتو«بعموهلوألاو<بذلوهاذهناىھالا
رابحلايرقشمللنابحاوو٤صاعشحانلاوتباثعسبلا:انناحصألاق

تروشجانلانبوةأطاومعلفلناكادإكلذيملعدمادإاف



ربخينألبقرخآلجرايفدازفلجرىلإةعلسلافاوطلافقوأ
هالكلذهلفلوأللعلازوجينأدارأنإف«كلذبريخيهنإفاببحاصل

هلربخيلنإوءلعفرخآلللعيبلاددجينأدارأنإو«هيلإفوقوم
هنالءيشهيلعسيلفلعفنافكلذلعفيالفلوالعسلازوجتحةدايزلا

هيطعيورخللجرةعلسنُمفاوطلايطعيالو.لعهللاوًالوأهعابدق

هتعلسنمتمېنمدحاولکلنماضوېفلعفناف«رخألاةعلسنمثوه
مهتمدحاولکذخأاذإعبصخرو۽مشیطعأامهلنودریو
الإابيلعىداتيتلاةعلسلابحاصنمفاوطلاذخأيالو«هلامسأر

فقوينألبقرجألااهبفدازاذإهنأاذهنممفيدق<كلذهلف:هلوق

فيكهلاميففرصتيناسنإلانألصألانكل«لوأللعيبهلسيللوألاىلع
هبحاصىلإفوقومعيبلارمأيأ«هيلإفوقومهنأل:هلوقهللديامرو«ءاشب
.ررحبلق«لعأللاوًاقلطمءاشنلعيببق

ءەتدايزلوبقعسبلاديدجتبدارأهناك«رخآللعلاددحمنأدارأنإو:هلوق

دقو«مولعموهاكيناثللهديدحتزجمللوأللمقوولف«الصأمقيلعيبلانأل
بحاصىلإًافوقومهلعجوهسفنءاقلتنمفاوطلاعسبلوألاعيبلابدارأ:لاقي

.لعألاوءيشلا

.ةدايزلابلالابرلرابخإلامدعوهو«كلذلمفالف.:هلوق

دحيتبناك«هتعلسهبتعبامسنجنمداراهناك«هلامسأر:هلوق
يفافلتخاولفىنوزوملايفوأليكملايفوأقرولايفوأبهذلايفنانمثلا

سoس



لفمولعمءيشىلعهعمقفتانإالإ:اعبيلوأاہعابءاوسهانعردق

نإةعلسلابحاصهيلعطرتشانو«هيلعاقفتااملعرثكوألقهذخأ
اكابعبيمنإايشبلعكرديالهإفًاتيشهبطعيالأاعبي
رظنلاهبجوييذلاوهوءهيلعطرتشاولوهانعردقهيلع:لوقينممهمو
یداننإو.لعأهللاواہیلعدانیلعاتالاهنلعولفاوطلانأل«يدنع

:ءيشهلسيلفًاثيشنعتيموهناكمنملقتنيملوًادعاقفاوطلاايلع

وأىداندقهنألرظنلاهبجويايفكلذو«هترجأذخأي:لوقينممهنمو

نأهريغلاهاطعأفابيلعيداتيلةعلسفاوطلاذخأنإو«ملعأهللاوعاب

هلككلذدربهنإفهعساقبوألوألانمهباهذخأاملقأباهيلعيداتب
فاوطلاكردبوءعوببلايفنمضتملامحبرلثمهنألةعلسلابحاصل

.ررحبلف«ملعألاوقافتإلابانماضناكلكلذنمءيش

ءلطابهنأرهاظلا‹طرشلااذهًاضبأو.خلاملعولفاوطلانآل:لوق
الإممطورشىلعنونمؤلا(:يلاقدقو«‹ءانعلاوهولاللامرحهلال
انهًاعربتمدعبهنإ«a6الإمالا۱(لالخمرحوأاماارجلسارش
.معآلاوزاولاىلعثددحلارهاظلدمف4YIمرحطرشهيفسالفهد

انخسشلاق«نمضتمامحبرلمهنال:هلوق یرخأةراصبو:4ھنامانخش

هذهوةلمف«لمعتساىذلاوهيفاشلاو“٥رحألاهبیحتسباملمي¿هزال

هړکدمدقت١ز
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ىلإنيرفأسملابلحمنمو.لعأهللاولوألافاوللايلعءءانعرخالا

هذخأبنأسأبالفًاتيشفاوطلاهاطعأف«يرتشيومهعينأفاوطلا
ےہ

:هلو:هصنامهلوةلاهذهىلعاضأبکو.یہتناهللاهمرهترامعنمحضوأ

امةملسلابحاصلدربهنأيضتقيهرهاظ«عوسلايفنمضتملامحبرلثمهنا

اصخشرحأتسانمنأنمةراجإلايفاابسانلاوهو<طقفهدبيفيقب

ةدايزلادربهنإفنيمهردبرخآاصخشوهرجاتسامث«ماردةعبرأببوث

ىلعەءانعرخآلافاوطلاكردبو:هلوقو«لككلذدريهنإف:لوقرهاظوطقف

اذهىلەففلاخثبحًاعربتمدعبوئيشكسالهنأيضتقيلوألافاوطلا

لمقىلعانهاههنأ«ةراجإلايفيتأيساموانهامنيبىرفلاف
ىلإهدرءيشتلصحدقو«اقلطمبوثلاةطابخىلعهراحئتساتأسسامو

ولاذهىلعف«ارجأهتياقميفقحتسياثيشلمفيملهنأل«بوثلابحاص
ةرجألاميمحبملأ«هربقلءاطعأفهسقنببوثلااذههلطبخنأىلعهرجأتسا
يفهمالكنمموهفملاىلعو«انهاكهرجأتساناءانعلامفديوهسفنبلعفيملهنأل
الإءيشلابحاصلدربمل«ًاقلطمةادانملاىلعاتههرجأتساولهنا«تاراجإلا

هدربلضافلانأالإ«دقوءةادانلاىلعةرجالاهلعقددقهنألءلضافلا
قحتسيهنأيمفاشلادنعو.ررحسلف«ملعألاولمعهلباقميفسيلهنأل
ءلصحدقهتمذهبلقشأامنأل:لاق«اثمبوثلاةطابخىفاملكةرجالا

و«قافتإلاباعربتمدعيهنإفاثيشةرحألايفهدنعنمدازولامأو

.باوصلابملعأڭلاوانخش

سيلفاوطلابديقتلانأرهاظلا.خلاملمسينأفاوطلاىلإ:هلوق
بحاصلبلجاإاضيأكلذزوجينأرهاظلانإف«طقفريوصتلللبزارتحإلل

.ملعالاوةلعلاهلادشرتاك«ادرتشموأامانةعلسلا

ه۳



فاوطلاعمقفتانإاأو«ىنعتدقهئألسأبالفهلعهطرتشاولوهنم

دقهنال«كلذزوجيالفيعمهمساتكنفءالؤهنمتذخأاملك:هللاقف

نمو.ملعأهللاوهلهلمعةرجأوزوجيالفهلمةرجأهلعطرتشا

محاوضقييتحهلامنممهمعطأفقافرلاهبلإدصقي

ىلع١علسلاباحصأعمقفتانإهنإفءامولعممهنمخف«يرتشيو

هرادءارکمهیلعكردينكلو«زوجيالفمهعمقفتيلنإوزئاجفكلذ

نمذخأباملجألكلذمهللعفامنإهنألءهلامنممهلمعطأاموهءانعو

ممعطأاملكأبالقءيشهعمسیلونيرفاسملاعمناكنمو«ملاومأ
ريغبلكأنإو«مملاومأكلذرجامنإهنألهباحصأنذإبالإفاوطلا

ءيشهيلعسيلففاوطلاكلذبلعنإوءكلذلحىلإميبلطبلفمهنفإ

ءذخأياملجألالإكلذمعطيمهنأل«همرغيهنإفكلذىلإهبلطنإالإ

عمجيفلوعفمىتعبليمفهتأل؛قبفرعمج«ءارلاركيوهو«قافرلا:هلوق
.ءاقفرىلعاضبأممجتو«ملااذه

يفهلنوعفديامردقىلعو«اہيفيتلامايالاددعىلعو«هدنعنوكعب

قافتإلاوهامنِإهمالكرهاظناكنإو«نيىناجلانمةلامجلالصحتالل«كلذريظن

املېجامأو«لمجلاةرثكلرهاظبسدلو«طقفهلنومفدبامردقىلعمېعم

رجأتسانمفكلذزاجأنملوقيلعءانبكلذرفتغرهلعلف«ةدملاكلتيفمهمعطي
.ررحبلف«لعألاوهتوسكوهتقفنو‹ةنبعمةرجأباريج

.علاوسلا:لصألايفد()
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راسمسلاىلإدصقفامعيبيلقوسلاىلإهريغعلسلمحنمًاضيأكلذكو
رجاإهئألكلذلحىلإعلسلابحاصبلطياًفاثيشءاطعأف
هاطعأفتوناحبحاصنمهريغليرتشيناكاذإكلذكو«هلامكلذ

رجامن]هنألءلالابحاصىلإكلذلحبلطيهنإفهنميرتشييكلًاثبش
ماعطلاوأتبزلالثمايشيرتشينأدارأنمو.ملعأهللاوهلامكلذ

نأسأبالفءارشلاىلعمزعنإهنإفهقوذينأدارأفكلذهبشأاموأ

نإو«كلذلعفيالفءارشلاىلعمزعيملنإوهبحاصهلنِذَأنإهقوذي
ادبفهقوذيللكأينأهلنذأفءارشلاىلعمزعنإوةعابتهيلعوفلعف
بحاصهبكسمنأالإةعابتهيلعسيلفاقفتيملوأءارشلاكرتوهل
.ملعأهللاوهشمهيرتشينأًاعمطالإهلنذأيملهنألهلمرغيفلالا

وأنونجملاوأميتبلاةفيلخلثمهعيبينأدارأفهریغماعطهدبيفناکنمو

الإهريغلاميفهلنذأيالفهقوذينأهتمءارشلادارأنمبلطفهريغ

نمرثكأامللعجحينونجماوأميلاةفيلخناكوهيلعلدينمناكنإ
ًاضيأكلذكوءسأبالفمفحلصأكلذنأىأروأهلامنمكلذ
عئابلاهلنذأولوًائيشهنمقذيالفهريغلكلذيرتشينأدارأنم

مسإلاو«لدأحاحصلايفلدأنملادلارسك.وءابلامشي*هيلعلدي:هلوق

.خلاهلاّدلا



لجألعئابلاهلنذأامنإهنألءارشلالعهلكويذلايلعلديناكنإالإ

الإ‹كلذهيلإرجيذلاوهولكوملالامءياكلذهتميرتشينأ

بحاصهللاقنمو.لعهللاوهليرتشبنمةعفنمكلذيفبلطنإ

هنأللكأامةميقهلمريهنإفهلكفماعلاءاطعأْلُكولخدأ:توناحلا

بحاصيففورعملاوهويرتشيوهنمعفتنينهيتأيلكلذهمعطأامر

نمثلاءاطعأفهعابفًاثيشهلعبينأالجرلكو,نمو.ملعأهللاوتوناحلا

ًانيمأهلكوناكنإهنإفًاخاسفناهعببيفدجوفتعباذكه:هللاقف

لنإهئسهلعكرديونمثلاكلذهلدريوكلذيفهقدصيهنإف

هربخأنإو«هبلغتشيالفنبمأريغناكنإو«هدرلعلمكولاردقي

ىلإجاتحيالوقوذيهنإفينعي«هلكويذلاىلعلديناكنأالإ:هلوق
مدقتاميفانيالفېمكقيدصوأل:ىلاعتهلوقللالابحاصنملحلابلط

للابلطبهنأنمانشتوناجلابحاصءاطعأف«هريغلايشيرتشيناكنمف

.لعألاولدملاريغىلعلومهنأرهاظلانإف«لاملابحاصنم

رتشيومسيماذإملعأاوينمي«لكأامةمبقهل.مرغيهنإف:هلوق

.لعألاودعيهمالككلذبرمشياك

یفلکوملادجوفءتعبةسنالفلاةفصلاىلعيأ.خلاتعباذكه:هلوق

هارتشانممهصالخيتساىلعينمي«هدرىلعليكولاردقبملنإ:هلوق
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ناكًانيمأكلذدعبهذخأيالفنمثلاهئمذحخأينألبقخاسفتلابليكو
لغتشبالونمثلاهنمذخأينأصخرينم«نيمأريغوأليكولا
نمو.ملعأهللاولاحلااذهىلعءارشلاىلعهلكونإكلذكوءهلو
لاقو:رثألايففنمثلاهنمذخأيتحيرتشملاهعنمبنأدارأفًائيشعا

نمثلالسوناويحلاوأضورعلانمًاثيشلجرنمیرتشالجريف

عئابلانمیرتشاامصبقينألبقنميقبنمثلانمًاريسبًاثيشالإ

يفءيشلاكلذفلتمثيرتشملالبقنموأعئابلالبقنمكلذناكو

حخسقنلادادتعإلايضّتقيكلذنألةروصلاهذهيفنمثلابنمضيملاعإو

.ملعألاوزوحيالوهر

دعياعدمراصو«لعقلاماقِإىلعليلدنمثلاهعقدنألهبلغتشيالف:هلوق
.ملعأهللاودعبمتيللعفلانإف«نمثلاهلعقديماذإامفالخمكلذ

.ملعأهللاونيمأريغناكنإينمي«نمثلاهنمذخاأينأ:هلوق

ةفصلابهربخأو«انيمأناكنإهنأوهوينعي«ءارشلاىلعهلكونإ:هلوق

اثمهمهاردهنمذخأبو«هقدصبًاخاسقناهئارشيفدجوفایرقشايتلا

دققدلنإف«ةيعرشلاماكحالاهلهعابنمعمیطامتيوءيشسلاهلكرتيو

.ملعاهللاوءيشلاذخأبوهيالهنافنیماريغناکناوكلذمحمدقت

.منمللناثنوعفميرقشملا.:هلو

نأدعيهلقنمدعضبقلامدعبدارملالعلو<لسبقلعتم«لبقنم:هلوق
.ملعألاولكشأاذهىلعلمحيمنإو«ثمدعلاوأنزولاولكلابهضبق
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عنابلاقحليالونمثلانمهيلإمسامءيشعئابلامريالهنآعئابلادي
هناليرتشا|لامنمفلتيذلاكلذناكوءنمثلانميقباميرتشملا

فلتالنهرلاةلزتعيرتشملاىلعنمثلانمىقبيامناكونمثلالسدق

فلتويرتشملاىلعهلاحجبنمثلاناكولو.نمثلانميقباملطبعيبملا

.ملعأهللاويرتشملاىلعنمثلالطبوعئابلالامنمناكلعئابلادييف

دارأوردصملاقلطأهنألمتحيونوهرملاهلعل«نهرلاةلزنمب:هلوق
.لوعفملامسا

.لعألاوهيفابنهرلاو«نهرلاةلزتبنألكلذو«نمثلالطبو:هلوق

OOOO
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هنأةعينلانعدراولاربخلل؛سانلانيبةزئاجتاراجالاو

هيلعهلوقوهقرعفحينألبقهترجأريجألااوطعأ):لاق

مماظبسيلنمقرعلنأىلعليلد'(تحملاظقرعلسيل):مالسلا
راجطوتشاوًاريعبهلادبعنبرباجنمیرتشاهنآ)يورامو«قح

هانثتسازاجطرشلابهوانثتسازاجامو"۲(ةنيدملاىلإةكمنمهربظ
ديرين»:ىلاعتهلوقنمهانركذاميلعليلدهلاباتكيفو«ةرجألاب

هلكاشمللءانثتسالابربعهلعلوزاجدارملا«هوانثتسإزاج:هلوق
:لاقرجۇؤملانأكلاقينأانهكلذىنعمو«جارخإلاهانعمءانثتسالا:لاقيوأ
هلكءيشلا:اثمعئابلالوقياك«ةدماذكىلإيلاملكهمفانموهلكءيشلا

.لعألاوكلذلنيلئاقلاكنأينعأ«ةدماذكىلإكلاملكهعفانمو

.هيلعقفتم
.هركدمدقت(۲)

.هرکذمدقت(۳)
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هيلا٠«ججحينامينرجأتنأىلعنيتاهيينباىدحإكحكتأنأ

ءامعاونأركذبًادشلفعرشلابتاراجألازاوجىلعانللدتسااذإف

تاراجإلانال٬عويبلابترتكامماكحأمثءاببفداسفلاوةحصلاطورشو

لاملدبعوببلانأريغ«ةضواعمابلكتناكامةهجنمعويبلابةبييش

.ملعأهللاولامءانعلدبتاراجإلاو«لام

:لصف

امأوهيففلتخمو«زئاجريغو«زئاج:هجوأةئالثٰلعتاراجإلاو
ت.-۰٤ ‹نيعلامرحمءيشيفتناكةعفنملكةرجأيبفةزئاجريغلاتاراجإلا

نأكلذبيسو«بترمريغشنوفلهيف.خلازئاجريغوزئاج:هلوق

فرعتاغنإمادعألاوءيمدعهموهفمزئاجلاريغو«يدوجوهمومفمزئاجلا

ةلقازئاجلاريغدقاغإفرىشنلاينامأو«فللايفزئاجلامدققكلذلف«اهتاكلع
اوغرفللقألانومدقمننفنصملاةداعنموءرئاجلاىلإهنقفمالكلا

.لعأاو7

ءزئاجلاريغىلعةفاضإلاولاعامتجاهيف«ةزئاجريفلا:هلوق
ىلعةزئاجلاريفلاو«ةزئاحريغوأ:لاقولفريغفيرعتيفريخال:ليقكلذلو

.لهسكلذيفرمآلاورهظأناكلرياغلاىنعميفهنألفصولابامميبشت

(۳

.٢٨:صصقلا(١)
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ةينغملاوةباعللاوةحئانلاةرجألثمعرشلابةمرحمتناكةعفنملككلذكو
يهالملانمءيشلكوءفاتكلاورحاسلاوفارعلاونابكلاو

ءتاركنملاويهالملاهوجونمكلذهشأاموأجنرطشواراطوأفدنم

يغبلارموبلكلانمنعىباعهنأ)يوردقوءيغبلارہمكلذكو

ةرجألاىلإدئاعتناكيفريمضلانألمتحي«نيملامرحءيشنمتناك:هلوف
ديسقتللهبىتۇياإهبلإفاضملاو«كلابدوصقملاوهفاضملانأللصألاوهو
هلعقديناک«ززوحتالنملامرحمءيشنمتناكاذإةرجألانأىنعملانوكيف

زوحتدقفمرحمءيشىلعةرحألاامأورخنمةرجأةحاممةمدحخريظنيف

مرحبسيلوهو«لقنلاىلعةرجألانأىلعاثمةساجحنلقنةرجأكبجتلب
ةمفنملانأىنعملاوءةمفنمىلإدئاعتناكيفريمضلانألمتحيو«بحيدقلب
اذهو«لالحنمتناكولواببلعةرجألازوجتالنيملامرحمءيشنمتناكاذإ

.دارملابلعألاوحبحصامهالكوقابسلاىلإرظنلابردابتملاوه

باتكلاردصيفكلذىلعمالكلامدقتدفءفارعلاونامكلاو:هلوق

عجاريلف

.فتكلايفرظنييذلادارملالمل«فاتكلاو:هلوق

نكلءاثتلاهقحلتلكلذلفلوعفنزوىلعيوغبلصأ«:هلوق
ءابلاتمتدأوءايواولاتملقفنوكسلابامهادحإتقسوءابلاوواولاتعمتحا

:عيبرلالاق«هيلعمالكلامدقتدقو«ءالالستلةرسكةمضلاتبلقوىف

نهاكلاو«ةرجألا«ناواهبنزنعةةارملاهذخاتام«يتبلر

س



"٠(لقباربشنععينلاىجن)و'"'(لحفلاءاركونهاكلاناولحو
ةرجألكءهبارضىلعةرجألاذألحلاربش:ةديبعوبألاقو

:رثالايفركذدقفكلذلعاهذخأنمفءزوجتالهللامرحامعيجنع

‹ىطعأاملثمقفنياهاطعأنمكلذكو«هلثمقفنيوذخأامدربلف

ركذدقو.ملعأهللاو«ًاضيأهسفنبیطعأامهبلإعجرنإو

هنأطرتشملاملعملاوةحتانلاوةرجافلايفظفحأيذلاو:رثألايفًاصيأ

ةأرملاتطعأو:حاحصلايف«هيارضىلعةرجألاذخألجلاربش:هلوق
بارضلاءاركوهو«لحفلاريشنعيبنلاءاجو«حاكنلاتحيأ«اهربش

:لاقلحفلابسعنعىنهنأدنسملايفو.هطبضاكنيشلاحتفبوهو.خلا

ءلحفلابارضبسعلاو«ةرحألانمهملعذخأبامهبدارأوبسعلاركذ

ىلإجرخموهوةئالثلاينامملادحأوهلجعلابارمضببسعلادنسملايفهريسفتو

ناعمهيقو«للاهجرهنيباكثیدحلاىفلسرملازاجموأفذحلازاجم

نيعلاحتفبينعيبسعلاو:حاحصلايفلاق«هؤاءولحفلاءارکاھونارخآ

بسعنعىو‹لحفلابارضىلعذخؤبيذلاءاركلا«نمسلانوكسو
هيارضااضرألحفلابسعو«هاركأيأ«هيسميهلحفبسع:لوقيلحفلا

.خلالاقىو

مهضعينأيتأيسفنآرقلاملهمامو«لمالعميأ«طرتشملاملعملاو:هلوق

.ممعيرثألااذهبحاصنألمتحمو«كلذهلزاحأ

۔هرکذمدقت(١)

.دوادوأويئاسنلاودمحأهاور)۲(
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هبجوييڌلاو«اذهريغركذيلواوذخأامرجأاودريتحمهةبوتال
لنإو«هبحاصملعنإكلذدرينأذخآلاىلعبجيهنأ:يدنعرظللا
هذخأاذإكلذقفنينأيطعملاىلعبحيو«ءارقفلالعكلذقفنيلفهماعب
الو«هللاةيصعميفلعفامًاضوعةبوتلاىلعهلثمقفنيلفهذخأيملنإو
.ملعأهللاوهللامرحاةحابإامهنمكلذنألكلذلعامهنيبةللاحلازوجت

ىلعالإدرلابحيالهنأيذضتقيرثألااذهرهاظف«اذهريغركذيملو:هلوق
الهنأو«هباحصألهودراذإكلذلثمقافنإمهيلعبحالهنأوةئالثلاءالؤه

تألصالاو«هلثمقافنإالو«كلذميلادراذإقاقثاهداحصأىلعبحب

دافتسياماهدحأ:لاوقاةثالثةرجالاهذهيفهللاهحرهمالكنمدافتسييذلا
يطعملانأو«لشثمقافناودرلابفلكيذخآلانأوهو«لوألا:رثألانم

لوقلااذهىلعرظنينكل«هيلامجراذإهئيشىافنإوكلذلثمقافنابفلكي
اذهرهاظو؟الوأ[ضيأهلثمقافنإفلكيهقفنأوالوأهثيشهيلاجراذإله

دافتسياميناثلاو«اعرشاهذخألحيالةرجالكيفمكحلااذهممعترثألا
بجيالهنأهرهاظو«هيفةروكذملاةثالثلابدرلاصبصختوهو«يناثلارثألانم

هرظننمدافتسيامثلاثلاو«مدقتالقافنإلامهيلعبحيالودرلاريغ

ةساعبجييطعملانأو«درلاالإهيلعبحبيالذخآلانأوهو«هللاهجر

لحيالةرجألكيفميمعتلاهرهاظو«هلثمقفناالإوهبلإعجرنإكلذقافنا

هرهاظنإف«ملعلاهلعبنايعفدبنأكهللاةعاطيفاہعفدولو«اعرشاہعفد

قفنيملهنأل«لمأتهبفوهملعينمهلهدربلنإ«كلذلثمقفليهنأيتقي
ةمصعميفلعفاماضوع:ًارخآهلوقهلمةقفنمدعىلعلديو«ةيصعملايفكلذ

.ملعألاورهاظلاوهاذهو«لا

o۳ءحاضيإلام٠—



ةالصلالثم؛عرشلابناسنالاىلعتناكةعفنملكةرجأزوعتالكلذكو

ركنملانعيبنلاوفورعملابرمألاو«هلكملعلايلعتوناذألاوموصلاو

لسغوتايضقلاعيتو4اهذخأوتاداہشلالوصونمهلكقحابمايقلاو

زوجيالإلايلعبحياملكةلخابو«مهتاراومومهنیفکتویتوملا

ةعاطعيمجلمعىلعةرجألازوجتالو:رثألايفوهملعةرجألاذخأهل

عهنأ)يوراملوقلااذهىلعليلدلاو«ةلفانوأتناكةضيرفهلل

بحاصلاق«عرابناسنإلاىلعتناكةعفنملكةرجأزوجتال:هلوف
ةضواعلابابيفناضوعلاعرشلايفعمتجيال:ةدعاقةىكلاملانمةريخذلا

عمءاهوختوةالصلاىلعةرجألاانعنمكلذلو‹دحاولاصخشلل
ةرجالاذخأبنمفلخىلصيالهنأ:ناويدلايفركذو«ىهتنااملعافلاهضوع

ةطمترمريغمومأملاةالصنأىلعينبماذهلعلو«هيلعةداعإالفىلصنإف

ريغاهنألمتحيو«ةلطابمامإلاةالصنأاذهىلعرهاظلافالإو«مامإلاةالصب
هتالصو«هدحویلصنمكهلةيالوالنمفلخىلصنموصاعهنكلوةلطاب

زاوجىلعلديامرطانقلايفو«ررحبلفملعألاوةحبحصهسفنيفًاضيأ

اقزرذخأنإف:لاقيلازفلاباتكيفو:لاقثبححبحصهجوىلعةرجألا
«سانلاداحآنموأناطاسلانموأهتمامإبموقفقودقو«دجسملانم

يفاہنمدشأضئارفلايفةهاركلاو«ةهوركماهنكلوهيرحتبمكحيالف
ةيقارمو«مسضاوملاروضحىلعهتموادمىلعةرجأهلنوكتو«حيوارتلا

.یہتناةالصلاسفنىلعالةعاجلاةدافإيفدجسملاحلاصم

.مارحنيدلابلكالانولوقبكلذلو.خلاعرشلاناسنإلاىلعتناك:هلوق

—0س



ةرجألاذخأهباتکيفةکربنبدممهللادبعوبأرکذدقو؟ةلفان

فلتىلإهيدؤيًاررضهسفنىلعفاخيوهوةداشلاءادأليعداذإدهاشلا

«توقوهتوفبلطنعةدابشلاءادأبهلاغتشالهلابعفلتوأهسفن

دعبةدابشلاءادأهيلعبجووضوعلانمراصامهلزاجهقمرهب

ظفحٰیلبعےنلايصونمهيلعسانلاعمجأامانلقاملعلديوءضوعلا

زاوجيىلوأاهلمحتمليعداذإهنأهموهفمىةداهشلاءادأليعداذإ:هلوق
تراكنانيعتيملنإلمحتملافالخببجاوءاعدإلانألةرورضلادنعذخألا

نإامأو«ةداهشلااومبقىلءانعمڳاوعدااماذإءادهشلابأيالوىلامتهلوق

هلزنمفراسامعالىزتلمحتلالبقءادهشمشليقو4اودېشتسىلهانعمناك

وهو۽يعدنمىلعهبوجوللمحتلاىلعةرجالااضيأزوجتالف«نئاكلا
نكل.خلااهذخأوةدامشلالوصونم:لاقثىح«ًالوأهمالكنمردابتلا

هلعطقسةرمةداهشلاماقأنإف:لاقثيحاذهفلاخيهرهاظًارخآهمالک

ىلعةرجالاذخأزاوجهنمذخؤيهنإف.خلاضوملاذخأهلزاجأو«ضرفلا
.ررحبلفملعأهللاوىلوأباينملمحتلا

.لافتشالاناللمل«لافتشالاناك:هلوق
.ةابحلايأ«هقمر:هلوق

دقضوعلااذهنالكلذوءضوملادعبةداهشلاءادأهيلعبحوو:هلوف
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سيلوهحلاصببمايقلاو«هلامظفحنمهنمشتامظفبمايقلاو«يلالام

هلاغتشالكلذبمايقلاىلعزجعلافاخنإف«لجعمضوعكلذلعهل

هللالاقاكهتوقلمتيلالامنمذخألاهلزاج«هلابيعتوقوهتوقبلطب

''«فورعملابلكبلفًاريقفناكنمو«فعضتسيلفًابنغناكنف»:ىلاعت

ابتماق]ىلعضوعلاذأهلزاجوضرفلاهنعطقسةرمةدابشلاىدأنإف
هسفنىركأنمةلزنمبراصىلوألاةرملبهنعاهضرفطوقسلو«ةيناثةرم
نآرقلاميلعتوجاكءلجوزعهللةعاطوهامهلعفهمزاياللمعلع

كلذكو.قىفوتلاهللابوهرجأتسانمعفنوهعفنىلإهلعفيدؤيلمعو

ذخآللالويطعمالكلذزوجيالوءزوجتالءارملاهجويلعةرجألاًاضيأ

فويسلابعطقلاولبلاوليخلابةقباسملانم«مېنيبايفسانلاىراقياملثم

ءهثمعناملامدعلاهؤادأذئنيحهيلعبجووءهسفنيلافتشالاضرفهنعطقسأ

.اقلطمهاوىفالإو

.ةرورضريغنمولوهرهاظ«ضوعلاذخأهلزاجو:هلوق

نوکسبقمسلانمةلعافمةقداسملا:انشلاق«ةقداسملا:هلوف

نيبعضوييذلالالاحتفلاومدقتيأ٠قبسردصمنوكسلاف«اهحتفوءابلا
يراقلادةثالثنمةانثتسميهو:ةريخذلابحاصلاق«قابسلالهأ

.١:ءاللا(١)
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ءعضومىلإعضومنمدوموأًارجحلجرعفربنأو«ماهىسلابيمرلاو

هنألءاذهنمءيشىلعةرجألاذخأزوجيالفًافورعمًماعطلكأينأو

كلذكوءعرشلايفهنعيبنملارامقلاولطأبلابسانلالاومألکأبابنم

ىلعدحاوصخشلضوعااوضوعلالوصحوةدئأفريغلناوحللبيذمتلاو

رىسكبراةلاو«دالاةحلصادعاوقلاهذهنمتىنئتساو«اذهيففالحخ

.ىهتنارامقلااوعلاورماقتوةرماقملافاقلا

لىخةىكلالادنعةزئاحيهوتلق:انخشلاق«لبإلاولىخلاب:هلو

ممالکیضتقمو«رخآبناجنملبإلاوبناجنمليخلا(منيبو«لبإلاو
يفراملاولفبلاالوفخلايذيفليفلالخديالف«ركذامريغلاهزاوجمدع

قبسال)ربخلزاوجلاةمفاشلادنعرمظالإوءاهملعلتاقيالامنألءرفاحلايذ
يتأيسو:تلقءىہتنامہسلايمريفزوجتو((لعنوأرفاحوأفخيفالإ

فنصملامزجيفانيفروصلاضمبيفةقباسملازاوجهنعهللايضررباجنع
لمحوأةزئاجلاروصلاريغىلعلمحينأالإمهللا«اقلطمزاوجلامدعيللاهجر

كلذلو«(قلطمزاوجلامدعىلإيدؤيناو«رثألايفامباقمهمالك
هللاوهزاوحيدنعغاساالانعرثألايفاذهتدجوامالولو:ًارخآلاق

.ررحبلفرثالادوجوعمرظنللظحالهنأرهاظلاو«لع

هجولااذهىلعهلكأاذِإهتمبقمرغيلهرظنبن.خلاًاماعطلكأبنأو:هلوق

ىهلهوحارأم٣شيالوارهاظلاووهو|يعرشاهجولاىلعا

۰ينطقرادلاودوادویاهاور)۲(
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يفلجرللجرلاقنٳكلذكو«هبنوبعلييذلادرفجوزباحصأ
اذكواذكيلعدازام:رخآلاهللاقفًالىكاذكواذك.اذهكماعط

زوجيالف:هبحاصهللاقامىلعدئازوهاذإف:كلهتبطعأدقفءكلوهف

هللاوةرطاخناوءارملاهجويلعءابإءاطعأاإهنأل,ةدابزلاكلتنأهل

ىنعمو٠٠(ليخنيبقباسەنأ):مالسلاهيلعينلانعانغلبدقو«لعأ

مالسلاهيلعيبلانأركذيديزنبرباجناكو«رثألايفهتدجوايفكلذ
هيفريخالفقبسينأنمۇيناكنإف«نيسرفنيبًاسرفلخدأنم):لاق

نعيتغلب):رباجلاق(هبسابالفقبسينأنمؤيالناكنإو«رااك

بلقلانئمطيناكنإىنعملاو«لوعفمللينبمهنألمتحي«تبسينأ:هلوق

ىثعملاو«لعافللينبمهنألمتحيو«هيفريخالفهقبسيريقلانأبلعلالصحيو

هنأانقيتاذإاموهو«ثلاثهجويقب.خلاهيفريخالفهقبسنمسيأنإهنأ
كشلادنعالازوجيالوأاليىخدناككلذهلزوجيله‹نيسرفلاقبيسي

لمتحي:هنأىنعبتبسينأنمؤيال:هلوقرهاظنمردابتملاوهو؟قتباسلايف

ىنعمو:لاقثبحريسفتلايفيتآلاهمالكرهاظو,ررحلفملعألاو«لمتحيو
:دحىلع(نأ)دعي(ال)ريدقتىلعهنأو«لعافللىنبمقبسينأىلعلدي.خلا

ذئنيحدحتيفامقبسيالنأانمأدقلاقثيح اولضتنامكلهللانيبل

انمأدقفهقبسمدعانمأاذإأللوفىللينبملاىنعمو«لعافللينبملاىنعم

.ررحبلفلعألاولوعفمللينبملاىثعموهو«كلذببلقلانئمطاوريغلاتيس

.يذمرتلاودوادوباولسمهاور(١)
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لقبسنأىلعیمسمءيشبهبحاصلجولاقبسنإ:لاقهنأبيسملانب
نأللءلالحلاوهاذبفنهرلاذخأهبحاصهقبسنإو«ءيشهلنكي
|ېنمدحاولکلعجنإوءرخآلانودامهدحأنموهاإنهرلا
نأدارأنإفءهنعيبنملاراقلاوهاذبفهذخأقبساييأًانهرهبحاصل
ءامهاوسلجرلثلاثًاضرف(ېعمالعجهبحاصنهرانمدحاولکللحي
نولسربمث«ًاثيشرخآلاعضيالوامبنمنينهرنالوألانالجرلاعضيف

الهنأىلعانيعمهدنعنمًاقبسامدحألعجييأ.خلاىتبسنأ:هلوق

.قبسلابەذخأي
لهنألهلهئشنأيفانيالف«هبحاصىلعيأ«ءيشهلنکيم:هلوق

.ملعألاوتبسيلثبح«هبحاصهقحتسي

لكعافتناةضوامملاةمكحنأكلذو:انخيشلاق.خلاهقبسنإو:هلوق

ذخأيالفداهجلاىلإبيستلارجأهلقباسملاو«هللذبابنيضوامتملانمدحاو

.ىهتناناضوملاعرشلايفعمتجيالهنأةدعاقلانمىتبسال«قبسلا

هجرخأاذإرهظيايقهلثمو.انخيشلاق«نهرلاذخأهقبسنإو:هلوق
رضحنمافوهقبسنإوءهذخأهربغهقبسنإفءيشهنمدوعيالنأىلعاهدحأ

.ىبتنالماتيلفهجرحنالقبسلايفهيلينملوأ

پهذمروهشمو«رخآلاجرخملوامهدحأجرخأ«نينثاكاراصصخشلاكلذ

هريغلمج'وهلعجوهو‹هيسهلداعجرغلانإفاذهىلعو«زويرالهناكلام
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ناكوهبحاصنهروهنهرذخأنيلوألادحأقبسنإف«ةئالثلاسارفألا

ءاعيمجنينهرلاذخأنيذهنمدحاوقبسيملوليخدلاقبسنإف«هلًابيط

نأنمؤيالناکنإهلوقینعمو:لاقءيشهيلعنکیلوهقبسنو

ءنأناتمأبالًاداوجًاعيارناكاذإ:لوقيءسأبالفقبسنأ

دقًاتبطبًاديلبناكنإو«هبسابالبيطأاذبفًاعيجنينهرلاببهذيف

امېناكوأًاثيشامهنيبالخديمانأكانألرايقاذبف«قبيالنأانمأ

ذخأيالفدامجلاىلإببستلارجأهللصحدقوهو«هقبسريدقتىلع
.ىهتناقبسلا

ناسنإلللعجاملاو:حاحصلايفلاقلمجلانهرلابدارأ«هنهر:هلوق

لمجلاىلعنهرلاقالطإنأرهاظلامث.خلاهلعفيءيشىلعءيشنم

ةقثلعجامنهرلاةقيقحنألةيلصأةحرصمءهرامتسإنوكبفةباشملاهتقالع
لعلو«انهاهاہنمءيشبلطيليتأتسطورشهلو«ةمذلايفبترملالامل

مسإوهلب«ةمذلايفاقحتسمسيلنهرلاولمجلانمالكنأنيبهبشلاهجو
ةلاحتسإلايققحلاىنعملاةدارإنمةمناملاةنيرقلاو«اهبحاصدينمنيعلل

امحاحصلامالكنمذخؤيابرنكل.ملعألاوهلةقثاذهنوكينبأدمدعل
ةنهارماذكىلعانالفتنهرأو:لاقثيحيوغلقالطإلااذهنأىلعلدي
.ررحملف.خلاهترطاخ

سرف:موقنموأ«ينبجعايأ«ءيشلاينعارنمهلل«عيار:هلوق

رصتخميفو.ملعألاوبسانممنملكو«داؤفلاةديدحتناكاذِإءاعور
.داوجيأ«ميارسرفو:حاحصلا
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وهوثيدحلاهجواذبفءقبسيالامكلذهبشأاموارامالخدأاغ

باحصأنِدیزنبراجلیقو:مامضلاق«هلاهحردیزنبرباجریسفت

.ملعأهللاوكلذنمفعأاوناك:لاقًاسأبليخدلابنوريالهللالوسر

لاوهزاوجيدنعغاساملنعرثألايفاذهتدجوامالولو

ةيونآرقلاميلعتيلعةرجألالثمايففلتخلاتاراجإلاامأو.ملعأ

ءةماجحلاوايقرلاو«موقنيبناسحلاو«نيضرألاةمسقوءفحاصلملا٠

فلتخادقفنآرقلاميلعتامأءءايملاونيضرألاو«ةكمتوبرجأو

نآرقلاميلعتىلعةرجألازاجأنمليلدو«هيفةرجألازاوجيفءاملعلا

هللالوسراي:لاقلجرلاهسفنهلتبهويتلاةأرملاٍعليلاهجبورت)

توكسلاهللالوسرلاطأنيحءةجاحاهبكلنكتملنإاهنيجوز
يدنعام:لاقف؟ابقدصتءيشكدنعأ:عينلالاقف«ةأرملاىلع

له:مالبملاهيلعينلاهللاقف«انايرعتمقبايلاهتعفدنإيرازإريغ
روسلاذكةروسواڏکةروسيعممعن:لاقف؟نآرقلانمءيشكدنع

'(نآرقلانمكعمامىلعكلابتجوز:مالسلاهيلعيلاهللاق«اهامس

ضوعلاكلذوءهقحتسيضوعروسلاكلتاهابزهميلعتلنأىلعلدياذبف
نمنآرقلاميلعتىلعةرجألانيرخآلادنعو«هيلعااقادصنوكه

.هيلعقفت»
سن۲



ىدهأول:لاقبوبحمنيدمحمنأ:رثألايفركذدقو¢حساهوجو

اأو«طرتشيملامهيلعسأبالفنآرقلاميلعتىلعميتيلالامنمهيلإ

نالسابالفًارجأطخلاميلعتىلعطرتشاو«طخلامبماعنا:لوقأ

اموهکاىحلاوةطابخلالثمةعنصلاميلعتىلعاهذخأنموءةعنصطخلا

ىلعهرجاتسينأيدنعطوحالاوءتاحابملاسبالف«كلذهبشأ

امأو«لمعاذهنالريطستوممالقألاةيريتومهافطأزرح

ةعانصلاميلعتىلعءاركلازوجيالهنأءاملعلاضعبدنعفطخلاميلعت

نِإالإءكلذهبشأاموطايخلاوكابحلاوراجنلاوغئاصلاوزارخلالثم

ءكلذهبشأاموةربإوأىفشأنمةادأنمًاثيشمهنملجر1

امأوءصقتتياممةادألانأل۽سأبالفةمولعمًامايأملعتيوأاملمعتسل

هلوهفةادألاكلتبملعتملاهلمعاموءزوجيالقاذكهميلعتلاىلعةرجألا

امهلفهدنعنماهارکأدقهنألكلذلعامبطرشناكولو«ابرنود

راثخمامأوهرثألابحاصمالكنماذهنأرهاظلا.خلالوفأانأو:هلوق
.ملعألاويتأبسفخشلا

.للاهحرفنصملاراتوهاذهنأرهاظلا«يدنعطوحألاو:هلوق

ةفكاسألليذلارصقلارسكلابينعي“ىفشلاوحاحصلايف«ىفشأنم:هلوق
.انحالطصابنوزارخلامهبدارملاو
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ةمتخلاىلعملعملاذيامامأو٠هديبلماعوهوفيكوابليقنمءاج

هلهأنمحرخياإهنألزوجيالف«نيرفاسملامودقويبصلاةدالوو
اهعنمنمةرجألاعتمامنإففحاصماةباتكامأو.ملعأهللاوةارادمل

ىلعةرجألازاجأنمو«ميلعتلاكوهونآرقلابابسأنمببسكلذنال
مامعتساوًارجأهلمعلعذخأيامنإو«عنصلاكهدنعكلذففحاصملاخسن

هللاونآرقلابابسأنمببسىلعرجأىلإدصقيالوكلذلهلامعتساوهل

كلذلعلف«موقنيبباسحلاونيضرألاةمسقىلعةرجألاامو.ملعأ

زاجأدقو:لاقهريغنمو:رنايو4ميلعتلاةلزتمبههرکنمدنع

كلذباسحلاىلعةرجألاذخأوماسقلاةرجأنيماسملانمزاجأنم

نإ:لاقدقو«ميلعتلاىلعةرجألاذخأيالو«ميلعتلانمسيلولمع

نأكلذزاجأدقفاهباسحامأوءاهيلعذخألازوجيالضئارفلاميلعت

الئلەهركامفايقرلاىلعةرجالااأو.ملعأهللاوًارجأهباسحىلعذخأي

.ةراشإلامسإنملدبهنأءذخأينأ:هلوق

باتکيفللاهجرليعامإ.خيشلاركذ«ايقرلاىلعةرحألاامأو:هلوق

يلاباحصأنمًارفتنأيورو:لاقثبحاهزاوجىلعلديامرطانقلا

قارنممكيفله:ءالالهآنملجرلاقف«ملسوأغيدلهيفءااورمرع

ًاربقهبلفتيوهقاصبعمجيو«باتكلاةحتافبارقيلمجفمهنملجرقلطناف
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ذخأينأهركيو:رثألايفو«هئامسأوهللباتكيفاميلعرجألاذأ

طرتشاناکنِٳو«هئامسأویلاعتهلاباتکنميقريناکاذإيقارلا

ليقوهنعیبةعهنأيورفماجحلاءاركامأو«هبسبالفهانعرجأ

يلاىبن):لاقوهجاحرسكفًماجحًامداخىرتشاةباحصلاضعبنإ
يورال«ماجحلاءاركبسأبالهنأضعبدنعو.مدلانمثنعلَك

نمماجحلاةعطاقمنإ:ليقوهترجأماجحلاىطعأومجتحاهنألمهنع

هانعرجأهلناكهلمعنمغرفاذإنكلو«هتعطاقمزوجتالوتحسلا

ضعبدنعو«ةعطاقمالبكلذزاجهبيضرامفافلتخيلنإو«افلتخانإ

عرولالهأهعىفاجتيو«مرحمبسيلوسيسخماجحلاءاركنأ

ماجلءارك):وسلاقهنأيوردقوميرحتريغنمهنوکرتیو

يفو«مهضعبدنعتحسلانموهفةكمتوببءاركامأوثيبخ
هانبلاوبشخلارجأهنألعةكمتوبةرجأنمًائيشذخأنإو:رثألا

يفو«ههركنمههركوهدرهمزليالأاوجرأفهلوهيذلا

كحضف:هولأسف«عهللالوسرلاسنتحاهذخانال:اولاقفءاشلاباوتأف

متذخأامنإ«مهسبىلاوبرضاواهوذخمتبصأ:ةيقراهنأكاردأامو:لاقف

.هيلعقفتم(١)
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نيضرألاءاركامأو'"'(ابعابرعابتالواهتويبرجاؤتالةحابمةكم)
زوجتال:ضعبلاق:لاوقأةثالثيلعهيفءاملعلافلتخادقفءايملاو
نمرجأبالإزوجتال:نورخآلاقو«اهنمجرخيامءزجيالإةعرازملا
الإةعرازملازوجيملنمةجحف«زوجتال:نورخآلاقوةضفوأبهذ

هلماعىلإبتکهنآهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيورامابنمءزجب
ملنموءفصتلاهلفرذبلاعفدنم:نيملسملالامةعرازميفنارجتنم

دارألاقينأالإمهللاءاهيلعلكتيملوهايلمجرتهنأهيف«هايملاو:هلوق
نكل«اهصوصخماهيلعملكتيمكلذلوءاميلععرزبوضرألاعبتتيتلاهايماه
عببلاةلزتمبهلعلو«هضرأيفهتميقسلادارأاذإهدحوءالامكحامرظني

.ملعألاو

بهذمفالإوانباحصأدنعلاوقألاهذهلعل.خلالاوفأةثالثىلع:هلوق
ءالمأهتتبنااقلطمماعطلابضرألاءاركزوجيالهنأ«هباحصأروهمجوكلام

.ةضفلاوبهذلاوناوملاوضورعلانمهربغبزوحبو

لالدتسإلالمأتي:للاهحرانخشلاف«نيدلسملالامةعرازميف:هلوق
هلفرذبلاعقدنم:هلوقيفلالدتسالالوقأو.ىبتناهنعلايضررمعةبضقب

اهثرحينأهدنعنمرذبلاعقداذِإضرألابحاصنأىنعملاو.خلافصنلا

ثلثلالفرذبلاعفديلنإونيفصنلصحتملاناك«اثماهعرزعمجيو
ءكلذكالإعرزتالضرألانأهنعللايضررعنعرثألااذهرهاظف٠طقف

,دوادوباياذمرتلاولسمهاور(۲)
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مملماعورببخدوهييلإعفدةيهنأيورامو«ثلثلاهلفرذبلامفدي

امضرالاةعرازمزاحجأنمًاضيألعلو(اهرامثنمفصنلالعاهبلع

هملعقفتمكلذنأل,لخنلايفةاقاسملاوةبراضملابكلذساقاهتمجرخي

يورامةضفلاوبهذلابالإكلذزوجيملنمةجحامأولوبهطوعو

وأبهذنمرجأبوأةحتمبوأكلمب«ةئالثعارلا):لاقولعهنأ

ضرأةعرازمهثمردابتلانإف«ءافخهيفنيملسملالامةعرازميف:هلوقنكل
نمنأهدعبابدارملانألمتحيو«هدعبامرهاظبسانيالفنيملسملالامتيب

نمرذمباهعرزنمو٠ءفصتلاهلف«هدنعنمرذبنيداسملالامتدبضرأعرژ

لعلو‹هعقدمدعوعقدهبسانيالىكلثلثلالف«اثمنيملساالامتيب

.ررحلف«لعألاولمأتلابانخشرمأاذهل

لصألاواطقسةخسنلايفلعل«اهبلعمهلماعورببخدويىلإعقد:هلوق
ءعجاريلفكلذوحنوأًاراجشاوأالغشوأاضرأريخدومىلإعفد«الثم

راركتهنأهنمانظخساتلاطقسأفًاريبخرينخدويىلإةخسنلالعلو

.ملعأهللاو

نألءساقلااذهلمأتي:لاهمحرانخشلاق«ةبراضملابكلذساق:هلوق

.یہتناهررحدوقفمانهساقلافالخىلعاتباثلصألامكحنوكي

افمإاأل«ءافلاهيففذحتالاذهلثمنأليورامفهلعل«يورام:هلوق۱
.٠ېمترفكأمههوجوتدوسانيذلاامأفف:هلوقكلوقلاعمسايقفذحت

.ةيراعلاةحنملا«ةحنعوأ:هلوق

.١٠۱:نارمعلآةروس(۳)
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بهذلانمانركذامبالإمدنعزوجتاليأرلااذهلهأو'"(ةضف

مناردلابزوجياكبعحللابزئاج:ضعبلاقفءلوهجمءزجلانالةضفلاو
ضرأهلتناكنم):لاقهَهنأيوراملابةعرازملاريلنمةجحو

ءءزحبالورجأبزوجتال:اولاقاذبلف«"٠(هاخأاحنوأاهعرزيلف

يوراموةعرازملايهوء۳(ةلقاحلانعىبنوليهنأ)يورامو

:ةعرازملاحدميفيرهزلادشنا

اقرىثمسالحأدشدقوهستبقلمويلادسعللوقأ

افزرتفباحنأاموكلملاہکىلمعداوضرألاعبتت

وهاڏهوريسافتايفو«انمجرخمامءزجبينعي«ةعرازملاىهو:هلوف
ريلابهلبتسيفماعطلاعيبوه:ديبعويألاق:حتفلايفلاقءاهنمروهشملا

ظلغبنألبقنمبعشتاذإعرزلالقحلا:لاقو«لقحلانمذوخأم

روهشملاو‹مادإوأماعطلىكوأةطنحلابضرالاءاركيه:كلامدنعو«رمتلا

بحيهعرزلبثسلجرلاعبينأ«مدقتامففصلادنعو'ريلابهليٽسيئوهو

.لماتلجأىلإهلوقبديسقتلايفنكل.خلالجأىلإهليكمولعم

.هجامنباداور(١ )
اهارد()۲(

قفتم(۳)
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چهلالوسرنأانغلبيتحًاسأبهبرنموربافتانك:لاقهنأرمعنع

تفاہنعیہن

ر

۳(ضرألاءاركنعیمدهنأ)يورامو4اهانک

امناصقتذخأهلزئاجفەهنذإريغبلجرضرلجرثرحنإو.لعهللاو

هالومنذإريغبالحفلجرذخأنإكلذكو«يبنلاهيفدريملكلذنأل

اېسفنيلعتبلغةأرمانأولكلذكوهصقنذخأزئاجفهببرضف

اهنذإريغبوأاهنذإبتئطواذإةمألاكلذكوءاهرمذخأارئاحف

يلعةرجألاذخابابلااذهنمو.ملعاهللاواهرمذخااهبرلزئاجف

ناتخالوةلباقللىطعيايفصخردقوءبجاوكلذنألةلابقلاوةناتخلا

الفطرشريغنمئیشاشیطعأنإةيكابلاكلذكو«طرشريغنم

رهملانالرقعلابهنعربمملاجرفلاةيدانهرهملابدارا«اهرهمذأ:هلوق

اركيتناكنإةرحلايفرقعلانأهلصاحو«حاكنلابنوكييذلاوهيقيقحلا

فصناہلفكلذكاسثتناكنإوءاهتيدرشعهلفامضتفافتبلغو<غلاب

ناکنإوكلذ(ےہلف«نتلقاعريغوأنيتةلابريغاتناكنإو«اہتیدرشع

نإو«امنثاهديسلفامضتفافاركيتناكنإفةمالاامأو«ةعواطملاب
نيبالواهربغوةغلابلانيبةمالايفقرفالو«اهنمشعفصنهلفايثتناك

.معلاوثلاهحرفنصلملالاقاكةعواطللا
.امفرسكلابينەي«ةلابقلاوهناتخلا:هلوق

نأنممدقتاميفانيالف"سستملاذإينعي.خلاةيكابلاكلذكو:هلوق
اكىلانمذوخأمهردقن!إكلذو«تذخاامدرتتحافةبوتالنعةحئانلا

0۲۸س



ءميهاربإهدلونععهللالوسریکبدقو؛حابمءاكبلانالءسأب

ةمسقالءاكبلانألءدرلاهيلعوزوجيالفًارجأءاكبلالعطرتشانإامأو
‹اهدارفناىلعاشيتلاعفانملاىلعحصتامنإةرجألانألكلفو«هل

هبجويايفنازيملاولايكملاءاركىنعملااذهنموءالفهلةميقالامامأو

هبحاصلمعينأالإتحسلاهوجونممهئاركيفنولوقيمهالرظنلا

يفةصخرلابلوقينممهنمو«هديبهلمعىلعةرجألاذخأيلفهديب
نمهجوًاضيأكلذو.لعهللاولمعلاهصقنياموه:؛نولوقيو«امهئارك

كلذنمواعلاميلعتىلعةرجألاذخأزوجيالو.ملعأهاولعلا

دلبيفاربحمحغلبينأالجرموقرجأتسانإ«ريسلاىلعةرجألا

ضعبو«كلذزوجضعبفءةفورعمدابىلإقيرطلاىلعمملديوأةفورعم

دلبلاكلذىلإهغلبيفهريغوأًاباتكنمئيشهلمحيتحزوجي
ةرجألانوكتنأاهزاوجطرشنفةزئاجلاتاراجالاامأو.ملعأهللاو

اذِإو«ةروصلاتدرأتددماذإفرصقيودعاكبلا:حاحصلايفلاقرصقلاب

.خلاامحورخوعومدلاتدراترصف

رهاظلاوهفضئارفلاودمحوتلاريغناكولوهرهاظ«معلاہلمتىلع:هلو

۰لعهللاو

, حاضيإلا٤م٠س o۲۹



هنعهنيملامسنجنمةرجألاةلباقمنوكتيلاةعفنملاوهعببزوجيام

كلذكوءةحابملالاعفألايلعسانلاوباودلاورودلاةراجإلثمءعرشلا

بايثلانم۽لمعلاهصقنياملمعلافالإسانلاجاتيتلاةادألاعی

لهآةادأوتوسسلاةلآنمهيلإسانلاجاتحياموحالسلاوطسبلاو

وألوعموأسافوأثارحموبابوأريرسوأىحرنمةعانصلا

نفحوأتط

ة

طرشنمنإ«هركذنللاممكلذهبشأاموأ

كلذوءردقلاةمولعمةعفنملاوًامولعمنمثلانوكينأةزئأجلاتاراجإلا

هپقلعتيملامهبدارملالهرظني«عرشلاهنعهنيملامسنجنم:هلوق
يههنعهنيملامدارملاوأ«(ضيأهوركملاىلعةرجألامنتمتفالصأيبنلا

ةزئاجلاةراحإلالمحهنألىلدب«رهاظلاوهو؟هوركملاىلعزوحتفميرحتلا

.ررحبلفملعألاوةهوركمامنأرهاظلانكل«ةعنتمملاةلباقميف

.دعبلشمتلانمرهظبامكلامعتسالافيأ«لمعلايف:هلوق

ةميظعلاسأفلاريسكلابينعي«لوعملاو:حاحصلايفلاق«لوعموأ:هلوق
.لواعملاعماورخصلاارقنتيتلا

۰حاحص6ةعصقلاكةنفحلا>نفحوأ۰هلو

انكرتوةلمحمةرامعبانربعيأ.خلاتاراجإلاطرشنمنإةلمجابو:هلوق
ًاضرأةزئاجلاتاراجإلاطرشنمو:الثملاقوهنأرهاظلانكلءلصفتلا

فلاخةقيقحلايفمالكلااذهنأل«رهظأناكل.خلاامولعمنمثلانوكينأ

قمالكلانأبرعشيةداملايف«ةلمجابو:هلوفورهاظرهاکهلقيدلامالکلل
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عرزلااذهداصحو‹بابلالمعوبوثلااذهةطايخ:لثماهتياغبام]

اذکضرعيفًاعارذاذكواذكهلوطبجرفحوضرألاهذهثرحو
ةياغاطنكتلاذِإلجألانمبرضبامإو«اذههبشأاموًاعارذاذكو
لاومألاوباودلاةياعروتيناوحلاورودلانكسوريجألاةمدخلثم

لثمًايشمناكاذإناكللابامإو«دوجولاةلصتملاعفانملانمكلذهبشأامو

عضومىلإفورعمعضومنمءيشلقتلمدآينبونفسلاوباودلاءارك

ةيقيرفإلثماذكواذكميلقإىلإًائيشلقنينأهرجأتسانإو«فورعم
لوہجمهنأل«زوجيالفميلاقألانمكلذهبشأاموأةقربوأسلبارطوأ

اشنكتميتلاتاراجإلايفءابرضاذإلجألاطرشنمو.ملعأهللاو
كلذهبشأامومايالاةئالثلاونيموملاوموبلالثمًادودحمنوكينأةياغ

روهشلانمكلذهبشأاموأربشالاةئالثلاونيرهشلاورهشلاومايألانم

ىلإزوحتالو«نينسلانمكلذهبشأامونينسةئالئلاونيتنسلاوةنسلاو

اذههلىركأنإ:لثمةعفنملاهنمنوكتيذلاءيثلاكلذهغلبياللجأ

ءزوجيالررغاذهنألاذههشأاموةنسفالآةرشعهمدخدمعلا

لہتساتحلمعفرہشلالوأنمهلمعيفلخدمثروہشلابهرجأتسانإو
نيرشعوًاعستوأنيثالثرهشلاناكءاوسهيلعامىضقدقفهيلييذلاربشلا

.ملعألاودحاوءيش

o۴س

 



اموينيثالثلايفوينأهيلعرهشلالوأنملخديمنإامأو«ةليل
هرجأتسانإو«لاحلااذهىلعددعلاوروذنلاونامألايفكلذكو«ةلماك

ددعنمكلذهمويبسحيهنإفسممشلاعولطلبقهلدعلخدفمايالا

دعبلخدنإو‹نيتسلاواقفتانإهتنسنموهرهشنموهمايأ

رثاسكلذكو«موبلاكلذبادعيالوءدغلانمبسحبهنإفسمشلاعولط

‹ناعتسملاوهوينيامبعضوملااذهريغيفاذهانركذدقو.ددعلا

هللافلكيالهتوقردقبقاطأامليلانودراهنلابهلمعحصنريجألالعو

نأهلو«سمشلابورغىلإرجفلاعولطنمراپنلاو«اہعسوالإاس

:هلو

.لعهللاو

تاضمرءاضقولتقلاوراهظلاةرافكيفكلذكو٠ناعألا
‘G
e.

نمباسحلايفاديبيأ«لعافللينملمعلا«دغلانمبسحبهنإف:هلوق
رهاظلاوهو؟مولاكلذيفهلمعةرجأىتحتسيلهرظناو«لمفلاوأدفلا

ناکنٳو4ةدلاانمبسحملهنأموبلاكلذبدتعبالوهلوىنلعم

تقولايفادبيمل«اعربتمدعيلبتحتسبالوأهيفهلمعةرجأذخأي
هضتقيفرعنكيملاذإكلذيدادتعإلامدعلملو.ملعألاواعرشربتعملا

.ررحبلفلعأهللاو

.ضيحلابابيفينعي«عضوللااذهريغيف:هلوق
رهاظلاو«عرمشلايفاذه«سمشلابورغىلإرجفلاعولطنمرامنلاو:هلوق

.لعألاوكلذفالخيتقيفرعلانكيماذإاذهلثميفهبلعفياإهنأ

سن۲۲س



اممكلذنأل,هنذإبالإةلفات"ضيالوةلفانلّصبالومونلاتقويفماني
نمةضيرفلايفكلذىلإجاتحيالو«لجالاكلذيفهلمعنعهفعضب

صخرو«ةداعلاوفرعلالجالانمینثتسمكلذنل4موصلاوةالصلا

دعبنيتللانيتعكرلاورجفلاةالصلبقنيتللانيتعكرلايفءاماعلاضعب
ةجوزلاودبعلاكلذكوءهنذإريغبنبملصينأتملاةالصوبوغماةالص

زئاجوہفًادودحمناكاذإلجألاو.لعأهللاوريجألايفءانركذامىلع

نأهرجأتسانإلثمقلطملاو‹ًادقموأًاقلطمناكءاوس«انركذاك

ءزئاجوهفةنسلاكلتاونيبيملو«اذكواذكبةنسهذههمنغهلىعرب

هقحذأدقفلمعلاهنمىفوتساامتفلمعلابهيفوينأهيلعكرديو

فدارملافطعنمفرعلاىلعةداعلافطعبنألمتحمفرعلاب:هلوق

فرملاإدارمتأو٠لصألاوهورباغلافطعنمهنألمتحمو«ريسفتلاوأ

ءةداعلاوعرشلابةانثتسمضئارفلانأدىققوهوصاخلافرعلا

.ملعألاوةداعلاىلعراصتقالانمىلوأوهو

ةلفانلاىالطإللاهمحرهمالكنمخؤي.خلاءاداعلاضعبصخرو:هلوق

.ةنسلاىلع

لىللاهرجأتسااذإلعل«برغملاةالصدعبنيتللانيتعكرلاو:هلوق

.ملعألاو

اذهوءالمأةرجألادقنءاوسيألمعلابنأهلعكرديو:هلوق

مجرامماىلعاتمدحاولكربحيو«عيملاكمزالةرجألادقعنأىلعينبم

—orp



يمنغةياعرلكترجأتسا:هللاقنإو«ةمذلايفعيبلاةلزنمبنوكيو

ةمرعلاهذهنمكلتعب:لجرللاقنمةلزنمبزئاجوهفمردبرہشلک

بيبقعهلوأاوددحينألجألايفديبقتلاو.لعهللاومھردبةببولك

اذههمنغةياعرلهرجأتسانإلثمدقعلانعخارتمنامزيفوأدقعلا

نإو.ملعأهللاواذكواذكباذكواذكربشوأاذكواذكبربشلا

نِٳلئم«هلثمءارکىلإعجريوزئاجريغوهفالوهمًالجأابرض
نمكلذهشأاموأذاذجلاوأداصحلاىلإوأثرحلاىلإهرجأتسا

رظنلاهبجويايفةزئاجريغعاشملةراجإو.ملعأهللاوةلومحملالاجآلا

هذهوأرادلاهذهفصنهرجأتسانإلثمةعاشإلاعمهبعافتنإلارذعتل

.ملعألاورخآلوقهيلإ

الإمزليالهنأالإزئاجهنإف.خلاكلتعبلجرللاقنم:هلو
امكةمزالةراحإلاهذهنأهدارمنألمتحميو«مدقتامكحجارلاىلعليكلاب
احوحرمناكنإو4ممضعبدبعةروكذملاةروصلايفمزليو4عملاروح

.ملعأهللاو

.رهاظوهاكفللاىلعبترمرشدهيف.خاهرجأتسانإلثم:هلوف

.عئاشلالعل«عاشملا:هلوق

عفتنينأىلعهيرشعمقفتأولةعاشالاعمعافتنإلارذعتل:هلوف
.ملعألاوزئاجهنأرهاظلاف<ةمولعمةدمكرتشملاءيشلابنمدحاولك

—o۳



مولعمدلبىلإًامولعمًائيشابيلعلمحينأرخآعمامكرتشادقوةيادلا
لمعلايفانركذاكًامولعمنوكينأهطرشنمًاضيأءانعلاو.ملعأهللاو

ىنعمالفعويبلايفنمثلاةفصانركذدقو؛عويبلايفنمثملاونمشلاك
لماعلاابدربةدسافةراجإوهفًالوهحمءانعلاناكنإو«انهاههتداعإل

ةراجإيفالوہهضعبوامولعمهضعبناكنإكلذكو«هلثمءاركىل

هشقفنوماردةرشعبةنسلاهذههمنغیعریلهرجأتسانإلثمةدساف

روصلإضعبيفحصيهنأرهاظلاو«هدنعنماشحبلاهجرهلاقعنمانأكو
رخآلاكيرشلاعمرجأتسملاقفتينأكو«تويبىلعةلمتشمارادلايفاصوصخ
اذإهنأبرعشيهنإف«عافتلالارذمتل:هلوقكلذىلإدشربو«ةيوسعافتنالاىلع

.ملعألاوعنتعمكلذىتات

هللدیو«رهاظوهاکهرجانالئمهلعل«هرجأتسانالثم:هلوق
.عاشملاةراجاوًاضبأ

ءدعبهلشَعهيلعلدياكءةرجألاانههطورشنمًاضيأءانعلاو:هلوق

نمثماةلزنمةعفنملاوهولمعلاو«نمثلاةلزنمبةرجألاوهوءانعلافةعفنملالمعلابو

ةرجألايفلاقثبحلمعلايفءانعلالمعتسامدقتابفناكنإو«رهاظوهامك
ءانعلاو:هلوقهصنامةلوقلاهذهىلعللاهمحراضيأبتكو«لاعءانعلدب

ناتنإو«هلوقهملعبتريلمدقتا2ًامولعمهنوكعمهداعأاإهلعل.خلا
.ملعألاوالوحمءانعلا

ةلومجماملكتناكامدحأبوأطقفاہبهرجأتساولف«هتوسکوهتقفنو:هلو

.ملعألاو

—٥o۳س



الجرلجررجأتسانإكلذكوءةلوبمةوسكلاوةقفنلانألهتوسكو

رجأهلفرابخنملکنمًانوجرعهلنأىلعهلخن

داصحلهرجأتسانإو«لوحاذهنأللختلاحبقلتيفهلمعردقبهانع

دودرموهوءاركلاكلذزوحبالفهسمخبوأهعبربهرنةيانجلوأهعرز

كلذكو«اہنمهلريصبامفراعريغهترجأبلهاجهنأل۽هلشمءاركىلإ

نأىلعنالجرقفتانإكلذكو«هيلعبجيامبفراعريغلمعلابر
نوكيوهدرخآلاثرحو«امهدحأدنعنمةبادلاورذبلانوكي

هانعرجأثرحيذللو«دسافاذهنإفًاثالثأوأًافاصنأعرزلا

كلذنوكيوتاراجإلاهذهضعبزوجو«رذبلابحاصلعرزلاو
يفتاراجإلااوساقءالؤهلعلو«ًالوهحءانعلاناكولوامهقافتاىلع

حصيامةلامجعمامهزاوجىلعقفتمهنأل«ةاقاسملاوةبراضملايلعاذه

هفطئاحهللجرللوقلجرنععيبرلاتلأسو:رثألايو«|ېنم

هيفبطحأسكطئاحيتطعأ:بطحاهيفضرأوأكوشوأبطح
بحاصهللوقيف‹كلفصتلاويلفصنلانأىلعبطحلاعمجأو
تلأسو«هبسأبالمعن:لاق؟اذهلحيله‹تلعفدقمعن:طئاحلا

دمحأوكلامبهذو«ناتلوهجمهلعل«ةلوجمةوسكلاوةقفنلانل:هلوق

— o۳٦ -

 



بطحلاهيلعلقنأتحكلغبوأكراينطعأ:لجرللوقيلجرنع

كتيبوينيبوهفءيشنملضفاموسانلانمهرجاأوهيلععيبأو

لثسهنأةفينحيأنعانفلبو«هبسأبال:لاق؟اذهلحيلع«نافص
نماهرجأوألمعإ:هللوقيفلجرىلإةبادلاعفديلجرنع
:لىق‹كلذزوجيال:لاق‹نافصناننيبوهفءيشنمتبسكافسانلا

يذللوايبحاصلوهوةيادلابسكوهانهاهبسكلانأل:لاق؟ل

امو‹كماعطوكعاتمہیلععبلاقناف:لیق«هلثمرجآابىلعلمعي

حبرنلءال:لاق؟زئاجاذهیرتأ«نافصناننیبفءيشنمتحير

نمدعبأةفينحيبألوقو«هلثمرجأةبادلابحاصلواببحاصلبابثلا

لعاقفتانإًاضيأكلذكو.لعأهللاوعبرالوقنيلوقلاىوقأوقحلا

اهبرخآلاموقيو‹نمثلاامهدحأيطعينألعباودلاونلةکراشم

ةكراشملااودارأاذإبوصألاو‹نيفصنانبنوكتفةنساذكواذك

يفةفينحيبألوقو:رثألامالكنماذه.خلاةفينحيبألوقو:هلوق

.للاهمحرفنصأاهبردصالبسانلاوهةقيقحلا

اہبمابقلانوكبفاکراشمادقعتقونمينعي«نيفصنانبنوكتف:ةلوق

الإفصتلاقحتسيالهنأدارملانألمتحو«رهاظلاوهوةدملاكلتهتمذىف

:هلويف(ءافلا)نمردابتلاوهوملابحاصلةلغلانوكتفةدملامامد.

.ررحبلف«ملعألاونوكتف

—ن۳۷

 



اذكواذکبمنعاهذهفصتهلعبينأضرألايفوباودلايفاذهيف

نمثلاكلذبةنساذكواذكرخآلافمنلاةمدخ هرجأتسيمثنمثلانم

ضرألاهذهفمنهلعيبيضرألايفًاضيأكلذكو«اريسيناكنإو

قابلاةمدخىلعهرجأتسيمثنمثلانماذكواذكباهنمةعقبوأ
سنجلةرجشاذكواذكايفسرخيوأنمثلاكلذبةنساذكواذك

هلکاذهزوجيالنممېنمو«ينغتسيتحامظفحيفرجشلانمهنايمسي

ضرألانمهارتشايذلابيصنلاهلنأعمهلثمءاركىلإلماعلاهيفدريو

ةلزنمبعبوةراجإاذهنأيدنعرظنلاهبجوييذلاو«نمثلاكلب

نإماردةعبرأبمولعملمعلهرجأتسانِإو«ةدحاوةعيبيفنيتعيبلا

نِإو«ماردةثالثهلفهيلييذلامويلايفهلمعنإو‹كلذهموييفهلمع

ءاماعلاضعبدنعزئاجوهف‹نامهردهلفهيلييذلامويلايفهلمع

لماعلاهيفدربدسافءارکكلذ:لوقينممبنمو‹(مطرشىلعنايضمو

هرحأتساو«مولعمنمثبافصنەلعاباذإاممكحرظنيءنمثلاكلذب:هلوق

زاوجلارهاظلاو«قابلاهنمذخأيونمثلاكلذنمءزجحباهبمايقللةمولعمةدم

.ررحيلف«لعأڭلاوةعبيفنيتعبيوأطرشلاوميبلازوجينمدنع.

ىلعدرلاللاهمحرفنصملادارمنأك.خلايدنعرظنلاهبجوبيدلاو:هلوق

ىلعتلمتشاثمح«هارتشايذلاببصنلاهلنإ:لاقثمحلوقلااذهبحاص

.لعأاوءانعلاالإكرديالوًادسافعيبلانوكيفينعي«نيتدقع
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ةلزنمبمولعمءاركىلعاقفتيمامهنأللدعلالهأرظنبهلثمءاركىلإ
ةبادهنمرجأتسانإلاحلااذهيلعو.ملعأهللاوةدحاوةعببيفنيتعيبلا

رخآعضومىلإاہبکرنو:ماردةرشعبفورعمعضوملإاہبکری

لثممولعملمعلالجرلجررجأتساناو.لعهللاوامهردهلف

ةسمخيهلمعإلبءال:رخآلاهللاقو«ماردةرشعبهلمعإ:هللاقنإ

برهيفهضراعيلولاحلااذهىلعهلمعفريجألادمعف‹ًامهردرشع

ءهيلعرمتسايتلاًامهردرشعةسمخهترجأيفريجأللف«هبنيملولمعلا

لاقنإكلذكوءلودعلارظنبهلثمءاركىلإدري:لوقينممبنمو

هلمعإلبءال:لمعلابرلاقف.ًامهردرشعةسمخبهلمعأ:ريجألا

هلفهيلعرتيملو‹كلذيلعهلمعفلمعلاىلإريجألادمعف«ةرشعب

.هلثمءاركىلإدري:لوقينممهنموءلمعلابرهللاقيتلاةرشعلا

غيبلايفنمثلاىلعسيمءاركللاله«رظنلاهبجويايفاذهيفلصألاو

هللاومولعمءيشىلعاقفتيملامهنألءدسافوبفًاسيقمناكنإف؟المأ
يفرظنيهنإفهلثمءاركىلإريجألااهيفعجريةدسافةراجإلكو.لعأ

ءةعامجلقأةئالثلانأل,ًادعاصفلدعلالهأنمرفةئالثىلإكلذ

“الفةئالثلدملالهأرظنيفانهاوطرتشاملرظني.خلارفنةثالث:هلوق١

ءرملانيبحلصلايفو«ديصلاءازجيفمكمحلاىلعسايقنيلدمبىفتكا
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هليبسفدحاوءيشلعمارقفتانافمهياردہجبكلذيفنورظنيو

نأاوأرنو«مېطساوأىلإاوعجربلفرظنلايفاوفلتخانإو«كلذ

ءيشىلعاوقفَتااذإف«اولعفيلفمملضفأوأماندأىلإرظنلايفاوعجرب

دقهنأىربناكولوهريجأىلإهادأاذإكلذريغلمعلابرىلعسيلف

هيلعسأبالوكلذذخأيريجألاكلذكو«ةرجألانمءيشهيلعيق

لمعلابرلاثيشريجألادرنإو.هقحنمرثكأكلذنأىريناكولو
لكذخأيالف‹لدعلالهأهيلع.قفتااميلعًائيشلمعلابرهلدازوأ

هلقعنمىلوأةعاملالوقعنأل«ةلاحلابالإًائيشهبحاصنمنمدحاو

كلذةميقيفرظنيانو.ملعأهللاولزنيوعلطيًاضيأرعسلاو‹هدحو

هلمعيذلاعضوملايفوهيفهلمعيذلاتقولايفهتميقبسحىلعلمعلا

لمعلابرقفتانإوءكلذيففلتختعضاوملاوتاقوألانأل«هيف
قضيالو‹زئاجكلذفامهنيبايفاللاحتوةميقلاىلعنيبايفريجألاو
ريجألللمعلابرىطعأنإكلذكوالولودعلاروضح|يلع

يضر«كلذريغهيلعسيلف«كلذنمنيقييلعوهوهلمعةميقنمرثكأ

ريغنماوناكولو«اقلطمءانمالالدعلالهأيدارملانأرهاظلامث؟هجوزو
2عامجإلاةلزتمباذهنأروكذملاددعلاهطارتشايفةمكحلالعلو«ةيالولالهأ

.ملعألاو(ةلالضلاىلعيتمأعمتجتال):رللاقدقو
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اذهىلعلودصلاةميقىلإدرباملككلذكو«ضريممأريجألاهب
نايعأيفعقاتمةراجإ:نيهجوىلعًاضيأتاراجإلاو.ملعأهللاولاحلا

نمنيعلايفيتلافءعببلاىلعةمذلايفعفانمةراجإو«ةسوسحم

اذههلدصحوأغلااذههلىعنأهرجأتسينألثمةيؤرلاابطرش

ءفورعمدلبىلإماعطلااذهلقنيوأضرألاهذهثرحيوأعرزلا

ةفصلاابطورشنمةمذلايفيتلاولمعلانمهبلإدوصقمءيشلككلذكو

هلىعريوأهلدصحيوأهلثرحينأهرجأتسينألثمعيبلايفلاحلاك

ىلعكلذكو«هنمدبالومولعملجأىلإمنغلانمةئاموأاذكهغلا

قيطتاموأماعطلانماذكواذكهللقنينأهرجأتسانإىنعملااذه

ىلإجاتحيو«ةمذلايفوهامءانركذامهبشياموأفورعمدلبىلإهتباد

دصلاءازجكلاذنمىنشتسيءلودملاةمقىلإدرباملككلذكو:هلو

.مولعموهاکمحلانمهيفديالهنإف

عمجولهنأهرهاظ.خلادصحيوأثرحينأهرجأتسانإلثم:هلوق
عيبزوجيال:عيبلايفلاقنمبهذمىلعزجملةدحاوةراجإيفءايشألاهذه
ادإزئاحهنأرهاظلاف4كلذزاجأنمبهذمىلعو‹دحاونمثبةفءاشأ

ثمحلوقلااذهىلعةدحاوةرجألاتناكنإو«ةمولعمةدملمعلكلنبع

.ررحتلفلعةللاوعلاىلعةراجإلاسابقاملس

لہجلالخدالإومولعمءيشنمًامولعمًاردقينعي«هنبادیسطتامو:هلو
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ءدودحمريغودودحميف:نيهجوىلعًاضبأتاراجأإلاو.ملعأهللاوةفصاا

ءةمذلايفناكولودودعموأهبلإدوصقمىلعهرجأتسانإلثمدودحماف

ءدودحمىلعتعقوامنإةرجألانأ‹لمعلانمدازامةرحأرحأللف

ىلعلخدينأهللحيالريجألانأريغ؛هريغىلإزواجتيالدودحماو

هوأرامفلودعلالهأىلإعوجرمكلذو٠هلمعبرضياملمعلابر

نأهرجأتسينألثمِابنمهعنمالفةرضمهيفنكتمامو«هوفرصةرضم
رىجألادييفمعلاتدازفةنسمنغلانماذكواذكوأمنغلاهذههلیعرب

نماذكواذكوألخنلاهذههلمرصيوأضرألاهذههلثرحوأ

فورعمدلبىلإماعطلانماذكواذكوأماعطلااذههللقنيوأءلخنلا

باسحهلفهريغلوأهلهانركذاعرثكأرىجألالمعفةفورعمةرجأب

ءيثلاكلذصقتنانإًاضيأكلذكو«هانركذامعيججيفلمعلانمدازام

هللاوكلذباسحبربجألاةرجأنمصقنيهنافةرجألاهيلعتعقويذلا

هبلإدوصقمريغءيشيلعهرجأتسانإلثم«دودحملاريغامأو.ملعأ

انهاهةرجألاتعقوامنإهنأل«هريغلريجألالمعامةرجألمعلابر

تأدوداريغيفلاقثبحقالطإلازاوجىلعلدييتأيسامفهمالكنكل
.خلاهتبادقمطتامماعطلانمهللقب

یرقشانکوهو«(ةلطمهلمعىلعانهاهةرجألاتعقوامنإهنأل:هلوق
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هل.یعربنأهرجأتسا'نإلثم«هتوقیرتشانمکوهوًاقلطمهلمعىلع
يفهريغلوهلريجأللاىعرفًارهشاذههمنغىعريوأاذههدنعملا

اذكهلخنلاهلمرصيوأدصحبوأثرحبنأهرجأتساوأربشلاكلذ
ماعطلانمهللقتينأهرجأتساوأ«ةدملاهذهيفهريغلريجألالمعفًارهش

ءىراوطلاماكحأيفيابسايفحوجرملالوقلاىلعشاماذهله«رظنيهتوف

‹ةدملاهذهيفاثمضرماذإهنأنمءةلأسلاهذهلثميفرجأتسملاوريجألاىلع
أبكلذللعو؟اهضرميتلامايألالباقيامدربال«ةرجألاهلدقندقو

ةلزنمبةدملاهذهيفريجألافينعياذهيفريجألاةوقىرتشانكرجأتسلا
ضرمنإو‹هلفلمعنإفءهمدعولمعلاىلإرظنلاف«لوقلااذهىلعدلا

كلتامدربالثمضرماذإهنأنمحصألالوقلاىلعامأو«هيلعفاثم

امةرجأكرديالهنإف«عببلاىثعمهيلعيرجيالوعابيالرحلانألمايالا

هيلععجريهنأهتياغ«عيبلاىنعمهيلعيرجيالثيحانههريقلريجألالمع
ردقبضرماذِإهيلععجربهنأنميتأيسامسابقىلعهريفللفتشاامردقب
ءًادىلقتذخىفءىراوطلايفيتاسامكحلفلاخسةلأسملاهذهكحوأ«كلذ

اذهنأاضيأرهاظلامث«لوألالاتحالاىلإدشربهتوفىرتشانىكهلوفنكل
ملعأللاوكلذعيمجررحيتأبساكفالخهيفومزالةراجإلادقعنأىلعينبم

لسملعت«ًاقلطمهلمعىلعةرجالاتعقوامنإهنأل:هلوقنألمتحيو.باوصلاب
يرجيالوعابيالرحلا:لوقينملوقىلعريجالاةرجأرجأتسملاكاردإل
لوقىلعكلذكاردإللىلمتهتوفىرتشانكوهو:هلوفو«عملاىتعمهيلع

الكىلعكلذكردينأدارملاو«ريجالاةوقىرتشانمكرجأتسملانإ.لوقينم
.ررحملفلعألاونيلوقلا
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ةرجأرجأتسمللف«هريغلوهللمحففورعمدلبىل]هتبادقبطتام

نإالإكلذريجألاهللمعنملحتيالو«هانركذاكهداام

رىجأللابعفدينألحيفهلعجوألوألارجأتسعالةرجألاكلتمفد

ناكنإو.ملعأهللاوةدملاكلتيفريجألاةوقىرتشادقرجأتسملانأل

يفةرجألاتناكاذإهناف«لمعلايفالضافتفدحاونمرثكأءارجألا

كةرجألايفنولضافتيممنإفةمذلايفناكولو«فوصوموأدوصقميف

عرزلااذهداصحلعنيريجأرجأتسانإكلذلثمولمعلايفاولضافت

نيلجرلادحأثرحوأدصحففورعمدلبىلإماعطلانماذكواذكوأ

رخألالقنو‹ثلثلادحألقتوأنيشلثلارخآلالمعوثلثلا

ةراجالاتناكنإو«هلمعردقيلعذخأيامينمدحاولكنإف«نيثلثلا

نماذسکواذكلقنكدوصقملانمهبرقبفصوبيأ«فوصوموأ:هلوق
جرختالتاراجإلافالإوكلذوحنوأ«انادفاذكواذكداصحوأ«ماعطلا

نإو:دعبهلوقحصيملالإو‹ةمذلايففوصوموأ«دوصقميفنوكتنأنع

لعحوءاذهعرزلاداصحدعبهلثمو«دوصقمريغيفةراجإلاتناك

.ملعالاومدقتامففوصوملالاثماضيأ

اموةمذلايفءلاثماذه.خلاماعطلانماذكواذكوأ:هلوق

.دوصقأالاٹمهلق



ًافاصنأءاركلا:لاقمبضعبنإفلمعلايفاولضافتفةدوصقمريغ

سلاهبقحتساامفءهيلإدوصقمرىغلعتعقوانهاهةراجإلانأل
ردقلعامهنيبءاركلانا:ضعبلاقوءةرجألاهيلعبحتهيلعقفتملا

ًارهشاذكههدنععرزلاداصحلنيلجررجأتسانإكلذلثمو«المع

۽فورعمدابىلإاذكهلقتيلنيلجرنمنيلمجرجأتساوأ
نيلحلادحألقنونيئلثلارخآلادصحو«ثلثلانيلجرلادحأدصحف

اذهوءفالتخالانمانركذاميلعوهف«نيئلثلارخآلالقنو«ثلثلا

لضافتلاهيفنيبتالامامأوءلامعألالضافتهيفنيبتايفًاضيأحصب

نأنيريجأرجأتسانإلشم«نافصنامهنيبءاركلاف,لأمعألايف

.ملعأهللاوعضومىلإعضومنمرجحلااذهوأةبشخلاهذههلاعفرب

الجرنالجررجأتسانإ؛لثمابلئموهاملئاسملاهذههبشيامكلذكو

ءدوصقملانمهيرقيانيبعتنيميلويأ«دوصقمريغيف:هلوف
.ملعأاواعمالةنيعمةرجأباثمثرحللوأداصحللهرجأتسينأك

قحتسانإولحمىلعتعفواإرهاظلا«هبقحتساامف:هلوق

.لوېجەللينبم

.الثمثرحلاوداصحلاكيأ«هيلعقفنملاممإلا:هلوق

.حصياغهلعل«حصياضبأ!ذهو:هلوق

6ريحألاددعتیفمدقتامرخآىلإرجأتسانإلشم4وهام:هلو
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ءًامنغامحلىعږربلوأ‹نغلانماذكواذكوأ«غلاهذهامىعريل

ألانمامهنمدحاولكيلعنإفءناثلثلارخللوثلثلاامهدحألناكو

نوءهكرتشمريغوأةكرتشممنغلاتناكءاوسغلايفهلامردقيلع

ثلثلاامهدحألناكاذكمهامهدنعمنغلاىعربنأىلعءارجأتسا

لوقيفو«مهضعبلوقيفًافاصنأامهنيبءاركللانإفءناثلثلارخآلللو
اذهىلعًاضيأكلذكو«ءانركذاكمنغلااوكرتشااكًاثالثأنيرحخآ

اېفاتزخیلوأ«اهانکسیلارادلجرنمنالجررجأتساذإینعملا

كلذهبشأاموأاللًايلحامهدحأابفنزخوءاذهامماعطوأاميعاتم

.رجأتسماددعتيفاذهو

ءدوصقملللوألاغلانماذكواذكوأ«منفلاهذهامفىعربل:هلوق
ليشمتلاحصيالهنأرهاظلافءامنغاملىعربوأ:هلوقامأو«فوصوملليناثلاو

اهدنعمنغلاىعربنأىلعءارجأتسانإو:دعبهلوقعمدحتيهنأل«انهامهب
امإ«نيمتلانوكسف<افىعربلوأ«ةخسنلالعلو.ررحملف.خلا

.لعألاوةفاضإلابوأ«ددملابوأ«ةراشإلاب

نإفءةخسنلالعل.خلاردقىلعةرجألانمنمدحاولكىلعنإف:هلوق

امهرهاظبسحبهالكيفسيلهنأل.خلاةرجألانمهيلعمنمدحاولك
هلوقيفنم:لاقينأالإمسإلاررحبلف.لعأاونألاسإنوكينأحلصي
.لصعألاوتابئإلايفاهتدابزلزيحلاشفخألابهذمىلعةديازةرجألانم
3.عجاربلف

.(اذكه)لعل(اذه):هلوق
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كلذهبشأاموأ,ًاماعطرخآلانزحخو«هتميقرثكتوهتنوؤملقتام

باسحةميقىلعامهيلعءاركلانإف«هتميقلقتوهتنوؤمرثكتتاع
هدحوامهدحأنكسنإكلذكوءاملاومألزرحاذهنألامملاومأ

‹ةرثكلاوةلقلايفامحلابعردقىلعامهنيبءاركلافهلايعبرخآلانكسو

ءاركلافامبماعطوأاميعاتملحلاهايركأناةنيفسلاوةبادلاامأو
الامنفسلاوباودلايفرثؤبلبقثلانألءامحلاومألقثردقىلعامهنيب

ليقثلاابيفرئيالامعي«رادلالثمةتيفسلايفليقو.فيفحلاامهيفرئي
نحللارادايركنإو.لعألاورثؤمهنأحيحصلاورادلايفرثؤيال

ءاركلانوكبنأرثألايفركذدقف,اذكهلمحللةبادلاو‹اذكه

متغلاةلأسمو«لئاسملاهذهنيبسايقلايفيدنعقرفالوءافاصنأامهنيب

:حاحصلايفلاقءاهايركتساوأ«اهايرقكانإ«هباوص«اهايركأنإ:هلوق
تیرکتساو<تیرکأوىركمتببلاو«يف«ةيادلاتيركأو

.خلايراكتملاليمفىلعىريكلاوىعتيراكتو

¢ةلفستناكاذإ«رهاظتوببلايفريثأتلامدع.خلاايفرثؤيال:هلوق

.ملعأللاورثؤددقف«ةيولملاامأو

ةضراعممالكلااذهنمدارلانأك.خلاساقلايفيدنعقرفالو:هلوق

تأعمناقصتامميلعءاركلانأب«ةروصلاهذهيفمزجرثألااذه

وأ«نافصنايلعءاركلاله«اهيففاتمغلاةلأسميفةروصلاهذهلثم
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لمحلةنيفسلاوةبادلاوءاذكهىنكسللوأنيزخللرادلاايركنإينعأ

امهدنعمنغلاىعربنأيعارلاايركأنإةلزنمبكلذنوكينأءاذكمه

يذلانأريغءماكحألايفلئاسملاهذهعضومو.لعأهللاو

ةراجإإلاونيعميفةراجإلانيبقرفلاءعضوملااذهيفاهركذىلإانج
.لعأهللاوةمذلايف

لوقلاوءألاردقىلعنوكتفينعي«نيعميفتاراجأإلانيبقرفلا:هلوق
۰لعهللاومدقتاکنیلوفاہفنإف:ينميةمذلايفابفتاراجإلاوأ«ًادحاو

DOMO

o۸ س—



تابجوميفهلاءاشنإًادبنانأريغ«ةريثكتاراجأإللاماكحأو

ماكحأةفرعميفءىراطثودحريغنمءهمزاولودقعلااذه

.هيلعءىراوطلا

دقملااذهتابجومهفرعميفلصف

لثممزالدقعوهله‹تاراجيإلادقعيفاوفلتخامهنأكلذو

|مدحأدارأمف؟مزالبسيلوزئاجدقعوأءةمزاللادوقعلاوعيبلالثم

لجریرکآاذإوءكلذةفرعمهللاءاشنإاذهدعبيتأيسو«عجر

الوةبهالوعيبابيفامبحاصلزوجيالف۽كلذهبشأاموأةبادلجرل

ءرظناومزالةرجألادقعنأىلعينبماذه.خلاامبحاصلزوجيالف:هلوق

ءيتأيسايفهمالكنمذوخأملاوهو«لمعلايفعورمشلاعقواذإكلذلحمله

دقعلاعقوثمحًاقلطمكلذهلسيلوأ«قافتإلابكلذهلفعورشلالبقامأو

هنأبلوقلاىلعامأو؟مزالدقعهنأبلوقلاىلعانههمالكنمردابتلاوهواندي
.ررحلفءملعألاواعوحردميوكلذهلنأرهاظلاف«مزالريغ
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ةلزنمباذهنأل«ءاركلالجأيضقنيتحةمسقالونهرالوقادص

ةدمماتطرشبقادصلاوةبحلاوعيبلازوجي:لوقينممهنمو«علا

نمنهرلانألءةدملايضقنتتحزوجيالفنهرلاامأو«امبنيبءاركللا

لجررحجأتسانإو.لعأهللاوزوجيالكلذكو«ضبقلاهتحصطرش

لوألمعلاهلِقأبنأريجألاىلعفمولعمءاركبمولعملمعلالجر

فرصتلاهلزوجيالفهترجألمعلابرهدقتنإوءهيلعهلطعيالوتقولا

هضبقدعبايففرصتلاهلزوجي:لوقينممهتمو«هلمعميتحايف

ولوزوجيال:لوألالوقلاىلعهنأهرهاظ«ءاركلاةدمماتطرشي:هلوق
نيبيملو<طرشلاومسبلايفممفالتخاوهفالخلابيسلماوطرشلااذهب
ىهرابتخاىلعلديلواليريدصتلانأالإ«هبذوخأملاوهاملاهحرفنصلا
 حجارلاوهيناثلالوقلانأطرشلاوعببلايفهررحامفهمالكنمنكل

‹هكلقلحيناكو«عئابللةعفنمهيفناكاذِإطرشلانأهدنعراتفلانأل
.لعلاوليسقلااذهنمانهاهو<ميسلاووهزاجًامولعمناكو

امأو«لطبملولفلالايفينعيءضبقلاهتحصطرشنم:هلوق

.لعهللاومولعموهچلالا

ىلعاضيأينيماذهنأرهاظلا.خلالمملابهلتابنأريحألاىلعف:هلوق
.ملعألاومزالةراجإلادقعنأبلوقلا

رظني.خلالوقرنممهنمو<هلمعمتيىتحفرصتلاهلزوحمالف:هلوق
هنأب:لوقلاىلعةيراحةدوقنملاةرحألايفةروكذملاةثالثلالاوقألاهذهله
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:لوقينممهنمو«هبحاصلهبءافولاهيلعًابجاوًاقحلمعلانوكيواهايإ

ببسو«ةرجألانمهلباقيايففرصتلاهلزاجلمعلانمًاعزجلمعالك
عيبلاكدقعلاسفنبريجأللةرجألابعتله«رظنلاهبجويايفميفالتخا

ربظامىلعلمعلاماتيالإبتالمأهبءافولاهيلعًاقحلمعلانوكيو
فرصتلاهلزاجأدقعلاسفنبةرجألاهدنعتبجونمف؟امهقافتانم

الإايففرصتلاهلزوجيللمعلامابالإبحتالهدنعتناكنمو«هيف

هلزوجيملعفانملانمضبقيامبسحبهدنعتناكنمو؛لمعلاماب

اهذخأنإالإءهبذوخأملاوهوكلذنملمعاملباقيايفالإفرصتلا

.خلالمعلاهليتأينأريجألاىلعف:هلوقبقعهركذنمردابتملاوهو«مزالدقع
ينعيءيهثبحنملاوقأةثالثاهبفلمعلالبقةدوقنملاةرجألانأدارملاوأ
.مزالريغوأمزالةراجإلادقعنوكنعرظنلاعطقعم

لهرظنيءفرصتلاهلزاجأدقعلاسفنبةرحألاهدنعتمحونمف:هلوق
ىلعريجالاربجياكةرجألاعقدىلعلوقلااذهبحاصدنعرجأتسملاربجي

؟لمملالبقربحيالوأ؟دقعلاسفنيايوجونمردابتملارهاظلاوهولمعلا
ىلعلوألالاتحالابحرصيتأبسابفهللاهجرهتيأرمث«ررحلفنإو

ريجألاربحجيو:هدعيلاقف«لمعلايفلخداذإابهدنقنكل«لوألالوقلا
.ررحبلفملعألاوةرجألادقنىلعرجأتسملاو«لمعلامامتىلع

لوقلاىلعًاضيأرهاظلاءلمعاملباقيايفالإفرصتلاهلزجم:هلوق
عنتمانإريجالالمعلباقيامردقعفدىلعربحي«ءادتياةرجالادقنيلنإهنأ

.ررحبلفلعأهللاو
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ارادلجرللجریرکأنإو.لعهللاومعتفلمعلاامضينعأ«نامضلا

ةرشعبفورعمدلبىلإمولعمةبادوأ‹ةنسلايفريناتدةرشعب

ةسمخهريخلةيادلاوأرادلاىركأيرتكملانإمثاذههشاموريناتد

يفنمضتملامحبرةلزنمباذهو«ةدابزلاكلتهللحتالفًارانيدرشع

بابلاوحنامحلاصموامتادأنمهدنعنمًاثيشرادلايفدازنإالإعوببلا
ةبادلاىلعدازوأًائيشابفنبطوأءشارفلاوأريرسلاوأحاتفملاوأ

كلترجأتسا21فاكإوأجرسوُماطخوأنسرنماهتادانمًائيش

ةلباقميفاهنألةدايزلاكلتسبحينأهلفدازامةبادلاوأرادلا

نكيملةبادلاوأرادلاتكلمول!ذإ.خلاضيقتملامحبرةلزع:هلوق

يقباملباقيامدرلاوأءحالصإلارادليفهيلعكرديلبنامشهيلع

يفةيدعتلالصحتلنإرهاظنامضلامدعو«يتأيسامكدرلاةيادلايفو

الإممللا«لمأتهيفو<ريغللاجراجإبامنمضيالهنأهرهاظو«ةفاسملاولمحلا

.لعأاوءادتبايأ٠نمضتملامحبردارملا:لاقينأ

هبيدشتيذلاطخلاوأ«مامزلاءاخلارسكبماطخلا«ماطخوأ.هلو

وهيناثلالعلو«ريمملافأيفلمحتةقلحءارلافيفختوءابلامضي:ةربلاوءةربلا
.نمو:هلوقلحالدارا

عقواممرثكأةيادلاىلعلمحيماذإينعي«ةدايزلاكلتسبحنأهلق:هلوق
يفيناثلارجأتسملادازامةلباقميفةدايزلاكلتنأرهاظلافالإوهيلعقافتإلا
نألمتحمو.لعهللاوةادالانملوالارحأتسملاهد!زامىنإرظنبالوءلمحلا
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ةعبرأبةفورعمةطابخلهرجأتسانإطابخلاكلذكو«هدنعنمدازأم

كلذنملقباهتطابخلهريغرخآًاريجأرجأتساريجألانإمثئارد

نمدازنوكينأالإءبوثلابرليهوةدابزلاسبحينأهلسيلف
ةدايزلاكلتسبحنأهلفةطامخلاىلعاهبناعتسييلاةادألانمًائيشهدنع

برىلعاهتاکرفمرديتئامالجرلجررجأتسانو.لعهللاوانركذ5

ًامزجلمعالكفلمعلايفلخداذإفءلمعلايفريجألالخديملاملمعلا
لمعلابرطقسيالولمعلاميتحةرجألانمًاءزجقحتسالمعلانم
رحت|نإًاضيأكلذكوءهلمعبرىجألاهقحتساامالإةاكولاءادأدنع

ريجأللولمعلابرلاحبرفلمعلايفهلوخدلبقريناتدلاكلتبريجألا
ءلمعلابرلدودرمحبرلاوهترجأهلفلمعلاكلذدعبلمعنإو«هؤانع

نمهلمعلباقيامردقبحبرلانمهلفلمعلايفهلوخددعباهبرحت|نإو

ءاركةيادلابحاصليطعيهنأالإءاضبأامبسحةروصلاهذهىفةدايزلا

نإامأوءتسنإاذهو«رهاظلاوهويناثلارجأتسملااهسلعدازاملثم

.لعأللاوهكحيتأيسفتبطع

هبدوخأملاحجارلاىلعينبماذه.خلالمعلايفريجألالخديملام:هلوق

.مدقتامك

ثمحةلمجلايفدمتمريغهنالءانعلاهللعجامنإهلعلءهؤانعريحأللو:هلوق

.لعأللاوهيلعهطلسهنأكف«هدبىفكلذلمح
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ملامهبلهامنوءاركللااذهةدايزنإقباملمعلابرلوةرجألا

ءهتوسكوهتقفنوهتايانجوهناصقنهملعكلذكولمعلايفريجألالخدي

ءءيشلاكلذيفنيكرتشملمعلابرووهراصلمعلافرىجألالخداذإف

قاتعلاوقالطلاوحاكنلانمًادبعءاركلاناكولهماكحأعيمجكلذكو

ءيشهيفريجأللزوجيالو«لمعلابرديبكلذهبشأاموعيبلاوةبحلاو

لمعلابرووهراصلمعلايفلخداذإف«لمعلايفلخديملامانركذام

الوعيبكلذدعبلمعلابرلهيفزوجيالو«هلمعردقبنيكيرشهيف

الوهقالطالوهحاكنزوجيالو‹هتصحيفالإنهرالوةصوالوةبه

قتع(مهدحأهقتعأنإوًازجتيالامكلذنأل«اقفتيتحهتعجارم

دبعيفهلًاصقشقتعأنم):لعهلوقلهتصحردقهكيرشلنمضو

ملامارحرخيالفربجألانممرحباذدبعلاناكنإوء٠٠(هيلعموق

ءلمعلاماتهيلعوأرحهبرخلمعلايفلخداذإف‹لمعلايفلخدي

۰هماأعنامہ.خلاحاكنلانمهلوف

مةمطقلاصقشلا:حاحصلايفلاق4نيشلاوهءاصقش:هلوو

.خلاكىيرشلاصمقشلاو»ءيشلانةفئاطلاوضرالا

.هرکذمدقت(١)
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هنعطحيوقوتعملاةميقهيلعدرهلمعماتلبقءيشلاكلذكلهنإو

دبعلاونيريثكءارجألاناكنإكلذكوهكالهلبقلمعلانملمعام
يذلانمضيوارحدبعلاجرخلمعلايفاولخداذإفمدحنممرحموذ

عمكلذبمرغنإالإ؛لمعلابرىلعنامضالوهئاكرشلارحهبجرح

ءةرجشوأةبادءاركلاناکنو.ملعأهللاوكلذبهنمملعومنمةلاج

لبقوءاركلادفعدعبراغلاولسنلانمةرجشلاوةيادلايفثدحاف

ةرجشلاسأرالإريجأللسيلولمعلابرلوهفلمعلايفريجألالوخد
ةرثبيطتنألبقلمعلالخدنإوءلمعلالمعاذإةبادلاسأروأ

.هيلعرجأتسملايأ«ءيشلاكلذ:هلوق

.خلالالابرلعفديأ«هيلعدر:هلوق

نمضيلهرظناو«ءاكرشللنمضفينعي.خلاكلذبمرغنأالإ:هلوق
دُسرتىدلارهاظلاوهو؟هرغاذإارحدمعلاهبجرحيدلارجأللاضرأ

.ررحملفملعألاوةلعلا

هدعبامليلدب«لمعلايفلوخدلالبقهنمغرفويأ«ثدحامف:هلوق
دجوتمليتلاةرمثلاثودحدعبلخددارملانآل.خلالخدنإو:هلوقوهو
.دقعلالاج

هلقامأو«هلثموريبأتلادعيا£هدىىقتيقىنب4بىطتنألىق:هلوق

نألبق:هلوقكلذىلإدشربابرو«عيبلاىلعاسابقمدملاةلزنمبنأرهاظلاف

.ملعألاوببطت



›لدعلالهأرظنبهلمعهلتاذإهۋانعهلفةبادلاةدالولبقوةرجشلا

ةدايزبجوتلمعلاةدايزنأكءلمعلاةدايزبجويءاركللاةدابزنأل

ءهئانعىلإدربنأبجوكلذإف.هيلعاقفلةدابزلاكلتو«ءاركلا

ريجألليفءاركلاتقويفةلماحةبادلاوةرجشلالعةرمثلاتناكنإو

نإو.ملعألاولمعلاةرجأهلككلذنألترتعمةرجشلاواهلعم

ةميقبلمعلامامتدعبةعفشلابهذخأمصفًفانادقوأارادءاركلاناك

كرادتامساتلانمدحأناوعوببلانمعيبةراجإلانأللدعلالهأ

مامةعفشلابهذخأنادفلاورادلابحاصلفرادلاونادفلاكلذبهتعفش

ةعفشلايفلمعلابرووفلمعلايفلخداذاف«لمعلايفريجألالخدي

املسيلةدايزلاكلتنألىلوالاةرجالاتلطبوينعي«هوانعهلف:هلوق

.لمعلانملباقم

امأوءرهاظرمالافةبادلاىلإرظنلابامأ.خلاةرمثلاتناكنإو:هلوق

ةرمثلانأب:لوقلاىلعوأريبأتلالبقامىلعلمحينأامإف<ةرجشلاىلإرظنلا
ىلإدشوبو«لمعلاةرحأاهنأاعمىافتإلاعقواذِإامىلعوأ«(قلطمةعبات

.معأاولمعلاةرجأهلككلذنأل:هلوقكلذ

كردتثيةفلاساميانهاهامس«عوسلانمةراجإلاعسبنأل:هلوق
تألءطقفميبلاةلزنمباهنأمدقتدقفالإو«اثمباوثلاةممكةعفشلااهببسي
.ملعألاولامءانعلدبهذهو«لاعبلاملديعببلاةقىقح

.كلذبيسبكردت:يأكردتبقلعتمءڭلذب:هلوق
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سوۋرلاىلعامېنيبيبفآعيجاهيلاءاجنإواهذخأامهنمامقبسنمفناكيرش
عيبلاناكنإوءضعبلوقيفءابصتالاردقىلعوأءاملعلاضعبلوقيف
لمعلاريجألامأتحلمعلابراببلطيملولمعلايفريجألالوخدلبق

.اقىسنلاهنوكلبسانملاوهاذه«ءاململاضعيلوقيف:هلوف

توفت«لاعريغناكوينعي.خلالمعلاريجألامتأتح:هلوق
توفتو«فنصملالاقاكهدينمةعفشلاهبكردتامجورخلمعلاپر

اموهدلنمةعفشلاهبكردتاماشهقاقحتسسالبقعيبلاعوقولريالا

نمو<طرفيلامامكرديهنإف«لمعلاريجألامتينألبقعيبلابلعاذإ

يفدجيوأ«هدعبةلفانلايفعرشينأاضرفيلصيوهوربخلاهءاجاذإطبرفتلا
دايزنبورمعنبللادبعلاقميعمثدحتيدعقضف.نوثدحتيةعامجقيرطلا

:هصنامةعفشلايفهلةديصققيفهللاهمرينامملا

عقشأوهومهنديًادوعقاسانأيقلاذِإريسملادنعهلسيلو

عجفمحيحصلعهءاجاداًارمشمادجييشيهنکلو

:لوقينأىلإ

عممافضرفلاىوسعكربالفلصمئاقوهوالعهءاجنف

:روكذملامظنلايفلاق«مايأةثالثهلعسوبفمهاردلالجأامأو

عفدترهشلانممايأةثالثمدنعماردلاراضحإةدمو

عمطبوهالوتتافهتعفشفهنالثنعدحأوم2دازنإف

|مهأنمانباحصأبهذمامأو«نامعلهأنمانباحصأبهذموهاذه
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نإو.ملعأهللاوةعفشلاهبكرديامعابلجركهنألكلذدعبابكرديالف

دلبىلإماعطلانماذكواذكلمحلةبادلجرنملجررجأتسا

نزويوألاكياماذكواذکبوأًامهردوأًارانیداذکوفورعم

نازيموألايكمبنزويوألاكياإ«ةراجإلاهيلعتعقويذلاءيثلاف

يذلادلبلانازيمريجألاايكرديامنإفءةرجألاامأو«هفمهيذلادليلا

اقانإالإ«عضوملاكلذيفالإهلبحتالهنألهلايمكمبوأهملإنوربسب

كلذكوءامبقافتإىلعايضميلففورعملايموأفورعمنازيملع

اهنألةوؤمالتناكولورجاتسملايلعدلبلكيفهترجأرمجألاكردي

يفهيلعكردتءاسنلاتاقدصوتاعيسملااأكلذكو«ةقلعتم

مثءلاوقأكلذيفةعفشلاباتكيفللاهحرفنصللاركذفءبرغل
ةريزجلاباندلعهبلومعملاو٤نسمحهلال.وماحنوماسملاهآرامو:لاق

هدحواذِإايشايفلجؤيالهنإف«ماردلاامأو<مايةثالثةعفشلاةدميف

ىلإبعمبهذيهنإف[اجراخهدجواذامأو«لزنملايفوأ«قوسلايف
مجاربلفالثمقوسلاوأ«لزنملا

.نيتلاسلانملكلعجارءانثتسالانأرهاظلا«اقفتانإالإ:هلوق

ةرجألاهلمفديملولمعلانمغرفنأبكلذو«ةمدلابةقلعتمامنآل:هلوق

.لعألاوعضوملكيفابهمزليهنإف

اپنإف¢ةنوؤمافنكتلاذِإامدارملالمل«نامأكلذكو:هل
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اېكرديالفةيراعلاوةعيدولاامأوءةمنلابقلعتمءيشاذهنأللك

كلذنأل۽اهايإهراعتساوأهعدوتسايذلاابعضوميفالإاببحاصهيلع

يفكلذكو«ءايإهاطعأعضوميفءاطعأفيكهبحاصهذخأبنيعملام

هنمهذخأعضوميفالإهيلعهكرديالةنوؤمهلءيشلاناكاذإبويعلادر

هيلعًاضيأعيفشلاكلذكو«هتمهذخأيذلاعضوملاىلإهلهلاصيإهيلعو

عاتملمةبادلجررجأتسااذإو.ملعأاويرتملاىلإنمشلالاصيإ

ءةشيدملابابنملخديتحهلمحهيلعهلفةقورعمةنيدمىلإفورعم

هبجويايفاذهو«ةنيدملايفهرادلخديتحبتكلاضعبيفركذدقو

دقفةنيدملابابنملخداذإفالإوةنيدملايفهرادتناكاذإرظنلا

نإو‹نويدلاعيمجيفممعتلالمتحيو«مدقتاكعضوملکيفاہکردب

ءعجاريلفنيّدلاءاضقبإبيفمدقتامكراثآلاضعبيفامىلعمنملااهنمعقيم

يفيرجيله«رظناو¢مجاريلفاضيأكانهليصفتهيفمدقتفضرقلاامأو

هنأبانهمزجتإو«ليصفتلاوىقياسلافالخلانمنمثلايفيرجيامةرجألا

.ررحبلفلعألاونمثلايفمزجامكًاقلطمامكردي

نكتماإرهاظاذه«هراعتساوأهعدوتسايذلاعضوملايفالإ:هلوق

كلذنأل:هلوقهللديو.ملعألاواهمفدنمذئنيحعنامالهنألهممةرضاح

.نيملام

.ررحبلفلمأتهيفوالدمعئابلاناكولوهرهاظ.خلاهلاصيإهبلعو:هلوق

.ةنيدملابابىلعديزبالفرادهلنكتلنإويأالإو:هلوق
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دحو«اهروسهبطبحيامدحلخدبتحةيرقلايفو«ةنيدملاىلإلصو

كلذكو«ةياغلاوءابتنإلاءاتعمبرعلامالكيفىلإنألءريصقتلاصقن

بحاصىلعسيلففورعمدلبىلإةنيفسلجرنمموقىركنإًاضيأ

ىلإمحلاومأجارخإ]هيلعنأبليقو«عضوملاكلذىلإمطوصوالإةنيفسلا

.ًامولعمًائيشاميلعلمحيةبادلجرنملجررجأتسانإو.ملعأهلاوربا
اهفلعوابتنوؤمف.ًاموياذكواذكابيلعترحيلوأفورعمدلبىلإ

حصيكلذنلءلمعلاهيلعبحياكهيلعبحيامبحاصىلعهلككلذيف
اهيلإجاتحييتلاةادألاامأو.ءيشكلذنملمعلابرعسيلولمعلاهب

كلذهبشأاموفاكالاوماطخلاوماجللاوحرسلانملمعلاكلذلثميف

تحكلذنععوجولاهلامهنمدحاولكنألءاقافتاىلإوهفاهتادأنم
يفهلوخدلوأامهنيبءاركلابوجوتقووءامهنيبءاركلابحي

نمريعبلاموقيتحهنأضعبدنعوءللايلعارعلااقتلاوهولمعلا

ريصقتلاصقندحاوروسالناكنإىأءاهروسهبطحيامدح:هلوق

لعألاودحاولوقنمليصفتةقيقحلايفاذهف4روساشنکیملنإ«ي

لاذِإكلذلحلعل.خلامغوصوالإةنيفسلابحاصىلعسيلف:هلوق

.لعألاوءيشبةداعلارحت

«هتعدربهتفاكو«بارغوباتمكراجافاك!سوماقلايففاكالإو:هلوق

١.هبلعهدش:افىكاتهفكأو«رابلافاكإعنا:فاكإلاو
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ةادأعيجنأنيمدقتملابتكشعبيفركذدقو:رثالايفو«هعضوم
نإو.ملعألاوةبادلاىلعلخلاعفرينأهيلعسيلوامبحاصىلعةبادلا

مث«فورعمِءارکبةفورعمةنسهمنغىعريلالجرلجررجأتسا

ىلعيعارلادييفةيقابمنغلاونينسدعبالإايقتليملوامهنييايفعطقتا
رظنب«ةدئازلانينسلايفهلثمءاركوىلوألاةنسلايفهترجأهلف؛ابيعر

ءةدئازلانينسلايفلوألاءاركلالثمهل:لوقينممهنمو«لدعلالهأ

ءالغنمادهلثميفةفلتخمنينسلانألهبذوخأملاوهلوألالوقلاو
لمحیلبادلجرنملجررجأتسانإو.لعهللاوامصخروتاراجألا

هيلعلمحينأعاتلابحاصدارأففورعمدلبىلإًافورعمًاعاتماهيلع
ليكلابهعاتملشملمحينأهلف«عاتملاردقبكلذريغ

دحلاهيفزواج:يأًاولغولغيرمألايفالغو«حاحصلايفلاق«ةزواجللا

.خلاءالغرعسلاالغو

ةيادىرتكاولامرظنأ:للاهحرانخشلاف اهبلعلمحلةباد:هلوق

ًاميپالعثبحمدقتامسایقو؟لدبيله«ةنيعمًارادىرتكاوأةنيعم
.ملعأاوةمذلايفامفالخبنيعملاعببملالاديإحصيالاكلادبالاهتحصمدع

ةمبرأبئيشهلعيببلهاركأاذإابف«ةفاوطلايفةقباسلاةلأسملاحملياعرو

.هررحمدقتام.خلاريغلهاطعأفمارد

وأبوكرلللشمةبادىرتكاولاذهيلف.خلاعانلاكلذريغ:هلوف
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امكلذهبشأاموأ«نزويامناكنإنزولابوأءلاكياعناكنإ

يفاہیلعبکرینأهلفبوكرلايفكلذكو.هردقىلإلصب
لاحلااذهيلعتاراجالاعيمجكلذكو«هلثموأهنمفخأهعضوم

اوماقأففوصوملايفكلذزاوجءرظنلاهبجويمفاذهيفلصأللاو

ىلإمولعمءاركبارادلجرللجریرکااذإو.لعهللاوهماقمنيعملا

ةفاسملايفدلبلاكلذلواسمءالثمرخآدليىلإاهفرحهلففورعمدلبىلإلمحلل

۰معهللاوهنملمسأوكلدراعونمالاررعواو

نطقلاكدعبلالكضوعلادعابتولوهرهاظ.خلاهعاتمردقب:هلوق

ردقبدارملافءالثمنطقلالدبهوحنوصاصرلايفمنملارهاظلاو«الثمصاصرلاو

.ملعألاوهنملهسأوأ«هبراقامهعاتم

تأهلسيلپوكرللاهاركأاذِإهنأهرهاظءاهبلعبكربنأهلف:هلوق

لعلو«لمحلالدببوكرلاهلسيللمحللاهاركأاذإاذكوالمحاهىلعلمح

ايواسمناكاذإامأو«هنملدبملانملقثألدبلاناكاذإنيتروصلايفعنملالحم

.ملعألاوفخألاولئلارابتعايفهمالكنممهفيامكزاوجلارهاظلاففخأوأ

اللپبوکرلايفامیشغنوکالنأهعضوميفهبكربنيفربتعيلهرظنأو
رهاظوهو؟طقفةفخلاىلعرادملاوأ4هنمنسحأوأهلثمنوکنأدد

جرسلابابوكرهللهفاكالاببکرتتناكاذإةبادلايفاضيأرظناوهمالك
.عسجلاملعألاورهاظلاوهو؟كلذهلسيلوأ«سكملإبواثم

ولامرظنألاهجرانشلاق.خلاارادلجرللجریرکأاذإو:هلوق
لهاہتحصبمتلقادإو«ةراجألاحصتلهجوزتفهدحونكسنلارادرحأتسا
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اهنألامثدحأيذلايلعابعرترادلابرفةرضمهيلعلجأ

تناكنإايثدحأيذلاىلعاهعزتكردييراكتملاًاضنأكلذكو«هراد

يفاوفلتخاو‹ةدملاكلتيفهقحىنكسلانألىنكسلابرضتةرضملا
مأىنكسلاةدميفيراكتلاكىذلاىلعاہعرتكرديأريعتسملا

نأيراكتملاوريعتسملانيبقرفلاو؟رادلابحاصالإاهعرتكرديال

هجرغينأرادلابحاصدارأولىنكسلايفقحهلناكولوريعتسملا

رادلابرًاضيأكلذكو.لعألاويراكتملافالخبهجرخأل

كلتيفثدحأامعزنهبحاصىلعامېنمدحاولككردييراكتملاو

.لعأهللاورادلاكلتيفقحهلامبنمدحاولكنألتارضملانمرادلا

يراكتملاوأرادلابراهناريجىلعةرضمرادلاكلتيفثدحأنإو

اہنکسیال:روٹوبالاقو<هعماہنکسی:ةفشحوبالاق؟هعمهتجوزنکست
.ىبتناملعألاودعاوقلاىلعرهاظلاوهوسابقلاوهو:يريمضلالاق<هعم
يهفنكاسلاةدايزامأو«اهيففالخالهنأرهاظلافةراجإلاةحصامأ:لوقأو

نإو”ابحاصنذإريغنمكلذهللحيالو«ءاشنإرادلابحاصامليژزبةرضم

ةبحنمنوكبنأمزايالنكاسلارضنألتوببلايفرثؤياللقثلانأمدقت

رهاظوهاكةيولعتناكاذإاضبألقثلاةهجنمررضلامدعملنالانأىلعلقثلا

.لعألاو

.هدمبايفاذكوهليأ«ريمتسم|يف:هلوق
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نمنوداثدحأيذلاىلعاهعزنكرديهيلعتئدحيذلاف,ريعتسملاوأ

.ملعأهللاورادلاكلتيفقحهلنيثدحملانمدحاولكنألءاثدحي

لٹمو«مهبرضینلاہیرکبنأاہبحاصعتمتواحلاورادلاناريجو

كلذهبشأاموأةنداهرلاوةفرايصلانيبلجرلتوناحتناكاذإكلذ

اموأراجنلاوأناحطلاوأغابصلاوأدادحللابركنأامبحاصدارأف

ثدحيالأاذهيفلصألاوءكلذنمهعنمملفهناريجرضيامكلذهبشأ

يفرارضإالوررضال):مالسلاهلعهلوقلدحأيلعةرضمدحأ

امىلعانهرهاظبهانممسالوخسنلانمهانيأرامف«ةنداهرلاو:هلوق

ءندهردحاولاريفاصملالاثمأ«ةكمبريطنداهرلالاقثيح«حاحصلايفهركذ

.خلارمحلانمركأوهو«سيبدأهنأالإةرمحلاهنشيرئاطةندهرلاوندهرلاو

عجاريلفركذامبسانتال«ةفرحلهأمنأدارلاو.انهبسانيامركذيلف

¢ةيسكألاوشايقلاباحصأ٠برغملالهأفرعيفممنأتعمسو«ررحملو

.ملعألاورهأظوهو

يفثيدحلاصنو«خسنلانمءهانيأرايفاذكهءرارضإالوررضال:هلوق
دضررضلا:ةيامنلايفلاف:يمقلملالاق«رارضالوررضال:ريغصلامماجلا

.ررضال:هلوقىنعمفًارارضإرضيهبرضأوًارارضوارضهرضيهرض«مقنلا

.ةلعافملانم«لاعفرارضلاونمايشهصقنبفهاخألجرلارضياليأ

رارضلاودحاولالمفررضلاوهلعررصلالاخدإبهرارضإىلعهيزاحماليأ
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هدقعلاىلعءيراوطلاماكلةفرعمیٹباب

عيبلاكمزالدقعوهله«تاراجإلادقعيفاوفلتخامهنأكلذو

دقعهنإاولاقنيذلاو؟ةكرشلاولْغجلاكزئاجدقعوهمأةمزاللادوقعلاو

ريجالالخد«رجأتسملاوريجالانيبهدارأنلعوجرلااوزوجزئاج

ةراجإلادقعناكنمامأو«اهدقنيموأةرجالادقن«هلخديلوألمعلا

انمدحاولكبيصيالفلمعلايفريجالالخداذِإًامزالًادقعهدنع

ةدقملاىلعءيراوطلاماكحأةفرعميفباب

ةغللايفنكل«ثداوحلااهبدارملالعلو«ءىراطعمج«ءىراوطلا:هلوق
ًاءورطوًاءرطًارطأموقىلعتأرط:حاحصلايفلاق«عولطلابءرطلارسف

.رخآلبنممميلعتعلط

تاراجإلادقعيفاوفلتخاو:هدعيلاقاإ.خلادقعلاىلعءىراوطلا:هلوق
¢موزللامدعوموزللاوهاإةقبقحلايفدقعلاسفنىلعًأرطبيذلانأل.خلا
.ملعألاوهيلعرصتقاكلذلو

:لوقنمدنعمزايالهنأهرهاظ«لمعلاريجألالخداذإامزال:هلوق

الهنأ«ةمزاللادوقملاوميبلابهميبشترهاظو«لمعلايفعورشلابالإهموزلب

دنعةمزللادوقعلابهبشيال:لاقينأالإمهللأ«لمعلايفعورشلاىلعفقوتي
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«هللالبقنمءاجامهلمعىلإنالصيالامفالإهدنععوجرلا
.ملعأهللاوةرجالادقنىلعرجأتسملاولمعلاماتىلعريجالا
رجأتسملاىلعوألمعلالعوأءاركللايلعًارطتنأولختالءيراوطلاو

هيلعلدياکهبلومعملاوهاذهنأرهاظلاو«عورشلادعبالإهموزلبلوقبنم

<|ېنىبءاركلابحيتحكلذنمعوجرلاهلمنمدحاولكنأل«قياسهلوق

لدي«هريغكحيلو.خلالمعلايفهلوخدلوأنيبءاركلابوجوتقوو
هلعرصتقاثبحكلذيف«لبلقدعبهلوقكلذكو«راتخلاهنأىلع

.لعألاواضيأ

هنأهرهاظ٠ةرجألادقنىلعرجاتسااولمعلاماتىلعريجألاربحيو:هلوق

قحتسيريجألانأو«لمعلايفعورشلابمزايةراجإلادقعنأىلععرفم
لالإوةرجألادقنىلعرجاتسملاربحيكلذلو«لمعلايفعرشاذإاهماقبةرجألا
هبذوخألاوه:لوقلااذهناكثىحاذهلكشيذئنيحو«ةدئافربحللرمظي

امعمةقباسلاةلوقلايفهنايبمدقتاك<ًارخآوالوأهمالكنممفيامىلع

«آهزجقحتساًاءزجلمعاملكهنأهبذوخأملانأنم«لاهمحرهمالكيفمدقت

الهنإ:لاقينأالإممللأءريجآلاقحتسيامردقىلعالإربحالهنأرهاظلانإف

ءءادتبااهلكاهقحتسيريجألانأ«اهبلعربحيالرجأتسملانوكنممزلب
¢ثلاثلوقطاقسإةخسنلايفنألمتحيو«لمأتيلف.ملعألاو«ةافانملامفدنتف
وألمعلايفريجألاعرشًاقلطممزالةراجإلادقعنأوهو«هملععرفماذهو

ثنياملكهيلعربجلاحصيفدقعلادرجلاهماقبةرجألاقحتساف«عرشيم
مزال«لاوقأةتالثدقملايفلصحتيفلوقلااذهدوجوبرمشيمدقتايفهمالكو
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.ةعفنملانوكتهنميذلايتعأهماقميفوهنموأريجالاىلعوأ

هللاوررحلفعجاربلف‹همدعوعورشلانيبليصفتلاواقلطممزالريغو«ًاقلطم

دعييأ.ةرجألادقنىلعرجاتسماو:هلوقبدارملانوكينالمتحيو.ملعأ
پسانملاوهو٠قحتسملاءزجلاراجيلاةرجالابداراوأ«لمعلامات

۰لعأهللاواءزحقحشسا>اءزحلمعاک:هلوقل
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هذهبوأدبعلااذهبمولعملمعلالجرلجررجأتسااذإكلذو
كلذعابمثنيعملاءاركلانمكلذهشأاموأنادفلااذهبوأةبادلا

لوخدلبقهللالبقنمءيثلاكلذكلهوأهقدصأوأهبهووألمعلابر

ملعنإهلثمءارکهلفلمعلاريجألاكلذدعبلمعمث«لمعلايفريجألا

لبقكالمألاهوجونمهجوبهبحاصىلإءيثلاكلذعجرولو«كلذب
ءيشلاكلذعابنيحضقتنيلوألااممقافتانألءلمعلايفريجألالوخد

لمعلايفريجالالخديملامعوجرلاهلامهنمدحاولكنأل«هبحاص
وأهبحاصىلإعجرنإهنيعبءيشلاكلذهلفكلذبريجالالعيلنإو

رغدقلمعلابرنألءعوجرلادعبكلهوأهبلإعجريلنإهتميق

ءاركلاىلعءىراوطلاماكحأيفباب

نمءيشهلسيلفريجألالوخددعبامأوينعي‹لوخدلبق:هلوق
عوجرلاهلسيلهنألو«هبريجألاقحقلعتلةلطابلامفألاكلتميجو«كلذ

.لمعلايفريجألالوخددمب
مويوأكالحلامويهتميقربتعملالهرظني«هيلاعجربلنإوأ:هلوق

— 01۹



بردييفءيشلاكلذكلهنإو«هئيشيفلعفابءربخيلنيرجالا
نماضلمعلابرفيديألاهضبقتامناكولمعلافرىجألاوخددعبلمعلا

كلهويديالاهضبقتامكلذناكنإوءهمتيلوألمعلاريجالاتأكلذةميقل

هجولعهذخأاإەنأل«لخديموألمعلافلخدنماضملوهفريجالاديف
‹ەديٍفعاضفعيبلالعيرتشملادنعنمنمثلاذخأنأعئابلاةلرنمةراجإلا

نأمهنملديكلذةميقدروألمعلاماتكلذدعبريجالاىلعو

تإعئابلالزريجألانيمضتيفلاقدعبهمالكرهاظو«قاقحتسالا
لاوكاللاموبةميقلاريتعملانأىلعلديامر.خلايرتشملادنعنمنمثلاذخأ

.«عا

¢ضرألاكيديألاهضبقتالامامأوينعي«يديألاهضبقتامناكو:هلوق
مالكنمذخۇيو‹كلهاذإنيمألادييفاممكحكهمکحنإاہبلصتاامو

هيلعتلقيالاموهيلعبلقبامنيبيرفقكلذلف«ةمتنامضانهنايضلانأانه

.ملعأهللاو

يحهنأللمعلامتيلنإوهلنمضياإ«همتيموألمعلاريجألامتأ:هلوق

.معلاوةرجأللاقحتسمراصف«مالاهيلعبجوعرش

يضروألمعلايفلخديمنإاذهحصياإ؛ءيشلاكلذةميقدروأ:هلوق
نكميو«عورشلادعبعوجرلامدعنمحجارلاىلعمولعموهاكخسفلابهبحاص
‹لمعلايفلحد:هلوقلعجارلمعلاماتففللاىلعبترمرشنهيفنوكينأ

ءاشنإيناثلايفدارملانكل«لخديموأهلوقلعجاركلذةميقدروأ:هلوقو
.ملعألاوةمسقلادر
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كلذباهذدعبلمعنإهلثمءاركريجأللنوكتءيشلاكلذةميق

يفانركذاءيشلاكلذباهذلضقتنادقلوالا(قاقتانأللمعلا
يفكلبفنيمألادييفءيشلاكلذالعجنإو.ملعأهللاوىلوألاةلأسملا
هلامهنأللمعلايفريجألالخديماملمعلابحاصلامنموهف«هدي

امهنأهجو«هلثمءاركريجأللنوكتءيشلاكلذةميقنإ:هلوق
يفنوكتوأاهدرينأامإف«هتمذيفهتميقتبترتلمعلالبقءيشلاكلذعاض
جاتحيالوينعي«للاهمحرلاقك«(ېقافتاضاقتناللثملاءاركيهوهلمعربظن

.لعألاوةروصلاهذهيفلودملاةميقىلإ

.لمعنإ:هلوقلقلطملوعفم:هلوف

الهنأيضتقيىلوألاةلأسملاىلعسابقلا«ىلوألاةلأسملايفانركذاك:هلوق

موكلذيرجأتسملالعاذإالإريجألادينمءيشلاباهذبمقافتإضقتني
باهذلاةميقنوكتفلثملاءاركهلنوكيذئنيحفءلمعلايفريجألالخدي

رهاظلاف«لمعلايفريجألالخدوأكلذبرجاتسملاليماذإامأو<هماقمةماق

امبرو«الةبهاذلاةرجألاكلتبيضميفذئنيحايقافتاضقتنيالهنأ

هلسيلهنأللسكلذيفرمألاو«ىلوألاةلأسملايفنركذاك:هلوقكلذلدشرم
.ملعأهللاواهتميقيوأةرجألابىضمءاوسجراخلايفةر

ءارکقحتساكلذدعبلمعنإفينعي«لمعلابحاصلامنموهف:هلوق
لمياكءيشلاكلذةميقلفمعيلنإامأو«لعاذإءيشلاكلذةميقال«هلثم

.ملعألاومدقتام
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هيفملانردقىلعًاعيمجامهنيبوفلمعلاريجألالخدامدعبكلهنإو

لمعلاريجألاتأامدعبكلهنإوءًاعيجامهماقميفءالعجنيمألانل

.ملعأهللاوهلامًاضيأوههنألريجألالامنموهف

ةيقبكلذدعبلمعلامتأاذإريجألللهرظني.حلاامیجوہف:هلوق

هذهيفنماضريغرحأتسملانالرهاظلاوهو؟لثملاءاركوأءيشلاكلذةميق

.4لعهللاوةروصلا
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لبعلاىلعءيراوطلاماكحلاةفرعمیفباب

ثرحلالجرلجررجأتسااذإكلذو«ةعفنملاءافيتسالحمينعأ

هملإدوصقملالمعلانمكلذهشأاموأاذههعرزداصحلوأهذههضرأ

لوخدلبقهبرعرزلاكلذوأضرألاكلتعابمث«مولعمءارکب

هوجونمهجوبهيلتعجرمثابقدصأوأاہبهوو‹لمعلايبريجألا

ءاركلاكلذهلفكلذدعبهلمعمثلمعلايفريجألالوخدلبقكالمألا

ءيراوطلاماكحاةفرعميفباب

¢ريجألالوخددعبامأوينعي..خلالمعلايفريجألالوخدلبق:هلوق

¢لمفنإفلمعلايفعورشلادعبعوجرالهنألءكلذهلسبلهنأرهاظلاف
نمالهلقنمءاجةعفنلالعباهذنأل«ةلماكةرحألاهمزلتالهنأرهاظلاف

.‹لعألاوهللالبق

ريجألالوخددعبعجرتملنإامأو«لمعلايفريحألالوخدلبق:هلوق
ريجألالمعءاركيفرظنينكل«لثلاءاركهلنوكبهنأهمومفمفلمعلايف

هنالهرجأتسانمىلعهنأرهاظلاو؟نوبنمىلعاهمعوجرلبقضرألاكلتىف

نمىلععوجرلاهللهرظناو«ضرألاكلتيفلمفاعهربخملدغ

ءلعأهللاوهبلمبملوكلذبرمأيلهنأل؟الوأاثمضرألاكلتلاتلقتنا

.ررحلف
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هرغهنال۽هضرأيفضرألابرلعفابلعينإهيلعهرجأتسايذلا
وأبهووأعابدقهنأرىجألاملعنإو«كلذنملعفاممهربخملنيح

دمعمث«كالمالاهوجونمهجوبهيلإتعجرمثلمعلالبققدصأ
لهأرظنبهئانعرجأهلفهانركذامملعامدعبهلمعفلمعلاىلإريجألا

ابخسفتادقلوالاءاركلانألءلوالاءاركلاكرديالولدعلا

قافتالانمعوجرلاةلزنبلمعلابحاصنملمعلاكلذنأل«امهنيب

هللاولمعلايفلخديملامعوجرلاهلامهنمدحاولكنألامهنيبيذلا
يفاذكواذكبمنغلاهذههلىعريلالجرلجررجاتساناو.

مثمولعمءاركبفورعمدلبىلإهتبادىلعاذههماعطلقنلوأةنسلا

ةنسلاضعبيفمنغلاتكلهوأقيرطلاضعبيفماعطلاكلذكله

كلذبقيرطلانمراسامردالإءاركلانمةبادلابراسيلف
ردقبالإهلسيليعارلاكلذكوءهضبقيلوأءاركلاضبقماعطلا

لبقنمءاجامماذهنأل«هضبقيلوأءاركلاضبقةنسلانمىعرام

رخآمنغوأماعطبرىجأللنأمنغلاوماعطلابرفلكيالوهللا

ابملعثبحاعربتمانهاهريجإلالمحيملرظنأ.خلاهثانعرجأهلق:هلوق
الإمهللا«ايينيبةراجإلادقعلاخسفوًاعوجردعيكلذنإو«رجأتسملالعف
ءىلعمفرجأتسماىإءيشلاكلذعجرثبحهنأدقتعيامرهنإ:لاقينأ

¢ررحبلف«‹ملعألاواعربتمدميمكلذلف«داقتعالاكلذىلعءانبلمعف
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:لوفينم«ةعفنملاايفيتلانيعلاتىهذولهنأاك‹روذعمهنأل

ةنسلانمالوقيرطلانمقبامدرهيلعسيلفءاركلاريجألاضبقنإ

ماعطلاكلذلثمهبلإعفدفلوأماعطلابرءاشنإف۽معلاةياعريف

ءاشنإوهيلعاقفتااميلعمنغلاهلىعريوأماعطلاهللقنيفمنغلاكلتوأ
اطدقتفةمولعمةرجأبةأرماهلفطلعضرتسانإًاضيأكلذكوءكرت

ةعاضولاماتلبقاهنملبقينأىبأوأىنغتساوأيصلاتاممثةرجألا

نإامأوءدرتاللوقينم«درتلوقينممهنم:نالوقكلذيف
نأتبأفصربلاوأماذجلالثمهتعضرأنإاهرضياميصلايفثدح

ةجحلاهليلولانلءةيقبلادرتوتعضرأامماصصاقييلولانإفهعضرت
كلذىلعهعضرتنأتيضرنأالإدرتنأهيلعكرديكلذلو«كلذيف

ثدحنإًاضيأكلذكو«درلاكلذدعبيلولااببلعكرديالفىدحلا

لمحابنابتساوأاہنہلراغوااشعضرتسانإيصلابرضياميهايف

توکيهنإفهريدقتفوذحمباوجلا.خلانيملاتبهذولهنأك:هلوق

لاثمهيلعلدواضامطرشلانوكوهو«فذحلادوحولًاروذعم

فلكيالهنإفرسكنتفةنيفسوأتومتفةيادهرجؤبنأةعفىلالحمباهذ

.اهرغ

.مدقتامىلعءاشنإهليتأاينکلوينعي«درتاللوقينممهنمو:هلوف

.رظناهبًارضمصربلانوكيف«صرنلاوأ:هلوق
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تعضرأامابصصاشهنافكلذىلعاطهعضرتسينأييصلايلو,ضريملو

نمزوجينملوقيفهلکاذهو4املبقنمءاجعنملانألةيقبلادريو

لوهجهنألاهزوجيلنملوقيفاأو«عاضرلاىلعةراجإلاءابقفلا
.تعضرأامءانعنختلفنزوالوليکهذخأبالوهعضرتاميرديال

نيبعترظنلاهبجويايفىلوألالئاسملاوةلأسملاهذهيفمهفالتخاببسو

؟كلذبجوالملحماںاھذلعبخسفلاهحوبله«ةعفنملالحم

هحوبفمبفالتخالااذه۾>درلاهملعبتحوخسفلابتحوب

.اہنميأ«ةيقبلادريو:هلوو

اذهبحاصىلعىشخي.خلااهزوجيلنملوقيفامأو:هلوق

نهوتافمكلنسضرأإو:یلاعتهللالوقدعبمظعرهُهللا

ااو٩يمکملعحاتالفمكدالوأاوعضرتستنأمتدرآل:هلوو

راکناو«یافتاريغنمءانعلاىلعهدنعةرألالمحتنأال!ملعأ

‹ملعأهللاوبلانمرداتفالح

.عجارقكلذوموأنيللءوهتدحووبامف:هلوق

هىحوامفوهو:رثا,ىفهتدحو[ا_مفالتخالااذهو:لوةىنأبسانملاوأ

خلادعبوهاغ!رظنلا

٦۰:قالطلاةروس(١)

.ee:ةرقملاةروس(۲)

٦0۷

 



اهوفعضكلذلو‘مودعمءاركلاوهمودعمةعفنملانالءندلابنيدلا

نإو.ملعأهللاورظنلاهبجوياميفءاركلاريجألاضبقينألبق
مولعمءاركيهناتسبيفةملثدلوأهضرأيفةمولعمةرفحمدرلهرجأتسا

ريجألاهلمعامعيمجبرمفليسهبرممثهضعبهنملمعفءاركللاهدقتف
رغنوكينأالإ۽هببهذوليسلاهلمحامنامضريجألاىلعسيلف
سلديلنإو«قبامماتوةيناثهلمعهيلعفهسلدوهلمعيفلمعلابحاص
هلمعبًادتباءاشنإرابخلابلمعلابرو«هيلعنامضالفلمعياكلمعو

اوقفتامنأينعي«كلذكرمألاسيلفيأ«الفضبقلالبقامأو:هلوق

.ملعأهللاوضبقت

انإف«ءاركلادقنعمامأوينعي.خلاةهيبشءاركلادقنريغنم:هلوف
.ملعألاوةيوقتناككلذلف«هبلعمميوهوملسلابةهببش

نالطبيضتقبهيشتلااذه.خلانىدلابنيدلاعيبعوسلانمةه:هلوف

نأالإممللاهبلئاقالهنأرهاظلانأعم«ءاركلااهبفدقنيليتلاةراجإلا

عيبفالختحصكاذلر«هجولكنمهبهبشملامكحىطعيالهبشملانإ:لاقي
٠ىملعألاونيدلابنيدلا

نيباضيأريجأللراسخلاتبيلهرظنا.خلاراخلابلمعلابرو:هلوق

دقهنألعبمجلالمعبيضراذإدرلاىلعربحيالوةرجألاكلتبمسجلالمعودرلا
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كلذدعبريجألاىلعنوكيو«ريجألاهلمعيذلادحلاىلإيبتنيتح

هباسحبلمعلانميقبامردقبءاركلانمهيلعدرءاشنإو«لمعلاما

نمهنالبهذاملمعينأعضوملااذهيفلمعلابرىلعنكيماو
لمعامالإهلسيلفءاركلاضبقريجألانكيلنإوءريجالالمع

لقنلوأةفورعمةرفحمدرلهرجأتسانو«اذهلبقاترکذاکهباسحب

هبرممش«هضعباذهنملمعفمولعمءارکبفورعمبارتوأةراجح

وأهيلعاقفتايذلادحلاىلإىبتناتحةرفحلاكلتمدرفداووأليس

اذاالمعلابررابتخادىقيلوألارهاظلاو؟كلذ۴الولمعلا

.ررحللعهللاورحألاضرب

نمضيقمامرابخلابلمعلابرلهرظني.خاهملعدرءاشنو:هلوق

يضرولو٠بلطلادرجلطيوأدرلايفهبلطولوهدنعيقبامريجألا
برەراتخانإدرلابهيلعمكحلامث:لوألاەمالكنسرداتملاو؟كلذدعبلمعلاب

.ررحبلف«لعالاومدقتاك«طقفلوألالولاىلعىشمتياإ«لمعلا

اكهتداعإلمعلابرفلكيالفنصي«ريجألالمعنمهنأل:هلوق
۱.اضرأكلذرحألافلكرال

لمعبريجألاضربملاذإهلاسحملعلو«هباسحبلمعامالإهلسيلف:هلوق

هذهيفرابخلالمعلابرلتشبالهنأهرهاظئمعرشدوهنالمقاکعيجلا

فهفالحةرحألادقْنبدقملاىلومىلوألايفنأنتروصلانيبىرفلاوةروصلا

ررحيلف«لعلاومدقتامميفمك«ةيئاثل
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ءاركلانمهلسيلفهيلعاقفتايذلاعضوملاىلإبارتلاوأةراجحلالقت

هلسيلفًاثيشلمعنکيمنإو«هايإليسلالمحلبقهيفلمعامردقبالإ
دوصقملعهعمقفتادقهنألدقنيلوأةرجألاهدقن«ءيشءاركلانم

لوأءاركلاضبقءاوس«لمعامردقبالإهلسيلفهضعبلمعفهنيعب

ًافورعمًابجهبًالميفءامهليقتسينأهرجأتسااذإكلذكو«هضبقي

دلبىلإًافورعمًاعاتمهيلعلمحملةبادهتمرجأتساوأ«مولعمءارکب

ذأبصاغميلععقووأبجلاالتماتحرطملاهيلعذخأمث«فورعم

عضوملاىإةبادلاكلتيلعللاكلذبصاغلالمحفءاهلمحعمةبادلامهنم

برىلعهلسيلفعضوملاكلذيفبصاغلاىلعردقمثهيلعاقفتايذلا

نمةبادلاذخؤتنألبقلمعلانمناکامردقبالإءاركلانمعاتملا

لءيثلاكلذنألءابيلعبصاقلالمعامءاركهيلعسيلو«امهيديأ

نملمعلابرىلعسيلرطملايفكلذكو«بصاغلاىلعوهوهبلعردقي

هلسيلفًائيشلمعريجألانكيلنإو«رطملالبقناكامالإءاركللا

ىلإًامولعمًاعاتماهيلعلمحينأاهرجأتسانإةنيفسلاكلذكو«ءيش

ىلوألاةلأسملانمناكنإرهاظلابسحيهبلإةجاحال«هضعبلمعف:هلوق
ءاطقسةخسنلايفنألمتحيو«هضعباذهنملمعف:الوأهلوقبهنعءانفتسالل

.ملعألاوعجاريلفهيلععرفماذهو
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يذلاعضوملاىلإحيرلامدرفءقيرطلاضعبىلإاوراسفمولعمدلب

يذلاعضوملاريغرخآعضومىلإحيرلامهلمحوأهنماوجرخ

هلکاذهيفهيلعسيلفهنوديربيذلاعضوملامهبزواجتحمهبراسوأ

نالمعوجرءارکالوهنودیربيذلاعضوللاحيرلا2زواجامءارک

اذهيفهيلعسلوبصاغلاةلزنماذهيفحيرلاو«مهلعفنمسلهلكاذه

لوأهنوديرييذلاعضوملاىلإنيهجوتمحيرلامهبراسامالإءاركللانم

يذلاعضوملاريغىلإحبرلامهلنإةنيفسلابحاصلعًاضيأسيلوءةرم
هريغرخآعضومىلإمطوصوالوهنماوجرخيذلاإمدرهنودبرپ

هيفسانلانمأييذلالهانملانمهيفاوعقويذلاعضوملاكلذناكاذإ

هيلعفنامألاوةراهلاعضاومنمعضوملاكلذنكيمنإوءهيلإنورفاسيو

لهرظني.خلانامألاوةراهعلاعضاومنمعضوملاكلذنكيملنإو:هلوق
وهو«اهيفءولزنأاذِإسكملامهقزرىلعاهبفذخؤييتلادالبلللماشنمألامدع

ةنبفسيفاثمممقررراحتنحشولف«ةلحجلايفمهقزرىلعاونمأيممهنألرهاظلا

ىلإةنيفسلاحيرلالمحف(ةسوس)ىلإمولصمءاركب(ةيردنكسإلا)نم
باحصأكلذنمعنتمافاميفممقزرليزتتةنيفسلابحاصدارأف«سلبارط

ىلإمحلاصيإهيلعبحيو«كلذهلسيلف«مرغملانممهيلعبترتيالعاتلا

دارملاوأ؟قافتالاىلعردقيلنإهيفمرغالعضومىلإوأقافتإلاعصوم
ءلعأللاوبهنالوةراغإاهيفسيليتلاعضاوملا«نامألاوةرامعلامضاوم

.ررحبلف
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قحهنأال«ءارككلذىلعهلسلونامألاوةراعلاعضاومل

هللاوةرملوأهنولمؤييذلاعضوملانيدصاقاوناكنإالإهيلعبجاو

لوطلايفامنومسيعرذأددعبراغوأبجرفح هرجأتسانإو.معأ
ةنيلةبرتبوهاذإفهضعبريجألارفحمثمولعمءاركبقمعلاوضرعلاو

ىتحلمعلاماتنمهعنملمعلابرفعضوملاكلذريغيفهنوفرعيامنيلأ

هأتحلمعلاماتنمهعنمملوهكرتنو«ىرخأةرمءاركللاىلعاقفتب

هلسيلو:هلوقنمىنثتسمهنأردابتلا.خلانيدصاقاوناكنإالإ:هلوف
نامألامضومىلإيفءاركلامهيلعكرديالهنأينعي«ءارككلذىلع

كرديهنإف«هنولمۇييذلامضوملاةهجىلإامجوتمهرسيفكلذناكاذإالإ

نامألاعضومىلإمهبلصواذِإ«ةبجلاكلتىلإراسامردقبءاركلانممهيلع
لازنإهلزاجعضومىلإلصواذإهنأهرهاظو«قافتالاعضومىلإلصيملنإو

عضومىلإلوصولاىلإدحميملادإلحملعلو«كلذباومضربملنإو«هيفميقزر
نأةدعاقلانأل«هوملطاذِإكلذهيلعبحيهنأرهاظلافالإو«السسقافتإلا
هيفترجفحيرلاامأو«مدقتامكىلعربجلمعلايفعرشاذإربجألانأ
نألمتحميوءهريغيفلدعتقولااذهيفلدتعيماذإهنأللاةداع

هلوقنمىنشنسمةرملوأهنولمؤييذلاعضوملانيدصاقاوناكنإالإ:هلوق

يذلاعضواىلإمدرهيلعسيلهنأىنعملاو«هريغرخآعضومىلإمفوصوالو

«قافتإلاعضوماوبلطاذإالإهريغرخآعضومىلإملوصوالوهنماوجرخ
ةراعلانمًاديعبناكنإورهاظلاوهاذهو«الىساودحواذِإكلذملف

.ررحبلف«لعألاو
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لمعلابرنمكلذنوكيوىلوألاةرملايفاميلعاقفتايلاهترجأهلف

نيلهلخادناکاذإهلثمءاركىلإدرب:لوقينممهنمو«.ريجأللةحماسم
نإكلذكو«امبقافتافلاخكلذنأل«عضوملاكلذيفهنونياوناكام

ىتحلمعلاكرتهلفهجراخنمظلغأودشأكلذلخادريجألادجو

ءاهيلعاقفتايلاىلوألاهترجأهلفكلذىلعهلمعنإوءةنناثةرماقفي

نإامأوءىلوألاةلأسملايفانركذاكهلثمءاركىلإدري:لوقينممهنمو

سيلوأءيشهيفسيلًايلاخهيفناكدقرفحىلإىبتناتحريجألارفح
لمعامرديالإهلسيلفرفحلاتؤميفكدقو«روفحلابارتلاالإهيف

نإو.لعهللاوهدجوامدعبروفحنلابارتلانملمحامءانعوهلمعنم

فورعمدلبنمًافورعمًاماعطهللمحلهبادلجرنملجررجأتسا

يذلاعضوملاىلإةبادلابرمفهيفامهيذلاعضوملاىلإ

برفعنامهذخأنمهعنموأ«كلهدقهدجوفماعطلاهيف

نموهعضوملاكلذىلإهباهذنأل«ةبهاذهتبادءاركهيلعةبادلا

كلذيلعاذِإرهاظاذهءةحماسملمعلابرنمكلذنوكيو:هلو

هللاوًادحاوًالوقهلثمءاركىلإدربهنأرهاظلاف«ملعبلنإامأو«تكسو

.ررحبلف«ملعأ
نمهريغىلعسايقلابيأ«عضوملاكلذيفهنونظياوناكاسنيلأ:هلوق

.هلمةمسرقلاعضاوما

ءاركلاءاطعإهمزلبهنأىلإيعفاشلابهذ.خلاةبهاذهتبادءارك:هلوق
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لديءالۇهف‹ةعجاراهؤاركهيلع:لوينممهنمو«هيلعقفتملالمعلا

نوكيو«ريجألاىلعوهانإولمعلانموهسيلباهذلانأموقنم

ةلماحةبادلاعجرتنأنيبضعبقرفو«هيلعقفتملالمعلانمعوجرلا
تعجرنإهوبجوبوةغرافتعجرنإءاركلااوبجوأفةغرافوأ

ةلماحتنعجرءيشهيلعسيل:لوقينممهنمو«ءاركلابهريغلةلماح
‹ماعطلالمحىلععقواإءاركلانأىلإاوبهذءالؤهلعلفءةغرافوأ

یعریلالجرلجررجأتسانإو.ملعأهللاوهتبادلعًاثيشلمحيملاذهو
كلتتجرخفةنسلاكلتضعباهاعرفةنسلايفاذكواذكبهذههمنغهل

اذإايففالخلاةرمترمظت؛ةعجاراهؤاركهيلعلوقينمممنمو:هلوق

ترإدارملانأرهاظلاو.ملعأهللاوامعوحرافوصودعبةيادلاتكله

اذهنأهدعبيالانيبوهدبىرفلانوکبو‹رهاظوهامكةعرافتعحر

الثمةرجألاكلتنملودملاهاربامءاركلانمىطعأهغرافتعجرنإ:لوقي

يعفاشلابهذموهامكهلكءاركلابملأةغرافتعجرنإ:لوقيهدعبيذلاو
.4ملعاهللاو

هدنعمالكلايقبنكلرهاظلاوهقرفلااذه.خلاضعبقرفو:هلوق

واعوجرلاوأباهذلاءاركىطعيله؟مدنعمكحلافيكتعجراذإايف

هبدارملاناءاركلااوبجوأف:هلوقيفءاركلافيرعترعشباروءامهالك

ءملعأاويمقاشلاهيلابهذامك<هلبقنمءاجعنملانألهيلعقفتلاءاركلا

.
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فرعدقنوكينأالإهيلعهرجأتسانمىلإاعفديالومنمتبصغ

عفدهترجأهرجأتسايذلاىلعوءسأبالفصالخلابلطوةبوتلاهنم

.هرجأتسايذلاوههنألامبابرأىل]ابعفدوأهملإمنغلا

نإهرهاظ«مهملعنإاهبارأىلإامعفدبنأريجألاىلعف:هلوق

:هلوقمثلماتەبفولئمبصاغلانمررضلالصحيناكنإو«محلاهعفدهيلعبجو
هيتأتمدملكلذكوهو«ملامعفديالميملعيلنإهنااضيأهموفمملعنإ

وهوًاقلطمبصفلابملعثبحالوأ؟ذبحاهبعرهلزوجيلسهرظنينکل
.ررحبلف«ملعألاورهاظلا

DON
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رجأتسااذإكلذوءرىجألاكةعفنملاهنمنوكتنمورجأتسملاو

ريجألاتايفةرجألاهلدقنمثةمولعمةرجأبمولعملمعلالجرلجر

مهئروملمعنميقباماوتآاوؤاشنِرابخلابهتئروفلمعلاماتلبق

لمعلانميقبامردقبلمعلابرىلعاودراوءاشنإودرلامبملعسملو

ءارجأباوسيلوماقميفمهالرابخلابةثرولاناكامنإو«هباسحجب

هتثروفهمامتلبقلمعلابرتامنإو«لمعلايلعنوربجيفرجأتسم

ريجالاىلعءيراوطلاماكحايفباب

.لمعلامهلزاجكلذلفيأ«مهثرومماقميفمهنأل:هلوق

.لمعلاىلعاوربحميملو«درلامفزاجكلذلفيأ«ءارجأباوسدلو:هلوق

يفنلاباوجيفبوصنمهنالنونلافذحياوراحفهنملنوربحف:هلوق

Êالودحىلعًاضيأهيلعًابصتميفثلانوكيف«اضيأمفرلازوجيهنأرهظ
۰°۰*۰)9(
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ةرجالاهنماودرتسااًؤاشنإوءهلمعمالريجألااوكتااشنإرامابآضبأ

«درلاهنمنوکرديال:لوقينممهنمو«هباسحبلمعلانميقبامردقب

وهودوجوملمعلاهنمنوكييذلاو«مهثرومماقميفمهنألكلذو

مزالدقعةراجالادقعله«رظنلاهبجويايفمرفالتخاببسو«ريجألا

ًامزالناكاذإورايخابلمعلابرةثروفًازئاجناكاذإف؟زئاجمَ

هرجأتسانإو.لعأهللاومهثروملاكلمعلامامتالإرىجألاىلعمفسيلف

يفاذكواذكبهمدخيلوأةنسلاهذهيفاذكواذكبمنغلاهلىعربنأ

اوؤاشنإمالد.خلاربحألااوکرتااشنإ:هلوو

.هورجاتسي(مناليأ«هلماودر

؟مزالدقعةراجالادقعله«رظنلاهجوامفممفالتخابيسو:هلوق

ةثروللتشيالمزالةراجإلادقعناكاذإهنأهحعرصلبهرهاظ.لا

ءفالخلابيسنوكيومزالًادقعناكنإو«ممضعبدنعتشيهنأرهاظلاو

نوكبفنولزنيالوأخسفلامفنوكبالفهجولكنممهثرومةلزنمنولزنيله

ىلعخسفلازاوجفقوتيالركذامفالس#لابيسناكاذإهنآلو؟خسفلامف
يفهنأبهذمانأل«هثرولتشيملءيشبثراولاصاصتخانايبدارملاوتولا

ال:لوقبنأثراولاةجحنمنكل«عوجرلااهدحألسيلةروصلاهذهلثم

كنيبوهاإموزالاويلتحيقباموتلحامردقبالإةرجالانمقحتست

‹ملعألاورجأتسملانيبو

يفريجألاعرشاذإمدقتامكراتخلاوهاذه.خلاامزالناكاذإو:هلوق

.معالاوهيلعكرديأالعوحرلاكرديالكفلمعلا
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وأةنسلانمنيرهشوأًارهشرىجألاضرمفةرحألاهدقنفةنسلاهذه

ءهيفضرميذلارهشلابونيامدرهملعفًائيشلمعيملوكلذنمرثكأ
سيل:لوقينممبنموءعيبلاىنعمهيلعيرجيالوعابيالرحلانال
لوقلاو«اذهيفرىجألاةوقىرتشانكرجأتسملانألكلذوءدرلاهيلع

وهكرديالفهلكاذهيفرىجأللءاركلادقنيلنإوءحصألوألا

ءاذهلبقانركذالمعلانملمعامردقبالإتامنإهتثروالو

ليمالكلااذهرهاظ.خلاكرديالفهلكاذهيءاركلادقنيملنإو:هلوف
نأعملمعلانععوجرلاهلزاجةرجألاضيقملاذاريجالانأيضتقيهيرص
امعوجرلاهلاهنمدحاولكنأهبذوخألانأًارارممدقتامفهمالكنمموف

وأةراجالادقنكلذاهنمدحاولسيلفعرشاذإفءلمعلايفربجألاعرشم
يفمدقتاملىلدبوانهاملىلدب«ةرجألادقنادإامدقينأالإمهللا«اهدقنيم

دصبلاقثىحىهربغوةدوقنملاةرحالانيبةقرفتلانملمعلاىلعءىراوطلا

ءءاركلارجالاضبقلبقاهوفعضكلذلو:نيدلابدلاميسبةدوقنملاريغهيمشت

:لاوقأةعيرأًارخآلواهمالكنممهفيامىلعةراجإلادقعيفاذهيلعلصحتف

الإمزليالهنأثلاثلاو«ًاقلطممزالريغهنأيناثلاو«اقلطممزالهنأاهدحأ

ىلعهبذوخأملاوهو«ةرجالادقنوعورشلابالإمزايالهنأعبارلاو«عورشلاب
مث«تاراجإلادقعيففالخلانايبيفهلضرعتيلنإو«همالكنممهفيام

ةراجالانيبةقرفتلانممدقتامهبدارملانأرهاظلا«اذهلقءانركذامكهلوق

نأنممدقتامدارملانألمتحيو«ةفعضةدوقنملاريغنأو«اهربغوةدوقنلا

.معااوًاءزجىقحتساًاءزجلمعاملك:هنأهبذوخأملا
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ةرجأبموياذكواذكهدنععرزلاداصحهرجأتسانإًاضيأكلذكو

يفهوانعهلفهداصحنمرطموأفوخهعنمفهعرزیل]هبرف«ةمولعم
.ملعأهللاوءيشهيلعهلسيل:لوقينممهتمو«اتمعنميتلامايألاكلت

مولعملجأىلإمولعمءاركبهتبادوأهدبعوأهرادلجرالجرېرکأنإو

لوخدهتثروكرديالفلجألامامتلبقدبعلاوأةبادلاوأرادلابرتاف

مهثرومنالءاركلالجأيضقنيتحديعلاوقبادلايراكتملاعمالورادلا

يئيتحرادلاوأةبادلاوأدبعلاالإهلكهلامنومسقيومهعابنك

هتثرولسيلفكلذلثمفةدملاهذهمامتلبقيراكتملاتامنإوءطرشلا

اذهنأللجألاءاضقناىلإةبادلاوأدبعلامادختساوأرادلانكسالإ

بهذميلعوءدوجومةعفنملاهنمنوكتيذلاءيثلاوءعببلاةلزنمب

نيبم.خلالوقينمممنموابفعنميلامايالاكلتيفەۋانعلف:هلو

ببسنأملعألاورهاظلاو«هبذوخأملاوهامالوفالخلابسللاهجر

رحلاو«ةدملاكلتيفربجألاةوقىرتشانمكرجأتسملانوكنممدقتامفالخلا

القالإوهءاركتحتسائيشلمعنإ«عسبلاىنعمهيلعيرجيالوعابيال
كلذكو:هلوقيفهيبشتلاكلذبرعشيابرو«حصالاوهيناثلالوقلانوكف
حصالانوكيكلذكلمعيمنإدربهناىلوالاةلأسملايفحصالانأامف«اضيأ

يفىلوالاةلأسملايواسيلهعدقتبسانلانأالألمعيملنإكرديالهنأانه

.ملعأهللاوحصالامدقت
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ىلعدرلاامهمدحاولكةثرولف‹زئاجدقعةراجإلادقعنولوقينيذلا
امأو«ءاركللاةبادلاوأديعلاوأرادلابرضبقاذإاذهو«هبحاص
ةبادلاوأدبعلاوأرادلابرتاماذإيراكتمالسلفهضبقنكيملنإ

تاماذِإكلذدرامهتمءاشنمف«لمعلاردقبالإتاماذإوههتثرولالو

ثحءمهثرولكلذبتشواہکيا«درلااېنمدحاولکةثرولف:هلوق

.ملعاهللاومزالريغناك

دقعهنأبلوقلاىلعدرمدعنممدقتاميا.خلاضبقاذااذهو:هلوف

عبارلوقثادحتسانمانركذامدیؤباذهو«ةرجالاضيقاذاحصيامنامزال

ةرحالادقناذااععورشلادعبعوجرلامدعنمحمحصللدسةتوححصلاوه

.ملعاهللاو

طرشدوجولسيلمسايفةدئازءابلانأرهاطلاءلمعلاردقيالا:هلوق

.ينغملايفهيلعصنامكربخلاعضومىلاهريخأتوهو«هيفاتدايز

ديسقتلااذهرهاظءاهدحأتاماذاكلذدرامهنمءاشنمف:هلوق
ضيقتلاذالمعلايفعورشلادعبهخسفودقعلامامايفرابخلاتوثنا

بسانملاوهو«امهنيبامفرجاتسملاورجالانودامهدحاةثرولوهاناةرجالا

فلاخينكل«لمعلايفعورشلابمزليدقعلانوكيفةقباسلاتاقالطالل

ناهتثروالووهكرديالفريجأللءاركلادقنيلناو:اذهليسقهلوقحيرص
عفادتمهنإف.<ملعالاوهيلعهسنتلامدقتامكلمعامردقبالاتام

حجارلاىلعكلذكباجبو«رصاقلاانرظنيفرهاظلابسح

.ملعاهللاو

.امماتاماذایلوأباننمف«اهدحاتاماذا:هلوق
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لمحلةبادلجرنملجررجأتسااذإاذهلعو.لعهللاوامهدحأ

ضعبىلإراسففورعمءاركبفورعمدلبىلإًافورعمًاعاتماهيلع

هقيرطةيقبهعاتملمحعاتلابحاصلفةبادلابرتايفقيرطلا

كلذكوءةثرولاىلإةبادلالوصوهيلع2هيلعاقفَتايذلاعضوملاىلإ

هنألءعضوملاىلإهلاصيإًاضيأةبادلابحاصلفعاتلابحاصتامنإ

.ملعأهللاودوجومةعفنملاهنمنوكتيذلاءيشلافامهدحأتامنإو

رجأتسااذإكلذوءةعفنملاهنمنوكتنمىلعًأرطتيلاءيراوطلاامأو

ةنسلاهذهيفةمولعمةرجأبكلذهبشأاموأهتبادوأهدبعلجرنملجر

اتاموأابرهوأنيرهشوأارشلمعلابردنعةبادلاوأدبعلاضرمف

ءهيلعقفتمعرفلااذهنأهرهاظ.خلااهدحاتامنإوهنال:هلوق

ثراوروضحمدعوىلوالاةلأمايفةبادلاثراوروصحمدعةرورصلهلعلو

.خلاةثرولاىلاةبادلالوصوهيلعمث:هلوقنممفيامكةينثلاةلأسملايفعاتملا

ءاهدقنمدعوةرحالادقننبةقرذفتلااههدحاتومدنعقباسلاهمالكساىقفالو

دقعنا:لاقنمهبلئاقلالبخسفلامدعىلعاوقفتيماضيأةرجالادقناذإهنأو
اذهنالمتيو«ليلقيلبقهركذامكزئاجهنإلاقنمفالخبمزالةراجالا

دقندنعدقعلاموزلوهو«حجارلالوقلاىلعدانبوةرجالاهيفتدقندقعرفلا

ىلعو:الوأهلوقهبرعشبامكرخآلالمتخانإو«لمعلايفعورشلاوةرجالا

دوجوبرەشيمدقتامىلعهسابقنإف.خلاةيادلجرنملجررجأتسااذإاذه
٠ررحبلفملعألاونيلوقلا
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لباقيامءيشدادرتسالمعلابرلسيلفةرجألادقندقو«ةنسلامامتلبق
نكهنالماتلبقاتاموأابرهوأةبادلاوأدبعلاهبفضرميذلارهشلا

ًاضيأوههلو؛هيلعبوسحمامهبورهوامهتومو«امهارتشا
نودلجألاكلذيفلالانمبورهيفةبادلاوأدبعلاهدافتساام
نودلمعلابرل(هءاركطعلفتقولاكلذيف(لمعتسانمو«امهديس
يدنعكلذو«هباسحبهلككلذيفدرلاهملع:لوقينممبنمو«امهديس
.معآهللاومزالبسیلوزئاجدقعةراجالانأىلإبهذنملوقىلع

|ممدختسىفدحأاميرفظبنأكيأء(مورهيفةبادلاوأدملاداذتساام:هلوق

دزبملنإو«هبامهارتکاامدیزأبامہیرکبنازوحماذهیلعو«الشم

ءدافتساامهلوةدملاكلتيفاممباصأامهيلعناكثمح«ًائدشهدنعنم

امحبربابنمنوكبالو(نامشجارا):مالسلاهيلعهلوقهلعىدصيو

ائيشهدنعنمدازاذِإالإةدايزلاكلتزوجتالهنأهنعمدقتهنأعمنمضتم

ةيادلانأضرفمدقتامنإف«رهاظلاوهومدققاموانهامنيبقرفيناالإمبللا
یدعتينأهلزوجالفمولعمءاركبفورعمدلبىلإمولعمعاتملمترجؤتسا

اہہلعلمعملترجۇتساالثمةبادلارافءانهامفالخمقافتإلاهلععقوام

.لعأهللاوىرفلالصحفءاشلمعيأيف$ةمولعمةدم

ال:لوقدكلذبلوق›نمنأرهاظلا.خلادرلاهلعلوتنم:هلوق

.لعالاو:نامضلابجارخلا«مالسلاهيلعهلوقلتلصحاذإةدئافلاهلنوكت

حصيالهنأهحرصلبهمالکرهاظ.خابهذنملوىلعكلدو:هلو
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«هانركذامعيجيفهتبادوأهدبعلمعامالإهلسيلفةرجألادقنيلنإو
سلفلمعلايفامطوخدلبقاتاموأابرهوأةبادلاوأدبعلاضرمنإو

نعةبادلاوأدبعلاسبحنإًاضيأكلذكو«هباسحبالمعامالإامهديسل

هنأرهاظلاو«مزالريغةراجإلادقعنأبلوقلاىلعالإانهدرلابوجوبلوقلا
ةرجألابدوصقملانإلاقينأبمزالةراجإلادقعنأانلقنإو«كلذبلوقلاحصي
ةعفنلاتلصح«(مجوقسفنالمنمةلصاحلاةعفااثمةبادلاوديعلانم

نمهبذوخأمللبسانملاوهو«الفالإوةرجالانمالباقيام(مبحاصقحتسا
نإف«مدقتاكةرجالاتدقننإو«ًاءزجىتحتساًاءزجلحاملكريالانوك

امذأحصيفيكفةراجإلابةدوصقلملاةرمثلااهنأعمةعفنلالصحت

لاممكدحأذخأيمفةرمثلاثامنمنإتيأرأ):رللاقدقو«ةرجألانم

نوکنممزلیالهنالصاحلاو«اذهلثلالماشنوكياميرهنإف؟)(هيلا
احميالاهدقتنألةرحألاتدقناذإدرلابمزايالهنأمهضعبدنعًامزالدقعلا
عوجرلاةباصإمدعدقنلاةدئاففءةعفنملاوهواملباقملصحيملاذِإةقيقحلايف
قرفالهنإف«ةعفنملالصحتملاذإدرلايفامأو«طقفعورشلادعبنيبناجلانم

¢ديعلاوةيادلاكهيلعيرحتامو«ريجألكميبلاىنعمهيلعيرجيالامنيب
ذوخأملاهنأهرهاظو«اهحرفنصااهركذ(ملصاحوةدوصقملايهةعفنملانأل
رجأتملالصمجميبلاهيلعيرجيامنأبمنيبقرفلا«الوأمزجثبحهب
تلطمتنإفةرجألادقنثمح«ةدملاكلتيف(متاذىرتشاهنأكفةوقللابرتشم

.ةهجولكلو«ررحبلفملعألاو«هلفتحيرنإو«هيلعف

تناكنإرهاظلابسحبعفادتهبفهباسحبالمعامالإامهديسلسلف:هلوق

.هرکذمدقت(۱)
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امأو.ملعأهللاوامهتوموامهبورهنمهانركذامىلعوهفماظلمعلامامت

ًارهشرجأتسملالمعنمهتبادوأهدبعةبادلاوأدبعلابحاصعنمنإ
ملنإو6اهابإهدهناکنِةرحجألانمامهمونیامدرهملعفنیرهشوأ

كلذكو6هتنادوأهدبعلمعامالإهلسلفًاثشهلدقننکی

هلفهقتعبماعريغناكنإهنإفقتعأامدعبلمعلادبعلاتأنإو«هقتعأ

برهبعجريو«لمعلابرنمهذخأيقتعلادعبهلمعايفهلثمءارك

امالإ:لاقيناالإمهلاءالمعيلاعنأةلأسملاضرفنإف«ةحبحصةخسنلا

.بورانمعوجرلاوضرمانمءربلادعبينعي«المع

عورشلاودقنلاوهوموزالاطرشدوجومدعليأ«هباسحبالمعامالإ:هلوق

.لمعلايف

عورشلاودقنلادعبكلذمقونإهنأوهو.خلاهانركذامىلعوهف:هلوق

.المعامباسحبالإهلسيلفالإو«نالوقهبففلمعلايف

الإوكلذبرجأتسملايضراذإهلعل.خلادبعلابحاصمنمنإامأو:هلوق

اکعوجرلااهدحألسيلف«لمعلايفعورشلاعقووةرجألاتدقنثىعف

لثملاءاركإنعربجيهنأرهاظلا«ةيدعتلاةهجىلع(عنماذإامأو«مولعموه
.ملعألاولوألالوقلاىلعةدملاكلتيف

.هيلعءيشالفالإوهلدقننإينمي«درلاهملمف:هلوق

هيلعقسفتملاءاركلاهلنوكيالوينعي«هلمعامفهلثمءاركهلف:هلوق
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كلذدعبلمعلامتأمثهقتعبًالاعدبعلاناكنإو«دبعلابرىلعلمعلا

كحلايفكرديالو«لانيبوهنبباميفلمعلابرىلعهئانعرجأهلف

ةمولعمةنسيفمولعمءارکبارادلجرللجریرکأنإو.ملعألاو

نمرادلاتذخأفةئسلاكلتفصنايفنكسهنإمثءةرجألاهدقتف

نمهعنمواملأوأايفنكسف«رئاجناطلسهنماهذخأ ًاملظهدي

سيلەنأ:ثلايفركذدقفءامهنىسيذلالجألاىضقناتحاهانكس

نأالإرادلاىنكسنمهيفعنميذلابونيامدررادلابريلع

«هباسحباهانكسنمعتمامدرهيلعهلفسانللًاماعًارمأنوكيي

امېنىبيذلالجألاىضقناتحهسبحفرئاجناطلسهذخأنإكلذكو

ةلأسموةلأسملاذهبرظنلاهبجوباميفقرفالوءرادلابريلعدرالف

.هضاقتنال

.اعربتمدعيهنألينمي«مكحلايفهكرديالو:هلوق

ءصاخلاوماعلارمألانيبقرفانإ.خلااماعًارمأنوكينأالإ:هلوق

هنإف«ماعلافالخيهدحوهررضدارأو«كلذبملاظلاهدصقصاخلايفهنألو
عوجرلاهلنراككلذلفءاثممدحلاکهللالقنمتءاحىلاةسصلملاهلزنع

.ملعأهللاو

ةلأسمملعألاوينعي.خلاةلأسملاهذهنيبرظنلاهبجويايفقرفالو:هلوق

دررادلابرىلعسيلفىنكسلايفعرشوةرجألادقننإهنأيفاقلطمرادلا
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هنمتذخأوأعنموأاهانكسنمسبحنإو.لعألاوةبادلاودبعل
نإو.ملعأهللاودقنيملوأدقنرادلابرىلعدرلاهلفاهيفهلوخدلبق

ماملانيباهىفقرفالرجاتسملابتلزنةببصمهذهنأو«هدنعحجارلاىلعءيش
ثمحدرلاهبلع:لوقينمممنمو«عملاىنعمهيلعيرجيامرادلانألصاخلاو
دقنيلنإورادلابحاصبتلزناغنإةبيصاانأو«مدقتامكةمفنملاتلطمت

دقنءيشهيلعسيلف«ىنكسلايفعرشيملنإو«نكسامباسحبالإهيلعسيلف
نيبةاواسملاىضتقموهاذهعوجرلاهلامهنمدحاولكنألاهدقنيلوأةرجألا
ءاهضعبيفرثألامالكفلاخناوءامهنيبقرفلامدعيدارملاوهناكنانيتلأسملا
ذئنبحةيبصملانأل«امقلغأوأرابجلاايفنكساذارهاظقرفلامدعو

نلرهاظامهنيبقرفلافلثمسمحاذاامأو«ةبادلاودعلاكةعفنملالحلتلزن
ةلأسميفرثالايفمزجكلذلو«ةعفنلالحجبالرجأتسملابتلزتامناةبيصللا

منإامأو«ىنكسلايفعرشوةرجالادقننإرهاظوهو«درلامدعبسبحلا
وهامكيشهمزايالوراجتتسالاكلذنععجرهنأدهشينأعرش

كلذكو:هلوقلبقيذلارادلاةلأسمةلأسماهذمبللاههرهدارمنألمتحيو

دملاةلأسمنيبوامهتيبقرفالهنأسابقلاىضتقمنإف.خلاناطلسهذخانإ
ناقباسلانالوقلااهيفةعفنملالحجبمئاقامهنملكيفعناملانالةبادلاو
امهدحأيفدرلادميمزجيالو«ماعلاوصاخلارمالايفةيادلاودملاةلأسميف

هذههللاهجرهدارمنأاضيألمتحيو«رثالابحاصلمفامكرخآلايفدرلابو
نعرظنلاعطقو.خلاناطلسهذخأنإكلذكو:هلوقيفسبحلاةلأسمةلأسملا

ايفسيلهنأموبدرلامدعيمزجرثالابحاصنأينعي«ءانيدبأيذلاقرفلا
دبعلاةلأسميفدجوامكدرلابلوقلادوجويضتقيرظنلانأمم«دحاولوقالا

.«لعهاوهمالكنمرداىتملاوهوةبادلاو
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درلاوأامحالصاوهرادناينبرادلابريلعهلفةنسلالبقرادلاتمده

Liبرنل۽هرادحالص]ىلعیبنإهباسحبةنسلانميقبيذلابوني

امحالصإهيلعبجوكلذلوءهرادحلصينأنكيعضوملااذهيفرادلا
هتنسةميقبنآلانكسنأاقفتبنأالإةنسلاباسحنمتافالدرلاوأ

نأالإءدرلانودةنسلانميقبالىنكسلاهليذلانإ:ليقدقوءسأبالف

ةرجألانأىلإبهذنملوقىلعرظنلاهبجويايفاذهو«هيلعاقفتي

كرديثيحلجألادعبىنكسلاهيلعكرديامنإهنكلوءعيباةلزتم

ةبادلاودعلاةلأسمنيبقرفلاىلاريشي.خلاهرادحلصينأنك:هلوق
دربالهنأقباسلاهمالكىضتقمىلعحجارلاناكثمح«شماتاموأاضرماذإ

عنتماناقافتإلابدرلابجيثبحتمدهاذارادلاةلأسمنيبوايش

عيبلاىنعمةعقنملالحمىلعهيفيرجينيتلأسملانمالكنأعمءحالصإلانم

حالصإلافالخبقولغاةقاطتحتنالخديالالشمتوملاوضرملانأكلذو

.لعألاوىرفلالصحفداسفلاةلازإو

هلو«نإمسإيذلا:بيكرتلااذهبارعإ«ىكسلاهليذلانإ:هلوق

ىنكسلاوههلتشييذلانأىنعملاو«نإربخىنكسلاو‹لوصوملاةلص

.درلانود

رهاظلا.خلاكردبثبحلجالادعبنكسلاهيلعكردياإهنكلو:هلوق

وهوردمتملاؤنعباوجلامالكلااذهبدارانأو«ليلعتللةشيحلاهذهنأ

لزتيامنوكيهضبقدعبنأةدعاقلاوعيبلاكةراجإلادقعناكاذإهنأ

فيكًاضيأو؟رادلابحاصنامشنمنوكيفف«يرتشلانامضنمهب
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سيلفةفورعمةتساركذيمنإو.لعألاولجألايفهرادحالصإهيلع
يلاةنسلاةبقبيفوتسيتحىنعملااذهىلعدرلانودىنكسلاريغهل

ءانركذاكنكسامردقبالإهلسيلفءاركلاهلدقنيلنإو«هيلعاقفتا

دقتفمولعمرہشيفمولعمءارکبهلًارادلجرنملجررجأتسانإو
كلذخلسناتحاهيفهلوخددعباهنعباغوأابنعرفاسهنإمث«ءاركلا

نالءنكسيملايفدرلارادلابرىلعكرديالو«هيلعبوسحموهف

ثرحةبادلجرنملجررجأتسانإو:رثألايفو«هلبقنمءاجكلذ

يفوهاإميبلابةراجإلاهبشنأعمانيبيتلاةدملاجورخدعبكلذكردب
|محالصاهيلعكرديهنأللجألادعيكلذكرديانإهنأبباجأف؟طقفةدملاكلت
ىنكسلاهتفتلكلذلفىنكسلاكاردإةلزنبحالصإلاكاردإفينعي«لجألالبق
نمعسملاهبشتملةراجإلانأوهفلوألاداربإلانعباوجلاامأو«ةدملاتاوفب

بحاصىلعنامضلانوكيكلذلفءهبهشملاةوقىوقبالهشملانالهحولك

كلذو‹عيبلاىنعمهيلعيرجيةعفنملالحسناكنإو«عضاوملاضعبيفءينلا

لحمانماملىصحتنكمأاذإلباقلطمةعفنملانعرظنلاابفعطقيالةراجإلانال

ررحبلفملعألاوًاردهرجأتسملالامبهذيالكلذدعيولو

.نكسلايفعرشوةرجالادقنهنالينعي«درلانود:هلوف

ابوسوکیاللخديملودقناذِإهنأهرهاظ«اهیفهلوخددعب:هلوق
الإو‹كلذيرادلابحاصملعأودقملاخسفهنأدهشأاذِإرهاظاذهو«هيلع

.ررحيلفملعألاو؟خسفريغنملطبفيك
٠خلسناخستلاضعبيفو«انييتلاةدملاتتنأبكلذخسفناتح:هلوق
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ىلإرجأتسملااهببهذفرانيدبًاموياذكواذككلذهشأاموأنحطوأ

هيلعهلف«ابراهبملعیملوًاثیشاہبلمعبلوہراديئًامابأاپسبحفهتيب
ممنمو«لدعلالهأرظنبهراديفابيفاسبحيلامايألاكلتيفاهؤارك

هيلعامنوءنکیلاذامئارکنمءيشهيلعسيل:لوقينم

اهذخأهنألابلمعتسيملنإوءعضوملااذهيفرظنلاهبجويايفءاركللا
وأهدبعهنمرجأتسانإامأو.لعهللاواهبرنماهعتمفةراجإلاىلع

هلءارکالكلذياهبراہبملعاذِإهنأهرهاظ<اہبراہبملعبملو:هلوق
عرشيملاذإاذهلو«تكسوملعثبحءاركلامدعبًاضار"دعيو«قافتإلاب

لمعلايفعرشاذإهنأهرهاظو«اثيشاهبلمعيموهلوقنممهفيايكلمعلايف
اذارهاظاذهو«لدملالهأرظنىلإعجربالوهيلعقفتملاءاركلاقحتسا

لمعيملامو«هباسحبنوكيلمعامنأرهاظلافدقنيملنإامأوءاركلاهلدقن

هتياغعرشناو«عوجرلاهلدقنيلثمحهناللدملالهأرظنىلاهيفعجرب

اذهىلعمايالاةيقبيفاهبحاصنعةبادلاقيوعتةميقيفلودملارظنبهنأ

.ررحبلف«ملعألاولوقلا

ىلاةراشإهبفو«لوالالوقللهيجوتاذه.خلاءاركلاهبلعامناو:هلوق

كلذو«عورشلاودقنلابالاراتخلاىلعمزلتالةراجإلاتناكنإو«هرابتخا

رظنپاہبحاصنعاہمتمريظنيطمياناوةرجالاعفديمةققحلايفهنال

.ملعألاوزوجتءاركهتيمستف«لاهجرلاقامكلدملالهأ
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هلسيلفاضرموأابرهوأةبادلاوأدبعلاتافهيلإدوصقملمعلهتباد
الصوملأمحألاءاركيفاوركذامالإءةرجألادقننإدرلاريغامهبرىلع

فورعمعضومىلافورعمعاتملالجرلجررجاتسااذإكلذو

نوكيالو«لصوملاءاركلاوهفءاركلاهدقنففورعمءاركب

ىلاعاتملالاصيإكلذدعبةبادلابرىلعف«ًاضوبقمالإلصوملاءاركلا

تفعضوأتقرسوأهتبادتتامنإو«هيلعاقفتايذلاعضوملاكلذ

ًادحاوًالوقانهاهدولابمزجاغا.خلادرلاريغامهبرىلعهلسيلف:هلوق

امنالدرلامدعبًالوأمزجثبحاتاموأاضرموأابرهاذاايفمدقتامفالخب

نيعملمعلالةمولعمةدمامهرجأتساثبح«امهارتشانكمدقت
قحتسالصحنإف«هبلادوصقمامهرجأتسادقانهامأو«هلامهتدئافوهيلع

سىلواميتببصمهيلعسيلويأ«المعامردقيقحتساالاوةرجالاامهبحاص

.ملعألاوقرفلالصحفاممتدئافهل

ىلعراجشتسالاعقوامنا.خلاعاتملجلالجرلجررجأتسااذا:هلوق

فيكهلقثيةمذلايفنومضملجلانأدارملانالثمةيادللضرعتيلولجرلا

.للاهجرهركذامكثمةبادلاتوبلطبيلكلذلو«ءاش

ءاركلاىرأهرهاظ.خلاعاتلالاصياكلذدعبةبادلابرىلعو:هلوق
يفًانومضمراصلجلانالكلذك«لمعلايفعرشيملناوهبلجلامزايلصوللا

هيقمّلسملاةلزنمبنومضملالمعلاف«ملسلاسأرةلزنمءاركلااذهنوكيوةمذلا

لاقكلذلو«حجارلاىلععورشابالاموزللامدعنمةراجإلاةدعاقفلاخف

نعجرخيالفعورشلادعبموزللانألمتحيو.خلااوركذامالإ:للاهجر

.ررحبلفملعألاو«ةدعاقلا
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ردقفيكوءاشفيكهلصويءعضوملاكلذىلاهلاصيإهيلعفتلضوأ

هللاوءيشةبادلايفهيلعسيلوعاتملالاصبإىلعىركملاوههنألهيلع

مثءاركلاهدعنفًادبعوأةادوأارادلجرللجریرکناو.لع

ةراجإلانأالء'اهبرنعةرجألادروابنمجورخاهلفبيعىلعايفعلطا

نكاسمكلذلثمو«هلاموأيرتكملابرضتيتلابويعلادرتعويبلاک

ًابیرقنکسوأ«موذجمكلذلبقهيفنکستیبوأماعطلااېيفسوسي

|هارتشاوأامهارتكاناةبادلاوبوثلاكلذكو«تقولاكلذيفاهتم

ءهسبلیبوثوأ«كلذلبقموذجماابيلعبكريةباداهنأملعمثلجرنم

ناكلذكو«هبدريبيعوفصربالاوموذحجملادبعلاكلذكو

تقحتساناو6مدرببيعوهفةبيرءارتك|يذلاءيشلاكلذجرخ

ءاركلادقتامدعبةدملاماتلبقرجأتسملادينمرادلاوأدبعلاوأةبادلا

.ملعألاويدعيالصربلاناللمأتهيف«صربألاو:هلوق

نمديعلاوةيادلاورادلابربدارملا.خلاةيادلاورادلابرىلعهلف:هلوق
اہبرفالإو«قاقحتسالالبقهيلعناكامبسحبابرهاممانوا«هنمرحأتسا

.ملعألاواهقحتسانمنآلا
,هححصمه١,ابرنمةرجألادادرتساهلو:هدوصقململوءلصألايفاذك(١)
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هنيبايفهيلعوءكحلايفلجألانمىضعمامبونييذلادرهيلعكرديالو
كرديالقحتسملاًاضيأكلذكوءابتحتسايذللاهنألعاذإهللانيبو

كلايفهدبعوأهتبادلمعتساوأهرادنکسامءاررجأتسملاىلع

هنإفكلذلبقءاركلارجأتسملادقنيملنإو«هللانيبوهنيبايفكرديو

اهعفدیهثلانيبوهيبايفوكحلايفهنمىرتك|يذلعفتتساامءاركعفدي

.لعأهللاوقحتسملل

لعافللءانبلابوألوهجمللءانبلابارقي"نأاما.خلاهيلعكرديالو:هلوق

موتيالفرجأتسملاامأو«ىنعمللًارظنقحتسمللًاعجاررتتسملاريمضلانوكيو

ءيشلانإ:اولاقممنألمكحلايفكلذتحتسملاكرديالامناو«كلذلهكاردا

.ملعألاوهدينمجرخامكهبحاصىلاعجربتحتسلملا

امكهنمقحتسملاىلعكرديالامكيأ.خلارجأتسملاىلعكرديال:هلوق
.يقبامدرهيلعكرديالو«هلوقنمملع

ءهسقنرجأتسملاىلعهكرديهنأهرهاظ«هللانيبوهنىبايفهكرديو:هلوق

هنألءالثمبصاغلاىلعكلذدعباضيأرجأتسملاهكرديهنأرهاظلانكلو

امأو:لاقثبحمدقتالمكحلايفكلذكرديملانإو«ملعألاوروذعم

امكسميفمكحلايفامأو«هللانيبوهنيبايفهبحاصليهفقحتسملاءيشلاةلغ
يذلاتقولايفالإهبحاصهقحتسيملقحتسملاءيشلانأكلذو«يرتشلا

.خلالغداکالإيرتشملادينمجرخيالهنال«يرتشملادينمهيفهقحتسا
‹)(نامضلابجارخحلا):مالسلاهلعهلوفرهاظكلدفاوربتعامملعلو

.ررحبلفلعأهللاو

.هرکذمدقت(١)
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ةحلصملاناكلوأءيدعتلاب:نيهجوبريجألاىلعنوكينايضلاو
الفيدعتلاامأو«ءابقفلانيبفالخلاهيفعقودقو«لاومألاظفحو

كلهىتحهيلعرجؤتساامهعييضتبامإكلذو«ءايإهنيمضتيففالخ

لجرنملجررجأتسانإكلذكو«هبيسبفلتفلمعلايفهسيلدتبامو

ءناکملاكلذزواجفناكمىلإةبادرجأتساوأ«نيرهشهنكسفًارهشتيب

«ىعاميفريجألاهل:لوقيزيزعلادبعنبانإف:رثألايفركذدقف

هيلعرجؤتساامفلتامريجالانيمضتيفباب

ةبادلاىلعيرتكملاديو«نيفلاحلاةرابعو:اٽخشلاق.خلايدعتلاب:هلوق

!ذهبو«ناكامًاباحصتساحصالايفاهدعداذكو«ةراجإلاةدمةنامأدببوثلاو
.ىمتناريعتسملاككلاملاقهبو«نمضي:يناثلاو«ةفىنحوبألاق

لوالارهشلايمسابدارملا«مسيلايفهلرجأالوىمسايفرجالاهل:هلوق
نوكيهنإف«الثمةبادلايفقافتالاهيلععقويذلاناكملاو«الثمتسلايف

ملابدارملاو«قافتإلااهيلععقويتلاةرجالابنيبمسملاناكملاونامزلانملك
هدنعلصاحلاو«ناكملاونامزلانمهيلعقفتملاردقلاىلعدئازلاوهمسي
ءاركريغنمةبادلادئازلايفنمضيوهيلعاقفتاايفةرجالايطعيزيزعلادبعنا
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عمتجيالونمضيوفلاخدقهنأل«مسيماميفهلرجأالو
نإًاضيأفلاخاميفرجألاهيلع:عيبرلالاقوءفلاخاميفرجألاو

ىرتك|اذإوءرجألاهيلعسيلونامضلاهيلعفلستلنإو«ةبادلاتماس
رثكأاهيلعلمحفكلذهبشأاموتابيورشعهيلعلمحيلةبادلجرلا

ةميقلنماضوه:لوقيزيزعلادبعنبانإفةبادلاتبطعفكلذنم

دنعتمساذإيفزيزعلادبعنياوهللاهجرعييرلانيبفالخلاف«ًاقلطم

نبالوقوهويطعيالوأ«عيبرلالوقوهو؟هيفةرجالاىطميله«يدمتلا

ًاضيأدئازلايفءاركلاهيلعهنأوهو:ثلاثلوقةلأسملايفيقبو؟زيزملادبع

ررحبلف.ملعأهللاويتأيسامكةديبعيألوقوهو«تبطعوأتملسينعي«اقلطم

.هيذوخأملاام

لفلانەضيلنإوەناضيفةيادلالوخديأ«رجالاونابضلاعمتجيالو:هلوق

ال:ًاضيألوقيهنإفميبرلالوقعمدحتيالئلليوأتلااذهنمدبالوءتملسنأب

لصحفتبطعنأبلمفلابنامضلادارأعيبرلانأالإ«رجألاوناضلاعمتح

.ملعألاوقرفلا

عوضوموههنألردابتملاوهاكفلاخايفيني؛رجألاهيلعسيلو:هلوق
لبقامءاركامأو«ةروصلاهذهيفزيزملادبعنبالوقعمدحتبفةلأسلا

نمضاذإنأهدارمهنألمتحميو«هماقلهموزلىلعاقفتادقهنأرهاظلاففلاحا

لعأاوخياشملالوقرهاظلويتآلاهلوقرهاظلبسانلاوهوالصأءاركال
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‹ناكملاتغلبدقتناكاذإةماتقرجألاهيلعوءابىلعدازامباسحبةبادلا

لاق:رثألايفو«اهيلعرجأالوةماتابتميقهيلع:لوقيعيبرلاناكو

لجرنعممتلأسفءاماعءابقفتومرضحلهآنمخیاشمابخلايفو:لئاو

اوعجأف:لاقةبادلاتفلتفعضوملازواجفمولعمعضومىلإةبادىرتك|
:اولاق؟ءاركلايفنولوقتامملتلق:لاق«ةبادللنماضهنأمهلك

ةرشعسمةروصلاهذهيفاهبلعلمحولف.خلاامبلعدازامباسحي:هلوق
همزايهنأىلإيمفاشلابهذو.لعأاوهدنعامثلثلًانماضناكلالثمةيو

اعماپبحاصناكنإ:لاقفنامضلاامأو<لاحلكىلعدئازلايفلثملاءارك

نإامأو«اعمامنمتفلتاهنأآلةيانجلاردقبهلةذخاؤمطقفةدايزلاطسقنمش
.ةدايزلالمحيبصاغهنأاملكاهنمضبهنإفاهبحاصاہعمنكيم

‹طقفتلمعامباسحيهلفغلبتملاذإامأوناكملاتغلبدقتناكاذإ:هلوق

ةماتةرحألاهيلعو:هلوقنمردامتملاوهو؟اهلعدازامءاركىطعبلهرظناو

وهو؟هباسحبةبادلانمنمشثمحدئازلاءاركيطعيالوأتغلبدقتناكاذإ
ىنعمنوكيو«فلاخايفةرجألاونامضلاعمتجيالو:قباسلاهلوقلبسانللا
ردقباهنمكسيالقافتالااهيلععقويتلاةرجألاعبمجعقديهنأ«ةمات:هلوق
.ملعألاو«ةبادلانمنمشام

.هدنعتطعوينعي«ناكملاتغلبدق:هلوق

رهاظنمردابتملاوهوالصأرجأالهنألمتحي«اهيلعرجأالو:هلوق
وهوهلمدبالهنإفهيلعقفتملاامأو«دازامىلعرجأالهنألمتحيو«ةراسلا
.ررحبلف«لعألاورهاظلا
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.ًابئاغةديبعوبأناكو:لاقءةبادلانهانعصاذإءاركللاهيلعىرثام
ةلأسملانعلسيعرضحايبجاحيللاقو:لاق«ظقيتسافئانوأ
نبدمحمهللاقف:لاق«ًاعمجءاركللاوةبادلانمنمضيلاقهتلأسف:لاق

هللاوملعتالثبحنم:لاق؟ءاركلانمضيةديبعابأابنبأنم:ةماس

یدعتامفهلعءاركالهنأدارملالهرظنبد«ءاركلاهملعیرنام:هلوق

الو٠ءاركلابيفكنامفلاهيفهيلععيذلاللااأینعب؛اہنمک

ىلعءاركلاامأو2ىدعتلادعبامالإنايضلايهملعكحالهناكش

ءاركالهنأدارملاوأ«هعمنامشالهنألقافتإلابمزالهنأرهاظلافيدعتلا

بسانملاو؟ةراملارهاظنمردابتملاوهوةبادلانمنعضثبحالصأهيلع

نممدقتالبسانملاوهلوألاوءاميلعرجأالوةماتاهتمسقهيلع:عسبرلالوقل

لاوطقفدئازلايفهنأرهاظلانإفعيبرلاوزيزعلادبعنيانيبفالخلا

.ررحبلفلعأ

ءاركلاءاركلابدارملالهاضيآرظني«امسمجءاركلاوةبادلانم:هلوق

هجوةدسعوبأو«هنامضلجألهنعهنوطقسيخيءاشملانوكسفطقفقفتلملا

نلاضيألئلاءاركمميمسملابدولوأ؟الثميدمتلالبقمذهمترتل

فلتلاتقوءاجاإنايضلاو«امبحاصلوهفامفلتلبقالثمةبادلاتلمعامعبمج

ءاركوهوطقفلئملاءاركهبدارملاوأ؟هبلعمدقتامطقسباإايفطقف

هملعاويجوألئلاءاركهثعاوفتللاممحرخياشملانأكلذوءيدعتلا

ىمسملاءاركلاامأو«ةقباسلاةلعللهيلعهيجوألاهجرويأو.نامضلا
ررحماف«لعألاويدعتلالبقهتمذيفهبترتةيللعىلإًارظنقافتإلالحوهف
.ةدممعيبألوقرهاطلاودارملا

—ط٥۰



دشنلاومألاظفحوةحلصملاناكلنوكييذلانامضلاامأو.ملعأ

ةرجالابهديبلمعييذلالاعلاوألامايفضعبلاق:هيفاوفلتخا

عاتمنمهلطقسافهسأرىلعلمحييذلالاجلابينعأكلهامنماض

ءةبادلابحاصكلذكوءنماضوبفهنمكلهاموأرثعوأعقووأ

ىلعلاجلامزلالومهيدينوعنصينيذلاعانصلامرلي:لاقنملاقو

:لاقنملاقو«اوعيضواوثدحأامالإءاركلابمهباودىلعالومهسفنأ

ذأنمامأوءهدبثدحوأعيضامالإنامضكئلوأدحأمريال

عبيضتلالييسىلعالإهيلعنامشالفبقارلاويعارلالثمهتيعبظفحلا
امفهذههمنغهلیعريلالجرلجررجأتسااذإو:ألايفركذدقو

هسأرىلعهلو-قيديسقتلانأك«هسأرىلعلمحييذلالاجلابينعأ:هلوق
كلذوحنوأهقتاعىلعلماحلانأرهاظلانإف«زارتحاللالطقفةلأسمللريوصت

.لعألاوةيادلابحاصللباقلاهبدارملاف«هسأرىلعلماحلاحکهکح

:مېضعبةرابعوكلامبهذمهقفاوبلوقلااذهءاوعضواوثدحأامالإ:هلوق

ةبادلاترثعفاذكمضومىلإينهدوأيعاتميللمحيًالاحتيركأاذإو
لاق«دسففعاتلاطقسفلابحلاتعطقناوأنهدلابهذفريراوقلاترسكناو

لابحلانمرغوأ«راثعنمرغنوكينأالإنامضىركملاىلعنوكيال:كلام
.اہطبرقلا

هللاو.ينعيكلهامو.لالدتساللالةلباقملاهقاسهناك.خلارثألايف::هلوق

نأالإ:هلوق«مولعموهاکكلذعقدىلعهلةقاطالهنألتولاريقيمعآ

٦۰



كلهامو«برنودهلنماضوهفسانلالاومأنمتدسفأ

مونلاهبلغاذإيعارلانإليقو«بلاغرمأنوينأالإهلنماضوهف

اميفالومتغلاكلتنمكلهامءيشهيلعسيلفهاصعىلعءيكتموهو
ءكرتشلاوصاخلاريجألانيبمهضعبقرفو«سانلالاومأيفهتدسفأ
ربجألك::لاقهنأهنعهللايضربيبحنبعيبرلانعيورو:رثالايفو

لکو«هيلعنامالفمدخواہىفلمعيناکوهراديفلجرلاهرجأتسا

نماضوفهتمدخوهلمعيفهراديفنکیملولجرلاهرجأتساريجأ

اذهوءبلاغرمأنوكينأالاًاعيجنامضلاامهيلعىرينممهنمو

.ملعأهللاوديسقتلاىلإةجاحالفاذللماشبلاغرمأنوكب

نألغلابحاصىلعكلذلبينعي«سانلالاومأيفتدسفأابفالو:هلوق
۰ةروصلاهذهلميفنامضرعنمسانلالامبهذيالوروذعمريجألا

ريجألانمضيفينعي«كرتشملاوصاخلاريجألانيبممضعيقرفو:هلوق

ضعيرسقو«رثألامالكقايسنممهفيايكصاخلاريخألانمضيالوكرتشللا
لمعملةنىعمةدمهسفنرحآنعدرفنملاو؛ەتمديفالمعمزتلانبكرتشملانفلاحلا

نأنكمأصخشلامزتلااذإف«سانلانيبنوكرتشمامهوحنوغئاصلاوطابخلاف
هلرلهفترجانفالخبسانلانابكرتشمهنأكف«هلثمهريفلمزاي

ثىحلمعإ::هللاقىقيبأرلايفكرتشملااورسفموقوءۇننأكلذدمي

.ملعأللاوهعضومولعفلاهلنبعنمدرفنملاوتش

س۰۷



ليكولاوعدوملاةلزنمبريجألالعجنممنمنأ«لديمرنمفالتخالا

مېنمو«نيمأهڼالهديبىنجوأعبضاميفالاهيلعنامضالوكيرشلاو

دنعةيراعلاوضارقلاهلصأءضباقلاةعفنمتبلغفًاعيمجامهتعفنلضيق

ًاضيأكلذكو۰لعهللاوًاناسحتساوكلذنمعضوميفهفعضوليلدلا

كلهامنامضهيلعسيلرحبلايفتقرغفموقلاهاركأاذإةئىفسلابحاص

ريغناکوأابمہسلدفكلذلبقمرغنوکنأالإودعءاملانألابتم

ءهبردصيذلاوهاذه٠خلإعدواةلزنميريجألالمجنممهتم:هلوق
رمأنوكينأالإينعي«رثألامالكوهاذه«ًانماضهلعجنممنم:هلوقو
.هقفاونموعيبرلاوهفقرفنمامأو:هلوقوبلاغ

امأوءاعمامهتعفنلضارقلاامأ«هيراعلاوضارقلاهلصأ:هلوق

.ملعألاوضارقلانمنايضلاىلإبرقأيف«طقفهتعفنلضبقفةيراعلا
ريغنمولوامېنمضيمہضعينأهرهاظ«یربنمدنع:هلوق

.لعأهللاوروېشملافالخاذهوعيبضت
عجايلفاناسحتساوكلذنميفهفعضوليلدلاةوقلجأنم:هلوق

ألانأينمي«ابفعضوةمهنلاةوقلجأنم::لاقبنأنسحألاوهحبحصةخسن

صاخلاريجألافالخيبرجأتسملالحمنعهجورخلهمهتلاهبفىوقتكرتشللا
.ررحبلف«ملعأللاوهلعيفهروضحل

.بصاغلاةلزنمبوهفيأ«"ودعءاملانأل:هلوق

— ۰۸



بحاصنِ:لوقينممهنمو«نماضذثنيحوبفرحبلاةسايسبماع
نماباصأالنامنلاهمزلوابقوفنماباصأامنامضهيلعسيلةنيفسلا
نِٳو«هعییضتنمنوکكلذنأل۽عطقوأرسكوأقرخنمءابلفسأ
امناديعوامحاولأنماوذخأينأمهلفرحبلايفموقلةنيفسترسكنا

ةنيفسلابركلذنممعنيالوتوملانممېسةنأهبنوذقنيوهنوبکريام

ممفرحبلايفهوقليونمتيشاهماوففخينأاودارأفقرف
دقوكلذدعبهودجونإو«هنوقلبمثهبحاصنمهنودؤيفيكنوقفتي
اوحرطنإو‹لوألاهبحاصلهنمثاومرغامىلعمهنيبوهفرحبلاهبىمر

مرمأاوعطقيلمهنأريغ«هبحاصلهنومرغيمهنأاوقفتادقوًائبشابتم
ءمحلاومأكلذباودفاإمهنألةميقىلعهنومرغيمهنإفءيشىلع

محلاومأةميقىلعهنأاوقفتااذِإممنأهرهاظ«مهلاومأةمبقىلع:هلوق

.ةنيفسلالمشياممهلاومأبدارأ:لاقينأالإمهلالمأتهىفو«ةنيفسلالخدتال
ًاضيأةنيفسلاديبعكلذيفلخديلهرظناواذهفالخبراجفرعلانأنظأو

وأسوؤرلاىلعهنأىلعاوقفتااذإالإنولخديالوألاومألاةلمجنممنل
قافتالااذهمث.لعألاوسوؤرلانمولاومألانمممنأللاحلكىلعنولخدب

ىلعهنأةداعلاهبترجيذلاونيرضاحملكلاومألابابرأناكاإحصياإ

.لعألاولاومألا

بابرأىلعةبجاوسقتألاةيجنتنالويأ«كلذباودفمنأل:هلوق

‹حاضبإلا-۹مدس1۰۹



هلهمرغمېيلعسيلفمهتروشمریغبهعاتمنمًاثيشمهنمدحأىقلأنإو

مهنمدحأىقلأنإًاضيأكلذكو‹ناسحتسالاةهجىلعالإعوطتمهنأل

اثيشنوقليالومہهنودهلنماضوهفمهتروشمریغبسانلاعاتمنمًاثیش

سفنألابسفنألاةيجنتنألًابمذوأًاكرشمناكولورحبلايفمدآينبنم
حرطاودارآنو‹معنفبراحمكرشمناکنِالإءقافتابزوجتال

.ملعألاولاومألا

مهرواشنإف«ةنيفسلايثهعمنيدلاةروشمريفييأ«مهتروشمربغب:هلوق

الإو‹ةرورضلالجألكلذبةداعلاترجاك«نامضلايفاوكرتشا«هلاونذأو

.ملعألاونامضلانودمثإلاهمزليرمألانأةدعاقلاف

.الثمًادهاعميأ«اكرشم:هلوق

ةيجنتلرحبلايفهنوقليمهنأمعنفبراحكرشممهعمناكنإالإ:هلوق
تاناويحلارئاسنوحيذيايک«هحرطاذإلهرظناومهسفنأ
وهواربصلقهيفنآل؟الوأ١١(ةلتقلااونسحأفملتقاذإ).رقعهلوقل

جورخاوتوملامدعهعملمتحيكلذكهواقلإاضيأو«رحلايفءاقلإلانمرم

هلاهمر هلوقبدارملانوكبف«هيلعدمتعيايشهلاذإاصوصخربلاىلإ

:هلوقنمذخۇيلهرظناو«مدآينبنمیقلبامريغ«تاناومحلانماش

ثيدحلارهاظهللديو«ءالايفءوحنو«لمقلاحرطزوجيالهنأحبذلادعب
يفكلذكو«ناشامليتلاتاناوبحلادارملانأو«كلذذخؤيالوأ«مدقللا

ام«دجسملاقوقحيفلاهحرركذنكل«لوألارهاظلافملتاذإ:هلوق

.هيلعقفتم(١)



نمرجأتسانإو.ملعأهللاوحبذلادعبهبسأبالفناويحلانمءيش
اولضمېنمثفورعمعضومىلإًافورعمًاعاتمابيلعلمحيلةبادلجر
يذلاعضوملاىلإاوعجرتحىرخأةهجىلإاوشفمهقيرطنعمهيشميف
يفاولضاملكفعاتملابرةبادلادوقييذلاناكنإهنإفهتماوجرخ

اهدوقييذلاوهةبادلابرناكنإو«هؤاركهيلعبوسحموهفمهقيرط

هللاوهتبادلكلذلعفيذلاوههنألهلءاركالوهيلعبوسحمًاضيأوهف

لیلدلاکءمېقیرطيفاولضاملکلنماضوہفاريجدئاقلاناكنإو.ملعأ

سيلدئاقلاناكنإوءيفمهباصأالنماضءاركللاذخأييذلا

بررمأنإو«هيلعبوسحموبفعاتلابركلذبهرمأنإهنإفرجب

ءيفنوكتقلارانلايفلمقلاىمربالو:لاق«كلذزاوحيرعشي

راتريغيف«كلذزاوحىلعلديهموېفمنإف«ةنتنمةحئارهلاملكالو

.ررحبلفلعألاوىلوأبابنمءاملايفقرانلايفيمرلازاجأاذِإو«دجسللا

مهللا٠هيلعًايوسحمهنوكةدئافامرظني«هيلعبوسحمًاضبأوهف:هلوق

ىلعريسفتفطعهلءاركالو:هلوقنوكيوأ«كىيرشهلنوكبنأالإ

كلذكهلعلو«قوسملاكحلضورعتيمهنإمث«هملعبوسحماضيأوهف:هلوق
.لعألاونيبقرفرمظيلهنأل

اذِإامأو٠مهرغهنأل«اولضاذإيني«مېقيرطيفالنماض:هلوق

ًاريقخنوكينأالإنمضيالهنأرهاظلاف«قيرطلايفاثمودعمهبلزن
.ررحبلفلعألاواضيأ

س۹۱۱ا



رومألانألًاعيجامهييوهفًاعيججهارمأنإو«هيلعبوسحموهفةبادلا

ملناو«رمألاماقميفهنكللو«انماطنوكيفمهليلدبسيلاذهيف

كلذعييضتباولضاونوكينأالإةبادلابرىلعوهفًاعيمجهارمأي

عضوملاىلإاوعجرفقيرطلايففوخملثدحنإو«نماضوهفدئاقلا
ءاهعوجريفةبادلاءاركعاتلابرىلعسيلفهنماوجرخيذلا

براہمجرءاوسو«عوجرلالبقمعيرطنماوراسامالإمہمزابالو

عضومىلإهلحةبادلابرىلعنألهدحوةبادلابروأهدحوعاتملا

الإيتبادبعجرأال:عاتلابحاصلةبادلابرلاقنإو«نمألا

ءهلءاركالفعوجرلايفءاركلاطرتشيلنإو«كلذهلفءاركلاب

نإكلذىلعربجبفينعي«نمألاعضومىلإلمحةبادلابرىلعنل:هلوق
هانيالنكل«هيلعابجاوكلذناكثنحهلءاركالهنأهرهاظو«عنتما

مهللا«ءاركلاذخأهلزوجيهنأيفحيرصهنإف.خلاةيادلابرلاقنإو:هلوق

يفامبحاصيالهنأ«ءاركلابالإيتبادبعجرأال:هلوقىتعملاقينأالإ
الهعوجرىلعوهامنإ«هطارتشاهلزوحييذلاءاركلاف«ءاركلابالإعوجرلا

بوجونممدقتاميانيالفءاركالفهعوجريعربتنإو«هتبادعوجرىلع
هلعةرجألاطارتشازوجيبجاولااذهنألمتحيو«نمآلامضومىلإلجلا
.ررحبلفملعألاونيلوقلادحأىلعةمدقتملاتابجاولاضعبك

وأهدنسدلعنميعرللدبعلابلطينعي«هلفطوألجردبع:هلوق

.هيأدنعنملفطلا

۱۲



یتآنإهنافءارکریغبوأءارکبهلفطوألجردبعلجریعرتسانو

امفءهيلعاققااعكلذريغلهمدختساوأكانههاعرتسافهرادىلإهب

‹اهنمكلهاموأاببحاصيلعوهفسانلالاومأنمغلاكلتتدسفأ

يذلاوهةيشالابرنألءيشبابنملفطلادلاووأدبعلاديسىلعسيلف

ًاضيأكلذكوءهرادللفطلاوأدبعلابرمنيحهلككلذظفحهيلعبحي
هلفطوأهدبعناكفهرادىلإاهبىتأفةشاملابألاوأدسلاذخأنإ

لاومأيفتدسفأاموأاہنمكلهف«ءاركربغبوأءاركبانهاهاعرب

ظفحلااميلعبجوناذللاامهامهنألدسلاوبألايلعوبفسانلا

دفءاعرتسانإغلابلاامأو.لعأهاوبلاغرمأنوكينأالإاوعيضف

نامضالفةرجأريغبىعرنإو«نماضوهفةرجأبىعرنإهنأانركذ

نمهافةيربلايفمنغلاكلتىعريريجألاناكنإو«عييضتلابالإهيلع
لصوينأهيلعفهلتقنإهنإفءًادمعكلذلبقهلتقدقو«هيلومديهبلاطي

هتزوحوهراديفمنغلاتناكنمنأيفهببشتلا.خلااضيأكلذكو.هلوق

.نماضلاوه

دحأىلعمدقتابفهركذيذلاوهاذه«نماضوهفةرجأبىعرنإ:هلوق
مدقتيإهنألانههکحدافأءفناتسمةرجأرغبىعرنإو:هلوقو«هحوألا

لدىف«مدقتامفهبردصالفلاحةرجأبيعرتسانمفانهنامضلابهمزجمث

.ررحبلفملعألاورثألامالكلهرابتخاىلع

- ۹۱۳۴۳



سانلالاومأنمتدسفأاموأاهنمكلهافعيضنإو«ابابرأىلإمنل
همنغلهاعرتسامشهيلولتقهنألعمعلابرنأالإنماضهلوف

نَانمكلهالهيلعنامضالوهدجوامثمحهلتقهلفلاحلاكلذىلع

هيلولتقهنألعنيحمعلابرنألءسانلالاومأيفهتدسفأامو

هدييفمنغلاتناكامدعبهيلولتقنإو«همتغلعيضملاوهءاعرتساف

روذعماذهيفمنغلابرنألءابابرأىلإمنغلايدؤيتحهلتقيالهنإف

قاحسايبألوقاذهىلعلكشأفتلقامثىحهلتهلف.هلوق

ڭكلذو4هتماقإنمديالو«للاتحهنإف«لتقلاريغىلعلمحي:تلق«مامإلا

وهامك«هكرتوهلعفهيحاصلف«يمدآلاقحوهفلتقلاامآومامإلاىلعفقوتي

.لعألاومولعم

يعرتسملانأمدلابلاطلعاذِإلعل.خلاءكلهالهيلعنابضالو:هلوق

نأبيفلافشكهنأو«همومىلعهؤاقبالمتحيو«ملعألاوكلذبماع

.لعألاوهمنغفلتلهسفنضرعيذلاوهبحاص

.مدلابلاطينويأ«هملوريجألالتقنإو:هلوق

لىقاضيأكلذزوجيهنأرهاظلا.خلاغلايدؤيىتحهلتقيالهنإف:هلوق

.لعألاورهاظلاوهامكابابرأىلإمنفلاكلذدعبلصوينأهبلعبحسهنأالإ
مهضعبهرکذامكالإىنعمب(يديىتح)هلوقيفتحنإ:لوقينألئاقلو
:هلوقي

لىلقكيدلامودوجحتتحةحامسلوضفلانمءاطملاسىل
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ىتحمهيديأيفتناكيتلاءايشألامنمءارجأللو.ملعأهللاوماعريغ

نونماضمېفةمولعميهومهيديأيفءايشألاتفلتنإو«مهترجأاوذخأي

ابتميقميلعاإ:ميضعبلوقيفةرجألامذخأعماهتميقل
ةقرسنمبلاغرمأبتفلتنإو«ةرجألامفنكتملوةلومعمريغيهو

‹ًالطابهلمعبهذيالوهترجأهلوهيلعنامضالفكلذريغوأقرحوأ

رجأتسملاىتأنإو:رثألايفركذدقو«رجأتسملابتلرتامنإةبيصملانأل

ىلععرفمربغمالكفانثتسااذهنأرهاظلا.خلاءاشألاتفلتنإو:هلوق
دعبتفلتاذإامأو«ءافلابنايتإلامدعليلدب«ةرجألاذخأبتحاهعنماذإام

.ملعألاونهرلاةلزتبريصتاهنأرهاظلاف«دعتريغنمعنا

نإاأو«امشيفكيففالخلاىتاتيليرديا2ايهو:وق

رهاظلاو«الجلاسبحولوةرجألالنأهرهاظ.علاترجهلو:هلت

نهرلاةلزنبتراصكلذلاهسبحثىحهنأو«هلةرجأالةروصلاهذهيفهنأ

اهنأاوركذمهنإف«نمثلانمءيشيفعئابلاامسبحاذإةعلسلاىلعًاسانقهدنع

نبسيمخخيشللنيبلاطلاجاهنميفتيأرمث.ررحبلف.ملعألاونهرلاةلزنب

ثبحهيلعوءاركلاهلهنأيفحيرصوهامللاهحرينامعلادعس

هلفءاركلايلإعفدتىتحكبلإهعفدأال:هللاقوًاثيشدحأللمعنمو:لاق

نمثلانمهؤاركهملعو«نايضلاهيلعفءاركلاضبقينألبقعاضنإو«كلذ

.ىمتناكلذيفرذعلاحصينأالإ«هنتنميقبامعفديو
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نامضالفةنيبكلذىلعماقأو«ةرباكموأبلسوأصوصللانمرذعب
ةرجألانألهيلإبهذانإلوقلااذهبحاصلعلف«هلءاركالوهملع

لخدينألبقهلعفلتبلمعلافلتاذإو«لمعلاةلباقميفتبجوتساأف
ءحصألوألالوقلاو‹ةبيصملايفاكرتشاوةرجألاتلطبهكلامدبيف

رذعريغنمهترجأىفوتساامدعبهدييفامعناصلاسبحنإامأو

قرسولو«لاحلبهلنماضهنآهبرىلإهبيضملانيبوهنيبلوحي
رسکنممهيدیأيلعىتأامءارجألايديأيففلتاملكامأو«قرحوأ

هودسفأنيذلامثمهنألنونماضهلميفعونصملايفعطقوأقرحوأ

ببطتملااأو:رثألايفو«نامضلاليزياللاومألايفًاطخلاو«مهيديأب

ركذيلوىنعمهلرهظيمهنإف«ةحبحصةخسنعجاريلف«ةرباكموأ:هلوق

.ررحبلفالصأرباكملاظفلحاحصلايف

نهرلاةلزنماهنأنمانلقابسانماذه«هلءاركالوهيلعنابضالف:هلوق
.لعألاوةرجألالجألاهسبحدنع

اذهنملوقلااذهىلعدبالو«هكلامدييفلخادلايأ«لمعلا:هلوق
.ملعألاولصاحلمعلاالإودبقلا

املاصيإربيجألاىلعنأاذهنمذخؤي.خلالوحيرذعربغنم:هلوق
.لعألاوةرجألاذخأ.خلاهبرىلإهيلعرجؤتسا

.طرفمهنألينعي«لاحلكىلعهلنماض:هلوق
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الفاعمدحأفلتاذإءالؤهلاثمأوماجحلاوناتخلاوراطيبلاو

تفلتفاودازناف«هباورمأامرثكأاودازمهنملعیتحمهیلعنامض

ءهبجويايفءالؤهىلعنامضلااوبجويمامنإو«دوقلامهيلعفكلذب

اوزواجيتحالفكلذباورمأدقوًاريرغتمحامعأيفنال

بقرظنلاهبجويايفىنعملااذهيلعكلذكو«هباورمأيذلادحلا

نارفلادنعزبخلاقارتحاوفوسلاموقتوصوصفلاشقنووللا

‹اهتاذيفتالومعملافالتخالكلذقحلبداسفلانوكمنأامرهنأل

يفداسفهنمربظبو'دحاولمعلانوكينأينعيًادحاولمعلاناكولو

ًالجررمأيلجرلاكلذكو:رثألايفو.لعأهللاولومعمنودلومعم
بابلاناكنإهنإفءبابلارسكنافبابيفًارايسموأًادتوهلبرضينأ

۽مراغوہفًايوقبابلاناكنو«راجنلاىلعءيشالفكلذلبقًافيعض

بوثلاناكنإهنأهقرخفهلسغيللاسغىلإًابوثعفديلجرلاكلذكو

بوثلاهيفكلهيًاقرخناكنإو«هوفرلاسغلايلعفريسيقرخلاواقل
هذحيءاذحلاىلإًادلجعفديلجرلاكلذكو«هلثموأهتميقهيلعناك

.ةعانصوبطيا«هب!ورمأيذلا:هلوق
.ىلابلاىنعمبنيتحتفبقلخلا«اقلخ:هلو

يذاحلاىلإهلعلو«خسنلانمهانيأرامفاذكه«هذحمءاذحلاىلإ:هلوق

.ًادحاولماعلا:هلملولصألايفاذك(١)
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برضنإراطببلاكلذكو‹نماصهنأهتعطقفةرفشلاتَتلفأفالعن

ءنماضوهفكلذنمتجرعفابلطبأفالجريفوأةباددييفراسم

‹نماضهنأابضعبوأهتفشحباصأفًابصنتخًاناتخنأولكلذكو

رازجلاكلذكوءهنعهللايضرباطخلانبرمعنعكلذانغلب

هرحناوأروثلااذهميذاوأريعبلااذهرحنإ:هللبقول

توتنألبقهريغوأوهاٻنمعطقمشحبذفءةاشلاهذهحبذاوأ

ءابلهأيلعاهدسفأهنألابتميقلنماضوهعطقنمنآ

تيأرمث.ملعألاوحاحصلانمذخؤباكمطقىنعمبوذحياذحنمهنألهوذحي

هووراحتلاةيسذللوهفءاذحلاامأو«باوصلايهوهوذخمةخسنيف
.لعألاوةسنلليتأبدق

¢ةاشلايفحبذلابوريعبلايفرحتلابمزجامنإ.خلاريمبلااذهرحنإ:هلوق
حبذلاو«ءاوسدحىلعهيفاألروثلايفدروامنإو«امهيفلصألاوهكلذنآل
.لعألاوهمدقكلذلوىلوأ

فلاخمهنكلواملتقىلعناعأهنألرهاظلاوهاذه.خلااهدسفأهنأل:هلوق

زوجيالو«رثألايفو:لاقثيحرثألانعةياكححئابذلاباتكيفهبحرصام
هرمأو6كلدنعمالسلاهيلعلوسرلايهنلدربتتحةحدبذلانمءيشمطق

فلاخاذإف٠امارطضالاحيفاہنمءيشمطقنعيهنهيفدربتتحاہکرتب
عنصاملكأزجيملوهلعفبابيصاعناكامماضعأنمًاوضععطقوهبرمأامدبملا
لوقأنكل.خلاوضعلاعطقدمباہنميقباملكأهلنأاوعمجأو«هلوانتنم
هنإقامرحمرثألايفهلعجاممهوحنوبنذلاصعنمهمدقاممملكشماذه
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نعتلازدقةميقالوءمحلبسيلهنأل؛محللاةميقفلكيالو

ةيمسقلاكرتنمامأو«ناوبحلاباهتمهبشأىتوملاىلإيهوناويحلالاح

ًاضيأكلذكو«اهدافدمعتهنألةيحيهواهتميقهيلعامفادمع
رانقرحبهدسفأفاذكواذكبنيجعلاخبطا:هللبقولنرفلابحاص

.ملعأهللاوًاريطفوأناكارمتخمزابتخالاىلعبكرمهلثمنيجعهيلعاإ

صعنمىوقأةناعإلايفوهذِإمرحتلابىلوأرثآلالوقىلعاذهنأرهظب
.ملعألاويفانتلاةياغيفهنإف«ررحبلفبنذلا
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رخآباب

لاقنإلثم«ةعنصلاةفصيفعونصملابروعناصلافلتخااذإو

:بوثلابرهللاقوءليوارسبوثلااذهعطقأنأينترمأ:عناصلا

عناصلاىلعوءبوثلابرلوقلوقلافءاصبتهعطقتنأكترمألب
ىلعو«عناصلالوقلوقلا:نورخآلاقو«هببشيفهيلعىعدمهنألةنيبلا
لوقلاوءًايعدمراصعطقلابعناصللرقأنيحهنألةنيبلابوثلابر

فلتخانإىتعملااذهىلعًاضيأكلذكو«حصأرظنلاهبجويايفلوألا

هللاقف‹رمحأهغبصتنأكترمأ:بوثلابرهللاقنإغابصلاةفصيف

ةنيبلابعناصلاىتأنإو.ملعأهللاودوسأهغبصأنأيتترمألب:عناصلا

رخآباب

نمينزملاوةفينحوبأاذهىلإبهذ«بولابرلوقلوقلاف:هلوق
.يعفاشلاباحصأ

ءدمحأوىلىليبأناوكلاماذهىلإبهذ.خلانورخآلاقو:هلوق
ناكنذإلالصأيفافلتخاولأل:للاهحرانخيشلاق«حصألوألالوقلاو
اصقناثدحأ|منأبنافرتممهوحنوطابخلانألو«هتفصيفاذكف«هلوقلوقلا
.همدعلصألاو«املنوذأمنأايعداوبوثلايف
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لعبوثلابرفلحةنيبهلنكتمنإو«هثيشءيشلابحاصذخأيف
نوکمملومعمريغبوثةميقذخأءاشنإرابخلابكلذدعبوهمثهلوق

يفو«غبصلاةميقغابصلليطعيوهغابصبهبوثذخأءاشنإو«عناصلل
نعكلذهصقنامةميقذخأليوارسلاذخأنإفرابخلابًاضيأىلوألاةلأسمل

رکنأومدييفامدرغابصلایعدانإو.ملعأهللاولوألاهبوثةميق

ةنيبلاغابصلاىلعو«ءايشألاباحصألوقلوقلافءايشألاباحصأكلذ

فلتخانإو‹نايبلاىوسمهئربيالومهيدييفالنونماضمنال

نكلهلوقلوقلانأنمحصألاىلعءانبينعي.خلابوثلابرفلح:هلوق

هليطعيهنأدارملانألمتحي«غبصلاةميقغابصلليطعيو:هلوق
نوكىفامېنیبدقعلاعفرفلحلانلكلذوءلمعلاةرجأهليطعيالوغبصلا

غيبصلاةميقبدارملانألمتحيوأ«هيلعتحتسيالفهيفنوذأمريغلمعلا
.ررحبلفلعألاورهاظلاوهو«اغوبصمبوثلاهبراصيذلالمعلالمشيام

.ةنيبعناصللنكتملنإهنيدعبينمي<رابخلاباضيأ:هلوق

نإلاعفرهنينألاحبحصهتميقنعينعي«لوألابوثةميقنع:هلوق

هبوثةميقذخأءاشنإوينعيصقنلاةميقعناصلاهلعفدبفليوارسعطقلايف
مزايال:لوقينألئاقلو«اضيأليوارسعطقلايفنذإلاعفرهنيمينألاحبحص

ءهيفنوذأمعطقلالصأنألابوثهعطقنعليوارسهعطقهصقنامالإعناصلا

ةلأسميفلاقياذكو.ررحبلفملعألاوهيلعءيشالفتوافتنكيلنإو
.لعألاوهيفنوذأمهلصأنألءغابصلا
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:بوثلابرلاقو«كبوثاذه:غابصلالاقفغايصلاوبوثلاباحصأ

ىلعوهتيمعمغابصلالوقلوقلانأ:رثألايفركذدقف«يبوثبوهسيل

هبوثباذهسيلةنيببىتأنإف«ابفربخلاهيزجيو«ةنيبلابوثلابحاص
غابصلافلحةنيبهلنكتلنإو«هبوثبيتأبنأىلعغابصلاذخؤيلف
ملامًاضيأهذخأبلفهبوثهنأنقيأنإف«هبحاصهذخأيمثهبوثاذهنأب
ممفلتخانإبصاقلاكلذكوهبوثينههضقيلفهبوثبسيلهنأنقي
ةلأسملاهذهيفامبسحىلعافلتخااذإنهترملاعمنهارلاوهنمبوصغملا

ةنيبلابوثلابرىلعو«نهتراوبصاغلاوعناصلالوقكلذيفلوقلاف

بوثلابرلوقلوقلا:هلككلذيفلوقينممبنمو«هبوثبسيلاذهنأ

لوقلاوءهبوثوههنأبةنيبلانهترلاوبصاغلاوغابصلاىلعوهنيعم
لكنأل«يناثلالوقلايدنعرظنلاهبجوييذلاو«هبذوخأملاوهلوألا

ىلإهيفجاتحبفيبوثباذهسيل:بوثلابرلوقيفغابصلاهبىتأبوث
ابرغابصلانأل«هلةياهنالامىلإكلذلسلستيولوألالوقلاىلعةنيبلا

يفيهف«يفنةداهشهذهنألربخلاءازجأاإ.خلاربخلاهيزجيو:هلوق

.ملعألاورتاهتلانماهبفالةداهشبسيلةققحلا

فکرظنینکل«هتميقمفدهبتابملنإفينعي«هبوثبيتأينأ:هلوق
.ررحبلفملعألاورضاحريغوهوهتميقيفلعفي

فالخيفنةداهشاهنألةنيبلايفلسلستلاحصامنإ«كلذلسلستيو:هلوق
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امأو.لعأهللاوكلذبملعيملوهلفلتيوأهماعيملوبوثلاهيلعلكاشتب

لوقلافءاذهلبءال:غابصلالاقو«يبوثاذه:بوثلابرلاقنإ

يفغابصلايديأيفالعدمهنألةنيبلابوثلابرىلعو«غابصلالوف
يرتكملاويركملافلتخانإو.ملعألاوىوألافالخبةلأسملاهذه

لوقلاف«ةعفتملاءافيتساهبفعقييذلانامزلاةدميفرجأتسملاوريجألاو

يفامهاقدصدقرجأتسملاويرتكملانأل‹يركملاوريجألالوق

ريجألاىعدانإكلذلثمو«امهاوعديلعةدايزامهلعابعداوامهاوعد

نيتنسةدملايركملاورجأتسملاىعداو«ةنسءاركلاةدمنأيركملاو

دخۇىوهبحلاتحواشتثىعادإفكلذافحصبلاہنإفتاثإلاةداہش

تبثيالعونصملانأنمساتلانيبرهتشاالًافالختبثيعونصاانأاذهنم

.ملعأهللاو

هنأكلسلستلاعنمنعباوجةقيقحلايفاذه.خلاابرغابصلانأل:هلوق
بحاصمقيلاذإغابصلانيمييرمألالوأنمهعاطقتالعونملسلستلاهللبق

ىلعمدقيالفيثعي.خلاهيلعلكاشتيابرغابصلانأبباجأفةنسلابوثلا
.لعألاوريثكددعييأباشلانمىهانتيالاميتأىفيملا

.ركذالادحاولوقينعي«غابصلالوقلوقلاف:هلوق

لوقلانأراتخاكلذلفءعدمالفاتهنإفينعي«ىلوألافالخب:هلوق

.مدقتاكهلو
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لاقوافلتخاوءاركلاةدمىلعاقفتانإو«ةنيبلاهيلعرثكألايعدفن

ل:يرتكملاورجأتسملالاقوءةدملاتضقنادق:يركملاوأريجألا

يفافلتخانإوةنيبلاهيلعفلجألاءاضقناامهنمىعدانفءضقنت

ابنىمعميرتكملاورجأتسملالوقلوقلافهعونيفوءاركللارادقم

عملاخلاافلتخانإو«هنيعمهلوقلوقلامراغلاوءنامراغامېل

هنيعملاالوقلوقلافاهيلإلمحييتلاةفاسملارادقميفلالابحاص

لاقنإو«هاوعديلعةدابزهيلعىعدادقهنألةنيبلالالابحاصيلعو

:لالالاقو«ريناندقرشعبرصمىلإلمحتنأكترجأتسا:لالابحاص

ةسخبوأريناثدةرشعبةيردنكسإلاىلإلمحأنأينترجأتسالبءال
لوقريناندلايفلوقلاو‹لامالوقعضوملايفلوقلاف«ًارانيدرضع
نمطحوةيردنكساإلاىلإلماناكًاعيمجافلتخانإو«لالابحاص

.اهغارفيفينعي«افلتخاو:هلوق

الفطقفةفاسملايففالتخالاوأ«رينادةرشعبةيردنكسإلاىلإ:هلوق

.ملعألاوذئنيحلالابحاصنيميلىنعم

يفعيرفتلاوًاميجافلتخانإوخسنلاضعبيف«ًاعبمجافلحنإو:هلوق

ةفاسملاردقبءاركلانمطحولصالاو«ًافذحوًاريخأتوًاعدقتةخسنلاىف
قلاةرشعلالاجلاعفدو>ًالثمةسخلاوهورصموةيردنكسإلانبام

٤۲-



ةفاسملاردقبلالابحاصابيلعفلحيتلارينادةرشعلاوهوءاركلا

ىلإلماناكًاعيمجةنيبلابايتأنإكلذكو«رصموةيردنكسالانيبام
وهورصموةيردنكسالانيبامةقاسملاردقبءاركلايفديزورصم

لاقنإو.ملعأهللاوةنيبلابابيلعلالاىتأيلاًاراتيدرشعةسخلا

لب«ال:يراكتملالاقو«هذهيتبادوأهذهيرادكتيركأ:يركلملا

يفهيلعىعدميراكتملانألءةبادلاوأرادلابرلوقلوقلاف«هذه

هذهكرادوأهذهكتبادينتيركأ:يراكتملالاقنإًاضيأكلذكو«هلام

لوقلافاهابإكترعأوأامينتبصغلبءال:ةبادلاوأرادلابرلاقف

تامنإو«هلاميفهيلعىعدميراكتملانألةبادلاوأرادلابرلوق

تمبلايفناكايفنودعاقلامههتثروفتبللوأةبادللوأرادلليرتكملا

:لوقينأبوصألاو«لققبساذهنألمتحيو«لالابحاصاهيلعفلح
هلعقدوةسمخلاجلااهاعدايتلارانيدرشعةسخلاوهوءاركلانمطحو

ةدعاقلاىلعيرجىلهلمدرالاذهوىلالابحاصاهيلعفلحيتلاةرشملا

پمسانىلولالابحاصلءاركلايفولامحللةفاسملايفلوقلانأنمةقباسلا

.ررحبلفلعألاوهدعبام

.ةنيبلاىلإجاتحبفينعي«هلاميفهيلعىعدميراكتلملانأ:هلوق

.كلذكنأاكينعي«نودعاقلامههتثروف:هلوق

‹حاضيإلا٠مد—٥



حلاصمنمناكامالإةبادلاربظيلعاموأماعطوأعاتمنمرادلاو

جرسلالثمابتادأنمةبادلايلعاموحاتفملاوريرسلاوبابلالئمتيبلا

وهرادلاوةيادلابرقو‹فاكالاوديقلاولاكشلاوماجللاوماطخلاو

.ملعأهللاوةنببلايرتكملاىلعوكلذيفةدعاقلا

DIN
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حاضيإلاباتکنمثلاثلاءزحلاتابوتحم

عوضولملا

(زوجيالامواہنمزوجیام)عویبلاباتک

اهعاونأةفرعميفباب

عيبللةدسفملابابسألاودباب

كلذريغوضبقتملامعيبيفةدراولايهانملايفةلأسم

نيميابتىللضرميءيشوهوعئارذلاعوببيفلصف
نہحوىلعةلغلاو:ةلأسم

ةدحاوةميبيفنيتعيبنعيبنلانايبيف:لصف
اينثلاوطرشلاعوببيفعبارلابابلا
نيقلاوررضلالجأنمامنعيبنملاعوسلايفسماخلابابلا

عببللةححصملابابسألاةفرعميفباب

هملعدوقعملايفيناثلابابلا

ناوبحلاعيبيفباب

قيقرلاعيبيفباب

بايثلاوعاتملاعيبيفباب

بوبحلاعيبيفباب

-۹۳۷س

ةحيفصلا

۳o

t۳

۹۷

Y۷

AY

۱۱۳

۱۳

١۱۲

۱۳۷



١راجشألاوناطمحلانماهبلصتاامو«ضرألاعيبيفبإب

٤١۱اهانركذيتلادودحلاةفصيفةلأسم

٤٦۱هكحوةمستلاعيبيفباب

١۸١٦۱هيفزويالاءيشلايفوةيمستلامسييفءاماعلافالتخايفلصف

1۷(همهسنيكيرشلادحأعبينأدارأاذإو)لصف

٥۷(ضرألاعمزئاجءاملاعيبو)لصف

۱۷۹(ناعيابتملاهركذيلامع)عيبملاءىبشلاعبتيايفبإب

۸۷نمُشلانمعملاهيزوجيامباب

۱۹۸هبقلعتيامودقعلايف:ثلاثلابالا

Y۸هللاءاشنإءيشلااذهكلتعب:عئابلالاقنإو:لصف

۳ةحبحصلاعوبسلاماكحأيفباب

٤كحبيعلاباهيفبجوييتلادوقعلاةفرعميفبإب
٢۲مكحلابجوتيتلابوبعلاةفرعميفباب

٢٠۲.خلا..لجاوملاوناطيحلانمابلصتاامو<ضرألابويعيفبإب

Yoدسعلابويعيفپاب

۹٢Tناوىلابوع»د

٤۳باشلا«<9

۲۳۷يناوألا۱«>د

7(ةعفشلابارادلجرلاذخأاذإو)لصف

١٤(حيبملايفدوجوملا)بيعلامكحةفرعميفبإب
- ۸-



YeYرخآهلمپاب

re۹ةءاربلاعسبيفبإب

AC(بسعهبفچرخفلجرلیکونمیرتشانمو)لصف
۸oةدسافلاعوسلاماكحأيفباب

۳oقاقحتسالايفباب

0\۳هبحاصيرديالومارحلامهديبناکنمو:لصف

٦۳(..عئابلاىلعيرتشملاعجربمبءاملعلافلتخا):لصف

۳Yفرصلاعسبيفبإب
٦۳0ملسلاعيبيفباب

۳۹هكحودقنلاميبيفباب

۳۹۹نيدلاعيبيفباب

۷€نيدلاءاضقيفباب

t۳نيدلاموزليفبإب

t1(..هىلعامفالخهلیديفهلیضقناو):لصف

r۲هنيدلهلمحينأهعرغنيدلابحاصرمأيامفبإب
tAنيدلاضيقيفةلاكولاباب

t۳هنذٍإريغبهبحاصىلإنيدلالاسرإيفپاب
tyهذخأينأىبأنإهبحاصلنيدلاعضويفباب

t8۹نويدلايضاقتيفبإب

to۸ةلولىقلاوةلوتلادباب

t۷رابخلاعيب»دپاب

۳۹ -



عوضولملا
حبرلايفيفباب

ةحمارملاعيب»باب

ةفاوطلا»باب

تاراجالاباتك
هحوأةئالثىلعتاراحإلاو:لصف

تاراحإلاماكحأيفباب

ةدقملاىلعءىراوطلاماكحأةفرعميفباب
ءاركلاىلعءىراوطلاماكحأيفباب

لمعلاىلعءىراوطلاماکحأةفرعم

ربجألاىلعءىراوطلاماكحأيفباب

هيلعرجؤتساامفلتامريجألانيمضتيفباب

r
رخآباب

OY

ف١1۳

{AY

A۹

t4۸

o

ot۹

٦1

o1۹

o۷۳

o۸Ao



ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوىدل

نامُعةنطلس-طقس۳:يديربلازمرلا-۸::ب.ص

۸٥٠/9۹عاديإلامقر

14۹۹۷۲فتاه١١۱يرر1٩۲۸برمعبلطلليلعبط


