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ةكرشلاباتک

ةكرشو«نانعةكرشو:ةبراضمةكرش:هجوأةثالثىلعةكرشلاو

الولو«ةنسلابكلذزاوجو«قافتابةزئاجفةبراضمةكرشامأ«ةضوافم

نمبرضيهوةمولعمريغةرجأاهنأل«زجتملاهزاوجىلعقافتالا

ءزجىلعهبرجتينأىلعلاملالجرللجرلايطعينأابتفصوءةراجإلا

ةكرشلاباتك

ةمدقتلانبعنوكتلةبراضملافيرعتىلٴوألا«ةيراضمةكرشامأ:هلوق

.ريغتناكةركنتدبعأاذإءةركتلايفةدعاقلانأل

ةغلضارقلاوقارعلالهأةفلىه:هللاهحرانشلاق«ةبراضم:هلوق

ءرفسلاباممطقوهو«ضرألايفبرضلانمةبراضملاقاقتشاو«زاجحلالهأ

مثحبرلاءاغثياابنورفاسي«لاعللمهلاومأنوعفدياوناكةكملهأنأل
وهوضرقلانمضارقلاقاقتشاو.لماعلارفاسيلنإو«مسإلااذههمز

ءهیرنمةعطقوامففرصتهلامنمةمطقلماعللعطقكلامانالءعطقلا

.ىمتناهادشنأامفايواستاذِإ«نارعاشلاضراقت:لاقي«ةاواسملانم
.ابلاغينعي«حبرلايفايواستلالابرولماعلانأدارأهنأكو

امنيبةبراضملادقعردصاإهتمۇب«تاراجإلانمبرضيهو:هلوف



ثلثهيلعناقفتيامناکءزجيأءلاملاحبرنملماعلاهذخأيمولعم

لاملافصنحبريلعبراضنإوكلذهبشأاموأًافصنوأًاعبروأ

هذهحبركل:لاقنإو‹زئاجكلذفلاملاسأرنممردةئامحبروأ

هنالضقتنباذهنإلبقدقف«هنبعبفصنلااذهحبروأابتيعبةئاملا

ايفبراضملايلعنامضالوًائيشةئاملاوأفصنلاكلذيفحبريالامير

هلاأو«دعتيملامنيمألاكحمدنعهكحنأ«لاملاسأرنمكله

متيتحعوجرلاامهدحألسيل«ةراجتلاةعتمأءارشيفعرشولاماهلمفدو

.ررحيبلفلعأللاوهيلعاقفتاام

ءيعرمشلاىنعملابةبراضمللفيرعتاذه.خلايطبالنأاهتفصو:هلوق

ةمذلايفاجبةبراضملالطيأ«لالالجرلايطعينأ:هلوقبدملاريدصتف
تأ:هلوقو«مهاردلاوريناندلا«لاملانمردابتلانال«يتأيسامكضورملابو
دبعلاوليكولاجرخأ«مولعمءزجىلع:هلوقيف.الثمةعيدولاجرخأ«هبرحتي

مسإةبراضملانألةحماسم«يطعينأ:هلوقيفنأالإ«ةراجتلايفهلنوذأملا

,لعألاوءاطعإلاسفنال‹ءاطعإلليضتقملادقملل

هنألزاجاغإو«يمفاشلاككلذمنمنلًافالخينعي«زئاجكلذف:هلوق

ةنيعمريغتناكاذإ«ةئالاحبريفكلذكو«عيمجلاحبرفصنطرتشانمك

اکعيجلاةدئافثلثطرتشانمةلزنمبهنإف«ثمةئامةئالثنوكينأك
.رهاظوه



'(نيعبالإضارقال):مالسلاهيلعهلوقلنزولابماردلاوأريناتدلايقف
نزولاريغبامأو‹نزولابةضفلاوبهذلانمككسملايفاوفلتخاو

نعانركذاملهبزوجيالفبوبحلاعيمجوبابشلاوةعتمألاكلذكو«الف

لجللجرلاىطعأاذإ:دابعنبانعرثألايفركذدقوءمالسلاهيلعيتلا

‹كلذزاجنافصنامېنيبوېفحبرنمهيفناکامنأيلعهعيبيبوث

ملعأهللاو«ةزئاجضورعلابةبراضملانأدابعنبألوقنملدياذبف

ةدعاقاك«امىفشغالتناكاذإينمي«مهاردلاوريناندلايفف:هلوق

ءىلوأبابنمشفلانمةمالسلاف«ايفاطرشنزولاناكاذإهنألوبهذا

تجاروأءشفلانماسميفامردقلعولو«ضارقلازوجيالهنأرهاظلاو
نوكهتحصلطرتشيو:ممجامنمةرابعوءيعفاشلاهيلإبهذامكديجلاجاور
:يريمدلاهحراشلاق«شوشغفموىلحوربتىلعروحالفرينادوُأمهاردلاما

زاوجىلإكلامبهذو.خلادقنوضورعهنألهشغردقملعوجارنإو

هزملسمبورضمدقنيفرجحتىلعليكوتضارقلا:ليلخةرابعواهبضارقلا
.خلااشوشغمولو«امهردقلعنإهيرنم

.ررحبلفملعألاوهمدعبفرعلارجبملامهلعل«نزولاب:هلوق

لمامتيناكنإ:لاقفليصفتلاىلإممضعببهذ.خلاككسملاريغيف:هلوق
.ملعألاوالفالإوزاجهدلبيفهب

تبثمءللاهجردابعنبالعل.خلادابعنبالوقنملدياذہف:هلو

.ينطقرادلاوهجامناهاور(۱)



اهذخأبموينيباهتميقفلتختضووعلانال«هدنعكلذحصبفيك

براضملااهذخأيمويابتميقبكلذزاجأهلعلوابطعيمويوبراضملا

ريناتدلابالإزوعتالةبراضملانأل‹لمعلاهيلعلوألالوقلاو

ىلعهلهيطعينأزجملنيدلجرىلعلجرلناكنإو«مالسلاهيلعلاقك
هنعهرخۇينأديربوهوهلامرسعأنأةفاخمهضيقلبقضارقلا

ةمذلايفناكامًاضيأوءهنعيبنملاابرلانمنوكمفهيفديزينألع

الوةبراضمضرقلالوحتياللبقو:رثألايفو«ةنامأدوعيولوحتيال

ًانيدضبقينأالجرلجررمأنإو«لوألارمألاامهوًاضرقةبراضملا

نأفاخأينإف«ضارقلاةهجىلعهيفلمعيورحخآلجرنم
كلذيفهلتراصنيدلاكلذلضبقلاهفلكنبحهنألةدسافةبراضمهذه

(دحسملايفالإدحسملاراجلةالصال)دحىلعوهوأ«مدقتملاثيدحلاهدنع

.ملعألاو

بحاصهپدارملاو«ءارلارسبوه«براضملااهذخأيموياهتميقب:هلوق

اہبطعبمويو:هلوقبهلبقابفهتلباقمللدب«ارتشیموبهبدارأهناكو«لاما
تدازادإروذحلانمهيلعمزاياااهيطعيمويالىكلذدارللاناکامنإو

نمرثكأذخألالابرنألوألاىلعهمزليهنأكلذو«تصقنوأاهتمىق

كلذوءلالاسأرضعبذخأبراضملانأيناثلاىلعو«هيلعقفتملافصنلا
.ملعألاوزوجيال



حبرلانمهمهسريغبراضملاىلعلالابرامطرتشإةعفنملكو«ةعفنم

لامسأرىلعهضراقهنأكوالوهمضارقلاهيلعدقعناامرّيصتاهنإف

فلسالولمعالوءاركالوعيبضارقلاعمنوکالكلذلو‹لوح

هركيليقو:رثأالايفو«هسفنلهبحاصيلع(هدحأهطرشيقفرمالو

ًاناسنإضرقييذلاكلذكو«ةعاضبهبحاصلمحينأةبراضمعيبينل
امرهنالهلکاذېف«ةعاضبالوةبراضمالامهىلإعفدينأهرکیًاضرق

.ملعأهللاوهلاملجأنمهلهلككلذلعف

انتھهاسلعل۰خلابراضأاىلعلالابراہطرتشاةعفنملكو:هلوف

كلذبقرتبنكل«نيبدقعنيلضارقلافالإو«هبلإلوؤيامرابتعابابراضم
.ملعألاودوجولايفتمدقتنإو«هلجألالإتناكامةقيقحلايفةعفنلاف

ةشققحلايفقحتسادقضراقلانألكلذو«لومجملامسأرىلع:هلوق
.ملعألاوهتمدخريظنيف«يبنجألانمهضبقيذلالاملاكلذنمئيش

|کرسكوميماحتفبوهو٠هبعفتنياميأ«ىتفرمالو:هلوق
.حاحصلايف

كلذىلإلوؤيهنألاعىبهامسو«يطعبنلدارأهنأك«ميبينل:هلوق

.لعهللاومئابلاهنأكف<لالابحاصوهناكالو«هيلعبترتيو

رجفلسلكنعللمىج)دقو.خلاكلذلعفابرهنأل:هلوق
.)ا()ةعشل

.هيلعقفتم(١)



ةبراضملاطورشيفباب
زوجيالامواہنمزوجيام

نيداذهو«لالاعبخلنماضوبفهلكحبرلابراضملاطرتشانإو

ءاضرقةبراضملاالوةبراضمضرقلالوحتيال:لاقنملوقيلعالإ

كلذنوكيفدارأاكهبلإهدريوهنمهضبقيتحلوألارمألاىلعاهو

هذہفلامابرهلکحبرلاطرتشانإو.ملعأهللاولاملبرنمًاناسحإ

زوجيالامواہنمزوجامةبراضملاطورشيفباب

قافنإلاعقوةيضقلاهذهنأنظأ«ةبراضمضرقلالوحال:هلوق

نملوقىلعالإ:هلوقف«نيقباسلانيليلعتلايفقباسلاهمالكنممهفياكاهبلع

.ررحبلفلعألاوةيناثلاةيضقلاىلإرظات«لاق

نمضيالبراضملانأل‹هيلإةجاحال«براضملاىلعنامضالو:هلوق
.مدقتامىلعحبرلاطرتشيوأ«دعتيملامكلذهيلعطرتشبملولو

ءةيراضملانملالايفهيراضنمهنأل«ءارلاحتفبوهو«براضملاىلع:هلوق
.حاحصلانمۇياكضارقلايهو

سإ۰



يلعلالابرطرتشانإو«براضملالعنامضالولامابرلةعاضب

‹ةدسافةبراضملافهضعبوأهلكلالانامض:ينعأنامضلابراضللا

نإ:مهضعبلاقو4نمضامهلحبرلاوبراضملاىلعًاضرقنوکییو

لعامهنيبحبرلافلسنإوءطرشابنامضلابراضملامزللاملافلت

ىلعوهوءلطابطرشلاوةحيحصةبراضملا:ضعبلاقو؟طرشام

دصقيملاملابرنل:لاقو«هباتکيفهکربنبدمحمهللادبعيبآلوق
ءلوألالوقلاباحصأهيلإبهذامىلعهلًانيدنوكيفءايإهضرقلإ

لوقلاباحصأهيلإبهذامىلعنامضلاهمزلفبراضملاهيفدعتيلو

يفرجبنألالابرىلعطرتشينأبراضمللو.ملعأهاويناثلا

نادلبومولعمدلبيومولعمةراجتلانمبرضيفو«ةمولعمسانجأ

زوجيةبراضملانإ:لوقينملوقىلعاذهلعل.خلااضرقنوكيو:هلوق
ءنمضدالهنأرهاظلاف«كلذزوحيالنملوقىلعامأوءاضرقبلقنتنأ

.ررحبلف.لعألاولثملاءاركىلإاهيعجربةدسافةبراضملانوكتو

‹ةراجتلانممولعملابرضلابدارأهنإف«مولعمةراجتلانمبرضيفو:هلوق
وأطقفضورقلابوأطقفمهاردلاوريناندلابالإيرتشيالوعيبيالهنأ

ًاضرألالابرلزئاجاذهلثمو«كلذوحنوأطقفةئيسنلابوأ«طقفدقنلاب

هلعطرتشانإو:لاقثىحًابيرقيتبامهقانبالو<هللاهجرهرکذاک

سنجلاتأل.خلاهمزايالكلذنإف«فورعمملسلانمسنجيفرحتينأ



ىدعتينأهلسيلو«طورشلانمكلذلثمهملعلاملابرلو«ةمولعم

يفرجتينأهيلعطرتشانو«ًانماضناكیدعتنإفهلهمسرًاطرش

يرتشيالنأهيلعطرتشانإامأو«كلذبررغلامظعيوةدحاوةعلس

لجرنعلئسو:رثألايفركذدقو«هيلعزئاجكلذفعلسلانمًاسنج

ىرتشاوأضرألاكلتلخدفةمولعمةعلسالإيرتشيالوةمولعمًاضرأ

لكوملاهنالال:لوقنمممنمو«نماضوه:لاقةعلسلاكلت

نونمؤملا):مالسااهيلعهلوقلحصأيدنعلوألالوقلاوءكلذنم

وحنوأبيبزلاوأ«رمتلاسنجابدارملانإفءطرتشملابرضلاريغطرتشلملا

.قرفلالصحف«مدقتامءبرضلابدارملاوكلذ

كلفينالفلافصلايفنإ:هللاقفضارقلالامهلمفدول:هسنت

ترثاسنإو«حبرلاثلثكلف«اذكفنصيفترجحتانإو«اثمحبرلافصن

‹ةدسافةبراضمهذهنأرهاظلاف«مطقلامدعىلعاقرتفاو«حبرلافصنكلف
هزجىلعهبرجتينأىلعمدقتايفهلرقرهاظنالو«ةعيبيفنيتعببةلزنمبمنال
لاوهيفددرتالامولعمنوكبنأءزجلاكلذيفدبالهنأىلعلدي«مولعم
۱.ررحيلفلعأ

ءرهظأناكلكلذيفرظانلاهنأل:لاقول«كلذيفلكوملاهنأل:هلوق

سيلهنأمم«ىدعتولونمضيالليكولانأيضتقيهرهاظمالكلااذهنأل
.لعألاوكلذك

 



هيلعطرتشانإورحوأمارحًلحأًاطرشالإمبطورشلع
امرهنألكلذزوجيالف«ةيقبلانايسقيمثهلامسأرنمرثكأرخينأ

هتمذأنأهيلعطرتشانإًاضيأكلذكو«حبرلاعيمجبيكلذطبحب

رثكأوألقأوأًارانيدبرأيرديالهنال«زوجالفًارانیدرهشلکيف

نمئيشبراضملاهيلعطرتشانإًاضيأكلذكو.ًائیشحبریالوأ

سأرنمهلسيلبراضلملانأل«ةبراضملاكلتزوجتالفلاملاسأر

حبرلاثلثهامسلجرلوحبرلاثلثهلنأهيلعطرتشانإو«ءيشلامل

نإوةبحلاهلىمسملالبقنإزئاجكلذفء.يقابلاثلثلالالابحاصلو

مونلاوبشلولكألالثمهتمدبالالالحدارانأك«الالحمرحوأ:هلوق

الإوكلذوحلو«الثملالحوهام«اذكهجويفهلامبمفتنيالنأو«ةالصلاو

.لالحلارحتيتقي«حابلانمعنمهيفطرشلكف
لجرلاكلذلهلكحبرلاالعجولامرظني«حبرلاثلثءامسلجرلو:هلوق

.ملعألاونيعربتمنادعفحبحصهنأرهاظلاو«اثم
ةحصصاهنأو«ذخؤسامةيهزاوجاذهنمذخؤر.خلالبقنإ:هلوق

ةبلاةحصيفزوحلاممطارتشانمةانثنسمةروصلاهذهنوكتف«زوحريغنم

سیلوىمزلهلوصحلبقولوهبيضروهللعجاملبقنِهنأهرهاظنإف

لبقامأوينعي«اهوصحدعبةبلالبقنإدارملانألمتحيو«هبفعوجرلاامف

ىلعررحبلف.ملعألاوءانثتسإلاىلإةجاحالذئنيحو«عوجرلاملفافوصح
فقوتتامنإةبحلانأبرغملالهأولمجلالهأنمانباحصأدنعهبذوخألانأ

.ةيحلابابيفهللاهمحرهنيبامكهدلولدلاولاةبهيفالإزوحلانودلوبقلاىلع

.هرکذءدقت(١)

۱۳



نوكيفيكثلثلااقفتيمامنألءانعىلإبراضملاعجراهعفد

سانلانمًاسنجبراضملالعلالابرًاضيأطرتشانإوءامهنيب

طرتشانإكلذكو‹هيلعزئاجكلذفمهعمرجتيًافورعمالجروأ

ريغذخأينأضراقمالزوجيالهنإفىمسمًاقيرطفلاخيالنأهيلع
‹نمأيثيحىلإرتخيلففوخلاربخهءاجنإف«هلطرشيذلاقيرطلا
لوألاقيرطلاالإكلذدعبذخأيالفايفنمأبلزانمىلإلخدنإو

ملوًاليبسعوجرلاىلإدجيلنإو«هبحاصىلإلاملابعجراهدجيمنإف

قيرطلاالإذخأبالوهعابهيلعةطورشملاىلوألاقيرطلاىلإلصي
هفلاخنإ«نامألاىلإهلصويًاقيرطذحخأيهنإفًانمأمدجلنإفلوألا

لعامفلسنإوءلاملافلتنإنماضهنإفهيلعطرشامعيجيف

يفلماعلاىلعحبرلاةاكزلاملابرطرتشانو.لعهللاوامقافتا

جيرحتلانمدعيالنيعملجرطارتشانأهرهاظ«ًافورعمالجروأ:هلوق

.لعألاونيلجرلهلامعفدنمكهنألكلذو«نيعمسنجطارتشاكسيلف

:هلوقيفدعبهثنأوانهقيرطلاركذامنإ<طرشيذلاقيرطلا:هلوق

.ةشىنأتوهربكذتهفزوجيىقيرطلانأل«ةطورشملاىلوألاقيرطلا

دعتمهنأل«نايلجارخلانكيملامنإو«امقافتاىلعافملسنإو:هلوق

.ملعألاودمتيسيلىلعلوم(نامضلابجارخلا)ديدمهلوقف
طرتشاول(ضرأكلذكو.خلاحبرلاةاكزلالابرطرتشانإو:هلوق



ةبسنلامولعمءزجىلإعجريكلذنال«زئاجكلذفحبرلانمهتصح
عبرالإفصتلاوأرشعلاعبرالإثلثلاحيبرلايفهيلعطرتشاهنأك

براضملاىلعلاملابرطرتشيملنإو.لعأهللاو«زئاجكلذفرشعلا

ايفعطقيًنادلبالإرجاتملانمءاشثيحرجتينأهلناكهنيعبًاعضوم

طرشنکیملامكلذمهضعبزاجأف۽ايفاوفلتخامهنإفهرصمنعرحبلا

لاملابحاصرمأبالإرحبلاىلإجورخلاهيلعسيل:نورخآلاقو«هعنم

براضملانأيدنعبجويرظنلاو«هباتكيفكلذهللادبعوبأركذدقو

براضملاناكنإف«امفلالاىعاريلاملاكلذبةدوصقملاةبراضملاو

ةراجتلايفهتمةداعلاترجو«ةفورعمنكامأىلإتابراضملابًافورعم

لاملابلمعتسينأبراضمالسيلو.لعأهللاوهتداعىلعوهفرحبوربيف

هلككلذنأل‹تاراقعلاوليختلاءارشوراجشألاسرغوتاعارزلا

كلذمهضعبزاجأدقو«راجتاهبمهنومسيالوسانلارجاتميففرعيال

.لعألاولالابراوهسفنلكلذيفحالصإلاىأراذإًايدعتمهريملو

امكةيسنلامولعمهنأل«اضيأزئاجهنإف<هتصحيفلالابرىلعكلذلماعلا
.هللاهحرلاق

س٥



فضارقلاماكحأيفباب

وهامابتمو«حيحصلاضارقلاماكحأوهاماهتمضارقلاماكحأو

بحاصلعففحيحصلاضارقلاماكحأامأوءدسافلاضارقلاماكحأ

امأو«ةميقلابوأعيبلابهتمذخأيوهلامهنأل«زئاجضارقلالاميفلامل

هماقمبهماقأنموألالابحاصنمعيبلابالإًائيشهتمذخأبالفضراقمل

زئاجضراقملالعفو«ليكولاةلزنمبهنأل«نكي.وألامايفحبرلاناک

اعكلذهبشأاموةلدابلاوءارشلاوعيبلانملالاكلذعفانمعيجيف

ضارقلاماكحأيفباب

هلعلكوامذخأيالليكولانأهنمذخؤي«لمكولاةلزنمبهنأل:هلوق
يواسيامةميقىلعىدانولو«هماقمموقينموأ«لالابحاصنمعيبلابالإ
فرصلايفمدقتاكنينثانيبالإنوكيالعببلانأل«هبريغللهعيبيوءيشلا
هذهىلعللاهجرًاضيأبتكو«ةفاوطلايفمدقتامكمبتلاةفىلخيفالإ

نأهنمذخؤىف:للاهجرانخشلاقلىكولاةلزنمهنألهلوق:هصنامةلوقلا

هيلعروجحلاامأو«هيفسالويصنمزوجيالف«لكوموليكوکامطرش
.ىهتنازاوجلارهاظلاو؟لماعنوكينأحصيلهوضراقينأحصيالفسلفلاب



نملالاكلذينعيامعيجلعفينأهلزوجيكلذكو«لالاحلصي

يطعيو«لاومألاسوؤرنمهلككلذفهتنوؤمعمجوأرجألاوءاركلا

برلوهسفنلرظانهنألابيفءارشلاوعببلايلعهلدينلةرجألا

لالايفهديبلمعيبراضملاناكنإ:لاقنملاقو:رثألايفو«لاملا

الفهلتناكاذإةبادلاولزنملاءاركامأوءكلذرجأذخأبنأهلهركسف

ىلعلاملابحاصهعنمنإوءهريغلنوكياككلذذخأبنأسأب
فرصتلاهفهلزوالفلاملايفحبرلانكيمنإهنإفهلاميففرصتلا

لصويوعيبيوفرصتلاهلزئاجفحبرلاناكنإوهبحاصمعتمدعب
حبرلاناكأهلنيبتيلنإكلذكو«حيبرلانمهباتاموهلاملالابحاصل

تامنإضراقملاةثروكلذكوءفرصتلاهلزوجينكيملوألاملايف

الإلالابحاصلنيضراقعاوسيلمهالءكلذيففرصتلامطزوجيال

نممهروممساوذخأيولاملااوعمجيوعيبلاىلإجاتياماوعينأ

كردبو«حبرلانمهباناموهبحاصىلإلالااولصويوناکنإحبرلا

نإهنيحنمهسفنلهذخأبهنأهرهاظ.خلافرصتلاهيفزوجيالف:هلوق
لالابحاصنألءضراقلاكلذبضربملنإو«حبرلادجويلءاش
دعبحبرلاهيفرمظوهرخداولاذهىلعف«ضراقلاضربلنإوةميقلابذخأب

.ررحبلفملعألاوةميقلابهسفنلهذخأينيحءيشهيفضراقمللسيلكلذ

.هعامولوهرهاظ«فرصتلاهلزوحم:هلو



ناوءرجتادقمهئروممزلامنال«كلذمهيلعلالابحاص

ةرملوألاملرحنانإناف«ميثرومتامامدعبلاملاباورحتا

دفمېرومنالءنكيموأةرملوأحبرلاناكحبرلانممهبيصنمهلف

نل«مهثرومتومباوماعنإنايضلامهيلعفلالافلتنإف«هبرعتا

نامضالفمرومتوہاوماعب.نإوءلاملاكلذبمهبراضي.لالابحاص

رجامافهتومدعبهبغةرملواممرومرجتيلنإو«مملع

نوءلالافلتنإمهيلعنامتالومهثرومتوباوماعبلنإ

نيبومهيبافمانعملوكلايفءيشملسيلوناملمييلعفاومع
لالاعاضاذإنونمضيالمه:أهلمذخۇر«ممثروممزلاممہہلعنآل:هلو

اذهو.ملعأهللاومميلعبجاورمأاذهنأل«هباورجتيملاممهعيبنيحيف

بحيالهنأرهاظلاف«ائاغناكاذِإامأو«ًارضاحلاماناكاذإرهاظ

لعهللاولحيالررصلاو٤ررضلانمكلذيفالكلذلجألرفسلا

عجاربلو«

نإمانعرجأ9ةراجتيفينمي«نکیموأحبهلاناك:هلوق

هتومباوعيوىمسماءزاتودمهمانعتوذخأياإاولي

أار4

نامذلابجارانكيملكلايفءيشمحلسيلو«نامضلامهيلعف:هلوق

هلوةلحجارلاىلعءانباذهلعلو.ملعألاورهاظلابسحباودعتدقانه

مفحبرلانإف4حوجرللالوقلاىلعامو.(ماظلقرعالوقرعال):تالل

س۸



تامنإًاضيأكلذكو.لعأهاوهكلامنذإريغبلاماورعتامنال«هلا

هتومدعبهبرجتامثةرملوهبرجتانإهنإفلاحلااذهىلعلالابحاص

لعنإنماضوهففلتنِإو«ةرملوأهبرحتانيححبرلانمبيصنهلف

مأررغبملاميفرجتاورولاىلإرمألالقتناتامنيحهنأل‹هتو

تومينألبقهبرجتيملنإامأو«هيلعنامضالفهتومبملعبملنإو
مېنمو«ءيشهلسيلفهتومملعناف«هتومدعبهبرجتامثلالابحاص
‹نماضوهفلالافلتنإو«دعتمبنسلهنأل«هئانعرجأهل:لوقينم

نزويوا<لاکيامایشبصتغانم)دیت.هلوقاذلدیونونمضيثبح
نمبصتغااملثمهيلعنأ«هدبيفكلمتسامث«ماعطلاوقرولاوبهذلالثم
.ةاکزلابابيفهللاهمحرهرکذاک(هنزووهلکوهسنج

همدقولف«ءيشمسیلو:هلوقلةلعاذه.خلالاماورحتامهنأل:هلوق
.ملعألاوبسنأناكلهللانيبومهنیپافافمهۇانعمشو:هلوىلع

<تواابحخسفنادقدقعلانألهئانعرحهلوينعي«هلعنامضالف:هلوق

.دعبهرکداک

همراضيأبنكومدقتامىلعاسایقمحلايفينعي«ءيشهلسيلف:هلوق
ىفيثب:للاهمحرانخشلاقءيشهلسيلف:هلوقهصنام«ةلوقلاهذهىلعلا

هنأرظنلاهحورظنهيقف«دعتمبسيلهنأل:هلوقامأوءدمتعينأ
اېنیبامخسفن!دقف<هبملعو4ةثرولاىلإكلذلقتناولالابحاصتامنيح

.ملعألاولصألايفايدعتمنكيملنإو«كلذدعبايدعتمريصيو

۱۹



هئانعرجأهلفهتومملعبلنإو«ةعيدولاةلزنمبهدييفلالاكلذنأل

براضملاةقفنيفًاضيأءاماعلافلتخاولعهاونامضلاهيلعسلو

الوهلةَقفنال:لاقو؟ةراجتلالاميفامہكرديله«هتوسكو

نا:نورخآلاقو«امطرتشيلوأابطّرش«ًالصأةراجتلالاميفةوسك

لمتحاامردقلعبکریوسبلیولکملفكلذلمتحيًاريثكلاماناك

الإ«الفهلزتميفامأو«هلزنمريغيفهبرجتايذلاتقولايفكلذنم

نمضارقلااذهريغهدييفناكنإو«كلذبلالابحاصهلنذأنإ

ةصصاخلابهباثامالإهتملكأبالفهريغلوأناكهسفنلاملكةراجتلالاومأ

بيسهللاهمحرنسيم.خلابراضماةقفنيفاضيأفلتخاو:هلوق
لمكولاهلزنموهله<ضراقاايفممفالتخاپرسللو‹وهاممهندفالجلا

اولاقنذلاو«كلذىتحتسياللاق:ليكولاةلزنعلاقنمف؟ربجألاةلزنمبوأ

:لاقريجألاةوقىرتشانكرجأتسمانإ:لاقنمف«اوفلتخاربجألاةلزنع
ینلعمهلعيرحمالوعابالرحلانإ:لاقنمو«هطرتشبم!نإوكلذكردي

نوكينأدباللهطرشايفاوفلتخاالإكلذكرديال:لاقعسبلا
نكيلاذإ؛طرشلايفةدعاقلانكل«لاهمحرفنصملاراتخوهو؟امولعمانش

مدقتامكطسولاهلنوكيلبلطبيالوكلذهيفطرتشيالوأ«الطابناكامولعم
.ملعألاواقلطمهتنوؤمطرشاذإ«ريجألايفاضيأ

صعبريكلالحهلأروحرببم>ارثلIناکنإ:هلو

.ملعألاو«ًادعاصفًارانيدنيسفابنيفلاملا

س¥



هسقنةاوادمنمهنعينغتسيالامعيجوبوكرلاوسابللاكلذكو

ىرستيالوەنمسكنيالفحاكنلاويّرسلاالخام«لاحلااذهيلعاهريغو

هتوقیرتشانکلالابحاصنأل«هلكبراضمالاذهاوزوحءالؤف

ىنغتسالاموةوسكلاوةقفنلاينعأ«هلثموهفهبالإلعفلاتيالامو

لاقو.لعهللاوهباقطنيلنإوهبقوطنملاكهلككلذاولعجو«هنع

باحصأفلتخاوءنإالإةوسكالوهلةقفنال:نورخآ

طسولاكلذنمهلوتباثطرشلا:مبضعبلاق«امبطرتشانإلوقلااذه

ًاثيشطرتشانإالإلطابطرشلا:نورخآلاقو«ةوسكلاوةقفنلانم

هللادبعوبألاقو‹حصأيدنعلوقلااذهو«هتوسكوهتقفنيفاامًانيعم

بجويرظنلاو«ءطرشلااذهبدسفتةبراضملانأمهوفلاخمعمجأو:هباتكيف
لعيالوحيرلايفالإنوكيالبراضللاهطرشامنال‹كلذيدنع

تباثاذهيفطرشلانأيدنعرظنلاهبجوييذلاو«رسخيوأحبريهنأ

نکیملناو«هنمهطرشامناکحیرلاناکنف«ًامولعمًائيشناكاذإ

هطرشامنال:هللادبعيبألوقامأوءلالاسأرنمناكميرلا

نألمتحي:الئاقكلذمنمهنإفكلامافالخيأ«هسفنةاوادمنم:هلوق
ىالطإلاللاهمحرفنصملامالكرهاظو«لاملابلاغقفنبفةلعلاهبلوطت
.ررحبلفملعألاو«كلذةدئافلاتلمحتاذإمبديبقتلالمتحيو

كلذنممهفأملف:هلوقىلإهطرشامنل:للادبعيبألوقامأو:هلوق



كلذمهغيملفرسخيوأحبريهنألعبالوحبرلايفالإالبراضللا

هانعمنإف«لمأتهللاهجرفنصملالثمنممالكلااذهىنعممهفمدعيف.خلا

‹حبرلايفالإنوكيال«هلوق:لاق«للاهجرانحشهدافأ(كرهاظ

لالاسأرنمهطرتشاولامفالخب«حبرلانمالإهطارتشاحصياليأ
ققحتحبرلاناكنإف«حبرلاهنمطرتشملاةقىقحلايفف«ةبراضملاكلتزوجتال

سأرنمآءزجهطارتشاحصيالهنأمدقو«لالاسأرنمفالإو«هنمطورشلا
دارموهاذهلعلف.لمأتف«ةيراضملالطمتفطرشلااذهررمضلايوقف«لاملا

هارتتناف«هللاهمحرهيأردسأوهرظنقدأامو«هللاهمحرللادبعيبأ

ءنسحلاةياغيفوهوىىمتناةلوهسبهلداقنيملسلاعبطلاىرتثبثحيتم
ابأنأرهاظلانإف«المأتطرشلااذهممةبراضملانالطببهمزجيفنأالإ
لوقلاىتفاوبفءطقفطرشلانالطبمالكلااذهبدارأهللاهمحرڭلادبع

لوقلا«امترثكمملاوقألاهذهيفكحل«هللاهمحرفتصلمانإف«هبردصلا
:هلوقنمكلذذخأ:لاقي"نأالإمهللا«ًادبأطرشلااذهبةيراضملانالطبب
الطي«لاهمحرانخشاضيأللعو.ررحملفملعألاوطرشلااذهبدسفت
ءڭلاهمحرهللادعوبألاقامريغءىرخأةلعبطارتشإلادنعةبراضللا

هدارفناىلإيدؤبف«حبرلاردقنوكتدقةقفنلانأل«ىرخأةرابعبو:لاقف
نإو«هطرتشإدقلالاسأرنمءزجذخأىلإيدؤيف«رثكأنوكتدقو«هب
نإف«‹حبرلانمبوسحمذوخأملاف«ةوسكلاوةقفنلاهلانلقوئيشطرتشيم
ضعبهسقو.باوصلابملعألاولالاتحلنارسخوهفحبرنکیم

اذإو¢ةيراضلالطتطرشلابتناكاذإةقفنلانأيضتقيهنإف«اضيألمأت

نأنمف«هللاهمحرفنصللاهلضرعتيملاذهو«انتملكحصطرشالبتناك

طرشلااذهبدسفتةبراضملانإ:هلوقنماضيأهذخأ:لاقينأالإمهلا؟ذخؤب
لوقرهاظنمردابتملاوهوزئاجف«طرشريغنمكلذناكاذإامأو«ينعي



لامنمهدبييامًاضأبراضلملاالو.لعهللاوًائيشهلوقنم

همدختسيالو«فلتنإنماضوهفلعفناف«لاومألانمهريغبضارقلا

هريغلةعيدوعدوتسانمةلزنبفلتنإنماضوهفلعفنإفهريغلًاضيأ

بلاغيفو.ررحيلفملعأللاوهلزوجيطرشالبهاسكامو:مئاعدلابحاص

ملعأهللاوللاهمحرانحشثحبميف«رسعتلدبدسفتخسنلا

زاوجهرهاظ:للاهمحرانشلاق.خلااضيأبراضملاطلخميالو:هلوق

رهاظلاوالمألوألابرضءاوسريغللةعاضملااذكو«هريغنمضارقلاذخأ

تإباوصلاوهو«لالابرىلعررضهيفذإزوجياللوألابرضاذإهنأ
رهاظلامثهتوقیرتشانکهنا:لوقينمدنعاصوصخلوقأ.ىمتناهللاءاش

.ملعألاو«كلذيفلاومألابابرأهلنذأيملاذإ<نمضياإهنأ

نمهنكميالهنإهانعملهرظنأ.خلاهريغلاضيأهمدختسيالو:هلوق

ءهانعموأرهاظلاوهو«هربغمأاضارقناكءاوسيأ«اقلطمهيفلمعيفهريغ

اذإهنأهرهاظمث«همالكقاسهيلعلدييذلاوهو؟هربغهبضراقيالهنأ

دارملانألمتحميو<هعملمعيناكولوفلتاذإانماضنوكبهريغهبضراق

اذِإايفرظنيهنإمث«هدحوهيفمداخلاوهريقلانوكينأهريغلهمادختساب

للمعيموءلالاابحاصعمهبقفتايدلانملقابهربغهبضراق

:هلوقرهاظوهو«هنامضيفلالالوخدلدئازلاكلذذخأهلزوحمله«

ايشطعيمهنأل«هذخأهلزوجيالوأ.خلامقافتاىلعامففلتيلنإو
وأًارادرجأتسانميف«تاراجإلايفمدقتالبسانملاوهو؟كلذهبتحتسب

دیزابهضراقاذاامأو«ايشهدنعنمدیزبنأريغنمهربغلاهرحأفةياد
.ملعأهللاو«دئازلاهلمرغيهنأرهاظلاف



ذخافامهقافتالعامففلتيلنإو«يناثلابراضملاىلعنامضالو

هبقفتااميناثلاضراقماللوألاضراقملايطعيو«همهسلالابحاص

يفةراجتلالاملعحينأضراقمالزوحو.معهللاوهتصحنمهعم

عسيالفلرشوهعببلحيامحبرلاهيفعمطيامعيج

ملوأ«لامافلتنإنماضوہفعيبنإف«لالابحاصنذإبالإنيدلاب

اا‹امهقافتاىلعامففلتي

«ةثدسنوأدقنمءارشومہعببسانلانأل«ةئيسنلابعبينأضراقمال

بحاصنذإريغبهديينامىلإنيدلاذخأبنأبراضمالزوجيالكلذكو

حلاصمنمكلذريغومنغلاةقفنلثم«لاملاكلذهذخأولولالا

سيلوءبراضملاىلعةعيضولاوامهنيبحبرلافلالاىلعهذخأنإولامل

ءبعاباموألالاسأرنمضيلهرظني«لالافلتنإنماضوهف:هلوق

ىقباسلامالكلاهيلعلدييذلانكلورهاظلاوهو؟نيدلابعيبلاموبهتمسقوأ
باحصألادنعهبعابيذلانمثلانمضياغأهنأاذهلثميفنيدلامببابيف

لىلدبلالاباهذدعيدارملانأرهاظلاو«براضملاىلعةعضولاو:هلوق

ةلأسماضيأهللديو«ءيشهلامسأردعبلالابحاصحليسيلو:هلوق
ىلعةعبضولانأدارأولو«بايثلابصةلأسمو«لالابطعاذإءاركلا
ىلعوءءيشهلامسأريفلالابحاصقحابسيلو:لاقلًاقلطمبراضلملا

الصأنذإلامدعةلأسمو«ًاقلطمنذإلاةلأسمنيبقرفلاف«انلرهظيذلااذه

۲4



ذخ:براضماللوقينأالإءيشهلامسأردعبلالابحاصقحلي

وېفكيلعويلعًاضيألاقنإو«هيلعوهفلعفنيدنمناكاموةئيسن
ذخأولوءذخأامهموليهنإفيلامىلإنيدلاذخ؛هللاقنإو.هطرشامىلع

هناإفكدييفيذلايلامىلإنيدلاذخ:هللاقنإالإهدييفامرثكأ

ةلاسميفو«هلامسأربهذولولالابرىلعنوكي«نذإلاةلأسميفهنأ
هدبيفذخأينأنذإلاةلأسمك«ءيشهلامسأردعبهقحليال«نذإلامدع

تونالها.خلابراضمالزوجيال:وأهلوقنأالإ.ملعأهللاو

امرفعجناباکيفتيأرمث.ملعألاوءيشلالابحاصىلع
:لاقةروصلاهذهيفةعبضولانمءيشهملعسيللالابحاصنألدب
اعىبخاف«ةئيستبياعبيذخأتال:براضەللالابحاصلاقنإليقو

حبرلافلالاىلعهذخأنإف:لاق«حبرفةئيسنمرديفلأبمردفلأنوكي
هلامىلعذخأبنأهرمألالابحاصناكنإو«براضملاىلعةعضولاو«نيب

ىلعةعبضولاو«امنيبحبرلافهرمأيملنإو«منيبحبرلاولاماىلعةعضولاف
مالكهلمتحيامليوأتلانملمتحيرفعجنيامالك:لاقيدقو.خلابراضللا

براضملاىلعةعبيضولانأىلعهرهاظمث.ررحبلفملعألاواضيأفنصللا
لااكلذحلاصلهذخأاممسجنأوءيشهلامسأريفلالابرىلعيلو

قرفالللانمثبهارتشاولو«براضملاىلعنوكيلالاكلذنمهنمفديملو

ماعألاولاحملابرهيفنذأيملمسجلانآل«ديزأبهارتشاامنيبوهنيب

.

لئاقلو‹كلعامعبمجبلماشهلامنإفينعي.خلاذخأامهمزليهنإف:هلوق
نإف«كدييفيذلاوهودوهعملايلاميأ«دهعللانهاهةفاضإلانإ:لوقبنأ

.ملعألاودهعلاىلعتماقةنيرقلاو«ماللاهليتأتاليتأتةفاضإلا

—۲o



ءبراضملايلعفلالايلعدازامو«لاملاىلعذئنيحةعضولانوكتت

ءاركلابهلممثًاعاتملاملاببراضملاىرتشانإليقو:رثألايفو

نبدتنأكرمآم:لاملابحاصلاقاذإيرتكملاىلعءاركلافءبطعف

برىلعسيلفتفلتفغابصلاىلإًبايثبراضملاعفداذإكلذكو«يلع

كرديهنإفنيدلابهرمأنإفءنيدلابهرمأيىتحهلامسأردعبةعابتلامل

ةبراضمالاملجرللجرىطعأنإو.ملعأهللاولالافلتولوهيلع

:اببرضاواهدرهللاقف«ةيقبلابهبلإعجرمث4رسخفهببراضف

سأرنإف«لالاسأريفاوفلتخاوأ«ًاريثكابرحبرفبرضفعجرف

ةناثةيراضملاىلعهدنعابلعجوةقبلاكلتضيقنإالإلوألاوهلامل

نملوحتتالفامضبقيلامهنأءةيقبلاكلتلالاسأرذئنبحنوكيف

مث«امېنیپحبرةيراضملايفناكنإو:رُثألايفو«لوألارمألا

عجاريلفاطقسةخسنلابلعل.خلاءاركلابطعفءاركلابلمحمث:هلوق

ةيادلاتبطعف«هعفديملوءاركلابلمحمثىنعملافةحبحصةخسنلاتناكنإو

<بطعف:هلوقبدارأهنألمتحيو.خلايرتكملاىلعءاركلاف«عاتلابهذو

.ملعأللاونيعتماذهنأ«رمظمثكلفىنعم

۰نءاتلاىدحإتفذدحفنيدنتهلص»ندتنأ:هلوو

اللماملانأهتمذخؤي«زاجدقحبرلانإ:هلوقىلإهايسقف:هلوق

برإو:يتآلاهلوقنمذخؤيكلذكوءةمسقلادعبالإ«هلىمسملاءزجلاكلم



يئأهماعأاذِإزاجدقبرانأهللاهحريلعيبأنعف«رسخفيقابلابريتا

نأبراضمللزوجيالو.ملعأهللاواذكواذكسيرلاعقوفتبسحدق

مثلعفنف«هنذإريغبوألالابرروضحريغبحيرلانمهتصحذأ

‹لوألاىلعامهنيبهلككلذف«ًاريثكايرحيبرفهسفنلرجتا

نمينزلاوكلامبهذاذهىلإو<رهاظوهاك.خلارانيدةئامهلىطعأ

فالخلاةدئافوءرومظلابكليهنأىلإهفيتحوبأبهذو«يعفاشلاباحصأ
اهىفهلرہظنإهتصحىلعىكزروہظلابكللماعلا:لافنمف«ةاكزلايفرهظت
زو±ىتحءىشهمزلياللاق«ةمسقلابالإكلعال:لاقنمو«ةاكزلاهيفبحتام

نيبفالخلادوجوىلعلديةاكزلاباتكيف«للاهمحرفنصللامالكو«هتصح
امريغىلعاعرفمتاللالعجنكل«ضراقملاىلعةاكزلابوجويفانباحصأ

لاق‹ضراقلاةاكزيفاوفلتخاو:لاقثىحهىلإةراشإضعي

حصيامملعيتحلامايفحبرلاناكنإو«ءيشةاكزلانمهيلعسيل:مهضعب

يفلصمجامىلعالإيطعيال:لاقنملوقىلعرظنلاهبجوبامفاذهو<هل

يفحبرلاناكانيأةميقلابهذمىلعو«ئيشاهيفلعجيمضراقماوةراجتلا
نإوتقولاألف«رانيدنورشعحبرلانمهمهسيفناكنإف«هموقلىفلاملا

ىلعبسحي:ضعبلاقو«ضارقلالامنمدؤيالوهسفننمدؤلفلوحلالاح
٠ىمتنانينسلانمىضمامىلعىدأهبحاصعممستقااذإف«نينسلانمىضمام
وأرومظلابقاقحتسالاممنيبفالخلاببسيللاهمحرفنصمالعجولو

ىتحلاقثءح«لوألالوقلابحاصمالكنممفياكًاضيأامجتمناكلةمسقلا

يناثلالوقلانوكيو«ةمسقلابالإكلمالهنأىلإريشيهنإف«هلحصيامملعب

:نيلوقلاىلإًارظننوكينأهبشبفثلاثلاامأو«رومظلابكلمهنأىلعًاىنبم

.ررحبلفملعأللاو

¥٢۳—



عفدنِإو«زوجتالهروضحوألالابرنذإريغبكلذلهتمسقنأل

حبرلانمهمهسبرجتامثهذخأفحبرلانمهتصحوهلامسأرلاملابرل

هبلغتشیالهنأةمسقلاكلتكلزوجأل:لالابرهللاقمشبرف

كلذلهنمزيوجتكلذفءحبرلانمهتصحوهلامسأرذخأنيحهنأل

ءضراقملاهيفلمعينألبقضارقلالامضعبكلهنإو.ملعأهللاو

يذلادعبلاملاةيقبهلامسأرلعجينأضراقملادارأف«برفلمعم

ةرمهدييفهلعجفلالابركلذبربخأنإالإكلذهلحصيالهنإفكله

ىلعرانيدةئمهلىطعأنإو.ملعأهاولوألاضارقلالصفتيو«ةبنا

رسخفةئمثالثلاهذهبرجتامث«ىرخأةئمبرفاهبرجتافةبراضملا

ةعيضولاناجرخيامهنإفنيتيقابلانيتئاملايسقينأدارأمث«ةثملامانم
بحاصذيمث«ثلثةثملكنمنأىلعًاعيمجةئامثالثلانم

ةيراضملالامسأريهيتلاةرخآلاةئاملانمهليقابلاوهوةئاملاثلثلامل

لوألاهلامسأريهتلارانيدةئامنيتئاملايئلثنمًاضيأذخأيمث«ةينال
نأاذإف‹«باهذلادعبىلوألاةبراضملايفهلقبيذلاوهنيتئاملااثلثو

حبرلانمامفحصاموهو«ةئالاثلثهتمقبهلامسُأرًارانيدةامهتم

ديصلايفةكبشلايفًاضيأاوفلتخاو.ملعأهللاوامهقافتاىلعهنامسفقيف

نيذلاوءضعبهزّوجيملومهنمريثككلذزاجأف«اهبداطصياممهني

- ۲۸



حصتالهدنعةبراضملافكلذزوجملنمامأو«ةبراضللابهوهبشهوزاجأ

رظنلاهبجوييذلاوءةنسلاةزاجإبًاضيأيهو«مهاردلاوريناندلابالإ

ةبراضملازاجأنممزاوجلاىلإبرقأمهسبديصلايفنأ:يدنع

ءلوهكلذيفلاملاسأرو«فلتختضووعلاةميقنأل«ضووعلاب

نإامأو.ملعأهللاواهبداطصااممهسلااطامنإوةريغتمريغةكبشلاو

ىلعهلهيطعبفهلهامسدقلجرلاهنيطعبمثاهعيببهرمأوًاضورعهاطعأ
هاطعأامنإو«مهاردلاوريناندلابةبراضمهذهنأل«زئاجكلذفةبراضملا

نأريغ«ةبراضملاهجوىلعالةعاضبلاهجوىلعضورعلاكلتةرملوأ

هلاملجألكلذلعفاإهلعلءةعاضبلاملابرهعضبينأهركًاضعب

ةحراخاهمنأل«تزاجامكلذالولوينعي«ةّنسلاةزاجإبًاضيأيهو:هلوق

هيلعساقياللصألانعجرخامو«لصحتلاردقلاليجي‹لصألانع
.ملعأللاو

.ةحبحصةخسنعجار«زاجأنم:هلوق

نميفىعيبرلانعمدقتابزاوجلايفهيبنتاذه.خلامهسلاااإو:هلوق

.مهلابهتمبطحينهعفدتطئاحهل

دحأهلمفدينأريغنمهببراضيالهنأهرهاظ«زئاجكلذف:هلوق

.نمثلاكلذ

.ءاطعأاإوهلعل«ءاطعأنإو:هلوق

لب٠°مدقتامفهلثمبمزجيدلاوهاذه.خلاهركاضعبنأريغ:هلو



يفهللاهقزرامىلعةبراضمًالاملجرىلإلجرعفدنإو.ملعأهللاو

هنأالإرثكأوألقأوأمردةئمكلذنمبراضمللف«ءيشنمكلذ

رجأبراضمللو«زوجتالةدسافةبراضم«ةمولعممشاردیمدف

ملسملاةكراشميفًاضيأانؤالعفلتخاو:رثألايفو.ملعأهللاوهلثم

ابرلالاخدإنمرذحياملكلذزاوجمهنمريثكعنةراجتلايفيعذلا

نورخآهرکو«نيملسملانيديفمارحوهامهليلحتبنونيدياموهيف

هبلتعاامنال«اهتزاجإبجوتيدنعةجحلاو«رحتريغنمكلذ
نماسملانملدعلاةكراشمالإبحيلعنملابجويناكوللوألاقيرفلا

يفزوجيالامكلذيفبكتريو«مارحاهتراجتيفلحتسينممهيفنأل
اذهاذهناكاذإو«ًايكترمةراتوًالحتسمةراتهلمعتسيوهبهذم

.ةلعلاهملإدشرتاكترخأتوأةعاضلاتمدقت«عنللاهرهاظ

.ةهاركبينعي«اهتزاجا:هلوق

سيلامپجاولابدارأ:لاقينأالإمهللازجيمهلعل<بجيم:هلوق
.زئاجلا«عنتممب

ررضالمېبھذميفزوجيامنأهرهاظ«هبهذميفزوجيالام:هلوق

.ملعألاونيماسملادنعزئاجريغناكولو

س۳۰



لهأنمقسافلاةكراشمةزاجإىلعمهقافتالةزئاجيذلاةكراشمتناك

لالافتضقتناةبراضملكفةدسافلاةبراضملاماكحأامأوءةلبقلا

:ضعبلاقدقو«هئانعردقىلعهلثمرجأضراقمللو«هبرلهيرو
ًالوقايفرثألايفركذدقو«هلامسأرلالابراوبراضملاميرا

فلتنإهنأهلئاقنملديلوقلااذهو«نافصنامنيبجبرلانأ:ثلاث

ًاضيأكلذكوءلاملابقلعتمهدنعهقحنألل«ءيشبراضمللسيللامل

لاملافلتءاوسهئانعردقهللوألالوقلايلعو«ئيشحبريلولسنإ

نلءيدنعرظنلاهبجوييذلاوهاذهو«رسخوأحبروأملسوأ

نإهيلعناضلهنأىلعًاعيجاوقفتادقو«لاملابالةمذلابقلعتمهقح

براضملافلتخانإو.ملعأهللاوٌدعتيلامنيمأهنأل«لاملافلت

براضملاهيعديامنيميلالاملابرىلعف«حيرلارادقميفلاملابرو

رهاظلافملسيملاذِإامأو«لاملاملساذإاذه«هلامسأرلالابرلو:هلوق

.ريسميدعبهبحيرصتلاتيأرمثدعتعسللماعلانأل«ءيشهلسلهنأ

ىلعلدييناثلالوقلاكلذكو:لوقأ.خلاهلئافنملديلوقلااذهو:هلوق
اکلالافلتيلنإوءيشهلسيل«حبرلالصحيملنإهنأىلعلديلب«اذه

.ثلاثلالوقلايفهب

:پراضملالوقينأكءهنمهلنيعامرادقميفدارملا«حبرلارادقميف:هلوق

س۳



‹اهاعدايتلاةدايزلاىلعةنببلابراضملايلعو«هلهبرقيامىلعةدايزلانم

لاملابحاصيلعو«براضملالوقلوقلاف«لاملاسأريفافلتخانإو

.ملعأهللاواهاعدايتلاةدايزلاىلعةنيبلا

پراضااقءحبرلارادقملصأامأو«هثلث:لالابحاصلوقيو«حبرلافصن

.ملعألاوهيفنيمأ

COONAN

س۳۲



نانعلاةكرشفباب

ءيشوهنيعبءيشيفرثكأوأنالجرلاكرتشينأوهنانعلاةكرشو

نانعلاةكرشيفباب

ةحبحصاألامدق:هللاهمحرانخيشلاق«نانعلاةكرشيف:هلوق

<نەسرافلانألنامهرلايمرفنانعنمةذوخأمنيملارسبيهو4عامجإلاب

خسفلاةيالويفنيكيرشلاءاوتساكامهؤاوتسافنانعىواستاقبتسااذإ
رهاظاهزاوجاذإرمألانعم:لبقو«حبرلاقاقحتساوفرصتلاو

خسفلاةيالونمماكحألاكاتضارتعالضرتعا«رمألانعنمذوخأم

:ىلاصتللاهمحرفنصملالوقىلعوفنصللاهلاقكءامهربغوفرصتلاو
حاضيإلانمةحيحصةخسنيفكلذدعبتيأرمث«تيأراذكنيعلاحتفبطبضي

رسكلاينيعلاطبضف<هيفكرتشايأ«نانعةكرشهبممكراش«
مالكيفىأرنبأنم«هللاهمحرانخيشنمبجصلالوقأو.ىبتناعجاربلف
ةكرشو:حاحصلايفلاقنيملاحتفبطبضيهنأىلعلديام«للاهمحرفنصللا

هايرتشاوءيشافنعاملاومأرئاسنودصاخءيشيفاكرتشينأنانعلا

ةكرشلاو‹رسكلابنانلاوةكرشلانمالكطبضف.خلاهيفنيكرتشم

هکرشأثاربلاوعيبلايفهتكرشو:حاحصلايفلاقةكرشردصمرسكلاب
.خلاةكرشلاممإلاوةكرش

‹حاضيإلامد-۳۳

 



رمألامطضرتعايأءرمألامطنعنمهسانودصاخ

نمدحاوسنجنمةيواستمًالاثمأتناكاذإاهزاوجلعاوقفتادقو

دَقف«ماردرخآلاورينادمدحلامناکناوماردلاوريناتدلا

لکعجربوًازئاجهارنممهنم:نیہجولعكلذيفانباحصأفلتخا

ءلضفلانامسقيوةلضافملادارأاذِإهذخأيوهلامسأرىلإمهتمدحاو

نمةيواستمالإنوكتالةكرشلانألءزوحبالاذهنإ:ضعبلاقو

زوجتًاضيأكلذكو«امهلفلصحامو«بهذبهذاموءدحاوسنج

لکلامیواستو«دحاوسنجنمتناكاذإريناتدلاريغب

اذإبوبحلالثم«نزولاوليكللابًاطوبضمناكو«ءارضحأاذإكيرش

ءىرحملااذهىرجامونمثلاوردقلايفةيواستمدحاوسنجنمتناك

نميآلصحامو<«توافتريغنمبلعيأبهذبهذامو:هلوق

امف«لوألانعهفالخم(مواستلاضيأتوافتريغنمةدئافلا
ىفسكملارهاظلانکل<هلامسار(ہنمدحاولکذخأنأدعبلضأفلا

ءاهزاوجبىنوأنوكيالفلصحامو<بهذبهذامناكاذإهنإف«عيرفتلا
.ررحبلفملعأهللاواهزاوجمدعيىلوأهلامسأرىلإدحاولكعوجرو

ثىحةسفاشللافالخ:انشلاقءةنيقلانمئلابدارأهنأك«نمثلاو:هلوق
كتفلتخااذإف:اوناق«مهدنعحدحصلاىلعيفيواستلااوطرتشي
ةكاشمناكيرشاېفةسمخيواسياذهزيفقو«ةرشعيواسياذهزيفقناكاذإ

.یہننا



؟بايثلاوناومحلالئمىواستنالامفهكرثلازوجتله:تلق:رثألايفو

ال:لاقءنزولابالوليكلابالطبضتاليتلاةعتمألانمكلذلئمو

سنجلاويواستلاةكرشلاهذهطرشنمنأمشوقنماذهلددقف

امأ«امهاطلختوهلاماههنمدحاولكرضحبنأينعأ«ةطلخلاو

بئاغلايفلمعلانألءلمعلاىلإًاتافتلاهيلإاوبهذاغمهلعلفيواسنلا

كانهناكيواستلاىلعامهنيبلالانكيماذإف«ًايواستمالإنوكيا

.كلذيفطاخلامدعليأ«ناوبحلالثم:هلوق

ضورعلاعيسجيفاهزاوجىلإبهذهنإف«كلامافالخلوقأ«اللاق:هلوق

.سانحأوأ»سالحنمتناكءاومامتمىقتوتساادا

.نزولاوأ«لكلابطبضينأطرشبيأسنجلاو:هلوف

نازيمتيالثبحبيأءامهاهلامينمدحاولكرضحمبنأ:هلوق
|(ىلعةمنقتريتعض«دقعلاةحصيفطرشاذه:هللاهمحرانحشلاق

جاتحتالوأ«عببلاىلعاسايقةفبصلاىلإجاتحتلهو«نذإلاىلعو«انكرتشا

بهذماسابقاضرلاىلعلديامدقعتيعسبلانأىلعءانبطلخلادرجعلصحتلب

.ىہتنالوألا

نأب«يواسقلاطرتشانم«ةيمفاشلاضعبهلع.خلايواستلاامأ:هلوق
يفيواستلاممحبرلايففالتخإلازوجيالاكف«لمعلاولالابلصحيحبرلا
.لمعلايفيواستلاعملالايففالتخإلازوجياللالا

طرتشيالهنأىلععرفماذه.خلاايواستمامامنكيلاذإف:هلوق

—ro



نإلثمًايواستمامامنكيمنإف.رلعأهاولمعلايفامهدحأىلعنيغ
ةثمسرخآلالامسأرو«مردفلأنيكيرشلادحألامسأرناك

:مالسلاهملعهلوقلامبطرشىلعامهفءاوسامېنيبحبرلانأاطرشومرد

لاقو«(ًالالحمرحوأًامارحلأمرشالإمطورشلعنوم)

لاومألاسوؤولةعباتحابرألانأل.ايلاومأىلعنامسقيامنإ:ضعب

هللءالوألالوقالعوءميسو ميلانممزجهبحامللاعجامنإهلعل

يفنوتوافتياكلمعلايفنوتوافتيسانلانأل«وههلمعيلعهلمعلضفل

ىلعهبحاصلمعلضفلًالباقمحبرلانمءزجلاكلذنوكيو«كلذريغ

ررضكانهلصحيالهنأل.ملعألاورهاظلاوهو«نيالاردقيفيواستلا
.لعألاواضرلادعب

طرشو«امامسأرىواستولامكحرظني.خلا|مطرشىلعاف:هلوق

ثردحلابهلالدتساوهمالكرهاظوهو«كلذهلله«حبرلايفتوافتلااهدحأ

ءيواستلادنعكلذهلسلوأ«هلامصخيامرثكأطرش«نيتروصلايفهنإف

طرشيدسفتة5کنأىلإكلامبهذو«ايواستيملاذإامففالخلاامنإو

نيلالاىلعحبرلامسقالمعنإوءلمعلالبقدقملاخسفيو«حبرلايفتوافتلا
.ملعأاورخآلاىلعلمعرجأدحاولكلو«ضبقنإهبعجربو

دميهمالكرهاظو«يواستلااطرشولوينعي«املاومأىلعنامسقيامنإ:هلوق

.لوألالوقلارابتخاىلعلدي
كلذنوكبالهنأهرهاظ.خلالمعىلعهبحاصلمعلضفلًلياقم:هلوق



لمعلابحبرلانمءزجلاقحتسااإبراضملاىلإىرتالأ«وههلمع

نيدلاوةعيضولاوحبرلافطرشامہنیبنکیملنإو.ملعأهللاو«ريغال

انواستدقوةيادابرتشانإًاضيأكلذكو.ملعأهللاولاومألاسوؤرىلع

دازامواېتمدخواملسننمهلنویوامدحاممدخينأىلعنمثلايف

نملضفلاكلذو«زئاجكلذفثلثلاهكيرشلواهعاباذإاهنىلع
اممدخينأىلعًانالثأاهاكرتشانإًاضيأكلذكو«هلمعللباقمحبرلا
عابنإىنعملااذهىلعفصتلاحبرلانمهلنوكيو«كلثلابحاص

لمعلاةلباقلانأءرهاظلانأممءهلمعىلعهبحاصلمعدازاذِإالإ«ًالباقمءزجلا

ثلثلاالإلمعلانمهبونبالهنألكلذو«رهاظوهاكاملمعىواستولولصحت

¢همزليامعدازدقفءلمعلايفايواستاذإف«طقفثلثلالالايفهلناكثىح

انأل«للاهمحرفنصلامالكتالومشمنمةروصلاهذهنوكتنألمتحميو

لمعثبح«هلعىلعهبحاصلمعلضفهنأ«يلعقدصلمعلايفايواستاذإ
.ررحبلفملعألاوهمزليامرثكأ

نمثلانمًاءزجطرتشاولهنأ‹هنمذخؤۇي.خلااهنثىلعدازامو:هلو

دقو«ةيراضملاةلزنباأبيرقيتأيسهنآلةكرشلاكلتزجتم«اهوعإباذإ
هللاوةيراضملاتدسفلالاسأرنمًاءزجطرتشااذإ«براضلملانأمدقت

.ررحبلفملعأ

س۳۷



كلذكو«حبرلانمهباتامهكنرشيلعكرديهنِإفةبادلانمهمهسمداخل

ىلعحبرنکیملنإوناكنإحبرلانمهباتامهبطعبهكيرشعابنإ

نإو.ملعأهللاوةيراضملاةلزنماذهنأل«ءيشهلسلفهبايرتشاام

هلوهةمدخلانممولعمدلبيفةبادلاهذهبمداملكنأمداخلطرش

ناکنإ:رثألايفركذدقو«امبطورشىلعامهف«هکیرشينعأ«هنود

نميقأبلامثءاذكواذكحبرلانماهدحألنأنيكيرشلانيبطرشلا

تناكاذإهنألفسنجلاطارتشاامأو«امېطورشىلعامېفامېنبحبرلا

امرظنيهنأدارأهنأك«حبرلانمهياتامهيرشىلعكرديهنإف:هلوق
رظامحبرفصنذخأف«نايقابلاناثلثلاموةبف«ةدئافلانمثلثلايفرهظ

ةنيعماهيموقييتلاةدللانكتمنإو«حبحصاذهنأهرهاظو«(قافتا

.ملعألاو

نمدبالهنأرهاظلا.خلامولعمدلبيفةبادلاهذهمدخاملكنإ:هلوق

.ملعألاورهاظوهاکاېنملكيفةدملاهذهنيت

ةفلاخاذهيفةكراشملالعج.خلارثألاضعبيفركذدقو:هلوق
.ماعألاواهدسفيطرشلااذهلثمنأومدقتاك«ةبراضملل

تفذحف‹نزولاولكلابطوبضمايأ«سنجلاطارتشاامأو:هلوق
.ملعأاو.خلاطبضتاليلاهلوقينعأ«اهدمباماهبملعللةفصلا

۳۸



لکلامىأرراصنزولاوليكلابطبضتاليلاءايشألايفةكرشلا

ەبجويايفاماومأةميقىلعنامسقيامهنإفالعفاذإف«لوېاممدحاو

مويوأءةكراشملامويةمبقلادارلالهرظني«امفاومأةمسقىلع:هلوق

.ملغألاولوألارهاظلار؟لاصفنإلا

SNN



لاملثمامہنمدحاولکلامنوکنأوهةضوافملاةكرشو

‹امېبسكنمسيلثاريملانأل«قافتابكلذيفلخدتالاهنإفثاربملا

ةضوافملاةکرشيفباب

له«رظني.خلاةدئافتناكنإو«هلةحابإلايفهبحاصلاملثم:هلوق
¢كارتشالاابفعقيللصألانأو«طقفةدئافلايفةكرشلانأىلعشاماذه

هللامسقامو«ةكرشريغنمهلاميففرصتلاهبحاصلحابأمنمدحاولكلب
تأ٤شاموهوأ«ةرابعلارهاظنمردابتملاوهومنيبنوكيحبرلانم

نعيتأيساكمسبلاةلزنمباهنأو«ابفلصألاكارتشانمدبالةضوافماةكرش

ملعألاوةضوافملاةكرشيفسانلانيبفراعتااوهو«للاهجرعسبرلا

.

حالالالانمىطعياهباوثنأل«باوثلاةيدهدارملالعل«ةيدهوأ:هلوق
همالكنمۇباك‹هلتمطعأنمامدرفنيهنإفباوثلاريغةيدهامأو«منيب

.ملعأللاويتأيسايف
¢|ېتكرشرمتستهنأهرهاظ.خلارملاوةيدلااذكو«ثاربملاالإ:هلوق

— £.



نمةضوافملاذوخألاو٠كلذيفلخدتالرهلاوةيدلاكلذكو

يفاكرتشأاذإنيلجرلللاقيكهدنعاممهبحاصلدحاولكضافأ

ةضوافمةكرشنالجرلاكرتشااذإو:رثألايفو«ناضوافتمثيدحلا

:لوقيزيزعلادبعنبانإفءكلذنمرثكأرخآللومردفلآ(مهدحألو

لاملاوةضوافمهذه:لوقيعيبرلاناكو«ذخأنهبوةضوافمبهذهتسل

ناكفعيبلاىرجمدنعيرجتاهنأمطوقلديءالؤبف‹نافصنامهنيب
۽هکیرشلامنمءزجبهلامنمءزجبهلامنمًاءزجعابامهنمدحاولک

تاخداذإءاشألاهذهنأ«ايرقيتايسنكلركذاملخديالهنأالإ

.ملعألاو(متدقعاتخسفنااهدحأل

نأنوربهقفاونموزيزعلادبعنانأك«ةضوافمبهذهتسيللوقب:هلوق

اهنالمتحيوامهدحأبناجنمنبغلامزليف«طقفةدئافلايفيمانةضوافملا

امىلعنانعلاةكرشيفوهامنإ«يواستلاطارتشانأهيفنكلاضيألصألايف

يفتعقونإهنأالإ«ةضوافملاةكرشيفكلذاورجأ:لاقينأالإمهلا

ملعألاوةضوافميف«كليامميمجيفتناكنإونانعيهف<صاخءيش

.

:لوقينأبسانملانأملعألاورهاظلا.خلاموقلدي:هلوق
نإونيذلاوعيبرلاداربنأالإمهلاميبرلاينعي.خلاهلوقلدباذهف

.ملعأللاوانهمركذي

.نظلااهبًادارمنإتاوخأنمنونلاديدشتب«نأكف:هلوق



ىريعفاشلانأكو«لوقلااذهىلعتاكلمتملاعاونأعيجيفاذهعقيو

ىلعهدنعقلطيةكرشلاسانالءزوجتالةلطابةضوافملاكرشنأ

نوکټناعورفلازوجيالف«عورفحابرألانأوءلاومألاطالتخا

نأانباحصألوقهيلإلدييذلاو‹هدنع(ملوصأكارتشابالإةكرتشم

عورفلاودئاوفلايفاهزوجمهضعبو«انركذاكميبلاةلزنمباملعجمهضعب

اذهرهاظ.خلالاومألاطالتخاىلعهدنعقلطيةكرشلامسإنأل:هلوق
لصألاثودحابرألايفةضوافملاةكرشنأب:نولوقيانباحصأنأيتقيمالكلا
امأوىهللاهمحرهمالكنمذخؤداك«طقفانباحصأضعبللوقاذهناعم

نعهركذيذلاليلعتلارهاظو«لوصألايفةكرشلانوطرتشيفممضعب

رهاظنأممىةضوافمةكرشذبحاهيمسيوممقفاويهنأيتقييفاشلا

هدنعدجوتالهنأو<اهلصأنماملطرأهنأالوأيمفاشلانعلقنلايفهمالك
ا!ةكرشهمالكرخآمث.ررحلفملءهللاوةضوافلاةكرش

انباحصأضعيمالكرهاظوهولصألانودحبرلايفتناكاذإهدنعلطبت
.ملعألاو

ةلزتبمهنإف«ردابتملاوهايكعيبرلانعيأ«اتركذاك:هلوق

يفاهنوزوجف«هيقفاوموعييرلاريغامأوهعرفهملعو:هلوقىلعالإعببلا
اذهو<الثمهقفاونموزيزعلادبعناوهولوصألاكرتشتملنإو«ةدئافلا
وأ«حبرنمةدئافتناكنإو:فيرعتلاردصيفهلوقنمردابتملاوهلوقلا
امريغمدقتامىئةراشإ.خلااهزوجضعبو:هلوقنوکسفاېلیبيف<ةيده

امممانركذكهلوقبدارملانألمتحيو«هقفاونموعسبرلاهبلإبهذ
مزلتسيكلذوءلوصألايفةكراشملانمديالهنأىلعلديهلكهنأومدقت



نإ:هللاهحرخيشلالاقو:رثألايفو.ملعأهللاواطوصأكرتشيلنإو

ًاضيأوهلولاماطوةدشلايفةأرماسوتلجر؟ىجديفتلتةلأسم

نأدبعلايفةأرملا«رخآیرتشاوهدبععابف«دبعهدنعولام

هدععابهنأاذهيفاندنعاإ:اولاقف«ىجدلهأةبارغىلإءاجفهفاهل

هللادبعيبلاوربخأ:محلتلَقف«املکأوهننمرخآیرتشاو

:لوقينمناكنإالإًائيشهيلعكردتال:ًاضيأمطتلقوأاذكه

:ىجدلهألاقدقو«امېنيبيذلاراغلانمىرتشاامنإاندنعناكامإ

يروطغبلاهللادبعوباملعجو«نينسثالثلاهذهيفًارامنافرعنال

اذهىلعناجورلافءلصألاالناكنيحدبعلايفهملعكردينأ

:ضعبدنعو«ةميقىلعةدئافلايفناكرتشينيضوافتلاكلوقلا

لبءركذهلمدقتيمل.خلااهزوجضعبو:هلوقنأوعسسلاةلزنبنوكينأ

.ررحبلفدارابملعألاو«رثألامالكرخآبدعبهللدتسا

يفكارتشإلالسقأ«نيضوافتملانأهبف.خلانيضوافتلاك:هلوق

لکنمهبهشملاةوقىوقيالهشملا::لاقينأالإممللا<توافتريغنمةدئافلا

نملصحتف«ةممقىلعةدئافلايفناجوزلاكرتشدكلذلو«هحو

الايفاكرتشإمق:ماسقأةثالثىلعنيضوافتملانأًارخآوالوأهمالك

مسقو<توافتريغنمطقفةدئافلايفاكرتشامسقو«توافتربغنمةدئافلاو

يتأىسامفهمالكنمذخۇؤيو«املوصأةميقىلعنكل«طقفةدئافلايفاكرتشا

امهدحألنوكي«توافتلازاوجعملصألايفكارتشالاوهو:مبارلوق

س۳



يفو«املاومأةلغاطلخنإالإةدئافلايفنيكيرشناتوكبالامهنأ

نبأةأرماونمؤمنبنوميمةلأسمتركذو:خويشلاباوجيفرثألا
لهأةبازعكلاوغلبامو«ريعشلايفهلةكيرشهنأنمتعدااموهمع

امأو:ةبازعلالوقدايقىلعريعشلايفةكرشلانعاهحيزياممهفأملفىجد

بجتامنإفءلوقلااذهبءايشالاعيجيفةكيرشهلنوكتتنأتركذام
مهردنأنإةبازعلالاقنإو«هيلعاوغلبواوم“ايفيدنعةكرشلا

يفةكرشلاامهنيبتبثييدنعكلذف«امجوزةابيحيفدحاومهترصعمو
اوركذيملامأو«محلاومأردقىلعلاملانماودافتساواوعنشامعيمج

ناكنإةدئافلايف.ملعألاوعرزلايفةكرشلااطتبثتفعرزلاالإ

نأاضوافتينأدارأاذإنسحألاو؟المأردنألابونيامابنمكردت

ناتوکسفلالانمهدبيفناکامفصنهبحاصلامېنمدحاولکبمب

نأاقفتانإو«نافصنامېنيبوهفكلذدعبهايعساملكف‹نيديقع

لاوكلذىلعةمترمنوكتذئنبحةدئافلانأرهاظلاو«ثلثلارخآلاوناثلثلا
.ررحيلفملعأ

.نيجوزلايأ«نانوكيال:هلوق

ةضوافملاىلعةمدقمةققحلايفةبحلاف.خلادحاولكبنأ:هلوق
..يواستلاققحتل

(ملصأنأكيأ«نافصنامنیبوہفكلذدمبءايعساملكف:هلوق
.كلذك



‹نانعلاةكرشيفهانركذاملعزئاجوهفًاعابرأوأًانالثأامهنيبنوكب

امنإمهلعلوءةثالثىلإليقو«نينثإنيدقعلانانوكيانإو:رثالايفو
ءازجألانمكلذلقأوءنافورعمثلثلاوفصتلانأل‹كلذىلإاوبهذ

‹ةكرشلايفرثؤبلمحجلافةلوهحمتناكاذإو«ةماعلادنعةفورعمربغ

نمهلاعفأزوجتنمعمالإلجرلادقعيالو.ملعأهللاوهعمزوجتالو

نيديقعلاةدقعتهتاذإف‹مهتاداسنذإبديبعلاورارحألانيغلابلاءالقعلا

اممتدقعخسفنتالو«امېنیبوفهایعساملكفدحاولجرةلزنمبامهق
قادصوأهيلولتقوأحرجاذإةيدوأثاريمهدحألتلخدنإالإ

امېيعسنمتسيلهوجولاهذهنأل«تجووتوهأرما(مدحأناكاذإ
دحأناكولوهعفيالفكلذنمهوجولاهذهدحأهيلإلخدنمًأربتولو
نمًائيشامستقانإكلذكوءكلذعمةخسفنمامبتدقعونيديقعلا

.رايتخإلااتردصقلاةدقملايفينعي«ةئالثىلإ:هلوف

تفرعاذإهنألمتحيوبابلادرطفىنعي«ةماعلادنعةفورعمريغ:هلوق

.امدعوأًادوجوةلعلاعمروديكلانالزاح

نسلهحوألاهذه:لوقىنأنسحألا«تسدلهوجولاهذهنأل:لوق

ءمجاريفافيرحتوأ(طقسةخسنلايفلعل«نيديقعلادحأناكولو:هلوق

4)۵



تخسفنادقفقبطلايفمحلاوأًاصرقمقاواو«ًاريسيايشناكولو

طرشنمنأل«املاومأعيمجيفنيكيرشباسيلذئنبحامهنألاميتدقع
‹نيلوألازنكمدحأباصأاذإ:ًاضيأاوفلتخاو«مومعلاةكرشلاهذه

نأىلإبهذنملوقهيلعلديينلاو«وهوأةصاخهلوهله

ةيدلاكامهتدقعسفتيتلاحوسفلادحأنمكلذنأةصاخهلكلذ
۴

ءلالاكلذببسريغلءىشامهدحألبهونإًاضيأكلذكو‹قادصلاو

سانلالاومأفمدحدسفأاهوةصاخهلوههنأ:رثالافرکذلوف

عربتمأكلذنمًأربتءاوس«لاحلكلعكاذبخسفنت(مدقعنأدارملالعلو

دارملانألمتحيو«كلذوحنوأ«هيهووأ«الثمكلذفصنيرخآللامهدحأ

ءكلذنمهلًاريتف«الثمقدصااويناجلاوهنيدبقعلادحأناكولو

.ررجيلفملعألاونيديقعلادحأهيلإءىربتلاناكولو«ريدقتلانألمتحيو

نآلءامراستاياهاشناىلاةدقعلادارلالمل«ا(مدقعتخسفنادقف:هلوق

رظنيهنإف‹مهدلاولىقنمةكرشلااتدقعنمةدقعامأو«مالكلا

يتآلاهمالكنمرهاظلاوهو<ةمسقلابالإخسفنتالرأهلكاذهبخسفنتله
ةمقمففرعتملدعبمفةدعاقثاريلابةكرشلاتراص:لاقثمح

يفتيأرمث.ررحبلفملعألاواذهلثملمشيامةمسقلإداربنأالإمهللا
اومستقيمولو:لاقنأىئإایشاومستفانإو:لاقثیحاذہپمزادعبهمالک

امأو.خلاكلتهتصحنمةدئافلاكلتنوكتنأنكههنأليفزبخلاالإ

ةكرشلامل«تدقعنمةدقعخفتالنإف«ىادصلارةيدلاوثاريملاوةا

.ملعأاويتأيساكڭكلذب



ةميقنمهباتامهبحاصهيلعكرديهنإف«لالاكلذنممهاطعأفمبئامدو

هبجرخفهنممرحماذناکوأامهدبعامهدحأققتعأنإكلذكوءكلذ

هلعكرديهناف‹لالاكلذنمةأرمابامهدحأجوتوأارح

هلعجامكلذكوءامهتدقعتخسفنااذإكلذةميقنمهبانامهبحاص

نودامهدحأعاباملكو«لاحلااذهيلعةصاخهعفانميفلالاكلذنم

ايضاقتوهيحاصةلماعمامهنمدحاولكءنئاجوهفرخالا

نذأنإو:هيلعكردتلالاكلذيفهبحاصةلماعمكلذكو«امهنويد
ںیو

٤
١1..آ۰۰. داراوءدعب|کلاصفنإلادنعينعد<لدةممقنم:هلوف

ملعألاولثلالمشيام

ولف«كارتشالاهيفحصيالامهبدارأهنألءةصاخهمفانميف:هلوق

امامنمامنألايرستهلزوحميالسفتلاهاونو«ةضوافملالامنمةيراحىرتشا

نمنأمدقتدقو«ايصاصتخالايضتقياعرستنآلو«كارتشإلاابفحصيو
¢|مدقعتخسفنالاباهدحأزاتمايتمهنأو«مومعلاةكرشلاهذهطرش

لمحو«ةمألاهذفلماشءامتمأاهدحأىرستيالو:يتآلاهلوقرهاظاضبأو

اهاونولامأو<طقفةكرشللتدرتشايتلاةمألااهارسشنالىلادارأهنأ

ملعأشاوةصاخهمفانميفهلوقموميفةلخادنوكتف«اثماهاهسفنل
ليلغلااهتميفشيانهةداميلسيلو«يدنعءافخلاةياغيفهنإف.ررحملف
۱ملعألاواذهلثمبنحتطوحألاو

ب۷



كلذيلعو‹لالاكلذعفانمعيمجيفدحاولجرةلزنمبامهنأللامل

ايٹدحأفةرضمثدحبنملامهدحأنذأنإو اميتدقعتعقو

امېتدقعفهتصحضعبهبحاصلامهدحأبهونإو٠امہىلعةتباثيف

سوؤريفالضافتولو«ةزئاجامهتدقعنأمملوقنملدياذبف«ةتباث

ريغلضعبلاكلذبهونإو«مهضعبلوقيفنأنعلاةكرشكامهلاومأ
هللاونكتتناكاذإةمسقلايلعامهذخأبوًاكبرشامهلراصهبحاص

امهدحألعفكلذكو«ناكيرشامهنألاميتمأامهدحأىرستيالو.ملعأ

نودامهدبعيلعةعجارملاوقالطلاوجيوزتلاوامئادفوامېتمأجیوزتيف

.كلذزاوجامهتدقعيضتقتالوناكيرشامهنأل«زئاجريغهبحاصرمأ

ًادحأمعطينأزوجيالاذهىلعف.خلالالاكلذمفانمعيمجيف:هلوق

.ملعأاولاملةعفنمكلذيفنكيمنإهنذإبالإهيطعيوأ«اش

ديالوأكلذدارأاذِإدارملالهرظني.خلاةمسقلاىلعامهذخأيو:هل

تدازاغإو‹كلذعنممدقتدقو4ةثالثىلعةضوافلاةكرشديزتاللاهنم

لاولوألارهاظلاو«ةعبرأنمحصتاملأةبوهوملاةصحلانألةئالثىلعانه
لخادلادرفنانيحاهخاسفنالةمسقلاىلع(هذخأياإهنألمتحيو«ررحبلفملعأ

.ملعألاوهلبهوامريغهلناكنإ«لام

٤رمأنود(مهدحألعفاذإهنأرهاظلا«هيحاصرمأنود:هلوق

هلزاجأو«هديسرمأريقيديعلاجوزتىلعسابقءّسيصكلذدعيلمفلازاجأو
.عجاريلفلعأاوسيسملالبقلعشلاديسلا

س4۸



ءاکشاکةضفلاوبهذاهريفهبحاصمس|(هدحأتسيالكلذكو

.ملعأهللاو

:ةلأسم

لعنادبألاةكرشيفانباحصأفلتخإ:هباتكيفدمموبألاق

عقاوفالتخألااذهو«اهزوحتلميضعبو«اهزاجأمهرثكاف:نيلوق

اهبعقتاللاعفألانألءكلذداسفيدنعبجويرظنلاو«نيفلاخمانيب

يفتناكاذإاهزاوجبكحنأحصتونكتامنإةكرشلانأل«ةكراملا

اهزاوجبکبنأنممريغفندبلمعولاميفامأو«لاومألانابعأ

نوديربمنظفانباحصأنمكلذزاوجىلإبهذنمو.ملعأهللاو

نإف«ةلأسملاعوضومسيلاذهنأرهاظلا.خلاندبلمعولاميف:هلوق
لمحيلاماىفكارتشالاامأو«طقفنادبالالمعيفكارتشإلانأامعوضوم

لماشنديلالعنإانلفنإءةضوافملاةكرشيفلخادهنأرهاظلاف«

ةعنصنديلالمعيدارأانلقنإو«ءواغِإهبلصحبامو«لاملاكلذيففرصتال

يفامإ‹ذئنىحةكرشلانآلةكرشلانمرخآمسقوهف«ردابتملاوهوءنيديلا

ءةلأسملاعوضوموهو«طقفنادبألالمعيفامإو«مدقتاموهو؛طقفلاومألا

نيذهنا«ناهجردعيبأمالكرهاظو«انهروكذملاوهو«اعمايفامإو

ءندبلمعولاميفامأو:لوقينأبسانملانكل«نزئاجريغنيمسقلا

.ملعألاوررحملوعجاربلف.خلانكريغف«ندبلمعيفوأ

‹حاضيإلا٤مدس۹س



اولاومألايفةقاسملاوةبراضللاةكواشميلعساقلاقيرطباهزاوج

لمعيفتلاکءاوس4اهزوحجةكرشلاهدهزوجنمنظأو.ملعأ

ءامةعنصنمایعسافاکرتشنألئمصوصخنلاو«صوصخريغوأ«صوصخ

نیطابخوأنيدادحوأًاعمجنزارخانوينالثمءامةعنصوامةعنصنموأ

لئاقلنكللمعولامامنإفىنعب«ةاقاسملاوةبراضماةكراشمىلع:هلوق

دحأنملامبلعسيقمانإفءىرافلاعمسافاذه:لوقبنأ

فاسو«ةلأسملاعوضومهيلعلدياكنمطقفلمعسيقملاو«رخآلانم

نأوءندبلمعولاميفامأو:هلوقوهسيقمانألمتحيو«دعبمالكلا
ناسعأيف:هلوقىلإ«لاعفألانأل:هلوقدنعمث«طقفلمعلايفكارتشإلا
لكنأدارملالهندبلمعولاميفكارتشإلاىنعمام«رظنبنكلءلاومألا
نملالانأدارملاوأ«لكىفناكرتشيفدبةعنصولامهلمنمدحاو
تأىلإهديةعنصباذهوهلااذه«دلاةعنصرخآلانمو(هدحأ
¢ةيراضملاوةاقاسااىلعسايقلاىضتقموهوءاوسلابنامسقىف«(تدقعخسفنت

عوضوملًامجارافنأتسم.خلااكرشلاهذهزوجنمنظأو:هلو

يفةكراشملابقلعتيامىلعمالكلامامتدعبندسلالمعيفةكراشملاوهو«ةلأسللا

يفةكرشلازوجنمنظأو:ثملوقتنأبسالنألإ«ندبلمعولام
هيفعقويذلالامادارملانألمتحيو.ملعألاو«كلذوحنوأنادبألا
.خلايلعقدصيهنإف<ندبلالمعىلعبترتييذلالالاوهانهكارتشإلا

.ةلاسلاعوضوأاجارذممالکلا«ندبلمعولاميفاکرتشااڄ

تلانمرهاظوهاک.جخلااذكةعنصنمىلوألا.خلاامةعنصنم:هلوق

.معهللاو



ًادايصوأءابوأًاطايخرخآلاوزارخ(هدحأوأنيدايصوأنيطايخوأ

.لعأهللاوامهنمايعسايفناكرتشيامهتعنصهيففلتخيامكلذهبشأاموأ

عيمجيفناكرتش«لامامهنیبنکیماذإنکاإ«صوصخملاريغو

نيديقعلانعو:رثألايفو«لمعالوةعنصبصصختريغنمايعسام
ىلإاجرخفةنيفسامہترسکنانیلجرلثم:لاق«نانوکیپفیک
يطعوأامهنيبوہفامہیلعهبهللالضفاملكنأاقفتاف«رحبلاءىطاش

دعبهایعساملکنافءلالانمهبحاصلهدييفامفصنامہنمدحاولک

ًاعانرأوأًانالثأامينيبنوكينأاقفنإو«نافصنامهنيبوهفكلذ

.لعأهللاو«زئاجف

.لضفييأ«لضف:هلوق

ONO
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ةكرشلايفرخآباب

هيلعتبثدقولاملانمًائيشلجرللفرعيماذإو:رثألايو

لکمدقو)دالىلافاوقرفتفدالوأهلناکدقو«تبيملوأسالفالا

انو«ًاعىمجمهيديأيفامفدعاقلاوهمدلاوفلاملانمةفئاطبمهنمدحاو

لصألانأل«رظنلاهبجويامفهدالوأيديأيفايفدعاقلاوهدلاولااولعج

دعاملاف‹ةفصلاهذهلعوهيذلامدخلالفامو»مبالءامدخمهن

:مالسلاهيلعهلوقاذهنممظعأو«مهتاداسعمديبعلاكمدختسملاهيف

هوبأهبفدعاقلادلولادييفامنأاذهبتبثفء'(كيبألكلاموتنأ)

نأةزاحالایعمو‹كىسقئنعبألاهزاحأاذإالاکلارهاظف

ةكرشلايفرخآباب

نود<هلهدريفاف«للانيبوهنيبامفامأوينعي«كيمارهاظيف:هلوق

هدلولاميفيفكلاوللسيلو«هلوهفىعسامف«دبعيسيلهنألدحألك
ةءاكزلابابيفاوركدمهنأليلدبكلذوحنوةوسكلاوةقفنلانمهبموقيامالإ

.هرکذمدقت(١)

o۲س



امدعبمنمدحاولوأمطلوقیو«هسفننعمهيزحیوئیشهلامنممهوبأ

ىلعهزسحيمنإو:مهضعبلاق«غلابلاهدلولهتاكزمفدينألجرللزوجيهنأ
¢هسفنلعقدينمناكلهعازتناهلوهدلولاميفدعاقلاوهناكولفهسفن

هتمزللهديسعمديعلاكناكولف«غلابلاهدلوةقفنهمزلتال«اولاقماليلدبو

هلدلاولانأىلعلديتالاؤسلاليوأتنكلل.ملعألاو«كلذكسيلوهتقفن

:ضعينعامضعبضفخلافورحةباييفلاقًاكحوهدلولام

عرفلاملاوعرفدلولاو«لصأدلاولانألكىيأنميأ«كيبألكلاموتنأ
ىلعهتيشاحىئيمةلعلالاقءاذهريغىلعثيدحلاانموفلمحو.ه١عرفلا

لاقالجرنأ)«هللادبعنبرباجنعةجامنبايفامكهببسو:ريفصلامماجلا
تنأ:لاقفءيلامحاتحينأديربيبأنإو«ًادلاووالامىلنإ:للالوسراب

ةلمهمءاحففلأفةيقوفةانثمفمجمثةيتحتةانثعيلامكلامو
وهافنإكلذنوكينأ:يباطخلالاق«لصأتسييأ:انخشلاق
هعسيالريثكءيشهيلعةقفنلانمهبلإجاتحمامرادقمنأو«هيلعةقفنلاببسي

لَمينلاهرذعيملف«هيلعيتأيوهلصأحاتحينأبالإ«هنملضفلاوهلاموفع
اذِإهنأىنعمىلع«كيبألكلاموتنأ:هللاقو«ةقفنلاكرتيفهلصخريمو

نوکبنأامأف«هسفنلامنمذخأيامكةحاحلاردقهتمذخأكلامىلإجاتحا

ًادحأملعأالفءهجولااذهىلعالهيلعيتأيوهحاتجيثبحبهلامةحابإدارأ

نملالخلاءاورثيدحلااذهو:يريمدلالاق«ىهتنا«ءاهقفلانمهلإبهذ
مالكيفيتأيسو«عسجاربلفلاطأام.خلارباجنعاهضعبيفوةريثكقرط

اذهىلعلديامقوقحلانمنمترملاىلعنوكبامبابىف«للاهحرفنصلا

هدلولامنمئيشذخأاذإدلاولانأ«ةلأسملاهذهيفلصألاو:لاقثح

دلاوللحاملانأل«هنمعوزنملادلولاىلعفوقوموهفهيففرصتيمايفهحئاومل

امءايضلامالكيفاضيأتيأرمث.عجاربلف.خلاةحاحلاءاضقهدلولامنم
نأسانلاعمجإدقو:هصنامليوطمالكدعبلاقثىحاذهيفحيرصوه

ن۳



كلوهفتيعساملكفيفننعءيثلااذهبكتزحأ:ءيئلاكلذهيطعب
كلذدعبمنمدحاولكلريصيفكلذلعفاذإف«ءيشهيفيلسيل

نأالإنونجمللالولفطللةزاحإلازوجتالو«لالانمدافتساام

تناكولوكلةمالبتسيلماللاهذهنأكلاموتنأ:لمينلالوق

بألاىلإتفضأنإو«مقاوةنبإلايفدحلاوهتنبايفدحامكيلمال
ةدئناف(ف:لاقفانيلعلاؤسلابعجرنإف:لاقنإىلإ«دودجلاعفرتالةفاضإلاف

‹پبذكلاوضقانتلاامقحليالةجىلإفرصنأبحيريخاذه:لبق؟ربخلا

داكنهلوقىنعمنإ:لوقب<كلذنعهلةعفادةّمألافكىلىلعهلمنمو

نُأكىلمفكتمدخىلإجاتحانإمعأهللاوكلذدارأءكىبالكلاموتنأ

ركذف«هيفلاطأامءخلاهنمهيلعقاقنإلاهبلإجاثحانإكلامو«همدخت
ءراسيإلانودراسعإلادنعيمثجألاوبألانيبةقرفتلاثيدحلااذهبدارملانأ

هانمهفامريغهتممهفيونمىنعمبماللانأنمتالاؤسلايفهركذامركذمث
ةمجىلعرسنلالاحيفهربىلعثحلاهنمدارملالبتالاؤسلانم

.ملعألاونسحهجواذهو«عجاريلف(سابعللءابضعلاوانأ):ٍرَِعهلوقريظن

ءاطعإلاقدصيلهرظنيءائيشهلامنممهيطعينأةزاحإلاىنعمو:هلوق
نأدبالوأكدبيفابيسفننعكتزحأ:الثمهللاقاذإدلولادييفامىلع

لعُألاورهاظلابسحبهلامعيجلانللوألارهاظلاو؟لعفلاباثيشهلمفدي
.ررحلف

ةزاحأولوينعي«هزاحأنممينمي.خلامهنمدحاولكلريصمف:هلوف
فالخيحلارهاظيفدافتساامهلنوكيالهزحيملنمنفضعبلاكرتوضعبلا
۰لعهللاوهزاحانم

—0س



ىلعوهسفننعريبكلالبقيو«ةدحاوةبهبءالقعلارابكلامهناوخإعم

ءلوبقالومحلةزايحالنونجملاوريغصلانأل«نونجماوريغصلاهبخأ
كلذنوكبالفءثارمملاوةبملانمهدلاولامرمغنمدلولادافتساامو

هلبهوامكلذكوءةصاخءيشلاكلذيفدعاقلانوكيو«ةزاحإهل

لاحلااذهيلعةزاحإريغنمهلصأنمةيمستهوبأهبهوامناكولوهوبأ

اذإامأو:رثألايفو‹هسفننعءيشلاكلذبةزاحإلابهلرقيتح

يفهلنوینأنبإلاىعّداف«ةدئافاودافتسافثارمملابالصأاوكرتشا

اذِإ«ريبكلاىلعريبمكللالبقينأحصيلهرظني«ريغصلاهبخأىلعو:هلوق
نونجماوريغصلانلمعنرهاظلاو؟عسمجلاةزاحإمدلاودارأوالثمابئاغناك

ريغصللينجألالبقينأاضيأزوجيلهو.ملعألاوةدحاومهماكحابئاغلاو

لوبقلادجواذإإمعنرهاظلاو؟هلاليكونكيملولوباغاذإريبكللوأ

ىلعهزاحأهنأدهشاو«الثمهدالوأدحأباغولامًاضيأرظنيوضىقلاو

الوأهدبيفالهضبقدعيوكلذدلولايزحيلههدييفابهسفن
اذهنألو«هدالوأنيبةيوستلانمهمفا!لوألارهاظلاو؟لعفلابلومقلانمدب
ررحبلفإلعألاوتعوأبهاولامجربملامضبقلاايفحصيةيملاو«ةبجلاةلزنع

.كلذميج

نسمهنأنايسلاىلإدلولاجاتحبهريغوينعي«ةصاخءيشلاكلذيف:هلوق
.لعأهللاولصألاكلذ

نإفةلباقمللهقاسرثألااذهوبألاعمدالوألايأءاوكرتشااذِإامأوهلوق

يتقاذهو«دلولاامنيبيملامينعي<بأللةدئافلانأيذتقيقباسلامالكلا



نونوكيياوناكنإابيفلعأهللافءلوألالصألايفهبيصنلثمةدئافلا

ىلإامجرخأوأاهويأاجواذإةنبالاامأو؟الوأءاكرشلانممهریغک

هرمأتحتنمكلذبتجرخاأل«امتزاحإنوكيكلذنإف«امجوز

يفهدالوأدييفامفدعاقلاوهبألانأاذهتبثاذإف.ملعأهللاو

ايفءاکرشمهوةتباثملهکرشلافتاماذٍإف«هسفننعمهزحیمامهتابح

تراصةاحلايفدعاقلاوهبألاناكاذإهنأل«مهنمدحاولكدیيف

اورفاسنإو«ةمسقمهلفرعتلامتامحلادعبمهلةدعاقثارمملابةكرشلا

مہنمدحاولكدافتساف«ةمسقمنيبفرعتملومهدلاوتومدعب

.كرتشملالصألانمهنأوكلذنيتولوفقوتلا

بايىكلذىلعلدياك«امجرخأولعلاجوزىلإامجرخأوأ:هلوق
قهسفننعنهڙزوځقحنہطعبلهتانبكلذكو:لاقهاكلا

.خلاتافلابوأ"نكتالفطنمجاوزأنبلجونهجوزاذإنتزايحو:مهضعبلوق

اذه.خلاةمسفمبفرمتملومدلاوتومدعباورفاسنإو:هلوف

فيكفاشيشفلخيملنإامأو«هيفنوكرتشيايشمففّلخاذإرهاظ
ملفلخيملو«خسفنادقهكحنألمدلاوتومدعباودافتساامفنوكرتشب

ىفهنإف.ررحلفلعأڭلاورخآللًادبعمدحأسيلوةكرشلامهدعقتاش

ءةمسقمملدبفرعتملو:هلوقكلذىلإدشرباعرو«لاكشإلاةياغيفةقيقحلا

٦—



ىرتشانإكلذكوماكحأالارهاظيفانركذامىلعمهيبوهفلامانم

ولو«مېنيبكلذلكفكلذهبشأاموأًاعاتموأًاناويحوأًالصأمهدحأ

ةكرشلانأللهلوقبلغتشيالفهئاكرشنودهسفنلكلذىرتشاهنأ

‹زئاجكلذفهريغلكلذيرتشياإهنأدبشتسانإامأو«ملةدعاق

امأو«زئاجءارشلالبقهرارقإوكلذيفهلوقو«هربغلءيثلانوكيو

ًاثيشوأمبلصأنمًائيشاومسققانإو«ريغلالعرارق]هنأل«الفدعب
دعبةكرشلامملدعقتالفكلذريغوأناويحلاوأنماوكتشاا

‹ةعصقايفزولالإاومسققبمولوهلوهفتيشىعسنملكف«كلذ
دافتسانإكلذكوءكلتهتصحنمةدئافلاكلتنوكتنأنكمهنأل

ةبهلبقنمهتامعدعبوأهدلاوةايحيفهئاكرشنودهسفنلالاممهدحأ

.ةوخإمهوينعي«ربغلاىلعرارقإهنأل:هلوق

لىلعتلااذهرهاظءهتصحنمةدئافلاكلتنوكتنأنكعهنأل:هلوق

لکالثملكأولف«هقيفرنعهتصحيدحاولكىراوتينأدبالهنأ
دعبملةكرشلاتدعقلامنمءيشهلسيلوالإمقيلفكلذهعضوميفهتصحدحاو
اإهلعلو<رهاظوهاكةنكمريغهتصحنمذئنيحةدئافلانألاضيأكلذ

هذهطرشنمنأل:لاقثبحنيضوافتلايفقباسلاليلمتلانعللاهحرلدع

فالخينيديقعلاةدقعخسفنتالاهوحتوثاربملاوةبحلانأل.خلامومعلاةكرشلا
.ررحبلفملعألاونيضوافتملاةدقع

كلذزاتعهنإفينعي.خلاهسفنلالاممدحأدافتسانإكلذكو:هلوق

سنالس



تناكنإهدلاوتومدعبهدافتسااملكف«كلذهشأاموأثاربموأ

تومدعباتناكنإثاريملاوأةبحلادعبوأهدلاوةابحيفثاريملاوأةبحلا

امو4كرتشملالالانمأفرعيملامهئاكرشنودهيفدعاقلاوهفهدلاو

وأةيبلاكلتطلخمهنیبوهفاودافتسااملکءاکرشلانمهاوس

هيفنولزتيمنإفكلذدعباودافتسااملكف«كرتشملالامعمثاريللا

كلتنمەتصحباناممېنمدحاولكذخأمف«ةيوسلابميلاومأسوؤرلع

امىإهتوخنمجرخنو«جراخنمهلخدامبونباموةدئافلا

نودعاقلامهفاوعسامنءكرتشملايفهتوخ]فلخوهيفدعقفهلبهووأ

نمرهاظلاوهاذه«هتومدعبوأهدلاوةايحيفثاربملاوأةبحلاتناكءاوس

يفمدقتاميانيرهاظلابسحبهنكلو«ةحبحصةخسنلاهذهتناكنإهمالك

نإفةصاخءيثناكلذيفدعاتلانوكيو:هلوقىلإدلاولادانتسااموهلوق

¢هتصاخنماهنأنيببتحينعي«هدلاوةدئافلايفةدعاقلانأيضتقيهرهاظ
‹هتصاخنمهنأنيىتاذإالإدافتسااعهئاكرشنعزاتعالفكلذكناكاذإو
ةدعاقلاوهلعجهدبنمةدئافلاكلتعزتيملوهدلاوتامول:لاقبنأالإممللا

نأةخيسنلاحبحصتدعبرهظمث.ررحبلفلعألاوهسفنللصأهلناكثبح
ءطقفهدلاوتومدعبدافتسااعهئاکرشنعزاتعهنأ«هللاهمحرفنصلملادارم

تتشنإوهيفدعاقلاوهنوكيالهنإفهدلاوتوملبقهدافتساامامأو
.لعهللاوةافانمالفهدلاوةايحيفثاريملاوأةبحلا

ىلإكرتشملالصالانمجرخيملنإينمي«منيبوهفاودافتسااملك:هلوق
۰يتأبساہکهبصاخوهام

0۸



نمجرخدقهلال«مهنودهلوهفًاضيأوهىعسامو«جراخلانودهيف

ىلإةثرولانمدحأجرخنِامأو«هلبهووأثروامىلإكرتشللا

وهىعسامكلذكو«مېنيبةيعسلافنوقابلاىعسفهيفجوزتفرخآلزنم

هنأاکلامهلثدحيلهنأل«لعنلابالإكرتشملانمرخيملولومهنيوهف

اومسقيملولوهلوهفًائیشیعسنملف«نمًاثيشاومسنقاول

‹ةمسقىمستاهنألخاسفنالامهتمسقيفجرخولوةعصقلايفزبخلاالإ

ىح«مدقتملالصألاےکىلعمهف«مہةدعاقةكرشلانأاذهيفلصألاو

هيفهءاکرشنوکردياليتلاهوجولانمهجوبلاملوخدمدحألمصب
ةقدصلاوأنيلوألازنكوأةيدلاوأةأرمالقادصلاوأثاربملا«لثم

وأةيراعلابوأةرجألابناكءاوسهلكولمريغينعي«رخآلزنمىلإ:هلوق

ولو:لاقثبحكرتشمبسيلهنأىلعلدي«دعبهمالكنأالإمهيباكرتشم
كرتشمرخآلزتمىلإهجورخامأوينعي«لعنلابالإكرتشملانمجرخيمل
.لعألاواجحورخدعيالكلذنإف

وأثاريموأةبههلثدحيملنادارأهناك«لامهلثدحيملهنأل:هلوق

ىلإمدحأجورخلاحةيسنبمثىعسابهدارفنإلايسكلذنوكيىتحامهوحن
ثيحنمءيشةمسقلاحينيقابلافلختو«الثمةبحلانمهلثدحام
.ةحبحصةخسنمجاريلو«ررحلفملعألاو٠خلااومستقاولهنإاك:لاق

ءاكرشلادحأهبدرفنينيلوألازنكنأبانهمزجء«نيلوألازنكوأ:هلوق
.مدقتكنيضوافتملافالخ

س0۹



يتلاهوجولانماذههبشأاموكرتشملالالاببسربغلةاوأ

ءممنودهلوهفكلذدعبىعسافكلذهلحصاذإف«ابفهنوکراشيال

كرتشملايفمهعمناكهنألمءاوسهيفمهووهفاوعسامو«لاملصأهلنأل

«مهريغودالوألاةثرولاعيمجيفدرطملصأاذهو«ءاوسًاعيمجهيفمهف

ناکممنودلامانمهلحصامىلإكرتشملانممهدحأجورخصاذإف

امدعبمملةدعاقريغةكرشلانل«هنودمهلاوعساموهلىعسام

طرشبنرديالاكاوعسايفكرديال؛كرتشملانمورخلاب

ىلعهجورخنوكييًاذإف:لئاقلاقنإف«هلامىلإكرتشملانمجورخلا
ايفكرديالكلذلوءةلغلالكأيفمهلقحابإلاةلزنمبكرتشملانملاحلااذه

ولوهنأل«انركذامىلعايشحلايفكرديال:هلليق«ًاثيشاوعس

هلحصامىلإكرتشملانمهجورخدعباوعسايفكرديالفميلعرجح

ناكنإكرتشملالصألانماهنأةلغلانمةنيبلاهيلعتماقامالإمهنود

مدقتاکهتصاخالإمہنعجرخبالنأطرشييأ.خلامهنودهلوهف:هلوق

.نودرفنيودرفنيهنإفجرخاذإهنأنميتأيو

هحورخامأوءكلذوحنوأوأةانمينعي«هلامىلإ:لوف

لعنلابالإجريلولو«مشالوهلةعسلابدارفتإلايتقيالهنإفهلامريغىلإ

س۰



نعتجرخاذإتخألاًاضيأكلذكوءكلذةقيقحىلإنوكردي

ضورعلاويفتعدافاعمةمسقلاودارمئءجيوزتلابةوخالا

نمًافورعمناكامالإلصألايفالإتيشقحلتالانإفامسبوبحاو
نماهدعباودافتساامكلذكو«هضفاملنوكسفتملاهكرت

ىلإلصألانمتجرخدقاهنأل«كحلايفًاثيشهيفكردتالفلصألا
امیفنوکردیالاکایشاہجورخدعباوعسامیفكردتالفجورزلا

مهدنعيهواوعسامامأو«دعبمهلةدعاقريغةكرشلانأل«ئيشتعس

دعبالإهومضيملولواممېسهيفكردتهنإف«جوزلاىلإامجورخلبق

دعباودصحمثمھدنعيهواونرحنإلثم«جوزلاىلإامجورخ

هنىعبريعشلاواماردنالاناكاذإاذهو«ابمهسكردتامنافاجورخ

رذعتيهنإفكلذريغامأو«‹هلترضحيذلاثرحلانمهنأًافورعم

كردتالفاهيبأةابحيفجوزلاىلإتجرخنإكلذكو«هبلإلوصولا

اذِإءاكرشلاكلذكوءتمملاةكرتنمهنأافورعمناكامفالإابمهس

هيفلعلو«خسنلانمءهانيأرابفاذكه.خلانوكرديناكنإ:هلوق

يفامنأىلعةنيبلاةماقإداعبتسادارملانأكو.ةحبحصةخسنمجاريلفًافيرحت
ناكنإىنعملاو«كرتشملالصألاةلغنموههجورخدعبةثرولاةمقبيدبأ
.ررحيلفملعألاوكلذةقيقحىلإنولصيدوهشلا

س١



ةصاخهعفانميفلالاكلذنممهدحأهلعجاملكفةكرشلاميلتدعق

نمهذخأامكلذكوءاومسقاذإميصصحهواكرشهيلعكرديهنإف

Çاعمجمهناوحهذخأامو«كلذنبياذإهلعوهفهعفانملند

نيدلاحصاذإمهحتاوحلهنألوبقمكلذيفهلوقو.اذهلبقانركذ

نوءريغلاىلعرارقإهنأل«لوبقمريغفنيدلابهرارقإامأو«ةتيبلاب

نودهيفدعاقلاوهفمهنمدحاولکدافتسااش«مملةدعاقريغةكرشلا

لكفهباوفرعيملثراومېتمسقدعبجرخنإامأو«هئاکرش

.مولعموهايکاهدلاوتومدمبوامجورخدعبينعي«اهدي:هلوق

.ررحبلفمعآلاويرستلللماشهنأهرهاظ«ةصاخهمفانميف:هلوق

مهجئاوحلهذخأهنأبةنيسلادهشتلنإوينعي«ةنيملابنيدلاحصاذإ:هلوق

كلذيفەلوفر:لاقكلذلونيدلاتومثدعبو«هلوقدرحمتشبكلدلب

.خلالوقم

.ەؤاكرشموينعي«ريغلاىلعرارقإ:هلوف

نودهلوهف:لوقينأًارارممدقتاملبسانملا.خلادعاقلاوهف:هلوق
.

نمهومستقاامءيشقحتساامكحرظني.خلاهباوملعبملثراو:هلوف

قرفلايفهمالكهبلإدشربايكثراولاةلزنمبهنأرهاظلاو«ثراوروہظريغ
همالكرهاظناكنإو.خلاريغلالامةمسقةلزامبسيللاقثمحنيتلأسمانيب



ةلأسملاهذهنيبقرفلاو«مهنيبويفاهدعبوأةمسقلالبقهودافتساام

اودازاررغلاةبجنمةمسقلاىلعلخادلاخاسفنالانأىلوألاةلأسملاو

مساقحتسيالذإ‹ريغلالامةمسقومبسيليفاوصقوُ

لعءاكرشلاذخاوتيو.لعهللاوةخسفنمةمسقاشلاقيىوألاو«ةمسق

زئاکولاباہنملاماموقتیلعو«ابثرحوابتيقنتومراجشآريكذت

نممدېناامنانوممعرزدصحومهرامأةيانجكلذكوءةديملاو

ىلعررضلالخديالئلمهروسجنمملثناامدسومهلزانمومهتویب

يفرارضإالوررضأل):مالسلاهيلعلاقدقو‹كلذنممہلاومأ

كلتنكتلولاملالاكلذحلصيامعيمجناةلخابوء'''(مالسإلا

نألءةخسفنمةمسقهصعمىمستقاقحتسإلانأةمسقلاماكحأيفيتأيسامف
مهنأل:لاقثيحكانهليلعتلاكلذىلإاضيأدشربامكةلطاباهنأهبدارملا
لامةمسقايفلخديقلاةمسقلانألصاحلاو«خلامفسيلاموماماومستقا
.ملعألاوةدئافلابنيزاتمءاكرشلالمحتالربغلا

.اضعبممضعيربحييأ«ءاكرشلاذخاوتيو:هلوق

ءةغللابسانيالهنأالإنابثملانماهبراديامدارملالعل«ةدمملاو:هلوق
دامو«تلياتناصغألاتدامو«كرحت«ًادْسمدبعءيشلادام:حاحصلايفلاق
دارملالاقينأالإ«ملعألاودارلابسانيامركذيلف.خلالجرلا
.لعهللاويفرعظفلاذه:لاقوأءكىرحتلاوزئاكرلابوقتل

.هرکذمدقت(١)

۳٦



امأوءضعبىلعمهضعبنوكرادتيلالاكلذلعداسفلالخدلةحلصللا

حالصكلذيفناكولوضعبىلعمهضعبهكرديالفنکيملامثادحإ

روصقلاةيلعتورابنألارفحوراجشألاسرغلثمةدايزألءلالاكلذل

؟ضعتىلعمهضعبكرديله«مجنلارفحيفاوفلتخاو.رودلاناينبو

ريثكلاررضلانموهله«رظنلاهبجوياميفىلعلدييذلاو

مہضعبعنتمانإو.ملعاهللاوررضوهدبالذإ؟ررضلانموأ

ەكيرشىلعكرديهنإفمنمرضاحلاكلذحلصاذإف«ءابإلابوأةبيغلاب
‹كلذىلعقفتاامعيمجيفو«ىنعتامميجيفهتصحرادقمةميق

لالانمهتصحرادقماذههكبرشىلعكرديىنعملااذهىلعكلذكو

ررضلالخديالثلءادفلابالإهصالخىلعاوردقيلوبصاغهبصغاذإ

يفنوکامنإاذهو4مارحمررضلاوكلذنمعانتمإلاهکیرشع

ةكرشامأو«هنبعبًاصوصخمًاثيشاوكرتشينأينعأ«صوصخللاةكرش
اءانعلامنيبامفنوكرادتيالفةكرشلامبلتدعقنيذلاينعأمومعلا

دحأةلماعمزوحتالو.لعهللاوةوسكلاوةقفنلايفنوححاشتيال

.لعألاورهاظوهاكىبأوأباغنأبينعي«ىنمملااذهىلع:هلوق

.نيجوزلانيبءانعالنولوقباذكو.خلانوكرادتيالف:هلوق

نانعةكرشسلامفاذهلعل.خلاءاكرشلادحأةلماعمزوجتالو:هلوق



ءاضربالإلاومألالحتالذإءهئاكرشةاضرمنوداوكرتشاامىفءاكرشلا

ءاكرشلادحأةللاحمًاضيأكلذكوءصوصخملاةكرشيفاذهو«ابكالم

نيمالانأل«هيلعنامضلانوكيوًانيمأناكنإالإهئاكرشنودءيزجتال
ةعبدولابهريغلامهدييفناكنمًاضيأكلذكو«تاعابتلاعوزيفةجح

ةللاميزجتمهفئالخدييفبئاغلاودلالامو«ةبراضملاوأةيراعلاوأ

كلذيفءايصخمهنألءانمأاوناکاذإئيشلاملاكلذيفدسفأنمءالؤه

دحاولكةلماعمبلاملاكلذءاغِإامنمدوصقملانإف<ةداعلابسحبمولعموهامك

اضرلاىلعلبلدكلذكامكارتشا:لاقيابرو<هبحاصرضحيملنإوهيفنم
يفعنملاىلعو«ررحبلفملعألاوديسقتلاىلإةجاحالففنصملامالكيفلخديف

يفوهامنإ«زئاجكيرشلاىلعكيرشلالعف:موقىنعمًاعيمجصوصخلا
.ملعألاوراكنإلامقيلاذإلقتنملايفةكرشلامفتدعقنميفونيضوافتملا

عيمججيفماعاذهنأرهاظلا.خلاءىزجتالءاكرشلادحأةللاحم:هلوق
لاولاملامفانميفدحاولجرةلزنبنيضوافتملانألو«قلطأكلذلو«ءاكرشلا

.ررحبلفملعأ

.ةللاحموءيىزعحتهعزانتهبلوعفم«دسفأنم:هلو

نولمجيمتأل:لوقينأليطتلايفلوألانأرهاظلا.خلاءامصخمنال:هلوق
نيمألانألانيمأةفلخلانوكينأطرتشاكلذلو«مهلاومأنمكلذريظنمهل
هسققرفالهنإفةموصخلابليلعتلاامأو«مدقتاكتاعابتلاعوزنيفةجح
.ررحبلفملعألاوللاحلاةمذةءاربهنمرهظيملو«هريغونيالا

‹حاضيإلا٥مدس٥



نودميفءاكرشلادحأةللاحمنأىلإضعببهذويفيذلاءيثلا

تاملجرنعتلأسو:راثآلاضعبيو.لعأهاويزجتهمهس

1اواوبنعلاهيفوًامرکوًاناتسبرتو«ًاراغصًادالوأوةأرماكڭرتو

:لاق؟هضىقوهذخأاتللحيله«ماعطلاوهكاوفلاةأرملاانبلإثعبتو

مشتدعقنيذلاامأونمثلاتغلبدقاهنألعتتحذخ«معن

ملامهيفلماعيهنِإفمهيبناكيذلالقتنملانممدحأعاباذإةكرشلا

اورکنأفًانامزهؤاکرشكلذدعبدعقنإف‹راكنالاهئاكرشنمفرعي

امأو«مهماعدنععيبلااوركنيملنيحكلذنودجيالمبنإفءعببلا

رہظتتحنيمأريغوأناكانيمأهنأهرهاظ.خلاضعببهذو:هلوق

.ملعألاوةلباقملا

بنعلاركذلىلدببرغملالهأفرعبنيتلاهبدارأهنأك«امركو:هلوق

.بشملاةغللايفمركلافالإو«هدمب

راكنإلامغهنأهرهاظ.خلامهملعدنععيبلااورکنيملنيح:هلوق

الاموزوجيامىلعتلمتشااذإةدقعلانألعببلاذئنيحلطبيو«لملاتقو

تدعقنمحيكنيضوافتملاكحلهرظناو<حبحصلاىلعةزئاجريغتناكزوجي

نمغلبأامنأل«كلذكسيلوأضقنلاوراكنإلا(هدحألزوجيفةكرشلامهل

لجرهلزنبمهنأل؟رهاظلاوهو«راكنإلا(مدحالسيلفةكرشلاملتدعق
ىلعلدیو«مدقتاكهقىفرنعلالانمءيشب(هدحادرفنالهنإتحدحاو

تدعقنذلاامأو:هلوقيفدسقتلانمموهفملاةكرسثلاملتدعقنمفالخبنأ



:لئاقلاقنِامأو.ملعأهللاومرمأبوأمهسقنأباوعببيتحفلصألا

هريغولصألاسيلأءهكلامءاضرريغبلصألاريغيفعيبلازوجم
يفءاكرشلاءاضراولعجو«لقتنملايفوزوج:ملعأهللاوهلليق؟ءاوس

يففرصتلاىلإنوجاتحمسانلاو؛مومعلاىلعمهتكرشنالءمهتوکس

¢كلذبعص«مهعاتجابالإمدحأةلماعمزجتماذإفءةرورضملاومأ

ليوأتلانملمتحبًاضيألقتنملاو‹ءبعصأاهماقمموقياموةببغلالب
نمهضدعاقلاو‹هفالخبلقتنملاولصألانأل‹لصألاهلمتحيالام

لهلصألانمئيشاهدحأعاباذإنيضوافتملايفاضيأرظناو.خلاةكرشلامهل

ءاضوبالإلصألايفيضيالوأدحاولجرةلزنمبرهاظلاوهويضع

نإلصاحلاو.ملعألاوبلاغلايفلالاعفانمنمسيللصألاعيبنآلهقيفر
نمءيشيففرصتلاملزوجيال«ماسقأةثالثىلعءاكرشلانأيضعهنإانلق
ءصوصخلايفءاكرشلامهوءاضربالإلقتنملايفالولصألايفال«ءاشألا

ًاقلطمعنميف«راكتإلاعقيملاملصألاتودلقتنملايففرصتلاملزوجيمسقو

نوضوافتلامهوًاقلطمنذِإريغبنوفرصتيمسقو«ةكرشلامفتدعقنممهو
.ملعألاو

براضولهنأهنمذخؤۇي7.خلامهتوكسيفءاكرشثلاءاضراولعجو:هلوق
.ملعألاولقتنملايففرصتاذهنلزاجًادحأءاكرشلادحأ

ءاكرشلاضعيةبيغممعامجإلاناكمإمدعليأ«بعصأ:هلوق
.ملعألاولقتنملايفةلماعملاتعنماذإررضلا

۷



توكسلاموقينأًاضيأركنتسبسيلوءلصألافالخبهدييفناك

هومأقأواهتوکسيفرکبلاءاضروءعرشلاهبدرودقو«اضرلاماقم

ضعبناكنإو‹كلذلةيلبلاةدشلًافيفختاضرلاماقمعضوملااذهيف

مهنمغلابلاةلماعمزوجتالهنإف‹ىماتيةكرشلامهلتدعقنيذلاءاكرشلا

ءاكرشلادحأناكاذإالإربتعبءاضرمهلسيللافطألانألءلقتنملايف

مايقلانألءكلذيفلفطلاماقمموقيولقتنملاعيمجيفلماعيهنإف«ًانيمأ
عمكرشأنمو‹هريغنمةمدقتلابىوأيلولاوةيافكلاىلعضرفمه

دبيفبئاغلاهكرتءاوسهعمكرتشاامظفحهيلعبحيهنافالامبئاغلا

اونواعتو»:لجوزعهلوقلهتبيغدعببئاغلاكلميفلخدوأهيرش

هذهظفحكيرشلايلعفلغتسيامكلذناكاذإو«ىوقتلاوربلايلع

مهسعفريوهمهسذخأيونمثلامسقيواهلكابعببي:مهضعبلاق«ةلغلا

همهسذخأيوةلغلامسغي:مېضصعبلاقو‹هزرحيوهيلعدهشتسيوبئاغلا
عيمجيفاذهو«همهسلعفرلاوعيبلانمهلحلصيامبئاغلامبسلا

.كلذلةرورضلاتعدهنأليأ«كلذلةيلبلاةدشل:هلوق

.ىلوأبابنمفلصالايفامأوينمي«لقتنملايف:هلوق

نمذنسخۇيامكانيمأناكاذإينعي«هريغنمةمدقتلابىلوأيلولاو:هلوق
۰ملعألاووأهمالک

۹۸



نأتكردأاذإراجشألاةلغيفمهضعبهلزوجو«ةلغلاهيفنوكتام

دېشتسيوةميقلانمبئاغلامهسنزيو«هيلعابنوموقيوءانمألااهيللخدي

سيلوهلةلغلاريصتو«مولعمعضوميفهنفديونفدلالبقءانمألاهيلع

لوأتبهذلكايملوأًاثيشاہنملكأذئنبحمدقولو«ءيشابيفبئاغلل

ىلإلوؤيفالتخالااذهو.لعهللاوكلذهلزوجعلانال«بهذت

بئاغلاويقيلاوةاكزلانإ:ءاصلعلاتلاقدقوبئاغلاحالصهيفام

صخرو«مهلحلصيامعيمجمبللعجينأملعلانموىلإنوجاتحيال

هتومنمهتابحفرعتاليتحهتبيغتلاطاذإبئاغلاكيرشلمهضعب

نامضلانمهيلعسيلو«هريغلامىلإهلامكرتينأهيفناكًاعضومالو

لقتنيفتامنوکالثل«رظنلاهبجوياميفناسحتسامېنماذهو«ءيش
عمًانادفكرتشانمنعلئسو:رثألايفو.ملعأهاوهريغىلإلامل

:لاق؟لکأيامرثکأهيفلمعيناكاذإةميقريغبهرامثلكأيله«بئاغلا

.دجسملاونونجملاةثالثلاهذهلثمو«بئافلاومتملاوةاكزلانإ:هلوق

هربغلامىلإهکرتیفيكرظني.خلاهربغلامىلإهلامكرتينأ:هلوق

الوبئاغلاةصحكرتيوالثمءانمالاةرضحيلصالامسقيهنأدارملانأرهاظلاو
.ررحبلفملعأللاوهوجولانمهجوباهبلفتشي

بلاقلاناق«لكابامرثكأ:هلوقليلدبهرامنمهلعلهراتلکابله:هلوق



كيرشلزوجيامميتيلاكيرشلزوجيله:لئاقلاقنإف«هلصخرمعن

ريغناکناوبئاغللفلاماذهيفميديا:ملعأهللاوهلليق؟بئاغلا

امإ«هيلإيتيلالاملاصيإىلإلصوتيمتبلاكيرشنأل«هاضرربتعم

دنعةفيلخلاماقموهموقينأامإو«هماقمموقتةفيلخهلنوكتنأ

هللاوبئاغلافالخبوهوهبلإلصيتحهلامنمهوسكيوهقفنيواهمدع

رذبلابابثرحينأهلزوجيهنإف«ءاضيبًاضرأبئاغلاعمكرتشانإو.لعأ

هبجويامیفاذهيفلصألاوءمهضعبلوقيفهمهسرادقمثرحيوأ

.ملعألاوهرهاظىلعءءاقبإلمتحيو«ةلغلاقرفتسياللمعلانأ

ميلاتاكاذإرهاظاذه.خلاهبلإمثيلالاملاصيإىلإلصوتي:هلوق

رمظيملفةفىلخهلنكتملوًابثاغناكاذإامأو«ةفىلختناكوأ«ًارضاح

.ررحبلفملعألاواضيأبئاغوهلببئافلانيبوهليبقرف

يفنأنظأ.خلااذهيفلصألاو؟مهضعبلوقيفهمهسرادقم:هلوق

ثيدحلارهاظهللدي«رخآالوقنأرهاظلانإف«عجاربلفاطقسةخسنلا

نيلوقلانألطقسلانظىلإةجاحالهنأرهظمثررحبلفالكاهثرحيهنأوهو
رذىلاباهثرحينأهلزوحيهنإف:هلوقيهبلإراشألوالااعمهمالكنمناذخۇي
هنأكفهتلهتمكلذناكمإمدعلامنعينفتسلاكهكيرشنألاهلكينعي
وأ:هلوقبراشأيناثلاو.ملعأاوثيدحلابهللدتساكلذلف«هلاپحنم

زوجيالهنألوقلااذهلبلدلعلو«مهضعبلوقيقفهمهسرادقمثرحي

ديالهنأ:يضتقيهرهاظثيدحلانأوامكلامنذإبالإكالمألايففرصتلا
.عجاربلو«ررحبلقملعألاولعفلابةحنملانم

س¥۰



'(ءاخأاهحتميلوأاهعرزيلفضرأهلتناكنم):مالسلاهيلعهلوقرظنلا
:رثالايفو«سرغلاهلاوزوجىنعملااذهنممهلعلو«هكيرشهنأعم
ءاسرغيالورذبلابامثرحيهنا:بئاغلاعمًاضرأكرتشانميفخيشلالاق

الكاهسرغي:لاقمث«ضرألابياطمراتخيالوهمهسسرغي:لاقم
يفاوفلتخاو‹نوصفلاوسورغلاهذهيفءاوس«ةميقالباهتلغلكأيو

رهاظعمًاصوصخهريغلرفتفيالامهلرفتفيفينعي«كيرشهنأمم:هلوق

.ملعألاوزئاجكيرلاىلعكيرلالعف:محلوق
دعبهمالكهيلعلدياكثاريملابينعي<بئافلاعماضرأكرتشانمف:هلوق

.ملعأهللاو

بئافللنمضيالوكلذهلزوجيهنأهرهاظ.خلارذبلابامثرحي:هلوق
صقنتالضرألانأىرباذهىلإبهذنملعلو«ضرألانمهبونيامناصقنل
.ررحبلفلعألاوكيرشللهيفحماستيريسيرمأهنأوأ«ثرحلابالإ

كلذلمفهنأهرهاظ«ضرألابياطمراتخبالوهمهسسرقي:هلوق

نإو«ًادحاوًالوقكلذبصتخيالضرألاكلترجشنماهسرغنإهنأيأس

صتخيهنأبلوقلاىلعينبماذهلملو«يتأبسامكلاوقأاميففجراخنماهسرغ
.ملعألاوجراخنماهسرغغهنأو

.لعألاوهبعتريظنيفنوكيكلذنألينعي«ةميقالب:هلوق

.هرکذمدقت(١)



ثيح:مهضعبلاقو«ةميقلابالإلكأبال:مهضعبلاقف«ةثرولاريغ

ضرألاسرغاذإهنأانركذامليصفتو«كلذممزاجةثروللزوجي

ضرالاكلتنمسورغلانوكتنأولخيال«مهضعبلوقيلعاهلك

بئاغلانافئالامق2جراخنمسووغلالخدأنإامأو«ءانعلا

جراخنماهلصأسورغلانألءايشةلغلانملكأامهيلعكرديال

نيحسورغلاةميقوءانعلاهيلعكردينكلو«ابتميقذخأيلامهليبف

كرديال:مہضعبلوقيلعو«مهتكرشلصأىلعمهنيبنوكتفاهسرغ

ًاقلطموأثراولاريغبئاغلابدارلالهرظني.خلابئاغلامدقاذإف:هلوق

.ررحبلف

ولوةلفلانملكأامايشهبلعكرديالكلذلفينعي«هليهف:هلوق
.لعألاوكلذدعبامتميقذخأ

ىلعنآلاهيواستاميهوامتميقذخأاذإفينعي«اهتميقذخأيملام:هلوق
ةكرتشمتراصلوألالوقلاىلعءانعلاعماهسرغموبامتميقوأ«يناثلالوقلا
«اشاہىفكلمالهنألًائدشهنمكرديالىضمامامأو«ليقتسملايفنيب

.ررحبلقملعألاواكيرشناكثبحسرفلاعرشلاهلزاجأدقو



نوكتمث«‹همرغيمويسورغلاةميقيهوءانعلانودةميقلاالإهيلع

لخادهءانعنأل«ىنعملايفنابراقتمنالوقلاف«مهتكرشلصأىلعامهني
لوقىلعهمهسسرغييذلاهجولاامأو«همرغيمبسورغلاهميقيف

ةلْغلانمهمهسهملعدريضرألاكلتنمسورغلاتناكاذإهنإفءمهضعب

نكتاذإف«انركذاكمهنيبسورغلانوكتوءانعلاهيلعكرديو

كيرشلادصقاذإو:رثألايفءبئاغلامدقمثضرألاكلتنمسووا

نمئيشكرديالهنأللاهمحرهمالكرهاظ.خلانابراقتمنالوقلاف:هلوق
ملعألاورهاظلانأعم«جراخنمسورفلالخدأثمحنيلوقلاالكىلعةلغلا

موياهتميقوءانعلاهيلعكرديهنأبلوقلاىلع«ةلغلانمهبوتيامهبلعكرديهنأ

بونياملحتسياذاميفتقولاكلذنمةكرتشماهنأبسغلافشكهنألءاهسرغ
مدعفنآلاامتميقذخأيهنأبلوقلاىلعامأو«ءانعلاذخأدقوةلغلانمهكيرش

لاونآلادعبالإ‹سونرفلايفةكرشلالصحتلهنألرهاظةلغلاكاردإ

.مجاريلوررحبلفلعأ

ذخأيهنأبلوقلاوهويناثلالوقلاىلعينعي.خلالخادهءانعنأل:هلوق

.ملعألاونآلاهيواستاموهوامتميق

رهظيل.خلاهمهسهيلعدربضرألاكلتنمسورغلاتناكاذإهنإف:هلوق

بسانماف«مهنيبسورغلانوكتثمحىنعمسرفلابذئشحهمهسصيصختل
مويسورغلاكلتنمهتصحةميقهكيرشلعفدينأسرفلابهمسصصختل
بعحصتساف«ةكرتشماهنأىلإاورظنمهنكل.ملعألاوهلنوكتف«سرفلا

.ذئنبحمهسللىنعمالفينعي.ملعألاورهاظوهوكلذابف



نممېنم«ليواقأاهيفنإفهبحاصمدقمثاهسرغفضرألافصنىلإ
مهنمو‹لكلانايسقيوينغتسيتحيفابلافصنلاهبحاصسرغي:لوقي
سرغيذلافصتلاىلعدعقيهنإفضرألابياطمرتخيلنإ:لوقينم

عمهءانعهمطعي:لوقينممهنمو«هسفنليقأبلافصتلابئاغلاسرغيو

.لعألاولكلانامسقيفةمبقلاهيفيرحتايفةميقل

الوهحاصدنعةلفلاكرديالفينمي«لكلانامسقيوينفتسيتح:هلوق

.ءانعلاهبحاصهيلعكردي

.ءاشنإينعي«يابلافصنلابئاقلاسرفيو:هلوف

ارملاو<ةمسقلاوءاسنعلانمهباتامينعي«ةميقلاعمهءانعهيطعي:هلوق
.ملعأللاوءانعلايطعيهنأليلدب«ميوقتلامويالسرفلامويةميقلاب

NODA
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اولوأةمسقلارضحاذإو»:ىلاعتهلوقبابلااذهيفلصألاو

بيصنلاجرلل»:هلوقو«هتمموقزرافنيکاسملاويماتيلاوىبرقلا

راداأ):مالسلاهيلعهلوقو«ةيآلا'«نوبرقألاونادلاولاكرتام

ةمسقلايفباب

مسقييذلاماسقلاو<ضعبنمءاصنألاضعبزيتيهءةمسقلا:هلوق

.سانلانيبءاشألا

امأو(ةمسقلا)هلوقيفدهاشلا«ةيآلا ةمسقلارضحاذإول:هلوق

فلتخام«بوجورمأليقو«ةثرولانمبدنللهيفرمالاف(موقزراف)

اونواهتامكسانلاهبنواهتامنكلو«بدنللهيفرمألانأحبحصلاو<هخسنيف
لضفلااوسنتالولقالطلاممنيبعقواذإجاوزألاقحيفهلوقبو«ناذئتسالاةيآب

ملتحنهبلمعلابهذتايآلاهذهنأفاشكلابحاصركذوڳكنب
.ملعألاونلزتي

.٨:ءاسنلا(١)

.۷:ءاسنلا(۲)

yo

 



ملومالسإلااهكردأراداأوءةيلهاجلامسقىلعيفةيلهاجايفتمسق

عاونأيفالوأبابلااذهيفرظنلاوءمالسإلاةمسقىلعيبفمسقت

عاونأيفرظنلاامأ۽امماكحأبمثامتافصواېطورشبمث«ةمسقلا

يناثلاو‹لاومألاباقرةمسقامهدحأ:نيمسقىلعمسقنيهنإف«ةمسقلا

ىلإ:ماسقأةثالثىلإمسقنتاهنإفباقرلاامأو«باقرلاعفانمةمسق

لوحتيولقتنيامىلإوءلوصألاوعابرلايهولوحتيالولقتنيالام

امإو«ضورعلاوناوبحلايهونوزوموليكمريغامإ:نامسقاذهف

ثكيدحلااذمفاثمثاإللنوطميالاوناكمهنا«مسقىلعيهف:هلوق
لامليلحتينادنمف‹نيدتلاىلعماكسحألاهيفيرجحتلاوحألانأىلعلدي

زوجيهنإفنيماسملانماومنغاذإ«ىراصنلاكوةيرفصلاكهبفهتلماعمتزاج
.ملعأهللاوهيفممتلماعموممنمكلذمنغ

.يئىنعبءاملالعل«متوغ:وق

ةمسقوههقلعتموهنعثدحملاهنألهقلعتمراشتعابرظنلاى6هناف:هلوق

.امعفانمةمسقولاومألاباقر

يفهلوقلولاومألاباقرةمسقالوأهلوقلبسانملا.خلاباقرلاامأ:هلوق
الإمهللا<باقرلاةمسقامأ::لوقينأ«باقرلاعفانمةمسقامأو:دعدهلباقم

ةعياتماسقأةثالثىلإةقىقحلايفمسقنملانألوأفاضمفذحىلعهنألاقينأ
ملعألاوةمسقلاظفلكرتاذغوكلذلءةمسقلاواهسفنباقرلايه

.اذهوهلعل6اذہف:هلوف

۰يئاسللاويذمرتلاوهجامناودوادوأهاور(۱)

سپ



«تايابنلابنوكتتابنإفباقرلاعفانمةمسقامأو«نوزوموأليكم
ةدمءيشلابمهنمدحاولكعفتنينأكلذو«نابعألابامإونامزألابام]

نکسنألمناىعألاامأو«ةكرشلالصأىلعقابءيشلاوةدودحم

رودلاواهنىعبةدملاكلتاراداذهنكسو«نامزلانمةدمًاراداذه

يفزوجيامنإءرظنلاهبجوياميفاذهو«مهنيبةكرشلالصأىلعةيقا

نمقافتالابالإنوكيالوءكلذهبشأاموباشلاسبلوتالآلا

ًادوجونكمأ''اهزرغوةمودعمةعفنمابنألءاهيلعنوربحيالوءاكرشلا

اقفتاامكلذيفةدملاو«ءاكرشلانمقافتالابالإنوكيالواهريغنم

ررغاهنألءزوجيالفاهابتنمىلإءيشلاكلذشيعيالةدمالإهيلع

ليكمامإ:هلوقميدقتوهريخأتىلوألا«نوزوموليكمريغامإ:هلوق
.اهتاكلمبفرعتامنإ'"!مادعإلانألنوزوموأ

پسانملاونامزألابةمسقلاىلإكلذبةراشإلا.خلاعفتنينأكلذو:هلوق

.خلاعفتنينألثمفنامزالاامأ:لوقينأنايعالاامأو:دعبهلوقلوهلقا

.مجاربلوررحملف
.ءافلافذحلحمسيلاذهلثمنأللثمفهباوص«لثم:هلوق

.ىرخأينمي«اراد:هلوق

.ًاموېفمملعابحيرصتاذه«اهبلعنوربحيالو:هلوق

.اهزرفو:ايباوصلملو.لصألايفاذك(١)

.نايعألا:اباوصلملولصألايفاذك



تمدهوأاوصعوأاوضرموأديبعلاوباودلاتكللهنإو«ررضو

ةمدخاةميقهئاكرشىلعكرديهنإف«ءاكرشلادحأةدميفنكاسملا

نمدريفتوببلامادہناوأديبعلاوباودلاضرملاحيفةقفنلاو

‹نيضرألاعرزوراجشألالالغتساامأو«كلذنمهلقبامهناكرش

ةلغلانأل«يدنعرظنلاهبجوأاميفزوجتالنينسلاىلعكلذةمسقف

اهريغوةدوجلاواهمدعواهدوجووةرثكلاوةلقلاةهجنمكلذيففلتخت

نويعلاامأو.لعأهللاوةهناسملانعيهنلانماعيلانعيورامعم

نل«اهيفررضالةمسقلودلاباهتمسقنوذخاوتيءاكرشلانافرابآلاو

اهتمسقتناككلذلو«ءاملاعيبنعيهنلانمدروامعمةدوجوماهتعفنم

لهأةمسقبابلااذهنمو.لعهللاوءاكرشلاضعباهيلطاذإةبجاو

هيفلخديو«ًاماوعأءيشلاعيبنعيبنلاهبدارملا«ةبناسملانع:هلوق

امھوجوضعيلبميبلاىلعةسبقمةمسقلاوينعي«قلختنألبقراثلاعيب
.ملعأهللاو(واو)ال(ءاه)هنس(مال)نأىلعينبمةهناسملاهلوقمث«عيب

لودلاريغيءاملاةمسقنأللاهمحردارأهنأك«ءاملاعيبنعيهنلانم:هلوق

اهنأدأرملاوأ<ررحبلفملعألاوعسبلاهبشتكلذريغبةمسقلانالزوجتال

حصتالهتمسقوزوجيالهسبحنأ«مولعملانمهنألهتمسقتبجوهعببنعین

.ملعألاوكلذايفنيمتفلودلابالإ

.باقرلاعفانمةمسقوهويأ.خلابابلااذهنمو:هلوق



:ضعبلاقءثرحللةمسقاودارأاذإكلذنم«مهعاشمعفانمعاشملا

ددعىلع:ضعبلاقوءثانإلانودخْلبلاروكذلاىلعهنومسقب

نأيدنعرظنلاهبجوييذلاو.ككسلاددعيلع:ضعبلاقو«حيياصلمل

ءءيقلاةقيرطىلعهارجأدقفثانإلانودغلبلاروكذلاىلعهمسقنم

نأىلإكلذءادألًاضيأثانإلاهيفلخدولوءثانإلاهيفلخديلكلذلو

دقفككسلالعهمسقنموءثاريملاةهجنمهلهأريغلعاشملاريصب

‹حيباصملاىلعهمسقحيباصملاىلعهمسقنمو«هيلإةجاحلاردقىلعهمسق
اومسقينأاودارأاذإو:رثألايفو«ةنساحلاىلعيرحتةماعلارومأنأل

مهريغنأهموهفمثانإلاروكذلاىلعهنومسقي:مهضعبلاق:هلوق

لدياكءيثعاشملايفنفسيلثانإلانأمماضيأثانإلاىعمسقي:لاق
عاشملاثريالنماهريغوتخالامهبتقلعتاذإ:لاقثبحيتآلاهمالكهيلع

ةلعيفدعبهلوق«ءيشعاشملايفنمفسيلثانإلانأىلعاضيألديو«.خلا
نأبسانمافاذهىلعو.خلاكلذهادألاضيأهيفثانإلالخدولو:صبصختلا

اهنومسقيمهنأاملكلاوقالاهذهنمرهاظلامث.ملعألاولافطألانودلوقي

نمێوخأكضعبنودلوصالاضعبنمهيلعموسقملاددمتولواهميفتوافتالةمسق

لاوءالثمًادحاواركذرخآلافلخوروكذةرشع(هدحأفلخعاشملالهأ

ءاسنلانأل«ملعألاو«كلذو.خلاهلهأريغلعاشملاريصينأىلإ:هلوق
.ملعألاومهنمسيلنمهيفلخديف«نهدالوأف«نمجاوزأىلإثاربملانلقني

مهنألماتيألاكلذيفلخديهنأرهاظلا.خلاككسلاىلعهمسقنمو:هلوق
.ملعألاوممكالمأةمدخلككسمفنوكتبلاغلايف

عسيمجىلعمسقنمدنعةنساحملا:لوقينألئاقل«ةنساحلاىلعيرجت:هلوق

۔۔۷۹



لوطلابةنسلاهذهيفاهنومسقيممنإف¢ثرحللعاشملاضرأ

ءرظنلاهبجوياميفكلذو«ضرعلابلباقلاماعلايفابنومسقيو

كلذيفمهلكيلمتلاىلإدحاوقيرطىلعمهتمسقيدؤتالل

نمةيضأملاةنسلانمتبندقًاعرزهمهسيفدجونف«اوفلاخفمهسلا

اکثرحلاعاشلاضرأعاشلهامستقانإو«هبلقيلفهريغثرح

مہیلعنوکردیالفاوٹرحامدعبعاشملالهأنمنورخآمماتأمثانركذ

نورخآثرحيملوضعبثرحنو«مملزوجيامكاولعفمبنأل«ئيش

مودجونإكلذكءاوثرحبملەودجواماونرحبلنيذلانوعساقيمبنإف

ءانعىلعنوكرديالوةمسقلانودىعيمهنإفًائبشاوثرحتل

نألءكلذهبشأاموشيشحلاوبطحلانمضرألاةيقنتنماولمعام

بلاغلايفمهنألماتيالالوخدكلذبدارأ:لاقينأالإ«ملعألاورهظأغلبلا

.ملعألاومهتاهمأمهبلعتدقاذِإمعبأتوببيفحبباصمامفنوكت

.اثمثرحلابينعي«:هلو

ائيشنوکرديالمهناهرهاظ.خلاعاشملالهأنمنورخآمماتأمث:هلوق
رضاحللهلكاذهنإ:دمبهلوقهيلعلديامكروضحلاىلعرادملانألمباوملعولو
لمهأنمءيجينمنورظتنيمنأناويدلايفركذو.ملعألاوبئاغلانود

.عجاربلفمايأةثالثلوقينممهنمو«مايأةعبسيرلادعبعاشللا

—A



بابرأميتلالاومألاكح|اذكهوءبئاغلانودرضاحللهلكاذه

اہبلقيالهنإفهلهأنذإريغنمعاشملاضرأدحأثرحنإو«ملعأهللاو

نأهلزاجأاذإهنألءعاشملالهأنمقافتابالإعاشملالهأنمدحأ

یبناو«مهنمقافتابالإهثرحبلقينملزجيملضعبلانذإبثرحي
مهنإفاوثرحينأمهنذأينأىبأومهعممقينأعاشملالهأنمدحأ

الونوروهمہسرادقمهلنوکرتیونومستقي
‹ليواقأابفعاشملاةلغامأو.ملعأهللاوكلذهلزوجيالهنأل«هلوقب

ةلغبىلوأمهفمطعاشملانأل«عاشملالهأءافعضاهلكأي:لوقينممهنم

مريغوعاشلملالهانممهلكءافعضلااهلكأي:لوقينممهنمو«مهعاشم

هبفرعيماملككحوةطقللاةلزتمبهلعجهنأهلئاقنملديلوقلااذهو

ءثرحللعاشملامىسقاکاہنومسقب:لوقنممهنمو«ءارقفلاهليبس

هنأءانعملهرظني«بابرأاففرعيليتلالاومالاكحاذكهو:هلوق

وأءايقدصتلاديرأاذإ«اثمءارقفلانمينعي«بئافلانودرضاحللنوكت

.ررحبلفملعألاورهاظلاوهواعمنايثعملادارملا

.خلاثرحلااملديعيالينعي«ال:هلوق

مهفياکمہنمدحأنمنذإلالصحيماذِإينعي«مهنمقافتإبالإ:هلوق
.ملعألاوضعبلانذإبثرحلازاوجنم

‹حاضيإلا١مد—4(



:ئالايفو.ملعأريقفلاويتلاهلكأيءياةلزنمعاشملااولعجءالؤهف
اوسرغينأاودارأوعاشلاضرأاومسقينأعاشملالهأدارأاذإو

وهفایشپیفمنمسرغنمنأيلعاوقفتاوابفاونبينأاودارأوأابف

عماہلاحيلععاشميفكلذمېلسيلفهلوهفامبفینبنمو«هل

؟عاشلاضرأيفًادجسمنوتبيله:تلقف«اهیفاوتباموهيفاوسرغام
مهنإفهيلعاوقفتانإرصقلاكلذكو«سأبالكلذيلعاوقفتانإ:لاق
كباتكيفتركذو:رثألايفو«هلاحلعًاعاشمنوكيوابفهنوني

تخألامهبتقلعتاذإعاشملالهأتوبىلعنيذلاةادألاوباوبألارمأ

كلذيفيخأابيدنعيذلافةبيصعلادنععاشملاثريالنمماهريغو

امنماملعاشملاريغكحامكحلسالسلاولوفقلاوباوبألانأ

ىفاجتننأتادجونإةحيبقةريسيخأايكلذنكللو‹ةححاشملايلع

امفكلذو‹كلذيفاهمثاريميدنعالفاوححاشتنإو«لعفافاهنع

نيبتامالإعاشملاكلذيفةدعاقلانأرهاظلاءكحلايفرظنلاهبجوي

مادتيبيفدحألكرمتسيالو-ملعألاوينعي«رصقلاكلذكو:هلوق
.ملعألاومدقتامىلعسابقكيلمتلانمهبلإيدؤيال

ياشلاضعبللسرألاؤسلباوجةروصاذه«كباتكيفتركذو:هلوق
.هللاممر

انوکلنراسخشلانممالكاذه.خلارظنلاهىجوبايفڭلدو:هلوف

—۸A۲



هيلعيرجيجراخنمهولخدأامنكل«باوبألاولسالسلاوألوفقلاك

يفو«هلاحىلعًاعاشملصألاىقييو.ًالصأالالبطعيبلاوكيلمتلا

فقيالتحترخودالبلاتسردنانإامأوكلذيلعلديام:رثألا

ابيفنوعيارتيو«ليبقلانيبًاعاشمريصتاهنإفاهتمهلاميلعدحأابل
ثرحيوسرغيورمعينملمامألانذأنإفءثانإلانودروكلالاجرلا

ئاقناکامو«هئدحأيذلاوهفهثدحأاف«نكسيولزتيوتبي

لصألاوالبطيرتشيوعبوعفانملاينعأكلمتينألخادللفنيعلا

.اهوحنولوفقلايفكردت

يضتقتانيبةلباقلاوخسنلانمهانيأرايفاذكه«الصأالالبط:هلوق

نإفةغللابسافيكلمأتيهنأالإلقتنلاوهولصألادضلطلابدارانأ

لاقيو«كرمتيأ«كليطوكلوطلاطو:حاحصلايفلاق«رمعلاوهلمطلا

.خلاواولاوةنكاسكلوطو«كلىللاطاضيأ

حتفبةعيرمضرأو«ةدايزلاوءالاعيرلا:حاحصلايف«نوميارتيو:هلوق
نوزرفيالتحتبرخاذإةدلبلاكلتلهأنأهيدارملاو.خلاةيصخيأ«ملا
.ملعألاولوصألاوضرألاكلتنمجرخمامفنوکرتشي«مہعاتم

ءابحإنلتاوملاءابحأريغاذهلمل.خلارمعينملمامإلانذأاذإف:هلوق
ءمالسإلايفةرامعاهيلعيرجحتالنأولهأاففرعيالنأ«اهمطورشنمتاوملا
ةرامتاہىلعترجحامنإف‹للاهمحرهمالكنممهفيامىلعكلذكتسيلهذهو



هلعفانملاوعيبلانتسيلعيرتشملااهرمعيونامثألاذخأبنأهلوءاهلهأل

.هلهأللصألاو

نيفورعمريغ:لاقينأالإمهللا«هلهأللصألاو:لاقكلذلو«لهأالومالسإلا

للاوةرامعلامدعوهوءهطرشلالتخإلءامحإىّسسيأالنكلنذإلازاجكلذلف

.ررحبلفلعأ

DODO

 



نمقحيهوءافعضلانعةماظلاهبهلزجحبلصفةمسقلانأملعإ

عوببللةفلاخميهو«مهضعباهبلطاذإءاكرشلاهيلعربحيسانلاقوقح
يضارتلابالإحصيالعيبلاوءءاكرشلااببلعربحيةمسقلا:اهدحأهوجونم

حصيعيبلاوءسنجلااهزاوجطرشنمةمسقلا:يناثلاو«نيعيابتملانم

عيبلاوءفازجلاةمسقلايفزوجيال:كلاثلاءسنجلاريغوسنجلايف

تېبشأامنإوءاكرشلاماهسنيببتةمسقلابدوصقملانألءفازجلاهيفزوجي
ءعضاوملاضعبيفعببلاىلعساتتناككلذلوءةضواعملاةبحنمعببلا

.ضعبنمءابصنالاضعبزيباهنأنممدقتاكزيتيأ«لصف:هلوف
نعةثرولانمةملظلاهبدارملانأك<ءافعضلانعةماظلاهبللازحح:هلو

.ملعأهللاوةكرتشمتناكاذإمهنمءاقعضلا
نعرظنلاعظقعموهثبحنمعيبلايأ«فازجلاهبقزوجيعيبلاو:هلوق

۰مدقتاكليصفتلا

— ۸



‹اودارأاذإمهئالكووأءاكرشلاعيمجروضحةمسقلازاوجطرشنمو

مدحألكونإكلذكو«عيبلاابلصأةزئاجةمسقلايفةلاكولانأل

مفالخفنيناحموأًالافطأءاكرشلاضعبناكنإو«زئاجفهئاكرشضعب

ملنإو4هماقمماقهسفنبهليكوكرتنإهنإفبئاغلاامأوممماقمموت

يذلالالا:ميضعبلاق‹هيفءاماعلافلتخادفهسفنلالكوكرتي

اميفكلذوكلذيلعاوقفَتاولوهدعبمسقيالهتببغلبقبئاغلاهكرت

لبقنمءاجاإعييضتلاواذهيفةجحهلبئاغلانأل«رظنلاهبجوي

هنإاذهعموءباغىتحةمسقلايفمهقحاوعيضنيذلامهوءاكرما

مېبئاغءاكرشعمةريشعلاتقفتانإ:مهضعبلاقو«بئاغيلعىضقيال

الانكلو«زئاجوهفكلذباوضارتواومسققافةفيلخهلاوفلختسأف
فالتخالااذههجوتيًاضيأنويدلاكلذكو«كلذيلعمربحال

هتبغدعببئاغلاهثرويذلالاملامأو«هتبيغلبقهمزلتيتلانويدلاينعأ

ةلزنمءةمجلافالتخانألكلذو.خلاضعبمدحألثكو:هلوق
.لعُألاوهسقنعمهريغ«هربغعمءيشلانألو«تاذلافالتخا

بغينألبقةمسقلايفةثرولاطيرفتلينعي«كلذىلعمهربجيال:هلوق
.ممکیرش



هعمةئرولامستقيفةفيلخبئاغلاوفلختسينأةريشعلاىلعكرديهنإف

بئاغلانأل«لبقكرتامةمسقبالإكلذةمسقىلإاولصيلولو

:ءاكرشلانمدحاملاقناو٤لحيالررضلاوهححاذهيئهلسبل

كلذنال:زئاجوهفيمہسکنمدحاولکعبتااتآوكنیبامفاومسقإ

مهارهوعبتلساوأومسلقانكلذكو6دوفعلارئاسکهلصا(هاضربناک

ثروثراوجرخمثاومستقانإامأو«ىنعملااذهىلعكلذمهلزوجف

لصأنألءلخادلااهزوجولوزوجتالممتمسقنإف«هباوماعيلومهعم
هدهاوجيوملسللامومہاماومستقادقو«زوحتالةمسقلا

ةلأسملاهذهوءمهسألايفهمهسقيرفتبلخادلاىلعررضًاضيأةمسقلا

لبقنمءاسجمييضتلانأةفيلخهلماقتال:مهضعبلاق«هنمنيدلاءاضق
هنعيضقيةفلخهلاوميقينأةريشعللزوجي:مهضعبلاقو«نيدلابحاص

عممجنإفةمسقلافالخبريغلاقحلطعتالإو«نيدلايفرهاظلاوهاذهو<هنيد

.ررحبلفلع
.كلذىلعنوربحبيمهنأهرهاظ.خلاةريشملاىلعكرديهنإف:هلوق

نألكلذو«مسقيالهنأانلقوينعي«ةببغلالبقكرتامةمسقبالإ:هلوق
.ملعألاوهلثمبجاووهفبجاولاهيلعفقوتيام

كلذنإ:لوقينألئاقل.خلاررضًاضيأةمسقلاهذهزاوجيفو:هلوق

امىلعتلمتشااذإةدقملانأةدعاقلانأل«فاكلوألاليلعتلاو«ءاضربعفدي

۸Yس



لاقاذإو:رثألايفومنملايضتقتفلوألاةلأسملاىلإقرطتتابنيعب
يمهسبکنمدحاولکعبتأانأوكنیبامیفاومستقا:نمدحاو

اميفاومستقافهباوماعيلومريغثراوناکنإكلذكو«زوجيالف

بئاغمہیفناکنإكلذكوزوجتالنإفهباوماعمشمنيب

نإف«ةفيلخامېلاوفلختسيملوامهمابساوجرخأفاومستقافلفطوأ

‹همودقدعببئاغلاوأهغولبدعبلفطلااهزوجولوزوجتال

لاقدقو«دعباولصفتيلءالؤهوءلاصفنإلاةمسقلابدوصقملانأل

ررضلادوجوبرهاظو«حجارلاىلعةزئاجريغتناكزوجيالاموزوجي

.ملعألاولمأت

.ةححلاهذهويأ«ةلأسملاهذهو:هلوق

يهو<هذهىلإةبسنلابىلوألاابدارأ«ىوألاةلأسملاىلإقرطتت:هلوق
قرفوءادتباهاضربكلذردصهنإف«البقيتلافالخبعابقتسالاةلأسم
هلالدتسانأالإ«للاهمحرهمالكنممهفيامىلعءىراطلاويلصألاىضرلانيب
«اهدعيوأ«اهلىقءاوسةمسقلاهذهيفاضرلابةربعالهنأىلعلديرثآلامالكب
ىرهاظلاوهاذهھو«لاهمرهدعبهلاقكلاصفتإلاةمسقلابدوصقملانآل

.ررحبلفملعألاواضرلابهئافتنالررضلادوجوبلملعتلانودلسلعتلا

هئانتدالاضرلادعبلاحلاكلذبحصتسبلفةمسقلادعبيأ«دعب:هلوق

.مهدنعيعرشهجوريغىلع

 



ءبئاغلامودقولفطلاغولبدعبينعي«ابايضراذإةزئاجاهنإ:مهضعب

يفهيلعدوقعملک«امكالمةزاجإىلإةفوقوملادوقعلااذهلصأو

وهةلاحىلإلقتنااذإرابخلابوهفهراكنإنمهاضرايفربتعيالةلاح

زاوجطورشنمو«قتعلادعبءامالارابخهلصأ لاعفألازئاجاهيف

ستجلايفءاكرشلامهسأنيببتةمسقلابدوصقملانألءسنجلاًاضيأةمسقلا

عاتلاوناوبحلاولصألالثمءعمةقرتفمسانجأيفزوحتالوءدحاولا

اماكلذليصفتو«ةدحىلعاذهنمسنجلكونزويولاكيامعم
لاحميفوأدحاولحميفنوكتنأولفتالامنإفعابرلاولوصألاةمسق
تمسقنااذإاهزاوجيففالخالفدحاولحميفتناكاذإف«ةريشك

ربجيوماسقنإلابءازجألاةعفنمصقنتملوةفصلاةيواستمءازجأىلإ

يفركذدقو«عرازملاويضارألايفدجوياذهو«كلذىلعءاكرشلا

هيفنكتالامامأو«رابشألابولواهتمسقىلعنوذخاوتيمهنأ:رثألا

ءاررضهتمسقيفنأل«هتمسقىلعكاحلامهربحبالفداسفبالإةمسقلا

.هربخدوقعأاولصأ.خلادوقعلااذهلصأو:هلوق

.خلالككلذوهلعللكنكلو:هلوق

ءاهدىساجوزاذإةمألانأكلذو«قتعلادعبءامإلارابخهلصأ:هلوق
تجوزاذِإ:ةلفطلاكامجوزعمةماقإلاالوخسفاهلفكلذدعياهقتعأمث
.لعألاوتغلباذإرابخلااهلف

— ۸

 



الاحصيالعيبانلهعلعًاضيأمهربحتالوءلحيالررضلاو

ٍضارتنعةراجتنوكتتنأالإ»:لجوزعهلوقلنيعئابلانميضارتلاب

‹هلعريجيفهلاميفدحأيلعبجاوبًاضيأعيبلاسیلو«''«كتم

دحاولكبصيماذإةدحاولاتيبلاوبحلاوةرصعملاراغلثمكلذو

بهذفاذهيفانباحصأكلامفلاخ.خلاهعببىلعاضيأمربيالو:هلوق

ىمنبدمحأسالايبأخمشللةمسقلابانكيفوءررمضللةلازإمهراجهنأىلإ

دعبلاوثىح:ڭلاملوقفحدرصوهام«هللامہمررکندمحمنمهللادمعنا

نأىلعربحيهنأكدمشلاىفلوقبنمءاملعلانمو:هحرفصلاهلاقامركذام

¢كلذىلإهكيرشءاعدهيفنكتاليذلاءيشلايفيرتشبوأعبي

ىفاتنتحهيلعاديازتىلف«امىمجوأهاعسنأدارأنإو
نافاسإفهمندارأنإكلذكو31وأكلذلفهذخأىلفیا

رثكآلاهلزماسفناكاذإ:لىقو«ەذخأىفنمثلاةلقبهدارأنمىلإيهتنيقحهنغنم
مرتمو“هيمصتةميقلوألابحاصلرثكألابحاصيطعيو«نوموقيلودملانإف

نمفءرثسكألاهلنممميفناكولوهيلعناعرتقىف«لودعلاهمدقي:لوقينم

تإامأو«هتصحةمرقهكيرشليطعيوهذخأبلف«نمهيلعهتعرفتعقو

اليفلوقرنمءامعلانمو«هننامسقيوكلذالف«اهربفلهعبياميدارأ
انامتمكيرشلاهيفبيصيالهنأكرتشملاعسمجنمةمسقلاهيفنكت

.خلامہصصحردقىلعكلذعفانم‹منيب

.ةمسقلاهيفنكالاللاثماذه.خلاةرصعملاراغلم:هلو

س

.اهرکذمدقت(١)



دقريامهبيصنيفبيصينألثمًاعيمجهتيحلاصمهبيصنيفءاكرمشلانم
اوباصآاذإف«هابجرختسينبأنموهتمدخةادأمعصوموهلجردموهيف

باصأاذإرصقلاتويبامأو«ةمسقلاىلعنوربحيمبنإفانركذامًاعيمج

وهوهلرسبتاکجرخوألخدينيآنمهبيصنيئمهنمدحاولک

نإًاضيأتوناحلاكلذكو«هتمسقىلعنوربحيمهنإفرصقلاتيبحلاصم

هفلعفيعضوموهوهبيصنيفتوناحلاحيلاصممهنمدحاولكباصأ

اوباصأاذإةمسقلالعنوذخاوتيمبنإف«ءارشلاوعيبللهنازيمهيفعضيو

ملاذإانركذامعيمجو«اذهيفمسإلاهيلععقياملقأوهوانركذام

ىلعهءاكرشذخأينأءاكرشلانمدحاودارأوانركذامةمسقلاهيفنكت

لخادلاررضلالجألنورببالةمسقلانأل‹كلذهلفهقالغإ

همادختساولوصألاةفلاخمكلذنأل«هيلعنوربجيالعيبلاوةمسقلا

بجلاالإهقالغإىلعنوذخاوتيكلذلو«ءاكرسشلانمقافتابالإنوكيال

.هتحلصماېنمدحاولکبصبنأوهو«اتركذامم:هلوق

هلناكولامأو<اثممېسألاتواستاذِإرهاظاذه«هقالغأىلع:هلوق
.لعألاولمأتكلذبلطاذإهقالغأيففتيبيفالثمطاربق

ةسمودعمةعفنمهنوكيمدقتامفهللع.خلانوكيالهمادختساو:هلوف
ناكمإلررغلاكلذرافتغا:لوقبنألئاقلو«اهربغنمًادوجونكمأاهزرفو
ءامقالغإبكيرشلاىلعلخادلاررضلانمنوهأءاكرشلاىلعهبفعوجرلا



عيبنال‹هيفنکالةمسقلاناكولوهقالغإيلعنوذخاوتيالمهنإف

ءاكرشلانمدحاولكيفتسينكلهفيبنلادرودقوءلحيالءاملا

ةححاشملاتعقواذإهئرشنذِإريغبهريغقتسينأبيصيالودارأام

ةدحاولاةبادلاةمسقىلعءاكرشلاذخاوتيالًاضيأكلذكو«مهنيب

هيفنكتالاكلذهبشأامودحاولابوثلاوأفسلاوأقارزملاوأ

رخألاںودامهدحأرمعنلسبالنيجوزلکكلذكو«هداسغفبالإ

‹كلذهبشأاموةنحطملاراجحأونيقرقلاونيلعنلاونيفخلالثم

ضعبلاقدقو«هتمسقيلعنوذخاوتيالةمسقلاهيفنكتالءيشلك

:رثألايفوء٠«ًاطصورفمًابيصنركوأهتملقام»:ىلاعتهللالوقمبل

ىلعربحي:لاقنملوقبلاقيوأ.مفانملابةمسقلاىلعربجلا_ملعألاورهاظلاف
هنأالإ«ررضلابهاضرللقألابحاصاهبلطنإو«ةيآلارهاظلًاقلطمةمسقلا
.لعألاورثألادوجوممرظنللًظحال

ولكلذكو.خلاةبادلاةمسقىلعءاكرشلاذخاوتيالاضيأكلذكو:هلوق
ذخۇيايرو«داسفلابحياللاو«داسفوهفسهنأل١كلذىلعلكلاقفتا

اہىفالنیبتدقو<اضرأنالجرمستقااذإو:لاقثبحدعبهمالکنماذه
همالكنمردابتملانأالإ«ررضوهولحتالنيفلاةمسقنأل:لاقنأىلإنيفلا

.لعألاوطقفريجلايفن

.۷:ءانلا(١)

ب۲



نوکيالراديفليلقصقشوأنينانيبةريغصرادلاتناكاذإو

‹هنمهلتمسقةمسقلابلطنإوه:لوقيزيزعلادبعنبانإف«اتي
ءذأهبوريثكلابحاصبيصتبعفتنيليلقلابحاصنأىرتالأ

وهحيبرلالوقو«هوحنواذهنمءيشمسقيال:لوقيعيبرلاناكو
بحاصعافتنانمزيزعلاهبلتعاامامأوءانباحصأدنعهبذوخأمل

الإنوكييالانباحصأدنععافتنالانإفريثكلاهبحاصبيصنبليلقل

ناويحلاوعابرلاولوصألاتناكنإو.ملعأهللاوءاكرشلانمقافتا

نمنوتنأنمًاضيأاولغتالاهنإفابادحاونملأضورعلاو

ذخاوتيوتمسقعاونألاةقفتمتناكاذإفءعاونألاةفلتخموأدحاوعون

نيتاسبوأنيدادفاوکرتشانإكلذلشوامهتمسقىلعءاكرشلا

بعحاصوهةمسقللبلاطلانأهمالكنمردابتملا.خلابلطوههنأ:هلوق
ررضلابهسفنليضرهنأكف«اتينوكينأحلصيامهبصتيفسيليذلالقألا

نيحف<همهسةلقلءيشبعفتناامهبيصنالولو«هيرشببصنبعفتنيناكهنال
رثكالابحاصوهةمسقللبلاطلاناكاذإهنأهموهفمو«ببجأكلذمطقبيضر

.ررحبلفلعأللاولقألابحاصلررضلانملصحبيالهلخسفتال

.ريثكلابحاصنمليلقلابحاصليأ«هتمهل:هلوق

هتعفنمعطقبيضرنيحفينعي.خلاعفتنيلبلقلابحاصنأىرتالأ:هلوق
¢عافتإلاىلعريثكلابحاصعمقفتااذإرهظتاإةلعلاهذهو«كلذبىجأ
.ررحبلفلعألاودعبهللاهحرفنصملاهضراعكلذلف



ءراجشألاعاونأعيمجنمكلذهبشأاموأالتوأنيتايزوًارودوأ

نِإكلذكو«هتاذيفاذهنمعونلكةمسقيلعنوذخاوتيمهنإف

نمكلذهبشأاموأًافويسوأًابابثوأًارقبوأالبإوأًامنغاوكرتشا

:هبحاصلءاكرشلانمدحاولكلاقنإف«لاحلااذهىلععاونألاعيج

اوکرتشااذِإةرقبلكوأًالخناوكرتشااذإةنلكنمكلےرخأال

بیصيالهنإفءافويسوأًابايثاورتشااذإفیسوأبوثلكنموأارقي

نیتاسبوأنیدادفاوكرتشانإامو«مېنيبنكتةمسقلاتناكاذإكلذ

لكنمكلجرخأالءاكرشلانمدحاولكلاقف‹كلذهبشأاموأ

نيتاسبلاوأندادفلاتناكاذإءكلذدحبالهنإفناتسوأ‹نادف

هشأاموفوخاونمألاودعبلاوبرقلاوةدوجلايفةيواستم

ةمسقلاناالهلوقهلفاڻرکذامعيمجيفةيواستمريغناكنإو«كلذ

ألافالخب«هتاذيفاولکيفوأنادفلکيفنكت

:هللاهمحرانحشلاق.خلاندادفلاتناكاذإ«كلذدحمالهنإف:هلوق

ادعاتوأ٠ناتوناملاونارادلارواحتءاوسنارنجالهنأىلإىعفبهد

وبألاقو<رواجتلادنعربجي:كلاملاقو‹كلذيضارغالافالتخاةدشل
انباحصأهىلإبهدامویرالاةرححنيرادلایدحاناکنإربحي:ةفىلح

.یہتناباوصلابملعألاوتوافتالةروكذملاتافصلاعمذإ|رہظأ

ناتسنلاونادفلااسمأ.خلارادوناتسبلکنادفلکيف:هلوق



حصيالءاكرشلانمدحاوناكنإو.لعهللاوعاتملاوناويحلاو

نإكلذلثمو«ةمسقلاهؤاكرشهلعكرديالهنإفماتمهسهبيصنيفهل

كلتفمدحالناکاباوأéارقيوًُالختوأنيتانز|وکرتشا

ەۋاكرشهىلعكردىالدحاوبوثوأ«ةدحاوةرقبوأ«ةدحاوةلخن

ءكلذءاشنإالإةماتةرقبوأةماتةرجشكطعن:هلاولاقولو«ةمسقلا

لکولیلالیکمفنصلکمقيهنإفنوزوملاوليكملاامأو

سدعلاوبيبزلاورمتلاوريعشلاوحمقلالثم«نزولابنوزومفنص

«هتاذيفلیکلاباذهنمفنصلکسقيهنإف«كلذهبشأامولوفلاو

ساحتلاوديدحلالثم«نزولابفنصلكمسقيهنإفنوزوملاكلذكو

تببلاريغرادلابدارملانأرهظمثكلذايفنكيالدقفرادلاامأو‹رهاظف

.لعألاوتوميىلعتلمتشاامرادلانأل

يفةمسقلانكمتالهنألهلوقهلسيلهنإفينمي.خلاراجشالافالخب:هلوق
.ةميقلابةمسقلاىلع‹هتاديفدحاولك

.ملعألاوءكلذهشأامو«يناوألاوفوسلاو

هيلعلدياکهيفةكرشالءيشهلحصياليأ4ماتمہس:هلوق

.دعبهمالک

—ن



لعأهللاوكلذهبشأاموناتكلاوفوصلاونطقلاوصاصرلاو

لثمًاعماميفةمسقلازوحتالف,عاوأألا1تناكنإو

ناويحلاكلذكو«امسليخنلاوًامهسبنعلاوامسضرألااولعجينأ

ءهرکذنملاماذههبشأاموًامهسمتغلاوءامسرقبلاالعجينألثم

الومهنيبكرتشملاءياكلايفءاكرشلامهسأزيبمتةمسقلابدوصقملانأل

ةمولعمتناكامةحدةسقانأرغءسنجلايفالإكلذنكمب

ءضعبياهضعبةفلتخملاءاشألاعيبزوجياك‹كلذزاوج

عيابتاذإلثم«ةضواعملاةبجنمتلمعتسااذإرظنلاهبجوييفكلذو

نإولعللاواولدابتوأاورابتوأاوبهاوتوأمهنببسفنومستقلل

ديزينأزوجيالف«ةميقلايفاولضافتفنيسرفوأنلمجاوکو

لاقوءسنجلاريغيفةمسقاهنأل.ريناندوأشارداېنمءيدرلاىلع

تهبشاءاشألاهذهنإفينعي.خلانايستقملاميابتاذإلثم:هلوق

نمدبالف«يتأيسامكميبلاهشتالانإفةعرقلاةمسقفالخبزوجيامكزوجتف

.ملعألاوسنجلاداحتإ

نوكتفيكرظني.خلامرادمنمءيدرلاىلعديزينأزوجيالف:هلوق
الةمسقلانإف«امهنيبلضفلانادارتيلاقينأالإمهللا«ذئنمحامنييةلضافللا
ةدايزلاكلتنمهصخيامءيدرلابحاصلديلابحاصعقديفةميقلابالإنوكت

ملعألاواہنمتراصةدايزلاكلتنألءتىماةكرتالإةقيقحلايفامسقيف
.ررحبلف

س۹



نوكتوتملاةكرتنمةدايزلانوټنأطرشبكلذزاوحبضعب

:لوقينممهنمو«ةمسقلااهيفبحتيتلايهتملاةكرتنألل«ةرضاح

ريغيفرظنلاهبجويايفكلذو«ةكرتىريغنموأوكلفلعفينأايفزوجي

‹لاحلااذهيلعالضافتاذإعاتلاوضووعلاكلذكو«ةعرقلاةمسق

امأو«ىنعملااذهلعريناتدلاوماردلالزمهادیزبنوزوملاولىملاو

‹ريناتدلاهنمنيدلاىلعديزينأالضافتاذإملزوجيالفلصألا

زاوجطرشنمو.ملعأهللاوهريغفالخبةمسقلاهيفنكتلصألانأل

نمالإنوكتالةدايزلانأهرهاظ.خلاكلذزاوحبضعبلاقو:هلوق

ةلزنبنوزولاوليكملانأدعبهللاهحرفنصملاركذو«ريدقتلادنعءاشالا

.لعألاومهاردلاورناثدلا

ةححاشملاىلعةينبموعسبلاهبشتالامنألينعي«ةعرقلاةمسقريغيف:هلوق
.ملعأهللاو

ىلعناديزبامهنأدارملاوءامېناديزىهلعل«هادبزبنوزوملاولىكملاو:هلوق

همحرهمالكىلعامهنألمهاردلاوريناندلادارتاہکةمسقلادارأاذإءيدرلا
.ملعأهللاومهاردلاوريناندلاةدايززاحانمدنعنادازبنعي٤هللا

ءضبعماهضعبهدارفأيفينعيةمسقلاهيفنكتلصالانأ:هلوق
راجشالافالخي:لاقف«ةمسقلاهيفنكتالًالباقملعجمدقتاميئانيالف

انههتقرفتيفنكلاهتاذيفةمسقلامدعكانهدارملانأل«عاتملاوناومحلاو

› حاضيإلا۷مدس 4y



‹نزويولاكيايفةميقلالإجاتالوءامبالإزوجتالوءةميقلاًاضيأةمسقلا

ةليكمريغلاءايشألايواستملعبالنمغلبأنزولاوليكلانال

هفتمتناكنإواتالءدحاوعوننمتناكولوةميقلابالإةتوزومالو

ةدوجلاورغصلاومظعلايهوىرخأةبجنمةفلتخميبفعونلاةبجنم
ناوبحلايفةناسفنلالاعفألاودعبلاوبرقلاوفوخاونمألاواهرغو

فرعيكلذبو«هلكاذهيفةميقلاىلإةمسقلاجاتحتكلنلو«ةصاخ

43٤رعنمناومحجلا۲ةمسعلازوح.لعهللاواميوأست

يفحصيلشملانأمحلوقنملدياذبف«ميضعبدنعلصألاكلذكو
یلاعتهلوقناومحلافلشابعرشلادرودفو>لصألاوناومحلا

ثدحو»7معلانملتفاملمءأزحف2:دصلاءأزرحف

لقوناوبحلايفضرقلايفءاجيذلافورعملاًاضصيأعفاريأ
رخألاامهدحألضفينأديالوهجولکنمناهباشتمناثیشعقبام

يدلاوهلصالالحلماتلصألانابوو>عاتماوضورعلاوناومحلاناب

.ررحملوعجاربلفملعأڭلاوهئيدرلدازيال

.دقهنألوأ«دقوهلعل«عرشلادرودقو:هلوق

٥:ةدئاملا(١)



نمو.لعأهللاوةرثكلاكلذيفةاعارملانكلو«ءيشبرخالاوءيشب

هتل«ررغلالجأنمموسقملاءيشلاروضحًاضيأةمسقلازاوجطرش

عقتفًاصقانوأًادئازوأةمسقلالاحيفًامودعمءيثلانوكينأنكي

لصألا٠لصألاريغيفاذهو«ررغوهوهوماعيمامىلعمهتمسق

فالخيلصألانأل‹هوماعاذإمهنعًابئاغناكولوهومستقينأزئاجف

‹ناويحلاريبغتلاىلإةعرسركأوءريبغتلاعيرسبسيلوكلذيفهريغ

ةدممنعًائاغناکولوءيشلاةمسفزاوج:مہضعبنعرکذدقو

نأةمسقلازاوحطرشنمًاضيأكلذكو«عيبلاكاذهوايفريغتيال

منيبنومسنقملااملخدييتلاطورشلاامأو«عيبلاكًامولعمءيشلانوكي

لحأًاطرشالإمبطورشىلعنوتمؤملا):مالسلاهيلعهلوقابيفلصألاف
طرتشافًاضرأنالجرمسةقااذإكلذمو۱(ًالالحمرحوأًامارح

‹ًائيشهمهسيفثرحيالأةمسقلانيحيفهبحاصىلعامهنمدحاولك

مارحطرشيلعتناكامنألزوجتالامهتمسقنإفسرغيالوهيفيبيالو.
طرشلالطبالبف:لئاقلاقنإف«هلامعافتنالانمهللالحوهام

.راغصلايفمايبأةثالثورابكلايفمايأةعبسكلذو«اهبفريتيالةدم:هلوق

ةمسقلاتلطبلبينعي.خلاةمسقلاتشدثوطرشلالطباليف:هلوق

.هرکذمدقت(١)

س۹۹



ابقتعتلةشئاعاهترتشانيحةريربثيدحيفأميلعًاسابقةمسقلاتتبثو

نألءطرشلالطبأوميبلاويينلازاجأفءاهءالوعئابلاطرتشاف

اذهيفعببلا:هلليف؟هكلمت4لحيالامءالولانمطرتشامئابلا

ءيوأسقلاعمسنجلاةمسقلازاوجطرشنمذإ«ةمسقلانملبسأهجولا

العجيملولهنأعمضرألانمًاطسقطرشلاكلذلالعجبنأنمؤيالو

نأوهوىرخأةمجنمخسفلااملخديضرألانمًاطسقطراكلذل
‹ةكرشلاماكحأنموهوةمسقلالبقامهنمدحاولكهكرديطرشل١|اذه

ةكرشلانأألءطرشلاتيثوةمسقلاتلطبةمسقلايفهوطرتشااذإف

اكاضيأطرشلالطي”الهف:تلقنإفءهمالكرخآهيلعلدياكطرشلاتبثو
لالحللامرنوكياغإ:تلق؟ًالالحمرحهنوكلثيدحلارهاظهيلعلدي

وهاك«حىحصوفالبقامىلإرظتلابامأو«طقفةمسقلادعبامىلإرظنلاب

.ررحىلقمعهللاوهلاحىلعرمتساةمسقلاتلطبامف«مولعم

نماهربغامأو«ةعرقلاةمسقيفرهاظاذه.خلاةمسقلانملهسأ:هلوق
ايفهمالكنمخۇيامكعسبلاىرجبيرجتنأيفبنيف«عيبلاهبشتيتلاهوجولا
.لعألاوسنجلافالتخاعمهزاوجنممدقت

ءطقفاهدحأركذامطرتشااذإامفينعي.خلااطسقطرشلاكلذل:هلوق
منملاةلباقميفهللعجاإالإ«بلاغلايفهبحاصكلذبهلىضربالهنأل
طرتشملايواستلاتافلطرشلااذهعمةمسقلاتزاجولفءكلذنم

.لعأهللاو



الإنوكتالوةكرشلادعبعرفةمسقلاوءةمسقلالبقلصأاماكحأو

هللاوهلةداضميهلبعيبللةفلاخمهجولااذهيفةمسقلاو«ةكرشلادعب

دحاوقيرطالإاهسيلوًاضرأنالجركرتشانإًاصيأكلذكو.لع

هلنوكيالنأيلعضرألانمنيثلثلاامهدحأذخأبنأىلعاقفتاف

كلذريغقيرطضرألاكلتلنكيسيلو«لوألامهقيرطنمقيرطلا
هلهنمدبالامرحتطرشلااذهزيوجتيفنأل«امهتمسقزوجتالف

طسقهلطرشلانأ‹ًاعبجةمسقلاوطرشلالطيفهلامىلإقيرطلاوهو

ريغقيرطلاهنمانكمناكمضرألاكلتلناکنِامأو«موسقملانم

هرهاظو‹طقفةعرقلاةمسقيفرهاظًاضبأاذه.خلاميبللةفلاخم:هلوق
سكععيبلاحصوتلطبعببملايفتطرتشااذإةمدقتملاءاشألاهذهلثمنأ

لطبميبلايفالالحمرحاذإطرشلانأةدعاقلانألكلذكوهو«ةمسقلا

ةرداصمهجولااذهيفةمسقلانأذئنيحتبثف«ةريربثيدحيفامكعسبلاحصو
عسئابلاكلميفيهو«اهمعطقينأىلعةرجشهلعابولامأو.ملعألاومسبلا

نيكاسملاوءارقفللاهترثنإفترُثأيتحاهكرتولف«طرشلاوعببلاحصهنإف
.عجاربلفخسفتمعيبلاوعئابللةرمثلانأ:لوقهبفورفعجنبأيفامىلع

نمزاوجلاناكمإمدععمينعي«موسقملانمطسقهلطرشلانأل:هلوق
هبلغتساامريظنيفلعجيطسقلاكلذنإفنكمأولامأو«ىيرطلاكلتريغ

دعبهمالکنمذخۇيانك«ًالثمهيلعزاوجلامدعيفقيرطلاةعفنمنمهبحاص

هللاوالشمهنمدبالامرحتاذهىلعطرشلانالطبيفدارملاف«نكمأاذإامف

.ررحيلفلع

س٠إ



‹مېطورشيلعنونمؤملاو«زئاجطرشلاو«ةزئاجةمسقلافلوألاهقيرط
دقوأرادوأًاضرأنالجرمستقااذإو«لاحلااذهيلععيبلاكلذكو
وهلوألاامقيرطنإف«ةمسقلانيحيفامقيرطاركذبلوقیرطالناک

يحاوتلاعيمجنمانكميقيرطلاناكولو«ةزئاجامتمسقوًاعيمجاهقيرط

امأوءلوألاايقيرطعهضرأيفزاوجلانمهبحاصامهدحأمنمالو

الفةموسقملاريغهلىرخأضرأىلإقيرطلاكلذيلعزاوجلادارأنإ
ثدحيالوهيلعتناكامىلعامقيرطوضرألكنألهيلعكلذكردي
امهدحألزوجيالامهنييًادحاهالعجنإةيقاسلاكلذكو«نكيماثيش

ضرألاكلتنملقسأهلىرخأضرأىلإةيقاسلاكلتيفءاملازوجينأ

هذهزيوحتيف:لوقينألئاقل.خلازئاجطرشلاوةزئاجةمسقلاف:هلوف
هنإف«ةمسقلاىفيواستلاطارتشانمهمدقامىلعرظنطرشلااذهوةمسقلا

«ثلثلارخآلاونيثلثلاذخأاهدحأنألءيواستلالصحيملانهاههنأكشال
ةكرتشملاممقيرطنمزاوجلامدعربظنيفدئازلاردقلالعجاسل:لاقيناالإممللا

ىهبحاصلقيرطلاكلتريغنمزاوجلاناكمإعملقألاذخأنماهدارأةعفنم
هللاوقرفلالصحف<هريغنمزاوجلانكملاذإامفالخب«ايواستكلذدع

.ررحبلفلع

.ةموسقلاضرألانمهبانامىلإينعي«هضرأيفزاوجلانم:هلوق

دارملالعلوانبًادحامنوكىنعمامرظني«اېنيبًادحاهالعجنإ:هلوق

.عجاربلف«ملعألاواهومسقيليأ«ةكرتشماهن

سا۰۲



هللاوةرملوأنكيمائيشثدحينأهلزوجيالهنالهبحاصنذإبالإ

‹|مدحأىنبفاهايتيينأىلعاقفتاوًاضرأنالجرمسققانِإو.ملعأ

هحاصةصحهبرضيالامرديكريهتافهضرأثرحينأرخآلادارأو

رثۇي¿هنأل‹ةمسقلابرضيامطرشلااذهيفسلو‹هضرأثرحيو

نأىلعاهايستقاونبغلاايفاملنيبتدقوًاضرأنالجرمسلفااذإو«ًائیش

نل«اهتمسقزوالفهذخأنبغلاهيفيذلالعهتعرفتعفونم

نأىلعكرتشملاىلعاقفتانإكلذكوررضيهولحتالنيغلاةمسق

ىقبيو«ةمسقلاريغنمهلكهذخأهتعرقهيلعتعقونف«هملعاعراقتب

نإو«قحريغبلاومألاذخأهنألءاذهزوجيالفًاثيشذخأيلهبحاص
نف«ةزئاجامهتمسقفًاطئاحامهنيبهيفاينينأيلعًارادنالجرمسقا

دحاولکیریالتحناینبیفمالانإفناينبلاىلعامهنمىب
ءمېطورشىلعنونمؤملاوزئاجطرشلااذبف«هبحاصراديفامامهنم

هييايفامہنمدحاولكيتبيالفامہنیبايفناينبلااركذيملواققانإو

اذإزاوجلامدعنأىلإةراشإهيف.خلاهتعرقتعقونمنأىلع:هلوق

.ملعألاوةعرقةمسقامستقا

نمعوناضيأةمسقلاهذهيف«ررضيهولحتالنيقلاةمسقنأل:هلوق
ءرهاظوهامكعرشلايفهنعيبنملارامقلاولطابلابسانلالاومألكأ

.ملعألاو

(۰۳



‹كلذيف(هدحأةعفنمنوكتتنأنكههنأ«امهقافتابالإهيحاصنيبو

نأامدحأكردياللاحلااذهيلعءامتقانإنادفلاًاضيأكلذكو

نمءيشمدناناو.لعهللاوامهقافتابالإامهنيبايفارجالعجي

نأهبحاصنف«اهاستقاامدعب(هدحأةحاننمرادلاناطبىح

مالاهلهربجيوررضلانمهيلعلخدياملجألهتيحاتنممدېنااميب
‹ًاطئاحامېنيبايفاينبينأىلعةرملوأرادلاامسققانإالإكلذلع

كلذكو«ًاثيشرادلاناطیحنممدېناامناينبنمهيلعكرديالو

هلمعينأهبحاصهيلعكرديهنإف«(هدحأةيحاننمرسكنانإنادفلا

رسجلاىلعنوذخاوتيمهنإفابنيايفرسجلاالمعينأىلعامستقااذإالإ
ايفرادلاناطيحكرتينأىلعاقفتاورادلاةعقبامستقانإو«هريغنود

مدېناامناينبهبحاصىلع(ېنمدحاولکكرديوزئاجكلذنإفمنيب

.ةيحانلاكلتنمهيلعءاوملالوخدكيأ.خلاةعفنمنوكتنأ:هلوق

هلعاقفتانإفةمسقلالبقكلذىلعاقفتيلامينعي«الإ:هلوق

.لعأللاورادلايفامككاحلاهربجيانهمىبأنمف

امهندبءاكرتاذِإنادفلارسجاذهلثمو.خلااقفتاورادلاةعقب:هلوف
.ملعألاو

ا١(



وأارادنالجركرتشاناو.لعأهللاو|ألرادلاناطيحنم

نإفآرهشاذكواذكايفامهدحأنكسينألعاهتمسقيلعاقا

ءهلامىلعةعفنمةدابزطرشلااذهيفنألزوحتالةمسقلاكلت

.لعهللاويواستلاوسنجلاةمسقلازاوجطرشنمو

OVO
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هثرىلایواعحيفباب

ةمسقلايفضعبىلعاهضعب

اتقينأهيلعىعداواحلادنعلجربلجركسمتسااذإو

مزليالف‹كلذريغوأءارشلابوأةبطابوأثاريملبامهنيبيذلالصألا

هجويأبيعدملاركذيتحباوجلاهميصخهلددرتسينأکالا

كلذيفاونوكينأنكههنألهرمأنمةنيبيلع«هباوكرتشا

بصنيالمكاحلانألءهنعاوثرونمًاضيأركذيولحيالهجوبلصألا
هلبزيالنيقيلانأل«هتومبلعيتحميثروممعيناكاذإمهنيبةموصخلا

يفيضقتسينأءيشكلذنمهيلعسيلفمهثرومملعيلنإونيقبلاالإ

ةمسقلايفضعبىلعاهضعبةثرولاىواعديفباب

تومايفلكشمرهاظلابسحباذه«نيقبلاالإهلبزبالنيقبلانأل:هلوق

ايفمايصلاباتكيفمدقتامف«لاهمرلاق«راكنإلاعقيماذإاصوصخ

سايإلاولاسمالايفةلجلالهأروهشمزوجيكلذكو:لالحلاةيؤربقلعتي

ب٦۰



نألبهاولاومئابلاركذهيلعسيلفءارشلاوةبحلاامأوءهتوموأهتايح

ىلعمكاحلاهربجهيلعىعدملارقأنإوءامهتفرعمىلإجاتحيالمكاحلا

الأوأءاذكواذكمويىلإاستقينأناميألابةمسقل
ایفنکیمةمسقاكرتشاامامسقالإاذكواذكلجأامهيلعزوجي

اذإكلذهلفلياهيلعىعدملاىلإيعدملابلطنإو«ررض

هلقلغينأمكاحلايعدملاًاضيأبلطنإوءهقحهلطعينأفاخ

انآتوسلاتحصاذإكلذهلف|ومسقىتحمهنرومكرتيلاتوببلا

ةمسقلابمعنيتحنجسلايمكاحلاهربجةمسقلاىلعمهنمبأنمو«مهثروم

بسنلاوتولايفموفزوجيكلذكو«اهيفيهيتلاعضاوملايفةمامإلاو

طرتشييتلاةداهشلابابنمناكراكنإلاعقواذإف«راكنإلانکیمامحاكنلاو

بابنموہف«راکنإلاعقيمنإامأو¢عزانتلاعضولًاعبمجةلادعلاوددعلااهبف

لهأريخيتوملاتوبثيفىفتكاللاهجرهارتف.خلاثبداحألالمعلاوندلا

دىفتامنِإلباضيأنيقىلاديفتالنلدعلاةداهشنأىلع«نيلدملاةداهشنعالضفةلجلا
ًاضيألاق«نيقىلاملعلانودكلذياهبفىفتكيةعيرشلاماكحأبلاغو«طقفنظلا
النيدهاشلاةداهشنإ:لئاقلاقنإف:لالحلاةيؤربقلعتيامفمدقتامفءلاهمحر

ةدابعلانمجورخلاديقييذلايقيقحلامعلانمكسفنلهتلصأاميلعةققحلابالعبجوت
نمالةعيرشلاقيرطنمنيدهاشلاةداهشزاوجاإ:هللىق«نيقىلابةتباثلا

ةداهشبملعانلحصامةحصوانكرتولتأل«كلذىلععامجإلاوملعلاقيرط
قلطمنيقبلابللاهمحردارأ:لاقينأالإ.خلاةرشعاوناكولو«ندهاشلا

.ررحبلقلعألاونظلللماشلاعلا

س۷



معنيىتحكرتشملالصألاكلذيفاولعجاذإةثرولانمهربغعفريالو

كرتشيمونالفناباذهنكيمل:لاقوةرملوأركنأنإو«ةمسقلا
يفهيزجيالونالفنبنالفهنأبةنيبلايعدملايلعف«هعمهمسقنالاميعم

ىلعمكاحلاهربجةنيبلابىتأنإف«بسنلانمءافتهنألةنسبلاالإكلذ

نبنالفنكيمهنأنيميلاهيلعكرديالفةنييهلنكتلنإف«ةمسقلا
هيلعىعدملانألوبئاغلالعنيمبلامرليالو«ًابئاغنوكيهنألنالف

نالفنباكنأكلوقيلعكقدصأالونالفنبنالفكنأردأم:لاقول

هبجويايفهيلعىعدملامزلياإنيميلاو«كلذهلناكلكلذنيبتىح
هيفحصتالام«هفرعينأنكيءيشيفلعفلاهبلإبسنيماذإرظنلا

ىوعدلانوكتنأطرشبةفرعلاتباثالوًابيغنوكييالوءةنيبلا

ريخكلذيفهيزجيالويتعب.خلاةنيبلاالإكلذيفهيزجبالو:هلوق

.راكتإلاعقوثمحةلمجلالهأ

.ابىغهلعلنوكبهثأل:هلوق

"دقءلعفلاهيلإپستيماذإهلوقو«مزاي:هلوقبقلعتم«ءيشيف:لوق
لاوليصفتريغنمراكنإلادنعنيميلاهمزليهيلإبسناذإهنأىلإهبراشأ
.خلاهيفحصتامدعبلوقبنأبسانملانكلو.ررحبلفملعأ

نكمبالامامأو«دوجولاناكمإعمهيفدجوتالاميأ«حصتالام:هلوق

.ملعألاونيمالف«بلقلالاعفأكهيفدجوتنأ

۸٠(

 



انعمثروثراوناكدق:لاقوهيلعىعدملاباوجلادرنإوء«يعدملل

يعدمىلعف«ثاريملايفمهعمكرتشيهبنممريغوأانمعناوانوخأوهو

ربخلاكلذيفهبزجيوبسنلانمهسفنفنيملو«ثراوهنأةنيبلاثراولا

كلذثراولاعديملو«هريغثراوتابثإاذهنألاذهيفربخلاهيزجيامنإو

ىلعقىنعملاو«يعدملانملاحةلمجلانأرهاظلا«هسفنفنيلو:هلوق
ةنيملاثاربملانمينعيبسنلانمهسفنفنيمهنوكلاحيفثراولايعدللا

یعداوثاربملانمهسفنىفولامأوينعي«هتنيبلبقتومهعمثراوربغلانأب
كلذيفهلسيلهنألهنملبقتملةنيبكلذىلعماقأو«هعمثراولاوههربغنأ

ثراوبتسل:لاقولهنأیرتالآ:دعبهلوقبهملإراشملاوهمومفملااذهو<لخد

تسل:لاقنمنألصاحلاو«ثراوبتسل:لاقنمةنىبحصتفيكنالفل
كلذيفهللخدالهنألهربفلالو«ايذكدقهنألهسفنلهتنيبحصتال«ثراوب
ملعألاو.خلاتيأرألئاقلاقنإف:هلوقدنعمالكايفيتأيساذهنأالإ

اہحضوخشوةحبحصةحسنمدعليدنعةبوعصلاةياغيفهنإف.

تألاحلاويأ«هلىعدملاثراولانملاحةلمجلانألمتحيو.لعألاو

نمةنييهلوقيفةفاضإلانوكتوبسنلانمهسفنفنيمهلىعدملاثراولا

هبدارملا.خلاثراوبتسللاقولهنأىرتالأ:هلوقمثءةسبالملل.خلالاق

كلذيفنيانيالربخلانأل«ريغللىوعدلادنعربخلاهنأىلعلالدتسالا
هسفنثراولاكلذىفتاذإ«حصتالاهنإفةنيبلافالخببسنلانمهسفنثراولا

!ذإ«ربخلاهيزجيالهنإفهاعداولامأوينعي«كلذثراولاعديملو:هلوق
نوکیاربغنمثراوهناهلیعدانمانهثراولابدارأهنأكو«راكنإلامقو

س۰۹



تسل:لاقنمةنحصتفيكنالفلثراوبتسل:لاقولهنأىرتالأ

كرديالو‹ةمسقلاىلعذخؤيلفةنيبهلنكتلنإو.ملعأهللاوثراوب

لاقناو«انركذكريغللهاوعدنألوبغهنأليعدملاىلعنيميلا

هدجوأهيألثماتنودهلامثروًاثراوانثرومكرتدق:هيلعيعدملا

يعدملامركنأفةدجلاومألالثمهنمالإنوينأنكمبالنموأ

اإو«هيلعیعدملاووهمهريغكرتيلتملانأبةنيبلاهيلعف

هيلعىعدملاهاعدايذلاثراولانألهحولااذهيفةنسلاهيلعتناك

هلهذخأنايبلابهاتأنإفهملعفهتوبثدعبهافننمفهئمدبالنئاك

عممثتلمريغ.خلاىرتالأهلوقنأالإ«اثمائاغنوكينأك«يعدملاوه

ناكل.خلاةنيبحصتمل«ثراوبتسللاقولف«الثم:لاقوهكرتولف«هلقام

.ثراولايعدملايأ«هلنكتلنإو:هلوق

.رباامابدارآ<ةنيب:هلوق

۰ةمسقللبلاطلاوهوىنعب<يعدملاىلعكرديالو:هلوق

ةمسقللبولطلاوهو(هلعىعدلایوعدنالويأ«هاوعدنآلو:هلوق

ىلعلكوبملامينمي«فلحيالريغللهاوعدتناكنمنأهنمذخؤيو.خلا
.ملعألاوكلذ

تأل«ًاركتمهنوكعمةثيبلاهيلعتناكاإ.خلاةنيبلاهيلعف:هلوق
.ثروأاتومىوعدلنمضتمهراكنإ

سا١س



هيفحصيالءيشلااذهنألءًاضيأربخلاكلذيفيزجيو«ةمسقلاىلع
نارخآنادهاشدېشولكلذىلعلديوءرهاظلاٰلعةداهشيهاإوعطقلا

ناف‹اعفادتتلنيتداہشلانأللطبتلمهعمثريرخآثراول
هلعنيمىلاكرديالوةمسقلاىلعهلذخؤيالفةنيبلايعدلنکن

ٹثروامهيلعیعدملالاقناوهيفنيمالفًافورعماثراىعداهنأل

وه:لاقوانثروملتقوه:لاقوأ«هئربلدبعاذهانواذه

هبلعفًاثالثهتابحيفانثروممقلطدق:لاقفةأرمايعدملاناكوأءكرشم

يفالإنيميلاكرديالفةنيبلادجيمنإف«اهلكهوجولاهذهيفةنيبلا م

هبفرعتنأنكيقالطلانأل«كلذيفررضلابمهتيمنإةأرملاقالط

ملاذإرهاظاذهو«ةلداعلاةنيسلانودينعي«ربخلاكلذيفيزجيو:هلوق

.ملعألاوةلداعلاةنيسلاالإزحتلراكنإلاعقواذإف«راكنإلامقي

ايفثرإلاراصحنانأينعي.خلاعطقلاهبفحصيالءيثاذهنأل:هلوف

.الثمكلذدعبرخآثراولةداهشلازوجتكاذلف«ينظرمأ

هتومبلعامهنأبهيلعكرديلهرظنأ.خلاهيلعنيميلاكرديالو:هلوق

ركنأامعيمجيفمعلاىلعنيميلاكرديهنأرهاظلاو<نكرمأتوملاملعنأل

هيفرعتنأنكيو:قالطلايفدعبهلوقكلذىلإدشربو«توملابمعلاهيف
.ررحملفملعأاوَةأرمل

تثروةدملاىفتامو«كلذنملفأاقلطاذإهنألهبدىقانإ«اثالث:هلوق
۱.مولعموهاكةنئابلاةقلطلاةثالثلالثموهنم

س١۱۱



كرشموأدبعبسيلهنأنيميلاكرديلوءنيميلاهيفنوكيكلذلفءةأرمل

لتقيمهنانيميلاكرديلكلذكو«مالسإلاوةيرحلاسانلايفةدعاقلانأل

هربغهلتقهنآیعدااذإةلوبقمهتنسو؛هلثمعموهلثمثراوهنألهثراو

هلعىعدااذإكلذيفهلىوعدالينجالانألينجالافالخبوهو

مل:لاقفهسفنلاهوجولامداههيلعيعدلبسناو«لتقلرولا

عف4هتلتقيذلاناويدومواانآانإوائيشيأنمانآثرأ

ءنيمسلاكردمالفةنببهلنكت1نإف«عمثرودقأبةيبلايعد

وأناك«ًادحاوىنجالانألصاحلاو.هلىوعدالهلملهلىعدال:هلوق

نيسمفلحةماسقلاطورشتدجوو«لتقلاءاملوألاهيلعىعدا
تأوهلتقنمملعبالنأ«لتقلاةمالعهيفدجوتنأةماسقلاطورشو«نىم

دحسميفدجوبالنأوارحلوتقلانوكبنأو«هنىعبدحأىلعهتثرويعديال

دلاكلذيفنوكيالنأو«ماحزنمالوتقمنوکیالنأوةعامجهيفىلصت
ريغنمةوادعمنيبوهليلموق اذإف‹«للاهمرقحسإوبأ:لاقدلىلالهأرغ

ابرقناكوأ«ةلحعوأةيرقنمةدلبلاكلتلهألعبجولاصخلاهذهتدجو
ىلعسملو«هلتقنمانملعالو«ءانلتقامانىنيسمخاوفلحبنأكلذوحنيفمهنم

لقأةيرقلالهأناكنإف«ةماسقةأرماالونونجيالويصالوىمعأالودبع

نإو«ةيدلانوعفديمثءانيعنيسمخاومتبىتحنيميلامميلعررکتالجرنيسمنم

.یہتنانیسخفلحًادحاوالحرناک

«يدومالودبمبسيلهنأينعي‹ثرودقهنأبةنسلايعدملاىلعف:هلوف

نيتدقهنألةمسقلايلعذئنيحربخبف«الثمهريشلتاقلانأو«دحوموهامإو

س۱۱۲



كلذيفربخلايزجيو«ةنيبلاةلزنمبرارقإلاوهسفنىلعرارقإكلذنأل
تيأرأ:لئاقلاقنإف«انركذاكعطقةداهشبتسيلامنأل«ًاضيأيعدملا

لثماننودهلامثريًاثراوانثرومكرتدق:ةمسقلاهلعىعدملالاقنإ

لطعتوكلذيفًالوبقمهلوقنوكيامهنمهبلإبرقأوهنموأهنبا
نمهسفنىفنامدعبهتنببحصتفيكو؟ةنيبلاهيلعوعدموهوأءةمسقلا
نو.ملعأهاوكلذكوه:هللبق؟كلذنوكيفيكفثاويلملا

نملمأتةنيسلاهذهلوبقيفنكل«تحليطمتلجألكلذهاوعدنأ

رارقإلاوهسفنىلعرارقإكلذنأللوقرهاظلفانتمهنأ:اهدحأ«نيجو

مهلا«حجرتيف‹ىوقأرارقإلانأرهاظلاونيتنببلاضراعت«ةنبسلاةلزنم

ىفننمةنيبةحصيضتقيهنأ:يناملاوربغلاقحلبطعتةمهتبفعضي:لاقينأالإ

ولكلذمزلبامنِإ:لاقينأالإمهلاءهتنييبذكأدقهنأعمثاريملانمهسفن
.ررحبلفملعألاوهسقنل

اذهرمظيم:اهمحرانخيشلاق«كلذكوه:هلليق:هلوق

نمذخؤياكنيميلاهيلعفةنييهلنكتلنإف«ةنيبلاهيلعوعدمهنألعألاو
هيفنبعالف«افورعمًاثراوىعداهنألنيميلاهيلعكرديالوءمدقتايفهلوق
هنأالإ«حبحصهتاذدحيفمالكلااذه:لوقأو.ىبتناحبحصلقثبهررح

هنأهموېفمنإفتسل:لاقنمهنديحصتفک:هلوونممدقتافانتم

:لاقينأالإممللا«مدقتاكهربفلالوهسفنلثراوبتسل:لاقنمةنيبحصتال

وه:هلوقنألمتحيو.هيلععلطنملكردمةدعاقلانعجراخعرفلااذهكح

ءةدعاقلاىلعادراجنوكسفهسفنىفنامدعبهتنبحصتالهنأ:هانعمكلذك
نكل.ةحبحصةخسنمجاربلف«لعألاوةرابعلانمردابتمللًافلاخمناكنإو

¢حاضبإلا۸مدس۳-



لوأ‹نيكاسملاىلعيمېستقدصتدق:لاقوهيلعىعدملاباوجلادر

نلةمسقلاىلعملوكلذهبربيالفهنمهتعبوأ«بئاغلانالفلهتيهو

امأو«هيلعبجوامدعبهمًارارفوهيلعبجوقحلبطعتهلكاذهيف

خويشلالوفياإو‹زئاجفةمسقلاىلإهبكسمتسينألبقهئمناكام

هتصحكيرشلابهوفكلذهبشأاموأةمسقلالعرخابكسمتسانمف

تعجرةتباثةموصخلالبقةبحلاتناكنإالإهبلغتشيالفةموصخلامطقل

ضرألايفمصاختوهوةبحلايعدينأامأو«هلبوهوملاىلإةموصخلا

یبافيبرشليمهستبهو:لاقنإًاضيأكلذكو«ةبيرمةبهكلتف
:ًاضيألاقنإكلذكوءةمسقلانمكلذهيربيالفةبالبقينأكيرشلا

كلذنألءلمأتنيمىلاهبلعفةنييهلنكتلنإف:للاهمحرانخبشلوقيف
ملعألاولملاىلعداربنأالإمهللا«بيقلانمنوكي

ءكلذكهذخأتالنمنأرهاظلا.خلابئاغلانالفلهتبهودقوأ:هلوق

.ررحبلفملعأهللاو

.ملعألاوزارتحإللالريوصتللهبديسقتلا«ضرألايفمصاخيوهو:.هلوق
دروكرتشملاحبلصتهبلعربحيايفةمسقلاهشباممكلذهبشأاموأ:هلوق

.كلذوحنوةموصخلاهيفتعفوايفباوجلا

ناكنإوةلطابةموصخلالاحيفةبحلانأهرهاظ«ةييرمةبهكلت:هلوق
نأالإ«هلبوهوملانودةمسقلاىلعربحييذلاوهناككلذلوءارضاحاهبحاص

.ملعاهللاوةمسقلا

١۱-

 



كلذناكنإالإكلذهيربيالفهمسنقأالوهلك[الفيئروملامتبرتسا

رضحيالو«ةييرلاهيفامةمسقىلعءاكرشلاربحيالكاملانإف«ًافورعم
الفءمارحيبألام:هيلعىعدملالاقنإًاضيأكلذكو«هتمسقلدوهشلا

مارحلانمءيشهمهسيفعقونإو«ةمسقلاىلعهنوذخأيوكلذهيربي
ءلصألايفاذهو.هنمءىربدقوءيشهيفهلسيلمارحهنأىلعدهشتسيلف

هيلعسيلفهديلخدبالامونماضهلوېفهتمهديلخدامفهریغيفامو
:مېنمدحاولاقوءدنعكلذنيبتنو.لعهللاوهنمءيش

يمېسذخآانفاولعفتلنإو«متدرأنإلالحلااذهنمًامهسينوطعأ

ملنإو«كلذهلاوطعينأزئاجوفمارحلايفيلةجاحالفلالحلانم

اولعجناو«مارحلانمهمهسكرتيولالحلانمهمهسذخأبلفاولعفب

ءكلذهلزوجيالفلالحلاىلعهتعرقتعقوفًامهسمارحاوًامهسلالحا

.اذهلثميفاضيأىوعدلاعمسيالولب.خلاربحيالكاحلانإف:هلوق

يفهمالکنممهفیامكافورعمكلذنكيلامينعيكلذهيربيالف:هلوق

.ملعألاوةيرلانماذهبىلوأمارحلانألديسقتلاكرتكلذلو«ةييرلا
نميمستذخأالإوءكلذبيضرنإينعي.خلامتدرأنإ:هلوق

.اربحلالجلا

.ماضربينعي«كلذهلاوطعينأزئاجوهف:هلوق
.اربحينعي«لالحلانمهمهسذخأىلف:هلوق

اولمحنإكلذكو.خلاامهسمارحلاوامسلالحلااولعجنإو:هلوق

سا١



درنإًاضيأكلذكو.لعهللاولوألاهلاحىلعكرتشملالحلاو

كلذهبريبالقابتمسقملعنلانتضيرفتعاش:لاقوهيلعىعدملاباوجلا

نمانثرومىلعناكدق:هيلعىعدملالاقنإًاضيأكلذكو«ناببلابالإ

اذهنأل«ربخلاهيزجيوكلذيفةنيبلاهيلعفكرتامهطاحأدقامنويدلا

هنألةثرولاىلعًاضيأنيميلاكرديالكلذلو«هكلامريغنمنيدتابثإ

ةنيبلاهيلعفاياصولانماذكواذكبىصوأ:لاقنإكلذكوعدمبسیل

انمدقامىلعنيميلاكرديالفةنيبنكتملنإف«كلذيفربخلاهبزجو

وأةمسقلادعب-ةئرولاينعأ مدحأىعدانإو:رثألايفو«قًساقسن

هبأنمنيدلاوأءارشلاوأةطعلالئملصألايفهلهنأةمسقلاباجأامدعب

لبقي:لاقخيشلاامأوءعيبرلايبألوقيفهبلغتشيالفكلذتبثأو

كلذدعبهتوعدبلغتشيالةمسقلابلطنمكلذكو«ناسلابانأاذإهتم

اههبلطوأةمسقللهتباجإوأهتمسقنإ:عيبرلايبألوقيلعف«ىلوألالثم
هلوقلبقيالكلذلو‹هدوبشلولالاكلذيفكلذدعبهاوعدلبيذكت

رهاظوهاکلالحلاىلعهتعرفتعقوفمہسضعبمارحلاوامہسلالحلا

.معاهللاو

.هسقنلعدمبسسلهنألينعي.خلاانمدقامىلع:هلوق

.لعألاوزارتحإلاالريوصتللديقتلانأنهاظلا«هببأنم:هلوق

تماقاذإرهاظاذه.لاهدوهشلولاماكلذيفءاوعدلبيذكت:هلوق

س۹٦۱۱



يلعًاضيأكلذكوقحلالاكلذيفهلسيلنأًارارقإهنمكلذناكف

كلذهلتيملودوهشبىتأوةوعدلصألاكلذيفىعداول:ىنعملااذه

هتوعدىلإعجرينأبيصيالهنأابيلعاوذخاوتوةمسقلاباجأمثهجوب

ىلعو«ابيلعاوذخاوتوةمسقلاباجأنيحكلذطرتشانإالإىلوألا

ءيشلانأل«هدوهشلالوءاوعدلبيذكتبسيلكلذهلعفناخيشلالوق
ًاضيأورهاظلاکلايفهلنوکیالوهللانيبوهنیبايفهلنوکدق

باوجلادرنإو«ءالعلانسهفامهىفوءباطخلالىلدنماذهفرعانإ

مهثرومنبةنيبلايعدملاىيلعفتميمليحانثروم:لاقو«هيلعىعدملا

ملاعريغناكاذِإامأو«مسقوامنعتكسوةمسقلالبقهتنيبيماعهنأبةنيبلا

:هلوقكلذىلإدشربو«هتنيبوهاوعدلبقتهنأرهاظلاف

لايضرلوقيلمعلاةروصلاهذهيفطوحألانأىلع«لعلاعمنوكياإ
وهو«اقلطمخشلالوقالو(قلطمعيبرلايبألوقيفلنالو«لعألاوهنع

.ملعألاواذهلثميفدهتجينأكاحللو«لعألاويدنعرهاظلا

وهاإانىلعبجاولانأهيفنكلءرهاظلاحلايفهلنوكيالو:هلوق

.اايذكم'دعيالوماكحألارهاظيفرظنلا

هاوعدلهىيذكتينعي«باطخلالبلدنماذهفرعيامنإ:هلوق

كلذوظفللاحيرصنمالاهايإهبلطوأالهتباجإوأةمسقلاهموهفمنمفرعي
هيلعةنيبلاةماقإعمحلالاطيإهثممزاياماصوصخ«ءاملعلاضعيدنعفبعض

.ملعالاواذهلثميف

س۷



ةنيبهلنكتلنإف«ركنأدقثراولانألءةداهشلاالإهيرالوتامدق

دق:هيلعىعدملالاقنإو«ةتباثميثرومةايحنأل«نيميلاكرديالف

هيزجيوةنيبلاهيلعفاذكواذكلبقنمءانكرتشايذلالصألاانمستقا

ةمسقيفهاوعدحصتامهنمدحاولكنأل«ءاعدالايفامهبواسقلربخلا

‹ةنيبهلنكت2نإًاضيأنيميلاكرديالءكراسملالالاكلذ

باوجلاذرنإو«هيلعىعدملاىلعنيميلاافإوفلياليعدملانأل

نكيامهتومنأل«لمأتهبفوءمعلاىلعولوهرهاظ«نيمسلاكرديالف:هلوق
.ررحبلفملعألاوقالطلايفمدقتامكهبلمينأ

:مالسلاهملعهلوقلرمألاسفنيفينعيهيلعىعدملاىلعنيمسلااإو:هلوق
يعدملافلحيلمفانهاهامأو١(ركنأنمىلعىعدانمىلعةندسلا)
هيلعيعدملاهاعداالًاركتموهيلعىعدمراصهنألةمسقللبلاطلاوهوهيلع
وهوعدمانمالكنألةروصلاهذهن«الوأءرهاظلاوهوةمسقللبولطملاوهو

ةمسقلاركنمنألمعلاهبىرجيذلاو.ررحبلفملعألاوهمالكنمردابتللا

ءانرکيبأمالكحيرصبو«هللاهمحرفنصلملامالكحيرصباكسهيلعنمرال

ةنيبهلنكتلاذِإنيمملاكرديالو:لاقثبيحماكحألاباتكيفهللاهمحر
ركتمنأماكحألاباتكيفناويدلامالكرهاظو.ىهتناةمسقلاىلعذخؤيو
لجرلاهرشابامكلذكوءرخآباب:نايألابابيفلاقثبحهيلعةمسقلا
هفلحيامنإَفةمسقلاونهرلاوةبماوةلاقإلاوةيلوتلاوءارشلاوعسبلانمهسفنب

.هرکذمدقت(١)

— 1۱۸



ًالصأانثرومكرتام:لاقوأءالصأهعمتكرتشاام:لاقوهيلعىعدملا

يعدملايلعو«مدنعسالفلاتملايفدعاقلانأل«هلوقلوقلاف«ےسقب

ىوعدلابسحلعةدابشلانل«ثرويًالصأمهثرومكرتدقهنأةنيبلا

كرتاماومسققينأالإمهثرييالوكلذدعبةمسقلاىلعنوذخؤيمث

‹ءىربدفنادفلااذهانثرومكرتدق:هيلعىعدملالاقنإو«مهثروم

:مالسلاهيلعهلوقلبسانملاوهاذهو:لوقأ.خلاتاتبلاىلعهلككلذيفاجلا

لوقامأو.ملعأاشاو١٠٠(ركنانمىلعنيميلاوىعدانمىلعةنيبلا)

ءفلحياليعدملانأل..هلوقلإءاوعدحصتدحاولكنأل:لهمحرفنصلا
هلعىعدمهنوکةہحنملباعدمهنوکةهحنمفلحمالهنأ«هباوحف

.ملعألاوتاذلافالتخاةلزتمةهجلافالتخاو

ملعألاوًاقلطمثرويامانهاهلصالابدارأهنأك«ثروبالصأ:هلوق

نمامأوءةكرشلاملدعقتلنمىلإرظنلابرهاظاذهءءىربدقف٠هلو
«مدقتاکهجونایبنمدبالهنإفءيشبصتخنأدارأوةكرشلامفتدمق

الفهيفدعاقلاوهدحاولكدييفامعيمجنإفةكرشلامشدعقتلنمامأو

صتخينأدارأذإلصألايفامأو«لقتنملايفاذهونايبلابالإهدينمجرخي
يفهللاهمحرءايركزوبأخيشلاهيلعصناكهنايبنمدبالهنإفءيشپهلم

ةأرلاتجرخاذإو:لاقثبحاهبخأعمتخألاةلأسميفماكحالاباتك
الفاتوخإنماہثاربمذخأتنأتدارأفاہببأتومدعباهتوخإدنعنم
دعبكلذهشأاموراثلاوناربحلاولصألانمهودافتساامًاثيشمهيلعكردت

.هرکذمدقت
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كرديالفةنيبهلنكتمنإف«ةنيبلاهيلعفكلذنمرثكأىعدانمف

ربحيالو«ًابيغنوكيهنألثرويًالصأمهثرومكرتيلنإهيلع

دعبةدئافهنألصألايفهوعدااموتملاةكرتنمهنأملعامالإامجورخ

ءايحإبابيفرئاظنهلآسملاهذركذف.خلاةنيبلإهجارخإامجورخ

عديملاذإءىربدقف:هللاهمحرفنصملالوقىنمماذهىلعفءثيراوألا

صاصتخالاعديماذإءىربدقفهلوقبدارملانأىلعاضيألديامو.ملعأهللاو

يفًاضبأءايركزيبأخبشلامالكهثرومتومدعبهدافتساهنألصالانمءيشب

تمسقاذإتخالاكلذكو:لاقثيحقادصلانمرخآبابيفحاكنلاباتك

هيلعفاندلاوتومدعبنماذكنادفتدفتسادقينا:خآلالاقفمم

ىلعنيميلاكرديالفةنيبهلنكتملنإف«ءانمألاربخكلذيفهيزجوةنيبلا
تخالاتعدافامجوزىإامحورخدعبهدافتسادقهنأىعدااذإامأو«تخألا
اجورخدعبهدافتساهنأهيلعفامجوزىلإامجورخلبقهدافتسادقهنأ

ةنيسلاتخألاىلعنإ:هريغلافو«هنعليضرخبشلالوقوهواهمجوزىلا

همحرايركزيبامالكو.خلاامجوزىلإامحورخلفنمهدافتسادقهنأب

امامأو«اهدلاوتوملبقتجرخاذإامىلعلومحمىلوألاةلأسملايفلل

مولعموهاکاېنىبكرتشموہفامحورخلىفواهدلاوتومدعبهدافتسا

.ملعألاوةيناثلاةلأسانمًاضيأدافتسمو

امأواسغنوكيهنأل:هلوقلىلدبتاتبلاىلعينعي«نيمىلاكرديالف:هلوق

.هدنعكرتهنأىعدااذإاصوصخهكرديهنأرهاظلاف«لعلاىلع

‹هبلعههركأاذِإرمألاىلعهربجأنموه.خلاكالاربحيالو:هلوق

س



ةمسقىلعمهربحيالكلذكو«ةبيرهيفءيشلكةمسقىلعءاكرشلاكاحلا

مهربيالكلذكوكلذهبشأامونازيبلاوبالكلاوحنهنتهوركملك

رذنألاطبختوحنلوحهنأل«موقلاومأنمطلتخاامةمسقىلع

اهريغو«نزويولاكيامملاومأنمطلتخاامكلذكو.حيرلاوليسلاب

كلذنوبهاوتيممنإفهتمسقىلعاوقفتانإف‹اهودقتعاةكرشريغىلع

تبهذفمهنيبًاضرأاومستقانإ:كلذلثمو«هنومسقيمثطلتخلا

نأاودارأاذإمهنإف«مطنأنممہنمدحاولکملعبالتحمنیبدودحلا

هركملاكحاهيلعبتريلاهداعأانِإهلعلو«اهكحمدقتدقةلأسلاهذهو

.لعألاو

عمجنازيبلافحبحصاهنملكوةازبلا«خسنلاضعبيف«نازيبلاو:هلوق

كلدعيمجركذةاكزاوبأىلعزابلااضيأعمحيو«يزاملاعمجةازبلاوزاب
.حاحصلاف

يفاكردانألامنملكباوصو«ردنالاخسنلاضعبيفرذنألا:هلوق

هلمعتساءللاهجرفنصلملانأالإ«كلذكخسنلاضعبيفدجودقو<حاحصلا

هسفنعضوملايف!هلمعتساحاحصلابحاصو«عضوميفعمتجملاعرزلايفانه
عضوميفلاقو.خلاردانألاعمجلاوماشلالهأةغلبرديسلاردنألاو:لاق
.(بحلا)يأماعطلاهيفسادييذلاعضوملا:رديسلا

.اهودقعهلعلءاهودقتعأ:هلوف

ةئربتلامعزجيالوةبحلانمدبالهنأهرهاظ.خلانوبهاوتيمجنإف:هلوق
.ررحبلقملعألاوهيقهللاحيامردقدلمعلامدعلهلعلو«ةللاحلاو

س۱۲۱



يفىليلاضرألاكلتبهو:هئاكرشلمهنمدحاولكلقيلفاوبهاوتي
اونوكلفكلذاولعفاذاف«كلذككلاثلاكلذكيناثلامثنادفلااذه

‹كلذدعبربجلابهئاكرشىلعةمسلامنمدحاولككرديفءاكرش

منيبايفممارحءيشلكةمسقىلعءاكرشلاكاحلاربيالكلذكو

الوءكلذبمكاحلافرعاذإماكحألارهاظبهوذخأاذإهللانيبو

هنعهللايضرخيشلاركذو:رثألايفو«لطبتوأمتتتحاهنوبلطب

هاخأخألاذخأبو«اكرتشااممسقمليتأينأهيلوىلعيلولاذخأزاوج

هنباىلعءابأنبإلاًاضيأذخأيوءاكرتشاامةمسقىلعامهيخأبيتأينأ

نبإلاذخأيالو«هبءيجينأهيبأىلعنيإلاذخأيالوءرخآلا

امأوءلمأتلابرهظياكىليتلاضرالاثلثهلعل.خلاىليتلاضرألا:هلوق
ملعألاوالدابتدقف«هكيرشلهدييفامعيمجدحاولكبهواذإ
.عجاريلوررحبلف

رجردصموهفرياامأو«ءاركإلابينمي«رابجإلابلعل«ريملاب:هلوق
.رسکنمهمظعحلصوأ«رقفنمهانغأینعمب

الإو<عماثراوهوخأنكيمذإلمل.خلاءاخأخالاذخأيو:هلوق

اكرتشاامةمسقىلع:هلوقهللديو«رمالااذهيفايواستدقوهربحيفيكف
۰لعهللاو

س۳۲



:لجوزعهلوقرظنلاهبجويامفاذهيفلصألاو«وههنباىلعهابأ

اذافءةيآلا«نيماوقاونوكاوشمآنيذلااهيأايد

لاصيإلعنورداقلاغهماكحوناطلسلافروبظلانمزيفسانلاناك

دحاولكءنايكلاىلإسانلاعجراذإف«هقحتحيذلك

نمةريشعذخأينأكاحللزاجءداسفلاوروجلالهأربظوهيأرب
هنأل«مريغنمهيلعردقأمهنأل«هباوتأينأقحلاءاطعإنمعنتما

هنوموعي«مهيلوبىلوأمففمېفويسلالظتحتنمالإكلذلمعيال

ىلعيلولامكاحلاربجيامنإو«هملظنمىلعهنورصنياوناكاكلظلانم

وأةزوحلانمهيلوجرخنإالإسبحلانمهقلطيالوءسبحلابهيلو

ءيجيال:نالوقيفنانيمأيتأيوأناطلسلانمهعنمينمدنعنوكي
هللافلكيال»هوجولاهذهيفروذعمهنألءسبحلانمعلطيفهب

هال«هبءيجينأهيبأىلعنبإلاربحيال««ابعسوالإ

هنباىلعهابأنبإلاذخأيالكلذكو«هلكلالاوهذإهيلعردقيال

.ملعأهللاوهنمهنباىلعكلمأهنأل؛هبءيجينأوه

.لقتسايأ«"دبتساو:هلوق

.هنوعنعةخسنيفوهنوعمقبةخسنيفهنوموقي:هلوق

Wo:ءاسنلا(١)
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ةمسقلاةفصىفباب

ضعبىلعمهضعبامكرديو«ءاكرشلااهيلعربحييتلاةمسقلاو
ءةعرقلاةمسقيهوةمسقلاىلعناميألاباوذخاوتاذإ«نيميلاايرييو

دقوءنيمساقتلاسوفنلًابيبطتةمسقلايفةعرقلاءاماعلالعجامنإو

٠نيضحدملانمناکفماسف»:ہلوقنآرقلايفلجوزعهللااهركذ

ةفصو.ةيآلاءممالقأنوقليذإتنكامو»:هلوقو

اماېسيفناکنِٳبرضتوققحتوةضيرفلاسقتنأةعرقلابةمسقلا

اودارأءيشلکوعضوملكموقيمث«مابسلاحصتنأىلإرسک

ةمسقلاةفصيفباب

افاوفلاحتاذإةمسقلاببلطلاطقسينيمسلانأينعي.خلانيمسلااربيو:هلوق

هنأاعرىبوخسنلاضعبيفو«مولعملجأدنعاومستقينأ«مهنيب

.ٍلعألاورهاظلايهوةعرقةمسقهعممسقاذإالإ«هنيعيفقدصيال

.١١٤٠:تافاصلا(١)

.ع٤:نارمعلآ(۲)

س۳



ءابعضاومونيضارألاةميقىلعةمسقلايفمابسلالأىلعلوعيو«هتمسف

ءاكرشلامهسأنيبتيتحةمسقلاحصتالوءامسمهلقأىلعةفصلاهذهيلع

نأءاكرشلانمدارأنمناكنإالإ«ةدحىلعمبنمدحاولك«مهلك

يفمهماہسنوذخأيممنإف«ضعبنودهئاکرشضعبمهسعمهمہسعمجب

مهلكءاكرشلامهسردفىلعةعرملااولعحنأكلذو«دحاوعضوم

هذهيفنوينأامرهنأريغ«هيلعهتعرقتعقوامدحاولكذخألف

همهسقيرفتلءاكرشلاضعبيلعررضدحاولحميفتناكاذإةمسقلا

ددعىلعةعرفلانولعحبامنإ:ءاملعلاضعبلاقكلذلو«ءيشلاكلذيف

وأنامہسهلنمةعرقتعقوامثيحف«مهسألاددعىلعالءاكرشلا

لحميفتناكاذإحصيامنإاذهنأىلعءددعلاباملكهماهسىفوتسا«ةثالث

لعاهولعجلفاهفررضالفةريثكلاحميفتناكاذامأوءدحاو

ساقييكلةفيفخةلأسمبانهاهربعنانإفكلذلاثموءمهسألاددع

.نسحألاوههجولااذهءاكشلاددعىلعوهلعل<ةمسقىلع:هلوق

طرشباوجيفتعقوءافلانأرهاظلا.خلارمنانإفكلذلاثمو:هلوق

.خلاربعنانإف«هتفرعمتدرأنإكلذلاثمو ملعألاو_لصالاو«ردقم

.عجاريلف
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ةعبرأوهتجوزوهمأنمنيوخأوهمأكرتو«يفوتلجر:اهاوساماهملع

ءنامهسسدسلاهمالفرشعيتثانمموقتمهتضبرفف«همأوهببأنمةوخإ

مو«مهيلعمستقتملو«مهسأوهويقبامهمأوهيأنمهتوخالو

حصتاہنمونوعبرأوةيناثجرختفةلأسملالصأيفةعبرأبرضتفةعبرأ

رىشعةتس‹ثلثلاهمأنممهسأةيناثهمألفميتمسق

امسرشعانثِإعبرلاهتجوزلوءةامهنمدحاولكلامس
ءمهسأةئالثمهتمدحاولكل؛امسرشعانثاهمأوهيأنمهتوخالو

مىسقنأتدرأاذإ:اهدحأ,ةمسقلانمهوجوةضبرفلاهذهيف

ةدحىلعهمهسمهنمدحاولكذخأيو»ةدحاوةرميفمحل

لخدتالةئالثلاوءةثالثماسلالقأنأل«ةضيرفلالصأىلعمطمسقتف

رشعانثإاهلصأنألةضيرفلاححصمىلعىلوألا«ةضبرفلالصأىلع:هلوق

تنوعبرأوةينامامححصموةعبرأافمسقبليتلاسوؤرلاوهوامس!ءزج

ينفتسالامفتلخدولو.خلاةناثلايفلخدتالةئالثلاو:هلوف

لبقفاوتمنيبسيلكلذكو«اثمةعستلاعمةئالثلاكرفصالانعربكالاب

.نيابتلامنيب

٦



مهسءاكرشلانمدحاولكقئاطبيفتبنكمسالاددعىلعةريثك

ىقلتمثمهسألاددعىلعقئاطبلاو«ءاكرشلاعيجيفوتسيىتحاهبحاص

نمهقئاطبهيلعتعقواممنمدحاولكذخأف«مبسألاىلعقئاطبلا
مهقئاطبيفةثرولاءامسأتبتكدحاولحميفةمسقلاتناكنإو«مهساألا

نمةعرقتعقوامثيحف«سلاىلعقئاطبلاىقلتف«ممئامسأددعلع

اہلکماسیفوتسا«ةثرولانمةثالثوأرشعانثِإوأ«مهسأةينامث

كلتنمةقاطبىقلتنأيدنعحصياإكلذو«ةبجلاكلتيفددعلا

نمينعأءضرألاكلتيفماهسلاكلتنممهسلوأىلعقئاطبلا

«اہىلیاممہسأةيناتفوتسا«مالاےسإةقاطبلايفناكاذإف«ابفرط

اذإفءبيترتلاىلعةيقابلاماسلانممهسلوانمیرخآأةقاطبیقلتمث

ىقلتمشءاہیلیامامہسرشعيناتفوتسا«ةجوزلامسإاہيفتدجو
حصيالوالكقئاطبلاىقلتىتحيلاوتلاىلعكلذكىرخأةقاطب

ءاكرشلانمدحاولكلعقيامنيبتيتحهتعرقهيلعتعقواملوألل

دنعتلصواذإمهرخأدنعالإاتتالمبتمسقنأل«مرخآدنعىلإ

.ريخًادتبم«ممسالاددعىلعقئاطبلاو:هلوق

رحتالفةصتخلافورظلانمهنأل«دنعكرتهباوصءمهرخآدنعىلإ:هلوق

.مولعموهاکءنمالإ
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نمرخآهحوو.هريغقبيماهنألهتعرققليملولوءتتدقفرخألا

ءاكرشلاقفتااذإكلذو«لهسأوانركذامفخأءةلأسملاهذهيفةمسقلا

فمنلامألانمناوخألاومألاذخأتنأىلعنيفصنلابااومسقينأ

اذإفءمهيبفصنلامألاوبألانمةوخإلاوةجوزلاذو«مېنیب

كلذتمسق«امهنمفصنىلعمألانمنيوخألاومالاةعرقتعقو

ةيواستممهماهسنأل«مهسمهنمدحاولكلمهسأةثالثىلعفصنلا

نألمهسأةينامثىلعهمسقتف«يناثلافصتلاىلإعجرتمثمهني
مسأةثالثمابسلالقأومابسلالقأىلعمسقتف«ًامهسنورشعوةعبرأ
ءمهسةعبرأوهو«امسرشعاناةجوزللوءةوخالانمدحاولكل

تدرأنإو«انركذاكاملكابماېستفوتساعضوميفاهتعرقتعقواذإف
ةجوزلاذخأتفنيفصنةوخإلاوةجوزلانيبفصنلاكلذمسقتنأ

ًاعابرأمهيبةوخالافصنمسقتمثفصنلاةوخإلاذخأبوفصنلا

ةبهاوملابوأةعيابملاباومسنقانإو«انركذازئاجوهفمهسدحاولكل

نمشلانيرعشعوةعبرأىلإةثالثلاةيسنوينعي.خلاةثالثماپسلالقأو:هلوق

.اهبلعمسقتفةينامنمثلاجرخمو

نيرشعوةعبرأنمًامهسرشعينثالانأينعي«مهساةعبرأوهو:هلوق
ذخأبو«ةينامنمةعبرأذخأتفاهيلعمسقتنيح«ةينامثنممهسأةعبرأيهًامهس

.ملعأللاورهاظوهاكدالوالانمدحاولك

س۱۳۸



ةبحلاهدهنمعومبلانمعيبيهو«ةزئاجيفيضارتلابواةارابملاوأ

نمدحاولکلاملکفاکماباولد

كلذكو‹ةءاربلاوعسبلاكلذكومهلاكلذيليةيهاكر

ةىمسنلابكلذيفهليتلاةيمسنلاهكيرشللدابيىنعملااذهلعةلدابملاًاضيأ

بهوفاوبهاوتينأاودارأنإوءهلوهيذلارخآلاهكيرشلتل

مطزوحتالف‹نيبهومألنودهشيالدوهشلانإف‹نوقابلاىبأومدح

؛هکيرشلمهتمدحاولاکبنأيبEمضافاامغإو«تتملةبحلاكلت

دجاسملاورباقلالعاوططخينأميلوءلاحلااذهلعمييملاكلذكو

كلذيفتناكاذإةكردملاراغلااونئتسيوةمسقلالاحيفمونشتسيونيلصملاو

ةيمستلا:لاقكلذلوءالامجإاليندب«هئاكرمثنمدحاولكلا:هلوق
مهسلاكلذيفهليتلا

.مفهياوص«نيبوهوملل:هلوف

.هباوص«نيلصللاو:هلوق

مدقققهنأنظأو«لقعيالاماهنألاهونثتسيوهلعل«مونشتسيو:هلوق
ضرألاعسبيفعجاربلف؟ملءءاشألاهذهتناكادإاذهىلإجاتياإهنأ

.ملءُهللاو

ةمسقلاو«القسمًافنصتراصاهنألةكردماباصخاإرامثلا:هلوق

هعداونشیةفلتخءايشأحييزويانامدتدقوا

‹حاضيإلا-٩م»س۳۹



ةصبأتيبفةكردمريغلاطقرمثتليتلاراجشألاامأوءلصألا

تالصتمضارأنيباوزححبنأمميلعوءعيلاكةمسقلايفضرألل

ةنمدمنمدحاولكذخأويحاوتلاباومستقانإف«موختلابوأططخلا

كلذنمنوكبامةنربتلانيحيفاورکذينأمهيلعسيلف‹دودجلاب

ءكلذهبشأامورابآلاوراهنألاوناريغلاودجاسملاورباقملانملصألا

يفهلكاذهانركذدقوءعيبلايفزوجياماهيفزوجيعوببلانمعيباأل
دحاولكذخأوءاكرشلامسققااذإو«هتداعإلىنعمالوعوبلاںاتک

هلفةمسقلاكلترسينأدارأنف«مهنيبناكمهسيقبتحهتعرقمهنم

رمثتليتلاراجشألاامأو:لوقبنأىلٴوألا.خلاضرأللةمياتيهف:هلوف

.ملعألاوخلارحشللةعباتيهفةكردملاريغلاراثلاوضرأللةمباتيفطقف

هنأالإءبلطتملامرجشللةعباتعببلايفاهنأبلوقلارابتخاهتمذخؤيو

تإالإعئابللارمثفترّبأدقلختعابنم):هلوقرهاظبسانيال

درودقهنأللختلابثيدحلاصخبنأالإممللا٠٠(عاتملاامطرتشا
.لعألاو

.لألاوبهذتدقطوطخلانأل«رهاظلاوهاذه«موختلاوأ:هلوق

.الضافهنوكلمهنياكرتشممهسلاكلذناكاميأ«مهنيبناك:هلوق

.هرکذمدقت(١)

س۳۰



«ًاعبمجهيفءاكرششمهنألاعبمجميسألايلعةعرقلااوحرطمهنأولو«كلذ

لالااوکرتشانإًاضيأكلذكو4تتالمہتمسقفًاعيجءاكرشاومادامو

ًافاصنأ|تىبلالااومسقف:كلذهبشأاموأًاسامخأوأًاعابرأوأ

ءأكرتشم|نيبرخآلافصنلايقبيوفصنلااهتمدحاولنوكينأيلع

دعبناكرتشمألءاهرسكةمسقلاكلترسكمنأمنمدارأنمف

.لعأهللاو

ىلإجاتحيالو«نزولاوليكلابهتمسقفنوزوملاوليكماامأو
ىلااوتأاذإباتكلالهأو«ءاكرشلانيبكلذيفيضارتلادوجولةعرقلا

لدعلاهيلعاميلعمربخيهنإف«ةمسقلابضعبلمهضعبذيلكالا

نإف :مالسلاهيلعهلوسرللجوزعهلوقلءةلبقلالهأدنعباوصلاو

ًائيشنواتقيدقمرنأيفانبالفينعب«موسقأاءيثلايفينعي«ءاكرش:هلوق

.ملعاهللاوهومسقامفمنتو«ايسنوكرتيو

ةعرقلاءاكرثلاضعببلطولهنأهرهاظ«كلذىفىضارتلادوحول:هلوق

.لعألاوكلذلببجأ

كوءاجنإفل:لجوزعهلوقل«دارأنإينعي.خلامهربخمهنإف:هلوق

.ةيآلا١ڳمنعضرعأوأمنيبحاف

11:ةدئاملا(١)

— ۳۱



ءاكرشلامستقااذإوء٠"4نيطسقملابحيهللانإطسقلابمنیبکحافتمکح

هنإف«مررقتسبنأدوہشلادارأف‹ةتومهنيبيذلالصألا

مالکلايفمش«دحاومالکمررعتسنأديرييذلامتررعتس

ينالفلانالفنبنالفنمكنيبيذلالصألاتمسققا:لوقيامًاعيجهوعبتف

لقيلف«ةبهلبوأءارشلابناكنإو«ثاريملبلقيلفثاريملابمينيناكنإ
کنمدحاولکمهس؛ءيشهيفکنيبسيلهومتیرابتو«ةبحلبوأءارشلاب

ميمستقامہنمدحاولكللقيلف«رارقألايفمالكلابمقرفنإو‹ةدحىلع

ناکنو«ينالفلانالفنبانالفنم«ثاريملابلقيلفثاريلابناكنإف

.ءيشهيفکنيبسيلهوتيرابتو«ءارشلاوأةبحلابلقملفءارشلابوأةبهلاب

لعركنأنإو«ءاكرشلاعيمجكلذكوةدحيلعكنمدحاولکمهس

هلاؤسمالكلابهقہسبدارملالعل4هنوعىتىفمالكلافمفقىسدف:هلوف

.ملعألاومعن:اثمملوقبًاميمجباوجلامهدرهلمهعابتابومف

هنوفينه«ةدىعممنمدحاولکمہسءلصألايعي

.لعألاوكلذوحنوأكلذكانمسنقاومعن:هلوقبًاعبمج

.٤٤:ةدئالا(١)

— ۳۲



اهوذخأاكهرارقإىلعربخلانوغلبيدوهشلانإفءةمسقلامهنمدحاوكلذ

ءاتمألارابشإةمسقلايفروهشملاًاضيأزوجيو«نوصقنيالونوديزيال

مهضعبزوجوءاوئبنينكلوءظافلألاوةوعدلاقيقشتاميفسيلوءاهيف

زاجكلذلوةضيرفةمسقلانألءرظنلاهبجويايفكلذولهأابف

.راہشالاابف

1مهلزنملهآنمحالصلالهأروہشمءاجنإو:رثألايفو

كلذف‹كلذيلعربخلاهوغلبيلفمنيبناكًالصأهؤاكرشووهاومستقا

يفمهنمدحاولكذخأاماوماعيتحربخلانوغلبينيذللزوجيالو«زئاج
.هومستقايذلالصألاكلذنمهمهس

ةاعارمةنومريمضلاهيلإعجرأهلعلو«هوذخأاكىلٴوألاءاهوذخأاك:هلو

.عجاربلف.ملعأهللاوةداهشهنوكل

.هلملو«اونىبي:ةخسنيثاوسني.هلوق

وتواوملعيتحهوفغلبينألصألالعلوءاوملعيتحلوألا«ملعييتح:هلوق
لوعفمللينبمهنألمتحموزاوجلاروصريغيفلعافلافذحمزيالئل«كلذ

هلكلذملعلالوصحدارملالبدحاولكلراصابربخبهنأدارملاسيلهنأو

كلذلو«ةداهشناكلغّلسللكلذبملعلالوصحطرتشاولامأو«نيمستقملادنع

.ملعأشاو«روهشملاغلبتةيفيكيفكلذدعبهمالكهللديو«اوملعيتح:لقيم

- ۱۳۳



‹ءانمألاروهشمروهشملاابفءىزجيةمسقلانإ:ًاضيأرثأالايفو

قيعشتهيفسيلفروبشملااوغلبينأاودارأاذإوءیزجحو

ريحااوغلبينأاودارأاذإو«نوثبنينكلوظافلألاوةوعدلا

اذإءانمألالوقي«نوصقنيالونوديزيالوهوذخأاكهوغلببلف

نالفوينالفلانالفنبنالفنأاتدنع:رشروبشملااوغلبينأاودارأ

نبنالفثاريمنملصألانماهلناكامامسقينالفلانالفنبا

ءهبحاصدبيفوهءيشيفامهدحأكلذدعبىعّدانإو«ينالفلانالف

يفوهيذلارَقأوأءتملاةكرتنمهنأًافورعمءيثلاكلذناكنإهنإف

نأنيبتيىتحةمسقلاراهشإكلذيفءيزجيالف«تملاةكرتنمهنأهدي

:هلوقلىلدبةداهشلالقنربخلابدارأهنأك«ءانمألاريخهيفءىزحيو:هلوق
.ملعألاوربخلاوروهشملانيبقرفلالصحف«ربخلااوغلبينأاودارأاذِإو

ًاضبأهيفدمقأنوكيالهنأهرهاظ«ةمسقلاراهشإهىفءىزجيالو:هلوق
‹هبقدعقأنوكيهنأىلعلديناويدلامالكرهاظو«ةنىبلاىلإجاتحاكلذلف
نمفةثرولانيبةمسقلاتفرعاذإإو:لاقثحتملاةكرتنمهنأفرعولو

نمیعادانمو«ةثرولانمهريغنودهيفدعفأناكمهنمهدييفءيشهلفرع

ىعدااذإكلذكوءعدمومفاومسقبمممنأمهنيبةمسقلاتفرعامدعبةثرولا

ناكاذِإو«لاحلااذهىلعةمسقلايفلخديمهنأهريغدييفناكاممهدحأ
عضوميقبوافورعمًامضوممهنمدحاولكرّمعفةثرولانيبةمسقلايثروهشلملا

٠هاعداوأعضوملاكلذةمسقىعدانمفهرمعيمهنمدحأفرعي"لضراألانم

١۱۳-



الناكنإف«هتمهبحاصربتوأهمهسيفهذخأهدبيفيذلااذه

راہشإكعبهذييفوهيذلاهفدعاقلافءتملاةكرتنمهنأفرعب

.ةمسقلا

يفاعزانتنيذللانيكيرشلانيذهةلأسمباوجتركذو:رئألايفو

هدبيفيذلانأوءامهدحأدييفناكهنإتلقو«نينسامستقاامدعبدبعلا

دبعلااذهفرعاذإكلذيفيدنعيذلاف«ءيشهيفيكيرشلسيل:لاق

يفيذلااذهنأنيبتيتحفءلصألايفامهنييهنأوامهئرومةكرتنمهنأ
ةكرتنمهنأفرعيالناكنإف«هبحاصهنمهىلإًأربتوأهمهسيفهذخأهدي

.هدييفيذلاوههيفدعاقلافءتملا

ةمسقلاترجيتلاةأرملايفتركذامامأو:ًاضيأرثألايفو

دقو«نيمالكلانيبعمجيفيكررحبلفملعألاويعدملاوهفةثرولانودهسفنل

دعاقللنوفاحيمنأالإناويدلايفامىلعةريزجلايفءاهقفلادنعمكحلانأتعمس
۰لعهللاو

مالسلاهملعهلوقلنيمسلاهيلعلهرظنيهدييثيدلاوههيفدعاقلاف:هلو

نيمملاهيلعسيلوأرهاظلاوهو٠٠(ركتأنمىلعنيميلاوىعدانمىلعةنيبلا)

هرکذمدقت(۱)

٥۳-



ملعألاو؟نيتيملثمحهاوعدبةربعالوايمنيةمسقلاهيلعتعقوثىح

.

هدينمءيشلاجرخيالدعاقلانأ:ءايركزيبألماكحألاباتكيفتيأرمث

دعقادإو:ثيراوملاءايحإبابيفلاقهيلعنعالهنأو«ةلداعلاةنيسلابالإ

ةمهتلاالو«نيميلادعاقلاىلعهلدوقعملاكرديالفثاربملايفضعبلةثرولاضعي

امذخأينأدارأاذإامأو«كسمتساهنألعاذإلصألاكلذيفةيدعتلاىلع

الىبسهسقتىلإلعجيملوهيرعشيالثيحنملصألاكلذرامنمهبيصتلباقي
يفلجرلافرعاذإو:روهشملاةلأسميفرخآلحميفلاقو«خلاكلذهلف

مكاحلاهيفهدعقىلفروهشملايفدوهشلاهلدهشفهيفضروعفنيتسثالثنادفلا

هيلعكرديالوةمهتلاهيفهيلعلبقتالوةعطاقلاةنيسلابالإهنمدحأهعزتيالو

ةسحلاوأعيبلابالإينعي.خلاكسمتساكلذبيعدملانأنيبتاذإاضيأنيميلا

نيميالدعاقلانأىلعلدينيعضوملايفهللاهجرهمالكحيرصف«كلذوحنوأ

نأىرتالأ«لكلايفوأضعبلايفىوعدلانيبكلذيفقرفالهنأو«هيلع

هنأاومستقامدعبىفهكيرشدنعيذلانادفلايفىعدااذإثراولا

الإهيلعمفزيالمهنااورکذمهناعمضعبللابعدمنوكيمهثرومةكرتنم

نوفلحيمہخباشمضعباوكردامآةربزجلايفءاهقفلاضعبنعتعمسينأ

س۹١۳



يذلااوسوابيخأعمتمسققااهنأبربخلاتغلباذإف«هدالوأامعفدو

يبفةمسقلاباهنألصألانماومساملكف«لصألانمابميسيفتذحخأ

دييفناکهنأاببخأونبغلباملغتشالو‹كلذايزوهضةدعاقلا

.لعأهللاو«هتبثتتحاهيخأةئروهيفدعاقلافاومسقيملامومهيبأ

ريغىلعلومهلعلفاذهتىثاذإو«راكنإلاعقواذِإضعبلابىوعدلادنع

يفهتيأرامهلدېشیو«للاهمراركزيبأصنضراميالف«ثاريملابىوعدلا
عابلجرةلأسمًاضيأركذو:هصناملاقثيحانباحصألقيلاعتلاضعب
نأىعدافعدمءاجف«اهرمعييرتشملاناكف«اهبيفدعاقلاوهوًاضرألجرل

تناكنإف«يعدملاىلعةنيبلانأ؛كلذيفباوجلا«ضرألاكلتنمةمستهل
نيمييرتشملاىلعهلفةنيبهلنكتملنإو«ةمستلاكلذىلعةنيبهل

تأءاكرشلانيبةزابحال:ملوقلبسانما:لوقأو<ىمتنادارأنإمطقنم

ًظحالهنأالإ«راكنإلامقواذإاقلطمةيمستلاىوعددنعطقستال

.ملعأشلاوهيلعنيالةثرولانمدعاقلانأىلعاوصنثمحرثألادوجوممرظنلل

غلبينميتءاجىنعملاو«زاجباهيلإغيلبتلادانسإ«ربخلاتغلباذإف:هلوق
.2اطاىلإربحلا

- ۱۳۷

 



ةمسقلاماكحأيفباب

ابضقننيمستقملانمدارأنمكرديالةمزاللادوقعلانمةمسقلاو

خسفالةبجوملاخوسفلانمو«اهخسفيامابلعًارطنإالإ‹عوجرلاالو

يفةمسقلاتخسفنادقفءاكرشلاضعبقحتسااذإقاقحتسالاابف

ناکولو«مشسیلامومحلاماومسنقامهالمسالانمهرئاظنعيمج

مابسلاتوتساقحتسااماف«همهسفهبلإزاجًانبغقحتسملاءيثلاكلذ

ةمسقلاماكحأيفباب

.رهظأناكلةبجوملابابسألانمو:لاقولءخسفللةبجوملاخوسفلانمو:هلوق

اهلكمهسألانمققحتساولف.خلاءاكرسثلامهسأضعبقحتسااذإ:هلوق
:هلوقيفدسقتلارهاظو«اضيأةخسفنمامنأةلعلارهاظف«ةيواستمءازجأ

لوألارهاظلاو«ةروصلاهذهيفخسفنتالاهنأءاكرشلامهسأضعبقحتسااذإ
.ملعألاو«دعبهمالكهيلعلدياكنيعتملاوهلب

ىنعمو«خاسفنالايفةغلابملااذهبدارملا.خلاءيشلاكلذناكولو:هلوق
.كلذدعبماسلاتواستىتحتساا١هنأهمهسيفهبلإزاج

س۱۳۸



ىلعءاكرشلاضعبلوقهيفزوجياللو«منيلامومحاماومسق
دقهباوماعيلثراوجرخنإكلذكو«ةلداعلاةنيبلابالإضعب

هيصوهنمرختنأهلامممرومیصوأنإكلذكو‹مېتمىىقتحسنا

مېتمسقلةمسةلاتخسفنادقفةيصوهنمحرفتنأهلامنممولعمءيشبوأ

ءيشنمجرخينأةعذلايفمولعمءيشبىصوأنإو«مسيلامومحلام

خسفنت:ممضعبلاقدقف«ةيصولاجارخإلبقاومسنقافهلامنممولعم

نيدوأاهبىصوبةصودعبنم:ىلاعتهلوقلىلدلاواذهيفةمسقلا

‹خسفنتالاذهبةمسقلانإ:ضعبلاقوءةيصونمةيصوصخيملو

دبةثرولاةمذىلإعجرتنأزوجيةيصوهذهنألىلعكلذو
جرفتنأرمأيذلاءيثلاىلإىرتالأ«ةنيعمريغاهنألنيدلاكةمسقلا

ءلاملايفالاحىلعةتباثامنكلوةيصولابهذتلفلتولهتيصوهنم

لاقنافءاذكواذكهنمرخينأمولعمءيشبىصوأاذإامفالخب

ثرويالامكرتيملولونيدثراولامرليًاذإاذهىلعف:لئاق

مالكلاردصالسيلةيقانلاالنأل«خسفنت:هلوقبقلعتم«اذهب:هلوق

.افنعفنيالكبرتايآضعبيتأيىلعوهف«مسقلاباوجيفالإ

.يصوملااهنيع
.مولعموهاکةمذلايفنكيملوينعي«اذكواذك:هلوف
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لخداذإو«ةكرتلابقلعتمتيملاند:هللبق.هتمذىلإعجريناكاذإ

يفمهتمذىلإنيدلاعجرمهسفنألهيفاوفرصتومهثرومكرتايفةثرولا

<اوملعيملولونيّدلامهمزايهنأهرهاظ.خلاةثرولالخداذإو:هلوق

بتكو«ملعألاوعجاربلف.خلالوخدلادعبمطةححال:هلوقمومعهللديو

مهثرومكرتامفةثرولالخداذإو:هصنامةلوقلاهذهىلعلاهمحر

ءاوس«ًاقلطمةكرتلايففرصتلامهلزوجيهنأهرهاظ«مهسفنألهيفاوفرصتو

يفهبحرصملاوءالمأهلانيدلاطاحأءاوسو<نيرسسعموأنيرسوماوناك

طاحأاإفرصتلاملزوجيالهنأللاهمرءايركزيأانمعلماكحألابانك

زوجيالف«هلامنويدلاتطاحأدقولجرلاتاماذِإو:لاقثيحهلامنّدلا

الإ<«ءامرغلانمهوکفيتحقتعالوةمسقالوةبهالومبكرتايفةثرولل

يفلومحمفنصملامالكلعلو.خلاامبابرأىلإلاومألااولصوبنأىلعاوعينأ

اذِإامأو«نويدلاءادأىلعنيرداقنيرسوماوناكاذِإامىلعفرصتلازاوح

ىلعئازلاردقلايفزوجيهنإففرصتلامفزاجنإهنأرهاظلافنيرسعماوناك

نيالاطاحأنمةكرتيففرصتلانمةثرولامنمىلعًاسايق؟طقفنيدلارادقم
نمهردقبطاحأدقندلانإف!؟قرفيأو«ابركزوبأانمعهركذامىلعهلام

ررضلاو؟نيدلابحاصىلعمظعررضرسعمللهيففرصتلاةزاحإيفف“ةكرتلا
لاقتناوةكرتلايففرصتلازاوجنإ:لاقينألمتحيو.ملعألاو«لحيال

وهاذهو‹كلذبنودلاباحصأيضراذإامىلعلومةثرولاةمذىلإنيالا
:ىلاعتهلوقلءاضرريغبلعفمفتبثيالفنيدلالجألةسوبحمةكرقلانإف«رهاظلا

جارخإلبقةمسقلانُأمدقتدقونيدوأابىصوبةّبصوردعبنم

قرفيأو«لامفألارئاسةمسقلالثمو«كلذكنيدلانكيلفةخسفنمةيصولا

.ملعألاو«ءاضرريغنم
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.مهثرومكرتايفلوخدلادعبمطةجحالهنأالكلابجاو

ةثرولاىلعةداهشلااوغلبفسانللندهيلعوتامنمو:رثألايفو
انثرومكرتيذلالالانمالإنويدلاجرختال:ةثرولالاف«مهنويدب

مهيلعكرديفراغلااومستقاوأهضعبوألالااومستقااذإف«كلذملف

اومسققامهنأنويدلاباحصأمييلعىعدانإو«مهنويدنويدلاباحصأ

الفاهودحيلنإف«ةنيبلامييلعفراغلااومسنقاوألالاكلذضعب

باحصأمهيلعكردبو«الاماومستقاماةثرولايلعاوكردي

لجألاغلباذإفءةمسقلاهيفنوكرديمولعملجأىلإنيمضلانويدلا

نيمضلااودجيلنإو«اومستقيملوأاومستقانيمضلاكاحلامدأتسا

الإمهمزليالهنإفللانيبومنيبامفامأوينعي«حلابجاويف:هلوق

.مہثرومفلخام

نمالاتدنعةمسقلاركتمنأل«نيمىلاةثرولاىلعنوكرديالف:هلوق

.اومستقاامهلعل«اومستقامهنأب:هلوق

.ةكرتلايفلوخدلااًوراتخااذإينعي.خلامهيلعكرديو:هلوق

لاق<لعفتسانزوىلعىدأتساحاحصلايفامىلعهباوص«دأتسا:هلوف

هنأالإيناثلادارلاو.خلاهنمهحرختساوهرداصادالامهادأتسا:هىق

نيمضلاكاملامحطیدأتسانأبسانملاو«ريمضلاىلعراصتقالاهبسانيال

ىلإلالايفنايضلانأيضتقياذهرهاظ«اومسنقيموأاومسققا:هلوق
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ىلعموذخأيلف:تيملاةثرونمنويدلاباحصأناكنإو«كاملامسبح
كردياإوءآريسيًاثيشولواومستقااذإمهنويدمهيلعنوكرديفةمسقل
ثريثراووامېعمثربٹثراومہلإثدحالئلاذهةلرولا

تناكًانویداوضقامدعبثراولخداذإمضأل«مينود

نمتملايلعاوضقامءيشنيلخادلايلعسيلفتملايلع

ملولونويدلاىلعنوذخؤيةثرولانإ:ءاماعلاضعبلاقو«نويدلا

منعهمرغىفةثرولاةمذىلإلاملالقتنىلةمسقلااوركذانِإو«مولعملجأ

.ررحبلفلعألاوذينيمضلا

ممنوذخأيدارملانألمتحي.خلانوكرديفةمسقلاىلعموذخأبلف:هلوق
ىلعمهنوذخأيدارملانألمتحيو«ةثرولاريغنوواسيفةكرتلانماوؤربتيماذإ
دعباہنوکردىفكلذاودارأاذإمہنویدءاکرشمہنوکةهحنمةمسقلا

ايفهللاهمحرفنصملاهاورامىلعىشمتيامنإاذهنكل«ةمسقلادوجولكلذ

وهاذهو.ملعأهللاو«ميبرلايبألوقنودهنعللايضرخشلانعمدقت

نيبنويدلاباحصأيفقرفلارمظبملالإو«للاهحرفنصلملامالكنمردابتللا

.ررحبلفملعألاو«مهريغوةثرولا

مفزوجيةئرولانأىلإعجاراده.خلااذهةثرولاكرديامإو:هلوف

نمالإنويدلاجرختال71لاقف:رثألامالكيفلاقثبحةكرتلانميربتلا

ىلإرثألامالكيكحبلانهىلإهرخأاإهلملو«كلذمهلفانثرومكرتيذلالامل

.ملعألاوخلاءءاهقفلاضعبلاقو::دعبهلوقاذغلديو<ًاريسيائولو:هلوق

امنإونمينمي<تياىلعاوضقامءيشنيلخادلاىلعسيلف:هلوق
.ملعألاو<نيعربتمعرشلايفنودميمنالاوضقامءيشنيلخادلامزلي

ًاقلطمةثرولاىلإلقتناندلانأاذهرهاظ«نويدلاىلعنوذخؤي:هلوق
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اہیصويةيصودعبنمل:ىلاعتهلوقكلذيلعليلدلاوءاومستقي

لوألالوقلاوءلعأهللاوىنعملادهىلعةصولاكلذكو«4نيدوأ

مهثرومكرتانويدلاباحصأىلإاوؤربتولةثرولانأل«يدنعحصأ

ءاوئربلهنماوؤرېتولءيشيفةمسقلالبقنويدلاممراتفيكف«اور
‹كلذملكثرومكرتامانلاونب:نويدلاباحصأمشلاقنإو

ًاضيأمهيلعو«مهثرومكرتامماونيبينأمهمزاي:نيرخآلالوقىلعو

نماذهو«مهنويدنويدلاباحصألاولصويومهرومكرتاماوعينأ

عضومواذكعضومانثرومكرت:اولاقنإو«مهيلعمهثرومقوقح
‹ناببلاهيلعفكلذريغكرتهنأكلذدعبىعّدانمو«اوئربدقفاذك

هيلعفتخسفنادقةمسقلانأةثرولانمدحاوىعدانإو.ملعأهللاو

فلتامو«مهنيبلصألاعجرةنيبلابحصوكلذتيثاذإف«كلذنايب

ملولواوؤربتبملادامېنویدنوکرديمهنأ ملعأهللاو دارملاف«رهاظبسنلو

اهىففاوؤرىيملاذإودحأللبيسالاوؤربتاذإمهنألصاحلاو«اومستقب
يناثلالوقلابحاصو«اومستقيىتح:لوقيلوألالوقلابحاص:نالوق
.اوربجاوؤرىتيملاذإ:لوق

مالكنمذخۇداكنيرخآلالوقىلعينعي4اوعسينأًاضيأمهيلغو:هلوق
.هللاهمحرءايركزيبا

تأل«اوتريدقفلامهلفرعنال:اولاقاذإكلذكو«اوئربدقف:هلوق

.بيغهنألتاتبلاىلعنيميلامهيلعكرديالو«مدقتاكسالفلاتىمايفدعاقلا
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کعابيذلاعيبلاو«عيبلاهلصأ۽نماضهلوفهدييفمدحأمهسنم

لوبالإدوبشلابةمسقلاحاسفناتبثيملناكنإو«لطابمينمدحاو

الف‹ةخسفنمانتمسق:اولاقومهيبمهلصأاودرفمدحألوقبوأءاكرشلا

هوجونمهجوبوأعيبلابهردييفامىلإمهنمدحاولکللبس

.ةجحهيلعنوكيالهلوقنألءكالمالا

ىلعنونيعيالوكلذنعنوفاجتيو«ةمسقلارمأيفشيتفتلاةرثكو

.لعأهللاوءقحزيبمتةمسقلايفلصألانألل«رظنلاهبجويايفكلذو

ةمسقامأو«ةعرقلاةمسقيفالإرثؤيالهنإفةمسقلادعبنيغلاحرخنإو

فلتامنمضيكلمالقتنيالناكنإوهنإفخسفنملايأ«ميبلاهلصأ:هلوق

يف:هلوقديبقتلااذهىلعلديو«خاسفنالاعيبيفمدقتاكلقتنيامناكاذإ
.ملعألاوةنامأديالنامضديهدينآلهنعباغي"ابفىتأتياإاذهنأل«هدي

وحنوأهلبوهوملاوأيرتشملا؛ريغلابدارملا«هربغدييفناكامىلإ:هلوق
ريغنميرتشملاناكاذإاذهوىلعةنيبلابالإالثمعيبلاخسفنيالفكلذ

.ملعألاوءخاسفنالاىلعقداصيالومهنموأةثرولا

.ةثرولاضعبنمينعي«عيبلاب:هلوف

رصحلاف«ًايرقيتأيساكريبختلاةمسقوينعي«ةعرقلاةمسقيفالإ:هلوق
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هيفرثۇيالعيبلاوءعيباهنألاهيفرثؤيالفةارابملاوةبهاوملاوةعيابملا

مزليفءعيبلايفرثؤيهنأىرينمسايقىلعالإهخسفبجويالونيفلا
هذهباودارأاذإ:ضعبلاقو‹ابخسفيوةمسقلايفرثؤينأهبهذمىلع

تأهبلومعملاو«نبغلاهيفنودارتيممنإفمهنيبايفلاصفنالاهوجولا

ةمسقامأوءعوببلانمعيباألابتمسقيفنيغلاكرديالهوجولاهذه

‹ةمسقلاتخسفنا:لوقينمءاماعلانشءابفرثؤينبغلانافةعرقلا

سابقلاو«اتخويشدنعلمعلاهيلعلوقلااذهو‹لدعلاىلعمهتمسق

الونبغلايفنوكرتشممنال«دعبمتملمهتمسقنلاذهريغيضتقي

نوربخيوءنوبغملانباغلاهبنبغاماوماعاذإءانمألالوقبالإنبغلانيبتي

اوماعيمناف«هۋاكرشووهاومسنقادقمبنأنوماعيوهبنبغامةميقب

.اهبلعفطعامإوةعيابملاةمسقنود:ينعييفاضإ

<مهنييايفلاصفتالاعيبلابةهيبشلاينعي«هوجولاهذهباودارأاذإ:هلوق

هذهيفلصحتفخسفنتالوينعي«نودارتيممنإفعيبلاةقىقحاوديربملو:ينعي

اخسفاهنفرثؤيالنيفلانأهبلومعملاوهو:اهدحأ«لاوقأةثالثهوجولا

هجرفنصملاهجرختسايذلاوهو«اخسفابفرثؤينأ:يناثلاو«اددارتالو

.ملعأهللاو<اخسفالًاددارتاهبفرثؤيهنأ:ثلاثلاو«سابقلابللا

ءنيمستقملاريغنمكلذنوملعيدارملالعلءاومستقادقمهنأنوماعيو:هلوق

نورظنيالدارملانألمتحيو.ملعأهللاوموقدرجمبنيغلايفنورظنيالوينمي
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هنال«نيميلاكرديالفةنيبلانكتمنإف«لسأمطفكافًايشكلذب

وحنناصقنلاوأةدايزلانملمعلايفلوهجلالوخددعبنيبتيالو«بغ

امكلذهبشأاموامعطقوامثرحوراجشألايقسورطللابنيدادفلايقس

ةدايزلاتناكاذإفالتخالاعقوو«هناصقنوأءيثلاةدایزهبف

لبقنيغلانيبتنإالإنباغلامسلايفصقنلاناكوأنوبغملامهلايف
تامنإو«لاحلااذهىلعنوكرادتيمنإفةراعلاوباهذلاوفلتلا

اومستقانإو«منيبايفنبغلاكلذدعبكرديالفًاعيجاوتاموأمدحأ

.ءاكرشلانمولوكلذبملعلانمدباللب؟نوبغملالوقدرجمبنبفلايف
.ناصقتلاوةدايزلاببسبلضافتلاينعي«فالتخالامقوو:هلوق
لمتحيو«عجاربلفخلاتناكاذإكلذكوهلعل.خلاةدايزلاتناكاذإ:هلوف

تناكاذإةخسنلاتحصدقهنأل«ردابتملاوهوءاماعلانيبفالتخالادارملانأ
ةراعكنوبغملامهسلايفةدايزلاتلصحاذإءاملعلانيبفالتخالاعقوىنعملاو
اهضعبوأةرجشباهذكناغلايفصقنلالصحوأالثمايواستقحنيفدروهظو

‹ةعرقلانبغلا:لاقنم؟الوأنيفلانوكرادتيله«ايواستتحًالثم

ةرمةعرقلانومريف«صقنايفودازامفءاكرشمهنالنوكرادتيال:لاق
ةعرقلاةمسقخسفيالدعبولونبغلانا:لاقنمو«مهسألاتواستثمحالثم
اهنأل«فلتلادعبولوكلذنوبغملاكردي:لاقنيغلانكلو
تلصحيتلاةدايزلاىلإًاضيأرظنيالو‹ةمسقلامامتدعبنياغلابتلزنةبيصم

نأالإ:هلوقىنعمو«ةمسقلاماتدعبةدئافامنأل«ةمسقلادعبنوبغملادنع
هنوكرادتيممنإفءانمألاهصمطقنأبهردقلعدقهنأ.خلالبقنيفلانيبتب
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بحاصلفءرخالاينافرطلاىلإينافرطلانمنبغلازاجفةثالثىلعنادفلا

ذخأيو«امهنيباميناطسولاةصحىلإنبغلاكلذدربنأنوبغملافرطلا

لحيالررضلاو«ررضهنألرخآلافرطلايفنبغلاكلذنمريسيلاءيشلا

ةدايزلاثودحعمولومهيبايفكردينبغلانإفمنيباوريافتنإامأو

نإالإمهيثرومكرتايفنودعاقلامهتثروفمدحأتامنإو؛ناصقنلاو

رثۇيالفًاعببهلعجنمو«عييبسيلرياختلانألكلذو«رياختلااور

الوةمسقلاهبخسفنَتالفبيعلاامأو.لعهللاو«ًاثيشنبغلاهس

يدنعرظنلاهبجويايفكلذو«نبغلاهيفناكنإالإهبنودارتي

نيدعاقنونوكيالفنيفلامهيلعكردبفينعي«رياختلاباورقأنإالإ:هلوق
موقيرياختلاىلعناسلالهرظناو<هنمنيغلاجورخمهثرومكرتامميجيف

هللاو2همالكنمردابتملاوهو؟الوأرهاظلاوهوهراكنإدنعهبرارقالاماقم

كلذممزوجبف<طقفدوعقلاديفيرارقالامدعنأرهظمث.ررحبلفلعأ

.ملعأثاوحبحصريغردابتملانمءانمهفامفةنيبلايفانيالدومقلانألءةنيبلاةماقإ
ةمسقءاوتسايضتقيليلعتلااذه«مبسيلرباختلانلكلذو:هلوق

ةعرقلانمعيبلاىلإبرقأرياختلانإ:لاقيامرلب«ةعرقلاةمسقورباختلا
يهفاهبلعنوقابلاربحيهنإفمهضعباهبلطاذإةعرقلافالخب«يضارتلاىلعهفقوتل

مهضعبهلعجعيبلانمرياختلابرقلو«هبلعربحيالعيبلانأل؟ميبلانمةديصب
.ررحبلفلعأللاو<امي

الهبوأنيفلابخسفنتوينعي«نبفلاهيفناكنإالإ:هلوق
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بيعلاكلذلصأمهتمدحاولكنأل«بصلاكلذةفرعميفامهسواستل

.هدنعنم

وحنكلذوءدحاوهجويفالإبيعلابدرتالةمسقلاو:رثألافو

ايفتتبندقراثلایونالإراجشأاہیفسیلضرمنیبتناكسانا

جرخوءروكذهلكمهدحأمهسجرخفءاونلاكلذرمثينألبقاومستقاف
.معهللافاروكذهضعبجرخنإامأو«ًثاثِإهئاكرشمهس

‹ًاسورغاهبفاسرغفًاضرأنالجركرتشااذإ:ًاضيأرثألايفو

نإ:لاق«سورغلانمايفناكامعمكلذدعبضرألاكلتامستقاف

نإامأوءةزئاجمهتمسقفاهداسفنمانمأوتذخأدقسووغلاناك

امهامهنأل«اعبياهلعحيلنمدنعرباختلاةمسقوةعرقلاةمسقيفرهاظاذهو

عببلاكحاهبفيرجيهنأرهاظلافةميابملاةمسقامأو«نيفلاامهيفرثؤيناتللا

مالكرهاظناكنإو«بيعلاىلعملطيالنأطرشينيفلانودبيعلابدرتف

هوجولايفكرديالاذهىلعف.ررحبلفملعأڭاوءاقلطمرثؤياللاهمرفنصلا

¢هدنعنمبسلالصأنلء«بيبالونيفلاهبفرثؤيالنيغبدرعسبلابةيسشلا
.ملعأُهللاو

نمتبنالنوكيفيكرظني.خلاىونلاكلذرمثينألبقاومستقاف:هلوق
نأالإمهللاشيشحلاةلزنمبوهفينعيضرأللعيتهنأمدقتهنأممكحىونلا
ءةلجلايفلالقتسالاكحهلنإفًالثمفيللاهيلعراداذإامىلعلمحي
.ررحبلفملعأهللاو

س۸



العبالوضرألايفتذخأانألعبنألبقاهاسرغنيحنمامستقا

نِامأو«ابتمسقزوجتالفةايحلاوتومانماهتبقاعهيلريصتام
ابتمسقفاهاسرغاكيهوضرألايفذخأتلانألعدقواهاسرغ

نمةمسقلايفلخادلاررضلالجأنمرظنلاهبجويايفكلذو«ةزئاج

هللاولهجلايفنوكيالةمسقلايفدوصقملاليدعتلانلف‹«لبجلابج

.قيفوتلاونوعلاهبوکحأولع

نهرلايفباب
ةنسملاوباتكلاهيفلصألاو

ًبتاكاودجتملورفسىلعجنكنإو»:ىلاعتهلوقفباتكللاامأ
لَمهللالوسرىلومعفاروبأهاورافةنسلاامأوء¢ةضوبقمناهرف

ىعلبلدهفف‹ةنيدملايفيدوهبدنععهللالوسرعردهناهترايف

ةنسلاوباتكلاهيفلصألاو«نهرلايفباب
.هنهريفهلعل«هناهترايف:هلوف

ءرفسلايفنهرلازاوجىلعلدباتكلانأينعي.خلالبلدهفف:هلوق
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يف:ًالوأبابلااذهيفرظنلاو.لعهللاو«رضحلايفنهرلازاوج

يفناكرألاامأ«هماكحأيفمثهطورشونهرلادقعةفصيفمثناكرألا

نفنهارلاامأ«نهرلاهيفيذلاءيشلاونوهرملاونهترملاونهارلا
ريغوأنوهرملاءيثللًاكلامناكءاوس«ًالقاعًاغلابنوكينأهتفص

ناكاذإهلعرظنلايلينلنهريةةيلخلاو«هكلامنذإبهنهراذإكلام

فخأنهرلانألعابعسزوحباءةرورضلاهيلإتعدوًادادسكلذ

.املجأىلإفوقومنهولاو«كلمورخعيبلانأل«عيبلانم

نأسرخألاونونجملاوميتبلاوبئاغلاةفيلخ زئاجو:رثألايفو

ءًاحالصكلذهلیأروكلذريغدجماذإيفملاومأنمنهرب

نهترملاطرتشانإفءنهرلانمتاقآلاهبيصتايفنهترملاطراشيالو

ءنهترملادييفنهرلانمكلهالنماضهلوهفكلذىلعهنهرأفكلذ

لوأيفكلذىلإريشينأبسانملانأالإ«رضحلايفهزاوجىلعتلدةنسلاو

.لعأهللاو‹بابلا

كلذلعفينأزوجيدبعلانأل«ةيرحلاطرتشيمامنإ«القاعًافلاب:هلوق
.ملعأهللاو«هالومنذإب

نايضلامدعنمهيلعطرشامهلمزاياليأ«نهترملاطراشيالو:هلوق
كلذلو«ابنوكيعاضاذإهنوكنملصألاىلعهكرتيلب«فلتاذإ
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نهريالو«نهترملاقحنعلضفهيفًانهرنهترمللماومأنمنهريالو

مشاومأنمًائيشعبيالنونجماويتيلاوبئاغلاةفيلخو.هقحردقبالإهل

نكلو«كلذلجأنمابنمكلهالنماضوبفلعفنإف«لجأىلإندب

صخرينممهنمو«ريخأتلاعيبنعناصقنهيفناكنإوماقامًادقنعيب

اذإدقنلاعيبيفمحاومأنمسخبلاىأرو«مهًاحالصءآراذإكلذيف

نهرلاذخأنإو«عبيلفقتًائسلمهببلطيوريخأتلابعبي

يلعهطراشيملنإو«تافآلاهبيصتامنهارلاهيفطراشيلفمحهدييف
ةلاكوبنهربليكولاو.ملعأهللاو«نهرلانمكلهالنماضوهفكلذ

‹هلاميفهلاعفأوهنهرزوجيهلامنويدلاتطاحأنمو«هتلاكوحصتنم

نهرلاعاضاذإمتبلاىلعدئازلاكلذميضيالثليأءهقحردقبالإ:هلوق

نماضهنأرهاظلافلعفنإف«دئازلايفنيمأنهترملانأةدعاقلانأل

.ملعألاو«ةيدعتلا

دنعراتاو«انباحصأضعبلوقىلعينعي.خلاكلهالنماضوهف:هلوق

:لاق<نیمضتلاب:لاقنمو<زئاجهلعفنإونمضيال:لاقنملوقةكربنا
.ملعألاو‹نمثلانمضي

هلعلديو«ةلباقملاهيلعلديامكنمضيالوينمي«ًاحالصهوأراذإ:هلوق

ةلأسملاضرفنإو«عجاريلفنيادلاعيب:بابيفللاهمحرللادبعيبأمالكاضيأ

.لىكولايف
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هيلعرجحاذإف«كاحلاهيلعرجحلامهتمذ«ةمذلابقلعتمنيدلانأل

نوکينأحصنملكفنهترملاامأو.لعهللاو«هيلعًاروجحمراص

انيعمنوکینأحصيهنافنوهرملاامأو«انهترمنوکنأحصًانهار

هنألجألنهارلافرصتلاحابم«هيفنوهرملاءيشللالاخعبللًالباق

وأيتبلاةفيلختاكاذإلثمهكلمنمماقمماقهنألجألوأكلم

لعفلالبقناكءاوسءكلمنمرمأبلعفهنألجألوأبئاغلاوأنونحمل

لبقنمنهترملادبيفهرارقإنويوهتزاجإىلععقواذإهدعبو

.هيفريغلاقبعونمبريغاضوبقمنوكينأطرشنهارلا

لعلو‹دوصقملاديفتالةرابعلاهذه«ًانيعمنوكينأحصيهنإف:هلوق

وحنوأنوكبنأبحصبهنإفوأناكنإهنإفوأ«نوكينأبحيهنإفةخسنلا
.ريخالااذهىلعهللاهجرهتخسن;حصأوعجاربلفكلذ

ينامنهرحصيالتحجراخلايفهنيعتوهققحتهنيمتبدارملا«انيعم:هلوق
.نيعمهسفنىفنيدلافالإويتأىسامكنيدلاكةمذلا

فرصتيالهنإفهدعبامأو«نهرلالاحيأ«نهارللفرصتلاحابم:هلوق

.تأسساکدسفهبففرصتنإو«هيف

ىلعًاقباسكلعنمرمأناكءاوسيأ«هدعبوألعفلالبقناك:هلوق

.لعألاو«ةزاجإىمسيةقيقحلايفرخأتملانأالإ«هنعًارخاتموأنهرلا

نهرلالبقهدييفلخدامهبیفن«نهارلالبقنمنهترملادييف:هلوق
شاوطلسملادييفنهرلانوكزاوجنميتأيساميفانيالفءآلثمةيدمتلالع
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ناکاموءزوجيالنيدلانهرنألًانيعمنوكبنأانطرتشاامنإو

اغمنإو.قالطلاوةعفشلانهركلذكو«ضبقلاهيفحصيالةمذلايف

لحيالامو«هنهرلحيهعيبلحيامنل«عيباًالباقنوكينأانطرتشا

تامرحلاكهانعمبيذلاف«هريغىنعمبامإوهانعمامإ«هنهرلحيالهعبب

ءرحهنألءبتاكملاوربدملاكلذكوءكلذهبشأامومدلاوةتملاكنيعلا

نيللاكءعببللاوأنوهرملاءيثلايفلخداذإررغلالثمهريغىنعمبيذلاو

يفناكاموةمذلايفهنألزوجياللمل«خلاةمذلايفناكاموزوجيال:هلوق

.ةيوطمةمدقمكلتلاقيناالإخلاةمدلا

نملک«هنهرلحالهعببلیالاموهتهرلحيهعببلحيامنل:هلوق
ةيناثلاورعشلاوفوصلاوراحشألاىلعرايثلابضقتىلوالانإف«ةسلغأنيتضقلا

.دعبهرکذاکنهرلايفلمجلازاوحي

.لوزبالتاذلابامزالهتاذليأ«هانعبامإ:هلوق

لوقاراتخاىلإةراشإهيفءرحهنألبتاكملاوريدملاكلذكو:هلوق

مدعيلوقلاراتخاو4فالخكلذيفناصولاباتكيفركذو4هزاوجمدعب

:ًاضيأللادبعيبأباتكيفو«هتبهالوربدملاعسبزوجيالو:لاقثمحزاوجلا

تويألىتعلايفزئاجربدملاعيب:مهضعبلاق«ريدملاعيبيفانياحصأفلتخاو
لاقو«زئاجعيبلاوتباثقرلافةفصلامقتمامةفصلابىقتعريبدتلاوهيلعقرلا

نوكيونيدلايفءالؤهدنعهعزوجيوقتعللالإربدملاعيبزوجيال:نورخآ

ىلالاحىلعربدملاعيبزوجيال:مهضعبلاق«ريدملاهيفنوكييذلارصملايف

.خلاربيدملاعيبزوجيالهنأحيحصلاو:لاقنأ
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ءهمأنطبيفلاوءضرألايفمحللاوموثلاولصبلاو«عرضلايف

عوببلاباتكيفررغلاركذيلعانيتأدقو«ضرألاهذهنمعارذةئامو

راثلاكلذكو«نهرلاكهلكاذهيفعيبلانألاتهاههتداعإلىتعمالو

وأراغلاتكردأءابنهرزوحالمعلاىلعرعشلاوفوصلاوراجشألاىلع

يواسيانادفهلنهرنإامأو«نهرلايفطورشملاضبقلامدعلكردت

نهربنأنهارادارأمث«رثکأوألقأوأًارانیدنیرشعیفراتیدةئام

اهضعبيفاكمحلبالخسنلاضعبيفامكةلمهملاءاحلابينعي«محلسلاو:هلوق
:سوماقلايفلاقفءاابمحلسلاامأو«ليوطلاهانعمنألانهبسانمريغهنأل

تفللااناتعمسوةفلوأمحلسالومحلتلوقتالوتبنةرفعحكمحلسلا

.ملعأهللاو

نأللصألاوءالقةرابعلايفلعل«نهرلاكهلكاذهيفميبلانأل:هلوق
.ررحبلفلعألاونهرلاهيبشتدارملانألعيبلاكهلكاذهيفنهرلا

لألاومدقتملاهطرشبزوجسفعملاامأوءاينهرزوحيال:هلوق

.عجاربلف

ركذلابنادفلاصصختلهرظني«خلارانيدةئاميواسيًانادف:هلوق

اهىفضىقلافالتخالتالقتنلانودلوصألابصاخمكحلااذهنأىلإةراشإلل

فالخييناثلاضبقريتعيفاهتيبوهتيبةيلختلادرجيلوصألايفضبقلانآل
رهاظلاوهوًاضيأتالقتنلاكلذيرجبفطققفةلأسلاضرفدارملاوأ«تالقتنلا
.ررحملفملعأهللاو

— 08



نهترملاهلنذأ«كلذهلزوجالفهريغلنيترملاقحنعهيفيتلاةدابزلاكلت

ابلعلو؟المأحصتلهيرديالوةلوبجمةدابزلاكلتنأل«هلنذأيملوأ

كلتنهرينأمهضعبزوجو.لعأهاوراعسألايففالتخالمصتال

عيب:لجأىلعاهعسيًالجأنولعجبوءابنهريفنهترملاهلنفأاذإةدايزلا

ىتحرخلعيبلازوجتالهنألهلبقهولعحتالو«هدعبوألوألانهرلا

يفيبامف«هقحىفوتساولوألاعاباذإف«هقحلوألانهترملايفوتسي

رخالءيشالفءيشقببمناو«يناثلانهترملاقحومفهقحنمنهرلا
لوألالامنموېفءيشنهرلانمبهذناو«هلامنهارلامبلیو

ءرخآنيديفنسهترمللةدايزلاكلتنهرزوجيهنأهموهفم«هربغل:هلوق

ةلزتبرايتعالابفالتخالانآلهبلئاقلادنعاقلطممنملايضتقيةلعلارهاظو

.ررحبلفلعألاوتاذلافالتخا

وهوًاضبأىرخأةلعهيفنأرهاظلاءمخلاةلوهجمةدايزلاكلتنأل:هلوق

ديتلاجىتمهنأةدعاقلاو«نهرلايففرصتدقفكلذيفهلنذأاذإهنأ

.ملعألاونهرلالطبنهرلايفنهارلا

نهرلانمبهذامنأىلعينبماذهلعل«لوألانهترملالامنموهف:هلوق
ايفهبردصملاوهاذهو«دازامالإنهارلاىلعبهذيالونهترملانيدنمربتعب
نمنوكيبهذاذِإنيدلاردقىلعًادئازناكامنأىلاممضعببهذو«تأسس
دقهنأليناثلارهاظلاو؟ىتأتيالوأانهكلذىتأتيلهرظناو«نهارلالام
.ررحبلقلعألاوهقحنمبسحيبهذامفقلعتةدايزلايفهلنوكينأيضر
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تبهذدقفهلكبهذنإو«يناثلالامنموهفلوألالاملعدازامف

ًاضوبقمانهرهنهرنهارلالامهنأللوقلااذهلصأو«ًاعمج(يقوقح

اهزاوجلطبيالابفلخادلالجلاو«لاومألارئاسهلصأزاجفهقحيف

هلعلوأ«نيدلاءافوهيفنوكيالهلعلفنهرلاةميقلمجلطبيبالاك

هللاوهيفراوطأاهلكللعلاهذهو«دوجومهنألكلذبلطيالفهلكبهذي

نمترملادينمنهرلانإامأو:ةلأسملاهذهيفرثألايفو.لعأ

هدنعنمنهارلاهكفوأهقحهنععضووأنهارلاهبلإءأربأوألوألا

.لعهللاوهلاحيلعةدابزلايفيناثلالامنوكينأينبجعيو.لعهللاف

.دئازلانهرزاوجيلوقلاوهوينعي«لوقلااذهلصأو:هلوق

ردقىلعئازلاىلاعجارريمضلاف<هستيريجلاهتألهنأهلعلءهنأل:هلوق
۰لوالانهر

.ررحبلفلعأاوةسبالمىندألةفاضإلافهيلعتحيفيأ«يف:هلوق

فيك.هنأوهورّدقملاوسنعباوجاذه.خلالخادلالمجلاو:هلوق
.ابفلمجلادوجوعمةدايزلاكلتنهر

.نهرلاىفلمجلاةملنايباذه.خلانوكيالهلعلف:هلوف

لِعُألاونهارلالدبنهترملاهدعبانبسانا«نهارلاهبلإهأربأوأ:هلوق
.مجاربلف

.ةدايزلاكلتكحيفينعأ«ملعألاف:هلوق

.الوأقافتالاهيلععقواكينعي«هلاحىلعةدايزلايف:هلوق
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زوجينالباتكلالهأدنعفحاصملاوءامإلاوديبعلانهركلذكو

هيفنوهرملاءيثللًافلاختنوكينأبانطرشامأوءامعيبزوجيالك

رانيدلالثممكاحلاهلكحيوهقحيفهيلعكرديامهلنهراذإكلذف
يفحمقلاوءريعشلايفريعشلاو‹مهاردلايف٠سنجابسئجلا

سنجلاةبجيفءابرلاعيبهبشأهنأل‹رظنلاهبجويايفكلذو«حمقلا

يفسنجلافلتخاناسنجلايفسنجلانهرامأو‹لجألاوةدايزلاو

هنألهبسأأبالفكلذهبشأاموحمقلاوريناتدلاورمتلاسانجألئمهسقن

زوجيو:راثألاضعبيفركذدقو«عيبلاىلاجاتحيفلتخناو«فلتخم

النأكلذف:لوقينأىلٴوألا.خلاكرديامهلنهراذإإكلذف:هلوق

هرهاظىلعهؤاقبإلمتحمو«ةفلاخنلاريوصتردابتملانأل.خلاكرديامهلنهرب
امأو:الثملوقينأبهيلعهبيثتلاىلوألانأالإءطرشلازرتحلالشعلعحيو

كلذوً(قفاومنوكينأيفنىف‹هيفنوهرلاءيكلافلاغنوكبنأانطرش

.خلانهراذإ

انيبداحتالالصحاذإيأ«حمقلايفحمقلاو«ريمشلايفريمشلاو:هلوق

يففالتخالادنعهبكيالاحلانألكلذوهدعباملبلديتاہجلاميمجنم
لاوًاقلطمسنجلايفعنملايضتقيابرلاعيبههيبشتنأالإلاوتافصلاضعب

هللاوهحولكنمهبهشمةوقىوقيالهبشملالاقينأالإمهللا؟ررحبلفلعأ
.ررحبلفلعأ

يفمکاحلاهبکحیالاملکواجلاهکحيالفينمي«ىلا:هلوق

.افلادعبحلاكلذ

۷

 



هڼالزوحلوقااذهىلعف:قافولايفقافولاوفالخلايففالخلانهر

.ملعأهللاوعيببسيلوقحيفنهر

نمرمأبوأكلمبنهارللفرصتلاحابمنوکنأبانطرشامأو

مث«ذئمويءيشهبفنهارللسيلوًاتهرلجرللجرنهراذإهنأل«كلم

نهرلاكلذزوجيالف«كالمألاهوجونمهجوبكلذدعبهكلملخد

نعداعیہدقو‹حبلاىلعًاسابقهکلمامدعبةيناثةرمدعبتح

ةمسقلاوةيصولاوةبحلانمدوقعلارئاسكلذكو«كعمسيلامعيب

اذإكلذكوءسبالفكلامنذابهلسيلامنهراذإامأو.ءاركلاو

كلذيلعليلدلاو«كلذدعبنهرلاهكلامهلزوجمثهرمأريغبهنهر

.ابرلانمركذامهيفمزايالفينعيعبيسيلو:هلوق

.مدقتاك؟كلِعنمماقمهمابقل«كلنمرمأبوأكلم:هلوق

.سدقمريغاذهلثميفءافلافذحنألهنّالفهلعل«هنأل:هلوق

رهاظاذهو«ةدسافةدقعلاكلتنألكلذوخلانهرلاكلذزوجيالف:هلوق
.لعألاوكلذبنهترملالعاذإ
,هسءيشلاذهنادرالفيعرشچوپيا«مسام

زيوجحتنيبقرفلاامرظنيخلازوجمثهرمأرغبهنهراذإكلذكو:هل
لبقامبنهراكطيقنمالوخدنيوعوقولدميشلبحاس
لوألافالكلذدعبهلزوجف«هبحاصءاضرطرتشاامىلعانهاملمحينا
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يرشنأهرهأورايدديتلا۵عفد)يذلايقرابلاةورعثبدح

ةعيللاىلاءاحورايدامهعابفناشهلیرتشاف.ةحضأهرهل

هبجوياميفنوكيامنإًاذهوء'٠(يتلاهلزاجأف«رانيدوةاش

يفلقتنملاولصألانيبقرفلاوءالفلوصالاامأو«لوصألاريغيفرظنلا
ةلىلددىلاوألفورعمريغەنالهدييفناكنمەىفدعاقلالقتنملانألاذه

تإزوجيف«هتزاجإىلعفقوتالوأهبحاصءاضرطرتشانإميبلاكنهرلاف
لالدتسالانأالإلطبطرتشبلنإوحجارلاىلعهلطبأنإلطبيوهزاجأ

يفرظنينأالإممللاءآالوأاضرلاطرتشيلنإو«زاوجلايضقيثيدحلارهاظب

ةحلصموهامهفلعفثيدحلانأبهىفنحناموثيدحلانيبقرفلابلالدتسالا

ايقهلمعبئاغلانأدعاوقنمنألءءادتياكلذهلحابأعرشلانأكفبئاغلل

لقتنملانأيضتقبدعبهمالكقابسنأالإ«كلذكسيلهيفنحتاموهلحلصي
نأيضتقبنيدبقعلايفمدقتابفهمالكو«هبحاصءاضرطرتشبمنإوهمامتإزوجي
هنأهرهاظو؟هبحاصءاضرطرتشااذإالوأدقعنيلهربغلالامعيبفالخلا

.ررحبلفلعلاوهريغولقتنملانيبقرفال

ءاضرطارتشاريغبيأهرمأريغبريقلالامنهروهويأ«اذهو:هلوق
.خلانكميامنإهمالكرهاظىلعاضيأ

طارتشابوأامبحاصرمأبالإنهرتالفيأءالفلوصألاامأو:هلوق

ًارخآهبحزصاکهاضر

ةثنؤمدىلاتناكنإو«لبلددىلاوىلوألانأرهاظلا«ةليلدديلاو:هلوق

.هرکدمدقت(۱)
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كالمألاهوجونمهجوبدحألفرعاذإف«فورعملصألاودکلامىلع

لقتنانمكلمىلاهكلامكلمنمهجورخةفرعمالإهكحنعهليزبالف

نمديال:لوصألاعسيفلوقنوأانلقكلذلوءكالمألاهوجونمهملإ

اذهناکاذٍإف«اہکالمنماہجورخحصلعببلانيحيفاھکالمىلااہتبسن

اشكلامسيلنمابنهروأاہعاباذإاہلامنذِإىلاةفوقومتناكءاذكته

اوزوجولودعبحصتالفاملاةبوسنمريغاهعابنإو«ةفصلاهذهلع

.ملعأهاوهلسيلامعابهنألكلذيفهلعفهل

نال«نهارلالبقنمنهترملاديبهرارقإنأبانطرشامأو

هضبقيلامبصاغلاديبًانهرنوكينأزوجيالفًائيشدحألبصغنم

بصاقلانامنملقتتيالو«داونإهدييفهديعيمثهنمبوصفملاهن

اذكىلعليلدةمالعلاهذه:الثملوقن«داشرإلاهبامودشرملاوهلملدلانأل

.لعهللاو

.اهتبسننمديالهلعلءامتيسننس:هلوق

.ملعألاواقلطممنلايضتقبةلعلارهاظناكنإو

رامضإلانملودعلايفةمكحلاامرظناوهديببسانملا«بصاقلاديب:هلوق

.لهسكلذيفرمألاوربخلاومسإلانيبطبارلاوههنألراهظإلاىلإ

النومضملانألكلذو«نهرلاىلإبصاقلانامضنملقتنيالو:هلوق

س



ةعيدولابهدييفناكامكلذكو«هلهنهريمثهنمهضبقيىتحنهرلاىلا

مث«هبحاصهتمهضبقيتحنهرلاىلالقتنيالفءضارقلابوأةيراعلابوأ

يفوأنهترملادييفكلذناكءاوس«نهرلاليبسىلعنبترملادييفهدرب
انومضمناكامنأاك«ضبقلالبقًائهرلقنيالفةنامأناكامف«هريغدي

قحبعونمريغًاضوبقمنوكبنبانطرشامأو.ةامألاىلالقتنيالف

ناهرف: ىلاعتهلوقل«ضبقلانهرلازاوجطرشنمنل«هيفريغلا

:رثألايفو.ضوبقموهوالإاذهىلعنهرلازوجيالف«4ةضوبقم

هسقنممأنيترملانأةدعاقلاو«لضفهيفنوكيدقنهرلانألةنامأبلقني
.ملعألاوبصغافًانيمأنوكبالبصافلاو

عقيقالوأهدنعةنامأكلذنوكبنأبطلاايأ«هريغدبيفوأ:هلوق

دريوهشمضيقيىًحاضبأكلذحصيالفنوكينأىلعقافتإلا

نألهدنعضوبقموهلاقيالفءانهرهنوكةهجىلعيألبق:هلوق
اذإهيفابينهرلانأكلذبيسوءنهرلايفهبةربعالفةنامألاةجىلعكلذ

ضبقلاىلعيقبولف«دعتمريغهنأممهنامضنمهقحلیاقيامنوکیفعاض
هءافتناضورفماو«يدمتلابالإامنمضيالةنامألاو«ةنامأهنألنمضيللوألا

.ُهللاو
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‹دوهشلاكلذنياعيملونهارلارارقإباهضبقوارادلجرلانهترااذإو

ناکنِمصاختمويهدحجنإو«هلعزئاجكلذيفهرارقإنإ:هلوقو

اهبهيلعيضقيهنإف«بهاولاوأمصاختموينهارلادييفرادلا

:لوقيدابعنباناكو.ذخأنهبوهيلعةقدصملاوأهلةبوهوملاوأنهترملالإ
دابعنبانماذبف«دوهشلاكلذناعبتحنهارلارارقابكلذزوحبال

نيرخآلالوقيلعو«هتحصطورشنمنهرلايفضبقلاطرشنألدي

ضبقلاعقيلاذإةحصطرش:لاقنمقرفلاةدئافو«همامطورشنم

نهارلاربحبودقعلابنهرلاموليماتطرش:لاقنموءنهارلانهرلامرليم

:مهضعبلاق‹ضبقلاةفصيفًاضيأءاماعلافلتخادقو.ضابقإلاىلع

ىلعلصألايفضبقلاةفصو«هثامضيفنوكيولجرلاهضبقيامضبقلا

ناكاذِإهديبنوكتتف«هحيتافمنهارلانمنهترملاذخأينألوقلااذه
وأًانادفناكاذإو«نكاسملانمكلذهبشأاموأًاتويبوأًارودنهرلا

.زيزعلادبعنبالعجارريمضلاو«هلوقفهلعلف‹هلوقو:هلوق

اذِإنهرلابنابتإلامزلىفنسحتسموهف«هلاكيأ«هماتطورشنم:هلوق
.اضوبقمنكيملنإوطرتشا

.نهرلابنايتإلاهءزلياليأ«نهارلانهرلامزايم:هلوق
.ماتطرشوأةحصطرشوهلهضبقلايفاوفلتخاامكيأءاضيأ:هلوق

۲



لخديونهارلاريجأهنمجرخيلفلوصألانمكلذهشأاموأًاناتسب

باحصأبهذمىلعزوجيالو«هضبقهبشأاموأهضبقوهفنهترملاريجأ
يفضبقلاةحصمدعلءايشألاعبجنمتايمسنلاعيمجنهرلوقلااذه

زوجضعبوءضبقلاهيفطرتشانمدنعةيطعلاكلذكو«دنعكلذ

كلذيفهضبقحصيكيرمشلانألهريغنودكيرشللةيمسقلانهر

كيرلانألوألالوقلابحاصةجحوءهدييفًاعيمجءيثلانوكلل
قحتسمريغناكثبحضبقلالطبيفهريغلهمهسعبينأهلزوجيناكاذإ

ىطامتييذلاوهريجألاناكنإيأخلانهارلاريجأهنمجرخملف:هلوق

.لعألاوضبقلاققحتمل(مسقنأبكلذالعفالإوكلذ

ًاباوجلعحينأبسانملاو«هضبقوهفكلذالعفاذإَفيأوهف:هلوق

.رباینعميفءاشناهنإف اًادمنمحرلاهلددميلفلدحىلع

.نهترملاريغيأ«هربغل:هلو

.لطبهلعل«لطسف:هلوق

ريغدنعةسستلانهراذإرهاظاذهءخلاقحتسمريغناكثىح:هلوف

نوكتنأىلعنهترملادييفعيجلانوكينأهكيرشنمبلطوكيرلا
ملفكيرشلادنعنهرلاناكاذِإامأو.لاثملايفيتأبساكهدنعةنامأهتصح
:الثملاقينأهيلإةبسنلابنالطبلاةلعيفرهاظلاوءيعدماهنأعمهلضرعتي

هضبقلازاذإوءهضبقلازهعاباذإفهمهسعسينأهلزوجينهترملاكيرشلانإ
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ضبقلاهنعلازاذإف«قحباضوبقمنوكيينأنهرلاةحصطرشنمنأل
كرتشملاءيشلايفهمهسلجولنهرولكلذلشمو«نهرلالطبقحب
ىلعنهترملادييفاعبمجكرتشملاءيشلانوكينأهيرشىلعطرتشاو

ريغنهرلاناكلءةنامألالبيسىلعنهترملادييفهيرشمهسنوكينأ

‹هنمهكيرشمهسكيرشلاعاجترازاوجقحبنکیمضبقلانالَزئاج

كلذكو‹حبنهترملادبيفًاضوبقمهبفنهرلانكيملاملككلذكو
نهترملادينمهبصغنإلثم«نهرلالطبتالقحريغبضبقلالاوز

ءقحريغبضبقلاديريامنإبصاغلانألكلذبنهرلالطبيالف«بصاغ

لملدلا:هلليق؟نهرلالطبيقيضبقلالاوزنأىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف
«نهرلالطيامكلذناكلكنيدبهنهرأ:نبترمالنهارلالاقولكلذلع

عوبتلانعهضبقلازاذإف«هلامهضبقلمباتنهرللهضبقنأكلذوءهنهرلطي

.لعألاوعباتلانعهضبقلاز

ىتأتتالطرشلاةقىقحنأل«كلذهنملأسيأ«هكبرشىلعطرتشاو:هلوق
.لعهللاوانه

يفحصينهرلاليسىلعناكولامأويأءةنامألالبسىلع:هلوق

لوقينأرهاظللبسانملا«هنمهكيرشمهسكيرشلاعاجترازاوجل:هلوق
يهاميلعهؤاقبإلمتحيو‹هدنعةنامأهنوكلينعيهنمهمهسكيرلاعاحترا

لعجيذلاوههنألنهارلاوهعاجترإلاهليذلاكيرشلابدارملانوكيوهيلع
د.عجاربلفملعألاونهترملادنعةنامأهكيرشمهس

نمضبقلالازهنأهيلعقدصيىتحكلذلعففينعي«كنيدبهنهرا:هلوق
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هماستطرشنمنهرلايفضبقلاطرشنأهلئأقنمًاضيألدياماذبف

ةمسنلانهرزاجأفءاذهيفلقتنملاولصألانيبمبضعبقرفو.ملعأهللاو

نال¢ناسحتسامېنماذهلعل‹لصألاريغيفاهزوحيملولصألانم

اذهوءهنعديلاعفرلصألاضبقو«لقتنلاضيقكسللصألاضيق

امبساثىلهرهاظىلعهءاقبإنكعوكلذهيلعقدصيفيكفالإوىمهدب

.خلالئاقنملديام«هلوقبمالكلااذهنمەلاهمرفنصملاهطنتسا

هنهرأ:نهترمللهلوقدرحملطسنهرلالعجوهرهاظىلعلمحللاهحرهنإف
امأو«نهترملاىضروهوهنمدبالءيشريدقتىلإجاترهاظلانأالإ«كنيدب

لددقفاذهمتاذِإو‹خسفنبالهنأرهاظلافكلذبضربملوهنهرأ:هللاقول

رظنيكلذو«ةحصطرشالماتطرشنهرلايفضبقلانأهلئاقنممالكلااذه

ىلثإونهرلااذههلحصيهنإفنمترلاىلعنيدلاهليذلايناثلانمترملاىلإ

ةياغيفهنإفملعألاودارأنإهبهليضقيو<لعفلابنيترملانمهضبقب

.ءاضفإلا

نوكيالفةمسقلاهيفنكتملولوهرهاظريغيفاهزوجيملو:هلوق

لجنمةيمستلايفزوجيالفهدبيذلالوقلاقرافيفاذهىلعنهرلا

.ملعالاوكلذوحنورامحو

رومظمدعيضتقيناسحتسالابريبعتلا<ناسحتسامهنماذهلملف:هلو

اإو:الثملوقينأبسانلاف«رهاظهناعمهريغولصألانيبقرفلايف

نإانلقاذإحصياإاذهو.خلالصالاضيقنآلهريغولصألانيباوقرف
هعمدبالناسحتسالانإانلقاذإامأو؛عضوايفاكهعمللدالناسحتسالا

ءاذهلعحملبمدقتامدربالفتالاؤسلايفاكًادومحمنوکیتحلبلدنم

.لعهللاورهاظلاوهاذهوناسحتمالاةلعليلدلا

س



ضعبلالاقو«انياحصأدنعهبلومعملاوهو«ضعبلاولكلايفدوجوم

زوجيهعببزوجياملکوعببلايفضبقلاكنهرلايفضبقلا:رخالا

اوناكاذإتوناحلاوأتيبلاوأرادلانهرزوحيالو«هعسزوحياكهنهر

‹هنهرزوجينمممريغوةبادلاوةمالاوديلاكلذكو«ءاركلايف

الأنهرلازاوجنمانطرتشادقهنأ‹ءاركلايفاوناكاذإزوجيالف

ريغلەۋاركوهنادصوهتبهوهعسكلكو‹هيفريذلاقًياعونممنوكب

قلعتملاقحلاوءهميلستبجويامهلكاذهنلزوجياللوألايركلملا

.لعأهللاويناثلالعفلالطبولوألالعفلاصفمنملابجويهب

ناکءاوس«نومضملاملاروفنهرلاهفزوحيذلاءيلاامأو

ناُمَألثمةمذلايفنومضملاو«ةيراعلالثمنيعملاو«ةمذلايفوأًانيعم

نأطرشب ءاسنلاروهموتايانجلاشرآوتاراجألاءانعوتاعوبسملا

.يرتكملاهلعل«يركملا:هلوق

|ہىفطرتشااذِإةيراعلاكامكحوأندلاكةقىقحيأ«نومضملام:هلوق

اهلىقتالتانىعلاوطقفةمذلايفناكامنومضملاةقبقحفالإو«نامضلاوأدرلا
رابتعإلااذمةنومضماملعجفةمذلاىلإاهنامضلقتناتفلتاذإاهنكلممذلا

.ملعأهللاو

.تاعسملاىلٴوألا«تاعوبسملا:هلوق

س۹٦۱



تانامضلاوتالاوحلايفزوجيكلذكوءامولعمًاضورفمهلكاذهنوكي

بابيففالتخالانمهيفاموكلذانركذدقو«لسلانودضرقلايف

اهۋادألحدقةلجعمولجأإةلجؤماهلكنويدلاهذهتناكءاوسو.لسلا

عجرياممولعمريغءيشيفًاتهرهلنهرناکنإتأرأ:لئاقلاقناف

نهارلاىلعهلامفرعاذإفهدبيفنوكيوهعببينأىلعءةميقلاىلإ
امنإاذهف:هللبق«نهرلانتنمهدييفامهقحىضقلودعلاهميش

.ملعأهللاوةعاتملاىلعرظنلاهبجويايفهزاوجنكي

ةلاسرلاوةعبدوأاوةراضملالمتانامألاعجيفنهرلازوال

.لعأهللاوهسفتبهرضحبنأالإهيلعسيلهجولابنعتنمنألءهجولا

هطرتشيملاذإاذهو<يفدىقهنأرهاظلا«اهؤادألحدق:هلوق

.ًاقلطمزاحالإوءادتبا

هيفءىزجيالةميقلاىلإعجربامنأىلإةراشاهيف«لودملاةمسق:هلوق

كحيلمكاحلانألمكاحكحريغباهنيكلذناتييأ«ةماتلاىلع:هلوق

.ملعألاوكلذكسبلاذهونّسعميفناكاذإالإنهرلاةحصب
.عيبضتلاوأيدعتلابالإيأتفلتنإ:هلوق

س۷٦



منملوالاف«ًاعیجاہطبحبنیدلاناکولونہريفنهرزوجيالو

تيأرأ:لئاقلاقنإف«هباهذبنيدلابهذيالونهربسييناثلاونهر

ىلعًاقفتمناكاذإ:هللبقالمهعببكلذزوجيأهنيدهتمىنقوهعابنِ

بوجولاةهجنمالنذإلاةبجنمهزاوجو«ئاجويفهعابوكلذ
.ملعأهللاوموزللاو

نهرلانألنهرلافنهرلازجيملاإواعمواسييأ«خلاًاعيمجا:هلوق

نهترملانمهناعضلبعاضاذإنيدملاهنمضيالنهرلاو«نمضيامفحصياإ

6لعهللاو

همكحيالهنألةماتملاةلزنمبوهفينعيءخلاكلذىلع(قافتاناكاذإ:هلوق
.ملعألاومكاجلا

۱۸



ہطورشونهالقعةفصقباب

نأدارأوءلجأىلإنيدلجرىلعلجرلناكاذإو:رثألايفو

ىلانابتأيامنإف«نهترملاونهارلا:كلذيلعاقفتاو«ًانهرهيفهلنهرب
هل«هملإريشيلجرلااذهوأنالفنبانالف:مطنهارلالوقفدوبشلا

وأوأريناتدلانمكلذهبشأاءوأوأاراثيدنورشعع

لجأىلاهعببزوجيامتوهوهمسيءيشلاذكواذكمبنم«كلذريغ
يليذلانادفلاتنهروهلاملعلحلبقملاوينالفلارهشلاايبلجألاو

هطورشونهرلاداعةفصيفباب

لجعملايفزوجينهرلانألءطقفةلأسمضرقاذهءلجأىلإنيد:هلوف
.مدقتكلجألاو

.ةضفلاوبهذلاهبجرخأءلجأىلإزوجيام:هلوق

ةحصعجاريلف«كلذوغوخلايلعلحءاجاذإفهلعل«هلاميلعلح:هلوق
.ردقمطرشباوجلعجفاذكهةخسنلا

— ۹-



ًاتهرساتلاىلاشانلانمهفاملكوهلكاذکواذکبناکميف

لجأىلعنهرلااذهوأنهرلاعيبلجأوءلجألادعبولجألالععابي

دجاسملاوروبقلانمنادفلااذهيفامينثتسينأجاتحيوءماردلاهذه

بابجألاوناريغلاوتوببلانمهيفامركذبكلذكومهملعطخنو

دقوءعيبلايفلعفياكةكردملاراثلانمهيفامينشتسيو«جيراهصلاو

اذإدوهشلاكلذكو«هتداعالىنعمالونيضرألاعيبيفكلذانركذ

عرزلاوراثلانمهيفثدحامركذنممطدبالفهباودېشينأاودارأ

اودهشيالوءاضيأكلذلثمهنعصقناموهتملوحتالليوحتلاوءانبلاو

ءايشألانألكلذو«تاتبلاوةفصلابمدنعةداشلاكلتنأاونيبپتحهب

نآمهيلعف«بقللاوةفصلابامإو«تاتبلاوةدهاشلابامإفرعت

نهرلانأزوجيفالإولجأاشناكنإيأ«مهاردلاهذهلجأىلع:هلوق
اکجارلاىلعلجأذئنمحنهرللنوكمنأزوحيالو«لجاملاندلايف

.لعهللاو

عيبزوجيالهنأبلوقلاىلعهلعل«ةكردملاراثلانمهيفامىنثتسيو:هلوق

انهرنوكتنأاقفتانإف«ةلقتسمةعلستراصاهنألدحاونمشيةفلتخمءاشأ
.ررحبلفلعألاوزئاجهنأرهاظلافءانثتسإلادعينا

.كلذىلإجتحااإلجألالولحدنعنادفلابيأ«هباودهشينأ:هلوق

.اودهشاذإعطقلابيأ«تاتبلاباودهشيماذإةفصلاب:هلوق

ب۷۰س



جاتحبالفنهرلاامأوءةيصولاوقادصلاوةباوعيبلايفاذهو«كلذ

ةفصلاركذىلإكاحلادنعهيلعربخلااوغلبينأاودارأاذإدوهشلاهيف

جورخبسيلهنألءانمألالاسرإىلإهيفجاتيالمكاجلانأل‹تاتبلاو

.لعأهللاوكلم

الفءانرکذچمکالادنعنادفلاىلعةدابشتمتاذإو

وههاريوأهنوربنينيمأثعبيتحهملعفلحبالوهيفدعقيالوهمكحي
ةضيرفاذهو«لعلابالإحصياللمعلاو«كلذبهنملېلمعيالثلهسفنب

.ملعأهللاومكاحلايلعهللا

تاماجلاورانالاونکاسمانماهببشأاموتوسبلاورودلاامأو

الكيهلاهتهربهتافءنيترمالنهربنأنهارلادارأاذإ«بابجألاو

يفاذهانركذدقو‹قادصلاوةيصولاوعسبلاكلذكو

امأوءاتركذامعبمجيفەمكحكاهمكحدوصقملانمةيمسقلاو«عيبلاباب

هتمفورعمبيصنوأفورعمدحيفهلصأميجهلنهرينأدارأنإ

.مدقتاكحجارلاوهوامنهرزوجينمدنعنمةيمستلاو:هلوق

عصوموأةفورعمةبحجوأفورعمدلبيفيآ«فورعمدحيف:هلوف

نهرلاريغلفرصسلوهلصأنموأميجنملاحوهف«كلذوحنوأفورعم
.لعألاو

— ۷۱



هدحيو«سانلاىلاسانلانمهيفاملكوهّلكبهلركذيتحهلهنهربالف
روبقلاورابآلاوبابجألانمهنفامركذىلإجاتحبالودودحةعيرأبهل

امعيمجنالابو«عيبلابابيفاذهانركذدقو«دجاسملاوراهنألاو

‹قسفبًاقسننهرلايفهركذىلإجاتحيعيبلايفهركذىلإجاتحي

مهيلعقيضيالف«ةتمدلاباودهشبنأاودارأاذإًاضيأدولاكلذكو

ءايشألانمكلذريغوناينبلاورجشلاوراغلانمايفثدحيامركذ

وأاهيفتثدحأ«ةصوصخلاعضاوملايفاهركذىلإجاتحييلاتاثدمحملا

مومعلاو«مومعلافالخبنيعمصوصخنلاوء«صوصخمهنألهنمكلاز

هيفمهيلعسيلاذشو«هلطبيالوهيفلوخدحلصي

ءيشدوهشلاىلعلخديالثلًاضيأاذهو«ءيشتاتبلاوةفصلاركذنم

.عجاربلفهاثعمنايمدقتهلهدحيوسانلاىلإسانلانم:هلوف

.رهاظوهاكروبقلاىلعراهنالامدقتىلٴوألا«راهنألاوروبقلاو:هلوق

نأپسانملاو«لاصفتلاانكرتوةلمجمةرابعياربعنإويأ:هلوق

.ملعأللاو«نإكرتيو«ءافلابعيمجفلوقي

.تاثىلاوةفصلاركذيفالإ«ىتسنبًاقسن:هلوف

.ررحبلفملعألاومومعلايفهتويثمهوتيفيكفصوصلا

س۷۲س



ًاضيأمكاحلاكلذكو«ابجويلعةدابشلاباوتأينأاورهآدقوكلذنم
ىلإجاتحيالفاهيلعهفلحوأهيفهدعقيوأةنمدلابدحألكحينأدارأاذإ
.لعأهللاوءانمألالاسرإ

:لصف

هدقعدنعنهرلاطورشنمًاضيأزوجيامو:رثألايفو

الإةدابزوأيلسيلوءهقحرخآىلإهدبيفنهرلا:نهارلاهللوقينأ

ايفنتاتبلاوةفصلاركذبدوهشلامزليلامإ«خلااضيأاذهو:هلوق
مچتداہشبكلذرضيفنوئطخيابرمنلهنابياودارأاذإماعلايفمهيلعجيرحتلل
.ملعألاوىلعةداهشلاباوتأينأاورمأدقو

صوصخلافالخيجرحلانمكلذيفاليأ«ءانمألالاسرإىلإجاتحيالف:هلوق
.لعألاو

:لصف

نوكيوأةببقلاىلإباطخلانمتافتلاهيف«خلاهقحرخآىلإهدييف:هلوق
ينعيخلامحللوقينأةخسنلانوكتنأذئنيحبسانملانكلكلذهيفسيل
.عجاربلفدومشلل

الو«نيدلاردقىلعدازولوهلكنهرلاعابيءانعم«خلاةيقبىلسيلو:هلوق

عيبنإينمي«نيدلاءاضقدعبةضفلاوبهذلانملضفامالإنهارللنوكب

بهذلاىلعصنامنِإونمثلانملضافلاالإهلسىلهنألصاحلاو«ةضفلاوبهذلا

.ررحبلق.لعألاوءاشالاناثأاهنألةضفلاو

y۳



ينهزلنإوءهلفهعببينأرمأنإو«هلفهسفنبهعابنإةضفلاوأبهذلايف

هلفنهرلاعابنإ«هلفنهرلامزلنإيفىنعملاو«هلفنهرلامزلنإو«هلف

نأنهترمألةجاحلاو.نهرلاكلذنمتافآلاهبيصتامءيشهيلعسيلو

كلذطرتشيملاذإهنأل«هقحرخآىلإهديبنهرلانوكينأطرتشب

نمنهرلالازأًاريسيًائيشناكنإو«هنيدنمًائيشنهارلانمضبقاذإ
لديطرشلااذهزاوجنأيدنعرظنلاهبجوييذلاو«خسفناوهدي

زوجيالهنإف«كلامبهذًافالخانخشلاقخلاهسفنبهعابنأب:هلوق

نل:اولاق«زوجيالفدقعلاسفنيفهلنأاذإامأو«دقعلادعبهلنذأاذإالإ
هجو.ىهتنالمأتهىفوندمةيدهوهفهلنهارلااهدازةعفنمذئنىحنذإلا

رمألانأرهظبيذلاو«[حابمارمأدقملايفهطرشلةيدههنوكعنملمأتلا

.اقلطمعببلايزوجينذإلا؛اتدنعنكلسكملاب

الهنألميببنهرلاموزلرسفنإ«خلانهرلامزلنإيفىنعملاو:هلوق

.هديتحتهنوکلهرهاظىلعهناقبإلىنعم

هنألمتحيو«هبيصتام:هلوقنملدبهنألمتحي«نهرلاكلذنم:هلوق
تافآلانمءيثهملعسل:لاقولو«همدعتوهذخأتيأهبيصتلهلوقلفرص

`.لعألاورهظأناكلهبلزنتيأنهرلاكلذبيصتيتلا
.ربخخلاهنألهلوقوًأدتبم«ةجاحلاو:هلوق
هللاهمحرفنصملاهبءاجرظنلااذهءخلايدنعرظنلاهبجوبيذلاو:هلوق

يفىقتلطاثبحخلاطرتشينأنهترمللةجاحلاوهلوقيفرثألابحاصةضواعم
هلعلدياكةلجلايفانهرناكاذإامديقمكلذلبطارتشالاىلإجايتحالا
.هللاهجرهمالك

— ۷



لمتحيو‹هضاعبأيفونيدلاةلجيفًاسوبحمنوكينألمتحينهرلانأ
طارتشازجيملكلذالولوءريغالنيدلاةلمجيفًاسوبحمنأ

مالسلاهيلعهلوقل«هلسيلامهطرتسشللحيالطرشلانألكلذ

رشعماي:لاقفسانلابطخهنأ):ةشئاعنعريبزلانباةورعقيرطنم
نمالأءهللاباتکيفتسيلًطورشنوطرتشيماوقألابامنيماسملا

نف«هطرشهلسیلةرمةئامهطرشنإوهللاباتكيفسيلًاطرشطرش
يفونيدلاةلمجيفًاسوبحمنهرلاناكاذإف«'(قحأوىلوأهللاطرش

هلصأكلذطرتشيملولو«نهترملاقبحرخآىلإًاسوبحملزيمهضعب
ناكاذإوءتيماىلعيذلانيدلااودؤيتحةثرولانعةكرتلاسبح
نهترملادينمخسفنينهرلاناكريغالنيدلاةلجيفًاسوبحمنهرلا
طرتشينأالإ«نيدلاةلجىلإقلعمنهرلانأل«تيشهقحنمذحخأاذإ

.زجيملكلذالولوهلوقلبلديزوجيلعأهللاوينعي«لمتحم:هلوق
توكيامإطرشلالصأفالإواعرشهللحيالاميأهلسيلام:هلوق

.ملعألاورهاظوهاكطارتشإبالإكرديالاب
اکةلجلايفانهرهنوكليهقحخلاهءاقييأ«كلذطرتشيملولو:هلوق

.هللاهمحرهند

— |۷۵



دنعلمعلاهيلعلوقلااذهوءهقحرخآىلإهدييفنهرلانأنهترملا

ءنيدلاةلمجيفعابينهرلانأاوعجأ«هدضعيعاجإلاوءانباحصأ

.ملعأهللاوهضعبيفعابينأاوعمجيملو

وأةبقبنهارللنوكيالنأطارتشازاوجيفةدئافلاو

قلعتنأهوتينانألدم‹ةضفلاوبهذلايفالإنهرلايفةدايز

نهرلاةلمحبقلعتاذإفءنهرلانمهرادقمبقلعتينأهجوتيونهرلاةلمحب

قلعتاذإو‹نهرلانملقأنيدلاناكولو«هلكنبدايفعابينأزاج

الإ«هتيدرادقمبالإنهرلانمعيبينأنهترمالزجيلنهرلانمهرادقب
عامجألاهدضعيوءانباحصأدنعلمعلاهيلعلوقلااذهوكلذطرتشااذإ

نيتلأسملايفنأبحرصيمهنأللاتحالااذهودارملالعل«لوقلااذهو:هلوق
.لعأللاونيلوق

يفالإضعبلايفعابيالفينعيءهضعبيفعابينأاوعمجيملو:هلوق

.طارتشالا

ءطارتشالازاوحهنعثدحلانكل«ةقوفلاءاتلابلدتهلعللدي:هلو

.رہظأناکلهرخآیلإطارتشازاوجو:ًالثملاقولف

.لمتحييأ«هجوتي:هلوق
.طارتشاربغنمولوينعي«هلکعابينأزاج:هلوق
.نهرلاةلمحبهقلعتيأكلذطرتشااذإالإ:هلوق

.لاتحالااذهودارملالعل«لوقلااذهو:هلوق

۷



دمتعينأنهترمأليغبنيالًاضيأطرشلااذهعموءىلوألالأسماكًاضيأ

.لعأهللاو,ضعبلاعيهيلعرسعاذإالإنهاراأررض

ءهلفنهرلاعابنإنهارلاىلعنهترملاطارتشايفًاضيأةدئافلاو

عبيينمرمأينأهلزاجالكلذطرتشيمولهنأل«هلفهعيبينمرمأنإو

هلص«هبرمآامریغبلعفهنألهدينمخسفناهعیبينمرمآاذٍإف«نهرلا

نذإريغبهيلعلکواملفلعهربغًالیکولمكلالکویالةلاكولا

ريخهلعفراصوةلاكولادحنمجرخهنذإريعبلعفاذإف«لكوملا

مزلنإو«هلفينمزلنإنهارلاىلعنبترلاطرتشايفًاضيأةدئافلاو

ةءاربنوكينألمتحينهرلانأىلع«كلذزاوجىلعلديءهلفنهارلا

رادقمبنهرلانمعابيهنأىلعاوعمجأانهاهءىلوألاةلأسلاك:هلو

هلكعابيالفكلذكرمالاناكاذإوينعي«هلكعابيهنأىلعاوعمجيملونيدلا

.طارتشابالإ
.مدقتامسايقىلعنهارلالوقينأهباوصخلانهرلاعابنإ:هلوق
يفربخلايهاهتلصعمنانوكلمالاكرتىلٴوألا«طرتشيلولهنأل:هلوق

.ةدئافلاوهلوق
اوقلتالولدحىلعهلوعفملايفةدئازءابلانأرهاظلا«رغبلعف:هلوق

.مكیدیاب
.كلذنهارلالوقييأ«خلاهلفينمزلنإ:هلوق

ءعجاريلفًاطبارهيفسيلوربخلاوهاذهءخلاكلذزاوجىلعلدي:هلوق

› حاضيإلا-٠مد A



نېترمالزاجةءاربنكيملاذإف«هلةءاربنؤوکیالنألمتحيو«نهارلا

نهترملاديبنهرلانوكسف«نهرلاوأنهارلادارأأهنيدببلاطينأ

باهذف«هنعنومضملاونماضلابقلعتبقحلاف«قحلابنماضلاكهقحبةقث

نيدلابهذنهرلابهذاذإلوألالوقلالعو«قحلالطييالامهدحأ

نوكيو«''(هيفابنهرلا):مالسلاهيلعهلوقكلذدضعيو«هباهذب
نهرلادارأبلاطينأنهترملاطرتشااذإالإنيدلانمنهارلاةءارب

‹نهرلاخسفناهيدنهارلامزلاذإف«كلذطرتشيماذإف«نهارلاوأ

ةدئافلاو:لثملوقبنأفةحاشمالفيناعلاترهظاذِإنكل
هنالكلذونهارللةءاربنهرلاناكلكلذطرتشبولهنأنهترملاطارتشايف

.ملعألاوخلالمتحم

هلوقو<فوذحمةلصلاردصو«ةلوصومامنوكلمضلابوهاأ:هلوق

.هبلوعفمامنوكليأنملدببصنلابنمترملاونهارلا
ةلأسملاىفتدجوتلمأتاذإلوالاهجولاىلعيأ«لوالالوقلاىلعو:هلوق

نيدلابهذيوةءاربناكنهرلايفىقلطأاذإهنأوهوليصفتهيفًادحاولوق
نيدلابهذيالوهلةءاربنكيملاعمنمءاشنمموزلطرتشاادإو«هياهذب
همحرفتصملانكلو«اقلطمهيفاببهذيهنأثيدحلارهاظنأالإ¢هباهذب
.ررحبلفلعألاوهلكةنامالاةلزنمبطرمشلادنعنهرلالملو«دسسقتلايفةقثهللا

دارأوأبلطلاقلطمموزللابدارألهرظنا«خلانهارلامزلاذإف:هلوق
.ررحىلفلعلاولوالارهاظلاوةقباضملاهب

۰هرکذدمدقت(١)

— ۷۸



يذلاطرشلاعمالإنهرلانمةءاربنهارلانهترملاموزلنوکبو

.انباحصأدنعلمعلاهيلعلوقلااذهو«انركذ

هيفعضويذلاندلايفةموصخلامكاحلابصنيالو:رثألايفو

نهرلانألءنهرلاهيفعضويذلايفزوجيالنيمضلاكلذكو«نهرلا

هيلعسيلنهترملاطارتشايفةدئافلاو.ملعأهللاونيدلانمةءاربلاةلزنم

هنيدبهذكلذطرتشيماذإف‹نهرلاكلذنمتافألاهبيصتامءيش

يتأيسوءهقحلةقثنهترمالنهرلالعجنملوقىلعالإنهرلاباهذب

اہنمءاشنمموزلطرتشيملاذإيأ«ةموصخلامكاحلابصنيالو:هلوف

امنىباهبصنيهنأرهاظلافكلذطرتشااإامأف«ندلانمةءاربنهرلانأل

.لعألاوهتيلاطمهلهنألهقحهل

وأةدقعيفعقواذِإمكحلاامرظني«خلانهرلاهيفعضويذلا:هلوق

رهاظلاوءًاقلطمنايضلانالطبيضتقيليلعتلارهاظو«نماضلانعنهرلارخأت

.ررحبلفلعألاوةءاربلامدعطرتشيماذإاذهنأ

خلاطرتشيملاذإهنألوقبنأباوصلالبىلٴوالاملاذإف:هلوق

نمنهارللةءاربسدلوةنامالاةلزنعهلكنوكسىفينعي«هقحلةقث:هلوف

توببهذيال(كهباهذيقلابهذيالفنماضلاكراصهنألذئنيحندلا

.ملعأهللاولوقلااذهىلعكلذطرتشيلولونماضلا

۷۹



لجالايلععابينهرامبطورشيفناكنإو«هللاءاشنإاذهناسي

نإوءاطرشكلجألايلعهعيبيوزئاجكلذفلجألادعباركذيملو

هدنعكلذنوكيوءلجألادعبهعسزوجيالفلجألادنعهعببهتاف

ًاعيمجنيتوملاونهارلاتاماذِإو«البيسهعيبىلإدجيالوهلاحىلعًانهر
كتنهر:نهارلالوقنأ«رظنلاهبجويايفكلذوءهعببنبترملاةثرولزاج

ءمهوهريغديبهسبحريغيونهترملاديبهسيحيضتقي«ءيشلااذه

اذكلجأىلإءاشتمعابيًانهرلجاعلانيدلايفهلنهراذإكلذكو

كلذىلإلصواذإف«لجألاكلذىلإعابيًانهرهنإف«اذكو

يفوظفللااذهابطرشيفيأةياكحلاىلعبصنلابوه«عابيًانهر:هلوق

.نهرلابنهرخسنلاضعي

يهوهذهةلاحلاودارملانألمتحي«خلانهترملاونهارلاتاماذإو:هلوق
كلانأوهوقالطإلالمتحيو«ردابتلاوهوالبسهعيبىلإدجيالنيترملانوك
نأجاتحيروصلاضعبيفهنأالإنمترملاونهارلاهيفتامنهرلكيفكلذك
يفتيأرمث«ررحبلفملعألاونيدملاتوملحينيدلانأبلوقلاىلعىشمتي
.ملعألاولوالالاتحالانيعباميتأبسامفللاهمحرهمالك

تاماذإهنوعسيةثرولانأيضتقتةلعلاهذه«هريغديبهسيحريغو:هلوق
نألالفهلقامأو«نيدلالجألحاذإرمظيانإاذهو«نهارلاتمملنإونهترملا
لالالولحلبقطقفنهارلاتاماذإامأو«هبحاصتوبلحيالنيدلا
.لعألاونيدملاتومبنيدلالحيلوقينمدنعهعببيهنأرهاظلاف

۸۰

 



نوكيوءهعببةياغوهلجألانألكلذدعبهعيبيالف«هعبيملولجألا

ناف«اذكلجأىلإهلهنهرنإامأو.ملعأهللاولجألادعبًايرخسنهر

؛خسفنالجألالصواذافلجأالكلذىلإعابيالوهديبًانهرنوک

نهارلاقافتابالجمناكامدعبًايرخسينعينهرلانوكيو:رثالايفو

‹لالااذهيلعًايرخسناكامدعبًالجۇءنوكيكلذكو«نهترملاو

ةلالاوةثرولاهعسيلهرظنأ«لجالادعبًايرخسًانهرنوكيو:هلوق

.يتأىسامليلدبرهاظلاوهونمترملاونهارلاتاماذإإهذه

يفركذيلهنإف«ةيحالطصإةيسستلاهذهنارهاظلا«ايرخس:هلوق

.لعألاواذههبسانيامحاحصلا

.عابيلقبلوينعيءاذكلجاىلإ:هلوق

الهنألينعيطاقسإىلٴوألاو«رثالانمهنارهاظلافءايرخسينمي:هلوق
نمهتاذدحيفرثألانوكينكل«للاهمحرخمشلانمهنالمتحميو«هلةدئاف

ريمضللريسقتينعينارهاظلاو«ناكريخهفذحلحبحصريغابرخسركذريغ

ءنهرلاوهورثالايفهنعثدحمالفنصملانمريسفتوهو«نوكييفرتتسملا

¢عجاريلقمعاللاو٠خلاايرخسنهرلاينعينوكيوةحبحصلاةخسنلالصأو
ريصبقرخۇممادقمهللاهمحرتيراعتنيسنويانمعطخبةخسنيفتيأرمث

.ايرخسنهرلاينعيبيكرتلا
لجألابةقوبسمةيرخستناكولوهرهاظ«ًاىرخسناكامدعب:هلوق

.ملعألاو

.|ېقافتابينعي«لاحلااذهىلع:هلو

س1۸۱



اہتوبٹدعباہنودیزیو«نکتنأدعباېلكهطورشكلذكو

نهارلااذهيفءاوسرخآلانودامهدحألعفبنوكيالوًاعيج|قافتاب
تناكذإدعبطورشلانوليزيومسنأبكلذالواذِإنېترملاو

لوقاذهيفلصألاو«نهترملاونهارلاةلزنبنكتملذإدعباهنوتيشيو

دنعطورشلانمزاجامف٠'٠(مبطورشلعنونمؤملا):مالسلاهيلع
.معآهللاوهدعبزاحدّقعلا

هنهرةدفعيفنبترملاونهارلاطرتشمليذلايرخسلانهرلاو

‹هيينهترملاةثرولزاجًاعيمجاتامادإ‹هدعبالولجألادنعهعبب

طورسلاتابثإلرظنلابرهاظاذه«خلااهدحألعفبنوكيالو:هلوق

.مولعموهاكطقفنهترملالعفبتتبثدقانإفةيرخسلاامأو«امتلازإو
ءادتبايرخسلاهبدارملانأك.خلاطرتشيليذلايرخسلانهرلاو:هلوق

«لعلاوهمكحکهمکحو«كلذدعبًايرخسنوكيهنأنممدقتاميفانيالف

اهتومىلعفوقومةثرولامبنأوهوًادحاولوقالإهيفكحلكلذنأالإ

مث.ملعألاوانبمكحلافالتخالالالثمهناحجرلهيلعرصتقاهلعلو«اعم
ءنسهرلاوهيذلاًادتسللًاربخنوكينألمتحي.خلاطرتشيليذلاهلوق

وهطبارلاو.خلا.اعيمجاتاماذإهلوقربخلاوةيرخسللةفصنوكينألمتحيو
وهاکاذإلقو«واوالوءاقريغنمةخسنلاتناكاذإهعهلوقيفريمضلا

.عجاربلفملعألاوخسنلانمءانيأرايق

.هرکدمدقت(١)

—AY



يذلالسنلاًاضيأكلذكوءامهدحأتاماذإهعببزوجي:لوقينممهنمو

يفمهدنعيرخسلانهرلاكحكهمكحناويحلايفنهرلادعبثدح
نهارلادارأوالجاعندلاناكاذإو:رثألايفو.اهانركذيتلاهوجولا

نهتوملاءاشتمعابتهرهلهنهريهناف«نهترمالنهرلاهيفنهرينأ
امفكلذو«نهرلاكلذزوجيالفهيفهعببيًاتقوهلتقونإو«هعاب
نيدلارخأتسيال«نيدللعبتنهرلاولجاعنيدلانأل«رظنلاهبجوي
لىقوءنيدلاريخأتزاوجىلايدؤيهريخأتنألنهرلارخأتسيالكلذك

ريغوأايرخسنهرلاناكءاوسيأ«نهرلادعيثدحيذلالسنلا:هلوف
امهراثوراحشألاةلغواهفاوصأوامنابلأامأو«افوقومنوكيهنإفيرخس

.ملعأهللاوابرقاكاملصألةعباتيهفينعيءًاقلطمنهرلاكحاهمكحف

عباتفلصفتيمنإامأو«لصفناويأ<نهرلادمبثدحيالا:هلوق

.ملعألاولصفناولوعباتهنإفنهرلالاحدجواذإكلذكو«نهرلل

رظنلابلبجأتلاعنتعهنألصاحلاو«هلبقهعببيالوينعي«هيفهعبإي:هلوق

لجأىلإءاشتمهلوقيفمدقتامكهثابتناىلإرظنلابمنتيالوعيبلاءادتباىلإ
.اڏڪ

لبلجؤيالضرقلانأهتمذخؤي.لانيدلارخأتسيالاكف:هلوق
نظأايفكلامبهذهيلإو«لجألاىلعاقفتاولوءاشيتمهمحاصهذخأي

.معأهللاو

اذهىلعنهرلاريخأتزاوجلهرظنينكل«خلاهزاوحباضيألبقو:هلوق

— ۸۳



نيدلاهيلعيذلادارأاذإامأو«ميطورشلعنونمؤملاو«هزاوجباض
يذلانيدلاهيلعلحيالنأنيمضلاطرتشافًانيعضهيلعيطعينألجاعلا

ىتحلالابرهملعكرديالو«زئاجكلذف«اذكواذكلجأىلإهنمض
نألءرظتلاهبجويايفكلدم«هلعنمضيذلالجألاكلذهيلعلحي

تقويفهمزتلااذإف«ابنمهستمزلامالإتانايضلانمهمرايالنيمضلا

ريخأتبجوتالتانامضلاربخأتنألو«هفتلعطرتشاكهمزل«ام

نومضملاوأنماضلادارأمهيأموزلنيدلابحاصلزوجيثيحنمنيالا

رهاظلاوهونيدلاربخأتنهرلاريخأتنممزلبالوأنيدلاريخأتىلإيدؤيلوقلا

طقفنهرلاربخأتيفوهاإطرشلانآل(ممطورشىلعنونمؤللاو):هلوقنم

لحينأىلإريصلاوهنمهقحذخأوءادتباندملاةيلاطمذئنيحنهترمللزوج
مكاحلابصيالو:مدقتامفهلوقنأالإ«هنمهقحهمسنهرلالجأ

هنالندلالجأتنهرلالجأتاذإهنأيضتقي«نهرلاهيفيذلانيدلايفةموصخلا
نيدلاناكاذإةموصخلابصنيال:لاقينأالإمهللا«ةموصخلاىلإجاتحاامر

.ررحبلفملعأهللاوندمللةءاربناكوأ«نهرلاكالجۇم

.عجاربلفاهمزلوأهمزتلااذإفهلعل«همزلاذإف:هلوق

نوكياللجألانألجراخلايفهنيمتطرشيياهامتقويف:هلوق

ةءاربهناهعضولصأنإفنهرلافالخبينعي.خلادارااهياموزل:هلوق

نماضلاونهرلانيبقرفلالصحف«طرشلابالإاممهلسيلونيدلانم
.لعاهللاو

— ۸



اءيثلااذهكلتنهر:نهارلالاقاذإو:رثألايفو.ملعأهللاوهنع

ءًاطورشهنهريفطرتشادقهامسيذلانالفو«هنهرنالفلنالفنهر

:نم‹ءيشظورشلانمهلزوجيالو‹رئاجحنهرلانإف

رکذيملنإو«عيبيهنإف«ًالجأهللعجنإف«هطورشعمزئاجنهرلا
.لعأهشاوكلذةلاجلحصألوألالوقلاوءايرخسانهرراصدفءلجألا

يفامنوداذهبةيصولاوابقادصإوابتبهواهعيبوناوبحلانهرزوجيو

ءنهارلاءانشتسازاجف«مألاريغلمانأل«نهارلاهانثتسااذإ«اهنوط

لاقو»عببلاكزئاج:panلاق‘لجلاںودمالااوفلتخاو

ةاكذنأنأاك‹هنئتسيملوأهانثتسا«هقتعهمأقتع:رخآلاضعبلا

لديلوقينألئاقللوقا«هطورشعمئاجنهرلالوقينممهنمو:هلوق
لوقبنأوهوجحلايفضيوفتلاةنزاوجنمهوركذاملوقلااذهةحصىلع

هيلعمرحأاملهجاعميحاصهيلعمرحأامىلعتمرحأ:مارحإلادنعلجرلا
.ررحبلقتالماعلاوتادابعلانيبقرفينأالإ<ملعألاوهبحاص

وهلوألالوقلاولوقنأليلعتلارهاظلبسانملاكلذةلامجلحصأ:هلوق
.طورشلاتلطبثمحًايرخسنوكبفىنعي؛حيحصلا

اذههمالکرھاظو۰خلابهاولاوعئاملاويعد«نهارلاهانشتساادإ:هلوف

مدقتايفهيفركذدقفالإوهدنعراتخنلاوههلعلوءادحاولوقكلذزوجيهنأ

.ملعأهللاوحيجرتريغنمنيلوق

ىلعيراجلامكحلانأيضتقتةلعلاهذه«مخلاهتاكذهمأةاكذنأامك:هلوق

١1۸—



نأنهرلاطورشيفزوجيالو.لعألاوىكذيامناكاذإهناكذهمأ

ءلجألالبقهنيدذخأبنأزوجيالا«لجألالبقعابيًانهرهالعجي

نوکينُ۽(ېطورشيفالعجينأنهرلاطورشيفًاضيأزوجيالو

تويبلاورودلاىنكسو«نهرلايفنوكتيتلاتالغلالكأنهترملل

عافتنالاو«ابنابلأبرشو«هعفانميف«باودلابوكرو

نالءطورشلاهذهنمءيشنهرلايفزوجيالو«نهرلاةادأنمءيش
يفناكنإو«هقحنمرثكأنهترملاذخألءابرلاىلإلوؤتطورشلاهذه

قرفلايفملعألاولوالافهريغوقتعلانيبقرفالًاقلطماملمحىلعيرجيمآلا
ضيرملالاعفأنأىرتالأةيرحالقوشتمعراشلانآللاقينأهريغوقتعلانب

ىافتابزئاجقتعلايفالإحيحصلاىلعةزئاجريغهريغوعيبلانم
.ملعأهللاو

:كلامبهذلًافالخ«لاهجرانخشلاق«خلاتالغلالكأ:هلوق

هسفنلنهرلايأ¢هتعفنمطرشنهترمللزئاجو:حراشلاعمليلخةرابعو
نوك:يناثلاو«ةلاهجلانمجورخللةدملاكلتتنبعنإلوألا:نيطرشبةدم

كلتنوكت«عملايفهنأليصفتلااذهنايبو«ضرقيفالعيبدقعيفنهرلا
الو«ءيشعمةعفنمنوكينأزونمئلاو«نمثلانمًاءزجةطورعشلاةعفنملا
الفءكلذدميهلاهحابأولامععيبيفهلوةبزرتحاو«ضرقلايفكلذزوجي

امنکل«ندمعيبهيونيدمهيدهضوعريغبهنألضرقالوعبييفحصي

<نمثلانمًاءزجهوكريدقتىلعقحلاوه«لامهمحرانباحصأهبلإبهذ

.ىمتنا«ملعألاولمأتىندأبرمظىاكةرطالاولخدت

س۸



كلذزاجنهرلايفمفانملانماتركذامعيمجنوكيينأمبطورش

يفنبترملانيدنأيلعءايضارتاذإطورشلانمزوجالًاضيأكلذكو

نل«نهارلاهيفمبتيالفصقنامو«هلوهفهقحيلعهنمدازافنهرلا

هيلعهلوقینعموهو«قحريغبلاومألالكأو«ةرطاخنانمعوناذه
نهرلانهريناكمدحأنأكلذو‹'''(نهرلاقلغيال):مالسلا

كلذلطبأف«كقحبكلوهفكيتلنإف«اذكواذكتقوىلإطرتشيو

هنعهبحاصكلملطيياليأ‹(نهرلاقلعيال):لاقو«مالسلاهيلعيتلا

‹عيبيفنيطرشلثماذهو«كاكفلايفهنعهقحلوزيالو«طرشلااذه

نهرلاطورشنمنأ«مدقتاميانيالاذهنأرهاظلاءكلذزاج:هلوق

رفتفيو«ةعباترومألاهذهو«كلذكهلصأيفهنأل«اضوقمًانيعمنوكبنأ

.ملعألاو«عوبتملايفرفتفيالامعباتلايف

نوكىفينمي«خلاايضارتاذإطورشلانمزوحيالاضيأكلذكو:هلوق

.نهرلاكلذكودعبهلوقيفهبحرصاكًاضيأالطابنهرلا

هقحتسايأًاقلغنهرلاقلغ:حاحصلايفلاق«خلانهرلالفيال:هلوق
قلقيال)ثيدحلايفو«طورشلاتقولايفككفتيملاذإكلذو«نهتراا

.خلا(نهرلا
ىهعلخىنعمبهككتفاونهرلاكفو:حاحصلايفلاق«كاكفلايف:هلوق

.خلايئاسكلااهاكحرسكلابنهرلاكاكفو
هقحىلعهنمدازاف«هلوىلإرظنلاباذه«عيبيئنيطرشلثم:هلوف

.ينطقرادلاويمفاشلاهاور)١(

—۸۷س



تقويثهايإهكلماذإرخآهجوو«هبجويالطرشلاوءعيوطرشوأ

اذإوكقحبكلوبفرادلاتلخداذإ:هلوقوحنكميبلاهجويلعناك

ناکاذا:هللوفرومثلانهاذكاذكبكلوهف)ءاملاتاوما

اذهيلععقويتمعيبلاف‹نمثلانماذكواذكبكتعبدفرهشلاسأر

:لئاقلاقنإف.لعاهللاونهرلاكلذكءءزجيلطورشلانمهوحنو

نهرلايفعفاتملاهذهنوتنأنمرملاونهارلاطرتشبلنإت

اوفلتخاو:رثالايففق«كلذياللافلتخالأهاو٠للقا

عقدمدعطرشو«دئازلاذخأمدعطرشعمميلايضتقيهنإف«خلا

.صقانلا

نإف«ثيدحلاهيفدرواملصأىلإرظلاباذه«عييوطرشوأ:هلوق

رشاذكتقوىلإطرتشبو:هلو

.يروصعب؛كقحميكلوهف:هلوق

هملعاقلعم4ءعبلانولهححصباليأ«هبجوبالطرشلاو:هلوف

«لعلاوميبلاعمةصعونماهلكتسالطورشلانأىلإةراشإاضبأهفو

.ررحبلف

- ۱۸۸



بهذيال«نهرلاممةلوقعميه:لاق«هئامنونهرلاتالغيف

يف«هوجولاعيمجيفنهرلالئميه:لوقينمينمو‹امباهذللأملا
امهجولااذهيفةوهرملانيعلاعيبيالو‹يضاقتلاوباهذلاو

نممېنمو«ءاوسنوهرملاءيثلاوءاغلااإوءتاللايفهلامءافودجو

هعنمبالو‹نهرلايفلخدتل‹اهبحاصليهتالغلاويفلوي

ةحباتعورفلانأ«نهرلاعمءاغلاوتالغلالعجنمةدمعو.نهترملا

ءانلاامأو«رهاظفةلعلايففالتخالاامأ«هئانونهرلاتالغيف:هلوق

الوقنهرلانمهنأرهاظلاف«لصفتيالامامأو<لصفنيامهبدارملالملف

.ملعألاورظنلادنعللاهجرفنصملامالككلذبرعشبو«ًادحاو

ذلفيحاهنأل«هعيبيعابيتالفهتمتسيلوينعي«نهرلاعمةلوقعم:هلوق
.ملعاهللاويرخسنهر

هلنمنأل«الشملجألادنعهقحيفهلامبيضقبنأبيأ«يضاقتلاو:هلوق

ةتأتمريغفيضاقتلاةقبقحامأو«ءاشامابضرعتيماردوأريناتدلجردنع
.ملعألاوفالتخالايضتقينهرلاو«يضتقييضاقتملانأل«انه

.ءاوسفهلعل«ءاوس:هلو

افاذكمه«غلاعرفلانأنهرلاعمءامنلاوتالغلالعحنمةدمعو:هلوف

نأيشتقيروكذلاليلطتلانأامدح؛نملماتهىفومخسنلانمهانيأر

عسمةخسنلاتناكاذإيناثلالوقلاةدمعكرتهنأيناثلاو«نهرلالثملوقب

.عجاريلفنهرلا

— ۱۸۹



نهرلاةدامنأرخآلاقيرفلاةدمعو.لصألاكحاطبجوفلوصألل

هبحاصل؛(نهرلاقلعيال):مالسلاهيلعهلوةبلالدتساهيلعهتقفنوهبرل

نيدلاةمارغهيلعوهجارخونهرلاةلغهبحاصليأ«همرغهملعوهمنغ

ءثيدحلاىنعمنيرخألابهذميلعو«هنمهتبيصموهيلعهكاكتفايأ

€ءاينلاويهو«هلمجربودناميأنهرلاةدامنأ:هلوف

هيفنكل«ثلاثلالوقلاوهاذهو<ةقفنلانمهمزلبامريظنيفكلذنوكبو

‹ةلعلانماءزجاهلعجوأ«ةلأسملاةروصبليلعتلاوهو«بولطملاىلعةرداصم

:هلوقبًاقلعتملمحيملو«ربخلاوهنهرلاةدامنا:هلوقلعجنأهنمانهامو

.وهربخلاوءدرطمنأممراجلافرحنألفذحنأيفلصألاو‹ةدمعو

.ررحبلفملعألاولالدتسالا:لوقبنأبجاولانكل«ًلالدتسا:هلوق

لالةةثنهرلانا:نماذهلمل«هنمهتسصمو:هلوق

لسيوأتلااذهنكلءةنامألاةلزنمهنأينعي«نيدلانمةءاربسلو«نمترللا

طرتشااذإامىلعلمحينأالإ(هبفابنهرلا):مالسلاهيلعهلوقرهاظياني

كلذوحنوأةقفلادارموأءالثمناوبحلايفةيانجلاةيصلابداربو«كلذنترللا

.ملعألاو

¢نهرلاعمةلوقممهنأبنولئاقلامهويأ«نيرخآلابهذمىلعو:هلوق

ءلشعيباذإنيدلاردقىلإرظنلابهناصقنوهتدابزبدارملاو«هلثميهوأ

۰لعهللاو

س



ةلغلمضفتنأءرظنلاهبجوييذلاو.هناصقنهيلعوهتدابزهبحاصليأ

کجاہکحةلصتملاف‹ةلصفنموأةلصتمنوكتنأولتال,هاننهرلا

هتاذيفءيئلاةدابزيهوتالغلاوناوبحلاوراحشألاءامنلثمنهرا

تقويفةكردمريغتناكاذإتالغلانمنهرلايفثدحامكلذكو

نمنوكتنأولتالفةلصفنملاامأو.كلذكًاضيألحلاوعلا
نوتنأولتالفهنمتناكاذإف‹هنمنوكتتالوأنوهرملاءيثلا

ةضراعم«رظنلااذهبللاهمحرهدارم«خلارظنلاهبجوبيدلاو:هلوق

.ملعألاوءانلاوةلغلايففالتخالامهقالطإ

طلسمءاتلانوكسف«راحشألاىلعفوطعمهنأرهاظلا«ةلفلاو:هلوق
.ررحبلفلعألاوهتاذيفءياةدايزوهو:هلوقليلدياهبلع

نهرلايفتثدحاذإامأوينعي«نهرلاعسبيأ«عيبلاتقويف:هلوق

سيلو‹نهرلاكحاهممكحنوكيالهنأهموبفمف«عملاتقولبقتكردأو

«اهنوكبدارملالاقينأالإمهلا«راجشألاتالغلثم:دعبهلوقلىلدبكلذك

الف«ةلقتسمةعلستراصاهنألهعمعابتالاهنإ«نهرلامكحاهمكحسيل
نمنهرلايفدجوامكلذكو:لوقبنأىلٴوآلاو.لعألاوهنماهنوكيفاني

اہأل«نهرلانمنوكتال«نهرلاتقويفةكردمريغتناكاذإ«تاللا

«ملعأهللاومدقتاكاهءانشتساىلإجاتحيو«ةلقتسمةعلستراصذئنبح

.رزحيلو«عجاريلف
سلوتناكريخهنآرهاظلاو‹نيعضوملايف«نوهرملاءىشلانم:هلوف

ةنئاكةلصفنملاةلغلاتناكاذإَفىنعملاو«لاحللاملصاويفواولاوةلصفنمللةلص
.ملعألاوةضارتعانوكتنألمتحيو«خلاهنمهلصأنألاحلاوءيشلانم

يفمہ

۹



نوهرملاءيشلانمةلصفتملاةلْغلاتناكاذإفءهنماملصأوأجراخنمارلصأ

ناويحلانابلأواھراغوراحشألاتالغلشمنهرلا5کابكحفهئمابلصأو

نماملصأونوهرملاءيشلانمةلصفتملاةدايزلاتناكاذإو«امفاوصأو

نمابلصانالهعمعابتالوءهنمابألنهرلاعمةلوقعميبفجراخ

.نهرلافثداجلاناومحلالسنلئمكلذو4جراخ

ابلصأناكاذإةتوهرملاضرألايفثداحلاضقنلاوسورغلاامأو

رودلاءارکلم«هلمتسلنهرلافةدابلاتناكاذاف‘جراخ

.مدعيرخسلا1اہناليءهعمعاتالو:هلو

.لعلاونايثنلاامهبدارأهنأرهاظلاءضقنلاو:هلوق

خسفنيالهنأهرهاظو«روكذملارابتعابريكذتلا«خلاهلخدأنلوهف:هلوق

نهرلانأبلوقلاىلعشامهلملو«نمترملاوههللخدملاناكولوءكلذبنهرلا

«هلكلذنوکفکرظناو«كلذنايب«نمترملاعافنتسابخسفنيال

هنأنمءةدسافلاعوملاماكحأبابيفمدقتملاليصفتلاهيفيتأبهنآرهاظلاو

ةراتو4اعممفنوكبالةراتواعمسودرفلاوضرألايفداسفلاةرات

الوقنهترمللكلذنأءرهاظو.عجاريلفكلذمدقتدقو<طقفدحأيفنوكب
؟الوأسودرفلاهلله:فالخلاهيفيرجبفبصاقلاةلزنعلعجيالو«ًادحاو
.ملعألاو

۹۲



لاوزانطرتشادقو«هيفامهبفف«باودلاوديبعلاحارخوتيناوحلاو

هفقحلااذهنأريغ«نهرلاداسفلببسقحينبترملادينمضبقلا

.نېترمألةعفنم

نهارلانذإباهرجاومثآرادلجرلانہترااذإو:راثآالاضعبيفو

عييرلاناكوءنهرلانمرادلاتجرخ:لوقيزيزعلادبعنبانإف
طارتشاو.لعأهللاوهقحنمءاضقةلغلاو«املاحيلعنهريه:لوقي

رودلاىنكسطرتشانإامأوزئاجىنعملااذهىلعةلْغلانهارلا

خلارودلاءاركزاوجيفنأينعي.خلاانطرتشادقوهفامهفف:هلوق

نهترملادينمنهرلالاوزىلإيدؤيكلذنأل«رظنهلاحىلعنهرلاءاقبعم
قحبيهدينمهلاوزو«فرصتملاوهيرتكملانأالإ«الثمراحيإلاوهو«ىقحب

كلذنأالإ:زيزعلادبعنالوقباك‹الثمزاوجمدعيضتقىفهدسفي

يمتقبلحألادنعهقحهنميمتقبناکثىح«نهترملةعفلمهفراحيإلا

كلذنوكىفىينعي«للاهجرعيبرلالوقيايك«هنعلوتمهديناكف«زاوجلا

زاجأنمنأ«همالكرهاظو«نهرلالثميهلوقينمدنع«راجشألاةلغةلزنب
.ررحبلف«ملعألاو«ًادحاوًالوقنهرلانمنوكيانهءاركلا

ةماعلاحالطصانموهوخسنلانمهانيأرامف«اهرجاومث:هلوق

.هترجاو:لوقتةماعلاو«امتيرتكأرادلاهترحاو:حاحصلايفلاق

زوجيالهنأنممدقتاميفانيالف«لجألادنعينعي«هقحنمءاضق:هلوق
.ملعألاولجألالبقندلاذخأ

لمتحيو«نهرلاةحصعمزاوجلابلوقلاوهوينعي«ىنعملااذهىلع:هلوق

«حاضيإلا۱۳۔م۹۳29



كلذف‹هلهسفنبابممنينعأديبعلاجارخوتوببلاو

كلذذخأنأالإضيقاىتعمنمنهرلارختاماذهنأل«زوجيال

.كلذزوجنمبهذملعءاوسهريغووهف«ءاركلاتهک

زوجيلمفنهترملانمنهرلاكلذةفيلخلارجأتسانإورثألايفو

«نهترملالامنمويفةفيلخلادييففلتأنإو«معن:لاقالمأكلذ

نمهيركينأنهارللزاجلقبلاريغلناكولو«هلكنهولاكلذكو
.لعأهللاوهيفامبهذدقفلاحلااذهيلعفلتأنإو

‹افنهارلاطارتشازوجوأ:هلوقدنعلاؤسلايفمقوالاباوجنوكينأ

ىلوأبابنمزئاجطارتشإلاعيف«طارتشإلامدعممكلذبلبقاذإهنأينعي
ملعأهللاو

له«هلهداعأاذإامرظتي«خلاءاركلابهلككلذذخأنإالإ:هلوق

نال«خسفلاءاركلايفهريغونهارلانيبةيوسلارھاظو؟الوأخسف

اعأاوكلذهلسىلهنال«زوحتالربغللةيراعلا

.كلدزوحييمفاشلادنعو
۳

.زاوجلايلعلالدتسإللهقاسف«خلارجأتسانإو:رثألايفو:هلوق

.عجاربلفنهارللزوجيهلمل«نهارللزاجل:هلو

1۹



:لصف

ًالدعالجراهنيالعجينأىلعاقفتااذإنيترملاونهارللزوجيو

طورشلانمهلنویو«نهترملاديبانهرنوکاکهديبنهرلانوک

سلوءهقحرخآىلإهديبًانھرنوکنألثمنہترمالنوکاملئم

‹هسفنبوههعيبونهرلاموزلوهموزلو«ةضفلاوبهذلايفالإةدابزهل

يفءالعجينأزوجيو«نهرلاطورشنمكلذهبشأاموهعيبينملهرمأو

‹ًاكرشموأًاملسمناكءاوسكلذىلعايضارتاذإ«هريغوأنيمأدب

امهريغلوأامشدبعوأارحوأ«امهدحأنموأامهنمًايرقوأ
ناطلسيالف«ًافحصموأ«ةمأوًادبعنهرلانوكينأالإ«ءالومنذإب

لصأوهلكاذهبقحأملسملاوءسأبالفالعفنإو«باتكللالهأهملع

:لصف
ركذيملهنألزوجيو:هلوقلالعافنوكلاقفتينأهلمل«اقفتااذإ:هلوق

.عجاربلف«العافهل
همدعيفمزليا«هبحيرصتلاىلٴوألاو«نهترملايأ«هقحرخآىلإ:هلوف

.ملعألاورئامضلاكىكىفت

ايفهلوقنمموتياللاذهىلعصنامنإ«خلاهربغوأنيمأدييف:هلوف

.هربغنعزارتحالاالدعالجرمدقت

‹عيبلاقراففنهرلانعنهارلاكلملزبمهنألينمي«سابالف:هلوق
.ملعأهللاورهاظوهاکرظنفحصليفكلذزاوحيفنکل
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ىلعلديو«ءاطلسينأاملزوحبةلاكولاهيفحصتنملكةلاكولااذه

ةف«طلسقلانمهاعزتفطلسملالعنهترملاونهارلاقفتااذإهنأكلذ

نمأربتفامہعجنإكلذكو«هيحاصنودامھدحأبلوزالولاز

عفدوامهدحأىلاًاريتنإوءامهنمءىربدقفامهبلإنهرلاعقدوطيلستلا

دحاولكقحنمكلهالنماضوهو«كلذهئرببالفهدحونهرلاهلإ

م-منإفةصفاشللافالخ.هللاهمرانخشلاق«لانود:هلوف

:اولاقحصألايف«لزعنيالفنهترملاهلزعاذإو‹لزعنانهارلاهلزعاذإ:اولاق

هلزنعوهدإرهاظريغهولاقامو«طرشنمتراانذإو«نهارللليكوهنأل

:لوقأو.ىہتناملعألاومكحترخآلانودامهدحألالىكوهلعجفامفلمكولا

نکل«يتأبساك«طقفنهارلاليكوهنأىلعلديللاهحر«عيبرلامالكلب

هالمحايهنأل«اعمامهنمالإنوكباللزعلانأىلعصن«للاهحرفنصلا

.ملعأللاواممهديب

ناف ملعأاوينمي«نمدحاولکتحنمكلهاننماضوهو:هلوق

ةيواستمنهرلاةمىقتناكنإ«هنددنيالابحاصلنم«نهارللنهرلاعفد

نهرلاعفدنإو‹نهرلاةميقردقهنودنمهلنمشالإو«هيلعةدئازوأهل

اواناكنإهتمىقوًالثمناكنإهنهرلثمنهارللنهرا

امدحاولکىلعمجربوأ«ًادوجومناكنإهلهعفدنمنهرلاعزنكرديله

مالكنمذخۇياكلوألارهاظلاو«اعربتمدعبوأ«كلهدقناكنإهنععفد

ينمي«یعدانإامأو:لاقثيحطلسملابابيفللاهمحرءايركزيبأ

عقدوأ«هقحىلإعفدوأ«نهارلاىلإنهرلاعقددقهنأ٠طللا

امميجيفةنيبلاهيلعف«نهارلاىلإنهترلاتحنعنهرلانمنملضفلا

۹



.هبلإهايإهعفدلجأنمهريغىلانهرلاناعفدبامهنم

هذهضعبيلعءاطلسينأاملزوجي«ىنعملااذهيلعًاضيأكلذكو

وأءطقفهعببىلعوأ«لطقفهزرحيلعءالكوينألثم«طقفهوجولا

لکوامیدعتالف«طقفنهترملاىلإهعفديتح«عسباذإنمثلاضف

هيلإمجريمللعفهلدقامريغنمهلسیلو«هریغىلإهلدیقامهيلع

وهف«طلسملادييفىنعملااذهىلعنهرلابهذنإو«هلديقامريغءيش

نموه:نورخآلاقو«نهترلادييفنکملهنال«نهارلالامنم

.نهترملالام

كلفلدعدييلعهعضووءًانهرلجرلانهترااذإو:رثألايفو

هيفابنهرلا:لوقيناكزيزعلادبعبانإف«ءاوسنيدلاوهتميقونهرلا

وأ«هقحهبلإعقديمهنأ«نيمبلانهترملاىلعف«ةنيبهلنكتمنإف«هانركذ
نهرلاهيلإعفديلهنأ«نيمملا(اضيأنهارلاىلعو«هبلإكلذىعدانإءهضعب

هلإىعدانإ«هضعبوأ«نهترلاتحنعهننملضفلاوأ«هضعبوأ
.خلاكلذ

وهوينعيىلإنهرلاطلسملاعفديأ«هلإءايِإهمفدلجأنم:هلوق
.عجاربلف«ىلوألانبعاهنإفءلمأتةراسلايفو«رخآلانود(هدحأ

محلانوكبالهنأهموېفموةيلاحةلفلا«ءاوسنيدلاوهتمىقو:هلوق

لوقنهارلاىلعتبهذ«نيدلاىلعةمىقلاتدازاذإلب«افلاختاذإكلذك

۹۷



نهرلاووهاكنهارلايلعنيدلا:لوقيمييرلاناكو«نيدلالطبدقو

لدعيدييلععوضوموهاإ«نهترملادييفنكيملهنأل«هلامنم

نف‹لدعيدييلعنهرلاو«نيدهيلعونهارلاتامناوءذخأيهبو

:عيبرلالاقوءءامرغلانمنهرلااذهبقحأنهترملا:لوقيزيزعلادبعنا

نهرلاناكنو.محلاومأردقيلعصصحلابنهترملاوءامرغلانيبنهرلا

نملدياذهوءدحاوهيفامشوقويامرغلانمهبقحأوهفنهترملادب

‹هريغديبنهرلانوكنهترملانعنامضلالاوزةلعنأ:عيبرلالوق

:نيرخالالوقيلعوءءاوسهفنهارلاءامرغولعجكلذلو

رمأنودهعازتنانهارللزوجيالثبحنم«نبترملاماقمباذهيفلدعلا

.لمعلاهيلعوعسرلالوقوهلوألالوقلاو«نهترملا

رهاظلاوءاضيأنهارلاهعفدنهرلاىلعندلادازاذإو«ًانيمأهنوكل«ًادحاو
ملعألاو«نيترملادبيفكلهوصقنأناكاذإفالخلاهيفيرحجيالهنأ

.ررحبلف
رهاظلافندلادازولامأو«ايواستثيحينعي«ندلالطبدقو:هلوق

.دئازلالطسالهنأ

.امهربغلوقياكيأ«ًادحاوهيفامل:هلوق
نأهعازتنانهارللزوجيالهنوكنممزليالوينعي«لمعلاهبلعو:هلوق

ٌذِإابلىلعتلابزىزملادبعنياىلعضقنلابدوعتةلعلاهذهنأل«هتلزنبنوكيال

اعمالإهتاعزتيالالمجاانكل«منيبمازلالاكرتشمهنأل«حصيال
.معهللاو

۱۹۸



يفوهونهترملاهبعفتتسانإفالتخالااذهلعًاضيأكلذكو

ملهنأثمحنمهنمعافتخسفنيال:عيبرلالوق«طلسملادي

قدصمطلسملاو.اعألاوخسفرالالوقلالعوقيهدييفنكي

هيفناكيذلالضفلاوأ«هعاباذإهنمثوأنهرلافلتىعدااذإهاوعديئ

عيهيفمهتانا:مہضعبلاقومطنيمآهنال«عاباذإنيترملاتحنع

نأنهترملاونهارللًاضيأزوو«نيمسلاهبلعف:انركذيلاهوجولاهذه

دحاولکهکرتیالوءاعبمجهناظفحمضنطلسمدييفنهرااذهالعنأ

افاذهانرکذدقو«ًانيمأناكاذإصخرينممهنمو«هبحاصل

كلذكو«هابإهعزوحيالفهبحاصنودنطلدهعابنإو«مدَقت

قاتعلاوحاكنلاو«ءارشلاوعملايلعنارومأملاو«ناتفيلخلاونانيترملا
نأالإءهبحاصنودكلذيفامهدحألعفاملكزوجيالف«قالطلاو
كلذىلعهفلختسايذلافلختسملاوأهرمأيذلارمألاوأهبحاصهزيحب

فلحمله«نغؤللاففالخلاهنمذكحۇر€خلاممتانإمہضعبلاو:هلوف

ءانىمأنيمألا:نولوةيوفلحمهنأ«اننامزيفلمملاهيلعيذلاروهشملاوالوأ

.لعهللاوهملعو

هدميامليلديهبحاصهزيجبنأالإينعي«ءايإهعيبزوجيالف:هلوق
.هشلاىف

كلذكوءددعتملالمشيفسنجلارمألابدارملاخلارمألاوأ:هلوق۱

فلختسما

۹۹



اهېنمدحاولكرمأنإو«ةدحاوةدقعيفامتفالخواميترامإتناكاذإ

هبحاصنودامېنمدحاولكلعفاف«ةدحيلعهفلختساوأ«ةدحلع

وأنهترملاونهارلاتامنإوءانركذيلاهوجولاعبجيفزئاجوهف

عفديوطلسملاعيبيوميثرومماقمموقتامهنمدحاولكةثروفامهدحأ

هتثروىلإوأنهارلاىلالضفلاعفديو«مبقحهتثروىلإوأنهترملاىلإ

نهارلاىلانهرلامجريهنإفطلسملاتامنإو«نهرلايفناكاذإتامنإ

اوسيلمهنال«هماقميفطلسملاةثئرونوكتالو«تامنإهتثروىلإوأ

لهرظناو‹تولابطلستلاخسفنيالويعيممثرومماقمموقت:هلوف

لحيلنإو«نهترملاديبناكاذإاكًادحاوالوق؟اعيمجاتاماذِإطلسملاهعسب
لحمتحاعبمجاتامولو«الوأفالجلاهقف(هدحأتاماذإو«لجألا

اهركذيتلاةلعلانأل؛نيدملاتوبلحيلجألانإ:لاقنملوقىلعالإ«لجألا
امفكلذو:لاقثىحانهينانيالنهترملادبناكو«ًاميمجاتاماذإهعسل

نسهترملادىبهسيحيضتقي«ءيشلااذهكتنهرنهارلالوقنأ«رظنلاهىجوي

هنأرهاظلاف«يحوهوطلسملاديبهسبحيضتقيانهاهنهرلانآلكلذو«خلا

ندملاتوبلحيلجألا:لاقنملوقىلعالإ«لجألاىتحهعبيال
.ملعأهللاو

ءقافتالابكلذكمكحلانأهرهاظخلاننهارلاىلإنهرلامجربهنإف:هلوق
النأيضتقدطيلستلاىلعقافتالانأل«نمترللاءاقميفطلسلنأانلقنإو
طقفميبرلالوفىلعیشنألمتحيوخسفنىفينعأ«هربغسبح
,ملعألاو



هرووأهضعبللسماهتمتروفت.لعأشاوءالکوب

هفحهنميفوتسيوهعبيو‹هدييفلاحىلعنوس

ءنهترملاماقميفطلسملانألهباتأمهطعبلف«هريغثراوهعمناكنإو

الوهتيدبنهترملاهعبقيهنإف«طلسملاهثروف«نهارلاتامنإامأو

تايفنيطلسمدبيفنهرلاناكنإو«دحأولجرًاطلسمانهارنوکب

هالوالف6عيبلاىلإرظنلابیبءنهترااماقمفطلانأآل.هلوف

ماقميئنال«محيبرلالوفيفانيالف‹:هلوقلهلعوفعمهريغ

لثيحنهترلانعنامضلاطاقسإىلإرظنلابكلذنأل«نمترلانودنهارلا
۰لعهللأوهدبفنکن

ءىلإلقتنادقنيدلانلكلذو«خلاهنيدينهترالاهعبتيهنإف:هلوق
«اثماهقسضلةكرتلانمًاربتبلاذإرهاظوهوهيلعامهبقلمتيهلامثرب

هناف«ایفهربغهکراشوأاہنمريتولامأو«ثرإلاىفهربغهكراشلو

ربتنإنکل«لاحلكىلعخسفتادقطبلستلانأرهاظلاو<مكحللامرظنب

هيثامردقبهعبشيهنإفهربغهعمثرووأاربيلنإو«ءيشبهعبتيالاهنم

خسفلمف«ةثرولانمهربغلبقو«الثمةكرتلانمارتولامأو«كلذنم

.ررحبلفلعألاويناثلارهاظلاو«الٴوأطبلستلا

(:ھارهنوکنالكلذيف«دحاولجرًاطلسمانهارنوكبالو:هلوق
ايفاثتاملف«هديبهنوکيتقياطلسمهنوکو«هدنبنهرلانوكيالنأيضتقب

اضيأةيمستلايفهتلزتملزنهثروامهنأل«انهاريمسانإو«نهرلالطب
.لعألاو

۰إ

 



هنادىعىف‹نهترملاونهارلاىلإنهرلاعفديهنإف»رخالايقبوامهدحأ

ناالإ‹هبحاصنودنيطلسملادحأعبزوجيالهنأةبجنمًابناثًاتهر

نيتفيلخلاونيليكولايفانركذاكزئاجوهف«نهترملاونهارلاهزيحب
طلسملاجريالوءلعأهللاونيطلسملادحأتوملطبيالفنهرلاامأو

نمهجورخىلعلديالكلذنأل«قافأمثهلقعلازاذإ«طيلستلانم

هفحنهترملاىلإعفدمث«هديبيذلانهرلاطلسملاعابنإو«طيلستلا

‹هعفدبلوأنهرلايفناكاذإءنهارلاىلإلضفلاعفدو«هعفديموأ

لضفهيفناکناف«ةيناثهعيبيهنإف«عيبلالبقهيفناكبيعيهيلعدرمث
ناصقنهيفناكنو«هقحعيمجنهترملايفوتسيامدعبنهارلاىلإهعفد

وأ«كلذىلعاقفتااذإدارملالهرظني«خلااناثنهرهناديعبف:هلوق

اذهيفةلجلايفهيلعقفتمطيلستلانأل«هعزنىلعاقفتيملام«كلذكمكحلا
حصيالهدحوهلعفناكنإو«|قافتابالإنوكبالهنمهحارخإف«لحرلا

:ناقل«يناثلاىثعللاهللاهحرفنصلملادارأول:لاقيدقو.ملعألاوكلذك

ناقفتىفلطبالنهرلانأهتياغ«ءاوسهربغووههنأدارالبهل
.«لعهللاوًاقلطمهدنعنوكدنمىلع

الهتأل«لوألامسبلابطبلستلانمجرخيالوينعي«ةيناثهعيبيهنإف:هلوق
.ملعألاو«مدملاراصبيملابهبلإعجر

نمثلانعصقننإهنألصاح«خلانمثلانعناصقنهيفناكنإو:هلوق
ىفال«اقاطمهلوجرالقسلدنإف«نسلديالةراتوسلديةراتفلوالا

۲.۲



هيلعنوكسف«بيعلابسلادنأالإهتاعضهيلعسيلفءلوألانمثلايلع
ريغبهدرهنكل«بيعلابسلديلنإو«لوألانمثلايلعصقتامنامت

نمثلانعصقنالهللانيبوهنيايفنايضهيلعسيلف«مكاحلاريج

ريغلاىلعلوبقمريغهلوقنأل«ءرهاظيفنامضلاهيلعو«لوألا
.لعأهللاو

هللاو«انركذاميلع«هتيصولعتملاةفيلخونيترملاكلذكو

نهرلامسينأىلعمكاحلادنعنيترملابطلسملاكسمتسااذإو.لع

سلديملنإوهيلعلمحينأىقحألاظلانأل«لانيبوهنيبامفالومكحلا

مکاجلاكحريعنمهدرنو>الط.نهارلاىلعمعجرمکالاكحهدرناف

.لعهللاوهلعءىشالو>لمفصقبامردفةفخ

لاذإو«ىسلديالةراتوسلديةراتفينعي«خلانهترملاكلذكو:هلو

اذهنمبرقاممدقتدقو4هريغبةراتومكااحمهدربةراتفنسلدب

ءعجاربلق«ليكولابقلعتيايفةءاربلاعسببابيف«همدعوسيلدتلاىلإرظنلا
:لاقينأالإممللأ‹هيبشتلابتملاةفيلخونمترلاصبصقتةمكمحلاامرظنىلو
نأهنأش«بئاغلاونونحلاوتملا«مدقتاممولعمهمکحلکولانا

6تامجلاعنممہماقمماقهنأل«ماوهنمهدبلالانوکن

ءاقلطمنمضيسلدملانألمتحيو«هتفالختمادام«الثمهسىلدتف

.عجاربلف

—Ye۳۳



نأهلسيلو«مكمحلايفهيلعكرديالف«هقحنيترملاىلإعفديو
هيلإعفديوعيبينأهبكسمتسااذإنهارلاًاضيأكلذكو«هيلعهلطعي

نأهلسلوءمكحلايفكلذهيلعكرديالف«نيترملاقحنعلضفلا

عزنامهدحأهيلعكرديالهنألءيشاذهنمسفنلايفوهيلعهلطعي

نهآرملاونهارلاقفتانإالإءهلبقنمعيبيضتلانوكسف«هدينمنهرلا

.لعأهللاوكلذمهلف«معتفكلذيلع

«هدحوهيكسمتسابلعألاوينعيكلايفهملعكرديالف:هلوق

.ملعأللاو«طلستلابيضرثمحوأ

نأهلسلو:هلوقيف«لعألاوينعي«ءيشاذهنمسفنلايفو:هلوق

ةيلعكرديالثبح«هقحيفاحدقهبلإليطمتلاةيسنيفنأ«هيلعهلطمي
ىلعدحاولکلخددقف«هدحوهدبنمكلذعزنمکلايف(هدحأ

.لصأالطعمنوكبالف«كلذ

هنأل:هلوقىلعًاعيرفتعفرلابنوكينألمتحي«عيبضتلانوكبف:هلوق
ءكرديالثيحفينعي«اهدحألهلبقنمهلوقيفريمضلاو«كرديال

‹الطعمطلسملانوكيالو«كلذىلعلخدثيح«هلبقنمميبضتلانوكي

يأ«طلسملاىلإعجارريمضلاو«يفنلاباوجيفبصنلابنوكينألمتحيو
.ملعألاوالطعمريصبف«هلبقنمعيبضتلانوكيىتحهبلعكرديال

ةباينهيقو«كاردإلامدعنمىنثتسمهنأرهاظلا«خلاقفتانإالإ:هلوق
اهدحأكرديالهنأىثعملاو«مالكهيفو«نامزلافرظنعلوألاردصلا

.ملعألاوتقوالإكلذ

7



نوطعيامنإدوهشلانإفءهدييفيذلانهرللعيبلاطلسملادارأنإو
طلسملاىلوتسفةدابشلاتتاذإفءندلالصأهليذلانبترمالةدابشلا

نوكيالنهترملاو«دماقمهنألنبترمللهعيبيالو:كلذدعبهعببدقع

.ملعأهللاوًايرتشمًعئا

هنألوقيفانيالف«عيبلاىلإرظنلابيأ«هماقمهنأل:هلوق
يفلخديملثبح<نمترلانايضمدعىلإرظنلابكلذنأل«نهارلاةلزنب

.ملعأهللاو«هزوح

نوكل«هيديقاإهنأرهاظلا<ايرتشمًامئابنوكدالنهترملاو:هلوق
ضرتعيالليصفتهيفناكاذإموهفلاو«نيفرطلانابلوتيدقةفلخلاوليكولا
نيبوهنيبقرفالفهسقنلًايرتشمًامئابدارانوكينألمتحيو.ملعألاوهب

.ملعأللاوةفلخلاوليكولا

٥.۰—



نهاماکحايفبإب
هيلعامونهرلايفقوقحلانمنهارللامو

كلذيفافالتخاوهيلعامونهترمللامو

ترو؛كنهرخسفنادق:نهارللنهترملالاقنإو:رثألايفو

نهارلاىلانهرلاعجريالكلذو؛هلوعبنهارلالغتشيالف«كنهرنم

ىلإنهرلاعجري:مهضعبلاقو«ءابقفلاضعبلوقيف«ًاعبمج|يقافتابالإ
نهرلانأهلئاقنملديلوألالوقلاو«نآلالامابهيلعكيونهارلا

قومتحلانمنهارللامونهرلاماکحايفباب

كلذيفاممفالتخاوهيلعامونهترمالامو‹هيلعامونهرلايف

عافتنالاك«خسفلابجوبالعفهيفتلعفينإينعي«كنهرخسفنادق:هلوف

.الثمهب

هلوقهيلعلدياک<كلذنيبولوهرهاظ«هلوقبنهارلالفتشيالف:هلوق
.(مقافتاب

لحيملاذإامأو<الاحلجألاناكاذإينعي«نآلالابهيلعحيو:هلوق

—ح٦س



‹اذهديؤيو«هبحاصنودامهدحأنسفحصيالف.ةمزاللادومعلانم

رئاسسهلصءلوقلابالإخسفالف‹لوقلابهحيحصتوهدقعناکامنأ

ءسابقلااذهيلعنهترملاعافتتسابآذإنهرلاال:لئاقلاقنإف.دوقعلا

نأكلذىلعًاضيألديوكلذهيلعلدي«معتفبحذملااذهىلع:هللبق

ماقمهوماقأفءنهرلاماقمةبهونهرلاماقمعيباوزوجءابقفلاضعب

۱نهرلا

رظنبالهنأ:نآلاهلوقدهدارمو«نهرالبىقهنیدنأرهاظلاف«لحألا

«لالابهيلعحيهنأ:نآلاهلوقبدارملانألمتحيو«هخاسفنالنهرلاعسبهب
زاامنإهلعلو«ةقثلاتلازدقو«لالاةقثنهرلانال«لجالالحيلنإو
نمثلاطاقسإيفطسقهلنهرلاتدجوتلمأتاذإكنأل«لجألالبقذخألا
ردابتملاوهاذهو«نمثلاكلذبهلهعمبلالثمنهرلاكلذالولهنآل«علادنع
>نيلوقلانمحجارلاوهامللاهرنيسل.ررحىلفملعألاوءەمالکنم

مرغهيلعو«نهترملاعافنتسابخسفنيهنأهبلومعملانأيتأيسامفركذو

.هبمفنتساام

¢دوقعلارئاسكهنوك«خاسفنإلامدعىلعلدييأ«كلذهيلعلدي:هلوق

.ملعألاوكلذىلعلديةخسنيفو

الهنأىلعكلذلدفينعب«امهوماقأفهلمل«نهرلاماقمهوماقأف:هلوق

مايقحصيمخسفنينهرلاناكولف«ناخسفنيالةيملاوعيبلانأل«خسفتي

ءافشتسادنعاميفلطابكلدوءخاسفتإلانمال«هماقمعيبلا

لجأبوهوملاوأعيبماءيشلنوكمل«نهرلاماقمايقأاموءطورشلا

ح0۷



‹نهرلاماقمةبهوداجلهأخويشدنعزوجيدقو:ًاضيأرثألايفو

يلعنالفنبنالفل:هيلعدابشإلادنعدوبشلانهارلالوقينأوهو

دعبمشلوقيمکلجأهلناکاذإهلجآيمسيوهمسي«ءيشلااذكواذك

املکوهلکب«اذكواذكبىمسيناكميفيليذلانادفلا:كلذ

نهرلاماقمحسكلذكو‹نهرلاماقمةبههلهتبهوسانلاىلإسانلانم

هلوقأيذلاندلاوهوءاذكواذكبنهرلاماقمعبهلهتعب:هللوقنأ

وهاذهبدارملالعلو«نهترملاهبعفنتسملةبهوأًاعببهولعجامنإو«نهرلاك
دنعزئاحهنإف«هلافإوءافوودععسب:اربعدنعىمسملاعببلا

عيبلااذهزوجنمضعبنأنميتأسامهيلعلكشينكلءةكلاملاوةيفنحلا

الوعملاهجوىلعهديبءيشلانوكيفيكو«هياهذينيدلابهذيال:لوقي

نكل«نايضلامدعابفرهظىفةاامأو«لاكشإلاةياغيفاذه«هيلعبهذي

نمتأسسایفهللاهجرفنصملاباجأو«ندمةيدهامنوكةهجنملكشب
همحر«هدارملهرظناو«ءيشلاكلذبقلمتيملامانأب«باهذلامدع

غلباذِإ‹هلبوهوملاوأيرتشملاهنمضبءيشلاكلذنأوءطقفقلعتلايفن

هلعفديوبهاولاوعئابلانمهنيدذخأىل«منيبامخسفدارأو«لجألا
ةنامألاةلزن:هنأو«اضيأنايضلاوقلعتلاييفنهدارموأ«هدييفبهذامةمىق

2عيبلاىلإةيسنلابلاكشإلالحيفلوألارهاظلاو«لباقمريغنمبهذيف
.«لعهللاويناثلاهمالكنمرداىتملاناكنإو

.ةبملاىلعيأ«اهيلع:هلوق
— ۰۸



ربخلاغلبيتحهعيبيالو«لوألانهرلالثمهدنعنوكيف«ةرملوأهب

اوناکدقو«نهرلالثمهنمثيصقتسيوهيلعيدانيو«كالادنعهيلع

اہیفناغلتخی«اهوجونهرلاماقمامهنذللامملاوةبحاهذهيفنوركذب

هللاوةعاسلاموقأالينأالإءباهذلاوعافنتسالانمنهرلاعم

الو«هتمنترملاعافتتسابخيسفتيالهعيبونهرلاماقمةبهو.لعأ

نم.سلفأاذإنهارلاءامرغونبترملانيبةوسأوهوهلامبهذي

.انرکذافنهرلالثمنهرلاماقمعيبونهرلامامهش

نهرلاماعمههزوجنملوفسابقىلعبحسييلأ:لئاقلاقنف

لمتحيو«ةيطاوعسبلاظفلهيفسيليذلايأ«لوألانهرلالثم:هلوق
61م۶1٤

تمقايدلان-هرلاوهو الوأهنعثدحملالوألانهرلابدارملانوکنا

>.ملعألاورهاظلاوهاذهو<قلطألقلطلادارأولهنأل«هماقمةا

ةيهاوعلاهيفناكالهنأنمموتيامهبىفن«خلاهعسيالو:هلوق

.ملعألاونهرلاهبلإجاتحيامىلإجاتحال

ىمسملااننامزيفهيلعحلطصماوهاذهلعلعافنتسإلانم:هلوق

.هلاقإوعيبب

ثبحنهرلانيبویرفوينعب4خلازوحنملوفساقىلع:هلوق

لاؤسلاهيلعدربالفقرقيلوكلذزوجنمامأوبهذياللاق

.لعألاو

‹حاضيإلا-م۹٥2

 



ىلعهديبنكيملهنأل«هباهذبنيترملالامبهذينأنهرلاماقمعيبو

لبق.عيبلاوأةبحلاةبجنمهدبناكامنإو«هجولااذهيلعةنامألالبيس

»هباهبنہلامبهذيالأبحويLeنهرلانوکسبل:هل

هباهذرنيدلابهذيالتحينعي4خلاةنامألاىلعهديبنکي:هلو

لعةنامأنكيموعسسلاوأ«ةاةبحنمناكثىحهباهذببهذيلب

‹باهذلامدعيضتقيالةنامأنهرلانوكنأ«باوجلاولاؤسلاىضتقم

نهرلايفف«قبلعتلاباهذللىضقتلاو«قلعتلامدعباهذلامدعلىضتقلالب

دنعهبهصاصتخاقلعتلاىلع«هبنهرلاقلعتلهباهذبلالابهذي

نكيلهنال«لئاسلالوقعنم ملعألاو-باوجلالصاحف«توماوأسيلفتلا

نإنكلةنامأنهرلانأهنمدافتسيةنامأهنأتابثإوةنامألالسسىلعهديب
نمءيشهيلعنوكيالنأطرتشيملوهذخأاذإاكهباهذببهذهبنيدلاقلعت

اذه.هياهذببهذيلكلذطرتشااذإامكهبقلعتيلنإوهبيصتيتلاتافآلا

نکللکلىلدعماہکًاقلطمهنامضنمهنأىلإمہضعببهدوحجارلاوه

هبعافتنإلازاوجممنهرلاماقمةبهونهرلاماقمعسبيفةنامأهنوكلكشي
سيلوعافنتسإلابخسفنيالهنأدارلانوكينأالإممللأ«اثمتالغلالكأك
خسفنيالهنوكيفنهرلاكنوكبفموتيدقاك«عافنتسإلاهلزوجيهنأدارملا
ىلعلدييذلاو«هيلعكلذموقهبعفنتسانإنكل«هبلوقلاىلععافنتسإلا

نوركذياوناكدقو«هلوقهركذابفعافنتسإلاهلزوجيم«للاهجرفنصلانأ

نأهلمذخؤبف«خلاباهذلاوعافنتسإلانمهلوقىلإو«عيبلاوةبحلاهذهيف
ءنآلااهرضحتسالىرخأهوجوهلبهذاذِإهلامباهذو«هبعافنتسإلا

لعألاوىنعمةبهوعيبهنوكل«رهظيالهنأالإلاكشإلابلاغلحتيف
.ناعتسملالاودارملانعانلحصفينممدعةريحلابدسو.ررحبلف

س۰



راصكلذلو«هيفهقحقلعت‹نهرلابهذاذِإنبترملالامبهذيامنإو

مامةبهناكىنعملااذبلفءسلفاذإنهارلاءامرغنمنهرلاقحأ

هنيبةوسأوهو«هباهذبنبترملالامبهذيالنهرلاماقمعبونهرلا
الةمذلابقلعتمهجولااذهيفهقحهنأل‹سلفأاذإنهارلاءامرغنيبو

نهرلاماقمعيبونهرلاماقمةبهفنهرلاخيسفنيًاذإف:لئاقلاقنإف.نهرلا
نهترلايواسنلءةنامأنوكيوءىنعملااذهىلعهبنبترملاعافتتساب

عافتتسابخسفنيالنهرلانأكانماعأدق:هللبق.هيفنهارلاءامرغو

الأىرحأفلوقلابدقعيامنأل«دوقعلارئاسنمًادقعناكاذإنهترملا

نهرلاماقمةبهيفنهرلاخسفنيال:انلقىنعملااذهو«لوقلابالإخسفني
.لعأهللاونهترملاعافنتسابنهرلاماقمعيبو

عيبلانمرخآهجويلالجلانوراهيبأنعيوردقو:رثألايفو

يذلاىلانيدلاذخأينأديرييذلاتبنأوهو«نهرلاماقموهيذلا

لوقیفهدنعنمبلطیف«ماعطوأبايثبحاصوهو«هدنعنمبلطي

ىلإةاسکلكفصنورانيدبو«ًادقنرانیدببوثلکعييأينإ:ه

(هنيبنوكييذلاموسلانماذههبشأاموأهيمسيفءاذكواذكلجأ
وأ«ًارانيدرشعةسمخبباوثأةرشعوحثفورعمرمأىلعناقفتيم

دوبشاىانابيمثءكلذهبشأاموأ«ارانيدرشعةسمخبدادمأةرشع

- ۲۱۱



ةينالفلايرادوأ‹ينالفلاينادفعبأنأديرأاإ:عئابلامطلوقيمئ

ءارشهدنعنمهيرتشاامنِإ:يرتشملالوقيمث«ًاعطاقًاعببلجرلااذهل

هدنعنمهضبقبفةرملوأاهبلعاقفتايذلاريناندةرشعبهلهعبملف«ًاعطاق

ثکكمیف۽رشکأوآلقوأ«ًارانیدنیرشعكلذنمرثكأيواسيوهو

وأكنادفينتعبكنإ:هللوقيفهيلإيقأيفءابيبيذلالجألإهدييف
الو«ًارانیدرشعةسمخبينمهيرتشاتئشنإف«ریناندةرشعبكراد

‹هدنعنمامضبقيف«ًارانيدرشعةسمخبهعببلف«تتشامكريغلهعببأ

‹ءاشنإهريلهعبيلف«ارانيدرشعةسمخبهنمهيرتشينأىبأنإ

يفنأرهاظلاو<الثمبابثلايرتشموهويأ«عئابلاملوقيمث:هلوق

نادفلاهلعبييرتشملااذهنأىلعاضيأناقفتياناهلصاحاطقسةخسنلا
.عجاربلفكلذوحنوأةرمشعب«ةينالفلارادلاوأ«ينالفلا

‹الشمرادلاوأنادفلاوهو«ءيشلاكلذيأ«هضبقىف:هلوق

رهاظلاف«اثمةرىشعبوهيذلانمثلاامأو«ءارشناكثحعافنتسالابهيف

الافضرمهنإف«آرخآوالوهمالکهملعلدياکایشاہنممفديلهنأ

.لعألاوادرالوًاضبق

ناعلطباللجألانأيضتقيمالكلااذهرهاظءامنيبيذلالجأىلإ:هلوق
.لمأتهيفودومشلاهيلع

كلذدرثىح«هكاسمإهلزوجيهنأهرهاظ«ءاشنإهريفلهعبسلف:هلوق

هملعةقسلادرو«ءاصقتسالابًارومأمناكثمحءرهاظريغاذهو«هتئيشمىلإ

— ۳۱۲



دربمث‹ًارانيدرشعةسخهنميفوتسيوةادانملاوعيبلايفهنمثيصقتسيف

فلاخدقهنألرظنلاهبجوياميفاذهزاجامنإو.ملعأهللاوةيقبلاهيلع

يفو«لجألاةلباقممئارذلاعيبيفةدايزلانأةهجنم«عئارذلاعيب

عببلاةمجنمهبُشَأف«هريغوأهبحاصىلإعيبملاعوجرلةلباقمعيبلااذه
لجأىلإنهرلاهبشألجألاوعيبلانمو«ةدايزبةلاقإلاعيبةدايزلاو
اذإو.كلذلعأهللاوانركذامهيفزاجكلذلو«امنيراصف

ءاشنإينعي«الثمنادفلابحاصىلإعجارءاشيفريمضلا:لاقينأالإمهلا

دعبهسفنلهكسميلاقيال«رهاظلاوهاذهو<هسفنلاشيلوهربغلعببلا

.ررحبلف«ملعأةللاو‹ًايرتشمًامئابنوكيالنمترملانأنممدقتامءاصقتسالا

دعباہنعصقنولامكحرظنب«خلاًارانيدرشعةسمخهنميفوتسيو:هلوق

لاونهرلاكدئازلاهلعفديثسحهبهعبتبهنأرهاظلاو«ةادانملايفءاصقتسالا

.«ملعا

الءلجأللةلياقمةدايزلانوكنأهيف«خلاةدايزلانأةهجنم:هلوق

هجنم:لاقينأ<ليلعتلايفرهاظلالب«نيدلاعيبزجيمالإوًاقلطمرضت
ةيناثلاىلإىلوألاةعسلاتفضأاذإكنأل«عئارذلاعيبهيلعقدصيالهنأ

لبرشعةسخایفمفديضبقيملو«هتعلسهلإتدرهتدحو

.رهاظوهاکضب

ءيشلاهتنهرو«‹نالفدنعتنهر:حاحصلايف؛؟نهراذإو:هلوق

.الجرلجربسانماف«ىن

۳



يضرءاشنإرابخلابنتراف«قحتسافًاضرألجرللجرنهر

عجریلفهلامنميبامو«هقحهنميفوتسيو«كلذنمنهارللحصيذلا

علايفكلذزوجيكهلکهلامهيلعمجرءاشنو‹نهارلايلعهر

نبترلافرعيماذإاذهو«علابابيفكلذانركذدقو‹قادصلاو

اوميقينأمفسيلفةرملوأهباوفرعنإو:كيرشلابةأرملاويرتشملاو

؛يقباميلعاومأقأاذِإهيلعمطاودهشينأدوهشللزئاجو«يقباملع

هنوکنماملکتقحتساولامو«خلاامضعبقحتساف:هلوق

.طرتشرالةراتو<دقعلادنعنهرلاةرآت

طسقهللجألانأللجألادنعينعي«هلكهلابهيلععجرءاشنإو:هلوق

٠لعألاو«نمثلانم

ءيشلانمقحتسااذإهنأكلذو‹قادصلاويفكلذزوجيامك:هلوق

عجلانمشهلععجرءاشنإو۲تقحتسايتلاةصحلاپانامردقبىدصلملا

.مدقتاكببعكيرشلانأل«قادصلايفهتميقوأيف
نأنمهدنعراتخملاىلعينمييقبامىلعاومبقينأملسيلف:هلوق

اذإدارملاو«ةدسافتنأكزوحيالاموزومامىلعتلمتشااذإةدقملا

.هباوفرعنإو.هلوقهلعلدياکًادصقتلمتشا

.ةأرملاويرتشملاونهترملانمنيروكذملاءالؤفيأءماودهشينأ:هلوق

ابنوربخموهماټبينعد¢قادصلاوأعملاوأنهرلايأ«هبلع:هلوق

.خلاحتما

س٢۲۱-



كلذكو)اتشمهتداہشكلذرضبالو»كلذنمقحتساامنوربخو

كلذفصنقحتسامثفورعمنادففصنلجرللجرنهراذإًاضرأ

لاقو«لكلاعبروهويفابلافصنلاكلذفمننهمرمالفءنادفلا

اذإامأو.ٍلعآهللاوقادصلاوعببلاكلذكوهلكفصتلاكلذهل:مبضعب

نهرخسفناكقاهداقحتسافهتالتونينادفلجرللحجرنهر

كلذكو‹نمثلالوبحمهنألءامهنمقابلامعنينأبصيالوءهئمقابلا

فورعمبيصناہنمقحتسااذإامفالخبىنعملااذهيلعقادصلاوعلا

يقابلابنهترملامعنينأهيفزاجكلذلو«نمثلامولعميقابلانوكيف

امدحاولكلنيعيملامينعي«خلانميقابلابمعنينأبيصيالو:هلوف
‹ةدحاوةدقعيفةددعتملاءاشألامبيفكلذريظنمدقتاك«نبّادلانمهصخم

هلوقاذهىلإدشربو«هدحوكلذدربهنإف«بسعاهنمدحاويفرهظاذإ
.ملعأهللاونمثلالوہجمهنال«للاهجر

.معهللاو

يفةلأسلاضرفامنإهنأرهاظلا«خلامعنينأهيفزاجكلذلو:هلوق
بابيفمدةتامفرکدهنأل«يقابلابماعنالاحصل>الثمنيدادفلاوضرألا

ناوبحلانمةمستلاعيبهيفزوحيايفمعنينأزوجيامِإو:هصنامقاقحتسالا
ماعتالازاوجنأاضيأركذو«یہتناءالفنزوبامولاکبامامأو«

امىلعتلمتُشاادإةدحاولاةدقعلانإلوقبنمبهذمىلعىتأتيانِإ«قابلا

—۲ا٢



قحتسااذٍإهلالنهريفضوعالونهريفنهرزومالو.لعآهللاو

هلاميفهبقوتسيامهلنهربنأنهارلايلعكردأنهترملادينمنهرلا

سلو«هلاميطعبوءكلذيلعنيدلاذخأدقعلواناکاذإ

.ملعأهللاوضوعلاهيلعكرديفكلملابنيترملاديبنهرلا

ححارلاAFينعب«زوجالاملطبوزوحرامحص«زوحيالاموروحي

.ملعألاو«مدقتامهبمعلاانهكلذكرتاإهلملو«اهلكةدقعلادسفتف

ءادتباهلعحزوجيالهنأدارملانأك«خلانهريفنهرزوجيالو:هلوق

نمثلاوأ«رخآانهكردأىتحتسااذإنكل«قاقحتسالاريدقتىلعهطارتشاالو

.هللاهجرفنصملالاقاك

هرهاظ«هلامهليطعبوأ:هلوقىلإ«هلنهربنأنهارلاىلعكردأ:هلوق
دارملالعلو€هقالطإلعرهاظبسيلو«لالايفنيرمألادحأنمدبالهنأ

هذخأنمهيلإيدؤباللجألالبقندلاذخأزوجيالهنأللجألالحاذإ
نهرلانإ:لاقنأالإممللأءنمثلانمطسقهللجألانأل«هقحنمرثكأ

نمنمثلايفيوتسيالهنأمولعلانمهنإف«نمثلاضعبطاقسإيفلخدهل

انهردجيملونهرلابهذالف«نهرلاريغبيرتشينمو«نهرلابيرتشي

نملوقىلعىشمتبنأاضيأنكميو«ًارضاحعابنمةلزنمبراص«هبقثوتسي

اتهرهلعقديملالاذهو«نيدملايضراذإ«لجألالبقنيدلاذخأزاجأ
.ملعألاوهررضيفنتهتيريخنل«نيدلاعفديايضارلعجهيقثوتسي

نهرلاىلععببلاعقيملاذإامأوينعي«نهرلاىلعيأ«كلذىلع:هلوق
عوطتمهنألرخآنهرهبلعكرديالف«قحتسافكلذدعبنهرلاهلعقدو

.نهرلاپ
الهنأيتعب<يفنلاباوجيفبصنلابوهفضوعلاهيلعكردىف:هلوق

س٦۲۱



ط هدرنېترملانإفمارحوهاذإفًانهرلجرللجرنهراذإو

دستناكاذإةعاضبلاوةيراعلاوةعيدولاكلذكو«نهارلانودهبحاصل

لعجيذلانودءهالولكلذميجدريافمارحانآراعمکراسملجر

يذلادريالو«هنمنهماعينو«هماعاذإهدبيفكلذ

صخرينممہنمو«قحريغبريغلالاميففرصتكلذنأل«هدييفهلعج
هنألفاصتإلاهمملعوًافرتعمءاجاذإهدييفيذلاىلاكلذدريف

نهرف«نيدينارصنيلعينارصتنلناكاذإء.ملعأهللاوهتمكلذبملعأ

لهأدنعةمرحلاءاشألانمكلذهبشأاموأريزتخوأرخوهًانهرهفهل

ءكلذدعبًاعيمجاملأمث«هلامهتمىقمث«نهترملاهعابفمالسإلا

لاحيفهقحعيمجنهترملاىفوتساامدعبنيدلانمنهارلاءىربدقف

همستقاامكلذكو«هلبقالبجمالسإلاو«ءاشألاكلتنممهكرش

لهآثيراومةمسقفالخيلعمهثيراومنممہکرشلاحيفنوكرشمل

نيدملارسيلب«نهترمللكلمبسيلنهرلانأل«هنيعبضوملاهيلعكردي
.ملعألاونيرمألانيب

هذخأهلزوجيالًءادتباكلذلعولهنأهرهاظ«مارحهنأملعمث:هلوق

ةميدووأانهوهتمهبحاصمعوكلذبمعاذإلاقدلهو«رهاظوهو
بابنمهنآلرهاظلاوهو«همحاصلهعقدىلإكلذبلصوتل«كلذوحنوأ

.ررحبلفملعأهللاو‹فورما

۲۱۷س



ميديايفناكولوءهلبسلىضمدقفكلذدعياماسأمش«مالسإلا

ءديحوتلالهأةمسقىلعمقيلومالسإلاهباولخدأامالإ

ةمسقىلعيهفةيلهاجلايفتمسقراداأ)؛مالسلاهيلعهلوقل

كلذكوء۷(مالسإلاےسقىلعيفسقتملومالسإلاابكردأراداأو

هعالفنهترملاديبمرحلانهرلاوًاعيمجنهترملاونهارلاملسأاذإًاضيأ

ناو«هايإهمرغيفهقحبنهارلالععجربنكللو«هقحهنميفوتسيالو

هتمىفوتساومرحلانهرلاعابو«كرشلايفنهترملايقبونهارلاملسأ

مارحكلذنألنهتراقحنمهيلعامنهارلاكلذبءیرسالف«هح

نهتوملاملسأنإامأو«هلكأهللحيالاك«هتعابتهبىضقيالف«هيلع
مارحوهامهقحيضقيالهتف>كرشلايفنهارلاوهدىبنهرلايفبو

ريزنالقبتعب)اتتهلوةلهلقوأهقيربنكلوينهي4ەعىبالف:هلوق

.ملعألاو(رجلاةقارإو

مالسإلالزبلهرظنب6هابإهمرغىفهقحبنهرلاىلعمجربنكلو:هلوق

عقدينيدملارمؤىف«لعلاىلارظنلابىاقحتسالاةلزتممرحلانهرلاىلإرظتلاب

€همالكنمردابتملاوهو«ًاقلطملاملامفديرمؤيوأ«لاماعقديوأرخآنهر
لالافكوأنمثلانمءطسقهللجألانوكلبسانملاوهولجألالحاذإوأ
.ررحبلف«لعهللاو

«هقحهلميفوتسيوكلذعسبياليأ«حلاهقحيضقيالهنإف:هلوق

.هرکدمدقت(١)

س۲۱۸



:لئاقلاقنناف«هقحبهيلععجريونىلإهعفدبننكلو«هلع

:هلل؟همحهلميضعبنأهلزوجبالونهاراىلإهعفدينأهلزاجنأ

مارحهنمشفهلکأمارحهيلعناکامنال:هقحهتميضقينأهلزوجيال

اهولمجفموحشلامهيلعتمرحدولاهللانعل):مالسلاهيلعهلوقلهيلع

رخآینارصنکءكلذلحيندينلهلهعفدامدعبهيحاصهعابادإامرظتاو

ءهقحيفكلذذخأهلزوجيله«كلثمرخآرخوأرخلانُكلذنأبمعو
امةريعلاف«ءاوسادحىلعمدنعالثمتدزلاووهف«كلذلحمينوتيديمنال

؟هدقتعياميةربعلانأو«مرحنهنأملعثيحكلذهلزوحيالوأهنودقّتع

مث«عجاربلفكلذيثاصناندنعرتملو«هللاهمحرفنصملامالكنمرهاظلاوهو

مثباتكلالهأناكاذإ<زاوجلايفحيرصوهامناهربلاوليلدلايفتيأر
امنمنورذحيو«محلاومأيفمجنولماعيو:لاقثمح«للاب«نيبلاقلا
اولكايالو«ايرلابمنولماعيالوايرلاناُمأوأ«ريزانخلانامثأناكولو«ئش

لجألوأ«نيدتلاىلإرظنلابكلذةزاجإلهرظنينكل«خلامريزانخنم

هللاورفظلاناكولو«كلذلوألارهاظلاو«ةرورض

صخانِإو«عجاربلفنيملسملانمهومنغامذخأزاوجهلدهشيو.لأ

اموقشوارخنهنوکروہظاہبفیتأتیتلايهاأل«رکلابمہ

يفةيزجلاذخأزوجيالهنأ«لامهمحرانباحصألوقنابةانألعلد
.كلذىلإهتتايدهتداقاذإ.الإ«اهذخأنماهىفلماعيالهنأو<ناتكلانامز

لكاللعميياذإينعي«مارحهتمثفهلكأهيلعيامارحناكامنأل:هلوق
ردصيئمدقتامدربالفهنثلكأزوجيف«لكلاريغةمفنلعيباذإاأو

.ملعأهللاولكلاريغةعفنلرومأعيبزاوجنمباتكلا

.اهوباذأيأ«وه«اهولمجف:هلو

س۲۱۹



ىلإهعفدينأامأوءنمثملاىلانمثلاساقوء٠(اولكأواهوعابو

وهنمىئآهنيلعمارحوهاملجرلاعفدينأركنتسمبسيلفنهارلا

يذلاهلامينيلاىلإعفديمتيلاةفيلخةفيلخلاهلصأ«هدنعلالحهعرشب

لهألدقعننأهللاانرمأدقو«هلكأةفيلخلالعمارحوهللالحوه

هيلعهيبتللاقوءاوكسمتهبيذلاميباتكىلعنورقيوةمذلاباتكلا

كلذكو««هللاكحايفةاروتلاهدنعوكنومكحيفيكو:مالسلا

هتميقطعيلفنيكرشلادحألانركذايفنيماسملانمتيشدسفأنماض
.كرشلالهألودعرظنب

سجتتاذإهنأيضتقباذهرهاظ«خلامفدينأركنتسبسيلف:هلوق
ةراہطیربنلهعفدزوج«اثمهجلکؤداملوکامیففلتخمةساجنبءيس
.ملعألاوكلذ

سقمانيبقرفيله:للاهحرانخشلاق«خلاةفيلخلاهلصأ:هلوق

ءيهنلاةبلصأسيقمايفو«ةضراعهياعسيقمايفةمرحلاذِإ«هيلعسيقماو

.ةلعلاداحتإساسقلاطرشو؟ينمي

هدسفىفهورهظأاإامأو«هورهظيملاذِإاذه«خلاهتميق:هلوق
مشةمذلادقعنأل«هيلعبجوكلذىلعردقنإلبهيلعيشالو«

اذِإ«اثممهيلعبنعلاداسفإزوجيلهرظنينكل«كلذراهظإمدعهطرش

.هرکدمدقت

:c۳ةدئناملا٢)۲(

— ۲۲۰

 



 ةعلسنموألسوأفلسنمندامهدحألناكاذإو:رثالايفو

ًاعمجاماسآمئءريزتخلامحلورفاوحنةمرحملاءامشألاكلتنموهو

دىحوتلالهأامأوءكرشلالهأةمقبهنمثندلاهيلعيذلاقلف

رانمثهنعذخأينأًاضيأرخآلليغبنيالو‹مدنعةميقكلذلسيلف

هدبيفوهوءيشيلعلسنم):مالسلاهيلعهلوقهفلصألاو‹ريزتخلاو

اذإًاثيشمهملعريغيلمهتبسانموانميلعداعمہکرتو«(هلوف

دروأكلذدعبهدرفهنمبصغمنًانھرلجرللجرنهراذوءاوماسأ

النهترملادينمقحريغبضبقلالاوزنل«هلاحىلعنهروهف«هيلع

نوكيهنإف‹هلثموهتميقمرغمثبصاغلادنعفلتاذإو«نهرلالطبي

نعل):مالسلاهيلعلاقاكهيلعًاسايقلوألانهرلالثمنيترملاديبًاتهر
«(امنامثأاولكأواهوعانواهولمحفموحشلامهيلعتمرحدولاهللا

.ررحبلفملعأللاوهسي

۔نيدلايأوهو:هلوق

يذلاوههنالەالسمناكاذِإينعي«كرشلالهأةمقيهن:هلوق

.ملعألاوهتمذيفبترتامهلعفديهنأرهاظلافنمثلاامأو«وقتلجاني
.زاوحلايفيأءاذهىفلصألاو:هلوق

٦۲۲—



مثةيراضملالامهتمبصغاذإبراضملاامأوءنمثملاىلانمثلاساقف

ةبراضملانملوألاهلاحىلعًاضصيأهدنعنوكمهئافءهنسعبهيلعدر
بصاغلادنعلالاكلذفلتنإو«براضيموأكلذلبقهببراضاذإ

هلايلعًاضيأهدنعنوكيهناف«هتمىقوأهلثمبراضمألمرغمن

كلذلبقهببراضيمنإو«كلذلبقهببراضاذإةبراضملانملوألا

ةيناثةرمهبلإهدبعبفهبحاصىلإهدريتحةبراضملاىلعهدنعنوكيالف

لالابحاصلفهبحاصىلإهدربنألبقهببراضنإف«ةبراضملاىلع
ءكلهاذإهنامضهيلعنوكبو«هلثمةرجأهلنوكيو«حبرلاعمج

نيدلايفسومحمنهرلانأرظنلاهبحويافةيراضملاونهرلانيبقرفلاو

ةققحلايفاذهو«هلصفليصفتهيفناكال.خلابراضلاامأو:هلوق

.هىفنحنالرظنلابدارطتسا

هذهيفلثلابدارملانوكينأنيمي«ةيناثةرمهيلإهديعبف:هلوق
ماردومارديفريئاتدلالثمةحبحصىلوألاةيراضملاتناكاذإءةروصلا
.رهاظوهاکريتانديف

انهاهناضلابجارخلانكيللعل«خلاهلعنوكيو:هلوق
ريغلالامىلعيدمتلانأنمحجارلاىلعءانباذهلعلو«ًايدعتمراصهنأل
ةرحأهلاولعجىعرشهجوبًالوأهديلخدالهنكل«ءيشةدئافلانمهلسيل
لاو«نمضيالوةرجألاهلهنأةدسافلاةبراضملايفةدعاقلافالإو<للل
.ملعأ

۲۲۲س



هنويديفتملاةكرتسبحكلذلصأ«هلثمهتميقوميصخهيفنيترملاو

براضملاو‹فلتمابفلتأاذإابتميقنموامسفنهكرتلانمرختنويدلاو

هريغىلإنيعملاريغتاذإلطيتنيعميفةلاكولاو«لالابحاصلليكو
هبحاصىلالالاعجرببراضملانأرخآلاقرفلاو«لثموأةميقنم

ًاضيأذلوءنهارلاءاضربالإكلذبيصيالنيترملاوءكلذدارأنإ

هنأال«براضيالوأءبصقغلالبقبراضملاهببراضينأنيباوقرف

لطبتلو«لالابحاصلًاكيرشوهيفًاميصخراصلاملاببراضاذإ

ءاہلإقبسدقريغتلانألكلذدعباهصاغلاةيراضملا

.لعهللاو

هلنهرف«ًارانيدنورشعلجريلعلجرلناكاذإو:رثألايفو
نميتلاريناتدلاكلتفصننهارلادييفقحتسامث«نهرهيف

نأىلااهتميقبايفنهرلازوجيالفءامعبروأاهثلثوأنهترملادنع

زوجيالملسلاوهيذلافلسلانأل«ضرقلافلسلابدارأءامفلستيتلا:هلوق

.مدقتاك«نهرلاهيف

هديبنوکنأطرتشيماذإاذهلملخلايقبابفنهرلازوجيالف:هلوق
ةدقملانأىلعءانيوأ«عفدلاةلزنبقاقحتسإلانأرهاظلانأل«هقحرخآىلإ

اذهنكل«ةدسافتناكزوجيالاموزوجبامىلعتلمتشااذإةدحاولا

—rrr



نهرلافريناندلاكلتنمهبونيامقحتسمالنهترلامرغنإو«ًابناثًانهر
نزويوألاكيامنألديمهنمرظنلاهبجويامف‹تباثهلاحلع

هيلعوهلًاتیوفتهفرصتراص«هدييفناکنمهکللامربغهبففرصتاذإ

.لعأهللاوءهبحاصللمل
و

انھرهيفاطنهرف«فورعمقادصةأرمالجرلاجوتنإامأو

ءلوألاهلاحلعئاجنهرلافكلذلعباپسممنءاہمنألبقنم

فصنلنهروهفءةمرحنيبتعقووأاهسمنألبقنمابقلطنإو

انهرهلهتداعإنمدباللب«هضعبقحتسااذإنهرلايفمعنيالنأيضتقب

ةحوزلايفيتآلاديبقتلاليلدبلوألاهيجوتلارهاظلاف«هركذيلهنأعمابثاث

.لعألاو«ريجألاو

فنرملافرصتنملاهمرهطشتساىخلارظنلاهجوامفاذہف:هلوف

نأ«ىقحتسمللكلذلشممرغدنعنهرلاحبيحصتونهارللاهعفدوريناندلا

سيلوطقفلثلابمزلباإهكلامريغهيففرصتاذإنزوبوألاكيامعم
ىلعاضبأهيفوأبصافلاريغيفاذهلعلو«هيفهدافتساولوكلذريغهيلع

.لعأاوحوجرملا

ىلعهعدقتىلٴوألاوءاهسعنألبقنمىنعب«ةمرحانبيتعقووأ:هلوق

فوطعملادقتمزاتسيالهيلعفوطملادسقتلانأل«اهسعنالىقنمهلوق

اذإامفالخبء١يافعضكفنأملعوكنعلافّفخنآلال:ىلاعتهلوقك

۔ملعألاوةعجلاموبارمتنهأوًاديزتمركأوحنرخأت

.١٠:لافنألاةروس(١)

س٤۲۲



۱ىلإاھدبيئنھرللإنأتطرتشااذإةأرمالتباٿوهيذلاقادصلا
ا

قالاجوزلاوهيذلانهارلاىلاعوجرمقادصلافصتنأل«اهقح

امةلزتملاحلااذهيلعاهجوزلابقادصفصنتطعأاذإاضرأكلذكو

لمعلالعًاضرأريحألاكلاذكو‹دحاواهذخأامماطعإe)هنأوا١

امهدحألوأاملادبمتلمعلامالفهترحبًانهرلمعلابرهلنهراذإ

اذِإاهنآهموہفم<اہقحرخآىلإاھدبیفنھرلانأتطرتشااذإو:هلوق

كلذلعجيو«كلذفصنافتشلهرظنينكل«كلذافسيلطرتشتم
ر-ملافصنطوقسنأأل«هماتبنهرلالطسوأهنمفصتلاقاقحتساةلزنم

حخسفنينهرلانأنممدقتالبسانلاوهوضمدمفدهلزتعجوزلانع

نأالإ«ندلاةلمجىلإقلعمنهرلانأل«ئيشهقحنمذخأاذإنهترملادبنم
.ررحبلفلعأللاوخلاطرتشي

دقملابافبحيهلكرهملانأىلإريشبهنأك«نهارلاىلإعوجرم:هلوق

توابلكيامنإو«رملافصنالإدقعلابالبحيالاهنأىلإمهضمببهدو
ةدئافكلملارارقتسابابيفةاكزلاباتكيفمدقتامفركذدقف«لوخدلاوأ

وأريناتدلاةضيرفبتحورتاذإةرلاو:لصف:لاقثح«فالجلااذه

عجاريلف‹ماردلا

عوجرلااهدحألزاجاإ«خلالمعلامامتلبق(هدحالوأاطادبمث:هلوق

دقناذإ«لمعلايفعورشلادعبكلذعنتعاإهنأحجارلانل«لمعلامالبق
انهاهو٤.یضماببساحيوعوجرلامنملكلف«اهدقنيمنإامأو٠ا

دقانلاهلزنملمعلابرريصبالف‹ةنامألاهلزنمنريحألادبيفنهرلاوكلذك

› حاضيإلا-مد —rro—



قحتسايذلايفهعيمجبريجأللهلاحيلعتباثنهرلاف«لمعلامامتلبق

اذإوءهقحرخآىلإهديبنهرلانأهيلعطرتشااذإةرجألانمهلمعب

لراغوأبحوأرهفجرخمت4ًاناتسبوأًانادفلجرللجرنهر

ًاتهرنویو«كلذنمءيشنهرلارضيالفءنهرلالاحيفهبفرعي

همأکجهکح4همأنطبيفنينجلاةلزنمبهعمعابيونهرلاعم
هركذيوهوركذيلفنهرلاكلذربخاوغلبينأدولادارأاذإنكلو

:لئاقلاقنإف.لعأهللاوقادصلاوعيبلاكلذكو«هتوعديفنهترمل

:هللبق«همالاعرراصفعووهوهرابظإىلإنولصيالنينجاف

يفلمجلابةعونمبيفلبحجلابامتفرعمىلانولصيالهوجولاهذهكلذكو

.لعهللاو‹هلثم

.ةجوزلايفمدقتامهبف«خلاهيلعطرتشااذإ:هلوق

٢



ىشملايفلامفرباىمشارلروجامباب

قوقحلانمهيفهيلعنوکيامو‹هلزوجيالامو

ًاضرألجرللجرنهراذإو:رثألايفو«نهرلاحالصإكلذلوأ

ثرحلالثمكلذو‹كلذنمنهارلاهعنمالفامحالصإنهترملادارأف

ءنهرلايفلامفألانمنهارللزوجيامباب
قوقحلانمهيلعنوكيامو«هلزويالامو

نألهكرتىلوألانأرهاظلا«قوقحلانمهيفهلعنوكيامو:هلوق
دقعدقفهلعبحيامامأو«زوجيالاموهلزوحيامو«بالااذهيفروكذلل

زوجياملوأيأ«نهرلاحالصإكلذلوأانههلوقنوكبف«اذهرثإبابهل
هلوقهللديونېترملاهربجبالكلذنمنهارلاعنتماولاذهىلعنكل«هل

هتدارإىلإكلذدر«خلاحالصإدارأاذإنهارلاكلذكو:كلذدعب

بوجومدعىلعلالدتسالايفةرابعلاهذهريظنيفللاهحرفنصملالاقامك
ثيدحلاءيحضينأكدحأدارأورشعلالخداذإ:ديمهلوقنمةيحضلا

.خلايحضملارابتخالكلذدرهنأل:لاقثمح

نهارلاىلعنهترملاكرديلهرظني«خلامدهناامناينيوثرلالثم:هلوق

— ۲۳۷

 



ندادملاروسحنملنااملسونكاسملانممدمسامناش۰ بو

نهترملاهعنمالفءانركذامفنهرلاحالصإدارأاذإنهارلاكلذكو

هنمسیلاملخدبنأامأونهرلاحالصهلكاذهنأل«هحالصإنم

هتلازإوناينبلاثادحإوصقنلاوسورغلانمهيفوهامهنمجرخموأ

يفناناقيالو«هنمناصقنلاونيعلايفةدابزلانمناعتاجينأكلذ

.نيعلاحالصإ

‹نهارااهبلإمافًاضرألجرلنهرنمو:راثالاضعبيفو

:ككهلوقلبسانملاورهاظلاوهوًاعوطتمدعبوأهلعفاذإالثمكلذةرحأ

هلامنمصقناذإهيلعةيبصمكلذناكًالثممدنااذإف( هيفابنهرلا)

.«لعألاوعيبلادنع

الل«هعانتمامهوباللاذهىلعصناإ«خلانمترملاهمنالف:هلوف

.انالوجدعيالحالصإلانأهلصاحو«نهرلايفهديلوحت

.ناينىلاىأءهتلازإوىلوالا«اهتلازإو:هلوق

هلوقيفهريظنيفلیاہکنهرلارابتعابرکذو«اہنمہلعل<هتم:هلوق
.لعأشاوضرفلارابثعابركذهنإف«ڳيبراذه:ىلاعت

.لعأهللاوكلذناكرادتيالينمي«نيعلاحالصإيفناعناتيالو:هلوق

نامناتىهلوقىضتقمفالإو«ةلباقمللهقاسهلعل«خلاراثآلاضعبيفو:هلوق

— ۲۲۸-



عزتينأنهترملاهذخأي:لاق«نهترملانذإريغبًاسورغاميفسرفف
سووغلاوًاسورغاهيفسرغيذلاوهنهترملاناكنإاأو«سورفلاكلت

نهترملانافءةنوهرلاضرألاكلتنماهعزنامنإايفسرغيلا

اعزندقًاسورغنترملاايفسرغنإامأو«ضرألاعماهلكاعبي
ءسورغلاعيبيالوضرألاعيييهنإف۽ضرألاكلتريغنم

نهارلاوأنهترلاعزننإامأو«نهرلانمنكتلسورغلانالكلذو

نممدقتام:لاقينأالإمهلا«عزتلاهبحاصىلعاهتملككردينأخلا

‹رهاظلاوهوءرخآكحةدافإدارملاهدعياذهوعوقولالبقمناقلا

.ررحلق«لعاللاو

كردياإهنأرهاظلا<سورفلاكلتعزتينأنمترملاهذخأيلاق:هلوق
هنأرهاظلاو«نهرلايفهديلوحتنعلزبلهكلمنأممكلذهيلع

.ررحملف«لعألاونهرلاخسفناكلذىلعهذخأيمول

.اہنمانوكلينعي<ضرألاعماملكاعبي:هلوق

هلامنوكلينعي«خلاسورفلاعبيالوضرألامسبيهنإف:هلوق

هبعفنتساهنأعممخسفنيالنهرلانأهرهاظو«مدقتاہکجراخنماہلخدا

خسفنيالنهرلانأنمحوجرملاىلعينبمهلعلو‹هلسورغلاتناك
.ررحبلف«لعألاونمترملاعافنتساب

ايضارتينأدمباهدحوامإو«نهرلاعمينعي<سورفلاعيبيالو:هلوق

يضارتلاةيفىكبرعشيامةءاربلاعيببابيفمدقتدقو«منمالفنهرلاعم

.عجاريلف«لعألاو

۲۲۹



حمانھرنوكتامنإف‹هضرأيفاسرغفًاسورغنهرلاضرأنم

عيبينأنترملادارأنإو«نهرلاعميبفةنيعماهنألنهرلا

اذهنألهلامفافکدعناکاذإ«هنمعزنامنودهعسهنافنهرلا

هلامفافکدیممنو«هتمناکولونهرلانعلصفنمءيش

.ملعأهللاونهرلاضرأعم

قادصالوءةهالوعيبنهرلايفنهارللزوحيالًاضيأكلذكو

لوأهکبرشهعمنهركيرشهيفهلناكاذإ«ةمسقالو«ءاركالو

امحصياليلستلاوءنهرلالستبجوتلاعفألاهذهنأل«نهرب

ضرأنمسورقلاكلتلهلقنلعجيوينعي«نهرلاضرأعماهعببلف:هلوق
كلانأهرهاظو<هسفنىلعررضلالاخدإبهتميضر«هضرأىلإنهارلا
فالخلاهيفءبصاقلالعحيالو«ًادحاوًالوقكلذك

|.ملعأهللاوًاعوطتمراصهنأك

نهارلاهنممنتمانإوهنإفءاركلاامأ«خلاةمسقالوهلءاركالو:هلوق

زوحيالءنهارللزوجياليكفةمسقلاامأو«ميبرلادنعنهترمللزوجيهنإف

لوصألانودراثلاةمسقنمترمالتزوجثمح«يتأىسامفهمالكرهاظىلعنهترملل
باطاذإكيرشلاىلعررضنمترملاونهارلاىلعلوصالاةمسقمتميفو

.لعألاولحيالررضلاو«كلذ

رظنلابرهاظللعلااذه«خلانهرلاملستبجوتلاعفالاهذهنأل:هلوق
ىلإرظنلابهروهظمدعامأ«ةمسقلاوءاركلانودقادصلاوعلاىلإ

— ۳.



نهترملاقحمّدَقَتهيفملستلالطباذإو«نهترملاقيًالوقعمماد
.لعأهللاوكلذدعبهيفيلستللبجوملالعفلالطب

زاجهربدوأنهارلاهقتعأف«ةمأوأًادبعنهرلاناكاذإامأو
عجريوءهيفنهريذلانيدلانعلضفهتميقيفناکاذاهريدتوهقتع

يذلانيدلالعلضفهنمثيفنكيملنإو«هقحبنهارلاىلعنبترملا
ءافيتسابكلذدعبنإالإهريبدتالوءايإهقتعزوجيالفهيفنهر
مرليناف«هدينمنهرلااسفناوأهايهباربأوأ«هنيدهنعنهترملا

زاوج<هللاهجرعسبرلابهذمنأعم«ًاقلطمهعنميضثنقبهنالفءاركلا

«نهرلاملستبجويامابفسيلهنإفةمسقلاىلإرظنلابامأو<نهترملانمكلذ
ليلعتلايفىلوألانأرهاظلاو«ةنيعمتراصفةعئاشتناكةصحلانأ

نهرلايفنهارلاديلوحتالئل:اثملوقبنأةمسقلاوءاركلاىلإرظنلاي

.لعألاوعيمجلللماشةقيقحلايفليلعتلااذهو.لطيف
ريغلامهلناکاذِإرهاظاذه«هقحينهارلاىلعنهترملاعجربو:هلوق

هنإف¢كلذريغهلنكيملاذإامأو«هيلعهبعجربةمألاكلتوأدبعلاكلذ

نهترملاقحقلعتمدقتلقتعلاكلذحصيالهنأرهاظلاو«هيفحلاامرظنب
هنيديئنمترملاهعابنإكلذكو:هللاهمحركلذدعبهلوقهللدبو«نهرلاب

لضفلاهبفناكًاحبحصنوكبنألمتحيو«ةلأسملاهذههدارمنكيمنإ
وهو«راسيالاىلإهتمذيفنيدلانوكيو«ةيرحللعراشلاقوشتل«ًاقلطم

يناثلالوقلاىلعلاهمرهمالکرخآيفتیارمث«هللاهمرهمالكنم

.ررحبلف«لعألاولوألالاتحإلاديؤبام

س۲۳۱ا



نهترملاهعابنإكلذكو«هريبدتوةرملوأهقتعايذلاهقتعنهارلا

هوجونههحوبكلذدعبنهارلادييفلخدنإالإقتعيالف«هنيديف

قتعلاعنمابيتلاةلعلانأل«هريبدتوأهيفلوألاهقتعهمرابف«كالمألا
هكلملخدوةلعلاكازاذإف«هبهتطاحإوهبفنهترملاقحمدقتهيف

الونهارلاقتعزوفف:لئاقلاقناف‹هيفقتعلابجو

اذِإ‹هيفنهارلاقتعانزجأ:هللبقالوهتبهالوهفهعببزوحي

هيفكيرشلالعفوأ«ًازجتيالقتعلانألبقنمنيدلالعلضفهيفناك

۱(هيلعموقدبعيفهلًاصقشقتعأنم):وعهلوقليلدبضام
فالغبقادصلاوميبلاو«ىنعملااذهيلعهلكهقتعنمكلذكو

بوهوملاوأعيباءيشلاو«مولعمريغنهرلايفلضفلانأىيلعو«كلذ

فال¢امولعمنأهزاوجطرشنمموسقملاوأقودصللاوأ

لضفنکیماذٍإایفينعي«هنيديفنهترملاهعابنإكلذكو:هلوق
ناکنِٳوًارخآهمالکنمممفيامىلعًارسعمنيدملاناكولضفهيفناكوأ
.ررحيلف«ملعألاولضفلاةلأسمريغيفًارهاظ

قادصلايفلمجلانأليلقيدعبيأسهنأهيف«خلاقودصملاوأ:هلوق
.رضيال

لضفلاىلإرظاتموسقملانوكىتأتيفيكلمأتي«خلاموسقماوأ:هلوق

٠.هرکذمدقت(١)

س۳۲



ةميقيفنكيماذإف«قتعلا زجيمل4‹نيدلانعلضفنوهرملاديعلاميف

نيدلاةطاحإهلصأءةطاحالايلعهبنءدلاقلعتلءريردتالونهارلاقتع
نهرلايفيذلادبعلانهارلاقتعأاذإ:لوقينم«تيمةكر

نيدلاىلعلضفهنثيفنکیملنإو«هقتعوهريبدتهيلعزراحهريدوا

ىلعلديو.لعههللاوهنيدبنهارلالعنمترملاعجرو.هفنهريذلا

نألجأل«ًارسومناكاذإدبعللنهرلاقتعزاوجنأ:هلئافنماذه

¢ةمسقلاحصتالف«الوحينأمزلبتحموسقملاوهسيلنالنهرلايف
كلتنأهتباغ«الثمهفصننمترلاكيرشللنيعملاءيشلاوهاغإموسقمالب

الل«ثملوقينأيفىلوألانأرهاظلافءلطابوهوةصحلانيبعت
ىلإعراشلافوشتل«قتعلايفرفتغااغإو4مدقتاكنهرلايفنهارلاديلوحت

هزوحملنهرلانعلضافلاىلإرظنلابةمسقلادارملانألمتحيو.ملعألاوةيرحلا

اكيرشناكاذِإنهترملاذخاف«اثمةتسىلعءيشلامسقينأب«الثمنهارلا

ءمهسنهارلاذخأيو«نهرلاةهجنمنيمهساضيأذخأبو«اثممهسأةثالث
ريغكيرشلاناكاذإكلذكو«لضافلاققحتمدعلةمسقلاهذهزوجتالف

نهرزاوجيانلقاذإهققحتمدعللضفلاىلإرظنلابنهارلاهمساقيالف«نهترللا
مسقيامىلإرظنلابوهامنإلمجلافريدقتلكىلعو«كيرلاريغدنعةيمسنلا
.ررحيلفلعألاوموسقملاىلإالهببسي

نهترملاعجربو:هلوقنمهذخأرسيلابريدقتلالعل«ًارسومناكاذإ:هلوق
نکيمنإ«هيلعهبعجربلامهلنوکبنأيضتقيكلذنألءنهارلاىلع

.عجاريلفلوقلابحاصمالكلقنيفةخسنلانماطقاس
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نهترملاقحقلعتلهقتعزجيلًارعمناكاذإف‹هلامهيلععجرينبترمل

نهاراورتمثافورعمتادفلجرللجرنهراذإو“ًامزالًاقلعتنهرلاب

اذإامقادصبهيفةأرلالخدتالف‹لصألايفهلامفصنارقدصأوةأرما

الإ«هيفمدقتمقحنأل.نهرالامنعةدابزهيفنكتم

ابلف«نهرلايفهنأملعتلونادفلاكلذيلعامجوتوحاكنلادنعاهرغنإ

نهرلايفەنًاتماعنإوءهکفاذإهضوعوهوكشلوأهكف ضوعلا

تناكنإقادصلارضيالو«نهترلالامنعدازامفالإلخدتالف

زاجف‹ةمراكملاهبدوصقملاقادصلانأل.عيبلافالخيةلوهجمةدابزلا

ةدايزلادحوتلوتملعاذإجلاامرظني«دازامفالإلخدتالف:هلوق

.عجاربلف

قادصلاافمسيليتلاكنوكتالفينعي«خلاقادصلارضبالو:هلوق

ااهكىيذلاوهو«رقفلاولئلارهمىلإكلذببسيعجرتالو«الصأ

ةمراكملادصققادصلايالاهحرججر«ةمراكملاهتمدوصقملاقادصلانأل:هلوق

ڭلاورهاظلاو.ملعألاونيئيشلانيبعجهنأمدقتدقفالإو«ةيضوملاىلع

نوكينأهزاوحطرشنم:الوأهلوقو«مالكلااذهنيدةافانمالهنأ_لعأ

امو«قالخألامراكمقادصلانمدارملاناكاذإامىلعلوماذهنأل«امولعم
قادصلادريفاوركذاك«ةيضوعلاهنمدارملاناكاذإامىلعلوحمدقت

طرشنمهانعمنأىلعمدقتاملمحينأبًاضيأاهنيبعملانكيو«هدرمدعو
رظنلابردقلالوپحمناكنإو«ققحتلاودوجولامولعمنوكينأهزاوج
ملعلادعب<هردقيفلمجلازوجيهنأهانعمنأىلعانهاملمحيو«قادصلاىلإ
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لہجلاهيفزجلف‹ةححاشملاوةمواسملاهبدوصقملاميبلاو«لبجلاهيف

ءنهرلاةدقعدنعكلذطرتشااذإًاعبمجنهرلاعبينأنهترمألزوحيو

كلذطرتشيلنإوهنيدءافودعبيبامنمفصننوكيو

نهرلايفهتآرمالخدتالفنهترملاامأو«هقحردقبالإهنمعيييالف

هللاو«هدبةَقْثوهامنإوهلكلامسيلهنأل«هنمثيفالوهدييفيذلا

.حولعأ

يفكوكشماذهو«لطبفهلصأيفكوكشممدقتامنألصاحلاو«هلصأدوجوب

.ركذامقادصلاىلإرظنلابزاحفهدوجوبعطقلاعمهردق

.هوجولانمهحوبيأ‹لہلاهنفزجمملف:هلوق

نإف«الثمنمثلاكلذنمهضقبىذلاندلاامأو«هنىفالو:هلوق

امو‹لجألحاذإرهاظاذهوهلاملحنمهنأل«هيفلخدتاهنأرهاظلا

ةثرولاهثرتوهتاقلعتةلمجنمهفألهيفلخدتلهرظنيهنإف«لجألحماذإ

ليلديهلكلامريغهنأكف«هذخأعرشلابهلزجدلثيحلخدتالوأ؟اثم

لحيملاذإهيفنهرايفالو:لاقلالإو«لوخدلارهاظلاو؟هيلعىكزبالهنأ

.لعألاولجألا
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ارلاىلعنولامفےاب

نهرلايفقوقحلانم

كلامهنألهبلإجاتيامونهرلاةنوؤمعيمجنهارلاىلعنإةلمابو

ليصفتوهيلعوهمنغهبحاصل):مالسلاهيلعهلوقل«هبحاصو

نهترملاىااطاصيإواممارصنهارلالعفءرامثالصأنهرلاناكاذإكلذ

تثادحوأنهرلاعمراغلاتناكءاوس«نوهرملاريغنمهلاموأهسفنب

ةرجأكلذكو«نكيملوأنهترملاقحنعنهرلايفلضفلاناك«هدعب

نمكلذسيلونهارلالامنميف:كلذنوسرحييذلاسارحلا

نموأراثلاكلتنمجارخلانمةربابجلاهذخأيامكلذكو

يذلاوهنبترملاناكنإالإ«نهارلالامنميبفءةنوهرملاءاشألا

نهرلايفقوقحلانمنهارلاىلعنوكيايفباب

ءهلاتلزنةييصمهيلعكلذبهذهنأىنعب«نهارلالامنم:هلوق

هرکذمدقت(١)
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وهفنهارلانودمسنهوذخأنإو«هلامنموهفءابإماطعأ

ءهللاءاشنإكلذنايبيتأبسو ءاماعلاضعبلوقيلعلامنم

نمابطعبالوهلامنمنهارلايلعًاضيأنهرلاةاكزكلذكو

اذإ:ًاضيأكلذلثموءاببطاخلاوههنألنهرلانم

ءاشنِإوىعرءاشنإهيعروهفلعنهارلالعف«ًاناوبحنهرلانك

ىعرييتلاعضاوملايفيعرلاىلاهجارخإنمنهترملاهعنمالو.فلع

ءكلذضوعمفدبوأ«نهرلاةاكزيفاكهلامنمكلذمفديهنأدارملاسيلو

.ملعأهللاونهرلاعمسدحي

اهنأرهاظلانإف«هنمجرخيامةاكزامأوينعي«نهرلاةاكز:هلوق

هشملاماةاكزنأةدعاقلانآل«اهربغرامهلنكيلاذإاصوصخ«هلمجرخت
ءيرخسلانهرلاكامنألهعمسبحتامنأالإ«نهرلاىلعدئازردقةقىقلايفيهو

ًاضيأرهاظلامث«مدقتامىلعممضعبدنعاباهذبلالابهذيالوهعمعابتالو

هلمجرتامناکءاوس«(ةلطمنهارلاىلعنهرلاةاكزنأللاهمحرهمالكنم

هسففلوألاامأو4رهاظفيناثلاامأىلاهریغنمجرختاموأ«مامنالاک
النكل.ملعألاوةنوهرملاماعنالاكلتريغهلنكيلاذِإلمأت

.رثالادوجحوممرظنلا

بطاخلاوههنوکنممزليال:لوقبنألئاقلءابطاغلاوههنأل:هلوق

نآلءكلذريغلامهلنكيملاذِإ(صوصخ«لالاكلذريغنمامعفدينأاه

حمرظنلاظحالنكلهلملالاةاكزاوعفدبنأاويطوخلاومألابابرأ
نمنهرلانماهعفديئا:لوقبنألىلمتللبسانملاو.لعهللاورثألادوحو

.ملعأهللاولاميفسوحنهرلانالو«نمترملاىلعررضلا
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ًناوبحوأةمأوأًادبعنهرلاناكاذإًاضيأكلذلثموسانلانمهلئمابف

نمءيشوأنهدوألالجوأرفظوأماححوأةناتخنمجاتحااف

هلامنمنهارلاىلعانركذامعمجف«ابنعىنغتسياليلاةيودألا

حاكتنلاىلاامهنمجاتحانمف«ةمأوأًادبعنهرلاناكاذإكلذلثمو

امهؤادفوكلذكوءطلسملاونهترملانودنهارلالعوف

انفدونفككلذكوءطلسملاونبترملانودنهارلادىب|يتعجارمو

كلذدسفأاموأ«ناودحلاوراثلانمانركذامعيجفلتنإو«اتاماذإ

ءىلاهلصوينألبقنمنهارلاديفسانلالاومأيفناوحجلا

ىلنإوءهعيضاذإنهارلالامنموهف

نإ.هللاءاشنإهبابيفاذهحرشيتأبسو«نهترملالامنموهف

يتلاهتارضمعيمجوهمزالمعيمجونهرلاهبلإجاتحيامعيمجنهارلاىلع

فذحىلعنوكف«نيعلاىشثقةدىلجلاهبدارلالمل«رفظوأ:هلو

نمةتءنيملاىشغتةدىلحكيرحتلابةرفظلاو:حاحصلايفلاقءفاضم

رفظاللاقتيتلايهو«اهداوسىلإنيملاضاببىلعفنألايلييذلابناجلا

نوكبنألمتحميو«ًارفظرفظترسكلابهنيعترفظدقو«ةدسعيأنع
لعألاوداضلاب«رعشلارفضهبدارملا

بحيهنأاذهنمذخؤب«نهارلاىلعوهفحاكنلاىلإجاتحانمف:هلوق
قوقحلاةلمجنماذهلمجثيح«هتقرانمحاكنلابلطنمجوزينأديسلاىلع

نُأالإملأ.لعهللاوارسومناكاذِإرهاظاذهو«نهارلاىلعنوكتيتلا

.ملعأللاوهيلعاقحناكثبح«هعببيوأهجوزبنأامإ:لاقى
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امليصفتو«كلذهبشأاموةلئامةرجشوألئامطئاحنمابعزتبذخؤي

6ءُ‹هربغلمقنمنهرلايلاعثدعحتنأةرضملاولختالانركذ

سانلانمدحألبقنمنهرلالعتثدحاذإف:نهرلالبقنمريغلا

كلذأاموأناينبلامدهوأرجشلاماتاململبقنم

مېنمءاشنمهلاملبقنمتثدحأوايثدحأيذلالعاہعرتكرديهناف

اذغو«نوهرملاءيثلايفنهترملاقحقلعتلطلسملاونيترملاونهارلانم

اميأطنسملاوأنيترملاونهارلاينعأاهعوزننوكرادتيىنعملا

تيبكلذكوطلسملاكلذكو«ابعورتهبحاصهيلعكردأنهرلاىلع

اأابعوزنكرديهنإف«ةرضمهيلعتثدحأاذإىنعملاذهىلعءاركلا

نأالإ‹يفيراكتلاقحقلعتليراكتملاوأتبلابر«ءاش

اغصلاسورغلاوحنءاركلاةدميفيراكتملارضتالةرضمنوكت

تيبلابحاصاهعوزنناكرادتيويراكتملاتيبلابحاصاهعوزنكردي

ةرجشعرفتابنككلذو«ثدحأيذلالاميأ«هلاملبقنم:هلوق

.نهرلاضرأيف

.كرديلعاف«مهنامءاشنم:هلوف

رمألانععونردصمعولانألءوهبربعاعونهلل«معو؛هلو

ردصموهفهيفنحتامو«ادوعقدمقكمزاللاردصموهف«هنعىمتنااذإاعوزت

.حاحصلامالككلذبرعشياك«هنعلقيأءاعزنءيشلاتعزن:مهلوقنميدعتملا
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نهارلايفانركذاكابعوزنهبحاصهبلعكرْذأابثدحأامهيأيراكتملاو

هيلعتثئدحأاذإةرضملاعوزنكرديفةيراعلاتيبامأو«نهترملاو

‹بوجولاةهجنمهيفهلقحالهنأل«ةيراعلابهيفنكاسلانودهيحاص

نينسلاونتبثتاملاحةرضملاهذهيلعىتأنإو«هبحاصنذابالإ

ءاركلاتيببحاصوأنهارلانوكينأالإ«كلذهبشأاموأراهلاو

الءةرضملاكلتثودحلبقًانونجموأًالفطوأًابئاغةيراعلاو

نكاسلاوأيراكتملاوأطلسملاوأنهترملاناكولو«لاحلااذهلعتت

رضحنمتوكىلاقلعتمةرضملاتوبثنأل«ًارضاحةيراعلاتيبيف

نمرلافالحىحكلذهلابحرليعد>برحولامحص:هلو

.ىرتكملاو

تثدحنمتکسوةرحشةثداحلاةرضلاتناكاذإينعي«راثلاوأ:هلوف

.تسترتح«هىلع

.الثمةزاحإلاكءكلذهشأاموأ:هلوف

وأتوميفهدلاوالثمنهربنأبانهارلفطلاريصياإ«لفطوأ:هلوق
يضرولو«غولبلادعبريبفتلاهلالثملفطلانأرهاظلاو«ةفيلخلا

.لعهللاوةحأصماونکبماداهلعلوكلذب

۰بئاغلاونونوحلاقدفاذه»خلاثودحلىق:هلو
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هزيوحتنملديهتوکسنال5ةرضملاكلتلهريوزوجينممناكاذإ

كلذنممغسيلةيراعلابنكاسلاويراكتملاونبترااو«ةرضملاكلتل

عفتال5‹ءيشلابحاصةيبغعممروضحرضيالو‹ءيش

كلذيفامبقوقحقلعتلامامعوزنزوجياإوءيثلابحاصدوجوعم
نهرلالبقنمريغلالعتثدحاذإامأوءةرضملاهيلعثداحلاءيثلا

دحأايثدحيلوتثدحاذإاهنإف«ةيراعلاتيبوأءاركلاتيبلىقوأ

وأنهارلانإف«تيبلابحاصوأنهارلالبقنمتثدحوأ«مهنم

ناكلاملاامهنألةرضملاكلتعوزنىلعناذخؤيناذللاامهتيبلابحاص

نهرلانمصولخلادعبينعي4ةرصألاكلتلهزىوحتزوحدنناکادإ:هلوف

.مولعموهاکالثمءاركلاو

رظنلاباذهنأرهاظلا«ءيشلابحاصدوجوعمممتببغعفنتالك:هلوق

ءالؤهةسغبللعتو«رييغتلاكلذدعبدارأمثالوأزاجأوأتكساذإهبلإ

مهتببغدعبءالؤهاهبيضراذإهيلعتتبثدقفءكلذهعفنيالهنإف«ًالثم

ريغتلامحنهنإف«ةرضلايءيشلابحاصءاضردعبءالؤهمدقاذِإامأو«الثم

وأنترملااازأاذإرظنينكل«للاهجرهركذاكءيشلاكلذبميتصحقلعت

سيلو«عنلارهاظلاو؟الٴوأتبثتله«هبحاصىلإءءيشلاداعمثيراكتلا

.ررحبلف«لعألاوىقتعلاىلإعراشلافوشتلقتعلاةلزنمبكلذ

.يراكتملاونهترملايأ«امف:هلو
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الوطلسملاالونهترملاكلذبناذخؤيالوءةرضملاهلبقنميذلاءيثل

ذخؤيهتاف‹ءالؤهدحأابثدحأنإالإريعتسملاالويراكتملا

:رثالايفو.كلاملاهنألءيثلابحاصًاضيأذخؤيو«ةرضللاهثادحال

هتوسكوهتقفننهارلاعيضفءًاناوبحوأةمأوأًادبعنهرلاناكنإو

نمنهرلايلعنبترملاقفنأفهنمبرهوأكلذلنهارلاعنتماوهفلعو

اذإهعاباذإنهرلانمثنمكلذعيمجذخأينأهلف«فلعواسكوهلام

نهارلاعبتيلفنعةدابزنهرلايفنكيملنإو«نهارلاهيلعدريل

.اهمضوراثلامارصرظنلاهبجوياميفكلذكوهللاوهدنعنمذخأيو

يطعأف‹راجشألانماهريغوأالنلجرلنهرنمو:رثألايفو

عمةلغلاتفلتفءتيبلاىلإاملمحينموأ«ابمرصينمةرجأنهترمل
ىلعىطعأيلاةرجألالثمهيلعدريو«هيفامنهرلابهذدقق«رجششلا

هيفامنهرلاهبلإجاتيامعيمجنأكلذيفلصألاو«نهرا

كلذنمنهارلاعانتمادنعهلامنهترملاهلعفاذإ«كرتلادنعهكاله

كلذهيلعكرديهنأهرهاظ«خلا!ممرصينمةرجأنهترملاىطعأف:هلوق
الوأهللاهمرفصلامالكنكلءقلطأثبحعنتعملو«ارضاحناكنإو

.ملعألاو«الثمةببغلاوأعانتمالانمدبالهنأىلعلديًارخآو

كرديالهنإف¢منعمنإامأوينعي«كلذنمنهارلاعانتمادنع:هلوق

.ةسغلاعانتمالالثمو«اعوطتمدعيوايش
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ضارمألاةاوادمىنعملااذهىلعًاذإف:لئاقلاقنإف«هيلعهکردمهناف

نهارلاعانتمادعبنبترملاهلعفاذإءودعلانمهتادافموحارجلاو

لعجنملوقيلعاذهنکامن«ملعأهللاف:هلليق«هيلعهکردي

ءهيبسنمناکامالإ«ناضقحهبقلعتيالهلامةقثنهترملادبنهرلا

هدسبنمنأاذهنم«نامضلاهبقلعتيالهلامةقثنهترملادىب:هلوق
كرديهنأ«هلاكاللانماهاحنوأودعلانماهادفو«الثمةيراعوأةنامأ

نكيماذإ«هربغلامىجننمرظناو«ةيراملاوةنامألابحاصىلعكلذ
دميوأكلذكرديله«لالابحاصىلععجربنأىلعهلامنمءيشهديب

كلذبيلتبادقهنإف.ررحبلف«لعألاو؟هيلعبجاورمأكلذوأاعوطتم

همالکيفتیأرمث«هللامہلتاق«فالخلالهأدالببدحأتولرضحنممريثك
يفامأو«للانيبوهنيبامف«كلذكرديهنأىلعلديامتأسسايفهللاهمحر

نمامهريغكلذكو:نهرلاءادفبقلعتيايف«لاقثيحًاعوطتمدع«كلا
كحلانودللانيبوهنيبامفكلذكرديهنإف‹كلذل(استحعهادفنإسانلا

:هلوقنمذخۇبنكل¢ىہتنا.ملعألاوكلذلاعوطتمنوكبنأنكهنأل

امنإهنأو«اعوطتمسىلهنأىلعدهشأاذإهنأ«اعوطتمنوكدنأنكيهنأل

هللاواشضيأمحلايفكلذكرديهنأ«الثمهبحاصىلعهبعجربلكلذعقد

رخآيفتبملانيفكتبقلعتيامف«هللاهحرهمالكيفاضيأتيأرمث.ملعأ

هجاتاوتنکيلاقثىحاذهيئحيرصوهام«ةالصلابانک

!و«ملاومأعيمجيالإهنفكايدجيلنإو«نأهرضحنمیلعف

نارابنکردموفكلاملالامنمەپنفكمهنامسفنأىلعاودهشأ

«ةثرولايأرريغبكلاحلالامنماهوذخأبنأمليلقكلذىلعاودهشي|

.ىہتنا«اوذخأينأمطزئاجفهللانيبومهنيبابفامأو



قلعتايشنهارلالعنتوكرديفيكفهيفاهنهرالعجنمانأ
هيفامهيف«حارجلاوضارمألاةاوادمنأيلعو«هبهنايض

.هللاوه

.aleتلزفلمجدنابيعي«هلهنامضقلعت:هلو

.اققحمنوكدنأدباليأ«نکءيشب:هلوق
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ننلایلعنوایٹےاب

زوجياموهلزوجيالامونهرلايفقوقحلانم

عضوملاهيلعو«ءاشفيكنهولازرحيزرحنهترملاىلعكلذلوأ

تجوزدنعهزرنأنېترمالناهرفل:ىلاعتهلوقل

نهترملاىلعنوکیابفباب
دقعلب‹بالااذهيفملكنيملزوجيامو«هلزوجالامو:هلوق

نوكيامىلعمالكلالاطالهلعلو<امطاقسإىلوألاف«بابمنمدحاولكل

الهنآلضفناکوعاضاذإهنأكلدةدئاف‹خلاهتحوردنع:هلوو

روحهنأهنمذخۇؤبو«هلامزرحيامكهزرحأثبحدمتمسيلهنأل«هببلاطب

يفامتنامأملعاذإهتجوزدنعاهزرحينأ«ةنامأهدنعتناكاذإلجرلل
ةعبدوعدوتسانمو:هللاهجرفاصونالوقكلذىلع«لاومالا

هللاوهشرسوأهحورءاوسنرامفلاهلع>هريعا_معدوأو

ملعأ
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زوجيكلذكو«هلاماهدنعزرحباكسانلالاومألناملاشلعبماذإ

هزرحهلعهلككلذوءدارأنإرفسلايفدعمهلمحيونيمألادنع

نهرلادرنمترملالعًاضرأكلذكو«ءاشفكهلامزرحباکهزرحي

وأهلمارپنالسم6هوحولانمهجوبهدبنمسنانإ)نهارلاىلإ

لجرلكلذهنيدبهووُهنیدهنمیفوتساوأ«نهارلالعهمحعضو

حسفنيهلكاذهيفهنإف«نيدهيلعهلناكنملعنهارلاهلوحوأرخآ

لمحيوأ«اككلذبخسفنيهنأب:لوقلايلعاذه«هنمأربتنإلثم:هلوق

.ملعألاوهبحاصكلذبيضراذإامىلع

هتملبقاذإوأاقلطمخسفنيلهرظنأ«نهارلاىلعهقحعضووأ:هلوق

.فالخلاهيفيرجيهنأرهاظلاو«كلذنهارلا

ملولوهرهاظو«ندلاةيهزاوجهنمذخؤي«كلذهنبدبهووأ:هلوق

نيدلابحاصللهرظناو«لمأتهيفوةلاوحلاةلزنعبسبلهنأونيدملاضرب

لمجيوكلذهلسيلوأ<ضبقلاةبحلايفطرتشينمدنعهضبقلبقعوجرلا
ءلجألالحيلولوكلذزوجيهنأاضيأهرهاظوضبقلاةلزنمبهبحاصنيمت
تودنهترملادبهسبحهذخألصأنهرلانأل«هبهواذإخسفناامنإو
يفامعهذخأامنإنهرلانإفةلاوحلايفامأو«ذئنبحهلتحالنمترملاو«هربغ

ليعامسإخيشلامالكيفتبأرمث.ملعأللاوليوحتلابتئربدقو«نهارلاةمذ

نودةبحلايفعوجرلازاوجىلعلديامجورفلاملاظمبابيفللاهحر

صاحنإجوزلاتو«ةثرولاىلعبححو:قادصلايفلاف4ءاربإلا

دعيهيفعجرتمو<اهسقنةبيطبهلهتبهونإالإ«ةجوزلاىلإهتايحيفهنم
س٦٤٤۲



لثمهريغلوأهلنهرلاناكءاوس«نهارلاىلإهدرنهترملاىلعو«نهرلا
هدبيفهلعجنلهدربهناف«هیحاصنذابهنهرمےهريغنمهراعتسانإ

ءكلذيفنهرلابحاصلصخبسلەنألكذراعواوهالومنود

سأبالفهلنهرلانأملعاذإهللانيبوهنيمفiمحلايباذهو

حسنهرلاماداماذهو«هبلطاذإهلهعفدينأ ىلإهعفدىلفتاماذإف«اح

يفهولعجيملو«ءيشهيفمفسيلنهارلاةثرونال؛نهارلاقثرونودهبحاص

دلاولاامأو.هكلامنعهعطقومسامشمفدينال23الفنترملادم

٠مانشنهراذإ نہترملادبنمنهرلاخسفناف«هتجاحيفهدلولامنم

هدييفهلعجيذلادلاولاىلإهدرينأنبترملاىلعامنإف«هوجولانمهجوب

عوزتملادلولاىلإهدريلفدلاولاتامنإف«ًابحدلولامادام«دلولانود

ركذف«خلاالامالواهسفنىفوأابرضينأريغنماهمجوزىلإهنمتأرتوأكلذ
الةبحلانأب:لوقلاىلعشامهلعلو.ررحسلف«ملعألاوعوجرلازاوجةا

.ملعألاوةحوزلابصاخاذهناوأ«ضيقلابالإمزار

نيدبقلانأرهاظلاءهبحاصنذإِبهنهرمثهربغنمهرامتسانإلٹم:هلو

.ملعألاومدقتاملعياكهبحاصلهدربهنإفامهدحأمدعاذِإَف«نادارم

.نهارلاهمصخلب«نهرلابحاصلمصخسىل:هلو

هنيايفوكلايفينعيخلادلاولاىلإهدربنأننهترملاىلعامنإف:هلوف

.خلادلاولاامأو::هاوةراہاصفكلذلو6ىلوألاةلأسملاىرافىل6هللاندو
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لبقتامدلولانوكبنأالإ«دلاولاةثرونودهدعبنمهتثروىلإوهنم

هذهيفلصألاولاحلااذهلعهتثرونمىلوأدلاولاةثروفهدلاوتوم

هيففرصتيملافهجئاوحلهدلولامنمًائيشذخأاذإدلاولانأةلأسملا

كلاهجرءايركزوبألاق«دلولاىلعفوقوموهفهيففرصتيامف:هلوق
ملوهعاباذِإفالتخإلامقوو:امليصفتوةلأسملاهذهركذدعبماكحألابانكيف

نمعازتنإلادلاوللزوحميهنأا(محررهاظف«هحئاوحىفهشفرص

لبقززویرکذنکلو4هدلولاميفبألالعفدربالهنأو«هدلولام

نيدهيأىلعلجرلناكاذإو:لاقثيحرهاطلابسحباذهفلاخيامكلذ
ءاوس«لالانمكرتامفءامرغلاعملزتيهنإف‹هريغءامرغكرتوهوبأتايف
لعجفيكرظناف<خلاتايدعتلالبيسنموأتالماعملاليبسنمهيدناك

ذخأ:لاقينأالإمهللأ«هتكرتيفكلذكردأىتح«هدلولاميفايدمتمبألا
ىلعدهشيو«عازتنإلاةبجىلعهذخأيةرات:نيبجحوىلعهدلولامنمدلاولا

دنعهلمكرتوأهنيهکرتنإالإ«هتكرتیفالوهملعكرديالاذهف«كلذ

¢هبعازتنإلاةبحىلعال«يدعتلاةمحىلعهذخأي”ةراتو«مهضعب

دمحأانعمركذو.لعألاوهتكرتيفهكرديو«ءامرغلاعمهبلزتياذهف

ثىح¢هلامهابأكردينإلاىلعلديام(ريسلاباتك)يف«للاهمحريخاشلا

نأركذو:هصنامللاهجرنمجیوننيحيءايركزيبابفيرعتلادنعلاق
وأمريفو«‹خياشملاىلإهاعدقهلطايف«نيدهيلعهنبإلىوتفلالحتنينممالجر
:لاقفنسکامعمسفءةطخلاىلإدوجرخأوهوسبحفعفدلابهيلعاوكحف«ءايركز
اہحواذهاہحو«هللادبعوبااہکح:ایرزوبالاق؟نجسیامىلع
فنصملليتأيسو«خلاحوفوبأهنبإهحرسيوأ«هيلعاميضقيتحجرخيالو
سالهنأوهوراتغاوهامو«كلذيفلاوقألانايب«تابابابيفهللاهمحر
.عجاريلفكلذهل
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ءاضقەهدلولاممەدلاوللحابملانال‹همعوزنملادلولالعفوفوموف

فالخلاركذدعيءايضلايفلاق«خلاهدلولامنمدلاوللحابملانآل:هلوق

سیلو:هصنامهنمءيشوأ1بالللهدلولالاميئوانباحصأنيب

ءهدلولاميفدلاولامكالاضرفامازئاحناكولو«هدلولامذخأدلاولل

نعیوربو«هربغلاميفهلضرفياإو«هلاميفدحألضرفيالمکالانل
:كلذدعبلاقمث٠٠(دلولاودلاولاىتحهلاعقحأ"لك):لاقهنأرفعينلا

ىهيفانياحصأبهذو«ءامقفلانمقافتإبهدلولامعزتينأدلاوللزئاجو

بألابلاطينإلا«هلنباولجرعفارتهنإ:اولاق«بلاطيبأنبيلعلوقىلإ
بألانأاوعجأو:اضيأكلذدعبلاقو«دلوللدلاولاىلعحف«هلهذخألام

ناكولف«هتيافكالإمزليالنأو«هتقفننإلاىلعنأ«اجاتحًاريقفناكاذإ

بحجوأنمهبلتعملاربخلاو«قافنإلابرمؤيوهيلعهلضرفيلهيبألنإلالام
كحلعحينأبابلايفامرثكأنأل«ةححلاقيرطنمتشيالبللنإلالام

هللالوسرناكنإو«هنياكولممريغنيإلانأاوعمجأو«نالا5حنالالام

لإًافاضمناكولو«هلامنوكياللالاكلذكو:هفاضأدقرع

داذإاهتمىقهيلعنأ«نإلاةيراجءىطواذإبألانأاوعمجأو:لاق

ءقتلاعقيمهنياةيراجقتعاذإبآلانأاوعمجأو:لاق«اهدلوةميقو
اپاللضرفىلاعتللانأ«هدلاونمهلالكلمأدلولانألدي

كلذيفف«ةثرولانمريثكنماظحلفأنوكبدقو«هربغثراوكلعحف

قتملاقهدلودبعقتعأنمو:كلذلبقلاقو«خلاهلاميفهلتحالنأنايب
هيفامومالكلااذهلمأتي«خلاهلامنمفلتأعمضوعلاهدلولهيلعوضام
لمحينأبجلانكي:لوقأ؟هجوبعجلاهيفحصيلهرظناو«بارطضإلانم
.ملعألاولفطلاىلعيناثلاو«غلابلاىعلوألا

.ةسخلاهاور(١)
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دلولاراصكلذلوءهدلولعفوقوموهفهتجاحهبضقيمافةجاحلا

هتثروكردتمدلولاتامنإوءكلاولاحاماذإهلامدلاولاةثرونميبوأ

هدلاودنعكلذكرديالدلولانألًائيشءيشلاكلذيفدلاولادنع

ةابحيفكلذكرديدلولاناكولو«هده9هتثروهکردتفیکف

نإو.لعأهللاولاحلااذهيلعهلامنمءيشذخأهدلاولزاجالهدلاو

دربنأنهترملاىلعو«زئاجوبفلفطلاهدلونيديفهلامنمدلاولانهر

‹هوجولانمهجوبخسفنااذإنهرلاوأهقحءافودعبنهرانميبام

دلولانودكاذلنهارلاوهوهلكلملانأل«تاماذإهتثرويلعوهدلاول

نأوهو«كلذيفةجحهلدلاولانلهكرديلاإ«كلذكرديال:هلوق

.ملعألاو<ةحاحهبىل:لوقي

هنوكفالخمهتثرولوهلدرللىهةلعلاءذه«هلكلمانأل:هلوق

.نهارلاوه

تدبعأاذإةفرعملانأل<هنعثدحملاندملايأ«لفطلانيديف:هلوق
.تناك

نيدبحاصالنيدمانهلفطلانأل«هيلعنيدلاوهلعل«هلنيدلاو:هلوق
.ملعألاوةسبالمىندألةفاضإلانألهلهلعحهلعلو

بألارغىلإانهروصحملفطلاةثرونأرهاظلا«هتنروىلإ:هلوف

جاوزألانمغلابلاريغ:تلق؟اجوزتمنوكبدق:تلقنإف«تادجلاوأمالايف

غلابلاريغبناجنمومريم"غلابلابناجنمحاكنلانأل<ثرويالوثرب
.لعألاو«عجاربلفلحميئنيبموهاك«غولبلاىلإفوقوملحم
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يفلفطلاهدلولامنمدلاولانهرنإامأو.لعهللاو«هتثرونودو

مادامءدلاولاىلإاتركذامعيجيفنهترملاهدريامنإفلفطلاهدلونيد

هلنهرلانلهدلاونودهبلإهدريلفلفطلاغلباذإف«لفطدلولاويح
دربامنافهغولبدعبوأهغولبلبقلفطلاتامنإكلذكوءهلنيدلاو

دلاولاكلذكو«تاريهبونيامالإ«دلاولانودهتثروىلإنهترملاكلذ

نودالقطناكاذإةفيلخلاىلإو«اغلبناكاذإدلولاىلإهدريلفتاماذإ

ىلإنهترملادريبئاغلاونونجملاومبتلانهركلذكوءدلاولاةثرو

ءنونجملاقافأوأبئاعلامدقاذإوءكلتممتلاحلعاومادامميفئالخىلإ

نهرناو.لعأهللاو«انركذامىلعمهنهربىلوأمفلفطلاغلبو

الفءرخآلالفطلاهدلوىلعناكنيديفلفطلاهدلولامنمًانهرلجر
هتجاحهبيضقيامالإهدلولامنمهلزوجيالدلاولانل«كلذهلزوجي

:ًاضيأاذهعمو«لحيالررضلاوءهنمررضكلذنأل«هريغةجاحنود

رهاظءرخآلالفطلاهدلوىلعناكنيديفلفطلاهدلولامنم:هلو

امفرصتنالءنيفلابلالاميفكلذحصيالهنأ«نيلحملايفلفطلابدسقتلا

.ررحلف«لعلاوهتجاحيفكلذسيلو<هديبسيل

.ةحصعمينميىكلدهلزوحيالف:هلوق

1٥۲—



:مالسلاهيلعهلوقلمدنعهلعفدربالفهدلولامنمايشدلاولالعفاذإ

اترکذامعيمجيفنهرلادربنأنهترملامزلبو.(كيبألكلاموتنأ)

اذإهروىلإو4غلبملاذإهدلاوىلإو4غلباذإنهرلاهليذلادلولاىلإ

هللاو«اوتاماذإهتثرونودومهتایحيفهبخأنودودلاولانود«تام

‹(هيفامتنهرلا):مالسلاهيلعهلوقلهتبيصمًاضيأنيترملايلعو.لع

اذِإنهرلايفانباحصأفلتخاو:ةكربنيدمحمهللادبعينأباتكيفو

داز«يشبهبحاصلعامهدحأعجربل:مہضعبلاقفنیترملادييفعاص

لاقولضفلانادارتي:نورخآلاقو«صقنوأاعىح
تت

لفطلاهدلولامعصاخاذهنأرهاظلا...خلامدنعهلعفدربالف:هلوق

لومهنأل«مومعلالالدتسالارهاظناكنإوءةلأسلاضرفوهاك«غلاملانود

.ملعألاو<ًالثمهقفثيهنأهانعمنأنمفنصملاريغنعمدقتامك

اميانيالاذهو«ابحدلاولاناكولوينعي«تاماذإهتثروىلإو:هلوف
ةثرونوددلاولاةثرولنهرلاعفدبهتافدلاول!لقدلولاتاماذإهنأنممدع

نيديفنهراذهو«هيلعنيديفهدلولامنمدلاولانهرمدقتامنأل«دلولا
.ملعألاو«اقرتفافرخآلاهدلوىلع

هلسيلهنأل«هنيديفدلاولانهريذلالفطلايأ«هيخأنودو:هلوق
.نهرلايفقح

هيلعنوكيالنأطرتشيماذإينعي«هتبيصماضيأنهترملاىلعو:هلوق
.ملعأهللاو«مدقتامكهيلعلوعملاوهاذهو«تافآلانمءيش

۲٢۲—



ناكدازنإو«نهرلابحاصىلعنيدلابحاصعجر:نورخآ

اذهو«نهرلاةميقلضفبنهرلابحاصعجريالونهرلايفًانىمأ

هيلعيتلالوقرهاظكلذيف«لمعلاوانباحصأاحهيلعلوقلا

دازناف«نيدلاةمىقردمهتمبهذعاضاذإف.(هفاينهرلا):مالسلا

ًالوقرقصلاننازعةيواعموبأىورو«نهرلايفًانيمأنمترملاناك

قحلابحاصعجرعاضاذإنهرلانأهرايتخاناكعبار

كلذيفهتجحنأيدنعو«نهرلايفنيمأهنأو«هقحمسمجبنهارلاىلع

نماضلابقلعتيقحلاف«تىحلابنماضلاك‹هقحبةقثهديبنهرلانأ
نأقحلابحاصلو«قحلالطيالامهدحأباهذف«نومضملاو

ءهنعنومضملاهريملامرخآلاىلعهقحبعجرامهدحأكلهنإو«ًاعيج

نيبةموصخلاتطقس«نهارلانودنهرلابًاقلعتمناكولقحلانأل

مئاققحلاونهرلايفنيبةموصخلاتناكاماف«نهترملاونهارلا

نيدلانمصقتنأ

۰.څانيهةميقفردقدهلمبهد:هلوف .مدقتاكطرتشيملاذإاذه..

٠لاونرلهيفيلانافربموصل

ةلصتسيلوةدئازءابلانأوديكأتلاهبدارملانأرهاظلا«هنىعب:هلوق

—ror —

 



نلغوسيلوقاذهو«ةنامألاك«هقحبنيترملادييفةقثنهرلانأص

لهيفادمعتهنمنکیملونېترملادينمنهرلاعاضاذإف«هبذخأ

نمنينسحملايلعامل:هركذلجهللالاق«انماطنوكينأبحب

لوهلعفيفنسحأدقفهقحىلعوهبحاصيلعظفاحاذإو«4ليبس

اضيأءهلًاتماضنکیملهيفدمعتممساقحتسامهنمنکس

همتغهبحاصل«نهرلاقلعيال):مالسلاهيلعهلوق«لوقلااذهىلع

ەيلعەتببصميأنيدلاةمارغهيلعو«نهرلاةدامهلىنعمىلع«(همرغهيلعو

ک
ے

٩

نملقتنيمل«مئاقهسفنبحلايأهنيعبديزاذه:كلوقةلزنعوهو«مئاقل

نأذئنىحرداتملانأالإ«نهارلانيميدارملانألمتحيو«نهرلاىلإنهارلا

.ررحبلف«ملعألاونهارلاةمذب:لوقب

دنعامأو<طارتشاريغنمولو.خلاهبذخأنلغوسبلوقاذهو:هلوق

.مدقتاكهبلومعملاوهاذهفطارتشالا

وألوألايفنكيلامأونكيم...هلوقىلإ...نكيإلو:هلوق
.عجاربلفيناثلايفنكيملف

ليوأتامرظني.خلا:مالسلاهيلعهلوقلوقلااذهىلعاضبألديو:هلوق
لوقلااذه(هيفاعنهرلا):مالسلاهيلعهلوقوهومهدنعرخآلاثيدحلا

نهارلاطرتشااذإمدنعهانعم:لاقينأالإملأ«هلمداصمرهاظلابسحب
.ررحبلف«لعألاواثمكلذ

.ةمارغلابهتلباقملىلدبنهرلاةدئافهلعل«نهرلاةدام:هلوق

س



ءنيدلاىلعنهرلاةدايزهلثيدحلاىسنعم«نيرخالابهذمىلعو

نهرلاةدايزهلءىنعميلعوأ«نيدلالعصقناميأ«هناصقنهيلعو

نأرظنلاهبجوييذلاو«مبضعبريسفتيفقفنياممناكاذإهتقفنهيلعو
وهفهلاملجألهذخأهنأل«نهترملالعنهرلانايضبجوأنمبهذم

الامنأىلإبهذنمو«لضفلانادارتيكلذلو«نومضمهدييف
تناكاذإناصقتلاوةدابزلاعاريملونهرلابيدلاقلعتىلإتفتلانادارتب

:مالسلاهيلعهلوقهدضعيو‹نيدلاهباهذببهذنهرلابهذ«نس

نمضيملنمبهذميفربظأ«هيفب:هلوقنأيلعو«(هيفابنهرلا)
باهذبنيدلابهذ«نيدلانمرثكأنهرلاناكاذإكلذوءةدابزلانهترملا

ةلزتمبهديبهنأالنهرلالضفابنهترملاىلعسيلو«هبهقلعتلنهرلا
عجرنهرلانمرثكأنيدلاناكاذإوءقحهبقلعتيمهنألءةنامألا

كلذنألبهذاذإنهرلايلعهقحنعلضفبنهارلالعنهترمل

ناكاذإاوفلتخا:ًاضيأكلذكو.ملعأهاونهرلابقلعتمريغلضفل

وهفهنمبغذغف:مہضعبلاق‹هضعبهنمبهذمثنيدلانمرثكأنهرلا

يبافنبترملالامونهارلالامنم:نورخآلاقوءنهتملالامنم

هنإف«هضعببهذفنيدلاردقناكولامأوىمي«ندلانمرثكأ:هلوف

.ملعألاو«طرتشيمامنهترملاىلعهنأحجارلاو«قباسلافالخلاهيفيرحي

—Yoo



لاتقو«هريغهلسيلفهقحنملقأالإنهرلايفقبيملنِإو«نهرلا

نهارلانيبوف۽نيدلانمرثكأناکاذإنهرلانمبهذامف:نورخآ

هنيدنعنهرلايفيذلالضفلاو«نمترملانيدردقىلعنبترملاو
نهرلاناکاذءنهترملانابضنمانركذامليصفتو«هيفناصصاحت

كلذهصقنأفهلجروأهنذأوأهنيعبهذمث«ةبادوأةمأوأًادبع

یفوتساامدعبنهترملادینمنهرلابهذنإو«نهترملالامنموهف
لمناک«هلکنماضهلوېفهدمنمخسفناامدعبوأ«نهارلانعهقح

نكيملو«ةنامألاليبسريغىلعهديبهنأل«هتمرثكأوأهنودوأنيدلا

هذخأنمهلعنتمافنهارلاىلإهعفدنوكينأالإ«هيفمبًانهر

رهاظلافالإو«ةلأسملايوصتدارملالعل.خلاًادبعنهرلاناكاذإ:هلوق

اهنھرلصأيفناكواهضعببهذاذإلوصألاك«هريغوركذامنيبقرفالهنأ
۰«لعأهللاولضف

ءلوألالوقلارايتخايضتقيمالكلااذهرهاظ«نهترملالامنموهف:هلوق

.لعألاو«فالتخالانمانركذامىلعوهف:الثملوقبنأبسانلافالإو

اممدعونهارلاةببغنإ.خلاهلمنتمافنهارلاىلإەعفدنوبنأالإ:هلوق

يفحلصأاإنيكيرشلادحأيفاوركذامكضبقلانمعانتمالاةلزتم'هلهعفدي
باغوأمنتمااذإالإهصخيامهبحاصىلعكرديالهنأكرتشملالاملا
.ملعألاو

,قحلموه:(ضبقلايفنهارلاماقمموقينمدوجومدعيأ)(١)

س٦٢۲



«ضوبقملانهرلايفاذهوءةعبيدولالبيسىلعهدنعوهوءذئنيحهتمضيالف

جاتحياللصألانأل«هببسبهباهذيقأينأالإهتمضيالفلصألاامأو

اوسءنهرلاباهذيفقادصمنبترملاو«خسفلادعبيلستلاىلإهيف
ناضلانمهمزليامانّدقو«كلذلبقوأهقحذخأامدعبهباهذىعدا

يذلالضفلانامضنيترلاىلعنهارلاطرتشانإوءنيبجولاالكيف

ءكلذىلعايضارتاذإ‹هدينمكالهاذإنماضومفهعحنعنهرلايف

طرشلاعمولوهنامضهلعیریالنممهنمو«مېطورشىلعنونمؤملاو

متيملاذإلعلو<نيميريغنمهرهاظ«نهرلاباهذيفقدصم:هلوف
بابيفيتأبسامفلاهمحرهمالكيفمث«ملعألاونيمألاةمهتزوقنمدنع
ىنعماذهىلعف«هنيممنمترملالوقلوقلانأب«نمترلاونهارلافالتخا

لمتحيو«فلحيوانيمأهنوكلكشينكلەهنيعميأ«قدصمهللاهجرهلوق

.«ملعألاونيمألاةمهتزاوحملوقلاىلعاشامنوكينأ

هيفاببهذنيدلاذخألبقناكاذِإهنأوهو«نهجولاالكىف:هلوق

الإهنمضيهنإف<نيدلاضيقدعبناكنإو«هيفنيمأوهفلضفهبفناکنإف

.ملعألاووأهتميقنمضيهنأهنوكىنعموامكمنتمااذإ

يفةدئاقالهنأل«لضفلابطارتشالاديقاغإ.خلالضفلانامض:هلوق

ابنهرلا):مالسلاهيلعهلوقلعرشلابهلتباثكلذنأل«لضفلاريغهطارتشا

نإ:لوقينمدنعلكلانامضطارتشازوحمهنأرهاظلا«معن«(هيف

.ملعألاوهبحاصىلعنوكيعاضاذِإنهرلا

› حاضيإلا-٠م٠ —YoY

 



ناكاذإوءطرشلابمرليالعرشلابمزليالامنأ«مطوقنملدياذف

‹مرحلاوأءربكلاوأ«قاوسألاداسكهصقنأامفًاققروأويحنهرلا

هذهنال«كلذلجأنمءيشنهترملالامنمبهذيالفلازماوأ

مقسلاهصقنأامامأو«ةيلكلاببيسقلعتابفدابعللسيللاعفألا

اذهطرشلامزابالعرشلابمزليالامنأ«مغونملدياذېف:هلو

ثيدحلا(ممطورشىلعنونمؤملا):مالسلاهملعهلوقللباقمرهاظلابسحب
ول«عرابهكرديالامطرشلابكرديناسنإلانأىلعلدبثيدحلااذهنإف

ءالؤهدنعنمترملانأل:الثملوقبنأىلٴوألانأملعألاورهاظلاف«هطرتشي

طرشلكيففالخلااذهنمذخؤبو.ملعألاوةنامألايفانيطرشاذهو«نيمأ
¢ةلاكولاوضارقلاوةعيدولاوةنامألايفنايضلاطارتشاك«ءيشلالصأيفاني

.ررحبلف«لعألاوعاضاذإعرشلابمزابالامكلذوحتو

:لوقينأليلعتلايفىلوألانأرهاظلا«خلالامفألاهذهنأل:هلوق
نلف«لوألاامأ«مرلاوريكلاوداسكلاىلإرظنلاب«كلذىلعالخد

دقاالفثلاثلاويناثلاامآو«هذخأتقوا«عيبلاتقولاحهبلإروظنلا

ربكلانأكشالو«مولعمردقنسلانمهلو"الإعببلاتفوءيجحيالهنأالع

يفهببسنلفلازملاامأوءصقتنلانابجويريكلاىصقأوهيذلا
فنصملاهركذيذلالسلعتلاامأو«نهارلاىلعوهو«ًالثمفلملاةلقبلاغلا

تلرزنناكدحألبيسريغنمهفنأفتحتاماذإهنأيضتقىفهللاهجر
.لعألاوكلذكسبلهنأعمنهارلاىلعهنأاثمةقعاص«لابذايعلاو«هب

ةاراحمللاهمحرانخشلاق4خلاضرملاومقسلاهصقنأامامأو:هلوق

بيسهيفدبعللسيلمدقتامنأقرفلاو:ليلعتلايفلاهحرفتصلمالكل

—۲o۸



هصقنأام:لوقينممهنم«ءابقفلانبفالتحاهتميقنمضرملاو

رضيال:لوقنممهنمو«نهترملالامنمبهاذوهفهتميقنمكلذ

نورشعلجرىلعهلالجرنأولكلذلثموهقحبكلذنمءيش

تحدبعلاضرمف«ًارانیدنیرشعيواسيًادبعايفهلنهرف«ارانيد
قحبهذيهدنعناکنمفءتأمفرانددرشيواستهتمىقتناك

بهذيالهدنعناكنمو‹ديعلاتومهلكهلامبهذءضرملابنهترملا

دنعديعلايتلاريناندةرشعهقحنمبهذ«ضرملابنبترملاقح
ةمقناکف«تحذدقوتتامفةاشلجردنعلجرنهرنو«هتوم

:ضعبلاقو«نہترملالامنمءيشببهذيالفءةابحلايفاهتميقلثماجل

نهرلابصغنِٳو«نهترملالامنموهو«لضفامهنيبنوکنأدبال

ءدبعلانمبيسيبلاقلايفنآشنيامنإف«ضرملاومقسلافالخبةيلكلاب
تضرماذإول:ىلاعتهلوقريسفتيففاشكلامالكمجار«فالتخالاءاجف

ضرما«لفقولبجوباحسك:ماقسلا«سوماقلايئو«ېنيفشيوهف

امتبالصوةعمبطلامالظبضرملا:ًاضيأ“°قسوهفمرکوحرفكمقسو

.خلاحرفكضرم«الادتعاودعب

لاحيفةاشلاموقتنأدبالينعي«خلالضفامنىبنوكينأدبال:هلوق

تبلمانمفرشأيحلانأل«ةلعلمطقاممطقولواهمةمبقنمرثكأب«اهتابح

امككلذاهيفبلاغلالب«اهتميقنمرثكأامجةميقنوكتمنغلانمريثكفالإو
هللاو<محللاريغلاهديرأ:الثملوقبنأنهارلاةححنمنأالإ«دهاشموه
.ملعأ

كلذنآل«هيدنمهلعًابوسعنوکييا«نمترلالامنموهو:هلوق

-— Y۹



هادفيذلاف4بصاغلانههلامنھءيشنهارلاهادفمنہلرملالبنم

اعرثکابهادفنهارلانوبنأالا«لامنمبهاذوههب

هادفهبدجوياملثمالإنيترملالامنمبهذيالفىادفهبدجوب

هکردنالفهلاميلعدازامو«هبهادفامهلامنمبهذكلذك

هنإفكلذلًابستحمهادفأنإءسانلانمامهريغكلذكو«محلايف

ًاعوطتمنوکنأنکهنأل«مکمحلانود«هللانيبوهنسبامفهکردب

.هبتلونةصم

هبدحوباس٥لعءادقفأاذإهنأهرهاظ«هادفهبهوبامرثكأب:هلوق

نأملعألاورهاظلاو«رظنهيفو«هنيدردقىلعدازولو«نهترملامزايهؤادف

ءادفلاناكاذإامفءلأهحرفنصلادارمنأرظمثهنيدنمرثكأب:لوقي

ناکنإونمترملاىلعناكللاهادفنإنکلءلاحلکىلعنيدلانملقا

.ملعألاونهارلاىلعدئازلاناكديزأب

عنفاذإورصقيودميهلوأرسكاذإ«ءادفلا:حاحصلايف«هادف:هلوق

.ىنععهلكءادفلاوةيدفلاو:لاقنأىلإروضقم

.هکهللانيبوهيبامفامأوينعي«كلايفهكرديالف:هلوق

هفلكتوهمدقت«هلعفىفًايستحمدارملالعل«خلاكلذلامسح:هلوق

هنىبامفهكرديوهلاميفنوكيفيكفالإو«هلاميفالالثمةقشللا

.ملعألاو«ثمايندلاضوعديرباليذلاوهبستحملانأل«لانيبو

رمأيفمكحيالمكاحلاوينعي«[عوطتمنوكينأنكههنأل:هلوق
۰٦۲



هباهذلثمنهرلايفناكاذإمرحلايفديصلالوخدو.لعأهللاوكلذب

كلذدعبمرحلانمجرخاذإفءمرحلالجألامارحراصهنال

هناضعأضعببهذلفوجرحنإو«لوألالاجلالعنهرلايفوف

سل:لئاقلاقنافءنهرلالامنمتهاذوہفهتمسقنمںصفنامف

ىلعدشااذإهنأهمومفمو«اققحمًارمأنوكينأدباللب«مدقتاكنك

يفاذهلثمبحرصدقو«اضيأحلايفكلذكرديهنأ«اعوطتمسبلهنا

.مدقتدقوتملانیفکتيفزئانجلابانک

نأدحألزومالهنأهنمذخؤر«لوألالاجلاىلعنهرلايفوهف:هلوق

هيحاصاهعقدهبلعبجوملعلاعمهداطصانإفءكلذلعادإهسفنلهداطصب

هلزنمهلعجيمرحلايىفهلوخدنأالإ‹هکلمنمهحرخمالهدبنمهبورهنال

هيلعناکامىلإعجروفصولاكلذلازجرخاذإف«الصأدحأللحالتبلا

ةلأسمةلأسملاهذهريظنوءدحألكللحوأ«نهروأكلمنمكلذلبق
يفو:لاقةاكذلابابرخآيفةمدقتلملاهپتقرااذِإكمسلا
كمسلاىلعممكابشنوداصلاىخرأاذإوىنعملااذهنم:اضيأرثألا

املقمہکایشنمجرخامذخابلمہفلخکییخرأافرخآءاجواهورجو
يفدجوفهلکممکعسجرخفتقرختا«لحاسلاىلإممكابشاوجرخبنأاوند

ةكبشيفلخدينألبقنمفلخيذلاةكبشيفعقوامف«رخآلاةكش

ةكبشىلإكمسلااهنمجرخومدقتملاةكبشتقرغخنانإو«هلوهفمدقتللا
ىلإكمسلاهنمجرخوتقرخنايتلاةكبشلابحاصلكحهومسكحورخآلا
.خلاكلميف«اهبلعاومكحامدعبانمدقاككلذورخآلاةكش

۱٢۲۹-



الأ«نهرلاداسفل"ببسقبنيترملادبنمنهرلاجورخنأتركذدق

ملعإ:هللبق؟عرشلابنيترملايلعهمرحياممرحلايفهلوخدنأىرت

نكيماذإامأو«هيلعًاقحتسمهدينمنهرلاجارخإناكاذإكلذانمرإب
راصمرحلالخداذإف«كلذانمزايالفهيلعًاقحتسمجارخإلا

هلعهنعتلازاذإفءنترلللامبهذومرحلالجالمرحتلايفةتبملا

نأ©لوألاهلاحلعانهرعجروالالحراصميرحتلا

ًاناويحناكاذإءهنهرةسمقذخأاذإنمترملا

نِإو:لوألاهلاحيلعًانهرمجروًالالحءادفلاراص«بصاغهلتقو

ينعأ«هبحاصامهدحأبرضفةقردوأًافيسنوهرملاءيشلاناك

وأرسكنافةقردلاوأفيسلاكلذبرخآلاهاقتافنهترملاونهارلا

وأًابراضناكءاوس«كلذلًانماضناكًاغابناك(ميأفءتعطقنا

الوهلفلتملاوههنأل«هلامنمكلذناكىغابلاوهنهارلاناكاذإف

ولوهلکكلذًاتماضناكيغابلاوهنهترملاناكنإو«ءيشنهترملامرلي
«هيلعليبسالهيلعيغيملاوكلذلفلتملاوههنألهنيدنمرثكأناك

‹€قحاريغبضرالايفنوغبيوسانلانوماظينيذلايلعليبسلااإ»
ناکامہسافءنهارلاريغرخآلجرونهترملانيبكلذناكاذإكلذكو

ًاقسنانركذاكًانورضموأًابراضناكاوسكلذلًاتماضناكًابغاب

ريغنارخآنالجروأرخآلجرونهارلالياقتاذإامأویسنب

س۲۹۲



هسفننعامىقتاوهبحاصهبرضفامهدحأاهذخأفنيترلاونهارلا

وهيغابلاناکءامهنميغابلالعوبفامتميقنمصقنافتعطقف

هدنعكلذنوكيفهايإنيترملاهمرعيفاتركذاكبورضملاوأبراضلا

لامنمديعلاكلذدسفأامفًادبعنهرلاناكاذإو.لعهللاوًانهر

نمهلکكلذامنإفسانلانمامهريغلامنموأنبترملالامنموأنهارلا

ديعلاكلذىغبنإو:هيلعهتيانجوهتبصمنألءانركذانهترملالام

دبعلاتامفامهريغدحأىلعوأنترملايلعوأنهارلايلعنهرلايفيذلا

تامنإو«هيلعهتبيصمنأل«نهترملالامنموهف«هيلعيغبملاهلتق

.هولتقدبعلااولتقينألوتقملاءايلوأءاشنإف«دبعلاهلتقهيلعيغبللا

دسقتلاسملفتاناومحلارئاسدلالثم«ادعنهرلاناكاذإإو:هلوق

.زارتحالل

تناكولوكلذهيلعهنأهرهاظ«خلانهترملالامنمهلككلذانف:هلوق

نهريذلانيدلانمترملالابدارملا:لاقينأالإممللأ«ندلانمرثكأةيانجلا

¢ةيواسموأرثكأتناكاذإاأو«لقأةيانجلانوكتنأىضتقىف«دصلاهيف

اإيفديعلاةيانجنأةدعاقلانأل«ءىشهلعنوکالهنأرهاظلاف

نوكيفدبعلابةبلاطملاكرتوهقحبهذدقانهاهنهترملاو2اهبفهديسهلسأ
.ملعألاوةيانجلايفهملسءاشنإو«ىدفءاشنإف«رامخلابنهارلا

.هتبقريفدملاةيانجنأللكلذو«خلالوتقملاءاملوأءاشنإف:هلوق

۳٦



هتيانجنأل«نهترملالامنمنوكيوءةيدلايفهوذخأاوعاشنإو

ناو«نهترملالتقاذإهولتقاوءاشنإ«نهترلا:الرأكلذو«هلع

ىلعيغبنو‹نهرلايفهوسبحاوءاشنإو«ةيدلايفهوذخأاوعاش

ءءيشنهنرملالامنمبهذالوهلتقيالف«هيلعىغبنملتقفدبعلا

ذخأيفهلتقنمهنمطديعلاتامنا٠هلعهيلعيقيمهنأل

نهرملاهلتقنإم«هتامحيفدلالثمًاانهرهدنعنوکتوهتمسقنمترملا

یرتشااذٍإو.لعأهللاوهقحنمرثكأتناكولوهتميقنمض«هسفنب

اهذخأنمعئابلانماهذخأيرتشلابلطفةعلسلجرنملجر

نألبقنمهدينمةعلسلاتبهذنإو«كلذهلذهتمهلاميفوتسيىتح

‹نهرلاليبسامليبسنوكيوامباهذبهلامبهذدقفنمثلابيرتشملاهيتأب

ىفطقسىف«ةيدلاىفهوذخأاوءاشنإو«هولتقاوءاشنإ:هلوق

نمرثكأندلاناكاذإيقابلابنهارلا‹نيدلايفهتميقردقنيعضوألا

.ملعألاودبملاةميق

.نهارلاوهناکولويأ«هلقنم:هلوق

.هنيدردقاہنمطقسدويأ<نم:هلوق

هاتأواهنمهعنماذإكلذكو«خلانمثلابيرتشملاهبتأينألبقنم:هلوق
بابرخآحرصاكةنامأنمثلاو«اضيأنهرلاةلزتمباهنإف«هنزبمونمثلا

.ررحبلف«ملعألاونزولامدعيةداملارحتملاذِإهلعلو«عجاربلفةءاربلا

س٦۲س



نميقبامةعلسلامزل.نمثلاضعبيرتشلاعفدنإكلذكو

هيفويىتحعاتملاهبحاصلمنماذإعناصلاكلذكلاااذهيلعنمثل

ةرجألابهبحاصهيتأينألبقهدينمعاتلابهذاذإف«كلذهلفهترج

الحرنأواكلذكو«نهرلالبيسيلععاتملاباهذبهترجأتيهذدقف

هلامنمرومأملاهلاهارتشافنمثلاهلطعيلوةعلسهليرتشينأًالجررمأ

هبهلاهارتشايذلانمثلاهليفوتسبىتحاهذخأنمهعنمف«هبجوبوأ

يلعهلسيلفنمثلاهفوينألبقهدييفتلهنإف«كلذهلف

نأوأكلذكوءاهذخأنمهعنميذلارومأملاىلعهمرغنوكيو«ءيش

فوتساوامعبفهذهيتعلسذخ:هللاقفءهيلإهمرلفنيدلجرىلعهلالجر
هلامبهذدقف«اهعبببنألبقهدييفتکلفاهببهذف«هنتنم

ةمسقنمرثكأنوكتةرحألانأضرفنإفيتب١نهرلاليسىلعهلوق
نإف6نهرلاىلعلاضرأبهدوأو«رحألاةىقىبهعشهناف>ءيا

.عشاومدقتاکاہنمضدعناصلا

يانيالف«ينيديضقتتحكقرافأال:الثمهللاقفىنعي«همزلف:هلوق

Eانشهاطعأفهندفهمزلناو:لاقنيدلاموزلبابفمدتام

هنال«ءيشهيلعسيلفهعسينألقءيشلاكلذفلتفهثيدهننمذخأيو

:هللاقفهمزلنإامأو:لاقمث«خلاءاضقلاعيضنإالإ:لاقنأىلإ«نيمأ

ةلزتمبوهو:لاقنأىلإ«هعسيانشءاطعأفينيديليةتیتحكفرافأال

عجاربلف«خلاكلذءاطعأام«ءابإالولهنأل«نهرلا

-٢٦-

 



هعبتبفةعلسلانُنعلضفهنيديفنوينأالإءنهرلالمامباهذل

نيمأهنأ«هنامضهيلعسيلفهنيدنعلضفةعلسلانمثيفناكنإو«هب

كفوأمنإ:هللاقفهنيدىلإهمزلنإكلذكو«اعضنإالإلضفلالع

ءتئشىماهقلطفكدبيتأرماقالطرمأفاذكواذكمويىلإكنيد

لشمهلامنمبهذدقفهتآرماقلطفمويلاكلذيفهنيدبهفوبملەنإمئ

كلذكو«ةعجولاجوزلاهيفكلمالًاقالطابقلطناكاذإةأرملاقادص

نإوكلذلئماهتدعتضقناىتحجوزلااعجربماذإةعجرلاقالط

دقولجرىلعنيدنيلجرلناکاذٳو«ءيشهلامنمبهذيالف

اراشيدنورشعرخآللورينادةرشعهبلعامهدحألنيدلايفالضافت
نهرلااذهامكلتنهر:املاقوًارانيدنيئالثيواسيًاتهراملنهرف

ءةعضولاوءاضقلايفامحلاومألعنوكبوزئاجنهرلافءامكلاومأيلع

نيضفمصنهنمثنايسقيونافصنامنيبوهفءامكلاومأيف:امهلاقنإو

ريناندةرشعلابحاصدريف«ًارانيدرشعةسمحخامهنمدحاولكذخأيو

نأل«هرابتخابهکرتوكلذبملعولوهرهاظ«امتدعتضقناىتح:هلوق

.ملعألاو«هلامعامضيفببستيذلاوهلالابر

ريثاثدلاةرشعلاهلعلو«خسنلانمءانيأرايفاذكمه«رينادةرشملا:هلوق
وأةرعشعلاريناندلاوأ<هولانسحلاوحبهلاميبشت«نيبفوكلابهذمىلع

س۹٦٦۲



وهفرخآلانيترمللابعفدنإوءنهارللهيلإتزاجيتلاريناتدةسخ

يهفنهرلايفةعيضولاتناكنإو«كلذنهارلاهلزوجنإالإ«نماض

هيفنكينهرلاناكتإو«نهارلاىلعةيقبلابناعجريونافصنامهنيب
ناكنإو‹هفصناميتمدحاولكذخأرونيفصنهنامسقيامهئاف«ةمسقلا

نإفنينسمأاتاكنإالإ‹لودلابهادخأملف«ةمسقلاهيفنكتالامنهرلا

.هيحاصدنعهکرتبنأهلزوحامینمدحاولک

نإرظنلالمسكلدفرهألاو>نمدرمصملادنعكلذوحنوأ>ريناندةر

.دارا

سيلو«رينابدنموأ«ريناتدةسخخ:هلوقنملدب«هبلإتزاجيلا:هلو
.اريكنتوًافيرعتايمفالتخالةفص

—- ۲۹۷



نهرلايفهلعفينأ

سلهاف«نهرلاعاشفتالاهلعفرنأهلزوالاعو

حسفنادقفهدبيذلانهرلابعفتتسانإوءكلذيفهلنوذأع

ةلزتمبنهرلانأل«هبعفنتسااممرغهيلعنوكيوهدب نم

ىلاةئامألادحنمرخهلعفينأهلسيلاملعفوأىدعتاذإوءةنامألا

نعجرخنيحهدينمكلذهلعشًاندعتمراصو«ةنامضلادح

نوكيوهنمهعافنتسابنهرلاخسفنيال:لوعينممهنمو«لوألاكح

هدقعناکامنوممدنعلديمنماذهو؛هقحنمءاضقعفتتساامهمىق

نهرلايفهلعفينأنهترمللزوجيالاميفباب

نذأولوخسفنيوكلذزوحيالفعرشلايفينعي«هلنوذأمعبسيلهنإف:هلرق
.همحاصهل

فالتخالا!ذهىلعمالكلامدقتدق..خلاخسفنيال:لوقينممهمو:لوق

.هبلومعملانانييهو«ةدئازةدئافانهدافأنكل

س۸٢۲۹۸-



هيلعلوألالوقلاو«دوقعلارئاسهلصأ«لوقلابالإخسفنيالفلوقلاب

«هدبنمخسفنادقهبنأهريغرمأنإكلذكو۽مدنعلمعلا

ال:لاقو«هلسیلاملعفهنآلعفتموأروماهبعفنتسا

خسفنيالولعفلاقلصاإلوقلانال٤روماملامفتىتحخفي

سفنلكبسكالوهلسيلنهرلانأل«هيلعطلسملاعافتتسابنهرلا

خسفنيهنإف«طلسملادييفوهونهرلابنهترملاعفنتسانإو«اهيلعالإ
نهرلانألهخافنایرالنممهنمو«لیکوهنال۽هماقمطلسملاو

نيلجرديبنهرلاناكاذإو.لعأهللاوهيلعنومأمبسيلوهديبسيل

ًازجتتالفةدحاوةدقعهنألهعيمحخسقتادقف‹امهدحأهبعفنتساو

نمورمآاذِإبويعلايفاذهريظنمدقتدق.هلسيلاملمفهنأل:هلوف

.باعلاروہظدعبهبمفتشي

قلمتيايفتالاۋسلاىفەركذاماذهريظن«لعفلاهقدصبامنإلوقلانأل:هلوق
يوس:لاقنإو:لاقثحءهللحالامهتممقيهناريخأاذإةءاربلاوةيالولاب

:لاقوأ«ًادغنينثالوقأسوءادغنيماسملانماربأسوًادغنرفاكلاىلإ

محیالف<حراوجلاىلاقلعتامميجوأ«ًادغلامرحيتلاسفنلالتقأس

.ملعألاوكلذهينمتلاريغالناصعلابهيلعمكيلب«هلعفيلامرفكلابهيلع

هنأكانههلبقابهيبشتلانمذخؤيو«ميبرلابهذموهاذهنانهرلاماكحأ

فالطاقسابءبجو»الد:هلوفو٤عم:Yo»هلو

۹٦



دقعنيالهنأك«ًاعيج(يقافتابالإحفنيالناكًالهف:لئاقلاقنإ
بجونيلاءامهقافتابالإهدقععنيلاةلعلا:هللبق؟ايقافتابالإ

نمًادسافهجنمًاحیحصنوكيادحاولالعفلانألخسف

تاماذإكلذكو«دقعلاةبجنمسلهخسفًاضيأنألولعهللاو

يفةئرولانأل«هبهعافتتساخسفنادفهتثرودحأهبعفتتسافنهترملا

لوقينمءابقفلانمو«دحاونهراذهوهيلعاموهلاميفمېرومماقم

عفنتسااممرغهيلعنوكبوهنمةثرولادحأعافنتسإبنهرلاخسفنيال

يهو»1ةفی>دقعااعشكلعكانه34كلدونيمضوملا

الخددقفدقعلاىلعاقفنااذإثءرخآلايفيرسيالءادتباامهدحألمف

يزجتلالقيالءيشاكلذنوكلرخآلاىلعيرسيامهدحألعفنأىلع«اثم
الإهدقععنتيتلالملنألصاحلانوكسف«للاهجرفصلاهركذاك

.هخسفبجوتيتلايهاقافتاب

ًالعفراصدحاولادقملاىلعاقفتاالنأينعي«خلادحاولالمفلانأل:هلوق
.لعهللاوهضصعر4ضعتحصدل6ًادحاو

نوكيثراولاهنمعفنتسيماذإهنأهرهاظ«خلاهعافنتسابخسفنادقف:هلوق
نهاراتاماذإو:لاقثيحمدقتايفهمالکنألدف«هجلإلاحًعانهر

وهو اهمرهرکذيذلالملعتلاناکنإوللاددنعنترملاتیزفارم

— ۰

 



امأوهيلعنينومأمريغمنالكلذوءاعبجهنماوعفتتسانإكلذكو«هب

‹هخاسفنايفهئمًاعمطنهرلارامثنمهمعطأفنهترملانهارلارغنإ

«هنعباغامهيلعفلكيالهنأل«نيترملالعيماذإكلذبخسفنيالف

اذإكلذكو«لاحلااذهلعهنملعريغبعقتتسااذإاغلاكلذكو

ريغهنأل«الفهنونجلاحيفنهرلابعفتنافنهترملالقعلاز

هتفلخدييفامھدحأنهرناکاذإنونجناويتلاكلذكوطاخم

نمثراثنعقلاعفر):مالسلاهلعهلوملخسفالف,هلمعفنتساف

نونجناوهبلعو«مدقامدعببئاغلاهبعفتتسااذإوء٠٠ثيدحلا(يمأ

٤عضوينيأوهبلعفيفيكرظني«هبلعنينومأمريغمينألكلذو:هلوق
ةنومأمريغةثرولاتناكثمحهلحاىلإانهررمتسيهناانلفنإ«لوقلااذهىلع

رمتسيفنآلاامأو«اءادتياهيلعنينومأمريغدارملا:لاقينأالإممللا«هيلع
نمكلذةميقمرغهبعفتنانمناهتياغ«ممثرومنمكلذجميلالآهنالمهدنع

.ررحبلق«لعااو.ءالؤهدنعهرارمتسا

ناكاذإاقلطمزوجالهماعطإنأهيف.خلانهرلاراثنمهممطأف:هلوق
هجرفصلادارمنأالأ«ابرلانميهو«ندمةيدهكلذنألندلالجأل

.ملعألاو«امارحوأالالحهنوكنعرظنلامطقممكلاةدافإ«ل

ليصفتلامدلماتريغاذهيفهيشتلا..خلاعفنتساناذكو:هلو

لعهللاو

.هرکدمدقت(١)

aiAb



مغنهرلانألءهبممعافتنابسفنادقفغلبامدعبيتلاوأ«قافأامدعب

لامكلذىلإهكرتولونهارلاعافتتسابنهرلاخسفنيالو«لعأهللاو

نممهرءآدبعوأًاغلابوأناكًالفطهدلوكلذكو«هرمأب

دحأعفتتسانإكلذكو«مهرمأيلامخسفنيالهنإفسانلا

نهنرملاهللحفەهتملكأوأدسفأنموأنهترملاديبيذلانهرلابسانلانم

ًاعسنهترملاهعابنإكلذكوءهلسلاملعفهنأل«خسقنادقفكلذ

دلاولامفتنانإو«هلعفينأهلسيلامهلعفلهدينمخسفنادفًاخسفنم

وأدلاولادييفنهرلاكلذناكهدينمخسفنادفلفطلاهدلونهرنم

خسفنيالف«غلابلاامأوءهلهدلولاموءهماقميفهنأل«هتفيلخدييف

ةفيلخو‹اذهيفهماقمبسيلهنأل«هنمهدلاوعافتتسابهدينمنهرلا

بئاغلاوأنونحملاوأيتبلنهرخسفنيالاغلاوأنونحملاوأتملا

نألينعي«انيمأناكاذالحهثزحمهنايتأبسامفركذ.خلاهللحف:هلوق
.هنريالفنهارلالحامأو«هبحاصلكلذمرغينيمآلا

امرەنألهلعسنلجألادعبداراهنأرهاظلا«اخسفنماعبي:هلوق
رهاظلافلجألالبقامأو«عملاهلددجبقمدعلالزبراصلطيالهناموتي
.ررحلفلعألاو.اقلطمخسفنب

تاخوسفملالايعتسانألخاسفنالاعيبوهوينعيهلسيلامهلعفل:هلوق
.ملعالاوزوجيال

۲۷۲



هتمةرورضلابنهرلابنهترملاعفنتسااذإو«هلوهسلهنالهعافتتساب

‹هلعافنتسالالوصحبهدينمدقف«ناطلسلاهربجينألثم«هيلإ

وأودعلانمهبنّصحتفًارصقوأًاراغوأاتىنهرلاناكنإكلذكو

ىلعهلکاذهيفخسفنيهنإفودعلانمبرفًاسرفوأودعلاهبلتقفًافيس

نأالإنبترملاعافنتساميمجبنهرلاخيسفنيهنإةلابو.انركذام

عافتتسالاكلذو«هبحاصنذإ‹نذإلاىلإهيفالامعفنتسب

هيفزوجيال:امهدحأ:نيهجويلعنذإلاىلإسانلاهيفجاتيالينلا

لعافلاوهوًاءادنيانهرللملسملاوهناكولوهرهاظ«هلوهسيل:هلوق

ئنيدلاعسببابيفمدقتدقوخسفلاىلعفلختسمهنألكلذكوهونيدلل

خسفنيله«نيدلايففالخلاىلعلديامهيلعفلختسانمنيدةفيلخلاموزل

انهلعلوءررحبلوهيلعابعجاريلفقحاللاوقباسلانيبليصفتلاوأ؟الوأ
خسفلامدعحجارلاو<فالخلاداراناىلعلديانههمزجنكل«كلذك
.ررحبلفمعاهللاونهرلاونيدلاندبىرفيوألعاهللاو

هركللانآلاهركمهنوكعمخسفناانا.خلاناطلسلاهربحمينألثم:هلوق

كلذكوهونهرلاةعفلموهتعفنمهيفعمحموأهلعافنتسالالوصح:هلوف

.ملعألاوبسعلاماكحأةفرعمبابيفهمالكنمذخؤيال

» خاضيإلا-م۱ب y۳



يئاوسلاورامنألاورابآلانمءالابرشلثم«ًالصأهبحاصنمعنلل

ابرضيالتبيحصوحفلانمبطخحلاوألكلاعزنو«ةيدوألاو
لالظتسإلاقنيلنإجراخنمناطيحلاوراجشألالظبلالظتسالاو
ةتباثلانداعملاوحنهبحاصلعنملاهيفزوجيالامكلذهبشأاموةرضم«اهب

نهرلاخسفنيالاذبفءتيربكلاوةراجحلاوبشلاوسبحلاولفطلانم

يتلاتوببلالوخدوكورتملابعافنتسإلا:رخالاهجولاو«هعافنتساب

هبحاصلزوحيوهبحاصنذِإريغهبعافنتسالازوجةنوكسمريغيه

«هعافنتسابخسفني:لوقبنممہنم‹فالتخاهجولااذهيفف«هعنم

نمعنملادعبعفئتسانإالإءلوألالثمخسفنيال:لوقينممهنمو
ًابوُثناكاذإنهرلاهبخسفنييذلاعافتنالانمو«لعهللاوهبحاص

هبًأرقفًافحصموأًاباتكوأهيفبتكفًاحولناكوأ«نهترملاهسبلف

ديربيذلاعضوملايفهلعجنإالإءكلذبذذلتفهتحئارمشفًابيطوأ
نإكلذكوءسأبالفكلذلهتملامعتساريغبهتحئارمشفهزرحهى

خسفنادقفهبنيزتفًابلحوأ«هجوهيفرظنفًافيسوأةآرمنهرلاناك

دعلاكلذهماعفًادبعنهرلاناكنإكلذكو«عافتتساهنأل«هلكاذه

هملعبعتءامامأو«هنمفرفلاهبدارملانأرهاظلا«ءالابرش:هلوق
f

. ملعاهللاوءهعلمروحوةهحاص

-4٤۷-



وأًاغئاصوأًادادحنوكينأزاوج امعناصوهيلاتاعانصلانمايش

كلذنهرلاخسقنادقفتاعانصلانمكلذهبشأاموأًاراجتوأازارخ

2امهریغوأالجواًادبعلجرلنهرنمو:رثألايفو«عهللاوهلک

:تلق«نهرلاخسفنادقفنهترملاهبعفنتسافنهتمنهارلاءاركأ

اموأءهلثمةرجأنبترملاىلعنوكييذلاامفنهرلاخسفناثيحف

.زوحيالءءاركنألهلثمةرجأهلعنوكيامنإ:لاق؟هيلعاققا

اذِإهنأيتقيدسقتلااذهرهاظ«تاعانصلانمكلذهشأاموأ:هلوق
سلاذهنأل«خسفتيالهنأهملعقءالشمنآرقللاظفاحوأماعدملاناك

ةيومندلاةعفنملادارملالاقيالوخسفنيهنأعافتتسالابليلعتلارهاظنكل«ةعنصب

.ررحبلف«ملعألاوفحصلايفةءارقلاب.خاسفنالاليلدي

ينفرصتلاعرشلاهللهجيلنهارلانألىم«روحلهءارکنأل:هلوو

.نهرلا

—Yo



مللزوجامبإب

ر

نهللايفهلعفينأنيت

زئاجفةكردمرامثنهرلايفيذلالصألايفناكاذاو

يفءاصقتسالاهيلعقيضيالونهارللاعبينأنهترملل
نهرلانألبقنمسانلانمهريغلدارأاذإهصقتسيامكاهنمث

حلصأكلذنألءراجشألاىلعراغلاعيبينأهلزاجانإو«هل

نهترمالنئاحفهرامثتكردأفنادفلافصنهلنهرنإكلذكوءامل

نهرلايفنكييمليذلافصنلابونيامهيطعيفنهارلاعماهمساقتينأ

نهرلايفهلعفينأنهترمللزوجيامباب

ايفلوقينأاذرجشلاىلعراثلاعيسينأهلزاجاغإو:هلوق
نممهفيرجشلابديبقتلالاقينأالإممللاءرجشلاىلعنهارللعسبنأمدقت
هنأعماذهىلعصناإهلملو6کردراغنهرلايفيدلالصألاف0

لوحتالئلعلاموتيايرهنألءرجشلاىلعةكردملاراثلاعيبزوجيهنأمولعملانم
هللاوةحلصلملالجألكلدزوحي4هزىلعصنفنهرلايثنهارلادي

س٦۲۷



سوؤريلعهعمامهماقتي«هدنعوهيذلافصنلابوثامكسمو

كلذكوءانركذامكًاضيأهلاعبيوأاهومرصامدعبوأراجشألا

هلابعببيونهارلاكيرشنهترملامساقيكيرشهيفنهارللناكولءًاضيأ
نهارلانيبنادفلاناکنو«هيفهقحقلعتلهديبایفيصخنهترملانأل

حمنهترملااهمساقيالفرالاترضحفهنمهبيصنهلنهرمثنهرملاو

هنکللو«هيفنېترملاتحقلعتلهمهسنععوننهارلانأل«نهارلا
سيلاموهلامكلذيفيصخهنأل«كلذهلفاهلكهلنأدارأاذإ

ءنهرلايفيفابلافصنلاكسميوهسفنلابنفصنذخايمث«هقحبهل

اذهىلعراغلاكلتيفممكيرشناكاذإميتيلاوبئاغلاةفيلخكلذكو

ذخأفةفيلخهسفنلنهترملافلختسانإتيأرأ:لئاقلاقنإف«لاحلا

نأهلسيلهنأهرهاظ«كلذهلفاهلكهلامسنأدارأنإهنكل:هلوق
اإنهارلانأل«هعممسقيوكلذزاوجرهاظلانأمم<الثماهفصنهعسب

انهارهنوکةيحنم6يتلاةرمثلابهقحقلعتةهجنمذنيحمسقي

ناو:لاكثىحءدعبهللاهرفثنصاأامالکللماةروصلاهذهنإمث

.ملعألاو«خلاوهعيدينأدارأ

مدعلمنسلاعماكرتشايتلاةرمثلامسقيالينعي«لالااذهىلع:هلوق

نلفصنلاوهلنمثلافصنذخأبفلكلاعيسينأامإف«هعممسقيبنميننأت

ممهذم4هلعفلختسانمةصحوأهتصحميسيوأهيلعفلختسا

.ملعألاورهاظوهاكيرتشللا

— ۲۷۷



نالكلذزوجيال:هلليق«نهرلابونياموهضبقيوهتفيلخهبيصنهل

نأدارأنإنكلو«هدحوكلذمسقهنأكفهماقميفنهترملاةفيلخ

هبيصنهنمىرتشايذلاعمابمسقيمثراغلاكلتنمهبيصنوهعبي

هدنعوهيذلافمصنلاعبينأدارأنإزئاحف«هدنعًانهريقابلالعجي

یرتشانو«سبالفيرتشملاعمهمسقيمثهسفنلهبيصنكيونهر
ةمسقامأوءسأبالفنهرلابونييذلافصتلاكلذيرتملانمًاضيأ

ةمسقوراغلاةمسقنيبقرفلاو«هوجولاهذهعجيفزوجتالفلصألا
كلذكسلو«اهزرحماتنموهواهحالصراغلاةمسقنأءلصألا

لكأاذإةيدعتلابنهارلابكسمتسنأنهترمألو«لعأهللاولصألاةمسق

زاوجهلمذخؤي‹خلافصنلاكلذيرتشملانماضيأىرتشانإو:هلوق

ىلإندباهعابىتلاكتلقتنااذإًءادتبااهؤارشهلزوجياليتلاةعلسلاءارش

لاذِإاذهلحمو«هنمىرتشايذلاريغنمصقنأبًادقناهارتشامث«لجأ
ءيشلاعسبةلأسملالعلو«نهرلاعيببابيفيتأساككلذىلعقافتالامقي

.لعألاوكلذكنيدلاب

هعابنإ«هليذلافصنلاامأوينعي«نهرلابونييذلافصنلا:هلوق

وهوروذعملادوبهنألكلذدعبهؤارشحصيالفنهرلايفيذلافصتلانود
اذِإموهفملانكل«كلذدعباهدحأوألكلاعيبنإالإهعممسقينممدع
.ملعألاوهبضرتعيالليصفتهيفناك

هنفوكلذبلطوًابيثجأكيرشلاناكولوهرهاظ«خلالصألاةمسقامأو

-۸٢۲۷۸-



‹ةمهتلاهيلعفقويودحجاذإهفلحيوًائيشهتمذخأوأنهرلارامثنم

ريغكلذكو«نهترملاتحبعونمنهارلاو«هدييفايفيصخهنأل
هيلعفقويودحجاذإهفلحيو«ةيدعتلابنهترملاهبكسمتسينهارلا
اذإهتميقوأنهرلانمذخأامدرىلعكاحلاهربيجًرقأنإو«ةمهتل

نهرلايفدسفأنمكلذكو«نهترملاديبًانھرنویوكله

نهرلانأل‹نيمأريغوأناكًانيمأنيترمالكلذةميقيطعينأهئزجي

ناكاذإلحملعلو«لعألاو<لحيالررضلاو«ررضذنبكلذنأل«رظن

لاوحالصلامدعوحالصلابلبلعتلاهبلإدشرباكنهترملاوهةمسقللبلاطلا
.ررحبلف«معأ

النيمألانإ:اولاقمهنأل«انيمأنكيملاذِإهلعل«ةمهتلافقويو:هلوق
.عجاريلف«ملعألاوةرضملانيميالوةمهتلاهقحلت

اميصخنكيموءيشلانعًيينجأناكنمنأهنمذخؤي«عصخهنأل:هلوق
نيميلاهکردیوهاوعدحصتنأبهبفىدعتنمىلعةمهتلافقوينأهلسيل؟هيف
ملعألاودجسملالامكللابستحمنكيماذإهلحملعلو«ةداهشلامقيوأ

.ررحبلف

كلدربغوەبكاسمإلانهترملزاحكلذلفينعي4خلاعوننھارلاو:هلو

.ةمدقتملارومألانم

(ّتلثمناكاذإ«هلثموأاموقمناكاذإينعيءكلهاذإهتمىقوأ:هلوق
.لعألاوتانوزوملاوتالىكلاك

— ۲۷۹



هعفديلاحلااذهلعطلملاكلذكو«يصخهيفوهوهقحبهديب

هبلإهعفدوأكلذنملحيفنهارلاهلعجناو«نهترملاونهارلانود

ملامهيفنېترملاقحبنهارلالععونمنهرلانألءكلذهئرحالف

كلذنملحيفنترملاهلصجنإتيأرأ:لئاقلاقنإف«هقحنم
نمنهرلاخسفناكلذنملحيفنيترملاهلعجاذإ:لبق؟كلذهئزحأ

نهرلاخسفنيالوءًاتيمأناكاذإهلحهئوهلسيلامهلعفل«هدي

نملككلذكو«هيلعكلذنامضنوكيو«هريغلنهرلانأل«هليلحتب

ةبراضملالاموةيراعلاوةعيدولاوحن«نهرريغنمهريغلامهدييفناک

ناكيذلالحهئزجيفانركذامًائيشدسفأنف«ميتيلاوبئاغلالامو

نأل«هيلعكلذنامضنوكيو«ًانمأناكاذاءيشلاكلذهدييف

وهوهدييفءيشلااذهنأعمتاعابتلاعورتيفةجحنوكينيمألا

لماتهبفو‹ًانيمأناکولوهرهاظو«ءادتباينعي«كلذهئزجحميالف:هلوق

نأينأىسو«هبلعبجاوكلذعقدنألمرهنألكلذمفدينيمألانأل
هدىبءيشلانوكبكلذصخينأالإمهللا‹تاعابتلاعوزنيفةجحنيمألا

.لعألاو

نأيضتقتةلعلاهذه«تاعابتلاعوزنيفةححنوكينيمالانأل:هلوق
نأالإمهللا«هدييفءيشلانكيمنإو«هتمذًاربتمرغلاهلمزتلااذإنيمألا

لەتحيويفكالامهدحأف«هدييفءيشلانوكعمانيمأهنوكيهةلعلا:لاقي

— ۲۸۰



ًامداخلجرللجرنهراذاو.هدلولامنمدلاولاكلذكو«ميصخهيف

اهاطيلناكنإونهرلادعباهأطينألفكلذلقنهترملاةأرمايهو

ةيجوزلاقوقحنمكلذنألءابيلعهلوخدبًائبشهلامرضيالوكلذلبق
لالحوهاممرحالنهرلانألنهارلاهعنمالوًائبشنهرلابرضيالف

عمءةجوزلاقوقحمنمالعيبلاكلذلصأءريغلاقحيئ

يفو«ندلابحاصرمأبامبابيفقباسلافالخلانيمألايفيرجينأ
امأو:لوألايفلاق؟الوأةححنوكيلههحاصلنيدلالاسرإباب
هنأ:ضعبدنعو«ةحيحهلكانركذامفةححهلوقنوكيالهنإفدحاولانيمألا
..خلاللانيبوهنييامفةححهبلعوةححهلنوكبهنإفلجرلاهقدصنملك

دقفاندمناکنإفهيحاصلهتلصودق:هعمهلسرأيذلاهللاقنإو:يناثلايفلاو

نملوقىلعالإ«هلوصوبلعيىتحهلوقباربيالفنيمأريغناكنإو<ءىرب
تإنيدلانمءيرب:لوقينممهنموهللانيبوهنيامفةححقيدصتلا:لاف

تأىلإ«حصأيدنعلوألالوقلاو<كلذدعبهلأسيملولونيمألاعمهلسرأ

.معلاوهتمذلفشبمعامكهتمذةءارببلعبىتح:لاق

قرفاللفطدلولاناكاذإهنأرهاظلا«هدلولامنمدلاولاكلذكو:هلوق
غلابناكنإامأو«هلامةلزنمهنألنيمأربغوأانىمأنوكبنأنسبدلاولايف
ملصعألاوهتجاحهبيضقيامالإهلامنمهللحيالهنألينجألاكرهاظلاف

.ررحبلف

يهوتعيباذإينعي«ربخوًادتبم«عيبلاكلذلصأ:هلوق

.لعألاويرتشملاىلإكلمالاقتناهطولانمهعنيالجوزلانإف

- ۸۱

 



سیلوكلمجورخعيبلانأل٬اذهيفلبسأنهرلانأ

اهۇطوهلفةمألاكلتجوزتنإنهترملاريغكلذكوءكلذكنهرلا

تدلواوذااهربملئمنرللامنمبذيالر‹نهرلادعب

دفنهرلادعبثدحامو«نهرلاعمناكاذإاعمجابيهنإفةمالاكلت
عمعابيالنهرلادقعدعبثدحملالسنلانأباتكلاردصيفانركذ

وأنهرلاعمناکاہعمعابيهنإفءعيبلاتقواهنطبيفناكامالإنهرلا

امهريغوأهيأناوأهيخأنمهارلااجورنإامأو.نهرلادعيثدح

نإو«دقعلالاحكلمجورخنهرلاسيليأ«كلذكنهرلاسلو:هلوق

.لجألادعبكلذىلإلوؤيناك

امأو«كلذلبقتجوزتاهنألاحلاوينعي«نهرلادعباهوطوهلف:هلوق
نهترملاو«نهرلانععوننهارلانألامجيوزتحصيالهنأرهاظلافنهرلادعب

؟ەهخسفنهترەلللېفوزفنهارلاىدعتهنأضرفولنكلكلذهلسدل

.ررحبلفلعألاو؟نهرلاةلمجنمرمملانوكيالوأوهو

نأمهوتياميرهنألاذهىلعصنامنإهلعل«نهترملالامنمبهذيالو:هلوف
رهملاردقوهو.نمترملاىلعصقانلاولثمهلصقنموهونهرلابعافنتساءطولاكلذ

نأوةىحوزلاقوقحنمءطولانأوهوًالوأركذامكلذيفةلعلاو<كلذيفنف

۱.لعألاولالحوهاممرحيالنهرلا

—YAY



تدلوفكلذدعبابنهرمثنهرلالبقمهدالوأنهارلامدختسيالنمم
ملوأنيترملاقحنعلضفلاناك«رارحأمفهدعبوأنهرلالبقهتم

دقعدنعنهارلاهىنثتسينهرلايفلخادريغكلذنألءنهرلايفنكب

يذلاوهنهارلاناكنإو.لعأهللاوعسبلادقعكلذكوءنهرلا

كلذلصأ«نهرلادعباهارستيناهلسلفنهرلالبقةمألاكلتىرس

نهارلانأكلذىلعليلدلاو.كلملاجورخىلالوؤينهرلانألعيبلا

نهترالفنهترمالاهنهرامدعبنهارلاابثطونإوهيففرصتلانمعونه

اذكلمنم)لعهلوقلرارحأمهنألينعي«مهدالوأنهارلامدختسيال:هلوق

.ملعألاو١٠(هيلعقعمرح

هدمبامأوينعي«اهجوزتب:هلوقبقلعتيوغلفرظاذه«نهرلالبق:هلوق
.لعأللاوهيففرصتلانمعونمهتألاقلطمكلذزوجيالف

ءاضيأرارحأمهفهنثتسيملنإامأوينعي..خلانهارلاهينثتسب:هلوق

دقةدقعلاهذهنألنادسافنهرلاوعيبلانأرهاظلاهنثتسيماذإنكل
ءدملاةحصىلإرظنلاببجاوءانثتسالاف«زوجحيالاموزوحيامىلعتلمتشا

لاورابخلاهلتبشيف<طقفببعلجلانأونوكيدقملانألمتحيو

.ررحبلفملعأ

يرستلاىلعىدامتيوهكرتينأهلوينعي..خلاهمرغينأنمترمللف:هلوق

٠هلنذأيلامنهرلاخسفنيالو

۰هرڪذمدقت(۱)

A۳ ——



اذهىلعسانلانمهريغكلذكو.اهعمنهرلافنوكبوءاهرقعهمرغينأ

وأنهارللنترملانذأنإولعهللاوساكنريغنماهئطواذالاحلا

ءهلسلامهلعفلهدبنمنهرلاخسفنادقفامئطويفسانلانمهريغ

هلعفلهدبنمنهرلاخسفنيهافحاکنريغنمنهترملاامئطونإكلذكو

ءاهرهمهيلعنوكيواعمهدالوأبسنتبثيالو«هلعفينأهلسلام
نەةعقاولاةبشلابدحلادنعطقسبو«ريغلالامامنألءهعواطتوأهتعواط

وأاركبتناكنإاهنُمرىشعانهوهو«جرفلاةيدوهرقملا«اهرقع:هلوق

.اثتناكنإهرشعفصن

مدقتاكهمرغتنهترملاونهارلانملكل«سانلانمهريغكلذكو:هلوق

.كلذريظن

نهارلاوههلنوذأملاناكاذإنكل..خلاهدينمنهرلاخسفنادقف:هلوق

نېترملاىلعوهلهرظناو«بجاورقعلافهربغناكنإوهلامهنألرقعالف
وهوًاعرشنْذإلاهفزوجيالامهلعافهنوكلهلنوذأملاىلعوأانذآهنوكل

.ملعألاورماظلا

.نهرلاةحصعمممتحيالفتحاللاامأو«قياسياريغنم:هلوق

بدسبتتاموءطولاكلذنمتلمحولف..خلااهرهمهيلعنوكيو:هلوق

.ملعألاوكلذيفببسلاهنألاهتمىقنمضيهنأرهاظلا؟لجلا

ةفش>وبأانباحصأىقفاودق:للاهمحرانحشلاق..خلاطقسبو:هلوق

لسحبنيملسملانمدحألقيملو«ةنوهرماهنوكةهبشلدحلاهيلعطقسي:لاقف
.ءطولا

— ۲۸۹



هدالوأبسنتشيهنإفانركذاميلعاهئطواذانهارلاامأو.هلاملجأ

اېعمهدلونوکو«ەلامنالکيوأنېترملاقحنعلضفلاناكءاهعم

لجأنمتتامنإوءابنطبيفامينثتسيواهعيبينأنهترمالزوجيو«ارح
وههنألنهارلالعهبعجريوامباهذبنهترملالامبهذيالفلحلاكلذ
لجرنهراذاو:ألايفو«مكحأوملعأهللاونهرلادسفأيذلا

نهرلالبقايفنبترمالوكلذهبشأاموأًاتوناحوأارادوأتيبلجو

هلامىلالخدينأهلفكلذهبشأاموأةعيدووأعاتموأماعطنيزخ

نأامأو«نهرلالبقهيلإلديناكامكهتجاحهنمذخأيونهرلادعب
اہتھرمثنهرلالبقانکاساہیفنہترملاناكاذِإكلذكوءالفهيفديزي

هبجويامفاذهيفلصألاو«هدنعتنهرامدعبهيفنكسيالفهدنع
نمنهرلادعبعنيالفقينهرلالبقهلعفينأهلناكاملكنأرظنلا

ءءارشلادعبهلامىلإلوخدلانميرتشملاهعنميالينعأءعسبلاهلصأ«هلعف

ناكمإعمكلذرركتولوهرهاظ..خلاهلامىلإلخدينأهلف:هلوق

يتلاقرفلايفهمالكنمكلذدافتسيدقو«لمأتهبفو«كلذنملقأيفهذخأ

هاتمجارخإناكمإعملوخدلارارمتسانمهعنمولهنأمولعملانمهنأل

.لعألاوكلذهلناكل

نأامأو:هلوقبهيبشتاذه..خلاانكاسامفنهترملاناكاذإكلذكو:هلوق

.الفهيفديزب

٥۲۸—



نوهرملاتيبلابحاصهعنمولنزخلانأىنكسلاونيزخلانيبقرفلاو

هعنماذإهفالخبىنكسلاو‹كلذبعتميلنهرلالبقهلامىلإلوخدلانم

هبشأاموأ:ةيوحوأروكوأجرساہملعوةبادهنهراذاو.لعأهللاوعنم

لاكشلاوماطخلاوديقلالثمباودلايلعنوكتيتلاتالآلانمكلذ

فالخب«مهطورشبهبفهولخدينأالإكلذنمءيشنهرلايفلخديالف
دنعهتثروللجرلاقاذإو.كلذىلعيتأبعيبلايفموسلانألعيبلا

هبحاصمشمسيلواذكواذکيفنهردقنهريدنعءيشلااذه:هتوم

هعبيٿمطصخرينممهنمو«مهقحهلماوفوتسيالوهوعيبيالف

امهبحاصىلاهلوصوهباوبلطملفهنميقبامومهقحهنماوفوتسيو

.نهرلاعيببًاضيأنهترمألزوجياموءهيلعاوردق

.ناريكوراوكأمجلاو«هتادأبلحرلامضلروكلاو:حاحصلايفروك:هلوق

لاذإنېترملاىلإنهارلاكحهتمخؤيدق«هبحاصمسيمو:هلوق

.لعألاوايرخسنهرلاناكوهبلإلوصولاجربلوهفرعي

—- ۸-



نهللاعيبيفباب

وهوهلجألولحدعبهعببداراقدييفنهرلاناكاذاو:رئألافو
مكاحلليتأبهنإفلوصألانمكلذهبشأاموأناتسبوأنادفوأراد

اذكعيبلبقنمًارانيداذكواذكهلعيلنالفنبنالف:هللوقف

نادفلااهيفيلنهردقوءهلجأكردأدقو.لجأىلاهيمسيفءيشلاذكو

لجأوءلجألادعبولجألالععابيانهراذكواذكبىمسيناكميفيذلا

يفهطورشعيمجىلعكلذدعبيتأبمث«ريناتدلالجأىلعنهرلاكلذعيب

نهرلاعيبيفباب

الإوبلاغلاىلإرظنلابهبديبقتلالعل«نمترملادييفرثألاينو:هلوق
.مكاحلادنعغيلبتلاىلإجاتحياضيأطلسلاف

ىلإجاتحيالفلوصألاريغامأوينعي«لوصألانمكلذهشأامو:هلوق

.يتأىسامكطاتحالاةحىلعالإكلذ

—۳۸AY —

 



كلذلعتناكاذإباتكلاردصيفانركذكةرملوأنهرلا

كلذىلعهدوهشبيتأبف«كلذيل"نيبمكاملاهللوقيمثءنهرلادقعيف
نالفنبنالفريخلاكلربخأاإ:مكاحلللوقيممنملوألادهاشلالوقيو

اذك«نهارلاوهوهيلعىعدملاينعي«نالفنبنالفلعاينعي

هلحأكردأدقو«لجآىلإاذکواذکبءيشعیبلبقنمًارانیداذكو

ىلععابيًانهراذكواذكبىمسيناكميفهليذلانادفلاهيفهلنهرو

يقيمث«ريناندلالجأىلعنهرلاكلذعيبلجأولجألادعبولجألا
طلغنإفكلذكرمالاناكاذإ«نهترملااهركذيتلاهطورشعيمجىلع

نمهريغغلبيمث‹ةداهشلالئمسيلو«ديعيوعجريلفكلذيفدهاشلا

هدنعدوبشلاناكاذإهعيببكلذدعبمكاحلاهرمأيككلذدوهشلا

انركذاميعدينأنمترمالزاجوءةزئاجةداهشلاوةوعدلاتناكونيبضرم

كلذيفءيزحيو«رضحبلوأكلذلنهارلارضحانركذاكهيلعدهشيو

نألهامسهلعلو«نهرلابابلوأهبدارأ«باتكلاردصيف:هلوق
.لعُألاوبابلايفلصاحكلذو«عجلاىنعببتكلانمقتشمباتكلا

|بصيلةدايشلانودريخلاظفلبققأباإلاريحلاكلربخأ:هلوق رلابصاي عوج
.ملعألاويتأيساكةداهشلافالخبطلغاذإ

.نيتزئاجبسانملا«ةزئاج:هلوق
معزجيدوهشلانأىنعمب«ةداهشلانودربخلاهدوهشكلذيفيزجيو:هلوق

—TAA —



كلذكو«هركيموأكلذنهارلاركن«ةدابلانودربخلاهدوهش
يزجيوهيلعدهشتسيومكاحلادنعامبعديهنإفةيصولاىلعتيملاةفيلخ
ةثرولاكلذركنأنإوةثرولااهركنيماذإ«ةداهشلانودربخلاكلذيف

هيلع:لوقينممهنموء«ةداشلاومروضحبمهيلعىوعدلاالإهيزجيالفلوب

ىوعدلاالإهيزحيالفكلذنهارلاركنأاذإكلذلئمنهرلايف

ناکاذإ:هنعهللايضرلہسأنعهنعهللايضرخىيشاىوروءةدامشلاو

يذلانهرلاوهلزنملهروضحًانهرهيفهلنهرفنيدنهارلاىلعنرمل

نيدللنودهشينيذلاىلإيتأيهنإفهلجأغلبمثلصألاوهانرکذ

مهنمملعىلعهيلعيصقتسيونهرلاىلعىدانيفكلذبمهربخيفنهرلاو
هفيرتشملانهارلاضراعنافمهدینيبمثهئاصقتساوهټادانم

نهرلاونيدلابهوربخيفمكاحلادنعدوبشلاكلوبتيلكلذدعب
نهترملاىلعءارشلابهلهنأكلذدعباودهشيمثءهعيبوهئاصقتساوهتادانمو

رابخألايفعسوتيهنألمدقتالكلذو«دهشن:اولوقينأنودربخلااولوقينأ

.لعألاوةداهشلايفعسوتيالام

۰ةثرولاروضحريغنمينعي4مكاحلادنعاہیعدی:هلوق

.ًاضيألوألالوقلايفاكًاقلطم

.نيدلابلمل:هلو

› -۹مد حاضيإلا LN ka



كلذنولعفينوضاملاناكدقو:لاق«لاحلااذهلعةصولاكلذكو

جاتحيالفباشلاوعاتملانمهريغوأناوبحلانمضوبقملانهرلاامأو

مالاىلإىتأنإوءهيفدعاقلاوهوهدييفهنأللهعيبيفمكاحلانايتإىلإ
اذإفكلذدعبنهارلالبقنمثدحبالهلطوحأوفلصألالئم

هعبببمكالاهرهأوانفصوامكمكاحلادنعربخلانهرلاىلعنهترملالب

كلذىلعمكاحلاىلإيتأيمثًاديجهنيصقتسيتحهيلعيدانيهنإف

وأمکاجلايدينيبءاشتمهعببيو«هعيبيفمكاحلاهلنْذأيمثءاتمألاب

مثهديبنېترملاهكًاماعطوأًاناويحنهرلاناكاذإو«هريغ

يفهلعجيالوهسفنهيلعوهيدانيوأهدييفوهوفاوطلاهيلعيداني

اذإوءنامضلاهيلعلخديفهريغىلإهديبناكًاتهرجرخيالثلفاوطلادب

كلذناكنإالإهعيبينأفاوطلارمأيالوهسفنبوههعبيلفهيلعىدان
نمرأينأنهترمالزوجيال:لوقينمءابقفلانمو«نهرلاطورشيف

طورشيفكلذناکولوهعببىلعفلختسينأالوهنهرعبي

«ةلملاهملإدشرتامكتالقتنملانمكلدريغوينعب«اماعطوأاناوبح:هلوق
.ملعألاوتالقتنملانمامهربغوأ:الثملوقينأبسانلماف

ةلملادشرتانكهربغدييفالوينمي«فاوطلادييفهلعجبالو:هلوق
.لعألاو

۹۰



نأهلئاقنملدياذبفءنّقليلفميبلانسحيملاذإهتكلونهرلا

يطعيالوءزئاجوهامعنمتالوزوجيالامحسبتالطورشلا

فاوطلاالوقوسلاىلإهلمحييذلالالاةرجأنهرلانمنهترمل

هنزبيذلانازولاالوهلىكييذلالايكلاالوهيلعيدانبيذلا

ءهاوسامىلإىدعتيالديقملاوءديقمنهرلاعيببنيمالانأهجنم
امبايشيطعيالاهعيبدارأ!اذإةصولاوةلاصلاوةطقللاكلذكو

هسفتنمهلككلذيطعيوءنازولاولايكلاوفاوطلاولاحللانركذ
انركذاميطعينأسأبالفميتيلاوبئاغلاةفيلخامأوءانركذ

ماقمموقيةقلطمبئاغلاةفيلخنألاعيبينأدارأنإاملاومأنم

ىلإء«ضعببهذو«قالطالاىلعهلعفياملعفتءهيلعفلختسانم

:تزهلوقلبسانمريغاذه«خلاطورشلانأهلئاقنملدياذهف:هلوق

لصلو٠٠٠(الالحمرحوأمارح"لحأاطرشالإممطورشىلعنونمؤملا)

جرحتأهلحيبيالعرشلانألامارح"لحأطرشلااذهنأىربلئاقلااذه

هللاو«ةنامأهنألحجارلاىلعضارقلايفنامضلاراصف«هدبنمنهرلا

.لعأ

هکردبكلذطرش:اذِإهنأرهاظلا«هاوسامىلإىدمتيالديقلاو:هلوق

.ملعألاوهبقوطنلاكنوكبو:دعبهلوقكلذىلإدشريو

.هرڪذمدقت(۱)
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كلذنمانركذامايطعينأاملزوجيةيصولاةفيلخونهترملانأ

هبالإلعفلالاثتماحصيالامهاعيبينأاملزوجييذلاءيشلا

لكوةلاضلاوةطقللاكلذكوءرمآلاهنمضنبحقوطنملاك

هبجويايفحصألوألالوقلاو«هعيبينأهلزوجيمهدييفناكام

ءهيخأوهتأرماوهدلووهدلاولنهرلاعبينأنهترمألزئاجو

تحتلخاديبنجألاوبيرغلاوءريغللهعسينأيضتقتةلاكولاهلصأ

رأيالكلذكو‹هتلزتبوهوهلامهنألهلهعسبالفهدبعامأوءريغلا

نهترمالطلسملاهعببيالكلذكوءهماقميفهلىكونألهلهيرتشينم

زوجيالفهلهعابنإوءًاضعيمجنهارلاونهترملاليكوهنأل

وُيرتشملانمهارتشامثهعسزوجياکهعابناو«هلهابإهعبب

اناسنويوامخستلابلاغيفواتركذامنملدب«ام»حصيالام:هلوق

.انرکذا

(لصألايفاذك)...حصألوألالوقلاو:هلوق

هرهاظو«ةفلخهلناكنإلفطلاهدلوةفىلخوأغلابلايأهدلوو:هلوق

.ملعألاوهسفنلكلامهنألرهاظلاوهوهسفننعهزحيمنإوهدلولهعببيهنأ

.نالخادلمل«لخاد:هلوف

هجنمنعراليكوطلسملاكلذو«اميجنهارلاوليكو:هلوق
.زرحلاةهجنمعيبلادنعنهارلاليكووعسبلا

س۹۲



٠عيبلالبقكلذىلعامقافتانكيملامكلذبسبالفهلهالو

املنوياممناكاذإنهرلاةعفشطلسملاالونهترملاكرديالو
عابيالو«امہلعفشقتيالفةعفشللميلستلاكهايإامهعببنالهتعفش

نأطرشلاهيفنكيلاذإماردلاوريناندلابالإنوهرملاعيج

يهومهاردلاوريناندلابنوکنأعيبلالصأنألكلذريغبعابي

وأريناندنهترلانيدناكنإفءالتانمثمءاشألاو«ءاشألانامثأ

هارتشاماردلاوأريناتدلاريغهيلعهلناكنإف«هنيديفهاضقمارد

نأزئاج:لوقينممبنمو«هنيديفهيضقيمثمهاردلاوأريناندلاب

يفنهرلاناکناو«ءنزويوألاکيامناکاذهيفنهرامهعببي
يذلافرصمثرياندلابهعابفماردلايفوأمهاردلابهعابفريناندلا

هيفكرديءيشىلعنأهنمذخؤي«خلانهترملاكرديالو:هلوق

متملاهىفكرديايشهلامنمعاباذإمتملاةفىلخلهرظناو«كلذكهمكحةعفشلا

امكهلهيرتشينأهلهنألهتوفتالهنأرهاظلاو؟الوأمتبلاتوفتله«ةعفشلا

تأيطلسملاونيترملاوةفيلخلانيبقرفيو.ملعألاوةفاوطلابابيفمدقت

هلامعيبىلإجايتحالااسغإوعيبيهنأىلعلخديلةفالخلاىلوتنيحةفيلخلا
طقسفكلذتاعيبيامنأىلعالخدامنإفطلسملاونمترملافالخبهيلعءىراط

.ملعألاوةمفشلايف

ذخأبلةقيقحكلذفرصيهنأدارملالمتحيءهيفنهريذلافرصمث:هلوق

هنآدارملانوكبنألمتحيو«فرصلانمرداشااوهو‹هقحتسامنبع

—a۳



اموءدحأوسنجماردلاوريناندلانألءسأبالفكلذلعبهفنهر

امهريغبهعابفماردلاوأريناندلايفنهرنإامأو.ءاشألانامثأ

لجأىلإهعابنإكلذكو«نهارلاهزيجحيهنأالإءايإهعزوجيالف

رايخلاعيبهعابنإكلذكو«نهارلاهزيجينأالإهعيبزوجيالف
يفنهترملاكلذطرشنإو«نهارلاهزيجينأالإهعببزوجيالف

لجاىلإوأةضفلاوبهذلاريغبعيبنأةرملوأنهرلاطورش

نمنيمدقتملابتكضعبيفوءزئاجهلككلذفرايخلاعبيوأ

نأهيلعطرتشيملوهلهعيبيابوهبلإعفدوهلکواذإو:انباحصأ

دقنبريناندبوأمثاردبهعابفضورعبالوةئسسنالوًادقنهع

كلذيففماردوأريناندبةئيسنبهعابنإوءقافتابزئاجكلذف

ريتاتدلارأل:هلونمرداتملاوهوامريظنذخأيوەسنيفكلد

طوحألوألاوءخلاماردلابعاببهلوقلهلعناكنإدحاوسنجمهاردلاو
.ملعأهللاو

.خلاعابي:هلوقلةلع«خلاريناتدلانأل:هلوق

باتكنيمدقتلابتكضعبيدارملا«خلانيمدقتلابتكضعبيو:هلوق

انھەلوقمدقتايفەهىف'طقسيأهنأالإلعهللاوةنملعفلازاوحبحو:هلوقىلإ

٠لصألايفاذك(١)
۹



نأللعفلاهلزاجأمهضعبوءنمثلاهنمضمهضعبفءانباحصأنيبفالخ

الفةئسسنوأدقنبضورعبهعابنإو«ةئيسنلاودقنلامهعيبسال
نمضةئيسنلابرومألاوأليكولاعاباذإ:يعفاشلالاقو«هيلعنامض

ىلإانباحصأنمبهذنمورمآلاولكوملارمأبكلذلعفينأالإ

ءدميمهعمهمالكهيلعلديامكلعفلالاطبإعميأ«نمثلاهنعش:هلوق
سيلوهيفنوذأمهنأليبلاهلاوزاجألوقلااذهباحصأنألمتحميو
هبقىدعتثبحليكولاهنمضبوهبيذلانمثلابيضميفكلذكناكثبحو

فيكوەبەعابيذلانمضي:ملوقلبسانملاوهاذهو«هبحاصنذإريغنمهقلطأو
نإف«هبعابيذلانمثلاهنونمضيوعملاداسفبنولوقبمهنأهللامممحرمهبنمضي

هقحتسيالاثشهلكومللیکولانمضيفيكو«لقعیندأهلنمردصيالاذهلثم
اميواستلةميقلاىلعنمثلالمهبهعابيذلاهلوقبنومضملانمثلاهديسقتالولو
مهنأمهدنعتشينأالإكلذنممنامديبقتلانكل«ميبلاداسفبانلقوابلاغ

نومضملافعيبملاتافوًادسافعيبلاناكنإهنألصاحلاو«عملاداسفياوحرص

لاوهيفهيدعتلنمثلامهدنعنومضمافاحبحصناكنإو«لثملاوأةميقلا

بحاصهزجينأالإدسافعببلانأوهوللاهجرفنصملاهبردصامىلوألاو
لعهللاوهلثموأهتمىقليكولانمضعيبملاتافنإف«ءيا

الإو‹يناثلالوقلاةمتتاذهنأرهاظلا«خلاضورعبهعابنإو:هلوق

اذإو:لاقثيحابرقيتأيساميفانيالففالخلايفىرخأةبسنضورملاف
تأبجينكلو«خلاضورعلارئاسنمكلذريغورمثلاوبحلالثمعإ
لمتحيو«ضقانتلامزايالئلاثممميلاغانباحصأدنعف:دعبهلوقبدارملانوكي
.ملعألاوباحصألامالكىلعيتأبسامو«هراتخمىلعءانباذهنأ

—۹4o



وهوهبهعابيذلانمثلاهنمضيهنأةئيسنلابعابامليكولانيمضت

لامفالتإةئيسنلابعيبلاكلذيفمهتلعنألرظنهيفيدنعلوق

ولو‹مدنعزئاجريغعسبلاوًابدعتمناكًافلتمناكاذإو«لكوملا

ىلعفلتملاوهيفىدعتملاةميقنومضملاناكرظنلايفمصتةلعهذهتناك

زئاجمسبلاوًاقحتسمعببلاناکنو«زئاجمدنععسبلانألهبحاص

شورعبعاباذإو.ملعأهللورومأملاوليكولاىلعنامضالفهب
هنأانباحصأدنعفضورعلارئاسنمكلذريغورمتلاوبحلالثم

ريناتدلاوماردلانألنمريغبعابهنأالدئاحريغهبعيبلاونماض

پمانملاوريخ«لامفالتإ:لوقو«أدتىم«ةئسسنلابمىىلا:هلوق

.خلاةنيسنلابعببلانإلوقبنأ

ىدعتملاىلعريسفتفطعرابنوكينألمتحي«هبحاصىلعفلتملاو:هلوق
امجارلوألاريخلاىلعفطعبصتلابنوكينألمتحيو‹هيف
لعهللاوتاملثملليناثلاوتاموقملل

دارملاوعيبملامزالاحبحصيأميلاناكنإو:هلوق

نوكينأحصينمثملاونمثلانمالكنألهبزئاجعيبلاو:هلوقلبلدينمثلاهب
يأالثمبحاصلاقحتسمنمثلايأعلاناكنإىنعملاو«ىرتشموًاعببم

يذلاعيبملاعسبلابداربنألمتحيو«خلاهبزئاجعيبلاوهقوقحنمًاقحراص
6ماقملانممولعملانمثلاىلعدئاعهبزئاجمبلاوهلوقيئريمضلانإفنمثملاوه

زئاجميبلاوهقوقحنماقحراصيرتشمللًاقحتسمعيبملايأعيبلاناكنإو
.لعألاو«خلانامضالفنمثلاكلذب

- ۹



يدنعبجويرظنلاو«نايثأريغتانمئمضوورعلاوءايشألانامثأ
ءيشلاجارخإوهمعيبلاةقيقحنألميلازاوجونالاطاقسإ

ناكاماف«كلمنبعوهوهيلعضوعتيةميقهللدبيلعكلملانم

ةميقهلًالدبهعرومألابوثلانمًانمثىطعأدقليكولااذه

نهترملابهواذإو.لعأهللاوهنملعفلازاوجبجولامنيعوهو

طرشعمولوهتبهزوجتالفءباوثلاطرتشاوةبهنهرلا
هتياتكزوجتالفهتاكفًادبعنهرلاناكاذإكلذكوءباوثلا

لاملعفاذإفكلذبرمؤيلهنأل-ەنمثنمرثكأبهبتاكولوءايإ
ىلوألاوةلأسملاهذهنيبقرفلاوءرمألادحنمجرحهبرهي

هيفدازهنأىرتالأءعسبلانمهبرمأامايفلعفىلوألانأ

مهنألنهرلاةميقنمرثكأباوثلاناكولوهرهاظ«ملازوجتالف:هلوف
.ملعألاوكلذبرمؤ

كاذبآرددااجرخالوندرلاخسرو:ينەيرمالادحنمجرخ:هلوف

.ملعألاو

وأحبحصوهلسهلوألايففالتخالامقوثبح«خلاقرفلاو:هلوف

ملعاهللاو«هذهيفنالطبلاىلععقوو؟دساف

.ممضعبيدنعةزاجإلاىلعفقوتتهتحصناكنإوينعي«مببلانم:هلوق

— ۹۷



عيبولجألاعيبلئمهتافصضعبنمصقنوأهيزجيامىلع

ام:لئاقلاقنإ.لعهللاوًاعسبىمسباملعفيلاذهو«رابخل

الخوسفملاعيبلا:هلليف؟خوسفملاعيبلاوهوجولاهذهنبقرفلا

هدهفالخبعرشلابهنعينمهنألنوعيابتملاهزاجأولوءزوجي

هقيدصوأهبيرقنمهريغوأنهارلالاقاذإو.لعآهللاوهوجولا

امدعبكلذدعبهعيببنأزوجيالف«نهارلالعكلامذخ:نيترمال

هعزوجيالفلاحلاكلذيلعهعابنإو:هلامذخأهلعضرع

يفدجيناكاذإلصألاعيبيالكلذكوءهلمررضهنألهايإ

ءافوهتلغيفناكوًاناوبحنهرلاناكاذإكلذكوءهقحلءافورانا

*بترملارشنلاوفللانمهنأرهاظلا«رابخلاعيبولجألاعيبلثم:هلوق

.يناثلليناثلاولوألاىلإلوألاف

تغنهارلااهعأاذإصقنةذوأامفدازيتلاينعيءو>ولاهذهنب:هلوف

هنکلوكلذبنهرلاخسفنبهنأمدقتو«همامتإزوجيالهنإفخاسفنالاعيبفالخب

زجلتبعهووهذهنیوهنیپقرفلابسپثیحهنوتيار
خسفنيخاسفنإلامبنألصاحلاو«رثألادوجوممرظنللظحالنكل«ءادتيا
نمتناكثمحنهارلااهزجيلنإونهرلاابخسفنيالعوسلاهذهو«نهرلاهب

.لعألاوعرشلايفزوجتيتلاعوببلاةهج

ةيفوذحمةلصانإو«هذخمقلتمًاوغلافرظسىل«نهارلاىلع:هلوق

.لمسرمألاوينمذخ:ريدقتلاو

— ۹۸



ءافودجيناكامدعبناوبحلايبيالفناويحلاعيبنودهقحل
هبشأاموأفوصوأنيجوآنيلوأنمسنماهتلغيئهقح

ناكاذإتملاهفلختسا!ذإةيصولاةفيلخكلذكو.ةلغلانمكلذ
نودلصألاوناوبحلاعيبيالفراثلاوةلغلايفةيصولامامتدجي
الوررضاللحيالررضلاوءررضهتمكلذنألرامثلاوةلغلا

نهترلاقحنعلضفنهرلايفناكاذإوءمالسالايفرارضإ
.باتكلاردصيفكلذانركذدقوءهقحردقبالإهلمعبيالف

امأوءهتيصويفانهركلذلعجاذإينعيلصألاو«ناوبحلامسيالف:هلوق

.ملعأهللاوةثرولاربحينكلوعببلاهلسيلهنإفنهربماذإ

ةزمحلاطاقسإب«رارضالو:انموقبتكيف«جلارارضإالوررضال:هلوق

هرصيهرضعقنلادضررضلا:ةيامنلايفلاق«نسجلاةمالعهبناحيبيمقلملالاف

رضياليأءررضال:هلوقىنعمف«ًارارضإهبرضيهبرضأوأًارارضوارض
ىلعهيزاجياليأرضنملامفرارضلاو«هقحنمئيشهصقنىفءاخألجرلا

ررصلاوْنينثالعفرارضلاودحاولالعفررضلاو«هيلعررضلالاخدإبهرارضإ
مفتنتوكبحاصهبررضتامررضلا:ليقوهيلعءازجلارارضلاو«لمفلاءادتبا

اهرارکتوینعمبامه:لیقو«عفتنينأريغنمهرصنأرارضلاوهبتنأ

.ىمتنا.دىكألل

.مدقتاكعملاعيبطرتشيملام«هقحردقبالإ:هلوق

r۹۹



نألابعبىفةعطقضرالانمعطقيالمضوملااذهيفدوصقملاو

اذإكلذكو‹هتصحردقبةيمستلااهنمعيباإنكلوءلوہحمكلذ

دحجناكاذإابنمًادحاوعيبيالفةئالثوأنيدادفنهرلاناك

لقو«نبغلاهيفنوكيلوهحمكلذنألرخآلاكرتيوهيفهنيدءافو
عسينكلوءناصقنالوةدابزريغبهيفيذلانيدلايواسيام

ةيصولاىلعتملاةفيلخكلذكو«هقحردقبًاعيمجابتمةيمستلاب

نينهارلادحأدارأفنيلجرلنهترملاديبنهرلاناكاذإو«قسنبًاقسن
عيبيونيدلانمهبونيامهنمذخأينأنيترمالفهمهسكفينأ

رخآىلإهدييفنهرلانأنهرلاطورشيفناكاذإهبحاصمهس

امدعبهبحاصمسعيبيالفممطورشيفكلذنكيملنإو«هقح

نحخاال:هللوقبنأنهترملاءاشنإوءاتركذاكهنيدضعبذخأ

نهارلاتامنإكلذكو‹كلذهلفعيبأالإيقحعيمجالإكتم

اذهيلعوهفنورخألایبأوكفمېضعبدارافهتئروكرتو

ناكاذإو.رلعأهاوةصولاىلعتملاةفيلخكلذكوءىنعملا

اعدارأفېشلاجرالودحاولجرلةقرتفمنهرلجرديي

كلذيفنهارلاهلنذأيماذإاذهلحململو«نهارللينعي«نيغلاهيف:هلوق
.لعألاوةيصولاىلإةبسنلاةثرولايفلاقيكلذكو

۔¬۳

 



نأجاتحياہنمدحاولكنمثنألةدحاوةقفصيفاهعيبيالف

صخراذلو«هبقلعتملاقحلايفنهترملاهيضقيىتحًامولعمنوكي
ءعيبلالبقًامولعماهنمدحاولكنمثناكاذإكلذيفمهضعب
ناكيذلانهرلانهترملاعاباذإو.هيلعلمعلاوهلوألالوقلاو
نمهيفناكافءةيئاثةرمهعيبينأهلفبيعلابهيلعدثمثهديب
نمثلانعصقننإوءنهارلاىلعهدريلفلوألاعيبلانعلضف

يرتشملاسلداذإلوالانمثلانعصقنالنماضوهفلوألا

هدرنإو«هيلعنامضالفعببلادنعبيعلابسلديلنإوءبيعلا
سلديملولومکحلايفصقنالنماضوېفمکاحلامحریغب

.ملعأهاوبيعلابسلدنإالإهللانيبوهنيبايفنمضيالو«بيعلاب
يذلانهرلانهترملاعابنإو.رلعأهاوةصولاىلعتملاةفيلخكلذكو

اہکءالمادحاولكلاملعءاوسيأ«ةدحاوةقفصيفالف:هلوق

.هدعباملدي

اميرهنالوهردقيملعلالصحيدقفالإو«ًازورغمانبعتميأ«امولعم:هلوق

.ملعألاو«مكحلابدصقف«الثمقاقحتساوأبسعاهنمدحاويفرهظ

خلاممضعيصخر:لوقينأهلبقالبسانملا«خلاصخراذهلو:هلوق
.ملعألاوليلعتللحلصياممدقتيلهنأل

.هدعباملیلدب«مکاحلاکحبهدرنإينمي«هلعنامالف:هلوق

س۳۰س



نعلضفلاهيفناك‹نمثلاعيجهيلإمفدينأيرتحملايلعفهديب

الو:رثألايفو.هقحيفهضقيلفنهترملاذأاذإف«نكيموأهقح

لوأيفيضاقتلاىلعنإنهارلاءاضقىلإكلذيفجاتحي

عيبينكلويضقيالفامهرمأءدبيفيضاقتلايلعاقفتيلنإوءةرم

يفنهرلاةلزتبنهرلانمنألهديبًانهرنوكيونمثلاكسميو

عاباذإو:رثالايفو«هنيديفنهترملاهضقيملامهيناعمعبج

نهارلامكاحلاهلربجيلفهقحءافوهنمثيفنكيملونهرلانهترملا

ةرهلوأهدنعغلبناکاذإةداهشالوةوعدريغنميقباميلع

لضفلاناكاذإكلذكوءهعيبونهرلامتونيدلامكاحلافرعو

هئادأيلعنهارللنهترلامكاحلاريجيلفنهرلايفنهترملاتحنع

.لعألاوةفنأتسمةنيبالوةوعدريغنمهل

roy



نیتمآونهالافالتخايثباب
كلذيفاڃواعدو

نهرلايفنوكينأولخيالامهفالتخانأكلذو
هنأل«نهترملالوقهضلوقلاناكافلتخااذإف.قحلايفوأ

ناكقحلايفافلتخانإوءةنسلانهارلايلعوءهدييفايفنيمأ

ىلععدمهنأل«ةنيبلانهترملاىلعو«نهارلالوقلولا
فلتخا:ةكربنبدمحمهللادبعيبأباتكيفو.نهارا

لهألاقفءنهرلاوقحلايفافلتخااذإنهترملاونهارلايفسانا

ءنهرلاةميقىلإقحلايفوهدييفايفنهترملالوقلوقلا:ةنيدملا

كلذيفواعدونهترملاونهارلافالتخايفباب

نإ:لاقيالإممللا«لجألايفوأديزينأبسانملاءقحلايفوأنهرلايف:هلوق

.يقيساكليصفتهيفهنإفاعباوتنملجألا
نهرلا:لوقيهنألكلامبهذموه«نهرلاةميقىلإقلايفو:هلوق

فوذحمبقلعتمهنأرهاظلا«نهرلاةميقىلإ:هلوقو«نيدلارادقميفدهاشلاك
.ملعأهللاونهرلاةميقىلإرظنيحلايو:اثمهريدقت

~eA



لوقحلايفو«نهترملالوقنهرلايفلوقلا:قارعلالهألاقو

اعدمعدممنالهبجويرظنلاو.انباحصأبهذياذهىلإو‹نهارلا

:لاقوةنيبلانمالدبنهرلالعجىلاعتهللانأةنيدملالهأةححو

مكحينهرلاناككحةنببلاتناكاملف¢هرهلاقتيلول

ءلعأهللاوًانيمأقحلاهيلعيذلانكيملواهنمالدبناكاذإهتميق

يفوهفلتيفينعأ«نهترملالوقنهرلايفلوقلا:انركذامليصفتو
كلذكوءءانمألااهموقيفةفصلاكلتىلعفلحمثفلتلادعبهتفص

نإوف:لوقبنأبسانلاو«هبرهللاقتىلوةنسلانمالدي:هلو

یلامتوهناحبسلعجف.۱۱ېةضومقمناهرفابتااوسحتملورفسىلعمتىک

بحاصهمتااذإلحمڳەبرللاقتتيلوإهلوقامأو«دهاشلانمالدبنهرلا

.لعألاوهتنامأىلإهكرتونهرلاهيلعذخأبملونيدلا

.ذإهلعل«ناكاذإ:هلوق

هيلعايفىتلاهملعيذلانأدارملاامناو<ديقبسيل.خلانكيلو:هلوق

.نيدلانم

تودةفصلاكلتيففلحلادبقلرظنأ«ةفصلاكلتىلعفلحيمث:هلوق

ثبح«قوتانمنهترملاىلعامبابيفاضيأمدقتالبسانملاوهو«باهل
ريغنمقدصمهنأهرهاظنإف.خلانهرلاباهذيفقدصمنجرملاو:لاق
امأو«هلامهبعاضدقهنألباهذلاىلعهنيمييفةدئافالوهو«نيمي

.٢٢۲:ةرقملا(١)

س۳



هنأنهارلاهيلعىعدانإرثكأبهعاباذإنهرلانمثيفهلوقلوقلاًاضيأ
نإنهرلايفنهترملالوقلوقلاًاضيأكلذكو«ركذامرثكأبهعاب
يفكدنعهتنهر:نهارلالاقنِ؛هيفنهرمكيفنهارلاعمفلتخا

نهارلاىلعوءهلوقلوقلافءةرشعيفلبال:نهترملالاقونيرشع
نمنهرلايلعقفتاامعيمجيفنهترملالوقلوقلاكلذكو«ةنسلا

اذهيفنيميلاهيلعوءاهلكتاقفنلانمنهارلاىلعهكرديامعيمج

نإًاضيأكلذكوءنهرلامكحهمكحهؤامنونهرلاةلغو«هلك

نهرلاهلمزايهنأل«نيمسلاهيلعهيفكردياغإفدعبركذامايهريغوةفصلاىلع
لاوقرفلارمظف«نهترملاهيلعفلحيامعفدي

هبمولعملانم<مدقتامعمموقتلاةدئافامرظنأ«ءانمألاامموقبف:هلوق
ميوقتلاةدئافنأرهظمث«هيفًانيمأنهترملانوكيلضفلاو«هيفابنهرلانأ

نهرلابهذاذإاذهةدئاف«ةرشعيفلبال:نهترملالاقو:هلوق
.ملعألاواهيفنهراليتلاةرشعلابهعبتيوةرشعببهذيهنإف

«فورصملاوةقفنلاىلعليكولاكحنأهنمذخؤب.جخلانيمسلاهبلعو:هلوق
اجبديقيالواقلطمفلحيهنأهرهاظو«كلذاقدصيملاذإةفيلخلاكحو
.عجاريلف«لعألاوهبشيالامىعدااذإ

هنيعمنهترملالوقاهبفلوقلانوكبفينعي«نهرلاكحهمك:هلوق
.هلامنمهنألباهذلاادعام

‹حاضيإلا٠٠م٠—۳ه



:رثالايفوكلذلثمو«نهترملالوقلوقلافنهرلاسنجيفافلتخا

هبشأامودبعلاوأينتنهريذلاروثلاوهاذه:نهارللنهترملالاقاذإو

هنيعمنهترملالوقلوقلاف«هريغوهلبال:نهارلالاقوءكلذ

عناصلاوبصاغلاكلذكوءاذهريغهنهرنأبةنيبلانهارلاىلعو

ەىنتعدوأيذلاءيثلااذه:ءيشلابحاصلمدحلاقاذإعدوتسملاوراعتسملاو

ممناميأعممشوقلوقلافكنمهتبصغيذلاءيشلااذهوأهبنترعأوأ

افلتخانإكلذكوءاذهريغهثيشنأبةنيبلاءيشلابحاصىلعو

بوثينتنهركن:نهالنيترملالاقنِٳلثمهترثكيفونهرلاةلقيف
عمنهترملالوقلوقلاف«كلذهبشأاموأًادحاوًادبعوأًادحاو

بمعلاثودحيفافلتخانإكلذكوةنيبلانهارلايلعو«هني

هذههيلعتينجفًاحبحصءايإكتنهر:نبترمألنهارلالاقنإلثم

يلعءًاروسكموأًاعطقنمهبتنهرلبال:نهترملالاقو.ةيانجلا

نإف«ةنببلانهارلاىلعو«هتيمعمنهترملالوقلوقلاف«اذههلاح

لوقلانأةدعاقلاو‹نومراغمېنألينعي«خلامهولوقلاف:هلوق

.هنيعممرافلالوق

هدنعثدحامعبمجلمشيلومجمللءاٽىلابهتءارقرهاظلا«تىنلحف:هلو

.دعبهمالكهيلعلديانکتایانجلانم

ااا



نوكيوأبوصلانمهدنعثدحأامنهترملامرغيلفةنيبلابىتأ
لاحلااذهىلع«عناصلاو«بصاغلاكلذكوءهقحنمءاضقكلذ

خيسفناهنأوأًادسافًاعيبهعابهنأ«نهارلاهيلعىعدانإكلذكو

نهترملايلعوءهلكاذهيفةنيبلاهيلعف«هضعببهذوأهدينم

:نهترلالاقاذإءندلايفامفالتخاامأو.انركذاك‹نيميلا

لوقلوقلاف«ةرشعلبال:نهارلالاقو«ًارانيدنورشع

ًاضيأكلذكوءهيعديايفةنيبلانيترلاىيلعو«قحلإيفنهارلا
يفكنهرينتنهرنهترملالاقنإلثمءنيدلاسنجيفافلتخانإ

ءريعشلاوأء.حمقلايفهايإكتنهرلبال:نهارلالاقو.ريناندلا

يلعوءنهارلالوقلوقلافءريناتدلافلاخاممكلذهبشأاموأ

عقدهنأنهارلاهيلإىعدانإالإءانركذاكةنيبلانهترملا

نہترملالعوءىعداامبةنيبلاهيلعف.نيدللاهيلإ

نإلثملجألايفافلتخانإامأو«ةنيبهلنكتملنإنيميلا
نيدلا:نهترملالاقوءلجأىلإنهرلاوءلجأىلإنيدلا:نهارلالاق
ىلإنهرلاونيدلانأةنببلانهارلاىيلعف«هلثمنهرلاعيبولحدق

اقداصتنإًاضيأكلذكو«ةدابشلانودكلذيفربخلاهبزجيو«لجأ

.نهرلاخسفنادقفينعي«ادسافاميهعاب:هلوق

س۳۰۷



نهاراىلعو«نهترملالوقلوقلافءهرادقمىفافلتخاولجألاىلع

نإامآوءكلذيفربخلاهيزجيولجألاةرثكنمهيعديامفةنببلا
لجألالحدق:لاقف«هرادقميفولجألايلعاقداصت
نهترملاىلعوءنهارلالوقلوقلافءهلجأغلبيمل:نهارلالاقو
.لعأهللاوكلذيفربخلاهيزجيو«ةنببلا

.لعألاوهدميامليلدبهللجأاللاحوه<لحدق:هلوق

_— ۳۰۸ -

 



بانک

ةعفشلايفباب

نعيوراماسممحلاةعفشلاو

ينعي'(هبقصبقحأراجلا):لاقمالسلاهيلعلوسرلا
امضيكح'و«ءافلاناكسإبةعفشلا:يمقلملالاق«ةعفشلايف:هلوق

ىلإبيصنمض:يهو«هتممضءيشلاتعفشنم؟رهشألاىلعمضلا:ةفليهو

ىلعمدقلاكيرسثللتبثييرهقكل):اعرشو«ناذألامفشهنمو«بيصن

.ىہتنا(ضوعبكلمامفثداحلا

للمهنعدرواباضيألدتساول«خلايوراملابمحلابجاو:هلوف

.دارملاىلعصنأناكلةنجلاةحئارحيربالةمفشلامطاقنأ

يفزوحيونيسلاوداصلابىورب«اهدعبفاقلاوحتفي«هبقصبي:هلوف
هرادتبقص:لاقي«ةقصاللاوبرقلالصألايفوهو«ًاضيأناكسإلافاقلا
ةعفشلابجوأنمثيدحلااذهبجتحيو:يمقلعلالاق«تبرقيأ«رسكلا

‹راجيسيليذلانمةمفشلابقحأراجلانأيأ«امساقمنكيملنإو«راجل

ءراجىمسيكيرلانإف«كيرشلاىلعراسلالوأتراجلاهتبثيملنمو

.هجامناويئاسنلاودحأهاور(۱)

— ۳04



كىرشهللجراأ):لاقولعيلانأ«ىرخأةياوريفو«هتعفشب

ىلعضرعيىتحامعبيالفءاهعيبينأدارأف«عبروأراديف

يالوًادبنلفاهبوجوحصاذإفىلوأوهفدارأنإف«هکیرش

‹عفاشلاوءهيفعوفشملا:ةعبرأناكرألاف.امماکحأيفمشبناکر

.ةعفشلادخاةفصو‹هيلععوفشملاو

نمهبرقبيسيامهانعميفاموةنوعملاوربلابىتحأهنأدارأنوكبنألمتحيو

نیراجیلنإ:هللالوسراب:لاقالحرنأ):رخآلاثيدحلايفا«هراج

هيفسيلثيدحلانإفء٠(ايابكنمامرأىلإ:لاق؟يدهأاألإف
«يردأال:لاقفثردحلااذهىنعمنعلسهنأيعمصألانعوةعفشلاركد

..خلاقيزالاببقصلانأمعزتبرملانكلو

مسابببسملاةيمستنمسرمًازاجماذهىلعف«هتعفشبينعي:هلوق
.ملعألاوةعفشلايفببسوهو«برقلاهانعمبقصلانألكلذوءبسلا

.هبرقبدسبتحأراجلايأ«هلاحىلعمهضعتهاقبأو

ملاذِإهنأهرهاظ«ىلوأوہفدارأنافهکنرشىلعضرعيىح:هلوف

اناحصأبهذاذهلهلعلو«كلذدعبامكرديالهنأوىلوأهربغنوكيدرب
‹حاضيإلايفاذلضرعتيملو«ءادنلايفةعفشالهنأىلإ«للامهمحرةقراشلملا

,دوادوباويئاسنلاولسمهاور(١۱)
۰يثاسنلالاةاهاور)۲(

—۳ا۰



املساذِإهنأركذو«اهميلستلحاضيإلايفضرمتانإو«هتيأرامهريغالو
امةلأسململو«اہكرديالهنأبردصو«نالوقهيف«هيفنأوأءارشلالبق
فالخلاهيفيرجيف«ءارمشلايفانذإدعيةدايزللهكرتنألكلذكءادنلابعيب
.ررحىلف4لعهللاو

س۴۱



ہیفعوفشملاةفرعميفباب

توببلاورودلانمتاراقعلاولوصألايةعفشلانأاوقفتادف

)جيراهصلاو>و>نيتاسلاوعرازملاو>ندادفلاو

هيفعوفشملاةفرعميفباب

‹ةعفشلااهيفكردتيتلاراجشألاو:ناويدلايفلاق«لوصألايف:هلوق

هيلعلوحيالاملكامأو«ضرألايفةتداثيهولوحلااهبلعلوحييتلايه

ةعفشالفاهفالتخاىلععرازملاعيجولوقبلالثم«ضرألاتابننملوجلا
.خلا«اهىف

ثمححاحصلايفهركذيملوءبجممجدارأهنأرهاظلابابجألاو:هلوق

نأرهاظلاو«خلا”ةسسجوباجاهعمجو«وطتمليتلارئبلا-بجلا:لاق

دشرباكبرغملالهأحالطصابلجاوملا«بابجالابدارأ«للاهحرفتصلا

.رايآلاركذمدقتلو«ًارارمعوبلايفهمالككلذىلإ

- ۳۲



4لوصألانمكلذهبشأامو‹ناربغلاو‹ردانألاو‹تاماماو

راجللةعفشلا):مالسلاهيلعلاقهنأيرراماذهىلعليلدلاو

هيفنكتايفةعفشلا:لاقهنأكفء(دودحلاعقتومسقتملام

قاسُفرصملهأفرعبيهو«ولجلاءاملاامفعمتجييهو«جيرابصلا

.ريملاولاماىلعليتلاةدايزنمزيفءامواهنؤلي<ضرألاتحتاهنولعجي
ءردانألا:عما«ماشلالهأةغلبردّسملارادنألاو:حاحصلا:هلوق

ةددصألاعضاوملاهبدارملاو«خلارداَنألامرسرايادلا"قد:رعاشلالاق

.ماعطلاسردل

«راجلاپدارملانأىلعلديثيدحلااذه«مسقيلامراجللةعفشلا:هلوق
ناويدلايفيورو«دودحلاعقتومسقيملام:هلوقلبلدي«كيرشلاراجلا
الإةعفشال):لاقهنأزيتيبلانع:لاقثاحاذهيئاحيرصًاثيدح

.٠٠خلا(كيرشل
نكتامفدرواإ«هنأبثيدحلاليوأتهدارم«خلا:لاقهنأكف:هلوق

ةمسقلااهيفنكتملنإو«لوصألارثاساهيلعساقيولوصألانمةمسقلااهسف

هنإف«ردانألاوتاماجلاوجيراهصلاوبابجألاورابآلاوالوأ:هلوقينانيالف

تالقتنملاجورخثيدحلانمداراامنإو«ةمسقلاهيفنكتالامفاهتوبثيفحيرص
ةعقشلا):هلوقنال«سابقلاىلإةجاحالهنأىلع«ملعألاواهريغوناوبحلانم

هنأةمسقلاهيفنكقتاليذلاءيشلايفكيرشلاىلعقدصي«(مسقيمامراجل
.مساقيملراج

,درادوباويئاسنلاولسمهاور(١)

— ۳۳



كلذكف‹لوصألايفالإدجويالاذهو«مسقي2مادامءةمسقلا

ديدحلاوةراجحلانمضرألابًاقوزلمًاتباثًازرغمناكام«ًاضيأ

عيبلاعباوتنمهنألعببلاهلصأءلوصألاكح«بشخلاو

‹ةمعطالاو‹عاتملاو«ناؤيحلانملوصألاىوسامو«ةعفشلاهفو

نبلوقلارثكأو«ناوبحلايفةعفشلانإ:لبقدقوءايفةعفشالف

لاميلوقلااذهوءةعفشلادبعلايفنإليقو:رثألاينو«ةعفشابفسيل

ةبجنمدبعلايفكبرشلاىلعلخادلاررضلانمكلذيفال«هللإ

دنعلمعلاهيلعامنأريغفانهيفكيرشلالعفنأعم«هريغوقتعلا

.ملعأهاومفأوانملعأمبنأل«مبتينأىلوأانباحصأ

هنإفءضرألامياوتنم:لوقينأبسانملا«ميبلاعباوتنمهنأل:هلوق
همكراصق«اہیفاتیاًازرغمناکاماہعت٭اہفاملکواہلکبضرالاعاباذإ

.لعألاوتالقتنلانمكلذلبقناكنإو«لصألامكح

ةيراغملاانباحصأدارملالعل«خلاانباحصأدنعلمعلاهيلعامنأريغ:هلوق

ناوحلايفامجوجوىلعمدنعلمعلاف«هللامممحرةقراشملا4انباحصااماو

.لعألاو«ررضلالحاللوصالاك
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ء(هبقصبقحأراجلا):هيلعهلوق«كلذيفلصألاو

ترضوتمسقاذإفء(مسقتملام‹راجلةعفشلا):مالسلاهيلعهلوقو

‹قصاللانودطيلخلاراجلةعفشلا:رثألايفوءةعفشالفدودحلا

املوقلااذهيلعليلدلاوءةعفشالفءاكرشاانيبدودحلاتعقواذإف

:مالسلاهيلعهلوقو«(كيرشلالإةعفشال):سابعنباقيرطنميور
كيرشلااهبىلوأفءةيترءةعفشلانأممضعبدنعو(مسقتلامراجلةعفشلا).

عفاشلاةفرعميفباب

امأو.مدقتاكلوصألانمكلذهيفنكيامفينعي«خلامسقتمام:هلوف
هيفةصحتعبىتملب«هيتأتمدعلهيفليصفتالفكلذهيفنكعالام

٠تکردا

.عفانلاكرخآبيسدجونإالإيأ«ةعفشالف:هلوق

.لوألالوقلابحاصلوقياك«كيرشلاوهيذلاطبلجلا
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يفمنيبةكرشلاتقياذإءمسالاكيرشلامثمساقليذلا

يفء|عامتجاو«نيدادفلاوتوسبلاورودلل‹يسارملاوءقىرطلا

كىرشلادعبراجليهمث«عفانملاكارتشاةللابو«دودسلاوروسجلا

ء(هبقصبقحاراجلا):مالسلاهيلعهلوقءالؤهةدمعوءقصالل

املعهعفشلالصأنأكلذوءررضلاعفدلةعفشلالصأنأيدع

وألزمعيبدارأاذإ«ةيلهاجلايفلجرلاناك:ةبيتقنباهركذ

هعفشف«عابايفهيلإعفشفبحاصلاوأكيرشلاوأراجلاءاتأ«طئاح

.تنسب«ةخسنيف«ةكرشلاتىقباذإ:هلوق

لاق«يقاوسلاكلذكو«ةزئاجريغتناكاذإيأ:قيرطلايف:هلوق

ةئثالثاهبفناكوةزئاجريغتناكاذإةيقاسلايفو:لاهحريناتسملاىلعوبأ
ةعفشالفلياحأسمحتناكنإو«ةعفشلاامبفف«ةعوسللاةعبرأىلإولباحأ
دئاقوفباوبأةسمخناكنإو«هبعفشيزئاجريغناكاذإ«قيرطلاكلذكو

.خلاهبمفشيالف

.الثمهعاتمبلزنييتلاامتحسف«رادلاىسرمبدارا«يسارملاو:هلوق

لصفلامزايالثلهعدقتبجاولاف«راجلةفصهنأرهاظلاقصل:هلوق

.لعألاو«ينجأبةفصلانيب

.هعميدارأامفدارملالعل«عابايف:هلوق
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اہلاطيمسوةعفشتيمسفهيسدعبنعىلوأهبهلعجو

بابسألايوذنم«موقنودموعلفحمالسلاهلعيبنلاابلعجوعيفش

اذهوءةكرشلانملخادلاررضلاعفداهبدوصقملااذهيلعف.لأهللاو

ءعفاتملاكارتشالراجلمهضعباذغو«راجلايفدوجومىتعملا

ةعفشلا:رثألايفوءانباحصأدنعهبذوخأملاوهوءةرضملالجألو

ءةرضملانمرخآلاو«كيرشلانماهذخأامهدحأ:نيجوببحت

يسارملاوقرطلاكارتشاةعفشلااهيفبحتيتلاةرضملاهوجوو

روسجلايفءالاعاتجاواهريغقيرطنکیاذإنيدادفلاوتويبلاورودلل

ةعفشابنمءيشيفسيلف«قاوسألاوروصقلاونيتاسبلاامأو«دودسلاو

نمانركذيتلاهوجولابةعفشلاهيفبتسيلف«مساقيليذلاكيرشللالإ

ةعفشالهنأنم«مدقتاميفانيالهنأرهاظلا«هبذوخأملاوهو:هلوق
ةرضملاهوجووعفانملايفكيرشلاريغمدقتايفهبدارملانأل«ىتصالملاراحل
هبذوخألانالصاحلاو.لعألاوهمالكقوسليلدبكلذانههيدارملاو

عفانملايفكيرشلاراجللو«باقرلايفكيرشلاراجلليهامنإةعفشلانأاندنع
.كلذهلسبليذلاقصاللانودتارضملاهوجوو

.ةرهيرانلاتلخدةأرمانادحىلعءةيبسللبحتيتلا:هلوق

نأل«عيفشللنكيملاذإدارملانألمتحي«اهربغقيرطنكيلاذإ:هلوق
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عضاوملاهدهيفراجللةعفشلااوفعضممنأمطوقنملدياذبف«تارضفلا

عفدلراجللبحتتناكاذإةعفشلانألءقاوسألاوروصقلاونيتاسبلايتعأ

تلطهلئازنكتلاذافةعفشلابةلئازريغعضوملااذهرافةرضللا

كارتشانعةحودنمعضوملاهذهيفملسيلذإ«كيرشللالإاهبفةعفدلا

؟عضوملاهذهفًاضرأكبرشلانعاهوحازأالبف:لئاقلاقناف«تارضملا

ءانركذاملمتحبهنألاذهيفراجلانمالًابوجوىوقأكيرشلا:هلق

اذإو:ًاضيأرثألايفو(كيرشلالإةعفشال):مالسلاهيلعهلوقل
كلذبمنيبةعفشلانوكتالف«توببلافوقسيفطلتخيءاملاناك

كلذو‹ميفءالاطالتخابمهنيبةعفشلانوكتالردانألاكلذكو

انهاهررضلاوءررضلامعفدةعفشلابدوصقملاناكاملرظنلاهبجويمف

الأ«اررضةعفادريغاهنألةعفشلاتلطبامهدحأقحيفوأ(مقحيل

يتلا4کولر4eعوفدمرردلاو6رعفدليهاإ6انهةعفشلا

رخآقيرطمسلماءيشلنكيماذإدارملانألمتحيو«عوفشملانعابصتخا

¢ةكرتشملانودابفيرتشملايشينأباضيأعوفدمررضلانإف«كرتشمريغ
.«لعأاوقلطأكلذلو«منمالكدارلانوكينألمتحيو

ءقاوسألاوروصقلاامأ«خلاقاوسألاوروصقلاونيتاسلاينعأ:هلوق

ًادعاصفباوبأىلعالمتشمناكاماهنمدارملالعلفنيتاسبلاامأو«رهاظف

ىللاهمحرهركذاكةمفشلابررضلالاوزمدملنيتماملاةيقاسلاوقيرطلاك

— ۳۱۸



1

بحاصوءءالابحاصلةعفنمتولايلعءاملاطالتخانأىلإىت

ءةعفشلاتلطبهبلإجاتحااذإ«ةعفنمكلذهلنوكيامرتيبل

حرطبةعفشلابليقو:راثآلاضعبيفوهيلعكلذنوكينأارو
ةيقاسااوقيرطلاكلذكو«لزانلالعىرجاذإراطمألاءاموبازيلا

عوذجلاوايفةعفشالفنيتيراجانوکينأالإهلامىلعرجاذإ

.ملعألاو

كلذفرصبةداملاترحنمهبدارالعل«ءاملابحاصلةعفم:هلوف

ةعفشلابعقدتىتحةرضمكلذيفتومسلانمدحأىلعسيلو«هيلإءامل
.ملعأهللاو

هضتقياكةعفشلاتمشتفىنعب«ةرضءهملعكلذنوكبنأارو:هلوف
.ملعألاوهمالك

ةعفشلااوتبشبملامنإهلعل«ةرضمهملعكلذنوكينأابرو«اضيأ:هلوق
[امزالنأبحيةعفشلابيسو«اًمنادةمزالريغامنأل«ةرضملاهذه
.ملعألاو

هنأل«ءتوبلالزانملابدارملانأرهاظلا«لزانلاىلعىرجاذإ:هلوف
.ملعألاوءاملاطالتخابتوسلايفةعفشالهنأنم«تيسامًالباقمهلعج

ابفءاكرشلاةرثكدارأهنأرهاظلا«نيتيراجانوكينأالإ:هلوف
.ةيشاحلابهلاهحريلعيأنعمدقتًكادعاصفةسجاتناكنأب

ةصفشلامقتهنأينمي«هنمىنثتسملاىلعفوطعماذه«عوذجلاو:هلوق
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ينعي«رادلاونادفلاكلذكو:رثألايفو«نيرادلانيبرادجلايلع

ةعفشلانوكتتالنأب:ليقدقو«هايملاطالتخابنيبنوكتتةعفشلانأ
مهنملديفالتخالااذهو«امتيهايملاطالتخاب,رادلاونادفلانيب

بحاصلونادفلابحاصلءكلذيفةاةعفتمىلإتفتلانمنأ

نموءانسةعفشلالطأهيلإجتيماذإهرادنمءءالاحورخبرادلا

بحاصلزوجنملوقلع«ابحاصةقحاللاةرضملاىلإتفتلا

ةرضملاكلتقحلت‹كلذهلزاوحملنملوق«هناممنمرادلا

توبثلاممنيبةعفشلالعجهرادءامىلإجاتحااذإرادلابحاصاهنيعب

نيدادفلايفءالاطالتخاامأو.لعهللاونيناجلاالكنمةرضملا

‹ًاعىمجطالتخالاةعفنميفامهكارتشالهبكردتةعفشلانإفبابجألاو

يفراغوأتيبيفتيبًاضيأكلذكو«نيكيرشلاكوأ«ناكيرشامهف

ناتلخنلاكلذكو‹«ىسرملاوقيرطلايفامهكارتشالةعفشلاامهنيبراغ

كردأرادجلاكلذيفعذجهلنملكف«نيرادنيبرادجىلعلمجاذإعذجلاب
.ةعفشلاهب

ايرهنأل«رادلانادفلابحاصمفشيفينعي«منيبةعفشلالمج:هلوق
بحاصمفشيو«كلذەلزٴوحنملوقىلع‹هءامرادلابحاصكاسمإبررضت
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نإو.ملعأهللاوردجلايفامهكارتشالةعفشلاامهنيبدحاوردجيف

نمةعطقيناقوفلابحاصلناكوءرخآلاقوفامهدحأنانادفناك

نادفلايفطلتخيءالاناكاذإةعفشلاامهنيبفهرسجءاروضرألا

كلتوكلذيفًاعىمجامهنأل«ةعطقلاكلتيفو«يئالفسلا

ةعفشلايناقوفللفينالفسلاعابنإ:ليقدقو«يناقوفلانادفلانمةعطقلا

نأمدنعءالؤهو‹ةعفشلاينالفسلاكرديالفيناقوفلاعابنإالإ

زوجيملنمدنعهكاسمإدارأاذِإ«ررضلاهللصحايرهنأل_نادفلا رادلا

كاسمإرادلابحاصللهءاوفلتخامهنأ:للاهمحرهمالكنمذخؤيو«كلذهل
يذلاو؟كلذهلسيلوأهريغليرجيناكنأدعبهبلإجاتحااذإهرادءام

ءهكاسمإهلسيلفكلذيفةزامحلاةدمتلمكنإهنأوهو«ليصفتلايفبنب

.ملعأاو«كلذلفلكتلنإو

بحاصنمةعفشلابىلوأهنأىلعناويدلايفصن«خلاةعفشلا(نيب:هلوق

نيلتختلانيبةرضملاةوقل-ملعألاو كلذو«ايهريغضرأباتناكاذإ«ضرألا

رذجلافكارتشاللوراثلاطالتخالو

.اثمةيباطللاندنعهنوكرتييذلامرحلايأ«خلاةعطق:هلوف

.ةعطقلاكلتببسبيأ«ةعفشلا(ندبف:هلوق

ينالفسلانأهانعملهرظني«خلاةروصقمةعفشلانأمدنعءالؤهو:هلوق

نادفلامباوتنماهنأل«هءارويتلاةعطقلايفالونادفلايفا«الصأهلةعفشال

‹حاضيإلا-٠۲مدس٢۳۲

 



نودةعفشلاهيسنمكردتامهفنيذلاءىشلاىفةروصقمةعفشلا

قيرطاکرتشيملو«لجرراغقوفلجرتبناکناو.لعهللاوهریغ

اذِإامأوءةعفشلاهيفبحتامكتشبامهنالةعفشامهنيبسيلفىسرمالو

كلذيفاوفلتخادقف:رثألايفضعبقوفامضعبتوببلاتبكارت

يتولالاعبرلاوبأو«يفردلاىسيعوبأويئاطسرفلاىبحيوبأانغلبايف

ىلعةفرغلابرلو«ةعفشلاةفرغلابريلعتيبلابحاصل:مدحلاقف

ءةعفشلارخألالعامهتمدحاولسيل:رخآلالاقوءةعفشلاتيبلابر

برلتسيلو«ةفرغلابرىلعةعفشلاتيبلابرا:تلاثلالاقو
«هزرفودحاولكلوقظفحبةعاسلاموقأالو‹ةعفشلاتيبلابرىلع

برةرضمىلإتفتلاةعفشلاامهنىببجوأنمنأرظنلاهبجوييذلاو

مدعىلإتفتلاابلطبأنمو«ةرضملاعفدلةعفشلاوتيبلابربةفرغلا

كرديالف:هلوقنمردابتملاوهوهعبتيايفتلطب«نادفلايفتلطبثىحف

هعمكرتشيلهنألءطقفنادفلايفهلةعفشالهنأهانعموأ«ةعفشلاينالفسلا
وهوطالتخالاكلذلجحألابعفشيهنإف«ةعطقلافالخب«ةعفشلاهببحتام

ةمطقلاكلتمفشباذهىلعف«خلايذلاءيشلايفةروصقم:هلوفنمردابتملا

.ررحبلف«ملعألاونادفلانمنمةميقلاب

اکیسراايفالویتيرطلايفكرتشتملوينعي«خلاتبكارتاذإاماو:هلوق
۱.لىقام
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برىلعتيبلابحاصلابتبثأنموءاببلغفىرخألاةمجلانمةرضللا
هنمبحتهجونمامتبْثأتيبلابرىلعةفرغلابرلامبجويملوةفرغلا
راجشألايفةعفشلاو:رثألايف«لطبتهجونمابملطبأوةرضملامدعو

ةرجشلابحاصلسلوءاهيفيهيلاضرألابحاصلوأكيرشللةزئاج
يفىبوألاةلأسملاوةلأسملاهذهنيبقرفالو«ضرألابحاصىلع

عفانلاضرامتدنعبسانملانأهيف«اهبلغفىرخألاةهجلانم:هلو

‹حلاصملاليصحتىلعمدقمدسافملاردنأل«راضلابيلغتوهاإ«راضملاو
.ملعألاوىلوأةرضملالجألةعفشلابلوقلاف

اولاقاكرهاظلاوهليصفتلااذه«خلاتدبلابحاصلامتثأنمو:هلوق

.لعألاو«رجشلاوضرألايف

هلعلو«هجوهلسيلو<خسنلانمءانيأرايفاذكه<ةرضملامدعو:هلوق
.عجاريلف«ةرضملاوهو

اهىلوأكيرشلانأرهاظلانكلء«ضرألابحاصلوأكيرشلل:هلوف
فيكفردجلايفنيكرتشملايفناوبدلايفهيلعصنو«مدقتايفهمالكنممهفيامك

.ملعألاو«ضرألابحاصهقبسولوهلةعفشلانوكتاذهىلعف«باقرلايفهب

ةثالثلالاوقألاىرحتنأبسانلانأىلإةراشإهبف«خلاقرفالو:هلوق

بحاصوتسلابحاصکضرالابحاصنإف«هجونمةرضأادوجولةقباسلا

ةعفشلابلوقلاىلعانهمراصتقإ:لوقينألئاقلو«ةفرغلابحاصكةرحشلا

لاوىلوألاةلأسملايفليصفتلابلوقلارابتخاىلعلدي«طقفضرألابحاصل
.ررحبلف«لعأ

—rr —



ضرألاتوبثبنجيفراجشألاقحنأريغرظنلابجويايفسامقلا

وبالاق:رثالايفو.لعأهللاوراجشألاتوبثبنجيفناوبحلاقحك

ميتيلايلعسبحتال:لوقيوةعفشلارمأفعضبةديبعوبأناك:نابفس

نیماسملانملجراہبيلتباف:لاق«مدقیتحبئاغيلعالو«ربکپتح

ايفرباجلله:لأساوةرصبلاخايشأىلإبهذإ:هللاقف«هلأسيءاجف
هرمأف«اهبجویواهاربناکًارباجدجوفلأسفدمحلزانمیلءاجف؟رثآ

مدقولوبئاغلةعفشال:انباحصأدنعو.لعأهللاورباجلوقبذأنأ

فلختسانإوءسانلانمهريغكوهفةفىلخهلتناكنإالإكلذهموينم

دعبمدفاذإوهاہکرديالاکاكرديالفةفيلخعلادعبةريثعلاهل

ناوبحلابراجشألاهيبشتاذهنمدارملا«خلاراجشألاتحنأريغ:هلوق

الوضرألارضترجشلانأينعي«امريغلاةرضممدعوامهربغلاترضميف
.ملعألاو«رجشلاهرضيالورجشلارضيناوبحلانأامك«هرضت

وهايك«كاذوحنوأةلأسم«لثملوقينأبسانملا«خلارثألايفو:هلوق

.رهاظ

.ًابثاغناكهنأ«-لعألاو رهاظلا«نيملسملانملجراهبيلتباف:هلوق

كلذنم«للامهمحرةقراشملاانباحصأىنثتسا«خلابئاغلةعفشال:هلوف

.عجاريلفايباحصأنعارخأتيملاذإ«يزافلاوجاحلا

٤۳۲-



محلتناكنإالإملةعفشالكبألاونونجماومتيلاكلذكو«عيبا

ليطعتءالؤهنعةعفشلاتعزأابيتلاةلعلانأللءاوسبئاغلاكفئالخ
هنعهللايضرخبشلاىورو:رثألايفو.كردتالةياغىلإبجاوقح

يبأنعهببأنعسالفسرأودمحميبأنعنيماسملاميجنعوانعو

يبجياأنإ:هللافةليوزةيحاتيفالجريقلهنأ؛يئاطسرفلاىبحب

ىبحيوبألاقف:لاق«ميتيلاوبئاغلانعةعفشلاحازأسوطامنبناميلس

كلذبهتربخأفسوطامنبنايلسيبييبأىلعتمدقف:يئاطسرفلا

یرتشاامو.لعأهللاولهاجابقوقحلاليطعتكلذهلق:يللاقف

هيفهيلعكردتالف‹ةفالخريغنمهيلعىرتشاوأهتبوبغيفئالا
‹هلامىرتشملابئاغلاعمعيفشلاناكنإالإءوهاهكرديالاةعفشلا

.هتراشإمهفتملاذإهلعل«مكبألاو:هلوق

مالکهبدارملارثألااھ«خلاخمشلانعيور:رثألايفو:هلوق

.هللاهحريركزيأ

.خلاىبحيابأنإ:هلوقلديكوت«هنإ:هلوف
عقواذإامأوعزانتموهف«امہنملکيفدىق«ةفالخرغنم:هلوف

يفبئاغلاماقمموقتةرضاحلاةفيللانأل«عقشبهنإفةفيلخلابءارشلاوأمببلا

.ملعألاو«ءارشلاوعملا

ايف<هتعفشهليذلاءيشلاىرتشملايأ«هتعفشهلامىرتشللا:هلوف

—۳۲o



ىرخأةدلبيفناكاذإو«ةعفشلاهيلعكرديهنإفةدحاوةدلبيفهتعفش

كبالاونونجماوكلذكوءهنعباغهنألةعفشلاهلعكرديالف

ريغنميرتشاامفاذهو«امنوكرديالكةعفشلاكردتال

دعببئاغلاو‹هتقافإدعبنونجملاوهغولبدعممتلاهزوجولو«ةفالخ

تناكنإوةعفشلاهيفكردتاللاحيفعقوعيبهنأل«همودق

ذخأينألبقةقالخلانمةفيلخلاربتنإو«سانلانممريغكمفةفيلخلا
قيفيوأ«لفطلاغلبيوأبئاغلامدقيتحايبنأهلفهتعفشعبفشلا

ةريشعلاىلعكرديالو«مبيلعاہکردیففئالخمشنوکتوأنونجملا

نالەتعفشهيلعكرديةفيلخممونجموُممتمواوفلختسبنأ

یرتشانإامأو.ملعأهللاومهيلعامكرديتحمهًاحالصنکیلكلذ

.هبلوعفم

ءمفيرتشاامكلذكو«ةفالخريغنممهيلعيرقشاامفاذهو:هلوق

هنافهعمرکذنمومتملاامأو«هئارشويلوضفلاعيبيفنوكيامنإاذهو

.مولعموهاكنيدقاعلاطرشلالتخالءارشلاالوعيبلامهنمىتأتيال

هسفنعزتينأةفيلخللزوجيهنأهنمذخؤي«خلاةفلخلاأربتنإو:هلوق

.عجاربلف«لعألاوبألالبقنمةفيلخناكولوهرهاظو«ةفالخلانم

ىلإهقحبلطىلعقابهنأدهشينأءابحإلاىنعم«اهببحينأهلف:هلوق

.اليبسهبلإدجنأ

ب۳۲



نإف«امهنيبةكرشلاةتباثبئاغكيرشيرتشمللوًاضرألجرنملجر

امولامىئًالفطماداملولاماقمموقيدلاولاو.ملعأهللاوةكرشلا

الاالوفالاهنأ"عبنعركذدقو.لأهاوهيلع

عاشملانأكلذوء(هبفهلعل)هبامكرديال:ليقف:موسقملامأوءعاشملايف

هيفاهوفعضكلذلفموسقملايففالتخالاوةعفشلاهيفنأقافتالاعقو

ةعفشلاهلبئاغلانإ:مهضعبلاقوءهيفبئاغلاوميتيلانعاهوحازأف

دعبكبالاونونجملاو«هغولبدعبةعفشلاهلهمودقدعب

ةعفشمغسيلنأبلوقلارثكأ«قوقحلايفمهريغةلزنمبممنألامبتقافإ

هيلعلدياكءالمأنيدبقعاناكءاوسيأ«منيبةكرشلاةنياث:هلوق

.ملعألاو6همالكمومع

.فالختساريغنمينعي«دلولاماقمموقي:هلوف

‹اقلطماهعنبلوقلللباقمةقيقحلايفاذه«خلاممضعبنعركذدقو:هلوق

.عفانملايفةكرشلابامكرديالو«باقرلايفةكرشلاباہكرديهنأدارملاو

هركذنموبئاغلايفنألصاحلا‹خلابئافلانإ:مهضعبلاقو:هلوق

:لوقو«راناوهو«ًاقلطممهريفكاويلمهنإ:لوق«لاوفأةثالثهمم

عاشملانيبليضفتلا:لوقو«هللاهمررباحلوقوهو«ًاقلطممهريفكممإ

موسقأاو

— ۳۲۷

 



كردتتناكامالسالابىمذلادينمةعفشلاذخؤتنأًاضيأزوجو

عفدلكردتتناكاذإامأوءراجلاقحلكرذتتناكاذإاذبفراوجلاب

لسملانألملسملايلعيمذلاامكرديالوةرضملامفدلكردتيبفةرضللا

يلعملسملاهارتشايفاذهو‹عيفشنعةعفشسكردتالوعبفش

كرديلهيمذلانمململاهارتشاامتيأرأ:لئاقلاقنإف«نيدحوملا

ملسملايلعيمذلاكرديال:هللبق؟يذلاهكيرشةعفشلاهيفهيلع

هلوقلنيكرشملانمءهارتشا|مفالونيدحوملانمهارتشامفالةعفشلا

ناكنم:رثألايفوء٠(هيلعىلعيالوولعيمالسإلا):مالسلاهيلع

هتصحعابفضرأوأراديفينارصتلاوأيدوهبلاكيرش

هلاليمذوأرلسملامعابءاوسهتعفشلمالناكءضرألاكلتنم

نوکتاذهیلعف«ًاراجالواكيرشنکيملنإوينعي«مالسإلاب:هلوق

تودملسمانمهارتشاامفاذهو«ملعألاونيماسملانماهيلإقبسنلةعفشلا
.دعبهركذاكيمذلا

الو«ةرضملاعفدلالإكردتالفينعي«ةرضملاعفدلكردتيهف:هلوف

دحوتالنأهماعمزلبنکلءلعأهللاواذهىلعهدحومالسإلاملسملااہکردب

.لعألاو«الصأمالسإلاةعفش

.ينطقرادلاودوادوپاهاور(۱)

۳۲۸



يدوہللناکيدوبلاابعابوهتصح مئابلاوهلسمناکناو«كىرش

ريليذلانمىلوأيمذلاكيرشلاو«كيرمهنألةعفشلاكيرشلا
عيفشلسملانألةعفشلاككيرشلايمذالنكيملرلسماابعابنإو«هکبرش

كرديملسملانإميشلعهعفشردالو«ضرألاكلتيف

امنيدحوملانمءارتشاامعبجيف.كرشملاىلع«مالسالاةعفشءةعفشلا

امالإهيلعاهكرديالفنيكرشملانمهارتشاامو«ةعفشلاهيفنوكت

ادإعيفشلاو>مالسإلابيمدلاعفش4زألينيعفشلسانألهلوف

ىرغشلانماطاطاناکولومفشلةعفشلاهدفهرغلامیرقشسا

لاکیرشهنماملبلاطلاوعفانملاف(کںرشيرتشلانوکناكیوفأهلص

ءعفانلايفكيرشلامقشيمساقيليذلاكيرشلانأرهظمث.ملعألاومساقب

قدصبالو>يتأىساکدحاوبدسبكرتانمیوقكرتشانمنأل

عمهلةعفشالفيعضلاببسلابحاصنألعفشيالعيفشلا:مسوقهيلع
‹يوقلاببسلابحاصلثمامكرتيلاماميلإقبسولو«يوقلاببسلابحاص

يرقشلملاناكوأءبيسلايفاوواستاذإعفشيالعبفشلا:موقىنعمنوكىف

۰لعهللاو»یوق

نملكف:هللاهمحریحیانمعلاف4خلاةعفشلاكردنململنإ:هلو

نوكتفنينسثالثاىلعتأبملام«هليهفمالسإلاةعفشبنيملسملانماهبلط

المالسإلاةمفشنأبلبقدقو«ةعفشلاهوجونملثمةعطقنم

ريغىلإقوقحلالىطمتنماذهيفاللوألارهاظلاو«خلانامزلارورم

۰لعهللاو

.تالقتنملانماللوصألانمنوكينأب«ةعفشلاهيفنوكتام:هلوق

۳۲۹



يفو«لاحلکيلعملسملالعيمذلاابكرديالو«نيدحوملايلعاہکردب

يمذلادينمةعفشلاۇت:هللاهجربوبحمنيدمحملاقو:رثألا

عزتنيامالإهنمذخؤتال:لوقيهللاهحريلعنبىسومناكو.ماسالا
لوقىلعوءيمذللةعفشلاىربًاضصيأىسومناكو«ملسملانمململ

اہىلوأململنكلەءهريغوملسملاءاوسقحلايفمهلكسانلانإ:يلع

اوًاضرألجرنملجریرتشااذإكلذو«كرشملليهمش«كرشملانم

يهم«كرشملانماهبقحا؛كرشمرخآلاو«لسم:امهدحأناعبفش

امفهدلاوىلعةعفشلادلولاًاضرأكرديالو.ملعأهللاوهدعبنمكرشمل

كلذكو٠"(كيبألكلاموتنأ):مالسلاهيلعهلوقلوبألاةمرح ءارتشا

طسوأوةلأسملايفلاوقألاةياكحدعيجاهنلايفلاق:خلارثألايفو:هلوق
وهناكاذِإكرتشملايفةعفشلاهنمذخؤتالو«عاشملايفةعفشلاهلنإ:لاوفألا
هارتشاامىلعلوح«ةعفشلاهلنإ:هلوقلعلو«خلاعسلالصأيفاكيرش

۰مدقتاملیلدباہکردیالفلسمنمهارتشاامامأويمدنمملسم

.مالسإلا:ناببسهلسمانألكلذو«ابىتحأملسلاف:هلوف

‹مالسإلاببسنمىوقأةكرشلاببسنأيضتقي٠كرشملليهمث:هلوف
الفللاهجريلعنبیسوملوقىلعاذهو«ملساانميملااهذخأبكلذلف

لعهللاومدققامياني

.هرکذمدقت(۱)

—pr.



ءهيبألعفضقتنيالثلةعفشلاهيفدلولاكرديالًاضيأدلاولاهعابام
«ةبارقلاعبمجامكرديوهوبأهعابميفاکردي:لوقينممهنمو
الةيصولاو«كبألاونونجملاويتيلاوبئاغلاةفيلخوضعبىلع

عيفشلانألمهيديأيفيتلالاومألاهذهنمهوعابامةعفشلانوكردي

ایرتشمنوکنأزوجينمنوکاإوًاعئابنوكيال
نوكيالاكًاعيفشًاصعئابنوكينأزوجيالدحاولالجرلاو

هففهدحىلعامأوىنعب«هدلاوىلعةعفشلا(اضرأدلولاكرديالو:هلو

للاهحرفنصملاراشأاباحرصمللاهجرىحانهمعلاق.ليصفت
دنعحالاةعفشلاكرديدقو:هصنام«خلاةيارقلاعياکردو:هلوقب

ةدلاولاوهتدلاودنعدلولاوامہحوزدنعةحوزلاوهتحوزدنعجوزلاوهمخأ

احهوبأناكاذإ‹هدحدنعدلولادلووهدلودلودنعدحلاواهدلودنع

.ىبتنا«ملعألاوريغصلانودريبكلااكرديف

دحأهعابالهللاهجرضرعتيل«خلااضيأدلاولاهعابامكلذكو:هلوق

مهرةقراشملاانباحصأبتكيفو«هدلاولدلولاهعابالالو«رخآللنيجوزلاا

:اولاقفالخهيففهدلولدلاولاعابامفالخبكلذنمءيشيفةعفشال:هلل

عجاريلفءمهدنعةعقشلاهيففاهدلولمألاتعابامو«موقصاخرتسالابهعابنإف
هدلاولدلولاهعابايفركذ«للاهحرىحانمعتيأرمث«ةبرافملادنعحلاام

.ملعأهللاوةعفشلابهدلولدلاولاعابامفمزجو«ةعفشلابًاردصمنيلوق

اممريغللنمهوعابامامأو«لاومألاهذهنمهوعابال:هلو

نولينلةعفشلانوكرديممنأرهاظلانإف«هرمأنولينمةعفشلاهبفكردي
يفعويبلاباكيفهللاهرهمالكنمخۇييك«مهنمىرتشانمىلعهرمأ
نلهيرتشبنأدارأاذإبحاصكلذكو:لاقثيح«ةفاوطلاباب

اذهىلعف«خلاءيشلاكلذهلهئارشزاوجلهتدايزبيدانيهنإف«هرمأيلو
٢۳۳=



يفيذلانهرلااعاياذإطلسملاونيترملاكلذكو«ًابرتشم

فالتخاةلزنمةافالتخا«نيتفلتخنيتمجنمًابرتشمامئادنوب

هذهيفةعفشالهنأيضتقي«ًارخآوالوأانهاههمالكرهاظنأالإ«تاذلا

بابيئهرکذاعباجيوةهجلافالتخاىلإرظنيالهنأو«اضنأةروصلا
وهوةروصعئابلادوجول«ىلونأهعاتمهؤارشزاامنإهنأب<ةفاوطلا

يفعفشيهنأيفحبيرصوهامناويدلايئتيرمث.لعألاوفاوطلا

ثيح6ةعفشهيفهرمأيلوناناكاذإ«هلامنمعابامفينعأ«ةروصلاهذه
نلا1هسفنلبئاغلاوأنونحماوأمتملاةفىلخ"هءارتشاامىلعمالکدعبلاق

دحاولامعابنإكلذكو«ةفىلحلابءالؤذهيلعكردتهنأ«ةعفشلاهيفركذ

نمهتحرختساامقفاوف‹ىہتنا.هلاہکردمهنإف<ةعفشهيفاركذن

ىنىلوقةلأسملاىفهللاهحرىحانمعركذو«ةفاوطلابابيف«للاهمحرهمالك

ةضرأعاباذإبئاغلاةفيلخكلذكو:لاقثيح«ةعفشالهنأبًاردصم
امتعفشكرديالفبئاغللاضرأعابةعفشلاهيفكرديالف

.غلاىمعألاوأمكبألاوأنونحملاوأمتملاةفيلخكلذكوامكردي:لوقينم

نوعفشمېنأبءناويدلافاضرأمزج4خلاطلسماونهراكلذكو:هلو

ناکاذِإ«نهرلانمعابامةعفشكردينهترملاو:لاقثبحهوعابام
درب«ىلعليكولاكلذكو<ةصولاةفيلخكلذكو‹نهارلل

هدربهنأرتفدلايفرکذو«هکیرشناکاذٍإ«ةعفشلابهارتشاوأهعابامعج

ةثرولاهدربةمصولاةفبلخهعابامكلذكو«نهرلاكلذنهترملاعاباذِإنهارلل
مث«ةعفشلامدعبًاردصمنىلوقطلسااونهترلايفىمحبانمعركذوةعفشلاب

يخامشلاديعسندحأانيعهركذامىلعحاضيإلايفامىلعلمعلانارهاظلا

هللاهجرحاضيإلابحاصيفيرمتلادنعلاقثيحريسلاباتكيفللاهجر
الىلعتوامجهلمبهذاقفأنظأامفياالااذهو:هصرامهفلۇمحادمو
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الةعفشصلاءالؤهنوكرديالفامئارشوأضرألكواذإليكولاو

اوفلختسانءالؤهءارتشاامكلذكوءةعفشلللستهابإمهعبنالهوعاب

نمةعفشلاذأاإعيفشلانألهتعفشنوكرديالمهلكونلوأهلع

هتملستكلذهءارشنألًاعفشًايرتشمدحاولجرنوکالورتشم

لاومأنمهورتشاوأهوعابامةعفشنوكرديالًاضيأكلذكو‹ةعفشلل

.فئالخهلعمنونجموأمتوأرخآبئاغلهلعاوفلختساام

ضرأنمةيصولاىلعتيماةفيلخعابامو«مسقنألكلذنوكرديال

اودارأولوءاطعئابلاةلزنممهنكرديالةصولايتملا

يفبرغملالهأداتعاوهوءرركمالولعريغاليوطتو«لحمريغًاراصتخاو

امهدعبو«ريخلاننیحمءایرکزيآناویدهدعبو«(ةموفن)اصوصخانتقو

يتلاةلعلانعبحينأناويدلابحاصانكلو«خلاخابشألاناويد«ناويدلا

.ملعألاوتاذلافالتخاةلزنمةملافالتخانأب«ثاهحرفصلااهركذ

طلسوهبحاصنكيملوهدييفنهرلالعجيذلاوه«طاسملاو:هلوق

.اثملجألادنعنهرلاعيبىلع

ءةفاوطلابابيفاضيأركذهنأهيفملاتىماةثروامتعفشكرديال:هلوق

ءارشلااودارأوةفيلخلادييفءيشلاناكاذإ«ةثرولاةيطعبيدانيفاوطلانأ
مدعامإذبحبسانمافزوجياللفمهوارشزوجيناکاذإو«هنم

عمرظنللظحالنكل.لعألاوةعفشلازاوجوأءيشلايفمهتدايزلوبق
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كلذكو‹كلذمطناكلتيملاهبىصوأا۽ةفيلخلادينماهوعزنينأ

افنهترملاكلذكوءانركذامكطلسملاوأنهترملاهعابمفنهارلاًاضبأ

هعابامةعفشهلىصوملاكرديوءهليكوهنألهتعفشكرديال«طلسملاهعاب

فورعمبيصنبتملاهلىصوأاذإةيصولاىلعتيملاةفيلخ«ةفيلخلا

تيلناکاذإو«ًابنجأوأناكًايرق«ةفورعمضرأبوأهلامنم
رخالاهعابامةعفشامهنمدحاولكفلختسادقو«هتيصولعناتفلخ

لككرديالف«ةفالخلايفامهعمجنإوهتعفشهلناكاذإ«هارتشاوأ

نودعيممنألممتعفشزحتلاغإومشمسببنأزوجيةفيلخلانأل«مهتدايزتلبق

ينعي«ةفيلخلاعابامنودربةثرولانأبمزجلاناويدلانعمدقتو«كلذزاوج

مزاللاىلإنورظنيالولعفلاباهوداسيملوءاكرشمهنأىلإًارظنملعألاو
.ملعألاو

.مساقيلكيرشذيجهنألكلذو«خلاةعفشهلىصوملاكرديو:هلوق

ءابلاوأاكيرشنوكملضرأنموألوقينأبسانملا<ضرأبوأ:هلوق

تتقثامعفانميفوألوصألايفةكرشلاهلتتبثيتمهنألصاحلاو«نمىن

.ةعفشلا

ةفورعمضرأنموأ:لوقبنأبسانملا«ةفورعمضرأبوأ:هلوف

.ةصاخهليہف«ةفورعمضرأبهلىصوأولامأو«اكيرشنوكيل
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ءدحاولجرةلزنمامهنألهارتشاوأرخآلاهعابامةعفشامهنمدحاو

اتركذامكناتفيلخمغناكاذإنونجملاومتيلاوبئاغلاكلذكو

.ملعألاو

نمهلعفىلطبالإو«كلذهقيفرهلزوجوينعي«خلارخآلاهعابام:هلوق
.ملعأاو<لطابةبحاصنود(هدحأفرصتنأل«هلصأ
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هيلععوفشملاةفرعميفبإب

موقياموأءارشلابكلملاهيلإلقتنانملكهيلععوفشملاو
يفءاضقلاكلذكوءةميقلابةلدابملاوأباوثلاةبهلثمءارمشلاماقم

هيلععوفشملاةفرعميفباب

مئافوةيفيلخلاكهماقمموقينموأينعي«خلاكلماهبلإلقتنانم:هلوق

.ناوبدلايفهركذامكلكوملاىلعلب«هيلعكردتالهنإفلدكولاامأو«دحسلا

امأو«هلبوهوملانمضوعلاافىجربيتلايهوينعي«باوثلاةبه:هلوق

ةبهعفشتفيكرظنءةقدصللةفدارميهفكلذاهيفىجرباليتلا
ءكرتشاانمهتصحهلبمينأكماردوأريناندناكوباوثلانيعاذإدارملالعلو

.ةمولعمماردكلذباوثًالثمطرتشبو

,معهللاوةلدامملاويثدق«ةمقلاب:هلوق

ىعهلنم:منالكلذو“«عیبىوقحلايفءاضقلاكلذكو:هلو

الوأهلعابذللقصلهعامدااما,ومشيماردوأرينادلجر

ةعفشلاةفحصتلماردوأريناندهفضوملاقلاف4حجارلاىلع

.ملعألاو«عبلاو
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منعهللايضرخويشلالثس:رثألايفو.عوببلانمعيبهنالقوقحلا

ليقءال:لاق؟ةعفشهيفعيفشللله«ًاضرأهتأرمإلقدصألجرنع

ءهلليقف«معن:لاق؟ضرألاكلتبامجوزنمةأرملاتدتفانإو:4

معن:لاق؟ءادقلادعبضرألاكلتبًاضبأامجوزاهعجارنإكلذكو

تيأرأ:ليقف‹ةعفشافسيلًاضيأةيحلاو:لاق«ةعفشكلذيفسيل

العجيماذِإ:لاقف؟ةعفشاہیفله«ضرأبًاضرألجرعملدابتالجر

لكدنعةعفشلاامهسففةميقلااملالعجنإوءةعفشالفضرألكلةمسقلا

ريناتدلاهذهوضرألاهذه:هللاقنإتيأرأ:هللق‹امهنمدحاو

وكيف«ڭاهمحرءايركزيبأخيشلامالكهبدارملا«رثألايفو:هلوق
هنألللاهمحريئاشلمتلانوراهيبأنبنابلسعسبرلاوبأهخبش«دارملا

راصفخبشلاهيلعبلغ:يخامشلادمحأانمعلريسلاباتكيفلاق«هنعذخأ
.هيلعبلع

ىعيبللةيفانملاىالخألامراكمنمقادصلايفالكلذو«ال:لاق:هلوق

.ةقياضملاوةكساملاىلعينبمهنإف

.قادصلاءارجنمهلككلذنأل«ةعفشاليأ«معن:لاق:هلوق

نولسوتييتلاتابلاو«مدقتامليلدب«باوثلاربغليأ«ةبحلاو:هلوف

.ملعألاو ةقيقحلايفباوثةبهاألعفشتاملكةعفشلامطقىلإموملااب

همحرضرعتيم4خلاایفةعفشالفضرألکلةمىقلاالعجيلاذإ:هلو

ةعفشلارهاظلاو؟الوأةعفشلااهيفلهءطقفدحاولةميقلاالعجاذإاللا
.ررحبلف«لعأهللاوىرخألانوداملةميقلاتلعجيتلايف
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‹ةميقكلذمعن:لاق؟ةعفشهذهيفلهءةميقلاركذيلوضرألاهذه

وأءارشلايفةعفشلانامطوقنملدياذهف«كلذريغبجويرظنلاو

فعفشنألعلديثيدحلارهاظو«هيلعًاسابقءارمثلاماقمموقيام

دارافعبرواراديفكيرشهللجراأ):مالسلاهيلعهلوقوهو«عبيلا

:رثالافوء(ىلوأوهفدارأنإفهكيرشلعرضرعبالفاهعسينأ

ةعفشال:لوقيزيزعلادبعنبانإفءراديفصقشلعةأرملاتجورتاذإو

يفعيفشلل:لوقيدابعنباناكو.عيبرلالوقكلذكو«كلذيفدحأل

:نيزعلادبعنالاقوءهتمكلذةميقةأرملاذخأتوةميقلابةعفشلاكلذ

اذهامنإوةعفشلاهيفنوكتءارشاذهسيلوكلذنوكي

انلددقفمهاردلاوريناثدلاالخدأثىحانآينعي«ةميقكلذمعن:هلو

.ملعأهللاوةمىقلابالدايتنأىلعكلذ

رظنلابحوأامنإو«رثألامالكرخآاذه«كلذريغبجويرظنلاو:هلو

ةميقاجالعجيمريناتدلاعمتعفديتلاضرألانأل_لعألاوكلذريغ
.لعألاولمجلالخدف

ةلدابملاقلطمثيدحلايفعيبلابدارملالوقيممعنم<عيبلايف:هلوق
ةلزتميباوثللةيطعلاوةلدابملاوةيلوتلاوةلوليقلاو:ناويدلايف:لاق.لعهللاو
ةعفشلاهلعلومماف«همالكلوأيوكلذبفنصلاحرصدقو4ىہتناعسبلا
.لعألاويو
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اذامبو؟اهنمعيفشلانیأي1اہلخدینألبقاقلطواتيأرأ
رادنمصقشبتعلتخااذإةأرملاكلذكو؟رهملابمأةميقلابأاهذخأب
املقتنااملکيفبحتةعفشلاندابعنبانملدیاذہفمشوقيف

لوألالوقلاو«هدنععيبلاىنعميفاذهو«ضوعلإبةعفشلاهيفنوكت
يفو.لعأهاوىنعمهلاملدباذهوءلامبلاملدبعببلانأللمعلاهيلع
فمصنلاكلذدعبعابمثهلضرأفصنلجوللجربهواذإو:رثألا

دوهشللالويرتشمالالوعئابللكلذزوجيالف«ةعفشلانمًارارفيابلا
.ةعفشلاهلفةبحلارّخأوعيبلامدقنإوءةبحلادعبًاضرأعيفشلااكرديالو

ذخأي«دابعنبالوقىلعهنأرهاظلا«خلاعيفشلاذخأيمك:هلوق

الإهقحتستاليناثلافصنلاو«دقملابهقحتستيتلاصقشلاكلذفصنةميقلاب

.ررحبلف«ملعألاوةميقلابهذخأيو«هدعيالإعيفشلاهذخأيالف«لوخدلاب

.لثملاقادصرهابدارملانأك«رهمابمأةمسقلابأ:هلوق

.اهبعاتمتسالاوهو«ءانعبةخسنيفینعم:هلوف

همرءايرکزيبأمالكلكاذه«خلالجربهواذإو:رثألايئو:هلو

هبلطبينأدارأاميرتشمللعئابلاهلعفاملكو:ناويدلايفو«بالاىلإللا
اهدريوةعفشلالطبيالكلذنإف«كلذهشأاموءالغتسالاوةانمةعفشلا
ايفيرتشمللالوعئابللكلذلحيال:لوقينممهنمو«ءاشنإةميقلابعبفشلا

عيفشلادارأنإفءالغتسالاامأو«ةبحلايفتلطبدقةعفشلاو«لانيبوانسب

.خلااهدريلف«اهدربنأ
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الولهاجهعلربالوماعهامسمحةريسمدجويةنحلاحيرنأانغلبو

شيتفتلاربطبيلصتةأرماالواهملونذإريغلةأرماالوةعفشعطاق

دعلاوەهتحو:هولاودلدلا97“ماء‹تلتفت1

زوجولادوودلاونبعطقنمالوشيتفتلامدبعو

ودعنمةمصعلاهلأسنو‘العهلالضلانمهلانذوعنف‹«ەلىسڕ

هنا6صعبنعرامعنبيفاودموبلاقو«هارنالوانار

ابلطءامسلايفالجرءضرألايفالجرعضويرتشملانأول:لاق

يرتشملانأ-لعأهللاوكلذىنعمو.كلذيلعردقامعيفشلاةعفشعطقل

ةليحلانمكلذريغوأةبهبعبضشلاةعفشاعطقبنأىلعالاتحااذإعئابلاو

.ضْئارفلاوكراوديحوتلليأ«لهاج:هلوق

لاق«هريظنانموقبنکضعبيف:خلارامعنبيفاودموبألاقو:هلوق

ماحنمةصحیرتشامامتنبیسحمهيقفلانأكلذو«مالكدعبةلاسرلاحرشيف

عطقبلهيلعهبقدصتهنأرهاظلايفمانبالعئابلادهشأو<كيرشهيف

ةعفشلاعطقيكلذنأاهبفءاهقفلاقفأف«هتعفشبكيرشلاماقف«كيرشلاةعفش

¢ةرضحلاءابقفبالإىضرأال:يضاقللعيفشلالاقف«ةقدصلايفةعفشالذإ

‹اهلفسأعّقوفيليبشالاورمعيبأخيشلاًادبو«ههجوىلعلاؤسلاميلإعفرف
:لاق«هپاوجماتناىأراملف«ةبجاوةعفشلانأو«(راجفلاليحنماذه)

ءكماحذخوىلامتاه«لىقامريخقحلاف«هحانجتحتراطبالباقعاذه

۱.یہتنا
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علطااذإهتعفشعيفشلاذأيوةميقلاىلإكلذدريفكلذيلعاوردقام

.امهنمكلذيلعلدعلالهأ

كلذىلعاوعلّطيمولف«كلذىلعلدملالهأملطااذإ:هلوق
يذلاوهو«معن:رهاظلاو؟كلدىلعامنلمف«ةلمحلالمعيامهومجتاو
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ةعفشلالخأةفصىفبإ
؟اهنخأيالیتمو«اهنخايیتمو«اہنمذخایمکو«اھذخایاذامبو

ذخأينأعيفشلادارأاذإو:رثألايففاهذخأباذامبواهذخأةفصامأ

تيرتشاكنإ:هللوقفنأنيمأهعمويرتشملالإعيفشلايتأيهنإفهتعفش
هبطعبفكلاماذهويتعفشتذخأدقوةعفشلاباهؤارشيلونالفضرأ

ءاطعأنإف,ناصقنالوةدايزالبهفرعنإ«هباهارتشايذلانمثلا

ةعفشلاذخأةفصيفباب

امبةعفشلاتوفتاذهىلعف«خلايرتشملاىلإعيفشلايتأيهنإف:هلوق

نولوقيويرقشملاىلإنوتأيو«دهاشلاىلإمهاردلامهذخأنمموملاسانلالعفي

دمولهنإف<دهاشلادنعكمهاردو«ينالفلالحلايفهتيرتشاامانعفشدق:هل

°ەمالكهيلعلديا¢ةعفشلاهتتافلهلامعفديلفماردلابلطوهدييرتشللا
.لعألاو

هنإف«هبیرتشاامسنفرعوهفرعيلنإهنأيتأيس«هفرعنإ:هلوق

.كلذردقيرتشملانيبيتحاليلولوسنجلاكلذنمهليموب
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نمرثكأهاطعأنإفءةعفشلاهتتافدقفهباهارتشايذلانمثلانملأ

هلىمراذإهتوفتالنأب:ليقو«ًاضيأهتتافدقفهباهارتشايذلانمثلا

هلیمرنإًاضيأكلذكو.لعأهللاوهباهارتشايذلانمثلانمرثكأ

اذإعيفشلانأرظنلاهبجوياميفكلذو«هتتافدقفهبیرتشاامفالخ

سنجنمنمثلاهدقنينأهيلعيرتشملاقحنفةعفشلاذخأينأدارأ

نأدارأول.كلذيلعلملدلاو‹ناصقنالوةدابزريغنمهبیرتشاام

لجأىلإوأهضعببوأيرتشملاهبىرتشاامفالخبةعفشلاعيفشلانأ

ناکهملعهکردیالناکاذإفيرتشملاىلعهكرديالكلذناكنتريغبوأ

املقأهلىمروأنمثلاهدقنيماذإف«انركذامهيلعيرتشملاتحنم

نمهبرمأامكرتلهتتافهبیرتشاامفالخوأرثكأوأهبیرتشا
عيفشلانأل«ةعفشلاكراتراصكلذيفهبرمأامكرتاذإف«يرتشملاقح

لديوأاہکرتيتحمہدنعاهذخأىلعوهف«امكرتوةعفشلاذأنيبريخ
اممرثكأهليمراذإهتوفتلف:لاقلاقنإف«هنماہكرتىلعليلدلا

ملثيحنمهتوفت:هلليق؟هبیرتشاامهلامردقوسل؟هبیرتشا

الفطورشةعبرأهذبف«خلانمثلاهدقنينأهيلعيرتشماىحنمف:هلوف

.هللاهمحرهمالکنممفيامىلعاہنمدب

.ةعبرألاطورشلاموهفبحرصدق«خلاهدقنيلاذإف:هلوق
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مزرابامنو«هلزريىتحهيلععونيرتشملانأىرتالأ«هلامهلزرف

‹ڭلدةفرعموءنمشلانميرتشملاهبىرتشاامفرعاذإاذهعمضشلا

ناربخينينيمأبيرتشملايتأبنأهتجحميفشلفمكحلارهاظيفامأ

عيغشلاكلذعاذادلالاوكمامفاماو(نمثلاببوءارشلابعيفشلا

يرتشملاهاتاكلذهلاىت!تبلطدعبهعفشلاهنعتعطقتا

قيدصتلانافهقدصوكلذهربخأنإوءهتأيلوأناسلاب

:هلاقفرخآىلإبلطالجرنأترذو:رثالايفوءةجحمهضعبدنع

امبيللعالعيفشلاهللاقنايلاميلمفدافةعفشهفكلامتبرتشا

لاتلاقامفمااارخالايلعوءكلذلف«ترکذ

یوعديرتشمللممستالاذهىلىقخلانأالإهتجحعيقشالف:هلوق

.ملعألاونينيمأبهربخأهنأهيلعىعدااذإالإ«طرفهنأوءعسفشلاىلعلمعلا

هدقنيملاذإهلدب:لوقينأمدقتالبسانملا«يرتشملابلطدعب:هلوق
هنيبامفامنيبوحلايفامنيبقرفينأالإمهلا‹خلايرتشلاهاتأنمُلا

بلط«دقتلانمديالفنينيمأبحصاذإمکلايفام::لاقىناب«هللانيبو

«كلذلعاداهللانابووهلاامفامأو؟٤مدقتاملىلدبءالوأكلذيرتمحلا

هنيفانتلامزللاو۰ررحملف۳6

ضرفنألرثألاىفةروكذملاةلأسملادعببلطلاباضيأديقاإو«مدقتامنيبو
اعألاونمثلاهبلإبلطهنأةلأسملا

اءألاوىرتشلاهملطرىتحهتوفتالهنإف

0
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اذاامأو‹مهنمبرقلابقوسلاناكاذإكلذهلف«قوسلاىلإانببهذإ:هل

.نإالإءلزنملاىلإوهتيبىلإبهذينأهلفكلذدجالفدعبلالعناك
اذبف«كلذهيلعهلسيلفهتيىلإهعمبهذينأبلطفقوسلايفهيقل
هملإبلطاذإنمثلادقتدنعهلريخأتالعيفشلانأمشوقنملدي

هملإاذإًاحابصمأنازيمدحبلنإرذعلاوءرذعبالإيرتشللا

هلقهعملالامدعىعداوأ«نايبلايرتشملايلعفلبجلاىعداوأليلا

لزنملانمبرقلابناكاذإقوسلاوألزتملاوأهتيبىلإبهذينأهيلع

اذهيفلصألاوءهلرذعالفهتبيفوأقوسلايفهبقلنإالإتيبلاوأ

هلزوجيأءاذهيرتشملاهيلععسونإتيأرأ:لئاقلاقنإفءنيبلارذعلا

:هللبق؟يرتشملااضربهيلعايدنمثلانوكيوهتعفشذخأينأ
سيلاذهنأهنمءاضربهقحيرتشملاكرتاذإكلذنوكينأوجرأ

هانركذامدعبةعفشلاذخأةحصكلذلصأءةعفشلاذخأةحصيفطرش

ىلعنوكيدحاولانيمألاًاضيأكلذكو.لعأهللاورذعلابقوقحلانم

نمتركذامامأو:ألايفو«مهضعبلوقيفهقدصاذإةجحميفشلا

ىرتشااميعيفشلاتربخأتنكنإ:اهبفباوجلاءةعفشلاةلأسمرمأ

۰لايمأةتسبناويدلايفهدح«برقلاب:هلوق

ەدقنيملاذإف:قياسهلوقعمرظنهبف‹خلاطرشيسبلاذهنأل:هلوق

—۳o



كلذعجرفيرتشملاهبىرتشااملقأهلىمرفهتعفشهليذلايرتشملا

افكقدصهنإ:لاقفالمهقدصلهلاهلأسكلذدعبمثيرتمل

یرتشاالقأهلیمرنیحهتافدقوةعفشيدنعكلذيفسيلفهلتلق

مثهلتربخأو؟يرتشملاىرتشا5ک:كلأسفكبلإعيفشلاىتأنإامأو«هب

دعبهلیمرمثكقدصهنإ:لاقف؟المأهلتلقاميفكقدصله:هتلأس

ءاجنِاموءهتتافدف«ةعفشكلذيفيدنعسلف«هلتلقاملفأكلذ

ىلعةردقلاونمثلاردقبملعلادنعطرشدقنلانأهرهاظنإف«خلانمثلا

ةردقلاوملعلاعم<طرشهنأىلإرمألاقوسلايفوأهلزنميفناكنأب
همحرفنصملالالدتساحصيالاذهىلعف«ةالصلاىلإرظنلابةساجنلاةلازإك

ةلاحنإف«خلاةعفشلاذخأةحصكلذلصأ:هلوقبطارتشإلامدعىلعلا
ءمرغلزومالاممزوجيراذعألالهأنإف«اهربغالعساقيالرذملا

اذإف«ىتحنمثلادقننأب«زاوجلاىلعلالدتسالايفلوقينأىوألاف

۱.ملعااوهقحيفطرشلالطبهاضربهكوت

:لوقينأ«مالكلاقايسلبسانملا«خلاعيفشلاىتأنإامأو:هلوق

ببسبةعفشلا2وهو«دحاونيتلأسملامكحنأل«خلاىتأنإكلذكو

فورظلانمنأل«كىلإ:ًالثملوقبنأهباوص«كدنعىلإ:هلوق

لعڈارنمبرجلاىلإالإةيفرظلانعجرختالف«فرصتتاليتلا

كحهثمدفتسيلمالكلااذه«خلايرتشملاوعيفشلاءاجنإامأو:هلوق
.عجاربلفاطقسهيفلعلو

۹٦۳—



لالايرتشملاعفروةعفشلاعبفشلاهلىمرفكيلإًاضيأيرتثملاوعيفشلا

مو.هيلعًانيديرتشملاهبىرتشاابعيفشلاربخأكلذدعبمثءهعفريمو
لاقنإو«ماكحألارهنوکبالدحاولانيمأالا:لوقنمًاضبأ

كلوقفونبيامفهمزلباإكلذنألكتقدصدق:هلربخأيذلاهل

هلترضحامبكنمرابخإوهامفءبكنمسيلوه:هتربخأنيح

يفيدنعبرفأوهوةعفثلاهبهتوفتامكلذيفسىللوقلاكلذيلعو

لوقلافء4اعوكلذيلع۴مئابلاذكوانکتبرتا

Eنكتناف‹هعااةنسلايرتملاىلعو«عمفشلالوق

.نمثلاوهو«هبعفشباميأ«ةعفشلا:هلوق

¢تادابعلارمأامأو«ةداهشلابابنمهنألينمي«ماكحألارمأيف:هلوف

.ةياورلابادنمهناهلوقلقبهناف

هقدصإو4قدميتإيآردمبيس۲ةفطاع:ليقو<لام

.هقدصولوةححنوكبالهنأىنعملاو

عمهلوقلوقلانأ«يضتقباذه«نيميلاهيلعقةنْيِبهلنكتلنإف:هلوق

.نمثلاقيرقشملالوقلوقلانآل:لاقثح«كلذبحيرصتلاهليتأبسو«هن

- ۳)۷



يرتشملاوعئابلانأمطوقنملدياذبفءىعداامىلعًاضيأنيمسلاهيلعف

ةعفشلطبتالو:نيمدقتملابتكضعبيفركذوءةجحهملعنانوكيال
امأو«غربخدعبطرفاذإنيدهاشلاوأيرتشملاوعئابلاربخبالإعيفشلا

ةيوعئابلانأ:لوقلاذهلعمنملديافالفماوسنم
يرتشملاهبیرتشاامملعبملوهتعفشنخبنأعيفشلادارأاذإوءهيلع

يذلانمثلاهلنيبتيتحءايشألانامثأ(منألًامهردوأًاراثيدهلحرطيهنإف

ريناندلاريغبءارشلانكهألًابوجوالًابابحتسامېنماذهلعلو«هيیرتشا

ىرتشايذلاسنجلالعنإامأو.ملعأهللاونزويوألاكيامممهاردلاو

ملعبملوءوأريناتدلابیرتشانإلثمهرادقممفيمهنأريعهب
امددعيرتشملاهلنببتحًادحاوًارانيدهبطعينأيزهنافاهددع

یرتشانإنزويوألاکيامكلذكوهلكاذهيفروذعمهنألهبىرتشا

نو«عوتلاكلذنمءيُسيتأينأهيزجيهنإفهرادقمعبفشلاملعبملوهب

هنأرماظلاف«مئابلاامأو«نيميلايرتشملاىلعفيأ«نيمبلاهبلعف:هلوق
هربغىلعالو«نمثلانمهبربخأامىلعفلحيالف«مالكعبقشلانيبوهنيبسيل
.ملعأهللاونيبةقالعالهنآلعيقشلاهيعديام

.هبیرتشاامسنجحلمي

۳4۸

 



كلذليكميفشلالعنإو«قحلاهلنيبتيىتحهايإهيطعبفًاريسيناك
كلذنمًاثيشًاضيأهبطعيهنإفةتوؤمهلءيشهنأالإهنزووأعولا

ىلإنمثلانميقبامبهيتأبىتحءايإهبطعبفًاريسيناكنإو«عولا
هللاودعتهتمتأيملنإهلكاذهيفروذعمهنألهيفوهيذلاعضوملا

ةنوؤمالوةريثكًاضورعلجرنمىرتشاًالجرنأولكلذكو.لعأ

ءيشهعمکالاىلإعئابلابيتأيهنإفيرتشملادنعناكابيعاهيفدجوف
هرضحيملنإو«هعيمجبهيلعهعتاخيف«اريسيناكنإوعونلاكلذنم
ىوألاةلأسااكلذكوءامبنيبىلعتعقوامنإةموصخلانألهلك

كلذدريفبيعلابعئابلاىلعدولابجواذإف«ةعفشلاىلعةموصخلاتعقو

عضؤملاىلإيقابلاهللصوينأكلذدعبيرتشملاىلعنوكيمثءيشلا

ىلإهمىلستهيلعفبيعلابدرلابجواذإيرتسشملانأل«هيفىرتشايذلا

ىلإلصينألبقهنمكلهاموءامهنيبلدعلاوهوهيفهذخأعضوم

عئابلاىلإلصونإو«عئابلاىلإلصيىتحيرتشملالامنموهف«عئابلا

لاظهنأل«لماتهیفواسلدمناكولوهرهاظ«يقابلاهللصوبنأ:هلو

.ملعألاوهيلعلمحينأىتحأملاظلاو
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ءەلكهبلەلصويلنيحهبلإلصويذلادرهيلعكرديالفهضعبكلهوهضعب

ناو«يرتشملالامنموهفلصبدفعئابلاىلإلصوامنوكيف

هبشأاموهعبروأهثلثوأهفصتونرانيدلانمرسبيرتشملاىرتشا

مکاجلاهبهربيذلاوهومهاردلاعيفشلاىلعانإفروسكلانمكلذ

هيتأيهنإفمولعملجأىلإمولعمنمشبيرتشملاىرتشانإو:رثالايفو

اذإف«يدييفاذهويتعفشتذخأ:لوقيمثءايإهيريفنمئلاكلذبعيفشلا

امهنيبيذلالجألاغلباذإف«نمثلادريمثكايإهتيطعألجألارضح

مث«كلذىلإجاتحانإهجئاوحيفهفرصينأهلوءايإهيطعيوهيتأيف

اهرمعيواهنملكايفضرألافعيفشلالخديمثلجألادنعهريغهبطعب

.مولعموهامكببعلاكلدريغبينعي«كلهو:هلوق

ىلع«يفنلاباوحيفبصتلابهنأرهاظلا«خلالصوامنوكف:هلوق

الدرلامئابلاىلعيرتشملاكرديالهنأىنعملاو«ڳاوتوميفىضقيالفدح

باتکيفلاهمحرهرکذالبسانملاوهاذهو«خلالصوامنوكدتحيقب

ءيشالفالإوهتذخأامكءيشلادر:لوقينأمئابلاةححنمنأنمعوسلا

هللاهمحریسحانمع‹نوكيالف:لوقينأبسانملاو«عجاربلفكِ

لامنمكلهامنأنم«فنصللاهلقنامدعب:لاقثبح«دارملايفحرصأ

درهيلعكرديالفضعبكلهدقوًاضعبهبلإلصونإو:هصناميرتشلا
.«هلكهيلإهلصويملنيحهبلإلصويذلا
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ءيرتشملانمةعفشلاذخأيتحاهنمعفتنيالوًاثيشاهنملكأينأهلسيلو

نمثلاهيلعيرتشملاكرديالوةعفشلاكرديعبفشلانأمهنملدياذف

.لعألاورايخلابوبفنمثلاهدقنينأعبفشلاءاشنإاإ«لجألاىلإ

ىلعهنوموقيفلودعلابعيقشلاهيتأبفعاتمءاناوييرتشملاىرقشانإو

هنأللودعلابيتأبنأميفشلامزليامنإومفيرتسملااهفصييلفصل

الاموءةميقلابالإحصيالملستلاويرتشملاىلإنمثلايلستبرومأم

مويهتميقبلودعلاهموميامنإو:هلثمهبرومأموهفهبالإرمألالثتم
ءيشناكنإةقفصلاهيلعتعقواميطعينأهمزلياإعيفشلانأءارشلا

تعقومويهتميقفلثملاهيفنکيالءيشناکنو«هلثفلئملاهيفحصب
ةفصلاىلعهنوموقيفةفصلايفافلتخانإوءتعقوهلةقفصلانألةقفصلا

لوقلوقلانالءمابفصويتلاةفصلاىلعفليمثيرتشملاملاهفصييلا

وہف٤عفشامعبمجراثيفماعمككحلااذه«خلالكأينأهلسيلو:هلوق
.ملعألاوبرقأفانئتسالاىلإ

لعسالامينعي«عاتموأ:هلوق
تاكوأًارضاحنكيملاذإاذهلعل«خلاةفصلاىلعهنوموقىف:هلوق

.ةفصلاىلإةجاحالهنإفريفتيلورضحاذإامأوىريغتوًارضاح

.انسهلعل«ءيش:هلوق

نمهزجعدعينكل«نيميلاهيفينعي«يرتشملالوقلوقلانأ:هلوق
.نمُملارادقميفمدقتامذخؤبامك«ةندىلا

—۳0ا



يرتشملاىرتشانإو«ةفصلايفهلوقلوقلاكلذكو«نمثلايفيرتمشللا

فعيفشلاىتمثكلذهبشأاموبنعلاوبطرلاوحناهناوأيفبكام

نإهنإفةعفشلاهنععطقيلسانلايديأيفكلذدحيلتقويفاهناوأريغ

لبقنمليطعتلانوكياميرهنألةعفشلاهتتافدقفهتعاسيفكلذهطعبم

موقيهنإ:ليقدقو«سانلايديأيفءيثلاكلذنكبملتقوىلإعيفشلا
مويكلذةميقبهتعفشذخأبوتقولاكلذيفهايإهيطعبفةضفوًابهذهيلع

مثهبىرتشايذلانمثلايرتشمألعيفشلاحرطنإو.ملعأهللاوءارشلا

ملهلامكرتيذلاوههنأليرتشملالامنموهفكلهىتحًاعبمجهنعابهذ

نإنف«هيلعةعبتال«ميلستلانمبحياملعفعيفشلاوءكلهىتحهذخأب

الإهشمهئرييالناكالبف«عيفشلاةمذيفنمثلاسيل:لئاقلاق

عيفتلانمثلاموزلناكام:ليق؟نويدلارئاسکهابإيرتشملاضبق

لوقلااموءرهاظلاوهاذه4خلاهيلعموقدهبالفدقو:هلوف

.ملعألاو؟خلاعيفشلالبق

.ضفاخلاعزتببوصنم«بهذ:هلوق
ىلعبجاولانأوعفشهنأتبثونسبتامدميينعيحرطنإو:هلوق

.صقلقلايرتشملا
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هذهنمنيعملاءيثلاهبشأةعفشلاهذخأدنعهيفةعسوتالًاقيضمًاموزل
املفءهقحلطبليرتشمالهحرطامدعبهعفرولهنأكلذيلعلديو«ةبجلا

ملف:لاقنفةبجلاهذهنمنيعماكةعفشلايفهقحنالطببجويهعفرناك

ناكام:هللبق؟يرتشمللهحرطامدعبهعفراذإةعفشلايفهقحلطي

يفيضراذإاهذخأهللحيالوامكرتيفوةعفشلاذخأيفًاريخمعيفشلا

ناكالهتمنايبيرتشمللهحرطيذلانمثلاىلإهعوجرناكاهكرتبهبلق

اذإًاضيأكلذكو«ةعفشلاكلتيفهقحكرتباضرلانمهبلقيف

رمأنإكلذكو«هيلعايفوملامفهماقميفةفيلخلانالكلذيفهلثموهفهتفيلخ

هذخأنإامأوءهذخأبلوأرومأملاهذخأءاوسكلذيفوفهذخأبنم

كلذكوءهرمأيلهنألكاذبةعفشلاهتوفتالفهرمأريغبسانلانمدحأ

.لعهللاوهرمأريغكلذءالۇھعفرهرضبالفهدبعوأهدلاووأهدلو

نمفلختسانإو‹كلذهلفهسفنبهتعفشعيفشلاذخأنإو:رثألايفو

فلختسانإوكلذهلفهسفتبيرتشملاابعطقنإكلذكو«كلذهلفاهذخأب

ينبجعيو.ًاعيجنيهجولايفلعأهللافرومأملاامأو.كلذهلفابعطقينم

ةفالخلانأ«رمألاوةفالخلانيبقرفلا«لعألافرومأملاامأو:هلوق

باستكيفهللاهمحر«ءايركزوأهركذاكرمألافالخب«لوبقلاىلإجاتحت

.حاکنلا

› حاضيإلا۲-مد —Por



كلذريغليقو«ءاوسةضيلخلاوهلككلذيفنوكبنأ

عفشعمابهذينأدوبشللزئاجًاضيأكلذكو.لعَأهللاو

ماعداذإيرتشلاكلذكوءكلذىلإماعداذإهتغفشذل

يفوأةتغبهنوتأيالالإ«هتعفشعيفشلانععطقملهعمابحطصينأ

عيفشللو:رثألايفو«كلذلعفهلبنمدحاولكنألكلذوءةلفغنيح

تحعاطتساامهسفنهنعيفخيوهنمرتتسيويرتشملانمبرمينأًاضيأ

ثحبيوهدرطينأًاضيأيرتشمالوءهبىرتشايذلانمثلاهلءىس

اميفيرتشمألسيلوليخلانعنادراطتي:انغلبدقو«هقحليتحهءارو

يذلالجألاعطقنيىتحهنمبرميوأعيفشلانمرتتسينأهللانيبوهنيب

نإهللانيبوهنيباميفهتعفشهبطعينأهيلعفلعفنإف«ةعفشلاهيفعطقتت
هللحبالوهلزوحياليرتشملانألکیلايفاہکردبالوءعيفشلادارأ

نأمطليالدوهشلاوعئابلاكلذكو«عيفشلاقحعطقيايفيعسينأ

عيفشاطوًاضرألجرنملجریرتشااذإو.ملعأهللاوكلذيلعهونيعب

ذخأةلأسم«امنيبقرفلامدعللديو«ءاوسةفيلخلاوهلككلذيف:هلوق

.ملعأاورمآلالزلوملاوامجثيح«هحرطدعبيشل

م2نىنىمألاهللسربنابينمي«عسبفشلانمرتتسينأ:هلوف

.هسفنهلمرسي

:هلوفو.خلاهتعفشهيطعينأهملعف:هلوقلةّلع«خلايرتشلانآل:هلوق

—۳o 7



سانلانيبنوكييذلانمثلانميرتشملانعمئابلاطحمثمولعمنمش
هدينمجرخيذلالثمعيفشلاهيطعيهنإفءارشلاوعيبلايفةحعاسملالثم

هلىلوملامزليامنو«هريغليرتشملاهالونإًاضيأكلذكو«هلةقفصلانال

هجولعًاتيشهلكرتاذإهبىرتشاامنودعئابلليرتشملاىطعأام

نععئابلاطحامامأو«ءارشلاوعيبلايفسانلانيبنوكتيتلاةحاسملا

كلذريغوأباونهجويبعوأمحرهجوىلعنمثلانميرتشملا

عيفشلاىلعنإفءارشلاوعببلايفسانلانيبةحماسملاهجوىلعنكيملام

هللاوعيبلاببسنمسيلكلذنأل«ةقفصلاهيلعتعقوامهلىلوملاوأ

هاطعأ«مُئابلانوديرتشمالنمثلاءاطعإهلىلوملاوعيفشلاىلعو.لعأ

ءعئابلانوديرتشملاكلذيفيصخلانأل«ءايإهطعيملوأًاثيشيرتممل

.املولعموةلعلانيبةضرتعمةلمج<«مكحلايفهملعاہكرديالو

حممىعاباذإحمسنمؤلا):لعهلوقلينعي«ةحماسملاهجوىلع:هلو
دنعدارملانإف:لاقاكوأ«(ىضتقااذِإحمسو«قاذلىرتشااذإ

پاتكعجاربلف«ئيشيرتشملاديزيوأنمثلانماثىشمئابلاكرتبنأ«مهضعب

.هللاهمحر«هلعوبسلا

اكلذيفمصلنلهلوف مكالابصنيالاذهىلمف«خلايرتشللا

عببلارکنأناف«هوجولانمهجوبعئابلاوعيفشلانيبءيشلاكلديفةموصخلا

—۴oo



كلذكو«يرتشمالكلملالوصحدعبالإةعفشلاهلبتالعيفلانل
عئابلاوههبطعبنألبقهلىلوملاوعيفشلانعيرتشملاذخأاذإفهلىلومل

نيبنوکيلاةحماسملاهجوىلعتيشهنمهنعطحفعئابلاءاطعأمث

ءهلىلوملاوأعيفشللكلذيطعينأيرتشملالعف«ءارشلاوعيبلايفسالا

هيلعناكاميلعناتوكيامنإةعفشلاوةيلوتلانألهكاسمإهلزوحبالو

ىضقمثريناندةرشعبىرتشاوليرتشملانأىرتالأ.لعأهللاوءارشلا

ةرشعلاعيفشلاىلعنأهتعفشعيفشلاذخأمثةعلسريناملاكلتيفعتابل

ءكلذلعاقفتانإالإاهريغنوديرتشملاابىرتشايتلاريناند

نمذخأءاوس«هيلعاقفتاامهقحيفئابليطعينأهلزوجييرتشملاو

نأةقفصلاهيلعتعقوامالإهمزليالعيفشلاوءذخأيلوأعيفشلا
ىطعأاذإنيمضلاكهمزليالناثعيبةعلسهايإيرتمشملاءاضقوءهلةقفصلا

هيلعنصامهيلعنومضملايلعهلانإف«ًاضورعريناندلاهلنومضملل

هعلسلجرنملجریرتشانإامأو:رثالايفو«ريغالريناندلايهو

ًامداخوأةبادابفهلىضقفءهنمرثكأوأ«كلذنملقوأريڼاندةرشعب

مالكلالبكلذوحنوأةعفشلاعطقيفةليحيرتشملاعملمعهنأهمتاوأثم

.هلنومضملللعافلابات٠رناندلا:هلوق

- ۳0 -



يذلالثمهلىلوملاىلعهلامإف«هريغلاهالومثكلذهبشأاموأًاماعطوأ

هيلعامنإ:لوقينممهنمو«لوألانمثلانوديرتشلملانممئابلانأ

وأاهيفمئابلاهلاقنإكلذكوءهنمذخأيذلانودلوألانمثلالثم

املثميرتشملاىلععئابلادريامنإفءارشلالبقاهبفناكبيعبهيلعاهدر

اذهف«ةرملوأهبیرتشايذلالثمهيلعنإ:لوفينممهنموهلمذأ

مدقتمعيبخسفنوكتنأنسبددرتتةىلوتلانأمهنملديفالتخالا

لثمهلىلوملاىلعناکمدقتمعيبخسفتناكاذإف«اناثًاعبنوكتتوأ

عشابلانيبعيبلاخسفولاكيرتشلانمئابلاذخأيذلا

نودلوألانمثلالئمىلوملايلعناك«اناثًاعبتناكاذإفءيرتشملاو

درلاوةلاقإلاكلذكوءلوألاعيبلالثمعيبنمذخأيذلا
وأمدقتمعيبخسفانوكينأنيبنادارتي«سايقلااذهىلعبيعلاب
‹يرتشملانمذخأاملئممئابلاىلعناكعيبخسفاتاكاذإفاناثاعبي

ناف«ةرملوأهبىرتشايذلالثمعئابلاىلعناك«ًابناثعباناكاذإو

ناهھدآألاوبولاكناکنِينمي«عئابلاذخأيذلالم:هلوف

.تاناوىحلاكهتمىقفالإو

وهفمكاحلامكحبناكاذإبسلابدرلانأراتغلا«بسلادرلاو:هلوق

.مدقتايفهمالكنمذخۇياك<ناثعسبةلزنمبوهفالإو<عسبخسف
.لوألاعببللالثاميأ«اناث:هلوق

—۳ن۷



نوكييافخسفلاو«مدقتمعبيخسفةيلوتلانوكتفيكف:لئاقلاق
عييبلاناكاذإًاعيمجمهتمءاضربالإنوكيالو«يرتشملاوعئابلاني
ءاضربالإخسفلاالفًاحبحصعيبلاناكاذإمعن:هلليق؟ًاحيحص
مزايل‹ئابلاهركوهخفيرتشملادارأنإوءًاعيجيرتشملاوعئابلا

‹هريغعمهخسفينأيرتثلزاجو«هخسفنمهيلعبحيمامعئابلا
يناثلاعيبةيلوتلا:نورخآلالاق«ەريغلهعيبينأعببلازاوجهلصأ

رخآلانودوحلابحاصاضربنوکامهدحأقحلمدقتمدقعخسف

ثلاثلاوءنيعيابتملادحأىضرىلإفوقوملاعببلاهلصأءبيعلابدرلاوهو

ىلإانعجرررغلاعيبوهوةعيلايبنلهمامتإنيعيابتمألزوجيالخسف

لثمدرينأهيلعامنإفخاسفنامعيبيفجرخنإاأوءىلوألاةلأسملا
ًامئاقذخأيذلاناكنإو«لئملاهفنكيلنإهتميقوأهنمذخأيذلا

ةأرمابلجرجوزتنإكلذكو‹هاوسامنودهسفنبوههدريلفهنبعب

هشأاموأًاضورعوأةبادوأاطىضقفرانيدةئاماقدصأو

بهذاذإ‹هئمتذخأيذلالثمهيلعدرتمنإفكلذدعباهادفمث«كلذ

لاقنإفءهنىعبهيلعهدرتلفًامئاقناكنإفءاهدينمتذخأيذلا

ىلعينبمهيفعقاولاءاضقلانألكلذو«خلاهنمذخأيذلالثم:هلوق

.دسافدسافلاىلعينبااو«دساف

—- ۳0۸



ولو:هللق؟ىنعملااذهلعقالطبسیلوحاكنخسفاذِإءادفلاف:لئاق

تذخأامالإءادفلايفةجوزلاىلعجوزلاكرديالفًاقالطءادفلاناك

هيلعهلوقلءابقدصأامقوفاهتمذخأينأهللحيالجوزلانألجأنمهتم

:رثألايفوءروشهثيدحوءادفلايفكلذو«(الفةدايزلاامأو)مالسلا

ريناندةرشعيواستيهورانيدئامًاضرألجرنملجریرتشااذإو
يذلانمثلاذخأءاشنإ«رايخلابنإ:ملعلالهأضعبلاقف

نوكيو«ةميقلاىلإاهدرهلسیلو«كرتءاشنإويرتشملاهبىرتشا
لدعلالهأةميقىلإكلذدري:مهضعبلاقو«هلعفنمىلعكلذمثإ

ءكرتءاشنإوذخأعيفشلاءاشنإف«ءارشلادنعهتميقبنوموقف
هيلعتعقوامعيفشلامزلييذلاو.لمعلاهيلعيذلاوهرخآلالوقلاو

للبتهللادنعو«رهظامىلعمكحلالعجهللانألاهريغنودةقفصلا
يدنعلدعألاوبفلدعلالهأةميقىلإكلذدرنمامأو«رئارسلا
.هللاالإابملعيالكلذةقيقحنأالإ«يرتشملاوعيفشلاني

.لوألاهبدارملا«رخآلالوقلاو:هلوق

لمعلاهيلعيذلا:هلوقىلعفوطعمهنأرماظلا«خلامزاييذلاو:هلوق

هيلعلديامككلذكسيلهنأعم«ريخألارخآلابدارملانأموتيامهبعقد
.ملعألاو«قايسلا

— ۳۵۹



ةعفشلانمعيفشلانخيہکبا

عوفشملاوءةرثكيفوأًادحاونوكينأولخيالعيفشلانألعإ

ًادحاوعيفشلاناكنإفءةرثكيفوأًادحاونوكبنأولخيالهيلع

‹لكلاعديوألكلاذخأبنأهيلعبجاولافدحاوهيلععوفشملاو

اوفلتخاممنإفدحاونمرثكأءاعفشااوًادحاوهيلععوفشملاناكنإو

ءمهنيبهيفعوفشملاةمسقةيفيكيف:امهدحأ«نيعضوميفكلذيف

لثم؟المااصعبمہضعببجحيلهمبتكرشبابسأتفلتخااذإ:يناثلاو

دحاومهسألهأممنألهوثرويذلاكلايفءاكرشمهضعبنوكينأ

مهضعبنإفمهنيبهيفعوفشملاعيزوتةيفيكامأ«ةبصعلهأمهضعبو
ثلثلاهبيصنناکنف«مہصصحردقىلعمهنيهيفعوفشملامسقي:لاق

عبرلاذأعبرلاهبيصنناكنموءنمثلاثلثبهبفعوفشملانمثلثلانأ

.ررضكىرشاانأليلکاعدوُ:هلوو

س۳۰



اوءاجاذاذهوءهمهسردقيلعذخأكلذنمرثكأهبيصنناكنمو

‹نيقابلليهفمهضعباملسنإوءمهنماهبثونيهفاوقياستنإوءاعيمجاهيلإ
يفيرتشملاىلعررضلالخديالوءاصعيجاهوكرتوأًاعيمجاهوذخأ

سلو«لاجرلاسوؤرىلعءاكرشللةعفشلامسقتامنإ:مهضعبلاقو«كلذ

نإو«لقألابيصنلابحاصىلعلضفرثكألابيصنلابحاصلابف

ربتوأيرتشمللمدحأاماسنو«مہنماہقبسنليفاہىلإاوقباست

نولخديالو«ًاعيجبكرتوأًاعيجاهذحأءاعفشلانمهريقلف«ابن
قحةعفشلانأ:لوألالوقلاباحصألةجحلانف«يرتشملايلعررضلا

رئاسهلصأءلصألاىلعمسقينأبجوف‹مدقتمكلمهبوجودافتسي

ةعفشلانأ:يناثلالوقلاباحصأةدمعو«لاومألاةكرشيفمحابرألا

يفمئاوتسابةفلتخملاظوظحلالهأكلذيفيوتسي«كلماسفنببحت
ناريجلاةعفشاذهدضعيو«ًاكلامىمسبمهنمدحاولكذإءكلما

نو«مېنيبهفرعأفالخالباعيمجاهوءاجاذإميسوؤرىلعمسقت

بابسأتفلتخااذإ«ةيناثلاةلأسملاامأو.اهقبسنمليبفاهيلإاوقباست

لهأضعبلاقدقو:رثألايفو؟المأاصعبمهضعببجحيلهمهتكرش

ءاكرشللةعفشلانأءثاريملايفاوعمتجااذإنيقرفتملاءاكرشلانإ:لعلا

اهوكرتاذإءاكرشلانممهريغليهمث«ءاكرشلارئاسنودبراقألا

۳



هوسعبرأوتادجثالثكرتوتاملجروحنكلذومؤاكرش

قحأتانبلافامتضيرفتعاباذإتانبلاىدحإنإمث«تانبسمو

‹تانبلاابكرتاذإةوسنلاوتادحلليهمنتادحلانمابتعفشب

تاوخألاكلذكوءةوسنلاىدحإوأتادجلاىدحإتعاباذإكلذكو

قحأمف‹ثاريملانمًافورعمًابيصناورونيذلاةنرولانممريغو

رئاسليهمث«ءاكرشلانممهريغنودنممدحأهعابامةعفشلاب

نمايثوأنملةعفشلانأبلوقلارثكأوءاهوكرتاذإءاكرشلا

ناحصأو.لعهللاوهريغنماهبىلوأدحأسلو«ناكامًانئاكءاكرشلا

نلءءاكرشلانممريغنمىلوأيفءاكرشلااولعج«لوألالوقلا

برأمهسلاباحصأف«ماسلايوذنيبينعأ«بابسألاةفلتخمةكرشلا

مومعباوذخأيناثلالوقلاباحصأامأومریغنمضعبلإمہضعب

‹هريغنممهسيوذصخيملو«ءاكرشلانيبةعفشلابمالسلاهيلعهئأضق

عيفشنمرثكالتناكاذإراجلاةعفشكلذكو.لعآهللاوحيبحصلاوهو

«مهبرَقَأةعفشلاب:مهضعبلاق.ضعبنمبرقأممضعبناكودحاو

نودمفنتانِإةروكذللاةيارقلافينعي٠مهسيودصخبملو:هلوف

.قرفالفةكرشلالجألتشىحاهنأل«ةعفشلا

.مهسيود:ةخسنيف<هريغنم:هلوق

۲٦۳



راجلانمببرقلاراجانأل«مرآىلإهيلييذلامثهيلييذلامث
ناءةعفشلايفءاوسًاعيمجمه:نورخألاقو«ديعبلا

يفركذاماذهلثمو«(هبقصبقحأراجلا):هلوقلمهلمشيراجلامساو
عابفكلذنمرثكأوأةسمخوأرفتةعبرأنادفلامسقاذإو:رثألا

ناكنإو«هيلييذلامث«هتعفشبٌقحأهيلييذلاف«مهنمهمهسمدح

ًاعبمجمه:مہضعبلاقو«هتعفشيفءاوسمفقتلانملكفمېطسوأ

باحصأكلذكو«هلييذلاويئادلاومنميصاقلا,هتعفشيفءاوس

هتعفشبقحأهيلييذلافءمدحأعابفةتسوأةسخمنمذخأاذإمساقمل

ةعفشلايفءاوسًاعيمجمه:مهضعبلاقو.هيلييذلاهيلييذلامثهريغنم

ةريثكًاتوسبرادلايفناكاذإو.لعأهللاوهلبلنمومہنمهیلیناکنم

توببلاباحصأعيمجفءهتيبمدحأعابف«دحاوامبابوتشسانأل

ةعفشلاهببتامةكرشيفمهبولةعفشاايفءاوسرادلايفيتاوللا

ىنرملايفرخآلاكراشاتينوكينأالإءقيرطلايفكارتشالاوهو

كرتشانمىلوأنيببسبهعمكرتشانمنأل«ةعفشلابقحأهبحاصف
نإف«كلذلثمناريغرادلايفناكاذإكلذكوءدحاوبيسهعم

۰اهدحأىلوألا«مدحأ:هلوق

م۳



:هللبق؟مسالاباحصأةلأسموةلأسملاهذهنيب!وقرفلف:لئاقلاق

يفاوتوافتامنوءةدحاوةرضملاكلتيفمبتكرشمساقلاباحصأةلأسم

نأينعأ«ةعفشلابحتهبيذلاءيايفاوفلتخيملواهنيعبةرضملاكلت

دقفرادلايفتوببلاباحصأةلأسمامأو«نييسيفاوكرتشي

نمىلوأرادلاىسرموتيبلاىسرميفهعمكرتشانمف«اوفلتخا
نمةعفشلابقحأتيبلايفكيرلانأاك«ريغالرادلاىسرمكرتشا

هللاوةكسلاباحصأنمةعفشلابقحأرادلايفكيرشلاو«رادلاباحصأ

ةعفشاهيفله:بوردلانعهنعهللايضرخيشلالئس:رثألايفو.لعأ

هيفتب:لوقينممبنمفنيبًافالتخاكلذيفنإ:لاق؟المأ

ايفيتلاةكسلايهبوردلاو«ةعفشهيفسل:مهضعبلاقو«ةعفشلا

نُهيفنوبجوييذلابهذميلعف:تلقفءةذفانريغيهوةريثكرود

باباهاتدأاهتعفشبقحأهنأب:ليقدقو«ءاوسًاعيمجايفم:لاق؟اهبمهالو

ةعفشايفنوكتلهءةلباقتموأءةفطصمرودميفنوكتةكسلاف:تلقايل
لاذإ:لاق؟ىسرملاكارتشادحاف:تلقمعن:لاق؟ىسرملااوكرتشانإ

الإانهاورکذیملو«كانهنيلوقاوركذثمحينعي«اوقرفملف:هلوق
.معاهللاو«ادحاوالو

.اوفلتخ:ةخيسنيف«اوكرتشينأ:هلوق

.قاقزلانمعسوأةكسلاو<قيرطلاةكسلاو«ةكسلا:هلوق

— ۳



ءةلباقتمتناكاذإىسرملانكرتشادقفءًاعارذرشعةعبرأامباوبأنيبنكي
يفاعميتلاف:تلقءدحاورطسيفةفطصمتناكاذإعرذأةعبسوأ

:لاق؟ءاوسكلذيفيناثلارطسلانماهلباقتيتلاو«هبفيهيتلارطملا

كرتشامهضعبنالساقلاباحصأةلأسملثمبوردلاةلأسمو«معن

رادلاباحصأوةرضملاكلتيفرخآلاضعبلاكرتشيملامضعبعم

ةسمخوأتومبةعبرأتناكاذإو:رثألايفو.ملعأهللاوةبواسممېتكرش

يذلافةيناقوفلاتيبلابرعابفءتشسانألضعبقوفاهضعبةبكارتم
كلذكوءينالفسلاىلإ«هيلييذلامث«هيلييذلامثهتعفشبقحأهتحت

ىتحهيلييذلامثهيلييذلامثهتعفشبقحأهقوفيذلافينالفسلاعاباذإ
مثةعفشلابقحأوههتحتيذلافمهنمطسوألاعابنإف«يناقوفلاكردب

هيلييذلامثكلذدعبهقوفنليهمثءينالفسلاكرديىتحهيلييذلا

الوًاقيرطاوكرتشيملاذااذهو«يناقوفلاكرديىتحهيلييذلامث

ةفطصمًاباوبأتناكوىسرملاوأقيرطلااوكرتشااذإامإو«ىسرم

نمءاوس«ةعفشلايفًاعيمجميف«ءضعبقوفامضعبدحاوعضوميفةلباقتم
ريغيضتقتةلاسملاهذهيفسايقلايفو.ملعأهللاوناكامًانئاكمهنمعا

مثبعشنموداونمةعرتوأةانقتذخأاذإو:ًاضيأرثألايفو.اذه

.اوکرتشا:ةخسنيف«نكرتشا:هلوق

—rio



نيمسقلعًاضيأكلذدعباينممىسقلكمسقئةعبرأوأماسقأةنالثلعتمسق

ماسقالانمهعممسقيذلاف«هبيصنمهتمينالفسلاعابف«ةثالثوأ

نيذلامث«مهقوفنممهنولينيذلاماسقألاباحصأمثئءهتعفشقحأةينالفسلا

الانمهعممىسقيذلافطسوألامسقلابحاصعابنإوءخلامهنولب

مثمېقوفنممهنًاعيمجمهنكلذدعباوقرفتنإو
«ءاوسهتعفشيفًاعيمجمفيناقوفلامسقلابحاصعابنإوءخلامنولييذلا
وأةعبرأةفطصمتناكاذإماسقالايففالتخالانمهانيپامىوس

يذلامث«مهتمهتعفشبقحأهيلييذلافمهتميصاقلاعابف«ةتسوأةسخ

سلابحاصعابنإفىرخألاةيحانلايفماصقأىلإهيلييذلامثهبل

نيذلانمهتعفشبقحأامههراسيىلعيذلاوهنيميلعيذلافطسوألا

امأو«ةعفشلاهيفحصتلكلذبديقاإ«ةعبرأوأماسقأةثالثىلع:هلوق
.قرطلايفمدقتامكاهبةعفشالهنإفكلذنمرثكأ

.افباوجالةبلصوهذه(نإ)‹اوقرفتنإو:هلوف
.هدبامليلدبمرخآىلإينعي«هتعفشبىقحأ:هلوق
ةعامجنيبمسقنانجکِوتسمناکميفنوکتنابكلذو«ةفطصم:هلوق

.ةعفشلاابكردتةعفنميفةكرتشم

.مهنواينيذلامث«مهنولينيذلامثةخسنيف«مهنولينيذلانم:هلوق

-۳-



بتاحصأ:لوفينممہنمو۰خلامهنولينيذلامثمينولينيذلامثمهنولي

.ملعأهللاو«ءاوسابيفمهديعبومهييرق«ءاوسةعفشلايفًاعيمجمسا

ةبجنملئاسملاهذهيفميفالتخالصأنأيدنعرظنلاهبجوييذلاو

هبلمعبسلاهدنعىوقتنمف«بابسألافالتخالتارضملافالتخا

.ملعأهللاو«ءيشريغكهلعجهدنعوقتيملنمو

عفشينأعيفشلادارأورثكأوأةثالثهيلععوفشملاناكاذإامأو

لخديمودارأامهتمذخأيهقحنألكلذهلف«نيرخآلانودمدحأيلع

نإو.ملعأهللاومهنيبةتباثةكرشلانألنيكرتشملايلعًاررضكلذيف

عضاوميفمف«ةدحاوةقفصيفةريثكنيدادفلجرنملجرىرتشا

كلذنمهبونيامبحبةميقبهتعفشهليذلا
هلامةعفشالإكرديالعببلاىف.هقّرفاذإكلذلصأ«مهنيبنمنمثلا

ىلوأوفلصالاماسقأضعبمہنيبلوجتنابيأ«مديعلو:هلوق

ناكاذإامجارخإابدارأةلاحةلجلانأرهاظلا٠خلالخديمو:هلوق

.ًادحاوهيلععوفشللا

-۳۷-



ةعفشيفعيخلاةعفشهل:لوقينممنم«مهعمجاذإكلذكو«هتعفش

هبجويايفلوألالوقلاو«ةدحاوةقفصهذهنأل‹هتعفشهليذلاكلذ

يفلسموكرشمنمًاضرأىرتشاًاكرشمنأولىرتالأءحصأرظنلا

لسملابونيامالإكرشملانمنوذخأيالنيماسملانإفءةدحاوةقفص

تناكولوكرشملابونيامكرشملادنعنوكرديالو«مالسإلاةعافشب

نماضرأنالجرىرتشانإو.لعهللاواهلثمهذهو‹ةدحاوةقفص

يرتشملابيصنذأهلف«هدلاووهنيبرتشملادّحأوعيفشالولجر

كلذكوءانركذكهنمهدلاوبصنكرديالو«هدلاوبسيلوهيذلا

‹هدلاووهنيعئابلاداوميفشاوًاضرأنيلجرنملجریرتشانإ

يفاوفلتخاوءيرتشملادنعهدلاوبسيلوهيذلائابلابيصنذخأهلف

دنعهکرديالناب:مهضعبلاقو«هکردی:مهضعبلاق«هدلاوبیصن
.ملعأهللاوهدلاولعفضقنيالثلءيرتشملا

۳۸



؟ةعفشلاعيفشلانلخأيیتمباب
؟اهنخأيالوهتوفتىتمو

ىلععيفشللةبجاوةعفشلا:مهضعبلاقءكلذيفءاماعلافلتخإ

بلطيملوبلطلانكمأوملعاذإف«بلطلاناكمإومعلاطرشبروفلا

ةلفاننيتعكرىلصنإو«هماعدنععفشيو:رثالايفو«ةعفشلاتلطب

ملعلاعمهتوكسنأ«لوقلااذهباحصأةدمعوءتلطبعفشينألبق

:عرشلايفدرودقو.ةعفشلايفهقحطاقسإبهاضرىلعلدتةنيرق

اهتذإونذأتستركبلا):مالسلاهيلعهلوقلاضولاماقمموقيتوكسلا

لعوهسيلوءعستماہوجوتقو:نورخآلاقوء٠(اہتوکس

؟ةعفشلاعيفشلاذخأيىتمباب

¢ةقراشملاانياحصأبهذموهاذهو«خلابلطلانكمأولعاذإف:هلوق

.سانلالاحيئاللاوهاذهو«مايأةثالثنمثلايفهلنوعسويمهنأالإ

.هيلعقفتم(١)

‹حاضيإلا-٤۲مدس۳۹



:مهضعبلاق؟المأدودحموهلهءتقولااذهيفاوفلتخاو«روفلا

يرتشملاىعدااذإورثألايفوملعامدعبمايأةثالثهتدمودودح

دبيفناکنو«هماعدنععفشهنأنيميلاهيلعف«ملعامدعبطرف

ضرمرذعهعنمنإلكويوأ«هنبحنمراسودهشأ«يرتسملادلبريغ

‹يرتشملاعفدامةميقعفديو«هدلبةفاسموأمايأةثالثهلجأو«هوحتوأ

رايخلاهل:لوقي«لوقلااذهدابعنبانعرثألايفًاضيأركذدقو

ثيدحيفمالسلاهيلعهلوق«لوقلااذهدضعيو«هماعدعبمايأ
ءثيدحلا(مايأةثالثرظنلاورابخلابوهفةاشىرتشانم):ةاّرصمل

ىلإ:مهضعبءنيتّنسىلإعيفشلاةعفشلطبتال:ضعبلاقو
اہعطقبتحهتوفتالوهمداقتقحالطبيال:مهضعبلاقو«نينسثالث

ملامءىرماتحلطبيالمدنعتوكسلانأءالؤبفءيرتشملا
هبذوخأملاو«لئاقلوقتکاسىلإبسنيالو«هطاقسإيلعلديامهتم

.ةرىزجلايفاننامزيفهبلومعملاوهاذه«مايأةثالثهقدمو:هلوق

.مدقتامكمالإهتجحعطقنتالهنإفنينيمأبيأ«لعامدعب:هلوق

بئاغلانأمدقتهنأهيف«خلايرتشملادلبريغدلبيفناكنإو:هلوق

هنأاضبأهبفو«مايأةثالثنمرثكأتناكولوينعي«هدلبةفاسموأ:هلوق
.بئافللاهزاوحبلوقلاىلعينبماذه:لاقينأالإممللا«بئاغلةعفشال

۳۰



يفمهدنعدابشأإلاتقووهو«نينسثالثتقوانأ:انباحصأدنع

ىلعهيتس«نسحهللادنعوهفًانسحنوماسملاءآرامو«ماكحألا

يفمهدنعهتعفشيلععيفشلاو«هيلإانرصاذإهبابيفهللاءاشنإاذه

ءيرتشملادنععيفشلااماسيوأ«يرتشملاهنعاهعطقيمامنينسثالثلا

ميلستامأ«ميفهقحطاقسإبءاضرماقمموقيالمععيفشاابفلمعيوأ

لبقيرتشمللاهماسينأامهدحأ:نيهجوىلعنوكييهنإف‹هتعفشعبفشلا

نأيرتشمالوأءارشلالبقاهماساذإف«ءارشلادعبيناثلاو«ءارشلا

الفءكلذلاهدارأمثاهارتشاف«اهتعفشهليلاضرألايرتش

دقو.هلنوًکاقحهلملسدقهنأل‹ءارشلابهلنْذَأامدعباهكردب

هانمزلأهسفنلًائيشملأنم):لاقهنأهقلاهردیزنبرباجنعيور

ةعفشلانأل«ءارشلابهلنخامدعبولواهذخأهل:لوقينممهنموء(هل

ضيرملاكلذكوءكلمالايفنذأدقوهو«ءارشلادعبالإبحتال

اذهىلعتاممثهلامثلثنمرثكأبيصوينأةثرولاهلنفأنإ
ءارشلادعبيرتشمللعيضشلااملساذإاأو.لعهللاوفالتخالا

.همدقتليرتشملاعطقلرشنلايفضرعتيماإخلاعيفشلاميلستامأ:هلوق

.لعهللاورعشيميدقتلانأالإ«نيلوقلا

٢۳۷-



فالخرهظيبمثاهملسينأ:امهدحأ«نيهجوىلعنوكًياضيأكلذف

امأ«هيلعاهملساميلعنوكينأ:يناثلاو«هيلعيرتشمللاملسام
نألهتعفشىلعوهفهلعاهملسأامفالخربظاذإلوألاهجولا

بويعلانمكلذريغو«ةارصملاثيدحهلصأ«هشغوهابإهمتكيرتمملا

لجولاىرتشااذإو:رثألايفو«رابخلابيرتسللافعسبلايفتجرخاذإ
نودباهذخأهنألعمثعيفشلاكلذسفهباهذخأامرثكأربظأفرادلا

رثكأنألهتعفشىلعوه:لوقيناكزيزعلادبعنبانإف«كلذ

هبذوخأملاو«يضرولسدقهنألهلةعفشال:عييرلالاقو«نمثلانم

دقوهاذإفهىلإامملسفرانيدقئامامتيرتشا:لاقنإامأوءهتعفشىلعهنأ

اهذخأهلسيلفةئالانمرثكأوهامرثكأوألقأوأنيتئامباهارتشا

لوأهبربخأيذلافالخلاكلذبهسفنرضامنإيرتشملانألكلذدعب
ةرشعبةمولعمةعلسءارشىلعالجرلكولجرةلأسملاهذهريظنو«ةرم
يفةعفنملاهلإرجهنألاهدرهلسيلف.كلذنملقبهلاهارتشافريناند
هليتلاةرشعلانمرثكأباهارتشانإامأوءهيفهفلاخيذلافالخلا
امعابفريناندةرشعبةعلسعسبىلعهلكونإكلذكو«ءاشنإاهدرهلف

امرثكأبهلعابنيحعيبلادرةعلسلابحاصلسيلفكلذنمرثكأب
نإًاضيأكلذكو«ءاشنإاهدرهلفهليمساملقأباهعابنإف«هليمس

س۳۲س



سيلفكلذنملقبامجوزتفمولعمقادصبةمولعمةأرماجيوزتبهلکو

ءءاشنإحاكنلادرهلفكلذنمرثكنإو«حاكنلادرهل

ملنإامأو«ةمولعمةأرمااكتبوأةمولعمةعلسءارشبهلكواذإاذهو

هليمساملقأبیرتشااذإدولاهلفةفورعمةعلسالوةمولعمةأرمامسي

ًاطرألجرنملجریرتشااذإو:رثألايو.لعأهللاورثكأوأ

وهاذإفءهلاهملسفةلاحرانيدةئاماهارتشاهنأهربخأفهاتفميفشالو

هربخيملولجألابهرغنیحاهذخأهلفءلجأىلإرانيدةئامباهارتشادق

لاقنإف‹اهذخأهلسيلفلجألالحاذإفءلجألاكلذمتيلامهب

رضاحنآلاوهو‹تقولاكلذيفهدنعنمثلاردعتليرتشمالعيفشلا

هنألءاهذخأماتعملجألاماتناكاذإاذهنكمب:هللبق«هدنع

ةفرطلجألادعباهريخأتيفهلرذعالف«ءارشلابيرتشملاهربخأنبح

لولجألاغلباذإفءذخألاوؤيتلاهيفهنكميتقولجألانأل«نيع

اهريخأتيفهلرذعالضئارفلاكلذلصأ«هلرذعالف.لطب‹ذخأب

الو«هرخأيفوهطسويفوهلوأيفلعفلاهنكميهنأل«تقولاجرخيتح
هفزوحيتقووهلجألااذهىلعةعفشلاكلذكوءتقولادعبهلرذع

:لاقنإو.ملعأهللاودعباہکرديالفرخاذاف‹اهذخأعيفشلل
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ةااهارتشادقوهاذإفهلاهماسف«مولعملجأىلإرانيدةئامامتيرتشا

هسفنرضاإيرتشملانألءلوألاميلسقلادعباهذخأهلسيلفةلاح

.فالخلاكلذب

هنإف«هلاماسفهبیرتشاامفالخيهربخأنإًاضيأكلذكو

هبیرتشايذلاناكنإالإهلامماسفيرتشملاهرغنيحاكردب

:لاقنإوء«عيفشلعفنفالخلاكلذنألءهبمربخأوهبءرغيذلانمرثكأ

اضعتيرتشا:هللاقوأءاہضعبیرتشاوهاذافهلاهماسف

وهاذإفهلابماسفيريغلابتيرتشا:لاقوأاهارتشاوهاذإفاهماسف
«هريغلاهارتشادقوهاذإف«يستلاهتيرتشا:لاقوأ«هسفنلاهارتشادق

يفرديهنإف«هریغمماهارتشادقوهاذٍإفيدحواهتيرتشا:لاقوأ

ءارشلاريغىلعاإانهاهميلستلانأل«ميلستلادعبولوالكهوجولاهذه

.ملعأهللاو

ةبههلتبهودقوهاذافهلاهماسف«ةئامبابتيرتشادق:لاقاذإامأو

ناكنإو«ابلثموأهربخأيتلاةئاملانملقأتناكاذإاهذخأهلف«باوثلا

.لَفأباوثلاةمىقتناكاذإيأ«لقأتناكاذإ:هلوق

ةعفشنأل«هلمأت«ةئالالثمةمسقلاتناكاذإاهذخأيهنوكيف«اهلثموأ:هلوق

س۳۷



.اهذخأهلسيلف«اهبهربخأيتلاةئالانمرثكأباوثلاةميق

دقاذإف«هلاماسف«باوثلاةبهىلتبهودق:هللاقنإكلذكو

نإوءةئالانمرثكأباوثلاةميقتناكاذإاهذخأهلفةئاماهارتشا
.ملعأهللاواهذخأهلسيلفةئالانملقأباوثلاةميقناك

لصف

دعبعوجرلاكرديالوهتتافدقفةعفشلايرتشمالعيفشلالسنإو

ضرألاهلعبينأهلأسفيرتشملاىلإعيفشلاىتأنإًاضيأكلذكو«كلذ

تأدارأمث«يرتشملاهيلعىبأف«هلابيهوأهلاهيلاويوأاهتعفشهليتلا

يفهقحطاقسإبرارقإهنمكلذنأل«كلذدعباكرديالفامتعفشذخأب
كرديالهنإفاهرامنمهمعطينأيرتشملاىلإبلطنإكلذكو.ةعفشلا

ىلععيفشلاراشأنإكلذكوءهمعطيلوأيرتشملاهمعطأ«كلذدعب

.ملعألاواملسدقةئاملا

ةيقيكلذبرعشيامكهتميقملسوينعي«باوثلاةبيهيلتبهو:هلوق
.ملعألاوةئاملانملقأيمسيةراتوةئاملانمرثكأيمسيةراتفينمي«همالك

.يمسيذلايأ«باوثلاةمىق:هلوق

:لصف
نوكينأنيبميلستلايفقرفالهنأهرهاظ«خلاعيفشلالسنإو:هلوق

 ملعألاو مدقتايفهبردصملالوقلارابتخاىلعلديف«هدعبوأءارشلالبق

—yo —



نماذكواذكايفلعفا:لاقنإلثم«يأربضرألاكلتيفيرتمملا
مىلىستلاماقمموقيهلكاذهف«كلذهبشأاموأ«سرغوأداصحوأثرح

لامعالاامأو.لعأهللاويرتشملالعفزاوجبهنمرارقإهنألةعفشلايف

يرتشملاهرجاتسانإلثمهقحطاقسإبعبفشاانمىضرلاماقمموقتيلا

هسااموأداصحوأثرحنمءارکرغبوأءاركًبائيشابفهللمعف

هتبادوأيرتشمألهدبعميفشلارجأتسانإكلذكو‹لمعلانمكلذ

‹ڭلذدعبهدنعةهعفشلاكردمالفءانوأداصحوثرعضرألاكلتيف

ةيراعبوأءاركبضرألاكلتنكاسميفعيفشلانكسأنإكلذكو

ىضرلاماقمموقيهلكاذهو«كلذدعبهيلعابكرديالهنإفيرتشملانم

نمهمعطأفيرتشملاهرغنإامأو«ةعفشلانمهقحطاقسإبعيفشلانم

ةعفشلاكلتكلذبهتوفتالفءنمملعريغيلعضرألاكلترام
نمعيفشلالكأنإكلذكو.لعأهاولهجلاعمنوكييالاضرلانأل

.ءارشلابهملعدمييأ«يرتشملاهرجأتسانإلثم:هلوف
وأةعنصوأنآرقميلعتك«ضبقيءاركريفبدارملالمل«ءاركريفي:هلوق

.ٍلعُألاوءاركريغبىتاتبفىكقالإو«كلذوحن
.رجأنإهلعل«عبقشلارحأتسانإ:لوق

سم



هتعفشكلذلطسالفةعفشلاذبهنمءاعدالابابلعضرألاكلترات

نإكلذكو.لعَأهاوهقحطاقسإلىضربسيلهنمكلذنال
كلتلعيفشمدحأوةدحاوةقفصيفدحاولجرنمًاضرأرفةىرتشا

ممئابصنأذخأعيفشلااذهكرديالفمريغاهارتشااأولضرألا

هقحطاقسابىضرلامامممويهلمكلذنألممماهارتشانبحةعفشلاب

مداو«ًاضرأرفنةثالثعابنإكلذكو٬ضرألاكلتيفةعفضلايف

هئاكرشءابصنأذخأيرتشملادنعكرديالفمريغاهعابهنآول«

‹هئاضربالإحصتالةقفصلاكلتنألءةدحاوةقفصيفمهعمعابنيح

.لعهللاوءارشلاباضرلادعبهلةعفشالفهاضربتحصاذاف

ايفبحتيتلاهضرأعابتحاهبلطيملوهتعفشميفشلاكرتاذإو

دوصقملانألءكلذدعباهكردبالف,ابقدصأوأاببهووأ«ةعفشلا

نممهنموءكيرشبسيلاذهوءةكرشلاةهجنمررضلاةلازإ
ضرألاعيبنأل«هتعفشلطبيامهتبهوهعيبيفسيلوامكردي:لوقي

.لعهللاوةعفشلاريغ

ولوأمهعمعسيمهنأول:لوقبنأاضيأبسانلامربغاهعابهنأول:هلوق

.ملعألاو«هبيصنعابيأ:هربغاهعابهنأ
نمردابتلاوهامكءارشلابملعلادعبينعي«خلاعبفشلاكرتاذإو:هلوف

الوقهتوفتالهنأرهاظلافةعفشلابملعريغنمهضرأعاباذإامأو«كرتلا
.ملعألاوروذعمهنأل«ًادحاو

—۳Y۷



عبراعابمثعبرلاهلمعابفءعيفشهلونادفلجرلناکاذإو

ثلاثلامثيناثلامث«لوألاعبولاعيفشللف«عبارلامثكلاثلامثيناثلا

هلفةعفشلابهذخأفيناثلاعبرلاىلإةرملوأدصقنإو«عبارلامث

ىلإهدصقنوكيولوألاعبرلاهتوفيوعبارلامثكلاثلامثهذخأ

ثلاثلاىلإدصقنإكلذكوءلوألاعبرللميلستلالثميناثلابرلا

هلبقامهتوفيو«ءهدعباموهذخأهلفةعفشلابهبلإدصقاملكف«عبارلاىلإو

.هريغلهکرتنيحهنمًاميلستكلذهلنوكيوعابرألانم

؟هدعبامهتوفيالوعابرالانمهلبقامهتوفيفيکف:لئاقلاقناف

الفءارشلايفًابترمناكاةعفشلاذخأيفبترمهدعبام:هللق

.ملعأهللاوهدعبامىلإدصقنيحرتدقهنأكهلبقامو«هتوفي

ثلاثلاويناثلاةعفشكردأاغإهنأرهاظلاءخلاثلاثلام«هذخأهلف:هلو

نألعفشالعيفشلاو«امبفشيرتشملاهبربصيلوأللهمرلستنأعم«عبارلاو
لاو«يناثلاىلإهدصقبالإلوأللميلستلافرعامو«مملستلاىلعةقباسةعفشلا

«عابرألاةيقبلةعفشلالبقلوألاعبرلابميلستلايفهلحرصولكلذكو.ملعأ
ىلعباس«عسملاوهو«ةعفشلاببسنألميلستلاىلعًاقباسايفعببلاناكاذإ
.ملعألاوامعفشيوءاشامكرتيف«ميلستلا

رهاظلاوهلوقلااذهوءاهذخألعلمذخأهل:لوقينممهنمو:هلوق

—٢۳۷۸س



سيلوءعابرألانمهلبقاملطبيامعابرألانمعبرىلإهدصقيفسيلو
.لعأهللاو«ةعفشلايفهقحطاقسإبهاضرىلعلديامكلذيف

لجرليناثلامثضرألاكلتنملجرلعبرلاعئابلاعابنإامأو
عيفشللفرخآلعبارلاعبرلامثرخلثلاثلاعبرلامثلوألاريغرخآ

هيلعاهعطةيمامذخألاهلهنألماشمهيأنمًادبيوماشفيكمذخأينأ

.ملعأهللاوامكرتبوأيرتشملا

عبرلجرلمدحأعابفًاضرأرقتةعبرأكرتشانإًاضيأكلذكو
ذخأعيفشللف«عبارلانممثثلاثلانممثءابنمهعبريناثلانمىرتشا

.ملعأهللاوانمدقامىلعءاشمهيبًادبيو«ءاشفيكعابرألاكلت

قحتسامثًاضرألجرنملجریرتشانإًاضيأكلذكو

تبثتلهنألةعفشلابرخآلافصتنلاكرديالهنإفءءارشلادعبرخآلجر

.ملعألاويرتشماددمتاذإامىلعًاسابف

.لجرلاكلذيأ«ىرتشامث:هلوق

هلسىلانهضرألانألعفانلايفاكيرشنوكينأبيأ«ميفشللف:هلوق

.ملعألاوءيشاهيف

راتخملانأىلعلديمالكلااذه«خلارخآلافصنلاكرديالهنإف:هلوق

ماعريغيرتشملاناكادإاذهو‹قحتسيملايفعيبلاةحصقاقحتمالايف

— ۳۷۹



.حلايفاذهو«ءارشلادعبوهوقاقحتسالادعبالإةكرشلاهل

عيبلالبقةكرشلامدقتلةعفشلابهكرديهنإفهللانيبوهنيايفامأو

.ملعأهللاو

يناعملانممهريغوردنألاونيدادفلانيبثدحامو:رثألايفو

امميمحببحتالفيقاسملاوىسرملاوقيرطلاوحنةعفشلااهببحتيل

ةتباثعمبلالبقهوجولاكلتتناكاذإكلذكو«عيبلادعبهثودحبانركذ

.ملعأهللاو«عببلادعباملاوزبكلذابلطبيالفهدعبتلازمث

ًادسافنوكيمسيبلانإف«عجلاىرتشافهيماعناكاذإامأو«كيرشلاب
يرتشمامزليلهرظناو«زوجيالاموزوحيامىلعًادصقةدقملالامتشال

رهاظلاو؟الوأ«كلذركنأفعملالبقكيرشابمالاهيلعىعدااذإ
نأل١٠(ركنأنمىلعنيميلاو«ىعدانمىلعةنيسلا)لعهلوقمومعللوألا
.لعألاو‹هملعينأنكيءيشلااذه

.هرکذمدقت(١)

مم



دعبةعفشلاعيفشلاكرديالفيرتشملاتاماذإو:رثألايفو

لبقعيفشلاتامنإو‹يرتشللاةامحيفاهابحأنإالإهتثرودنعهتوم

عيفشلااهايحأ«هتومدعباهذخأهتثرولفيرتشملانمهتعفشذخأينأ

عيبرلاأخيشلالوقيفبهوتوعابتوثروتةعفشلانالااہموأهتايحيف

نألبقعيفشلاتاماذإ:رامعنبيفاودمحموبألاقو«هنعهللايضر

اهايحأنإالإهدعبنميرتشملادنعهتثروامكرديالف«هتعفشذخأب

نأ«راعنبيفاودمحميبألوقىلعف«يرتشملادنعهتايحيفمهثروم
ملاماهذخأىلعوهو«ابكرنيبوةعفشلاذحخأنيبًاربخمناكالعيفشلا

ةعفشلاماكحأيفباب

¢ءارشلابًاماععيفشلاناكاذإرهاظاذه«خلاعيفشلاكرديالف:هلوق

عسيبلاپمعيماذإامىلعاسابقاہکرديهنأوهاظلافتوملادعبالإمعيلاذإامأو

.ملعألاوءرثكأوأثلاثميدعبالإ

“۳۸



نل«اطهکرتىلعلیلدلدأوهفتاماذإف«اہکرتيلعلدي

اهابحأنإالإ«ةكلمتمريغلاميفقحاهنأل«ثروتالهدنعةعفشلا

‹هماقمبهتروف«اهذخأيملوتاماذإف«هتعفشىلعهنأدهشأوهتابحيف

هدنعةعفشلانأ‹هماقمبعيفشلاةثرونأ«عيبرلالوقيلعو

ضومنيف:لئاقلاقناف«لاومألارئاسکبهوتوعابتوثروت

امنألعاجالابةثوروملاومألانإفءلاومألاوقوقحلانيبةعفشلا

امنإو‹هكللميفةلخادريغيبف«عيفشلااهذخأبلامةعفشلاو«ةكلمتم

؟كلمتمريغوهفهذخأبلافءىتحلادل

ءعامجالابثوروملاملاوءلاملابةقلعتمةعفشلاتناكال:هللبق

عئابلانيبرابخلاك,لوقلااذهبحاصدنعهلثملاملابقلعتملاقحلاناك

ءدعبنمهماقمبهتثروفمنمتامنمف«عيبملاءيثلايفيرتشملاو
ريغ«لاملابقلعتمقحهنال‹يرتشللاوأعئابلارايخلاطرتشا

نيعبابتملادحأتامولوءلجألاىلإقحلاءاقبيلعلديهبفلجألادوجو

رظنلاهبجوييذلاوهو«ةعفشلاقحفالخبينيبطرشلاككلذناكف

.لعأهللاو
۱

يبألوقناينمي«خلايذلااذهو:ةخسنيفرظنلاهبجوييذلاوهو:هلوق
.راتلاوهعيبرلا

—۳۸۲س

 



ابكرديالف«ةعفشلاعيفشلالخطنألبقيرتشملاتامنإامأو

ثاريملانأل«هتايحيفاهايحأنإالإ«هتومدعبهتثرودنععيبفشلا

«هدعبنمثاربملابهتثرولوهفهتابحيفلجرلاهلكأاف«ةعفشلانمىوفأ

كرديال:اولاقكلذلوءثاريلانمهجارخإ]يلعللملالدنإالإ

.ملعأهللاو«ةابحلابالإيرتشملاتومدعبةعفشلاعيفشلا

ءبيعلابعئابلاىلعهدرينألبقيرتشملاتاماذإعيبملادرامأو

يفمهرومكلذايحأنإالإ.عئابلاىلعهدرهدعبهتثروكرديالف

ىضريوأءبيعلاببيعملاءيشلادرينأنيبريخميرتشملانأل«هتايح
ءهاضرىلعليلدلانمف«هتوملبقهاضريلعليلدلالديملامدرلاهلفءب

وهوءثاريملابهتومدعبلقتناهنأل«هتابحيفكلذايحأنإالإ«هتوم

نأريغ«هدركرديالهتابحيفهعابولهنأ4كالمالاهوجونمهجو

مدقتاممًامولعمهنوكعمهداعأامنإ«خلايرتشملاتامنإامأو:هلوق

.هيلعركذل
تومالبقبيغلابالاعناكاذِإرهاظاذه«خلاريخيرتشملانأل:هلوق

:هلوقهبلإدشربامكدرلانوكرديةثرولانأرهاظلافاعريغناكاذإامأو
.ررحبلفملعألاوليلاعمريتالهنأل(ريغ)

ملميملاذِإامأو«بيغلابملعلادعبهعاباذِإينعي«هدركرديال:هلوق

.عوببلايفمدقتامكءاشنإهدربهنإفبسلاهلعدرو

—۳A۳



الإقبيملوءاضرريغبنوكيثاريملاو«ءاضربالإعيبلا
.ملعأهللاو«كلمنملقتناهنأ

الف«بيعلابهيلعيرتسملاهدرينألبقعئابلاتامنإكلذكو

نل«مهرومةابحيفكلذايحأنإالإ«هدرهدعبنمهتثروىلعكردي

قوقحلانمةثرولامزايالو«مهمزليفمهثرومكرتبقلعتيقحلااذه

.هتومدعبلامبقلعتامالإ

لاملابقلعتمهنأل«نيدلاةلزنمببصعلابدولاناكالبف:لئاقلاقناف

ءزئاجناكلهيفهقحيرتسشملاكرتولبصعلابدرلا:هللبق؟نيدلاك
اذېفءندملاءاضربالإكلذنوكيالنيدلاو«ضريلوأعئابلايضرأ

نمريثكنعكلهنإف«هفرعافلاومألاوقوقحلانيبقرف
.ملعأهللاو«لئاسملا

كرديالف«تافتارضملانملجرلاثدحأامًاضيأكلذكو

ءيشلاكلذبهونإكلذكو«ةابيحلابالإهتثرولعاہعرت

كرديالفءهقدصأوأهعابوأءةرضملاهيفثدحيذلا

نوكيالاضرلانأنممدقتامماعناكاذإاذهلمل«اهمعزنكرديالف:هلوق
.لمجلامم

— ۳۸



كلذكوءةايحلابالإهيلإكلمالقتنانمىلعكلذيفعوزتلا

دعبهتثرواهعوزنكرديالفةرضملاهيلعتثدحيذلاتاماذإ

نمعوزنكرديالفقدصأوأبهووأعااذإكلذكو«ةايحلابالإ

هوجونملاومألانفلجرلامزلامكلذكو«ةايحلابالإهيلإلقتنا

ةثروهكرديالو«ةابحلابالإبولطملاةثروىلعكرديالفتايدعتلا

نألئاسملاهذهيفرظنلاهبجويايفاذهلصأو«ةابحلابالإبلال
ينعأءامكرتواهذخأنيبريخمامبحاصقوقحلاوءلاومألافالخبقوقحلا

هنمكلذردصدقبولطلاضريلواوزاجهزوجاذإف«لعفلازوجت
.ملعأهللاو«بلاطلاىلإزاوجاقلعتامنإوءهاضرب

كلمجارخإبجويدقعبالإاببولطملانعكرتتاللاومألاو

هتومناكقوقحلايفبلاطلاتاماذإامأو«هملإلقتنانمىلإكلامنم

لطببولطملاتامنإو«هتايحيفهابحأنإالإكلذكرتباضرلاةلزنم
يفمحللعفالذإءةثرولادنعهلرايخالتألةابحلابالإةثرولاىلعقحلا

اذإبهوتوعابتوثروتةعفشلانإ:نولوقينيذلابهذميلعو«كلذ

بهووأثلثلارخآللونيثلثامهدحألعابنيلجرلهتعفشعيفشلاعاب

ثلثلارخآللونيلثلا(هدحأثرووأثلثلارخآللونيثلثلامدحأل

بحاصلمغبهووأاورتشاامو«اوثروامباسحيلعامہنیبيف
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سوؤرلايلعاينيبنوكيالو«اهثلثثلثلابحاصلوناثلثلاء

.نيعبفشلالثم
نوكيو«همهسالإيقابلاكرديالفهلامهدحأابماسنإكلذكو

اذِإنيعيفشلالثمكلذنوكيالو«همهسنملوألاهللساميرتشال

ةضفشلانيعيفشلانألءًاعيجرخآلاابكردأءيرتشمالامهدحألس

يهافناثراولاوالنابوهوملاوةعفشللنايرتشملاو«سوؤرلاىلعانب

.لعهللاوءاورووأاوبهووأاورتشاامبسحلعاېن

وأناعبفشاوًاضرألجرنملجرىرتشانإ«ًاضيأكلذكو

نمدحاواہیلإقبسنوءاهلكمحيہف«ةنالثهلروفمدحأتامءهنال

.ثاريملانمهببونياموأاهثلثالإايفكرديالفتملاةثرو

نأل«املكاهذخألف,نيبحلانيعيفشلانمدحاواهملإقبسنإو

دحاووتملاةثرواهيلإقبسنإو«ءاعفشلانماهبلإقبسنملةعفشلا

ردقىلعرخألافصنلاةثروللوابفصنيحلفءنيبحلانيعيفشلانم

نيبحلانمدحاواہيلإقبسنإو«اوعمتجااذإمهيأماقميفمهنأل

الوًاضرألجرللجرعابنإو:رثألايففءتملاهرونمدحاوو

بوهوملاو:باوصلاو«خسنلانمهانيأراميفاذك«افنابوهوملاو:هلوق
.يه۽
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نمدحاوهتعفشىلإقبسف«نيبنالتكڭرتوامهدحأتامفناعفش

عابرأةثالثابنملوألاعيفشلف«اهاذخأفلوألاعيفشلاوتيماةئرو

اهذخألثمحنملكلاباہیفلنيعيفشلانالكلذوءابعبرثراوللو

اهومستقافتارلانهليذلاوهو‹ثلثلابلزبتثراولاو‹لكلاب

اعبرثلثلابحاصلواهعابرأةئالثلكلابحاصلراصفءصصحلاب

.ملعأهللاو

.ملعأهللاو«ةعفشلاثاريمةلأسمىنعم

‹ةثالثلامتعفشوًاضرألجرنملجرىرتشااذإو:رثألايفو

منمدحاولككرتو«ةعفشلااوذخأينألبقنممهلكًاعىمجاوتامق

اوقياستنِإو«اهوءاجاذإًاعيمجسوؤرلاىلعمهنيبيبف«ًادحاواثراو

اہیلإقبسنملسيلفاوقباستاذِإ:لیقو«مهتماہیلإقبسنميبف«اہبلإ

منعفشاواضرألجرنملجرىرتشااذإو:رثألايو

.اهلكاهذخأبسانملا«لكلاباهذخأ:هلوق

قبسولف«ثلثولامةلزنمبهنألكلذو«خلاةثالثلكلابحاصل:هلوق
ةلزنعكلذوء«سامخأةثالثيحللناكلنىسحلادحأوناڻراوىلإ

—۸Y —



هتعفشذخأمث‹لصألايفهلامفصنامقدصأف«ةأرماعيفشلاجووت

نإكلذكو«ملعتلوأتماع«امقادصبةأرملالخدتالف«كلذدعب

جوزتنإوءاسملثمضوعهيلعاطسيلف.يرتشمالارماسواهذخأ

هتعفشذأمثلصألايفهلامفصتامقدصأوةأرملاءارشلادعبيرتشملا

‹كلذبملعت1نإ«ابلثمضوعيرتشملايلعةأرمللف«كلذدعب

قادصاشنكيملنإالإءضوعاطسيلفتملعنإو

نأب:لوسقينممهنموءضوعهيلعالفضرألاكلتريغ
اهذأبملوعيفشلاابكرتنإامأو«ءاسنلانمقادصىلإعجرت

يجفاتعبكروًاضعبذأنإو«تلبجوأتع«ةلخاديبفهتعفشب
لعلانودلجلاعمذخأايفضوعلااطو«كرتمفابقادصبةلخاد

الوخديرتشملاكلميفلخدةعفشلاهبفبحتيذلاءيشلانألكلذو

ةجوزنإ:اولاقكلذلوءابكروأةعفشلاعيفشلاذخأىلإًافوقوم

كلذبابلجنأل«ملعلانودلبجلاعمابقادصبهيفلخدتيرتشملا

هتعفشميفشلاكرتنإو«عيفشلاملعفلكتالوءابقدصأامارغ
العيبلابيرتشملاكلميفلادكلذنأل«تلجوأتملعهيفتلخد

عيفشلاةجوزامأو«ناثدقعىلإجتحيلثيحنمهتعفشعيفشلاكرتب
.هکلميفلخادبسيلفهذخأيمامهنأل«هيفلخدتالف
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نيحناثدفعةعفشلاذخأدنععيفشلامرليًاذاف؛لئاقلاقناف

ەكلمىفلوخدةعفشللهذخأ:هللمق؟كلملوخدةعفشللهذخأتلعج

يرتشملاوعيفشلاثنحنإءىنعملااذهيلعف«هيلعمدمنلعب

نمضرألاكلتريشع'يطعينأيرتشملايلعف«نيكاسملا(ماومو

ءثنحلادعبالإةعفشلاباهدريلاذإرشعايفميفشللسيلواهربغ

يبف«ةعفشلاميفشلاذخأبنألبقرجألليرتشملااملعجنإكلذكو

ءكلذلثميفامنتيرتشملالعجملفاهذخأنإو«عيفشلااهكرتاذإةيضام

ءاركلاوقادصلاوةبلاوعببلانمايفيرتشلملالاعفأعيجكلذكو

اہیفلعفامعجلطباهذخأنإوعيفشلااہکرتاذِإةيضام«نهرلاو

اذِإءرجأللامنتلعحينأيرتشلملامزلملف:لئاقلاقناف«انرکذام

ةعفشلابعيفشلااهذخأمثءهتعفشمعيفشلاذخأينألبقرجأللابلعج

عيفشلااهذخأواهيفثنحاذإ«اهريغنمنيكاسمالاهرشعيطعبو

عيبلاكءًالطابةعفشلابعضشلااهذخأاذإابفهلعفناكالبف‹ةعفشلاب

؟ةحاو

.يرتشملالعفكلذكف:ةخسنيف«يرتشملالاعفأعيمجكلذكو:هلوق
.عسبلالثم:ةخسنيف4عملانم:هلوو

.عيفشلااهذخأاذإلطابلعفلافالإوءيشهمزليالثىحبيأ«الطاب:هلوق

.نعلتناكاذإلكتناكولوهرهاظ«:هلوف
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ةعفشلابعيفشلااهذخأدعبولوكلذيرتشلملامزلاإ:لبق

ءههزلانفائيشهسفنلمزنمةعاطلاو‹ةعاطكلذناكثيحنم

.ملعأهللاو

نيرشعبرخالادمعابمث«ريناندةرشعبًاضرألجرىرتشانإو

هتعفشنأعيفشلادارأفاانيدنيئالئبثلاثلليناثلااهعابو«ًاراثيد

يذلانمثلابياكاوألوألانم«ءاشمهيأنماهذخأهلف

لوألانماهذخأنإو«ةفلتخمتناكولو«هربغنودهبهارتشا

دريو«ًارانيدنيرشعبيناثلاهعببلطب«هباهارتشايتلاريناندلاةرشعلاب

يناثلانماهذخأنإوءكلاثلاىلعيناثلاكلذكو«هنمذخأامهيلع
ميبلەنميناثلانمهذخأناك«لوألانماهباهارتشايتلانيرشعلاب

يناثلالعفلطبأوءلوألادنعابفهقحلًالاطبإو«ةرشعباهابإلوألا

يناثلاولوألاعيبزاج«ثلاثلانماهذخأنإكلذكو«عيبلانمثلاثلل

.ملعأهللاو

امب«هنعابعطقنموأهلثمعفشوأعيفشلاويأمدحأيفناكنإو

دصقاذِإهنأيضتقباذهبليلعتلا«خلاةعاطكلذناكنم:هلوق
اعرلبيفمزلامبهاولامزليهنأ«عيفشلااهذخأمث«للاهجوهنيه
يذضتقباميركزيبأببانکيفتيرمثلِعُألاورجألايفةلخاداهنإ::لاقى
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العيفشلانإف‹عيفشلاةعفشاہبيرتشملاعطقييلاهوجولانمانرکذ

يفهلثموهنمدنعاکردیالوابهتوفتامهلکكلذنأل«اكردي
.لعهللاو«هدنعايكرديالهلبقاهارتشاولكلذلصأاهذخأ

هلف‹ثلاثلليناثلااهعابمثيناثللامبهومث.لوألااهارتشانإو

لوألانماهذخأنإو«هلبوهوملانودثلاثلاوألوألانماهذخأ

نإكلذكوءاهذخأهلفثلاثلانماهذخأنإو«اهضفةيحلايفهلمعلطب

دنعامكرديالفءنيلوألادنعاهذخأهلف«مرخآوههلبوهوملاناك

.ملعأهللاوانركذاكهلبوهوملا

ناتسبوأنادفوأرادفصنلجرىرتشااذإو:ثلايفو

كلذنميقابلافصنلاعابمث«مولعملجأىلإرايخلايرتشلاطرتشاو

رايخلاةدماتلبقرابخريغنمًاعطاقًاعببلوألاريغرحخآلجرل
ءهلحأماتدعبرابخلانمطرتشايذلالوألاعيبلايضرمثءلوألا

نعةعفشلاذخأهلامهنمرابخلابلوألافصتلليرتشملانإ:مهضعبلاف

ىلصف«شاهجولوأرجالليرتشمااهلعجمث:لاقثبحةروصلاهذهلوعش
.ملعألاوعملاةلزتعانألباوثالناكامىلعةحلالمحتاذه

دنعالوهدنع:لاهجرءايرکزيبأةرابع«هلشموهنمدنعاہکرديالو:هلوق
.ملعألاومعأوفنصملاةرابعنمرصأيهوهلقناکنم

الو«دقعلاماربإمدعللوألاامكرديال:لبقول"خلالاقف:هلوق
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اجمنإ:مهضعبلاقو«ءارشلابهقبسهنألرخآلافصنلاىرتشايذلا

مهءارشنأل«لوألافصتلابحاصيلعرخآلافصنلابحاصلةعفدلا

.ملعأهللاورابخلابلوألااهءارشرضيالفلجألامامتدعبالإحصي

لبقاهيفناكابيعاهارتشايتلاضرألايفيرتشملادجونإو

ءبيعلانمايفاميضروءةعفشلاباهذخانأ:عيفشلاهللاقفءارشلاكلذ

اببىعباهذخأبنأعيفشلايضرامدعببيعلابيرتشللااهدربالفكلذهلف

هلفعئابلايلعيرتشملااهدرتحبيعلابعيفشلامعيلنإوءهلءارشلانأل

دنعاببلطبو«هلءارشلانأل«بصعلاباهايإيرتسشملادرهرضيالواهذخأ

عئابلاابيفيرتشملالاقأنإامإوءعيببسيلبيعلادرناليرتشملا

نمعيبةلاقإلانألءاشامهيأدنعابيكرديوةعفشلاباهذخأعيفشللف

‹ءاشاميأدنعاهبلطيوقوقحلايفءاضقلاوةيلوتلاكلذكو«عوببلا
يذلارخآلانوديرتشملادنعامبلطبفعببلاريغاهبيفيرتشملالعفنإو

مثةعفشلابعيفشلااهذخأنإو«ةعفشلاهيفكردتالاميرتشملاهعملعف

نوديرتشملالعاهدريهنإفءارشلالبقاہیفناکبیعىلعاھبفعلطا

.لعُألاونيتلعلابالمعاميجواجوناكلدقملامدقتليناثلااہكردي

كلذعفدبعئابلامزليو«لعهللاوينعي‹خلايرتشلادنع:هلوق

.ملعألاومسفشللةقيقحلايفةقفصلالصأنألءيشبسيلدرلااذهنليرتشملل
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.لالاذخأيذلاوههنألعئابلا

هدقتنفيرتشمانمةعفشلابرادلالجرلاذخأاذإو:رثألايفو

ءلالاذخأيذلليرتشملايلعةدبعلا:لوقيزيزعلادبعنبانإف«نمثلا

يرتشملاىرتشامويتعقوةقفصلانألعئابلايلعةدهعلا:دابعنبالاقو

.لعأهللاوءعيفشل

لمعمث«عيفشالوًاضرألجرنملجریرتشااذإو:رثالايفو

وأًابابجأوًاراهنأرفحوأثرحوأءانبنمًاريثكًالمعاهيفيرتشلا

كلذدعبهتعفشعيفشلاذخأمث«ًاريثكءانعايفىنعوأتاراغموًارابآ

يضرخيشلالوقيفلمعنمىنعامرجأيرتشملاهيلعكرديالف
.هنعهلأ

«دعتمبسيلهنألهانعرجأهل:رامعنبيفاودمحمويألاقو

عيفشلاهيلعكرديالاك«ءاثعلاعيفشلاىلعكرديالهنأ:خيشلالوق

ذخأينألبقتكردأوءارشلادعبتثئدحةلغيفاذهوءءةلغلا

ةعفشلاعمفشلاذخأدنعكردتمةلغلك:ةلحجلابوءةعفشلاعيفشلا

عيفشلاذخأدنعتكردأةلغلكوءضرأللعيتاہنألعيفشلليف

نألهلامفالتإدمعتدقةقيقحلايفهنأليأ«لمعنمىنعامرجأ:هلوف

.عيفشللةقبقحلايفةقفصلالصأ
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عيفشلاذخأدنعتكردأةلغلكوءضرأللعبتامنألميفشلليبفةعفشل

يبفعيبللرضحتلنإو«ءارشلامويابتميقبيرتشماليبفةعفشلا

كلتبذخأنإكلذكو.نايضلابجارخلاوءةلغهنألةميقالبيرتشمال

ءةلغلاكسماكاكسهنإفةعفشلابعيفشلااهذخأبنألبقةعفشضرالا

.لعأهللاوءةعفشلاذخأابيتلاضرالاكلتعيفشلاذخأولو

عيفشلاذخأبنألبقيرتشملادييفةعفشلاضرأتريغتنإو
ريبغتناکاذافءةدابزریبغتوأناصقتريبغتنوبنأولخمالهنافهتعفش

نإف‹هللالبقنموأسانلالبقنمريبغتلانوكينأولخيالفناصقن

وأاهناينبوأاهراجشأنمًائيشدحأايفدسفأنإلئمسانلالبقنمناك
دىفأامةميقيطعينألجرلاىلعامنإفةعفشلاميفشلاذخأمثكلذهبشأام

نملحيفيرتشملاهلعجناو«هلةعفشلانأليرتشملانودعيفشلا

ىلعنوكيو.كلذءأزجأدقفهتعفشميفشلاذخأينألبقكلذ

ايفدسفأامكلذكو‹نمثلانمعيفشلاىلعهطحيكلذةميقيرتشلا

ناكنإو«نمثلانمعيفشلاىلعكلذةميقطحنأهيلعفهسفنبيرتشلا
وأاهنامنبوأاهراجشأنمًاثيشليسلالمحنالثمهللالبقنمناصقتلا
نمثلاعيمجيرتشماليطعبنأهبلعفةعفشلاعيفشلادارمثاهروسج

.ةقفصلاترضحيأ«ءارلاموب:هلوق
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نال>ةماظلاوألسسلاوأحيرلادسفأامةميقنمئيشهنعطحالو

لوألانمثلابذخأينأعيغشلاءاشنإ«نامضكلذنمهيلعسيليرتشللا

.لعأهللاوكرتءاشنإو

ةدايزلاكلتنوكتنأولختالاهنإفةدايزلالبقنمريبغتلاناكنإو
ناوءعيفشلليبفضرالانمتناكنإف«جراخنموأضرالاكلتنم

ًاضرألجرنملجریرتشااذإو::رثالايفرکذدفجراخنمتناك

ناکاذعيفشللوفانبايفیتبوأًاسورغاہیفسرغمثعیفشامو

‹يرتشمللهانعًاضيأكردبالوءهنيعبضرألاكلتنملئاسفلاوضقنلا

ذخأاذإاهتمهجرخلفلئاسفلاوضقنلانماهريغنماهيفهلخدأيذلاو

مهيفسرغامامأو«هتميقبهكرتوهيلعاقفتانإالإ«هتعفشعبفشلا

ءاهريغنموأضرالاكلتنمهلصأناكءعيفشللوهفناديعلاونوصفلا

يذلاوءضرألاكلتريغنمتناكاذإنوصفلاةعيفشلاىلعنأالإ

هدرهبلعفهضرأيفهسرغفضرألاكلتنملئاسفلاوضقنلانمهجرخأ

ىلعفينغتسينألبقهيفكلهامو«ينغتسبتحهظفحهيلعوهعضومىلإ
.لعأهللاوءكلذةميقيرتشلل

ءهليهنمكلمىلعةيقابلئاسفلاوضقنلانأمطوقنملدياذهف

٢۳۹—



ءةشيعبتسيلوةكلبتسماهنألضرأللةعباتنوصفلاو«ةنبعمامنأل
ذخأضرألاكلتيفعرزلانميرتشملاهثدحأامًاضيأكلذكو

يفثرحيذلاهرذبيرتشماليطعيو«هلوفهكاردإلبقهتعفشعيفشلا

اولېسانإو«هبذوخأملاوهو«ةميقريغبيرتشمللهنإ:ليقدقوءضرألا

.ملعأهللاوءاذهلثميفليهستلابهيفدروعرشلانألعرزلايف

ءةميقريغبيرتشعللويف«هكاردإدعبةعفشلاعيفشلاذخأنإو
میعرزلانمضرألايفناكامامأو.ناضلابةلغلاو«ضرألاةلغ

يرتشمألوهفءهتعفشعيفشلاذخأينألبقكردأنإالإعيفشللوهفءارشلا

.لعلاو«ءارشلامويهتمق

.ذخأولو:هلوقبقلعتي«ةعفشلاب:هلوق
مساامصاصتخامدعنيعتلامدصعبدارملانأك«ةنىعبتسسلو:هلوف

.لعاهللاو<ةداعلاكلذبدهشتاك«اهسفنبالإدوصقمريعو٠الثمةرحشلا

- ۳۹



تعب:عئابلالاقفءنمثلالعيرثشملاوعئابلافلتخااذإو

ىلعىتأفكلذىلعاصتخاف«نيسمخبيلتعبلبال:يرتشملالاقو

يتلاةئاملاهيلعامنإفءةعفشلاذخأعيفشلادارأمثءهيعديامةتبيبيرتشملا

تعب:عئابللهلوقبذخؤيالو«لودعلايرتشملانمعئابلاهذ
.هلوقنمىلوألودعلانأل«نيسمخييل

يرتمملاامنإهرارقإبذخۇينأ:كلذريغبتكلاضعبيفركذدقو

.لعأهللاو«نيسمخ

ةنيبلايرتشملايلعفنمثلارادقميفيرتشملاوعيفشلافلتخانإو

ءايقافتابتباثءيشنايبهنمكلذنألءربخلاهيزجيو«كلذنايبهيلعنأل

نيميلاهيلعفيرتشمللةنيبلانكتلنإورادقملايفنكلو

اہفالتخاويرتشملاوعيفشلايواعديفباب
يرقشملانأكشالو«نيبعادتملاىوقأنيمبلانألكلذو«نيمىلاهملعف:هلوق

.لمفلاهترىشابلىوقأ
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ءاشنإوذخأعيفشلاءاشنإففلحاذإفءلعفلارشابيذلاوههنألًاضيأ

.يرتشملاءاعداامنودهبرقاميعيفشلاهذخأيلففلجنأىبأنإو«كرت

تيرتشا:يرتشملالاقنإلثمنمثلاسنجيفافلتخانإكلذكو
اموأضورعلابوأماردلابتيرتشالبال:عيفشلالاقو«ريناتدلاب

ءهيعادياميلعيرتشملايلعًاضيأةنيبلاف«ريناتدلاريغوهاعكلذهبشأ

هاشنإففلحاذإف‹انركذاكًاضيأنيميلاهيلعفةنيبهلنكتلنإو

عيفشلاىعدافةعفشلالعاصتخانإوءكرتءاشنإو«هتعفشذأعيفشلا

كلذيفهبزجيالوةنببلاعيفشلايلعفءارشلايرتسحملاركنأوىرتشاهنأ

لبقربخلاهيزجحيوءكلملاقتناهنأليرتشملاراكنإدعبةداهشلاالإ

الوءرتشيمهنأبنيميلايرتشملاىلعفةنعيفشللنكتملنإو«راكنالا

اميلعفلييلاضرألاكلتنوريفءانمألالسربتحماجلاهفلحب

.ةعطاقنيمكلذنأل

ىلعهريغعيفشوأعيفشلاهاتمثانركذامىلعيرتشملافلحنإو

نأالإءارشلاىلعفلحامدعبلبيسهيلإامفسيلف«ىرخأةرمكلذ

ًاعيجيرتشماوعئابلاركنأنإو«نيميلادعبىرتشاهنأهيلعاوعدي
.لعألاو«هريغلىوعدهنمكلذنألليبسهنمكلذىلإعيفشللسيلف

كنإ:يرتشملاهللاقفيرتسملاىلعةعفشلاذخأعيفشلادارأنإو

س۳۹۸



نمكتمعطأوأءارشلادعبةعفشلاكنعتعطقوأءارشلايلإتزوج

هوجولانمكلذهشأامواذكواذكلمعلابفكترجأتساوأاهرامث

ربخلاهيزجيوءهلككلذيفةنيبلايرتشملاىلعفءةعفشلاابعطقتيلا

ءقحلاطبإيفىوعدوهامنإوءكلملاقتنابسلكلذنلةدابشلانود

ءهلقهيعدبامىلعنيميلاعيفشلاةيهلنكتمنإف

كلذدعبهركنأمث«يرتشملاىلعهتعفشعيفشلاذخأنإًاضيأكلذكو

يفهبزجيو«هنعاهذخأدقهنأبةنيبلاعيفشلايلعفءًائيشتذخأام:لاقف

هلێکتلنإو«انركذاككلملاقتنابسيلهنأل«ةداهشلانودربخلاكلذ

.نيملايرتشملايلعفةنيب

هضراعمثيرتشملانعةعفشلاعيفشلاذخأنإامأو:رثألايفو

دقيرتشملانأبةنيبلاعيفشلاىلعف«عيبلاركنأوءضرألاكلتيفعئابلا

يتأبمثءيرتشملاىلعةعفشلابذخأدقهنأو«هنعىرتشا
‹ةعفشلانعربخلابنوربخيو«ءارشلابتوربخيفدوهشلا

اورضحنيذلاممئارشلاورضحنيذلادوبشلاناكاذإاذهو

الفءارشلادومشريغةعفشلااورضحنىذلادوبشلاناكنإامأوءةعفشلا

هللديو«كلملاقتناهنألةداهشلاةهجىلعينعي«ءارشلابنوربخمف:هلوق

۰ربخلانوربحمو:هلوقًاضنأ
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ىتأنإو«نيميلاعئابلاىلعفةيهلنكتمنإف«مئابلاىلعهلنودهشي
اہفهضراعمٹضرالابمكاحلاهلکحوانرکذامىلعةنيبلاب

£احاهلصنيالفةعفشلابهنعاهذخأعيفشلانوكينأركنأويرتشللا

لاحلااذهلعقادصلاوةبحلاوعيبلاكلذكوءابنمهلهعفريالو«هلوقيف

.لعأهللاو

توبثدعبىوعدلانألانهنيميلاعئابلامزلاإ«نيميلاعئابلاىلعف:هلوق
.ملعألاو«هبلإيرتشمللاملاقتنال«هربغلالهلةمفشلا
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ةبهلايفبإب

الإلسمءىرمالاملحيال):مالسلاهيلعهلوقلءةزئاجةبحلاو

بوهومالناكسفنةبيطبةبهبهونم:اولاق(هسفنةبيطب
لاحأدقوسفنالإلحتالةبحلانأىلعلدياذهفاهذخأ

ريغيهفابسفنبطتمىتمف«سفنلاةبيطىلإمالسلاهيلعاهزاوج
نإمثءنئارقلاولئالدلابفرعياملكلذنكلءظفللااهنعغيالوءةزئاج

ةببطنعنوكتنأامإءنيهجولانيذهنمولختالسانلانيبةيراجلاةبحلا
سفنةببطنعتناكاذإف«سفنةبيطريغنعنوكتنأامإوءسفن
نمولفتالًاضيأةزئاجلاواہيففلتخمو«ةزئاج:نيمسقمسقنتاهنإف

يڌذلاو«باوثلااہبركذيالهجوو‹باوثلااهبدصقيهجو:نيهجو

مسقوءهللاهجواهبدصقيمسق:نيمسقًاضيأمسقنيباوثلااهبركذب
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.قولخناهجواهبدصقب

يففالخالفاہلىسسنيشمليتلايبفباوثلاريغليتلاةبحلاامأ

حصتالةبحلا:لاقممضعبنأكلذو«امماكحأيفاوفلتخاامنإو.اهزاوج

هنعهللايضرركبابأنأ)مغكلذيفةجحلاو«ضبقلاولوبقلابالإ

هلعجةافولاهترضحامافءةنيدملايفناكًالخناهنعهللاىضرةشئاعلبهو

هنإوهيضبقتلكنإةينباي:اهوبأاهلاقف«ةشئاعهبفتاكناري

لاقو‹لوقالوضيقالبةازوحت:ضعبلاقو.(ةثروللنآلا

ضبقلاولوبقلاايفطرتشانفءضبقتمنإولوبقلابزوجت:ضعب

يفناكامةبهالوعاشملاةبههدنعزوجتالوءابالإحصتالهدنعيبن

ەكيرشلكرتشملافهمهسبهونوكينأالإءضبقلاةحصمدعلةمذلا

ءسأبالفنويدمالنيدلاكلذكو«كرتشملايفضبقلادوجولسأبالف
نإو«لوبقلابحصتهدنعيبف«ضبقلانودلوبقلاايفطرتشانمف

هبذوخأملاوهو«هعببزوجياكعاشملاةبهزوجتو«عيبلاكضبقلانكيم
نوينأالإءرثألايفركذاعفدوعسمناويلعلوقوهوءاندنع

اهنألءمدقتملاركبيبأثيدحل«ضبقبالإكانهزوحتالفهدلولدلاو

:مالسلاهيلعلاقهنأيورامهيلعلىلدلاو‹دلولايفةصوصخممدنع
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اذهفء٠(هدلولدلاولاالإ«هيفدوعيمثةبهبمينأدحأللحيال)

هعببزوجيءيشلكو«عيبلاكضبقلانودلوبقلابحصتةبحلانألدي
.معاهللاو«هتبهزوجت

ههلوبقىلإةقلعميهف«نونحوألفطوأبئاغىلإتقلعإو
.نونجماةقافإوأغولبنم«لوبقلاهبفحصييذلاتقولاينعأ

نإالإزوجتالهنأ«لفطلاهنبالبألاةيطعيفلاقو:رثألايفو

نإفغلباذإو‹هغولبىلإةقلعميبفالإوهيلعلبقفةفيلخهلفلختسا

.همزلتالفنإو«هتمزل

نممہنمءفالتخاكلذيفف«بألاريغنمتناكنإامأو

:لوقينممېنموءاهدرءاشنإواهلبقءاشنإ«رابخلابوه:لوقي
زوجيالوةيطعلاهتمزلدقو«ءايلوألانمهريغككلذيفبألاسيل

ةقدصلاةلزتمب«هببأريغنملفطللةبحلانأرظنلابجويايفاذبف«اهعفد
لوقلااذهًاضيأجرغيو«هنمحصياللوبقلانألءلوبقلاىلإجاتحتال

.طقفهريغكوأسانلانمهريغكىلوألا«ءايلوألانمهريفك:هلوق

ريصتاهنوكيبصللامموزلىلعلديو:لوقأءةيطعلاهتمزلدقو:هلوق

.غوللالبقتامادإهنثرول

.ينطقرادلاوهاور(١)
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ءةقدصلاةلزنمباملعجو«ضبقالولوبقريغبةبحلازوجنمبهذملع

نمامأوءغولبلاىلإةقلعم:رخآلالوقيلعو«ىلاعتهلاىلإةبرقاهنأل
.هدنعزوحتالفضبقلاابفطرتشا

بجويرظنلاو:ةكربنيدمحمهللادبعيبأباتكيفركذدقو

ء5اجلالبقنمهبلعليكووأهيصووأهيأزارحإبهلتبثتهنأيدنع

اهنأل«ريغصلاهنبالبألاةبهتبثتال:اولاقو«نيماسملانمبستحموأ

.حصتالاطضبقلامدعاذإف«هريغنودهبلإامضبقوهدييف

نملافغإاذهو«ضبقريغبةزئاجةبطانإ:انيفلاخمضعبلاقو
ةشئاعلبهوهنعهللايضرقيدصلاركبابأنأكلذىلعليلدلا«هلئاق

كنإ:الاقف«ةافولاهترضحتحهضبقتملوًارمتاقسونيرشعذاذج

ريكنلاكرتعمهلعفنملدياذهو«ثراوللمويلاوهوهيضبقتم

نأةلالدًاضيأكلذيفوءضبقبالإحصتالةبحلانأ«هيلعةفلاخماو

عمو؛ضبقلانوطرتشيةقراشملاانباحصأنأهبف«هدنعزوجتالف:هلوق
تاماذإيبصلاةثرولاهنولمجيكلذ

ةبيراغملاانباحصأدنعبهذملاوهاذه«خلاانيفلاخمضعيلاقو:هلوق
.هدلاوعمدلولاريغيفللامهمحر

انباحصأهرصقنكل«يتوکسعامج]وهفين«ريکاكوتعم:هلوق

.دوقعلانماهربغىلعةلومحمهتقدصفدلولاريغامأو«دروامىلعةيراغمل

¢0



يفو«هريغوعيبلايفحيحصلالعفزاوجكهزاوجسيلضيرملالعف
مويلاوهو«هيتضبقكنأولتددوةينب:ةشئاعللاقركبابأنأةياورلا
.ثراولالام

هلبهوف«كردأدقوهيألابعيفدلولاناكاذإو:رثألايفو

:نالوقيعيبرلاوزيزعلادبعنبانإفءضبقيملو4لابماعأوةيطعهوبآ

لدييذلاوءةزئاجيه:لوقيدابعنباناکوءذخأنهبوزوجتال

لدينكلوءضشالإزوحتالهدلولدلاولاةهنأ«مفالتخاهيلع

اذإف؟اهمامتيفطرشوأ«ةبحلاةحصيفطرشضبقلاله:

ةبطاتناكامامتطورشنمناكاذإو«هبالإزعتمابتحصيفًاطرشناک

.هلبوهوملاامضبقيملامميفعوجرلابهاوللوءةزئاج

بوهوملاابضبقضرأنمةبهلجرللجولابهواذإو:رثألايفو

ىحابناصوأامحلصأفةريغصةيراجوأ«ةقفنلامظعأواهيفىنبف«هل

.ةكرتلابثراولاتحقلعتليأ«حبحصلالعفزاوجكهزاوجسل:هلوق

.كلذدعبولونكل«ضبقلابالإمزلتالهنأالإينعي«ةزئاجيه:هلوف
.الآموأ«الاحيأ«ضىقلابالإزوجتال:هلوق

.كلذدعبضبقلاهلسيلفيأ«ةبحلاةحصيفطرشله:هلوق
.هدلاوعجربملامكلذدعبضبقلاهلفيأ«اهمامتيف:هلوق
.الاحيأ«هبالإزجتل:هلوف
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ءيشيفبهاولاعجريال:لوقيزيزعلادبعنبانإف«تكردأوتفلب
يفاہیفثدحدقهنآیرتالآ«ريختدادزاةبهلکیفالو«كلذنم

تالوولتيأرأ؟بهاولاكلميفنكيملءيشهلبوهوملاكلم

؟طقهکلمملو4لهېملو«هيفعجربنأ:هللوقيناكأًادلوةيراجلا

عجرينأهللوقيدابعناناكوءذخأنهبوهيفةعجرلاهلسيلاماذف

تناكنإ«ةبحلايفعجرينأبهاوللسيل:لوقيعيبرلاناكوءاهيف
ضورعبملوءاهبهومويًباوثركذيملاذإءةصقانوأةدئازوأابنيعبةئاق

اہبھومويًاباوثرکذیملو«هرمريغًاعئاطةبهبهوزم:لوقيو«4ل

.هلباونالوهتبهتضم«هلضرعيملو

فيعضاذهيفدابعنبالوقو«لسمةديبعيبأنعكلذيورو

ءيقلاو«هئيقيفعجارلاكهتبهيفعجارلا):مالسلاهلعينلالوقل

لعبمثًايقتناكلذك:لاقهنأمالسلاهيلعهنعىرخأةياوريفو

.هيف

دوعضةهبمبنأدحأللحنال:لاقهنآسابعنبانعيورو

.هدلولدلاولاالإابف

.هرکذمدقت(١)
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كلذو-ًاعاتموأنيلجرلارادلجرلابهواذإو:رثألايفو

كلتزوجتال:لوقيزيزعلادبعنبانإف«نمءاضبقف-مسقيامعات
عيبرلاناكو«ذأهبو«هتصحدحاولكلمسقينأالإءةببل

هينصتامهدحأبهوف«نيلجرلرادلاتناكاذإو.ةزئاجةببلا:لوقب

«ةلطاباذهيفةببلا:لوقيناكزيزعلادبعنبانإف«مسقيملوهبحاصل
ةمولعمالإةببلازوحتال:لوقيهنأكلذيفهتجحنموءذخأتهبو

ةشئاعللحنهنأقيدصلاركبيبأنعانغلب:لوقيو«ةضوبقمةموسقم

اب:اہللاقءتوملاهرضحامف«ةىلاعلابهلتنمًاقسونيرشعذاذج

‹ةثرولانيبراصف«ةثرولالاموهانإو«همتضبقينوكتلكنإ‹ةشئاع

ءةضوبقمالإةببلازوجتال:لوقييهارباناكو«هتضبقنكتملاهنال
اذهفهبحاصلامهدحأاببهوفنيتثإلتناكاذإ:لوقيعيبرلاناكو

ءضبقتلنإوةزئاجةبحلا:لوقيًاضيأناكو«ةمولعمهذهو«ضبق
ايفدوعسمنباويلعلوقوهو«ضبقريغبةزئاجةبحلانأهبذوخأملاو

نعانركذاكضبقبالإانهزوجتالفهدلولدلاولانوكينأالإ«انغلب
ينعأءعيبلاماقممدنعموقتو«هنعهلايضرقيدصلاركبيأ

.نكت:يف«هيتضبقينوكتمكنإةسئاعاب:هلوق
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ابالعيبلانملہسآيهلبلبيعضوميفلطبتوزوجيعضوميفزوجت
هللاىلإةبرقاهنأةبجنمررغلاهوجويفعببلاعطقيالاممدنععطقت

.ةقدصوىاعت

نأالإزئاجكلذفلجرلاهتمأنطبيفاملحننمو:رثألايفو
لدياذبف:هيفضبقلارذعتلزوجيالكلذنإف«هدلولدلاونوكي

عطقيعضوملكيفامنولمعتسيكلذلو«ررغلااهيفلبسينأ«مهتم
.لعأهللاوءكلذهبشأاموةالفلاعببوءاملاعيبلثم«عيباايف

تناكةبهلاهلبوهوملاضبقينألبقمدنعبهاولاتامنإو

.هتثروليبف«امضبقينألبقهلبوهوملاتامنإو«بوهومل
رخآلجوللجرهبهوفءدبعيفةيهلاتناكاذإو:رثألايفو

نإبوهوملاىلعيهو«دبعلاكلذيفرطفلاةقدصهيلعسيلف«بئاغ
حصتالهنألكلذو«ملعيتحءيشهيلعنكيمةبهلابمعيملنإو«مع
.لعأهللاو«لعريغبةعاط

اهىلإبودنموةنسحةقدصيبف«هللاهجواهبدصقييتلاةبهلاامأو

نوديرتةاکزنممَآامول:ىلاعتهلوقک«یحتربهللادنع

عجرينأابقدصتملللحيالو4ننوفعضملامكتلوفذهللاهجو

,٢۳:مورلاةروس(١)

ب£0۸—

 



يفعجريمثءيقيبلكلاك«هتبهيفعجارلا):مالسلاهيلعهلوقلءاهيف
يفهيلعسالف«كالمالاهوجونمهجوبهيلإعجرناو

همأيلعقدصتالجرنأ)يورامكلذلعلملدلاو:مهضعبلوق

عقودق:ولعهللاقفءهلأسيلَينلاىتأف«همأتتامف«ةيراجب
نإ):ء'"(كتيراجهللادرو«هللايلعكرجأ
ةَيتلالأسف«همأتتاممثةعطقبهمأيلعقدصتراصنألانمالجر

ةقدصلاو.(كتعطقكيلعهلادرو«هللايلعكرجأمقودق:لاقف

هدرنملةزئاجاذهيلع

ا

يفربخلااذهباهارتشاوأءثاريملاهيلع

نبرمعلمالسلاهيلعينلالوقلكلذموقهركو‹لوق

يفعابيهدجوفناصحبقدصتهنأكلذوء(كتقدصيفدعتال):باطخل
دنعفثاربملاامأوءعيبلايفرمعثيدحنأريغ«هذخأينأدارأفقوسلا

.زئاجنيرخألادنعو«هجولاكلذيفهلعجبنأيغنيهنأ:مهضعب

(هيف

ثاريملاىلعدرلارصقنسحألاو«ثاربملاىلعاسابقينعي«اهارتشاوأ:هلوق
.نيثيدحانيبةضراممالف«هنعشايضررمعثيدحليلدب«هريغفالخبيرهقهنأل

.ثيدجحلاهلعلدييدلاوهاذه؛زئاح:هلو

٠هرکذمدقت(۱)
.يئاسنلاويذمرتلاودوادوباهاور(۲)

ا

 



ةفدصبقدصتاذإلحرلانأةدىعوبأانثدح:لاق۽رثافو

يفاملعجنأهلىرأينإفابنيمث-ءانعماذهمالكوأهللاجوللاقەنأهنظأ

ينربخأو«روصنموبأمتاحلاقكلذكوءاهلكايالوهجولاكلذلثم

.امغوقلثماہیفلاقفكلدنعبيبحنبعييرلالأسنم

هللاباتككيلعاهدرةقدصلك:زيزعلادبعنالاقو

كيلعمثإالهنإفءيشابنمكسفنيفنييالوكشاهبفكجلاخيالًائيرم

ابتىضمأتنأنإو«هباتكوكىلعاهَدريذلاوههللانألفكالواف

.ًائينهكيلعحانجالفتسيحوتلكأنإو«ليجنسحفهجولاكلذيف

هيلعناكنادلوأهللاهجولهتمأوأهدبعلجرلاقتعأاذإًاضيأكلذكو

امهلکاذهيفلصألاو«هوجولانمهجوبهنمعفتنينأبحتسيالف
هللاو'(كتقدصيفدعتاال):رمعلمالسلاهيلعهلوقوهوهانركذ
.لعأ

وأنيدابدصقينأولخيالفقولخلاهجواهبدصقي'يتلاةبحلاامأو

.هنیدبلکاينأدحأللحيالولحتالفهنيداہبدصقاذإفهابند

.هيفهلببسالهنأل«ثاريملايفرهاظاذه«خلااهدريدلاوه:هلوف

يذمرتلاودوادوباردمحأءاور(١)

س



کلاعيبةعالاطارشأنم):لاقينلانعيوردقو

ذختينأوءطورشلاةرثكو«مدلابفافختسالاو«محرلاةعيطقو

بمميشالإميلضفأبالومرفأسيلمدحأنومدقيريمازمنآرقلا
ضعبلاقوأهلامعضعبرمأمالسلاهيلعينلانأ)يوراك"(ءانغ

ركذاماذهلثموًارجأهناذألعذخأبالًانذؤمذختينأهباحصأ

لعجفترکنمتيفتابهنأخوبشلاةياوريفنيسليورسيأدمحميأنع

اماف«بیرغلجرعمناکو«هدحويقبىتحهنعنوجرخيلزتملالهأ
ءتوصلانسحهلناكو«ةمغنهلتناكوةءارقلايفًادبفلزتملالهأ

:هبحاصللاقوهلكأينأىبأفماعطلابهاجهتءارقلزنلالهأعمسملف

.لعأهلاوًالوأينومعطألشايفنوعمطياوناكوللكلكاتنأتدرأنإ

نكيمماعطإلانأنبتاذإلئالدلاوفرعياذهنأريغ

امةلأسملاهذهريظنو«اذهعمزوجيالولحيالهجوىلعناكامنإوهل

ةنيرقهعمنأل"٠(ةعفنمرجضرقلکنعمالسلاهيلعهبهننم)يور

نملككلذكو«ةارادمهنموهوهلاملجألكلذهاطعأانإهنأىلعلدت

.ينطفسهاور(١)

يناربطلاءاور()

) ۳)
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.دنعلجرلاماعطكلذكو«اذهلثمهبفبحيقحلجردنعهل

الوهميرغىلعلزنيالقحلابلاطنإ:لاقنملاقو:رئألايفو

وجرأوءهقحنمكلذبسحبنأالإةيدههملقيالوهماعطلكأب

دق:لاق«هریغنمو.سبهبالنأبولطملاسفنةبيطبناكاذإ

ءاجاذِٳ:لاقنملاقو«هميرغعمميرغلالكأينأءايرلانمكلذلبق
امنإرظنلاهبجويايفاذهو«سأبالفتقولاكلذريغيفامأو«هقحبهبلطي
اهنمو‹قيقحتلاةلزنملزنيامنئارقلانف«لئالدلاونئارقلاىلإعجرب

.لعهللاوكلذنودوهام

ًاضيأولخيالهنإفابندلانمانبوهوملاهبيثيامةبحابدصقاذِإامأو

ةبملافءامولعمباوشلاناكاذإف«مولعمريغوأءامولعمباوثلانوكينأ

.اىناعميعلاىرجييرجوةزئاج

:عئابلالاقاذإف:هباتكيفکربنبدمحمهللادبعوبأرکذدقو

اذهذخ:لاقاذإو‹ناك«كنمتيرتشا:يرتشملالاقو«كتعب

.ًاعيبنكيلءاذهينطعأو

.دنعهلعلهعرغعم:هلوق

.ةلباقمللهقاسامنإاذه«خلاركذدقو:هلوف

١۱-

 



ًاعىبنكيماذكواذكبةعلسلاهذهكلتبهو:لاقنإاذكو

.ةيهالو

.نامضلاليزيلدبلاعفد:انباحصأضعيلاقو

.ةميقلاهلبوهوملايلعوةزئاجًاضيأيبفمولعمريغباوثلاناکناو

عجرينأهلناكهلبوهوملاهبثيملوًاباوثاوركذنإو:رثالايفو

 ةميقلاةيفكرديعيبلاةلزنمبباوثللةبحلانأمهنملدياذبفءةبحلا

نماوبقزئاجو«ريقفلاوينغللةزئاجةبحلاو:هللادبعيبأباتكيفو
.ريقفلاويغ

هجوىلعالإزوجتالريقفلانمةبحلانأىلإانباحصأنمبهذنمو

ةبطالبقمالسلاهيلعينلانأيورامةياورلايفلفغأهنأيدنعفلدبلانامت

يتلالاقف«اهيلعهبقدصتناكمحلهيلإتدهأامةشئاعةالومةريربنم

دحألقيملو٠(ةيدهاهدنعنمانلوةقدصاهىلعؤه):مالسلاهيلع

ةمرحمتناكفةقدصلاامأو.اهتبهنمالدباهعينلانامضانملعمف

.كلذنأناشنمسيلەنأللعلاوينعي«ةبهالو:هلوق

.لباقمىلإجاتحتاهنوكيفيأ«ميبلاةلزنمب:هلوق
.تتافاذِإاذهلعلو«لئلاوأيأ«ةميقلا:هلوق

ةاهاور(١)

{۳



هللاهاتآامدیهبلعدحألنويالناكو«هردقنمشاعفرالهيلع

ذخأهيلعهللامارحاإنوينأزوحنو«ةلاسرلالضفهقلخنمهب

هللانمانءاحاملالاكلذيفهلبحتنملاحيفناكاذإةقدصلا

.ملعألاو«هرجأمظعملكلذبهللجوزع

لصف

هيلعلاقهنأيورو«اهيلإبودنموةزئاجفسانلانيبةيدبلاامأو

٠(ءانحشلابهذتوةدوملاتبتةيدملانافهللاداعاودا):مالسلا

مالسلاهملعلاقو٠(اوباحتاوداهت):مالسلاهيلعهنعرخآريخيفو

هتبجالعاركىلإتعدولو«هتلقللةاشعاركيلإيدهأول) .۷(هتىج

ةيدحلاباوتنإ:ءاهقفلاضعبلاقدقو:هللادبعيبأباتكيفو

دقةقدصلانألليوأتلالمتحيلوقلااذهنايدنعو«ةقدصلاباوثك

لاحلاحیلاصنميهولاماريثكنملصتدقولالاىلإلصت

.لوألاىلإجاتيأ«ليوأتلالمتحي:هلوق

.أطوملايفكلامءاور(١)

.طرالايفيناربطلاءارر(۲)

.يراخبلاهارر)۳(

\
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نملالانسحوألاحلاءيبسمحرىلإلصتدقةيدحلاو«رقفلانم

ةلصوةدوملاديدجتومبرورسلاوةيدحلالضفهيلإىدملالانيفلاماريثك
كرابتهللاثحدقو‹ثدعحتلاوحأةقفاوموةدئافوألاعفألاومحرلا

اوقتاول:هركذلجلاقفمحرلاةلصىلعمالسلاهيلعهلوسروىلاعتو

قحاوقتاوكیلعشاقحاوقتايأماحرالاوهبنولءاستيذلاهللا

لعهللاو.ماحرألا

اذهو"٠(مالسلابولوکماحرأاولص):مالسلاهيلعلاقدقو

.ملعأهللاومةلصلاوماحرألاربلبيغرتوكحمالسلاهيلعهنملوقل

اودارأاذإمهتخألةوخالاوأهتنبالبألاهلعجحبامًاضيأكلذكو

اهيلعنوكرديالةيدهومحرهلصكلذامنإفامجوزلاهوجرخينأ

.كلذدعبايش

اهنوبسحبله:مېتخأنأاودارأاذإةوخالاو:رثألايفو

.اهبلعل«ابرورسلاو:هلوق
تالب«نسملارصتحميفةدايزاولب:ةخسنفكماحرأاولص:هلوف

.اہتلصوالالبيمحر

.١:ءاسنلا)١(

٠ينطقرادلاوهجامناودوادوبأولسماور(۲)

—اأ



هنظأاماوعابنإالإكلذمطمصبال:لاق؟الماهتحرخا

.ملعأهللاومولعمنمثبكلذنمًائبش

تاموهلىدېملاىلإيدهادينمتلصفاذإةيدحلاو:رثالايفو

يشاجنلاىلإعينلاةيدبكيدهاىلإتعجراطوصولبقهل

.يشاجنلاتامامهلتعجر

يفهيلىدملاىلإلصتمامنألدياذبفكلذريغلبقدقو

نإوءيدملاىلإتعجرابملوصولبقهيلإتامنإو«يدهمالام

.يدېملانروىلإتعجرهلىدېلاىلإابللبقيدېملاتام

نمينربخأوزيزعلادبعنباوجروللابتلأسو:راثالاضعبينو

هنميطعتواهجوزلامنمقدصتتةأرملانعبيبحنبعسبرلالأس

اہجوزلامنمًائیشبہتالويطعتالوقدصتتال:ًاعيمجاولاق«بهو
.رجألايفناكيرشامهفكلذيفاهلنفأاذإف:جروملاوبألاق«هنذإيالإ

دقوتطعأوأوأتقدصتاماهل:زيزعلادبعنبالاقو

ةذفنميهورجألاالفكلذيفرجأاهللعجيملنإورجألايفهتكرشأ
تعاطفالاابلرجأالءةيبلاوةقدصلاوةبطعلانمهباهرمأيذلاهرمأل

هديسلكلذرجأالفهلامنمقدصتيكولمملاف:امطتلق«هرمألاهذيفنتو

— 4



.هفهكرشيوأهللعحينأالإ

نعيوردقفءةزئاجةراجتلايفهلنوذأملادبعلاةبهو:رثالايفو

لبقفدبعانأويلعهلالوسرلتيدهأ):لاقهنأيسرافلاناملس

ريقفلايدمياملثمباوثلاىلعلدتةنيرقةيدهلاتنراقنإو''(ينم
نيرباجنأيوردقفءباوثلاكلذبدصقينإهنأىرينموينغلل
.فيفطتلانمةأفاكملانم:لاقهللاهمحردیز

هبلإیدېملامهتادقو«ةيدهلجرلىدهأنمتركذو:رثألايفو

ىدېملاىلعناكأءيدملاتافكلذنمرثكأبهيفاكسلهبلإىدهأاإ

سيلفبوجولاامأو«معنفءطايتحالابابنمناكنإف؟المأءيشهبلإ
رظنلاهبجوييذلاو.لعأهللاوهيلعبحيامكلذيفيدنعامفهيلع

.هتيأراملع

فوعلاايفىعاريامنإةيدحلانأهيلعكلدتساو:رثألايفو

ةيدهلكيفكلذوءطرشلاماقمكلذموقيوءسانلانيبةيراجلاةداعلاو
ضعبلمهضعبيدمينأكلذيفةداعلامهنيبيرعتومهنيبسانلاابفراعتب

املثم«اهلثمةنوعميفًاضيأوههلىدهينأللةنوعملاةقيرطىلعكلذيف

٠هيلعقفتم(١)

‹حاضيإلا-۲۷مد—4۷



كلذةميقهلىدهملامزليفءكلذهبشأامومتآملاومئالولايفمهنيبيرحب

.عيبلاةلزتمهنألهليدهأيذلاءيا

ًارضاحءيشلاناكولوةميقلاايفكردتامنإايادحلاو:رثألافو

.قافتالامهنسبنکی

مكحلايفايادحلاكردتال:لاقفسوينعو:ًاضيأرثألاينو

نم:هلتلقءلوهجمبكحالمكاحلانأًامولعمًاباوثطرتشانإالإ

كلتةميقنوكتنمىلعءاهبلإامبلجفةنفجلجرهللمعفًاسورعبلج
ءايبأةمرحوكلذاولعجنإاهنألءةأرملايلع:لاق؟ةنفجلا

انألالكةعصقلاةميقابملع:لاق؟ًاريسبًائشاهنمتلكأنإ:هلتلق

.ملعأهللاوًالوبقاميشنمناكوابببسنمتدسف

«ضعبنودهدالوأضعبللجرلاةبهلثمفءابيففلتخملاةبحلاامأو

دهشتسي«مالسلاهيلعينلاىلإلصوًاريشبىمسيالجرنأ)يوردقو

؟تلحنكدالوألكأ:هللاقف«ريشبنبنامعنلاهنباهلحنيلحنيف

:لاقهنأيورو.'":مالسلاهيلعينلاهللاقفءال:لاق

اونوكينأكرسيسيلأ):مالسلاهيلعلاقهنأيورو«يريغاودشأف

.ەمالكقاسليلديةنفحلاىلإةأرملابلجفيأ«اهيلإاهبلجف:هلوق

.هححصريذمرتلاودوادوباهاور(۱)
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محليلدلاو«صاعوهوزئاجمكحلا:ضعبلاقء(ءاوسربلايفكل

هيلعهلوقلزوجال:لوقينممهنمو«يريغاودهشا«مالسلاهيلعهلوق

:مدنعهلوقىنعمو«كلادربجوييبنلانالو.هددرا:مالسلا

ءتباثلعفلانأ«رظنلاهبجوييذلاو«ديدبتلاىنعميلعيريغ!ودېشأ

 مالسلاهيلعيتلانمًابيدأتدروامنإيبنلانألكلذو«صاعدلاولاو

ءكلذيلعليلدلاو«هربنمهعنامعونمملاهدلوبلقيفضرعبالئل

اذإفء(ءاوسربلايفكلاونوكينأكرسيسيلأ):مالسلاهيلعهلوق

ءمهنيبةلادعلاهيلعبجاولاناك«ءاوسربلايفهلاونوكينأهرسيناك

ىلعربخلامومعلمهضعبوأءاغلبوأاوناكًالافطأ«ًنانإوأاوناكاروكذ

مہنیپلدعیلو«ضعبنودهدالوأضعبىلإفحيالو«هنممهئاريمردق

دمحمهللادبعيبأباتكيفو«مالسلاهيلعينلانعركذاكعاطتساام

دلولحنيلعاوعمحبملو«دلولادلولحنىلعسانلاعمجأو:ةكربنبا

دلولامسانألءدلولادلولحنزيل‹كلذيلععاجلاالولوءبلصلا
‹هينبدالوأوهدالوأنيبامفةلادعلاهيلعسيلهنألدماذهف«هيلععقب

نوداشيشمهضعبليطعأنإ«مهنيبامفهبنبدالوأًاضيأكلذكو

نيبايفلدعينأهيلعنإ:نيرخآلالوقيلعو«مهضعبلوقيفضعب
ءةدحاوةلزتميفءاوسهدنعمهلكممنأل«مبضعبلىطعأاذإهينبدالوأ
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ملنإ«ةنرولانماهريغوهتنبانيبميفةلادعلاهيلعسيلًاضيأكلذكو

‹ةثرولانمفيحلاكلذيفبلطيملنإ«نماهاوسهلنكي
.ملعأهللاو

نيبفيحينألحيالف«ةنرولانيبميففيحلاكلذيفبلطنإو

.هللاضئارفنمرارفكلذنأل«هلرضحبنللحيالوهتثرو

اتشهاطعأف«هريغهلسیلودحاونبالجرلناكاذإو:رثألايفو

لوقيفءيشمهتلادعيفهيلعسيلف«هريغدالوأكلذدعبثّدحمش

اسملشنيرخآلاءالؤطيطعينأهيلع:مهضعبلاقو«ءابقفلاضعب

نوكرشمدالوأونودحومدالوأهلناكاذإامأونيلوألاىطعأ

ديبعلاورارحألاكلذكوءءيشنيكرشانمەهملعسيلفءنيدحومللیطعاف

دحووأكلذدعباوقتعولوءيشدىبعلانمەمىلعسيلفكلذلثمهدالوأنم

رارحألاونيكرشلاونيدحوملانيبواسيملهللانألكلذو«نوكرشملا

ءاهقفلافلتخاوءةلادعلايفمنيبةيوسنلاهيلعسيلف«ثاريملايفديبعلاو

ايفةلادعلايلع:مهضعبلاق؟اهدالوأنيبايفةلادعلااهيلعله:مالايف

مهفالتخاهيلعلدييذلاوءاهيلعةلادعال:نورخآلاقو«بالاكمهنيب
نموءثيدحلارهاظىفتقااهدالوأنيبةلادعلاابيلعبجويملنمنأ

ًاسايقبألاككلذيفاهلعج«اهدالوأنيبابفةلادعلامألاىلعبجوأ
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مالاتسيلوء(كيبألكلاموتنأ):مالسلاهيلعهلوق«مشوق

يفبالاىلعسلو«كلذيفبألامکنعةرصاأفيهف‹كلذك

كلذو«هنعاوزاحيلاومادام«ةلادعمهبوكرومهتوسكوهدالوأةف

سابللاهليغبتيفءةعاجلاروضحلحلصيدحاومهيفنوكينألثم

يفةلادعلاهيلعسيلو«سبلابيلابيالومنغلاىعرينممهنمو«نسحلا

«هانرکذامنودكلمءيشيفدروانإثيدحلارهاظنأل«كلذلثم

.ملعأهللاو

هادفأفملظبهدالوأنمًادحاوناطلسلاسيحاذإ«ًاضيأكلذكو

الإ‹«بجاوهيلعكلذنأل‹كلذيفةلادعلاهيلعسيلف«هلامنمهوبأ

نمدحأضرماذإكلذكوءكلذيفةلادعلاهيلعف«لامهنبالناكنإ

هانركذامىلعرلعمألةرجألاىطعأوأبيبطللةرجألاهيلعىطعأفهدالوأ

نويدلانمهيلعناكامامأوءبجاوهيلعكلذنألءرظنلاهبجويمف

سيحامدعبكلذهيلعىطعأفتالماعملالبقنموأتايدعتلالبقنم

.لعأهللاو«هعقنهيلإراصكلذنألءكلذيفةلادعلاهيلعف«هيلع

٠هركذمدقت(١)
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امدعبدلاولاهيلعاهدرمثابلبقف«ةبههدلاولدلولابهونإو
‹هلتراصايليفامدعبامنأل«هدالوأرئاسلةبلاكلتلدعهمول«البق

كلذريغلامهلسیلوهدالوآنمدحاولیطعأنإو«هلامرئاسکيهف
.مبلطعيلنيذلانيرخآلليطعبوهلعزتيهئإف«هاطعأيذلا

لمعلاةادألثم«هدالوأنمدحاولدلاولاىطعأنإو:رثألايفو

ءسانلانەبنوكييذلافورعملانمكلذلثموأهللمعيدبعةنوعموأ

هدالوأنمدحأىلعلايعلارثكاذإكلذكو«ءيشكلذنمهيلعسيلف

يفهيلعسأبالف«ًائيشهنبالايعليطعيلعجو«ةقأرلامهيفهتكردأف

.لعأهللاو«كلذ

سورشلهأنملجرلنامملسوبأاهلمعىرخأةلأسم:رثألايفو

اولسرأمثهلاورضحف«تانبلللعجامرثكأبءةلادعلابهدالوألرقأ
اذهف«مهتدابشنزوجامدعباوبتكو‹كلذنزّوجفتانبلاىلإةاقثل
سفنةببطبهدالوأضعبلبهينأهلزئاجدحاولانأ«مهلوقنملدي

.ملعأهللاو«هيلعمهقحنمهنأل«كلذىلعنيرخألا

هدببعنيبةلادعلاهيلعبحي«ىنعملااذهىلعًاضيأكلذكو
هلعبحيكلذك«ءاوسربلايفاونوكينأرسياكهنأل«هئاسنو

.وأ؟هلعل«نيرخآلليطعيو:هلوق
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.ملعأهللاو«دالوألاةلأسميفانركذاكمهنيبايفةلادعلا

ال:اهدحأءهجوأةعبرأيفنويدلاعمةلادعلاتفلتخا:رثأالايفو

:نويدلاعمنبإلالزنيالفبالاتامنإو«بحمادامهيلعاہکردب

الف«دلاولالبقًاضيأدلولاتاماذإو«مهعملزني:لوقينم
دارأاذإبألاابطقسيالعبارلاهجولاوءدلاولاىلعهتثرواہکردي

تامنِإو«اميفوتسيتحنبإلااهيلعيدؤيالوءهلامةاكزيدؤينأ
ةلادصعلانألكلذو«لامايفنبإلاابكرديالفاهبصوبملوبألا

ءنويدلاكلذكتسيلو«هبرودبعلانيبايفمزلتامءنويدلافعضأ
ءةمذلايفمدقتملاماهنألءنيدملاابصويملولوكردتنويدلاو

.ملعألاو

هيلعنف«ایشهدالوألامنمعزبنأداراقبألاجاتحانإو

هدالوألامنملكأببألاوءةيطعلافلدعينأهيلعناكاكعزنلايفلدعينأ
هنأاكءلكألايفةلادعلاهيلعسيلوءلامهلناكولو«ءاشفيكوءاشام

.ملعأهللاو«انركذاكمهتقفنينعأ«نولكأيميفةلادعلاهيلعسيل

.يمسألوصوم(اف)امسا(نإ)«امنِإ:هلوق
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لصف

له:دلولالاميفانباحصأفلتخاو:هللادبعيبأباتكيفو

؟راسعإلاريغوراسعالالاحيفەنمءىشوأ

کو‹رسومبألاناكنإوهدلونملالاذخأبأاللمصعبزاجأق

ناكاذإكلذهلزوجيال:مهضعبلاقو‹لعفلاكلذزاوجبكاحلاهل

لاقو«ًانماضهلهذخأبناكًائيشهلامنمذخأناكاذاف«ارسوم

الإنوكيالعازتنإلاو«عارقاهدلولامنمبألاهذخأيام:مهضعب

نيضرألاورودلاونهكلملإالقني«ةاقهنبعاميفامأوءهفلتأاميف

هلزوحبال:مهضعبلاقو«ةماقنيعلاوهيفعازتنإلاملصيالفلختلاو

ًارسعمناكاذإمكاحلاضرفيهتقفنوةوسكللاالإهلامنمءيشذخأ

ةنسلاليوأتةقفاومىلعلدأويدنعرظنألوقلااذهو«ًارسومنبإلاو

.لعأهللاو

كلم:مهضعبلاقف«هدلولامدلاوللزاجأنمفانباحصأفلتخاو

داهشإلابالإكلذنوكيالوءەلامنمذخأياموأءهلامنبإلالععازتنلاب
لاقف«هنمذخألاوه‹عازتنإلاوهذخألا:مهضعبلاقو‹لعفلايلع

.زاحأنممهلعل«زاجأنمف:هلوق
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هللحيىئهنبايلاعهکلمدقهنأبدبشهنآ«ةداهشلابالإذخألاريلنم

كلمنعًالاقتناهلوانت:مهضعبلاقو«الفةنريغهذامفكلذ

الجرنأول:لوقيلوقلإاذهبحاصف«هلهنمعازتناوهو«هيلإهنبإ

اهاهئطوو«هيلإهدلونعتلقتناواهاطوهلزاج«هنبإةيراجءیطو

اذاف«ءىطولالبقاهعزنيتحهللحتا«مصعبلاقو«ا

.اهاطو۱لحكلذيلعابكلم

بيوقدصتيوهدلولامنمذخأيلجرلاف:ملتلق:رثألايفو

ءبحامكلذيفعضي«هدلولامنمدلاولهلکكلذ:الاق«يطعيو

اقحالوهلامفححيوهدلورضب2ام:لاقنيزعلادبعنبانأالإ

الإهدلاولامنمذخأبنأدلولللع.الو:الاقءررضلاب

سابعنباىلإثيدحلاعفر«ةديبعوبأينثدح:جروملاوبألاق«هنذإ

۽مکبسکنمنولکاتامبطأنإ):تلاقاهنأ‹ةشئاعنعرباجىلإ

دبعنبالتلق«۲(مکبسکنماولکف«مکبسکنممکدالوأنإو

لاحهلامىلإهديطسبوهنإ«ينغهنباوًاجاتحمالجرنأول:زيزعلا

هتجاحبهماعبلف‹يضاقلاىلإهبتأبلف«هلامنمذخألانيبوهنينبإلا

هرکذمدقت69
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ةوسكوهتقفنوهقزربهذخأيوكلذيلعهسبحيو«هيلإجاتحاامهدلولام

افهيلعقوقشمالوهبراضمريغنيالاةعسردقىلع«فوورعملابهلابع

ذخأالجرنأ«لسمةديبعويينئدح:جروملاوبلاق,هلمحال

مالسلاهيلعينلاىلإنبألاقلطناف.ةايئلاةامحفهدلولامنم

:مالسلاهيلعينلالاقف«يلامنميدلاوذخأ:لوقوهدلاووش

.'(كدلاولكلاموتأ)

الةيهاركللاةبهابنمف«سفنةبيطنعنكتمليتلاةبحلاامأو
زوجتال(دهعالودقعروبقميلعسل):مالسلاهلعهلوقلزوجت

‹هلامسفنىدفانإهنأل«جرحاهتمبهاولايلعسيلو«هلبوهوملل

سلو«هورسأاذإودعلانمهستيدفينألجرللنأسانلاعمجأدقو

اودوع):لاقتطينلانعثيدحلايفءاجدقو«مغةنوعمبكلذ

هلعيلامرميالفء٠(يناعلااوكفوعئاجلااومعطأوىضرللا

.هرکذمدقت(١)

.هيلعقفتم(۲)
۰ةسخلاهارر)۳(
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هرشةفاخمسانلاهمركينمسانلارش):ثيدحلايفو«اهذخأييذلل

نمهقحلينأفاخيرشلكينعأ:صخيلوةَمعفء٠(هناسلو

مهسفنأنعاورأدينأنيملسملازاجاذإف:لئاقلاقنإف«هلبق

ليق؟يطعنأضعبلاىبأاذِإمنيبايفسانلاذخاؤيلمف.مهلاومأ

يذلااذېف«نسحهللادنعوهفًانسحنوماسملاهآرامملعأهللاوهل

نععفدلاةلزنمب«رابجللممیرحومهسانعنوماسملاهنوطعب

مسىقنابرابجلالظاوعفدينأاوردقاذا¢مہکرحومملاومأومهسقنأ

ةلزنمبمہمكلذسلو«مسناوردقيملنإو«هوعفد

.رابجلالظلعفدلاةلزنمبمنمكلذامنإو«ةنوعملا

بلطوكلذبماقنمىلعسأبالفءةيعرلاودالبلايلعاوفاخينأالإ

ضوعتينأبحنالو«هنتكلذبتباطوهيأربىطعأنمم«دالبلالهأ
نو:كلذلثمرئؤملاوألاقو«ےتیالوبئاغلامنمكلذبماقنم

نأميتيلالامىلعفاخف؛لیکووأيصوهلناكويتلالامرابجلاذأ

,دوادوبارداهارر)۱(

— 4۲۷



يفدهتجاوهنمبهذينأفاخاملقبهلامنمهنعحلاصف«بهذي

ابرامراجااذهناكنإو«هللاءاشنإهلنوكمنأوجرأف«كلذ

يفهشىعينأنيملسملانمدحألىرالف«مہاًالاطنيماسملانمدحأل

الولاقمبالولاميالو«سانلانمهذخأيجارخيلعهتبلاطمتقو

.نيملسملاةبراحميلعهبىوقيامءيشب

ماسةربابجلاةنوعمنبماسملانمدحألزوحبال:رثؤملاوبألاقو

نعاوعفدينأنيماسمالفدالبلاكالهاوفاخنافءًابرحوأاوناك

سأبالوءماومأنمهيلإاوعفداهمدالبومسن

مهيأربنيغلابلارارحألاسانلاىلعذخأنميلعالو«هللاءاشنإكلذب

ىلعفوخلانمانفصوامىلعةربابجلاىلإهعفدوًالاممهسفنأنمةببطو

نمركسعلةبصانمدحيفناكولو«محلاومأوممامدونيماسملاميرح

مهنمهبنوباصيامنيماسملاىلعنوهأاذهنألءنيماسملاركادع

.لعهللاو

مكبهللاديريفهللاءاشنإرسيأولهسأاذهيفرثؤملايبألوقو

امالإكلذنمحبيملرثؤملااأنأريغ« رسعلامكبديريالورسيلا
.لعأهللاو«هبحاصنمسفنةبيطنعناک

ىلعاوقفتالزنملهأيفلوقتامو:هللامهحرخويشلاتاباوجيثو
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:مېنمنولئاقلاقفعفانمويماحلاحمحلاومأةميق

ضورعلاوناوبحلاولصألانمانكالمأهيلعترجامموقناإ

الإموقتاللب:مهنمنورثكألالاقو«كالمألاعيجو

لأهللاو‹لقألاموىرخألاةقرفلاو«هبلصتاامولصألا

كلذيفباوجلاءًاضيأضورعلالهأنممهموكلذيفمهدارم
مملصأيماحلهنوطعياملاحنوموقييذلااذهناكاذإيدنعامف

ىلعنوطعيانِإمنأللصألاموناولاقنيذلاىلإكلذيفعجريامنإف

اماذهريغامأو.تاراجالارئاسليبساذهليبسوءمملصأردق

نوموقيمهنإفكلذهبشأوةفايضلاثممحلاصمومبلزنمعفانملهنوعمجب

.عيمج

لاذإلالايلعتسيللوحلاىلعتارافغلا:ًاضيأرثآلايفو

موقلزنميفلجرلاناكاذإو:ًاضيأهيفو«قافتالامهيبنكي
نميقسلاويعرلانملزنملالهألامهلفةلصلامعميطعأدقو

هعتمملفةلصلاطعيلنِإو«كلذنمهنوعنميالو«مهرابنأومهراببأ
ءضرأورادهلناكاذإهنوجرخبالفجورخلاامأوءانركذام

هودجوف«تافيويفروصنميبأنامزيفتلزناهنأمخيشلاركذو
تلزنو«لزنملالهألامهوعنمنأاودحلف«ةلصلاممعمىطعأدق
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اذإو‹يقسلاوىعرملانمهوعنفةلصلاطعبلوهونياركيفىرخأ

ىطعينأهلزتملهأهيلعكرديالفهلزنمريغيفضرألجرلناك
نألزنملاكلذلهأهيلعكرديوءلزنملاكلذيفهيلعىطعيناكاذإهيلع

ىطعينأهيلعنوكرديهنإفلزتلاكلذيفطعبملنإو«هيلعىطعي
لهأهيلعكرديالفةفايضلاامأوءتارافغلايفاذهوءهلزنميفهيلع

نوكرديهلزنملهأوءادجسموًالزتمهلنألهيلعیطعبنألزنملاكلذ

لصأهلناكنميلعنوكرديلزنملالهأكلذكو«هيلعىطعينأهيلع

مهلصأيمامهنوطعيامنأمهتملدياذبف«رمثلانمهباتاممهلزنميف

تاراجالارئاسكارتلرنمركذاةيامانمهيلعاميلعهنوطعيامنإ

مملاومأىلعلزنملالهأىلعيهو«لزنملاعفانمنميهامنإفةفايضلاامأو

امكمهعماهاطعأنمءابرغلانملزنملاعقانمنمنوعنميالكلذلو

مسننعنوراديوسانللهنوطعيامامأو«انركذ

.ىلعوهامنإف

یجیتيفمہناتسبيفنارمدالوأنیبامترکذو:رثالايفوت

وألقأوأةلبلهلنمضوحلايفمهماهسىلعنودؤيامنإميلئاوأناكو
بوعلاةدوملامهيلعترثكو«لاحلاكلتيلعنودؤياوناكفرثكأ

.ةروسكموةمومضميهو«ءاخلابةرافخلاهباوص«ةرافغلا:هلوق

- ۳۰

 



يخأايعاف؟كلذنودجيله:ةمينغلااولعجينأنيرخآلاىلإاوبلطو

ةعاتملاوةنساحلالعيرحتامنإاذهإلوؤياموةماعلالئاسمنأهاكدي

لزانملانإ:لاقفهللاهحرمخيشلانعهظفحأيذلاو,يدنعيذلاف

العلا:ةثالثبتارمىلعىدۇنممهنمفةتوافتملاوحأوةقرتفمريسلع
ريغممنمو«ةميقلاىلعمرومأيرجتنممېنمو«نودلاوىطسولاو

كلذنإ:لاقايفطوحأوهوكلذنمدمحيهتعمسامنإنكلو«كلذ

ءالؤهو‹هلاوصقنصقننمو«هلاودازدازنمفمبلاومأةميقيلع
ىقسياموضوحلاالإكانهملسيلاوناكاذإيدنعيذلا«خيشاب

ىضمامىلعاوضمينأكلذنمسفنلاىلإقبسأفامهابشأواولضافتفهنم
ىقسياموضوحلاريغًالاومأدافتسامهضعبناكنإامأو«مهلئاوأهيلع

تيشخنإالإءملطوحأةميقلاوعيمجاوموقينأمهيلعفهنم

هيفو«كلذىلإمريغكسمتسينأهتياغكردتالام.كلذنمقفتينأ

اوبءیجیتلهانمتاشولتلهأنبامتركذامامأو«ًاضيأ

امىلعدئازتحوأتحضوحلايفمهلسيلنيذلايأ«نيرخآلاىلإ:هلوق

.ضوحلانميقس
.كلذكهمكحةلأسملاهذههاشأودارملالعل«امهاشأو:هلوق

.یجیتلهانمممتعامجو:ةخسنيف«ىحستلهأةعامجو:هلوف

س۳ا



لهال.:لاقف«هتابحيفيبأاولأسدقمهنأيخششايرملعاف«مهعماودينأ

هبنوراديايفتیاشولمتلهاعمتیاشولميفمكللاومىلعاودت:یجيت
يبلغتشنامرازنيمعزب:فسويوبأملاقف«مهلاومأومهسقنأنع

ةعاسلاو«هللاةبطععساورضحمهتعامجرثكأوهللادبعيبأبالودواد

كتربخأدقف«هولعفينأقحلانممهيلعبحيامكلاوباجأنإ:خيش

رثعنمنأذئموياومادقو«كلذلثمانأيدنعو«يبأمطلاقام

مهيفرثعف«هيلعاوراغأنمنأو«هلامنميدينأهيلعفًالطاببرعلايف

نمءيشهيلعسيلف«رثعنممهيفرثعفةماعلاببرعلاىلإاوجرخوأ
ءمماومأومهسفنأيلعاورادكلذببسببرعلارشنماوفاخنإفهلام

ينعهاورامتمهوءةلأسملاهذهنعينلأسهنأ:عسرلاوبألاقامامأو

لثممہملعزوجنأخيشاياوضرامف«ينججاحبلفاذانآاففصنأنإف

.قيفوتلاونوعلالأسنهللاف«مريغيلعزوحيام

ناكنإةربابجللًاماعطاوعمجًاموقتركذو:ًاضيأرثألايفو

لصأنأل,لكؤتالأكلذيفيدنعامنأعافءالمهتلضفلكؤت

.هدحويأ«هلامنمءيشهملعسىل:هلوق

۰هاورایفتککش«يأهاورامتمهو:هلوف

ےس
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:ًاضيأاهنمو«منيبايفاوللاحتولوةارادملاوفوخلللعجاإكلذ

.ةارادملابكلذتلعفابنأتعدااذإامجوزلةأرملاةبه

ةقدصبهيلعتقدصتوأةبهامجوزلةأرملاتبهواذإو:رثالايفو

ةنيبلابكلذىلعتءاجو«ينهركأ:كلذدعبتلاقمثاهرهمنمهتأرباوأ

ءتلعفاماهيلعيضعواهتنيبلبقتال:لوقيناكزيزعلادبعنبانإف
تبهونإو«تعنصاملطبيوكلذىلعاهتنيبلبقت:لوقيعييرلاناكو

كلذىلعينهركأهنإ:كلذدعبتلاقمثةقدصبهيلعتقّدصتوأةبههل

لبقيهنأ:عيبرلالوقف«ءاركإلانمتعداامىلعةنيباطنكتملو

انمكلذلبقيال:زيزعلادبعنالاقوءتعنصامأبنمكلذ

ًاسقنهتمءيشنعمكلنبطنإف»ىلاعتهللالاقو«تعنصاملطبيبالو

.4۷ابرمًاتبنهءولکف

.سفنةبيطنعنكتميتلاةبحلانمويأ«اضيأاهنمو:هلوق
هركمىلعسيل)مالسلاهيلعهلوقلرهاظلاوهاذه«اهتنىبلقت:هلوق

اوهركأاموناسنلاوًاطخلايتمأنععفر)ًاضيأهلوقلو(دبعالودقع

.٩(هيلع
.رهاظلاوهاذه«اهنمكلذلقيال:هلوق

.٤:ءاسنلا(١)

هرکذمدقت(۲)



دارأنم«ةعبرأبلغتشيالمكاحلانإ:هللاهحرلاقو:ًاضيأرثألايفو

‹ءاشنإهتقفنىلعاهذخأبلفهبلغتشيالفةجاحلابهتنباقادصلكأبنأ

دعبةأرملاتعّدااذهبلغتشيالفاقادصهتأرماهتطعأهنأىعدانمو

ممرومنأةئرولایعداوهتثرووهتأرماكرتوتامنمو«ةيهاركلاكلذ

تطعأاهنأاهتوخأىعدااذإتخألاومهبلغتشبالفهتابحيفاهقلطدق

.لعأهللاوييحتستتماداممهبلغتشالفالاممهل

دنعنماهثاريمذخأتنأتدارأيلاةلأسمامأو:ًاصيأرثألايفو

تأهللاكديألعاف«اهوبأتامنيحمهلتبهوهنأاوعّداف«اهتوخإ

اودېشبالةارادمةيهكلتف«اهنماوبلطضفاهوبأتومينيحةزانجاةبه

الو«ةارادملاوءايحلابكلذتلعفامنإ:كلذدعبكلاقنإ«دوهشلااهب

لجرلانيبةموصخلااضيأمكاحلابصنيال«خلاةعبرأبلغتشيال:هلوق
.یلامتهللاهمحریحیانمعهلعصناکاہقادصنملکاابفهتنباو

ىلعةنيرقمقتملوهتعاطلزنميفامكرتاذإهلعل«مهبلفتشيالف:هلوف
‹ةثرولاىوعديفةمسقلابابيفمدقتامفهركذامليلدبررضلابمهتاوقالطلا
يفانثروماہقلطدق:لاقفةأرمانعدعلاناكوأ:لاقثىحضعبىلعممعضعب
كرديالفةنيبلادجيلنإف«املكهوجولاهذهيفةنيبلاهيلعف«ثالثهتابح
فرعتنأنكميقالطلانألكلذيفررضلابممتيمنإةأرملاقالطيفالإنيملا
.خلانيمبلاهيفنوكيكلذلفةأرملاهي
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تركذامامأو«اودېشةيبلاكلتبممنأهدنعنيبتاذإمکاجلا

كلذنإفءةبهلاهذهدعبلصألاكلذنماوعابةوخإلانإ:اولاق

.لعأهللاو«يدنعاماذېف«ابمکالامکملاممہتداہشبرضی

نوميفنبسنویوفلخهنبإنبامةلأسمتركذام«ًاضيأاهلثمو

مهتخأونيدادفلافلخيدالوأدنعنمىرتشا«سنويلهللاىضقدف

تامتحھجوزدنعتناکفمهتخأتجرخكلذدعبمثمدنع

ءاجمث«نيدادفلالخدف:ديعلالاقاميفترمأیسومتجوزتو

تناكنبحعیبلاتزوجانآسنويیعداو«ةعاسلاهبىکتشاوسنوي

اغفإيخأايملعاف«امجوزلاقامفكلذيهتركنأوءاهتوخإ]دنع

الوكلذنوفعضيامتبهو«امتوخإتحتةيراجلاعبنأ‹كلذيفيدنع

عيبهنأملعنإف«ةارادماهنمكلذنأكلذدعبتعااذإهبنولغتشي

نمهيلإجاتحتامو«ًاعيمجمهمزلينيدوأةقفننمءاهنمدبالةجاحل

يذلانكلو:زئاجفىنعملااذهىلعناكاذإف«امجوزىلإامجورخ
لوألاجوزلاتامىتحةليوطلاةدملاهذهحورخلادعبتماقأنيحيدنع

اہیلعردیف«ةبيرميدنعيبف«ملكتتملوعنامريغنمضراعتملف
.اہنعامجوزلوقامأو«كلذيفيعدمامهتتملاذإزوجتلهنأنيميلا

—۳o



هابأكرتوتاملجرةلأسمنمتركذامامأو:ًاضيأرثألايفو

دحاوامهردنأجوزعمناكو«لاملوأةأرمالناكو«هتنباوهتأرهاو

:بألالاق«اهجوزتامامفةدحاو|رصعمودحاوامهرشنمو

دلوناکدق:تلقءحاكنلاتطعأالإيدلواتطعأامويلاملاا

لعوأبألايلعةنيبلانمىلعف:تلقف«ةوخالاكلذكوةدحىلعهلام

ةلأسملاهذهلئمفرعيدق:يدنعكلذيفباوجلا؟دلولاةثرو

نبسيتيلتدلوةلأسملثمهذبف؟ةدحاوريغكبلعتزاجدقسيلأ

امتونيعيورابخألااطنولاتحي«ءايركزنبىبحيدلوويئاشولملامساقلا

«يدنعام«اهوكرتشايتلاةلغلانمامجوزدافتسااممابلصأبوني

.لعأهللاو

نأعافءحاكنلاةيطعالإينبالتطعأام:بألالاقيذلاامأو
O. ِ

.ملعأهللاو

ةاتّرقأنإامأو:رثالايفو«ةينامطالاةبهًاضيأاېنمو

نأحويلقفتادقوءكلذنايباهيلعف«ةينامطالاةبهاهنأتعدو

-



بهواذإ«دحاوهجويفالإبهاولارضتالوعفنتالةينامطالاةبه

تصنيالوكلذيفدلولاعفني«ةجاحلابهوبأهلكأينأةفيحخهلامدلولا

اموبذخأامقفوأاذبفجيلوتلاةبههتبهتناكنإوءبالاىلإ

يتولاللاءايركزيبأخيشلانعكلذريغايفليقناكنِإو«هولمعتسا

«ناتعببالوناتبهلالايفالو«ةيضامةزئاجةبحلانوكتنأ

:هجوأةثالثيفالإ«رضيلبعفنيالجيلوتلاو:رثألايفاضيأاهتمو
دعبىطعأمث«جملوتلاةبههلامىطعأوهدلوجوزينأدارأاذإكلذو

لجرو«ءيشةأرمالسيلفهويأءاطعأاميفنبإلاقدصأو«هدلولكلذ

هدسفبنأهيأنمفاخف«هيأريغنملامهلناکو«هوبآهاطعأ

وأعيبنمهلاميفهوبأكلذدعبلعفاملكف«جيلوتلابلجرلهاطعأف

هلامةالدبينأدارألجرو«لعفامهرضيالف«كلذريغوأقتع
وأهتاكولًاتقوهذخأينأدارأمويىلإلصيتحهيفبيتيذلاءاطعأف

جيلوتلاو:مطوقنملديءًاتقوهذخأيفهلبوهوملاهلهدريف«رشا
يتلاهجوأةثالثلاهذهادعامنإ:هجوأثالثيفالإءرضيلبمفنيال

هلامبهونمكلذلثمو«لوقلااذهىنعمىلعةزئاجةبحلانأ«انركذ

قالطإلاىلعمدقتيملاذه«رضتالوعفنتالةينامطالاةبهاهنمو:هلوق

.دحاوهحوهنمینشتسالب
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يفروگذماذهلثمو«ةزئاجةبحلانوكتفثنحلاهيلععقيالثللجرل

.ملعأهللاو«هيفهدجوهبلطنمف«رثا

ىلعفءعفنتالورضتال:ةينامطالاةبهيفلاقنملوقيلعامأو

نعنکتلاهنأل‹يدنعرظنلاهبجوييذلاوهو‹ءيشبتسيلهلوقةدابف

وفطرشىلإقلعاموءامطرشوأامةفصيلعيهامنإو«سفنةببط

رمتعملاولئاوعمتجإ:نايفسوبألاق:رثألايفركذدقوءهطرشلإ

ال:لاقف«مسوملاىلإرخينأهولأسف«عسبرلاىلإةعاجوةرامعنبا
لاقينيملسملانملجرىلإاوشمف:لاق«هبلمحتأاميدنعاموردقأ

هوملعأف«ًارسومناكو«نيصلاراجتنمناكو«نوميمنبرضنلا:هل
«هنماهلبقملف«اهبجح:هللاقفًارانیدنیعبرأبهتاف:لاق«هلوقب

ابأابهللاناحبس:هلالاقفرمتعملاولئاوهءاجف«ًاصاخهبناكو:لاق

هبلمحتتامدحتالكنأبكلتعاتنكوكيلإسانلاةجاحملعتورمع

جحتنأىلعاهذخيللاقهنإ:لاق«هلبقتنأتييأهيفعسقتامهللاكءاجملف

رذتعاف«هلوقنمهرکامبهوماعأف:لاقءطرشىلعاهلبقأتسلوءا
اهباوبهذاونأاهوذخنآلاو«كلذهركيهنأتماعامهللاو:لاقو

قلعاملكاذهيفلصألاو«كلذدعباهلبقينأىبأف:لاق«هبلإ
.معأهللاوءهيلإقلعامىلإوبف«ببسل
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لصف

يلايهو«نيعةبهيهاماهنم:نيمسقمسقنتًاضيأةبحلانإمث

انىقعقانملاةبهامأ«ةعفثمةبهيهامابنمو«امعاونألعاهانركذ

لجرلاس2نألٹم«ېرمعلایمستهذهو‹هلبوهوملاةايحتبقأم

.اہنفءاملعلافلتخادقو«هتابحهرادًانكس

لاقءىنكسلاوىبقرلاوىرمعلانعينربخأف:تلق:رثألايفو
كترمعأ:لوقينأىرمعلاىنعملعىبقرلاىتعمناكنإ:زيزعلادبعنبا

اهنأىلعءىنكسكلوىبقركلوىرمعكليبفءكتايحرادلاهذه

۽سابعنباىلإورباجىلإكلذعفر:ةديبعوبألاقدقف«كتايحكل

ناکو:زيزعلادبعنبالاق«هدعبنمهتثرولوهلوهفًاثئيشرمعنمهنأ

:لصف

.نيللاتاذةحنمكيأ«ةحنمو:هلوق

ثيدحلابالمعكلذةزاجإىلعنأهيف«ءاهقفلانمهربغناكو:هلوق

ثيدحلانألثيدحلاحارشهنيبامكاذهميهارباوزيزعلادبعنيامالكيةربعالو

.ملعألاو«هبلمعلابجولودعلاتيرطنمدرواذإ

— (۳۹



نکهاربانو«ەدعبنمةنروللهاريالوكلذزيحيالءابقفلانمهريغ

يه:لوقينأالإءةعجاريبفاهرمعأيذلاتاماذإىرمعلا:لوقي

ذخأتكتيأرأ:هلتلق«يدنعلدعأيهاربالوقوءكبقعلوكل

؟اتدنعلضفأوهنمربكأوهنملوقىلعهلوقراتختوريثكيفهلوقب

‹قحلالوبققحلاوفاصنإلا:لاق«ةديبعوبأ:تلق؟وهنمو:لاق

نمەريغكسيل«للخالوهيفلخداليذلايوقلارمألاو«هبءاجن

ةديبعيبألوقنمىوقأةوقيأو:تلق«فعضلاونهولاهيفلخدي
نمهبقعلوهليبفًاضرأرمعنمهنإ:لاقثح«انباحصأنمهريغو

لميسىرمعلالبسنأل:تلق؟اذهيفةوقيأو:لاق؟هدعب

اذكه:لوقتنأالإ«ءيشةوقلانماذهيفكلسيل:لاق«ثيراومل

فعضمطنيبتوكنمنورخسيف«هلهأهيفملكتالفسايقلاامفءاولا

هللالوسرلاقدقو؟ًافعضوانهواذهنوكيفيكف:تلق«كتلاقم

زجاعاي:يللاق«۱(هتامدعبوهتايح«هلايشرمعنم):و

لمعلاطرشنمسل:لوقأ«ثيدحلااذهىلعسانلاقفتاول:هلوف
بحوتالتناكنإو«لمعلابجوتداحألاةياورنأل«هيلعقافتالاثيدحلاب
.لملا

———_—_—__

ےک

۰ينطقرادلاهاور)۱(

س



هيفسابقلابنمدحأزواجي1‹ثيدحلااذهىلعسانلاقفتاوأ

يغبنيدحألاليلجهللالوسرنمناكاملكهنأل«هنعةبغرلاالو

اذإءاذهيفيهاربالوقنمكبجعأةوقيأو:تلق«هيففلاخينأ

:لوقيەنأيتبجعأ:لاق؟هيلعًاعمتجمًارمأنيملو«هنعًايأركلذناك

نوكيفيكف«هدعبنمهبقعلاملعجألو«هتايحلجرللهتطعأامنإ

ءةيراعلاهجىلعهتيطعأاإو«ءاطعبليبسلاهيلإمشلعجأملاممه
هلاملعحأملو‹كتايحكلاهنأيئانثتسا«ةيراعاهنأيلوقىلعليلدلاو

«هتابحهلابلعحنا«كدنعًالدعاذهنوكرفيكف‹هتامدعب

يذلااببحاصنمءاطعإالبهتثروىلإعجرتوةيطعلاكلتمصفتتالف

اکاذهنوبنأهلنمالوزوحبالاماذهءةيهالوءاهرمعأ

سيقالفرثألامزايفعيتلانعرثأهيفنأالإءتفصو
كلذكو:تلق‹لوقرابتخالاف«ءابقفلانمناكنإامف«هيلع

:تلق«ىرمعلاىنعماهانعمناكاذإ«معن:لاق؟ىنكسلاوىبقرلا

‹ىرمعلاكىنكسلاوىبقرلانولعجيالوقرفمهنيبنوقرفيءالؤهنإ

|طرشنمسىل:لوقأ«ثيدحلااذهىلعسانلاقفتاول:هلوف
بعحوتالتناكنإو4لمعلابحوتداحألاةياورنأل«هلعقافتالاثىدحلاب

.لملا
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هنوحضويوهنوحلصيريسفتمفنوينأالإ«ًادحاوالإءارأام:لاق

.لعأهللاو«ىرمعلاىنعمريغىلع

لجراأ):لاقهنألعيتلانعيورامًاضيأاذهىنعميفو

.(ًادبأاهاطعي'يذلاهنإف«هبقعلوهلىرمعرمع

:لجرللجرلاقاذإو:انركذامىنعميفًاضيأرثألايفو

مثتيىتحامنكسسلف«تومأتحرادلاهذهىنكسكلتصوأ

ىتحرادلاهذهنكسأ:لجرللاقلجرامأو«تملاةئروىلإعجر

ىلإهتومدعبعجرتمث«ةيصوريغنمتوميىتحاېنکسسلف«توت

نکسآ:هللاقناو«هتومدعبهتنروليه:لوقينممهنمو«ابحاص

عجرتمش«اہبحاصتومیتحاهانککسهلف«انآتومیتحرادلاهذه

الف«رادلابحاصتوملبقهلنذأيذلاًاضيأتامنإو«هتثروىلإ

.اببحاصتوميىتحاهانكسهلنوذأملاةثرودحج

نأءكلذيفببسلاو«ةنسلابةزئاجيبف«ةبراعىمستيتلاامأو

لاقفهيلعىبأفهحالسهريعينأةيمأنبناوفصلأس)لعيبلا
لعينلالوقيفسانلافلتخافء'"(ةادؤمةنومضمةيراع:ولي

.دوادوياردآءاور(۱)

— (۲



ةنومضمةيراعينلالوقيفسيل:ضعبلاق«ةادؤمةومضم
دربنأهيلعنأوءامكلمالهنأوءةنامأامنأل‹نايضلابحيامةادؤم

الإابفهمزايال«تانامألارئاسلييسكايليفايبحاصىلإةنامألا

اهلايعتساو«اميدؤيىتحابظفحهمازتلانعرابخإاذهوءاطظفحلا

ینعم:نورخآلاقو«ًانماضنکیملدعتریغبتفلتنإف«اببحاصرمأب

ءكلامدؤأىتحنماضاملانأيأ«(ةادؤمةنومضمةيراع)عهلوق

نورخآلاقو«هبحاصلميرغتهيفناكلوقلااذهبةنومضمنكتملولو

ةيراعلابحاصلطرشىتمريعتسملانإ_انباحصأدنعهبذوخأملاوهو

هشأولدعألوقلااذهو«ًانماضاہلناكاسرهلعطرشوأاهدر

‹ايفيدعتلابالإنامضهيلعنكيمل«طرتشيماذإوءةنسلارهاظب

.:لاقو:ةكربنبدمحمهللادبعوبألاقو«اهبركلمنعلقتنتلاهنأل
اببحاصطرتشانإو‹يدعتلابالإةتومضمنوكتالةيراعلا:انباحصأ

ىلعنامضلاةنامألابحاصطرشنإو:اولاقوءنعضامنامضريعتسملالع

«نامةبراعلايفنوكييالأبجيف«لطابهطرشناكو«نمضيمنقلل
الطرشلانوكينأبجينومضمريغهلصأامنأل«ابفطرشنإو

ءطرشلابهنامصلطيالًانومضمناكاملصأنأاك«هنامضبجو

:مرٹکألاقفءامنامضابرطرتشااذإةبراضملايفاوفلتخاو
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لاقو«هلحيرلاوبراضملايلعًاضرقلالانوكسلو«طرشلاصب

ةيراضملانألءرظنألوقلااذهو«اهلاةبراضملاولطابطرشلامېضعب

‹نايضلاطوقسيفمهلوصأبهبشألوقلااذهو«براضملادييفةنامأ

.ملعأهللاو«ةنامألاىنعميفابنأل

اېفيدعتلابالإتعاضاذِإةيراعلانيمضتىريالنممحيرشناكو

ءنامضلغلاريغريعتسملاىلعسيل:هظفلنمظوفحناو«اهلعيضتلاو
يفءةايخلا:لالغألاو«نئاخلاينعي«نامضللاريغعدوتسملايلعالو

.هريغويعمصألانععلل

رشعلمحلةبادلجرنملجرراعتسااذإو:رثألايفو
ةميقثلثلًانماضناك«ًاموتخمرشعةسحخاميلعلمحف«ةطنحميتاخم

«اهلكةبادلانمثلنماضوه:مهضعبلاقو«ءاهقفلاضعبلوقيف
ةبادلجرنملجرراعتسانإو«هبرمأامدعتمهنألكلذو«ذأهبو

ًانماضناک«تبطعفكلذنودهيلعلمحف«یمسمًاماعطاهيلعلمحي
نامضال:مهضعبلاقو«هبرمأامفلاخهنأل«ءاهقفلاضعبلوقيف
.لعأهللاو«ةبادللةعفتمكلذهفالخيفنل«ذخأتهبو«هيلع

:اهامسةدلبىلإاهامسةدلبنمًاماعطاهيلعلمحبلاهراعتسانإو
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ضعبلوقفءاركهيلعسلو«ةبادلاةميقهيلعناك«ىمسامزوأجف

هيلع:مبضعبلاقو«ءاركللاوةميقلامدنعهيلععمتيالهنأل«ءاهقفل

.لعألاوابنعلقتنيملاهبحاصكلمنألءذخأتهبو‹ءاركلاوةميقلا

رادلايفامطبرف«ىمسمًاتبشاهيلعلمحينألعاهاهراعتسانإو
يدعتملاناک.«تفهنمعبءيشلاكلذاهيلعلمحفينجألجرىتأف

.اېكلامرمأريغبلعف«دعمهنأل«ًانماض

‹ةبادهلريللجرىلإًالوسرلجرلسرأنإو:رثألايفو

:هيلإلسرماللوسولالاقفءةنيدملاىلإةكمنمًاماعطابلعلمحي
ىلإةكمنماصاعطابيلعلمحيلءكتّبادهريعتلكيلإينلسرأنالف

ًاتماضنكيم«ةنيدملاىلإلجرلالمحمثاهايإهراعأف«رصم

نمفلاقهنعهللايضريوابكلادمحموبأ:يفو

.لسرملايأ«لجرلا:هلوق

-٥4-



ىلعفةيراعلااأو«ةبادلاتدسفأنإكلذكو«ةبادلابحاصلعنامضلا

«ءيشەيلعسيلفاهدلودر:ةبادلابحاصللاقنإالإ‹اهراعتسايذلا

ةلأسملالصأو«هدر:هللاقنإالإ«هلكنامضلاهيلع:لبسوبألاقو

ناكءتكللهنإةبادللًاتماضهيفنوكيعضوملكءرظنلاهبجويايف

ناکاذإاذهو«اهتیانجنمضيمامنمضيالعضوملكو«اهتيانج ًانماض

.لعأهللاو«هريغلبقنمكالل

ءمولعمتقوىلإةيراعًاناسنإراعأنمف:هللادبعيبأباتكيفو

اہبحاصيلعو«ةنايدلاقيرطنمةدملاءاضقنالبقاهذخأهلنكيم

اوتمآنيذلااهبأابل:ىلاعتوكرابتهللالاقءهدعوبريعتسمللءافولا

الامنولوقتلل:رخآعضوميفلاقو.€دوقعلاباوفوأ

دريفمحنأمكاحلايلعو:انباحصألاقو«'"ةيآلا4نولعفت

‹هفلخ ًاقئانمهنومسيوهماتلبقطرشلانعمجرو«اببلطاذإةيراعلا

نم"الكنإفءثلاثلوقىلعلدياذه«خلاةلأسملالصأو:هلوق
.ملعألاوءنايضلاطرشيوأيدعتلابالإالعنامشالريمتسملاورجأتسملا

.١:ةدئالا(١)

.٢:فصلا(۲)
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ريعتسمللءافولاباهبرىلعكحنأبجيمكاملانأيدنعبجويرظنلاو
بحيالو«ةيصعممازلإوةعاطضقنبمكح«كلذريغبمكحنإهنأل
.لعأهللاو«ةعاطاممالإمكينأمكاحل

امیوعاتلاوناويحلاورودلاونيضرألايفنوكتةيراعلاو

.لاعتسالاةحابمةعفنمتناكاذإ«هنيعبفرعي

مولعملجأىلإهيفىكسیوًاتيبهضرأيفينبنأهلنذأنإو

هنإفءلجألاماتلبقهجرخأف«ضرألابحاصلادبمث«ايفىتبف

ءهطرشهلمتيملهنال«جراخنمهلخدأنإضقنلاةميقوهانعهيطعي

ركذدقءلجألاماتدعبالإهجرخيلنإامأو«ءضرأللعباتضقنلاو
سيل:ضعبلاقو:ءانعرجأهيلع:مهضعبلاق:نالوقرثألايف

.ءيشهيلع

نإامأو.هتميقكرديالهنإف«هيفهلخدأيذلاضقنلاةميقامأو

نإضقنلاةميقو«ءانعرجأهيلعهلفهجرخأامىتمف«ًالجأهللعجيا
ينبيًاضرألجرللجرراعأاذإو:ًاضيأرثألايفف«جراخنمهلخدأ

.مديالفيأضرأللعباتضقنلاو:هلوق
س4۷



تحكلذهلنيمل«نأهلادبمشهلتقويلو«نکسیواهیف

ىلإالإهجرخينأهلسيلف«تقوىلإهراعأاذإو«ضقنلاةميقىطعي

ءانبلانأءلوقلااذهيلعف«كءانبضقنا:هللوقيو«تقولاكلذ

ءنيرخالالوقيلعو«كلذيلعاقفتانإالإ«هلقنبنأهيلعوريعتسمال

.لعأهللاوءروكذملالجألاوهو«طرشلابريعمللءانبلانا

ايفسرغفمولعملجأىلإهضرأيفسرغبنأهلنذأنإامأو

بحاصلراجشألانوكتو«لجأىلإلكأينأهلطرشنإفءًابدو
امإف«امهرمأءدبيفكلذىلعاقفتيلنإو«امهقافتايلعايفضرألا

هيلعسیلوءضرألاكلتيفكانههلنوكتويدولانوكت

.ضرألابحاصرمأبسرغامنإهنألءضرألاكلتةميقناصقت

هجرخأامىتمف«قورعهلسيلاميدولاريغاميفسرغنإامأو

ملكتيملو‹مدقتامذخۇياك«جراخنمهلخدأاذإيأ«ضقنلاةميق:هلوق
.مدقتاماضيأهملعلهلعل«ةروصلاهذهيفءانملاىلع

دمحموأهيففلاخاملبسانملاوهاذه«خلاهجرخبنأهلسيلف:هلوق
.انباحصأ

.كحهىلعهلسيلفكلذلبقامأو٠تقولاماتدعبينعي«هللوو:هلوق

.رهظألوألاو«ءانعلامفدي:ليقو«ًاثيشعفديالوينمي«ريعملل:هلوق

— 4۸



.لجألاريغبهلنذأاذإاذهوءاضيأهانعرجأهلوابفسرغامةميقهلف

هيلعكوديالفهجرخأولجألامتاذإفءالجأهللجأنإامأو
افلخدأامةميقوهانعرجأهيلعهلفءلجألالبقهجرخأنإو«

نيعميدولانأليدولاوضقنلاوسورغلانيبقرفلاو«جراخنم
بحاصهجرخأاذإهبحاصلنوكيكلذلو«قورعهلهنألهبحاصل

ءلوألااطاحنعةلقتنماهنأل«ةنيعمريغضعنلاوسورغلاو«ضرألا

.لعهللاو‹«ضرأللةعباتيهكلذلو؛لوألاابمسإفالخبىمستاهنأل

دارأوهلنوذأملهزوجف«هضرأيفقيرطلازوجينأهلنذأنإو

ةىقاسلاورهنلاكلذكو«هيلعتبثدقو«كلذدحيالفهعنمينأكلذدعب

‹هيلعتبثدقو«كلذهلسيلفكلذدعبهعنمدارأوهنذابءالاروجنإ

نملقتنتلضرألاينعأءامبحاصلنيعلاوهلنوذأمالةعفنمهذهنأل

يفثرحينأهلنذأنإكلذكو‹طقفةعفنملاهلنوفأمللامنإو«هكلم

.ءانعلاذخأليلدبينعي«سرغامةمسق:هلوق

باحصألاهيلعامىلعشاماذه«لجألالبقهحرخأنإو:هلوق

٠جارخإلالبقجارخإلازٴوحنم«لاممر

.تقويماذإيأ«كلذهلسيلف:هلوق

‹حاضيإلا-مد—۹



ءهعنمهللحالو«هعرزتحكلذدعبهعنمالف«ثرحفهضرأ

ىلعسملو«لحيالررضلاو‹هعرزدصحبنألبقررضهنمكلذنال

نوذألاىلعررضهنمنكيماذإمعنملالزوجيانإو«لبيسهلنول

اقفترينأكلذو«اهبحاصلنيعلاكلممنمتالةعفنملكيفكلذو«هل

ةعفنملاتناكاذإكلذكو«ةيقاسلاوقيرطلايفانركذاملثم«هب

بادهدنعنمراعتسانإكلذكو«ثرحلايفانركذاملثم«ىلإ

ادبمث«هتيزهيفلمحبلتيزقزوأهسيلبلبوثوأهعاتمايلعلمحل

ىلعررضلالخديمنإ«هئيشذخأيهنإف«هئبيشيفءيابحاصل
هعاتمهيلععفريامهدنعسلوءارحصلايفءاقلينألثم«ريعتسلل

هنافهتيزهيفلمحيامهدنعسلو«كلذهبوتريغهرتسيبوثهدنعسلو

هعاتمهيلعلمحياموهتيزلعحينبأبيصيىتحهئيشهيلعكرديأل
.دعتمريغهنأل«لحيالررضلاو«ررضىلإهثجليالوهرتسيبوثوأ

ًانابرعهکرتیوهعزرنبهناف«هسبلدقهدحوفهبوثهلقرسنإامأو

لعجدفهدحواذإهتىباخوهقزكلذكو«سانلاطسويفكلذناكولو

.هعاتمذخأبو«كلذهلقيرهيهنإفهنبلوأهتبزهيف

 

.لعألاوامفتنينأيأ«اقفترينأ:هلوق

وەس



يلعرخآلجرلةييباخلاوأبوثلاكلتقراسلاعابنإامأو
هنكلوءهلمعزيالهنإف«يرتشملادنعمهبحاصمدجوف«لالحلاهجو

هتيزهيفعضباموسبليامدجييتحهتيزلمحيوبوثلاسبليهكرتب
امدعبلمعتساامءانعهيلعنوينكلو«‹كلذيفدهتجيوهنبلوأ
.ملعأهللاو«مهبحاصمدجو

يفًارصقونبينأمهنذأيالجراوبلطموفنعو:رثالايفو

:خيشلالاق؟نوعفربلېف«معتمفًالبلقاونبمثهيفمنذأف«هلعضوم

نإونولغتشيالوولعلايفاوءأشاماونب«تويبلارادقماونبنإ

وأًائىشاونباذِإ:عييرلاوبألاقو«اوكرتيلفتوببلارادقماونبيم

نمضقنلاناكاذإاذهو«اودارأامنونبيمهنإف«هضعبنماوب

مهجرخيهنإف«هلكهومتأولولخادنمناکاذِإامأوجراح

هللاهحرعيبرلايبألوقيفجراخنمهولخدأامةميقومءانع

.لعأهللاو

.نسحوهللادمحبةبهلاباتكلمكدق

Ake



ايامولابانک

اياصىلايفبإب

اذِإ‹لقعلاحبحصغلابناسنإلكىلعةبجاوبرقأللةصولاو

:لجوزعهللالوق«كلذبوجوىلعليلدلاوءهبيصويلامهلناك

نيالاوللةيصولاًاريخكرتنإتوملاكدحأرضحاذإمكيلعبتك

ءلامااتهاهريخلاوء4نيقتملاىلعًاقحفورعملابنيبرقألاو

ةخوسنم(يتسصوتناكف«ندلاولاثاريمءاسنلاةروسيفهللانيباملف

نعيوردمفصوبملوتامنمو«اهلاحلعنيبرقالاةيصوتنبنو

هلعمتخدقفصويملوتامنم):لاقهنآهنعهللايضرسابعنا
(٢).

تامنمالإهلمعمتخ«لاقيالو:رثألايفف (ةيصعم

—(o۲



.ةريبكلع

لوقيامرثكأالامتيماكرتاذإ:رثؤملايبأنعرثألايفو

امنوهأف«ًادمعهتبارقلصويلمث«ةبجاوهيفةيصولانأنوال

الهنأل‹ةضيرفبوقأللةصولا:لبقاغإو«ءالوتأالأ«هعملعفأ

امو«هئزحتالفيحوهواهاطعأنو«هتومدعبالإاهذافتإىلإلصوي

التح«هتابحيفاهتملاصتنالاهنكمبهنإف«تاعابتلانمكلذريغ

اہيصونًاجرخمهلاولعجلعفيملنافاہبيصوينأىلإجاتحب

وأيصولالعفيلنإف«هدعبثراولاوأيصولااهذفنأاذإًاربيف

مكحيالوهيلعتيدكلذنوكيف«هنعكلذذفنينممامهريغوأثراولا

هلوقلهنولدبينيذلاىلعكلذمثإو۽اهبصويملنملثم«نايصعلابهيلع

©”€ىلعەئإامف«هعمسامدعبهلدبنف»:لجوزع
ء؛نيدبتجمانينمؤملاىلإال«نيلدبملاىلإالإءهعمسامدعبهلوقهجوتيالو

اياصولايفباب

ءرثكأ:هلوقةلمجو«كرت:هلوقىلعفوطعمهنأرهاظلا«صوبلمث:هلوق

.ملعألاو«لامةفصاهنأرهاظلا

١۸٠.٠:ةرقملا(١)

—o۳

 



رصحلافورحنمامإو4هنولدبينيذلاىلعهثإامإف»:هلوقكلذكو
.ناسللالهأدنع

مولابوهللاينمۇيءىرمالقام):مالسلاهيلعلاقهنيورو

سانلايلعف٠(هسأردنعةبوتكمهتيصووالإنيتليلتيسنأرخآلا

هوناعفاناذهنکملولو«هسأردنعًابوتكمهوباصأاملاثتما

.هبجوأوهيلعلدو«هبلعهللالوسر

كرتاذإاكلاھنوكيو«اهبةيصولاهيلعبعتيتلاقوقحلاهذهو

اذإجحلاوأهيلعتبجواذإةاكزلابةيصولاكرتاذإلثم«اهبةيصولا

.يدعتلابسانلالاومأنمهيلعناكامعيجوأهيلعبجو

مكحيالفاهيلعةدابشلاتناكاذإف,تانامألاوتالماعملاامأو

لعيملو«ةداهشلاهيلعنكتلنإامأوءاهبصويملنإنايصعلابهيلع

ال:لوقينممهنمو«كلذبكلي:لوقينممهنم‹فالتخاايفاهب
ةصولاكرتنألهكالهب:لاقنمو«هللاىلإهرمأوكالحلابهيلعمكحي

نمكلذكو«رفاكهملعالدحاجلاو«هيلعالدوحجلاةلزنمبًادمعهدنع

الركتملاو«هلسيلاميعدملا):مالسلاهيلعهلوقل«هلسیلامیعدا

.يذمرتلاويقميبلاءاور(١)

س0



اإهنألءاهدحمبلامكليبال:نيرخآلالوقيلعوء٠٠(نارفاكهيلع
ًاضيأكلذىلعلديو«اهدحجمامكلمالفسفنةببطباهذخأ

اشتناكاذِإاہبصوبمولو«ةثرولالعاهنوكرديلاومألابابرأنأ

.ابصويملاذإةثرولامزلياللوألاهجولاو«ةنيب

قتعلاوتارافكلاوتاظلغملانم«هللانيبوهنيبيتلاقوقحلاامأو

الكرجألاهوجونم«سانلانمدحألبسنتاليلالاومألاو

ابصویلوتامیتحيفكلذنملصنتيملنإءةنكسملاو

هلكاذهلثمبةصولاكرتاذإهللاىلإهرمأنإ:لمقو«هبرىصعدف

.ملعأهللاو«نايصعلابهيلعمكحيالف

ةاكزلاوجحلابةيصولانايسنالو«برقأللةيصولانايسنهعسيالو

عيجويدعتلانايسنكلذكو«هتمعيبضتكلذنأل«مهضعبدنع

هبتلا۷,هلعولوامیکل١دنعتالماعللا وتلافوسمغعروظحموهره5

بوتيكئلواف«بيرقنمنويوتيمث»:لاعتهللالاقف«يسنیتح
يفمتدجومكنإمتلقو«ةلأسم:ءايضلاباتكيفوء"€مهيلعهلل

۰هرکذمدقت(١)

١٠۰:ءاسنلا(۲)
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قحبنذلاكلذيفهمزليناكو«يسنىتحةبوتلابىناوتنميفرثألا

«روذعمريغهنأةلخللايفرفغتساوباتمث«هؤاضقهيلعبحيدابعلاوأهل

هللالاق«يسنىتحةبوتلافوسمث«هيلعًاروظحمناكامبكرهنأل

رارصالابمهمذامنإفء"4نوملعبمشواولعفاميلعاورصيلول:ىلاعت

ء€انأطخأوأانسننإانذخاؤتال»:لاقهنأل«نايسنلاالللاعم

يأوجرأيفإوء'"(نايسنلاوًاطخلايتمأنععفر):ةيينلالاقو

ءيبونذيسنأنأبحأ:لوقييوزتلانسحلانندمحمتعمس

عينمبئاتلانإ:لوقيناكخبشلانأوجرأو«ًادهازًاهبقفناكو

بوتيالابنذهيلعنأعيىتحهبنذأهنأهفرعيالبنذهيلعوهبوتذ

بيرقلیق«¢بيرقنمنوبوتيمث»:ةبوتلايفىلاعتهللالاق«هنم
هلوقيفوعلاقوءنالاتیتينا:لاقتوملامدحأبلزنينألبق

ء€نآلاتبتينإ:لاق«توملامدحأرضحاذإىتح»:ىلاعت
بئاتلكف«"٠(توملابرغرغيملام«هدبعةبوتلبقيهللانإ)

.كلذوحنوأ«هنعوفعيوأذخاؤيالهلعل«لعبىتح:هلوق

.١۳٠:نارمعلآ(١)

.هرکذمدقت(۲)
.ينطقرادلاوهجامنباهاور(۳)

(0



كلذناكو«بنذلكنمباتاذإهملعبملاموهملعايفهتمهتبوتةلوبقم

ذإمرحلايفموقىلإىرتالأ«هتمرخكلذبلعنإهنأل«هداقتعا

نمبوتيىتحلحتسملاو«هأزجأيبونذعيمجنمهللارفْغَتسأ:لاق

ناکباتمث«هبوٺذنميسننمناکولو«امنيعبامملعييتلاهبونذعيمج
الإ«هتمدحأراسيملوهنمدآناملطحولتالاذهلکوروموی

:ىلاعتهللالاق«كلذنوسنيوبونذلانوبكربسانلانأل«هللاءاشنم

دييعلاف ًامزعهلدحنلويسنف«لبقنممدآىلإاندهعدقلو

فيوستلاوةبوتلاكرتبرمؤيالدبعلانأالإ‹نابسنلايفمهيأعبطلع

كله«رصأنإف«تقولكيفولاحلكيفةبوتلاهيلعلب«ىسنيىتح
.لعهللاو«4نوملعيمهواولعفامىلعاورصيلو»:ىلاعتهللالاق

لعفبهيلعبجووُهلعفبهيلعبجوام«اذهيفءاوسو

ذفنِينأهبىصوأف«كلذنمءيشهيلعبجواذإثراولالثم«هريغ

ثراولااذهيفءاوسءةلاكولابوأهريغةيصوىلعةفالخلابهملعبجووأ

مالكلابهيلعلولدم«فوذحمباوجلانأرهاظلانكلو«روذعم:هلوق
.ملعألاو:لاقذإمرحلايفحصبمل«اثمهريدقت«قباسلا

.۱۵:هطةروس(١)

—O۷ س

 



‹هللکوملاوهبیصوملاتومدعبكلذبوجوهيلإىتنااذإءهريغو

هرضحاذإهبةيصولاو«هتايحيفكلذعيمجذاقنإيفهتلزتمب

لوألايفانركذاميلعنايسنلابوأدمعلابهبةيصولاكرتنمو«تول
.لعأهاو«قسنبسن

ءبرقألاةيصولينجألانعبرقألاهدرامتمىلانعءیزحالو

ءًابهذماطفرعيملاذإءبرقألاىلإمجرتيتلااناصولانمهذخأبامالو
ءم0.٤ِ

ءادامصیالوءةضيرفبرقالاةصونأكلذو‹ةيصوبهصخلاذإ

يفانركذبفهيلعءىزحلب:مهتععبلاسقو«هبلدصقبالإضرفلا
صويملنمةلزنمبالو«كالحانمكلذهذقنيو«ًاعيجنيهجولا

ضعبلىصوأنإكلذكو«(تايتلابلامعألااإ):مالسلاهيلعهلوقل
٠€نيرقألاول:لجونعهلوقلكلذهئزجيالفءضعبنودهبراقأ

هدصقنإًاضصيأكلذكو«هبصويلنملثمنوكييالهنأب:هبفليقو
هنألعيلوهدصقوُ«برقألاهنأصفبرقألابسلهنآلعةصواب

دصقينأهيلعبحييذلاو«ىنعملااذهيلعويفبرقأريغوأبرقأ
.دصقلابالإحصيالضرفلاو«ضرفهنالاذكمههتبارقهتيصوب

دق:لاقنمنأيفهللامہرانۇ(لعقمتادقو:رثالايفو

_— {o۸ —



مهضعبدنعف؛نيبرقألل:لاقاذإوءةحبحصةصوهنأ«يتبارقلتصوأ

.ةفعضهنأ

ةيصولاقلطيوءاذكهنيبرفألليصوملايصويامنإو:رثألاييو

يفناكءاوس«تملاتومدنعًابيرقناكيذلابرقألااهذخأيومهيلع
.كلذدعبثدحنمو‹ةصولانيحيفًابيرقناكنمكلذ

فورعملجرليصويالئلاذكه«بورقألايصوي:انلقانإو

وههريغوهبرقأبسيلوهاذإف۽هليبرقأهنأنظيوهوةيصولابهدصقيو

فنأتسينأهيلعف«هريغهبرقأ.ريصيفلجرلاكلذتويوأءبرقألا

وأدتراوأةصولابهدصقيذلالوألابرقألاتاماذإبرقأللةصولا

هنوديبرقأوهنمثدح

ىسعف«ةيصولاليدبتلدمعتيملواذهنمًائيشلعيملوتامنإو

نأهيلعبحيامعيمجبیصوأنإكلذكو«سأبهيلعنوكيالنأ

امعيجوتارافكلاوأطايتحالاوأسانلالاومألاصتنانمهبيصوي

برقألاىلعكلذذفنينأىصوأوأءبرقاللكلذبىصوأاذإ«هيلع

ءيشببرقاللىصوأنإو«ناتضيرفاألبرقاللةصولاكلتهئزعتالف

اذهبملعبملوفلتفمولعمءيشبىصوأوأيشهيفسيلوهاذإفمولعم

_ 0۹



.(هيلعاوهرکامواوعيطتسيملامونايسنلاوًاطخلايتمأنععفر)

نالءاريقفوأاسنغبرقألاناكءاوسبرقاللةصولاهيلعتو

الفلامهلنکیمناف«لامهلناکاذإاذهو«ثاريملاكبرقألاةيصو

هلنأىسع«طايتحالابابنمالإبرقألاةيصوهيلعبحت

مكيلعبتک»:ىاعتهلوقاذهيلعليلدلاو«عيالثيحنملام

انهاهريلاو«"4ةصولاًاريخكرتنإتوملاكدحأرضحاذإ

ثبحنمنوكيهلعلف«صويلفًابيرقهسفنلملعيلنإكلذكوءلاما

فورعمببرقهلنمدنعقبضتاکهيلعًاقيضمسیلو«معيال

لامهلناكءاوس«يصوينأهيلعف«تاعبتلانمهيلعامامأو

ءلاحلكىلعهيلعةبجاوةبوتلاو«ةبوتةيصولانأل«نكيملوأ

.لعأهللاو

نالفهبیصوأاماذه:لقىلفهتىصوبتکب,نألجرلادارأاذإو

نکوهوىصوأ:هرمأنمزاوجوهلقعنمةحصيفيالغلانالفنا

‹هلوسروهدبعًادمحمنأوءهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشي

۰٠٠:ةرقملاءاهركذمدقت(١)
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فورعملابرمألابيصوأوهللادنعنمقحلاوهولعدمحمهبءاجامو

ءمحرلاةلصوءًاراجفوأاناكًاراربأنيدلاولاربو«ركنملانعيبنلاو

‹؛ىصعيالوهللاعاطينأوءقحلابمابقلاو‹نيميلاتلمامو«راجاقحو

اموسانلاتاعبتنمهيلعاموبرقالليصويمث«ىسنيالوركذينأو
تارافكلاوقتعلاوجحلاوةاكزلالثمءهللانيوهنايفهيلعبح

ملامهيلعامطايتحالوهبيصوبنأدارأاميصويمث«كلذهبشأامو

.هبنفيتي

لعفيلفهلامثلثنودايفعوطتللكلذدعبيصوينأدارأنإو

ثمحونيمدييفابلعحيوهيلعثحيودومشلاومسابتكيلو

نويدلامثنفكلابهلامنم!وءدبملفيصولااذهتامنإو«امفلتفاخيال

امالإءيشةئرولاىلعسيلفصويملوتامنإوءثاريملامثةيصولامث

هلكايلفيقابلاواببرألاهوطعبنأميلف«سانلاتاعابتنمهباوملع
نيديمهثرومناكنإالإءيشهنممهيلعسيلفءآاثيرمًاثينهةثرولا
يغبنييصوينألبقتوملاهأجافمث«حالصلالهأنموهوةيصولإ
.هلامنمًائبشهملعاوقفتنأمهل

لالاسأرنمجرخيمدقتامنأىلإةراشإهيف«خلاهلامثلثنودامف:هلوق
.لوقكلذيفةاكزلابانكلوأيفركذدقو
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لوتنامهتأرمإنأءهللامهحرانئاماعضعبنعو:رثألايو

؟اذهلبقابنيدتتناكاہنإ:لاقف«لئسف«ةيصواممسقفصوت

:تلاقاهنأةشئاعنعديزنبرباجنعاذهلئمًاضيأرثألايفو

تتلفأيمأنإهلالوسراب:لاقفويليهللالوسرىلإلجرءاج)

هللالوسرهللاقف؟انعقدصتفأ«تقدصتتاتولاهارأوءابسفن

باتةبوتلابيدييذلانأمطوقنماذهلدفء٠"(اهنعقدصتواب
.ملعأهاو«كلذهعفنيو

ءيصوملابهلاءاشنإءىدتبنانإفانركذاكةيصولاضرفتبثاذإف

ينعأ«هبیصوملابمث«ئاسمانمهبقلعتياموهتيصوزوجتنمينعأ

هلزوجتنمينعأ«هلىصوملابمثةيصولاهيفزوجتيذلاءيشلاةفرعم
.هللاءاشنإابماكحأبةصولاعاونأو«زوجتالنفوةيصولا

.ةأحفتتلفايأ«تلفأ.هلوف

.حصتةذيسنيف«ةيصولاهيفزرحت:هلوق

دوادویاويقميبلاهاور(١)
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زوجالنموهتیصوزوجتنمباب

وأناكًاركذ«لقعلاحبحصغلابلكةيصوزوجتهنأاوقفتادقف

حصتنملكف«ةبحلاةيصولالصأنلءاكرشموأناكًادحوم«ىشنأ

هنال«هديسنذإيالإدبعلاةيصوزوجتالوءهنمةيصولاحصت«هتبه

لفطلاةيصوو«هديسنذإبالإحصتالف«هديسلكولموهوًائيشكلمال

هنأقهارملاةيصويفليقو«زوجتالاكزومحتالنونجملاوأ
 هتيصوزوجتالفهلقعنمءيشهعمنکیمنإناركسلاامأو«ةزُناج

هنماهزاوجانرکذنمةيصوزوجتو«ةزئاجهتصوفهلقعهعمناكنإو

.ضيرمأللاعفألانماهاوسايفاوفلتخاو«ًاضيرموأًاحبحص

هللالاقامريغضيرملالاعفأنمزوحيال:اولاقدقو:رثألايفو

يفنيادلابلوقيء4٠نيدوأابصوةيصودعبنمل:هباتكيف

.اهركذمدقت(١)
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لاقامفالإهلام«هيلعروجحنلاكضيرملانأءالؤهدنعف:لاقنملوق

هنعهللايضرركبيبألوقبًاضيأاولدتساو:نيدلاوةيصولايفهللا

لفرمتاقسونيرشعداذجاطبهودقوةشئاعلةافولاهترضحنبح

لاممويلاوهوهيضبقتلكنإ:اشلاقف«ةافولاهترضحىتحهضبقت

عببلايفحيحصلازاوجكهزاوجسيلضيرملالعفنأكلذءةثرولا

.هريغو

كنأولتددو«ينب:ةشئاعللاققيدصلاركبابأنأ«ةياوريفو

.ثراولالاممولاوهوهيتضبف

هوضقنبوأاوءاشنإكلذاومنأهلرولاعفبهووأعابنف

يذلالاماةميقوأءنمثلاضبقناكنإهعابيذلالالانتاوطعبو
۰هابإهاضقنلهلعیهاضق

لثم«ضوعريغبلامنمضيرملاهجرخأاملك:مهضعبلاقو
قدصتاموسانلايلعهلنوكتيلاتاعابتلانمهتئوبتوهتحايإوهتبه
‹ةصولاةآزنمبثلثلانمهلككلذف‹هيفتاميذلاهضرميفتاماذإه

ثلثمكلهللالعج):مالسلاهيلعهلوقكلذدضعيو‹ًاسابقو

4٦4-—



اذهو«هلهللاهلعجايفهفرصتزئاجف«٠٠(مكلامعأيفةدايزمكلاومأ

.ثراولاريغل

وأناكثراولهضرميفهلاعفأعيمجزوجيفهضرمنمءىربنإ

.ةحصلابًابوقناکضرملابًافيعضمهدنعناکامنال

نمءیربف؛ينجألهضرميفهلامعيمجىطعأنإ:لوقينممهنمو

برقاللىطعأنإو«نوبرقألاوةثرولادرتاملثمهلامنمدربهنإفهطرم

لوقلااذهىلعف«هلكهدربهنإفثراولهاطعأنإو«نيثلثلاهنمدريهنإف

.هتومدعبهلزوجيامالإكلذنمهلزوحيالهنأ

مهنمو«لكلانموهفهضرميفضيرملاهبلمحتامو:رثألايفو

نمضيرملافورعموءفورعماذهنأل«ثلثلانموه:لوقينم

نمزئاجكلذفثراولللمعتوأثراولاىلعلمحتنإوثلثلا

وجبالفثراولاىلعلمحتنإو«زئاجفثراولللمحتنإ:لوفي

.يذمرتلاودوادوداويناسنلاهاور(١)

‹حاضيإلا-مد-٥1٦



يهله:ةلأسملاهذهيلصألاو«ًاعيمجنيهجولايفزوحمال:لوشنم

تسيلضيرملاةلامحنأيدنعرظنلاهبجوييذلاو؟المأةيصولاةلزنم

امهيلعلمحتملاىلعكرديينعأءضوعلانمضتتاهنأل«ةيصولاةلزنمب
.لعألاو«هللمحتمالىطعأ

ئاجكلذف«هضرميفهلامنمعفنتسينملنذأنإو:رثألايفو

نمبهذامو«ءارقفللهسفنىلعىطعأاموهاياصونمهضرميفذفنأامو

لولااذهوءثلثلاىلإهبفرظنيالوزئاجوفهترخآرمالهلكهلام

هنأل«ةثرولايلعكلذيفمهتمريغهنأل«زئاجكلذنأهلئاقنملدي

هنأهنممفيالهجويفهبهذأهنأىرتالأ«هيفمهتيالعضوميفهبهذأ

.ملعأهللاو«ًاطوعكلذبديرب

.زئاجفىرتشاوأةميقلابعابادإضيرملاعيبامأو

هنيديفهبىضقاموأ«هيلعيذلاهنيدضيرملاهبىضقامكلذكو

عاباملكفءالغتسالاوأصاخرتسالابىرتشاوأعابنإالإءزئاجف
زوجيالفثراوللناکنإف«تامممءالغتسالابیرتشاوأصاخرتسالاب
نمةيصوكلذنأل«ثلثلانودامكلذهلزئاجفثراوريغلناكنإو
وألاكيامكلذناكنإف‹ثلثلاقوفامكلذنمةثرولادريو«تملا

-٦٦4-



نزوپالولاكيالاعكلذناكنإو«نزولاوأليكلابهودريف«نزوي

نمكلذبهذنإو«ةيمستلابهودريلفًالصأناكنإو«هتميقاودريلف

.ثلثلانمرثكأوهالنماضوهفئابلاوأيرتشملادب

نمبهذءهلككلذيفةميقلاةثرولامهنمدريامنإ:لوقينممهنمو

نأينعأءكلذيفاضيأقرفلاب:مهضعبلاقو«بهذيموأمهيديأ
نودريباجألاوبراقألاوءةثرولاىلعةقبلادريوهلاملباقيامثراولل

ءهدنعلصألاةمىقوءلصألايفاذهوثلثلانمدازامفةميقلاب

یلغتساوأهبفصخرتسا«هعببزاجضیرملاعاباذإ:لوقينممهنمو

‹هنعيبنملانبغلااوعاريملءالۇھلعلفءثراوريغوأثراولءارشلاب

.ملعأهللاو

ضيرملكوه«ثلثلانمهلاعفأنوكتنأمزلييذلاضيرملاو

لوخدلانمسانلاىلإهجئاوحتعجرو«سانلاهروزيوشارفلامز

تولملاهنمةفوخملالاوحألاكلذكوءاهيلعردقيلو«هسفنبحورخلاو

لأهسماذِإدودحملاوأ«ةدالوللقلطلااذإلماحلالثمءاوس

.ةحبحصلايهو«ةميقلابةثرولاىلعةخسنيفةثرولاىلعةيقبلادريو:هلوق
.ةحبحصلايهوةميقلاهبلعو<ةخسنيفهدنعلصألاةمسقو:هلوق

٠ةيمستلابدربالوينعي«ةميقلا:هلوق

— {۹۷



الخداذإةنيفسلابكارو«شويجلاتءارتاذإيزاغلاو«برضلا
‹دوقلاولتقلارمأرضحاذإلتقلاهمزليذلاو«راسكنالاوباطعنإلا

اذإىلبحلايف:لوقينمءاماعلانمو«توملاهنماخيرمألكةلخلابو

رحبلالخدنيحنم:ممضعبلوقيفةنيفسلابحاصكلذكو

.ثلثلانمهلاعفأ

.ثلثلانمهلاعفأ

يذلاوعئاجلاوُناشطعلاوأهلتقدارأنم»هدرطنمكلذكو

هلاعفأءهسفنىلعفلتلاهتمفاييذلادحلاغلباذإدربلاهيلعبلغ
.ثلئلانم

نموألبجلانميدرتملاوأعبسلاوأليسلالمحنمكلذكو
.ثلثلانمهلاعفأ«قيرحلاهبطاحأوأرئبلايفعقو

.لعأهللاو«توملاهنماخيرمألك

موذجملاونوطبملاكلذكو«ةحيحصموقعتماداملكلانممهاعفأف
.|للعتدقعنااذإ

44



ةيصىولاهبزوجعامباب

هردقوهبىصوملاسنجىلإرظنلاينعأ

اوفلتخاوءلاومألاباقربةيصولازاوجلعاوقفتامهنإف«هسنجامأ

اېنممولعملاف«لوجومولعم:نيهجوىلعلارمألاباقرومفانملايف

فورعمنادفبيصوينألثمنيعملاف«نيعمريغونيم:نيہجوىلع

نأىصوأوأءهتيصولهيمسيءيشل«اذكواذكهنمجرخينأهلامنم

ريغيفهنمشبوأنزويوألاكيناكاذإهنيعبءيشلاكلذ«هيلعقدصتي

نمكلذهبشأاموبوثلاوةبادلاورادلاكلذلثمو«نوزوملاوليكملا

ةدهاشملابمولعم:نيهجوىلعًاضيأوهو«هيلإدوصقمنيعمءيشلك
ءدوجومهنكل«ًابئاغةيصولاتقويفنوكينأوهو«ةفصلامولعمو

فورعمءيشبوأًارانيدوأًامهرداذكوأاذكبيصوبنأنعملريغو

كلذبيصوملانكيماذإينعي«نوزوملاوليكملاريغيفهغو:هلوق
.انعم

4۹

 



ءيشنموُ«هلامنمرخينأهلكاذىصوأاذإنزويوألاکام

كلذكو«زئاجوههتيصونمهمسيءيشل«هتومدعبهلامنمیمسم

اذهيفءاوسءلاحلااذهىلعريغلاةمذيفنويدلانمهلناكامعيمج

.هنمةيمستوأهلكءيشلا«دوصقملانمانركذيذلا

نكلو«ةمولعمةفصبالوةدهاشملابهىلإدوصقمبسبلام«لوبحملاو

.اذكهءيشلاكلذمساهيلعمقيام

يصوبنألثملصفنملاف«لصتمولصفتم:نيهجويلعًاضيأوهو

بوثلثمعاتملانمو«هلامجنملمجوأهرقبنمةرقبوأهمنغنمةاش

ةلخنلثملوصألانمو«هفويسنمفيسوأهصقنمصوأهبايثنم

‹يناوألانمامهريغوةلقوةعصقلثمو«هنيتايزنمةنوتيزوأهلخننم

حمقلالثمبحلانمو«ةلسلسوبابوةبشخوةرجحلثمضقنلانمو

.هنمةيمستوأهلكءيشلااذهيفءاوسو«ريعشلاو

الامذخأب:ضعيلاقوءطسوألاكلذنمذخأب:ضعبلاق

.مسالاهيلعمقيامكلذنمذخأي:ضعبلاقو«كلذنبهيفبيع

.هنملىكوأهلكيأ«حمقلالثم:هلوق

سع۷۰



ءةبجاوةيصولاولوهءيشبفيكف:لئاقلاقنإف

؟ًادودحمًامولعمالإبجاولاحصيالو

ايفريىختلاهللعجف«لاملاثلثوهوعقودقديدحتلا:هللبق

.هضعبييصوينأهلو«هبيصوينأهلو«دح

بلاطبورومأملاهيفريخامهنمف«هوجوىلعنوكينأبجاولاو

.ةصولايفاتركذامزاجكلذلو«ًانيعمنوكي

اهدلحوأابلجروأةاشلاهذهسأربهلیصوينألشملصتملاامأو

.ملعأهللاو«ةلصفنمريغةلوهحمامنأل«زوجتالف

اهزاجأنمفءانركذاكايفاوفلتخادقف‹مفانملابةيصولاامو

حصتالوءةمودعمامنلفاهزوجيلنمو«لاومألاىنعمىلإاہمبهذ

‹ريغلالامىصوأاذإكلذلصأ«كلمتمريغمودعمءيشيفةصولا

يتلاعفانملاو‹هدوحوطرشمودعةصولازوحتنيرخالادنعو

باودلاوديبعلاةمدخورادلاىنكسوراجشألاةلغلثمانركذ

.نيضرألايفءانبلاوسورغلاو

وأنينسرشعهنادفراثبلجرللجرىصوأاذإو:رثألايفو

س۷۱



یلعو«مکالاهمکحامكلذيفسيلف«تامفنينسرشعهرادینکس

انركذامهلفثلثلاهعسواذإ«هللانيبومهنييايفكلذاولصوينأةثرولا

ءتملاتوميلتيتلانينسرشعلايفلكأوةمدخلاوأىنكسلانم

وأتيملاتوميلتيتلانينسرشعلايفرامثتنادفلاكلذيفنکيملنإو

.ءيشةرشعلادعبهلسيلف‹ابضعبيف

اوذخأوأًاضيأرادلاىنكسوأدبعلاةمدخكرتنإكلذكو

يتلانينسرشعلادعبميفهلسيلف«ةثرولابيسريغبهنماوعنموأهنم

نينسلاكلتتملامسيملاذإ:رخآلوقاهيفو«ءيشتملاتوميل
«اہبفهظفحافالخالب«ءيشاهدعبهلسيلفاهسنو«هتوميلتيقل

هليهف«تملاتوميلتيتلانينسرشعلايفانركذامةثرولاهعنمنإامأو

.لعأهللاو«نيدمهيلعاهنأليفرظناو«كلذدعبىرخأرشعيف
هيفركذدقف«لجأريغبعفانلانمانركذامىصوأنإو

.مهنيبفالتخالا

عيمجوأتببلاوأرادلاهذهىنكسبلجرىصوأنإو:رثألايفو

ونورودلاىنكسودسسعلاةمدخيفاذهينعي«راثلايفرظناو:هلوق
.رامهىفسىلامكلد

— 4۲



:لوقينممېنمو«زوجيالكلذفمسيملاوألجألاىسنكسيأم

كلذيفءاوسو«كثلثلانوداميفكلذهلزئاج«مولعملجأىلإىمساذإ

اذكىلإوأةنسلاهذهوأاذكهةنسرادلاهذهىنكسبهلىصوأنإ

.نينسلانم

:لوقينممهنمو«ءيشكلذنمزوجيالفًالجأهللعجيملنإامأو

كلذيفرظنياغإو«لجۇيموأكلذيفلّبجأءىنكسلابةيصولاتزاج

عملزتيثلثلابو«ىنكسلابهلىصوملااېفوتستحلالاثلثىلإ

لاملابىنكسلاتطاحأوًالجأىمساذإكلذكو«هعمتناكاذإاياصولا

تالغكلذكو«اياصولاعملزثلثلابو«ثلثلانمرثكأبحسالف

امدبعلاةمذو«مهتمذومهتالغوديبعلاةمدخوضرألاوراجشألا

ةلأسميفانرسفامىلعميتالغوتاناوبحلاوو«هبهليصوأاموهليطعأ

.لعأهللاو«صقنيالوديزيالىنكسلا

نمرثكأيفةيصولازوجتالأيلعاوقفتاءاملعلانافءردقلاامأو

٠عبرلاب:لاق‹ثلثلانودايفاوفلتخاوءهتثروكرتنملثلثلا

:مالسلاهيلعهلوقلءانركذاكثلثلاهبذوخأملاو«سفلابنورخآو

—y۳



ء٠٠(مکلامعأيفةدايزمكتومدنعمكلاومأثلثمكلهللالعج)

يبآنبدعسنعيغلب:لاقديزنبرباجنعيوراماذهيفلصألاو

نمعادولاةجحماعيندوعيعهلالوسرينءاجدق):لاق«

انأویرتامعجولانميبغلبدقهللالوسراب:تلقف«يبدتشاعجو

ءال:لاقف:لاق‹يلاميئلثبقدصتأفأ«ةن"الإنثرتالولاموذ

نإكنإءرثكثلثلاوثلثلا:يللاقمثءال:لاق«رطشلابف:تلقف

راصفء۲(سانلانوففكتبةلاعمرذتنأنمريخءانغأكتئرورذت

ءثلألانمرثكابزوحتالةصولانأىلإثيدحلااذهناكلسانلا

:مالسلاهيلعهلوقلانركذكثلثلانودسفاوفلتخاو«ةثرولانذابالإ

رثكأبةيصولازاوجىلعلملدًاضيأثيدحلااذهيفو«(ريثكثلثلاو)

كتثرورذتنأكنإ):مالسلاهلعهلوقل.هلثراوالنلثلثلانم

.(سانلانوففكتيةلاعمهرذتنأنمكلريخءاينغأ

ءةثرولاىلإدودرمومفلالاثلثولانمزواجام:رثألافو

المنأىلعروهجلانا:انموقبتكيف«خلافالتخاكلديفق:هلوف

اوقافةىكلاملالّسصفو«توملالبقعوجرلامحلزوجيف‹ةزاجإلاميمزات
.عوجرلاهيفاوهلمفتومادعبابتولاضرم

.هرکذمدقت(١)
.رخآظفلبيئاسنلاءارر(۲)

س۷



اودارأومهرومتوملبقهوزاجأنإف.مهنرومكلذاوزوجينأالإ

محنیل:لوقي«ءاهقفلانيبفالتخاكلذيفف«هتوفدعبهدر

۰يفمهرومامتزاجإمهتمزلدووثلثلالإاهودربنا

نوكلمبسيلف«ةزاجإالكهتایحيفهلمهتزاجإ:نورخالاقو

.هتومدعبثلثلاىلإهنودريوهنوركنيامالونوزيحبامهتابحيف

ءةزاجاإلادعبتلثلاىلإهودريالفهتومدعبهوزاجأنإامأو

.ملعأهللاو

— (۷o٢



ةيصىلاهلزوجنمباب
زوجتالنمو

هدبعوثراولاالإ«ديحوتلالهأنمسانلاعيبةيصولازوجنو

.هدبعولتاقلاو

ةيصوأل):مالسلاهيلعهلوقلءةيصولاهلزوجتالثراولاامأو
.٠(ثراول

ءثاريملالهأنمانوكييلاذإنيدلاولاتيأرأ:تلق:رثألايفو

نمانوکيماذإمطاهزاوجب:لبقدقوءال:لاق؟ةيصولاملزوحتأ

له‹فالخلاببسنأىلعلديمهتمفالتخإلااذهوءثاريملالهأ

ةصولاتزاجثاريملالجألعنملاناكاذإف؟اهريغلوأثاربملاةلعلعنمل

ةيصولامدعنيدلاولايفلصألانأ_لعألاوينعي«اهربفلوأ:هلوق
.ضراملابةربعالوبابالًادرطتمنمف«بلافلايفةثرولانم(منوكل

.هيلعقفتم(١)

س۱٦۷-



.هتثروضعبلتملاىصوأاذإكلذكوءثاريملالهأنمانوكيملنإ

يصوملاةابحيفةثرولاهلاهزوجفثراولىصوأنإو:رثألايفو
هلزوجنإ:لوقينممهنمو«هتومدعبهلاهوزوجنإالإ«زوجيالف
قحلمدنععنملاهلعنأمهنملدياذبف«زئاجفهتايحيفكلذةثرولا
.لعهللاو‹زاجاهوزاجأاذإف«ةثرولا

ةصولازوحتالكلذلو‹هتصووهلامهنأل,هتلزنبثراولادبعو

حصتال«هدبعًاضيأكلذكو«تيملاثراولزوجتالك«ثراولادبعل

.ثراولةيصوالوةثرولاىلإةعجاراهنأل«ةيصولال

قوقحلابوأسانلالاومألاصتنابهثراولىصوأنإو:رثألايفو

.زوحتالفكلذريغوتارافكلاوةاكزلانمهيلعتبجويلا

هذهزوجيمنمنأرظنلاهبجوييذلاو«ةزئاج:لوقينممهنمو

ء(ثراولةيصوأل):مالسلاهيلعهلوقمومعهلملدثراوللةيصولا

ىلعلدتةركنلاو«ةيصونمةيصوصخيملوةركنلاجرخمامجخف

اإعنملانأهبهذملددقفثراوللةيصولاهذهزوجنمامأو«مومعل

برقألاةيصولثمءابجارخإهتايحيفهيلعبحبلةيصويلععقو
A



.عوةيصوو
البرقألاةيصونأ«برقألاةيصووةيصولاهذهنيبقرفلاو

يفهبلعبحتهلةمزاللاقومحلليلاةيصولاهذهو«توملادعبالإزوجت

ةثروللاهاطعأكلذيفءاوسو«تزاجهتايحيفاهاطعأاذإف«

ىلعهتومكلذكو«هتايحيفمهريغوةثرولااهيفىواستاذإف«مهريغو

هتايحيفهمزلتةعابتبهتثرودحألىصوأاذإكلذلصأءلوقلااذه

.لعهللاو«هتابحيفزاجاک«هتومدعبهلزاج

ليجعتهنأل«ثاريملاهلبصيالاك«ةيصولاهلزوجتالفلتاقلاامأو

.هلةبوقعهمرحف«هتقولبقهيلإلجعتف«امتقويهللحيءيشىلإ

القطلتاقلاناكءاوسو«ًاطخوأًادمعلتقلاناكءاوس:رثألايفو

لتاقلاثريال):لاقهنألعينلانعركذدقوءًانونجموأ

ثاريلالعلتاقللةصولاءاماعلاتساقو«٠(ًاطخوألتقلاناكًادمص
كلذدعبتاممثهدعبوأحرجالبقةيصولاتناكءاوسو«انركذاك

هريغعمكرتشاوأهدحوهلتقكلذيفءاوس‹كلذيفربخلامومعلهب

.لتقلاهبلإبسنينملكوأعابسلانموأسانلانم

بلعقفتم(١)

س۷۸



مالوامدوقلاوةيدلاهيفهيلعبجوهللياللتقلكةلجابو
ةيدلاودوقلاهيفهيلعبحبامهرمأبناكوأ«هريغعمهكرتشاوأهسفنب
.لوتقملاةيصوهبهلحصتالف

هآرنملثمعيبضتلاهوجونمهتّيدنمضينمعيمجكلذكو

نأهيلعبجينمناكاذإ«ةعيضتامتحهكرتفكاللاىلعفرشأ
:لوقينمءاماعلانمو«هتيصوزوجتالفهلیصوأنإفءكاللانمهجني

هذهلعلومحمًاطخلانألكلذوةصولاهبلطبتالًأطخلالتقنإ

وأانيسننإانذخاؤتالانبر»:ىلاعتهلوقلهيفةبوقعالف«ةمألا
.4انأطخأ

لطبيالفءهوجولانمهجوبلتاقلللحيلتقلكًاضصيأكلذكو
نيماسملانيدبنعطنموأهملعغبنموأهیلولتاقلتقنملثمءةصولا

.هلوهلمل«هالوامم:هلوق

.كلذوحنوأهديبعوأهدالوأرمأنأبيأ«هرمأب:هلوق

.مدلارودهملاجرخف«همجنينأهيلعبحمنمم:هلوق

.۹٩:ةرقملا(١)
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.ملعأهللاوءلتقلاهبلحيامكلذهبشأاموأدترملاوأ

نودلتاقلامسلطبدقفامهدحألتقفنيلجرلىصوأنإو

لعفةيصولالطبتالو«اهىلعالإسفنلكبسكتالألءرخآلا

دبعلىصوأنإاأو ةلفطريغلاناكولوببسهيفهلنكيماذإهريغ
.لعأهللاو«هديسلدبعلالامنأل«ةيصولاتلطبدقفدبعلاديسهلتقف

ءيشةيصولانمكرشملاىطعيال:مصعبلاقدقفكرشملاامأو

.ثارملاك

ةلصوةيطعولضفتهذه«ثاريلاكةصولاتسيل:نورخآلاقو

ىلعامبدبعتلادروثاريملاوءرفاكلاوملسملايفرمأا«محر

.'”(نيتلملهأثراوتيالو):مالسلاهيلعلوسرلاناسل

.ملعأهللاو«دوصقمليهاإ«اهزاوجانركذيتلاةيصولاهذهو

‹ةيصولاتلطبًاتىمكلونإوءايحدلونإلمحللةزئاجةيصولاو

.ةيصولاهلمصتكلذكثاريملاهلحصياكهنأ«ثاريملاكلذلصأ

حصتيه:رثكألالاق«هديسريغنمدبعللةيصولاو:رثألايفو

,مكاحلاهجرخأويذمرتلاودمحأءاور(١)

—۸A. —



ديعلاوهنماهذخأدسللزوجيال;ضعبلاقاذهلهأفلتخام

ءاشناواهذخأءاشنإ‹کلماکاہلیوہ:موقلاقو«اهبعفتن

ءدعبتاممث«يصوملاتوملبقهدىسكلمنمدبعلالقتنانإو

دبعلاعبتتيبفدبعلليه:لاقنملوقىلعفءلوألادبعلاديسليبف

.هليېفقتعنإو«ناکامنأ

لوبقىلإجاصحتالونونجلملاولفطللةيصولازوجتو
.هللاىل]ةبرق
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اياصىلاعاونأيفبإ

.انركذاكةبجاويهو«برقأللةصولاكلذلوأ

:لاقف:لاق«هتيصونمهرملاهبادبيءىشيأب:تلق:رثألايفو
ًالاحرتماردقو«هيلعامعمجبىصوأاذإهأزجأدقفأدبءيشيأ

نمكلذبنورمأيوءبرقألابماياصويفنوؤدبياإلضفلالهانم

.لاملاهليذلالثمهيلعسیلوتاماذإهنعاهدى

هبيصويامىندأو«ءاشاهبراقألهلامثلثنملجرلايصويو

تاقدصیندأيهو«ًادعاصفرايدعبريهو«ماردةعبرأهبراقأل

٠اننمزيففرامتملاوهامىلعهفرصانلعجنإ«ماردةعبرأ:هلوق

—AY —



 راتيدعبروهوماردةعبرأمدنعتاقدصناكلذو«ءاسنلا

لقأبفلتيالوضعاذهنألكلذو«قراسلاديهبعطقياميلعًاسايق
ضرفلايفءىزجيالكلذكو«قراسلاديهبفلتييذلارانیدعبرنم

نملقأقادصلايفءىزجيالاك«ماردةعبرأنملقأةيصولانم
.ماردةعبرا

املصألانموءلصألابيصوينأبرقألاةيصويفبحتسملاو

ءرجشلانماهريغنمشطعللالتحارثكأاهنأل«ةلخنلاوةنوتيزلاهيف
.هثرويذلانكيماذإلالاثرينماهثريءةضيرفبرقأللةيصولاو

‹ةوسنثالثولاجرةثالثنمبرقألاةأرملاثرتو:رثألايفو

ابتخأواهتدجءاسنلانمو«اهنبانباواهوخأواهدجلاجرلانمف

هتمعنمهريو«مهريغوءالؤهنمبرقألالجرلاثريو«ابنباةنباو

وأاوبرقءةبصعنهراصاذإءاسنلانمنهريغوهيخأةنباوهمعةنباو

نلءثاريملااذهيفلصألاو«هنودثرينمنكيملاذإ«هنماودعب

.ثاريملاكةضيرفبرقألاةصو

.'”€ضعبيىلوأماحرألااولوأو»:ىلاعتلاقو

.١۷:لافنألا(١)
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هنباوهتمعالإ«ثراوهلنکیملولجرلاتاماذإو:رثألايفو

ةمعللهلكلاملاف«برقأللىصوأو«هتلاخةنباوأهتلاخوأهتمع

كلذكو«ابتنبانودةمعللنوکنأ:لىفوءمعلاةنبالبرقألاو

.ماحرألانمنهريغوةلاخلاةنباوةلاخلا

اذإلالاثرينملوأةبصعللبرقألاةيصوله«فالخلابيسو

عضوميفالإةأرملاهثرتالفةبصعللتناكاذإف؟هثربنمنکیملاذإ

ثرينلبوقألاةصوتناكاذإو«انركذكةبصعلاعملاماهيفثرت

ثرتعضونلكيفبوقألاثرتةأرملانإف«هثرينمنكيماذإلامل
امتنباوةلاخاوامتنباوةمعلايفانركذاهثربنمنكتبملاذإ«لاما

ءلالاثرياكبرقألاةيصولاثريانإو«ماحرألانمنهريغو
ثاريمالهنال؛ءيشبرقألاةيصويفمطسيللتاقلاوكرىشملاودصلاو

ءانبأفّلخنإاذهىلعف«لالاثرباكبرقألاةصولاتربامنإو:هلوق

نوكي‹ةصوبهيلإساسنلابرقألىصوأو«امعونباتنبوًاتخأوةدجو
سىلو«قابلانبالاوأةققشلاتخأللوفصنلانبالاتنبلوةدحللاهتمسدسلا

.ءيشمعلا

كلذكو«لوقلااذهبنومكحيةريزجلابانخئاشمنأ«هبقثأنمينربخأو
.ملعألاو<بعصمينبيف

—4۸A



برقألاةيصوريغبءيثبكرشملاودبعلاتيلاصخنإالإ«ءالؤه
.انرکذاکسبالف

عجرتفبراقأهلنکیموهبراقأللجرلاىصوأاذإو:رثالايفو

ءديعبلاومهتمببيرقلالاملااوتروكهنوثريف«برقالايفةنرولا

ةلالكلاةوخإوجانمهريغنودتیماةبصعناكنمهنري:ليقو

اوفلتخامنكءبصلبرقألاةيصونأمنملدياذ«ميشاو
؟المأةيصولاكلتلطبتله«ةبارقهلنكيملوتيماابىصوأاذإ
هلوقنكلل«ةبصعلاىلإتعجرلطبتملاذإوءةثرولاتعجرتلطباذإف

يفمزجلوقلااذهبو«ةبصعللبرقألاةيصونأمنملدياذهف:هلوق
¢هثراودميتملاثربنمهثربامنإبرقألانأركذثبحناويدلا

رهاظوهاک«اہبصعينماهادحإعمدجواذإنيإلاتنبوتخاألافهدارمو

نألاهحرفنصمللبسانملاناكو لعأهللاو_رهاظوهاك«معللةيصولا

مدعاذإلاماثرينملاهنأىلعلديهمالكلوأنإف«لمملاهيلعامنسي
»ماحرألايوذنموأماهسلايوذنموأةبصمعلانمناكءاوس«ثراولا

ةيصونأمهنملدياذهف:لاقثبح«طقفةبصعللاهنأىلعلديهمالكرخآو
.خلاةبصعللبرقألا

— (۸6



دنعو«همومعلكلذنمعنيء(ثراولةيصوال):مالسلاهيلع

.اهثرينمناكاذإثراولةيصوال:نيرحألا

ىلإقبسنمنإف‹برقأللىصوأوالامكرتوتاماذإىلوملاو
ةيصويثهيلعضرفالو«هلةبصعالهنألءلاملاعمبرقألاهلءهلام

.برقألا

هبشأاموأريناندةرشعبهبراقأللجرلاىصوأاذإو:رثألايفو

لماحهينبدحأةأرماو«دالوأهمنبلو«هلاماوثروفكرتوتامفكلذ

ملنإف:تلق.ال:لاق؟برقألامهعممسقيف«دلويتحهرظتنيلبف

نبيفاودمحموبأمخيشلالاقوءال:لاق؟مهعمثريأدلوىتحاومسقي

بحاصلةجحلانمو«مهعمثريدلويتحبرقألاةمسقباوصبرتي:رامع

ًاثاريمتناكنإو«برقأللةيصولانأءرظنلاهبجويايفلوألالوقل

يذلاقزرلانملدباهنأليلدبءمحرةلصوةيدهاهنا‹ةديعببتسيلف

رضحاذإو»:ىلاعتهلوقلءىبرقلايلوألةمسقلاروضحدنعهبهللارمأ

عمجأدقو"٠"€هنمهوقزرافنيكاسملاوىماتيلاوىبرقلااولوأةمسقل

نمةمسقلاتقوءاطعإوةيصودجاوببرقلبجيالأًاعيمجنوماسملا

.۸:ءاسنلا(١)
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تسيلبسحأامفلقألاوهولاقمهضعبنأيلعو«محرلحل

.ريقفيفوأبرقألايفابلعج«تيملاءاشثيحفضرب

كلذكو.لعأهللاو«ثاريماهنأىلعىرجفدمحميبألوقامأو

وأهيبأنمةلماحههوهاخأوهمأوهابأكرتوتاملجريفممفالتخا

بأاللوثلثلامالل:ءاوثممركأوهنعهللايضرمخيشلالاق«هريغ

نإ:تلق«دلويليذلالمحاسدسلاىلإثلثلانماهبجحبيالفناثلثلا

؟ىلوألالثممهنيبةمسقلانوكتتألخلادلوتحاومسقيم

دحاولاخألاوءادحاوًاخأالإكرتيلواذهتامدق«معن:لاق

برقألل:ابلبقيتلايفلاقاملشمةلأسملاهذهيفًاضبأدمحموبألاقف

كلثلانممألابجحيفيحوهودلونإفءلخللادلويتحةمسةلابراظتنالا

اوعمجأفثرييذلالخلاامأو«اببجحيالفًاتيمدلونإو«سدسلاىلإ

ةثرولاعمثرييحوهودلونإو«دلويىتحةمسقلازوجتالهنأ

ءبجحيالوثريالفتيموهوذلونإو‹«بجحينميفبجحيو

؟المأبجحيله«ثرياليذلاللايفميفالتخالبساغإو

—(۸Y



النمبجحيفيكو«بجحيالثريالنم:لوصألايفنألكلذو
ليوأتلاتلمتحالوصألاةلأسملاهذهتفلاخاصاف«بجحيامثري
.لعأهللاو«فالتخالابيفضرعتو

هبشأاموأًارانيدنيرشعبهبراقأللجرلاىصوأاذإو:رثألايفو

هبراقأةيصولاذخأيلوتامف«هبراقألنّبعمالودوصقمريغنمكلذ
وأءيفتيملاىلإمهبرفأناكوأ«ةلزنملايفمهعمنمدلاوتيتح

يفمهعمثري:مهضعبلاق«ةيدوبعلانمقستعأوأءكرشلانملسأ

ناكاذإمهنودثريو«ةلزتلايفمهعمناكاذإلخادلااذهبرقألا

.ةلزنلايفتيماىلإمهنمبرفأ

الو‹ةدحاولاةلزنلايفناكاذإمهعمثربسيل:مهضعبلاقو

.تملاتوم

ةيصولالهينعأءدحاوليوأتلاىنعميفىلوألاوةلأسملاهذهو

؟المأثاريملاةلزتمبكلذيف

ةثرولاتناكوأبئاغوأنونجوألفطنيبرقألايفناكنإامأو

س۸۸س



نماوعنممېنال«اثيشثريالفلخادلااذهثدحىتحمحاهوعنم

.مېلبقنمنکیملثیحكلذمرضيالفمهقح

لثم«نّيعمدوصقممولعمءيشبهبراقألىصوأنإ:ًاضيأكلذكو

هبشأاموأةفورعمريناندوأًافورعمًانادفوأمداخلاوأةبادلاهذه

الو«ةلزنملايفمهعمناكنمهيفمهعملخديالف‹هىلإدوصقملانمكلذ

جاتيالكلذنأل«ةلرنملايفتيماىلإمهنمبرقأناكاذإمهنودثري

۰ًادوصقمناکثحنمةمسقلالإ

معن:هللبقءريشأتهلاذهيلعةمسقلا"تقوف:لئاقلاقنإف

اېكردأضرأوأرادامأ):هنعاووراےمالسلاهملعهلوقاذهدضعيو

ةمسقلاتقوربتعانمف٠(مالسأإلامسقىلعيبفءمسقتملومالسإلا

بجومربتعانمو«مالسأإلامكحبتقولاكلذيفموسقمالمكح

.مالسإلامكبموسقمألتوملاتقويفمكحةمسقلا

.اعاجإيأ4كلذمرضيالف:هلوف

.ةثرولاعميأ«ةمسقلاىلإجاتحميال:هلوق

.تقولاكلذيفيأ«مالسإلاحبموسقملا:هلوق

۰هرکذمدقت(١)

— 4۸۹



مشریةرشعبهبراقأنمدحاوللجرلاىصوأاذإو:رثألايفو

يتلاةرشعلاكلتةرشعلابحاصلفءرانيدةئامبهبرافأةلملىصوأ

ةلامىصوأيلاةئاملايفنيبرقألاةلمجعملزنيمثاهبهصختسا

مبراقألانمهريغثري:ممضعبلاقوءاهيفمهعمثريفنيبرقألا

عيمج:مهضعبلاقو«ىلوألاةيصولاباذهصختسانبحةئاابىوأ

نوكتىلوألاةيصولاهذيتمملاهصختسانيحصختسملااذهةصولا

.ةريخألاةصولاهل

ءةرشعةرشعةئالانمبراقألانمهريغذخأب:مهضعبلاقو

وأةرشعلانملقأوأءبراقألاةمسقيفمهعميوتسينممناكاذإ

امباسحيلعبرقألايفمهثاريماميففلتخينماوناكاذإاهنمرثكأ
دجلانيبرقألايفنوكينأوحنةرشعلاكلتملتلصحاذإمهبوني

انركذاممذخأدعبةئالانميبامف«نبالانباونبالاةنباوةدجلاو

.هيفمهعملزنيف

اذهتملاصيصختيفمهفالتخاببسوهمفالتخاببسو

وهمأنيبرقاللةيصولامومعنمجرخأةئالانموهله«ريناندلاةرشعلاب

صيصختلاكلذناكاذإف؟ءيشبكلذسيلمأ«هريغىلعكلذبهلليضفت
.ةئالانمهبوباموةرشعلاكلتهلف«هريغىلعهلًاليضفتةئاملانمهل
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هتکنالموهللاودعناکنملقل:هلوقكلذىلعليلدلاو

لیئاکیموألیربجرکذيفںیلفء۱لیئاکیمولیربجوهلسرو
عيخلاعاجإاذهيلعًاضيألديو«ةكنالملانمهجرخيامصيصختلاب
اذهو‹برفألاةصودعبءاشنلءاشامهلامتلثنميصويتملانأ
ةرشعلابهلتلاصبصغتناكاذإو«يدنعرظنلاهبجوبيذلاوهلوقلا

هريغلو«هريغنودهبهصخامهلفنيبرقأللةيصولامومنمجارخإ

نل«هبهلىصوأمفهبحاصلعمدحألخديالو«هبهلیصوأام

.ماعلاظفللاهلمشيامضعبجارخإصوصخلا

هبهذمف«؛نوصصاختبوةيصولانمهدييفامىلعينبي:لاقنمامأو

سيلعردلاهبدرواميلعضرفلامكحو«ةضيرفبرقأللةيصولانأ
.مومعلاىلعةيصولاهذهلمحف«مكحهيفدحأل

دعبينمًادحأصختمامثبرقألاابىصوأنإًانعيأكلذكو
دريوهعمًانورقمدربماعلاصيصغتنأل«لاحلااذهيلعءيشبكلذ

.ملعأهللاوءهبلعًارخؤموًامدقم

هلصوبملنمدریالف«ضعبنودهتبارقضعبلیصوأنإامأو

°8٩:ةرقبلا(١)
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ملثيحنمبرقأللةيصولاكلتهئزحتالو«ايشهلىصوأيذلانم

اءيشببرقأأللصويلنملئموهسلو«برقألاةصوبفوي

.اذهليقانرکذ

سيلف«هدصقيلواذكههبراقأنمدحاولىصوأنإو:رثألايفو

مهنيبكلذنوكيو«ةزئاجةيصولا:لوقينممهنمو«ةيصوكلذيف
.نبعمجا

هذهنألءلاحلااذهلعهبراقأنماذهوأاذلىصوأنإكلذكو

لصأنألءبرقألاىلإةعجاريفنيبتتلةيصولكو«نيبتتلةيصو
€"تومامكدحأرحاذإمكيلعبتك»:ىلاعتهلوقل«برقأللةيصولا
.ءيشةيصولايفملسيلةثرولاو«ةيآلا

فرعيملامعيمج:ءايقفلاضعبلاقدقسيلأ:لئاقلاقنإف

هذهنكل«معن:هللبق؟نيكاسماىلعهبقدصتياياصولانمهلببس

يفابليبسنيتيانإو«تيملانمبرقألايفةصوصخمانركذيتلاةيصولا
.لعهللاوءبرقألا

ينجأوأيبرقأنالفلوأنالفلءيشلااذهبتصوأ:لاقنإامأو

نإو«هبملىصوأنينلانماوبحأنملءيشلاكلذاوطعينأةثروللف
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.ةيوسلابنيبوهف«نالفونالفلءيشلااذهبتيصوأ:لاق

وأةرافكالوأجحللريناندةرشعبتصوأ:لاقنإكلذكو

ناو4ىمسلاهوجولانماوؤاشهجويالكلذءطايتحالل

امنومسقىفطابتحاللوةرافكللوجحللريناندةرشعبتيصوأ:لاق

زئاجفةثرولااذإتملاناكلذو«ًانالثأًاعبمجةثئالثلاهوجولانيب

اهبدوصقم.ملعأهللاوكلذنمهوجولانمهجويفكلذاولعجينأ
.لعأهللاوهجويأيفنيتلتناكنإو«هوجولاكلتنمهجو

‹زئاجفءيشلااذهبوأءيشلااذهبهبراقألىصوأنإًاضيأكلذكو

لاقوءاودارأاممطنوعفديو«ةئرولاىلإكلذيفةئيشملاعجرتو
ملوأالضافتكلذيفءاوسو«نيئيشلافصنمحلنوكياإ:ضعب

.الضافتب
ءنيثمشلايفنوربخمةثرولانألءيدنعرظنألوألالوقلاو

نألبقنيئيشلادحأفلتنإو«نّيعمريغوهودحاومنمبجاولاو

لسانتنإو«منميقابلامطنوعفديممنإف«هبراقألامهدحأاوعفدي

.نوريخمةثرولاو؛همكحکمنمدحاولکلسنكحفءامهدحأوأناثسشلا

بوقألاوءاودارأاممماوطعبلفاريغتوأ(هتبعأاصقننإكلذكو

.لاحلااذهىلعاياصولاعيمجكلذكو«ءاوساذهيفبنجألاو
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‹هنيعبهدصقيملونيئبسثلانيذهنمدحاوببرفأللىصوأنإو

.ءاكرشمهفمبعمقفتيلنإو«ةثرولاعمبرقألاقفتيو«زئاجوهف

ةيصوءذهنأللالااذهلعاياصوأاعيمجوبنجألاكلذكو

.هنبعمريغ

نائيشلاوايفطسوألاةثرولالعو«مدقتايفاهزاوجانركذدقو

ءاكرشايفةثرولاعمبرفألا:اولاقكلذكو‹طسوألاايفنكميال

هانرکذدقهبيصويامسنجو«هبراقألهبيصوبامرادقمواوقفتيلنإ

لصبفورعمءيشبهبراقاللجرلايصويامنإنكلو«اياصولابابيف

هبلإلصيالامكلذناكنإالإ«ًانيعوأًانيدناكءاوس«هتومدعبهيلإ
ةيصويفهئزحيالف«هللانيبوهنببايفهللالحوهورهاظلامكحلايف

ءهنعأزجأدقفرهدلانمًاموبكلذنمءىشبهملإلصونإالإءبرقألا

.هدييفهنال

يفهنألءهنعأزجأدقف«برقألادييفناكنإكلذكو

يفهئزحيالف.هنمقبآدبعوأمأظهنمبصغامًاضيأكلذلثمو«هدب

برقألادييفكلذنمءيشلخدنإالإءانركذاكبرقألاةيصو

عيمجببرقأللةيصولاو.كلذىلإهسفنلكيالنكلو«رهدلانمًاموي

هتداعإلىنعمالف«فالتخالانمهيفاموهبابيفكلذانركذدقفءعفانملا
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قاسلاوقيرطلازاجموىنكسلاورضحتملامةلغلالثم

.لعأهللاو«ريغلاكيتنودةعفنمهيفءيش

اوءكلمتمريغقحباألءةعفشلاةيصولاكلذكو
الوتيصولاكلتزوجتالفەلميشبهليصوأنإكلذكو

ريغبلحتالةبحلاوءةيبلاابلصأةيصولانأل«برقألاةيصويف

رفأللهبىصوأفخاسفنالاءارشءارتشاامكلذكو«امكلامسفن
,هکلامريغهنألهئزحمب

«هرننمًاراشداذكواذكبلىصوأنإكلذكو

١كلتزوالف«منغالوریناندهلسملو«همنغنمةاشاذكو

.هريغلالوبرقألل

۽لوەيلإكلذبسنهنألءاناصولانمانركذامكلذكو

ببعالوليختهلسيلو«ديبعبوأليختبهلىصوأنإكلذكو

.انركذامكةيصولاكلتزوجت
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ءيشلامكحف«ةفوقوم4هوفوقومعيببهلىصوأنإو

دفبرقألاىلإلصووءيشلاكلذهبلإمطقنانإف«فوقومفوقولل

الإتملو»ينجأويبرأوشولجرللجریصوأنإ‹هنعًأزجأ

.ثراوأةيصوالهنأل«ايشةيصولانمذخأيالف«ثراووهو

‹ينجأوأيبرقأوهوالإتمملو«ثراووهوهلىصوأنإامو

ذخأيال:مهضعبلاقوءثراوبسيلهنألةصولاذخأي:لاقف

وهوالإيصوملاتکلو«ينجأويبرأوهوهلىصوأنإامأو

.لعأهللاوءةيصولاهلزوجتنمهنألسأبالواهذخأبلفينجأوأيبرقأ

‹ءيشببرقأاللصويملوةيصوببنجالللجرلاىصوأاذإو

.ةيصولاكلتيثلثبنجألايلعدرينأبرقأاللف

نافبنحألايلعدري:لاقنمف«هنعدریال:مهضعبلاقو

دعبهلامنمهلحصيالتملانناكالكلذو«ةثرولاىلعهنمساقكلذ

ًاضيأبرقأللناكلاماهنرولاقحقلعتلهبهداموثلثلاالاهبوه

«لاملابةثرولاقحقلعتكثلثلابهقحقلعتلينجأللهبىصوأاماثلث

برقألااهدريةصويأيفءامهدحأ:نيهجويفاذهدعباوفلتخامهنإم
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‹ءيشبهلىصوأاذإينعأ«ءيشبتيملاهلغشأاذإ«يناثلاو«ثلشلاىلإ

هبيصويامعيمجبرقألاضوراعيال:مهضعبلاق‹لوألاهجولاامأ
هبيصويامالو«لاصتنالاوجحلاونامألاوتارافكلانمتيل
دريالو«اياصولانمكلذءابشأوليبسلاحالصإونيكاسملاودجاسملل

ېبهلصوبملامءاهبصوصخلابنجألانعنيثلثلادريو«نيثلثلامهنع

دريالف«انركذامىلعتناكاذإف«طايتحالاوقوقحلالييسلعتيل
نمبرقألادريامنإكلذو«رظنلاهبجويايفحصألوقلااذبف«ًاثيشهنع

.ثلثلاىلإاهدرهريغىلإتملاهنعابحازأ!ذإف«هلبحباماياصولا

يلعةبجاوهنألالفطايتحالاوقوقحلاليبسىلعناكامامأو

.هيلعامىّدأدقفاهادأاذاف«هتابحيفتملا

جرفتةيصولك:نورخآلاقو«هتومدعباهبىصوأاذإكلذكو

دقوءاہضراعيالفلكلانمجرتيلاامأو‹برقألاابضراعيثلثلانم

نيبرقأاللفءنيبرقأللصويملوءارقفللىصوأنمو:رثألايفركذ

ضراميالهنأيذضتقيءيشبريبعتلارهاظلاءيشسبتىللاهلغشأادإ:هلوف

.ملعألاو«رانيدلامبرنملقأناكنإو

هنإف«نيكاسملاوءارقفلانيبقرفلاامرظنب«خلاءارقفللىصوأنمو:هلوق
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ثىحفتسلاهنإ:ضعبلاقدقو«هللامهجرانئاماعدنعناثلثلا

.ريقفلاوبرقألايفاملعجتملاءاش

اذإو:رثألايفف«ءيشببرقألاتملالغشيذلاهجولاامأو

هللايضرخبشلاركذف«رخآلابنجاللىصوأوبرفألللجرلاىصوأ

ةرثككنععد:لاقەهنأ«يهاربانببيصخدمحميبأنع«هنع

:مهضعبلاقوءنيثلثلانعهلغشدقفءيشببرقاللىصوأاذإ‹ليواقألا

لاقوءنيثلثلالىكتسيتحهدييفابدتعبو«بنجألانمبرقألادرب

:مہضعبلاقو«وههدييفامدتعيالوهدييفاميشلهيلعدري:
.هلصوبيملوأهلىصوأاثيشهنعدريال

ىصوأو»نرانيدبرخالورانيدبهبراقأنمدحاولیصوأنو

هانركذامىلعنيفصتنانمياهاسقيف«نيثلثلاهنعاودريلفءةرشعبينجألل

امةمسقيفوءبنجألانعدربايفىلوألاةلأسملايفوفالتخالانم

.مهبهودر

‹هقحهنألسأبالفبنجأللةيصولاكلتبرقألازوجنإو

 

اذهوأ«نينملاءارقفلانممهبدارEلاقنأالإمالامدقتامىلعصوصغخلا

نبرقاللفءارقفللىصوأاكلذكو«تالاؤسلامالكرهاظوهو<رخآلوق

.ءارقفللهبىصوأيذلااثلث
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هبوتيامبثجألانمدربنأهريغلفنيبرقألادحأهلزوجنإكلذكو

.نيثلشلانم

تاءهلىصوأف‹بنجالليصوينأتيمالبرقألازوجنإامأو

برقاللةيصولانأل«هتزاجاهرضتالو«ةصولايثلثهيلعدرينأهلف

.ةزاجالاكلتضرفلاحيرتالوهللانمةضيرف

نودېشيدوبشلانإف«برقاللصويلوبنجألللجرلىصوأاذإو
كاحلاهلمكحيو«برقألاروضحريغنمةيصولابةثرولاىلعبنجالل

دهشيالو«هروضحريغنمةثرولاهلاهروضحريغبًاضيأ

مكاحلابصنيالو«ينجألارمأريغبةدابشللماعدنإبرقأللدوبشلا

.بنجألااهذخأامدعبةصولاكلتلعةثرولاوبرقألانيبةموصخلا

لامءتملاهلىصوأاذإبنجأللةصولانأ«مهنماذهلددقف

برقألانالءيدنعرظنلاهبجوييذلاوهونيثلثلابرقألااهنمدرب
بروقألانألوءنيثلثلاهنمدرينأنيبو«ينجألللعفلاةزاجإنيبريخم

.ابنجألالوبقدعبالإهلبحيالو«ًاثبشابنمكرديالًاضيأ

«املبقولوبنجألااهضبقينألبقةثرولاىلعابكرديالكلذكو

ةقاوديفهوركذاماذهريظن«ةزاحالاكلتضرفلاحيزتالو:هلوق

.هللاىحاهنالهطاقسإىلعاوقفتاومهنيامفاوللاحتاذإ«راجلا
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هنببايفبجاوفاطوبقدعبابضيقامأوءاطوبقبنجألالعبحيالو

.مكحلانودهللانيبو

نيبنجأوأنيبرفأةيصولايفنيلجرتملاعمجاذإانركذاملثمو

امأو.اهيلعدهشتسومصاخينأامهدحأدارأوءايفاضروعف

هلدېشيالومكحلايفكلذهيلعكرديالهنإفءرخآلا

اهاعفديالًاعبمجاملةعبدودوبشلادنعةدابشلانأل«هدحودوبشلا

يفكلذهيلعلطعينأهبحاصلسيلنكلوءرخآلانودامهدحأل

هبحاصبونيالوهف«كلهىتحلطعنإف«انركذيتلاهوجولاعبمج
بنجألااهذخأنإوءانركذاميلعمكحلانودهللانيبوهنييايفنماض

‹اعضاذإاهنمبرقألابونيالنماضوهف«هدييفتفلتفةثرولانم

سلواهبفنيمأهنأل«ابنمهيلعنامالفءبلاغرمأبتكلهنإو
.لعأهللاو«دعتم

ةثرولانذابءبنجاللتملاهبىصوأاذإلالاثلثزواجامو

ءكلذنمرثكأدريالو«ثلثلاالإكلذنمدرينأبرقاللسيلف

نأءامرغلاهلنذأف«هلامنويدلاتطاحأاذإًاضيأكلذلثمو
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ءثلثلاىلإةصولااودربنأةثروللسلف«تايف«هضعبوأهلكهلاميصوب

ةصوبهلاميفىصوينألجرللجرنذأنإكلذلصأ«ةبحلالئم

.اتركذاكءيشاهنمبرقاللالوةثروللسيلفيصوملاتأمفءهيفیصواف

كلتف«كلذدعبهيفىصوأمثءالوأهلامنمًائيشهلبهونإامأو

بثجألاةضراعمبرقأللو؛ثلثلاىلإاهودربنأةثروللف«هلاميفةيصو

.انرکذکهبصخامف

اذهلراندهرشعبتصوأ:لاقءلجرلاىصوأاذإو:ثلافو

منمبرقألادريف«هريغهنمبرقأويبرقأبسيلوهاذإفءيبرقأوهولجرلا

اذسيلو«بوقألاةيصولاذخأيلف«برقألاوههريغوهبرقأبسيلوه

لهأهلعفياممكحهنمذخۇي«‹ءيشاهنمبرقأللالوةثروللسلف:هلوق
[امولعمًاردقكلذدعبهلنومزتلف«هلامقدصتنااننامز

هللاو‹كلذهيلعطرتشبملادإرهاظاذهو«هنسصويفهتومدعبهلعهنوعفدد

هلبهونإامأو:هلوقيفلخادسانلاهلعفيامناكاعرو.عجاربلف«لعأ
ةققحلايفةيصولاهذهنألءخلاكلذدعبهيفىصوأمث«الوهلامنمانش
.ملعألاورهاظلاوهو<اثبشهلمزتلاامهلامالولهنأل«هلاميفةصو

—۰إس



.برقالليهاإًالوأةيصولاظفلنألكلذو«ءيشاهنمهلىصومل

انرکذاکمېنىةيصولاف«ءاسنوالاجريصوملابراقأناکنإو

ةيصواهبيصوملادارأاذإثاريماهنألنيشألاظحلشمركذلل

اموقوقحلاونويدلالثمءبرقألاةيصوريغدارأاذإوءبرقألا

نأالإءءاسنلاولاجرلااذهيفءاوسو«سوؤرلايلعاوذخألف

ءاسنلاولاجرلاميفاذكواذكبهبرافألىصوأنإكلذكو

صقانلامهسلايذلدازامنوكيو«زئاجكلذفةيوسلاباهومسقينأىلع
.تملانمةلصهمہسىلع

لوهۋابرقأامهوةأرماولجرلمولعمنإًاضيأكلذكو

كلتهئزجتو«ةيوسلابا«ةزئاجملةيصولافبرقألاركذي

.لعهللاوءبرقألاةيصوركذيمهنأل‹برقأاللةيصولا

يوذللجرلاىصوأاذإو:نيمدقتلابتكضعبنمرثالايفو

نامعهلناکنافءهنممرحمحريذلکهتبارقيوذنافءثلثلابهتبارق

ءنيلاخانمبرفأ(منألءهمعلثلثلاف«هثاريمبجحيدلوهلونالاخو

.:هلوةلةلعرکذيمهنأل:هلوق

سم۲س



دحاومعناکولو«ًادعاصفنانثاةبارقلايوذنمنوكيامىندأو

.فصنلانيلاخللوفصنلامعللناك«نالاخو

سيو«ءاوسثلثلايفنيمعلاومعلاونيلاخلانإ:جروملاويألاق

ءالؤهالإدحأيلعردقألاذإف«ةبارقللةيصوهذهاإ«ًاثاريماذه
.هتطعأ

ةيصولايفءاوسمهنيبثلثلافهنممرحممحريذلككلذكو

.ضعبنمبرقأمهضعبناكنإو

لمعلاسلوءثاريمبورقاللةيصولانأ«انباحصأدنعلمعلاو

هتبارقللجرلاىصوأاذإالإ‹مدنعاذهيفجروملاوبألاقاملع

كلذنأل«ليمجنسحوزئاجفبرقألاةيصوريغيلعهلامنمءيشب

:ىلاعتهلوقيفمحرلاةلصبلجوزعهللارمأدقو«حراةلصنم
:مالسلاهيلعلاقو٠ماحرالاوهبنولءاستيذلاهللااوقتاو

ةحصلايفبجاومحرلاةلصو¢(مالسلابولومکماحرااولص)

هلامىلإاوجاتحيلنإو«هيلإاوجاتحانإلامبمهلصينأ«مقسلاو

.ممضعبدنععجلالقأاهنأليأ«ًادعاصفنانثا:هلوق

١:ءاسنلا
.هرکذمدقت(۲)

—Ê۳



.مدنعةلصلالأوهوهمالسوهسفنبمبلصبلف

هذخأبو‹زئاجكلذفهلامنماذكوأاذكبمغىصوأنإو

ةبارقوأهببأةبارقاذهيفءاوسو«مهعباريصوملاوءابآةثالثىلإهتبارق

محرلاةلصنألوأديبعمهناءاوسةعبرألاءالؤهوءهمأ

لوألاو.يشهيفمطسيل:نيكرشلايفليقو«رفاكلاولسمللحصت
یهنأ)يورامتاجردعبرأىلإةبارقلانأمهتجحنمو«حصأ

نماعدمثًاماعطذغتاء٢ نيبرقألاكتريشعرذنأو»لهلعلرتا

هبسانينموعدينأردقيوهو«(تاجردعبرأیل!شرقنوطبنماعد

لشملو.€نيبرقألاكتريشعرذنأو»:لاحتلاقو«رثكأ

لاقوءتيملابعبرأ:مهضعبلاق«ًاضيأاوفلتخادقوءًالسرم«كتريشع

لاقوءيصوملاريغءابآةتسىلإ:مهضعبلاقوءتيملاريغب:مهضعب

مهنمو«كرشلامهعطقيملام:لوقينممهنمو«ءابآةرشعىلإ:مهضعب
.مهنممراحنايوذالإ:لوقينم

ةبارقلنيثلثءًانالثأةيصولاهذهمسقتامنإو:رثألايفركذدقو

ةيصوريغدارملاءنالاؤسلابا1مسقاذه«مسقتالو:هلوق
.برقألا

.٤٠6:ءارعشلاةروس(٠)

م.



ظحلثمركذللبألاةبارقمسقتو«مألاةبارقلثلثلاوبألا
.بئاغلاورضاحلاةصولاهذهيفلخدو«ةيوسلاب:لوقينممهنمو

هتومدعبدلونمو«هماقمبهتثروف«يصوملاتومدعبتامنمامأو

.همُأنطبيفناكدقهنأولو«ايشكلذنمذخأيالف

.ةمسقلارضحنممهنماهذخأيامن:ليقو

نممېيفناكنإو«ةيوسلاباوذخأامنومسقيمهنإفملاةبارقامأو

وأبألاةبارقالإهلنكيلنإوءًاعيجاهذخأبهنإفنيتبارقلاعمج
ءادحاوالإنكيمولوهلکكلذنوذخأيمېنمناكنمنإف«مألاةبارق

نمنيشلثلاذخأبهنإفءدحاوالإبألابارقنمقبيماذإكلذكو

دحاوالإمالاةبارقنمقبيملنإكلذكو«مألاةبارقلثلثلاوةيصولا

لخدي:لوينممبنمو‹نيثلثلابألاةبارقذخأيوثلثلاذخأيهنإف

نإ:لوقينممهنمو«ءاوسءاكرشمهعمنوكيوةبارقلاعمدحاولا

نإوءةيصولاكلتنوذخأيممنإفمالانمهيلإبرقأبألاةبارقتناك

.نيفصتابنومسقيمهنإفبألاةبارقنمبوقأمألاةبارقتناك

اومستقانِ:لاقهنآةکرینبدمحمهللادبعيبأباتكيفركذدقو

يفاودمحميبلافالخبرقألاةيصوكهلعج«هتومدعبدلونمو:هلوق
.خلا:ليقو«هلوقبسانيمدقتامفهلوقف«مدقتاكرامعنبا

—O08



نوطعيمنافءةمسقلالمتحيالامابنمقبيلتحمهنيبايفةيصولاهذه

یطعي:لوقينممهنموءريقفناكاذإيصوملاىلإمهنمبرفأناكنمكلذ
.ملعأهللاو«اودعبوأاوبرقءارقفللكلذ

لحيالنمكلذذخأيو«زئاجكلذفهحرلوأهمدلىصوأنإو
¢كلذانركذدقو«ةبارقلالئممحرلاومدلا:لوقينممهنمو«هحاكن

.راجلامساهيلععقونملكاهذخأيناريجلاةيصوًاضيأكلذكو

دربلهءاذكواذكبهناربجلىصوألجرنعلئسو:رثألايفو

ديبعلاوءارقفلاوءايتغألاكلذنمذخأبوءال:لاق؟برقألامهيلع

مأسوؤرلاىلع:مهنيبةمسقلافيك:ليقف«ءاسنلاورارحألاو

لهأهناريجيفناكنإ:هلليقفءسوؤرلايلع:لاق؟رودلايلع

ىعوأيذلاناكنإف:هلليق«معن:لاق؟ًاضيأنوذخأيلهباتكللا
نوذخأبوءال:لاق؟باتكلالهأهيفنوذخأيلهةمأوأدبعهناريجل

ةأرماهلتناكاذإهدبعناريجلايفدعبله:هللبق«ناريجلانممريغ

ةرشعءهانلقيذلاراجلاو«الفهتمأامأو«معن:لاق؟هريغلةمأوأةرح

.قوقحلانملاصتنالاكامالدربملامنإال:لاق؟برقألامهملعدربله:هلوق
.ىصوألادبعيأناریجلايفدعبله:هلوف

.ىصوملاةمأيأ«هتمأامأو:هلوق



نممېنمو«هفلخةرشعوهمادقةرشعوهلامنعةرشعوهنينعتوب

زجيملاماذهو«ةثالثثالث:لوقينممهنمو«ةعبسةعبس::لوقي

.راجاقحعطقيهنإف«ريبكقیرطمهنیبناکنف«ریبکقیرطمنیب

ةوخإةتسهلوهتوخالهلامثلثبلجرلاىصوأاذإو«رثألايفو

هثاريمزرحبدلوهلناکنافمالنانئاوبألنانئاوهمأوهبالناتثا

ثلثلاهمأنمهيوخألناكدلوهلنکیملنو«ءاوسهتوخإنيبثلثلاف

نمةثرولاةصحلطبتو«اثاريمناثلثلاهمأوهببألهيوخألو«(يثئاريم
.لعأهللاوءةيصولاثلثبألانمنيوخأللزوجيو«ةيصولا

_—م۷



لكلانمجرغتيتلاةيصولاباب
ثلثلانمجرختيتلاو

هلوقل«نويدلالبقوهو«هلامعيمجنمتملانفككلذلوأ

ء(مرحأنيذللاهببوثيفهونفك):هترضحبتامتيميي

دجوت2نإابيفنفدييتلاةعقبلاكلذكو«نويدلالبقوهوهبلإيفاضأو
‹هنادعبكلذكو«هتابحيفنويدلانمىلوأكلذنألءءارشلابالإ

ءدربلاورحلانمهنييذلاهتيبوهتروعهبىراوييذلاهبوثينعأ

ىضقةعينلانأانغلبدقوءةيصولالبقوهولاملاعيمجنمنيادلاو

نمهريغاياصونمءرملايلعناكاملككلذكوءةيصولالبقنيدلاب

.نويدلاليبسهليبس«لاملاعجنموهف«هتثروريغنموأهتثرو

باتکيف«هللاهمحر«هلمدقتال_فانماذه«خلاةعقبلاكلذكو:هلوق

ءايركزيبأمالكلقاومانهامو«رسعتمامهنيبعمجلانإف.عجاريلف«زئانجلا
.قفوالاوهوهللاهمحر

.يئاسنلاودوادوپاءارر(۱)

س0۸س



جرختله«هدجةيصووهيأةيصوتيأرأ:تلق:رثالايفو

ناجرخي:لاق؟صصحلابناجرخيوأهيبأةيصولبقهدجةيصو
:تلق«هببأةيصولبقهدجةيصوجرخت:ةرمتاذلاقوءصصحلاب

نملاصتنالاوثلثلانم:لاق؟لاصتنالاوطابتحالاف

ةاكزنمهيلعبجواماذكو‹ثلثلانم:لوقيممضعبو‹لالاعيمج
عيمجنمفابعيضيملنإوءثلثلانمفابعبضاذإ:مهضعبلاق«هلام

.بجاولاجحلابةيصولاكلذكو«لامل

بجهلامعيمجسهتايحيفهيلعبحامله«ةلأسملايفلصألاو

هلصأ«هلامعيمجنمهنأءضعبدنعف؟المأهعيمجنمهتافودعبهيلع

قوقحلانماياصولاهذهنبقرفلاو«ثلثلانمنرخآلادنعو«نويدلا

كردتنويدلانأ«نويدلانيبوهللانيبوهنييايفدبعلامزلتيتلاةبجاولا

ةصولابالإمزاتالقوقحلاو4اهبصوبملولوتملالاميفةثرولاىلع

دقو«سانلانمنيعمريغلقوقحلاونيعملنويدلاًاضيأو«تملانم

.امتداعإلىنعمالو«ةيافكهيفامىضمميفةلأسملاهذهاتركذ

.ةاكزلابانكلوأيفيأ«ىضمامفةلأسملاهذهانركذدقو:هلوق

004



نلاصتنالاولاصتالابةيصىلاباب

لوأاهبابرألعأءلاومألاوسفنألالبقنمهيلعتناكةعابتلك
دجاسملايفداسفلالئمسانلاىلإبسنتاليتلاتاعابتلاكلذكو«ملعب

ملامومغیصوأاهبابرألعامف«هيفدسفأاذإهلكرجألاهوجوللعجامو

لعنم«لامليفمهلكنوصصاختيوءاذكهلاصتناللاهبملصويلفملعب
۰معيملنمواېبحاص

يذلاوهو«ملعيلنمىلوأملعنملوقينممهنمو
تالماعلاويدعتلااذهيفءاوسوءانركذاميلعيدنعرظنلاهبجوي

عيةزئاجلاصتنالابةيصولاو«اهلكتانومضملاهوجونمهريغو

وأناكًاننغ«ًاكرشموأناكًادحوم«ثراوريغوأناكاثراو«سانلا

ةصولابمهصخوتملامفىصوأاذإهريغوأيصومللًالتاقءآريقف

لاصتنالىصوأنإكلذكوءنّدلاةلزرنمباهنأل«سانلالاومألاصتنال

مهضعبلوقىلعدبعللوأهديسلةيصولاو«زئاجفنالفدبعلام
.دبعلاعبتتو

.ةحبحصلايهوتالمامملاو:ةخسنيف«تانامألاويدمتلا:هلوق
o۰ ص=



اذكهسانلالاومألاصتنالاذكواذكبىصوأنإامأو

نألءءيشايفكرشملاودبعلاوينغللسيلو«ءارقفلاىلعكلذاوقفنيلف
..ةطقللاكءارقفلالعقفنينأهليبسفرعيالامليبس

باغفمغردةئامعبسبةبراخیرتشاهنآ«دوعسمنبانعرکذدقو

ةدسدنعنمثلابحرخفاببحاصديلفًالوحهللادبعدشنفاهبحاص

نإفاهبحاصنعممللأ:لوقيونيكاساليطعيوضبقيلعجف«هباب

هللالوسررمأهبوةطقللابلعقياذكه:لاقو«مرعلايلعوينعفیب

نأسانلالاومألاصتناليلاةصولاهذهيفتيملارمأنإو«لع

ىصوملاناكنإف«هريغيلعفىبأنإو«هيلعةفيلخلانالفلىطعت
ىلعكلذقفنيلفءةصولاهلزوجتالنموأًادبعوأًاكرشموأًابنغهل
مهمو«نيروكذملاءالؤطزوجتالةيصولانأل«هبلغتشيالوءارقفلا
كلذءىزجيالهنأولوهباورمأامةثرولاوةفيلخلالعفي:لوقينم

وأكرشمالسأوأينغلارقتفادقوالإيصوملاتميملنإامأو«تملا

.ةيصولاكلتهيلعاوقفنينأزئاجف«دبعلاقتع
ثراوريغوأًادحوموأًاريقفةيصولالاحيفهلىصوملاناكنإو

ريغراصوأدحوملادتراوأريقفلاىنغتسادقوالإيصوملاتمملو

ءنيماسملاءارقفىلعاهوقفنيوهملعةيصولاكلتاوقفنيالفءاثراوثراولا
.انركذاكءارقفللاهليبس«سانلالاومألاصتناةصونأل

—نإس



دجسماللعنأءسانلالاومألاصتنالاذكواذكبىصوأنإو

افكلذنولعحبمنإف‹املكرجألاهوجووأجحللوأهللالبيسيفوأ

.هبمرم

وأقيرطلاىلعوأدجسملاىلعقفنينأءيشلااذهبىصوأنإامأو

دجسملانألءةيصولاكلتزوجتالف«ةقفنلاهيلعزوجتالنملكلع
ىصوأنإف«نوفورعمةقفنلالهأو«مهيلعقفنينعاسيلقيرطلاو
اذكواذكدلبيفهيلعقفنينأسانلالاومألاصتنالاذكواذكم

ىع“نإكلذكو«ىنعملااذهىلعكلذكو«اهريغيفهوقفنيالفأ

ءكلذمهضعبزوجو«زوجيالفهريغىلعنإو«سانلانمًافنص

.يصوملاابملطأاذإكلذىلعليلدلاو«ةيصولاكلتلبيسهلكهنأل

رضيهجوومعنيهجو:نيهجوىلعتملاةصوو:رثالايفو

يفهونفدينأمهرمأنِرضييذلاو«هلعفةثرولايلعسلف«عفنيالو

ءكلذنمءيشةثرولاىلعسيلف«ريرحلايفهونفديوأهيفتامتب

ءارقفلاىلإمجرتةيصولاهذهنأهرهاظ«نوفورعمةقفنلالهأو:هلوق

مهربفللبءقيرطلاودجسملليأ«ةيصولاكلتزوجتالف:هلوقىنعمنوكبف
.ملعألاو«رهاظلاوهو

.رثألااذهقوسنمدارملاوهاذه«خلاىصوأيذلايفصخرو:هلوق

س0۱۳

 



نإكلذك.و.«.مدجواميآءارقفلإىلعقفنينأ«فورعمدب

اشعهیحلضينأسأبالفءينالفلادجسملالاملاذهبحلصينأ
سالاوملاصتنإلاذكواذكبىصوأنإو:يفو

يفينأاكولاذكبىصوأوأتارافكلايفوأةاكرلايفهنعقفتي

جوييكلذايشنولىلاومألاصتنايفهنع

0نضرفداوشرقمیزیللر

لاطاسفوقكولواالاوطاتحايفوقتنأ

طايتحالابىصوأنإامأوءبارمأاماولامينأل‹كلذمئزجيالف

«لوألاجولايفكلذزوجينممهموزئاجكلذفلاصتنالايفوقفنا

يأنعركذدقولاملبحاصليتانيهللابلكءىرأافكلذو

هبلصياموەموصياملكنأءاروشاعةيليفىواذإلجرلانألہس

الفمايوهالمامطاتحالوهفهبقدصتيامو

هونينأسأبالققواسلاوأريطلاهلكأامكلذكوءسأب

كلذيالسالقسزاوذمويناكو:لاقء«سانلالاومأطابتحال

!1ل:لعوهاذه«علاءارقفلالعقنينأ!هلو

ناكاذإينعي٤طابتحألاعفدزاوجهنمذخؤي«قراسلاوأ:هلوف

.ملعألاو«ًاريقف

› حاضيإلا . Fe) — 0۳



نعًاضبأركذو«لالابحاصىلعتانسحرظنلاهبجوياميقهلكاذهو

دجسميفكلذحيلصأوةريثكلادجاسملايفدسفأيذلانأءلبسيبأ

.هللاملكدجاسملانأل«كلذبسأبالفدحاو

لاومأركذيملو‹طابتحاللولاصتناللءيشلااذهبىصوأنإو

نوكينأنكمينيبتتلةيصواهنأل«كلذلكأيبرقألانإفسانلا
اکهبلعكلذىطعي:لوقينممهنمو«هتيصونموبرقألانملصتنا
.نوفورعمهلهأوفورعملاصتنالانأل«ىصوأ

يلعقفنينأنالفلاملاصتنالاذكواذكبتيصوأ:لاقنإو

ىلعكلذاوقفنيلفهوفرعيلنإفهلكلذهلىصوملافرعنإو

.ءارقفلاهلهأفلهأهلنيبتيلامنأل«نيملسملاءارقف

هيلعكرديالفهلاملاصتنالمولعملجرلىصوأنإو:رثالايفو
ابطحبالوكلذةاكزهلىصوملاىلعسييلو«ًابحماداممكحلايفكلذ
محالاملاومألانمهمزلاملاصتنالانمرهاظلانأل«ًاضيأيصوملا

تبجويصوملاتاماذإف‹اهبةيصولابالإةثرولامرلتالوكالاہیلع

نمهتٹرولتراصهلیصوملاتامنافءلاميصومألناكنإهلىصوملل

‹نالفلاملاصتنالىصوأنإًاضيأكلذكو«هنمردقىلعهدعب

—o



ءمهئاريمردقىلعكلذنوذخأيتملاكلذةثرونإف«تأمدقنالفو

امإف«مهثروملاملاصتنالتيملانالفةثرولىصوأنإكلذكو
.هنمردقيلعمط

‹ةيوسلابكلذنومسقيمبنإف«ماومألاصتنالمىصوأنإاأو

ىصوملاثراوبسيلىمسملانالفو«نالفلاملاصتنابلجراىصوأنإو
بحاصوهلىصومالوهسيللاصتنالانأل«ةيصولاهذهزوعتالفهل

ءهتثروولاماهيلإبوسنملااهذخأي:ضعبلاقو«هلصويملاصتنالا

نالو«ًاعيمجةثروللويصوملاةءاربهبفنألءحصأيدنعلوقلااذهو

.لعأهللاو«ابعضومريغةيصولاعضويفًأطخأامنإوءىصوأيصولملا

«هلاملاصتنايفاذكواذكهيلعقفنينألجولىصوأنإو

نأىبأنإوءهلةعابتلانأل«كلذهريغىلعنوقفنيالوكلذهيلعنوقفني

«هتفبلخىلعهوقفتيلفهلقعلازنإوءتيملامهنورظتنيمهنإفهلبقي
.ىنغتسانإكلذكو«هلهوطعىلفدترانإو

نونجملاولفطلاةقيلخوءردقىلعهتثروىلعفتامنإو

.اماومألاصتنالاميصوأنإ(مماقميف

ضبقيةقثامهاوفلختسينأةريشعلايلعفءةفيلخاملنكتمنإو
-oo



 

اؤلفطلالعةققتلابتكلانإكلذكوامه

ةَامئاقلالفطمأًاضيأكلذكو«امماقميف

لاَصُميفكلذنفتييحةفيلخلاماقمموقيثراولافالإو«هماقمموقب

الملقیماتیلانصكنولسيو+{:.:ىلاعتهالا:8
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طايتحالاةيصويفباب

ىلعفاخوهيلعناكهنأءلجرلاهبنقيتيلاملكطايتحالاو

اوذخأينأنيماسملانأشنمنأل«هبيصوبفةعابتلاهيلعنوكتنأهسفن

انك):لاقةنعهللا:يضرقيادصلازكبابأنأيوراةطيحلامبسقتال

ملاليشبنيوء(مارحلانمبابمقنأةفاخملالحلانمابانبسعدن

هللاءاشمالإألانموجتينملقهنألءطابتحالليصوينأ

لبقنموأةناسللبقنمهيلعلدياموأ‹ةيدعتلابامإوتالماعملابامإ

.هملجريعسواهيدينشطبوأهملبعرظن

هتع..ناكلكرصبلاوعمسلانإ: ىلاعتهلللاق
ىكواهبلدرخنمةبحلاقثمناكنإوللاقوء4ًالوۇىم

امًاضيأكلذكو«هللاالإهعاعيالةلدرخلانزوو«٠ نيبساحانب

۳۹:ءارسالا(١)

.:f۷ءاسنألا(۲)
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لبقنمهيلعنوباموسفنألاولاومألايفهشاوموهدبعهدسفي

ىلإمہضعببهذوءثلثلانهجرحامنإطاتحالاو6نيزاوملاوتاراسلا

.لاصتنالالثمهنأ

امنإف«هيلإدوصقملجرطابتحالىصوأنإامأو:رثألايفو
لاصتنالنزويوألاكيامتملاهبىصوأاملكف«لكلانمجرخت

.هنيعبكلذاوقفنينأةثرولاىيلعف«طايتحالوأسانلالاومأ

راجشألانمالكلوصألانمالولاكيالامامأو
ءريناتدلابهلككلذنوعيبيمنإفءاهبلصتاامويضارألاو

.هنىعبهلككلذنوقفني:لوقينم

:ةعابتلابحاصهللاقف«ةعابترخآلجرىلعلجرلتناكنإو

هيلعسيلفيحةعابتلابحاصوتوملاهرضحنإهنإفءاهبصوتال
ةعاصتلابحاصتامنإو«هلعحسو,قحلابحاصنأل«ابةيصولا

.لعأهللاو«اهب,مفةيصولاهيلعوءةثرولاىلإتلقتنادقفهلق

— 01۸ —



رخآباب

كلذيفلخديو«زئاجفنيماسمالاذكواذكبلجرلاىصوأاذإو
¢لاجولاكحعبتءاسنلاحو«ثنؤملايلعركذملابيلغتلتاملسملا

ال:ضعبلاقوءكلذهبشأامونيتناقلاونينمؤمالىصوأنإكلذكو

لاجرلاباطخنأءالۇھةجحو«تانمۇملاوتاتناقلاوتاماسملاكلذيفلخدب

نإ»:هلوقيفنآرقلاهبدرودقو«قرتفمكلذيفءاسنلاباطخو

لومشللمعلاهيلعلوألالوقلاوءةيآلاخلا4تاملسملاونيملسملا
اذإوءةصوصخمرومأيفالإللالهأدنعلاجرلاعمنحلباطخلا

نيملسملاىلعاوقدصتينأمهيلعناكلاجرلاعمباطخلانبلمش

ءكلذيفمهنيبةيوستلاىلإاورظنيالوءاوؤاشفيكتاملسملاو

|وقدصتملفتاملسملاونيملسمللاذكواذكبتصوأ:لاقنإو

نيملسملاتيصوأ:لاقنإوءتاملسملالعاهفصنونيملسمالعاهفصت
ءمهنيبامنومسقيالوتاملسمللوًاعيجنيملسمللاوطعلفتاملسملاوأ

- 01۹



اذكبتيصوأ:لاقاذإنايبلاكلذلئمو«مهنملىطعينلنيبتيمانأل

.لعأهللاو‹نيملسملانودتاملسمللوهفءتاملسملل

ثاتإلاهيفلخديهنإف ءارقفللاذكواذكبتيصوأ:لاقنإو
6اوؤاشفيكثانإلاوروكذلالعاہنوقدصتيو)سنجلاكلذنم

وأىماتبللىصوأنإكلذكو«مهنيبةيوستلاىلإكلذيفاورظنيالو
ءافعضللوأ1اسملل

سنجلاكلذ:نمثاتإلااذهيفيفركذدقوا
كلذاوطعبنأنوردقيالممنألكلذو'ًادّعاصفةئالثلكلذنوطعيأو

كلذاوطعبنأمهيلعنكللويكالاوأىماتيلاوأ-اعنمج

eاملقال

:۴نکا

مېنمو«لاجرلاكلذيفلخديالفلمارأللىصوأنو:رثألايو

نمديالهنأهدهرهاظ«خلااہنوفدصتيوهلوق

لمأتهىفوءةيوسلاكرتيفيهاإةعسوتلانأو«ثانإلاىلعقدصتلا

_o۲۰ _



ببسؤ«ًاصيأ-فالتخاميفىمايألاكلذكو«هيفنولخدي:لوقينم

فراعتملاوداتعملاىلعوأةغللابجوميلعمكحلالهءكلذيفمبفالتجا

داتعملاىلعكلذيفيكحلانأءيدنعرظنلاهبجويينذلاو؟سانلانيب

وأاذهلثعرشلادرودقو:ركنتسمبسيلوسانلانيبفراعتملاو

ةغللايفًازاجموعرشلايفقئاقحامتلعجوءةغللانمًاريثكةعيرشلاتريغ

ةالصلاونامالاوحاكنلاووجنلاوطئاغلاكءسكعلابتناكامدعب

نممحلجاوزأ.النيذلا.:بوعلاةغليفىمايألاو,كلذهشأاموةاكرلاو

ا:وحكنأو»:لاعتهللالاق«راكبأريغوًاراكبأ«ءاسنلاولاجرلا

نمأاوحكنأ:داوأ€مكنامإومكدابعنمنيحلاصلاومكنمىمليألا
عقيةغللاقيرطىلعلمزألاكلذكوءءاسنلاولاجزلانمهلجوزال

0×تانالاوروكذلالع

:رعاشلالاق.«لمرألجروهتلرةأرما.:لاقيءةيتقناركذدقو.

المرعيرلاوءاتشاىعرالسبصداطضأنأتحأا

لبق:يشاقرلاديزيلاقو«لزهدفساذإلیشنالدار

نًلانينعهبلط.«ةدلكضرأبنينعروعأًابضلاقفءنمتيبارعأل

ضرألاوءهتافتلاةلقلروعأهبلطوءهلنمسأناك.ةزبظفيقاذإءاملا

F۳۳رونلا(١)
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.:ةدلكلا

ءاناكءالانمدعبلابوةراجحلايفبابضلاتناكاذإو

نمیطعب:لاقفةفيثحينبلمارألىصوألجرفيعشلانعركذو

:ًاضيأدشأو«ةفينحةرمكنمجرخ

ركذلالمرألااذهةجاحلنمفاهتجاحتّضصقدقلمارألايذه

اغإو:ًاضيأةبيتقنباركذدقو«هانركذامسانلانىبفراعتملاو

هتقبطويصوملاردقىيلعوءفورعملافراعتملاروهشملاىلعابتفلامقي

ءىزعتأندبیصوأوتاملجرنعسابعنالئسوء«هتبنوسانلايف

ءحابربنم:هللیق؟مکبحاصنمو:لاقمش«معن:لاقف؟ةرقبهنع

بهذيأ«مكبحاصمولبإلاالإ«رقبلحابروتپتنتقاامو:لاقف

ىلإاهبدصقهنكلو«هدنعظفللاهلمتحبامىلعايتفلالعجيلفهمهو

ةقاتعلابهيلاوملالإنكيل‹يلاومليلامثلث:لاقالجرنأولو«ةينلا

تفخينإو»لجوزعهللالاق«هيلاوماضيأموهتبارفوهمينبنود

.ثانإلالمشباعىتأفىنعب«ركذلاسأرةرمكلا«ةرمكنم:هلوق
يفمهويذلاوههنألسابعنباهبدارالعل«مكحاصمهو:هلوق

لعلاوزاجأ«ةققحلا

—o۲۲ —



الإنكيل«ناملغلل:لاقولو«ةبصعلايأء4يارونميلاوم

فصويفرعاشلالاق,ةمالغ:ةيراجالبرعلالوقتدقوءروكذلل

روكذللالإنكيل«لاجرلل:لاقولو«مالغلاوةمالغلااهناهي:سوف

:رعاشلالاقءةلجر:ةأرمألبرعلالوقتدقو«ءاسنلانود

ةليحينبناريجريغًاطبتفملظراجلک
ةلجرأاةمرحاولأسيلممتاتفبيبحاوكته

.لعأهللاوءاميلِإءاماعلابدذياليذلازاغلألانماذهو

وأجاجحللوأنيلصملاوأنيدهاجمللوأليبسلانبالىصوأنإو

لضفأللوأربللكلذكوءانركذكزئاجكلذفنيئاصللوأنيفكتعملل

وأىلصمللوأدجالاذكبىصوأنإكلذكوءربلايلوألورللا

نمهجولوأةربقمللوأةبعكللوأىوقتلاىلعتسسأيتلاةسينكللل
۰هبیصوأاميلعزئاجهلکكلذفاملكريلاهوجو

ةيصولافءنوصحيالةليبقموءنالفينبلىصوأنإو:رثألايفو

.ذخفوأنطيل:هلوقنملديهنأك«نالفينل:هلوق

.۵:میرمةروس(١)
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نطبلوأذخفلىصوأاذإو¢هلاسمهتمنانالكملعبالهنألاي.ةلطا

زوكذلاومهنىبثلثلانإ«نالفيتبلهلامثلثي:نوصعحنونوفرعيا

نالفينبنمةأرملاهذه:.لاقينأ.انهاهنسحيدق«ءاوسهنفكانالاو

نالءنهةيصولاف,ثانإلاالإاذهىلعنكببمنإ«اتلسقىلإ

.ةلمقلايفهانركذيذلااذبف«نالفدلونمدارأ

مهيفونالفيبلاذكواذكبتيصوأ:لاقاذإىندألابألاامأو

ظفلبةغللاتدرودقوءثانإلانودروكذألةيصولاف«تانإوروكذ

رعاشلالاقءثانالانودروكذلالغعقينينبلا

دعابألالاجَرلاةابأهوبااتتاياناولت

eاسلاباطخريفدولا

لوساا3روكا«نال

دخولايلعغيتل۽نالفدلول:لاقنإكل49نيشألا

ءاسنلا)١(



0نينالاو

كلذندحنأبنافتانياالإنالسلونآلفيتبلىصوأنإو

ءهنيانالفلنكيملنإكلذكو«نالفهدلونمدارأهالهلک

وواکنیکرشمهدالواذهيفءاوسو«هوبمهنألكلذنوذخأيمنإف

كرشملاهبااذهيفلخديوءةبحلاةصولالصأو«ةصواهنألًادببع
هيلعمسالاعوقولطلتخلاو

نالفيتبل:لاقدقوةدحاوةنباوادحاونبا.الإهلنکیملنو

ىلعجرخيمومعلانألءةنبالاوأننإلاكلفذخأيإف«نالفدالوألوأ

تامفاذوأاذكبنالفنللجرلایصوأنإو:رثألايفو

ًادالوأكلذدعبدلوفانونيناقلذئموبنسلاذكوذکينالفبل

ىمهنألەةيصولادعباوثدحاإءيشيلفمفسیليصوملاتاف

E.مطصو
هنداہ۱ن

كلذدعبهروذواذكبنلفهدلبال؛لاقنإامأو

7-1



كلذيفسيلفمكحلايفامأو«هللانيبومهنيبايفةيصولاملفًادالوأ

.مودعمىلعتفقوةيصولانأل«مكاحلاهبمكام

ذخاينألبقمفىصوملانالفينبنمدحأتامنإو:رثألايفو

.هماقميفهتثرونإف«ةيصولانمهمهس

ولوًائيشكلذنمذخأبالف«يصوملاتومدعبمهنمدلونمامأو

نماهذخايامن:لوقينممهنمو«يصوملاتوملاحيفنينجهنأ

.ةليبقاوناكاذإاذهو«ةمسقلالاحيفنالفيتبنماهرضح

ءمومعلاىلعليبقلاةيصونألءالفنيصوصخمًاموقاوناكاذإامأو
7

.صوصخللومومعللحلصيمومعلاو

كلذكو«ةيوسلابمنيبةمسقلاو«زناجفنالفيوبألىصوأنإو

ءارقفىلعاوقفنينأريناندةرمشعبلجرىصوأنإو:رثألايفو

يفمهيلعقفنيولزنملاكلذلهأءارقفىلعالإكلذقفنيالفاذكلهأ

۰هرعفولرتملاكلذ

٦0۲-



اذكواذكلزتمءارقفيلعهنعاوقفنينأريناندةرشعبىصوأنإو

وألزتملاكلذلهأبسننمناكءلزتملاكلذنطونمىلعكلذقفتيف
.ريغيفوألزتملاكلذيفًاضيأكلذهملعقفنيو«هريغنم

قفنمف«ءارقفلاىلعاذكواذكلزتميفهنعقفنينأىصوأنإو
اذإهريغولئاسلاورفاسملانم«لزنملاكلذيفدجونمميمجىلعكلذ

نإسفءلزتملاكلذريغيفكلذهنعقفنيالو«ةنكسملالهأنمناك

الو«هيفهيلعاوقفنيف‹لزانملانمءارقفلابهيلإاوتآيلفًايلاخهودجو

اذكبىصوأنإوءةئالثلالئاسملاهذهنيباممبنإف«هريغيفاوقفني

اودجوفءاذكواذكدحسملوأاذكواذكلزانميفهلعقفنينأاذكو

لوأوألزنملوأيفكلذاولعجملفءنيدجسمونيلزنمةيحانلاكلتيف

كلذمسقيفدجاسملاوألزانملاكلتنملوألااوفرعيلنإف«دجسم

.نيصخرملالوقيفمهنيب

مهأزجأدقفمهنملوألاكلذدعباوماعممهنيبكلذاومستقانإو

اودتعيولوألايفهلككلذديعي:لوقينممهنمو«نيصخرملالوقيف

امرظنلاهبجويميفةلأسملالصأو«ةمسقلايفةرملوأمهيفاولعجاهب

وأديبعللاذكواذكبىصوأنإو«هليبسلىضمدقفعرشلاهزوج



وأةدرلاوأوأييصاعللوأنينعاللاوإنيرفاكللوأبكرت
ء؛نيملسملاءارقفىلعكلذمهنإف#مايتغألاوأةكنالملاوأ.نجا

1زوجوةقدصلالآم1ويللاتفانيجألالهو۰
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ىااىموُاملكيهالملافانصأنمفنصل

:لوفينمنهنمو۽زوجالفعيبافاليم«هنعقففهلاب
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اأقلشيلالجرلاىصوأاذإو:رثألايفر

لوقنشامويصوأكامالحينلءازقفلالعاهباوقدصتبف

ملوقيفدءافلخهذهاندلبزهدلبفأءارقفلعاہقدضتب

وأسلدنألاوأذادغيبهلعقفنأريناندةرشعبىصوأنإكلذكو

ءتملاهبرمأيذلادلبلايفكلذققفنيف«ةديعبلانادلبلانماهريغ

نماوعنماذإتملادلبيفكلذقفنينأةصخرلاب:لوقينممهنمو

هبجوياميفةلأسملالصأو«مهسقنأىلعةفاخمدلبلاكلتىلإلوصول

اهبتمملارضحاذإو«ءارقفلامونوفورعمةقدصلالهأنأءرظنلا

اذإف«امدلبءارقفيلعاذكبقدصتينأىصوأنإلثم«امًافنص

اذإفءحيحصلاوهوعاجإلابمييلعاماوددقفهباورمأاماولثتما

لوقيفابعضوميفاهوعضَودققصبتريغنمءارقفلاىلعاهوعضو

اماوفلاخاذإف«هباورمأاماوفلاخدق«نيرخآلالوقعو«مهضعب

.هباورمأاماولثتمملاورمأ

ءنيلوألالوقىلعًاضيألديو«مييلعقابقحلافاولثتمملاذإف

الفنيكرشملاوأديبعلاوأءايتغألايلعقدصتينأىصوأاذإهنأ

ريغيفامعضوتملانألءنيملسملانمءارقفلاىلععجرتوزوجت



تملاصيصختنأليلدهيفناك«نوفورعمتاقدصلالهأو«ابعضوم

ةقدصلاركذو«بوجوصيصختالريبختصبصختاهلهأنمًافنصاهب
هيفنأل«حبحصلاوهرخآلالوقلاوءاذهىلعلديءارقفلاوأًاضيأ

.لعأهللاو«ةرورضلابالإعامجإلابةثرولاةمذةءارب

—و۳۰



نالیبسفورجلافةيصىلاباب

لبسيفاسبحنوکنأهلامنماذكواذکبلجریصوأاذإو

.ءيشكلذنمانباحصأدنعزوجيالفهل

ىصوألجرلايفزيزعلادبعنباوجرولملاوبتلأس:رثألايو

وبألاق«هللالبسيفًاسبحهلامنمًائىشوأهضرأوهرادلعحينأ

نباناك:لاقفءكلذنعهدنعسلاجاأوةديبعوبألئس:جروملا

تلرتاملف«ءاسنلاةروسلزنتنألبقسبحلاناكامنإ:لوقيسابع

يفسيل:زيزعلادبعنبالاقءسبحلاضئارفلاتخسنءاسنلاةروس

نعسبحالهنأءمنعذخأننيذلاانئاهقفوانباحصأدنعفالتخااذه

امسبحانمانأو:لاقزيزعلادبعنبانأالإ«هللاضئارف

ءهللاليبسيفنودهاجملاهبىوقيهلاليبسيفسبيحالسنمناک

تأءايإمهيطعيومهنعسبحينيذلاهللاليبسيفنيدهاجملانإف:تلق

—o۳



هفكشالهللالبيسوهلاق؟نودهاحومورلاىلإنوجرخينيذلا

دهعلااوضقننيذلاديحوتلالهأنميغبلالهأةدهاجمو«هللاءاشنإ

موقتواذهنمربكأو«دامجلامظعأوهومراحلااوكهتناو
دبعنبالاق«انيلعهضرفوهيلإاناعدواذهبانرمأهللانأميبرىلع
يذلاوهللاليبسيفلعجيهنأتركذيذلاالسلااذهبواقزىزعلا

نيملسملامامإللعحينأحالسلانمهدحوهيفسبحلازيجأكتملعأ

عدبلاوءةلضملاءاوهألالهآنممماوقأآوقرافنيذلانملسلانمةليقنمو

مهنيدلنيفلاخلانممهنيابومهبصأننمىلعاونواعبو,اووقينأوةرئاجلا

نيماسملانمالجررضحولكلذكو:هللقءمينةبسنعينيداصلاو
اداممسيملو«هلاليبسيفلامنياذكواذكراولعجإ:اقوم

كلذناكنإ:زيزعلادبعنبا؛لاقءهللا.ليس.يفنيدهاجملاةيقتالو

4وقينآانهنسحتسإينإف€احالسهللالبيسيف::هلعحيذلالاما

وأوأةضفوأبهذلاماكلذناكنإو«هللا,يفينوطيارملا
أجوفوأهللالببسيقهلعجبأيفجابيeكلذوحنوأًاضرأوأالإ

هلکپف«نيخلالاصخ:نمءيشوأةبارقةلصوأوتراةد
! ا ۱ {i1
وم

; كلودلع«ردقمماپفتساهبةففمورالإنوجرناو E

^

اةمعن
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ازجأبقفءكلتركذيلازومألاهذهنمدجوامثيحهلاليبسيف

۽هللالبسیفاهلعجهنأيفباصأدقو«هللاءاشنإهنع

هللالنينسق“نالفهکبنُهسرفبلجریصوأنو:رثايفو

لعجنإو-ءنعملااذهىلعخالسلاكلذكوءزئاجكلذفًايحمادام

للايفوتسيتحفةدمكلذللعجيملنإو«ةدملاكلتىلإوهفةدمكلذل

لعجنإكلذكو«هبىصوأيذلاهجولاريغيفهلمعتسينأهلسلو

نأةبروللزوجيءباوثللهفارقينأفحصملاوأباتكلااذه

.ملعأهللاوءمدسفينأاوفاخنملالإ«مهيفارقينل

سيحلاناک:لان«سابعنبانعةمركعنعركذو:ًاضيأ

:لَهلالوسلاقءاسنلاةروسلثملف«ءاستلاةروسلزتتنألبق

:زبزعلادبعنيبلاقءسلاتشئارانأيعي«(سبحال)
قهللالىبسيقًاعاركوأحالشوأةفذصناكات,سبحلانمزيجأانو

/ءاضمأوهئايألبيسيقهسيخدقةڭامزمسيحناک

ىلإثملكيفهؤانعرهيتابيأ:ثلثلايقويىفهلو.
1معآاو«تلاعلي

7يفنلاقاسيفكتسالنلانسانم



وهفتامنإ:هبحاصلاقسبحنمناکاموءلاملاعيمجنمزئاج

.ثلثلانموهفهضرميفهلعجوأسبح

‹زئاجفباوثللًارهنوأًابجوأةرجشلحجنإو:رثألايفو

نأةثروللزوجيالو«ةعتمألاوناوبحلاعيجكلذكوةنحطملاكلذكو

ةرولاعفتنيالوءكلذبعافتنالاهلزوجينعًادحأكلذنماوعني

تناكاذإهلكاذهو«كلذىلإتيمامغنذأنإالإكلذنمءيش

كلذيفمريغوهتثروفرجأللهتابحيفكلذلعجاذإامأوءةصو

هذہبىصوأنإًاضيأكلذلثمو«ةيصوهتابحيفنكتمەنال«ءاوس

الو‹ةيصواهتألءهتثروالوايفهوتفديالفايفنفدينلضرألا

سانلاوهتثروووهوةربقمللتراصةربقمللەتايحيفاملعجنإءثراولةيصو

ابیصوأاذٍإامأوءنمتجرخوةربقمتراصاهنأل«ءاوس

كلتنوعيبي:لوقينمممنمو‹ممضعبلوقىلعةربقملليبفةربقملل

هذېبىصوأنإًاضيأكلذلثمو«ةربقملاحلاصملامنمثنولعجبوضرألا

لوقىلعو«مهضعبلوقىلعدجسملايفاهنمثنولعجيدجسمللضرألا
امريغلكلذنولعجبالودجسمللاهتلغنولعجيواهنوكسمي:نيرخالا

هلعهلوةل«ضعبلضعبنذأوينعي«تىماملنذأنإالإ:هلوق
.(ثراولةيصوال):مالسلا
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وأدجمملاحابصماذكواذكبىصوأنإًاضيأكلذكو«هبىصوأ

كلذنولعجيالفءسانلاابفنوقسييتلااهالقلوأاهقاقزلوأاهريصحل

يفمهضعبصخرو«دجسملاريغلابىصوأيتلاهوجولاهذهنمدجسملل
امھدحألهبىصوأامنولعجيالفلصملاودجسملانيبامكلذكو«كلذ

دجسماللعجينأيلصملهبیصوأايفمهضعبصخرو«هبىصوأامريغل

«اهنيعبامسيلودجسملليصوأنإو«دجسمللعبتىلصملانأل

هلزنميفناکناو«هريغنمقحأوهوهلزنمدجسميفكلذنولعجي

نکیلنإو«هلىوأوقحأوهوهدجسميفكلذنولعجي«تشدجاسم

هنولعجي:ضعبلاقو.هلإدجاسملابرقأيفكلذنولعجفدجسمهل

الإہریغيفنولعجيالفدجسمیمسنِإو«مسيملثيحاوواشثیح

يفهولعجيفيناعملانمىنعمهبلإاولصيملوأدجسملاكلذبرخنإ
دجاسملانأءرظنلاهبجويايفاذهيفلصألاوءاهريغدجاسملانمدجسم

نمةثرولاوًادجسممسيملوفالخالهأنمتيملاناكنإو«هللاملك
ةأرماتناكنإو«ةوعدلالهأدجسملكلذنولعحبةوعدلالهأ

.ًادجسممستماذإاهتبارقدجسم

دوبملاةسينكلوأفالخلالهأدجسملىصوأنإو:رثألايفو

كلذلدفءةوعدلالهأدجسميفكلذنولعجيوكلذبنولغتشيالف

— 0۳0



ًابعضومريغيفبعضو«هنمًاطخفالخلالهأدجسمهتضومش

صومنمفاخنمفل:یلاعتهلاوقلسرابالفيفاهودرف

اذكبىصوأناوءاكمالمنيبحلصأفامئإوأانج

نيذلاةذمالتللوأارمئاقلوأاهنذولوأاذلجسماملاذگو

اهوعفدلفءالؤهااركوءامففاوواک

كلذيفناكنمىلإكلذيفنورظنتاافكلذمکڻي۴نو«4

.يصوملاتتومدنتقوا

مممدصقيملوسانلاجنمةمولعمةفصاىصوأنِوالايو

نوذفنيموي:لوقينم«يصوملاتااممويةقصلاكلتلإنيورظنب

.لعأهللاو«هاركذدقو:كلذيفمريتاغةمسقلانألكلذو:.ةيصو

قفصلهليأ6'ةمولعمفأيصوأإو:ل

ا١0ةووس(١)
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ةرمعلاوجحلابةيصولاباب

:اولاقتاتانأ)يوراماهزاوجلصأو«ةزئاججلابةيصولاو

تضف(متعاوجحمعنلاق؟انبوبأنعجحنأهللالوسرا

بجوامدعبهبصويملوتامنإو«تاومألانعجحينأاذهبةنسلا
همزلامدعبهکرتنم:لاومهضعبددشو«هللالاقاکًارفاكتامهيلع

لصأوءكلاهوهفممكناجاجحلايضقيتحرذعريغنم
:نيترمجحينأملاليغبنبو؟يخارتلاىلعمأروفلالعضرفوهله
يموينآدارأاذإوءةثلاثلابيصويوةطوحةناثلاوءةضيرفىلوألا

حينأوأجحلابتیصوأوأجحااذكواذكبتصوأ:لوقيفحلا

ااإناکننِإوةرمعلاكلدكو«زئاجاذهلكفينع

ءانباحصأدنعناتضيرفامهنألًاعيمجةرمعلاوجحلابصويلفليبسلا

هبمرحأوأثنحلابجيحلابجونِإوجحلابابيفكلذانركذدقو

.جحلابالإيصوينأهيلعسيلفرسكناف



نالءهنعححيلفةرمعلاركذيلوجحلابىصوأنإو:رثألايو
سيلوطقفهنعجحينأب:ليقو«ةرمعلاتبجودقوالإبحيالجملا

سيلفجحلاركذيموةرمعلابىصوأنإو«هباورمؤيملاممهيلع

ةرمعلاركذيملوجحلابىصوأاذإينعيكلذةئرولاغاسأنوةرمعلاالإ

اذكبىصوأنِإو؟المأةضيرفيهلهءاماعلانيبفالتخالادوجول

اذكبىصوأنإوءكلذبهنعاوجحيلفجحلاطابتحالًارانيداذكو

ءهظفلرهاظىلع«قيرطنمرعواماهباوحلصيلفةكمقيرطلاذكو
نإو«دازلابالإكرديالجحلانألكلذبهنعاوجحي:ضعبلاقو

هنعححينماورجأتسيلفهنعجحيامًائيشےسملواذنهجحلابیصوأ

ثمحنمكلذهشأاموأناويحوأعاتموأةفوأبهذنمءاشاب

«زئاجفجحلايفوأحللهلامنماذكواذكبىصوأنإو«ًاثيشسيم

هنعهبجحيامالإكلذيفاوبيصبمنإفنومواسيةفيلخلاوأةثرولانإف

اوطعيمهنإفةئالثوأنيتجحاوباصأنإوةجحيفهوطعيلفةدحاوةرم

اذِإموصلاكةدحاوةجحالإةنسلايفححةنسلکیف

رهشيفربشألاةثالثلاكلتهسنعماصيالفءاضقللرهشأةئالثىصوأ

ًارہشمہنمدحاولکهتثرونمهلالثنأدارأنإ:لثمءدحاو

هبتيملامكلذنميقبنِٳو«ةجحهنسلكيفنوطعيجحلاكلذلثم

-o۳۸



نودايفةماتةجحاوبيصيملنإو«تاقيملانودايفكلذباومواسيلفحلا
جحانوکبو6هلمهایأصتلقنمهريغعمهلاوكراشيلفتامل

ةكرشلاو«ةرثكلاوةلقلايفابامولاتفلتخاولومهاومأردقىلعمهني
‹قتعلايفكلذكوةثالثيفةصخرلاب:ليقو«نانايهانإجحلايف

زاجأ)بلعهنأيورامينعأ«ةدبلالثمةعبسنودامكرتشي:ليقو

لجرلاكرتشيو«ةعبسلامددعبزواجيالو(ةتدبلايفةعاحلاكرتشتنأ

.ةلفانلابحاصعمةضيرفلابحاصوةأرملاعم

ةرمعلابحاصعمةنودحلابحاصاوكراشالو:رثألايفو

ءةرمعلانودجحابحاصعمجحلانودةرمعلابحاصو«جحلانود

نمجحلايفانركذامىلعةرمعلابحاصعمةرمعلابحاصلاوكراشو

نألرظنلاهبجويايفكلذوءاياصولايفةلقلاوةرثكلاوةلفانلاوةضيرفلا

يفاوركذامىلعاوديقكلذلوءسنجلايفحصتوزوحتامنإةكرشلا

حصيالهلعلو<ةضيرفلابحاصهللاهمحركرت«ةلفانلابحاصمم:هلوق

.ملعألاودحاوضرفبناضرفىدؤبالهنأل

:نارخآنامسقەىلعيقي.خلاةرمعلانودجلابحاصاوكراشيالو:هلوق

يناثلاو‹ةرمعلاوجلابحاصممةرمعلانودجلابحاصكارتشاامهدحأ

عانتمالارهاظلاو<جحلاوةرمعلابحاصعمجحلانودةرمعلابحاصكارتشا

.ملعألاوسنجلاداحتاطرتشبهنألاضأ
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.ةرمعلاوحلاكلكو«ةضولا

ةأرملاوأيصلامماوکرتشالواساألاقوا

اسردالیا.لعاملىنيخلاوا

عوتاومألايعجحًااضصيأكلذكو.معأللوةدحاوةجحي

ففاودعاورثکأوأنيجيىصوأنإو,لعأهلوفلتءابحألا

يفهيلعكلذاوطعلفةدجحاوةجحلباقيالإمساميفوأهلامكل

ةضيرفنهادحإتناكولوكلذريغاودجيلاذِإةدحاولاةجيحلا

يفكلذكو¢تسلاينوىلعهلکكلذيفرناوتنوعلفاتىرخألا

نيتجحيفنعهزيغلئمهاناصويفهلةكرشلانیالووعلا

عفنيلجرعمنيتجخفهلاوكرتشاإوعاهلانکاأو

ةبقرامهنمدخااولکغفيلجلحنرعمتيتبقروأةناقمداولک

لنإو«هريغعفوأةاياصوقتناكةأوسهكرشانألكلبنسبالف
كلذاًوظعيوءجاجحلانمهتقفنتلقنمكلذباونيعبلفةكراشماودجي

نكيمامديعبلاوبيرقللاوطعلوءاوؤاشامكقوفامونينئاللودحاولل

 

نممدقتاللباقمرثألااذهنأرهاظلا.خلايصلاعماوكرتشيالو:هلوق
.سنجلاداحتاطارتشانمردابتملاوهوةأرملاولحرلانيبةكراشملازاوج

.ملعألاومدقتاكةدحاوةنسريغيفيأ«نيلجرعمنيتجحهلوق
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Ik.رلاقاواذكهثراوللًاثراووأتيمللاثراو

جاجان4قفاهلع.تزجعنماوناعأنإو:ًاضيأرثألايفو

رسعلاهيلعرسكتانو«كلذهلعوفدمالنوكيوكلذنماوئربدف

سيلوهسه:لوقينممېنمو«هتنرولكلذدريهافيیناعملانمىنعمب

يدنعلوقلااذهويشهنمهثرولايلعسلوةصوالوةعابتهيلع

الجرهباوناعأنامأو"€رىيلاكبهللاديري:لاعتهلوقلهش
كلذمزجالهنإفجحلاهلزوجيالنمواأدبعهنأمشنيبتف

لالمحلاةيصؤعفدنمكلذكو¢نايضلاليزياللاومألايفًاطخلاو

اوعقداممومرغيوةفيلخلاوأةثرولانمضيوكلذمهيزجيالفءالؤهنم

للغللوهديسنيحلانعدلاجحميضبزاجأو«مي
nر

هلًاىفاكهعمامراصوريخلارثكنب.خلارسعلاهملغرسكتاناوهلوق

ءاهتنالاىلإرظننمنألصاحلاو«ةثروللهدربهنإفهبهوناعأامعهبىنفتساو

ءلعُألاودربال:لاقكلذلعرشلاةزاجإوءادتنالاىلإرظننمو«درلابجوأ
ىنعبهلوقلرهاظلايهوجملاهلعرسكتانإوةحبحصةخسنيفو

يناعملانم

\۸0ةرقملا(١)
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ابنمنوقفنيالواثمنوؤربيالولودعلاهيلعاودهشتسيواهنونفديو

منعماورمامالإابيفنولمعيالةيصوابنألءتملامحلنفأنأالإ

.اورمأاماهىفاولمعينأنوعحترب

:ةلأسم

نأوأهنمجحينأوأهنعمهنمجينماذكواذكبىصوأنإو

لدتنمنل«ةدحاوةجحهنعجحينلنوطعيةثرولانإفهنعاهنمجب

ةيقبلاكلتنا:ليقوءةيقبلانولكأبوبرعلامالكيفضعبلايلع

اذكبىصوأنِإوءبرقألاىلإتعجرفنيبتتلةصواهنألبرقألل
مافهنعهبحبنأوأهتعاهبجحوأهنعمهبجحينمًارانیداذکو

تحهنعمهضعببجينماودجوولو«هنعجحينمهلككلذنوطعب

ءهنعجنلهصوهنماذهو«تملالاقاكدحاولجرلميلكموطعب

هيلعاهوطعبلفمنمينعمهبجحينمًاراتيدنيرشعبتيصوأ:لاقنإو

مينهلوقو«نعمهبجمين:لوقدنعةبصولاتقدقوهعجن
۽مهبينعمہنمححنملریناندةرشعبتيصوأ:لاقنإكلذكو«لطا

جينمل:هلوقدنعةيصولاتتدقو«هجولااذهيفةيقبلانولكأيإف

ةرشعبىصوأنإو.لعأهللاولطابةيصولامامتدعبمهبهلوفو«ينعمهم

اهوطعيالوتملاىصوأاكهلاهوعفدبلفهنعابينأنالفلريناتد
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WENاوعياeنو.۴

ةصولاوءةيصواهنألهنعنوجحيمينإفءينعاوجحوأيلعاوجح:لاق
سيلف:اوجحمشلاقنإو«دازلابالإكرديالجحلانآلوثلثلانم
.مشهنمرمأاذهنال«ءيشمهيلع

نأةثروللسيلفماردلابوأريناندلابجحللىصوأنإو:رثألايفو
كلذريغىلإتيملاممزوجنإالإ؛مهاردلاوأريناندلاالإيصوللاوعفدي
نوعيبيمافمهاردلاوريناتدلاريغبىصوأنإو«ناكامًانئاككلذملف

ناو«مهنراوىلعححنأيصوللهنوعفديومهاردلاوريناندلابكلذ

‹مهاردلايفريناتدلاوءريناندلايفمهاردلااوطعينأمهلفريناتدلابىصوأ

جحينلهوعفدينأمحویبلوقينممېنمو

اوعيببلفكلذاودجيلنإالإحصأيدنعلوقلإاذهو«ميثراونع

حلصيامكلذيفىعاريامنإويصوللمهوعفديمثمهاردلاوأريناتدلاب
.لعأهللاوتيملل

:ةكأاسم

عجوتاهنأرهاظلاوتامادإالىلاعتللاهمرضرعتيم(٤توتح:هلوق

.ملعألاوىلوألاةلأسملاىلعاساىقبرقألاىلإوأةثرولاىلإ

.جحينلعفدبيصولاو«يصوللةثرولايأ::اهنوعفدب:هلوق
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:ةلأسم

اتياجلاةصوةفملخلا:وأةثرولاعفافإو

اهوعفدنإو«هالصمنم:لاوھينمنهئم:,كوفيممومو

نماهوعفدناو.مهأزجأدف.يضوملإعضومينأرنم

‹نودايفمهأزجأدنقفاولعفنإفكلذاولعشالفهلزنمريغ

نوکرديالوهب.اورمام.اولئتمنأةصوابنألهيب

.هتومنرالااده

0قوأهفتاميذلاهتلننمتأنعځو:رألقو

هبونرموجلاقيرعتاماوأهيفیصوأو

كلهأهريودنممرحنأجحلإمات:.هلوقنعلئس:رأليفو

تاقىملانملهتوةرمعلاوجحلاالإدیرتالكلهأنمرختنأوه:لاق

ناکاذیتحةجاحوُةراجتلجرختنأسيلاتتهللالوسرهتفويذلا

هحوبافرىخلا«ترمتعاوأتحححول:لاقهکمنمابیرق

:ةأسم

كانهنمةرمعلاوأجحلاىونفينعي.خلاترمتعاوأتجححولهلوق
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.لعأهللاو«ةيصوهنألاذهنمدشأتيلو

ثراولارواجاجبناکنِتاقرتفمتاجحبىصوأنإو:رثألايفو

سبالفلعفنإفكلذلعفيال:لاق«نييضقيتحةنيدملابيصولاوأ
كلذنمهنعاوريسيلفجحلاقیرطيفجالاتاماذإ:رثألايفو

نيمويوأًاموياوراستحكلذاولعفيلنإو«هيفتاميذلاعضوا

هيلععضوملاكلذنمهنعاوريسيلفرثک|واكلذنملأوأ

‹ههمهعاوراسيذلاعضوملاىلإهيفتاميذلاعضوملانمريسينم

ىلإهيلعجحلاهنماوطعايذلاعضوملانمهنعاوريسيلفاودجيملنإو

اوعجركلذيفءاوسو«كلذبسأبالوًاعجارهبفتاميذلاعضوملا

.قيرطلارذعتاذإهريغوالوألاقيرطلانم

:ةأسم

حجحدقيذلالالميثراوجحةيصواوعفدينأةثرولليغبنياإو

.باهتلعرمتيسلاکيغهنآلإحيحصهيسنف

ىصوأادإينعي‹هنعاوريسدلف:هلوق
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اوزوحيلءاملعلاضعبنألءهسفلجلنابنوعفديالوكلذلبقهسفنل

تججحتنكنإ:ريغلانعيليهعمسيذللمالسلاهيلعهلوقلكلذ

كلذزوج"ضعبو‹(كريغنعححمثكمسفنلححفالإوكسفنل

لهانماودجونلاهوعفدبلفًاماسماودحبلنإو«ةراجالاىنعمىلع

نيفلاخماالإاودجيلنإوءةامألاوقدصلاهيفىجرينمةوعدلا

لجرلاونعلجرلاجيوءابلكأينأهتماوفاخيمناهوعفدبلف

عنمضعبوزوجضعب:نالوقاببفلجرلانعةأرملاوءةأرملانع
كسانلاضعبيفلجرلانعةصقاتةأرملانألرظنلاهبجويايفكلذو

ىلعجحنموءةالوتملاوأىلوتملاىلعالإلجرلاجحيالو.لعأهللاو

صويلوهنعجحيملواهلكأنإهنألكلاههنا:ليقفةقفانملاوأقفانمل

كلهدقف«هلرفغتساوهلىّبلواهبجحنإو«ناخهنألكلهدقفاهب

ةطامإيفهسفنلجحينمبيصبياملثمبيصياليصولاو.لعأهللاوًاضيأ

هسفنلجحنملثمالموصينأبيصيالفدحيماذةيحضلاوأىذألا

توملاهرضحنإو.لعهللاوالماكهبيتأينأهملعف«ةراجإبذخأهنأل

رفغتسيالوهشعيلي:لوقي«هنعجحينأزاجأنمكلهدقف:هلوق
.كلالف

,جحلاباتكيفهركذمدقت(١)
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صويملنإوةيصولابحاصىلعجحينلصوملفجحبنألبققيرطلايف

لاقوكلذميلعسيلولوألاتيماةئرولعلامااودرينأهتثرويلعف

اذهو«هنعجحينلابنوعفدينكلوًاثيشةثرولاىلعاودريال:ضعب
كلذةاكزهمزليوءاشثمحابفرصينأريجأللزوجنملوقىلعلوقلا
دریالوهبصوبلفحينألبقتامنإو«جحينأهبلعبجيولامل
لاقو«هانعرادقمالإًائيشلالايفعصيال:لوقينممبنمو«لامل

‹هماقبالإحصيالجحلانألجيتحءيشةيصولايفهلسيل:ضب

.هبابيفاذهاتركذدقو

اھودريالفةثرولانمجحلاةيصويصولاذخأاذإو:رثألايفو
نممېنموءلصتتحنونماضمفاهودرنإومهيلإكلذبلطنإهل
هوطعأيذلاءيثلاماداممهيلإكلذبلطاذإهلاهودرينأصخري

‹هلاهودريالءيشلاكلذريغمحدرمثهوطعأامكلهنإف«هنعباق

عييضتلامهيلعلخديالثلعوجرلامطزوجيالاإةلأسملايفلصألاو

ريحأهنألهريغةيصوذخأينألقاعلليغبنيالو.لعأهللاو«

.يفكرابيالهنأ:مهيفليقنيذلانموهو«ةريغل

.هنماهولبقيالفيأ«اهودربالف:هلوق
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:هلاولوقىلفجحلاةيصواوعفدينأاودارأاذإةثرولاو:رثألايفو

نممرحتتأهنعجحتنأىلعكلاهانعفددقنالفةصوهذه

لعفياکككسانميفلعفتوبجاولافاوطفوطتوتافرعبفقتو

نولوقي:لوقينممهنمو«نوبنتجيامهيفبنتحتوممكسانميفنوماسملا
يفلفتوهنعحتنأىلعكلاهانعفددقانثراونالفةصوهذههل

‹نوملسملابنتجياممهيفبنتحتوميكسانميفنوماسملاهلعفبامككسانم

تافرعبفقتوتاقيملانممرحتنأ:هلاولوقينأىلإنوجاتحيالو
دفاملبعفطرشلااذهىلعهلاهوعفدنإو«بجاولافاوطفوطتو

هضقنعيفةنامأاهنألاعبينأهلزوجيالواهبسحىلعاهبيتأينأهعزل
جحلاىلإةرمعلابعتمتيالفجحلاةيصوذأنمو«ةمايقلاموياهنعلأسي

مرحأفحلاةسصوذخأنمو‹كلذىلعاهذخأنإالإامهنرقيالو

ميومارحأإلاهيفديعيامةنسلاكلتيفباصأنإهنإفهيلعضقتناف

نذِإىلإكلذيفجاتيالولباقنمجحيلفدجيملنإو؛لعفيلفهجح

خشلاهركذاملفلاخماذه.خلاةنسلاكلتيفباصأنإهنإف:هلوق
لباقنمهداعأوةندبىدهأوهجحهلعدسفاذإهنأنملإهمحرليعامسإ
رهاظريغوهوناوبدلانملوقنمهللاهمحرفنصملاهركذيذلااذهو«عامجإب

.ملعأهللاو
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نذإريغبعتمتفحلاةصوذخأنموءبجاوهيلعاذهنألةثرولا

كلذو«هيزجيال:لوقينممهنموهيزجي:لوقينممهنم«

اكزئاجلوألالوقلايلعو«فلاخفهبرمؤيملاملعفهنأليدنعايف
ءهسفنىلعيليالوتملاىلعيصولايليانإو.ملعأهللاو«يحلل

:لويهمأسافرعيملنإو«ةنالفنبنالفىلعكيبلمهلا:لوقي

لقيلفًاعيمجهيوبأساهيلعلکاشتنإو«نالفنبنالفىلعكيبلملل

بليلفيصوملاےساهيلعلكاشتنإو«يصوملاينعيواذكهنالفىلع

بليملوهسفتىلعىبلنإو«هسفنيفهينعيواذكمهةيصولابحاصىلع
هسسفتلهيزجيوتيمللهيزجيالفهرخآىلإهمارحإءدبنمتمملاىلع

مثهمارحإءدبيفالوأيصولاىلعىلنإو«لباقنمتيملاىلعديعيو
ءتمملاىلعىوألاهتيبلتهتأزجأدقفًاطخلاوأدمعلابهسفنىلعىّبلفمجر

.لعأهللاو

لامنودهلامنمءاياصوذفنفتملالععوطتنمو:رثألايفو
نعكلذًازجأدفكلذهبشأاموأةقدصوأةرمعوأبحنمتلل

لثمهوطعيلفمنمذحخأينأىلعهاونلعجيملاذإةفيلخلاوةئرولاوتيل
يفمہیلعكلذكرديالوهللانيبوهنيبايفذقنيذلايفهريغلىطعبام

كسميوهسفنبهنعجحينأجحلاةيصوىلعتيملاةفيلخزوجيالوءكما
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هلزوجي:لوقينممهنمو«ةئرولاوأكلذبتملاهرمأنإالإةيصولا

ىلعجحينأمهنمدارأنلزئاجفةثرولاامأو«هماقميفهنألكلذ

جحنإو«اهذافنإهيلعبجيفميثراوماقميفمهنألةيصولاكلتكىسيو
جحنأهولأسنيح):مالسلاهيلعهلوقلهنعًأزجأدققهسفنبمدحأهنع

نمناتثاتيانعجحنو«''(منعاوجح:معنلاق؟انيوبأنع
.ةيصولاهلحصتفًلوأامهنممرحأنمىلإنورظنيامفةثرولا

حجحنم:هتنروللاقفهببشأاموأناتسببىصوأنإو:رثألايفو

مهنمححنف«زئاجكلذفناتسبلاريغوأناتسبلااذهذخأيلفينعكنم

دحاوىلعاوقفتانإو«مهنييايفاوقفتيلفهبلإاوعراستنإوهذخأهنع

كلذنوكيالوثلثلاهعسونإكلذذخأيو«زئاجفهنعجحينأمهنم

ءثلثلاهعسونيحهانعىلإهيفرظنيالوةراجإهنكلوةيصولالثم

هلعفدتنمواېضرفيفجحلاةيصويفانركذاملثمةرمعلابةيصولاو

ابيفةكرشلاوامتمواسموابنوطعيفيكوهتمعفدتيذلاناكملايفو

جحلاو‹كلذيفجحلالثمتسيلتقولكيفعقتهنأالإءاهبةناعإلاو

.ملعأهاوهدهاشموهمايأيفالإعقيال

.هرکذمدقت(١)
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قتعلابةيصولاباب

اذإو:رثألايفوءاياصولارئاساملصأ«ةزئاجقتعلابةيصولاو

ةرشعبةلاسةبقرةثرولادجوف«تاقتعللًارانيدنيرشعبلجرلىصوأ

ًارانيدنيرشعاهنيواسيةلاسةبقراوقتعبلنكللواهنوقتعيالفريناتد

ًارانيدنيرشعبةيصولاةلأسموةلأسملاهذهنيبقرفلاو«ناصقنريغنم
ةرشعيوأستةبقرونيرشعيواستةبقرنيبدوجوملافالتخالاجحلل

ةرجألافالتخالهسفنيففلتخيالحلاينعأءجملاكلذكسيلو

ًارانيدنيرشعبىصوأنإكلذكو.لعأهللاوءةرثكلاوةلقلانمهيلع

البنورشعاهننوكيةبقرالإهنعاوقتعيالفةبقرهنعاهبقتعبل
.یصوأاناصقن

قوتعمللةيقبلااوطعأمثكلذنوداماوقتعأنإو:رثألايفو

هنعمهنمقتعينأًارانيدنيرشعبىصوأنإو.لعلاوكلذبسأبالف
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نأىصوأاإهنألةيقبلانولكايوهنعابنوقتعيفلاسبقرهباودجواف
يفاذهلبقانركذاكضيعبتلليأتبوعلامالکيفنمو«مهنمقتعب

ةالفهلمداخهنعقتعينأىصوأنإو.لعأهللاوجحلابةيصولابإب
منال«اهلثماوقتعينأمهيلعفتتامتحاهوقتعيملوةئرولاعيضفتاف

‹قتعلاهزجيملببعاهبثدحنإو«عييضتلاةلعلابلثممهمزلفاوعيض
امأوءًأربتتحاهورظتنبنأ:رثألايفركذدقف؛هؤربىجريدقو

ىزالنميناكنإو«هعماهوقتعضتملاةابيحيفاهعمناكيذلابصعلا

مرمأتيملانألةيصولالبقابفناكاذإكلذريغمهيلعسيلفقتعلايف
دعبوأهتوملبقتقحتساوأتملاتوملبقتتامنإكلذكو«كلذب

كلمالاماوقتعينأمهرمأتيملانأل«اهريغقتعمهيلعسيلفهتوم

مهالنامضمهيلعسيلتملالبقاهتومكلذكو«قاقحتسالابابيف

نيديفهسفننعثراولامداخلاكلتقتعأنإو.ملعأهللاو«اوعيضي

نامضهيلعنوکیوهنیديفهنعيزجتو«زئاجاهابإهقتعفهيلعناک
لوألاءالووةثروللاهؤالونوكيوةلاساملثمةبقرقتعينأةيصولا
تاانومشتيلنعاهوقتعيملاممداخلانألاذبفمهنودهل

نامہیلعنكلو«هبقتعتاممتملاتومسيلوءاورمأاماولعفي

الوهباورمأاماولثتملاولعفيملنإف«هتومدعباورمأاكاهوقتعي
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ىنعملااذه:لئاقلاقنإفءانركذاكاهوقتعانإالإةّرحجرخت

:هللبق«ةيصولانايضهيلعوةزئاجهتبهوهعببفاهبهووأاهعابنإاذ

تقتعأنإو؛تيملانعاهقتعبفاميرتشيتحاهبلطيناهيلعنكللو«معن
امناكمقتعيفقتعلاهزجيلبيعاهبثدحوأتتاموأرخآلادييف

ءاهقتعيوامودقرظتنيوامبلطيلفتبصغوأهتمتيرهنِإو«ىرخأ

‹اهريغقتعبلفهانركذيذلابصعلاابفثدحوأتوملابتكلهنإو

تأزجأاهتوملبقهديتلخداذإنكلو«زئاجهقتعفكانهاهقتعأنإو

يزحيالبوصخغملاوأقبآلاقتعنألءاهريغقتعضكانهتتامنإوءهنع

ثدحدقوتعجرنإو‹هيففرصتلاوهعيبزوحيالاكنيدلانع
.قتعلادعببيعلاثودحناكاذإهنعتأزجأقتعلاهعمزجيملبيعايف

وهونالفدبعهنعامبقتعينأًارانيدنيرشعبىصوأنإو.ملعأهللاو
ناكنإو«تيملاةايحيفهيفناكيذلابيعلاعمهنعهوقتعيلففورعم

اورظتنيلفيصوملاتومدعببيعلاناكنإو‹قتعلايفيزجيالنم

توملبقدبعلاتامنإوءهريغاوقتعيفاربيالنمناكنإو«أر
امتإةلأسملاهذهيفةيصولانأأل«هريغاوقتعيلفارحجرخوأيصوملا

.ثراولايأ«اهبهووأاهعاباذإ:هلوق

.ةمذلاةءاربهيفنقىتيالينعيىنيدلانعيزجحيال:هلوق
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الفنالفدبعهنعاباوقتعنأكلذدعبمرمأمثريناندلايلعتعقو

مثدبعلاباغنإو«هوجولانمكلذريغلالودبعلاتومةصولالطبت
ماكحالارهايٿبايغلانمهريغتوماکهتومربخمهءاج

اوعيضيملمېنالءيشالفهريغاوقتعأامدبمدقنإو«هريغ

اومتعانإوهوفتعبنامميلع:لومينممبنمو«اوماعامملعلاباولمعو

مثلاطيامنإونايضلاليزيالًاطخلانأىلعلديمنماذبف«لوألا

هباورمآام|ولعففهريعقتعباهرمااحلوالالوقلالعوءريغال

نإوءاوصعاولثتملنإنوكيلعفبنورمؤيفيك«مهلعفحص
.ملعأهللاورمالابوجوللعفلاحصفبوجولانماوجرخيملاولثتما
هجولًانيعمناكاذإتملاهبىصوأامعيجفالتخالااذهىلعكلذكو

هدجومثةنرولانمعييضتريغنمتفلتاذهتيصونماذكواذك

ةثرولاىرتشانإكلذكوم.ملعأهللاوهريغنمةيصولااوذفنأامدعب

الفبسنلابتیمانممرحممحرتاذيهوتيملاايبىصوأيلامداخلا
محرتاذتناكنإامأو‹قتعلايفهنعيزجتوهتومدعبتمملابحرفت

نعيزجتالوءارشلاعمةرحجرغتابنإفبسنلابةثرولادحأنممرحم
وأهسفنباهارتشاءاوس«هبتحرخيذلالعانامضنوكيوتملا

.رمألالاثتمابوجوليأ«دوجولةخسنيف«رمألابوجول:هلوق
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 ابنامضهمزلفهبةرحجرختامنإفةفىلخلاوهنرولانمهريعاهارتشا

ناكاذإةفيلخلانمبسنلابمرحممحرتاذتناكاذإةرحجرختالو

تاذيهوتيملانعاهوقتعينأةئرولادارأاذإنكلو«ةثرولاريغنم
مثتملانعاهةتعبنأاهالومامهدحأنمبسلامرحمحر

نعاهقتعوهايفمهءارشنوونيفمهيلعىبنإف«كلذدعبابنتهوطعي
مداخلاهذهىرتشانإو.ملعأهللاوهتيصويفتبملانعجرختفتمل

هسفنلوههيلعناكنيديفاهقتعأمثةئرولانمدحاوتيلملاابىدصوأيل

تدلواموابقتعيملامهلاماهنألةيصولانامصهيلعنوكيوهنعًازجأ

بسنتبثيفاهارستاذإو«ديبعهلمفاشهقتعلبقواهايإهئارشدعب
ىصوأنإو.ملعأهللاوتيمانعابقتعيملامهليبفةلجبابو«امعمهدالوأ

تملاكرتيتلامادحلانمةفيلخلاقتعأفايشمسيملوةبقرقتعبتملا

امو‹ثلثلازواجيملامنمثلاةريثكتناكولوةثرولانعزئاجهقتعف

نامضهيلعكلذكو«ًازئاجهقتعنوكيونماضهلوهفثلثلازواج

ةفيلخللزوجيالنكلواهتمهلامثلثلباقيايفتملااناصونماهريغ

ةثرولامدخنمةفيلخلاقتعأنإو«ةجاحريغلةثرولاررضدمتعينأ

ىلعفلختسيمهنألاهايإهقتعزجيملتملاامكرتيتلامدخلانمتسييلو
هيلعناكتيانعلفطلاةفيلخلاقتعأنإو«تيماهكرتامريغ
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ىصوأيذلاوهتيملاناكنإوءكلذبرمؤيملهناةنرولانودلبيتح

هضرميفتملاهقتعأامو«ةفيلخلانودةثرولالعهتقفنتناكهقتعب

مدنعكلذو‹ثلثلانموه:مصعبلاق«ءاماعلانيبفالتخاهيف

هفتعنوكسفثلثلاريغهيفهلزوجيالفهلامهيلعروجحلاكضيرملانألل

هتایحيفهقتعناکاذإلالاعيمجنموھه:نورخآلاقوءثلثلانم

هقتعيملوهنمةحصيفهدبعقتعينأًالجررمأنإًاضيأكلذكو رومأملاهقتعب

تقوىلإهدىبعقتعقلعنإًاضبأكلذكو«رمآلاضرمامدعبالإ

ديسااضرميفكلذناكف«نالفمودقىلإوأنالفةئيشمىلإوأمولعم

لعجنملوقىلعثلثلاقوفامنوعستسيوًارارحأديبعلاحرخدقف

تطاحأدقوهضرميفهقتعأنإو«ضيرملاقتعينعأثلثلانمقتعلا

وهاموأهباتكيفهللادبعوبأةلأسملاهذهيفركذدقهنإفهلامنويدلا

وهوءامرغلاهتميقيشلثبىعسيوضامقتعلانأمهضعبنعاهانعميف

‹ءامرغللهتميقبىعسوضامقتعلا:ميضعبلاقويلعنبیسوملوف

وهاذهوءندلابقحتسمدبعلانأللطابقتعلا:بوبحمنبدمحملاقو

اذهيفينبجعييذلاو‹عّوطتةيصولاوضرفنيدلانألاندنعلوقل

:لاقمث×ناويدلايفهبمزجيذلاوهاذه.خلاينبجعييذلاو:هلوق
.كلذريغلىقو
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ندوقتعلانيبطايتحالانمهضامءامرغللهتمشبىعسي:لاقنملوف
:هباتکيفهكربنيدممهللادبعوبأًاضيأركذدقو.ملعأهللاوءامرغلا

قتعلاتأدبعلانمثبطبيندهيلعوهتحصيفهقتعأولهنأاوعجأو

لقتناةمذلاتلازاذإو«ةمتلابقلعتمةحصلالاحيفنيدلانالضام

ءامرغللنيدلابكاحلاهيلعكحدقوهقتعأولهنأاوعجأو«ةكرتلاىلإ

دقوهقتعأاذإهيفاوفلتخاو«لطابهقتعنأهلامكاحلاهيلعرجحو

ءرجحلالبقهقتعأوهيلعاجبءافوهلاميفسيلونيدلابكاحلاهيلعكح
هقتع:مهضعبلاقو«كاحلاهيلعرجحملامضامهقتع:ميضعبلاق

يففرصتلاهلنألكالاهيلعرجحملامهقتعبجويرظنلاو«لطاب

.ملعأهللاورجحلالبقهدينمهجارخإوهلام

زئاجفمولعملزتميفةبقرهيلعقتعتنأىصوأنإو:رثألايفو

تأمولعمسنجيىصوأنإكلذكو«لزغملاكلذيفهيلعاهنوقتعيو

يفوأسنجلاكلذريغنمهيلعاوقتعأنإف«لاحلااذهلعهلعهوقتعب

سنجلاكلذريغنماوقتعأنإ:لوقينممهنمو«زئاجفلزنملاكلذريغ

دحاوسنجمملکمدآيننأريغحصأيدنعلوقلااذهو‹مزجتالف

.ملعأهللاو

ولوًارحجرخدقفتادبعلااذهقتعبىصوأنإو:رثألايفو
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نإامأو«ةثرولاهقتعيتحقتعيال:لوقينممهنمو«ةلرولاهقتعيإ

ملوأهوعيضنو«هوقتعيتحقتعيالفدبعلااذههيلعقتعينأىصوأ
ةمأتناكنإو:ثلثلاهعسونإهتميقلنونماضمېفتامتحهوقتعب

اهوقتعيلامةمالاماكحأابماكحأودبعاهدلوفاهوقتعينألبقتدلوف

اہلکاہفمحلاعفأواہتمیقنودامفاہمزايامءانجمہيلعومطاملكامتالغو

اهبلعرابظلاوجيوزتلالشممهةزئاجكلمانمامجرخيلاملكيف

نأىلعمهبتكسمتسانإف‹ةمدخلاوأةيراعلاويرسنلاوقالطلاو

امفكلذو«مربح:لوقينممهنمو«كلذىلعكاحلامربحالفاهوقتعي

نيبومهنيايفمبمزايلوألالوقلاىلعو٠كلذيفةمألاقحقلعتلهبجوي

.ملعأهللاوكلذبنورمؤينكلو«مهيلعربجالفضئارفلارئاسكهللا

دعبهنأللوقىلعءيشكلذيفسيلفلامابهدبعلىصوأنإو

ناکنو‹زئاجكلذ:لوفينممېنمو‹ثراولةيصوالوهتوم

قتعدقفهتمىقنملأناکناوارحجرخدقفهتمیقردقهبیصوأام

ەسفنبهلىصوأنمةلزنمبكلذاولعجو«هتميقنميقبابيعستسيوًاضيأ

الفبيصنایفهلناکدقةبقرقتعبىصوأنإو.ملعأهللاوهلامهنأل

اكلمةنصولانأبلوقلاىلعينبماذهنأرهاظلا«زئاجكلذ:هلوق

.ديسللتسيلودلا
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يفنالاهورتشيلفاهودحيملنإوابلكاهوكلمنإالإةثرولاامقتعي
ًادمعتمكلذلعفنمو«ءاكرشلايلعةّرضملالوخدولاومألاداسفكلذ

نم):مالسلاهيلعلاقاكمئابصنأةميقهئاكرشلنمضوهبرىصعدقف
.لعأهللاو"٠(هيلعموقدبعيفًاصقشقتعا

هديبعنمدحاوقتعبىصوأفةمأودبعهدنعناكنإو:رثألايفو

ملويديبعنمًادحاوتقتعأ:لاقنإوءامهنماودارأنمهنعاوقتعبلف

.امهنمدحاولكةمشدارأهلعل«نايعستسوًارارحأاجرخدققهمسي

اہبفنإفدلوابعمكرتدقوهدلوماكرتوتامنمو:رثألايفو

نمممنمو۽لالاعيمجنمةرحتجرخ:لوقينمءاماعلانم؛ليواقأ

اہنبابیصننمتجرخ:لوفينم‹ثلثلانمتجرخ:لوق

نمضي:لوقينممهنموءثاريملانمهبيصننمرثكأنمضيالو

ابتمیقبىعستست:لوقينممهنمو«ةثروللهبيصننمرثكأ

ةثرولانمهريغذخَأي:لوقينممهنمو«اهنبابونيامالإةثرولل

نوكيدقهنأل«امهتمىقفصنلدارأهنأرهاظلا«دارأهلعل:هلوق

.لعأهللاورهاظوهانكتوافتلا

.ثلثلاامسيملاذإكحلاامرظنب«ثلثلانمتجرخ:هلوق

.هرکذمدقت
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ابنأًاعيجاوقفتادقو‹ةمبقلانومستقيواهتميقنممهبونياملاملانم

لهوا؟ثلثلانموألاماعبمجنمةرحيهلهمفالتخانكل«ةرح

:لاقنمنأرظنلاهبجوييذلاو؟الوأةئروللهبتجرخنمنمضي

انألةرحدلولامأنا:لاقنملوقىلإلوؤيلاماعيمجنمةرحابنأ

قتعابنالفءثلثلانمةرح:لاقنمو«كلذيفيبنلادورولعابتال

اهنًالف«ةثروللابنبانيمضتب:لاقنموءاياصولارئاسهلصأتوملادعب

نکیملاہنبانلف«ابتميقبىعستست:لاقنمو«هببسبتجرخ
.لعهللاونامضهيفهيلعبجيلعفهتم

لصف

ميغتوموأهدبعتومىلإوأهتومىلإهدبعلجرلاريداذإو
لاحيفريبدتلايفاوفلتخاو:هللادبعيبأباتكيفو«زئاجرييدتوهف

:الثملوقف«ةرحهلوقطاقسإبسانملا.خلاةرحدلولامأنا:هلوق
.خلاعابتالدلولامأنا

لصف

رارحألاعملمحو«اليبسهعيبىلإدجيالفينعيكلذتومىلإوأ:هلوق
.رحأريبدتلااذهيفهللهرظناو«الثمىلصملادنع
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يفريبدتلاوءلالاسأرنمةحصلايفريبدتلا:مهرثكألاقف«ةحصلا

ءثلثلانمضرملاوةحصلاريبدتلاقو«لالاثلثنمضرملا

ةحصلايفةيصولانأىرتالأ«توملابعشقيقتعلانألرظنأاذهو

ربدملاعيبزوجيالو۽لعهللاوهلثمقتعلاوثلثلاىلإعجرتضرملاو

ءربدملاعيبيفانباحصأفلتخا:ًاضيأهللادبعيأباتكيفو«هتبهالو

ملامةفصبقتعريبدتلاو«هبلعقرلاتوبثوقتعلايفزئاج:مبضعبلاق

عيبزوجيال:نورخآلاقوءزئاجعيبلاوتباثقرلاف‹ةفصلاعت

يذلارصملايفنوكيونيدلايفءالؤهدنعهعببزوجيوقتعللالإ

لاحلکىلعربدملاعبيزوجيال:مهضعبلاقو«هيلعريدملاهيفنوكي

هدقعدقعاذهو«"4دوقعلاباوفوأاونمآنىنلاابأابل:ىلاعتهلوقل

‹ىلاعتوكرابتهللرخآلاو«ربدمللامهدحأ:ناقحهيفوهسفنىلعربدملا

اذهشيعيكيرديالهنأالوررغعيبهنآلربدملاعيبزوجيالحبحصلاو

ابرهديسودبعلانيبسيلهنإفهسفننمهتمدخعابنإالإهربديذلا

عبتهنألاهنطبيفامعمةربدميبفةلماحيهواهديساهربداذإةمألاو

ءرهاظلاوهوىقتعلازيجنتلنكيماذِإرهاظاذه.خلاررغعيبهنأل:هلوق

.ملعألاوةروصلاهذهيفدبملابررضلانممنملايفامأ

.اهركذمدقت(١)

ZOE٦۳((



يفناكامالإدبعوهفكلذدعبهتدلوامو«هتوملبقهتعضوولوهمأل
ةمولعمةدمبهتوملبقاهربدنإو«اهلثمرحوهفقتعلاعوقودنعابنط

نإكلذكو«زئاجوهفسانلانمامهريغتوملبقوأيهاهتوملبقوأ
ءامهریغرخآلجرتومدعبوأاهتومدعبوأةمولعمةدمبهتومدعباهربد

امهریغرخآلجرتومىلإوأاتومىلإوأهتومىلإاهربدنإكلذكو

يذلاو«ةابحلاربدنوكينأهلصأو‹ةفصبقتعريبدتلانأل«زئاجف

نإامأو«ةمولعمةدلتوملادعبوأتوملالبقهانركذامعيمجيفانلق

ةرحتجرخةدمريغلامهريغتوملبقوأاتوملبقوأهتوملبقاهربد

نإكلذكوءاهتومدعبوأهتومدعباهربدنإكلذك«همالكماتدنع

ملامةمألاكحةريدملاحو.لعهللاوةدمالبهتومدعباهربد

.ريبدتلابجرغت

:لاق؟هتربدملجرلاأطيبله:جروملايبألتلق:رثألايفو

ينربخأوعببرلانعبوبحموكلذكو:لاقوءكلذبسأبال

:زيزعلادبعنبالاقو«هتربدملجرلاًاطبنأسبالهنأناسغوب

انمفالتخاانإ«فالتخااذهيفءانقفاووءاتفلاخنمءاهقفلانيبسيل

ءةمأمهدنعاهنألهلهنوزيجيوكلذهلنوعسويمههتبتاكمءطويفمهنمو

.هتومىلإيأ«هتومدعب:هلوق

س0۲

 



ءاهۇطوهلزوجياندنعيهاکةمأمهدنعيهًاضيأةريدملاكلذكو

نأل«هتربدمءطوهلزوجيوهتيتاكمءطوهلزوجيال:نحتانلقو

عوجرلادحألزوجيالوءاهوطولزوجيالةرحةبتاكملانألوةمأهتريدم

:راثالاضعبيفو«هيفعوجرلازوجيالةفصبقعهنالهتربدميف

رحيمالغفاذنهيضرميفتمنإ:لاقلجرنعجروملابأتلأس

وهسيل:زيزعلادبعنبالاق«ءاشنِٳهيفعجريمل:لاق«هللاهجول
نإ:لاقنإامأو«اذهدربنأعيطتسيالهنألرحيمالغفتمنإلث

ةربدملاف:تلق«هلاميفعجربهمالغوهفهطرميفتِلفيضرميئتم

تدلواملكنأةديبعوبأيتثدح:جروملاوبألاق«اهرييدتيفدلت

مفهتومدعبتدلوامو‹ديبعمفاهربديذلااهديسةابيحيفةربدملا

:هللادبعلاقكلذكو«ةرحتجرخامدعبميتدلواإاأل«رارحأ

نبالتلق‹ءفالتخاكلذيفمنیبسیلعببرلانعبوبحمىلإيورو

نوقريةربدملادالوأنأمنافنعنووريونولوقيءالؤه:زيزعلادبع

دعب:تلق؟قتعةربدمللبجيىف:يللاق«اهقتعبنوقتعبو«اقر
.يلب:تلق؟اهدیستبملامةمأيهسيلا:لاق«اهدیستوم

تاماذإف«اهقربنوقري:تلقامقتعابحبنألبقاهدالوأف

ملوىلوملامهربديملوكلذنوكيفيك:لاق‹ابقتعبنوقتعياهديس

—O1۳ ےہ



 ةرحتنأفتماأاذإ:ةمألللاقاإو«ممألهلعحاكمشطكلذلعجي

ساذهسيلمشكلذلعفيلوهواهدلولًارييدتهملوقلااذهلعجتف

هلعيذتحأالثمةريدملاِفکلوقيللثم:هلتلق«لعفيدحألوق

ءانبيًاسايقهيفاميلسقو«ًاحضاوًانسحًاقرفيلهبىوقأو
كلذيفلأقدقو:تلق«ةديبعويأخيشلاكلذانافكدق«معن:لاق

؟وهامو:تلق«معن:لاق«ًاحضاونيبًاسايقهيفساقدقو«لوق

نُهلله«هللالبيسيفهتومدعبهلالتلعجلجرنع:لاق

نمسرغيوهتايحيفاہنمبهواہنمعسيواهرسبونملکأب

ءكلذهلناالإاولوقينأىسعامو:تلق؟ىرخأضرأيفاملسسف

لكنأانلقنإكلذك؟مهيديأيفيقبيذلاافكلذاولاقاذإف:لاق

يتلامالافتاماذإف«بهوعيبيومدختسيهلديبعمبفةربدملاتدلوام

ًالخنلعجيذلالجرللاكهلمېفاهدلونميقبامو«ةرحكلذاللعج

يفابعافتنالاواهرتواهرسبونملکأي«هللالببسيفهتومدعب

وهفًالامكلذنمدبعأدقوتامنإفءهضرأيفسوورغلاوهتابح

ةلأسلملاحضوأدق:تلقايلعجاکهللالبسيفلختلاو«هتثرول

معن:لاق؟عابتلهةربدملانعجروملاابأتلأسءبلطلايفصاغأو

,مدقتاكريبدتلاتقوهبًالماحتناكنمالإينمي<ديبعمهف:هلوق

سہ٦٥



ىلإاهاعفرأيردأالو«بوبحمولئاويللاقكلذكو«اهعابءاشنإ

يفةديبعيبأىلإجروملاوبأكلذعفرأيردالو«امېنميأرمعيبرلا

نماذهذخأتال:زيزعلادبعنبالاق«هتميأرمأةربدملاةمدخعيب

يردنالءررغلانماذهنل«هوعفريممأهتركذنمىلإهوعفرمحلوق

ينلاىبدقو«ررغلازوجيالورصقيمآلوطيأهربديذلا1

هسفننمهتمدخعابءاشنإ:زيزعلادبعنبالاقءررغلاعيبنعع

هالوموتيبودبعلانيبًابرالف«هدبعهنألارديسلاودبعلانيبسيلهنإف

:جروملايبألتلق«ةنسبةنسوأموبيًامويوأرهشبًارهشهرجءاشنإ

نبالاق«ءاشنإمعن:لاق؟هبتاکینأهللههکولعربدیلجرلاف

ءرحوفديسلاتوملبقتاماذإف«هبتاكوكلذلعفنإ:زيزعلادبع

نبالتلق«هابهريبدتلرحوهفهتباتكيدؤينألبقديسلاتامنإو

لقعتكبسحأام:لاق«هربديمثهمالغبتاكيلجرلاف:زيزعلادبع
اتلوقنمةدحاولاةلأسملانإكللقأملأ:لاق؟مل؛تلق«كللوقأام

يفاتدنعبتاكملانأكتماعو«لئاسملانماهاوسامىلعكلدتةيتاكملايف

بلاطيرحلجروهو«ءيشبةبتاكملادعبهريبدتسيلرحهتالاحميج
نكلو«انهاهريبدتالوهميرغميرغلابلطيامكةبتاكملانمهيلعام

.دۇبلوأىدا«رحوهيأ«رحوهف:هلوق

س٥٦



يفمهليواقأتفرعوةبتاكملايفانلنيفلاخماهقفتورالحركسحأ

يذلابكبيجتلانيلعلخدتتًفادبعهيفبتاكملالعفامعيمج

تاهلزوجالفاہتوملبقوأهتوملبقاهربدنإو«مشوقنمتفرع

اضيأكلذكو«رعشالوهوةرحتجرخامدعباهأطيالثاهارسب

لإابتمدخةميقباشيصوبنأهيلعفىمسملجأبهتوملبقاهربدنإ

ىتحاهالومشاعوتلتقنِإو«هيفابمدختسايذلاهلعللحألاكلذ

تامنإو«ةمالاكحاهمكحنوكفاهريبدتليمسيذلالجألازواج

ادعنإالتاقاہبلتقیفریارحلاكحاہکحنوکیفهمامتلبق

امكلذهبشأاموفذقلاولتقلاوتاحارجلايفاهماكحأعيمجكلذكو

.ملعأهللاو«ةمألاوةرحلاكحهبففلتخي

هتميقهالومذخأفدبعلالتقمثهدبعلجرلاربداذإو:رثألايفو
هنُمنميقبفهناکمهربدفهلثمیرتشااذٍإو«اهبهربدیفهریغاهبرتشیلف

نمكلذريغليقو«هلكأينأ:صخرينممهنمو«هريغهبربديف
ءةربدمنيعلاتناكاكهتلزتمهتمبقنأمطوقنملدياذبف«ةصخرلا

تمرحدوسلاهللانعل)ثيدحلايفءاجانكالعًاسابقكلذكف

.انبهذملهأهيلعامالإكبيجالاأممينعي«موقنمتفرع:هلوق
س٦1٦0



ىلعنمثلاساقوء٠(امنامثأاولكأواهوعابفاهولمجفموحشلاميلع

عاسكلذلفءنيعلاةمرحمموحشلانا:لوقب,نألئاقلنأريغءنمثملا

تناكفةفصبقتعلاعقب٠لامدبعهنألهتمدخلالحریدملاو‹كلذابف

نلنسقرفاذهوريدمهنأىلعموقيهنأل«هتمدخةلباقمهتميق

هتميقذخأفهئاضعأنموضععطقنإًاضيأكلذكو.لعأهللاو«هربدت

ةسيقامأو.اہکأيفمہضعبصخروءاهلكأيالوهريغاهبربديلف

الوملتقاذإربدملادبعلاو.لعأهللاوسأبالفاهلكأيهنإفحورحلا

9لاقو6اودارأهلرولاهلتقيوارحرخيهنإفهريديذلا

امنإهريلهملولتاقيلعًاسايقهلبقنملتقلامقواذإريبدتلالاطبإب

ءفالتخالااذهىلعيصوملالتقذإهلىصوملاكلذكو«هيلعمرحي

نيلجرنيبدبعلاناكاذإو.ملعأهاو؟المأةيصولالطبتلهينعأ
مهنمرخالاتوميتحارحجرخالف«ًاعبجممومىلإهوربدفنالتوأ

ناكاذِإامأو«ًامولعملجألاناكاذإرهاظاذه«هتمدخللباقم:هلوق

.ابفهلفرصتالفتاذلاامأو«هتمدخموقتفيكرظنبفتوملاىلإ

.ملعأللاوةربافمةصقانذئنيحهتميقوينعي«ريدمهنأىلع:هلوق

‹«ةسشاحجلات»

.هرکذمدقت(١)

1۷٦0



ارحجرخيلفةصاخمنمدحاولکهربدنو«ًاعبمجمهتومريدمهنأ
.ملعأهللاو«مهنملوألاتومدنع

:ريبدتلاةفصيفةلاسم

دعبارحيتايحيفربدمتنأ:هدبعللجرلالوقينأريبدتلاو

:هللاقنإكلذكو«توملادعبلاحلااذهلعارحنوكسف«يتوم

رييدتلانوكيو«ريبدتهلككلذفءاذكتقوىلإاذكهريدمتنأ

‹مولعملجأىلإًاضيأتوملادعبنوكيو«مولعملجأىلإتومالبق
قىقرلايفءاماعلادنعرييدتلاو.لعأهللاو«توملاعمًاضيأنوكيو

نملالإريبدتلازوجيالو«مہکرشمومهدحوم«مهریبکومهریغصمهلك

كيرشلانذإبالإكيرشابيفهلةبقريفهلزوجيالو«قتعلاهلزوجي

ناسنإلامادامًاعيجضرملاوةحصلايفنوكيريبدتلاوءررضهنأل

مهريغوأمدآينبنمحوريذلکتومىلإولجأىلإنوكيو«ًالقاع

ةغللازاجميفةايحلاهيلإبسنتامكلذهبشأاموتابتلاوراجشألالثم

رييدتلانإ:لوقينممهن«فالتخاكلذيفو«ةقيقحلايفيحبسييلو
وه:لوقينم«ةغللاهزوجاميلعمهلكءالؤهتومىلإقلعم

رطملاءيجملشم«تالوهجيتاقوأىلإهربدنإوكلذهنيحيفرح
لعحيرلاوأرطملاءاجاذارحرخدقف«كلذهبشأاموأحايرلاوأ

۸٩0—



دفنمتومىلإوأتضمدقتاقوأىلإريبدتلاقلعنإو«ملعيملوأهب

ىلإوأءاتشلاىلإوأفيصلاىلإهربدنو«كلذيفرحوهفتام
ةأرملاةدالوىلإوأنيرفاسملامودقىلإهربدنإو«زئاجفداصحلاىلإوأ

ارحجرخيالفدلترفةأرملاتطقسوأنورفاسملامدقيمنإو«زئاجف

كسفنبكلتيصوأهدبعللجرلالاقاذإو‹ةزئاجريبدتلايفةرامإلاو

جرخفكسفنكلتبهو:لاقنإو«هتومدنعجرخيوزئاجكلذف

.هتعاسنم

¢ڭللادمحبم
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عبارلاءاتاوح

ةكرشلاباتك

Eزوجالامواہنمزوجيام«ةبراضملاطورشيفباب
١۱ضارقلاماكحأيفباب

۳۳نالاكرشيفباب
t۰ةضوافملاكرشيفباب

۹ةلاسم
o۲ةكرشلايفرخآباب

٥Yةمسقلايفباب
۸oاهتافصوةمسقلاطورشيفپاب

۱۹ةمسقلايفصعبىلعامضعبةثرولاىواعديفباب

۱ةمسقلاةفصيفبإب
۱۳۸ةمسقلاماكحأيفپاب
۹١نهرلايفبإب
۹٦۱هطورشونهرلادقعةفصيفبإب

—O۷!



۱۷۳نهترمللاضبازوحمامورثألايفو:لصف

١۹٠ًالدعالحرانبيالعحنأاقفتااذإنهترملاونهارللزوحيو:لصف

ءهملعامونهرلايفقوقحلانمنهارللامونهرلاماكحأيفباب
r.كلذىف(فالتخاوهيلعامونهترمللامو

نوكيامو«هلزوجيالامونهرلايفلاعفألانمنهارللزوجيامبإب
۲۷قوقحلانمهيفهيلع

٦۲نهرلايفقوقحلانمنهارلاىلعنوكيامفباب

roنهرلايفقوقحلانمنهترملاىلعنوكيامفباب
۸نهرلايفهلعفينأنهترمللزوجيالامفباب
۷نهرلايفهلعفبنأنهترمللزوجيامباب

۸۷نهرلاعيبيفباب
perكلذيفواعدونهترملاونهارلافالتخايفباب

r۹ةعفشلابناتك

۳e۹ةعفسلايفبان

۳۲هيفعوفشملاةفرعميثباب
0\۳عفاشلاةفرعميفباب

۳هملععوفشملاةفرعميثباب
PLYةعفشلاذخأةفصيفباب

۳۰ةعفُسلانمعيفشلاذخأيکباب

۳Y۷رثكأوأةثالثهيلععوفشملاناكادإامأو:لصف

7امذخأبالوهتوفتقموةعفشلاعيفشلاذخأيتمبإب
_o۷۲ س



عوضوللا
هتتافدقفةعفشلايرتشملاميفشلالسنإو:لصف

ةعفشلاماكحأيفباب

ةااتك

ةايفباب

ةزئاحفسانلانيبةيدحاامأو:لصف

دلولالاميفانباحصأفلتخاو:للادبعيبأباتكيلو:لصف

اناصولاباتك

اياصولايفباب

زوجتالنموهتيصوزوجتنمباب
هردقوهبىصوملاسنجىلارظنلاينعأ«ةيصولاهبزوجتامباب
زوجتالنموةيصولاهلزوجتنمباب
عاونأيفباب

ثلثلانمجرختيتلاولكلانمجرختيتلاةصولاباب

لاصتنالاولاصتالابةمصولاباب

ةيصويفباب

زئاجفنيملسمللاذكواذكبلجرلاىصوأاذإو:رخآباب
للالببسيفورجألايفةيصولاباب

—o۷۳ ےس

ةحفصلا

۳۷o

۳۸ا

۳۹۷

t۱

t۲

t۳۹

{oY

{oY

t۹۳

۹۹٤

٦۷

LAY

o۸

o٥

o۷

o۹

o۳



ةحفصلاعوضوملا

o۳۷ةرمعلاوجابةيصولاباب

o۲هنعمہنمجحينلاذکواذکبیصوأنإو:ةلأسم

جحلاةنصووأةثرولامفديامنإو:رثألايفو:ةلأسم

o4تعماتدبنم

otoمهثرومجحةيصواوعفدينأةثرولايفىنيامنإو:ةلأسم

0۱قتعلابةيصولاباب

هدىعتومىلاوأهتومىلاهدبعلجرلاريداذإو:لصف

25زئاجريبدتوہفمربغتوموُ

0ريبدتلاةفصىف:ةلأسم

— 0۷



ةظوفحمعبطلاقوقح
۱ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوىدل
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