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ميجلالالاب

دمحمانديسنيمألاهيبنىلعمالسلاوةالصلاو«نيملاعلابرهللدمحلا

:.نيعمجأهبحصوهلاىلعو
ةمألاهذهتاماّتهاىلوأهمولعوميركلانارقلابةيانعلاناف:دعبو

مهجرخأ؛اهدوجوحورو©اهتايحرونواهتيادهردصمهنأل«اهتأشنذنم
فعضلانمو؛ةدحولاىلإٍتاتشلانمو«رونلاىلإتاملظلانمهبهللا
1و؛سانللتجرخأةمأريخاوناكفملعلاىلإلهجلانمو«ةوقلاىلإ

هلقنوهظفحيفةيانعلانمىقليوامسريغوأايوامسًاباتكخيراتلافرعي
.ميركلانارقلاهيقلام«هريسفتوهنيودتو

مهنموهمولععونتبسحبهريسفتبنيينعملاتاهاجتاتعونتدقواذه
كلسدقو(ماكحألاتاياكريسفتلافةصاختاياىلعهماّتهارصقنم

نباويبرعلانباويربطلايمارهلاايكلامهنمءاملعلانمةعامجكلسملااذه

احننممو«ةيمالسإلاةعيرشلايفهقفلابمهتيانعنمكلذو«دادتمزيوخ
ينامعلايراوحلانبدمحميراوحلاوبأ)دهتجملاةمالعلاوحنلااذه
ًاريسفتةياةئامسمخيهوماكحألاتاياريسفتبمتهادقف«(يضابإلا
.ةفرعملابالطلوانتميفنوكيلاطسبم

هثيداحأجّرخفةيملعةمدخهمدحخِنمباتكلااذهلاهللاضيقدقو

ةليضفلضافلاخألاوهو«ايفاوايملعاقيقحنتهققحوهضماوغنيبو

ريسفتللدعاسملاذاتسألا«نمحرلادبعيتانزدمحمدمحم»روتكدلاذاتسألا
«فيرشلارهزألاةعماج»ةيبرعلاوةيمالسالاتاساردلاةيلكبنارقلامولعو
ةبيشقلاةلحلاهذهبتاعوبطملاملاعىلإةرملوألباتكلاجرخف«ةرهاقلاب
.بيهملالالجلاوءاضولاهجولاو

عبشيومهأمظيورينآرقلامولعنمًاضايفًاعبنملعلابالطلف
ققحملاةايحيفكرابيو«ةمحرلاراديفةبوثملافلؤملللزجيهللاو«مهبغس

.ريخلاهيفاملكلقيفوتلابهيلعنميو«ميركلا
يليلخلادمحنبدمحأ

(نامعةنطلسلماعلايتفملا)

ه١؛١21ناضمر١١يفطقسم



ققحماةمدقم

رورشنمهبذوعنو؛هيدهتسنوهنيعتسلوهدمحمت+هذحوهلدمحلانإ

نلفللضينمو(دتهملاوهفهللادهينم«انلامعأتاغيسنمو«انسفنأ

.ادشرمايلوهلدجت

.هللادبعنبدمحمانديس«هلسرديسو«هقلخريخىلعملسنولصنو

هزكولو؛هلكنيدلاىلعهرهظيل«قحلانيدوىدهلابهبرهلسرأ
؛ةمغلافشكو«ةمألاحصنو؛ةنامألاىدأو؛ةلاسرلاغلبف؛نوكرشملا
.كلاهالإهدعباهنعغيزيالاهرابتكاهليل؛ءاضيبلاةجحملاىلعانكرتو

:دعبو

هطارصو1دوهعملاهدهعو«دودمملاهللالبحوهميركلانارقلاناق

نمو«هللاهمصقرابجنمهكرتنملرملابسيللصفلاوهمقتسملا

.هللاهلضأهريغيفىدملاىغتبا

2اجنورصبأهحيباصمبءاضتسانمهليلددشارلا4هليبسحضاولاوه

لاقيهاللاركذتيويهاسلاهبنتيو«لقاعلالمعيو«لهاجلاهللاملعُيهب
عبتانمهللاهبيدبهي.نيبمباتكورونهللانممغءاجدق:ىلاعت

ىلإمهيدهبوهنذإابرونلاىلإتاملظلانممهجرخيو.مالسلالبسهناوضر
0(6مقتسمطارص

..هتصاخوهللالهأ

؛هرظنيوقنمهينابموهرارسأىلععلطيو«هيناعمضعبمهفيامنإو
؛بدألانونفيفيوقو؛هعابطتقرو؛هعابدتمأو«هرّبدتوهيفلّماتو
.برعلاةغلبطاحأو

.١١٠كةيا:ةدئاملاةروس(١)ض
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ناك؛اهفلخوةمألافلسنمًالاجرباتكلااذهللاعتهللاضيقدقو
هماكحأنمريثكىلعاوفقوف«مشوقعهيفاولمعأ«لغاشلامهلغشنارقلا

نمهبيديراوناورارسأنمهناحبسهللاهعدوأاموُهلاثمأوهظعاومو

.ةمايقلامويىلإءاشي
2كراِ-بِء

اولوأركذتيلو.هتايااوربّذيلكرابمكيلإهانلزنأباتك#لاعتلاق

دنعنمناكولو.نارقلانوربّدتيالفأ)»هناحبسلاقو(١)«بابلألا
كيلإانلزنأول:هناشلجلاقور*اريثكافالتخاهيفاودجولهللاريغ

انلكرتدقو)ر#نوركفتيمهلعلو:مهيلإلّزنمسادللنيبتلركذلا

ِق6ةينارقلامولعلاىتشنمديدعلا:مالسإلاتالاجرنمنوقباسلا

؛مهجهانم نارقلاريسفتيف تددعتو.نارقلامولعو«ريسفتلا

.نيعمعباطهيلعبلغي«انيعماقيرطمهنملككلسثيح

عباطلاهيلعبلغيًاريسفتانلكرتف«ةيوغللاةيحانلاهيلعتغطنممهنمف
تغطنممهنمو.دوعسلايلأريسفتو«نايحيلألطيحملارحبلاك«يكوغللا

ماكحألاعباطهيلعبلغياريسفتانلكرتفماكحألاوةيهقفلاةيحانلاهيلع

ةّيبهذملاةيحانلاهيلعتغطنممهنمو.يبطرقللنارقلاماكحاك«ةيهقفلا

فاّثكلاريسفتلثم«عباطلااذههيلعبلغيًاريسفتانلكرتف«ةيفسلفلاو

ةيحانلاهيلعتبلغنممهنمو.يزارلارخفلاريسفتو؛«يرشخمزلل
«تاراشالافئاطل»لثم4يراشإلاو:ينوصلاريسفتلاايلكرتفةيفوصلا

يفةينوكلاوةيملعلاةيحانلاهترهببنممهنمو.يسولالاريسفتويريشقلل

.يملعلاريسفتلاانلكرتف«ةينارقلاتايآالا

ثحبلاباهدرفأو«ميركلانارقلايفةنّعمتاعوضوملوانتنممهنمو
؛دحاوعوضومبةقلعتملاتايآلاركذىلإهيفرسفملادمعيثيحب؛فيلأتلاو

.79ةيآ:صةروس(١)
.م7ةيآ:ءاسنلاةروس()
.4ةيأ:لحتلاةروس(©)
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يفلخديو«يعوضوملاريسفتلا»ىمسيواهيفلوقلالّصفيو«اهحرشي
«ةيانغلازنكوةياردلا»باتكلثم«ماكحألاتاياريسفتبتكهاجتالااذه
يفبتكلامدقأنمربتعُيو؛يضابإلاينامعلايراوحلايبأةمالعلامامإلل
؛يكلاملايلرعلانبال«نارقلاماكحأ»باتكلثمو.ماكحألاتايآريسفت
مامإلل«نارقلاماكحأ»باتكو«يفنحلاصاصجلل«نارقلاماكحأ»باتكو

.ىعفاشلا

/روتكدلاذاتسألل«ةيناّيرلاتاحوتفلا»باتك:ثيدحلارصعلايفو
(داقعلادومحمسابعل«نارقلاقفناسنإلا»باتكوةحرفوبأينيسحلا

يذلاهنيعمو+(فقوتياليذلاهئاطعبنارقلامهعسودقو.ريثككلذريغو

.(١)«ءيشلكلًانايتباتكلاكيلعاَنلَزنوؤ:ىلاعتلاق؛بضنيال

اذهىلعبثكنعفقأنأ؛يبلقيفرورسلاوةطبغلايعاودنملهنإو
مامإلاباتكقيقحتىلع هللابًانيعتسم موقأنأو«رخازلاينامعلاثارتلا

ةعوسومقحبربتعُييذلا؛ييرقلايراوحلانبدمحميراوحلايأليلجلا
؛ةفرعملاوملعلاروحبنمارخازارحبو«ةردانةيملعةورثو«ةلماشةيهقف
.ماكحألاومولعلالاحميفليوطعابنمهفلؤمهبعتمتياملارظن

:باتكلاٌعوضوم

نآرقلايفماكحألاتايآنمةياةئامسمخريسفتلوانتيباتكلااذهو
هللاباتك.نمةياةئامسمخ)»:امهنعهللايضرسابعنبالوقي«ميركلا

.«نهباولمعيو؛نهريسفتاوملعينأألإنيملسملاعسيال«مارحلاولالحلايف

؛ةياغلاىهتنميفةيانغلازنكوةياّردلا»هللاهمحر هفلؤمهامسدقو
دلجمامهمضينيأزجيفباتكلاو.«ةياةئامسمخريسفتيفةيافكلاغولبو

:"السلسمًاميقرتهتاحفصتمقزدقو4دحاو

.م4ةيآ:لحتلاةروس(١)

ال



:باتكلاخسن

نيتطوطخمنيتخسنىلعلوصحلانمالإنكمتأملءارقتسالاوثحبلادعب

:ٍتأياامهتانايبو«باتكلااذهل

؛يقيرشلاملاسنبنارهازنبدمحم/خسانلاطخب:ىلوألاةخسنلا١
.نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبةخسننعةروصميهو

ساقمطسوتملامجحلانماهتاحفصو«ه17717ةنسلاوشيفتخسُندقو

ةحفصلكرطسأددعو«ةحفص(197)اهتاحفصددعو.مس١٠١ل١١

ِقةملكةرشعيتننإرطسلكيوجيو«ارطس(١٠+9١)نيبام

حوضوبزاتتو؛(1)زمرلاباهلتزمرفالوأاهيلعتلصحو؛طسوتملا
ةظحالمعم+(طقسلاوفيحصتلاوفيرحتلانمملست1اهناريغ,طخلا

/ققحملاملاعلاهيلعينهامىلع اهرشنواهريوصتبماقدقةخسنلاهذهنأ

ماعكلذو«اهفلؤلةزجومةمجرتبتكو(؛تاعوضومنمهتوح
.طوطخلالصألقيقحتوأقيلعتنود«(م19774 ه1794)

؛يدارجلادشارنبدارجنبحّبصم/خسانلاطخب:ةيناثلاةخسنلا" 

ديمحنبهللادبعنيدلارون/خيشلاملاعلاموحرملاةبتكمبةدوجوميهو

ةنسبجريفتخسُتدقو«نامعةنطلسبةيقرشلاةقطنملابيملاسلا

ددعو4مس١١٠١+١ساقمطسوتملامجحلانماهتاحفصوهه١٠/)

يوحيو؛رطس(٠)ةحفصلكرطساددعو«ةحفص(777)اهتاحفص

ةدوقفماهنمىلوالاةحفصلاو4طسومتملاٍِلتاملكعستانمرطسلك

ًاضيأىهو٠هللاالإهلإالنأ»هلوقىتحكلذو؛ةضررألااهيلعتتأثيح

ىراصقتلذبدقو«(ب)زمرلابتزمردقو؛طقسلاوءاطخالانملختل
.اهدجأملنكلوةثلاثةخسنىلعلوصحلايفيدهج

م



:قيقحتلاجسبنم

ةخسنلاباهتنراقمث«اهتخسنف(أ)ةخسنلاىلعتدمتعإ:ًالوأ
.شمامهلاِنيتخسنلانيبفالتخالاٌتبثأو(ب)»ىرخألا

ظافلأنمهتفضأامو«فلؤملاصنطبضىلعصرحلامامتتصرحو

.شمامملا

ةينارقل١تايالابفيحصتوأفيرحتنمءاجامحيحصتبتمق:ين5

مساوةيآلامقرىلإترشأو_حضاودوسأدادمباهتباتكو4اهطبضو

ءامسابسحىلعتايالاجيمرختبتمقينناةظحالمعمشماهلاِقةروسلا

.فلؤملااهركذيقلاروسلاءامسأبسحىلعسيلوفحصلملابروسلا

دقو«ةنسلابنكنمةفيرشلا.ةيوبنلاثيداحألاجمرختبتمق:ًاثلاث

هيلع(بيبحنبعيبرلامامإلل«حيحصلاعماجلا»باتك1اريثكتدمتعا

ثيداحألاكلذيفامب«ًائيدح(3785)ثيداحألاةلمجتغلبو«هللاهمحر

لإةراشإلاعمت4باتكلابتدذدرويتلامالعأللةمجرتلابتمق:ًاعبار

.لاجرلاومجارتلابتكبةمجرتلادوجوعضاوم

باتكلابتدرويتلاءارالاوصوصنلاةبسنو4قيثوتبتمقًاسماخ

بتكوأ«نارقلاماكحأوأ«لوزنلابابسأوأريسفتلابتكيفاهئاظمنم

.شماهلابكلذىلإترشأو«يضابإلاهقفلابتكوأ«خوسنملاوخسانلا

بهاذملانيبةيفالخلاطاقنلايفعازنلالحمريرحتبتمق:ًاسداس
ىلعكلذيفتدمتعادقو(بهذملكةلدأوءاراركذبكلذو«ةيهقفلا

.ىرخألاةيهقفلابهاذملاو«ىضابإلاهقفلايفبتكلاتاهمأ

4



هبفيرعتلاتلوانت«باتكلااذهلةزجومةمدقمتررح:ًاعباس
:فلؤمللةيفاوةمجرتو«اهيلعتلصحيتلاخسنلابو«هعوضومبو
.هتافلؤمو هذيمالتو هخويشو هتايح

:يهو©باتكللةينفلاسراهفلالمعب ماتخلايف تمق:ًانماث

روسلابيترتبسحىلعابّترمهتلعجو؛ةينارقلاتايآلاسرهف:(أ)
بسحىلعةروسلكلخادتايأآلابيترتتلعجينأريغ«فحصللاب
.اهيلإعوجرلالهسيل«ةروسلابيترتبسيلو«باتكلايفاهدورو

فورحلابسحىلعاهتبترو«ةيوبنلاثيداحألاسرهف:(ب)
.(ه)زمرلابشماهلايفاهتركذيتلاثيداحأللترشأو«ةيدجبألا

احلةمجرتلابتمقو؛باتكلابتدرويتلامالعألاسرهف:(ج)
.ةيدجبألافورحلابسحىلعاهتبترو

.ًايدجبأًاييترتاهتبترو«نادلبلاونكامألاسرهف:(د)
.ًايدجبأابيترتاهتبترو«مايألاوعئاقولاسرهف:(ه)
يفسراهفلاعيمجتلعجيننأريغ؛تاعوضومللماعسرهف:(و)

رخايفهتلعجف«لوألاءزجلاتاعوضومسرهفادعام«يناثلاءزجلاةياهن
.لوألاءزجلا

يركشصلاخبمدقتأنألإينعسيال؛ةمدقملاهذهمتخأنألبقو

.لمعلااذهزاجنإىلعًانوعيلمّدقنملكليريدقتو

دمحأ:لضافلاخيشلاوققحملاملاعلاركشلاوريدقتلاومارتحإلابصخأو
ثيح«نامعةمئكأوءاملعلنيرصاعملانيخرؤملازربأ«يبايسلادوعسنبا

.يراوحلايبأليلجلامامإللةيفاوةمجرتبيندمأوًاروكشملضفت

؛يرمعملادشارنبحلاص/لضافلاخألاىلإيركشصلاخبمدقنأم
12(لوألاةخسنلابينّدمأثيح(«راحصب»سوباقناطلسلادهعمريدم

١٠١



دنعنمناكامءاوس«ةينامعلاعجارملالعلوصحلايفًاريثكيندعاسو

يندعاسيذلاقيقشلارئازجلانمليعامسارمع/لضافلاخألاركشأ
يملاسلاخيشلاةبتكمنماهريوصتدعب(ب)ةيناثلاةخسنلاىلعلوصحلايف

.هللاهمر

نأو؛ًالوبقملمعلااذهلعجينأىلاعتوكرابتىلوملالأساماتخلايفو
:نيملسملاهبعمنينأو؛انتانسحنازيمفهلعجي

نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخاو

نامعةنطلس راحّصةيالو
ه١[؛٠ةنسةدعقلاوذ٠

)٠99١ةنسوينوي/

نهمحرلادبعيئانزدمحمدمحم/د

نارقلامولعوريسفتلادعاسمذاتسأ
ةيبرعلاوةيمالسإلاتاساردلاةيلكب

ةرهاقلاب رمهزألاةعماج

١١



يراوحلانبدمحميراوحلايأمامإلاةمجرت

:هنطوموهبسن

ىلإيمتنيو.يزقلايراوحلانبدمحميراوحلاوبأمامإلاةمالعلاوه

سيقلادبعنبىصفأنبزيكلنبةعيدونبورمعنبكلامنبةرقةليبق

نبندعمنبراذننبةعيبرنبدسأنبةليدجنبىمعدنبىصقأنبا
؛ماوتيحاونورّسلانونكسيمهو»:ىبتوعلاةباّسنلاةمالعلالاق«ناندع

١ِ.عِ:

:/((ةدجنوسسبلهامهو4ةروكذمهوجومهو

مهنعلوقينيذلا«دالتالانممهلعلو«سيقلادبعلئابقنمةرقونبو
اهونكسمهنألنامعدالتأ«سيقلادبعنمنوطبدالتألانإ»:ديرُشنبا
2(١)«اميدق

؛رضخألالبجللينونجلاحفسلاىلعةعقاولافونتةيرقنميراوحلاوبأو
ءىوزنيفهتايحشاعهنأديب.(7)ةروهشملاىوزنةنيدمنمةبيرقيهو

.ةمجرتلاهذهايانثنمفرعنسم«هتساردمايأذنماهبرقتساهلعلو

ثدحأمأ هرغصذنمهامعناكأيردنالو«ىمعأناكدقو
2ىمعالابفورعملاهنأ همساركذذعبينايو؛هتايحيفكلذدعبهل

يراوحايأنأ):ديعسوبأىوردقف«ًاييردتهلأرطدقىمعلانأرهاظلاو

__ليملع_-_ناكو4رفعجنبدمحمرباجيأىلإةأرمإهيلعتعفر

وبألصوف٠هفّلحجينأدارأو«نيملايراوحلاابأرباجوبأمزلاف«ًايضاق
:ناهبنهللاقف«ىنفلحينأديريرباجابأنإ:هللاقفناهبنىلإيراوحلا

6هفلحينأرباجوبأدارأ4يراوحلاوبأهرصحاملف.كينيعهرأكفلحيال

:(ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورادصإ)44١ص١ج:يبتوعللباسنألا(١)

.ص"١َج:ديردنبالةغلللاةرهمجنعالمن(رشنيّثحب)ةلاسرلادهعِِقنامع,(

.ةياردلاىلعينراحلادمحنبملاسخيشلاةمدقم(©)

ل١"



رباجوبأرظنف.ينيعىلإرظنأ؟ىمعأانأوىنفلحترباجابأاي:هللاقف
.(أ)مهفلحيملفةبئاغهذهو«ةبهاذهذه«معن:لاقف«هينيعىلإ

ىلعليلد«ةبئاغهذهو«ةبهاذهذهمعن»رباجيأىضاقلالوقىفف

ىه«حالصلاوملعلاولضفلاةرسأنوكتنأاديعبسيلوهانرهظتسام

اضيأمهف؛يراوحلايبأيرارذنممههيرارذو«حلاصنبدمحمةرسأ

()؛يّرقليجب»فرعيىوزنيفدجويهنأركذلابريدجلاو؛يّرقلاةليبقنم

:هخايضأ

ةلودلارمفمو:ملعلاةرضاح١ىوزنىلإيراوحلاوبامامإلالقتنإ

؛بوبحمنبدمحم:مهومالعالاةمئالانعملعلاذخاف«ةنوميملاةيمالسإلا

دمحمرباجوبأو؛يصورخلاسيمخنبتلصلارثؤملاوبأو«زرحمنبديعسو
9مينعهللايضر«ناثعنبناهبنو«رفعجنبا

امأو»:هلوقكلذىلعلدي(رثؤملايأنعملعلالمحامرثكأهنأديب

اذهف»:هلوقىلإ«هتصاخنمو«هنطابينممانكدقف«هللاهمحررثؤملاوبا

(5).هرمعرخآيفهنمانعمسو«رثؤملايأنمانفرعيذلا

:ةيملعلاهتناكم

ناكمث»:يمدكلاديعسوبأمامإلالوقي«نامعيفدقعلاولحلاوايتفلارادم

رادم(رثؤملاياو(رفعجنبدمحمو«ناّععنبناهبن)ةنالثلاءالؤهدعبنم

هللادبعو6ريشبدمحمياو4رذنملايالعنامعلهانمقحلاةلحنلهارما

.488ص(طوطخم)يراوحلابأتاباوج(١)
.عضومنمرثكأيفقباسلاردصملا(؟)

.؟77ص١ج:يملاسللنايعألاةفحت(©)

.(ثارتلاةرازو)00ص١ج:يمدكلاديعسينال؛ةماقتسإلا(4)
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يلاو«رفعجنبدمحمنبرهزالايلعيبأو؛هللاهمربوبحمنبدمحمنبا

رهظيامىلعاملعواهقفمهلمحأناكهلعلو«ىمعألابفورعملايراوحلا

مهولعيرذنملاوبأناكنإو«مارحلاولالحلاماكحأيفةصاخو«هرومأنم
()«نامعلهاعزفمرصعلاكلذِقءالؤهناكونايدألاورظنلاٍِق

مهلمحأهنبيمدكلاديعسوبُأبهذملامامإهلدهشيلجربكيهانو

نأىلع«لاجرلاةلقاالإاهغلبيالةيملعةلزنمىرمعلواهنإ«املعواهقف
همدقخوسرىلعليلد«مارحلاولالحلاماكحأيفةصاخو»ديعسيألوقيف

ًادهاشو:ًايداماليلدالإ(ةياةئامسمخريسفتِلةياردلا»هباتكامو

٠هللاهمححرديعسيأفصولع

:ةيملعلاهتافلؤم

:ةيلاتلاتافلؤملابهللاهمحر يراوحلاوبأمهسأ

هقفللعماجلاهيلإريشيامنإو«ايصخشانأاهيلعرثعأمليذلاهباتك١

(؟).«يراوحلايبأىلإبوسنملاباتكلانمو»هنمبابلوأيفلوقيثيح

همفعمجءاملعلاضعبماقدقو:يراوحلايأعماجباتك" 

ةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلا»ةرازوهترشندقو:يراوحلايأةبوجأو

قلطينأهقحو««يراوحلايأعماج»ناونعتحتءازجأةسمخيف«نامع
.يراوحلايأتاباوجوأ«يراوحلايبأمامإلاهقف»هيلع

يذلاباتكلاوهو:ةياةئامسمخريسفتيفةيانغلازنكوةياردلا" 

.هحيحصتوهقيقحتىلعموقأ

نمةلعسألًاباوجاهبتك:تومرصحلهأىلإيراوحلايأةريس

.(ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو)١77ص١ج:ةماقتسإلا0

.(ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو)4ص١ج:يراوحلايأعماج()
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ثارتلاةرازوهترشندقو«بهذملاءىدابماهييفنيب؛تومرضحةيضابإ

.فشاكليعامساةديس/دهقيقحتبتماقو(أ).«نامع

١ةدمهز

هنأيراوحلايأنعىكحياذهوحنو»:هتفحتيفىملاسلاخيشلالوقي
ةيدوألاىلعتبنيرجشبئألاو)ًاففعتوًادهزبثألارمثلكأيًاريقفناك

هناوخإضعبنمةقدصلبقامبرو«(كولمثريغوهو؛لابجلابناوجىلعو
().«هوحنوجارسللالحاهبيرتشيواهعيبيف

هللاهعنقنملخب,خبف«هعبتاملعورلاو«هفرعنملدهزلاهللاواذه
هيلعموقتنأيغبنياملقيقدميوقتلهنإ«ةايحلايفشيعلانمقزرلااذهب

.ةينافلاةايحلاهذه

بجتنممدحاوريغنعاهذخاف«هتيالوامأو»:ديعسوبألاق«سانلا

هالوتننحنفةرهشلابهتيالوانعمزوجتيرناكو1هتيالوبةيالولاانيلع

(آ).يلوانلوهو«هلككلذىلع

يهوالأ؛نيدلايفةيالولانمةجردلاهذهيمدكلاهحنمينمبَكّبْسَحَو
.ماعلاوصاخلانيبهلضفراتشالالإكلذىلإاموةرهشلاةيالو

:اهدهشىتلاثادحألا

(5)نييرجهلاعبارلانرقلالوأوثلاثلانرقلارخآيفيراوحلاوبأشاع

.(ثارتلاةرازو)اهدعبامو778ص١ج:تاباوجلاوريسلا(١)

.(ةماقتسإلاةبتكم)77/7ص١ج:يملاسللنايعألاةفحت(7)

.يلديبعدمحأقيقحت794ص:ةمغلافشكو١77ص١ج:ةماقتسإلا(©)

.ةياردلاىلعيئراحلاملاسخيشلاةمدقم(4)

-٠١



تدهشةرتفلاهذهيو1هتافوخيراتالو4هدلومجيراتلعرثعنلاننكلو

ىسمومثادحأو؛كلامنبتلصلامامإلالزعيهو؛ًاماسجًاثادحأنامُع

نسكلذنعجتنامو6معنبنازعو6رضنلانبدشارو(ىبمومنبا

نأدعب«,0روبنبدمحمةدايقب«نامعمكحِفنييسابعلالخدت

اهدحا؛نيتقرفىلإنامعءاملعقارتفاو«ةيناوزتلالئابقلامهبتدجنتأ

ثادحالاكلتتنهربدقو.ةيقاتسرلابتفرعةيناثلاو«ةيناوزنلابتفرُع
؛ثادحألاكلتءاوتحالهقفأةعسو«رومألليراوحلايأكاردإنسحىلع

يلأنعىوردقف«اباحصأوثادحألاكلتنعفوقولاهيأرناكثيح

:ًالئاقديعس

انغلبيذلاف«ىمعألابفورعملايراوحلانبدمحميراوحلاوبأامأود

أربيالو4ةمامإلاكلتفدشارو(ىسمومنبىسومنعفهميناكهناهنع

0:«امهنم

لماعلبقنملتقلافاديهتسابهالتبانأ4نينمؤملللاعتهللاءالتبانمو

نييسابعلالماعوهو«ةرحيب»نأخيراتلايفءاجدقف«ىوزنىلعنييسابعلا
!!مامالااذهلتقبرمأدقدمحأابأىتكُيو«ىوزنىلع

ىمومنمنوأرييباحصألانمهعمنمويراوحلاابأنإ:هلليقدقف
يفادعاقيدنجلاهدجوف«ايدنجيراوحلايأىلإلسراف«ىمومنبا

لعبيبجشل|دحسموهو«ماّسقلايلأبفورعملا(ديعسنبدحسمبارحم

:نارقلاأرقيرجفلاةالص

ىلسيل:يراوحلاوبألاقف؛هيلإريمكللوقيدمحأابأنإ:لاقف
لعفيفيكيرديالًاريحتميدنجلاىقبف«ةءارقلايفذخأو«ةجاحهب

:ًاثدحيراوحلايأفثدحتال:هللاقف««ةرحيب»لوسرءاجىتحهب

.روبنبدمحمثادحأٍِقةمغلافشكونايعألاةفحت(١)

.74ص:ةمغلافشكو+١77ص١جنةماقتسالا()
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.مظعلانارقلاةكرببكلذو6اعيشهبلعفيلوهنععجرف

10«بارحلايفهمدشطيالفلموقيلهتوعدامنإ:لاقيدنجلانإليقو

مكحلاكلذملظوروجىلعلدتيتلاةيضقلاهذهشقانننأديرتالو

.نامعهبتيلتبايذلارئاجلا

:هذيمالت

لعافتو«مهراكفأةراصعةمأللاوم.اقينأءالجألاءاملعلاداتعادَمل

سوردلاكلتلوحو؛ةاقلملاسوردلاوفيلاتلانمروصيف«مهتامولعم
هدنعناكاممهخيشنعاوذحخايل«فيرشلاملعلاةبلطنمديدعلاعمتجي

ملعةبلطهدنعناكهنأودذبال«يراوحلااب١نابيرالو1مولعلانم

مهنمومهئامساىلعرثعن1انكنإو«مهفراعمومينيدروماهنعنوذخاي

يأنبديعسنبدمحممهارباوبأو4يوردلانسحلانبدمعنسحلاوبأ»

نبحورنبدمحمهللادبعوبأو6نانعنبدمحميراوحلاوبأو©ركب
(5).ىبرع

ملعلالهأنمهدعبءاجنمىلعةيملعلاهراثاعويشرهاظمنمواذه
؛يراوحلايبألاوقأوءارالقندقوالإماكحألايفاباتكدجتالدقكنأ

..مولعلانمانلهمدقامىلعهتانجحيسفهنكسأوًاريخهللاهازجف

ملاسخيشلاةمدقمو(ثارتلاةرازو)©7؛01ص:يوكزأللةمغلافشكنعسبتقملانامعخيرات(١)
.ةياردلاىلعينراحلا

.عضومنمرثكأيف؛يراوحلايبأعماج»رظنأ(3)
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هفلؤموباتكلابنايباهيفو[١]ةخسنلانمىلوألاةحفصلا

للكايافيدانتمديانحرافانتل

ملص

اوتهو

لا

ةيباعلانموةيبادغلنركب
ةهينذفلايراشودنابامدذاقخيراذكلاعولو
ههبعىذردرب1ركرارخإبارذالعلا)اعلا
حاانجلاهتم___رشل

لالاسباكةبآباسلافدنسابعنبانع
نايلزحبولجينوطبناال١نييلسسملاسيبالمارلاد
بلمًامعيصرمقفنآرفل١يبابانمانمنابالغانج
هلوقمل١اهبذركتبنفلاقررسل١شلبناميااركلش
هدرنمون١هنمشالاربلببالراثكلاركزوا
تاقالغلاناثايبفعنىذهنقلازاقمداح
عبلابنوميذل)لاورزكلانونييالا
مريسهلوعازندنانمراقدلابلا

١٠٠3دبر. ريسجا دحرابليزلهل)ناوهشنقلافيدا
فرصرئجبرالزموملاودانالبجتبلزملاك
اهجألاءادجذياك:

(

ثئعبرىزرملاونناكبز

رص
ل١#



ىلوألاةحفصلاةطوطخملانمطقسثيح(ب]ةخسنلانمةيناثلاةحفصلا

لبءاجارارناهراويسوابعامجنادرلإالرملاالنا

هاَمواناكميجنا)امناحاطيفلقهزعاطلابب١
راصبالاودهوزاصبالاارالكارواًهاننكرراد
انوتربجلامرطللاوهو

(

رولابطلااجاارعصبرها
لمتاروبانعباناوجوبكأصعلا
0هرمةالصااممنيرلاواهعهالتلللاق

عاطفاحئبمبلااهسركوببلايساروتدف
السلااباءاموريماثاواّصلا

يطمحبتناكلاهذولصسولا عسااوفنع
اعلاوال!لطراعاونيحتتايحبالصلال

ةالشلاوضل

أل

اهداساعيايءاوتاجر
ةالصاواناباعبارعركنوىنيرمأنحلحيلناي
كوالا_مكرزملعالاالصرهل“اوصللومتصوم

هيلعلالجالازيرحاحرزاتَْوالسلواانياب
فعالاهالولصفلام)بحكهواسم
رياهدعبجاورنوأملحنومملاو
مراححهءاحرمحلابلصخرمعلامدوواج

ل9١--



(11ةخسنلللوألاءزجلانسةريخألاةحفصلا

ف
ءاًمسلالعنيومانتفلاجراابا:نهالفتاثردكليرحانه

تاتوضجيرلعمضعبنبهدالنايالاراعنيذلسمْب
مهزوم١نماوععنرامباولضعمقحلانارمالعلومللجرلا

بسرإلامثاشراعنوطلسيممىبملانهاوفاسابيع

ىزلصاتدزنيرمايبرملجحلانيبسمونهبليزىلعنإلاو
ثييرل)يئنتاحلاملاملاقفمزح«تحاولارىشنلا|
بئنعللتاظقفاحنابزابورددثناعبطمْىِهدتانيا

فغجبساظنحامنم)ارماونعوماقنمجالزلاةبيكل

ئيدنودررتمنسانج_ايرزلاو_لاقهنترظفح
كتليانارسأابنهوظمتجاوزنبايمعنىلعت
ناعاملاامنعنئالفىبعجاشملاينجوهافرحل
ائالارنابلاانااباوعاطرددادارثعال١تعبتم

رض الئشعطانفنافنيباشالوجوبمنعارضفودنهج
نتمامبازمنهشلكنيوباللعيجنالبيبسنييلعاخب
ارماجراميديلعسلِصمسل»اهلييكارلعناكرددانا

ناءامررسالاتاقهليخرسادزر١ىزلافارتماردداداراو
مزارعنوكبنامالرسرررددانوقفاالانرمرمالونمرمل

لانهانيبمالطلفرأوبرد»ايجارمتم
تللمإللابرممثايبانيلعنامزناعماهاناثضررافهيببل
عيس#بارلائوباهبتيزتهاناويشيعلاماذ
مياةرماابلعوماسرهيلعردد١ىلصتمحمللاحباىهبله

نوت
١٠



[ب]ةخسنلللوألاءزجلانسةريخألاةحفصلا

الىحبالجوعبتباعارعبالوكحانام

هالاَباعناكتدانانتطبملامتملانمتلك
لماوتلاداراولااهلاهباعهتبال#بلالا

اوداناكاموهلالاقلاداًيُخوساداقرااو
فوعمانمرتداناوبرااذا
هتدارحعب

ب

بللاوداييالالضاصرومهوس
بالعصرا)اتهناالعنابفاهدااماما

ماجواههترهاناضيتاانا
:بزلمنازسرولاب5بر

يطرببادعشرثيصعنافاخاإلاتو
راواربيرهاوم

”

بنوميلهلا
رهنطلوهلاونرمعوبلالخوبلالالخلا
تاالوولاعرباةنسلاط
دارتماجاامرأاوهوردتاكلليربال
ورمعارعملدانفارلاخارارإزرهدددح
ليواردللاترابأدبجولئلابكلوامارنا

نيالا
ل١-



لالحلايفىلاعتوكرابتهللاباتكنمةياةئاسمخريسفتهيفباتكاذه

غولبوةياغلا(١)ىبتنموةيانغلازنكوةياردلا»باتكوهو«مارحلاو

٠«ةياةئامسمخريسفتقفةيافكلا

.هنعىضروهللاهمحريراوحلايبأةمالعلاملاعلاهيقفلادراهيفو

ميحرلانمحرلاهللامسب

لالحلايفهللاباتكيفةياةئامسمخ»:لاقهنأ()سابعنبانع

:لاقي)ر(نهجاولمعيونهريسفتاوملعيناالإنيملسملاعسيامارحلاو

:ناميإلاريسفت

نارقلابناميإلاركذف«هللارمأامعيمجبنمآدقف«نآرقلايفاممنمآنم

:هلوق().ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايف
هللانمهنإ؛هيفكشال:لوقي«هيفبيرالباتكلاكلذملأ

«نيقتمللإ»ةلالضلانمًانايب:ينعي«ىدهإنآرقلا:لاقمث«ءاج
بيغبىنعي«بيغلابنونمؤينيذلا):لاقمث«رفكلانوقتينيذلا
نومّرحبو؛همارحنولحيف.يحدمحمىلعلزنهللانمهنأ«نآرقلا
.هيفامبنولمعيو؛همارح

(*)«هللابنمآْنمرّبلانكلوإهلوق«نارقلايفيذلاناميإلالصأيفو

ثعبلابقّدصو:ينعي«؟رخآلامويلاوإ»هللاديحوتبقّدصنم:ينعي

.اهتنمو:(أ)(1)
ثالثبةرجهلالبقبلاطيأبعشيفةكمبدلو؛يمشاهلايشرقلابلطملادبعنبسابعنبهللادبع(7)

نيدلايفههقفمهللا»لاقفهلكغيبنلااعدو«جعيبنلامزالو«ةوبنلارصعلوأيفاشنف؛تاونس
ثيدحلابتكيفهلو؛ةّنُسلاونارقلابةباحصلاملعأنمسابعنباحبصأو«هتوعدهللاباجتساف«ليوأتلاهملعو

.(43-0ص؛ج:ةباحصلازييمتيفةباصإلا)ه18ةنساهبىفوتوفئاطلانكسوثيدح٠٠١١

.اوملعيو:(أ)(©
.٠“١7ةيا:ةرقبلاةروس(4)

.797١ةيآ:ةرقبلاةروس(ه)

"١7١



ةكئالملابقدصو:ينعي«ةكئالملاو)»نئاكهنألامعألاءازجهيفيذلا

هناهللاهلزناباتكلكبقدصو:ينعي+قح#باتكلاوإ.قحمهنا

لصانماذهف.قحمهنامهلكنييبنلابقدصو:ينعي#نيبتلاو)».قح

.ناميإلا

ادمحمنأو«هللاالإهلإالنأةداهش:لاق؟مالسإلاامف:هتلأسو
؟ناسحإلاامف:تلق«ةعاطلابهللاهبٍءاجمعرارقإلاو4هلوسروهدبع

(أ)كاريهنافهارتنكتملنإفهارتكناكهلللمعتنأ:لاق

ِ.":: ؛(5)«ريبخلافيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتالإ»
٠7.ب7.-

(١).يدعفريحلاصلالمعلاوبّيطلاملكلادعصيهيلإ»:لاقو

؛نيدلادامعةالصلا»:لاقهنأٍةثيتَعىبنلانع:سابعنباركذو
ركذيىتلاةروسلايفهلوقكلذف«(9)5.«نيدلامدهدقفةالصلاكرتنمف

وبأ'هاورثيدحنعذوخأم6ناسحإلاوممالسإلاو6ناميإلانايبِقيراوحلاوبأمامإلاهركذم١4(

..ةعاسلاىتمو«ناسحإلاومالسإلاونامإلانعهلأسفمالسلاهيلعليربجهءاجنيحٍةَعيبنلانعةريره

:هجرخأو؛كلامنبسنأو«باطخلانبرمعقيرطنمو«ةريرهينأقيرطنمثيدحلاءاجدقو
.١7-١7ص(40)ثيدحلامقر«ناميإلاباتك١ج:يراخبلا

.كلامنبسنأنع«؟١ص(97)ثيدحلامقرعئارشلاومالسإلاوناميإلايف()باب١ج:عيبرلادنسم

ٍمالسإلاوناميإلاةفصبابناميإلايعباتكمجنيناسنلاننس

.7479ص(37614)ثيدحلامقر«ةمدقملا(١ج:ةجامنباننس

.٠١٠ةيآ:ماعنألاةروس(7)
0".١٠ةيا:رطافةروس(7)

؛دومعءيشلكل»ٍهَِعهللالوسرلاق:ظفلباهنعهللايضرةشئاعنع«عيبرلامامإلاهاورثيدحلا(4)
دمحأويذمرتلاهركذو.عافتهللادنعٌغريخو1عوشخلاةالصلادومعو«ةالصلانيدلادومعو

نعليوطثيدحنموهوداهجلاهمانسةورذو+ةالصلاهدومعومالسإلارمالاسأر»ظفلب

.لبجنبذاعم

ثيدحلامقر+(اهعوشخوةالصلالضف(497)باب«ةالصلاباتك«١جنعيبرلامامإلادنسم:رظنأ

ثيدحلامقر؛ةالصلاةمرحيفءاجامباب«ناميإلاباتك«©ج:يذمرتلاننسو.16ص9

.رمعثيدحنمفيعضدنسب«نيدلادامعةالصلا»ظفملبيقبيبلاهاورو+117

.فورعمريغهنإ:«طيسولالكشم»يفحالصلانبالاقو

ل١١-



؛ماتءوضوباهتيقاوميفةبوتكملا#تاولّتصلاىلعاوظفاحإل(١)ةرقبلااهيف

:هلوقو«نيعيطم:ينعي«نيتناقهللاوموقوىلطسولاةالصلاو»:لاقمث

ىلعربصلابةرخآلابلطىلعاونيعتسا:ينعي#ةالصلاوربصلاباونيعتسا

هللانإل»اهيفريظن«اهتيقاوميفاهيلعاوظفاحسمخلاةالصلاو+ضئارفلا

.()*نيرباصلاعم

.سمخلاتاولصلانمتضرفةالصلوأنأ:سابعنبانعرّكذو

().تضرفةالصلوأاهنأللوألاتيمسكلذلفىلوألاةالص

لصفسمشلاتلازنيحةكمبوهوهعيبنلاىلإليربجءاج:لاق
.ليربجبيدتقييبنلاوهبنودتقييبنلافلخنوملسملاو«ىلوألاةالصيبنلاب

لصفسمشلاتباغنيحءاجم4رصعلاهبلصفرصعلاتقوءاجمم

ءاجورابنلاضايببهذنيحليربجءاجم؛تاعكرثالثبرغملاهب

.ءاشعلايهوةمتعلاهبلصفليللامالظ

ةالصيهو4نيتعكرحبصلإهبلصف4حبصلإرجفنأنيحءاج5

(5).رجفلا

.77م8ةيا:ةرقبلاةروس(١)

.7٠ةيا:ةرقبلاةروس()

.(ثارتلاةرازوةعبط)4ص7ج«رفعجنبال:عماجلاباتك:رظنأ)9
ليربجينموكحهللالوسرلاق:ظفلبسابعنبانعثيدحلااذهدوادوبأويذمرتلاجرخا(4)

ىلصو؛كارشلارْذقتناكو:سمشلاتلازنيحرهظلايللصف نيترمتيبلادنعمالسلاهيلع

ءاشعلايلىلصو+مئاصلارطفأنيح برغملاينعي--يفىلصو هلثمهلظناكنيحرصعلايف

لصدغلاناكاملف؛مئاصلاىلعبارشلاوماعطلامرحنيحرجفلايلىلصو«قفشلاباغنيح

رطفأنيحبرغملايللصو هيلثمهلظناكنيحرصعلايلىلصو«هلثمهلظناكنيحرهظلايب

؛دمحماي:لاقفلإتفتلامث«رفسأفرجفلايفىلصو«ليللاثلثلإءاشعلايبىلصو؛«مئاصلا

:«نيتقولانيذهنيبامتقولاو.كلبقنمءايبنالاتقواذه

..يرابلاحتفباتكيفرجحنبااهركذدقفهفلخنوملسملاو؛هلْلوسرللهتمامإوليربجلوزنةياورامأو

عمنيملسمللِهَلْلَعهتمامإركذيملو«دوعسمنبانعثيدحلايناسنلاو«دمحأو«ةجامنباركذو
ِِ.هلمالسلاهيلعليربجةمامإ

ل4١



:ةضيرفلاعمعوطتلاو(١)اهتيقاومبةبوتكملاسمخلاتاولصلاريسفت

؛؟سمشلاكولدلةالصلامقأل»(")ليئارسإينبةروسيفهلوق
ِءِقل.:إ

رصعلاو)رىلوالاةالصيه1ديبنلانعو«سمشلالاورل:ينعي

نارقوإ.ءاشعلاوبرغملاةالص«ليللاةملظ:ينعي#ليللاقسغىلإ

.«ادوهشمناكرجفلاناآرقنإ.ةادغلاةالص:ينعي«رجفلا

يفرطةالصلامقأوؤ(5):دوهاهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
نمافلزوؤ»«رصعلاةالصوىلوألاةالصو؛رجفلاةالص:ينعي««ئرابنلا
.ءاشعلاةالصو؛برغملاةالص:ىنعي«ليللا

اولصف:ينعي«هللاناحبسفإ(97:مورلااهيفركذييتلاةروسلايفو
نيحو#؛ءاشعلاةالصوبرغملاةالص:ىنعي#؟نوسمننيحا»هلل

(رصعلاةالص:ينعيايشعوإ؛ةادغلاةالص:ىنعي4نوحبصُت

ةبوتكملاسمخلاتاولصلاءالؤهف؛ىلوألاةالص:ينعي«نورهظتنيحو#

.ةصاحخ

149١1ثيدح«ةالصلاتيقاوميفءاجامباب«ةالصلاباتك«١ج:يذمرتلاننس:رظنأ-

0

.١٠#ص797ثيدحلامقر«تيقاوملاباب«ةالصلاباتك«١ج:دوادينأننس

.١٠77ص+17348ثيدحلامقر«ةالصلاتيقاومباب«ةالصلاباتك«١ج:ةجامنباننس

.* ؛ص©اهلضفوةالصلاتيقاومباب«ةالصلاتيقاومباتكجنيرابلاحتف

.١٠٠ص١هك؟”'ص©١جددمحأمامإلادنسم

.اهظفلبةياورلاٌروأدقو.*؛4ص«9ج:رفعجنبإلعماجلا
.نيتخسنلايفشماحلاتدمتعإدقو اهتقول:(بأ)لصأيف(١)
.ال8ةيآ:ءارسإلاةروس(9)

:يعهللالوسرلاق:لاقورمعنبةبقعنعيربطلاريرجنباكلذدروأدقو«رهظلاةالصيهو(©)
:نآرقلاريسفتيفنايبلاعماج)..رهظلايبلصفتلازنيحسمشلاكولدلمالسلاهيلعليربجيناتأ
.(9؟ص٠ََج

.6١١ةيا:دوهةروس(4)

.١١8١ةيآ:مورلاةروس(ه)

 0٠١-



:ةبوتكملاعمعوطتلاةالصريسفت
7٠::ء١ِ"ًًِ

مساركذاوؤ(5)«ناسنإلاىلعىتألهؤ(١)[ةروسيفزهلوق
؛ةادغلاةالص:ينعي#ةركبإٍ؛ةالصلاصالخإ:ينعيكبر

ليللانموإ.رصعلاةالصو«ىلوألاةالص:يشعلابينعي«اليصأوإ

عوطتلاركذم.ءاشعلاوبرغملاةالصينعي:هللصف:ينعيهلدجساف

.ليوطليلبهللحبس:ينعي«اليوطاليلهحبسوإ:لاق

ٍِ:ِ-..9.ءناهللا-ا مايق«عوطتمكيلعّنهو؛ةضيرفيلعثالث»:هعيبنلالاق:لاق
ًغ-٠-ًبنزِِِ

)(.اهكرتنمرفكيةعبتمةهنسرتولاو)0ر.«كاوسلاو"0رتولاو4ليللا

.(أ):يفطقاس(١)
.٠١٠ةيا:ناسنإلاةروس77)

رحنلاوءرتولا«عوطتمكلنهو.ةضيرفىلعنهثالث»ظفلبهدنسميفدمحأهاورثيدحلا)9

لاقو.السرمةمركعنعقزارلادبعهاوردقو.١77ص١ج1دمحأدنسم«ىحضلاةالصو

.حاضيإلابحاصكلذكو««عماجلا»يفرفعجوبأهظفلبهركذو.ركنمبيرغ:يبهذلا
.3ا7ل2ص١ج:حاضيإلاباتكو«47ص(+ص١ج:عماجلاباتك:رظنا

نبرباجمامإلابهذفءارتولاةالصيفاوفلتخاو؛سمخةضورفملاتاولصلانأىلعءاملعلاعمجأ(4)

كلذبسنو«ةيضابإلاءاملعةيبلاغلوقوهو«حاضيإلا»يفيخامشلاكلذلقنو«هبوجولإديز
.ضرفرتولاةالص:ةفينحوبألاقو.اهنعهللايضرةشئاعىلإ

رئاسكرتولاةالصةيضرفبةيضابإلانممهريغويراوحلاوبأو؛رثؤملاوبأوبوبحمنبدمحملاقو

.ةالصلاضئارفنماعيشكرتنممزليامديعولاومكحلانمهكراتمزليو؛ةضورفملاةالصلا
.رتولابوجوبمهلوقةيكلاملانمغبصأو؛نونحسنعركذو
بوجولابلوقلاو.هتداهشيفةحرجتناكو.بدأهكرتنم:لاقاكلامنأمزحنباىكحو

ةديبعينأو؛بيسملانبديعسو«يعخنلاو؛ةفيذحو؛دوعسمنباو«رمعنباو«دهاجمو«دمحأنعيورم
:اهنمرتولاةالصبوجوىلعةريثكثيداحأبقيرفلااذهلدتسأو«كاّحضلاو«هللادبعنبا
.يراخبلاهاورءأرتوليللابمكتالصرخااولعجإ»ُايبنلانعرمعنباثيدح
؛تارمثالثهلاقهانمسيلفرتويملنمفقحرتولا»:لاقهعيبنلانعهيبأنعةديربثيدح
٠دوادوبأومعاحلاهجرخأ

وأضرفكراتىحيفالإلاقياليذلاديعولانمثيدحلايفءاجاموه:لالدتسالاهجوو

.كلذرركتدقواميسالو«بجاو
ةالصنيباميفةالصعدازلجوزعهللانإو:لاقايبنلانأصاعلانبورمعثيدحو
ِِ.دمحأهاور«رتولا«رتولا:حبصلاىلإءاشعلا

ل١١--



دمحبحبسو#«ديجملانارقلاوق»اهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو

رجفلاةالص#سمشلاعولطلبقؤ»كبررمابلصف:ينعيكبر
ليللانموألروطلايفاهلثمو.رصعلاةالص:ينعي«بورغلالبقوأ
.ءاشعلاةالصوبرغملاةالصهللصف:ينعي«هحبسف

نمو©رتويلف؛ثالثبرتوأءاشنمف؛بجاوقحرتولا»:لاقٍهْثعيبنلانأبويأيبأثيدحو> 
.ينطقرادلاهاور«ةدحاوبرتويلفةدحاوبرتوينأءاش

بحيرتوهللانإف«اورتوأنآرقلالهأايد:لاقٍهكعهللالوسرنأبلاطيبأنبيلعثيدحو

.ةجامنباومماحلاويناسنلاو؛هتحصويذمرتلاو«دمحأودوادوبأهاور«رتولا

؛كلذىلععامجإلاىكحدقو؛بجاوبسيلوةّنُسرتولانأىلإءاملعلانمروهمجلابهذو
.مدقتملافالخلاهدرينكلو

رماعخيشلاو؛شيفطأخيشلاو«بيبحنبعيبرلامامإلا:بوجولانوريالنيذلاةيضابإلانمو

.بوجولامدعبلوقلاينعي«حصأيدنعلوقلااذهو»حاضيإلايفلوقيثيحيخامشلايلعنبا
ءاج:لاقهللادبعنبةحلطثيدحنمناخيشلاهيلعقفتاامببوجولامدعبنولئاقلالدتساو

سمخ)ْهكَعهللالوسرلاقف)هيفو«ثيدحلاقاسو...دجنلهأنممَعهللالوسرىلإلجر
.(عوطتنأآلإال:لاق؟اهريغىلعله:لجرلالاق«ةليللاومويلايفتاولص

ءيشبوجومدعىلعلديٍهثَعلوسرلانمثيدحلاصننأ:ثيدحلااذهبلالدتسالاهجوو

.عوطتوهفنييلعدازامنأو؛سمخلاتاولصلاريغ«تاولصلانم
.ناخيشلاهاور«ةلحارلاىلعرتويٍهََِعهللالوسرناك»لاقامهنعهللايضررمعنباثيدحبو

ةضيرفلايلصينأدارأاذإناكٍهْييَعهنأل.اهببوجومدعىلعلديةلحارلاىلعرتولاةالصنإاولاقو

.ةضيرفبسيلرتولافكلذىلعو؛ىلصوةلبقلالبقتساوهتلحارنعلزن
سمخمهيلعضرتفاهللانأمهملعأو»هللاقنمبالإهكعيبنلاهثعبنيحلبجنبذاعمثيدحبو
.هيلعقفتم«ثيدحلاة...ةليلومويلكيفتاولص

هلعيبنلانألكلذو«رتولابوجومدعىلعهبلدتساامىوقأثيدحلااذهءاملعلاربتعاو
.هبلمعلاورتولابرمألادعبيأ«ليلقبهتافولبقنمبلاىلإًاذاعمثعبدقناك

.نجلالهأهبرمأيىتحذاعملهعيبنلاهيلًابجاورتولاناكولف
ةلومحماهنأوأ«فيعضاهرثكأنأببوجولابةرعشملاثيداحألانعاوباجأمهنإفىرخأةهجنمو

..نّيأوحضوأوىوقأمكحلااذهيفروهمجلايأرنأكشالو«دكأتملابدتلاوبابحتسالاىلع
ٍ.اهأ...نيرخآلايأرليمارتحأعم

.(فرصتب)اهدعبامو7١7ص©شوكبدمحمىيحي/ذاتسألاقيقحت:ديزنبرباجمامإلاهقف:رظنأ
.0-84ص١ج:يبطرقلادشرنيأل«دصتقملاةيابنو«دهتجملاةيادب
.777+77ص١جيخامشلل:حاضيإلا

.١7١١7١ص7جيملاسلل:لامآلاجراعم
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ةالصيتعكر:ينعي(١)«دوجسلارابدأوإ:لاقعوطتلاركذمث
.قفضلابعيلاماهتقووبرغملا

0:ِ::.١ «كيبردمحبحبسوإ(5):روطلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
نمو.ةبوتكملاةالصلا:ينعي«موقتنيح؛كبررمابلصف:ينعي

يتعكرم ءاشعلاةالصوبرغملاةالصهللصف:ىنعي«هحبسفليلل١

؛رجفلاةالصلبقنيتعكر:ينعي«موجنلارابدإو:لاقفعوطتلا

.ةبوتكملاىلصيىتحةالصلاومالكلاهركيمث«رجفلاعولطلبقامهتقوو

ىتحهرخاىلإليللافصنيف«ليللابعوطتلا«ةالصلالضفأو:لاق

.رصعلاوىلوألاةالصنيبراهنلابةالصلالضفأو:لاق.رجفلاعلطي

ةفلخرابنلاوليللالعجيذلاوهو():ناقرفلاةروسيفهلوقكلذف
راهنلانمافلخليللالعج:لوقي#«اروكشدارأوأركذينأدارأنل

نمافلخراهنلالعجو؛ليللابدبعتيلفرابنلابلغتشاواةجاحهلتناكنم

نموعوطتلاةالصوهللركذلا:ينعي٠راهنلابدبعتيلفليللاماننملليللا

؛هبنجمبيذلاىلعطلغيلةءارقلابرهجيالفيلصينمهبنجبوعوطتلاىلص
ناكامثيحريسيوهودىلعوأ؛سابالفادعاقاعوطتىلصنمو
(5).سابالفبرغملاوقرشملالبقناكنإو؛ههجو

.«موجنلارابدإو»:(ب+«١يفتخستدقو260+١9ةيآ:قةروس0(

.«كبردمحبحبسف»اذكه(ب(أ)يفتخستدقو.48249ةيا:روطلاةروس()
.17ةيآ:ناقرفلاةروس()

رباجنععيبرلامامإلاىوردقف.ةحيحصلاةنُسلايفتبثامىلعكلذيفيراوحلاوبأمامإلادمتعادقو(4)
؛؛هتلحارهبتهجوتامثيحرفسلايفهتلحارىلعىلصياهللالوسرناك»:لاقرمعنعديزنبا

:دمحأمامإلاوكلامو1ملسمو:يراخبلانملكةددعتمقرطنمهاوردقو:لفاودلاِقكلذو:عيبرلالاق

54ص700ثيدحلامقر؛ىحضلاةحبسيف(77)باب؛ةالصلاباتك١ج:عيبرلامامإلادنسم:رظنأ

:ةلحارلالعةالصلاباب«ةالصلاباتك"جليراخبلامامإلاحيحص

ثيحرفسلاِِةبادلاىلعةلفانلاةالصزاوجباب ةالصلاباتكجاملسممامإلاحيحص

.امهنعهللايضررمعنبانع144١ص77ثيدح«هبتهجوت
؛7؟مقرثيدحةبادلاىلعةلفانلاةالصلا(*)باب«ةالصلاباتك١ج:كلاممامإلاًأطوم
.امهنعهللايضررمعنبهللادبعقيرطنم١1+؟٠©

.٠#17747ثيدح.ةلحارلاىلععوطتلاباب«ةالصلاباتك7ج:دوادينأننس
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ناكثيحلصمةلبقلاوحنههجوفرصمرحينأدارأاذإهنأريغ

٠فئاخلاوعوطتمللاذه6(هريسم

:ءوضولاريسفت

«ةالصلاىلإمتمقاذإاونمانيذلااهيأايإ»:هلوق(1)ةدئاملاةروسيف

مهملعف«ءوضوريغىلعمتنأو.ةالصلاىلإاوموقتنأمتدرأاذإ:ينعي

.قفارملاىلإمكيديأومكهوجواولسغاف:لاقنوعنصيفيك

نبالاق4مكسوءربءاملانماوحسما:ينعي«مكسوءرباوحسماو

.«ةدحاوةرمسأرلاحسميفكيا»)ر:دوعسم

ىلإمكلجرأاولسغاو:ينعي«ميدقتاهيف«نيبعكلاىلإمكلجرأو#

يذلااذهنماعيشكرتنمف«ءاملابءوضولايفةضيرفلاهذهف«نيبعكلا

مهنمو«[هتخسن]ءوضولاديعيالو«عضوملاكلذلسغيلفهباتكيفهركذ

().هلكسياذإديعينأىرينم

.١ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

ًالقعوًالضفةباحصلارباكأنمنمحلادبعوبأ6يلذهلابيبحنبلفاغنبدوعسمنبهللادبعوه("(«

«ةبعكلادنعةكمٍِقنارقلابرهجنملوأوَمالسإلايفنيقباسلانموهو«علوسرلانمًابرقو

ةباصإلا)ه77ةنسهللاهمحريفوت«ًائيدحم48ثيدحلابتكفهل.نيمألالوسرلامداخناكو

.(7١٠ص؛ج1مالعألا١7٠ص؛جنةباحصلازيت2

.ءوضولايفبيترتلاوةالاوملامكحىلإعجريكلذيففالخلانأ«لامألاجراعم»يفيملاسلاخيشلانب(©)

بوبنبدمحممالكرهاظوةكربنباهراتخاو٠سنأنبكلاملاثمأ_ةالاوملابوجوبلاقنمف

نممكحكلذكوءوضولاءاضعأماملبقهئوضوللبفشناذإءوضولاةداعإبوجوبمكحم

.ءوضولانمغارفلادعبالإهركذيملوهئوضوءاضعانماوضعىسن
لسغبمكح ديعسابأخيشلابجعأو.ةفينحينأويعفاشلالثم ةالاوملابوجومدعبلاقنمو
:ءوضولاةداعإهيلعبجيالوهركذيذلاوضعلا

:هلوقبباحصألابهذميملاسلاخيشلانيبو
لاطمدقتامىلعىنبامهدحأدقفنإو«ةردقلاوركذلاعمةبجاوةالاوملانأىلإنورخابهذو»

٠هأ٠هللامهم-رانباحصأىواتفنمرثألاهيلعولطيّوأتقولا

.7419ص7ج:يملاسلاخيشلل«لامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم:رظنأ

.7١ص١ج:يبطرقلادمحأنبدمحمخيشلل«دصققملاةيابنودهتجملاةيادب
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.ةيناثلالصيم؛عضوملاكلذدعيلفلصامدعبركذناف
--*هلأ0

بيقارعللليو»:لاقهنانعيبلنع)١زرهللادبعنبرباجنع
01ب

ِةَْحيبنلانعو«ءوضولايفهيبوقرعلسغيملنم:ينعي(؟).«رانلانم
فرط:ينعي«ةكينفلالسغأنأينرمأيبرنأليربجينربخأ»:لاق

)ر.ىحللا

:ءاملابءاجتتسالاريسفت

بحيهللاو.اورهطتينأنوبحيلاجرهيفإل(5):ةءاربةروسيفهلوق
؛اورمؤينأريغنمءاملابنوجنتسياوناكراصنألانأكلذو«نيِرهْطملا
دجسميفمهنمةفئاطو؛هعيبنلامهاتأف«ةيآلاهذهيفمهيلعهللاىنثأف
.روهطلارمأيفمكيلعىننأدقهللانإراصنألارشعماي:لاقفةنيدملابءابق

هنعىوردقو«؛اهللالوسرنعثيدحللنيرثكملادحأ«هللادبعوبأهتينكهللادبعنبرباج(١)

٠ادحأالواردبدهشيلهنأريغةوزغةرشععستملوسرلاعماًزغو؛ةباحصلانمةعامج

:ةباصإلا).هال8ةنسةنيدملابيفوت«ةباحصلانمتامنمرخآوهو؛هتايحرخآيفهرصببيصأو

.(86صا١حج

؛هللادبعنبرباجنعةجامنباو«ديزنبرباجنععيبرلامامإلانملكهظفلبثيدحلااذهجرخأ(؟)
اهركذةددعتمقرطنم«رانلانمباقعأللليو»ةياوربثيدحلاءاجدقو٠.ةريرهيأنعملسمو

.ةجامنباو6دمحأوكلامو6ملسم

.48١صامهلامكبنيلجرلالسغبوجوباب«ةراهطلاباتك١ج:ملسمحيحص:رظنأ

.٠5٠ص497ثيدحلامقر؛هضرفوءوضولابادا(٠٠)باب٠«ةراهطلاباتك١جدعيبرلامامإلادنسم

.64#ثيدحلامقرو+بيقارعلالسغ(696)باب«ةراهطلاباتك١جنةجامنباننس

.هللادبعنبرباجنعهظفلبثيدحلاجرخأدقو

ليربجيبيبحينرمأ»:لاقهنْكَعهللالوسرنعديزنبرباجنعةديبعيأنععيبرلامامإلاهاور(©)
.؛ةبانجلادنعيتفقنعويتقفنعو«يتكينفلسغأنأ مالسلاهيلع

.براشلاطسويفيتلاةبرسملايه:ةكينفلا:عيبرلالاق

.سأرلاءافققفلخةبقرلايفيتلاةبرسملايه:ةقفنعلاو
.ثيدحلااذهةياوربعيبرلادرفنادقو؛ىلفسلاةفشلاتحتةيحللانمةزاحنملاتاريعشلايه:ةفقنعلاو

ثيدحلامقر ةبانجلانملسغلاةيفيك(77)باب«ةراهطلاباتك١ج:عيبرلامامإلادنسم
.ةقفنعلادنعنييحللافرطكينفلاراتخملايفو:يملاسلالاق؛460ةحفص؛(١4٠)

.١٠#ةيا:ةبوتلاةروس(4)
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.طئاغلاولوبلارثأىلعءاملارن:اولاق«؟نوعنصتيذلاامف
*اورهطتينأنوبحيلاجرهيفأ»ةيالاهذهيبنلامهيلعًارقف:لاق

٠ءاملابءاجنتسالاينعي6اورهطتينانوبحيلاجرِءابقدجسمف:ينعي

(١).نوملسملاوكلذدعبيبنلاهلعفف؛«نيرهطتملابحيهللاوأ

:ةباجلانملاسعتغالاريسفت

ًاببجمنكنإوؤ(7):ةدئاملاايفركذييتلاةروسلايفهلوق
.ءاملاباولستغاف:ينعي«اورهطافةبانجمكتباصأنإ:ينعي«اورهطاف

منأوةالصلااوبرقتالؤ»():ءاسنلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
0اوتاتال:لوقي#ليبسيرباعالإابنجالوؤ»هلوقىلإ#ىراكس

ممناوةالصلااوبرقتا:لوقي6اولستغتىتحليبسيرباعالإابنجةالصلا

وهوءاملادجيملنملاذهفاولستغتىتحليبسيرباعالإًانجالوىراكس
هئزجيفءاملادجيالرفسىلع:ينعي#ليبسيرباعالإهلوق.حيحص
.مميتلا

(*)«ءاسنلاهيفعماجييذلابوثلايفيلصيناكهنأ»:هعيبنلانع
لسغتنأريغنمهيفضيحتيذلابوثلايفيلصتةشئاعتناكو

)1).عضوملاكلذتلسغالوبوأامدبوتثلافتأرناف6بوثلا

؛يريطلاو؛ةبيشيبأنباويراخبلاودمحألثيداحأيفو«ريسفتلابتكيفةديدعتاياورتدرو(١)

يفةيآلاهذهلوزنلوحٌعاحلاو«ةميزخنباو«يوغبلاو«هيودرمنباو؛قازرلادبعو«يناربطلاو
:ابنمصخنو ءابقلهأراصنأ
."الآص١ج:ريثكنباريسفت«7727صه#ج:طيحملارحبلاريسفت

.98٠ص#5ج:ريسفتلاريسيت«74ص١١ج:يربطلاريسفت

.43ةيا:ءاسنلاةروس().1ةيآ:ةدئاملاةروس()

.اوتوتال:(ب«أ)يف(4)
ثيدح«هيفعماجبيذلابوثلاِِقةالصلا7باب«ةراهطلاباتك١حج:ةجامنباننس:رظنأ))

عيبنلاجوزةبيبحمأنع5450مقر

.ابنعهللايضرةشئاعنع160١-164ص+ينملامكحباب١ج:ملسمحيحص

.١4ص7١ثيدحلامقرتاساجنلاعماج(77)باب«ةراهطلاباتك١ج:عيبرلامامإلادنسم:رظنأ(7)
1١٠7ص١1ثيدحلامقر1بوثلابيصيضيحلامدٍِلءاجام0ا)باب«ةراهطلاباتك١َج:ةجامنباننس
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:ءوضولاولسغللبارتلابمميتلاريسفت

(1):ءاسنلاو(١)ةدئاملاةروسيفهلوق

ناكنم:لوقي.احرج:ينعيةرفسىلعوأىضرممنكنإو
رشنمىشخفةبانجهتباصاف؛حورجلاةلزنمبحورقلاويردجلاو؛احورجم
#رفسىلعوألاقمث.ءاملاعديل«بارتلابمسيتيلفءاملادجيوهو ءاملا
طئاغلانممكنمدحاءاجراوءاحصاناورفسلعمنكوأ:ينعي

«؟ةاومميفءاماودجنملفءاسنلامتعماجا:ينعي«ءاسنلامتسمالوا

اوحسمافإالالح:ينعي«اييطؤ»ضرالاينعي#اديعصاودمعتف

مثةرمضرألاىلعهيفكعضينأكلذو.«هنممكيديأومكهوجوب
لعامهعضيم:ةدحاولاةبرضلاكلتنمههجواهبحسميفامهضفني

اذهف«عوكلاىلإهيديامهبحسميفامهضفنيمث؛ىرخأةرمضرألا

.اعيمجلسغلاوءوضولل

نيدلايفقيضنم:ينعي4جرحنممكيلعلعجيلهللاديريامؤ»لاق
:ينعيهبعرهطيلديرينكلو#.اعساوهلعجفمميتلافصخرنيح

هذهتناكو.«مكيلعهتمعنميلوأ».ضيحلاوةبانجلاوثادحألانم

هذهيفمكبراوركشتيكل:ينعي(وركشتمكلعلمعنلايفةصخرلا
.ةمعنلا

ءاج:لاقهنأ«ةدانجنببدنج:همسأو0يرافغلارذيأنعو

الإءاملابيصنالانإ؛هللايبناي:لاقٍةُعيبنلالإةعيبرنملجر
.نولهالاانعمو«رهشِ

.«مكيلعةمعنمميتلاودةيآلابتكفخسانلاًأطخادقو«+ةيآ:ةدئاملاةروس(١)
.47ةيآ:ءاسنلاةروس(7)

هدانجنببدنجهنأروهشملاوهيبأمساوهمسأٍِقفلتخأّروهشملادهازلاديرافغلارذوبأ.رهرز

ًادباعًادهازشاع«ةروهشمهمالسإةصقو«مالسإلاىلإنيقباسلانموهوّيرافغلانيكسنبا

ةدبزلابتام«رذيبأنمةجحلقدصأءارضخلاتلظأالو«ءاربغلاتلقأام»نعلوسرلاهنعلاق

.(17(١1ص١ج:ةباحصلازيمتيفةباصألا)ه١7ةنساديحو
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نأسابالو(١).«نينسىلإولوبيطلاديعصلا»:هلعيبنلالاق

.يلصيومميتيمثهتأرمإلجرلاعماجي

:ةبوتكملاةالصلاىلإاوماقاذإاولعفينأهللارمأامريسفت

(؟):ةرقبلاةروسيفهلوق
.نيعيطمةالصلايفاوموقو:ينعي#نيتناقهللاوموقوإ»

("):توبكتعلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
.ةالصلامتأ:ينعي«ةالصلامقأوباتكلانمكيلإيحوأاملتأؤ»

:لوقي#ركنملاوأؤ»يصاعملا:ينعي«ءاشحفلانعىبنتةالصلانإ»»

ىتحامهبلمعيالركنملاوءاشحفلانعىبتنموهفيلصيمادامناسنإلا

كركذيفهتركذدقفهللتيلصاذإ:لوقي*ةربكأهللاركذلوفرصني

هللاوأللاق.ةالصلابهايإكركذنملضفأريخلابكايإهللاركذلو«ريخبهللا

ٍ:*نوعنصتمملعي

(5):نونمؤملااهيفركذييتلاةروسلايفلاقو
مهتالصِلمهنيذلا:ينعي«نوعشاخمهتالصفمهنيذلا

.ءيشلإهللعوشخلانمتفتليالونوعضاوتم

.يتاعشاخلاونيعشاخلاوإؤ»(©):بازحألاةروسيفهلوقكلذكو

ةالصلايف:ينعي#نآرقلاتأرقاذإفؤ»(1):لحنلاةروسيفهلوق

مويعهللالوسرلاق:لاق ظفلبسابعنبانعديزنبرباجنع«عيبرلامامإلاهجرخأثيدحلا(١)
.؛كدلجهبسسمافءاملاتدجواذاف+نينسلإولويفكيبيطلاديعصلا»:هنعهللايضررذينأل

.49ص(118)مقرثيدحهبجوييذلارذعلاومميتلاضرف(7165)باب«ةراهطلاباتك١ج:عيبرلادنسم

.ا٠؛47٠7صمج714صا4جا:دمحأمامإلادنسم
.؟ىطسولاةالصلاوتاولصلاىلعاوظفاحإاهمامتو.778ةيا:ةرقبلاةروس()

.١ةيا:نونمؤملاةروس(4).46ةيا:توبكنعلاةروس()
.8ةيآ:لحتلاةروس().©8ةيآ:بازحألاةروس(5)

-١١



ءوضولاةالصلاحاتفم:لاق#مجرلاناطيشلانمهللابذعتسافإ
ةريبكتلاكرتنمف«ميلستلااهليلحتو«لوألاريبكتلااهميرحتو.«ريبكتلاو

.ةالصلايفسيلفىلوالا

:هسفنيفلقيلف«ةالصلايفىلوألاةريبكتلارّبكينأدارأنمف
(١).كريغهلإالو«كدجلاعتو«كمساكرابتكدمحبومهللاكناحبس
وههللانإ«مجرلاناطيشلانمهللابذوعأ:لقيلفرّبكاذإف«رّبكيمث

ناكنإباتكلاةحمافبرهجيلو6محرلانمحرلاهللامسب6ملعلاعيمسلا

.ةءارقاهيفةالصيف

:ةالصل١ىفءارقلاريسفت

ٍ(7):فارعألاةروسيفهلوق
#اعرضتإةالصلايفةءارقلاركذب:ينعي#كسفنيفكبرركذاوإ

نودوؤهباذعنمافوخو:ينعي#«ةفيخوإهتمحريفانيكتسم:ينعي
ودغلابإ(1)ةءارقلانمرهجلانودأارقاو:لوقي#لوقلانمرهجلا
ةءارقلانع#نيلفاغلانمنكتالوأ»«يشعلاوةادغلاب:ينعيلاصالاو

.ةالصلايف

جرخأدقف؛ةحيحصلاةنسلايفتبثامىلعكلذنايبيفهللاهمحر يراوحلاوبأمامإلادمتعا(١)

هللايضريردخلاديعسينأو«اهنعهللايضرةشئاعنعدحاوظفلبنيتياورهننسيفةجامنبا

:لوقيهتالصحتفتسيناكٍةيْكَعهللالوسرنأ.هنع
:(كريغهلإالواقدجلاعتو2كمعماكرابتوكدمحبومهللاكناحبس)

(46080805)ثيدحلامقر«ةالصلاحاتتفإ(١)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس:رظنأ
«كدمحبومهللاكتاحبسبحاتفتسالاىأرنمبابوُّةالصلاباتك١َج.هننسٍِقدوادوبأهجرخأو

.(776)76/ ثيدحلامقر
.(147)مقرثيدح«ةالصلاحاتتفإدنعلوقيام(16)باب«ةالصلاباتك١ج:يذمرتلاننس

هللادبعومعطمنبريبجو؛دوعسمنبهللادبعوباطخلانبرمعنعيوراذكهو:يذمرتلالاق
٠ٍبيونبا

.٠٠ةيا:فارعالاةروس()

ةارقلا:ب٠«1(«
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(1).لمزملااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
.هنمرسيتامةالصلايفاوءرقاف:ينعي#؟نارقلانمرسيتاماًورقاف#

أرقيمم باتكلاةحتافبًادبيلفًامامإناكوأ(هذحولصنمف«تقويلو

نيتريخألانيتعكرلايفًارقيو«نيتلوألانيتعكرلايفاهعمنارقلانمءاشيام
.رهج(؟)الباهدحو(؟)باتكلاةحتاف

:تاولصلايفدوجسلاوعوكرل١ريسفت

:ينعي«اودجساواوعكرااونمآنيذلااهيأايإ»(5)جحلاةروسيفهلوق
.ءيشلكيوةالصلافمهرماي:ينعيهللااودبعاو#؛ةالصلاٍِف

(5):فارعألااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
اوعمتسافةالصلايف:ينعي؟اوتصناوهلاوعمتسافنارقلاءىرقاذإو

ٍ:اومحرتيكل:ينعي«نومحرتمكلعلااوتصناوهل

اهأرقف«ةعقاولاتعقواذإ#»ةادغلاةالصيفٍَُِْعيبنلا(1)أرق:لاق
هتالصيبنل١ىضضقاملف«ايبنل١رق3اهبرهجوهفلخنملجزر

نارقلاءىرقاذإوأ»تلزنو««ةروسلايفينعزانيذلامكيأ»:لاق
(/)نومرتمكلعلاوتصناوهلاوعمتساف

ةفئاطوهثلثوهفصنوليللاينلثنمىندأموقتكنأملعيكبرنإاهمامتو؟.ةيا:لمزملاةروس(١)
نارقلانمرسيتاماوؤرقافمكيلعباتفهوصحتنلأملعراهنلاوليللاردقيهللاوكعمنيذلانم

نولتاقينورخاوهللالضفنمنوغتييضرألايفنوبرضينورخاوىضرممكنمنوكيسنأملع
اومدقتاموانسحًاضرقهللااوضرقأوةاكزلااوتآوةالصلااوميقأوهنمرسيتاماوءرقافهللاليبسيف
.«محرروفغهللانإهللااورفغتساوًارجأمظعأوًاريخوههللادنعهودجتريخنممكسفنأل

.لب:(ب«أ)يف(©.نارقلاةحتاف:(ب)يف(؟)

.6١٠7ةيآ:فارعألاةروس(5).لالةيآ:جحلاةروس(4)

.ءارق:(أ)(7)
:اهنم؛ثيدحلاوريسفتلابتكيفةيآلاهذهلوزنببسيفةريثكتاياورتدرو()

1542٠:يروباسينلللوزنلابابسأ
.777ص١7ج:لمجللةيهلإلاتاحوتفلاريبسفت

ِ.14ص١ج:ريثكنبالميظعلانارقلاريسفت
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ةءارقلابحتسيناكهنأُهللاهمحر١ٍباطخلانبرمعنعاوركذو

يفمامإلاقبسي.ةعكرلكيفنارقلاةحتافبةالصلكيفمامإلافلخ
:عاطتسانإةعكرلك

اكنارقلاةحتافًارقيلفرصعلاةالصيفو«لوألاةالصيفناكاذإف
هأزجادقفهتافوأ«مامإلافلخةءارقلاىسننمو.هدحوناكاذإأرقي

.مامإلاةءارق

::05:7
يكل0*نوحلفتمكلعلإهبمنرمأيذلا«ريخلااولعفاوؤ

:حلفادمفهللاهرمااملعفنمفاوحلفت

٠كتالصتمقأدوجسلنمكسأرتعفرأذاف

.هدمحنملهللاعمس:تلقاذإو

.عوكرلايفسأرلاعمكرولاىوتساو

:ةالصلارخآيفةلأسملاوءاعدلاريسفت
١.ماد"0--ُه-

():حرشنملأايفركذييتلاةروسلايفهلوق

.؛07ص4ج:نايحينألطيحملارحبلاريسفت-
(١١)ثيدحلامقر ةالصلاٍِقةءارقلاٍِق7/)باب«ةالصلاباتك١ج1عيبرلامامإلادنسم

|.ةريرهيأقيرطنم
ثيدح(هيفرهجاميفمامإلافلخةءارقلاكرت(١٠)باب«ةالصلاباتك١ج:كلامًأطوم

.ةريرهيبأقيرطنم(44)مقر
(844)مقرثيدح«اوتصنأفمامإلاأرقاذإ(13)باب«ةالصلاةماقباتك١ج:ةجامنباننس

ٍِ.ةريرهينأقيرطنم
.نسحثيدح:يدذمرتلالاقو6يناسنلاويذمرتلاودوادوباهاوردقو

؛ةنسنيثالثبةثعبلالبقدلو«نينمؤملاريمأ؛صفحوبأ«يودعلايشرقلاليفننبباطخلانبرمعوه(١)

اريثكو«قورافلابٍهلَعلوسرلاهامسدقو؛هنعهللايضرقيدصلاركبينأدعبنيملسملاةفالخوتو
ةباصإلا)ةرمحلاديدشرعشأعلصأًاميسجًاليوطناكو«ديشرلابئاصلاهيأرىلعنارقلالزنام
.("١7ص؛جنةباحصلازيتِق

.7ةيآ:حرشلاةروس(©).لالةيآ:جحلاةروس(7)
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عوكرلاوةءارقلانمتغرفاذإ:لوقي«بصنافتغرفاذإفؤ

يف(أ)«بصنافإملستنألبقةالصلارخايفسلاجتنأودوجسلاو
.ةلأسملايفهيلإبغراوهللاىلإءاعدلا

:هريصقتورفاسملاةالصريسفت

«ضرألايفعبرضاذإوؤ»(7).ءاسنلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
نأ«اجرحينعي«حانجمكيلعسيلفؤ؛ضرألايفمترساذإ:ينعي
نإ)»(7).ريصقتاهيفسيلفبرغملاةالصالخام.ةالصلانماورصقت
1د::حا.نأدم
اوناكنيرفاكلانإاورفكنيذلا)مكلتاقينأ:ينعي#مكتتفينافخ

.«انيبماودعمكل
رصقيةليل)0ةرشعثالثةكحمبماقايبنلانأ:سابعنبانع

ليزنتلايفو.بعتوايعأ«لجرلابص:هلعفو«ءانعلانمءايعإلابصنلا:ناسللابحاصلاق(١)
.6«بصنافتغرفاذإف#
.ءاعدلايفبصنافكتالصنمتغرفاذإف:ةداتقلاق

.ةلفالايفبصنافةضيرفلانمتغرفاذإو:ليقو

.دهجودكهيفبصانشيع:لاقيو
.475ص7+ج:روظنمنبالبرعلاناسل:رظنأ

:«نارقلاماكحأ»بحاصلاقو

دقو.لسكالوروتفالبىرخأللبصنافةالصلانمتغرفاذإ:هانعمنأىلعنورسفملاقفت]

:لاوقأةعبرأىلعاهنيعتيفاوفلتخا

.ليللامايقلبهأتفضئارفلانمتغرفاذإ:لوألا
.ءاعدللبصنافةالصلانمتغرفاذإف:يناثلا

.كبردبعافداهجلانمتغرفاذإ:ثلاثلا

.كترخارمألبصنافكايندرمأنمتغرفاذإ:عبارلا

.9484١ص4ج:يبرعلانبالنآرقلاماكحأ:رظنأ
.١١٠ةيآ:ءاسنلاةروس()
.ةيعابرلاةالصلايفعقيرصقلانإثيح؛اهرصقنكميالتاعكرلاةيثالثةالصاهنأل(9)

.ةليلرشعةثالث:(ب«أ)(©)
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(١).مكتالصاومتأ:ةكملهأللوقيو«ةالصلا
:لاقمث؛يعيبنلادعبباطخلانبرمعًاضيأكلذلعفو:اولاق

(؟).نورفاسمموقانإفمكتالصاومتأةكملهأاي

نيبعمجو.رصعلاةالصوىلوألاةالصنيبعمجيهعيبنلاناكو
ةالصمّدقيوبرغملاةالصرخؤيناك«رفسلافءاشعلاةالصوبرغملا

(؟).ًاعيمجامهيلصيفءاشعلا

.ةفلتخمتاياوربسابعنبهللادبعقيرطنمةنسلابتكيفثيدحلااذهدرو(١)
.«ةالصلارصقيةليلةرشعسمخةكمبماقأهلعهللالوسرنأ»ظفلبهنعةجامنباهاوردقف

اذإف«نيتعكرىلصيمويرشعةعستهلعهللالوسرماقأ»:لوقيسابعنبانعهلةياوريفو
.«ًاعبرأانيلصكلذنمرثكأانمقأ
؛ةالصلارصقي«ًامويرشعةسمخحتفلاماعةكمبماقأهلعيبنلانأ»سابعنبانععيبرلاهاورو
.«اهبةماقإلايونيالوهو

.«ةالصلارصقيةرشعسمخحتفلاماعةكمبتعهللالوسرماقأ»سابعنبانعدوادوبأهاورو
.«ةالصلارصقيرشعةعبسةكمبماقأهعهللالوسرنأ»سابعنبانعىرخأةياوريفو

.ىرخأقرطنمثيدحلاءاجدقو«رصقيرشعةعستهلْيبنلاماقأ»:لاقسابعنبانعيراخبلاهاورو
.44١ص(١)مقرثيدح.ةالصلاريصقتباب؛ةالصلاباتك١ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

ثيدح(«رفسلاورضحلايفةالصلاضرفيف(19)باب«ةالصلاباتك١ج:عيبرلامامإلادنسم

.(١٠٠)مقر

؛هدلببماقأاذإرفاسملاةالصلارصقيمك(71)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس

.(706١٠676١٠)مقرثيدح
.(١77٠7١77٠)مقرثيدح؟رفاسملامتيىتمباب.«ةالصلاباتك7ج:دوادينأننس

.(4892489)ثيدحلامقر«ةالصلارصقتمليف(40)باب«ةالصلاباتك١ج:يذمرتلاننس
اذإناكباطخلانبرمعنأ:امهنعهللايضررمعنبهللادبعقيرطنمةياورلاهذهكلامدروأ(9)

.«رفَسموقانإفمكتالصاومنأةكملهأاي:لوقيمث«نيتعكرمهبىلصةكممدق
اذإوأًامامإناكاذإرفاسملاةالص(6)باب«رفسلايفةالصلارصقباتك١ج:كلامًأطوم
.(9١)ثيدحلامقر«مامإءاروناك

ءاشعلاوبرغملاو؛ًاعيمجرصعلاورهظلالصْهْعيبنلانأ»:سابعنبانع«عيبرلاهاورثيدحلا(©)
.رطمالوباحسالورفسالوفوخريغيفًاعيمجةرخآلا

ةالصنيبعمجيٍهثثعهللالوسرناك»:ظفلبامهنعهللايضرسابعنباقيرطنميراخبلاهاورو
ض.«ءاشعلاوبرغملانيبعمجيوريسرهظىلعناكاذإرصعلاورهظلا
- رهظلارخؤيرفسلاهيلعلجعاذإمعيبنلاناكد:لاقكلامنبسنأقيرطنمملسمهاورو
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مّلساذإف«دوجسلاوعوكرلامامتيفففختيلًفامامإناكنمو:لاق
ةرخألاوايندلارمألعديلف

.ناكلاحيأىلعءاشامبعديلفعوطتلاِفامأو

٠موقميوهتعاسنمهسلجمنعلوحتيلفملساذإ6امامإناكنإو

:فوخلاةالصربسفت

«هللااوركذافإؤ؛فوخلاةالص:ينعي«ةالصلاميضقاذإفإ
عمقااذإ:ينعي6مدنامطااذافمكبونجىلعوادوعقوامايقو»؛ناسللاب

ةالصلانإةلماكلاةالصلااوميقاف:ينعي«؟ةالصلااوميقاف)«عدالبيف

(ةمولعمةضورفمةضيرف:ينعي0)*اتوقوماباتكنينمؤملاىلعتناك

.اولعفينأةمئأللىغبنياذكه
ايفركذيىتلاةروسلايفكلذف«دشأفوخلاناكنإف:لاقو
::إ٠2ِ7هد0١.أسا

:ينعي*«انابكرواالاجرفإ»ودعلاينعي6مفخنافللوقيْ؛(:ةرقبلا

1نمف(ههجوناكثيحنيتعكرمكباودىلعوامكلجرألعاولصف

ىلعوأ«ةبادىلعناكامنيأهسأربمؤيلفضرألاىلعدوجسلاعطتسي
.ءيشىلعهتببجعضيالو«عوكرلانمضفخأدوجسلالعجي؛كلذريغ
متمقاذإ:ينعيهللااوركذافإودعلانم:ينعي#عنمأاذاف:لاقو
.«نوملعتاونوكتملاممكملعكإ»سمخلاتاولصلاهللاولصفمعدالبيف

.؛قفشلابيغينيحءاشعلانيبواهنيبعمجيىتحبرغملارخؤيو؛امهنيبعمجيفرصعلاتقوىلإ
.ةننسٍِقدوادوبأةددعتمتاياوربهجرخأدقو6لبجنبذاعمنعوسابعنبانعةجامنباهاوردقو

.١٠٠ص(١١٠)مقرثيدح«ةالصلاريصقمتباب«ةالصلاباتك١حج:يراخبلا:رظنا

.١٠٠١+١٠٠٠ص«رفسلايفةالصلانيبعمجلاباب؛ةالصلاباتك؟ج:ملسم

.(١0١)مقرثيدح(ةالصلايفنارقلا(49)باب«ةالصلاباتك١ج:عيبرلادنسم

مقرثيدح«رفسلايفنيتالصلانيبعمجلا(74)باب«ةالصلاباتك١ج:ةجامنباننس

.سابعنباقيرطنم(5١٠)
.(١؟١٠)ثيدح«نيتالصلانيبعمجلاباب«ةالصلاباتك١ج:دوادينأننس

اوركذافميضقاذإفؤاذكهاهلوأبتكثيحةيآلاةباتكيفخسانلاًأطخادقو7١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.(ب؛أ):يفأطخلااذهو؛اهحرشركذعمةيآلا...«ادوعقوًامايقهللا
.779ةيا:ةرقبلاةروس(؟)
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:ةعمجلاةالصريسفت

يدوناذإاونمانيذلااهءأايإل(١):ةعمجلاةالصةروسيفهلوق

هللاركذىلااوعسافةعمجلاموينم ةعمجلاةالص:ينعي«ةالصلل
ةبجاوةضيرفيهومامإلاعمنيتعكرلاةبوتكملاةالصلاىلإاوضماف:ينعي

().املسممامإلاناكاذإهللانم

عيبلانم«مكلريخأ؛ةالصلا:ينعي«مكلذعيبلااورذوؤ»

(ةعمجلا:ينعي«ةالصلاتيضقاذاف0نوملعتمنكنإ4ءارشلاو

«هللالضفنماوغتباوؤ»؛يبنلادعبةصخرهذهف«ضرألايفاورشتنافأل
ءادأو؛مارحلاولالحلاملعتوقزرلاءاغتبامللحاف؛هللاقزرنم:ينعي

.ةالصلادعبقوقحلا

هيلعهللاضرتفايتلاهتجاحىلإوأةراجتىلإجرخءاشءاشنمف
:نحلفتمكلعلإناسللابينعيأريثكهللااوركذاو

.49١٠ةيآ:ةعمجلاةروس(١)
ءاملعهطرتشااماذهو؛ةعمجلابوجوطورشنمطرشًارئاجوأًالداعملسملامامإلانأكلذبينعي(3)

.كلامويعفاشللًافالخ6ةفيلحيأدنعويضايبإلاهقفلا

هباتكيفيلاطيجلالاقو؛«دودحلاماقتثيحو«ةمئألاعمقحةعمجلاةالصو»:رفعجنبدمحملاق

رمعاهرّصميتلاةعبسلاراصمألايفلداعلامامإلافلخاهبوجوىلعاوعمجأدقو»:«مالسإلادعاوق»

.«باطخلانبا

.؛ملسملامامإلا»اهنمًاطرشرشعدحأ:ةعمجلابوجوطورشنأركذو
مامإلاامأود:؛ةعمجلاةالصماكحأيفةعنقملاججحلا»هباتكيفيملاسلاديمحنبهللادبعخيشلالاقو

هلواهكرتنمف»لعهلوقلًارئاجوأًالداعمامإلاناكاندنعاهتحصلوةعمجلابوجولطرشوهف
.ثيدحلا«...هرمأيفهللاكرابالوهلمشهللاعمجالفاهبًافافختسارئاجوألداعمامإ

.347ص7ج:رفعجينأل:عماجلاباتك:رظنأ
.٠٠3+٠79#ص١ج:يلاطيجلامامإلل:مالسإلادعاوقباتك

.يملاسلامامإلل:ةيفلألاىلعسمشلاةعلطحرشباتك
.4١١ص١ج:ةعمجلاةالصيفةعنقملاججحلاباتكهشماهبو

.7١٠ص١َج:يخامشلايلعنبرماعخيشلل:حاضيالاباتك
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نم)»:لاقهنأليبنلانع0يراصنألاهللادبعنبرباجنعو

وأ؛يبصلاالإةعمجلامويةعمجلاهيلعفرخالاموبلاوللابنمؤيناك

ةراجتبوأوهلبىنغتسانمفةأرماوأ(ارفاسموأ1اكولموأًاضيرم

(7).ديمحّينغهللاوهنعهللاىنغتساوغلوأ

مامإلاسلجىتحمامإلاعمةعكركردي1نمو»٠لاقسابعنبانعو

لصف مامإلاملسينألبقدهشتلاتكردأفتربكف«هتالصرخآيف
(آ).مهللاءاشنإةعمجلاتكردأدقفنيتعكر

.هتمجرتتقبس(١)
؛يبصوأ«ةأرماىلعالإةبجاوةعمجلاٍَتْلَِعيبنلالاق»ظفلبيرملامتنعهريبكيفيناربطلاهاور(7)

.«رفاسموأ«دبعوأ«ضيرموأ

هدانسإ:يوونلالاقءباهشنبقراطثيدحنمو«رباجقيرطنميقييبلاوينطقرادلاهجرخأو
هللادبعمامإلاقاسدقو«دحاوريغهححص:ظفاحلالاقو«ملسمويراخبلاطرشىلعحيحص

:ظفلبيراوحلايبأمامإلاةياور«يملاسلاديمحنبا

وأ؛ًادبعالإةعامجيفو؛ءادنلاعممملتملكىلعةبجاوةعمجلا»:يَعهنعرخآثيدحينو

هنعهللاىتغتساةراجتوأوهلباهنعىتغتسانمو؛ًارفاسموأًاضيرموأ؛ًايبصوأةأرماوأ؛ًاكولمم
٠:.ديمينغهللاو

:ظفلبةياورلاهذهيوكزألارفعجنبدمحممامإلاقاسو
نمف©ًارفاسموأ«ًاكولمموأ؛ًافئاخوأ؛ًاضيرموأ؛ةأرماالإ؛راصمألالهأىلعةبجاوةعمجلاو»
.هديمحينغهللانإ؛هنعهللاىنغتساوهلبىنغتسا

.١١ص7جيملاسلاماإلل«ةعمجلاةالصماكحأيفةعنقملاججحلا:رظنأ

.>4؟ص١جرفعجيلأل:عماجلاباتك

نم»لاقلعيبنلانعةريرهيأنعكلامو؛يذمرتلاو«ةجامنباو«ملسمويراخبلاىور(7)
.«ةالصلاكردأدقفةعكرةالصلانمكردأ

.ةّنْسلايهو«ىرخأاهيلإلصيلفةعكرةعمجلاةالصنمكردأنم:باهشنبالاق

.اندلببملعلالهأتكردأكلذىلعو:كلاملاقو

.مهريغوٍهيَعيبنلاباحصأنمملعلالهأرثكأدنعاذهىلعلمعلاو:يذمرتلالاقو
لاقهبوًاعبرأىلصًامولجمهكردأنموىرخأاهيلإلصةعمجلانمةعكركردأنم:اولاق

.دمحأويعفاشلاو؛كرابملانباو؛يروثلانايفس

.(١١)مقرثيدح«ةعمجلامويةعكركردأنميف(©)باب«ةعمجلاباتك١ج:كلامًأطومرظنأ
ثيدح(ةعكرةعمجلانمكردأنميف(07)باب«ةالصلاباوبأ"باتكجنيدذمرتلاننس

.(١97)مقر
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:ةعامجلاِفسمخلاتاولصلاريسفت

(أ):ءارعشلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
ةالصلاىلإموقتنيحكاريهيبنلهللالوقيموقتنيحكارييذلا

*نيدجاسلايفكبلقتوؤ:لاقفةعامجلايفهتالصركذمث؛كدحو
ّةعامجلاِقنيلصملاعمةالصلاقفكمايقوكدوجسوكعوكرىري٠ينعي

.#نيدجاسلاِكبلقتو#لاقيذلااذهف

عمسفدجسملاناريجنمناكنم:لاقهنأسابعنبانعاوركذو
دقفرذعريغنمةعامجلايفةالصللدجسملاتأيملو«ةماقإلاوناذآلا
(؟).ثدحأ

هتالصىلعديزتةعامجلايفكدحأةالص»:لاقهنأعيبنلانع
)0.(ةجردنيرشعوًاعضبهدحو

فسلجم ةعامجفرجفلالصنمل»:لاقهنأليبنلانعو

ركذنممارحلاولالحلاو«هللاركذنمنارقلاةءارقو«هللاركذلهالصم

نيتعكرىحضلاةالصىلصيىتحكلذلعفي«هللاركذنمءاعدلاو«هللا

لضفأو«ةباجإعرسأكلذناكو«رجألاميظعوهف«تاعكرعبرأوأ

.8١76١٠7ةيا:ءارعشلاةروس(١)
بجاولاناثيح؛هيفسيلاممالساإلايفثدحأدقفهنأشاذهناكنمىلعلديةرابعلاقايس(7)

.طقسةرابعلايفنوكيدقو«ةالصلايقأينأهيلع

«ةددعتمقرطنموةبراقتمتاياوربمهريغوننسلاباحصأهاوردقو©هيلعقفتمثيدحلااذه7(

:ةيلاتلارداصملايفتاياورلاهذهىلإعوجرلانكميو

.ةعامجلاةالصلضفباب«ناذألاباتك١ج:يراخبلاحيحص

.انعفلختلايفديدشتلانايبوةعامجلاةالصلضفباب«ةالصلاعضاومدجاسملاباتك:ملسمحيحص

.١٠7(٠١7ثيدحلامقرةعامجلاةالصيف(316)باب«ةالصلاباتك١ج:عيبرلادنسم

.١91(909ثيدحلامقر,ةعامجلاةالصلضفباب«ةالصلاباتك١ج:دواديأننس

ثيدحلامقرةعامجلاةالصلضف(16)باب«تاعامجلاودجاسملاباتك١ج:ةجامنباننس

.ةفلتمقرطنمتاياورلاو(7240الهاتالخغالخالالححإ
.(7؛1)ثيدحلامقرةعامجلاةالصلضف(١)باب«ةعامجلاةالصباتك١ج:كلاممامإلاأطوم
.376ص١ج:دمحأمامإلادنسم
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(١).مامنغ

)0.0١:ِ7 (١).نصاهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

نوركذي:ينعي#قارشإلاويشعلابنحبسيهعملابجلاانرخسانإ)»
.راهنلالوأيفسمشلاقرشتنيح«قارشالاويشعلابدوادعمهللا

هذهىلعتينأىتحةليضفىحضلاةالصلتنطفام:سابعنبالاق
(؟).ةيآلا

نوكتىتحىحضلالصنم»:لاقهنأليبنلانعاوركذو

ةالصتقوبرغملالبقنمنوكتمردقب.قرشملالبقنمسمشلا

:لاو4)(.(ةنسحةظفحلاهلتبتكتتاعكرعبرأوأنيتعكر4رصعلا

٠نيباوالاةالصيهوريخلابلطينملكالإىحضلاةالصلعظفاحينل

.كلامنبسنأنعيدذمرتلاهاورو«؛همامأيأنعيناربطلاهاورثيدحلا(١)

.يلعنمنسحلانعيقميبلاومينهجلاسنانبذاعمنعدوادوباهاورو

ىلصمم.سمشلاعلطتىتحهللاركذيدعقم(ةعامجٍِقةادخلاىلصنم»ظفلبيدذمرتلاةياورو

.«ةماتةماتةماتةرمعوةجحرجأكهلتناك«نيتعكر

دجسملايفسولجلانمبحتسيامركذ(98)باب«ةالصلاباوبأباتك؟ج:يذمرتلاننس:رظنأ
:.(08)مقرثيدح«سمشلاعلطتىتححبصلاةالصدعب

.(١؟/87/)ثيدحلامقر«ىحضلاةالصباب ةالصلاباتك١ج:دواديبأننس

.8١ةيآ:صةروس(؟)
.١7ص4ج:ريثكنبالميظعلانارقلاريسفت:رظنأ(©)

.87١ص١١ج:شيفطأفسوينبدمحممامإلل:ريسفتلاريسيت
.؟١7ص١ََج:رفعجنبال«عماجلاباتك0166صحج:لمجلل:ةيحلالاتاحوتفلاريسفت

رشعيتنثىحضلاىلصنم»يعهللالوسرلاق:ظفلبكلامنبسنأنعيذمرتلاهاورثيدحلا(4)
٠«ةئنجلاٍِقًارصقهلهللاىنبةعكر

.«رحبلادبزثمتناكنإوهبونذهلرفغ+ىحضلاةعفشىلعظفاحنم:ظفلبةريرهيأنعهاورو|

(4776477)مقرثيدحىحضلاةالصيفءاجام(5١)باب«ةالصلاباوبأ,ج:يذمرتلاننس:رظنا

.(7/87١)17780 مقرثيدحىحضلاةالصيفءاجام(187/)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس

نمريثكيفبلاغلاوهوىنعملابثيدحلااذهركذدقيراوحلاابأمامإلانأانلنيبتيتاياورلاهذهنمو
.باتكلااذهيفةدراولاثيدحلاتاياور

_1؟آ



:سدقملاتيبةلبقنمخسناموةلبقلاريسفت

(١):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
؛ةنيدملاىلإرجاهامل«يعيبنلانأكلذو«برغملاوقرشملاهللو

ىلإلصاذإدوهيلاهببّذكيالفل«سدقملاتيبوحنيلصينأهللاهرمأ
ملواهباحصاوىبنلالصف6ةاروتلاِقهتعننمنودجيمعممهتلبق

ً1

ىلصنممهنمف؛ةلبقلااورحتف«مغموي«ةالصلاترضحف(«رفسلايف

اومدقاملفةلبقلامهلنابتسام4برغملالبقلصنممهنموقرشملالبق

انياف.برغملاوقرشملاهلو(5)مهيفتلزنفكلذنعيبنلااولأسةنيدملا

؛هللاهجومثفةالصلايفمكهوجواولوحتاهيأ:ينعيهللاهجومفاوُلَوُ
:ليربجلعيبنلالاقف«ملععساوهللانإ

هئاباةلبق:ينعي«اهريغىلإدوهيلاةلبقنعىنفرصيلرنإتددود»

:ليربجلاقف4ليعامساومهاربأ

ءامسلاىلإليربجدعصو«كلذكبرلسف«رومأمكلثمدبعانأامن
هاتأف«هللالأسامبليربجهيتأينأءاجر«ءامسلالإرظنلاميدييبنلالعجو
7(:ةيألاهذهاهتخسن:ةخوسنمسدقملاتيبةلبقتراصفلأس5ليربج

7
.76١9:يروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنأ(7)

.7١١ص١ج:لمجللةيهلإلاتاحوتفلا

.4١ص١ج:شيفطأل«ريسفتلاريسيت
مقرثيدح«سدقملاتيبوةبعكلالابقتسا(47)باب«ةالصلاباتك١ج:عيبرلامامإلادنسم
.١٠ص+7

.747صةلبقلاضرفباب«ةالصلاباتك١ج:يناسنلاننس
.198١-56صةلبقلايفءاجامباب«ةلبقلاباتك١ج:كلامًاطوم

.(؟9717)ثيدحةرقبلاةروسريسفت(3)باب«ريسفتلاباتك5ج:يذمرتلاننس
.ها..(١٠٠0٠)ثيدحةلبقلايف(01)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس

.م,اصرفعجنبالُعماجلاباتك:رظنأ9(

7١3ص:خوسنملاوخسانلا(7١١ص:١ج:لمجللةيهلالاتاحوتفلا
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:ينعي؛ءامسلاىلإكرظنميدت؟ءامسلايفكهجوبلقتىرندق#

؛ةبعكلا:ينعي«اهاضرتةلبقكنلوحنلف:ينعي«اهاضرتةلبقكنيلودلف

لوحف:ينعي#كهجولوف#لاق سدقملاتيبنمكيلإبحأاهنأل
ثيحومارحلادجسملا»ءاقلت:ينعي(١)«رطش#ةالصلايفكهجو
.هءاقلت:ينعي()«هرطشمكهوجواولوفمتنكام

نوملسملاودوهيلامصتخاةبعكلاىلإسدقملاتيبنمةلبقلاتفرصاملف

يفلّزنو«هللامهيذكأف«ةبعكلاىلعسدقملاتيباولضفو«ةلبقلارمأيف
:لاق©").نارمعلااهيفركذييتلاةروسلا

دجسملوأنإ:ينعي*اكرابمةكببيذللسانللعضوتيبلوأنإ

سانلانألةكببيمسامنإو(5).ًاكرابمةكببيذللنيملسملاسانللعضو

ةنسنيعبرابهدعبسدقملاتيبعضوو:فاولملاٍِقاضعبمهصعبكيب

(9).هللاءاشاموأ

ةرفغموةكربلاهيف:ينعي«؛ًاكرابمهلكمرحلاةكمو؛نيلبجلانيبةكبو

*نيملاعللىىدهو#هيفلصو6هرمتعاوأةحجححنملو٠باتنملبونذلل

.نينمؤملا:ينعي«نيملاعلل«ةبعكلالبقلصنملةلالضلانمىده:ينعي
وهف(أ)هنعةلبقلاتفرصامدعبسدقملاتيبلبقلصنمف:لاق

(4)يتانيبتاياؤ»مارحلادجسملا:ينعي«هيفألاقمث(70).هلالضيف

.نمحرلاليلخميهارباماقمرثأ:ينعي.#مههاربإماقم»ةحضاوةمالع:ينعي

.(هرطش»(ب٠«أ١يف(١)

.44١ةيا:ةرقبلاةروس()

.47فدةيآ:نارمعلآةروس(©)
.هأ..©صجدنايحيأل«طيحملارحبلا0

1لوأعضودجسميأهللالوسرايتلق»:لاقهنعهللايضريرافغلارذيأثيدحلكلذو(5)

.؛ةنسنوعبرأ:لاق؟امهنيبمك:تلق«ىصقألادجسملا:لاق؟يأمث:تلق«مارحلادجسملا:لاق
.انع(أ)(7)
.ةلالضيهو(1)0
.تانيبتايا:(ب)يفو.ةميركلاةيآلاخسنيفًاطخاذهو«ةنيبةيآ(١(ه)
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(1).ةرقبلااهيفركذييتلا(أ)ةروسلايفهلوق

موميمامإلاو؛هدنعاولص:لوقي#؟لصُممهاربإماقمنماوذختاوؤ»

ٍ.هلوحسانلاوةبعكلاالبقتسمماقملافلخ«هفلخ

لضفأ ةيندملابينعياذهيدجسميفةالص»:لاقهنألليبنلانع

©).«مارحلادجسملاهبهللالضفامالإدجاسملانمهاوساميفةالصفلأنم

(5):فارعألااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

«مكهوجواوميقأوؤ:لدعلاب:ينعي«طسقلابيبررمألق

وأ(©)ةعيبيف:ينعي«دجسملكدنعإةبعكلاوحنةالصلايف:ينعي
*نيدلاهلنيصلخمهوعداوإةبعكلايفلبقاولصف؛اهريغوأةسينك

.ةنسلاوليبسلاوةالصلابمهرمأف

لهألةلبقمارحلادجسملاو«مارحلادجسملالهألةلبقةبعكلا:لاقو

.اعيمجضرالالمهالةلبقهلكمرحلاومرحلا

امهنيبامف«كراسينعقرشملاوكنيمينعبرغملاتلعجاذإ:لاقو

.قرشملالهالةلبق

.ةروس(ب«أ)(١)
.ها..176ةيآ:ةرقبلاةروس(7)

.كلامو«دمحأو«عيبرلامامإلاو؛ننسلاباحصأو«ناخيشلاهاورثيدحلا(©)

ينعياذهيدجسم»فٌعدحأةالص»:لاقعيبنلانع(؛سابعنبانععيبرلاهاوردقو

.«مارحلادجسملاالإةالصفلأبدجاسملانمثهاوساميفريخ ةنيدملادجسمٍ:
.ةنيدملاوةكمدجسمِِقةالصلابابةالصلاباتك0١:يراخبلاحيحص:رظنا

.4١٠١صةنيدملاوةكميدجسمبةالصلالضفبابجحلاباتك؛جنملسمحيحص

17ص(704)ثيدحلامقرهكهللالوسردجسملضفودجاسملايف(44)بابةالصلاباتك١ج:عيبرلادنسم
:مارحلادجسملايفةالصلالضفيفءاجام(9٠)باب«ةالصلاباتك١جنةجامنباننس

.ةريرهينأنع(1404)ثيدحلامقر
.مارحلادجسملايفةالصلالضفباب؛دجاسملاباتك؟ج:يناسنلاننس

٠ةريرهينأنع(5)ثيدحلامقرِهلْلَعيبنلادجسميفءاجام(ه)باب؛ةلبقلاباتك١ج:كلامطوم
.747ص7ج184ص١ج:دمحأمامإلادنسم

.74ةيآ:فارعألاةروس(4)

.ها..ىراصتلادنع:ليقو«عيب:اهعمجو«دوهيلادنعةدابعلاروديهو(ه)

ل71



امددرأنكلو(١)كيدينيبرميءيشةالصلاعطقياللاقو

().تعطتسا

عدحأدجيملاذإو«تعطتسااممكيديأنيباماورتسافمتيلصاذإ:لاقو

(7).هللاءاشنإهمامأّرمامهرضيالمث«هيدينيبًأطخطخيلفًارتس

قرطنمو«ةياورنمرثكأهريغوةجامنباىورثيح«كلذفالخةحيحصلاةنسلايفدرو(١)
.رامحلاوبلكلاوةأرملارورماهعطقيةالصلانأبةددعتم
ىوردقو««رامحلاوبلكلاو؛ةأرملاةالصلاعطقي»:لاقهعيبنلانع«لفغمنبهللادبعنع

.يرافغلارذيبأو«سابعنباقيرطنم
؛(467-5449)ثيدح:ةالصلاعطقيام(7/8)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس

.هننسيفيذمرتلااهركذ«كلذبةالصلاعطقمدعيفتاياورلاضعبكانهنكل

.نيعباتلا.نممهدعبنموةباحصلانمملعلالهأرثكأدنعهيلعلمعلاو:لاقو
يراوحلاوبأمامإلانوكيكلذبو؛يعفاشلاو«يروثلانايفسلوقيهبو«ءيشةالصلاعطقيال:اولاق
.يناثلايأرلابنيلئاقلانم

.("7/)ثيدح«ءيشةالصلاعطقيال(35١)باب«ةالصلاباتك؟ج:يذمرتلاننس

:عيبرلاو«كلامو«ننسلاباحصأو«ناخيشلاهاوراملكلذو(؟)
؛هيدينيبرميًادحأعديالفيلصيٌعدحأناكاذإ»:لاقمهللالوسرنأيردخلاديعسيأنع

.؛ناطيشهنإفهلتاقيلفىبأنإف«عاطتساامهأرديلو

.هيدينيبرمنميلصملادريباب«ةالصلاباتك١ج:يراخبلا:رظنأ

.يلصملايدينيبراملاعنمباب«ةالصلاباتك؟ج:ملسم

.(7؛7)ثيدح؛يلصملايدينيبزاوجلا(41)باب«ةالصلاباتك١ج:عيبرلادنسم

ٍهَلْلِكيبنلانع«هنعهللايضرةريرهيبأنعدوادوبأو«يذمرتلاو؛ةجامنباهاوراملكلذو(©)
طخيلفدجيملنإفءاصعبصنيلفدجيملنإف.ًائيشههجوءاقلتلعجيلفمكدحأىلصاذإ»:لاق
.؛هيدينيبرمامرضيالمث؛اطخ

.؛كلذءارورمنميلايبال»يذمرتلاةياوريلو

(198)ثيدحءاصعلادجيملاذإطخلاباب«ةالصلاباتك١ج:دواديأننس:رظنأ

.(443)ثيدح«يلصملارتسيام(714)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس

.ها..(376)ثيدحلامقر؛يلصملاهرتسيفءاجام(137)باب«ةالصلاباتك؟ج:يذمرتلاننس
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:ابهيفركذلاودجاسملاءانبريسفت

لق(أ):رونلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
هللارمأ:لوقي#همساايفركذُيوعفرنأهللانذأتويبيف»

ليبسلااهيفركذي:ينعي«همسااهيفركذيو(1)«ىنمُتنأدجاسملاب

ايفهلللصي:ينعي«لاصالاوودغلابايفهل(")حبسُي».ةنسلاو
:لاقفكلذلعفينمتعنمث.اهترامعو«اهعفربرمأف.لاصألاوودغلاب

اعيبالوًءارش:ينعيهللاركذنععيبالوةراجتمهيهلتاللاجرإل
:ينعي«ةالصلاماقإو).ةضورفملاةالصلانع:ينعي«هللاركذنع
«ةاكزلاءاتيإوؤ».اهتقولةالصلانايتإنعمهيهلتال:ينعي«ةالصلا
«راصبالاوبولقلاهيفبلقتتاموينوفاخيإل.ةاكزلاءاطعإو:ينعي

ْبمويلاكلذمهفوخف

اهيفنارقلاةءارقوركذلاو«اهيفةالصلاو«ضرألايفدجاسملا:لاق

.نينمؤمللىلوطف«ضرألالهألبكاوكلاةلزنمبءامسلايفاهؤض

نوحّبسُيهلوحنموشرعلانولمحينيذلا](5)[ىلاعتهللالاقز:لاق
ءيشلكتعسوانبر.اونمانيذللنورفغتسيوهبنونمؤيومهبردمحي
انبر.محجلاباذعمهقوكليبساوعبتاواوباتنيذللرفغافاملعوةمحر
مهجاوزأومهئابأنمحلصنمو.مهتدعويتلاندعتانجمهلخدأو
ٍذمويتائيسلاقتنموتائيسلامهقو.مكحلازيزعلاتنأكنإمهتايرذو
)0«مظعلازوفلاوهكلذوهتمححردقف

:تلاقف.ٍيَعهللالوسرةالصنعتلعس:ةشئاعنعو

.337٠ةيا:رونلاةروس()

ٍ:.اتيب:(ب6أ)()
.ةيآلاخسنيفاطخوهو.حبسيو:(ب6أ)©

.قايسلاىلإةلمجلاهذهتفيضأ(4)

ٍ[نيذلا]لوألاةيآلالوأِقلوصوملامسالاًارهسخسانلاطقسأدقو4(8ةيا:رفاغةروس)90
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/١ر.(ادعاقاليوطاليلو(امئاقاليوطالبليلصيناك»

:ناذألاريسفت

():ةعمجلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

اذإ:ينعي«ةعمجلاموينمةالصلليدوناذإاونمانيذلااهيأايإل

.نذؤملانذأ

.ةالصللنونذُؤيفيكنورديالمالسإلالوأيفنوملسملاناك:لاق

الجرناك«مانملايفىأر1يراصنالاديزنبهللادبعنإمث:لاق

ربكأهللاربكأهللالاقفماق«ةنيدملابدجسملاطئاحىلعنارضخأنابوثهيلع

؛نيترمهللالوسرادمحمنأدهشأ«نيترمهللالإهلإالنأدهشأ«نيترم
ةالصلاتماقدق:لاقمث«نيترمحالفلاىلعيح؛نيترمةالصلاىلعيح

.ةدحاوكلذدعبةرمهللاالإهلإالربكأهللاربكأهللا«نيترم

(5).كلذدعبنذأفالالبهمّلعف«ًالالبهملع:هلعيبنلالاقف

ِاهللالوسرةالصنعاهتلأس:لاقةشئناعنعقيفشنبهللادبعنعيدذمرتلاهاورثيدحلا١4(

عكرمئاقوهوأرقاذإف.ًادعاقًاليوطًاليلو«ًامئاقًاليوطًاليليلصيناك:تلاق؟هعوطتنع
:.«سلاجوهودجسوعكر؛سلاجوهوأرقاذإو«مئاقوهودجسو
مقر؛اسلاجعوطتينميفءاجام(98١)باب«ةالصلاباوبأباتك؟ج:يذمرتلاننس:رظنأ
.(370ه)ثيدحلا

.ليللاءايجاةشئاعىلعفالتخالاباب«ةالصلاباتك2ج:يناسنلاننس
.ها..(13097)ثيدح«ليللامايقباب«ةالصلاباتك7ج:دواديبأننس

.9ةيا:ةعمجلاةروس()

هللادبعنبرباجدلاو«يملسلايجرزخلايراصنألامارحنبةبلعثنبمارحنبرمعنبديزنبهللادبع(؟)
دقودحأةوزغٍِقدهشتساوءابقنلانمناكو4ردبوةبقعلالهأٍِقدودعم7روهشملايباحصلا

.(١١١ص4ج:ةباحصلازييمتيفةباصإلا).اهتحنجأبهلظتةكئالملانأذعمويِهلَْعلوسرلاربخأ
.ليصفتلاولامجإلانيبةتوافتموةددعتمتاياوربثيدحلااذهركذ(؟)

ابنألةجامنباةياورقوسنكلذلو«تاياورلاهذهضعبىنعمبربتعيانهيراوحلاوبأهركذامو
00-0:يراوحلايأةياوراهنمو«لامجإلاتاياورعيمجلمشت

نرقلايأ قوبلابمهدقهنهللالوسرناك:لاق«هيبأنعديزنبهللادبعنبدمحمنع
:لاقمانملايفديزنبهللادبعىف«تحنفسوقانلابرمأو توصلاثادحإلهيفخفنييذلا

ِِِِ؟سوقانلاعيبتأ.هللادبعاي:هلتلقف«ًاسوقانلمحبي1نارضخأنابوثهيلعالجرتيار
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ملكتيالو0(رذعبالإنذأيذلاريغةالصلاقينأيغبنيال:لاق

ٍِ.ةماقإالوناذأءاسنلاىلعسيلو؛ةماقألاوناذألايف

.نْذْوُيملاذإرفسلايفلاجرللةماقالايزجت(؟):دوعسم-نبالاق

:دجاسملادنعبايثلاسبلريسفت

(1):فارعألااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
ةيلهاجلالهأنأكلذودجسملكدنعمكتنيزاوذخمداينبايإ»

؛ليللابءاسنلاو«راهنلابلاجرلافوطي«ةارعمارحلاتيبلابنوفوطياوناك

؛بونذلااهيف(5)اوفراقيتلابايثلايفمارحلاتيبلابفاوطال:نولوقي
٠٠ب.ب.ب1مب1: اوسبلإ:ينعي(*)دجسملكدنعمكتنيزاوذخمداينبايإ»هللالزنأف

ىراصنلاةعيبوهريغومارحلادجسملادنع:ينعي(دجسملكدنعمكبايث

.أورعتالدوهيلاةسينكو

:تلق؟كلذنمريخىلعكلدأالفأ:لاق«ةالصللهبيدانأ:تلق؟هبعنصتامو:لاق>

دهشأ«هللاالإهلإالنأدهشأ.ربكأهللا«ريبكأهللا«ربكأهللا«ربكأهللا:لوقت:لاق؟وهامو

؛ةالصلاىلعيح؛هللالوسرًادمحمنأدهشأهللالوسرًادمحمنأدهشأ.هللاالإهلإالنأ

:هللاالإهلإالربكأهللاَربكأهللا:حالفلاىلعيح+حالفلالعيح+ةالصلاىلعيح

تيأرهللالوسراي:لاق«ىأرامهربخأف:ليبنلانأىتح©ديزنبهللادبعجرخف:لاق

مكبحاصنإ»:هعهللالوسرلاقف؛ربخلاهيلعصقف«ًاسوقانلمحينارضخأنابوثهيلعًالجر
.؛كنمًاتوصىدنأهنإف«لالبدانيلوهيلعاهقلأفدجسملاىلإلالبعمجرخاف؛ايؤرىأردق

.اهبيدانيوهو؛هيلعاهيقلأتلعجف؛«دجسملاىلإلالبعمتجرخف:لاق
.«ىأريذلالثمتيأردقلهللاوهللالوسراي:لاقفجرخف«توصلابباطخلانبرمععمسف:لاق

(7١7©576)ثيدحلامقرناذآلاءدب(١)باب«اهيفةنسلاوناذآلاباتك١ج:ةجامنباننس:رظنأ

.١٠٠ص:رفعجنبالعماجلاباتك:رظنأ0(

_٠ةتمجرتتقبس(7)

.١7ةيا:فارعالاةروس(©)

.اوقراف:(3(4)
.7٠٠«157ص:يروباسينلل«لورنلابابسأرظنا(ه)

.٠70ص7ج:ريثكنبال«ميظعلانارقلاريسفتو

.794+784ص4ج:نايحنبال«طيحملارحبلاريسفتو
.17971١ص7١ج:لمجلل«ةيهلإلاتاحرتفلاريسفتو
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(١).«هريغنكيملنإدحاولابوثلايزجي»هعيبنلالاق:لاق

(7)رازإريغبهيفرطنيبفلاخدق«دحاوبوثيفرباجلصو:لاق

.ءادرريغبلصينأمامإللهركي:لاق

(7).نوقفانملااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
«هللاركذنعمدالوأالومكلاومأمكهلتالاونمانيذلااهيأايإل

رمأابو.ةالصلاكرت:ينعي«كلذلعفينمو#ةبوتكملاةالصلا:ينعي

.نورساخلامهكتلواف#هلل

:لاق657ءاسنلااهيفركذييتلاةروسلايفنيقفانملاةالصنعربخأمث
بهذيىتح]اهنعنيلقاثتم:ينعيىلاسكاوماقةالصلاىلإاوماقاذإو#

«سانلانوءاريإل؛ثكنلاىلعو؛بتذلاىلعنورصي«اهتقو(5)[اهنع
.ةعمسوًءايرالإ:ينعي*«؟اليلقالإهللانوركذيالواهريغومهتالصب

؟دحاوبوثيفةالصلانعٍهللَِعهللالوسرلأسًالئاسنأ:ظفلبةريرهيبأنعيراخبلاهاور(١)

؟«نابوثمكلكلوأ»:ٍةثِعهللالوسرلاقفٍِ

.دحاوبوثيفةالصلاباب«ةالصلاباتك١جا:يراخبلاحيحص:رظنا

.دحاوبوثيفةالصلاباب«ةالصلاباتك"جنملسمحيحص

.(767١)ثيدحلامقر«اهيفةالصلاوبايثلايف(45)باب«ةالصلاباتك١ج:عيبرلادنسم

.دحاولابوثلايفةالصلاباب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس
تكجف٠هرافسأضعبفعيبنلاعمتجرخو:لاقهللادبعنبرباجنعيراخبلاهاوراملكلذو()(

؛تغرفاملف؛هبناجىلإتيلصو؛هبتلمتشاف؛دحاوبوثىلعويلصيهتدجوف؛يرمأضعبلةليل

؟تيأريذلالاعشالااذهام:لاق

.هبرزتأفًاقيضناكنإو«هبفحتلافًاعساوناكنإ:لاق«دحاوبوثناك:تلق
.2/8ص«دحاولابوثلايفةالصلاباب«ةالصلاباتك١ج1يراخبلاحيحص

.9ةيآ:نوقفانملاةروس(9)

.47٠ةيا:ءاسنلاةروس(4)

.(أ):يفرركم(ه)
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مث؛نيقفانملا:ينعي«نيففطمللليو(١)ىرخأةروسيفلاقو

اورتشااذإ:ينعي#نوفوتسيسانلاىلعاولاتكااذإنيذلا:لاقفمهتعن

مهاوعاب:ينعي«مهولاكاذإوؤ؛مهسفنألليكلانوفوتسيسانلانم
ليكلانوصقني:ينعي«نورسخيإ»(مهريغل«مهونزووأمهريغل
.نازيملاو

يفففطملانقيتسيالأ:ينعي#كتلوأنظيالأ)»لاقفمهفوخمن

ربخأمث.مهبقاعيسهللانأو؛توملادعب*نوثوعبممهننازيملاوليكلا

نم:ينعي*سانلاموقيموي(ر[مظعمويلزو»:لاقفثعبلاموينع

.نيكرشملاونيقفانمللليولاهللاىمسف«نيملاعلابرلإ»مهروبق

ٍِ:لاقفنينمؤملاركذو
ةالصلارمأيفاضيأنيقفانملاتعنمث(7).يبآمنسحنومهىبوط»

ىتحاهنعنوهلي:ينعي(5)«نوهاسمهتالصنعمهنيذلا):لاقف

لوقيهللاو؛بنذلالعنوصي«نولصيفيكنولابيال«اهتقوبهذي

(*)«نوملعيمهواولعفامىلعؤبنذلاىلعنينمؤمللاورصيملوأ

اميلعهللاناكومهيلعهللابوتيكئلوافبيرقنمنوبوتي»نكلو
)1«ًاميكح

يفاهريغوةالصلابسانلا#نوءاريمهنيذلا»نيقفانملاركذو
يتلاقوقحلانماهريغوةاكزلا:ينعي(9)«نوعاملانوعنميوإ«لامعألا

.1+7719١+١تايا:نيففطملاةروس(١)

.بأ:يفطقاس(7)

.ةيآلا©...تاحلاصلااولمعواونمانيذلا»اهمامتو34ةيا:دعرلاةروس(©)
.©ةيا:نوعاملاةروس(4)

:«اررصينلو#:(أ)يفتخسلو(8ةيا:نارمعلاةروس(ه)

.؟اميحرًاروفغهللاناكوأ»:(أ)يفاهرخآخستو«7١ةيا:ءاسنلاةروس(7)
.16٠ةيآ:نوعاملاةروس()
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١نا6::ا::
(1)«ينغلاهللاوهسفننعلخيبامنإفلخيينمو؛لخيبنممكنمفإ»
(7)«نينئاخلاديكيدهبالهللانأوؤ»
)ر«؟روخفلاتخملكبحيالهللا

:ةاكزلاريسفت

:لاقهنأايبنلانع

ناميإلادعبمث«ناميإلا«ةرخألايفدبعلاهببساحياملوأنإ»
(9)5«بساحُبكلذكلامعألارئاسمث؛ةاكزلامث«ةالصلا

(*)«نولمعياوناكامعنيعمجأمهنلأسنلكبروفإ:هيبنلهللالوقي

ٍ(١)«الوئسمدنعناككتلوألكأ»:لاقو

رماف.مهريغونيكولمملاوناريجلاوةبارقلاقحنعلاسيكلذكو
.ءالؤهعيمجىلإقوقحلاءاداوناسحإلاب

اللاهاد,.ا
0ةمايقلامويهتيعرنعلاسييعارلا:لاقو

.©ةيأ:فسويةروس(7).3/8ةيآ:دمحمةروس(١)

.©...ماتاامباوحرفتالومكتافامىلعاوسأتاليكلإلاهمامتو77ةيا:ديدحلاةروس(©)

مويملسملادبعلاهببساحُياملوأنإ»:ظفلبةريرهيبأنعدمحأو؛ننسلاباحصأهاورثيدحلا(4)
تلمكأعوطتهلناكنإف؟عوطتنمهللهاورظنأ:ليقالإو«اهمتأنإف«ةبوتكملاةالصلاةمايقلا

.؛كلذلثمةضورفملالامعألارئاسبلعفيمث«هعوطتنمةضيرفلا
.«ةمايقلامويهبسانلابسماحبياملوأنإ»دواديأننسيو

.؛«كلذبسحىلعلامعألاذخؤتمثايرادلامثةياوريفو

دبعلاهببساحياملوأيفءاجام(707)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس:رظنأ

.(177٠+75٠١)مقرثيدح«ةالصلا

نممتتاهبحاصاهمتيالةالصلكهعيبنلالوقباب؛ةالصلاباتك١ج:دواديبأننس
.(م25متم(ي8342)ثيدحلامقر.«هعوطت

.٠77“737ص:ةالصلاىلعةبساحملاباب«ةالصلاباتك١ج:يناسنلاننس
.©صَّج:دمحأدنئسم

.91ةيآ:ءارسإلاةروس(7).4797ةيآ:رجحلاةروس(ه)

.رمعنبانع(١٠)ثيدح«ةعمجلاةالصباب«ةالصلاباتك١ج:يراخبلاحيحصم:رظنأ()
.١"١١١٠١ص:مجمفم4صا7جا:دمحأمامإلادنسم

|©'؟١-



:ةضورفمل0اكرزلاريسفت

:59:لفزملااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
لاومألاةاكزاوطعأو:ينعي«ةاكزلااوتاوةالصلااوميقأو

اموؤ» اهستحتمكسوفناهبةبيط:ينعي«ًانسحًاضرقهللااوضرقأوإ

تناكةضيرفةقدصلا:ينعي«هللادنعهودجتربخنممكسفنألاومدقت
اورفغتساوإارفاوءازج:ينعي#اريخوههللادنعهودجتًاعوطتوأ

.©محرزوفغهللانإ»مكبونذل«هللا
ريغةاكزلاو«ةضورفملاسمخلاتاولصلاتضرفمويةكمباذهناكف

©7).اهتقونيبو«ةاكزلاتضرفةنيدملاىلإهلعيبنلارجاهاملف«هتقوم

:ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفةنيدملابتلزنف
«ةضورفملاةاكزلااوطعأ:ينعي«ةاكزلااوتاوةالصلااوميقأو

دنعهودجتإةقدصلايفلامنم:ينعي«ريخنممكسفنألاومدقتامو
1*«ريصبنولمعتامبهللانإهللادنعهباوثاودجت:ينعي*«هللا

(5):ةلداجملااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو

؛اهوطعأةضورفملاةاكزلا:ينعي«ةاكزلااوتاوةالصلااوميقأف
:«نولمعتامبريبخهللاوُهلوسروهللااوعيطأول

(*):نياغتلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
هظعاوم:ينعي«اوعمساوألمقطأام:ينعي«متعطتساامهللااوقتافل

اريخ)؛هللاقحيف:ينعيلاومألا«اوقفنأوؤهرمأ:ينعي«اوعيطأو
طعينم:ينعي*«نوحلفملامهكلوافهسفنحشفقفوينمو.مكسفنأل

.«محرروفغهللاوأ»(بازرٍِقاهرخآخسُنو١يآ:لمرملاةروس(١)

.7ص7ج:يلاطيجللمالسإلاماكحأ:رظنأ(9)
.٠٠يا:ةرقبلاةروس()

طقسأو«ةالصلااوميقأوإاهبتكثيحةيآلاصنيفخسانلاًاطخادقو١ةيا:ةلداجماةروس(4)
.(أ)يف«هلوسروهللااوعيطأوأ»لاعتهلوقاهنم

.١١ةيا:نباغتلاةروس(5)
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٠؛حلفأدقفاهيلعتاموةنسلاوليبسلاىلعتبثو«هسفنو«هلاميفهللاقح
.هسفنحشقو(أ)دقف«هسفنيفو؛هلامعيمجيفقوقحلاىطعأنمو

:ةضفلاوبهذلاةاكزريسفت

دنعتمتو«تيقبو«مهرديتئامةضفلاومهاردلاتغلباذإ:لاق

دحأاومظرذدنيتئاملانعتصقنيهناف6مهاردسمخاهيفف6ةلنساهحاص

نيتئاملاىلعتدازنإو«ائيشهسفنلبقنمىطعيناالإ«ءىشاهيفسيلف

يف«نيعبرألانوداميفسيلو«مهردامهردنيعبرألكيفف«مهرد
نيرشعتغلباذإريناندلاو(ءاشامهبحاصىطعينأالإءىروسكلا

نيرشعنعتصقننإو«لاقثمفصناهيففةنساهبحاصدنعتيقبو()ألاقثم

؛رانيدرشُعريناندةعبرألكيففنيرشعىلعتدازنإو«ءيشاهيفسيلف
(7).ءاشاماهبحاصيطعينأألإ«ءيشريناندةعبرألانوداميفسيلو

ٍ.لقف:(أ)يف(١)
.ابهذتامارجةسمخنزو(لاقثلا)()

ٍةثيَحهللالوسرلاق:لاقسابعنبانععيبرلامامإلاىورثيح«ةحيحصلاةنسلايفتبثاملكلذو(©)

ًالاقثمنيرشعنوداميفسيلو ًامهردنوعبرأةيقوألاو ةقدصقاوأةسمخنوداميفسيل»
.ثيدحلا؛..ةقدص

ارانيدنيرشعلكنمذخأيناك:هَيبنلانأاهنعهللايضرةشئاعقيرطنمةجامنباىورو
٠امهردُُامهردنيعبرألكنموارانيد6ارانيدنيعبرالانمورانيدفصنادعاصف

؛ًارانيدنيرشعاهتدايزبغلبتىتحتدازنإف؛ةاكزناصقنلاةنيبةصقانًارانيدنيرشعيفسيل:كلاملاقو
.ةاكزلااهيفف؛مهرديتئامغلبتىتحتدازنإف«ةاكزناصقنلاةنيبةصقانمهرديتئاميفسيلو؛ةاكزلااهيفف

.مهرديتئاميفبجتممًانيعًارانيدنيرشعيفبجتةاكزلانأاندنعاهيففالتخااليتلاةنسلا:ًاضيألاقو
.ه0ص797مقرثيدحباصنلاِق960(باب6ةقدصلاوةاكزلاباتك١ََج:عيبرلامامإلادنئسم:رظنأ

.(17406741١)مقرثيدح«بهذلاوقرولاةاكز(4)باب؛ةاكزلاباتك١ج:ةجامنباننس
.١151ثيدحلامقر؛ةاكزلاهيفبجتامباب«ةاكزلاباتك؟ج:دواديلأننس

.(©4)ثيدحلامقر«قرولاوبهذلانمنيعلايفةاكزلا(1)باب«ةاكزلاباتك١ج:كلامًأطوم

نع١١0ثيدحلامقر٠قرولاوبهذلاةاكزٍِفءاجام<,«بابْةاكزلاباتك0١:يذمرتلاننس

.بلاطيبأنبيلع
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:بنعلاولخدلاوماعطلاةاكزريسفت

(١):ماعنألااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
:ينعي#تاشورعمريغوتاشورعمتانج0]اضنأ]يذلاوهو

.شورعمريغو(هوحننمشرعيامو«موركلا؛شورعملااهنماشنأ
«هداصحمويهقحرتاوإ»:هلوقىلإ«هلكأافلعخمعرزلاولخنلاو»

لاق«ريصعلاوبيبزلاو«هليكمويراغلاوبحلا«ةاكزلااوطعا:لوقي

ايشرالاو بحلاةاكزنوطعينوملسملاناكف؛ةكمبةيالاهذهتلزن

تقؤمريغنوطعيناكامراصف؛ةنيدملابةاكزلاةياتلزنف؛تقومريغ
ماعطلاغلبفاحيسوأ(7)العبثرحيفناكاميفةاكزلارمأنّيبف؛ًاخوسنم

صقننإف؛رشعلااهيففلامحأةسمخ«دحاوعونيفهليكمويعاصةثامئالث

.ائيشيطعينأهبحاصءاشينأألإءيشهيفسيلفٌعاصةئاثلثنم
؛ءامسلاهيقستوراهنالاهيقستامهاذهف:دحاوةرشعلكيففدازنإو

نمرشعلافصنهيفف«حضاوتلاواشرلاو(5)يناوسلابىقسُياممناكنإو

(أ).صرختاقدصلايفسيلو(9).دحاو«نيرشعلك

.41١ةيا:ماعنألاةروس(١)

.ءاشنأ:(ب+يف()
ءامالويقسريغنمضرألانمهقورعبليخنلانمبرشاموهلخنلانملعبلا:برعلاناسلبحاصلاق(©)

.(١:4476ج:روظنمنبالبرعلاناسل)«رشعلاهيففالعبهنمىقسام»لخنلاةقدصثيدحينو ءامس

ىقسييتلاةقانلايهوةحضانلاةيناسلاو.عرزلايقسةادأيهو:يناوسلااهباوصو.يناوّسلا:لصألايف(4)
٠(119ص؟ج:برعلاناسل).هريغوريعبنمناويحلاوعرزلاهيلعىقسياميناوسلااهعمجو«اهيلع

نعهريغوةجامنباىوردقف؛ةحيحصلاةنسلانمتبثامىلعمكحلااذهيفيراوحلاوبأمامإلادمتعا)١

حضنلابيقلساميفو6رشعلانويعلاوءامسلاتقساميف»:عهللالوسرلاق:لاقهنعهلليضرةريرهيلا

نميقساميفرشعلاباب؛ةاكزلاباتك١ج:رمعنبانعالوصوميراخبلاهجرخأ؛؛رشعلافصن
.ءامسلاءام

.رشعلافصنوأرشعلاهيفامباب؛ةاكزلاباتك3ج:هللادبعنبرباجنعهانعمب:ملسمو
.راثلاوعورزلاةقدص(7١)باب«؛ةاكزلاباتك١ج:ةجامنباو

.هريغوءامسلاءامبىقسياميفةقدصلايفءاجام(4١)باب«ةاكزلاباتك7ج:يذمرتلاننسو
.بانعألاوليخنلارامثنمصرخيامةاكز(4١)باب«ةاكزلاباتك١ج:كلاماطومو

.(164721547)ثيدحلامقر«عرزلاةقدصباب؛ةاكزلاباتك7ج:دوادينأننس
>:ناسللابحاصلاق«صرخلاوأنظللهيفلاحمالباصنلاىمسيددحمرادقمالتاقدصلانأىنعمب(7)

)0



١ا١هج.ارهللا::: غلباذإرمتاو»:لاقٍهَُعيبنلانع؛باطخلانبرمعنعاوركذو
نإو«ءيمهيفسيلفصقننإو«رشعل|هيفف«همارصدنعقاسوأةسمخ

؛بععلايفكلذكو«دحاوةرشعلكىفف؛قاسوأةسمخىلعداز
97١ع:::
(أ).«رمتاصرخياكبنعلاصرخيو

.بنعلاصرخينمعضوملااذهيفدجويال:يراوحلاوبألاق

تدازناف:نيرشعوةئامغلبتىتح«هاشمنغلانمنيعبرالاٍِق:لاق

كلذىلعتدازنإاف«نيتئامغلبتىتح«ناتاشاهيففةدحاوكلذىلع

ىلعتدازنإف«ةئامثالثغلبتىتح«هايشثالثاهيفف«ناتنثاوأةدحاو

(؟).ةاش؛ٍةاشةئاملكىففكلذ

ريدقمتوهامنإزرحلانأل؛هترزحاذإمركلاولخنلاصرخهنمو+هنميتستالاميفينظتلاصرخلاِِ-

.(صرخ:ةدام«77١١ص١ج:برعلاناسل)ةطاحإالنظب

.؛ةقدصقسوأةسمخنوداميفسيلووظفلبعيبرلاهجرخأ0(

٠كلاموُدوادأويدمرتلاوةجامنبانملكهجرخأو

قيرطنم(7177+771)ثيدح(؛باصنلايف(95)باب«ةاكزلاباتك١ج:عيبرلادنسم:رظنأ

.سابعنبا
باتعقيرطنم(11607)مقرثيدح«بنعلاصرخيفباب«ةاكزلاباتك7ج:دواديأننس

ٍديسأنبا

(9٠8١)مقرثيدح«بنعلاولخنلاصرخ(8١)باب«ةاكزلاباتك١ج:ةجامنباننس

.ديسأنبباتعقيرطنم
.نوتيزلاوبوبحلاةاكز(0٠7)باب«ةاكزلاباتك١جنكلاماطوم

ننسلاباحصأكلذجرخأو؛ةحيحصلاةنسلابتبثامىلعكلذنايبيفيراوحلاوبأمامإلادمتعا(3)

.مهريغوكلامودمحأويراخبلاو
ركبيأنع(؟)ثيدحلامقرلبإلاةاكزباب«ةاكرلاباتك١جنيراخبلاحيحصم:رظنا

:.قيدصلا

.(8٠نال1850)ثيدح(مثغلاةقدص(3١)باي«ةاكزلاباتك١ج:ةجامنباننس

.(١1)ثيدحلامقر«منغلاولبإلاةقدصيفءاجام(4)باب«ةاكزلاباتك3ج:يذمرتلاننس

.ركبيأنع(1577)ثيدحلامقر؛ةمئاسلاةاكزيفباب«ةاكزلاباتك؟ج:دواديأننس
.ركبيأنع(7)ثيدحلامقر«ةيشاملاةقدصيف(١١)باب«ةاكزلاباتك١ج:كلامًاطوم
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ءيشنيعبسلاونيتسلاونيسمخلايفلوصفلايفةئامئالثلادعباميفسيلو

.ءاشاماهبحاصىطعينأالإةماتةئامنوكيىتح

ىلعهثعبنيح(1)هللادبعنبنايفسلهللاهمحرباطخلانبرمعلاقو
١(7)ا20.((

6لحفلاو/(4ةلوكألاو4ضحاملاوىبرلامهلعد:لاق6منغلاهقدص

ر«ءاروعلاو

مث؛لوألاثلثلامنغلابرراتخيف«قرفثالثمنغلالعجيو:لاق

امرهالواسيتذخأيالو«طسوألاثلثلانمهتقدص()قدصلاذخأي

.اروعالو

:يراوحلاوبألاق

الفةدحاولاملابحاصذخاي5:ةدحاوقدصملاذخاي5:ةدحاو

.قدصملاىفوتسيىتحكلذلعنالازي

لهأدفوعمملسأ يفئاطلايفقثلاكلامنبثراحلانبةعيبريأنبهللادبعنبًانايفس:وه(١)

لق»هللاقفهبمصتعيرمأنعهعيبنلالأسو«همالسإَنُسَحو؛هلعهللالوسرىلإفئاطلا
:«مقتساممهللاير

:هدالوأهنعىورباطخلانبرمعكلذكو«فئاطلاتاقدصىلعمهللالوسرهلمعتساو

.(١٠#ص7ج:ةباحصلازيتيفةباصإلا)مكحلاوبأو©ةمقلعو«هللادبعومصاع

0:ةلوحالابأا:0

.ةقدصلايفلخسلانمهبدتعياميفءاجام(14)باب«ةاكزلاباتك١ج:اطوملايفكلامهجرخأ(7)
.اهدلوىلرتيهفتعضويتلا:ٌىبرلاو:كلاملاقو

.لماحلايه:ضحاملاو

.لكؤتلنّمستيتلامحللاةاشيه:ةلوكالاو

.ها..تاقدصلاعمجىلعمئاقلالماعلايأ(4)

0/0



:رقبلاةقدصريسفت

و(ةاشنييففاسمختغلباذاف:ءيمسمخنوداميفسيل:لاق

يفو؛ةايشعبرأنيرشعلايفو«ةايشثالثرشعسمخيفو«ناتاشرشعلا
.ناتيلوحنيتسلايو(ةنسمةرقبنيعبرالاو1ةيلوحنيرشعوسمخ

ةرقبةئاملافوتايلوحثالثنيعستلايفو«ناتنسمناترقبنيناثلالو

نيرشعلافوىلوحوناتنسمناترقبةرشعوةئاملايو.نايلوحوةنسم

.تاّنسمتارقبثالثةئاملاو

لماوعلارقبلايفسيلو(١).كلذباسحبفكلذىلعتدازاذإف
:مهوقو«اهريغرقبلاةقدصنأ:نيملسملادنعهبذوخأملالوقلا«ةقدص
(7).اذهيفامنيعةقدصضعبيفو

؛بنعلاصرخيالوعضوملااذهيفرقبلاذخاتال:يراوحلاوبألاق
3 :

ر......واوممهصضعبو

باصنامأو:يلاطيجلامامإلالوقي؛ًامامتلبإلاةقدصلثمرقبلاةقدصنأيضابإلاهقفلايففورعملا(1)
لكيف«اهنودامفرقبلانمنيرشعلاوعبرألايف«لعنلابلعنلاوذحلبإلاكانباحصأدنعوهفرقبلا
لكيفو«عيبتةرقبنيثالثلكيفرقبلاباصننأمهرثكأدنعتدجوفانوفلاخمامأو..ةاشسمخ

.ها..تعهللالوسرثيدحبكلذىلعاولدتسادقو«ةنسمنيعبرأ
.ها..اهددعىلعلبإلاةقدصلثمرقبلاةقدصو:حاضيإلابحاصلاقو

.فرصتب١١(١١ص١ج:يلاطيجلل«مالسإلادعاوق:رظنأ

.١١٠ص؟ج:يخامشلل؛حاضيإلاباتك
نأذاعموىلعنعىوردقف«رقبلانملماوعلاةقدصلوحفالخلاىلإيراوحلاوبأمامإلاراشأ(9)

رقبلايفسيلدلاقهنعهللايضريلعنعينطقرادلاودوادوبأجرخأو«لماوعلارقبلايفةقدصال

يقبيبلافعضو؛«ةقدصةريثملارقبلايفسيلدرباجثيدحنمينطقرادلاجرخأو؛«ةقدصلماوعلا

هللادبعنبرباجنعاذهيورو؛ءيشلماوعلارقبلايفبجيالهنأىلعليلدثيدحلاو.هدانسإ

نممهريغويعفاشلاوديعسنبثيللاوءاطعويرصبلانحسلاودهاجمويعخنلاوريبجنبديعسو
٠يأرلاباحصأ

هلوقمومعباوجتحادقو«ةداتقولوحكمكلذبلاق«ةقدصلماوعلارقبلايف:ىرخأةفئاطتلاقو

.؛ةقدصدوزسمخواًٍ

.فرصتب18+7١ص7ج:يلاطيجللمالسإلادعاوق:رظنا

.(ب؛أ)يفضايب(©)
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نهيففاسمختغلباذإف«ةاكزلبألانمنسمخنوداميفسيل:لاق
يفو«ةايشثالثرشعسمخيفو؛ناتاشنهيففارشعتغلباذاف«ةاش
7هيا9١اذ:لااهاء00

اسمخغلبتناب)ٍضاخخنبنيرسشعوسمجيو6ةايشعبرانيرشعلا

غلبتنأىلإ(59«نوبلتنباهيففةدحاوكلذىلعتدازاذإف«نيثالثو
ا:ٍ:ا

5لحفلاةقوزرطةقحاهيففةدحاوكلذىلعتدازاذاف«نيعبراواسمخ

.نيتسغلبتنأىلإ

اسمهغلبتنأىلإ(5).ةعذجاهيففةدحاوكلذىلعتدازًاذإف

؛نيعستغلبتنأىلإنوبلاتنبإاهيففةدحاوكلذىلعتدازاذإف«نيعبسو

نيرشعغلبتنأىلإلحفلاانقورطناتقحاهيففةدحاوكلذىلعتدازاذإف
ةقورطنوبلتانبثالثاهيففةدحاوكلذىلعتدازاذاف(9).ةئامو

.نيثالثوةئامغلبتنأىلإلحفلا

تقولخدوأ؛لماحلاضاخملاو؛اهمأتلمحويناثلايفتلخدولوحاهيلعىقأام(ضاخمتنب)(١)

.لمحتملنإواهلمح
.لمحلاعضوبًانوبلاهمأتراصف؛ةثلاثلاةنسلايفتلخداميه(نوبلتنب)(7)

اهنأىنعمب:ةقورطميأةقورطو«اهرخآىلإةعبارلاةنسلايفتلخداميهو(لحفلاةقورطةقح)(©)
.هلوعفمىنعمبهلوعفو؛«لمحلللحفلااهقرطيناتقحتسا

.هتطقسأيأ:اهنانسأمدقمتعذجاهنألكلذبتيمسو«ةسماخلايفتلخديتلايهو(ةعذج)(4)

اذهتوبثلايفبهاذملاءاهقفنيبفالخالو«ةمألاهيلعتعمجأدقليإلاةاكزنمدحلااذهىلإ(*)

؛ةنسلابتكهتورو؛امهنعهللايضرهدعبناتفيلخلااهبلمعونكيبنلااهبرمأينلاةقصلاباتكيف
.(ةقحنيسمخلكفو4نوبلتثنبنيعبرألكيففلبإلانمكلذىلعدازامف»هصنامدحلااذهدعبهيفءاجو

.ةئامونيرشعىلعدازاميفملعلالهأفلتخاو»:يلاطيجلامامإلالاق

اهيففةئامونيثالثىلإةدحاوتدازاذإنوبلتانبثالثاهنمذخؤي ةيضابإلايأ انباحصألاقف
نيعبرألايففًارشعلبإلاتغلباملكاذهدعبو؛ءيشاهيفسيلفةرشعلالمكيملامو«نوبلاتنبوناتقح
وبأو؛يعفاشلاقفاوو؛ةقدصلاباتكيفهعيبنلانعتباثاذهو؛هقحنيسمخلايفو؛نوبلتنب
.ها..«هركذلوطيًافالتخإكلذيفمهريغفلتخاو«لوقلااذهىلعانباحصأقاحسإو«روث

.١٠١١ص١ج:يلاطيجللمالسإلادعاوقباتك:رظنأ
.(؛)ثيدح«لبإلاةقدصباب«ةاكزلاباتك١ج1يراخبلاحيحصم

-. (201741794م)ثيدح«لبإلاةقدص(8)باب«ةاكزلاباتك١ج:ةجامنباننس
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نيعبرأغلبتنأىلإنوبلةنباوةقحاهيفف«ةدحاوكلذىلعتدازاذإف
غلبتنأىلإنوبلتنبوناتقحاهيففةدحاوكلذىلعتدازاذإف«ةئامو
نأىلإقاقحثالثاهيفف«ةدحاوكلذىلعتدازاذإف«نيسمخوةئام

ةئامغلبتنأىلإنوبلتانبةعبرأاهيفف«ةدحاوكلذىلعتدازاذإف

لإنوبلتانبثالثوةقحاهيفف«ةدحاوكلذىلعتدازاذإف.نيعبسو

نوبلاتنباوناتقحاهيفف«ةدحاوكلذىلعتدازاذإف.نينامثوةئامغلبتنأ
قاقحثالثاهيففةدحاوكلذىلعتدازاذإف.نيعستوةئامغلبتنأىلإ

(١).تاقحعبرأاهيففنيتئامتغلباذإف«نيتئامغلبتنأىلإنوبلةنباو

لعتداز:نوبلةنباوناتمحةئامونيعبرأيو:يراوحلاوبألاق

و.دزت1ولو؛,تاقمحثالثةئامونيسمخيو.درتلوانيعبرا

تانبثالثةئامونيعبسيفو.دزيملولو«نوبلتانبعبرأةئامونيتس

1ولوَنوبلاتنباوناتقحةئامونينامثفو.دزت1ولو(ةقحونوبل

):نوبلتانبسمخوأ؛تاقمحعبرأنيتئامفودزت

ثيحرقبلاةاكزيفرقبلانمةعذجلانوكي«رقبلاةاكزهذهىلعو
نوبلةنباهللبجتثيحرقبلانمةينثلاو.لبإلاةاكزيفضاخمةنبابجت
باسحلاو«لبإلا.ةاكزنمةقحلابجتثيحرقبلانمعابرلاولبإلانم

ر.دحأوهلك

.(١17)ثيدح«منغلاولبإلاةقدصيف(4)باب«ةاكزلاباتك3ج:يذمرتلاننس>

.(917٠٠١)ثيدح«ةمئاسلاةاكزيفباب«ةاكزلاباتك"جندواديأننس

.(9)ثيدح«ةيشاملاةقدصباب«ةاكزلاباتك١ج:كلامًأطوم
.(70٠٠)مقرثيدح«ةمئاسلاةاكزباب«ةاكزلاباتك؟ج:هننسيفدوادوبأهجرخأ(١)

لآدنعيهو«ةقدصلايفهبتكيذلاْهيَعهللالوسرباتكةخسنهذه:لاقباهشنبانع
رمعاهخستنايتلايهو«اههجوىلعاهتيعوفرمعنبهللادبعنبملاساهينأرقأ«باطخلانبرمع
.ثيدحلاركذف6زيزعلادبعنبا

.ثيدحلاو«بابلاو«باتكلاو(ءزجلاسفنقباسلاردصملا()

.١١٠ص١ج:يخامشللحاضيإلاباتكو١١«١١ص؟ج:يلاطيجللمالسإلادعاوق:رظنأ()
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:ةضضورفملاةقدصلاراسن5

:هللاهمحر(أ)بوبحمنبدمحمهللادبعوبألاق

نوبلنباوضاختنب))أريعبنيرشعوةسم#خنم:لبإلاةقدصٍِق

نمو«(ةقح)نيعبراوتثسنمو«نوبلتنب)»نيثالثوةتسنمو«ركذ

نيعستودحأنمو «نوبلاتنبإ»نيعبسوةتسنمو««ةعذج»نيتسوىدحأ

«نوبلتانبثالث)ةئامونيرشعودحأنمو«ناتمحو

اذهىلعو؛«ةقح»نيسمخلكيفو««نوبلتنب»نيعبرألكيفمث

:كلذيفهجولاو«لبإلاهيلعنوكيامرثكأىلإيهتنينأىلإوحنلا
ةئامونيعبرأيفو««ةقحونوبلةنبإ»اهيففةئامونيثالثتغلباذإاهنأ

ةئامونيتسيفو.«قئاقحثالث»ةئامونيسمخيفو««نوبلاتنبوناتقح»

نينامثفو4«نوبلتانبثالثوةمح)ةئامونيعبسلو«نوبلتابنبعبرأ»

؛«نوبلتنبوتاقحثالث»ةئامونيعستيفو؛«نوبلاتنباوناتقح»ةئامو

.باسحلااذهىلع..«نوبلتانبسمخوأتاقح(؟)عبرأ»نيتئاميو

:رقبلاةقدصولبإلاةقدصريسفت

:هللاهمحربوبحمنبدمحمهللادبعيأنع

نيثالثوتسيفو.«رقبلانمةعذج»ةرقبنيرشعوسمخيف«رقبلانمو
.«(رقبلانمةيعابر»ةرقبنيعبرأوتسيفو.«رقبلانمنوبلتنب»ةرقب

دعُيو؛ةمألايدبتحمدحأو«ةفرعملاوملعلافوهكنمفهك«هللادبعوبأ«بوبحمنبدمحم:وه(١)

كراش؛قرشملابهرصعيفةيضابإلاةمامإهيلإتبتنإ«نيينامعلااهئاهقفوةيضابإلاءاملعربكأنم
ملعلارشنلىدصتينأزرابلايمايسلاهطاشنهعنميملو«نامعيفةيسايسلاةكرحلايفهترسأووه

كراشدقوًاءزج(70)يفعقييذلاعماجلاهباتكانلكرتهنأهبسحو«ًءاضقواريرقتواريرحت

وهوينوتو.ه(7777)774 ةنسامامإيصورخلاكلامنبتلصلابيصنتتيفللاهمر

.ه(7160)ةنسمرحملانم7مويراحصىلعًايضاقلازيال
.73ص١ج:تاباوجلاوريسلا:رظنأ

.؛شماهلا»١5ص١ج:يلاطيجللمالسإلادعاوق

.عبرأو:(أ)يف()
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نيعبسوتسيفو««رقبلانم0سدس)»ةرقبنيتسوىدحإيفو

نمناتيعابر»ةرقبنيعستوىدحإيفو««رقبلانمناتينث»(؟)ةرقب
نينالثيو.«رققبلانمتاينثثالث)ةئامونيرشعوىدحإفو4«رقبلا

نمةينثوناتيعابر»ةئامونيعبرأيفو««رقبلانمةيعابروناتينث»ةئامو

نيتئامفو«رقمبلانمةينثوتايعابرثالث»ةئامونيسمخيو:«رقبلا

رباتاقدصباسحرخااذهلعوم«تاينثسمخوأتايعابرعبرأ

نيعبرألكيو4«ةيعابر»نيسمخلكيفف:ةئامونيرشعلالعب

(7)ةيعابرلاموقتو«لبإلانمنوبلتنبماقمرقبلانمةينثلاموقت««ةينث»

:لبإلانمةمحلاماقم

لبإلاةقدصيف(9)بوبحمنبدمحمهللادبعيأنع(5)اذهتبتك

.هبلمعلاو؛باسحلاقفاويىتحهيفكشُيالقلرقبلاو

(1):ةءارباهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
نيملسملاءارقف«ءارقفلل»لاومألاتاقدص:ينعي«تاقدصلاامنا

سانلانولاسينيذلا:ينعي«نيكاسملاوؤ»سانلانولاسيالنيذلا

امردقىلعنوطعيفتاقدصلانوّبجينيذلا:ينعي«اهيلعنيلماعلاو#»

.«مهبولقةفلؤملاوؤمهتجاحنعهباولغش
مالسإلااولخدبرعلاةداقنمالجررشع()(ىنثإ)ءالؤهناك:لاق

.١١ص؟ج:مالسإلادعاوقرظنأ.ها..لبإلانمةعذجلاناكمرقبلانمسدسلاو:يلاطيجلالاق(١)
.ناترقب:(بأيف(9)
.رقبلانميأ(©)
.؛يذلا»:(أ)يف(9)
.ًافناهتمجرتتقبس(5)

.0ةيا:ةبوتلاةروس(7)
.انثإ:(بأيف(0)
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20::
2

ةنييعو()6ورمعنبليهسو(أ)؛برحنبنايفسوبأمهنمًاهرك
ىلعهبمهفلاتيلةقدصلانمنوطعياوناكفمهباحصاِق(ر(نيصحنبا

.كفاوأةلزنمموقلرنينإالإ1مويلاةفلؤملاقحعطقنادمف.مالسإلا

(+)مالسإلالإةاعداونوكيلكلذبمهفلأتبةقدصلانماوطعأاوملسأاذإف

.نوبتاكملامه:باقرلاكاكفيفيطعيو:ينعيباقرلايفوأ»لاقمث

يفو»«داسفريغنمهلاميفمرغهبيصيلجرلاوه«نيمراغلاوأ»
هغلبيامردقهللاليبسِفداهجلافجرخينميطعيو:ينعيهللاليبس

ةديدشةجاحهبتناكاذإراتحملارفاسملا:ينعي*ليبسلانباوأ»«هتازغ

مه(ةمسقلاهذهلمهالتاقدصلا:ينعيهللانمةضيرف#»؛ىطعيف
0"ل,ءب

بر[ابتمسقيف6مكح#]:ينعي؛تاقدصلالهاب*ملعهللاوو»اهلها

دلاوفالودلوِقالوجحٍِقالو6دجسملاءانبفيطعيالو:لاق

.امهيطعينأسأبالفاعوطتناكنإف؛تاقدصلانم
نكي1اذإ:امهردنيسمخبحاصتاقدصلانمىطعياللاقو

.ٍلمعلاعيطتسيحيحصوهوةوسكهلو؛لايعهلوا؛نيدهيلع

همسابروهشميومألايثرقلافانمدبعنبسمشدبعنبةيمأنببرحنبرخص:نايفسوبأ0(

ناكو:حتفلاماعملسأ؛ةيواعمدلاووهو نينسرشعبللوسرلانمنسماناكوهتينكو

اهجوزتامواميدقتملسأتناكو:اهوبأملسيينالبق6ةبيبحماهتنباايبنلاجورت4مهبولقةفلؤملانم

.(7١ص؟ج:ةباصإلا).ةنس88نعنائعةفالخيفه١17ةنسنايفسوبأتام؛ةشبحلاب

يفاهتاداسدحأو؛شيرقبيطخ؛يؤلنبا؛يرماعلايشرقلا؛سمشدبعنبورمعنبليهس(؟)
«ةنيدملانكسمم:انكسو,ةكمحتفمويملسأ؛ىدتفاو«ردبموينوملسملاهرسأ؛ةيلهاجلا

ج:مالعألا].ه8ةنسنوعاطلابتامو؛شيرقنعةباينةييدحلاحلصرمأىلوتيذلاوهو
.[7١٠ص١جةوفصلاةوفص44١ص"

ةنييعبقلفةفيذحهمساناك:لاقي«كلاموبأ«يرازفلاردبنبةفيذحنبنصحنبةنييع:وه(7)

لتقهنإ:ليقو«مهبولقةفلؤملانمناكو«حتفلالبقملسأ«هانيعتظحجفةحشهتباصأناكهنأل
نأىلإ«هكرتفمالسإلاىلإداعفهلتقبرمأهنألمتحينكلو«باطخلانبرمعنمرمابةدرلاىلع
.(٠8#05صمج:ةباصإلا).ناعةفالخيفيفوت

.١٠صهج:نايحيل«طيحملارحبلا:رظنأ(4)

.747ص١ج:لمجللةيهلإلاتاحوتفلا؛748ص١ج:ريثكنبال«ميظعلانارقلاريسفت
.اهتمسقمكح:(ب١1يف(9)
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.نيسمخلابحاصنعو«دلاولاودلولانع(1):لس
4دلوالودلاوامهنمىطعيا0(4تلق5.وه:يراوحلاوبألاق

.هيدلاونعانياباغلابدلولانوكينأالإ

نيذلانينمؤمللهللادعأامريسفت
:نيبستحمةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقي

179:ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
اهعوكرنومتي:ينعي«ةالصلانوميقيو.بيغلابنوئمؤينيذلا#

ةاكزلا:ينعي#نوقفنيمهانقزرامنوؤ»اهتيقاوميفماتءوضوباهدوجسو
ه0.ِّ:ِ:

ةرخآلابوكلبقنملزنأاموكيلإلزنأامبنونمؤينيذلاو)»ةضورفملا
«نوحلفملامهكئلوأو.مهبرنمدهىلعكتلوأ.نونقويمه

ىتلاةروسلايفلاقو(5).نامقلاهيفركذييتلاةروسلالوأيفاهلثم
«مهبولقتلجوهللاَرِكْذاذإنيذلانونمؤملاامنإ)»(9)لافنألااهيفركذي
مهبرىلعواناميإمهتدازهتايآمييلعتيلثاذإوأ»مهبولقتفاخ:ينعي

ينعي6كئلوأنوقفنيمهانقزرامنو.ةالصلانوميقينيذلا.نولكوتي
دنعتاجردمهلاقحنونمؤملامهتايآلاهذهيفهللامهركذنيذلا

«ميركقزرو#مهيونذلةرفغمو«مهبردنعلئاضف:ينعي«:ةرفغمومير

.ةنجلايفانسحاقزرو:ينعي

.لس:(ب)(١)

.لاق:(ب)(؟)

.١7١1ةيا:ةرقبلاةروس(؟)

.نونقويمهةرخألابمهوةاكزلانوتؤيو.ةالصلانوميقينيذلا#:اهصنو©«؛ةيا:نامقلةروس(3
.ةنوحلفملامهكتلوأومهبرنميدهىلعكتلوأ

.؟١١٠6ةيا:لافنألاةروس(©)
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:هلهللادعأاموةاكرلابلخييذلاريسفت

(١):نوقفانملااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
نيذلانوقفانملامهف؛ناسللاباورقأنيذلا:ينعي#اونمآنيذلااهيأايؤ»

:هللالاق.اونمآنيذلاو«ْهنَِعيبنلا(7)ىلعيحولانمهللالزنأمباولخب
ركذنع)0ر[عدالوأالوزمكلاومأمكهلتالإ:*اونمانيذلااهيأاي

هللاقبلخبينم:ينعي«نورساخلامهكئلوأفكلذلعفينموهللا
1ثكنيامنافثكننمو6هسفننعلخبيامنافهيلعهللاضرقتفايذلا

امنماوقفنأو)لاقمث..نورساخلامهكتلوأفكلذلعفينموهسفن
لاسيف#توملامئدحأياينألبقنملاومألاةاكز:ينعي#م2انقزر

«لوقيفأ©هيبنةنسوهللارمأبهيفلمعيوهلامىكرزيلايندلاىلإةعجرلا
بيرقايندلانمجورخلانألبيرقلجأىلإينترخأالولبرذعنيح
نم:ينعي*«نيحلاصلانمنكأويلاميكزاف:ينعي«قدصافإ

.نونمؤملالعفياميلاميفلعفافنينمؤملا
امبٌريبخهللاواهلجأءاجاذإًاسفنهللارخؤينلوؤ»:هللالاق

.نولمعت

:هلع(5)دمحماهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
نمولخيينممكنمفهللاليبسيفاوقفنتلنوعدُثءالؤهمنأاهؤ»

4هسفننعلخيامنافهيلعهللابجوأيتلاةقفنلاب:ينعي#لخي

امع:ينعي#ينغلاهللاوإ»هسفننعةنجلاولضفلاوريخلابلخبي:ينعي

ةمحرلاوريخلانمهدنعامىلإ:ينعي#ءارقفلامنأوإلاومألانممثدنع

.١٠١٠١«4ةيآ:نوقفانملاةروس(١)

.نع:(بأ)(9)
.(أ)نمةطفاس()
97ةيا:دمحمةروس(؟)
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نونوكي:ينعي«مكلاثمأاونوكيالمثريغاموقلدبتسي#هيلعو؛هيلإ
.مكلاثمأاونوكيالمثةدابعلايفنيصلخممكنمهللموطأ

(١):نارمعلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
امب:ينعي«هلضفنمهللامهاتآامبنولخيينيذلانبسحيالوٍ:
لخبلانبسحتالو6ةاكزلابنولخبيف6لاومالانمهلضفنمهللامهاطعا

:١َُتا١ مويهباولخبامنوقوطيسمهرشوهلب؛مهًاريخ(7)[وهز
.«ةمايقلا

ًاعرقأًاعاجشًاركذةمايقلاموي(")لوحتيمهدحأزنكنأكلذو:لاق

(*)امهمقليفهيعارذبهيقتيفهشهنيفهقنعيفامهبقوطيفناتبيبز(9)هل
ءاسالأ.رانلاىلإقاسيىتحهعملازيالف«سانلانيبامىضقيىتح

.©ضرألاوتاومسلاثاريمهللوؤ»(1)نوقزريام
لهأثريومهثريهنإف؛قوقحلانماهريغوةاكزلاباولخبينإ:لوقي

.ةريبخَنملمعتامهللاو»برلاىقييو«تاومسلاوضرالا

(7):ةءاربابيفركذييتلاةروسلايفهلوقو

.«نولمعتامبريبخهللاو...#اهبتكفةيآلايفخسانلاًأطخأدقو«18.ةيآ:نارمعلآةروس(١)
.(ب+«1):نمةطقاس0

.لوحتي«ب)يفو«نولخي:(أ)يف(©)
.ثيدحلاتاياورىلعبيوصتلايفاندمتعادقو«هيف:(ب«أ)يف(4)
.امهقليلف:(بأ)يف(*)
؛هلامرثكنم»لاقتعيبنلانع:سابعنبانعهدنسميفعيبرلاهجرخأثيدحىنعميفلوقلااذه(7)

.قئالخلانيبهللايضقيىتحهباذعبلكوم؛ناتبيبزهلعرقأعاجشةروصيفةمايقلامويهءاجهكزيمو

.ثيدحلا(...هتاكزدّؤيملفالامهانأنم»:يراخبلايفو«عرقأًانابعثينعي:عيبرلالاق

ثيدحلامقر+ةاكزلاعنميفديعولا(58)باب«ةقدصلاوةاكزلاباتك١ج:عيبرلادنسم:رظنأ
.مالص(؛7)

.يردخلاديعسيأنعةاكزلاعنام9باب ةكزلاباتك١حج:يراخبلاحيحص

نع(784١)ثيدحلامقر؛ةاكرلاعنمِِءاجام(7)باب«ةاكزلاباتك١جنةجامنباننس

.دوعسمنبأ
اةبوتلاةروس()
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نمف(ةاكزلاعنم:زنكلابينعي«ةضفلاوبهذلانوزدكينيذلاو)»

وهفهيفهللاقحوهتاكزطعيملفاهنطبيفوأضرألاقوفلامهلناك

هللاقحيفوةعاطيف:ينعي«هللاليبسيفاهنوقفنيالوؤ»لاق«زنكلا

مويؤ»ةرخآلايفاعيجو:ينعيملأباذعبمهرشبف)مهيلعبجوأيذلا
مههابجاهبىوكتفمنهجرانيفٍٍضزونكلاىلع:ينعي«ابيلعىمجي
.©نوزنكتمنكاماوقوذفمكسفنألمتزنكاماذهمهروهظومهبونجو

:ةضيرفلاعمعوطتلاةقدصريسفت

(1):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
نأكلذو.«ةكلبهتلاىلإمكيدياباوقلتالوهللاليبسيفاوقفنأو)»

ماعلاٍِقةرمعبنلومرحممهو«ةكمىلإنيملسملاعمراسال«ايبنلا

نمسانلاق«ةكمحتفتنألبقةيبيدحلاماعدعبةكمهللاهلخدأيذلا

:ةنيدملالوحمهلزانمبارعألا
:ةقدصلابهللارمفدحأنمانمعطيامودازنمانلامهللالوسريهللاو

()هللاليبسيفاوقفنأو#لاق

ىلإمكيديأباوملتالو.هللاةعاطِقلاومألانماوقفنأو:لوقي

يهفابنعاوكسمأنإف«اوكلهتفةقدصلانعاوكسمتال:لوقي«ةكلهتلا

بحيهللانإ)»هللاليبسيفةقدصلااونسحأو:لوقي«اونسحأو#ةكلملا
يبناي:لجرلاقف«هللاليبسيفةقفنلارمأيفنسحأنم:ينعي«نينسحما
ولوناكام»:عيبنلالاقف«لكأنامدجنامهللاو؟قدصتناذامبهلل

(7).«رانلانعمكهوجواهبنوفكتةرمتقشب

.6١ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.8٠١7ص١ج:ريثكنباريسفت ؛7«41ص:يدحاولللوزنلابابسأرظنأ(7)

عيبرلاو.ملسمويراخبلانم3هاوردقوةريثكقرطنمو©ةددعتمتاياوربثيدحلااذهءاج()(

.لبنحنبدمحأو«هدنسمنمنيعضوميفٍِإ
نبيدعقيرطنمةرمتقشبولوةقدصلاىلعثحلاباب«ةاكزلاباتك١جايراخبلاحيحص:رظنا

-.(١١)مقرثيدح+متاح
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(١):ةرقبلاةروسيفهلوقيفسابعنبانع
:ينعي؛ةقدصلا:ينعي«انسحاضرقهللاضرقييذلااذنم#

يفلأ:سابعنبالاق«ةريثكًافاعضأهلفعاضيفإ»هسفناهبةبيطًابسنحم
.ةدايزوةنسحفلأ

09ٍِ:نباغتلاةروسيفهلوق
ايبستحي هسفناهبةبيط:ينعي«انسحاضرقهللااوضرقتنإ'

رفغيو#ادعاصففعضةئامعبسىلإةرشعةدحاوب:ينعي«مكلهفعاضي#

نملاهفعاضينيحمكتاقدصل:ينعي«روكشهللاوأةقدصلاب:ينعي«مكل
بيغملاع:ينعي«ةداهشلاوبيغلاملاع)لباق(7).عملح]اهبستحا

.«مكحلازيزعلا»(5)لاحلكلدهاشو؛هريغوسانلابولقيفام

(9):ةرقبلاةروسيفهلوقو
؛هللاةعاطيف:ينعيهللاليبسيفمهلاومأنوقفنينيذلالثم#

ةئامةلبنسلكيفلبانسعبستجرخأ:ينعي#تتبنأةبحلثمكٍ

«ءاشينملفعاضيهللاوإؤ»هللاليبسيفهلامقفنييذلاكلذو#ةبح

فاعضاألاكلذل*#عساوهللاوإ»فعضفلأيفلألإةئامعبسقوف:ينعي

.نوقفنيامبلع
.ةرمثقشبولوةقدصلاىلعثحلاباب«ةاكزلاباتك؟جاملسمحيحص>-

ص(؟؛4)ثيدحلامقر«ةقدصلايف(9)باب«ةقدصلاوةاكزلاباتك١ج:عيبرلادنسم

.سابعنبانعهال

.(90)ثيدحلامقر«77/7ص4ج:رباجنعهاورو
.(١4ص١ج:دمحأمامإلادنسم

.؟تنوعجرتهيلوطسيوضبقيهللاو....#اهمامتو345ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.1768١ةيآ:نباغتلاةروس(7)
.(ب216لصألافميركلاصنلانمهطقاس(7)

.ىوجن:(ا)يف(49)
.7312117717ةيا:ةرقبلاةروس(*)
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هللاةعاطيف:ينعيهللاليبسيفمهاومأنوقفنينيذلاؤ:هلوقو

نمنوطعيامبنونميال:لوقي«ىذأالواماوقفنأامنوعبتيال2

فوخالوؤمير(1)[مهيزاجي]:ينعي«(مهبردنعمهرجأمهلةقفنلا
:#نونزجيمهالوميلع

نانعزهجنيح«كوبتةوزغيفمهتاقفنيفنينمؤملايفةيآلاهذهتلزن

ىلعاهبقدصتف«ةمورىمسُتةنيدملابةيكرةارسو«ريعبفلابنيملسملا

فالآةعبرأبقدصتنيح(7)فوعنبنمحرلادبعيفو؛نيملسملا

٠هللاءاشاموأ69مهرذد

ريخلابملسملاهيخاللجرلاءاعد«انسحًالوق:ينعي©فورعملوقؤ

اهيطعي#ةقدصنمريخؤائيشهيطعيالهنعازواجتو:ينعي«ةرفغمو)
ةقدصلانمعدنعامع«ينغهللاوأّنملا:ينعيذأاهعبتيإمث؛هايإ

:اهيفيذؤيوةقدصلابنمينمىلعةبوقعلابلجعيالملح
لطابلاهيتأيالإزيزعباتكيفهدودحو«هعئارشو«هماكحأهللانيبف

(5).«ديمحمكحنمليزنتهفلخنمالوهيدينيبنم
.كلبقنملسرللليقدقامالإدمحمايكللاقيام

ناسلبنيرذنملانمنوكتلكبلقىلعنيمألاحورلاهبلزنإ»:لاقو
(0)«نيلوألاربزيفلهنإو؛نيبهيبرع

.قايسللتفيضأ(١)

دحأوهو؛مهرباكأنميلاحص(يشرقلايرهزلادمحموبأ«ثراحلادبعنبفوعنبنمحرلادبع(7)

ةباحصلادوجأنمناكو؛مهيفةفالخلارمعلعجنيذلاةتسلادحأو.ةنجلابنيرشبملاةرشعلا

نيعبسونيتنثانعه7"ماعيفوتوًاردبدهشوملسأو؛نينسرشعبليفلاماعدعبدلو؛مهمركأو
٠عيقبلابنفدو(ةنس

.١#9ص١ج:ةوفصلاةوفص177«76١ص4ج:ةباصإلا:رظنأ

.8١7ص١ج:لمجلل«ةيهلإلاتاحوتفلاريسفت«17ص:لوزنلابابسأ(©)
.ريسفتلابتكيفلوزنلابابسأتاياورنمصنلالاكإوحيحصتمتو؛206ص7ج:طيحملارحبلاريسفت

.47ةيا:تلصفةروس(4)

.١١٠حمخخحتةيآ:ءارعغلاةروس(ه)
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نأىلإايندلاهللاقلخنأتقونمدحاونيدنيّذلانإهللانيبدقو
:هباتكِلاقكلذكو4ةعاسلاموقت

:لاقو(١)«نوقتافمكبرانأوةدحاوةمأمكتمأهذهنإو»

انأالإهلإالهنأهيلإيحونالإلوسرنمكلبقنمانلسرأامو
.نوعيطأف:لوقي(7)«نودبعاف

؟نمل١اهلطبيفيكف.هتقدصبُّنمَينمربسفت

(1).ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
اذإ:لوقي«ىذألاونّملابمكتاقدصاولطبتالاونمانيذلااهيأايإ»
هلطبيهنافاًطعُملالعاهبنمينمةقدصكلذكوايحاصلذأناكاهب-

.سانلاءاثرهلامقفني(5)[يذلاكز)لثمكًالثممهلهللابرضف«نملا
«رخآلامويلاو)»هلوقو4هللاديحوتبقدصيالو:ينعي*«؟هللابنمؤيالو

قسافاذهف«نئاكهنابلامعالاءازجهيفيذلاثعبلابقدصيالو:ينعي

نّملالطبيكلذك«هسفنيفهتقدصهللالطبافناميإريغيفهلامقفنأ

:لاقًالثمهللابرضممنمؤمهنأهسفنمعزييذلا«هتقدص

بارتهيلع(*)افصينعيبارتهيلعناوفصلثمكهلثمفإ

رطملاكرتف:ينعي«ًادلصهكرتفإديدشلارطملاينعي«لباوهباصأفإ

صلاخريغيفهلامقفنينملككلذكف«بارتهيلعسيلًادرجأىقبافصلا
ناميإلالمكتسمنمؤموههسفننممعزييذلاةقدصكلذكو«سانلاءاير

نماذإناميإلالمكتسمنمؤمهنأمعزي.هتمفنبنميذلاةقدص[هتخسن]

,7ةيآ:نونمؤملاةروس(١)
.7كةيآ:ءايبنألاةروس()
.714ةيآ:ةرقبلاةروس()
ٍِ:يذلا:(ب)82

:هعمجو(اعيشتبنياليذلاسلمألاةراجحلانمضيرعلا:افصلا:برعلاناسلبحاصلاق(*)
.بارتهيلعناوفصلثمك#ليزنتلايفو«ةناوفصهتدحاوو«ناوفصٍ
:4ص؛جنبرعلاناسلرظنا
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ىلعنوردقيال:لوقي«اوبسكممءيشىلعنوردقيالاًطعُملالعاهب

بارتلانمءيشاًنصلاىلعقيبيملاك«ةمايقلاموياوقفنأاممءيشباوث

هللامهامسف#نيرفاكلاموقلايدهيالهللاوؤ»«ديدشلارطملاهباصأنيح
نملابمكتاقدصاولطبتالاونمانيذلااهيليإ»:لاقنينمؤمةيآلالوأيف

اهباومثيحمهلامعألطبأف«نيرفاكةيآلارخآيفمهامسمث«مىذألاو
:ىلاعتوكرابتهللالاقكلذك؛اًطْعملالع

اولطبتالولوسرلا.اوعيطأو.هللااوعيطأاونمآنيذلااهيأايإل

6هبرمأو6هللاهيصرو(ةيهنو6هرمأو6هنيذدهللانيبف)١(«مكلامعأ

6هعئارشوهماكحأنيبو(همارحمرحو+(هلالحلحأو؛هيلإاعدو

.:لاقهنإفهورصناومكتيداوملعتف«هدودحو

عيمسلهللانإوةنيبنعىحنمىبحيوهنيبنعكلهنمكليبل
لسرلادعبةجح(17[هللازىلعسانللنوكيالئ:لاقو(").«ملع
ثعبيملو؛ًاباتكهللالزنيملوللاو(5).«ًاميكحًازيزعهللاناكو
داعىلاعتوكرابتهنأريغ؛هقلخعيمجىلعةغلإبلاةجحلاهلتناكلًالوسر
نيرشبملسرلامهيلإثعبنأهفطلوهلضفوهنمبهقلخعيمجلع

(هنعىبنمعيمجو(هبرمأمعيمجهيفباتكلامهيلعلزنأو6نيرذنمو

:لاقفهبرماامغلبيو(هنعنيبنإهللوسرلارماو

تغلبامفلعفتملنإوكبرنمكيلإلزنأامغلبلوسرلااهيأاي»

ًائيشمهيلإنكرتتدكدقلكانتبثنأالولوأ:لاقو(9).«هتلاسر
انيلعكلدجتالمث.تامملافعضوةايحلافعضكانقذألاذإ.اليلق

.3ةيآ:دمحمةروس(١)
نعكلهنمكلهيلاذكهةصقانةيآلابتكفخسانلاًأطخادقو«49ةيا:لافنألاةروش()

ّ.«ملععيمسلهللانإوةنيب

.(أ)يفميركلاصنلانمةطقاس(©)
.66٠ةيا:ءاسنلاةروس(4)
.17ةياآ:ةدئاملاةروس(5)

ا



:ًاضيألاقو(١).*اريصن

هنمانعطقلمث.نيجلابهنمانذخأل.ليواقألاضعبانيلعٌلَّوَقَولو

ْغَلبفةيصعملانمًاريذحتو«هيلإهنمًامدقتبلقلالبح:ينعي(")«نيتولا
نيقيلاهانأىتحهللاليبسيفدهاجو«ةمألاحصنو«هتلاسرْهَعدمحم
.هيلعهللاتاولص

4حضاوهللانيدف.هتوعدترهظو(,هتجحتماقو(هئيدهللاأدقو

امنإل:لاقو«ردكالوهيفسندالحضاونيدمالسلاهيلعهّيبننيدو

().ينيقتملانمهللالبقتي

نمنيقتملانمنوكيفيكو«نيقتملانمالإلمعلالبقتيالهللانإف
دهعلاضقنو«لتقلابنادو«ًاملظميتيلالاملكأو«انزلاىلعماقأ
ريغتاموىصاعملاىلعةماقالاو«ضرألايفدسفأو«داسفلاو«قاثيملاو

|.هللالإبتيملو«بئات
:ىوقتلاامنإو«داسفلااذهىلعتاميذلااذهنيقتملانمنوكيفيك

..ناميإلاةقيقححلاصلالمعلاوناميإلا

الوهتاقتقحهللااوقتااونمآنيذلااهيأايإ»:ىلاعتوكرابتهللالاقو
تعطتساامهللااوقتافؤ:لاقو(5).«نوملسممنأوالإنتومت
(*).ياوعمساو

هبءاجامباوقدصو؛هوباجأفمهباجتسانيحنينمؤمهللامهامسدقو

.لمعلاوىوقتلابمهرمأو«مالسلاهيلعمهيب
حشقودقفقوقحلانمبجوأيذلاو«هللاقحهلامنمجرخأنمف

.6746ةيآ:ءارسإلاةروس(١)
.444567ةيأ:ةقاحلاةروس(؟)
.١ةيأ:ةدئاملاةروس(؟)

.١١٠ةيآ:نارمعلاةروس(؟)
.ةيآلا©....هللااوفتاو»(أ)يفتخستدقو132ةيآ:نباغتلاةروس(ه)
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.©لا«نوحلفملامهكئلوافهسفنحشقرينمو:هللالاق.هسفن

«نوحلفمهوعاطانيحةيالارخايفلاقو«نينمؤمةيالالوأِفمهامسق

لوسرلااوعيطأو.هللااوعيطأاونمآنيذلااهيأايإل:لاقف؛نمؤملاكلذكو

اورذوهللااوقتااونمانيذلااهيأايإ»:لاقو()«مكلامعأاولطبتالو

هللانمبرحباونذافاولعفتملنإف.نينمؤممنكنإابرلانميقبام

6هللابكرشريغنمابرلالعاوماقأنيحًابرحتراصف0ص٠«هلوسرو

.مالسلاهيلعدمحمهبءاجاميفكشالو

:اهبنميالأوهللاهجواهبديرييذلانمؤملاةقفنريسفت

(5):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
هللاناوضرءاغتبإ:لوقيهللاةاضرمءاغتبإمهاومأنوقفنينيذلا

 مهبولقنماقيدصتومهسفنأنماقيدصت:ينعي«مهسفنأنماتيبثتو

لثمك#اطعملاىلعاهبنميالوهتقفنبستحييذلانمؤملاةقفنلثماذهف

راهنالاهيفيرجتوتسمعفترمناكميفناتسبلثمك:ينعي«ةوبربةنج

تتاف)ريثكلاديدشلارطملا:ينعي#لباو#ةنجلا:ينعي«ايباصأ

لطفلباواهبصيلنإفنيفعض#لمحلايفاهترثفّعض:ينعي«اهلكأ
؛ادنلالثمذاذرلاوهو(*)شملااهباصأديدشلارطملااهبصيملنإ:لوقي
فعاضيبنذلاىلعرصيملو؛ىذأالونمريغيفهلامقفنييذلاكلذكف

ةنجلاةرمث(1)فعاضهليلقورطملاديدشنأاك؛تلقوأترثكنإهتقفن

.4ةيآ:رشحلاةروس(١)

.٠3ةيا:دمحمةروس(7)

.77/86174ةيآ:ةرقبلاةروس(©)
.ةيآلا»0مهلاومأنوقفنينيذلالثر#اهمامتو6١ةيا:ةرقبلاةروس(4)

ءامسلاتشطلاقيو«ذاذرلاقوفوهو«فيعضلارطملا:شيشطلاوشطلا:ناسللابحاصلاق(ه)
.ًاليلقًارطمترطمأاذإاشط

.هأ..71177صجابرعلاناسل:رظنأ

.تفعضأ(ب«أ)يف()

ال(



نوقفنتامب:ينعي«نولمعتامبهللاوأؤ»لطلاابباصأوألباواهباصأنيح

ِءِِء١«ريصب)

:ينعيأ)معيسكامتابيطنمارقفنأاونمأنيذلااهيأايؤ»:هلوق
مكلانجرخأامموأتابيطلانماوقفنأو«اهوحنوةضفلاوبهذلاولاومألا
ثيبخلااومميتالوؤ»:لاق6بوبحلاوبخعلاورمتلا:ينعي#ضرألانم

.«نوقفُتهنم

قدعبلجرءاجفةقدصلابسانلاِر[رمأ]:ايبنلانأكلذو

نم:عيبنلالاقف«رمتاعمدجسملايفهعضوف؛فشحهتماعرمتنم
سكب:لاقهيلإرظننملكف«قلعفهبرماف.يردنال:"اولاق؟اذهبءاج

(7)«نوقفنتهنمثيبخلااومميتالوأهلوقكلذف«اذهبءاجيذلاعنصام
#نوقفنتإلهوحنورمتلانم٠ينعي(هنم))ءىدرلاىلإاودمعتالينعي

اوضمغتنأالإثيبخلا:ينعي«هيذخابسلول؛تاقدصلايف:ينعي
ىنثتسامث؛هقحنودذخأي|قحضعبىلعمكضعبلناكول:ينعيهيف
هقحضعبنععدحأمضهينأالإ:لوقيهيفاوضمغتنأالإ:لاقف
دنعامع«ينغهللانأاوملعاوإحفصيفملعىلعهقحنودذخايف
.هناطلسِقهقلخدنع:ينعي«ديمحلاومالانم

:ةقدصلادنعةرفغملاوفلخلانمهللامهدعوامريسفت

(5):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
نممقدصتاذإ:لوقي ةقدصلادنعينعي«رقفلامدعيناطيشلا)ٍ

ةرفغمعدعيهللاوؤ»يصاعملاب:ينعي«ءاشحفلابمعرمايو)مترقتفإمكلاومأ
.717ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.ب:نم؛قايسللتفيضأ(7)
.17(«17:يروباسينلللوزنلابابسأرظنأ(©)

ء(719817)ثيدحلامقر«ةرقبلاةروس(7)باب«نارقلاريسفتباتك«*ج:يذمرتلاننس

.حيحصبيرغنسحثيدحاذه:يذمرتلالاقو

.718ةيا:ةرقبلاةروس(4)
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:ينعي«الضفو#0نباغتلايفاهلثم؛ةقدصلادنعمكبونذلهنم

امب«ملعؤلضفلاكلذل«عساوهللاوؤ»مكتاقدصيففلخلاكدعيو

(1).نوقفنت
اًمِعِفؤ»تاقدصلااونلعتنإ:لوقي«تاقدصلااودبتنإ)»:هلوقو

ريخوهفرسلايفءارقفلااهورثؤتواهورتست:ينعي«اهوفختنإو؛يه
.هللناكاذإةينالعلاورّسلالوبقملكو«ةينالعلانم:ينعي«مكل

:ينعي؛مكتائيسنممكنعرفكي:ينعي«مكتائيسنممكنعرفكيو
().«ريبخنولمعتامبهللاوأ»مكبونذنمةينالعلاورّسلاتاقدصرفكي

©ءدااذ::ِ.ب :(5):«ىشغياذإليللاوأاهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو

هللاىقتاو؛هللاقحيفهلامىطعأنم:ينعي#ىقتاوىطعأنمامافإ

.هللاهمحر(*)قيدصلاركبيأيفةيآلاهذهتلزن:لاق

ىلإمهودريلمهنوبذعيةكمرافكناكنيملسملانمرمتةعبسىرتشا

حابرنبلالبمهنم(١).مهقتعاوهللاهمحرركبوبأمهارتشاف«كرشلا

يفهنماريخفلخيهللانأ؛هللاٍةَدِعِب:ينعي؟ىنسحلابقدصو#نذؤملا

ةيناثلادوعينأهرسينسف:ينعي*#ىرسيللهرسينف#»ةنجلايهو«ةرخالا

.7١ةيآ:نباغتلاةروس(١)

.نوقفني:(أ)يف()
.١777ةيا:ةرقبلاةروس(©)

.اا١ل١١٠قحألادهتايا:ليللاةروس(4)

؛لاجرلانمملسأنملوأ«رهشأةتسونيتنسبليفلادعبدلوةفاحقيأنبا«قيدصلاركبوبأ()

دهشميأنعفلختيملو؛ةرجهلايفٍةثْكعهللالوسرقفاريذلاوهو؛نيدشارلاءافلخلالوأرأ

همحريفوت«ةريثكثيداحأهتلزنموهنامإوهلضفيفتدرودقو«يعهللالوسرعمدهاشملانم

.(؛١7١ص١جنديرفلادقعلا(١١٠ص؛جدةباصإلا)ةنسنيتسوثالثنعه١ةنسهللا

.١779١٠٠3ص:يروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنأ(7)
.487ص8ج:نايحينأل«طيحملارحبلاريسفت

هلنذأوعيبنلامزلو؛هقتعاوركبوبأهارتشاالوسرلانذؤم:يشبحلاحابرنبلالب79

هللاهمحرتامو؛حارجلانباةديبعينأنيبوهنيبتعلوسرلاىخاو«اهلكدهاشملاهعمدهشو
.(١7١١7١ص١ج:ةباصإلا)باطخلانبرمعةفالخيفماشلاب

ا



يفتلزن:لاق«ىنغتساولخبنمامأوؤ».هللاقحيفهلامنمىطعيف
هللانعىنغتساوهللاقحٍِلقطعيملفلاملابلخب1برحإنبنايفسيأ

هنمهفلخيالهللانإهللاةدِعببذكو:ينعي«ىنسحلاببذكو)هسفنيف
رسعي:ينعي©ىرسعللهرسينف)ٍذئمويةنجلابقدصينكيملهنأل«اريخ
.[هغلبينأىلعةخسنيف].هلعفينأىلعردقيالف«ًاريخلعفينأهيلع

اذإؤ»ايندلايفهبلخبيذلاهلامهنع:ينعي#هلامهنعىنغيامو

.تاماذإ:ينعي«ىدرت
19:ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
نإف؛مهلاومأنملضفلا:ينعيوفعلالقنوقفنياذامكنولًاسيو

.ةاكزلاةيااهتخسنمث؛ةاكزلالبقناكاذه

يكل:ينعي«توركفتتمكلعلتايآلامكلهللانيبكلذكإل:لاق
.ةرخألاوايندلايفاوركفتت

؛ءانفراديه5 ءالبراديهفايندلارمأِفنوركفتت:لوقي

نوفرعيفءاقبراديهمث«ريخراديه:نولوقيفةرخآلارمأيفنوركفتيو

.اهنميقابللنولمعيو؛اهلضف
:ينعي(')«ريخنممقفنأاملق.نوقفنياذامكنولأسيإلهلوقو

يتلاةروسلايفتاقدصلاةيآاهتخسنمث«نيبرقألاونيدلاوللفإ»لامنم
7:ةءارباهيفركذي

ىماتيلاوألءارقفاوناكاذإنيبرقأللتتبنو«ةاكزلانمنيدلاوللةقفنلا
.«ملعهبهللانإفريخنماولعفتاموليبسلانباونيكاسملاو

يذلالو.ينغلةقدصلا(5)لحتال»:ٍللعهللالوسرلاق:لاق

.14يا:ةرقبلاةروس(١)

.٠٠١7ةيا:ةرقبلاةروس(؟)

.اهيلعنيلماعلاو.نيكاسملاو.ءارقفللتاقدصلاامنإ#ىلاعتهللالوقيثيح؛٠6ةيآ:ةءاربةروس()
.«مكحٌميلعهللاوهللانمةضيرف.ليبسلانباو.هللاليبسيفو.نيمراغلاو.مهبولقةفلؤملاو

.ثيدحلاصنىلعكلذيفاندمتعادقو.حلصتال:(ب٠أ)يف(4)

الالم



١م"

ٍ().؛يوسةّري
يوقلاوينغللحاصيالو1شيعيناردققييذلاحيحصلايوقلا:ينعيٍِ

:لاقف«ةاكزريغنم«روجاموهفمهاطعأنماماف«سانلااولاسينأ

)ر:«سرفىلعكءاجولولئاسلاطعأ

():ءاسنلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

:ينعي«ةدحاوسفننممكقلخيذلامكبراوقتاسانلااهبأايإل
؛اهجوزمداسفننم:ينعي«اهجوزاهنمقلخوؤاهدحومداسفننم
ءاوحومدانمقلخو:ينعي«ًالاجرامينمثبوإهعلضنمءاوح:ينعي
.هللاءاشاموأةمأفلأ:ينعي«ًءاسنواريثك#الاجر

اوقتاو:لوقي#ماحرألاوهبنولءاستيذلاهللااوقتاوإ»:لاقمث
مكيلعناكهللانإ)»اهولصو؛اهوعطقتالف؛اهقحبماحرألاوهقحبهللا

.مكلامعالاظيفح:ينعي*اييقر
؛ةيناربعلاببوتكمباتكمهاربإماقميفدجُو:لاقهنأسابعنبانع

.«يوسةّربيذلالو«ينغلةقدصلالحتال»:ظفلبةشئاعنععيبرلامامإلاهجرخأثيدحلا(١)
٠فرتحملايوقلا:ىوسةرموذ:عيبرلالاق

.هنعهللايضرةريرهيأنعلبنحنبدمحأو(ةجامنباويناسنلاهجرخأو

.7مقرثيدح«ةقدصلاهلهركتنم(١1)باب؛ةقدصلاوةاكرلاباتك١َجعيبرلادنسم:رظنأ

.(1879)مقرثيدحلا؛ينغرهظنعلأسنمباب«ةاكزلاباتك١ج:ةجامنباننس
.١78ص4ج:دمحأمامإلادنسم

تعهللالوسرنأملسأنبديزنعىورثيح«لوقلااذهلًالصأربتعيًاثيدحكلاممامإلاجرخأ(9)
.؛سرفىلعءاجنإولئاسلااوطعأ»:لاق

.هبجتحيدنسمهيفسيلوكلامنعًافالخثيدحلالاسرأيفملعأال:ريلادبعنبالاق
.ةقدصلايفبيغرتلا(١)باب«ةقدصلاباتك9ج:كلامًأطوم:رظنأ

يذلامكبراوقتاسانلااهيأايإ»اذكهاهبتكفةيآلاخسنيفخسانلاًأطخادقو؛١ةيآ:ءاسنلاةروس(©)

يفكلذو..ةيآلا6..ًءاسبوًاريثكًالاجراهنمثبو.اهجوزاهنمقلخفدحاوسفننممكقلخ
.(ب«1(«
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نمامسإالتققشويديبمحرلاتقلخ(١)مكبرهللاانأينإ»:لاق
:لاقو6هتتبيأ)0.«هتعطقاهعطقنمو«هتلصواهلصونمفيلامسأ

.نيدلاولاقحماحرألايوذيفاقحمظعأ

:نيدلاولاربنمهللارمأامريسفت

("):ليئارسإاونباهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
ءاضقو#اهؤرقي(5)دوعسمنباناك:لاق.«كبرىضقوإ

:لاقمث؛هللاالإاودبعتالأ:ينعي«هايإلإاودبعتًالأؤ»(5)كبر
ربكلاكدنعنغليبامإإ»:هلوقو.امهبارب:ينعي«انسحإنيدلاولابو#

امهدلكوأ2»نيدلاولادحأينعي:امهدحأ|لذرأ:ىنعي«يامهدحأ «امالكوأؤنيدلاولاينعي,,0رمعلالذرأينعيٍّْ
:لوقتنأ«ءىدرلامالكلا:ينعيفأامهللقتالفإامهربف:لوقي
رذَقلاامهنعكيمو«ربكلادنعامهايإكتجلاعمدنع؛امهنمينحرأمهللا
*اميركالوقامهلقو»:لوقلايفامهلظلغتال:ينعي«؟نامهرهنتالو

:«ةمحرلانملذلاحانجامهضفخاو#انيلانسح:ينعي

امدنع«امهمحرابرلقوإ».امهبةمحراملكحانجنيل:لوقي

.اريغصينمكلذاجلاع:ينعي*اريغصينايراموجلاعت

.هكيوذ:(ب؛أ)(ا)
نكلو«ثيدحلابتكنميدينيباميفسابعنبانعظفللااذهبةياورىلعةنسلابتكيفرثعأمل(9)

يراخبلاهاورو؛فوعنبنمحرلادبعنعيذمرتلاهاورثيح«ىرخأتاياورنمهيلعترثع
كلذكو ةريرهيأنعناتياورلاو ريسفتلاباتكو:بادآلاباتكيفهحيحصنمنيعضومف

.لبتحنبدمحأمامإلاو«ملسممامإلاهجرخأ
.٠*١7صمحرلاةعيطقيفءاجامباب+بادآلاباتك«يراخبلاحيحصم:رظنا

.480ص(دمحمةروسريسفتباب«ريسفتلاباتك؛يراخبلاحيحصم
.٠١أ7)ثيدحمحرلاةعيطقٍِءاجام)بباب7ةلصلاوربلاباتك6َّج:يذمرتلاننس

.ا/آص+١ّج:دمحأمامإلادنسم

.٠774ةياآ:ءارسإلاةروس()
.هتمجرتتقبس(54)

.٠١ص1ج1:طيحملابحاصةءارقلاهذهركذ(5)

.طيحملارحبلاصننمباوصلاانتبثأدقو.كبرىضقو#:لصألايفيهو
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لعفاوامهربنكلو6امهمحراببرلقتالونيكرشماناكناف:لاق

0(أ):نامقلةروسيفهللالاقمك
كرشناىلعكادهاجنإو.ريصملاىلإكيدلاولويلركشانأ

الفؤ»اكيرشيلنابملعكلسيل:لوقي«ملعهبكلسيلاميب
هنعهللاكاهنامعيمجيفكرشلاريغةيصعملايفو«كرشلايف«امهعطت

.ةلصلاوربلا:ينعي«افورعمايندلاٍِقامهبحاصو#

ربلانممكبولقيفامب:ينعي«مكسوفنيفامبملعأمكبرإل:هلوقو
الوأ؛نينسحم:ينعي#؟نيحلاصاونوكتنإامهربكىلعنيدلاولاب

ةعاطىلإبونذلانمنيعجارلانم:ينعي«َنيباواللناكهنإفإ.نونسحت

().«اروفغ#رمأاميفهللا

؛هللاطخسأدقفهيدلاوطخسأنم:لاقهنأٍةثيَعيبنلانعاوركذو
(1).هللابضغأدقفامهبضغأنمو

.جرخافهتعاطوهللاقبكلاموكلهأنمجرختنأكارمأنإو:لاق

.هللاءاشنإرجالامظعوهفقرلانمامهقتعانمو

:لاقةقفنلافو

كلناكنإو؛كمأهطعأفهللهقفنتنأديرتءيشوأًارانيدناكنإ
؛كلايعىلعهقفنأفثلاثلاناكنإف«ءارقفاوناكاذإ«كابأطعافرخآ

:هللاةعاطٍِق:ينعيهللاليبسفسماخلاو؛كتبارقهطعافعبارلاو

٠©..ريصملاىلإكيدلاولويلركشاوأاذكهةيآلاةباتكيفخسانلاًأطخادقو؛1469٠ةيآ:نامقلةروس(١)

.36ةيا:ءارسإلاةروس(7)
:لاقٍهلَعيبننعصاعلانبورمعنبهللادبعنعهدانسإبيذمرتلاهجرخأثيدحلا(©)

.«دلاولاطخسيفبرلاطخسو«دلاولاىضريفبرلاىضرو

مقر«نيدلاولااضريفلضفلانمءاجام(7)باب«هلصلاوربلاباتك؛جنيذمرتلاننس:رظن

.(8459١)ثيدحلا

.(191)ثيدحلامقر«نيدلاولارببابءربلاباتك١ج:لوصألاعماج
٠صنلابسيلوىنعملابثيدحلادروأدقلاعتهللاهمحريراوحلاوبأمامإلانوكيكلذبو
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:هللالوسراي(١)ذاعملاق:لاق

هبقّدصتًابيصنينتيطعأ[هتخسن]بيصنتططعأاميفيمألناكنإ

اميفةكربلافرعأتنكدقو«صوت1وتتاماهنأو؛اهسفنلهمدَقُلو

:ليبنلاهللاقف«ذاعمىكبف1ىطعي

:لاق؟اهربقيفكمأرجؤتنأ(7)بحتأ«ذاعمايكنيعهللاكييال
ايطعتتناكيذلاىلإرظناف»لاق.بأيلسيلهللالوسرايمعنتلق
مهللا:لقو.هللاقحبناكنإهيضمتتناكيذلاىلعالهضمافاهتايحيف

.(ذاعممانمهلبقت

؟ةصاخذاعملأهللالوسرايهلوح()نملاقف:لاق

.(ةفاكنيملسملاعيمجلوذاعمل):لهللالوسرلاق

هبقدصتيقروانمهلنكيملنمف«هللالوسراي:اولاقف:لاق

؟امهنعجحيأهيدلاوىلع
:لقفمارحإلادنع650تنكاذإو.ريخهيفًانمؤمناكاذإمعن»:لاق

تملعاذإنالفنملبقتمهللا:فقاوملارئاسيفلقو.نالفنعكيبل

؛مايصلاو«ةقدصلاو«روذنلابمهنعاوفوأو.نيقتملانمناكانالفنأ
انمؤمناكنإمحروذةارملاوءرملانعىضضَقنمقحاو.ىدهاونيّدلاو

00هبقحأوهبىلوأوهف

اودهشنيذلانيعبسلادحأوهو+نمحرلادبعوبأ؛جرزخلانميراصنأ؛لبجنبذاعم:وه(١)

اردبدهشو؛بلاطيأنبرفعجنيبوهنيبهتكيبنلاىخادقو؛راصنألانمىلوألاةبقعلاةعبب

.ه8ماعيفوت؛ماكحألاومالسإلامهملعيلنجلالهأىلإنعيبنلاهلسرأدقو«كومربلاو
.77؟77هص٠ج:(ةباحصلازيمتيفةباصإلا)

0

.نمو:(بأ)يف(©)
:ٍِ.ناك:مب«أ)يف(©)
مليتلاىرخألابتكلايفًادوجومنوكيدقو«عجارملانميلحيتأاميفهيلعفقأملرثألااذه(5)

.اهيلععالطالايلرسيتي
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:نيكولمملاوناريجلاوًارارحأاوناكاذإةبارقلاقحريسفت
9١.::ه0اد ٍ(١):ءاسنلااهيفركذييتلاةروسنلايف
هملحخنم*ائيشهباوكرشتالوبهذحو:ينعيهللاودبعاوؤ

:ينعي©ىرقلايذبوؤ»لاقمث؛امهبارب:ينعي«ًاناسحإنيدلاولابو
اتبلاٍأةلايد: ىماتيوأ.مهيلإناسحإلاومهتلصبرمأ«ىبرقلايذىلإناسحإلا

يذراجلاوؤ.مهيلإناسحالاو؛مهيلعاوقدصتتنأ:ينعي*نيكاسملاو

:قوقح(١)ةثالثهلفةبارقهنيبوكنيبيذلاكراج:ينعي#ىبرقلا

_٠مالسإلاقحو؛راوجلاقحو؛ةبارقلاقح
قح(ناقحهلفنيرخاموقنمكراج:ينعي«بنجلاراجلاوؤ

لهاريغنمكراج6دحاوىقحهليذلاكراجو٠مالسإلاقحو6راوجلا

رفسلايفقيفرلا:ينعي*بنجلاببحاصلاو#راوجلاقحهلفكنيد
فرعتوهيلإنسحتنأكيلعلزنيفيضلا:ينعيليبسلانباوإ»رضحلاو
هللارماف؛هنيمينكلميذلامداخلا:ينعي«مكناميأتكلماموهقح

.مهيلإقحلا(7)ءادأوءالؤهعيمجىلإناسحإلاب

.ةمايقلامويهتيعرنعلأسييعارلا:لاقو
راجلابينيصويليربجلازام»:لاقهنأعيبنلانع(5):رباجنع

٠«هدلاونمدلولاك)0هئرويسهنأتنظىتح

.؟اروخفًالاتخمناكنمبحيالهللانإ...#اهمامتو«32ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.هل(بءا)يف()
.ىداو(ب)يف()

ناكو:ةمئألانمهيقفيعباتءاهأاماعدلو«ءاثعشلاوبأيرصبلايدزالاديزنبرباج:وه

تكردأ»:هسفننعلاق؛ىوزنلامعأنم«قرف»لهأنملصألاينامعوهو«ملعلاروحتنمارحب

لصأهنإ:يخامشلامامإلالاق؛سابعنبا:ينعي«رحبلاالإملعلانممهدنعامتيوحفايردبنيعبس
:تاممويهنعةداتقلاقاه17ماعهللاهمحرتامو«نامعلإجاجحلاهاقث«هسسؤموةيضابإلابهذم

.(الاال6ص:يخامشللريسلا«97ص(4ج:ةياهنلاوةيادبلا).قارعلالهاملعاتاممويلا

«ةريرهينأكةددعتمقرطنم؛دمحأو؛ننسلاباحصأو«ملسمو؛يراخبلاهظفلبهجرخأثيدحلا(3)
-٠.ةشئاعو6(رمعنباو
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.كاذأهنعفكتو«هشرفتنأ()راجلاقحنم:لاق

؛ةاكزلاو«ةالصلا»:لاقةافولاهترضحاملهْيَعيبنلانأتدجوو
عيفر:لاقمث؛نيجلاتكلمامو«ةاكزلاو«ةالصلا«نيملاتكلمامو

9«هيلعهللا

.نارجأهلفهديسعاطأو«هللاعاطأكولمامبنأ:لاق

:كمرحاذإهيطعتو؛كعطقاذإهلصتنأ:ةباقلاقحنملاقو

.كملظاذإهنعوفعتو

هتلص:ينعي«هقحىنرقلااذتاوؤ»()ٍليئارسإينبةروسيفهلوقو
:ينعي4ليبسلانباوإ»هيلعقدصتينأرمأ«لئاسلا:ينعي«نيكسملاو
يفقفنتالو:ينعي#اريذبترذبتالوهيلإنسحتنأكيلعلزناذإفيضلا
«اروفكهبرلناطيشلاناكونيطايشلاناوخإاوناكنيرذبملانإل»هللاقحريغ

يناصوأ»:لاقعيبنلانعسابعنبانعرباجنعةديبعيأقيرطنمهدنسميفعيبرلاهجرخأو2

راجلابيناصوأو6ادبأمدختسيالمدانبانأتنظىتحكولمملاقفربمالسلاهيلعليربجيبيبح

.؛ءيشهيلعىفخيالنأتننظىتح

.راجلابةيصولاباب«بدألاباتك7ج:يراخبلا:رظنأ
.راجلابةيصولاباب«ربلاباتكمج:ملسم
؛مميتلاونياتكلماموراوجلاوةفايضلايف(49)باب«روذنلاوناميالاباتك7ج:عيبرلادنسم
.١8٠ص(184)ثيدحلامقر

.راوجلاقحيفءاجام(7/8)باب؛ةلصلاوربلاباتك؛جنيذمرتلاننس

.(97٠81)ثيدح«راوجلاقحيفباب٠«بدألاباتك؛ج:دواديلأننس

.(31ا/4)ثيدح؛راوجلاقح(4)باب؛بدألاباتك7ج:ةجامنباننس

.88صا؟ج:دمحأدنسم
.راوجلا:(ب)يفو«رادجلا(أ)يف(ا)

تناك)ظفلببلاطيأنبيلعو«كلامنبسنأنعنيقيرطنماياصولايباتكيفةجامنباهجرخأ()
::(مكناميأتكلماموةالصلا»ةافولاهترضحنيحاهللالوسرةيصوًٍ

ثيدحلامقر؛ءيشبهلعهللالوسرىصوأله(١)باب«اياصولاباتك١ج:ةجامنباننس:رظنأ
.حمحا

.ا86ص١ج1دمحأمامإلادنسم

.7777ةيآ:ءارسإلاةروس(7)
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:ىرخأةيآيفلاقو«ريذبتيهفهللاريغيفةقفنلكو
دجسمةفصباحصأءارقفنإ:ليقهنأكلذو«مهنعنضرعتاًمإو)»

مهنعضرعيفمهيطعيامدجيالفيبنلانولأسياوناك؛ٍةَلَِعهللالوسر
:ينعي#مهنعنضرعتامإوألاقعنصيفيكهللاهملعف(١).تكسيف

همعطتامدجتملاذإمهلةمحروًءايحكلاسينمنعكهجوبضرعت

هوجرتكبرنمقزرراظتنا:ينعي«؟اهوجرتكبرنمةمحرءاغتبإإ

:ينعي)ر*اروسيمالوقكلاسينمل:ينعيمهلقف»كيتاينأ

.مكيطعافنوكيسنإ«ةنسحلاةدعلاافورعممهيلعددرأ

:لاقنيح)0«ىحضلاو»ةروسِهلقو

.ههجويفمهجتال:لوقي«رهقتالفمتيلاامافإ
.©ثدحفكبرةمعبنبامأو.ربنتالفلئاسلاامأوؤ

:هللاقحيفةقفنلاداصتقإيفهللارمأامريسفت

هعيبنلللاقنيح(5)ليئارسإونباهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
كسمتال:لوقي؛هللاهبرضلثماذهف#كقنعىلإةلولغمكديلعجتالوؤ»
ىلإهديةلولغملاةلزنمب؛ًائيشقفنتالف«هللاقحيفةقفنلانعلخبلانم
الينعي6طسبلالكاهطسبتالوؤ»:لاقمث؛اهطسبعيطتسيالهقنع

يطعتامدجتلتلعساذإف«ءيشكدنعىقبيالف«ةيطعلايفاهطسبت
:ينعي«اروسحمكسفنمولتوسانلاكمولي:ينعي«امولمدعقتفإل

ىلعىنثأو:لاق.ءيشهنمكدنعسيللاملانمترسحدقهباعطقنم

:ينعي*اوقفنأاذإنيذلاوإ:هلوق(*)ناقرفلايفةقفنلايفدصتقينم

.١٠ص16ج:نايحينألطيحملارحبلاريسفتو-187صالج:شيفطألريسفتلاريسيت(١)
.مةيا:ءارسإلاةروس()

0ىحضلاةروس(©)

.45ةيا:ءارسإلاةروس()

.١١ةيا:ناقرفلاةروس(؛)

م40ْ



:ينعي«؟اورطقيملوؤ»قحلاريغبةقفنلايفاوفرسيملهللاةعاطيفةقفنلا

:ينعي«ناكوإ)داصتقانكلو؛نوقفنيالو«ةقفنلانعاوكسميملو
.«ًاماوقإراتقألاوفارسإلانيب:ينعيكلذنيبإ»ةقفنلايفداصتقالا

(١),رثدملاةروسيفهلوق

.كتيطعنمرثكأىَلطعُملةيطعيطعتال:لوقي«رثكتستنحتالو
(5):مورلاةروسيفهلوقو
:لوقيهللادنعاوبريالفسانلالاومأيفاوبريلًابرنمميتااموؤل

اهباوسمتلتل:ينعي«سانلالاومأيفكلذباودادزتلةيطعنمميطعأام
ةيطعلاكلتفعاضتالف:ينعي«هللادنعوبريالف»سانلالاومأنمةدايزلا

().[باوث]اهيفسيلو«اوكزتالوهللادنع
:ينعيهريغو«ةاكزنميطعأام:ينعيميتاامو:لاقم

كلتف:ٍينعي«نوفعضملامهكئلوآافإ»هاضرو«؟هللاهجونوديرتإةقدص

.ادعاصففعضةئامعبسىلإةرشعةدحاوبفعاضتيتلاةيطعلا

:لاقهنأليبنلانعتدجوو

امهردو؛مهردبقدصتأنألإبحأةمقلهللايفيلًاخأمعطأنملا
(50.مامهردنيرشعبقدصتأنأىلإبحأهايإهيطعأ

اذإروجأموهفاهبهيلإلصوف«ةيدههبحاصىلإىدهأنم:لقو
.هنمهباوثبدري1

ٍ.+ةيآ:رثدملاةروس(١)
.مث:(بءا)يف(©.79ةيآ:مورلاةروس()
معطأنأل»ثَعلوسرلالاق:ظفلب«ًالسرمءاقرونبليدبنعهبعشيفيقبيبلاهجرخأثيدحلا(4)

بحأةمقلًاملسمهللايفاخأيطعأنألو.مهردبقدصتأنأنمىلإبحأًاملسمهللايفًاخأ

.«ةبقرقتعأنأنمىلإبحأًارشعهيطعأنألو.ةرشعبقدصتأنأىلإٍ
.(57٠٠)ثيدحلامقر(١77ص١ج:شيفطأل«لمشلاعماج:رظنأ
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ةدوملاتبثتةيدهلانإف«هللادابعاوداهت»:هلعيبنلالاق:لاقو
(١)«[ةميخسلا]بهذتو

ىلإتيعدولو؛تلبقل«عاركىلإىدمهأول»:ِيبنلالاقو

(,).؛تبجألعارك

:ةقدصلاعمضرقلاعضومريسفت

ر:ءاسنلاةروسفهلوق

نمالإ:ينعي4ةقدصبرمأنمالإمهاوجننمريثكيفريخال
نيبحالصإوأ(5)ضرقلابرمأنموأ:ينعي#فورعموأ»قدصت
ةاضرمءاغتبإحلصلاوضرقلاوةقدصلا:ينعيكلذلعفينموسانلا

ارفاوًءازجينعي«اميظعارجأهيتؤنفوسف#هللاناوضر:ينعي«هللا

:لاقهنأدوعسمنبانع.ةنجلايف

نأنمىلإبحأاهبعفتنأواهضبقأمثنيترممهردفلأضرقأنعل»
.«مهاردبابنمقدصتأ

:لاقهنأعيبنلانعو
نزاخناوضرهعميذلاىدانفقلغمباباذإفةنجلاىلإلجربقلطنأ»

لجرلارظنف«ريفزهفلخانهاهناوضر«انهسيل:رخآهباجاف«ةنجلا

ةقدصلاو«رشعةعبسبضرقلا»بوتكمةنجلابابىلعاذإفةنجلابابىلإ

:ظفلبيناسرخلاهللادبعملسميبأقيرطنمًاطوملايفكلامهجرخأثيدحلاو«ءانحشلا:ثيدحلايف(١)
.«ءانحشلابهذتواوباحتاوداهتو«لغلابهذياوحفاصت»:هعهللالوسرلاق
.18صقلُخلانسحباتك«"ج1كلامًاطوم

.ناسحاهلكءيشهوجونملصتياذه:ربلادبعنبالاق
.«مئاخسلاونحإلابهذتاوداهت»:فنحألاقيرطنمىورو

:ةريرهينأقيرطنميراخبلاهجرخأثيدحلا(3)

.(©)ثيدحلامقر«ةيدهلاباب«ةبملاباتك؛7ج:يراخبلاحيحصم:رظنأ
.6١١ةيآ:ءاسنلاةروس(©)

.ضرغلاب:()يف(4)
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يفتعقوامبرةقدصلا:ليق؟اذكهاذهمللجرلالاقف«اهلاثمأةرشعب
ِءِكع-ِ::
١:ر٠«جوحمواجاتحوهوالإكيتايالضرقلابحاصنإو6ينع

ٍ(1):ةرقبلاةزوسيفهلوق
نمنيذلاىلعَّبِتكممايصلامكيلعبتكاونمانيذلااهيأاي»

تلزنف()«ءاروشاعناضمررهشلبقنوموصياوناكمهنأكلذو««مكلبق
نمنيذللاىلعبتكممايصلامكيلعضرف:ينعي«مكيلعبتك#
*نوقتتمكلعلإ»مالسلاهيلعىسيعةمأليجنإلالهأىلع:ينعي«مكلبق
:مونلادعبو«ءاشعلاةالصدعبعامجلاوبارشلاوماعطلااوقتتيكل:ينعي

مكنمناكنمف#»ناضمْمايأ:ندتادودعمًامايأإ»لاقمث نمف)ررهس2ين4رٍْءا)لَ

انيلعىلاعتوكرابتهللابتكناكفرحأمايأنمةدعفرفسىلعوأاضيرم

لحياممئاصلللحناضمررهشيفسمشلاتباغاذإمالسإلالوأيف

هيلعمرح()عرطفينأ]نألبقمانوةرخآلاءاشعلالصنمف«رطفملل

اًهلاثمأرشعبةيطعلاةنجلابابىلعبوتكم»ظفلبسابعنباقيرطنمعيبرلاهجرخأثيدحلااذه(١)

ِ:؛.رشعةيناثبضرقلاو
ىلعاذإفهسأرعفرفةنجلابابىلإلجربقلطنا»:ظفلب«دازلانايميه»ريسفتٍِقشيفطأهدروأو

قاسو«ةمامأيبأىلإاهازعوثيدحلا«...رشعةيناثبضرقلاواهلاثمأرشعبةقدصلابوتكمةنجلاباب

.(966)ثيدح«ةقدصلاعماج(17)باب؛ةقدصلاوةاكزلاباتك١ج:عيبرلامامإلادنسم

.(١47١)ثيدح؛ضرقلا(9١)باب«تاقدصلاباتك١ج:ةجامنباننس

.288ص7ج:شيفطألدازلانايميه
.84فةيآ:ةرقبلاةروس(7)
.نيرسفملانمهريغونايحوبأهدروأو؛امهنعهللايضرسابعنباكلذبلاق)0

.كلذيفنيرسفملاتاياورىلعصنلاحيحصتيفاندمتعادقو؛ءاشعلاةالصىلصينأ:(ب«1)يف(49)
ناكو«ةيلهاجلايفشيرقهموصتامويءاروشاعمويناك:تلاقةشئاعنععيبرلامامإلاجرخأو
ناضمرضرفاملف؛همايصبسانلارمأو«هماصةنيدملامدقاملفةيلهاجلايفهموصيهلعهللالوسر
.«هكرتءاشنموهماصءاشنمف4ءاروشاعمويكرتوضرفلاوهناك

.(©2084)ثيدحلامقر«ءاروشاعمويموص(50)باب«موصلاباتك١ج:عيبرلادنسم:رظنأ
.١١٠ص7ج:رفعجنبإلعماجلا

ا



اوناكنيذلاىلعبتكناكاذكهو«ةلباقلاىلإرابنلابمئاصلاىلعمرحيام

.نيملسملاىلعموصلاكلذدتشاف؛مالسلاهيلعىسيعةمأىلعانلبقنم

عقاومةرخآالاءاشعلاةالصةليلتاذىلصباطخلانبرمعنإمم

ءاكبىكبفمدنعرفاملف«نيملسمللةصخركلذفهللالعجيِلٍهتأرمإ

عيبنلاىلاحبصااملف.ءاعدلابهيلإبغروهللاىلإعرضتواديدش

لهأتعقاو(١)ةئيطخلاهذهىسفننمكيلإرذتعأهللالوسراي:لاقف

:دهللالوسرلاقف«ةصخرنملدجتلهفةرخالاءاشعلاةالصدعب

.(؟).انيزحرمععجرف«رمعايكلذبًاريدجكتل
*شا0ِ
(1)يراصنألايدعينبنمسنانبةمرصعيبنلاىأرو:لاق

.موصلاهدهجأدقو+(ءاسملادنع

(5)؟احيلطتيسمأسيقابأايكلام:هللاقف
؛اهيفجلاعأيتقيدحيفهلكيراهنيسمأتللظ؛هللالوسراي:لاقف

ىلعتتاطباف4انْخساشينمعطتنأيتأرماتدارأفلهأتينأتيسمأاملف

م:ءرَِا
6:موصلايندهجادذفوماعطلاىلعمرحذفوينتظقيافتادفرفماعطلاب

ةالصدعبنوعنصياوناكامب؛كلذبنيملسملانملاجرفرتعاو:لاق

؟انلمعاممانجرخماموانتبوتامهللالوسراي:اولاقف«مونلادنعءاشعلا
مهلعلو»مهييجا0بيرقييإفينعيدابعكلاساذإوو:ميهيفتلزنف

ًٍ.ةطاخلا:(ب)ف0(

.79ص١ج:نايحينالطيحملارحبلاريسفت:رظنأ(7)

."١77ص١ج:شيفطال«ريسفتلاريسيت

ٍِإ.١١٠١ص؟ج:رفعجنبالعماجلا«78ص:يدحاوللٍلورنلابابسأ
يراصتنالاراجنلانبيدعنبمناغنبسيقنبا:لاقيو«سنأيانبا:لاقيو.سنانبةمرص0ر

قحلالوقبرهتشادقو؛ةيلهاجلايفبهرتدقناكو«لعلوسرلامدقنيحةنيدملابملسأ«يسوألا
ةنسةئامونيرشعنعينوتو.ضئاحالوبنجهيفاتيبلخديالناكو؛نسحرعشهلو

.(٠؛؟-١74ص7ج:ةباصإلا)

بعتميأحيلطو«رفسلانمطوقسلاوءايعإلاةحالطلاو.لكوايعأاذإحلطيحلطردصمٌخلطلا(4)
.(386١ص4ج:برعلاناسل)

.ءاربلانع«777ص(32١٠)ثيدحلامقر؛موصلاباتك١ج:هحيحصيفيراخبلااهركذ(ه)
.7١٠ص7ج:هعماجيفةياورلاهذهرفعجنبادروأدقو«185ةيا:ةرقبلاةروس(")

ا



نمنيملسملاىلعمرحتناكامراصم؛اودتهييكل:ينعي#نودشري

عولطىتحًالالح]ناضمررهشيفليللابمونلادعبنمو«ةالصلادعب

نمنيذلاىلعبتكامايصلامكيلعبتكإ(أ)[رجفلاعولط
(7)«مايصلاةليلمكللحأ#ةيآلاهذه«اهتخسنةخوسنم(١)«مكلبق

:ينعي©ثفرلا#هللاهمحرباطخلانبارمععينصدعبنيملسمللةصخر

سابلمنأوإلمكلنكسّنُه:ينعيجمكلسابلنهمكئاسنىلإ)عامجلا
:ينعي«مكسفنأنوناتخنتنكمكنأهللاملعإ»نهنكسمتناو:ينعينمل

باتفإةرخألاءاشعلاةالصدعبهتأرماهعامجيفهللاهمحرباطخلانبرمع

ملفمككرتيف:ينعي«مكنعافعوؤمكنعزواجتف:ينعي«مكيلع
عامجلامكلتللحأنيحنالاف:ينعي#نهورشابنالافأمكبقاعي
هللابتكامعامجلايفاوبلطاف:ينعي«اوغتباوأليللابنهوعماجف
.دلولانممكلهللاضرفام:ينعي#«مكل

ةصخرهلكليللاينعي#اوبرشاوارلكوإلسنأنبةمرصيفتلزنو
:ينعي«هدوسألاطيخلانمضيبالاطيخلامكلنيبتيىتح#نيملسملل

().«ليللاىلإمايصلااومتأمثلقرشملالبقنمضرععملاءوضلا
(5).«نيكسمماعطةيدفهنوقيطينيذلاىلعوأهلوقامأو

رطفأءاشنمو«؛ماصءاشنمرايخلابلوألاموصلايفاوناك:لاق

لكلمعطيماعطلابهموصيدفي«رفاسمبسيلوموصلاقيطيحيحصوهو
ىلعدازنمف:ينعي«اريخعوطتنمفؤةطنحعاصفصننيكسم
«هلريخوهفإمويلكلنيكاسمةثالثوأ(1)نينيكسممعطافنيكسم
نإماعطالانم«؟مكلريخاوموصتنأوًادحاوًانيكسممعطتنأنم

.(ب(أ)يفقايسللةلمجلاهذهتفيضأ(١)
.8١ةيآ:ةرقبلاةروس(©).187ةيآ:ةرقبلاةروس(7)

.897١ةيآ:ةرقبلاةروس(4)
.84١ةيا:ةرقبلاةروس(*)

.ًانيكسم:لصألايف(1)
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ٍِ"ًْ«نوملعتمنك

رايخلانعملوحمث؛لوألاموصلا«مالسإلالوأيفاذهناكف

اهتخسنةخوسنم0«نيكسمماعطةيدفهنوقيطينيذلاىلعوإتراصف

نملزنأ:ينعي()«نآرقلاهيفلزنأنيذلاناضمررهشإلةيآلاهذه
:لاقمث«ايندلاءامسلاىلإةعباسلاءامسلانمردقلاةليليفظوفحملاحولللا
نايبو:ينعي«ىدمهانمتانيبوإةلالضلانم:ينعي*#سانللده

ةهبشلانمنيدلايفجرخملا:ينعي«ناقرفلاوؤ:لاقمث«مارحلاولالحلا

رهشمكنمدهشنمف:ينعي«همصبلفرهشل١مكنمدهشنمفإةلالضلاو

رهشدهشو(«قيطينمىلعموصلابجواف«همصيلفهلهأيفناضمر
ملف«رفسىلعوأاضيرمناكنموأ:لاقمث,هلهأيفناضمر

ايأ-مةدعفههرافسمرفاسملامدقو,ضيرملااذاف مايأنمةدع<مصيلفهرفسنمرفاسملامدقو«ضيرملاءىرباذإفممصب
مكنيدرمأيفقفرلا:ينعي«رسيلامكبهللاديريإاعباتتمموصيف««رخأ
يفرفاسملاوضيرمللصخرنيحمكنيدرمأيفةرسُعلامكبديريالو)ل
صخري1ولو:مايألاةدعمامينعيرسغلامكبديريالوراطفالا

:ينعي«ةدعلااولمكتلو#:لاق5(اقيضارسعناكلرفاسمللوضيرملل

«هللااورّبكتلوإؤناضمررهشمايأ:ينعي«تادودعملامايألاةدعمامت

.؟توركشتمكلعلو)مكنيدرمأل«ملادهامىلع#هللااومظعتلو
:لاقهنأايبنلانع

لالمهلاةيؤرلاوموصف4ًاموينورشعوعستابنمو4اموينونالثرهشلا»

5«ًاموينيئالثاومتأفمكيلعىمغأنِإفهتيؤرلاورطفاو

.84١ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.186ةيآ:ةرقبلاةروس(7)

.حلاصمتاح/دقيقحت؛27ص«ةداتقنع؛خوسنملاوخسانلاباتكرظنأو
مكيلعَىتْغنافهورتىتحاورطفتالولالهلااورتىتجاوموصتالوظفلبعيبرلاهجرخأثيدحلا9

:يردخلاديعسيأقيرطنمةياورلاهذهو؛ءاموينيثالثاومتافوةياورينوهلاوردقاف

.امهنعهللايضررمعنبهللادبعقيرطنمكلامو«ناخيشلاهجرخأدقو
-.777صاوموصفلالمهلاعيأراذإباب«موصلاباتك؟ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

ه0



:2ء::لأ,ِِء:ِ

(١)ارطفموامئاصرفسلاٍِقليبنلاتيار:لاقو

نإوروجًٌامفرفسلايفتمصنإ:لاقهنأ(؟)ءادردلايبأنعو

.روذعمفترطفأ

28وًعِملأ,

رهشنمًادحاوًامويرطفأنم»:لاقهنأتعيبنلانع«رباجنعو

فاخيو«نيرهشمايصهيلعفرذعريغنمادمعتمرضحلايفوهوناضمر
فاخيواريخلعفيلفدجيملنإف«قتعيلفةبقرقتعينأردقنإو«هسفنىلع

0ٍٍِِ:َ
(أ).بغريوهللاىلإبوتيوهسفنىلع

100ءءءرم.,هللاص|
:لاق(ادمعتمناضمررهشٍِقهتارماعماجلجر2:ايبنلانع

انيكسمنيتسماعطافموصلإعطتسيل3ٍِف(نيعباتتمنيرهشمصيلف

(5).الماكهلكرهشلاكلذيضقيو

.١١“ص؛لالهاةيؤرلموصلابوجوباب«موصلاباتك7ج:ملسمحيحص-
ثيدحلامقر؛كشلامويونيديعلامايصنعيبنلا(07)باب«موصلاباتك١َج:عيبرلادنسم

.ماص؛(77)
.1876ص©لالهلاةيؤريفءاجامباب«موصلاباتك١ج:كلامًاطوم
.١١٠١صحج:رفعجنبال:عماجلا

ثيدحلامقرهتيؤرلاورطفاوهتيؤرلاوموصيفءاجام(7)باب«موصلاباتك١ج:ةجامنباننس
(99٠٠).|

مقرثيدحءرفسلايفناضمرمايصيف(39)باب«موصلاباتك١ج:عيبرلادنسم:رظنأ(١)

.ديزنبرباجنع(١)
.رفسلايفموصلايفءاجامباب«مايصلاباتك١ج:كلاماطوم
.(764604)ثيدحلامقر؛رفسلايفموصلاباب؛«موصلاباتك7ج:دواديلأننس

:ليقفهيبأمسأيففلتخاو؛رميوعوأ«رماع:ليقفهمسايففلتخاو؛هتينكبروهشمءادردلاوبأ(؟)

دهشو؛ردبمويملسأ؛يجرزخلايراصنألاسيقنبديزوأ؛هللادبعوأ«ةبلعثوأ«كلاموأرماع
.(46صمج:ةباصإلا)ه77ةنستامليقو«نائعةفالخيفتام,ًادحأ
.ةريرهيلاقيرطنمحيحصلاصنلادمحأوكلاموعيبرلاجرخأدقو4ىنعملابثيدحلااذهب

.(7)ثيدحلامقر«مئاصلارطفيام(501)باب«موصلاباتك١ج:عيبرلادنسم:رظنا

.ناضمريفرطفأنمةرافكباب«موصلاباتك١ج:كلاماطوم

ٍِ|.؛؛ه#ص١ج:دمحأدنسم

.ةريرهينأنعدوادوبآو«يراخبلاهظفلجرخأدقو«ىنعملابيراوحلاوبأهاور(4)
.774صناضمريفهلهألجرلاعماجاذإباب«موصلاباتك١ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

.(7740)ثيدحناضمريفهلهأىنأنمةرافكباب«موصلاباتك7ج:دوادينأننس

ه4



نإؤ»اعمطوافوخهللاىلإبغريومايصلاوقتعلانمعاطتسااملعفيو

مويلكمعطتورطفت؛داسفلااهدلوىلعتفاخيتلاعضرملاو:لاق
.كلذدعبيضقتو؛ةطنحنمعاصفصنمويلكل؛ًانيكسم

:روحس_لاريسسسفت

؛روحسلاريخأتو«روطفلاليجعت»:ةوبنلارمأنمةثالث:لاق
ٍ(1).هللاركذريغيفتمصلاو

دقسمشلانأامهدحأنظارابنناضمررهشيفالكأنالجر:لاق
.رابنلايفهنأو؛بغتملاهنأنابتسامثتباغ

مايصلااومتأمثإ»لوقيللاعتهللانأل؛ءاضقلاهيلعفاذهامأ:لاق
.ليللاىلإهموصاذهمتيملف()«ليللاىلإ

هلنابتسامث؛حبصيلهنأنظوحبصأامدعبلكأهنإفرخألاامأو

.حبصلادعبلكأهنأ

مكلنيبتيىتحاوبرشاواراكوأ:لوقيهللانألءاضقلاهيلع:لاق
طيخلاهلنيبتسيىتحرظنينأهيلعف(5)«دوسألاطيخلانمضيبألاطيخلا
.دوسألاطيخلانمضيبألا

:عوطقل١موصريسفت

),):بازحألاةروسفهلوق

«تامئاصلاوؤ»لاجرلا«نيمئاصلاو)»
ُُمايصلانمهيلعهللابجوأيذلاو.ناضمررهشماصنم٠:لاق

.1ةيآ:فارعألاةروس(١)

.(70١ص؟ج:عماجلا).دوجسلالوطو:رفعجنباةياوريف(7)
.امالةيا:ةرقبلاةروس(4).١/ا/ةيا:ةرقبلاةروس()

.٠3ةيا:بازحألاةروس(5)
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نيمئاصلانموهفهللادهاعامبىفوأنمف«هيلعهللاضرتفايتلاقوقحلاو

.اميظعارجأهيتؤيسفتامئاصلاو
:ٍةتيَعيبنلالاقو

(١)«روجاموهفضيبلامايأرشعةسمخورشعةعبرأورشعةثالثماصنم»

رجألامظعوهفلاوشنممايأةتسوناضمررهشماصنمهنإ»:لاقو
(؟).هللاءاشنإ

ًاعلامويلااروش:كحىبنلالاق نمرشاعلامويلاوهو ءاروشاعمويماصنم»:ٍةحبعيبنلالاقو
مارحلارهشلايفامويماصنمو(7).«هللاءاشنإرجألامظعوهف مرحم
:مرحلارهشأموصلالضفأو«رهشموصثم

ةعطقمهنأالإءيشهيفنكيملولمايصلانإف«مايصلابكيلعو:لاق
كنإلبهيفعراستنأاقيقحتنكلاياطخلاتاوهش«تاوهشلانمريثكل

ضعبيفوأًادقارتنكنإو«ًامئاصتمدامةنسحةدابعيفلازتال

مايأةثالثمايص»ظفلبرذيبأقيرطنمنابحنباو«هححصويذمرتلاويناسنلاهجرخأثيدحلا(١)

عيبرلاهجرخأو.«رشعسمخورشععبرأورشعةلالثةحيبصضيبلامايأورهدلامايصرهشلكنم
.«هلكرهدلاماصامنأكفرهشلكنممايأةنالثماصنم»ظفلبدمحأو

.١77صرهشلكنممايأةثالثمايصباب«موصلاباتك4ج:يناسنلاننس:رظنأ
.سابعنبانع«لفاوتلاموص(90)باب«موصلاباتك١حج:عيبرلادنسم

.رهشلكنممايأةثالثمايصيفءاجام(14)باب«موصلاباتك«١ج:ةجامنباننس
.٠3ص؛ج:دمحأمامإلادنسم

ثيدحلامقر+لفاونلاوءاروشاعموص(50)باب«موصلاباتك١ج:هدنسمفعيبرلاهجرخأر

لاوشنمةتسبهعبتأمث؛ناضمرماصنم»ظفلبيراصنألابويأيأنعثيدحلاو«81ص٠
.«هلكرهدلاماصامنأكف

.(7473)ثيدحلامقر«لاوشنممايأةتسموصباب«موصلاباتك7ج:دواديأننس

رشعقىتعوأ؛ارهشنيتسلةرافكناكءاروشاعمويماصنم»ظفلبسابعنبانععيبرلاهجرخأثيدحلا()

.ةددعتمتاياوربدمحأوةجامنباوملسمويراخبلاهجرخأو.«مالسلاهيلعليعامسادلونمتابقر

.؟؟١4صءاروشاعمويموصباب«موصلاباتك١جليراخبلاحيحص:رظنأ

:(8١7)ثيدحءاروشاعمويموص(١50)باب؛وصلاباتك١ج:عيبرلادنسم
.(777١)ثيدح«ءاروشاعمويمايص(41)باب٠«موصلاباتك١جاةجامنباننس

.؟٠١٠ص2:دمحأدنسم
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يزجااناويلمايصلانإ»لوقيلاعتوكرابتبرلانإلاقيو.كتعيض
().ةمايقلامويرانلانمةّنجمئاصللهنإ:لاقيو(أ).مهب

4اياطخلانماهلككحراوجو6كرصبوكوممصيلففتمصاذاف

نيمئاصلاهباتكيفهللافصوكلذكو«مايصلالضفأنمكلذناف

ِ:.تامئاصلاو

؛مايقلالوطةالصلا»:لاقفعوطتلاةالصلضفأنعٍهلَِعيبنلالعس
)0«ةمايقلامويدبعلالعهللافهقخيو

اهيفنكيملولةالصلانإف؛تعطتساامةالصلانمرئكتساف:لاق

اقيقحانسحكلذناكةالصلايفتمداماياطخلانمملستكنأالإءيش
ركذوهيلإةبغرلاوبرلاديمحمتو(نارقلاةءارقاهيفنإلب؛هيفبغرتنا

يلصملاامتاف,ةكئالملالامعأيهوةجاحلامظعأبلطتتنأف؛ايفهللا

؛عبتاللامعألالكف؛لوخدلالأسيوحتفتسيةنجلابابىلعمئاقلاك
نمتغرفاذإف«ابيضقتىتحكبلقباهيلعلبقاوتفتلتالوايفعشخاف

.عيبرلاونتسلاباحصأوملسمويراخبلاهجرخأليوطثيدحنمءزجةرابعلاهذه(١)
.؟""١ص(١)مقرثيدحموصلالضفباب«موصلاباتك١جتيراخبلاحيحص:رظنأ

.(78)ثيدح(«ناضمرلضف(54)باب«موصلباتك١ج:عيبرلادنسمو

.(١١٠)ثيدح«مايصلالضف(١)باب«؛مايصلاباتك١ج1ةجامنباننسو

.١١#ص١ج:دمحأمامإلادنسمو

.مايصلالضفباب«موصلاباتك4ج:يناسنلاننسو
مايصلا»لاقٍديَعهللالوسرنعىصاعلايبأنبنائعنعةجامنباهجرخأيذلاثيدحللكلذو(؟)

.«لاتقلانممكدحأةنجكرانلانمةّنج
.(١٠"749)ثيدح(ناضمرلضف(94)باب؛موصلاباتك١جنةجامنباننس:رظنأ

.ةريرهينأنع(370)ثيدحلامقر؛ناضمرلضفيف(54)باب«موصلاباتك١ج:عيبرلادنسمو
«تونقلالوط»:لاق؟لضفأةالصلايأ:هعيبنلالثسظفلبرباجنعةجامنباهجرخأل9

.مايقلاي
؟لضفألامعألايأهعهللالوسرلعس:لاقيمعنحلاشبحنبهللادبعنعدوادوبأهجرخأو
.«مايقلالوط»لاق

.١47١ثيدحلامقر«مايقلالوط(700)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس:رظنأ

.(7706١)ثيدحلامقر(ليللاةالصحاتتفاباب«ةالصلاباتك١ج:دواديأننسو
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.ًاريثكهللاركذأوهيلابغراوهللاىلإءاعدلايفبصنإفكتالص
هلكأتفهنفدتالو«كلهفعاضيوهعيضيالنمدنعكلامعضو:لاقٍ:
.هيلعكدمحيالنمهببهذيو«ضرالا

نكيملولةقدصلانإف«رثكوألقاممتعطتساامةقدصلايفعراس

اهنإلب«اهيفعراسُتنأًاقيقحتكلهللاديعاومبكيفوتاهحأالإءيشهيف

.اياطخلانملوسغو«رانلانمكاكف

املف؛لوتقملاءايلوأهذخأفمدببلُطلجرلثمكاهلثمبرضيناكو

(أ).قتعىتحريثكوأليلقنمىطعيلزيملف؛هلامبمهنمىدتفاهوذخأ
هللاضرفيذلاباهعضو؛تعطتسااماهّرسأفبلقللةعشخميهو

.تلقنإوريذبتيهفقحلاريغيفةقفنلكنأملعاو؛قحلايفكيلع

:لاق«تملعدقامنيرذبملايفهللالاقدقو

هبرلناطيشلاناكو(نيطايشلاناوخإاوناكنيرذبلانإ»

(7).«نيقزارلاريخوهوهفلخيوهفءيشنممقفنأاموؤ»(7)«ًاروفك

.4ص7ج:رفعجنبال«عماجلاباتك:رظنأ(١)
ل.77ةيآ:ءارسإلاةروس(؟)

نممتقفنأاموأ:اذكهاهبتكثيحةيآلاخسنيفخسانلاًأطخادقواذه؛34ةيآ:ًابسةروس(©)
.(ب«أ)يفكلذو««نيقزارلاريخوهوهللاهفلخأءيش
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:اهلضفو(أ)ردقلاةليلريسفت

حوللانمنارقلااذه:ينعي«ردقلاةليليفهانلزتأانو:هلوق

.ردقلاةليليفايندلاءامسلاىلإةعباسلاءامسلانمظوفحملا

كلتيفنوكيامةليللاكلتيفرّدقيهللانأل«ردقلاةليلتيمسامنإو
.المظعت؛ةةردقلا#اهيفهلوقكلذف«لباقىلإةنسلا

لمعلا:ينعي؟رهشفلأنمريخٍرذقلاةليلؤ»:لاقفاهنعربخأمث

ردقلاةليلاهيفسيل«رهشفلانمريخ»ردقلاةليلاهيف«ةليللاكلتيف

حورلاو#هلوقوهو؛ليربجعمةكئالملالزنتت:ينعي«ةكئالملالزنت#
هاضقوهللاهمكحرمألكبنولزنتي:ينعيرمألكنممهبرنذإباهث
ايندلاءامسلاىلإةعباسلاءامسلانمهبنولزنتي«ةنسلاكلتيفنوكينأ

ةليللاريخو؛ةكربومالسيه:ينعييٌهمالسإللاقمث؛ةليللاكلتيف
كلتيفليربجلزني«رجفلاعلطم(")ىتحإسمشلابورغنمهلك
تانمؤملاونينمؤملاىلعنوملسيفةكئالملاهعمو؛ضرالالإةليللا

اوباتنيذللرفغافًاملعوةمحرءيشلكتعسوانبراونمانيذللنورفغتسيو#
مهتدعويتلاندعتانجمهلخدأوانبر.محجلاباذعمهقوكليبساوعبتاو

مهقو.ميكحلازيزعلاتنأكنإمهتايرذومهجاوزأومهئابأنمحلصنمو
ر*#مظعلازوفلاوهكلذوهتمحردقفذئمويتائيسلاقتنموتافيّسلا

نيثالثرهشلاناكاذإةنسلكيفناضمررهشلكيفردقلاةليلو:لاق

؛ةليلرخآىلإةليللوأاهوبلطاف؛ًاموينيرشعوًاعسترهشلاناكاذإو«ًاموي
نآرقلاهيفلزنأيذلاناضمررهش#:هللالاقاك«ءاجرلااهيفةليللكو
يفجرخملاىنعيناقرفلاو:لاق«ناقرفلاوىدُهلانمٍتانيبوسانللده

(2)«همصيلفرهشلامكنمدهشنمف)ةلالضلاوةببشلانمنيدلا

.ىلإ:مبأيف().ةيناثلاةيآلاادعاهتايآلماكبردقلاةروس(١)

.806١ةيآ:ةرقبلاةروس(4)./97ةيا:رفاغةروس(©)
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:فاكتعالاريسفت

(أ):ةرقبلاةروسيفهلوق
ناكمهدحأنأكلذو.*دجاسملاِقنوفكاععمنأونهورشابالوؤ

؛ليللابطئاغلادارأاذإناكف؛عيبنلادهعىلعدجسملايففكحتعي
(دجسملاىلإعجريولستغي5هتأرماعماجيفهلهألايفدجسملانمجرخ

منأوأ»ءاسنلا:ينعي؛نهوعماجتالو:ينعي«نهورشابتالوؤ»تلزنف
كلتؤ»لاق(؟).نيفكتعممدامأراهنالواليليدجاسملايفنوفكاع
:ينعي4كلذكاهوبرقتالفلهللاةيصعمةرشابملاكلت:ينعيهللادودح

مهلعلسانللؤفاكتعألانمركذامهرمأ:ينعي«هتايآهللانيلاذكه

اليلءاسنلااوعماجتالف.فاكتعالايفيصاعملااوقتييكل:ينعي*نوقتي

.نيفكتعممداماراهنالو

ال:هلثمةشئاعنعو«موصلابالإفاكتعإال:لاقسابعنبانع

(7).موصلابالإفاكتعإ
.سمخلاتاولصلاهيفىلصيعماجدجسميفكلذنوكيو

دوعيوةعمجلاوةزانجلادهشيفكتحتعملا:لاق)ُ(ريبجنبديعسنعو

؛ثيدحلسناتسيالو؛فقسُمتيبيفلخديالو؛سلجيالو«ىضرملا

الوسلجينأريغنمهتجاحبرمايو«طئاغلاولوبلايفهلهأىلإعجريو

.897١ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.9؟١صجننايحينألطيحملارحبلاريسفت:رظنأ)ر

.904ص7ج:رفعجنبالعماجلا:رظنأ(©)

.7١١ص١ج:يلاطيجللمالسإلادعاوق

ةيضايإلاروهمجف«ةيمالسالابهاذملاءاهقفنيبفالخلحمفاكتعالايفموصلاطرشنأفورعملاو

يعفاشلاويلعودوعسمنباويرصبلانسحلاامأو«موصلابالإفاكتعاال:نولوقيةفينحوبأوكلامو
.فاكتعالايفموصلانوطرتشيال

ملعلاذخأ؛قالطإلاىلعنيعباتلاملعأنمناكيعباتهللادبعوبأ؛يفوكلايدسألاريبجنبديعس(4)
تايفو)ه6ةئسهللاهمحريفوتواه46ةنسهدلومناك«رمعنباو«سابعنبهللادبعنع
.78ص1جدعسنباتاقبط؛704ص١جنايعألا

-7١19



©١).ةرخاللهّمهوهلمعنوكيو؛ايندلللمعيالويرتشيالوعيبي

ٍ:يراوحلاوبألاق
لبةزانجالإ«ةزانجينايالو«ةعمجلاةالصل1فكعحمملانإ

اضيرمدوعيالودعقيالو؛هفاكتعاىلإعجرىلصاذإف«اهيلعةالصلا

عطقنماهنمدبالةجاحلالإهلهأقيالو«طئاغلاولوبلانمهتجاحيضقيو

بلقللةعشخمةقدصلاومايقلاةرثكو«ةالصلالوطنإو:لاق©؟)ةدابعلل
اككلذضعبيفدهتجيالناكنإ؛كلخأنمريخكنأيفرتملام

اهلكةئيملاوبكرملاوبرشملاومعطملاوسابللايفداصتقالانإو«دهتجت
كسفنيفرتملام«ةرخآلالمعيفحيبرنسحلكلذيفهللعضاوتلاو

؟")بيصتو«سابللاضعبسبليناكنإ؛كلخأنملضفأوريخكنأ
ادحأدجتنلكنإفهللابحيفكنمقدصأ؛بيصيالامكلذضعبنم
اممكلذو؛هللانمهيلإبحأءيشسيلو؛هللابحيهنأمعزيوهوالإ
هطخسضغبأو؛اهبلمع5؛هتعاطبحأنمهللابحيامنإو«هيلإليخي

.هللابحيفقدصأيذلاكلذف«هبنتجامث

؛هيلإليخُياممكلذو«ةنجلابحيهنأمعزيهنأوالإادحأدجتنلو

لامعألاوىوقتلااهليبسو«اهكلسمثاهليبسبحأنمةنجلابحيامنإو
.البقاهيلإيدهييذلااهليبسكرتنمةنجلابحيفيكو.ةحلاصلا

كلذو؛اههركيورانلاضغييهنأمعزي4؟)هنأوالإادحأدجتنلو

اهليبسو؛هكرتمثاهليبسضغبأنماههركيورانلاضغيبامنإو«هيلإليخيام
.تاكيسلاويصاعملاواياطخلا

.ه7ص7ج:هعماجيفرفعجنباهدروأ()

.(باز:يفٍضاير

.بيصيو:(١)يف(©)

.وهوالإ:(ب)شماهيف(4)
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:ةلهألاريسفت

(1):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
«ةلهألانعكنولاسيإ

لالهحلالابامهللايبناي:ذاعملاقف«ةلهألانععيبنلاالأس راصنألا

ىتحصقنيلازيالمث)0يوتسيىتحءلتميوديزيمثطيخلالثمودي

تيقاوميهلقؤ»(*)«ةلهألانعكنولاسيإ»تلزنف؟ادباكدوعي
يتلاطورشلاو«مهموصو«مهئاسنةدعو«مهنيدلحيف:ينعي«سانلل
ةلهالاف(مهجحتقو:ينعي#جحلاولاقم؛(ىمسملجاىلإمهيب

.كلذيفتيقاوم

:ةرمعلاوجحٍلكسام

10:ةرقبلاةروسيفهلوق«مارحلاتيبلاريسفت

زعهللانأكلذو«ليعامساوتيبلانمدعاوقلامهاربإعفريذإو
لإمدادهعىلعناكيذلامارحلاتيبلاعفرحونموققرغأامللجو

يفهلخدي؛ةكئالملاهراّمعو؛حارصلاهمسارومعملاتيبلاوهف«ءامسلا

(تيبلالايحوهوهللاءاشاموأ(هيفنولصيكلمفلألوعبسةليللك

.84١ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
ّ:.هتمجرتتقبس(؟)

؛يجرزخلايملسلايدعينبنميراصنألاةمنعنبةبلعث:باوصلاو«هنييعنبةبلعت:()يف(©)
كنولاسيإلاعتهلوقلبجنبذاعميفوهيفلزن«ةملسينبمانصأرسكينمناكوًاردبوةبقعلادهش
.(4١٠ص١ج:ةباصإلا).بهوينأنبةريبههلتق««..ةلهألانع

.يوتست:(أ)يف(4)
.؟١9ص:يروباسينلل؛لوزنلابابسأ(©)

.١1ص7ج:نايحيبأل«طيحملارحبلاريسفت

.لالص١ج:شيفطأل؛ريسفتلاريسيت
.77١ةيآ:ةرقبلاةروس(7)
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,!.رومعملاتيبلاىلععقولهنمىمرول
رروطلبجنمرجحىلع«لابجاةسمخنمةبعكلاتينب:لاق

:١
رجحو07يدوجلانمرجحو«نوتيزروطلبجنمرجحو«ءانيس

)0.ءارحلبجنمهدعاوقو1؛نانبللبجنم

ناكو؛هللاءاشاموأةنسفلأمداقلخو؛تيبلاقلخنيبناكو
تيبلاعضومناكو«ءامسلانملزنتيبلاو(9)«مدالبقتيبلاجحي

عفرنافوطلانامزناكاملف21)«قلخلاقلخينألبقءاملارهظىلعةدبز
تيبلاكلذساسأىلعينبينأميهاربإىلإىحوأو«ءامسلاىلإتيبلاهللا

ىلعمارحلاتيبلاليعامساومهاربإىنبفهلايحتماقفةباحستءاجفًءانب

.لصألاكلذ
لبقتانبرؤ:الاقتيبلاءانبنماغرفاملف«لابجةسمخنمهؤؤانب

دوسألارجحلاىلعهلدىتحليربجهءاجف«ملعلاعيمسلاتنأكنإانم
.هعضوف؛هلصأيفافصلايذلالبجلاوهو؛سيبقيأليجنمهجرختساف

سانلايفىدانف؛سيبقيبأ")0[لبج]ىلعميهاربادعصمث:لاق
(هوجحفهتيباوجحتنأكرمأيهللانإ؛مكبراوبيجأسانلااهيأاي:لاقف
ءادننع)0]هللَباوجةيبلتلاف«ةيبلتلابنمؤملكمهارباءادنعمسف

(1).نمحرلاليلخمهاربإ

.هبناجبهبرنميحولامالسلاهيلعىسومىقلتيذلالبجلاوهروطلا(١)
.مالسلاهيلعحونةنيفسهيلعتوتساقارعلاضرأبلبج:يدوجلا()
.نايبل:(١)ف()
هيفدبعتيلعهللالوسرناكيذلاراغلاهيفةكمبلبجوهوءارح:باوصلاو؛ىرح:(أ)يف(4)

.هيلإىحوينالبق

.صنلابكلذدروأدقو؛777ص7ج:رفعجنبال«عماجلاباتك:رظنأ(ه)
.ضرألا:(ب3)شماهيف()

.ةكملهأنمهيفىنبنملوأهنألجحذمنمدادحلجرمسابيمسو«لصألانمةطقاس(0)
.هللانم:(ب«١)يف(م)

.273ص7ج:رفعجنبألعماجلا:رظنأ(8)
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نمهّنسمامالولو«ًاضيبأناكمدوعيو«ًاضيبأناكدوسألارجحلاو
٠نيكرشملايدياساجنا

ناتفشو«نانيعةمايقلامويهلوءىبجي«هللاهافشالإةهاعوذهّنممام
هيلإىلاعتوكرابتهللاىحواف(١).اصلخمهملتسإنملهلهألءافولابدهشي

ب0أ0١
.ةفرعمويمهبونذلةرفغم:ينعي)رمهعفانماودهشيل#

لكلر[هتخسن].نماوباتلكلةنجلا7لاقهنأسابعنبانع

(5).نيملسملانمةفرعبفقاولكلةرفغملاوًاحلاصلمعونمآوباتنم

ىلإهللااهمّرحمارحةكم»:لاقهنأهعيبنلانع؛سابعنبانع
امنإو؛يدعبنمدحأللحنالولبقنمدحال)9لحنالةمايقلاموي
ِو

()اهؤاصعدضعيالواهؤالخلتخيال(0)1.راهننمةعاسيلتلحأ
الو4اهديصرهنيالواهكوشدصحيالو.اهؤاصعصقنيالو[هتخسن]

(4).«اهدشنينملالإاهبتطقللحن

:ةحفصلاوءزجلاسفنقباسلاردصلملا0)

.(ب؛أ)نيتخسللاباذكه(©).7مةيا:جحلاةروس()

عجرقسفيملوثفري.ملفتيبلااذهجحنم:لاقعهللالوسرنعةريرهيأهارواملكلذو(4)
.«همأهتدلو3ِ

.مخثيدح+ةرمعلاوجحلالضف(7٠)باب٠«جحلاباتكحج:ةجامنباننس

ِآ.لحيال:لصاألايف(*)
.ةكمعلوسرلااهيفحتفيتلاةعاسلايهو(7)
.«اهرجشدضعيال»دوادينأوعيبرلاةياوريفو؛اهرجشعطقياليأ()

عيبرلاوناخيشلاهجرخأدقو؛سابعنباقيرطاهنمةريثكقرطنموةفلتخمتاياوربثيدحلااذهءاج(8)
.ننسلاباحصأو

.49ص؛بئاغلادهاشلاملعلاغلبيلباب«ملعلاباتك١ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

.١١٠٠ص«اهديصوةكمميرحتباب+«جحلاباتك؛جلملسمحيحص

كلذكو.(7)ثيدحلامقر6مرحلاوتيقاوملاِِق0(«بابجحلاباتك0حج:عيبرلادنسم

.(419)ثيدحلامقر؛افصلاودجسملاوةبعكلايف(6)بابيف
.(804)ثيدحلامقر؛ةكمةمرحيفءاجام(١)باب«جحلاباتك3ج:يذمرتلاننس
.(7٠١٠)ثيدحلامقر؛ةكممرحميرحتباب«جحلاباتك؟ج:دواديأننس

.ةكمةمرحيفءاجامبابجحلاباتكهج:يناسنلاننس

.(8١٠٠)ثيدحلامقر؛ةكملضف(3١٠)باب؛جحلاباتك؟ج:ةجامنباننس
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شرعلاىبتنمىلإايلعلاءامسلاىلإاهلابجمارحمرحلاضرأو:لاق

ٍِ.ىوهلاىلإىلفسلاضرألاىلإاهلابجو
نأكلذو؛انكسانمانملع:ينعي(أ)«انكسانمانرأوإ:هلوق

؛ىنمىلإهدرمثاهبهفرعف«هفرعمويتافرعىلإميهاربابقلطناليربج
؛تايصحعبسبهيمرينأليربجهرماف«رامجلاعضومدنعسيلبإهلدصقف

.ملعاهللاو؛كلذيفرامجلاىمروهبءاجف«ةريبكتةاصحلكعمربُي
ةاشم:ينعيالاجركوتايإ»:لاقمهاربإءادنيفهللاباوجةيبلتلاو

,جفلكنمنيتايؤ»لبإلاينعي؟رماضلكىلعو#تيبلاىلإمهلجرأىلع
.ديعبناكملكنمنوئيجي:ينعي(7)«قيمع

:جحل|(؟)ببجويامريسفت

(5):نارمعلآاهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
نم«تيبلاجحانينمؤملا:ينعي#تيلاجحسانلاىلعهللو»

.اغالبهيلإعاطتساهدجونم:ينعي*؟اليبسهيلإعاطتسا

نموؤ»(©).ةلحاروداز:لاق؟ةعاطتسالااموهللايبناي:اولاق

دجونمو:لاق«نيملاعلانعينغهللانافؤ»جحبملنمو:ينعي«رفك
هلامبهذىتحرذعريغنمجحيملفجحب.ناعيطتسيولاملاٍِقةعس

.هتوموهتايحيفهيلعنيدوهو؛جحلاهيلعبجودقف

.178ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.77ةيآ:جحلاةروس(7)

.دجويام:(ب؛أ)شماه(©)
:إ.97ةيا:نارمعلاةروس(4)

ينطقرادلاهاور«ةلحارلاودازلالاق؟ليبسلاامهللالوسرايليق»:لاقكلامنباسنأةياوريفكلذو(©)
.نسحثيدح:لاقورمعنبانعيذمرتلاهاورو«هلاسرإحجارلاو«ملاحلاهححصو

.87١ثيدحةلحارلاودازلابجحلاباجيإيفءاجام(4)باب«جحلاباتك٠جنيذمرتلاننس:رظنأ

.١77ص7ج:عماجيفرفعجنباهدروأدقو
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سيلو؛هنعجحينمهبصويلفهبجحينأعيطتسيالامدجيملنمو
دهجيلفعيطتسيلامدبعللناكنإنكلو«جحنايبصلاو«ديبعلاىلع

.جحلايفهلنذآيىتحهالومىلإبغريو؛هدهج
دبعلالامودبعلاىلعجحالو؛دبعلللامال:يراوحلاوبألاق

.هديسنذإبالإزوجيالو(هديسل

تيملانعىزجأدمف)١(رهسفنلجحامدعبتيمنعجحنمو:لاقو

.هللاءاشنإروجأموهو«ةجح
يبنلاهللاقف؛رخآنعىبليالجرعمس+هعيبنلانإ:لاقو
جحمم)زر[كسفنل]جحفالإوكسفنلتججحتنكنإ»م

().«كريغل

ةثالثةدحاولاةجحلابلخديهللانإ»:ٍةيَعيبنلانعسابعنبالاقو
كلذذفنملاو؛جحلابىصوأيذلاتيملاو«تيملانعجاحلا«ةنجلارفن
(5.«نيملسماوناكاذإتيملانع

:ةيبلتلاوتيقاوملايفةرمعلاوجحلامامنمهللارمأامريسفت

(0):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
نوكرشياوناكبرعلايكرشمنأكلذو«هللةرمعلاوجحلااومتأوؤ»

*اليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلاىلعهللوإ»لاقفمهمارحإيف
:ينعيهللاةرمعلاوجحلااومتأو)»نيملسمللهللالاقف)0(
ااا
.(ب):نمةطقاس().هسفننع:(ب+1)شماه:يف(ا)
؛ةمربشنعكيبل:لوقيالجرعمسٍهكْهعيبنلانأ»:سابعنبانعدوادوبأهاورثيدحلا()

:لاق؛ال:لاق؛«؟كسفننعتججح»:لاق«يلبيرقوأ«لخأ:لاق؟؛ةمربشنم»:لاق

.؛«ةمربشنعجحمثكسفننعجح
.(1811)مقرثيدح؛هريغنعجحبلجرلاباب«(جحلا)كسانملاباتك؟ج:دواديأننس:رظنا
رفعجنباهدروأدقو؛تيملانعجحلاباب«جحلاباتك؛سابعنبانعيقبيبلاهجرخأثيدحلا(4)

.١١4ص7ج:هعماجيف
.7ةيآ:نارمعلاةروس)١(.7١ةيآ:ةرقبلاةروس(©)
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ناتضيرفامهو«يغبنيالاماهيفاولحتستف«ءيشباهوطلختالًاصلاخ
امامهيفاولحتسيالآهللامهفوخيهللااوقتاوإ»ميدقتلايفلاقمث«ناتبجاو

.عفلاخاذإ(1)يباقعلاديدشهللانأاوملعاوؤيغبيال

ٍ(1):جحلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

.ملاناثوالانماوبنتجاف:ىنعي«ناثوألانمسجرلااوبنتجافإ

نأكلذو«بذكلاينعيروزلالوقاوبنتجاوأمانصألاةدابع:ينعي
نوكرشياوناكةعصعصنبرماعو«ةعازخوةنانكو«ًاشيرق().سمحلا
كيرشال؛كيبلمهللاكيبل»:نولوقياوناك«ةيلهاجلايفمهمارحإيف

0.(كلماموهكلمتاكّيرشالإكل

لوقاوبنتجاوناثوالانمسجرلا))اوبنتجاف#:ىلاعتهللالاق

ةدابعلاوديحوتلابهللنيصلخم:ينعيهبنيكرشمريغهللءافنحإ#روزلا

:لاقفكرشلامظعمث.هبنيكرشمريغكلذريغو«ةرمعلاوجحلايف
ءامسلانمعقوامناكف:ينعي«ءامسلانمرخامناكفهللابكرشينمو

.هللانمدعبلايفكرشلالثماذهف

.هللانمديعبوهفهيلعتاموبنذىلعرصأنمو
كيبل»جحلايفمالسلاهيلعيبنلاةيبلتتناك»:لاقهنأسابعنبانع

6كلملاوكلةمعنلاودمحلانإ4كيبلكلكيرشالكيبللكيبلمهللا

0).؛كلكيرشال

:»:إاوبنتجاو#أ١يفتخسندقو760ةيآ:جحلاٍةروسقف

ض.سمخلا:(أ)يف(©
.7ص7ج:لمجللةيهلإلاتاحوتفلا+417ص؛8ج:شيفطألريسفتلاريسيت:رظنأ(4)
.١ةيآ:جحلاةروس().اوبنتجاو:(ب1)يف(ه)
ثيدحلامقر«ةيبلتلاوجحلابلالهإلايف(©)باب؛جحلاباتك3ج:هدنسميفعيبرلامامإلاهجرخأ()

.رمعنبانعيراخبلاهجرخأو؛يردخلاديعسيأقيرطنم1ى)

.(1817)ثيدح«ةيبلتلاةيفيكباب؛جحلاباتك١ج:دوادينأننس
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.لَْعيبنلاةيبلتهذهف«ةرمعلايفةيبلتلااذكهو
.تيقاوملانممارحإلاةرمعلاوجحلاماتو:لاق

؛ةفحجلاماشلالهألو«ةفيلحلااذةنيدملالهألٍةَِعيبنلاتقو:لاق
(١)ململينجلالهألو(نرقتاذدجنوفئاطلالهالو

(؟).قرعتاذقارعلالهألباطخلانبرمعتقوو

زواجياعوطتوأةضيرفةكمديريسانلانمدحألسيلف:ءاطعلاقو

.ةرمعوأجحبامرحمألإتيقاوملاهذه
؛هماعيفجحلادارأنملجحلارهشأيفناكاذإةرمعلاباوءدبتنإ:لاقو

يبنلانرقدق»:لاقهنأرباجنع«؛يعهللالوسرنعهغلبثيدحلكلذ

جحللادحاو)0ر:اعبستيبلابفاطفًاعيمجةرمعلاوجحللم

ملو«اعيمجةرمعلاوجحللاعبسةورملاوافصلانيبىعسو؛اعيمجةرمعلاو
رحنو6رحنلامويلحاىتحهمارحإلعماقورصقي1وهسارقلحي

.نراقلالعفياذكهو(5).«يدّهلا

.97٠ص((1)ثيدح(تيقاوملاباب«+جحلاباتك١جنيراخبلا:هجرخأ00

.١هكص©ةرمعلاوجحلاتيقاومباب«جحلاباتك؛جنملسم

.(؟؟ى)ثيدحمرحلاوتيقاوملا0(«باب©جحلاباتك2:عيبرلادنسم

.؛يلعرايباب»نألاىمستو«ليماتئامةكمنيبواهنيبةبرخةيرق:(ةفيلحلاوذ)

.:ةيعرشتافاسملاهذهو؛ةتسوألحارمسمخةكمنيبواهنيبةبرخةيرق:(ةفحجلا)

ّ:.ناتلحرمقرشلاةهجنمةكمنيبوهنيبلبج:(نرق)
.(ملل):(ب؛1)يفلهو«اليمنوثالثامهنيبةكمنمنيتلحرمىلعناكم:(ململي)

قارعلالهألتقودميبنلانأوةشئاعنعيناسنلاودمحأهاورو؛هحيحصيفيراخبلاهدروأ(7)

.«قرعتاذ

.ةئسلابتكٍِقءاجاماندمتعاو0ًاعوبس(ب)»فو6ًاعوبسأ:أٍِق(ر

تاياورلاتءاجو؛هنعهللايضررباجنعاهنمةددعتمقرطنمننسلاباحصأهجرخأثيدحلا(4)
.ةبراقتمظافلأب

.ادحاوافاوطفوطينراقلا(١٠؟)باب«جحلاباتك73ج:يذمرتلاننس:رظنأ

٠نراقلاقاوط514(بابجحلاباتك0ََج:يناسنلاننس

.(4١9)ثيدحنراقلافاوط(79)باب٠كسانملاباتكِج:ةجامنباننس

.(745١)ثيدح«نارقإلايفباب«كسانملاباتك7ج:دواديأننس
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يذنمرشعو«ةدعقلايذو«لاوشيفالإةعمملاتسيل:لاقو
.ةجحلا

 اهيلعلمحيوءاشنإابكريلفاهقوسيةندبيدههعمناكنمو:لاق

.كلذنعكسميلفاهرّعشوأاهدّلقاذإف

0900:جحلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
يفعئانملايفمكل:ينيبىمسملجأىلإعفانايفمكلإ

ىمستو؛رعشيوأدلقينأىلإ:ينعي؛ىمسملجألإاهنابلاواهروهظ
ارطضمألإاهيلع(؟)لمحيالفكلذلعفاذإف؛ىمسملالجألااذهفايده

بلحلادهتجيالو؛نبللانماهدلولضف(")برشيو«فورعملاباهبكريو
تيبلاىلإ)دلقيثيحنم:ينعي«؟اهلحممثلنهماسجأكبنيكلذنإف
.مرحلاضرأاهرحنم:ينعي«قيتعلا

:ةرمعل١لبقجحلابمهارحإل١ريسفت

(5):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
يذنمرشعو«ةدعقلاوذو«لاوشنهف«تامولعمٌرهشأجحلا#

.ةجحلا

4تامولعملارهشألاِقمرحيلفجحلابمرحأنم:لاقهنأسابعنبانع

مث ةرمعاهلعجيلف,ةّنُسلا(9)ًاطخأدقفجحلابنهاوسيفمرحأنمف
.جحلاماييفجحلابمرحي

تامولعملارهشالايفمرحأنمف:ينعي«جحلانييفضرفنمف)هلوق
ربديفيبليمثاهيفمرحييتلاهبايثلسغيلف«تقولاغلباذاف«ةرمعلاوجحلاب

؛ةلبقلاوحنةمئاقهتلحارهبيوتستنيحوأ؛عوطتوأةبوتكمةالصلك

:إلمحتالف:ا١يف().١ةيا:جحلاةروس(٠)

.147ةيآ:ةرقبلاةروس(4).برشتو(أ)يف(©
.ءاطخأ:(ب«أ)يف(«ه)
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هتأرماعماجنمف؛عامجالف:ينعي«ثفرالفألمرحأدقفىَبلاذإف

كلذكو«لباقنمجحلاو؛يِدّهلاهيلعف«هجحلطبأدقفمارحإيف
:ينعي«لادجالوألبابسال:ينعي«قوسفالوأ»لاقمث«ةرمعلا
؛مرحموهوهبحاصبضغيوأمرموهوبضغيىتح«جحلايفءارمالو
*؟[هللاهملعي]ريخنماولعفتاموؤ»لاق5انيكسممعطيلفكلذلعفنمو

نمو؛لادجلاوقوسفلاوثفرلانمهنعهللاىبننمكرتنم:ينعي(١)
ماعطلانم:ينعير«؟اودّوزتوإهبٌعازجافهللاهملعيهريغوديصلا

دازلاريخنإفإل:لاقمث().سانلانعمكهوجوهبنوفكتام
:ينعي#بابلألايلوأاي(5)ينوقتاوألدازلاريخىوقتلا:ينعي«ىوقتلا

.لقعلاوبللالهأاينوصعتالونوقتاف
(90):ةدئاملااهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
لحملللالحمنغلاورقبلاولبإلا:ينعي«ماعنألاةميببمكلتلحا#

محلومدلاوةتيملامكيلعمرحام:ينعي«مكيلعىلتُيامالإمرحمللو
.مرحملاولحملىلعمارحهنإف«ةيآلارخاىلإ(5)«ريزنخلا

اولحتسينأريغنم:ينعي«ٌمرُخمتنأوديصلايلحُمريغ#:لاقمث
هيلعف«ادمعتممكنمهلتقنمومارحإلايفربلايفديصلا(9)لتق
80«معنلانملحقاملثمءازجفإ

وأ6مرحلارجشنمةبطرةرجشعطقينأمرحملللحيالو:لاق
الو؛فتنيالو؛بيطجيرهلابوثسبليوأ«نارفعزوأسروببيطتي
لعفوأ؛هسأرقلحوأ«ادعاصفتارعشثالثفتننمف.ابيطِسي
ءارمفللاهحبذيةاش«كسنوأةقدصوأمايصنمةيدفهيلعفركذمماعيش

.اهدلجو«اهمحلب)(5)قدصتيلو«نيكاسمللوا

0اودوزتف:(ب٠«١1يف().[ملعهبهللانإف]:(ب+٠ا)يف(١)

.نوقتاو:(ب١١يف(4).سانلانم:(1)يف()
.©ةيا:ةدئاملاةروس().١ةيآ:ةدئاملاةروس()
.لبق:(ب«أ)يف()
.معنلانملتقاملثمءازجهيلعفهلتقنمو:اذكه(أ):يفءاجثيحةيآلاةباتكيفخسانلاًأطخأ(8)

.قدصتيلف(ب)يف(9).5ةيآ:ماعنألاةروسنمةيالاو
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:هبفاوطلاوقيتعلاتيبلاريسفت

0(1):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

:ينعي*انمأوسانللةباثمألمارحلاتيبلا:ينعي«تيبلاانلعجذإوؤ»

«انمأوإ»لاقمث«ارطوهنمنوضقيالماعلكهيلإنوبوثيمارحلاتيبلا

مويلاباصأردقوهلخدنموهتداهوفةيلهاجلاِقهلحدنمل:ينعي

ةكمريمأىلعنكلو«هيفنمأمرحلاضرأىلإاجلمث«دحلاهيفبجيًابنذ

:لوقيفسانلابطخينأ

الو«هومعطتالو1هووأتالفًاثدحثدحأدقناآلفنبانالفنإ

.ءابقرهيلعلعجيو.هوطلاختالو:هوعيابتالو(هوقت

.هسفنبلحأامهيلع(7)ماقي«مرحلاضرأنمجرخاذإف

ْْيَعيبنلالاقو:لاق

:

؛لبقدحأللحتمل«هللامارحبمارحةكم»

:ينعي)0.«راهننمةعاس1تلحأامنإ؛يدعبنمدحأللحتالو

.تمرحمثةكمحتفموي
دنعاولص1لوقي:ينعي«ىلصُممهاربإماقمنماوذختاوإلهلوق

اندهعو#:لاقو؛هلسغبالوهليقتالو؛هحسمبرمايلو6مهاربإمام

رذتال:لوقي«ناثوألانم:ينعي#يتيبارهطنأليعامساومهاربإىلإ

جاجحنمتيبلابنيفئاطلا:ينعي#نيفئاطلل»تيبلالوحانثوالوامنص

لهأاهيفنيميقملا:ينعي«نيفكاعلاوألةكملهأريغنمنيملسملاراَّمُعوأ

(9).جحلاةروسيفاهريظنتاوصلايف:ينعي«دوجسلاعكرلارةكم

.٠7٠ةيا:ةرغبلاةروس(١)

.ماقيو:(ب«أ)يف(©ِ:إ٠نمو:(أ)يف()

:هدنسمنمنيعضوميفعيبرلامامإلاهجرخأدقو؛هجيرختقبسثيدحلا(4)
.كلامنبسنأنع(347)مقرثيدح«مرحلاوتيقاوملايف(7)باب؛جحلاباتك١ج

.ةديبعيأنع(419)ثيدحافصلاودجسملاوةبعكلايف(1)باب؛جحلاباتكج

نيفئاطلليتيبرهطوًاعيشيبكرشتالنأتيبلاناكمميهاربإلانأوبذإوأاهصنو37ةيا:جحلاةروس(ه)

.«دوجسلاعكرلاونيمئاقلاو
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ىلإرظنومارحلادجسملالخداذإناكهنأنعيبنلانعتدجوو
مهللا؛ةباهمواميركتوًاميظعتوًافيرشتاذهكتيبدزمهللا»:لوقيتيبلا

افيرشتهرمتعاوهجحنممركو همظعنممظعوٍِافيرشتهفرشِنمدزو

ىتحاديوريشميمث؛نيحلاصلاكدابعنماناميواربواميركتواميظعتو
)١ٍ.«دوسألارجحلاملتسي

رّبكوىنملاهديبهملتسافدوسألارجحلابادبتيبلاجاحلامدقاذإف:لاق

دوسألارجحلاسمينأعاطتسانإو5ً9اعبسهنيمتنعفوطيممللا

.عباسلاهفاوطهبتخيوهلايحَرَبكيفًالإو«لعفهفيوطتلكيف

رجحلاىلإيناملانكرلانيبامءاعدلااذهنمرثكينأبحتسيو:لاق
كتمحربانقوةنسحةرخآلايفوةنسحايندلايفانتاانبرمهللا:دوسألا
٠رانلاباذع

ليلهتلاو«حيبستلاوفاوطلايفهللاركذنمرثكتاهلكتيقاوملايفو

.هْيَعيبنلالعةالصلاو«هللاىلعءانثلاو

تيبلابفاطنمف؛هللاركذةماقإلتيبلابفاوطلالعجامنإ:لاق
.شرعلالوحنمنيفاحمهنيذلاةكئالملابىدتقادقف

ماقممدنعنيتتكرلصيلفًاعبستيبلابفاوطلانمغرفاذإف:لاق
-لبقتسيلفملساذإف«هتجاحهللالاسيلو«تيبلاالبقتسمميهاربإ
ىلإافصلابابنمجرخيمث,ةْيَعيبنلاىلعلصيو؛هللاربكيفدوسألا
.افصلا

:حرجنبانع١3ص:وجراطوألالينيفيناكوشلاويقهيبلاهدروأثيدحلا(١)

.ًاعوبس(أ)يف()
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:ةورملاوافصل١ريسسفت

90ٍ:ةرقبلاةروسيفهلوق
ناكلذو#تيبلاجحنمفهللارئاعشنمةورملاوافصلانإ

سيل:اولاق؛,ةعصعصنبرماعو«ةعازخو1ةنانكو(شيرق:سمحللا

0:هللارئاعشنمةورملاوافصلا

يفجرحانيلع:اولاقف«ةيلهاجلايفمنصافصلاىلعناكو:لاق

ةورملاوافصلانإؤ»()مهيفتلزنف«امهبنوفوطيالو«امهنيبفاوطلا
.امهبفاوطلابهللارمأيتلاكسانملارمأنمامه:ينعي«هللارئاعشنم

:)8:ةدئاملاةروسِقلاقو

ءيشكرتاولحتستال:ينعيهللرئاعشاولحتالاونمانيذلااهالي
جرحالفينعيهيلعحانجالفرمتعاوأؤتيبلاجحنمف.كسانملانم

دازنمو:ينعي(ًاريخعوطتنمو:لاقمث.امهبفوطينأ)»هيلع
«ملعؤمكلامعأل:ينعي«ركاشهللاإفةضيرفلادعبفاوطلايف
.اهبًالاع:ينعي

[هتخسن].مالسلاهيلعنمحرلاليلخمهاربإامهبفاطدقو:لاق

.هيلعهللاتاولص«نمحرلاليلخميهاربإامهبفاطدقامبملاعو:ينعي
:لاقهنأليبنلانع

)1«ريثكرجألانمهلفنيتعكرلصو60اعبسفاطنم)

.98٠ةيا:ةرقبلاةروس(١)

.7976مقرثيدح«ةرقبلاةروسنم()باب«نارقلاريسفتتاتك*ج:يذمرتلاهجرخأ(7)
.7مقرثيدح٠«ةورملاوافصلاودجسملاوةبعكلاٍِق0(باب6جحلاباتك١ََج:عيبرلادنسم

.كلذناخيشلاجرخأدقو؛4+7827«74ص:يروباسينلللوزنلابابسأ)9
.١٠7ص١جا:شيفطأل«ريسفتلاريسيت+.246ص7ج:رفعجنبال«عماجلااضيأو

.اعوبس:(بأ١يف(9).ةيا:ةدئاملاةروس(4)

.«ةبقرقتعكناكنيتعكرلصوتيبلابفاطنم»:لاقِهلَْعيبنلانعرمعنبهللادبعنعثيدحلا()
.ىرخأةياوربسابعنبانعيذمرتلاهركذو

.7957ثيدح(فاوطلالضف(37)باب؛كسانملاباتك7ج:ةجامنباننس:رظنأ
.817ثيدح«فاوطلالضفباب؛جحلاباتك7ج:يذمرتلاننس
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ولا:ُِبا.ب5.
رفغتسيو؛عيبنلاىلعلصيوهيلعىنثيوهللاركذيفتاريبكتعبسربكي
.هترخاوهايندرمأنمهتجاحهللالاسيوتانمؤملاونينمؤمللوهسفنل

بر٠لوقي(هيفىعسليسملا)١(نطبغلباذافةورملاوحنردحنيمم

يهيتلليندهاو4مركالازعالاتأكنإملعتامعزواجتومحراورفغا

ىتحاهيلعدعصوةورملاغلباذاف؛اديورىشمرخالاملعلاغلباذاف«موقا

ىلصيو؛هيلعىنثيوهللاركذيمث؛تاريبكتعبسربكيفهلبقتسيفتيبلاىري
.هتجاحهللالاسيو6تانمؤملاونينمؤمللوهسفنلرفغتسيويبنلالع

نملحيمث«ةورملابمتحيوافصلابادبياعبسامهبفوطيفردحنيمث
.رّصقيوأ(١)قلحيفهمارحإ
اذاف؛اهبتيبيفىلوالاةالصدنعىنمىلإحارةيورلامويناكاذافٍِ

.تافرعىلإراسحبصا

لوألاةالصيلصيو4ءاملابرلستغيهفرعمويتافرعنأاذاف

رصعلاوىلوالانيبوأ6ىلوالاتقوفو7دحأوتقوفرصعلاةالصو

فقهقيممّهباحصأعمةعامجو(هذحوءاشنإو٠مامإلاعمءاّشنإ

ٍريبنلالعةالصلاو(هيلعءاشلاوهللاركذنمرثكيف1سانلاعم

بلطلءاعدلاِلدبهتجيو6تانمؤملاونينمؤمللوهسفنلرافغتسالاو

.هدهيلفيدههعمناكنإو«هتجاح

(5):ةرقبلاةروسيفهلوق
يفسانلابينعي«تافرعنم«سانلاضافأثيحنماوضيفا2:

ةعازخوةنانكو«شيرق(*)سْمُحلأنأكلذو«ةعيبرو«نجلاةيالاهذه

.قلحتف:(أ)يف(9).نظب:()يف(١)
.149ةيآةرقبلاةروس(4).لستيو:(أ)يف()
.(سمخلا»(ا)يفيهو(هنيدىلعحيحشلاديدشلايأسمأعمج+سمخلا:نايفسلاق(5)
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مارخلارعشملابنوفقياوناكومرحلالهانماوناك(ةعصعصنبرماعو

هللامكرمافةيلهاجايفتافرعبودالومرحلانمنوجرخيالو

ضافأثيحنماوضيفأمثهلوقكلذف(١)اهنمةضافإلاوتافرعبفوقولاب

«روفغهللانإإ»مكبونذل:ينعيهللااورفغتساوألتافرعينعي#سانلا

.مبمحر#نينمؤملابونذلينعي
ٍِ:يراوحلاوبالاق

.ةَُعيبلاوهانهاهسانلانإ
:لاقهنأٍةَْعيبنلانعتبثدقو
هدحوهللاالإهلإالةفرعةيشعلبقنمءايبنالالوقويلوقرثكأنإ)»

()«ريدقءيشلكىلعوهوريخلاهديبدمحلاهلوكلملاهل؛هلكيرشال

:لاقسابعنبانع
٠تافرعبفقاووهللاةعاطلمزاللكلةرفغملاو4باتلكلةنجلا

؛سمشلابورغلبقتافرعنمنوضيفيةيلهاجلالهأناكو:لاق

.سمشلابورغدعباهنمضافأف؛ةضافإلايفيَيبنلامهيلعفلاخف

هعمسانلاو«تافرعنمضيفينأٍسمشلاتباغاذإمامإلليغبنيف

وهوعمجباولزنيىتحنوبليمهو؛ادحانوذوؤيالاديمجاريسنوريسي

:مارحلارعشملا

.46صيروباسينلل؛لوزنلابابسأ:رظنأ(١)
.٠١٠9٠#ص١جذشيفطال«ريسفتلاريسيت

.6“ص١جنايحيأل؛طيحملارحبلاريسفت

--->عجر:(بازإيل()
ِةْيَغهللالوسرنأ»:ظفلبزيركنبهللاديبعنبةحلطنعأطوملايفكلاممامإلاهجرخأ()

كيرشالهدحوهللاالإهلإال:يلبقنمنويبنلاوانأتلقاملضفأو«ةفرعمويءاعدلالضفأ:لاق
.(هل

.هدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنعيذمرتلاهجرخأو

."9٠٠7صءاعدلاِِءاجام(/)بابنارقلاباتك١جةكلاماطوم:رظنأ

.١٠7ص٠جحلاعماج(م1)بابجحلاباتك١ج:كلامًأطوم
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:ةليللاكلتيفهللركذلاومارحلارعشملاريسفت

تافرعنممعضفأاذإفإ»(١):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
مدااهبعمتجااعمجمارحلارعشملابينعي«مارحلارعشملادنعهللااوركذاف
نماوضافأاذإاهيلإفلدزيةفلدزملايهوةنجلانماطبهنيحءاوحو

.تافرع

ءاشعلاوبرغملاةالصاهيفنولصي؛عمجبسانلالزناذإف:لاق
.نيتماقإوناذابدحاوفقوميف(؟)ًاعمج

«مارحلارعشملادنع#هللاركذ:ينعي(7)«هللااوركذافإ:لاق

:ينعي«نيلاضلانملهلبقنممتنكنإوإ»هنيدرمألمادهمكهوركذأو
.نيلاضلانملمكيدهينالبقنم

ءارمفلةاشحبذهيلعفتافرعبفقوامدعبسانلاعمعمجيلنمو٠لاق

فقوفعمججكردأنموهححمدقو6ًاعشابنملكأيالو4نيملسملا

٠هيلعةرافكاومهعمةعاس

ةعاساوفقومث«رجفلاةالصلصفهعمسانلاوعمجبمامإلاحبصأاذإف
عمجنمهعمسانلاومامإلاضيفيمث«مهتجاحهنولأسيو؛هللانوركذي

ىنماوتايىتحهللانوركذيونوبليو«اديورنوريسيفسمشلاعولطلبق
.ةبقعلاةرمجب

.8١ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.اعيمج:(أ)يف()
.هللااوركذاوإ:(ا)يف(©)
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:رامجلايمروبجاولافاوطلاورحنلامايأوىنِمريسفت

(1):جحلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
:ينعي«مهلعفانماودهشيلهلوقىلإ«جحلابسانلايفنَذَأوؤ

«تامولعممايأيفهللامسااوركذيوأمهكسانميفةرخآلايفرجألا

ىلع#حبذلانهيفحلصييذلاهدعبنيمويورحنلاموي«مايأةثالث:ينعي

رقبلاولبإلا:ينعيماعنألاةميهبنمأحئابذلالع:ينعية(مهقزرام
«ريقفلا)»نمزلاريرضلا:ينعي«سئابلااومعطأواهنماولكفإمنغلاو
سأرلاقلح:ينعي«مهثفتاوضقيلمثؤلاقمث.ءيشهلسيلنم:ينعي
اممةرمعلاوجحلايف:ينعي«مهروذناوفويلوإرامجلايمروحبذلاو
مهروذناوفورحنلاموياورحناذإف«هريغويدهنممهسفنأىلعاوبجوأ
قتع:ينعي«قيتعلاتيبلابإلرحنلادعبفاوطلا:ينعي")0«اوُفّوْطَيِلَو»
(").يبسيوأ؛هلهألتقيوأبرحينأنمةيلهاجلايف

نعكسميلفةبقعلاةرمجأاذإفرحنلامويجاحلامدقاذإ:لاق

؛يداولانطبنمةريبكتةاصحلكعمربكيتايصحعبسيمريو؛ةيبلتلا

اجحهلعجامهللا:لقيلوفرصنيلو«اهدنعفقيالفاهيمرنمغرفاذإف

عجريمث«ارورسوةرضنانقزرأواروكشماديعسواروفغمابنذو:أروربم

ريغءيشلكهللحرحنلامويقلحوحبذاذإف؛قلحيوحبذيفهلزنمىلإ
.رحنلادعببجاولافاوطلاتيبلابفوطيىتحديصلاوءاسنلا

:لاق؛هلكلالحلانمملسملللحياموديصلاوبيطلاوءاسنلاهللحيمث

رحنلامويدعبمايأةثالثرامجلا(5)يمريفىنمىلإعجريىتحةكمبتييبالف
حانجمكيلعسيلإلهلوقكلذفءاشنإيرتشيوعيبيو؛ةريبكتةاصحلكعم
.اهلكجحلامساوميفةراجتلايفقزرلا:ينعي*)مكبرنمًالضفاوغتبتنأ
.اوفوطيلمث:(ب«أ)يف().78١7اليا:جحلاةروس(١)

.ىمرف:(أ)يف(9).ابسيوأ(ب1)يف(©)
.68١ةيا:ةرقبلاةروس(ه)
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"0

ميعيبنلانع:رباجنع
ةرقبوأنسمريعبٍِقنيرمتعموااجاجحرهنةعبسكرتشينأرمأهنأ»

الفىتشلبقنماوناكنإو()«ءاوسكلذيفءاسنلاولاجرلاو«ةنسم

يفةيحضأيفكلذكو؛سابالفنمثلاريغبلجرمهيفلخدنإو«ساب
الحبذلادنعمهئامسبمسيلنإكلذكو.مهباحصاىصربةكمريغ

.ساب

:حئابذلاوهللارئاعشمظعتريسفت

7:جحلاةروسيفهلوق

نماهنافؤابنمسأواهمظعأندبلا:ينعيهللارئاعشمظعينمو
لضفأوهف«اريعبرحننمو«بولقلاصالخإنم:ينعيبرولقلاىوقت
.يرجتةاشلاو2ةاشنملضفأيهفةرقبحبذنموةرهبنم

نم:ينعي(5)هللارئاعشنممكلاهانلعجندبلاوؤهلوق
مكل:ينعيةريخهيفمكلإ»ندبلانماضيارقبلاو:لاق6كسانملارما

دلقتاهنالندبلاتيمسامنإف«ايندلايفةعفنمو«ةرخالايفرجااهرحيف

.ةكمىلإقاستولمحتو؛رعشتو

:ينعي#فاوصإمترحناذإ:ينعي«ابيلعهللامسااوركذافإلاق

انرمأفجحلابنيلهمهعهللالوسرعمانجرخ»ظفلبهللادبعنبرباجنعملسمهجرخأثيدحلا(١)
نبرباجنععيبرلاهجرخأو.«هندبيفانمةعبسلكرقبلاولبإلايفكرتشننأيعهللا.لوسر

.سابعنباورباجنعيذمرتلاهجرخأو«ديز
.م89768صيدهلايفكارتشالاباب؛جحلاباتك4ج:ملسمحيحص:رظنأ

.٠4ثيدح«ةيدفلاوءازجلاويدهلا(م)باب«جحلاباتك١ج:عيبرلادنسم

ثيدحلامقر«ةرقبلاوةندبلايفكارتشالايفءاجام(136)باب«جحلاباتك7ج:يذمرتلاننس

(--09).

.١32ةيآ:جحلاةروس(؟)
اهانلعجنديلاوأ(ب«أ)يفتءاجثيحةيآلاتبثيفخسانلاًاطخأدقو.31ةيآ:جحلاةروس(؟)

.©...فاوصاهيلعهللامسااوركذاوريخاهيفمكلهللارئاعشنممكل
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ملعتاذهةلبقلاتالبقتسممئاوقثالثىلعتامئاق«ىرسيلااهديةلوقعم

ٍ.اهبنجىلعاهرحنءاشنمفهللانم

دعبضرالاىلعاهبنجلترخاذإف:لوقي#اهبونجتبجواذإف#هلوق
امبعنقييذلايضارلا:ينعيةرتعملاوعناقلااومعطأواهنماولكف#رحنلا

؛لكأءاشنمف؛ةلأسمللضرتعييذلا#رتعملاوأ»لئاسلاوهو«ىطعُي
ءاشنمو6هلهأىلإعجرينأىلإكسماءاشنمو6لكاي1ءاشنمو

ندبلاينعي«مكلاهانللذاذكه:ينعي«مكلاهانرخسكلذك#معطأ

نلإلهلوقو©هتمعنيفمكبر.نوركشتإيكليني«مكلعلإلاهورحتت
اذإاوناكةيلهاجلايفبرعلارافكنأكلذو«اهؤامدالواهموحلهللالاني

:اولاقو«ةبعكلاوحناهوحضنف(١)اهءامداوذخأمزمزدنعندبلااورحن
نل#»ةيالاهذههللالزناف«كلذاولعفينأنوملسملاداراف«انملبقتمهللا

:لوقي«مكنمىوقتلاهلانينكلوإش(7).اهؤامدالواهموحلهللالاني
؛هيلإهعفريوهللاهلانييذلاوهىوقتلاف«يلمكنمىوقتلاوهفيلمترحناذإ
:ينعي«مكلاهرخسكلذكإلهعفريالوهلانيالفءامدلاوموحللاامأف
هنيدرمألمادهامىلعهللااومظعتيكل:ينعيهللااوربكتلإلندبلا

هرشبفتايألاهذهيفركذاملعفنم:ينعي)0«نينسحملارشبو#

8الخاميفنينمؤملانمموقلكلو:ينعيجمالكلوإهلوقو؛ةنجلاب
مىلعهللامسااوركذيلءامدلاقارهإواحبذ:ينعي«اكسنمانلعجإ»

:ينعي*«دحاوهلإمكهإف»حئابذلاىلع:ينعي«ماعنألاةميهبمنممهفزر

اوصلخأهلف:ينعي«اوملسأهلفأكيرشهلسيلدحاوبرمكبر

.ةنجلابنيصلخملا:ينعي(©)«نيتبخملارشبوؤلديحوتلاب

.اهؤامد:(بأيف(١)

.سابعنباو«دهاجمنعةياورلاو؛770ص+ج:طيحملارحبلاريسفت(7)
.7ةيآ:جحلاةروس(©)

ٍ:.الخامف:(أ)يف(4)
.«نينسحملارشبو#(ب؛)يفاذكهاهبتكفةيآلارخايفخسانلاأطخأدقو«74ةيا:جحلاةروس(ه)
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تفاخ:ينعي«مهبولقتلجوهللاركذاذإنيذلا)لاقفمهتعنمث
ةالصلايميقملاوأهللارمأام:ينعي«مهباصأامىلعنيرباصلاو)مهيولق

.هللاةعاطيفنوقفنيلاومألانم:ينعي(١)«نوقفنيمهانقزرامنو

ىبناممكسانملارمأنم:ينعيهللاتامرحمظعينموكلذهلوق

.ةرخالايف:ينعي)0*:هبردنعهلريخرهفهنع

:رحنلادعبىنمنمرفنفنيموييفلجعتنمريسفت

(7):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
رحنلامويدعبمايأةثالث:ينعي«تادودعممايأيفهللااوركذارإ

:اهريغوسمخلاتاولصلاربدفو4رامحلاّميمراذإقيرشتلامايا4ىنمب

هتوصعفريفىنمبهتبقيفرّبكيهللاهمحرباطخلانبرمعناكو:لاق

مهلكنوربكيفىنملهأعمسيفىنمدجسملهأربكيف؛ىنملهأعمسيف
(5).اريبكتىنمجترتىتح

رحنلامويدعبىنمنمرفننم:لوقي«نيموييفلجعتنمفإ»:لاق
«هيلعمثإالفؤسمشلابورغلبقثالثلارامجلاىمرامدعبنيمويب
ة؟رخاتنموانمؤمناكاذإةروفغمهبونذ:لوقي؛هيلعبنذال:ينعي

-رفني2لامجلايفكريىتحقيرشتلاءايأنمثلاثلامويىلإ:ينعي

نارودغمةبونذ:ينعي؛هيلعبنذالف:ينعي«هيلع9الفسانلا

ل:لاق“بمارحإلايفهنعىبنامنهريغوديصلالتق:ينعي«ىقا

و)مارحإلايفهللةيصعموديصلالتقاولحتسيالأمهفوخي«(هلل

هللات::.©ةيآ:جحلاةروس(١)
١تامرحمظعينموأ(أ)يفةصقاةيآلابتكفخسانلاًاطخأدقو؛20ةيآ:جحلاةروس()

.«دنعهلريخوهف
.7٠7ةيآ:ةرقبلاةروس(7)

١١.٠ص١ج:ريسفتا.ديعسنبىبحينعأطوملايفكلامهركذرثالااذه(4)

7+قيرشتلامايأريبكت(١م)باب«جحلاباتك١ج:كلامًاطوم:رظنأ
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.مكلامعأبمكيزجيفةرخآلايف«نورشحتهيلإمكنأ
دعبثالثلارامجلامريلفنيمويلايفرفنلالجعتينأدارأنمف:لاق

سمشلابرغتىتحىنمبماقأاذإف.سمشلابورغلبقرفنيمث«رحنلاموي
.سانلاعمرفنيمثالثلارامجلايمريىتحرفنينأهلسيلف

:مارحإلايفديصلالقءازجريسفت
(أ):ةدئاملاةروسيفهلوق
ربلاديص:ينعيمرحمنأوديصلااولتقتالاونمآنيذلااهيأايإل

مكنمهلتقنموؤةرمعوأجحبنومرحممنأو:ينعي#مرحمنار
«معنلانملتقاملثمؤديصلاءازج:ينعي«ًءازجفإلهلتقل«ادمعتم
وأ(©).ًاطخوأًادمعتمهلتقناكنإ«منغلاورقبلاولبإلانم:ينعي
ديصلاحن:ينعيهبمكحيإهيلعفكلذنمبيصأفديصلاىلإراشأ

غلابايدهؤينيملسمنيهيقفنيلدعنيلجر:ينعي*«مكنملدعاوذؤ

ةرافكوأ:ينعي*#ةرافكوأوةكمهلكمرحلاوةكم:ينعي«ةبعكلا

ديصلاةميقبيرتشي؛مرحلاضرأنيكاسم:ينعي«نيكسمماعطإلديص

عاصفصننيكسملكلنيكاسملاىلعهبقدصتيفةكمرعسباماعط
وأ:لوقي*ًامايص)»ماعطلا:ينعي«كلذلدعوأ:لاق؛ةطنح
ءاشنإ؛معطيالونيكاسملاةدعىلعًامويعاصفصنلكل(؟)موصي

.هبنذءازج:ينعي#هرمألابوقوذيلإاهريغبوأةكمبماص
.فلسامعهللاافعإديصلالتقنملةبوقعةرافكلا:لوقي
.ميرحتلالبقىضماميفديصلالتقنمىلعةرافكال:لوقي

:ينعي«هئمهللامقتنيفإديصلالتقىلإيبنلادعبداعنمو:لاق

.6ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

.ًاءاطخوأ:(أ)يف()
.موقيوأ:(ب)يف(©)
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«ماقتناوذهكلميفعينم:ينعي*زيزعهللاوإ»ةرافكلاعمةبوقعلاب

.هتيصعملهانم٠ينعي

هللامكنيلتبيلا:ينعي(١)«هللامكنولييلاونمآنيذلااهءأايإ»:هلوق

(")رحبللنألةصاخربلاديص«ديصلاضعبب:ينعي«ديصلانمءيشبإل
حارفلاوديصلاراغص:ينعي«مكحامرومكيديأهلانتإ»لاقمم.اديص

.مكحالس:ينعيمكحامرو؛حالسريغباذخأمكيديابانوذخات

ىريل:ينعيهللاملعيلإلحامرلاولبنلابديصلارابكنوبيصي:لوقي:

ديصلالانيالفرهري1وهللافاينم؛ينعي*#بيغلابهفاخينمهللا

دعبادمعديصلاذخأنمف:لوقي.كلذدعبىدتعانمف#مرحموهو

.ةرافكلاعمهبايثبلستوًاعيجوًابرض:ينعي#ملأباذعهلفإيبنلا
2

«رحبلاديصمكللحأ)لاقفديصلانممرحملللحيامنيبيمث
.مرحملالحوهف«هريغٍِشيعيالاملاِقريطلكو(كمسلا:ينعي

مقمللعفانم:ينعي*«مكلاعاتمإحلاملاكمسلا:ينعي«هماعطو)»
«امرحخمدامربلاديصمكيلعمرورفاسمللو:ينعي*ةراّيسللوإ

ةبعكلاهللالعج.نورشحتهيلإيذلاهللااوقتاوإلنيمرحمتمدام:ينعي

مهرذحمث؛مارحإلايفديصلااولحتستالف؛مهفّوخف(5)«مارحلاتيبلا

مكيزاجيفةرخآلايف(*)«نورشحتهيلإيذلاهللااوقتاوإ»لاقفديصلالتق

.مكلامعأب
ربلاديصنم)1«اوداطصاف»مكمارحإنم*مالحاذإوؤ:هلوق

.لعفي1ءاشنموداطصاءاشنمفيبنلادعبةصخرهذهف

اهيففةماعنوأشحورامحلتقمرحملجريفلاقهنأسابعنبانع

.رحتلل:(١يف().4ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

.477ةيآ:ةدئاملاةروس(4).هاريملو:(أ)يف(©

.ةيآلاخسنيفاطخاذهو«نورشحتهيلإمكنأاوملعاو»(ب«أ)يف(*)
.١ةيا:ةدئاملاةروس()
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.نيكاسمللةكمبرحنُيريعب
.اف0ِ
ىورآألاو)0لعولاولبإلا(١).نرقلاتاوذنِملتقنم:لاقو

)ر.ةئنسمةاشيبظلافو:ةرقبهيلعفهوحنو

رامحدلويفو؛ةاشاهوحنوةمامحلايف:لاقهنأسابعنبانع

؛هوحتوهريغولعولاولبإلادلويفو«هلثمريعبدلوةماعنخرفوأ؛شحو
.هلثمهاشدلواهوحنوةمامحخرفوأٌبضلايفو«هلثمةرقبدلو

0.ةنسمةاشعبضلافمكحباطخلانبرمعنأ:رباجنع

(2).هديصلانمعبضلا»كغيبنلانعهعفري«رباجنع

:لاقهنأايبنلانع

0:«(نيكسمماعطإوأمويمايصةماعنلاصيبف١

:لاقهنأسابعنبانع

اهيفنكيملاذإو؛«.مهردخرفاهيفناكاذإاهوحنوةمامحلاضيبيف
.نيملسملاءارقفىلعهبقدصتيمهردفصنفخرف

وأروذنوأةبرقوأ؛ديصءازجوأ؛ةرافكيدهنمناكام:لاق
هلدباهبحاصلعفلضوأابنمتامامف«نيملسملاءارقفلوهفةقدص

؛هنملكأيلفمرحلالخدينألبقهرحتفقيرطلايفبطعنإف ءارقفلل
همعطيلو؛هنعىزجأدقفتيبلاغلبنإفمرحلايفهلدبهيلعنألمعطيلو
.ةكمهلكمرحلانإف ءارقفلا

رحنلامويلبقةكمبهرحنيلفةدعقلايذيفوألاوشيفةكممدقنإو

.لجلاسيتوه().نارقلا:(ا)يف(١)
.78ص7ج:رفعجنباعماج:رظنأ()

.75١ص١ج:مالسإلادعاوق«شبكبعبضلايفىضقهنا»ةياوريفو(4)

.(788١٠7)مقرثيدح«مرحملاهبيصيديصلاءازج(60)باب؛كسانملاباتك؟ج:ةجامنباهجرخاثيدحلا(ه)

مرحملاهبيصيماعنلاضيبيفدلاقهعهللالوسرنأ:ظفلبةريرهيلأنعةجامنباهجرخأثيدحلا(9)
.(7087)ثيدحلامقرمهن

.74ص7ج:رفعجنبأعماج:رظنأ()
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يفيدهلابمدقنمو؛هنملكأيالونيكاسملاىلعهبقدصتيمثءاشنإ
م(ىنمبهرحنيفرحنلاموينوكيىتحهرحنيالفةجحلايذنمرشع

.نيكاسملاوءارقفلاىلعقدصتي

:عوطتلاوهونيكاسمللمسيلو4هللحنيدهنمناكامو:لاق

معطيلوهنملكايلو«رحنلامويةكمبهرحتيلفةرمعلاوجحلابرصحملايدهو
0:ءارقفلاهرثكأ

موحلالخدينألبققيرطلايفبطعوألضعوطتيدهلك:لاقو
هنأفرعيلىنعلاهتحفصاهببرضيمثهلعنيفهمدسمغيمث«هرحنيلف

نمهلكأينكلو؛هلكأبرمأيالو«هقيفرالووههنملكأيالويده
.هلدبهيلعفهنملكأناف(هلدبهيلعسيلومهدعب

:ةرمعوأجحبهمارحإيفرصحمل١ريسفت

-٠٠2

دجسملانعودعوأضرموأريبكمكسبح:ينعي«ةرمعوأجحبمكمارحإ
أذا٠..نرأ٠؛|)١ا:.ٍ|لا ذإ:لاقسابعنبانعكلذانغلب.ييدهلانمرسيتساامفؤمارحلا
يدملانمرسيتساامةكمىلإثعبيلو هناكمامرحمميلفمرحمارصحا

ىلعمقيلو6ةكمب)رحبذيليدمهلابرمأيو2ةاشوأةرمبوأاريعب

):همارحإ

لكيقتي«هسأرقلحيالرصحملانإفيمكسؤراوقلحتالوؤ»:لاق
رصحملالعو«ةكمبهرحنم:ينعي«هلحميدهاغليىتح#»مرحملاهيقتيءيش

لهأةلزنمبوهو.لباقنمجحلاهيلعو«همارحإنمهناكم(9)[للحتلا]

.١8١ص7ج:يلاطيجلل«مالسإلادعاوق«404ص7ج:رفعجنباعماج:رظنأ(١)

.97١ةيا:ةرقبلاةروس()

.4٠صهرََج:رفعجنبالعماجلا:رظنأن

.(ب٠أ):نمةطقاس(5)

١١١



نيبوهنيبلعجةرمعبًامرحمناكنإو«ديصلاالوءاسنلابرقيالىنم
ثوعبملاهرحنةكميدمهلاغلباذإف؛ىّمسمًالجأيدهلاهعمثعببيذلا
.هناكمهمارحإنمرصحملالحيوةكممدقيمويمرحلاِفهعم

وأهراصحإيف0«ًاضيرمناكنمفإ»هلوقةلزنمبوه:هريغلاقو

«مايصنم#ةيدفهيلعف:ينعي*ةيدففأهسأرقلحف«هسأرنمىذَأهب

نيكسملكل؛نيكاسمةتسىلع#ةقدصرأ»تاعباتتممايأةتس:ينعي

لكايالوءةكمنيكاسملةاشحبذ:ينعي#؟كسنراةطنحعاصفصن

.رايخلاب(7)وهفةرقبوأاريعبرحننإو«ًائيشاهنم

ةثالثموصي:لاق«هنمثالويدهلادجيالوجحلابرصحملايف:لاقو

مث؛هناكمرشعلالبقءاشنإو().ةجحلايذرشعيفتاعباتجممايأ

 ىنملهأةلزنمبوهو«قيرشتلامايأدعبنممايأةعبسو همارحإنملحي
/(.ةجحعممايصوأ6يدمهاةميقهيلعو6لباقنمجحلاويدمهلاهيلعو

:كساملانمغارفلاريسسفت

متغرفاذإ:لوقي«مككسانمميضقاذإفإ(*):ةرقبلاةروسيفهلوق
نأكلذو«اركذدشأوأمءابآمركذكهللااوركذافإكسانملانم
اوفقوقيرشتلامايأدعبمهكسانماوضقاذإاوناكةيلهاجلايفبرعلايكرشم

هابأ رفنينألبق مهنمدحاولكركذفلبجلانيبوىنمدجسمنيب
هللالوقي4ريخلابهلاعدو6ةيلهاجلاِقهعئانصوهنساحمركذوريخب

تلعفانأينإف1ءاباللءانبالاركذ:ينعي«مثءاب١عركذكهللااوركذاف

اركذرثكأو««ًاركذدشأوأمهيلعنونثتنيذلامكئاباىلإريخلاكلذ

.وهو:(أ)يف().147ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.ىحضألا:(أ)يف(©
.04ص7جا:رفعجنبالعماجلاباتك:رظنا(4)
.١٠ةيا:ةرقبلاةروس)9(

"١



:لاقمث(١)«ءابآلاوءانبألانم

نولوقياوناكمهنأكلذو.«ايندلايفانتاانبرلوقينمسانلانمفإ
:مهكسانماوضقاذإ

انيلعلزنأو«انءاقبلطأو«انيشاومو«انءانبأو«انلاومأرثكأمهللا
؛انودعىلعرفظلاانطعاو«انرفسيفانبحصاو؛ىعرملاتبنأو«ثيغلا
نمسانلانمف#ةيآلاهذهمهيفتلزنف؛اعيشمهترخآلمهبرنولأسيالو
)0ريتلاءايشألاهذه:ينعي«ايندلايفانطعأ:ينعيانتاانبرلوقي

:.اوركذ
؛قالخنمةنجلايف:ينعي#قالخنمةرخالايفهلاموإهللالاق

اولأساوجحاوملسأاملف«برعلايكرشمءالؤهف؛بيصننم:ينعي
نم:ينعي«مهنموأ:قحلاهلوقوىلاعتهللالاق.ةرخآلاوايندللمهبر
ايندلايفانطعأ:ينعي«ةنسحايندلايفانتاانبرلوقينمؤنيملسملا

ةرخآلايفوؤ»عساولاقزرلاوحلاصلالمعلاوىوقتلا:ينعي؛ةنسح
هللالاق#رانلاباذعانقوؤ.ةنجلايفمهباوثلعجينأ:ينعيةئسح

«؟اوبسكاممةرخالايفاظح:ينعي©بيصنمهكتاوأ»:هركذلج

(5)«باسحلاعيرسهللاوأ»ايندلايفاولمعيتلاةنسحلامهلامعأيف

:لاقسابعنبانع
كاواةيالاهذهالتمث«امهجحمتدقفيكركلاوريجألاجحاذإ

.©باسحلاعيرسهللاواوبسكاممبيصنمل
فرصنأاذإف؛تيبلابفاوطلاهدهعرخآنوكيفرمتعأوأجحنمف

لاقو.نودماحانبرلنودباعنوبئات«هللاءاشنإنوييآ:لقيلفةكمنم

ريرجنباو.4+صلورنلابابسأ:دهاجمنعةياورلاهذه(١)

.”١١ص١جدشيفطألريسفتلاريسيت
.١٠#4١٠ص7ج:نايحينأل؛طيحملارحبلا:رظنأ(؟)
.يذلا:(ا)يف
.707٠.7ةيآ:ةرقبلاةروس(4)
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ملسو؛لالحلامنمًاصلخمجحنمف:لاق.نوبغارانبرىلإ:نورخآ
هلوقكلذو(هلاروفغمعجر؛نيقتملانمناكوهديوهناسلنمنوملسملا

ال:ينعي«هيلعمثإالفرخأتنموهيلعمنإالفنيموييفلجعتنمفإؤ
٠ةروفغمهبونذ:ينعي4هيلعبنذ

.قحريغبسفنلالتقنمهللامّرحامريسفت

0ٍ(ماعنألااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

هلوقلإ#ائيشهباوكرشُتآلآمكيلعمكبرمرحاملتأاولاعتلق
.رقفلاةيشحخ:ينعي«قالمإنمعدالوأاولتقتالو

:ليئارسإونباهيفركذييتلاةروسلايفهلوقو
()ياريبكاطخناكمهلتقنإ

«نطبامواينمرهظاملانزلا:ينعي«شحاوفلااوبرقتالوأل:لاق
.ةريرسلا:ينعينطبامو4ةينالعلا:ينعي

سفن:ينعي«قحلابالإهللامرحيتلاسفنلااولتقتالوؤ»لاقمم

رزامو«صاصقلابالإ:ينعي+قحلابالإاهلتقهللمرحيتلانمؤملا

.«نولقعتمكلعلئاصومكلذ#لتقلاهيلعبجوي

ايفركذييتلاةروسلايفلاصخلاهذهلعفينمءازجنايبو
ال:ينعي«رخآاهإهللاعمنوعديالنيذلاوؤ»هلوق(5):ناقرفلا
يتلاؤ»نمؤملاسفن:ينعي#سفنلانولتقيالوأ»هريغاهلإهللاعمٍنودبعي

هذه:ينعيكلذلعفينمونونزيالو/قحلاباللاهلتقهللامرح

:ينعي«اماثأ»هؤازج:ينعي«اماثأقليؤ»اتاتشأوأاعيمجثالثلالاصحلا

ف:ينعي*ايفدلخيوةمايقلامويبادذعلاهلفعاضي»رانلافًايداو

.هيفنابي:ينعي«اناهمإباذعلا

.١ةيا:ليئارسإينبةروس)١٠٠.7ةيا:ماعنألاةروس(١)

.181ةيآ:ناقرفلاةروس(©).نمو:(ب+)يف(©)

"١



ىلإليبنلارجاهاملف.ةكمرافكيفةيآلاهذهتلزنمث:لاق

ةنيدملابهعيبنلاىلإ(7)معطمنبريبجمالغ(١)يعْحََوبتكةنيدملا
ربلطملادبعنبةزمهلتقناكو(تلتقو«تينزو«تكرشأدقينإ

نمًالإ»ىنثتساف(5)هيفتلزنف؟ةبوتنميللهف:لاق.دحأموي
مبرارقالاوهللاديحوتبقدصو7ينعينماركرشلانمينعيبات

لوحي:ينعيهللالدبيكئلوافاحلاصالمعلمعو#ةعاطلابهللانمءاج
لتقلاناكمو«مالسإلاكرشلاناكممهلدبي:ينعي#تانسحمهتائيس#هللا

(*)«ًاميحرًاروفغهللاناكوإلةبوتلاوفافعلاانزلاناكمو.«فكلا
.مالسإلايفمهب#«اميحر#كرشلايفناكام:ينعي

ناكنم)010يبنلللاقف«ةنيدملاىلإرجاهو:يشحوملساف:لاق

ملوهتبوتهللالبقدقو«يشحولمعانلمعدقانلك:رافكلانمةكمب

ىلومليقو+يدعنبةميعطلومناكليقو؛لفونينبىلوم«يشبحلابرحنبيشحو:و0(
؛همالسإةصقاهيفو.ةلوطميراخبلااهقاسهلتقةصقو«دحأمويةزمحلتاقوهو.معطمهيخأ
لتقلقكراشدقو(هنعههجوبيغينأميبنلاهرمأو؛فئاطلادفوعمهيلعهمودقناكو

.(١٠ص١جدةباصإلا)نائعةفالخيفتامو«كومريلادهشوةمليسم

.معطمنبريبج:هنأيراخبلاةياورفو؛يدعنبمعطملا:لصاألاٍِق0:

؛شيرقرباكأنم؛يلفونلايشرقلافانمدبعنبلفوننبيدعنبمعطمنبريبج:وه:هتمجرتو

يفايبسكلذناكوروطلاأرقيهعمسفردبىرسأدفويفهعيبنلاىلعدفو؛بسنلاءاملعو
.(؟7+ص١ج:ةباصإلا)ه8ةنستامو؛حتفلاوةيبيدحلانيبملسأو«هبلقىلإناميإلالوخد

؛كغيبنلامعةرامعوبأ«يمشاملايشرقلافانمدبعنبمشاهنببلطلادبعنبةزمح:وه()
همالسإةصقو؛ةثعبللةيناثلاةنسلايفملسأو«نيتنسبعيبنلالبقدلو«ةعاضرلانمهوخأو

للوسرلاهامسو«يشحوديبدحأيفدهشتساوةعيبرنبةبيشلتقو٠ًاردبدهشو؛ةروهشم

.(©7ص١ج:ةباصإلا)هللادسأو؛ءادهشلاديسب

.79١٠ص١١ج:يريطلل؛نايبلاعماجريسفت:رظنا(4)

."7١79«7١77ص:يروباسينلللورنلابابسأ

.4٠9ص١ج:نايحيلأل«طيحملارحبلاريسفت

.178١ص4ج:ريثكنبال«ةياهنلاوةيادبلا.
.١٠ةيا:ناقرفلاةروس(ه)

.يبنلا:(بءأ)يف(7)
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ىلعاوفرسأنيذلايدابعايلةكمرافكيفلزنفاعيشانيفلزنُي
للابكرشلا«ماظعلابونذلا(5)[يفزفارسإلاب:ينعي(١)يمهسفنأ
بونذلارفغيهللانإهللاةمحرنماوطنقتالإ»ًاعيمجكلذريغوانزلاولتقلاو
هنإل»ابنمباتنملبونذلانماهريغوثالثلالاصخلاهذه:ينعي«؟ًاعيمج
مهب«محرلا»بونذلاعيمجنماهريغو؛ماظعلابونذلل«روفغلاوه

.هنعأونامو6هباورمااميفاوعاطأواومدنواهنماوباتاذإمالسإلاِق

هكرشيفتامنإفهكرشيفءايشألاهذهلعفو؛لتقكرشمرمأاذهف
الو.كرشلايفلمعامبهللاهذخاؤيالفملسأوباتنإو«رانلالخد
.ًانمؤمًاصلخمايندلانمجرخاذإ«ةرخآلايفالوايندلايفهذخاٌوي

..رخآرمأهلفكرشيمثملسييذلاامأو

.*؟ةيآ:رمزلاةروس(١)

.(ب«أ):نمةطقاس(7)
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:لاومألاذخأيولتقيمثكرشيمثملسينمريسفت

(١):ةدئاملااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
دعبرفكلا:ةبراحملابينعي«هلوسروهللانوبراحينيذلاءازجامنإ)»

:مالسإلا

ةنيدملاىلإيبنلارجاهاملفاوملسأ(؟)ةنيرعنمًاسانأنأكلذو:لاق
نماوبرشيفةقدصلالبإىلإاوجرخينأيبنلااونذاتسافضرممهباصاف
اولتقو«مالسإلانعاودترإاوحصاملفٍهكثَعيبنلامهنذأف«اهنايلأ

هللانوبراحينيذلاءازجامنإ»مهيفتلزنف«مهعملبإلااوقاتساو«يعارلا
«اداسفضرألاِقنوعسيو#ناميإلادعبرفكلاب:ينعي)رهلوسرو

نأمهؤازجقحريغبلاومألاذخأو«لتقلاويصاعملاباهيفنولمعي:ينعي

ىنملاديلا:ينعي#فالخنممهلجرأومهيديأعطقُتوأاوبلصُيوأاولتقُ
نماوفنيوأ:لاقمث.رايخهلككلذيفمامإللف«ىرسُبلالجرلاو

درطلاباوفنيفنيملسملاضرأنماوبرهيىتحاوبلطيوأ:ينعيضرألا
باذعةرخالايفمهوايندلايفيزخمهلءازجلااذه:ينعيكلذ

.دحلامهيفماقأفًاسانإمهنمذخأف«مهبلطيفهلعيبنلاثعبف.يظع
نألبقنمرفكلانم:ينعي*اوباتنيذلاالإلاقفىنثتسامث

*#محرروفغهللانأاوملعافأدحلامهيف(5)اوميقتف«مهلعاوردقت
.مالسإلايفةبوتلادعبمهب«محرإكرشلاىلإمهنمناكامل«روفغ#

هبلعليبسالفذخُؤينألبقنمابئاتاملسممهنمءاجنم:لوقي

؛هنممظعأناككرشلانأل؛كرشلايفلعفاممالسإلامده(9)[ثيح]

:؛«لكعوةنيرع»تاياورلاضعبيفو.ةنرعوأةنيذأ:(ب6أ)لِِر

.7١94٠ص:يروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنأ(©)

.4794ص؟ج:نايحينأل؛طيحملارحبلاريسفت

.١1ص2١:ريثكنبالَميظعلانارقلاريسفت

.قايسللتفيضأ(ه).اوميقيف:(ب+«أ)يف(9)
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للا.(١9١اهبدِ:
؛لاومألاذخأو))لممالسإلانعدترينمىلعمويلاغاحلامكحيف

ملولتقنإف«بلصيولتقينأ؛هللاىلإبوتيوملسينألبقهيلعردقو
.لبقلاومألاذخأي

نمىرسيلاهلجروىنجلاهديعّطقُتنألتقيملولاومألاذخأنإف
.فالخ

.نيملسملاضرأنممهوفنيىتحمهوبلطمهيلعاوردقيملنإف
ُّناذهف 6لاومالاذحخايو6كرشلاِفلجقيمكرشي5ملسينمريسمت

وهولتقنمامأو؛«هتبوتلبقتابئاتءاجنإف«اذههبلعفيهيلعردقنإف

صاصقلاهيلعفنيملسملاىلإعجروباتمث«نيكرشملابقحلودترإمثرقم
ىتحمهراديفاكرشمنيكرشملاعمماقأنإو«اصلخمناكاذإهتبوتلبقيو

.ةرخألايفرانلاوايندلايفلتقلاهيلعفنوملسملاهكردي

متهأرارقإيفادمعتمانمؤملتقفملس١نمريسفت

:مهعمماقأفنيكرشملاقحلوكرشأ

(؟):ءاسنلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

«هيلعهللابضغواييفًادلاخمنهجهؤازجفًادمعتمًانمؤملتقينمو
ملسأناكًاسيقمنأكلذو(؟).ينانكلاةبابضنبسيقميفتلزن:لاق
يفًاليتقهاخأمويتاذسيقمدجوف(5)«ةبابضنبماشههوخأووه

.ليق:(ب«أ)يف(١)
.97ةيا:ءاسنلاةروس()

مث؛ماشههيخأعمملسأينانكلافوعنببيلكنبهللادبعنبدايسنبدايسنبةبابضنبسيقم:وه()
نعدتراو«هلتقفهيخألتاقىلعادعمثاهذخأفةيدلابهلأسفِلَْعلوسرللكلذاكشفاليتقهوخأهدجو
.(686ص+ج:ةباصإلا)ةيآلا6...امملتقينموهلوقلزنهيفوةكمبماقأو«مالسإلا

بيلكنبهللادبعنبدايسنبةبابضنبماشههنأباوصلاو؛ينانكلاةبابضنإمشاه:(ب:أ١يف(©)

نيملسملاعمعيسيرملامويلتاقدقو؛يدعنبسيقنبسيقمتنبةبابضهمأو«ينانكلافوعنبا
هوخأذخأو؛هلتقفًاكرشمهنظفجرزخلانبفوعينبنملجرهيقلفملسأدقناكو«نعمأىتح
.(؟1866ص١ج:ةباصإلا)هتيد

7/8١



له:ٍلَِعيبنلالاقفهربخأفعيبنلاىلإءاجف«يدعينبيفراصنألا
2.ًءلا:::إِم"ِ

لتاقسيقملإاوعفداناءابقبٍذمويمشزانمو«يدعينبىلإسيقمعم
:اولاقلوسرلامهءاجاملف؛هتيدهيلإاوعفدافالإو؛كلذمتملعنإهيخأ

ىدؤننكلو«ًالتاقهلملعنامهللاو«هلوسرلوهللةعاطلاوعمسلا
سيقمفرصنااملف©لبإلانمةئامهيخأةيدسيقملإاوعفدف«هتيد

لوسريرهفلاىلإسيقمدمعةعاسامهنيبوةنيدملاىلإءابقنميرهفلاو
ٍ.هلتقدعبمالسإلانع(١)عدترأو]هلتقفهللالؤسر

:ارعشكلذيفلوقيوهوارفاكةكمبقحلوقاسواهنمالمجبكرو
عراقبابرايدعينبةارسهلقعتلمحوارهفهبٌتلتق

عجارلوأناثوألاىلإتنكوًادسومتعجطضاويرأثتكرداف
مالسإلانعدتراوةيدلاذخأوسفنلالتقامدعبةيآلاةنيدملابهيفتلزنف

اهجاهؤازجفإلهلتقل#ًادمعتمًانمؤملتقينموإ»(؟)ًارفاكةكمبقحل منهجهؤازجفإهلتقلوملتقينموؤارفاكةكمبقحلو
ارفاو:ينعي«اميظعاباذعهلّدعأوهنعلوإ«هيلعهللابضغواهيفادلاخ

.هرفكبرانلايفدولخلاهللعجف«هلعاطقناال
:لوقيثيح)0ءاسنلاةروسيفثيراوملاةمسقبرفكنمللعج3

ةمسقنمركذاميف:ينعي«هدودحدعتيوهلوسروهللاصعينمر
ثيراوملاةمسقبهرفكباهيفدلخي:ينعي«اهيفادلاخًارانهلخديإثيراوملا

.4نيهمباذعهلو
لتقمث؛همعزبمالسإلابرقُموهو«ملسأيذلل:ًاضيأ(5)لاقو

.رافكلابقحلفكرشأمثهمعزب

.(أ)يفةرركم(١)
."١77ص١ج:نايحينأل؛طيحملارحبلاريسفت:رظنأر

.8١١-7١١ص:يروباسينلل؛لوزنلابابسأ

.4١ةيآ:ءاسنلاةروس(7)
.لاقف:(ا)يف(9)
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ملأباذعنمهقذنداحلابهيفدرينموهلوق0)جحلاةروسيف

يبنلانأكلذو«يشرقلالظنحنبسينأنبهللادبعيفتلزن.:لاق

()اورختفافراصنالانمرخالاو6رجاهمامهدحأنيلجرعمهثعبم

نعدترأم0يراصنالالتقف1سينانبهللادبعبضغفباسنالاِ

(آ)«داحلإبهيفدرينموهيفتلزنفًارفاكةكمىلإبرهو«مالسإلا
ىتح«ملظبإمالسإلانعليم:ينعيداحلإبمرحلاىلإاجلنم:ينعي
اعيجو:ينعيملأباذعنمهقذنإلمالسإلادعبكرشلابمرحلالخدي

سينانبهللادبعلتقبةكمحتفمويعيبنلارماففيسلابلتقلاوهو
.كرشلاىلعاعيمجالتقف؛ينانكلاةبابصنبنيقمويشرقلا

نيكرشملاعممقيفهلتقدعبكرشيمث«لتقيمث؛ملسينمرمأاذهف
.رانلاةرخألايفهلوايندلايفلتقُيهنإف.توملاهكرديىتح

يفنيملسملاعمهرارقاىلعماقأمثًادمعتمًانمؤملتقمثملسأنمامأف

.رخارمأهيففكرشلاىلإعجريملومهراد

.36ةيآ:جحلاةروس(١)

:ىنافرختفاف:0ِ1"(

.8١٠ص١ج:ريثكنبال؛مظعلانارقلاريسفت:رظنا()
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:كلذيفدوقلاو/١(4وفعلاو4صاصقلاو4مهراديف

0:ليئارسإينبةروسيفهلوق
؛صاصقلابالإ:ينعي#قحلابالإهللامرحيتلاسفنلااولتقتالوؤ»

--:ًاريثكعيبنلالاق:لاق
لوسردمحم؛هللاالإهلإال:اولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأينإ»

مهباسحواهقحبالإمهلاومأو(7)مهءامدىلعهللامرحاهولاقاذإف«هلل
؟اهقحامفهللايبن:اولاق«هللاىلع

؛)اج.جرم)"|::.٠اي كراتلا«مالسإلانعدترملاو©5)نصحملاينازلاوسفنلابسفنلا:لاق
(*).نيملسملاةعامجلقرافملا«هناميإدعبهنيدل

هيلولانلعجدقفإ»نيملسملانمينعي)1«امولظملحقنمو#لاق3

.اناطلسلوتقملايلول:ينعي(7)«اناطلس

ض.وفعلايف:(أ)يف(١)
.3؟ةيآ:ءارسإلاةروس()
.مهؤامد:(ب؛أ)يف()
.ينازلاثلاثلاو:(ب«أ)يف(4)
هوجرخأُدوادينأويدذمرتلاونيخيشلاكمهضعبُُةتوافتمتاياوربثيدحلااذهةئسلابتكتركذ)0

ىدحإبالإهللالوسرًادمحمنأوهللاالإهلإالدهشيملسمءىرمامدلحيال»ظفلبةريرهيأنع

.ثيدحلا(...ثالث

ىتحسانلالتاقأنأترمأ»ظفلبعيبرلامامإلاو؛ةجانباو«ةاكزلاباتكيفيراخبلاهجرخأو
.«هللالعمهباسحواهقحبالإمهلاومأومهءامدينماومصعاهولاقاذإفهللاالإهلإالاولوقي
.78١صةاكزلابوجوباب«ةاكزلاباتك١ج1يراخبلاحيحص:رظنا

ص7٠7مقرثيدح(هللاليبسيفوزغلاعماج(17)باب؛داهجلاباتك7ج:عيبرلادنسم

.سابعنبانع١
ثيدحلامقرثالثيفالإملسمءىرمأمدلحيالباب«دودحلاباتك"جنةجامنباننس

.هللاالإهلإال:لاقنمعفكلاباب«نتفلاباتكو؛(1077+1074)
؛ثالثىدحإبالإملسمءىرمامدلحيالءاجام(١٠)باب؛تاّيدلاباتك4ج:يذمرتلاننس

.دوعسمنبانع٠٠١مقرثيدح

:ًامولظمًادمعتمًانمؤملتقنمو:(با١يف()

.ًامولظمًادمعتمًاناطلس:(ب«1)يف

ه١١"١-



نإو«هنعافعءاشنإو«لتقءاشنإ«لتاقلاىلعطلسموه:لوقي
الفتلوتقملايلوللاقمث)ممامإلاىلإكلذسيلو«ةّيدلاذخأءاش

«أروصنمناكهنإ)هميمحلتاقريغلتقيال:لوقي«لتقلايففرسي
لتقنودوقلاٍِقهيلإرمألالعجنيحهباتكٍِقهللانماروصنم:ينعي

.فرسأدقفلتاقلاريغ

هلوق(؟79:ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفوفعلاوصاصقلانايبولاق
ادمعناكاذإ:ينعيىلتقلايفصاصقلامكيلعَّبِتكاونمآنيذلااهيأايإ»

؛ليلقبمالسإلالبقةيلهاجلايف(7)اولتتقانّييحنأكلذو«رحلابرحلا
مهصضعبذخايملف4ديبعلاوءاسنلااولتقىتحتاحارجولتقمنيبناكف

(95)رخآلاىلعلوط(5)مهلنّيبحلادحأناكفاوملسأىتحضعبنم
انمدبعلاب(١)علتقُي)ىتحاوضريلأاوفلحفلاومألاوردقلاوددعلايف
دبعلاورحلابرحلاؤ»()مهيفلزنف«مهنملجرلاانمةأرملابو«مهنمرحلا

اوضرفلدعلابمهرمأو ايندلايفمهنيبىوسف«ىثنألابىثنألاودبعلاب
؛ةخوسنم«ىثنألابىثنألاودبعلابدبعلاورحلابرحلا)»تراصمث«كلذب
ةملسملابورحلاملسملاسفنبرحلانمؤملاسفن«سفنلابسفنلااهتخسن
نذألابنذألاوفنألاب:فنألاو؛نيعلابنيعلاو»ادمعناكاذإةرحلا

نموهلةرافكوهفهبقدصتنمف؛صاصقَحورجلاوَّنسلابْنْسلاو
(4)«نوملاظلامهكتلوأفهللالزنأامبمكحيل

.7/8١ةيآ:ةرقبلاةروس(7)ض.مامإلا:(ا)يف(١)
.اولتق:(با)يف(9)

2(أ)نمةطقاس(4)
.نيرخآلا:(ب؛ءا)يف(ه)
.(ب():نمةطقاس©

.يبعشلانعةياورلاو؛27صيروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنأ()
.١ص١ج:نايحيال؛طيحملارحبلاريسفت

.144١ص١ج:ريثكنبأل«مظعلانارقلاريسفت
.07ص١ج:شيفطال«ريسفتلاريسيت

.46ةيا:ةدئاملاةروس(م)
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.ةوشرلايه:لاقف«تحسلانعدوعسمنبالكسو

.هنيعبرفككلذ:لاق؟مكحلا:اولاق

ةاروتلااوميقتىتحءيشىلعمتسلباتكلالهأايلقهيبنلهللالاقو
0(١)مكبرنممكيلإلزلأامو«ليجنألاو

لعهللايبنناكف«ءاوساهيفباتكلالهأومتنأمكنأنوملعتمتسلف
ةاروتلالهأنماحلالعجي()فيكف«دوهيلانمهيلإاجينمىلعمكحي
؛كرشلانمهيلعوه(")يذلاىلإًارفكهبدادزيفهلدببًارفاكليجنإلاو
يفلبقنمباتكلالهأو؛هللامهعمجدقوةلزنملاىالتبماحلانوكيالو
:هلوق؛ةيصولا

اوقتانأايإومكلبقنمباتكلااوتوأ(5)[نيذلا]انيصودقلو#
ًاينغهللاناكوضرألايفاموتاومسلايفامهللنإفاورفكتنإوهللا
ىلوتيمثانعطأولؤسرلابوهللابانما)»:نولوقيًاموقركذو(©)ادي
(1)«نينمؤملابكتلوأاموكلذدعبنممهنمقيرف

؛اوجرخهنميذلاكرشلاىلإةعجرلاتناكللوقلاىلإيلوتلاناكولو

؛ةملظلاىلعايلوتناكورارقألانممهزانمىلعمهويلوتلاركذهللانكلو
ابنلمحينأنيبأفلابجلاوضرألاوتاومسلاىلعةنامألاانضرعانإإ»لاقو
نيقفانملاهللابذعيلًالوهجًامولظناكهنإناسنإلااهلمحو؛اهنمنقفشأو
ناكوتانمؤملاونينمؤملاىلعهللابوتيوتاكرشملاونيكرشملاوتاقفانملاو
نمملظلاولخبلاوثكنلاوةنايخلالهأمهامسف()«ًاميحرًاروفغهلل
.قافنلاورارقإلالهأنموةنايخلالهأ

ةبآ:ةدئالاةروس .(أ)يف:«ةيآلا..ءيشىلعمتسلباتكلالاقاهبتكفاموأيفخساتلاًأطعأدقو18,

.فكف:(ب)يف(9)
.نيذلا:(1)يف()

.(أ)نمةطقاس(4)
.١17ةيآ:ءاسنلاةروس(*)
.47ةيا:رونلاةروس()
.7773٠ةيآ:بازحألاةروس()
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؛مطزانمتفلتخادقليرمعلف«كرشلااورهظأنيقفانملانإ:تلقناف

نوفرعيلمهنإو«هيلعهللااودهاعاممكرشريغبمهنمفئاوطهللاباعدقلو

١"ل٠ٍِنمحرلا

)«مهبولقيفامبمهئبنتةروسمهيلعلّرتُتنأنوقفانملارذحيإ:لاق
مهضعبنأىرتالأ«قافنلاىلإاوبسنفاًنسحرنوفلختمفلختدقو

نيذلاثالثلالعهللاباتم«تبحرامبضرالامهيلعتقاضىتحمدن

().اوفلخ
ةنايخلاىلإناميإلاوءافولانمهبجرخياقفنذختانممساقافنلاامنإو

.باتكلابرارقإلادعببذكلاو

(5)2هرفاكبنمؤملتقيال»:لاقهنأًارثكهلعيبنلانعركذو
لتقيال»:الاقامهنأهللاامهمحرباطخلانبرمعو«قيدصلاركبيبأنع

(9).«دمعلابرحلا

اهلتقيفاوكرتشادقاوناكةأرمابةثالثلتقباطخلانبرمعنأاوركذو
بتكإ#هلوقىلإعجرمث؛اهبمهتلتقلءاعنصلهأاهلتقيفكرتشاول:لاقم

.«نيفانملارذحيإاهبتكفخسانلاًأطخأدقو«14ةيا:ةبوتلاةروس(١)
ٍِ.نوفلتخم:لصاألايف()

تبحرامبضرألامهيلعتقاضاذإىتحاوفلحُتنيذلاةثالثلالعو#للاعتهلوقمهيفلزننيذلامهو()

باوتلاوههللانإاوبوتيلمهيلعباتمثهيلإالإهللانمًاجلمالنأاونظومهسفنأمهيلعتقاضو
.8١١ةيآ:ةبوتلاةروس«ميحرلا

عيبرلانبةرارموُةيمأنبلالهو؛كلامنببعكمهةثالثلاو

«رفاكبملسملتقيالو...»ظفلبسابعنبانعليوطثيدحنمءزجوهوعيبرلاهاوزثيدحلا()

نبيلعقيرطنمةجامنباودمحأهجرخأكلذكو؛بلاطيأنبيلعنعيناسنلاهاوركلذكو
.سابعنباوبلاطيأ

79١ص7194مقرثيدح+لقعلاوتاّيدلايف(49)باب«روذنلاوناميألاباتكج:عببرلادنسم:رظنأ
رفاكللملسملانمدوقلاطوقسبابم«ةماسقلاباتكمج1يناسنلانئس

ِ.رفاكبملسملتقيالباب؛تايدلاباتكٍج:ةجامنباننس

هافنوةئاماهللالوسرهدلجفًادمعتمهدبعلتقلجرقامهللالوسرنعتبثاملكلذو.)

.«نيملسملانمهمهساحموةنس

.7177ثيدحلامقر«دبعلابرحلالتقيلهباب«تاّيدلاباتك١ج:ةجامنباننس
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هيخأنمهلىفنمفإًادمعناكاذإ١)«لتقلفصاصقلامكيلع

عجرومدنوباتاذإنيدلايفنيوخألتاقلاولوتقملايلولعجف#*ءيش
.ارفاكمسي1ْوةيدلاىداوقحلاىلإ

6ةيذلابىصضروهلتقيملفلتاقلاهيخانعلوتقملايلوىفع:لوقي

لوتقملايلوبلطيل:ينعي#فورعملابعابتافإلهملظدعبةبوتلابهنمىضر

يدؤي:لوقي«ناسحإبهيلإءادأوإ»بولطملللاقمث(؟).قفرلابةّيدلا

()«كلذإىذأالوةقشمريغيفلوتقملاءايلوأىلإهلامنمةّيدلالتاقلا
لهأىلعهللامكحنإف:لاقمكبرنمفيفخت#ةّيدلاووفعلا:ينعي
.ةّيدلاهنمذخؤيالو«هنعىفعيالودمعلالتاقلتقُينأةاروتلا

هلفهنعوفعينأًاطخلابلوتقملايلوءاشينأالإًاطخلالتاقلتقُيو
مهنمذخويالوصاصقلابلتقيالووفعلاليجنإلالمهألعمكحو؛كلذ

.ةيدلا

نإولتاقلالتقدمعلالوتقملايلوءاشنإلعدمحمةمألهللاصخرو
.ةيدلاهنمذخأءاشنإوافعءاش

دمعلالتقيفلعجذإ:ينعي#ةمحرومكبرنمفيفختكلذهللالاق

.اومحرتلو:ينعي#ةمحرو#»ةّيدلاووفعلا

ةّيدلاذخأدعبلتاقلالتقنم:ينعيكلذدعبىدتعانمفإلاقمث
ٍِِ.اعيجويحملأباذعهلفؤ

دقو؛ةّيدلاذخأدعبلتاقلالتقنملوفعالف»ٍةثَعيبنلالاق:لوقي
(5).مةبوتريغبتاماذإًامأًاباذعهلهللالعج
اا
.قفرلايف:(بأيف().74١-78١ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.(ب(أ):نمةطقاس()
ةّيدلاذخأوأوفعلادعبلتقنم»نكحهللالوسرلاقظفلبدوعسمنبانععيبرلاهاورثيدحلا(4)

.«رانلايفدلخمدلاخرهف
.«ةيدلاهذخأدعبلتقنمىفعأال»ٍهَثَِعهللالوسرلاق«ظفلبهللادبعنبرباجنعدوادوبأهاورو

.(761)ثيدحنيرفاكباوسيلرئابكلالهأنإلاقنمىلعةجحلا(١)باب9ج:عيبرلادنسم٠رظنأ
.49.7ثيدح(ةّيدلاذخأدعبلتقينمباب«تاّيدلاباتك؛ج1:دواديأننس
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ضعبلتقنعمكضعبرجحي:ينعي#ةايحصاصقلايفمكلوإلاق

رجحيفصاصقلاركذيلقعوبلهلناكنم:ينعي«بابلألايلوأاي
ةفاخمءامدلااوقتتيكل«نوقتتمكلعلإ»لتقلانعصاصقلافوخ

.صاصقلا

اماو4حورجلاٍِقنيجوزلانيبصاصقال:نيملسمل|صعبلاقدقو

.سوفنلايفصاصقلاامهنيبفلتقلايف
.حورجلايفمهنيبةّيدلااوذخأاذهبو:بوبحمنبدمحمهللادبعوبألاقو

:هنعغوفعلاوتتاحارجلاصاصقلايبريسفت

(أ):قسعمحاهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
:لوقي.اهلثمةحارجءازج:ينعي«اهلثمةئيسةكيسءازجوؤ»لاق

؛حورجملاىلإءاسأاادمعناكاذإهنمصتقيفهيلإءاسأنأحراجلاءازج
صتقيالو.امهنمهلصتقيو4رحلاملسملانمدهاعمللالوديعللصتقيالو

.كلذريغيفاصتقيالو«لتقلايفنكلوةحارجلايفاهجوزنمةأرملل
هنمصتقيملفحراجلاكرتنمف:ينعي*«حلصأوافعنمفإلاقٍ
الهنإهللالعهرجآفإ»ةحلاصلالامعألانموفعلاو«لمعلا#حلصأو

:ينعي«هملظدعبرصتنانملوأملظبادبنم:ينعي«نيملاظلابحي

.حورجملا

نممهيلعامكئلوافإهملظدعبنمحراجلانمصتقانإ:لوقي
.ناودعنمحورجناىلعام:ينعي«ليبس

ةرفغوربصنمولاقفهللاىلإبحأزواجتلاوربصلانأزيممث

نافلهنعزواجتو:ينعي««رفغو#لحراجلانمصتقيملفحورجملا:ينعي
قحنم:ينعير*رومألامزعنم#زواجتلاوربصلا٠.ينعي«كلذ
.اهبهللارمأيتلارومألا

.٠4ةيآ:ىروشلاةروس().46١4ةيآ:ىروشلاةروس(١)
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:يدانملاىدانةمايقلامويناكاذإو:لاق

.مقيلف؛رجأهللاىلعهلناكنمموقيلالأ

ريصوحلصأوىفعنم:لوقيف؟رجاهللاىلعهليذلااذهنم:لاقيف
.هللاىلعهرجأف«هيلعهللابجوأيذلالمعلاحلصأو«هللاةعاطىلع

ىعسييذلارونلاوةراشبلاوةماركلابانوذخايفمهروجأىلإنوموقيف
(١).مهيديأنيب

:ًاملظوًاناودعلاومألالكأيوًامؤملتقينمريسفت

(؟):ءاسنلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
:ينعي_«لطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتالاونمآنيذلااهبأاي

؛هيلعوهاّمحدحجيلجرلاوهو«هقحبالإاولكاتال:لوقي«ملظلاب

نأالإلاقمث؛ابرلالكأبوأ؛بضغبوأ«ةبذاكنيميبألامعطتقيوأ

هيخألامنملجرلالضفتساام:ينعي«مكنمضارتنعةراجتنوكت

.سابالفةراجتلايف

.«مكسفنأاولتقتالوأ»:لاق

لعفينمو.اميحرمكبناكهللانإاضعبمكضعبلتقيال:لوقي

ارانهيلصنفوسفإكلذلعتوميف«ًاملظوأىحريغبًءادتعإ:ينعي
(5).انيههللاىلعكلذناك:لوقي*اريسيهللالعكلذناكو

:لاقهنأهللاهمه-رباطخلانبرمعنع

ةيآلاوةيآلاهذهيفاهبلمعنملرانلااهيلعهللابجوأيتلاتابجوملا

ريسيفالتخإعم0076504ص١١ج:ريسفتلاريسيتبحاصهقاسدقو؛يقبيبلاهاوررثألااذه(١)

.كلامنبسنأنعةياورلاو«ظافلألايف
.١٠؛4ةيا:ءاسنلاةروسر

.ًاعيمجءامدلاولاومألا:مب«أ)يف(9)

أ.انيهم:(ب؛أ)يف(8
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بضغواهيفًادلاخمنهجهؤازجفًادمعتمًانمؤملتقينموإ»هلوقىرخألا
(١).يًاميظعًاباذعهلدعأوهنعلوهيلعهللا

مهنوطبيفنولكأيامنإًاملظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإهلوقو
.اهوحنو(؟)«اريعسنولصيسوًاران

وهو(هتوادعىلإو«هبضغىلإهتمحرنمهجرخأرانلاهللاهالصأنيح

سيلبإنإ؛سيلبإةيالويفلخدو؛هللاةيالونمءىربو«هللاةوادعيف

:هبرللاق

تقولامويىلإنيرظنملانمكنإف:لاق.نونعيمويىلإيلرظنأف)
0ر#نيصلخلامهنمكدابعالإنيعمجأمهنيوغألكتزعبف:لاق.مولعملا

(5)تابجوملابكرو«مارحلامدلاكفسو«متيلالاملكأيذلااذهف
نيصلخلاهللادابعنمءىربو«سيلبإهارغأنمموهفتامىتحاهيلعرصأو
.رادغلاوه:راتخلاو),)*؟روفكراتخلكبحي9هللانإ

:هللالاقو؛«رسخوباخهقاثيمدعبرفكنمف
هبهللارمأامنوعطقيوهقاثيمدعبنمهللادهعنوضقنينيذلاو»

)10«رادلاءوسمهوةنعللامهلكتلوأضرالاِقنودسفيولصوينأ

متنأومكتانامأاونوختولوسرلاوهللااونوختالاونمانيذلااهيآايإ»لاقو

(ا).«نوملعت

اموؤ»لوقيهللانأكلذقيدصتو؛هلوسروهللاناخ«هتنامأناخنمف

نايف:ينعي(9)«ةمايقلامويلغامبتايللغينمو.لغينأيبنلناك

0وجةيآ:ءاسلاةروس(١)
.«ىماتيلالاومأنولكأينإ)خسنثيح(أ)يفخسانلاأطخأدقو؛١٠ةيا:ءاسنلاةروس()
.ماكللامن4ةيا:صةروس(©)

ّ.بونذلارئابكيأ(4)
.٠7ةيآ:دعرلاةروس().ايا:نامقلةروس(©)

.١١١ةيا:نارمعلاةروس(/8).7١3ةيا:لافنألاةروس(٠)
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0(١).ةمايقلامويلغلاب
:يعدمحمهيبنلهللالاقو

ًاناوخناكنمبحيالهللانإمهسفنأنوناتخينيذلانعلداجتالوؤ»

ناخيذلالجرلانعاومصاخنيذلاةلبقلالهأيفتلزنامنإو(؟)«اميثأ
نأرفغيالهللانإ:هيفتلزنأيذلاوهو9يدوهيلانمعردلا

0*ءاشينملكلذنودامرفغيوهبكرشُي

لخديالهنإ«رانلاهللاهلخدأًائيشهللابكرشينألبقًانئاختامنملو
فيكو(*)«نيقتملانمالإلمعلالبقيالهللانإف«هللابحينمألإةنجلا
دهعلاضقنو؛متيلالاملكأو«لتقلاوانزلاىلعماقأنمنيقتملانمنوكي
.اهيلعتامىتحيصاعملالعةماقالاوضرالاِفداسفلاو«؛قاثيملاو

؛ناميإلاىوقتلاامنإ؛لمعريغب(1)عألوقتسيل]ىوقتلانإو:لاق
:ناميإلاةقيقحلمعلاو

؛مهيبنهبءاجامباوقدصوهوباجأفمهباجتساثيحنينمؤممهامسدقوٍ:
لاق؛هللارمأمعيمجينعيلمعلاو«ةيصعملاعيمجانمىوقتلابمهرمأ

()«مكلامعأاولطبتالولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلااهيآايإل

:نينمؤملللاقو
متنكيذلامكموياذهةكئالملامهاقلتتوربكألاعزفلامهنزحيالإ

لولغلامظعأ:لاقٍهََْعيبنلانعيعجشألاكلاميبأنعريثكنباو؛دمحأهاورامكلذدكؤيو(١)
طخنمامهدحأعطقيفرادلايفوأضرألايفنيراجنيلجرلانودجت؛ضرألانمعارذهللادنع

.ةمايقلاموينيضارأعبسنمهقوطهعطقاذإف؛اعارذهبحاص

.٠١١٠ةيا:ءاسنلاةروس(7)

.4١١صيروباسينلل«لوزنلابابسأ:يفةعقاولاهذهرظنأ(©)
.966ص١ج1شيفطأل:ريسفتلاريسيت

.١507ص١ج:ريثكنبال؛ميظعلانارقلاريسفت
.477ص١ج:لمجلل«ةيهلإلاتاحوتفلاريسفت
.«آديعبًالالضلضدمفهللابكرشينمو#»اهمامتو١ةيا:ءاسنلاةروس0

.7ةيآ:ةدئاملاةروس«نيقتملانمهللالبقتيامنإ»لاعتلاق(©)
.٠7ةياآ:دمحمةروس().لوقسيل:(ب؛أ)يف(7)
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6بةمح-رنمسانلاّسيويالنمهيقفلالكهيقفلا:لاقو)١ل«نودعوت

(7)«يىدتهاماحلاصلمعونماوباتنملرافغليلإوأل:لوقيهللانأل

.هللاةيصعميفمهلصخريالنمهيقفلالكهيقفلا:لاقو

:اناودعواملظلاومألالكأنمهللامرحممسفت

ٍِ(7):ةرقبلاةروسيفهلوق

اولكاتالو؛ملظلاب:ينعي#لطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتالو

عوسأنبَنادَّبَعو(5)؛يدنكلاسباعنبسيقلاءرمأنأكلذو؛ىتحلابالإ

هلنكيملو؛بلاطلاوهنادبعناكوضرأيفامصتخإ(*)يمرضحلا
.بولطملاوهسيقلاءرمأناكو«ةنيب

نيذلانإؤ»ةيآلاهذههعيبنلاهيلعًأرقففلحينأسيقلاءرمادارأف

(١)«ةرخآلايفمشقالخالكئلوأًاليلقًانمثمهناميأوهللدهعبنورتشي
.ةيالارخاىلإ

1همكحونادبعمصاخيملف(فلخحينأهركسيقلاءرماعمساملف

ىلإاهباولدتولطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتالوؤتلزنهيف«هضرأ
0:«ماكحلا

.87ةيآ:هطةروس(7).٠١٠ةيآ:ءايبنألاةروس(١)
.١ممةيآ:ةرقبلاةروس(©)

لجرنيبوهنيبناكوةفوكلانكس«يدنكلانيمركألاةيواعمنبرذنملانبسباعنبسيقلاٌورمأ(4)

دمحأويناسنلاهركذدقو«هنيميفالإوكتنيب»يمرضحلللاقف؛هلضرألوحةموصختومرضحنم

.(14ص١ج:ةباصإلا).تامىتحمالسإلاىلعتبثوكومرملادهش؛يروغبلاو

سيقلاًارمأمصاخهنأهريسفتيفلتاقمركذ؛يمرضحلالئاونبفرعلايذنبعوسأنبنادبع(5)

.ةيآلا6..ًاليلقًانمثمهناميأوهللادهعبنورتشينيذلانإتلزنهيفوهضرأيفيدنكلاسباعنبا

٠(0؟ص©ج:ةباصإلا)لوزنلابابسأيفيروباسينلااهركذوةمقلعقيرطنمملسماهركذدقو
.97ةيا:نارمعلاةروس()
.88١ةيآ:ةرقبلاةروس()

.١7صيروباسينلللوزنلابابسأ:يفةعقاولاهذهرظنأ

.٠9ص١ج:نايحيلال«طيخارحبلاريسفت

.١١٠ص١ج:شيفطال؛ريسفتلاريسيت
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ملعيو«هيخألاملالحتسايفكاحلإهموصخبمدحأىلديال:لوقي

نوملعت:ينعي«نوملغتمنأومثألابلاومأنماقيرفاولكأتلإ»لطبمّ
.لطابلانوعّدتمكناب

هتجحبملعأمكضعبلعلف.كدحاكانأامنإ»:ليبنلالاق:لاق

هلتيضقلجرامبألاقمث لطبموهو«هليضقأف؛هبحاصنم
0«اهلكأيالفمنهجراننمةعطقهلعطقأامنافملسمءىرمالامب

ٍ(؟):لحنلاايفركذييتلاةروسلايفهلوقو

امنإ)اريسيايندلانماضرع:ينعي«؟اليلقانمثهللادهعباورتشتالوؤ
نملضفأ:ينعي«مكلريخأ»هللادنعيذلاباوثلا:ينعي.«هللادنع

لاومألانمدنعام:ينعي*دفنيمدنعام؛نوملعتمتنكنإ)»لجاعلا

مئادباوثلانمةرخالايفهللادنعام:ينعيقابهللادنعاموىنفي

.هلهأنعلوريال

نسحابإهللارمأىلعاوربص#مهرجأاوربصنيذلانّيزجنلوؤلاق
.مهتائيسنعوفعيو؛ايندلايف«نولمعياوناكام

:لوقيناكٍهْيَعيبنلانأدوعسمنبانع
:لاقوا4ملسمءىرمألاماهبعطقيل4ةرجافنيمنعفلحنم»

تءاجدقو+ةجامنباوكلامهجرخأو7سابعنبانعغيبرلاو«ةملسمأنعناخيشلاهجرخأ0

":رظنأ«ظافلألايفةتوافتمثيدحلاتاياور
."١٠77صنيمبادعبةنيبلاماقأنمباب«لاظملاباتك١جليراخبلاحيحص

.4١صةملسمأنع«رهاظلابمكحلاباب«ةيضقألاباتكهج:ملسمحيحص

.57١ص(ه0/88)ثيدحلامقر(35)باب؛ماكحألاباتك7ج:عيبرلادنسم

.(٠١)ثيدحلامقرَعاحلاةيضق)©بابماكحألاباتك١ّج:ةجامنباننس

فالا٠صقحابءاضقلاٍِقبيغرتلاباب«ةيضقألاباتك"0:كلامًأطوم

ةموصخعمسهنأ:يعيبنلاجوزاهنعهللايضرةملسمأنعيراخبلاةياوربثيدحلاصنكيلإو
غلبأنوكينأمكضعبلعلف«مصخلاينيتايهنإو«رشبانأامنإ:لاقفمهيلإجرخف«هترجحبايب

ةعطقيهامنإف؛ملسمقحبهلتيضقنمف؛كلذبهليضقأف؛قدصهنأبسحأف؛ضعبنم
.«اهكرتيلوأاهذخايلف«رانلانم

.6616ةيا:لحنلاةروس(؟)
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ىلعمهرازوانولمحيمهول)0«نابضغهيلعوهوهللاىقللحريغنم

)0:#نورزيامءاسالأمهروهظ

لمعلابالإلبقيالو؛ناميإلابالإحلاصلالمعلالبقينأهللاىأف:لاق

وهوهللهجوملسأنمثانيدنسحأنموؤ:هللالاقكلذكو«حلاصلا
ِِ3َ 0ص#افينحمهاربإةلمعبتاونسحم

الإناسحإلالبقيالو«ناسحإلابالإمالسإلالبقينأهللاىلاف

اكلهامهنيبقرافاذإ«دسجلاوحورلاكحلاصلالمعلاوناميإلاو«مالسإلاب

.اشاعاعمتجإاذإو

نملكلذنودامرفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإ:هللالوقو
؟اهريسفتفيكةيأآلاهذهنعرمعلكسو)0«ءاشي

(*)[مهانينيذلا]مءاشينملكلذنودامرفغيوأ:هللالوق:لاق
رفكنهنعنوبنتامرئابكاوبنتجتنإإ»مهيفلزن(1)نيذلاةبوتلاوةرفغملا

:ٍ04ًٍ7“ ()جامركًالعذُممكلخدنومكتايسمكنع
:لاقذإاهيتايبنذبرانلاةلبقلالهأنمهللادعونمف

(4).«داعيملاهللافلخيالهللادعو

7١ص(1597)مقرثيدح(4؛)باب«روذتلاونامبألاباتكج:هدنسميفعيبرلاهجرخأ(/)

:اضيأرظنأو«سابعنبانع
6دحألالاماهبعطتقيلةرجافنميىلعفلحنم()باب«ماكحألاباتكوَّج:ةجامنباننس

.دوعسمنبانعا/18ص7777مقرثيدح

ثيدح«دحألالاماهبعطتقيلًانيميفلحنميفباب؛روذنلاوناممألاباتك73ج:دواديأننس
.رمعنبهللادبعنع7747مقر

.8٠١7صمج774صا١ج:دمحأمامإلادنسم
.١2ةيآ:ماعنألاةروس()

.76١ةيآ:ءاسنلاةروس(©)

.١١١ةيا:ءاسنلاةروس(4)
.يذلا:(ب٠ا١يف():مهلأسييذلاو:(ب+٠أ١يف(9)

.١7ةيا:رمزلاةروس(/).١3ةيا:ءاسنلاةروس()
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(١)«ًايتامهدعوناكهنإ)»:لاقو
ر«ديبعللمالظبانأاموىدللوقلالديام:لاقو

نمقدصأنموهللالاقو«هيلعهللاباتًاحوصنةبوتباتنمف

هبزجيًاءوسلمعينمباتكلاٍلهأينامأالومكينامأبسيل.اليقهللا
نمتاحلاصلانملمعينمو.ًاريصنالوًايلوهللانودنمهلدجيالو

(؟)«ًريقننوملظيالوةنجلانولخديكئلوأفنمؤموهوىثنأوأركذ

يلصنمكعم(5)نكنملأ:ةرخآلايفنينمؤمللنوقفانملالاقو
!؟مكعمجحنومكسلاجميفسلجنومكتاولصك

:مويلاملف:ةبوتلابمتصبرتومكسفنأمتنتفمكنكلولب:نوملسملالاق

.ةنسلاهذهو«رهشلااذهو«ادغو

انيلعديعولاوهاذهسيل:متلق.هللاديعويفمتككش:لوقيمتبتراو

.ناطيشلا.رورغلاهللابكرغو

نمالوألنيقفانملارشعماي«ةيدفمكنمذخؤيالمويلافإ»هللالاقف
(7).«ريصملاسشبومالوميهرانلاماوأمواورفكنيذلا

؟قافنلاام:عيبنلاباحصألليقدقو
.قافنلاةلزنماورذحافهبلمعيالمثمالسإلابملكتم(1):اولاق

.١1ةيآ:ميرمةروس(١)
.79ةيآ:قةروس(؟)

777774٠١ةيآ:ءاسنلاةروس()
.نكي:(أ)يف(9)
.0ةيا:ديدحلاةروس(9)

.لاق:(ا)يف«)
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:ىماتيلالاومأيفاولعفينأءايصوألاهبهللارمأامريسفت

(١):ءاسنلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
«مهاومأىماتيلااوتاوإ

لامهعمناك«ءاطلاونيغلاحتفب(")نافطغنمًالجرنأكلذو
ىلإهمصاخف«معلاهعنمفهلامبلطمتيلاغلباملف«متيهلخأنبالريثك

ثيبخلااولدبتتالو©)مهلاومأىماتيلااوتاوأ»هيفتلزنف؛عيبنلا
ًابوحناكهّنإ)اهوطلختت«مكلاومأىلإمهاومأاولكأتالو.بيطلاب
.«اريبك

ىماتيلااوتاوأ»ةيآلاهذههيلعأارقوهلامهيلعدرينألحيبنلاهرمأف
لاومأنممارحلااولدبتتالو:ينعي#بيطلابثيبخلااولدبتتالومهلاومأ

:مكلاومأنملالحلابىماتيلا

الوؤ»لاقمث.مارجلامهلاومأاولكأتولالحلامكلاومأاورذتال:لوقي
ابوحناكهنإلاهوطلختفمكلاومأعم:ينعي«مكلاومأىلإمهلاومأاولكأت

هللاانعطأ:لجرلالاقف؛هيلعةيآلاهذهيعيبنلاارقاملف

.هلاممتيلاىلعدرف«ريبكلابوحلانمهللابذوعنو«لوسرلاو
.هللاليبسيفهلام(5)قفنأفمتيلادمعف:لاق
:لاقفمالسلاهيلعيبنلاكلذغلبف
تابثانفرعدق«هللالوسراياولاقف«رزولاىقبو«رجألاتبث

؟رزولاىقبفيكفرجألا

9«هدلاوىلعرزولاىقبومالغللرجألاتبث»:عيبنلالاقف

.نافضغ:(بء1)يف(9)

.154ص2ج:نايحيلأل؛طيحنلارحبلا:رظنا(7)
.قفنف:(بءازل(4)
.8١7١١٠٠7ص١جا:شيفطألريسفتلاريسيت١٠٠صيروباسينلللوزنلابابسأ:رظنأ(*)
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.ءايصوأللينعي#مهلاومأىماتيلااوتاوأ»هللالوقي

«مهلاومأمهيلإاوعفدافًادشرمهنمميسنانإفإ»ملحلااوغلباذإىتحىماتيلا
مهيلإاوعفدافإ»مهلاومألًاظفحومهنيديفًاحالصمهنمعيأراذإف:ينعي
ٍ.«مهلاومأ

افارسإاهولكأتالوألاوربكاذإمهلاومأىماتيلاىلإاوعفدإ:لوقي
0.اوربكينأًارادبو.قحريغيف:ينعيراديو

هلامذخايفملحلاغلبينأةيشخلكألابىماتيلالاومأاوردابتال:لوقي

(")[فورعملابلكأيلفريقفناكنموففعتسيلفًاينغناكنموز#
ىلإ«#مهلإ)»مععفداذإ:لوقي٠«ءايصوألل:ينعي4معفد(1)عاذإف]

مهلاومأمهيلإعفدلابيمييلعاودهشاف)»ملحلااوغلباذإ«مهاومأ)»ىماتيلا

:.ًاديهش:ينعي«ابيسحللابىفكو#
مكنيباميفهللانملضفأدهاشالفلوقيهريغومكلاسيو:لاق

اوعفدافادشرمهنمسنانإفؤ»ملحلاغلبيىتحهلاممتيللعفديالو«مهنيبو
لٍ:مهلاومأمهيلإ

يهيتلابالإمتيلالاماوبرقتالوؤ(5)ماعنألاةروسيفهلوقو
ةرشعنامث«هدشأغليىتح#حابرألابهلامومنيلالإ:ينعي«نسحأ

.هللاءاشاموأةنس
«املظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ(9)ءاسنلاةروسيفاهلثم

«اريعمنولصيسوًارانمهنوطبيفنولكأيامنإ)قحريغبًالالحتسإ:ينعي
ىماتيلاتويبنوملسملالزتعا«نيملسملاىلعةيآلاهذهتلزنامل:لاق

انلزتعاصيبنللاولاّقف«ىماتيلالعومهيلع)10قشف+مهلناكامو
اا
.+ةيا:ءاسنلاةروس(١)

.(ب+1):.نمطقاسةيآلانمءزجلااذه(؟)

.١٠٠١ةياآ:ماعنألاةروس(4).اذإ:(ب«ا)يف()

.شق:(أ)يف().١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(ه)
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«هحلصياموًاتيبمتيلللزعننأةعسدجنانلكسيلو.مهيذلاوىماتيلا

بوكرو4مداخلاةمدخوماعطلاو/١(نكسملاٍِقةطلخلاانل.حلصيلهف

6مهليذلانماعيش)0رمهّؤَزَرُالو6كلذوحنونابلألابرسوُُةبادلا

.هنملضفأمهيلعدوعينأالإ

ةروسيفمهلاومأنمىنثتساام«ةطلخلايفىماتيلالاومأيفمهلصخرف
مداخلاةمدخوماعطلاو(7)نكسملايف:ينعي«مهوطلاختنإوؤ»لاقةرقبلا

؛ةيآلارخآىلإ(5)يمكناوخإفإلاذهوحنونابلألابرشوةبادلابوكرو

.املظمهلاومألكأيفمهلصخريملوداسفريغ.يفمحلصخرف

:لاق«هيلعموقيمتيللامهدنعنملًاضيألاقو

نع:ينعي«ففعتسيلف)ىصرلاينغ:ينعي«ءاينغناكنموؤ
ردق-#فورعملابلكأيلفاريقفناكنمراوذخايالفىماتيلالاوما

ض.اتوقغلبيام

.نلسملا:(أ)يف(١)
.مهأزريالو:()يف()
.نيكسملا:(1)يف(©)
؛«نيدلايفمكناوخإفمهوطلاختنإوأاذكهاهبتكفخسانلاًأطخأدقو«18ةيا:ةرقبلاةروس(4)

.رخا:(١)نمطقسو
.+ةيآ:ءاسنلاةروس(5)
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ىمعألاعملكألانينمؤمللهللأصخرمريسفت

:مهئابرقأتويبيفضيرملاوجرعألاو
(١):رونلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

ضيرملاىلعالوجرحجرعألاىلعالوجرحىمعألاىلعسيل
مكلاومأاولكأتالأونمانيذلااهءأايؤ»ةيآلاهذهتلزناملهنأكلذوجرح

اوناكو.؟ماعطلانمزعأام:ةنيدملابراصنألاتلاق(؟).«لطابلابمكنيب
؛ضيرملاعماولكأينأنوجرحتيوىمعألاعماولكأينأنوجرحتي

نوجرحتيو«محازيناعيطتسيالو,ناكملالإهقبسيحيحصلا:نولوقيو

اوناكو«حيحصلالثملكاينأعيطتسيالهنإ:نولوقيوضيرملاعملكالا
:مهئاقدصاومهئابرقاتويبنمدوجرحتي

عملكأنمىلعسيل:ينعيجرحىمعألاىلعسيل)0تلزنف
جرعألاعملكأنمىلعسيلو:ينعيجرعألاىلعالوأ»؛جرحىمعالا

عملكأنمىلعسيلو:ينعي#جرحضيرملاىلعالو««جرح#

تويبوأمكناوخإتويبوأمكتاهمأتويبوأمكئاباتويبوأمكتويبنم

تويبوأمكلاوخأتويبوأمكتامعتويبوأمكمامعأتويبوأمكتاوخأ

.لجرلادنعوهو؛هنئازخ:ينعي«هحتافممتكلماموأمكتالاخ

مكيلعسيل:لاق«مكئاقدصأتويبٍِِ:ينعي4مكقيدصوأ

اورفاساذإاوناكمهنأكلذو.«ًاتاتشأوأاعيمجاولكأتنأ)»:ينعي«حانج
نولكأيالفهورظتنإمهنمدحأباغنإف«دحاوناكميفمهماعطاولعج

.١1ةيآ:رونلاةروس(١)

.9ةيا:ءاسنلاةروس(؟)

.44١ص4ج:شيفطأل«ريسفتلاريسيت777ص(يروباسينلل؛لوزنلابابسأ:رظنأ(©)

١ا-



ّمنإلاةفاخمعجريىتحمهدذحو

2ِعن:ء2

لاق«مهعملكنممهيتايىتحمهدحونولكايالمهنمساناناكو

اذإ:ينعير«؟اتاتشأوأاعيمجاولكاتنأحانمكيلعسيلللاعتهللا

ءاجاذإلكأممدحأنإف.نيقرفتممنكاذإ:ينعي؛اتاتشأوأةعامجمنك

().هيلعسأبالف

اولكأتنأمكيلعحانجالفإل:ىلاعتهللالاق:اهخسنثيححرشلاءانثأةيآلاةباتكيفخسانلاًأطخأ(١)
.أ):يف«اتاتشأوأاميمج

.7737ص:لورتلابابسأرظنأ(7)
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:ففطينملهللادعأامونازيملاوليكلاءافونمهللارمأامريسفت
(١):ماعنألاةروسِهلوق

اسفنفلكنالإ:لدعلاب:ينعي#طسقلابنازيملاوليكلااوفوأو)ٍِ

:.تقاطامالإ:ينعي«ءاهعسوالإ

(1):ليئارسإينبةروسيفهلوقو
«مقتسملاساطسقلاباونزوأءريغل:ينعي«متلكاذإليكلااوفوأو#

ريخنازملاوليكلاءافو:ينعي«ريخكلذ.مورلاةغلبنازيملا:ينعي
ةبقاعنسحاو:ينعي*اليوأتنسحأو»ناصقنلانم

0نمحرلاةروسيفهلوقو

.نازيملااوصقنتالو.«نازيملااورسختالوطسقلابنزولااوميقأو

(5):نيففطملاةروسيفهلوقو
لاقفمهتعنمث«نازيملاوليكلايفففطينمل:ينعي*نيففطمللليو#»ْ

نوفوتسيسانلانماورتشااذإ:ينعي«نوفوتسيسانلاىلعاولاتكااذإنيذلا)
مهاوعاباذإ:ينعيمهونزووأمهولاكاذإوؤمهسفنألنازيملاوليكلا
مهفوخيمث؛نازيلاوليكلانوصقني:ينعي«نورسخي#مهاونزووأمهريغل
ليكلايفففطملانقيتسيالآ:ينعيمهنأ«نوثوعبممهنأكتلوأنظيالألاقف
ثعبلاموينعربخأمث«مهبقاعيسهللانأوتوملادعبنم()عثعبلاب]نازيملاو
دوموقي:لاق)0«نيلاعلابرلإمهروبقنم#سانلاموقيمويإ»:لاقف

ركذبًادبف[مهتالصءاداكزنينمؤملاىلعنّوبيو.هللاءاشاموأةئامئاإلثرادقم

نيذلاؤ»لاقفمهبونذركذمث.«نيففطمللليوأشلاقفهبنذلبقففطملاةبوقع
ا4نررسخبمهونزووأمهولاكاذإونوفوتسيسانلاىلعاولاتكااذإ

()«مظعمويدهشمنماورفكنيذللليوفؤ»هللالاق
.76ةيا:ءارسإلاةروس(7).7٠٠ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.١7674ةيا:نيففطملاةروس(4). ةيآ:نمحرلاةروس()

.6ةيآ:نيففطملاةروس(7)(ب؛أ):نمةطقاس(5)
.١9٠ةيآ:نيففطملاةروس(ه).هتالصىذأك:مب؛أ)يف(0)
:«مهنيبنمبازحألافلتخاف#اهمامتو37ةيا:ميرمةروس(5)

١١



:ثريالنملهلامثلثنمتيملاةيصوريسفت

(1):ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
نإتوملامعدحأرضحاذإ»مكيلعضرف:ينعي«مكيلعبيك

«نيبرقألاونيدلاوللةيصولادعبنمالام:ينعي«ةيصولااريخكرت
يفنيبرقألاىلعنيدلاولالضفي:ينعي«نيقتملالعاقحفورعملاب»

*نيقتملاىلعاقحفورعملابإنوثريالنيذلانيبرقأللصويلو«ةيصولا
.نيقتملاىلعاقحةيصولاكلت:لوقي

ثيراوملاةمسقتلزناملف«ثيراوملاةمسقلزنتنألبقهذهتناكف

ةروسيفيتلاةيآلااهتخسنةخوسنمنيدلاوللةيصولاةمسقتراص
)0.ءاسنلا

تلثنمنوثريالنيذلانيبرقأللةيصولاتتبثو«ًامولعمًابيصنلعجف
:لاق«هلام

ام«دعبإتيملاةيصولدعبنم:ءايصوألللوقي«هلدبنمفإ
ىلعكلذمثإ:ينعيدمتامنافإلًالدعناكاذإهتيصوضميملفهعمسن

«ملععيمسهللانإهنمىريو؛يصولاىلع:ينعي«؟هنولّدببنيذلا
:ينعي#فاخنمف#ءايصوألللاقمثاهب«ملع)تيملاةيصول:ينعي
وهف:فنجلاامأف«ًافنجتيملانم:ينعي#؟افنجصومنمؤملعنمف
.ةيصولايفملظلاوًأطخلا

|(7).مامنوأؤ).كلذلدمعتييذلامثألاريغ
؛هيلولهللالحأدقف؛ةيصولايفروجلل(5)مدمعتلا]وهف:منإلاامأو

ثاريملامسقيفلدعلابهبرمأيذلاهللارمأبمهنيبحلصينأمهرمأنملوأ

١١٠ةيآ:ءاسنلاةروسةيآلا6..نييثنألاظحلثمركذللمكدالوأيفهللامكيصريىلاعتهلوقيهو(7)
.حلاصمتاح/دقيقحت75ص:ةبيتقنع؛خوسنملاوخسانلا:رظناو

.(ب؛أ):نمةطقاس()
.دمتعملا:(بءأ)يف(4)

١٠١



:ينعي©محرروفغهللانإهيلعمثإالفؤ»تيملاروجكرتيوهللاباتكىلع

روجفالخيفهلصحترنيحهب6محر#ةثرولانيبحلصانيحيصولل

.تيملاةيصو
(١)ءاسنلاةروسيفهيصوينيحتيلاةيصورضحينمللاقمث

.«افاعضةيرذمهفلخنماوكرتولنيذلاشخيلوإ
نالفلصوأ:هللوقيفتوماهرضحدقلجرىلعلخديلجرلاناك

.هتئروريغلهلامبىصويىتحهبلازيالف؛قدصتو«كسفنلمدقونالفو
ةيصورضحينم(آ)[هللاىبنف]ءافعضةثروتيمللنوكينأىسعو

.هدلوريغةيصولابتيملانورمأي«نيذلاشخيلوإ#لاقفكلذنعتيلا
.هتومدعبنمةقافلاو")فعضلاتيملاةيرذىلعشخيل:لوقي

نيذلاشخيلوإهتثروريغىلعهلامبىصوينأتيملارمايالكلذكو
:ينعي؛افاعضةيرذمهتومدعبنم:ينعي*#ةافاعضةيرذمهفلخنماوكرتول

69لاعا.2. (5)فعضلاتيملادلوىلع:ينعي«مهيلعاوفاخإمهلةليحالةزجع

ٍ.مهسفنادلولعنوفاخي3

ًالوقإهيلإاوسلجاذإتيملل:ينعي«اولوقيلوهللااوقتيلف)»لاقمث
:.روجبالوهتيصويفلدعينأىلعالدع:ينعي«اديدس

هللاليبسيفهلامهجوامناكفتوملادنعهتيصويفلدعنمو:لاق

0"رجالاميظعوهف

؟هلاموىصوويمكب5صاقويلانبدعسايبنلالاس:لاق

مهعدتنأنمريخىنغيفكلايععدتنألريثكثلثلاو؛ثلثلاب:لاق
ا
.ةشخيلو»#(أ)يفخسانلاطقسأدقو«4ةيا:ءاسنلاةروس(١)

.هللاىهف:(أ)يف()
.ةفعضلا:(ب«أ)يف(9)
ِ.ةفعضلا:(ب)يف(49)
؛اتوممهرخاوةنجلابنيرشبملاةرشعلادحأ.صاقويبأنبفانمدبعنببيهأنبكلامنب.دعس(5)

ىلعناكو؛ىروشلالهأةتسلادحأو«هللاليبسيفمهسبيمرنملوأو؛ًاريثكميبنلانعىور

.(م87ص٠ج:ةباصإلا)ه55ةنسيفوت؛كلذباروهشمةوعدلاباجمناكو«قارعلاحتفنمسار
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(أ).سانلانوففكتي
ِ:أءاذانهللا

توململادنعمكلاومأثلثمكللعجهللانإ»:لاقهليبنلانعو

(7).«مكلًادازومكلامعأيفةدايز

هتومدنعنوثريال0رنيذلاهيبرقالهبصويملفلامهلناكنم

قحيتلاهللاضئارفنمعّيضو«ةيصعملابهلمعمتخدقفءارقفاوناكاذإ

ٍ().«نيقتملاىلعًاقح)لوقيهللانأل«نيقتملانمناكنإ«هيلع

اسفنهللافلكيالإلوقيهللانإف؛قيطيالو«ًاروذعمنوكينأالإ

.تقاطامألإ:ينعي(*)«اهعسوالإ
23.ااف٠!٠(٠ِء (١)ياناطخأوأانيسننإانذخاؤتالانبرإ»نونمؤملالاقو

.ابنمباتاذإنايسنلاواطخلاةمالاهذهنعهللاعفرف

.تقؤمءيمسيلو(ءاشامهلامثلثنمتيملاىصوي:لاق

ثلثبىصويناأرنيليلقةثرولاواريثكلاملاناكنإسسباللاقو

.هلامسمُحبىصوينأ(4)نيريثكةثرولاوًاليلقلاملاناكناف«هلام

انأو«سمُخلامئانغلانم:هنعهللايضرقيدصلاركبوبألاق:لاق
٠ثراولةيصوزوجبالويلامسمخبيصوا

:دقف«ةددعتمتاياوربثيدحلااذهنوثدحملادروأ(١)

.١2صثلثلابةيصولاباب؛ةيصولاباتك5ج:ملسمهجرخُأ

.78١ص(180)ثيدح«ةيصولايف(48)باب«روذنلاوناميألاباتك7ج:عيبرلامامإلاو

.7708ثيدح«ثلثلابةيصولاباب«اياصولاباتك7ج:ةجامنباو

.١74747ص+(ثلثلابةيصولاباب«اياصولاباتك+ج:يئاسنلامامإلاو
.نابحنباويقبيبلاودمحأوةجامنباوينطقرادلاهاورثيدحلا()

.ةريرهيبأنع7704ثيدحلامقرثلثلابةيصولاباب«اياصولاباتك؛١ج:ةجامنباننس:رظنأ

.ثلثلابةيصولاباب؛78ص+ج:راطوألالين
.86١ةيآ:ةرقبلاةروس(4).نيدلا:(ب)يف(©)
.7ةيا:ةرقبلاةروس(1):ديفةيا:ةرقبلاةروس0

.ًاريثك:(بأ)يف(/).اليلق:(ب1)يف()

١١٠١١



:هبهللارسمأاموةنرولاريسفت

0(:ءاسنلاةروسِقهلوق

«ىرقلااولوأةمسقلارضحاذإول

نيذلاتيملاةبارق:ينعي«ىلرقلااولوأرضحاذإو»هللالوقي٠ميدقتاهيف

لوقي#هنممهوقزرافأثيراوملاةمسق«نيكاسملاوىماتيلاوؤ»نوثريال
.ةمسقلالبقنوطعيف؛اقومٌءيشسيلوثاريملانممهوطعأ:ةثرولل

ةنسحةدع:ينعي«افورعمالوقفمشاولوقوؤ»ثاريملامسقيمث

نمنوثريال()نيذللةثرولاءايلوألقيلفًاراغصةثرولاناكنإ:لوقي

لقعلااوغلباذإف«راغصةثرولاءالؤهنإنيكاسملاوىماتيلاوتيلملاةبارق

كلذلبقاوتامنإو«مهبرةيصومكيفاوعبتيو.مهقحاوفرعينأمهانرمأ
تتبثو(؟).ثيراوملاةيآاهتخسنوفورعملالوقلااذهف؛مكقحمكانيطعأ
.هلامثلثنمنوثريالنيذلانيبرقأللةيصولا

.م8ةيآ:ءاسنلاةروس(١)
بِ:إل.نيذلا:(ب«أ)يف(")
.ةيآلا©...نييثنألاظحلثمركذللمكدالوأيفهللامكيصوي#:للاعتهلوقوهو(7)

.حلاصمتاح/دقيقحت«75صةبينقنع«خوسنملاوخسانلا:رظنأو

لنردك



:ثيراوملاةمسسقريسسفت

ٍ:(١):ءاسنلاةروسيفهلوق
.«نوبرقألاونادلاولاكرتاممبيصنلاجرلل»

؛ًائيشراغصلانادلولاوءاسنلانوثرويالاوناكةيلهاجلالهأنأكلذو
.لاجرلانمباسنألايوذلثاريملانولعجيو

نادلاولاكرتاممًأظح:ينعي«بيصنلاجرلل»(")تلزنف
ًأاظح:ينعي«نوبرقألاونادلاولاكرتاممبيصنءاسنللوأ«نوبرقألاو
ابيصنإ»رثكوأثاريملانم:ينعيراكوأهنملق»كرتامم
.امولعماظح:ينعي«اضورفم

:اهدعبيتلاةيآلايفثيراوملاةمسقنيبمث
ظحلثمأريغصلا:ينعي«ركذللعدالوأيفهللامكيصوي)
«ًءاسننكنإفؤنييثنألاظحلثمريبكلاو«ريغصلل:ينعي«نييثنألا

سيلنيتنثانكذإ«نيتنثانمرثكأ:ينعي«نيتنثاقوفأتانب:ينعي
.ةبصعللةيقبلاو.تيماكرتامانلثنهلفإركذنهعم

.ةبصعللةيقبلاو(7)#فصنلااهلفةدحاوتناكنإوؤ

اةيا:ءاسنلاةروس0(

.٠١٠صيروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنأ()
.١١ةيا:ءاسنلاةروس()

ل94١



:امهدلونمنيوبأل١ثاريمريسفت

0:ءاسنلاةروسفهلوق

كرتمسدّسلاامبنمدحاولكلتيملايوبأ:ينعي«هيوبألوؤ»

قوفوأ«ناتنباهلناكوأاركذادلو:ينعي#دلوهلناكنإتيلا

.ركذنهعمنكيملوكلذ

مأللو.سادسأةثالثلاملافصناهلفةدحاوةنبإدلوللناكنإف
وههنألبأللوهفدحاولاسدسلاىقبو؛سدسلابأللو؛سدسلا
.ةبصعلا

«ثلثلاهمألفهاوبأةثروو)ىثأأالوركذ«دلوهلنكيملناف
وأةوخإتيملل«ةوخإل»تيمللهلناكنإفإ»بلللاملا7)ةيقبو
باللفىقبامو«سدسلاهمألفإتخأوخأأناتخأوأًادعاصفناوخا

.ثلثلانعمالااوبجح.مهنكلو.بالاعمءيشةوخاللسيلو

:ينعي؛تيماهبىصوي#نيدوأاهبىصويةيصودعبنملاقمث

ىصويةيصوألاوأ؛تيمالعيذلانيدلادعبنمةثرولالعثاربلامسقي
نمةضيرف))0ادبأثراولةيصوزوجتالو«ثلثلانيبوهنيباميفاهب

:ينعي«؟اميكحاميلعناكهللانإثاريملانممسقاميف:ينعييدلل

0
.١١ةيا:ءاسنلاةروس(١)

ل.تيقبو:()يف()
ثريالو؛ثراولةيصوال»:لاقهعهللالوسرنأسابعنبانععيبرلامامإلاهاوراملكلذو()
.«أطخوألتقلاناكًادمعلوتقملالتاقلاٍ

.(177)ثيدح«ةيصولا(4/8)باب٠,روذنلاوناميألاباتك١جنعيبرلادنسم:رظنأ

980 -



:هتأرمانملبجرلثريامريسفت

(أ):ءاسنلاةروسيفهلوق

.«مكجاوزأكرتامفصنمكلوإ
دلونهنكيملنإ)»تتاماذإهتأرماتكرتامفصنلجرلل:لوقي

وأركذدلونهناكنإفإ»هريغنموأهدنعتناميذلااهجوزنم

دعبنمؤ»لاملانم«نكرتامنيعبرلاجوّراف:ينعي«عبرلامكلفىثنأ
ةيآلاف«ةيصولالبقنيدلاو.نييلعنيدواءاسنلااهبنيصويةيصو
.ميدقتاهيف

:اهجوزنمةأرملاثرتامريسفت
ر:ءاسنلاةروسٍِفهلوق

اممعبرلاةأرملل:ينعي«متكرتاممعبرلاءاسنلا:ينعي4نفر)

«دلومكلناكنإفدلومآلنكيملنإثاريملانماهجوز©19[كرت]
نإفؤ»اهريغنموأاهنمدلواهنعتاميذلااهجوزلنكينكيملنإ:ينعي
«مكرتاممنمثلانهلفإىثنأوأركذدلولجرللينعي#«دلومكلناك
ٍ:نيدوأاهبنوصوتةيصودعبنملاملانمجوزلاكرتامم:ينعي

.ثاريملامسقيمث«ةيصولالبقنيدلاو

انكيملنإمكجاوزأكرتامفصنمكلو#اهبتكفخسانلاانعأ2ضللد02

.١١ةيآ:ءاسنلاةروس(؟

.(أ):نمةطقاس(©)
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(أ):ءاسنلاةروسيفهلوق

.4قارماوأدالكثرويلجرناكناو
.ةلالكٌثرويةأرماوألجرناكنإو:لوقيميدقتاهيف

.دلاوالودلوهلسيليذلاتيملا:ةلالكلاو

امهنمدحاولكلفإتادجاهعمسيلهمأنم«تخأوأخأهلوؤ»

ثانإلاوروكذلايثلثلايفءاكرشمهفكلذنمرثكأاوناكنإفسدسلا
نم#مألةوخإمهنألًادعاصفةرشعوأنينثااوناكنإو.ءاوسثلثلايف

.ةثرولاىلعرارضريغنم؛هيلعنيدْواؤ»تيملااهبىصويةيصودعب
.مهلةراضم)0[ثلثلا]نمرثكابيصويالو؛هيلعسيلحبرميالو

ةيصوؤ»ةمسقلاكلت٠.ةئروللراضمريغ:ينعي«؟راضُمريغهلوقِكلذو

.*ملحميلعهللاو.هللانم

ةمسقيف:ينعيهرمأوهللاةنس:ينعيهللادودحكلت:لاق9

هلخديإلهللارمأاكثيراوملامسقيف«هلوسروهللاعطينمو)ثيراوللا
باوثلا«كلذوإؤنوتوميال«اهيفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجتتانج
ةمسقيف:ينعي«هلوسروهللاصعي_نموؤ:لاق«مظعلازوفلا)
هرمأفلاخي:ينعي(ر6هدودحدعتيرلاهتمسقفلدعيملف:ثيراوملا

.«نيهمباذعهلواهيفًادلاخًارانهلخديإ»ثيراوملاةمسقيف

.٠١؛١١١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.(أ)نمةطقاس()
.هللادودحدعتيو#:لصألايف(©)

نه7١١١



:مألاوبألانمتاوخألانمةوخألاثريامريسفت

0:ءاسنلاةروسفهلوق

ٍ:.«ةلالكلايفمكيتفيهللالقكنوتفتسيإ

كلماًررمانإ٠دلاوالودلوهلسيليذلاتيللاوه:ةلالكلاو

واهماوهيبانم#تخأهلوؤ»دلوهلسيلتام:ينعيدلوهلسيل

*اهثريوهوؤةبصعللةيقبلاو؛ثاريملانمكرتامفصناهلف)هيبأنم
نإفدلواهلنكيملنإهلكلاملااهثريوهفهلبقيهتتامنإ:لوقي

اتناكنافلهيبأنموأهمأوهببأنمادعاصفناتخأتناكوخألاتام

ةوخإ:ينعي«ةوخإاوناكنإوأ»خألاكرتاممناثلثلاامهلف(؟)[نيتنئا

لكبهللاوأؤ»ثيراوملاةمسقاوعطختال:لوقي«اولضتنأمكلهللاني
.ملعاهريغوثيراوملاةمسقيف:ينعي«ملعءيش

:دقعلالمأبيصننمخسسناموماحرألالمهأريسفت

(؟):ءاسنلاةروسيفهلوق
.ةبصعلاومعلاينبنم:ينعي«يلاومانلعجلكلوإ

.ثاريملانم«نوبرقألاونادلاولاكرتامن

ٍ:ميبيصتمهوتافمكناميأتدقعنيذلاول»:لاقمت

ةلخيفبغريناكمالسإلالوأيفو«ةيلهاجلايفلجرلاناكلذو
يحللناكهبحاصلبقتامامهيأفكثرأوينثرت:لوقيفهدقاعيفلجرلا
.تيملانمطرتشاام

.179ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.(ب(أ):نمطقاس()

.37ةيآ:ءاسنلاةروس(©)
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يبنلاىلإلجرءاجدّقعلالهأركذيملو؛ثيراوملاةمسقتلزناملف

:هللايبناي:لاقفا

الجرتدقاعتنكدقو«دقعلالهأركذيملو«ثيراوملاةمسقتلزن
ثاريملانم#؟مهبيصنمهوتافمكناميأ(١)[تدقع]نيذلاوأ»تلزنفتامف
تلزنىتحهبيصنلجرلاذخأيملف.«اديهشءيشلكىلعناكهللانإ
(؟):لافنألاةروسيف

يف.ثاريملايف:ينعيضعببىلوأمهضعبماحرألااولوأوؤ»
اهلبقناكامةيآلاهذهتخسنف«؟اميلعءيشلكبناكهللانإهللاباتك

يوذلتراصفةرجهلابثيراوملاو؛فلحلاودقعلالهأ()[ثيراوم]
.ماحرالا

.معلاىنبنمىلوأمعلاو.معلانمىلوأخالانباو
.لاخلاوةمعلانمىلوأمعلانباو

ناكو()تباثنبديزلوقيفبيصنثاريملانمةلاخلاوةمعللسيلو
.ثراونكيملاذإثلثلاةلاخلاو؛نيثلثلاةمعلايطعي(9)باطخلانبرمع

.ةيا:لافنألاةروس(؟)

ٍّ.ثيراوملا:(ب«أ)يف(©)
م.ديعسوبأ+يجرزخلايراصنألاراجنلانبورمعنبناذولنبتباثنبديز3

لقَعلوسرلليحولابتك.ادحأدهشهنإ:لاقيو؛ردبمويرغصتساتباثوبأ:ليقو

؛ضئارفلاوىوتفلاوءاضقلايفةنيدملالهأعجرموةباحصلاءاملعنمديزناكوثاعبمويهوبأ

.(١؟ص7ج:ةباصإلا)ه405ةنستام

.هتمجرتتقبس(©)

-١١٠١



:ابرلانمهللاهرحامريسفت

(١):نارمعلآةروسيفهلوق
.«ةفعاضمًافاعضأابرلااولكأتالاونمآنيذلااهيأايإل

نمهبلطلجألالحاذإف«لاملجرىلعهلنوكيلجرلانأكلذو
:بولطملالوقيف«هبحاص

.كلذنالعفيف«كلاملعكديزأوينعرخأ

رمأيف«هللااوقتاوإللاقفهللامهظعوف«ةفعاضمًافاعضأابرلاكلذف

لاقتمهنوخمث«نوحلفتإيكل:ينيبيمكلعل»هرلكأتالفايرل
رانلابنينمؤملانمابرلالكافوخف«نيرفاكللتدعأيتلارانلااوقتاوأ»
مكلعلإابرلامئازعيف#لوسرلاوهللااوعيطأو)نيرفاكللتدعأيتلا

.ابرلالكأنعمهرذحفنيرفاكللرانلادعوامنإو؛اودمعتالف«نومحرت
.)9:ةرقبلاةروسيفلاقو
ةمايقلاموي«نوموقيال)»هلكألًالالحتسإ«ابرلانولكأينيذلا»

.ايندلايفلبخلا:ينعيسّملانمناطيشلاهطبختييذلاموقياكًالإ)»
:يراوحلاوبألاق

ابرلالكأةمالعكلتف؛ايندلايفنونجلانمعرصُييذلاوهنونجملا:اولاق
لثمعيبلاامنإاولاقمهنأبإمهيفلزننيذلاينعي«كلذ#ةمايقلاموي
.«ابرلا

:بلاطللبولطملالوقيف«هبحاصىلعهلاملحأيدلالجرلااذهف
ابراذهنإمحلليقكلذاولعفاذإف؛كلامىلعكديزألجألايفيندز

:اولاق

كلذو.ءاوسامهفلاملالحمدنعوأ«عيبلالوأيفاندزنأانيلعءاوس

وأعيبلالوأيفاندزنإانإ:مهول«ابرلالثمعيبلاامنإاولاقمهنأبإلهلوق
7١7٠عععيانارمعلاةروس(١)
.776ةيا:ةرقبلاةروس()
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مرحوعيبلاهللالحأوإلاقفهللامهيذكأفءاوسامهفلاملالحمدنعوأ
ميرحتيفنارقلايفيذلانايبلا:ينعي*هبرنمةظعومهءاجنمفابرلا

لبقابرلانملكأامهلف:ينعيفلسمهلفؤ»هنع(١)*ىبتنافإابرلا

«همصعءاشنإهكرتدعبو«؛ميرحتلالعب:ينعيهللاىلإهرمأو#»ميرحتلا

.محرٌروفغهللانإفةبوتلاىلعتامنمو«لعفيملءاشنإو
امنإ»مطوقلميرحتلادعبابرلاىلإداعنمو:ينعيداعنمولاق

ال:ينعي«تودلاخاهيفمهرانلاباحصأكتلوأف#.«ابرلالثمعيبلا

.نونومي
.اوبذكدقفكرشاذهنأاومعزنإف:لاق
ابرلانميقباماورذوهللااوقتااونمآنيذلااهيأايإ»:لوقيهللانإ

(7)«هلوسروهللانمبرحباونذأفاولعفتملنإفنينمؤممنكنإ
ِفالوّللابكرشريغِفابرلالعماقأنيحهلوسرلوهللابرحتراصف

.رارقالالهأنماذهو؛عيبنلاهبءاجاممكش

نيرفاكللرانلاهللادعأدقو«ابرلالكأنمرانلايفهللا)للعجامنإو

.نينمؤمللاهدعيلو
فعاضي#«يبرثو»لحمضي:ينعي«ابّرلاهللاقحمب)»هلوق

(5).«مثأرافكلكبحيالهللاوتاقدصلا»
:لاقهنأايبنلانع

(*)كلذباوملعاذإهبتاكو؛هيدهاشو«هلكومو«ابرلالكاهللانعل»

.ةيآلاخسنيفأطخوهو«ىبتنإنمفإ:(أ)يف()
ِ.7786779ةيا:ةرقبلاةروس()
م71ةيأ:ةرقبلاةروس(4).هلعج:(ب)يف()

ءابرلالكاٍكليَعهللالوسرنعل»ظفلبدوعسمنبانعدوادوبأوةجامنباودمحأهاورثيدحلا(ه)

.«هبتاكو؛هدهاشوهلكومو

:دمحأدتسمو؛(777/7)ثيدحلامقر«ابرلايفظيلغتلاباب؛تاراجتلاباتك"ج:ةجامنبانئس:رظنأ

.(2777)ثيدح؛هلكوموابرلالكأيفباب«عويبلاباتك73ج:دواديأننسو«87ص١ج
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متإلاىلعاونواعتالوؤ:هللالوقياهلكةيصعملاكلذكو

0(١)«ناودعلاو

عفشينمو.اهنمبيصنهلنكيةنسحةعافشعفشينمو:لاقو

:يأ(1)«أتيقمءيشلكىلعهللاناكواهنملفكهلنكيةئيسةعافش

.ًاردتقم

:لوقيثيح)0ر:ةدئاملاةروسفهلوق

.نيملسمللكلذلحيالو؛مكحلايفةوشرلا:ينعيتحتّسللنولاكأ»

|):جحلاةروسِقهلوقو

هيففكاعلاءاوسسانللهانلعجيذلاةكم:ينعي«مارحلادجسملاو#

؛جحلامايأةكميفةكملهأنمنيقتمللًادحاواعرش:ينعي«دابلاو

اموةتيملانعو«رمخلاهبشيامورمخلانعهعيبنلاىهن:لاق

مامإلاوناذألارجأو؛بلكلانمثنعىبنو«ةتيملادولجنمثنعو؛اههبشي
نمثبسابال:لاقو«كسفنبهيفلمعتملاذإنازيملارجأو«زيفقلارجأو
8«بلكلابلكلا

..7ةيا:ةدئاملاةروس(١)

.88ةيآ:ءاسنلاةروس()

.ةيآلا»6.تحسللنولاكأبذكللنوعامس»اهمامتو47ةيآ:ةدئاملاةروس(©)

.٠3ةيآ:جحلاةروس(4)

:يفاهيلإعوجرلانكميةددعتمقرطنمتاياورةدعىنعمبوهيراوحلاوبأهركذام(ه)

.يراصنألادوعسميبأنع«بلكلانمثميرحتباب«عويبلاباتك*ج:ملسمحيحص
.(177)ثيدح«تامرحملايف(41)باب«ذيبنلاورمخلانمةبرشألاباتك7ج:عيبرلادنسم

٠(797١)ثيدح؛ةتيملادولجعيبيفءاجام(11)باب؛عويبلاباتك3ج:يذمرتلاننس

.(7185)ثيدح(ركسملانعيبنلاباب؛ةبرشألاباتك73ج:دواديبأننس

٠(49١٠١١)ثيدح«بلكلانمنعيتلاباب«تاراجتلاباتك"جةجامنباننس
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.اهليلتنمخسنامو؛رمخلانمهللامرحامريسفت
(١):لحنلاةروسيفهلوق

تارمثلانم:ينعيهنمنوذختتباتعألاوليختلاتارمثنمو)

بنعلاولخنلانمجرخيامم«ذيبنلاورمخلانمركسأام:ينعي«ةاركس#
.اهريصعنمنوذختياممركسيالامو«اهتارمثنم:ينعي«انسحاقزرو
.لالحذعمويرمخلاوةيالاهذهتلزن:لاق

.لخلاوهنسحلاقزرلا«لاقي:يراوحلاوبألاق
«رسيملاورمخلانعكنولأسيإل():ةرقبلاةروسيفتلزنمث

نيأ:لوقيناكةيلهاجلايفلجرلانأكلذو«هلكرامقلارسيملا:ينعي

؟روزجلاباحصا

مثًاهسمهنملجرلكلنولعجيف«مهنيباروزجنورشنيفرفنموقيف
؛الجرمهرخآىقبيىتح«نمثلانمءىربةعرقلاهتباصأنمف؛نوعرتفي
نومسقيو؛بيصنمحللايفهلسيلو؛هدحوهلكهيلعروزجلانمثنوكيف
اورسيت:نولوقياوناكمهنألرسيملايمسامنإو؛ةيّوسلابمهنيبروزجلاةيقب
:لاعتهللالاق«؛محللانمثشبوروزجلانمثب

كرتوةالصلاكرترامقلاو«رمخلابرشيفنألمريبكمثامهيفلق
)رةراجتلاوةذللا:عفانملابينعي«سانللعفاسو#هللالاق«هللاركذ

دعب«؟امهمنإوؤرسيملايفرامقلانمهبيصييذلالضفلاو«رمخلايف

ناكف«امهمرحيملوامهمذف«ميرحتلالبقمامهعفننمربكأ»ميرحتلا
نملجرعنصف.لالحمهلذئموييهوعفانملاىلعاهنوبرشينوملسملا
ليبنلاباحصأنمًاسانأهيلإاعدو«ًاعينصهَيبنلاباحصأ

لجرمدقت«ةالصلاترضحاملف؛مهيفذخأىتحبارشلانممهاقسف

:لحتلاةروس .«نولقعيموقلةيآلكلذيفنإاهمامتوةيآ
.ةراجتو:(أ)يف(©).9١7ةيآ:ةرقبلاةروس(؟)
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(١).«نورفاكلااهيأأيلقؤلًأرقفبرغملاةالصيفكلذومهرايخأنم

(").اهرخاواهلوأيفًاطخأف

اهياايؤطةيآلاهذهاهبتخسنةخوسنمةالصلاتاقوأيفاهبارشراصف

ىتح#بارشلايفنوءاشت#؟ىراكسممناوةالصلااوبرقتالاونمانيذلا

دشا]ةيالاهذهوّمكتاولصٍِقدوءرمتام:ينعير«نولوقتمٍوملعت

(5).عىلوألانم
الإهارأامو«رمخلاميرحتيفبرقيلهللانإ:باطخلانبرمعلاقو

ترضحاذإفنومانيمث«ةادغلاةالصدعباهبنوبرشياوناكف؛اهمرحيس

:ركسلامهنع)5[بهذ]دقوىلوألاةالص

ميرحتلبقكلذناكو«اوبرشواولكأاف(ريعبسأرىوشناكو«هعينص

يراصنألاماقفرعشلا(1)عاولاقو]اوبستناو«اورختفافمهيفذخأفرمخلا
ههجوىلعءامدلااذاف«دعسسأراهببرضف«ريعبلاىلىدحإذخآف
ميرحتلزنف؛يراصنألاوكشيًايدعتسمهعيبنلاىلإدعسقلطناف
نارقلايفرمخلاليلحتيفةيالك«بازحألاةوزغدعبكلذو()«رمخلا
:هلوق(9)«ةدئاملاةروسيفةيآلاهذهابتخسنةخوسنم

هلكرامقلا:ينعي«رسيملاورمخلاامنإاونمأنيذلااهءأايإ
اهنودبعيف«برعلااوكرشماهبصنيناكةراجح:ينعي«باصنألاوؤ

.٠ةيا:نورفاكلاةروس(١)
:يذمرتلاوناسنلاودوادوبأةياورلاهذهجرخأو.1057١٠ص«لوزنلابابسأ:رظنأ(؟)

:.١7١١٠١٠ثيدح(ءاسنلاةروسنم(©)باب«نارقلاريسفتباتك«هّج

.لوألانمدشأاهتخسن:(أ)يف(4).45ةيا:ءاسنلاةروس()
.لاقو:(أ)يف().(أ):نمةطقاس(ه)
.7٠+47٠صيروباسينللٍلوزنلابابسأ:رظنا(7)

.١١١٠ص4ج:نايحينل«طيحملارحبلاريسفت
.40٠4ةيآ:ةدئاملاةروس(م)
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لهأامهبمسقتسيناكنيذَّللانيحدقلا:ينعي«مالزألاوأ»«النوحبذيو
ينابن»يناثلالعونرينرمأ»بوتكمهيلعامهدحأ6مهرومأفةيلهاجلا

جرخنإف«مهمنصسأرىلعاهبنوبرضيوحادقلانوذخايمث.«يلر
.هباومهيذلارمالااوبكر«يلرينرما»هيلعبوتكميذلاحدقلا

اودارأيذلارمألااوكرت«يبريناهن»بوتكمهيلعيذلاجرخاذإو
رمخلانمركذامنإ:ينعي«نيجر#هللالاق«مالزألا)»هذهفهوبكرينأ

نييزتنم:ينعي«؟ناطيشلالمعنم#مالزألاوباصنالاورسيلاو

.نهميرحتاذهف«هوبنتجافؤناطيشلا
ةدابع:ينعي(١)«ناثوألانمسجرلااوبنتجافؤهللالاقاك

1باصنألاةدابعمرح43ركسملكنمههبشيامورمخلامرحف:مانصالا

:4نوحلفتيكلينعي«مكلعلا»ناثوالا:هتخسن

ةوادعلامكنيبيقلي:ينعي«عقوينأناطيشلاديريامنإإلاق

.انبرايانيهتنادق:اولاق«ميرحتلادعبنمديعواذهف#نوبهتنم

(")«اهبرشيالواهعيبيالف اهنمءيشهدنعناكنم»ْهُْيَحيبنلالاقف

رمخلاميرحتيفينعي«[اورذحاو].لوسرلااوعيطأوهللااوعيطأو
نإف:ينعي«[اوملعاف]متيلوتنإفؤ».هريغومالزألاوباصنألاورسيملاو

.(ب+«١1يف«ناثوألانمسجرلااوبنتجاوؤاهبتكفخسانلاًاطخأدقو(٠ةيا:جحلاةروس(١)

.هتمجرتتقبس()

ةياوركلذكو«ثيدحنمءزجوهوءاهعيبمرحاهبرشمرحيذلانإ»ظفلبعيبرلاهاورثيدحلا(©)

.سابعنبانعنيتياورلاو؛كلام

.سابعنبانع(174)ثيدح(40)باب«ةبرشألاباتك7ج:عيبرلادنسم:رظنأ
.سابعنبانعرمخلاميرحتعماجبابةبرشألاباتكج1كلامًاطوم

.186١صرمخلاعيبباب«ةبرشألاباتك«حج:يناسنلاننس
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متيا.:اٍ
غالبلا)»ةكوعدمحم:ينعي«انلوسرىلعامنأؤبامهتعاطنعمتضرعا

.كلذميرحتنيبينأ(١)«نيمملا

ةنيدملابامو«ةنيدملابرمخلامرحلزندقل:لاق(؟)ةديبعيأنع

0ٍحيضفلانوبرشياوناكامنإًارمخذفموي
قافرلاىلإرمخلاانجرخأ:اولاقٍهثِثَعيبنلاباحصأنعركذو

(5).اهرسكنممهنمو(اهانقرهأف
لكنمركسملاو؛اهنعيبرمخلامرحهللانإ»لاقهنأهلعيبنلانع
.(9)«با
ِء11117ا.رس

سانلااهيأ»لاقفعهللالوسرربنمىلعباطخلانبرمعماق:لاق
؛رمتاو؛بنعلانم:ءايشأةسمخنميهؤ«لزنموياهميرحتلزنرمخلانإ
(أ).ريعشلاو؛ةطنحلاو«لسعلاو

.رمحوهولمعلاطلاخاذإ:ينعي؛لقعلارماخام:رمخلاو

:يراوحلاوبألاق

.رسبلانمرمخلاو؛مارحوهوركسملاهنمو«رمخرمتانمسيل

ٍِ.ةاوملعاف«اورذحاو#ميركلاصنلانمطقسدقو97ةيآ:ةدئالاةروس(١)
.اريرضناك«ءالجألاةمئألادحأو؛اهئاملعوةيضابإلاءاهقفنمةميركيبأنبملسم:ةديبعوبأ(7)

نرقلانيبهتايحتدتمإ+يضابإلابهذملاةلسلسلةثلاثلاةقلحلاربتعيو«ديزنبرباجنعىقلتدقو

..نيزرابلانيعباتلادحأوهو«يضابإلاهقفلاءاملعنمريثكهنعلقندقو«يرجهملايناثلاولوألا

.فشاكةديسد00809صمالسإلارجفيفنامع:رظنأ

.88ص١ج:يلاطيجللمالسإلادعاوق«١2ص١ج:رفعجنبال«عماجلا

.رمتاورسبلانمذختُيبارشوهوخودشملاوهوحوضفللاىنعمب:حيضفلا(©)
.يروباسينلاو«ننسلاباحصأو؛كلامو«ناخيشلاكلذركذ(4)
.ظافلألايففالتخاعم«ةديدعقرطنموةريثكتاياوربثيدحلااذهءاج(ه)
٠سنأنع«ركسيامماهريغورمخلاميرحتباب«ةاقاسملاوةبرشألاباتك١جنملسمحيحص:رظنأ

.(77277/87م85)ثيدحمارحركسملكباب«ةبرشألاباتك١ج:ةجامنباننس
.ركسأبارشلكميرحتباب«ةبرشألاباتك8ج:يناسنلاننس

.(179)مقرثيدح(40)باب«ةبرشألاباتك١ج:عيبرلادنسم

ثيدحلاقاسمثلاقهنأباطخلانبرمعنعنيحيحصلايفتبثدقو:لاقوهريسفتيفريثكنباهاور(7)
.(48ص7ج:ريثكنبالميظعلانآرقلاريسفت)..يراوحلاوبأهركذام
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(١):ةدئاملاةروسيفهلوق
:«:اومعطاميفحانجتاحلاصلااولمعواونمانيذلاىلعسيل

نمساناليدوهلابطحانبىيح:لاقرمخلاميرحبلرناملكلذو

؟رمخلابرشيوهومكنمتامنملاحامف:عهللالوسرباحصأ
اولتقو؛اوتامانتوخإهللالوسراي:اولاقف؛ٍهَعهللالوسرلركذف

تاحلاصلااولمعواونمانيذلايلعسيلتلزنف؛رمخلانوبرشيمهو

اميفأتيلاومهنمحلاىلعاجرح:ينعي(7)«اومعطاميفحاتم
اونماواوقتااماذإلاهميرحتلبقرمخلانماوبرشاميف:ينعي#اومعط
اهميرحتدعبرمخلااوبرشيملويصاعملاياوقتامثتاحلاصلااولمعو

ملفاهميرحتدعبلمعلا*اونسحأواوقتا2اوقدصو:ينعي«اونماوؤ»

)ر.مارحهليلقوهريثك4ركسيامر»ليبنلانعرباجلاق

:لاق)عيبرلانع

207:ةدئاملاةروس(١)

.ريثكنبامامإلاكلذكو«يدوهيلابطحأنبىبحمساركذيملويروباسينلاهركذ()

.44٠ص©«يروباسينلل«لورنلابابسأ:رظنأ

.84ص7ج:ريثكنبال«مظعلانارقلاريسفت
نع(((7١٠١7+٠9٠١٠76٠١٠١7)مقرثيدح«ةدئاملاةروسنم(1)باب٠ج1يذمرتلاننس

0.سابعنباوِِءاربلا

ركسأامدٍهْثَعهللالوسرلاقظفلبهللادبعنبرباجنعدمحأوننسلاباحصأهجرخأثيدحلا(©)
.«مارحهليلقفهريثك:

.(47"2)ثيدح«مارحهليلقفهريثكركسأامباب«ةبرشألاباتك؟ج:ةجامنباننس:رظنأ
.١٠7٠ص+ريثكركسأبارشلكبابةبرشألاباتكمحجيناسنلاننس

.(27681)ثيدح«ركسملانعيبنلاباب«ةبرشألاباتك*ج:دواديبأننس

.(1876)ثيدح؛مارحهليلقفهريثكرسكأام(©)باب«ةبرشألاباتك4ج:يذمرتلاننس
ٍ.١١9صا#*جا:دمحأدنسم

جرخمثنامعيفةنطابلالهأنمناك.يرصبلاينامعلايديهارفلايدزألابيبحنبعيبرلامامإلاوه(©)
ناكو.ايولطموابلاطةرصبلابهتايحمظعمىضقوديزنبرباجمامإلابىقتلاو«ملعلابلطلةرصبلل
نيملسمورباجو؛بئاسلانبمامضاصوصخمهعيمجنعذخأًاخيشنورشعوةسمخءاهزهل

ةرصبلايففكعدقناكو«نامعهنطوىلإهتايحتايرخأيفداعمث؛حوننبحلاصوةميركيل
-. يملاسلامامإلاهحرشدقو؛حيحصلاعماجلاب»ىمسملاثيدحلايفهدنسمةباتكىلع
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يبنلانأهباتكيفربخيورجلاذيبننعىبني(أ)زيزعلادبعنبرمعناك

(5).هنعىبنل

نعتلاسقفةديبعو4جرشذكموياهبوةفوكلاتينأ:لاقعيبرلانع

ِ"لِء.١ِ

.الالحرجلاذيبندجأملف01).ملسمنبةرح

؛هساريفذخافابيطاذيبناهنمتبرش:لوقيف«لجرلالازيال:اولاق

؛ةرمعنيعبرأ(5)ترمتعاو«ةجحةئامتججح:نايفسنبالاقف

اوناكف؛ةفالخلااولوتينألبقمهسفنألسابعلادلواهالوتيةياقسلاناكف

.كلذنعاولغشمهلةفالخلاتراصاملف.ًاولحًاذيبنسانلانوقسي

نورخؤيف«كلذريغوشبحلامهيف«مهديبعومهيلاوملإةياقسلااولكوو

نمجيزلاوشبحلاىلإبحأذيبنسيلو؛اركسمريصيفبلصتيىتحذيبنلا
٠كلذنمداسفلاءاجف4بلصلا

نعماهنأ:لاقهنأ ءاملعلانمتاقثلانعيوريعيبرلانع

.رجلاذيبننعوهريثكوهليلقركسملا

.سبداعمُ :لاقهعيبنلانع:ةشئاعىلإثيدحلاعفري(9).عيبرلانعو
مارحةرطقلاو.مارحهنمفكلاءلمفهتبرشاذإهنم(0)1قرفلاركسأام»

.(فشاكةديس/دقيقحت(17ص(7ج:نامعةمئأوءاملعلتاباوجلاوريسلا)-

؛ه1ماعدلو؛ةيمأينبءافلخلدعأنمدعي؛نيدشارلاءافلخلاسماخ؛زيزعلادبعنبرمع(١)

نمناكو؛تاورغلاعيزوتيفمالسإلالدعمازتلاو؛نيملسملافوفصديحوتىلعاصيرحناكو

يبرعلابرغملاخيرات)ه١ماعهللاهمحريفوت؛هعرووهلدعيفباطخلانبرمعهمألهدجزارط

.(زوبديلعدمحم/ذاتسألا٠7١ص.١ج:ريبكلا

«رجلاذيبننعاهللالوسرىبن»:لاقامهنعهللايضررمعنبانعيذمرتلاهاوراملكلذو(7)

.سابعنباوريبزلانباوةشئاعوديوسو«ديعسيبأو؛ىفوأيأنبانعبابلايفو:يذمرتلالاقو
.(8797٠١)مقرثيدح«رجلاذيبنيفءاجام(4)باب«ةبرشألاباتك4ج:يذمرتلاننس:رظنأ

.(32141)ثيدح«ةيعوألايفباب«ةبرشألاباتك©ج:دوادينأننس

.ةرمع:(أ)يف(4).هلةمجرتىلعرثعأمل(©)

٠يراصنألاناثعيبأنعثيدحلاىوردقو؛يذمرتلاهلاق«حيبُصنبعيبرلا»هبدوصقملا(ه)
.ناقرف:عمجلاو؛ًالطررشعةتسعسيةنيدملابفورعملايكم:قرفلا()
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(١).مارحةعرجلاوو
ىلإيعازخلا؟)نيصحلانبنارمع«باطخلانبرمعثعب:لاق

ىقييوناثلثلابهذيىتحمهملعي؛بنعلاريصعمحلحلصينأةفوكلا
اهبرشيف«بيبزلانمءاقسلايفةودغهلذيبنناكهنإ:لاقو©؟)«ثلثلا

65).ايذادهيفلعجيالوةودغهبرشيفةيشعهلذيبنرملانمو«ليللانم
نعنوبنيناكوكلذلعفينمراصنالاومهنمنيرجاهملاةباحصلاناكو

لهأو«ىمعلالهألاقاكسيلو؛اهنوبرشيالفهيفىلغييذلارجلاذيب
.هباتكوهللابلهجلا

درينمو«مالسإللهردصحرشيهيدهنأهللادرينمفؤ»:هللالاق

(*).«ءامسلايفدَّعَصَيامنأكاجرحًاقيضهردصلعجيهلضينأ

ىوضأوسمشلاءوضنمرثكأءوضهلنيملسملارودصيفمالسإلاف
ٍِ)1).مهبولقيفىلرياملرمقلاءوضنم

:ىرخالاةلزنملاو«قافنلابجرحقفانملاردص:لاقيو

-1ِلا

:لاقهنأعيبنلانع«ابنعهللايضرةشناعنعيذمرتلاو.دوادوبأو1دمحأهاورثيدحلا00

يراوحلاوبأمامإلانوكيكلذبو:«مارحهنمفكلاءلمفهنمقرفلاركسأامو1مارحركسملك

:ةيلاتلابتكلايفثيدحلاصنىلإعوجرلانكممو«ىنعملابثيدحلااذهىوردق
(1875)ثيدحلامقر«مارحهليلقفهريثكرسكأام(©)باب«ةبرشألاباتك؛ج:يذمرتلاننس
.99٠7ص

.ركسملانعيبنلابابةبرشألاباتكحج:دواديأنس

.(79١)صمارحهليلقفهريثكركسأامباب«ةبرشألاباتكمج:يناكوشللراطوألالين
.٠032#صةبرشألاباب7ج:رفعجنبالعماجلاباتك

وبأ؛يعازخلابعكنبديبعنبنيصحلانبنارمع»باوصلاو«ميطحلانبنارمع(ب«١يف(9)

؛ةريثكثيداحأايبنلانعىور٠«حتفلامويةعازخةياربحاصناكو«ربيخماعملسأ ديجن

اتامو .(١؟7-١١صمج:ةباصإلا)ه7ةنس
.988ص7ج:رفعجنبالعماجلا:رظنأ(©)

.دوادوبأوصيروثلانايفسكلذبلاق.نيقسافلابارشهنمدوصقملاو.ًايدرد:تاياورلاضعبٍِلق/0

.76٠ةيآ:ماعنألاةروس(*)

.ًالألتيًارونال:(ب)شماهيف(7)
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٠00ٍءامسلايفدعصيامنأكًاجرحًاقيضهردصإ»
.اودعالوايلوالوالالهالوامارحهلفرعيالرخاعضومفو

.يردنال:اولاق؟هللاةعاطهذه:مهلليقاذإو

.يردنال:اولاق؟هللاةيصعمهذه:مهلليقاذإو
.يردنال:اولاق؟هللامارحاذهو«هللالالحاذهو
الف«مالسإلارونهيلعسيلو«هردصقّيضو«؛هبلقهللاىمعأدقف

.؟ءامسلايفدعصيامناكإهبلوقنالوهفرعن
ةنتفلاءاغتبإهنمهباشتامنوعبتيفٌعيزمهبولقيفنيذلاامأفإهللالاق

(١)«هليوأتءاغتباو

.ةريحلاوةعدبلاوةلالضلاوكشلاوىمعلانمهللاانذاعاف
ىلإءاعدلاوهرمأبمايقلاو«هئايلوألوهنيدلوهقحلملعتلامكايإوانقزرو

ٍ.هبنّيزتلاوهللا

.هنيدلاضعبانضعبلءاحصنابهيف1انلعجو
ءافشورونهيفناف«هيفاماوعبتاو«اومهفاو«نارقلاهللادابعاوربدتف

.ءايضو
:لاقو(")«اهلافقأٌبولقىلعمأنآرقلانوربدتيالفألهللالوقي

(')«نينمؤمللةمحروءافشوهامنارقلانملزنتو
.نارقلاظعاومبعفتنينمثعايإوهللاانلعجف
«ًاعدصتمًاعشاخهتيأرللبجىلعنآرقلااذهانلزنأولإل:هللالوقي

(5)يللاةيشخنمؤديعولانمهيفامب
؛مارحلاولالحلانمهيفاماوملعتوهلهأنماونوكو«نارقلااوعبتاف

نأمكلهللانيلاولضتنأنارقلايفمكلنبدقىلاعتوكرابتهللانإف
.اولضتاليكل:لوقي(*)«اولضت

.764ةيأ:دمحمةروس().١ةيآ:نارمعلآةروس(١)
.١7ةيآ:رشحلاةروس(4).مةيا:ءارسإلاةروس()
.176ةيآ:ءاسنلاةروس(ه)
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اممهنيبىتحمهادهذإدعبًاموقلضيلهللاناكاموؤ»هللالاقو

ابارشبرشيو«ابرلاىلعماقأنم«نيقتملانمنوكيفيكو(1)«نوقتي
!!؟هيلعهمرحو«هنعهلوسروهللاىبنام

(")عيمجيفهللاىقتانمف«ىوقتلابسانلارمأىلاعتوكرابتهللانإو
وهف؛كلذىلعتامفهبهللارمامعيمجوهللاةعاطمزلو(هنعىهنم

ل2 |0س.يقتمملسم

نيقتملانمنوكيفيكو(+)«نيقتملانمهللالبقتيامنإأ»:هللالوقي
0نيقتملانمنوكيفيك!!؟اهيلإنكروتاهبشلابكرنم

امهدحأناربصربصلا:لاقهنعهللايضرباطخلانبرمعنعانغلبو

ٍَِْ.رخالانملضفا

لضفاو.نسح9)[يذاملاودئادشلاو].نسحتابيصملافربصلاف»

.«(كيلعهللامرحام)10[نع]ربصلاهنم

©هللاٍِ :لاقهنأتعيبنلانعىوري«هللاهمحردوعسمنبالاقو
ىلإيعارلاك«تاهبشكلذنيبو«نيبمارحلاونيبلالحلانإالأ»

ىمحلابناجىلإىعرنمو؛ىعرملانمملسهنعفكنمف«ىمحلابناج
نمف؛همراحمضرألايفهللاىمحو؛ىمحكلملكلو؛هيفعقينأكشوي
هنيدلءىربتسادقفتابهبشلاىقتأنمو«هيلعهللابضغهللامراحميفىعر

1.(هيفعقوهامحلوحعترنمف(هامحيصاعملانموهصضرعو

.عيمجل:(بأ)يف(9).6١١ةيا:ةبوتلاةروس(١)
.77ةيا:ةدئاملاةروس(؛).ىفنم:ا)يف()

.دنع:(أيف().ىزاوملاوديدشلاو:(ا)يف(©)
نامعنلاةياورنمصنلاةعجارمنكميوىنعملابدوعسمنبانعثيدحلااذهيراوحلاوبأمامإلادروأ()

.دمحأدنسمو«ةجامنباننسو«يراخبلاحيحصيفريشبنبا
.١9ص(41)ثيدحلامقر«ناميإلاباتك١ج:يراخبلاحيحص:رظنا

3461.7ثيدحتابهبشلادنعفوقولاباب«نتفلاباتك6ّج:ةجامنباننس

.١٠مقرثيدحةاقاسملاباتك؛حج:ملسمحيحص7779ص؛ج1دمحأمامإلادنسم

- (059٠٠)ثيدحلامقرتاهبشلاكرتيفءاجام«عويبلاباتك7ج:يذمرتلاننس
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:لاقفبطخهنعهللايضرباطخلانبرمعنإ:لاق

يفالو«همايصيفالو؛ءىرمإةالصيفاورظنتالسانلااهيأاي

.نمتؤأاذإهتنامأيفو«ثدحاذإهثيدحقدصيفاورظنأنكلو«هتقدص

ائيشدجتنلكنإف().[كييريالامزىلإكبيريامعد:لاقو
.مارحركسملكو؛هللاهجوءاغتبإهتكرت

:هتأرماولجرل١نيبناعللاريسفت

(ر:رونلاةروسٍِقهلوق

هتأرمإفذقيلجرلاوهو«مهجاوزأ)تانصحملانومرينيذلاو
هريغدهاشجوزللسيلو:لوقي«مهسفنأالإءادهشمهنكيلوانزلاب
جوزلا:ينعي«مهدحأةداهشفإ#احلاىلإكلذعفريف«تنزدقهتأرمانأ
:«نيقداصلانملهنإهللابتاداهشعبرأ)»

تاداهشعبرأدهشيفدجسملاىلإرصعلاةالصدعبجوزلاموقي:لاق

؛ةينازهتأرما:ينعيةنالفنأوهالإهلإاليذلاللابدهشأ:لوقيللاب

.هلوقفنيقداصلانملهنإو
12١

ناكنإهسفنىلع:ينعي«هيلعهللاةنعلناةسماخلاوأ»لوقيمث

.هلوقيف«نيبذاكلانم

نعاحلاعفربو:ينمي«باذعلاانعاورديوأ7:لالوقي)
00[فلحت]ةأرملا:ينعي«ههللابتاداهشعبرأدهشتنأدعبدحلاةأرملا

:لاقهنأكغيبنلانعريشبنبنامعنلانعيراخبلاةياورصن ءىراقلايزيزع كيلإو-
دقفتاهبشلاىقتانمف؛سانلانمريثكاهلمعيالتاهبشمامهنيبو؛نيبمارحلاو«نيبلالحلاو
نإوالآ1هعقاوينأكشوي1ىمحلالوحىعري2تاببشلاِِفعقونمو©هنيدوهضرعلاربتسا

دسجلاحلصتحلصاذإ؛ةغضمدسجلايفنإوالأ«همراحمهضرأيفهللاىمحنإو«ىمحكلملكل
.«بلقلايهوالأهلكدسجلادسفتدسفاذإو«هلك

.١٠ىتح+نمتايآلا:رونلاةروس().كيبريامب6أ)يف(١)

.(أ):نمةطقاس(4).(أ):يفرركم(©)
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:تارمغبرألوقتفاهجوزماقمةأرملاموقتمث.هلوق

نيبذاكلانمليجوزنأو«ةينازبتسلينأوهالإهلإاليذلاهللابدهشأ
«اهيلعهللابضغنأةسماخلايف(١)لوقتو:يأ«ةسماخلاو#هلوقيف

.هلوقيف«نيقداصلانملاهجوزناكنإ)»اهسفنىلع:ينعي

بنذملاىلعرهظالهتمعنو:ينعي*هتمحرومكيلعهللالضفالولوؤ»

ثيح«مكح#باتنمىلع#باوتهللانأوإامهنمبذاكلاىلعينعي
.هتأرماولجرلانيبناعللامكح

لخدناكاذإدلاولامزلي(؟)عدلولاف]هتأرمإلجرلانعالاذإ:لاق
نوكتنأالإجوزلانودمألامزليدلولانإفاهبلخدنكيملنإو«همأب
مزليةجحلاتءاجاذإف«اهتيبيفاهبلخدجوزلانأةجحلااهتءاجةأرمل
هثرتو«جوزلانودمألادلاولامزليةنيبلا()ءىجتملنِإف«دلاولادلولا
.همأنعالو)0([هنمًاربت]يذلاهوبأهنريالو(هما

ناكميفًادبأناعمتجيالو«امهنيبقرفينكلو«امهنمدحأدلجيالو
.اهجوزنمرهملاةأرملاذخأتو4دحاو

.همأنعاليذلاهوبأهثريالوهمأهثرتجوزلاهنماربييذلادلولاو

دحلادلج«ةنعالملانماغرفامدعبهسفنلجرلابذكأنإف:لاق

.هدلونيبوهنيبثاريملاو6هلدلولاو

ةنعالملانماغرفينألبقهسفنبذكأناف:ًادبأهتأرماووهعمتج#الو

.هدلودلولاو:هتارمإةأرملاو(ةدلجنينامثدلجي

.لوقيو:(أ)يف(١)

.دلولاوهتخسن:(ب«أ)يف()

.جت:(أ)يف()
.هنمىفنيأ:(ب+ا(ٍف0
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هتأرمإ0رمَجرُتكلذدعبوأ؛ةنعالملالبقهتأرمإهتقدصنإو:لاق

جوزلانيبسيلو؛ثاربملااهنمهلسيلو«رهملانماهيلإقاساماهجوزلو
.ثاريمدلولاكلذو

مهنيبسيلف؛ةمأوأةينارصنوأةيدوبيهتحت(؟)نوكتملسملارحلا
.ناعلمهنيبسيلفكولممتحتنوكتةملسملاةرحلاةأرملاو«ناعل

نأريغنمانزلاباهفذقوأ«انزلاهتأرمانملجرلاملعاذإو:لاق
قرفينكلو؛لضفأناكامهيسفنىلعارتسوناطلسلاىلإاعفتريملنإاهاري
.انزلاهتأرمإنم(7)جوزلاملعنإادبأناعمتجيالوامهنيب

الوانزلايفًادبأناعمتجيالةرحلاوةمألاو«كولمملاورحلايف:لاقو
.هدذعب

:يراوحلاوبألاق

نأدعبنمانزلابهتأرمإلجرلاىمراذإ«ءاهقفلالوقنمانفرعيذلا
نمانزلاباهامرنإو.جوزلادلودلولاوامهنيبقرف«انعالتمث؛اهبلخد
.همألدلولاوامهنيبقرفانعالت-مثاهبلخدينألبق

نينامثدلجةنعالملادعبنموأةنعالملالبقنمهسفنجوزلابذكأاذإ
هتأرمإهتقدصنإو.احلاىلإامهرمألصواذإاذهو؛امهنيبقرفو«ةدلج
؛املهيلعقادصالواهنمجوزللثاريمالوةأرملاتمجرةنعالملالبقنم

.اهبلخددقناكنإهدلودلولاو

ملاذإهتأرمإةأرملافهسفنبذكأومكاحلالإامهرمألصيملناكنإو
'.ةينازاهنأملعي

:يراوحلاوبألاق٠

.مجري:(اليف(١)
.نوكي:(1)يف(9)
:.(أ)يف:لجرلا:شماهلايف(©)
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.ةينازلا(١)ةمألاعمّرحلامقيالو«ينازلادبعلاعمةرحلاموقتالو
رحلاعمميقتالةمألاكلذكو؛ةينازلاةمألاعمدبعلاالورحلامقيال
.ينازلادبعلا

:رئارحلانمانزنمىلعدلجلاوانزلانمهللاةرحامريسفت

ٍ(5):ليئارسإينبةروسيفهلوق
*؟اليبسءاسوإ»هللةيصعم:ينعي«ةشحافناكهنإانزلااوبرقتالوؤ»

:كلسملاسيبو:ينعي

:ينعي«شحاوفلايبمرحامنإلقؤ(؟):فارعألاةروسيفهلوق
(2).عرسلا]يف«نطباموةينالعلايف«اهنمرهظامؤ»انزلا

نوريالو؛ةينالعلايفانزلانوهركياوناكبرعلايكرشمنأكلذو
(5).ماعنألاةروسيفاهريظن«رسلايفًاسأبهب

«مكئاسننمةشحافلانيتأييتاللاوؤ»(1):ءاسنلاةروسيفهلوقو
لهأنمبيثلاةأرملا:ينعي؟مكئاسننم#انزلاوهو«ةيصعملا:ينعي

«تويبلايفنهوكسماف)انزلابنييلع«اودهشنإفإلاقديحوتلا
.نوجسلايفنهوسبحا:ينعي

اهيلعدهشاذإبيثلاةأرملاتناكو«مالسإلالوأيفاذهناك:لاق
ٍِ.نجسلايفسبحتانزلابلودعنيملسملانمةعبرأ

اهحاكنوادبأاهعماجيالواهيلعقفنيهنكلورهملاذخأجوزاهلناكنإف

ىتح:ينعيتوملانهافوتيىتحإ»نجسلايفاهسبحينكلو«دعبمارح

.ةدبعلا:()يف(ا)
.١3ةيا:ءارسإلاةروس(؟)
.٠3ةيآ:فارعألاةروس()

.(أ):نمةطقاس(4)
.١٠١ةيآ:ماعنألاةروس(ه)

.٠٠١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(1)
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.لاحلاكلذىلعيهوةأرملاتومت
.سبحلانماجرخم:ينعي*اليبسنمهللالعجيوأ

.انزلاىلعدحلاجرخملاو

:ينعي«مكنماهنايتأيناذللاوؤ»لاقفانصحيملنيذللانيركبلاركذمث
لهأ:ينعي«مكنم#انزلاوهو«ةشحافلا:ينعم*ءاهنايتاينيركبلا

امباملحيبقلامالكلاوريزعتلاب«ناسللاب:ينعي«امهوذافإديحوتلا

امدنيوابوتيلنارذعينكلو«ناركبامهنأل«سبحامهيلعسيلو«المع
اوضرعاٍفلمعلا:ينعي«احلصأو»ةشحافلانم:ينعي)0«اباتنافل

.«اميحراباوتناكهللانإةبوتلادعب()امهوبستال:ينعي#امهنع

.مالسإلالوأيفبيثلاوركبلايفلعفياذهناكف

هتخسناخوسنمينازلهلكىذألاوسبحلاراصفينازلاّدحهللالزنأمث
(5).رونلاةروسيفيتلاةيآلاهذه

:ينعي«ةدلجةئامامبنمدحاولكاودلجافينازلاوةينازلا)هلوق
نمةعبرأدهشو«هيلإعفراذإعاحلاامهدلجي«انصحيملنيركباناكاذإ

:لاقمث«نيتروعلااورظنمهنأًالودع«ًارارحأ«نيملسملا
يف:ينعي«ةفارإلامهببرضيف:ينعي«ةفأرامهبعذخاتالو

ينازلالعلعجيذلا؛هللامكحيف:ينعيهللانيديفدودحلاليطعت
ديحوتب(5)نوقدصتمنكنإاحللينعي:لوقيللابنونمؤتمنكنإ
ءازج(9)هيفيذلابيغلابنوقدصت:ينعي«رخآلامويلاوؤ»هللا
.هللاكرمأاكهللامكحيتلادودحلااوميقأف«لامعألا

«نينمؤملانمةفئاطامهباذعإ»رضحيلو:ينعي«دَهْشَيلو»:لاقمث

.ءاباتنإو»:(با١©

.7ةيآ:رونلاةروس(©).اهوعمستال:(ب(1)يف(9)

.حلاصمتاح/دقيقحت34ص«ةينقنعخوسنملاوخسانلا:رظنأو
.9٠#7ص١جةكربنبال«عماجلاباتك

.يف:(أ)يف)(*).نوقدصي:(أ)يف(4)
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.ًادعاصفنالجرامهدحدهشي:ينعي

:عيبنلالاق«انزلايفدودحلاةيآتلزنامل:لاق
هللا.ليبسلابهللاءاجربكأهللا.ليبسلابهللاءاجربكأهللاربكأهللا»

بيثلاو(ةنسيفنوةئامدلجركبلابركبلاليبسلاو:«ليبسلابهللاءاجربكأ

ركبلالعفبيثلابركبلاانزناكنإف«ةراجحلابمجروةئامدلجبيثلاب

(١).ةراجحلابمجروةئامدلجبيثلاىلعو«ةنسيفنوةئامدلج
اهدلجةحارساللاقينادمنمةارمادلجبلاطيلانبيلعلاقو

.ةنصحمتناك(؟)عاهنأل]ةعمجلاموياهمجرو«ةثامانزلايفسيمخلاموي
.دهللالوسرةنسبمجرلاو4باتكبدلجلا:لاقف

ءاذ(:ء.. -ةءحزلغ1اا
.بئاغ()[عبارلاو]انزلالجرىلعاودهشرفنةثالثيفلاقو
ٍِ.اعيمجمهتعبرأاودهشيملاذإةثالثلادلجي:لاق
عماضيأدهشفعبارلاءاجو«نينامث65)عدحاولكزةثالثلادلجنإف

.نينامثدلجُيةثالثلا

عبارلاءاجم4نيطوسوأطوسريغنينامثدلج))[ةثالثلا]دحأناف

:مهتداهشتزيجادهشف

هاورثيدحلاو.يناسنلاويراخبلاالإةعامجلاهجرخأدقو؛ىنعملابيراوحلاوبأمامإلاهاورثيدحلا(١)
:لاقهنأتْثَعيبنلانعتماصلانبةدابع
بيئلاو(ةنسبيرغتو6ةئامدلجركبلابركبلا1ًاليبسنههللالعجدقينعاوذخ7ينعاوذخو

.ءمجرلاوةئامدلجبيثلاب
.(9١4٠)ثيدح«مجرلاباب«دودحلاباتك؛جندوادأيأننس:رظنأ

ةجامنباهاوردقو)19590( ثيدح«انزلادحباب«دودحلاباتكِج:ةجامنباننس

.؛ينعاوذخوراركتنودب

.(١؟7؛)ثيدح«بيثلاىلعمجرلايفءاجام(8)باب«دودحلاباتك4ج:يذمرتلاننس
.9٠١٠١صينازلادحباب٠«دودحلاباتكهجنملسمحيحص

.الصينازلامجريفءاجامباب«دودحلاباتك١ج:راطوألالين
.(أ)يف:قايسللتفيضأ(7)

.لجرلاو:(أ)يف()
.قايسللتفيضأ(4)
.نيثالثلا:١1يف(©)
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اوراصفاودلجيلنيذلاعمدهشنمءاج59ةثالثلانمنانثإدلجناف

ٍِ.هتداهشتلبقدوهشةعبرأ

ناكاذإينازلاىمريفلوألادهاشلابادبيهنإف:لاق«دحلاامأو:لاق
|.ينازلكنإهللابدهشأ:لوقيفًانصحم

للابدهشأ:لوقيفًانصحمناكاذإينازلانومريفدوهشلاًادييو:لاق
.سانلامث«مامإلامث«عبارلامثثلاثلاهيمريمث«ينازلكنإ

دقهنأتارمعبرأاحلادنعفرتعاف؛ًافرتعمينازلاءاجنإو:لاق
أدبيو؛نينصحماناكاذإمجرلاامهيلعفانزلانملبحتةرحةأرماوأ«انز

.سانلام.مامإلاامهمجرب

دعبٌتَمِجُرنيلوحهتعضرأمثاهدلوتعضواذإف:ىلبحلاامأو

يجوزنمىلبحينإ:تلاقفبئاغوأدوقفمجوزاهلناكنإف019كلذ
.مجرتالاهنإف

اهجوزاهبرقيمللبحةأرماهللاهمحرباطخلانبرمعىلإعفرو:لاق
:لبجنبذاعملاقفاهمجرينأهنعهللايضررمعدارأف«نيتنسلب

يفامىلعكلسيلفليبسةأرملالعكلناكنإ«نينمؤملاريمأاي
اهدلواذإفتدلوىتحهنعهللايضرباطخلانبرمعاهكرتف؛ليبساهنطب
كلذنابتسااملف؛الجوزنمنيتنسنباوهو«اهنطبيفهناتسأتتبندق
لبجنبذاعملثمندلينأءاسنلاتزجع:باطخلانبرمعلاقسانلل

.مجرُتملف؛رمعكلهلبجنبذاعمالولو
نبذاعمناسلىلعهللاهمحرباطخلانبرمعلهللانمةاجنلاتناكو

.هللاهمحرلبج

ىلعهللاهاجنيذلاةاجنلاىلعهللاركشينأرثكيهللاهمحررمعناكو]

ًالماحتناكوانزلابتفرتعإةنيهجنمةأرمإلهمأهعهللالوسرنأةيوبنلاةنسلايفتبثاملكلذو(١)
.عضولادعبدحلااهيلعماقأمث

(470١ه)ثيدح«عضتىتحىلبحلابمجرلاصبرت(8)باب«دودحلاباتك4ج:دواديلأننس

.نيصحنبنارمعنع
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0[لبجنبذاعمناسل

غلبتملةيراجوأ«اهبلخدوةرحجوزتوملتحيملمالغيف:لاقو
ملامهنألمجرامهيلعسيلاينزفاهجوزاهبلخدوارحتجوزتفضيخغما
.ةئامدلجامهيلعوحاكنلااغلبي

:هنعهللايضررقيدصلاركبيأنعو

هدلجفانزفاهبلخديملةأرمإجوزتو«ملحلاغلبدقلجرهيلإعفرهنا
.همجريملو

نهعماجيفةكولمموأةينارصنوأةيدوبيجوزتيملسملارحلايف:اولاقو

.ةنصحمبتسيلفاهعماجيفكولمملااهجوزتيةرحلاو

لخدفةملسمةرحجوزتوملتحادقيذلاملسملالجرلانصحملا:لاقو

.ةنصحملاكلذكوانز5اهب

هيلعفةكرشموأكلذدعبةديلوبانزنإف«ملسملارحلانصحأاذإف
؛مالسإلاوناميإلامساهنعلازوناميإلاهنمعلخهنألهيلعٍلصُيالومجرلا
:ٍةثيَعهللالوسرلاقم«ًاقفانموًاقسافانزنيحهمساراصو

ًءِ.::
الو(4)؛نمؤموهوقراسلاقرسيالو؛نمؤموهوينازلا(7)ينزيالا

.ملسمتحنباتكلالهأنمتناكاذإ(9)[عارصق]اهنيدىلعةكرشملارقت

.اهنيدىلعةكرشملانباوةديلولامجرتالو

.(أ)يفةرركمةرقفلاهذه(١)
.هتمجرتتقبس(7)

0.ىرتال:(أ)يف(©)
نبرباجنعننسلاباحصأهجرخأو«ةريرهينأنعناخيشلاهجرخأليوطثيدحنمءزجاذه(4)
.عضومنمراكأيفديزنبرباجنععيبرلامامإلاهجرخأو©هللادبع
.7٠9ص(؟)ثيدحرمخلاميرحتبابةبرشألاباتك؟ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

.7صذنونمؤملاالإةنجلالخديالباب«ناميالاباتك١ج:ملسمحيحص

.١72ص(587)مقرثيدح4ج:عيبرلادنسم

.(؟؟77)ثيدحةميبلانعيبنلا(9)باب«نتفلاباتك"2ةجامنباننس

.ارمح:(ب+أ)يف(*)
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رهصلاوءاسنلانمهللحيالامجوزتوأ«اهتدعيفةأرمإجوزتنمو
ناقرتفيو6هيلعاهمرحدقهللانال6جيورتلاكلذهنصحبالفنبلخدف

ٍِ:لاقهنأدوعسمنبانع

هنافابنعاولخفاجرخمانممتدجواذإفمتعطتساامدودحلااًوردافالأ

؛ةبوقعلايفاطخينأنمريخةهبشلايفدحلانعوفعلايفمامإلاًاطخينإ
(0)ةريصبلاىلعمتعطتساامدودحلااًوردافالآ

(")اهوعفريملاممهنيباميفدودحلانوفاعتياوناكنيملسملانإو:لاق

(').عاهلهأىلعدودحلالطعتالفزمكاحلاىلإمهيلععفراذإف«ماكحلاىلإ

.تاقوهوهرازإهيلعو«هترشبىلعانزلايفلجرلادلجي:لاقو

امهنمسنانإاف,اديدشًابرضراموعرداهيلعوةسلاجةأرملادلجتو

.امهتداهشوامهتبوتتلبقكلذدعبادشر

:يراوحلاوبألاق

.مجرلأهيلعامنإنصخحملادلجيالو4نيملسمل١لوقنميفنلاسيل

.ةكرشملاكلذكو«ةملسملاةرحلاىلعاملثماهيلعةكرشملاو

نوملسملانصحيباتكلالهأءاسننإ:ءاهقفلاصعبلاقدقو

.نينونصحو

ةبيشيبأنباهاورلعهللالوسرنعثيدحعقاولايفوهدوعسمنبانعيراوحلاوبأهلقنام(١)

نعكلذكو«تاياورلايفتوافتعمةشئاعنعمماحلاوهننسيفيقييبلاو«يذمرتلاوةجامنباو

.رمعنبهللادبعو«ةريرهيملأّ:إ

('؟74)مقرثيدح«دودحلاءرديفءاجام(7)باب«دودحلاباتك4ج:يذمرتلاننس:رظنأ

.ةشئاعنع

(79459)مقرثيدح(«تاهبشلابدودحلاعفد(ه)باب«دودحلاباتك؟ج:ةجامنباننس

.ةريرهيأنع
.اوعفرت:(١)ف()

.اهلهأنعدودحلالطعت:(أ)يف(©

ل١0١



:ةهركملاوانرلايفنيكولمملاريسفت

:لاق(١)ءاسنلاةروسيفهلوق
«ةشحافبنيتأنإافإ»تاملسملادئالولا:ينعي«نصحأاذإف»

«باذعلانمتانصحملاىلعامفصننيلعف#انزلابنمجنإف:ينعي
.ةدلجنوسمخوهو«ةرحلاىلعامفصندئالولالعف:ينعي

.ةرحهتحتوانزاذإدبعلادلجيكلذكو

.ديسلاامهدلجي«كلذريغوأنيجوزتماناكاذإمجرامهيلعسيلو
نا«ايبسكلجأنمانزلالعهتديلوهركينأملسمللحيال:لاق

؛ةيصعملاكلتيفةديلولاتكلهدقو«ديسلاىلعكلذمنإفكلذلعف

انزلا1هتديلوهركيوهلمعكلذناكاذإًاضيأديسلاكلهو

(5):رونلاةروسيفهلوقكلذف
نهبسكلجأنمانزلاىلع:ينعي#ءاّعبلاىلعمكتايتفاوهركتالوؤ»

:ينعي«ايندلاةايحلاضرعاوغتبتلإ»لوقيهللاومًانصحتندرأنإ)»

ىلعهتديلوهركينم:ينعي«نههِركُينمو#انزلانمنهدالوأونيبسك
ءاطلخلانماريثكنإو#لوقيهللانألكلهدقفانزلاىلع:ينعيءاغبلا

اولمعواونمانيذلاالإلاقفىنثتسا015#ضعبلعمهضعبىغييل

كرابتهللاربخافمالسلاهيلعدوادمكحنماذهومهامليلقوتاحلاصلا

(5).مالسلاهيلعدوادلوقنعثلجًادمحمهيبنللاعتو

5:ناقرفلاةروسيفهلوقنعو
مرحيتلاسفنلانولتقيالو«رخاالإهللاعمنوعديالنيذلاوؤ
هلفعاضي.اماثأقليكلذ09[لعفي]نمونونزيالوقحلابالإهلل

(ا)

:ءاسنلاةروس مةيآ

ا

.٠7ةيآ:رونلاةروس(7)

.74ةيآ:صةروس()
.انزلاىلعتايتفلاهاركإو«مالسلاهيلعدوادمكحنيببسانتالهنأظحالن(4)

.(أ)نمطقاس().18611ةيآ:ناقرفلاةروس(ه)
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ٍ:*«اناهمهيفدلخيوةمايقلامويباذعلا

:لاقنجعيبنلانع(١)ىوردقو
)ر.(..نمؤموهوينازلاينزيال»

©يرلاكنس
(١)«محرروفغنههاركإدعبنمهللانافإلهلوق

,>محرروفغةبوتلادعبنمهللانإ:دوعسمنباةءارقيفو

هذخايوأ.نيميوأ«بنذلعههركيفودعلاهذخايلجرو:لاق

دحألعملظهيفسيلهللانيبوهنيباميفبنذوأنيمىلعهرهقيفناطلسلا
.ةصخرهيفهلنإفسانلانم

.كرشلاريغلمعلابةيقتلاسيلومالكلابةيقتلاامأ

دعب(*)[نم]هللابرفكنم0لحنلاةروسيفهذهتلزن:لاق

ًاردصرفكلابحرشنمنكلو,ناميإلابنئملمهبلقوهِركأنمالإهنامإ
.هللانمبضغمييلعف

مهنوبذعيةكمرافكناك«نيملسملانمسانإيفةيالاهذهتلزن:لاق

اميفملةصخرلاتناكف«ناميإلابةنكمطممهبولقومالسإلانعاوعجرىتح
010مهيفتلزن

كرشلاولتقلانيبهنوريخيفناطلسلاوأ؛مويلانوكرشملاهذخأنمف

ىلعتاموةيصعملاوكرشلارتخيملولتقلاراتخافهللاةيصعمنمبنذوأ
ربصيملنإفًاديهشتامفءادهشلاونييبنلاعمةنجلايفوهو«هللاةعاط

نأل«رانلايفوهفبئاتريغتامف«ةيصعملايفمهيلإنكروباذعلايف
:لاقهنأل«هاهندقهللا

.ىوري:(أ)يف(١)
.هيلإعوجرلانكميفثيدحلااذهيزختقبس()
.٠7ةيا:رونلاةروس(©)
.«؟مظعباذعمهلوماهماتو٠ةيا:لحنلاةروس(4)
6():نمةطقاس(ه)

918٠ص١ج:ريثكنبل«مظعلانازقلاريسفتو44/98ص١ج:شيفطأل«ريسفتلاريسيت:رظنأ(7)
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(5).«رانلامكسمتفاوملظنيذلاىلإاونكرتالو
٠لمعلابةيقتلاتسيلو

(؟):رساينبرامعلاق:لاق

.نايكلاوةيقتلابمهيفنمؤملا9شيعينيذلااموقموقلاسغب
:دعهللالوسرلاق:لاق
.«نارفكرفكلاو«ناتنسةنسلاو«ناعوشخعوشخلاو,ناملعملعلا»

:ناملعملعلاف

.راضلاملعلاكلذف«لاعفلابقيقحتهلسيلناسللاىلعملع

محازيعفانلاملعلاكلذف«لاعفلابقيقحتهلناسللالعملعو

.ةمايقلامويءايبنالاغ[هبحاص]

.قافنلاعوشخكلذو«بلقلاهلعشخيالودسجلاهلعشخيعوشخ

.ناميإلاعوشخكلذفبلقلاهلعشخي00عوشخو

:ناقافنقافنلاو

.ءاوستسيلومهلزانمتفلتخادقو؛بيذكتلابقافنولمعلاب(")قافن

.7١١ةيا:دوهةروس(١)
نيقباسلانمناك«ناظقيلاوبأ؛يسنعلاسيقنبةنانكنبكلامنبرماعنبرساينبرامع:وه(7)

اريص»مهللوقيفللوسرلامهيلعرميفهللايفبذعينمماوناكو«هوبأووهمالسإللنيلوالا

نعيلععمنيفصيفلتقو«اهلكدهاشملادهشوةنيدملاىلإرجاه««ةنجلامكدعومنإفرسايلا
.(777ص4ج:ةباصإلا).ةنس7

.شعي:()يف()
:ِ.(باد:نمةطقاس)ْ

ىلعهللاةجحكلذفناسللابملعناملعملعلا»:لاقكغيبنلانعديزنبرباجنععيبرلاهركذ(ه)
ٍِإ.«عفانلاملعلاكلذفبلقلابملعو.مدانبا
فسروينعمعنوبأهاورو«ديزنبرباجنع114ص(9497)ثيدحلامقر4ج:عيبرلادنسم
سنأنعةداتقنع«؛ةيطعنبا

ثيدحىلعرثعأملف؛رفكلاو؛ةنسلاو«ركذلاو«قافنلاو«عوشخلابصاخلاوثيدحلاةيقبامأ

.ةنسلابتكنميديتحتاميفكلذب

.اقافن:(ب«أ)يف©.ًاعوشجو:(بءأ)يف()
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ٍِ,'.«نويذاكلمهنإدهشيهللاوؤ»

ْن٠1م:ًب٠٠ار.عو

مزاامنعارففلحمجايأارذق)
.«نوهقفياليفمهبولقىلعهللاعبطفاورفكمثاونمآمهنأبكلذ

٠ءاوساتسيلو4اهيلعأورصا5ةيصعملاىلإاونكرنيحمهرفكناكو

:ناركذفركذلاامأو
.نسحفنارقلاةءارقو.ليلهتلاوحيبستلاب؛ناسللابركذ

.هنعكسفنربصتف؛كيلعهللامرحامدنعهللاركذ؛ركذلالضفأو

.ركذلالضفأكلذفكبريدينيبكماقمركذتو

().هللايف.ناوخإلاىلعىقحو«نيدلايفقحف«ىتحلاامأو
:نارفكرفكلاامأو

.ليواتلابومعنلابرفكو(9)«ليزنتلابوهللابرفكف
«هبرفكينمو؛هبنوئمؤيكلوأهتوالتقحهنولتيإ»:لاعتلاق

)«نورساخلامهكئلوافليواتلاب:ينعي

:ناتتّسةّنْسلاامأو

.ةلالضاهكرتوىدهاهبذخألا«ةضيرفةنسف

.ةكيطخاهريغىلإاهكرتو«ةليضفاهبذخألاو«ةضيرفبتسيلةنسو
:ةرقبلايفيتلاةيآلاهذهِهكيُعيبنلارقأامل:لاق
.ةيآلارخآىلإ(*)..انأطخأوأانيسننإانذخاؤتالانبر
:مالسلاهيلعليربجلاق

نيباوتلابحيهللافهباولمعيملامو؛ًاطخلاونايسنلاعفرفهللالعفدق

ار.:هيلعهللا0باتمدنوبنذلكنمباتنمفنيرهطتملابحيو

.٠“١7ةيا:نوقفانملاةروس(١)
.هللايفناوخالاىلعًاقحو؛نيدلايفاقحف«نافجافجلاامأو:(ب)يف()

.١7١ةيآ:ةرقبلاةروس(؟).ليزنتلاب:(ب«1)يف(©)
ٍِ.باتو:ّأ١يف().؟/7ةيا:ةرقبلاةروس(0)

يتمأنععضوهللانإ»:لاقهعهللالوسرنعسابعنبانعنابحنباوةجامنباو«ريثكنباركذ()

-أطخلانعيتمألزواجتهللانإ»ءادردلامأنعةياوريفو«؛هيلعاوُهِركتسأامونايسنلاوأطخلا
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:يراوحلاوبألاق

1رارحالاباونصحيىتحانزلافدودحءامإلالعالوديبعلالعسيل

.هدلجنوسمخ«دلجلافصنمهيلعفمهتاصحإدعباونزاذإف

:فذاقلادحو2تانصحملافذقنمريسفت

(أ):رونلاةروسيفهلوق
ءاسننمنمرئارحلانوفذقينيذلا:ينعيتانصحملانومرينيذلاو)»

مهنأرارحأنيملسم:ينعي«ءادهشةعبراباوتايملمثإ»انزلابنيملسملا

.«مهودلجافإنافلتختنيتروعلااونياع
ةدلجنينامثؤ»نيفذاقلا:ينعي#امهودلجاف#هيلإعفراذإاحلا:لوقي

مهكئلوأوإايحمادامدلجلادعب:ينعي«ادبأةداهشمهاولبقتالو

اوراصفبذكلانماولاقاميفنوصاعلامهككلواف:لوقي«نوقسافلا
الإلاقفىنثتسامث؛بذكلاوةيرفلاىلعاومادام«نيقسافناميإلادعب

:ينعي«اوحلصأوفذقلادعبنم:ىنعيكلذدعبنماوباتنيذلا

.ةبوتلادعبمهبمحرمهفذقل6محرروفغهللانقفلمعلااوحلصاو

.هتداهشتلبقباتمثدلجيملوأدلجوفذقنم:لاق

قوقف.ةدلجنينامثفذقلايفرارحألانمةأرملاولجرلادلجُيو:لاق
وضعلكىلعنيتبرضلانيبابرض1ءادرلاريغ0امنععزنيالامهبايت

.رمخلايفدلجيكلذكو«ريكاذملاوسأرلاريغ

.هتداهشلبقتباتمثفذقلايفدلجينمف:لاق

اماهرودصهبسوسوتامعيتمألزواجتهللانإ»:ةريرهيبأةياوريفو««هاركتسالاونايسنلاو>
.؛هيلعاوهركتساامو؛هبملكتتوأهبلمعتلًٍ

7١ثيدحلامقرسانلاوهركملاقالط1١بابقالطلاباتك١ّج:ةجامنباننس:رظنا

 )049 + 770؛ص+١ج:ريثكنباريسفت4

.اهنم:(١)يف(7).ك#؛4ةيآ:رونلاةروس(١)
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دعبًادشرهنمسنانإف«رمخلابرشو«انزلايفدلجييذلاامأف

:هللالاقم؛فذقلايفدلجييذلاةداهشلبقتمهتداهشلبقت«كلذ

اوحلصأوإفذقلادعبنم:ينعيكلذدعبنماوباتنيذلاالإ

.ةبوتلادعبمهبمحرمهفذقل:ينعي#«محرروفغهللانإف
:لاقهنأسابعنبانع
:ماكحألاهيلع0زوجتوُملتحيلامرحلامالغلاةداهشزوجتال

:يراوحلاوبألاق
:ملحلااوغلبيىتح:ينعي«دودحنايبصلاىلعسيل

دبعلاةداهشزوجتال:لاقهنأهللاهمر)0باطخلانبرمعنع

.ملسملاهيقفلاملتحم

.مهيلعنيملسمللزوجتو؛نيملسملاىلعةمذلالهأةداهشزوجتال:لاقو
؛كولمملافذقنمىلعسيلو«نيعبرأفذقلايفكولمملادلجي:لاق

تاموأ؛ًابذاكناكنإ«ةرخآلايفهيلعنكلو«ايندلايفٍّدحدلولامأو
.نيقسافلاعمرانلالهأنموهو؛كلهدقف؛بئاتريغ

:يراوحلاوبألاق
ةمذلالهأفذقنمىلعسيلو«فذقلايفدحكيلامملاىلعسيل

نمراصف«بئاتريغتامفًابذاكناكنإةرخآلايفهيلعنكلو«دح
.ناميإلامسانمةميزعلاىلعمادامهللاءىربدقو..نيقسافلا

..اقفانمراصف(")ينووتسيالًاقسافناكنمكًانمؤمناكنمفأل»لاق
نمراصف(*)«نوقسافلامهنيقفانملانإ)»لاقهللانإ(5):لاق

(١)«هبررمأنعقسففنجلانمناكسيلبإالإهللالاق.سيلبإءايلوأ

.هتمجرتتقبس(7)زو:(أ)يف()

.لاقي:(أ)يف(4).8١ةيا:ةدجسلاةروس(©)
.9.ةيا:فهكلاةروس().17ةيا:ةبوتلاةروس(ه)
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١عااِع٠.٠

:مهظعوونيسمْؤملاهللاَبذَأاموهَيبنلاجاوزأفذقنمىلعامريسفت

(١)يمكنمةبصعكفإلاباوءاجنيذلانإرونلاةروسيفهلوق
ركببأتنةشئاعبهعمقلطناو«ًايزاغقلطنإٍهْيَعىبنلانأكلذو

ناوفصثكسمهفهلعىبنلاراساذإناكف«ملسينبنم(5)لطعملانبا
٠حبصيىتحهناكمٍِف

اذإفهفّرعف؛ركسعلاىلإهلمحمهعاتمنمءيشنيملسملانمطقسنإف

.هيلإهعفدهبحاصءاج

تلخدف«لاحرلاتبكرةليلتاذليحرلابيدونامل«ةشئاعنإو

الوهذخاتلتلزنف؛لزنملايف.هتيسنتناكاهلًايلحتركذتمثاهجدوه
املف4ركسعلاعمراسفريعبلا8لثعبناف4ريعبلبحاصاهبرعّشي

تذحخأف؛تيهذدقريعبلااذإف؛عوجرلاتدارأو اهيلحةشئاعتدجو

1.يكبتيهوليللابركسعلارثأىلعيشم
عيبنلارثأيفراسمث«لزنملايفلطعملانبناوفصحيصاف

:يكبتيهواههجوتطغدقةشئاعبوهاذإف,هباحصاو

!؟هذهنم:ناوفصلاقف

ل.١١ةيا:رونلاةروس)

تنبيهوعلوسرلااهجوزت«تاونسعبرأبةثعبلادعبتدلو«قيدصلاركبيأتبةشئاع(؟)

ةباحصللاعجرمتناكو:ةرجهللىلوألاةئسلافلاوشيفنينسعستتنبيهواهبىنبو«نينستس

بحأنمتناكو«ثيداحألانماريثكةنسلابتكاهنعتور؛ضئارفلاةصاخومهنيدرومأيف
عيقبلابتنفدوةرجهللنيسمخونامثةنسهللااهمحرتيفوت«ةجيدخدعبهبلقىلإكلغلوسرلاءاسن

.(١٠٠-13ص8ج:ةباصإلا)
|.هللاقي:شماهلايف(©)
؛يناوكزلايملسلاىعازخنبةعيبرنبلطعملانبا:باوصلاو«لضفملانبناوفص:(ب«1)يف(4©)

هتأرماعمهلو+روهشملاكفالاثيدحيفهركذىرج«اهدعباموقدنخلادهشو٠ةنيدملانكس

ةنستامليقو«ه9١؟ةنسباطخلانبرمعةفالخيفدهشتسا«ةنسلابتكيفةروهشمةصق

.(١٠٠١ص؟ج:ةباصإلا)ةيرجهنيتس

.تعبتاف:(١١يف(*)
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اي:لاقف«هريعبنعلزنو«ناوفصعجرتساف؛ةشئاعانأ:تلاقف

.هريعبىلعاهلمحف«ىلحلارمأبهتثدحف
؛اهودجيملف«ةشئاع(أ)عاودقفدقو]هباحصأولليبنلالزنو

اهفذقف؛هريعبىلعاهلمحدقوناوفصءاجذإ«هللاءاشامٍهِْكَعىبنلاثبلف

لولسنبيأنبهللادبعلاقف؛ةيدسألاشحجةنباةنمحو(5)«ةثاثأنبا

:اهنمناوفصءىىربامو6ناوفصنمةشئاعتربام:قفانملا

.اذكواذكناكدق:مهضعبلاقف«كلذيفسانلاضاخو
.اذكو؛اذكتعمسمهضعبلاقو

.كلذهبجعامهضعبولوقلابضرعمهضعبف

اهؤربتو]ةشئاعفذقنمبذكتةيلاوتمةياةرشعنامثتلزنف

.نينمؤملااهيف(1)[بدؤتو
نباهللادبع:ينعي«مكنمةبصعكفإلاباًواجنيذلانإتلزنف

.اودقف:(أ)يف(١)
لوسرلاةرجهليبقةنيدملاىلعًاميعزنوكينأداكبرغييفجرزخلانملولسنبيأنبهللادبع(ر

يفنيقفانملاسأرحبصأو«هلعلوسرلانمةضقانتملافقاوملانمًاريثكذختإمثنمو«اهيلإهت

.امنعهللايضرةشئاعىحيفميظعلاكفإلاربكىلوتيذلاوهو«مهلديكيونيملسملاىلعبليةنيدملا

دحأوِهكَعلوسرلارعاشناكويباحص؛ديلولاوبأ؛يراصنألايجرزخلارذنملانبتباثنبناسح(©)

:ةباصإلا)هد4ماعهتافولبقىمعو«مالسإلالبقاهلثمومالسإلايفًاماع0٠شاع؛نيمرضحما
.(؛ا7ص١ج:بيذهتلابيذتو-١77ص١ج

ةلاختنبهمأو.هبقلوهفحطسمامأو؛ًافوعهمساناك؛بلطملانبدابعنبةثاثأنبحطسم:وه(4)
قفنيالأركبوبأفلحلولسيبأكفإيفضاخاملف؛هتبارقلهيلعقفنيركبوبأناكو؛ركبيأ

٠(48ص7ج:ةباصإلا)ه7ةنسليقو«ه47ةنستام؛كلذدعبىلتينارقهيفلزنو«هيلع
نببعصمجوزتناكو؛شحجتنببنيزنينمؤملامأتخأةيدسألاشحجتنبةنمح:يه(©)

تناكوًادحأتدهشو«تاعيابملانمتناكو؛هللاديبعنبةحلطاهجوزتفدحأمويابنعدهشتسافريمع

٠(9؟صم8ج:ةباصإلا)اهنعهللايضرةشئاعىلعكفإلايفكله؛حرجلالمحنوىشطعلايقست

.بدؤيوايريو:(أ)يف«2)
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شحجةنبأةنمحو:ةناثأنبحطُْمو«تباثنبناسحوَلولسيأ

|ّ(١).ةيدسألا

ليفيذلا«هوبسحتالإناوفصوةشئاعل«مكلارشهوبسحتالإ

.كلذىلعنورجؤتمكنال#مكلارش#ؤفذقلانممكيف

4مهنمإىونامءىرمالكلب:لاقمث.يكلٌريخوهلي
هيلع:ينعي«مثإلانمبستكاامةشئاعرمأيفضاخنميف:ينعي

.اهرمأنمهيفضاخامردقىلعمثالانم
نم:ينعي#مهنم#همظع:ينعي«ُهَرْبِكىلوتيذلاوإ»:لاقمث

ام»:لاقيذلاوه«نيقفانملاسارلولسيأنبهللادبعوهو(؟)ةبصعلا

«اهنمءارباموناوفصنمةشئاعتئرب

تناكاذإنيملسملاعيمجلةربعةيآلاهذهيف:ينعي«مظعباذعهلإ»

هبجعأوأاهبضرعوأ6مالكوألعفباهيلعناعأنم+ةئيطخمهنيب

مينمناكامردقىلعةئيطخلاكلتيفءاكرشمهفهبىضروأكلذ

؛ًامنإمظعأوههسفنبةئيطخلاكلتىلوت:ينعي«(مهنمهربكىلوتيذلاوإل
.لولسيأنبهللادبع

٠اهبذوحخاملاوهو

؛بئاغلالثموهفهركودهشنمفنيملسملانيبةئيطختناكاذإ:لاق

.دهاشلالثموهفىضروباغنمو
ذإ)»اله:ينعي«الولإ»لاقفةشئاعرمأيفاوضاخنيذلاظعومث

ر[نظر»هبمبذكالهناوفصبةشئاعفذقي:ينعيهومتعم“

.«اريخمهسفنأبتانمؤملاونونمؤملا

.٠777747171107767797:صيروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنأ(١)

.ريسفتلاوثيدحلابتكًاضيأاهتركذامكةلماكةصقلاركذدقو

.؟88ص:كفإلاثيدحباب«تاداهشلاباتك«؟ج:هحيحصيفيراخبلااهركذو

.ةيصعملا:(أ١يف(7)

.نظيالأ:(أ)يف(©
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المهنأبًاريخضعببمهضعبنظيالأ:لوقي(شحجةنبأ0ةنهك

.«نيبمكفإاذهاولاقوأنونزيالنونمؤملاو(")نونزي

اله:ينعي#الولأ»نببذكفذقلااذه:اولاقاله:لوقي

ءادهشلاباوتأيملذإفءادهشةعبرابإلفذقلاىلع:ينعي«هيلعاوءاجإب

ةشئاعاوفذقنيذلا:ينعي.موقيف()«نوبذاكلامههللادنعكئلوأف

.ناوفصو

تنبةنمحولطعملانبناوفصهنأانعمسيذلا:يراوحلاوبألاق

(5)[ةرخآلاوايندلايفزهتمحرومكيلعهللالضفالولوؤ»لاقمث.شحج

نمهيفملقاميف:ينعي«هيفمضفأاميفؤمكباصأل:ينعييمكسمل
هنوقلتذإل»ةرخالاوايندلايفةبوقعلا:ينعي«مظعباذعإفذقلا

نمتعمسو(نالفنمتعمس«,ضعبنعمكضعبهنوُؤرذإ*مكتنسلاب

مكلسيلامإلاهفذقيفمكتنسلاب:ينعي«مكهاوفأبنولوقتو)نالف
قحفذقلانممتلقيذلانأاوملعتنأريغنم:لوقي«ملعهب

هللادنعوهوانيهابنذفذقلانوبسحتو:لوقي*؟انههنوبسحتوإ»

ٍِ.روزلايفميظعلوقو«مظع

ذإ)اله:ينعي«الولوألاقفةشئاعرمأيفاوضاخنيذلاظعومث
نأالنوكيمملقر-مكنيعأهرث1و(فدذقلا:ينعي«هومتعمل

ملقاله:ينعي()«مظعناتبباذهكناحبس(1)اذهبملكتن
ناتبباذهوفذقاذه:ملقاله:ينعي«مظعناتبباذهكناحبس#

.ةيمح:(بأ)يف(١)
.اونزيال:(ب)يف()
.٠“١ةيآ:رونلاةروس(©)
.(أ):نمةطقاس(4)

.اننيعأ:()يف(ه)
.زر:نمةطقاس(7)

.4١٠٠١٠يا:رونلاةروس()
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ضاخنملوقعمسامل(١)يراصنألاذاعمنبدعسلاقاملثم«ميظع
(7).مظعناتبباذهكناحبس:لاق؛ةشئاعرمأيف

.نكيملاملوقيفتبييذلاوه:ناتهبلاو
مظعبنذاذهو«مظعملظكرشلاو1ميظعناتبببذكلاو

:لاقفةشئاعرمأيفاوضاخنيذلاظعومث.بذكلاب
.نينمؤممنكنإًادبأ)»فذقلا:ينعي«هلثلاودوعتنأهللامكظعيإ

نإمكحمكيلعهللاوأ»ظعاوملانمهركذأم:ينعي«تايالامكلنييو

:ينعي«ةشحافلاعيشتنأنوبحيةشئاعفذقيف:ينعي«نوبحينيذلا
ناوفصوةشئاع:ينعي«اونمانيذلايفإ»انزلارهظيواوشفتنأنوبحي
«ةرخآلاوايندلايفًاعيجو:ينعي(")«[ملأزباذعمهلطعملانبا

رانلاباذعةرخآلايفو«دلجلاايندلايفلولسنبهللادبعباذعناكف

:ينعي«هتمحرومكيلعهللالضفالولوؤ»*«نوملعت9منأوملعيهللاوؤ»

فاري:ينعيْ)6محرفؤرهللاناولاق5(ةشئاعلملاميفمكيقاعل

:لاقمث«فذقلانممتلقاميفمكبقاعيلومكنعافعنيحمحر«مكب

نييزت:ينعي«ناطيشلاتاوطخاوعبتتالاونمآنيذلااهيأايإ»
نييزت:ينعي«ناطيشلاتاوطخعبتينموأش.ةشئاعفذقيفناطيشلا
ام:ينعي«ركمملاو)يصاعملا:ينعي«ءاشحفلابرمأيهنافإناطيشلا

:ينعي.«هتمحرومكيلعهللالضفالولوأةشئاعلليقاملثمفرعيال

ىكرُيهللانكلوادبأدحأنممكنم#حلصام:ينعي#ىكزاملهتمعنو

مويمهسبىمروًادحأوًاردبدهش؛ورمعوبأهتينك«يراصنألانامعنلانبذاعمنبدعس:وه(١)

.ه5ةنسهحارجبًارثأتمتاممث؛ةظيرقينبيفمكحىتحًارهشكلذدعبشاعفقدنخلا
.(ههمالص7ج:ةباصإلا)

.هجوزويراصنألابويأيأنأشيفكلذنألوزنلابابسأبحاصركذ()
.777778ص:لوزنلابابسأ:رظنأ

.(مظع»:(أ١يف(©

.١٠7كنفخاةيآ:رولاةروس(4)
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بذكلاو6اهأربأوةشئاعرذعهللالزنأاملف/١(ر«ملععيههللاوءاشينم

ادبأءيشبةثاثأنبحطسملصيالهنأ(7)ركبوبأفلحاهوفذقنيذلل
.فذقلاةشئاعىلعىعدانميفناكهنأل

ةلاخنباناكو«نيلوألاراصنألاونيرجاهملانمةثاثأنبحطسمناكو
ٍِاريمفهرجحِاميتيناكو6قيدصلاركبيأ

ال«لتايالوؤ019ركبيأيفتلزنأهلصيالركبوبأفلحاملف

؛قزرلايفةعسلاوىنغلايف:ينعيم؟ةعسلاومكنملضفلااولوأ)»فلحي
حطسم:ينعي#ىلرقلايلوأاوتؤينأ)»هللاهمحرقيدصلاركبابأ:ينعي
ناكحطسمنأل#نيكاسملاوإهتلاخنبا«قيدصلاركبيأةبارقةثاثأنبا

«اوفعيلوأنيرجاهملانمناكهنألهللاليبسيفنيرجاهملاو)اريقف
3ٍِضحطسمنعاوزواجتيلو:ينعي:اوحفصيلو#اوكرتيلو:ينعي

(5)«محرروفغهللاومكلهللارفغينأركبابأ:ينعي«نويحت
!؟(كلهللارفغينأبحتامأ»ركبيلألهعيبنلالاقف«نينمؤملاب

.هللايبنايلب:لاق

.حفصاوفعاف:لاق

(©).هللاءاشنإمويلادعبافورعمهعنمأالتحفصوتوفعلاقف

«تانصحلاانزلابنوفذقي:ينعي«تانصحملانومرينيذلانإل»
:ينعيشحاوفلانع:ينعي«تالفاغلا)فئافعنهجورفل:ينعي

«ةرخآلاوايندلايف(1)عاونعلز»تاقدصملاينعي«تانمؤملا»«ةشئاع

.ركبيأ:(١)يف()
.188ص١ج:يراخبلاحيحص7777ص:يروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنا(©)

03٠ص4جا:شيفطأل«ريسفتلاريسيتو3377١ص©ج:ريثكنبال«ميظعلاتارقلاريسقتو
.7١7هيأ:رونلاةروسن

.(80١7)ثيدح«رونلاةروسنم(70)باب؛ريسفتلاباتك«9ج:دواديلاننس(ه)

.اوفعلا:لصألايف*)
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لولسيأنبهللادبع:ينعي«ةرخالاولنينامثدلجِقاوبذع1ينعي

.6مظعباذعمهوإ»#بئاتريغقفانمهنالرانلاببذعي

تانمؤملاتالفاغلاتانصحملانومرينيذلانإتايآلاهذههللالرنأ

مهتنسلاميلعدهشتموي.مظعباذعمشوةرخألاوايندلاٍِقاونعل
١::ِءِء

ل))*نولمعياوناكاممهلجرأومهيدياو

ةرخألايفنوعلموهوهللاىقليو«ايندلايفهللاهنعلدقلجرلاحفيك

؟باذعلاةملكهيلعتقح()عنمو]«رانلالهأنم19عسيلأ]؟هيف
؛تباثنبناسحو؛لولسيأنبهللادبعلىبنلادلج»:لاق

فذقيفةدلجنينامثمهنمدحاولكشحجةنبإةنمحو«ةثاثأنبحطسمو
(5).ةشئاع

تامنيقفانملاسأرلولسيأنبهللادبعريغ«كلذدعبنماوباتمث
.(ه©ثلا..*مم"2ًِّ بتيملف)0«نيقتملنمهللالبقتياإلهتبوتلبقتملوٍقافنلاىلع

لصتالوؤ»)0ةيآلاهذهتلزنهيفو2هقافنلعتامواحوصنةبوت

اوتاموهلوسروهللاباورفكمهنإهربقىلعمقتالوادبأتاممهنمدحأىلع
(ل)«نوقسافمهو

.6+ةيا:رونلاةروس(١)

.سيلهنإ:(أ)يف()
:.نمىلعو:(أ)يف()
:لاقاهنعهللايضرةشئاعنعدوادوبأيوري«يناسنلاالإننسلاباحصأودمحأهاورثيدحلا(4)

اوبرضفةأرماونيلجربرمألزناملف«نارقلاالتو؛كلذركذفعهللالوسرماقيرذعلرنام»
:دوادوبأمهامسدقو«دحلاهيلعمقلولسيأنبهللادبعنأ:ليلكإلايفغاحلاجرخأو مهدح

.شحجتنبةنمحو؛ةثاثأنبحطسمو؛تباثنبناسح
.(44764179/)ثيدح؛فذقلادحيفباب«دودحلاباتك4ج:دوادينأننس:رظنأ

.(577)ثيدح؛فذقلادح(15)باب«دودحلاباتك؟ج:ةجامنباننس

.١ةيا:ةدئاملاةروس(5)

.١١#ص9جا:شيفطأل«ريسفتلاريسيتو.178674١ص:يروباسينلل؛لوزنلابابسأ:رظنأ(7)
.م4ةيا:ةبوتلاةروس()
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نارقلاهللالزنأامل«اهريغفذقيو«ةشئاعفذقنمرمأاوركذمث
دهشتمويإ»:لاقمثفذقنمهللاىبف؛يبنلاورمألاهيفسانللةماع

ةرخآلايف:ينعي©ذئمويؤ»«نولمعياوناكامبأهلوقلإ«مهتنسلأمهيلع
ناسللادهشيالو«نّيبلامهباسح:ينعي(١)«قحلامهنيدهللامهيفوي)

.نمؤمىلعلجرلاوديلاو
(؟)ىطعيفنمؤملامأو؛باذعلاةملكهيلعتقحنمىلعنودهشيامنإ

بلقنيواريسياباسحبساجيفوسفهنيميبهباتكوأنممافلاق

(5).«ارورسمهلهأىلإ
.ءاسنلاةروسدعبنمتلزنأرونلاةروس:لاقيو:لاق

:ءاسنلاةروسيفنا«كلذقيدصتو

مكنمةعبرأنيلعاودهشتسافمكئاسننمةشحافلانيتأييتاللاوؤ»

هللالعجيوأ.توملانهافوتيىتح.تويبلايفنهوكسمأفاودهشنإف
(*)«اليبسنه

:هللالاقيذلاليبسلاو

.نوركذذتمكلعلتانّبتايآايفانلزنأواهاضرفواهانلزنأةروس#

ةفأرامهبمذخأتالو.ةدلجةئامامهنمدحاولكاودلجافينازلاوةينازلا
نمةفئاطامهباذعدهشيلورخآلامويلاوهللابنونمؤتمنكنإهللانيديف
(1)«نينمؤملا

لاقمث؛نيقتمللةظعومىبنلاورمألايفتانيبلاثالثلاتايآلاءالؤهف
ةشئاعفذق:ينعيمالكلانمءيسلا:ينعي«نيثيبخللتاثيبخلا)»

.ىصعيف:(أ)يف()
.ال١ةيآ:ءارسإلاةروس()
٠ةيآلا6..هباتكيتوأنمامأوإللوألاةيآلايفخسانلاًأطخأدقو.864+7/ةيآ:قاقشنإلاةروس(4)
.١7١ةيآ:رونلاةروس().١ةيا:ءاسنلاةروس(ه)
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نينمؤملانمةشئاعفذقينمو.ءاسنلاولاجرلانم#نيثيبخلل#هوحنو

؛مالكلانمِءيّسلا:ينعي#تاثيبخللإ»ءاسنلاولاجرلانم«نوثيبحلاو
.ءيسلامالكلامهبقيليهنأل

«نوبيطلاو.نيييطلل)»مالكلانمنسحلا:ينعي#تابيطلاوو»لاقمث
اريختانمؤملاونينمؤملاباونظنيذلا:ينعي:ءاسنلاولاجرلانم

نم(59نسحلا:ينعي(1)«تابيطللإ»ءاسنلاولاجرلانم«نوبيطلاو

نمنيبيطلا:ينعي4كئلوأ)»لاق5«نسحلامالكلامهبقيليهنالمالكلا

؛نوفذاقلاءالؤهلوقيامم:ينعينولوقياممنوءوبُم#ءاسنلاولاجرلا

.ءيسلامالكلانمءاربتانمؤملاونينمؤملانماهريغوةشئاعاوفذقنيذلا
0..٠ًِ١ب.:م.١٠+ه0 انسح:ينعي9«ميركقزرو)مهبونذل:ينعي(ةرفغممه]لاقم
.ةنجلايف

ابحاهلدادزاوهسفنىلإُهْكيَعيبنلااهبرقةشئاعرذعهللالزنأاملف
().هئاسننم

(95).ةنجلايفهجاوزأنميه:لوقي
.باذعلانمنيفعضهيلعنإفيبنةأرمأوأايبنفذقنمهنأ:اوركذو

:بازحألاةروسيفيتلاةيالاهذهتلزنأمل:لاق

باذعلاالفَعاَضُيةنيبمةشحافبنكنمتأينمىبللاءاسنايإ»

لمعتوهلوسروهللنكنمتنقينمو.ًاريسيهللالعكلذناكونيفعض
١١يي.*اع ))#نيترماهرجااهتؤناحلاص

.تابيطلاو:(أ)يف(١)
.نيثيبخلل:(بأ)يف(؟)

.71ةيآ:رولاةروس(7)

ّ:إ.سانلانمو:(ب)يفو«سانلا:(أ)يف(4)
ِةثيَعيبنلاىلإءارضخةقرخيفيتروصبءاجليربجنإ»ظفلبةشئاعنعيذمرتلاهاوراملكلذو(*)

.؛ةرخآلاوايندلايفكتجوزهذهنإ:لاقف
.(77880)ثيدحةشئاعلضف71باب«بقانملاباتك٠ج1يذمرعتلاننس:رظنأ

.١٠١7ةيآ:بازحألاةروس(7)
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.٠-١م:ِ:
نهفذق(1)[نمىلع]لعجو«نيفعضنهباذعو؛نيترمنهرجألعجف

:كوعيبنلالاق:لاق

(نوعرفةأرمإةيساو(«نارمعةنباميرمنيملاعلاءاسناينكبسحأ»

ٍ:ددمحمةنباةمطافهيفاوركذو«دليوختنبةجيدخو

؟ةشئاعلابامفهللالوسرايراصنألانملجرلاقف:لاق
لاٍِ :ايبنلالاقف

يفزبخلالضفكعبرالاءالؤهدعبةنجلاءاسنرئاسىلعةشئاعلضف»

.ملعأهللاوةشئاعيفاوركذاذكهو(؟).«ماعطلارئاسىلعماعطلا
.«ماعطلارئاسىلعمحللاوربلازبخلضفك»انعمس:يراوحلاوبألاق

اا
.نم:(أ)يف()
.ةشئاعلئاضفبابوةجيدخلئاضفباب(ةباحصلالئاضفباتك«١جنملسمحيحص:رظنا()

.6067714ص2ج:دمحأمامإلادنسم
.(١٠ه)ثيدحلامقر19-13ص١ج:لمشلاعماج
.كردتسملايفمكاحلاو؛طسوألايفيناريطلاهجرخأو
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:مثإلانمقراسلاىلعامو؛ةقرسلايفدودحلاريسفت
(١):ةدئاملاةروسيفهلوق

رانيدعبراقرساماذإةأرملاولجرلا:ينعي#ةقراسلاوقراسلاو#

اوعطقأاحلل:لوقي«امهيديأاوعطقافإماكحلاىلاكلذعفرف؛ادعاصف
ةيصعملانمالمعامبًءازج«ًالاكنعطقلا:ينعي«ابسكامبًءازجإلامهنامأ
ٍِق*زيزعهللاوؤ»امهيديأعطقللانمةبوقع:ينعي*يئهللانمالاكنإل

.عطقلاةقراسلاوقراسلاىلعمكح:ينعي«ميكح#هماقتنا

«حلصأوإهتقرسدعبنم:ينعي(هملظدعبنمباتنمفإللاقم
روفغهللانإهنعزواجتي:ينعي«هيلعبوبتيهللانافللمعلايف:ينعي

.مدنوهيلإباتنمل«محر#ةبوتلالبقنمناكامل#محر
ةيناثلاقرسناف4ىنجلاهديعطقتهيلعردقمفةرمقرسييذلاف:لاق

.نجسلايفسبحينكلوعطقتمل«ةثلاثلاقرسنإف؛ىرسيلاهلجرعطقت
ىتحنجسلاِفسبحةقرسلاىلاداعناف:جرخأادشرهنمسناناف

(7).هلهأهزاحدقءيشيفلإقراسلاعطقيالو.تومي
 ءاضقلاىلعوهو)( ءادردلايبأىلإةديلوبلجرءاج:لاق

ال:اهبءاجيذلالاقمث«ءادردلاوبأاهديعطق«نيرانيدتقرسدق

:.قراسلااذهلثمهللارثكأ
هباذعكلذفايندلايفدحلاهيلعمقآفةقرسلايفهديتعطقنم:لاق

(5)«ربكألاباذعلانودؤهللالاق.بتيملنإو«ايندلايف

:يعهللالوسرلاق:لاق

؛هيلعبوتيهللانإفباتنمو(9)..نمؤموهوقراسلاقرسيال

.7/893ةيا:ةدئاملاةروس(١)

.هزرحنمقراسلاهذخأيأ(7)
.هتمجرتتقبس(؟)

.١7ةيا:ةدجسلاةروس(4)

.«حيحصلاعماجلاوهدنسمِِقعضومنمرثكأٍِقعيبرلامامإلاهجرخأدقو.هجيرختقبسثيدحلااذه)
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أرفاكناكو«ًاقفانمناكاهقحلهجو«اهقرسيتلاةقرسلادريملنإف
.نينئاخلاديكيدهيالو«روفكناّوخلكبحيالهللانأل

ريغعبتانمىلعهللاىضريالو«هيلإباتنمىلعالإهللابوتيالو
ٍٍِِ.هناوضرعبتانمنعىضريامنإ؛هناوضر

؛هنعنغتسا«اقداصاحوصنةبوتهيلإبتيملوهللانعنغتسانمف

يذلاو«متيلالاملكأو«هتنامأناخو«هللالإتبت:هناسلبهلاقولو

ًاقفانمناك«نينئاخلابحيالهللاو«نينئاخلانمناكهلهأىلإهدريملوقرس

.انمؤمةينازلاوينازلامسيملو«ًانمؤمةقراسلاوقراسلاهللامسيلو
:لاقهنأليبنلانع

(١)«..نمؤموهوينازلاينزيال»
الو؛قحلابالإهللامرحيتلاسفنلانولتقيالوأ»:هللالوقيف

(1).«نونزي
:يبنلالاقو

الأؤ»هللالوقكلذو؛ملاظهنكلو«..نمؤموهوقراسلاقرسيال»
.انمؤمنعليملور«نيملاظلاىلعهللاةنعل

روفغهللانإهيلعبوتيهللانإفحلصأوهملظدعبنمباتنمف

.ةبوتلادعب(5)«محر
(*)«مظعٌملظلكرشلانإهللالاقًاملظهللاهامس.ملظلا:كرشلاو

:يراوحلاوبألاق
هديعطقتاهنمفوأمهاردةعبرأٍِققراسلاعطقي؛نيملسملالوق

.هجيرختقبسثيدحنمءزج(١)

-(أ):يفةيآلا4..سفنلانولتقيالونونزيالوداذكهاهبتكفخسانلاًاطخأدقوةيا:ناقرفلاةروس(؟)
ٍ.ةيا:دوهةروس(7)

.:١1ِق«؟محرروفغهللانإفهملظدعبنمباتنماذكهاهبتكفخسانلااطخأدقو4١ةيا:ةدئاملاةروس()

.١١ةيآ:نامقلةروس(ه)
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كلذدعبقرساذاف6لامشلاهلجرتعطقكلذلعبقرساذاف4ىنجلا

.هيلععطقالومرغلاونجسلاف

:ًاينطخلوققملاةّيدريسفت

(١):ءاسنلاةروسيفهلوق

لتقينأنمؤمليغبنيناكام:ينعيةنمؤمالو*«نمؤملناكامو
.م«ائطخلإ)»ةّيديفهلتقلحيالو««انمؤم

نباثراحلاىلعفلحناك(؟)ةعيبريبأنبشايعلانأكلذو:لاق
ملسافاكرشمذئمويثراحلاناكو؛هنلتقيل(7)رماعينبنمديزييلأ
٠ةنيدملابهلتمف4شايعلاهبملعيلو4ثراحلا

الاه4ااحامف

«ةنمؤمةبقرريرحتفانطخانمؤملتقنمولاقاطخانمؤملتقنمىلع
.سمخلاتلصودقهللاديحوتبةقدصم:ينعي

«هلهأىلإلتاقلاهلقاعهملست:ينعي«ةمّلسملًاضيأ«ةيدوؤ»ٍ

ءايلوأقدصينأألإ:ينعي«ةاوقدّصينأالإ»ىنثتسامث؛لوتقملاءايلوأ

قتعاماف؛مهلريخوهومهرجألمظعأوهو«لتاقلاىلعةيدلابلوتقملا

لوتقملا:ينعيناكنإفإ»لاقمث«هلاميفلتاقلالعبجاووهفةبقر

.ةيآلا6..انمؤملتقينم#اهبتكفخسانلاًأطخأدقو«97ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

نبةريغملانبا«نيحمرلااذبقليو«ةعيبريأنبشايعلا:هنأباوصلاو؛سابعلا(ب؛أ)يف()
مم1نيتيرهلارجاهومالسإللنيلوألانيقباسلانمناكو4ديلولانبدلاخمعنبايثرقلاموزخم

ةنسماشلابتام؛تونقلايفيعيبنلاهلاعد«هوسبحفةكملهأىلإهعجرأولهجوبأهعدخ
.(47صهج:ةباصإلا)كومريلابليقو«ةماملابدهشتساليقو«رمعةفالخيفيه

ةريسلايفقاحسانباركذ؛يرماعلايشرقلاةسينأيبأنبالاقيو«هسينأنبديزينبثراحلاوه(©)

لتقينأنمؤملناكاموىلاعتهلوقةعيبرينأنباشايعيفوهيفلزنهنأريسفتلاءاملعكلذكو
ملعينأنودشايعلتقفجرخمثملسأهنأىلعلديامةصقلاقايسيفاوركذو.«ًاطخالإانمؤم
.(١١-١7#ص١ج1ةباحصلازيمتيفةباصإلا).همالسإب

.8١١صيروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنأ(4)

.١٠7--9٠7ص7ج:نايحينأل«طيحملارحبلاريسفتو
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لوتقملا:ينعيوهوبرحلالهأنم:ينعي«مكلودعمرقنم
١ا 0().«ْنمْؤمإ

نمرافكهموقو؛ملسأناكو(1)ورمعنبسادرميفتلزن:لاق
.اطخ()ديزنبةماسأهلتقفبرحلالهأ

٠برحلالهانممهنالمهلةيدالو«ةئمؤمةبقرريرحتف#لاق

«قاثيممهنيبومكنيبموقنملوتقملا:ينعيناكنإوؤ»لاقمث
لتقاملف«برعلاءايحأنمًءايحأدهاعيناك+هلعىبنلانأكلذو
.دهعلالهأىلإهتيدنودؤيلجألاكلذيفدهعلالهأنمًارفننوملسملا

وأادهع:ينعي#قاثيممهنيبومكنيبموقنمناكنإو#هلوقكلذف

برعلايكرشمنمدهعلالمهاللوتقملايا«هلهأىلإةملسمةيدفإةدعاوم

«هللانمةبوت؛نيعباتتمنيرهشمايصفدجيملنمفةنمؤمةبقرريرحتو
ةرافكلاوةيدلااطخلالتقيفلعج(5)نيحةمألاهذهلهللانمًازواجت:ينعي

.أطخلتقنملةرافكلامكح:ينعي«ًاميكحًاميلعهللاناكوإ
اهتخسنةخوسنمبرعلاىكرشمنمةعداوملاودهعلاةيدتراصمث

8):«مهومتدجوثيحنيكرشملااولتقافإةءاربفةيآلاهذه

)10.«نيتلملهأثراوتيالزليبنلالاقو

.امؤم:(أ)يف(ا)
ةماسأهلتقيذلاوهوينافطغليقو«يملسألاورمعنبا:ليقو«يرمضلاكيبننبسادرم:وه(9)

ىقلأنملاولوقتالوةيآلاهيفتلزنفهتمينغذخأوهمداهبظفحيلةداهشلابقطننأدعبديزنا
.(80ص7ج:ةباصإلا)نوثدحملاونورسفملاكلذركذو«ةيآلا6..ًانمؤمتسلمالسلاكيلإ

يبنلاةنضاحنميأمأهمأو«ديزوبأ:لاقيو«دمحماأ:ىنكي«بحلانببحلا«ةثراحنبديزنبةماسأوه(©)
٠(14ص١ج:ةباصإلا)هد4ةنسيفوت؛ةنسنورشعهلوهلعيبنلايفوتومالسإلايفدلوع

:ٍ.نسح:(1)يف(4)
.ةيآلا6..نيكرشملااولتقاوأ»اهبتكفخسانلاًأطخأدقو؛©ةيا:ةءاربةروس(ه)

عيبرلاو؛ملسمهجرخأوورمعنبهللادبعنعدوادوبأو«رباجنعيذمرتلاهظفلبهجرخأثيدحلا()

.«رفاكلاملسملاالوملسملارفاكلاثريال:ظفلبديزنبةماسأنع

.(٠١)ثيدح«اهلهأبضئارفلاقاحلاباب«ضئارفلاباتك«هجنملسمحيحص:رظنأ

-.(2971)مقرثيدح؛ثيراوملايف(47)باب«روذتلاوناميألاباتك«ج:عيبرلادنسمو
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ىلعرحلاملسملالجرلاةّيدلعجهنأ:هللاهمحرباطخلانبرمعنع
منغلالهأىلعو«ةرقبيتئامرقبلالهأىلعو«لبإلانمةئاملبإلالمح

رشعىنثإمهاردلالهأىلعو«رانيدفلأريناندلالهأىللعو«هاشيقل

.فصلالعمهئاسنةيدو.مهردفلأ

ةلقاعىلعفصنلاىلعمهئاسنةيدو«مهردةئامنامثيسوجملاةّيدو
.لتاقلا

لجرلاةيد«نيملسملالوقنممويلاهبلومعملا:يراوحلاوبألاقو
ةيدثلثىمذلاةّيدو؛كلذفصنةأرملاو«لبالانمةئامةلبقلالهأنم
.يمذلاةيدفصنةيمذلاةّيدو«ملسملا

لهانموا4سوجحملانموا4باتكلالهانملتقملسمف:هلوق

.كلذنعىبنيوهلاميفةيدلاهيلعنكلوهبلتقيال:لاق«ادمعةمذلا

(١)«رفاكبنمؤملتقيال»:لاقهلعيبنلانع

ادمعزحلاهلتقاذإدبعلايفالاقامهنأ«هللااهمحررمعوركبيأنعو

ّنيملسملاٍِقهمهسمرحبو(ةنسىقنيو ةئامدلجيو ةبقرلتاقلاىنتعي

لتقناكنإو.هنمثهلكاذهعممرغيهريغلدبعلاناكنإف«هبلتقيالو

.دبعلانمثمرغيو؛ةبقرقتعيًاطخدبعلا

.نيملسملالوقنميفنلافرعيال:يراوحلاوبالاق

ثيدح«كرشُالهأنممالسإلالهأثاريم(3)باب«ضئارفلاباتك««ج:ةجامنباننسو>
ٍِ.هذجنعهيبأنعبيعشنبورمعنع(١777)

.(٠٠١)مقرثيدح نيتلملهاثراوتيال(١١)باب«ضئارفلاباتك«؛جنيذمرتلاننسو

.(14:046411)مقرثيدح!؟رفاكلاملسملاثريلهباب«ضئارفلاباتك«©ج:دوادينأننسو

.رفاكللملسملانمدوقلاطوقسباب؛ةماسقلاباتك8ج:يناسنلاننس(١)

ةدايزبسابعنبانع«رفاكبملسملتقيال(11)باب«تايدلاباتك؟ج:ةجامنباننس

بيعشنبورمعويلعنع«(7158461130+؟18/8)مقرثيدح.هدهعيفدهعوذالود

٠سابعنباو؛هدجنعهيبأنع

.74١١١١ص١ج:دمحأمامإلادنسمو
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:عيبنلانع
اا7لاَصا0
هدلجفهلتقلادمعتمٍيَِعهللالوسردهعىلعهدبعلتقالجرنأ

1و6نيملسملانمهمهسىحموةنسهافنو(ةدلكةئامهلهللالوسر

0.هبدمي

:يراوحلاوبألاق

هدلجنيعبراريزعتلابنوغلبيالنيملسملاناالإقحلاوهفيبنلالعفم

.نيعبرالالودمىلإنودلجيو

باتك٠ج1:هنئسٍِفيدذمرتلاهجرخأدقو؛هدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنعثيدحلا()

.(774)مقرثيدح؛دبعلابرحلالتقيلهباب«تايدلا
.فيعضوهو©هللادبعنبقاحساهدانسإيف:دئاوزلايفلاق
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.اهبنتجانملهللادعأامورئابكلاريسفت

(١):مجنلاةروسيفهلوق

.هللابجوأبنذلك:ينعي6شحاوفلاومنإلارئابكنوبنتجينيذلا)

مح#يفاهريظن«ايندلايفدحلاو؛هبلمعنملةرخآلايفرانلاهيلع
ام«نيبنذلانيبيذلابنذلا:ينعي«ممللاالإلاقمث)0يسع
.ايندلايفّدحالو«رانلاةرخألايفهيلعبجويل

نيّدحلانيبيتلابونذلاهذه:ينعي«ةرفغملاعساوكبرنإلاق

.هللالاقاكاهنمباتمثملعريغباهلمعنإ

نمنوبوتيمث.ةلاهجبءوسلانولمعينيذللهللاىلعةبوتلاامنإ)ٍّ
مهواولعفامىلعاورصيملوؤتومالبقنم:ينعي(5)«بيرق

مثهنملهجوهفهبلهاجوهونمؤملاهلمعيبنذلكف(*)«نوملعي
«ميلعهللابوتيكئاوافؤتوملالبقنم:ينعيبيرقنمنوبوتي
تلزن:لاق(١).«ياميكحاميلعهللاناكوإلمهنعهللازواجتي:ينعي
.نينمؤملايفةيألاهذه

():ءاسنلاةروسيفهلوقو
هذهلوأنمهنعهللاىبنام:ينعي«هنعنوُهْنُتامرئابكاوبنتجتنإ

مكيونذمكنعلمحن:ينعي«مكتائيسمكنعرفكنإةيآلاهذهىلإةروسلا
ةرخالايفرانالوايندلايفدحهيلعبجويِمرئابكلانوديتلا

_+خسنلالحارمنمةديدجةلحرمةيادبيفهلعلومب؛أ)يف:اذكه(١)
.37ةيا:ىروشلاةروس(©).١3ةيآ:مجنلاةروس(؟)

.35١ةيآ:نارمعلآةروس)).7١١ةيآ:ءاسنلاةروس(4)

ٍٍ.١ةيا:ءاسنلاةروس()

.©..اميركالخدممكلخديو#خسانلابتكدقو«١3ةيآ:ءاسنلاةروس(0)
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:بونذلا

2:٠١وارِِ )«نوملعيمهواولعفامىلعاوُرصُيملوؤ:هللالاق
(١)«..احلاصلمعونمآوباتنملرافغليلإوأ:لاقو

:لاقهنأدوعسمنبانع

اوبنتجتنإةيآلاهذهىلإءاسنلاةروسلوأيفهنعهللاىهنامرئابكلا

.«اميركالخدممكلخدنومكتائيسمكنعرفكنهنعنوهنتامرئابك

هللاىلإاوبوتوإلةيآلاهذهىلإرونلاةروسيفهنعهللاىهنامرئابكلا
نونمؤملااهيأل»تائيسلانمورئابكلانمبونذلاعيمجنم:ينعي«؟اعيمج

بنذىلعرصيملو«توللالبقتائيسلانمو«رئابكلانمباتنمو
6هبهللارمأملمعو:بونذلاعيمجنمباتوهرقحتسي1و6دحاو

:ةنجلالخدتامو

نمهللابذوعنف؛رانلالخدتولملاهبلزنينألبقنمبتيملنإو

.رانلا

:يراوحلاوبألاق

.ذخأناذهبواهلعفيملو©ةيصعملابمهياممبلقلابملامممللانإلاقي

.٠7١ةيآ:نارمعلآةروس(١)
.«ىدتهامث...اهمامتوههةيا:هطةروس(7)

.١ةيآ:رونلاةروس(©)
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رشلانمريسيلانممهفوخو؛ريخلانمليلقلايفنينمؤمللهللابغرامريسفت

(١)املازلزضرألاتلزازاذإ)»ةروسيفهلوق
«هريًاريخةرذلاقثملمعينمفإ
اميتيوانيكسمةهبحىلعماعطلانومعطيو#ةيآلاهذهتلزناملكلذو

ءيشلاكلذلعنورجؤيالمهنأنوريمهنإ:نوملسملالاق)ر*اريسأو

ةرمتهوطعينأ(")«هولقتسيفمهباوثىلإنوملسملاءيجيفهللهوطعأاذإ
:كلذوحنوأةزوجلاوأةرسكلاوأ

(5).ُهَّبُتنحنويطعنامىلعرجؤنامنإ؛ءيشبيهامنولوقيو

ةرظنلاوةبذكلاو؛ريغصلابنذلاىلعنومنايالمهنأنورينورخاناكو
.كلذهابشأوةبيغلاو

.رئابكلاىلعرانلاهللادعوامنإ:نولوقيو

ربكينأكشويهنإف«هولمعينأريخلانمليلقلايفهللامهبغرف

.ربكينأكشويهنإفرشلانمريسيلامهرذحو
.لمانمرغصأنزو:ينعيرشلانم*ةرذلاقثملمعينمو

.كلذهّوسيفهباتكيف(*)«هريارش

رشعةنسحلكبو؛ةئيسةئيسلكبرجافورابلكلبتكي:لاق
(1)فعاضةمايقلامويناكاذإف«أبئاتايندلانمجرخاذإنمؤمللتانسح

:هلوقكلذف«نمؤملاتانسحهللا

نمتؤيواهفعاضيةنسحكتنإوةرذلاقثمملظيال[للازنإ
(ال)«ًاميظعًارجأهندل

.مةيآ:ناسنإلاةروس().أةيا:ةلزلزلاةروس(١)

.هبسحن:(أ)يف(4).نولقتسيف:(ب)شماهيف()
.فعضأ:(أ)يف().مةيآ:ةلزلزلاةروس(5)

.ةلالجلاظفلاهنمخسانلاطقسأ(أ)يفو«40ةيآ:ءاسنلاةروس()
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(١).«ةرمتقشبولواوقدصت»:ايبنلالاق:لاقو

مكنإنينمؤملامأاي:ليقف«تارمتثالثبةشئاعتقدصت:لاقو

؟اذهلثمبنوقدصتل

.ةريثكتارذةرمتاهذهيفنإ:اهنعهللايضرةشئاعتلاق

.هللالزنأامدعبتايآلاهذهتلزنامنإ:لاقو

(")ءاشينملكلذنودامرفغيوهبكرشُينأرفغيالهللانإ
لاقثموهرياريخةرذلاقثم:ينعي؛تاكيسلاكرشلانودبونذلايهو

:لاق6(هريأرشةرذ

)9.«نيبساحانبىفكواهبانيتألدرخنمةبحلاقثمناكنإو)»

:هللالاقو؛بذكي
انعمسملقذإهبمكقثاويذلاهقاثيمو.مكيلعهللاةمعناوركذأو»

للف؛ةجحلاهتمزلوةعاطلاوعمسلابهللرقأنمممتنأونحنف«انعطأو

كبروفإ:لوقيذإاهركشمكيلإبلاطو«ةمعنلاهذهنعمكلاسي
(*)«نولمعياوناكاّمعنيعمجأمهنلاسنل

٠2َِء١٠

؛نيلسرملانلاسنلومهيلإلسرانيذلانلاسدلفإ:ىلاعتوكرابتلاقو

9«نيبئاغانكاموملعبمهلعنصقنلف

وهءامسلايفالوضرألايفءيشهيلعىفخيالهللاَنإل:لاقو
(7).«ءاشيفيكماحرألايفعروصييذلا

؛(54)بابسابعنبانعلوألاهدنسمنمنيعضوميفعيبرلاهاوردقو«هجيرختقبسثيدحلا(١)

.؟77ص؛(جديزنبرباجنعةيناثلاو

.47ةيآ:ءايبنألاةروس(©)ْ.48ةيآ:ءاسنلاةروس()
.17ىفةيآ:رجحلاةروس(5).١ةيآ:ةدئاملاةروس(4)

.6١ةيآ:فارعألاةروس()
.هللالعىفخيال(ب؛أ)يفخسانلابتكدقو«1©ةيآ:نارمعلآةروس(0)
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(١).ي«نوبهرافىايإومدهعبفوأيدهعباوفوأوؤ:لاقو
عرولاو؛نيدلايفرصبلانملضفاءيشبهللاىلإبرقتيلهنإ:لاقو

راتلانمامهبيجنيو«بونذلاامهبهللارفغييذلامالسإلاامهسامهو

:هباتكيفلاقهنإفلكَهيبنهللارمأيذلاليبسلااورصبأف

ناحبسوينعبتانموانأ.ةريصبىلعهللاىلإوعدأيليبسهذهلقؤ
0(١).ي«نيكرشملانمانأامو.هللا

يفٌَُْخهيبنربخأو هلهأىلعهللاىننأدقو«حضاوليبسهنإف
:.مهربخهيلعصقو«مهناش

9,«هدتقإمهادهف.هللاىدهنيذلاكئوأ»:لاقمث

نيتناقلاو.تانمؤملاونينمؤملاو.تاملسملاونيملسملانإ:لاقو

نيعشاخلاو.تارباصلاونيرباصلاو.تاقداصلاونيقداصلاو.تاتناقلاو

.تامئاصلاونيمئاصلاو.تاقدصتملاونيقدصتملاو.تاعشاخلاو

دعأتاركاذلاوًاريثكهللانيركاذلاو.تاظفاحلاومهجورفنيظفاحلاو

()«اميظعًارجأوةرفغممهلهللا

:لاقفنيقفانملانيبومهنيبزّيممث
لظلاالورودلاالوتاملظلاالو؛ريصبلاوىمعألا[يوتسياموز#

(0).«تاومألاالوءايحألايوتسيامورورحلاالو
ركذتيامنإىمعأوهنمكقحلاكبرنمكيلإلزلاامنأملعينمفأ):لاقو

مكيلعمالسإلهلوقىلإ#قاثيملانوضقنيالوهللادهعبنوفوينيذلا.بابلألااولوأ
٠.11الِء-

(١).«رادلاىبقعمعنف)هتعاطوهللارمأامىلع:ينعي«متربصام

ةبوتلاعمةريبكالو:رارصإعمةريغصال.دوعسمنبالاقو

7.:لِ ().«نوملعيمهواولعفامىلعاورصيملوؤ:هللالاقو

.8١٠ةيآ:فسويةروس(7).46ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.6٠ةيآ:بازحألاةروس(4).0ةيآ:ماعنألاةروس(©)

.©يوتسيالإبتاكلاخسندقو«21470١777ةيآ:رطافةروس(*)
.6١ةيا:نارمعلاةروس()١7ىتح4١ةيآ:دعرلاةروس(7)

ه١



:بوننذلانمةبوعلاريسفت

ّ(أ):ءاسنلاةروسيفهلوق

نولمعينيذللإهللالعزواجتلاامنإ:ينعي#هللاىلعةبوتلاامنإؤ»

نمنوبوتيصهبلهاجوهونمؤملاهلمعيبنذلكو«ةلاهجبءوسلا

.«اميكحًاميلعهللاناكو.مهيلعهللابوتيكتلوأف.بيرق
تسيلو#:لاقفرافكلاركذمث«نينمؤملايفةيالاهذهتلزن:لاق

ةيصعملا:ينعي#تافيسلانولمعينيذللإهللانمزواجتلا:ينعي«ةبوتلا

ايندلانمجرخينألبقنمتوملاكلمةنياعمدنع«توملامهدحأ()

لإبغرينيح«كلذدنعكلتهتبوتلبقتنلفناآلاتبثينإلاقأ»
:لوقيفهللالإوةكئالملاىلإوتوملاكلم

1«نيحلاصلانمنكأوقّدصافبيرقلجأىلإينترخأالولبر

ٍِ.كلذدنعهتبوتلبقتنلف«نينمؤملانمنكأو:ينعي
الإهلإالهنأتنمال»لاققرغلاهكردأنيحنوعرفنملبقتملم

().ينيملسملانمانأوليئارسااونبهبتنمآيذلا

:ينعي#كتلوأرافكمهونوتومينيذلاالوأ»كلذدنعهنملبقيملف
١00قافنلاوكرشلانمتوملاروضحدنعنوبوتينيذلا

ةرخالاِقاعيجو:ينعي)0«امبأاباذعمهاندتعأإارفاكتمينمو

:لاقفةبوتلابنينمؤملارمأو
«ًاحوصنةبوتهللاىلإاونمآنيذلااهبأايإ

ىلإدوعينأهسفنثدحيال«ةقداصةبوت«بونذلاعيمجنم:ينعي

.اذنا“ةيا:ءاسنلاةروس(١)

.ةيآلاخسنيلًاطخوهو.؛ءاجد:ا)يف()

.١٠ةيا:نوقفانملاةروس()

.0ةيأ:سنويةروس(4)
.8١ةيا:ءاسنلاةروس)9
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تانجمكلخديوإمبتاذإاهلكمكبونذ:ينعي«مكتائيسمكنعرفكي
ىعسيمهرونهعماونمانيذلاويبنلاهللايزخيالمويراهنألااهتحننميرجن
ءيشلكىلعكنإانلرفغاوانرونانلممتأانبرنولوقيمهناميابومهيديأنيب
نودامرفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإهلوقباوجتحاو().«ريدق
9*ءاشينملكلذ

يهوداعيملافلخيالهللانإهللاديعونماهنأتلزنأاميفةيآلكتبثف
اهدعبنملزنأمثنارقلابهللاهافشنملةنيبيهو«ةجحبمهلتسيلةديدش
راهنألااهتحتنميرجتتانجمهلخدنستاحلاصلااوملعواونمانيذلاو#

يب«؟اليقهللانمقدصأنموًاقحهللادعوًادبأهيفنيدلاخ

هبزجيءوسلمعينمباتكلالهأينامأالومكينامأبسيلإ»لاقو

(5)«اريصنالويلوهللانودنمهلدجيالوأ»بئاتريغتاموهيلعرصأاذإ
:اهدعبنمهللالرنام

كئاوافنمؤموهوىثنأوأركذنمتاحلاصلانملمعينمو
59(*اريقننوملظيالوةنجلانولخدي

؛حلاصلالمعلابالإناميالالبقيالو«ناممالابالإحلاصلالمعلالبقينأىلأف
.رافغتسالاوةبوتلاعمةمادنلامثهلهأىلإهدرينألاملاذخأنمةبوت:لاقو

يتلابونذلانم:ينعي*«هللاىلإاوبوتوؤ»(1):رونلاةروسيفهلوقٍِ
ىبناممبونذلاعيمجنم«نونمؤملااهيأاعيمجإلهنعهللاىهنامماهوباصأ
:«نوحلفُتمكلعللهنعهللا

.8ةيآ:ميرحتلاةروس(١)
.4مةيا:ءاسنلاةروس()

.77١ةيآ:ءاسنلاةروس()
.77١ةيا:ءاسنلاةروس(4)

74١.٠ةيآ:ءاسنلاةروس(5)

.١ةيآ:رودلاةروس(7)
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:ينعي«ةشحافاولعفاماذإنيذلاو)»0نارمعلاةروسيفهلوقو

ةرظنوأةسملوأةلبقنمانزلالودامم:ينعي«مهسفنأاوملظوأانزلا

لوقي#مهبونذلاورفغتساف#هيدينيبماقملا«هللااوركذأمثلحيالامم

رفغينأدحأردقيسيلهنإ:ينعيهللاالإبونذلارفغينموؤ»:هللا
.هريغبونذلا

نماولعفامىلعاوميقيملو:ينعي«اولعفامىلعاورصُيملوؤللاقم
.ابنمنوبوتينكلوالعنوميقيالفةيصعماهنا*نوملعيمهرةيصعملا

مهبونذل«مهبرنمةرفغممهؤازجكئلوأؤ»مدنوهبنذنمباتنمف
نانجلايفنيميقم:ينعي«اهيفنيدلاخراهنألااهتحتنميرجتتانجو
ر«نيلماعلارجامعنو#نوتوميال

(1):ءاسنلاةروسيفلاقو
دجيهللارفغتسيمثهسفنملظيوأ)»امنإينعي«اءوسلمعينمو:

ِ):دوعسمنبالاق:لاق

هسفنملظيوأ)»امنإ:ينعي«اءوسلمعينموةيألاهذهبىرشبايف
ركذييتلاةروسلايفيتلاةيالاو.اميحراروفغهللادجيهللارفغتسيمث
(0):نارمعلآاهيف

اورفغتسافهللااوركذمهسفنأاوملظوأةشحافاولعفاذإنيذلاوؤ

:هللالوقي«مهوبنذل

:لاقمثهللاالإبونذلارفغينمو
ةيصعماهنأ«نوملعيمهوةيصعملانم«اولعفامىلعاورصيملو)»

.178ةيا:نارمعلآةروس(١)
.137ةيآ:نارمعلآةروس(9)

.هبزجيًاعوسلمعينمول:(أ)يفو١ةيآ:ءاسنلاةروس(©)
.10١1٠هةيا:نارمعلاةروس(5).هتمجرتتقبس(4)

ل١٠



0بيرقنمنوبوتينكلواهيلعاوميقيالف
مهؤازج(أ)[كتئلوأز)اقداص:ينعياحوصنةبوتهبنذنمباتنمف

اهيفنيدلاخرابنألااهحَتنميرجتتانجومهبونذلمهبرنمةرفغم
٠«نيلماعلارجامعنو

.ةنجلايفهللارمأامبنيلماعلاوبونذلانمنيبئاتلارجأمعنو:ينعي
.معنلامجاذهبىرشأم:دوعسمنبالاق

(7):ةرقبلاةروسيفهلوق
.4نيرهطتملابحيو.نيباوتلابحيهللانإ
٠ةبانجلاوطئاغلاولوبلانموءاجتتسالانموثادحألانم:ينعي

.هبذعيالهللاهبحأنمف:لاق

باتاذإةمايقلامويىلإدحألكنمةلوبقمةبوتلا:سابعنبالاق

:ةنادلثنمالإهللاهرمأمعلمعوهللالإ

ساروهو+ليباههاخألتقمدانبليباقو.رفكلاسأرسيلبإ

.ةثالثلاءالؤهلةبوتالف.ايبنلتقنمو.ةكيطخلا

وهو.مدانباتوميىتحمهنعقلغيالحوتفمةبوتلاباب:لاق

.سانلاعمملكتيوهوهدسجيفحورلاماداممدانبالحوتفم
:قفانملايقشلالوقي

7-0,.ِء:

(*).بيرقلجأىلإينترخأالولؤيقشلالوقي
جورخلاو؛ايندلانمجرخينالبق«توملاكلمةنياعمدنع:ينعي

.بيرقايندلانم

.كتلوأف:(ب«أ)يف(٠
.777ةيا:ةرقبلاةروس(

ّ.١٠٠(49ةيا:نونمؤملاةروس(٠
:«زرخأ»؛(ب+6ا)يفتخسندقو.٠ةيا:نوقفانملاةروس(

ه١



رفاغإهللاناإف؛هيلعهللاباتمدنوتوململالبقنمباتنمو

.هاصعنمل(1)«باقعلاديدشأنيباوتليبوتلالباقو[بنذلا]

(7).«تائيسلانعوفعيوهدابعنعةبوتلالبقي..ف
.هبذعيالهللاهبحأنمو؛نيباوتلاهللابحيو

.«بونذلارفاغ#:(ب؛أ)يفتخسندقو.9ةيا:رفاغةروس(١)

.75ةيآ:ىروشلاةروس(7)
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:هللاةفاخماهكرتفمارحلانمةوهشىلعردقنملهللادعأامريسفت

(١):نمحرلاةروسيفهلوق

.*ناتنجهبرماقمفاخنمو

كرتف«ةرخآلايفهيدينيب#هبرماقم#ايندلايففاخنمل:ينعي
.ناتنجهلفهللاةفاخمنممارحلانماهباصأةوهش

:ايبنلالاق:لاق

.(؟ناتنجلاامنوردتله»

ماعةئامةريسمناتسبلك,ةئجلاضايرنيتاسبنمناناتسب:لاق

.رونىلعروننمراديفرادناتسبلكطسويف
.ةرضحخوةمعنزتهيالناتسبابنمسيل

(؟).«تباناهرجشو؛تباثاهعرفو؛ثبالاهرارق
(7):تاعزانلاةروسيفهلوقو

.هبريدينيبماقملا:ينعي*هبرماقمفاخنمامأوؤ»

ارحلانمتوهامعهسفنىبنو:ينعي؟ىوهانعسفنلاىبنو
.ةرخآلايفهللاةفامنمهكرتفايندلالالخيفهيلعردقاذإ

.ةنجلاهاوام:ينعي«ىوأملايهةنخلانإفإ

اهييلعردقيفمارحنمةوهشوأةيصعمبمهنميفًاعيمجناتيألأناتاهف

.هللاةفاخمنماهكرتيف
.ةنجلايفباوثلالضفأوهفهللاةيصعمبمهياليذلاو
:ةعبرأبونذلانأملعاو
هنععزنيوهنمبوتي45بنذهنأملعيوهودبعلاهبيصيبنذف

.نمؤملابنذكلذف؛هنمنسحأبثعبيو«بيرقنم

(5).عشلازهرفغييذلابنذلاكلذو

.46ةيآ:نمحرلاةروس(١)

ٍ.ثيدحلابتكنميّدينيباميفًاثيدحهيلعرثعأمل()
.(ب+أل:نمةطقاس0م١5(٠ةيا:تاعزانلاةروس(؟)

ل!؟!١٠١



بوتيالوبنذلاىلعةماقالارارصالاو؛هيلعرصيمثدبعلاهبيصيبنذو
0[امساَفهبحاصنوكينأنمزءىربمبسيلكلذفهنععزنيالو(هنم

ض.بوتيىتحهنملبقتينألمعلاعنمينأو
كلذف«هبهلنذأهللانأو«ةعاطهللهنأدهشيمثدبعلاهبيصيبنذو

.ىمعلاوةلالضلاىلإهرمأ(؟)َرِّيِصي

[ناف]انسحهارفهلمعءوسهلَنيزنمفأ»»هللالاقيتلاةنيزلايهو

ل().«ءاشينميدهيوءاشينملضيهللا
ناوجرافهلهمتنيالو.هيلإنطفيالونمؤملادبعلاهبيصيبنذو

.بنذهنأملعيالوًاطخبةباصالاو؛كلذنعهللازواجتي

().مانأطخأوأانيسننإانذخاؤتالانبرإ»لاق
تبسكامبمذخاؤينكلومكناميأيفوغللابهللامذخاٌؤيالإلاقو

(*).«مكبولق

اهيلعًاميقمدبعلامادامالمعاهعمهللالبقياللامعأبونذلانمو

قوفامفابرلالكأورمخلابرشوةنايخلاوةقرسلاوانرلاكاهنمبوتيال
.بونذلانمكلذ

(هنمرهطتيو«هنمعزنيىتحهلمعيماداملمعهعملبقتيالكلذك

.هنملبقتوىكزًاحوصنةبوتباتوهنمرهطتاذإف
().لصفهبرمساركذوىكزتنمحلفأدقإهلوقكلذو

.لمعلاهلباطوةالصلاباصافلصمثتائيسلانمىكرزف

.ًاقسافنوكينأهبحاص:أ١يف(١)

|ٍ.هريصي:(أ)يف()
لضيهللانإوانسحهاآرفهلمعءوسهلنيزنمفأل(أ)يفتخسندقو«8ةيا:رطافةروس(©)

.ةيالا6ءاشينم

.7187ةيآ:ةرقبلاةروس(4)
.٠77:ةرقبلاةروس(©)

.6١٠١ةيآ:ىلعالاةروس()

-٠١7١



:رهصلاوبسلنلاوءاسنلانمجييوزتلانمهللامرحمريسفت

):ءاسنلاةروسِلهلوق

.تاهمألاجوزتمكيلعهللامرح:ينعي«مكتاهمأمكيلعتنزخ]
.ادعاصفمالامأو:مالا

ْنلفسنإوٌندلوامو4«مكتانبوإل

ةنبإاماف]يمكتالاخوإلالحفةمعلاةنبإاماف؛«مكتامعومكتاوخأو
(")عندلوامو«تخألاتانبوؤ»ندلوامو«خألاتانبوإلالحفةلاخلا

نمتاهمالاييوزتميرحتركذمث.ءالؤهجيوزتهللامرحف؛نلفسنإو
:لاقفةعاضرلا

.«مكتعضرأيتاللامكتاهمأو
ىلعتمرحدقفةدحاوةصمنيلوحلايفامالغةأرمإتعضرأنإ:لاق

.مالغلا
امو:رعظلاتدلوام:ينعي«ةعاضرلانممكتاوخأو)»:لاق

.دئالولاعاضرنممرحيكلذكو«اهدلوريغنمتعضرأ
هتعضرأيذلامالغلاتاوخأبرئظلااونبجوزتينأبسأبال:لاقو

مهمأتعضرأ)ًْ([يتلا]تناكناف)ر[عاضر]مهنيبوسيلهنأل:مهمأ

7.مهمأنممهتخأاهمال6ابنيعباهجيوزترعظلاينبللحنالفةيراج

عبرأجوزت نبللاهِلبِقنمناكيذلارفظلاجوزالجرنأولو
هتعضرايذلامالغللنللحيلراوجهلتدلوف4ةيراجةئامىرستوةوسن

.هلبقنمناكهنمعضريذلانبللانألهتأرمأ

:لاقنعيبنلانع«باطخلانبرمعنع

.(ب)نمهانذخأدقو(أ)نمطقاسنيفوقعملانيبام()
.بسن:(ب؛أ)يف(©)
.يذلا:«اف9

.عاضرلايفيا(5)

-١٠٠١١



:١ (أ).«بسنلانممرحيامعاضرلانممرحي»
٠راخإ.(آ

:هلثم(1)رباجنعو
.لاصفدعبعاضرالو6ةدحاوةصمنيلوحلاِمّرحُي:لاقو

مكتاسنتاهمأوزتمرحو:ينعي«مكئاسنتاهماو:هلوق
.اهمأكيلع(5)[تمرح]دقفلخدتملوأكتأرمابتلخد(")[ءاوس]

مرحو:ينعي#مكئاسننممعروجحيفيتاللامكبئابروإ:لاقمث
:مكئاسننمجاوزلاريغنممكئاسنتانبمكيلع

.نهومتعماجيناللا:ينعينهبملخديناللا»
ف:0:.ما الف:ينعي«مكيلعحانجالف(©)نهبملخدزاونوكتٍنإفإل

.تاهمألاباولخدتملاذإمكبئابر()[جورت]يفجرح
.جاوزألانمهريغنمهتأرماةنبإهيلعتمرحدفةأرمابلخدنمف

.ةدالولانممرحيامةعاضرلانممرحيامباب«عاضرلاباتك4ج:ملسمحيحص:رظنأ(١)
ثيدحلامقر«بسنلانممرحيامعاضرلانممرحب(١)باب«حاكنلاباتك"جنعيبرلادنسمو

.ديزنبرباجنع)974( 
ثيدح«بسنلانممرحبمعاضرلانممرحي20بابُحاكنلاباتك١حج:ةجامنباننسو

.ديزنبرباجنع(١؟748)«ةشئاعنع(477١/)

.بسنلانممرحيامعاضرلانممرحيبابِعاضرلاباتكٌج:يدذمرتلانمو

.اصةعاضرلاٍِقءاجامعماج0(بابعاضرلاباتك١حج:كلاماطومو

.هتمجرتتقبسدقو«ديزنبرباجيأ()

.نأةمهبم:(ب«أ)يف(©)

ٍ.مرح:(ب«أ)يف(8
.ةيآلاخسنيفأطخوهو؛«نهومتعماج#:(ب«أ)يف(ه)
.غيرزت:(بء)يف(7)
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:ءانبألالعءابألاءاسنوءابألاىلعءانبألاءاسننممرحبامريسفت

():ءاسنلاةروسٍِقهلوق

اذإءابالاىلعءانبالاءاسنجموزتمرحو:ينعي«مكئانبألئالحو

سيلوهشارفىلعيذلالجرلانباةأرما:ينعي«مكبالصأنمنيذلا)

.هانبتيذلا

نمهنبانكيملو(")ةثراحنبديزانبتناكهعيبنلانأكلذو
دوهيلاهيلعبتاعفديزاهقلطامدعبهتأرمإيبنلاجوزتمث«هبلص

.«مكبالصأنمنيذلامكئانبأ»لاقكلذلف)0عنوقفانملاو]
:لاقءانبألالعءابالاءاسنمرحو

ىضمدقاملإ:ينعيفلسدقامالإدئالولاورئارحلانم«ءاسنلا

اًضغبو:ينعي«اتقموةيصعم:ينعي«ةشحافناكهنإل»ميرحتلالبق

0كلسملاسيو:ينعي«اليبسءاسوؤ»هللانم
.اهبلخديملوأبألااهبلخدنإمارحهنباىلعلجرلا(*)[ةأرماف]

نيتخإاوجوزتنأ:ينعي#نيتخألانيب0[اوعمجتنأوزإمرحو
ميرحتلالبقىضمدقامالإفلسدقامالإؤ»لجرلادنعنانوكياعيمج
اا7١02نال
٠ميرحتلالبقناكامل:ينعي/:*اميحراروفغناكهللانإ

.٠7ةيا:ءاسنلاةروس(١)

املف؛ةجيدخهتمعلمازحنبميكحهارتشافقيقرلاقوسيفعيب«ليحارشنبةثراحنبديز:وه(؟)
نيبهرّيخفلحلوسرلانمهويلطجحلامسوميفهموقهفرعاملو«هلهتبهوهلعلوسرلااهجوزت
تنببنيرزهجوزممُللوسرلاعمءامبلاراتخافعهدنعءاقبلاوأ0ارحمهعمباهذلا

ةباصإلا)ةنسنيسمخوثالثنعهتؤمةوزغيفًاديهشتاموناكامامهتصقنمناكمث«شحج
ٍِِ.(٠٠١١ص(7ج:ةباحصلازيتيف

.ةيآلاخسنيفاطخاذهوجوزت:(ب+أيف().نيقفانملا:(أ)يف(©)

.عمجينأ:(ب«أ)يف(ا).ةأرمايف:(ب«أ)يف(ه)
.٠7(١7ةيا:ءاسنلاةروس()
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هنولعفياوناكةيلهاجلالهأنألفلسدقامالإهلوقبءيشلكف

جرفكلميىتحهكلميفاعيمجدئالولانمنيتخأعماجينألجرللحيالو

.هريغامهادحأ

:اهركءاسلنلااوثرينممرحامريسفت

(١):ءاسنلاةروسيفهلوق

.«اهركءاسنلااوثرتنأمكللحيالاونمآنيذلااهبأايإ

كرتولجرلاتاماذإاوناكمالسالالوأيفوةيلهاجلالهأنأكلذو
تيلملالامترييذلاريغنمةلروكرتوأ:اهريغنمدلوهلو.هلةأرمإ

.اهجيوزتثويفًابوثتيملاةأرماىلع(؟)[ىقليف]
اهلهأىلإةأرملاتبهذنإو«تيملارهملثم")9ماهيلعفزتهركنإو

:لزنف؛اهسفنبقحأيهفابوثاهيلعىقلينألبقنم
نهو.«ًاهركءاسنلااوثرتنأمكللحيالاونمآنيذلااهيأليإل

(5).كلذميرحتلبق«تاهراك

.9٠ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.ىقلتف:(بأ)يف(9)
.رهمىلع:(ب)يفوىلع:()يف()
.07٠67١٠ص+يروباسينلل؛لوزنلابابسأ:رظنأ(4)

.781ص7ج:شيفطأل«ريسفتلاريسيت
."١١٠ص١جنايحيأل؛طيحملارحبلاريسفت
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:عبرألاقوفرئارحلاجيوزتنمهللامرحامريسفت

(١):ءاسنلاةروسيفهلوق

.«مكنامأتكلمامآلإءاسنلانمتانصحملاو)»

رخاىلإتاوخألاوتانبلاو6تاهمألاجوزتهللامرحاملهنأكلذوَِ

ير[تاجوزتملا]رئارحلا:ءاسنلانمتانصحملامرحمن؛ةيآلا

نممرحامعم؛مارحاضيأيهفةجوزتمةرحةأرمالكو:لوقي
«مكناميأتكلمامًالإإ»لاقفىنثتسامث().عاضرلاورّهصلاوبسنلا
(5).ءاسنلاةروسلوأيفاهركذيتلاعبرألارئارحلا:ينعي

.©عابروثالثوىشم#

مكلهللانمةضيرف«مكيلعهللاباتكإ»لاقفتانصحملاىلإعجرمث

ءارواممكللحأو#كلذقوفاممرحيو«رئارحلانمعبرالاليلحتيف
نأ:ينعي«مكلاوماباوغتبتنأل»عبرألارئارحلاءارواممكليأ«مكلذ

:ينعينيحفاسمريغنيدصحم#هيلعمتردقامءامإلانممكلاوماباورتشت

.انزلابنينلعمريغ

.7(ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.(ب6ا):نمةطقاس()

.عضارملاو:(ب؛أ)يف(©
.©ةيا:ءاسنلاةروس(4)

-١١7١



:ةععتملاحجأوزنمهللامزحامريسسفت

(أ):ءاسنلاةروسيفهلوق

.6نهروجأنهوتافنبنمهبميعتمتساامفإ
.ةعتملاحاكنوهو9مالسإلالوأيفاذهناك:لاق
قلطنيمالسإلالوأيفهنأكلذو«يعهللالوسراهلحأدقناك

:لوقيفةأرملاىلإلجرلا
ًالجأوهامسمًامايأرجألانماذكواذكب6ًاموياذكواذككبعتمتسأ

هلوقكلذف.اهرجأاهاطعأامهنيبناكيذلالجألاكلذءاجاذإف؛ىّمسم

نهوتافؤ»ىمسملجأىلإرئارحلانم:ينعينهنمهبمتعتمتساامف
طرشيذلااهرجأاهاطعأاذإف«ةضيرفإنهيمسيذلا:ينعي©نهروجأ
ةأرملاتءاشنإف؛رجألايفكديزأومايألايفينيديز:اهللاقمث«اهل

«ةضيرفلادعبنمهبميضارتاميفمكيلعحانجالوؤلهلوقكلذفتعطق
الوةدعالوقالطةعتمتسملل(")[نكي]ملواهقرافلجألامتاذإف
.ثاريم

؛ثيراوملاةياوةدعلاوقالطلاةيااهتخسنةخوسنمةعتملحاكنراصمث

.امهدحأتامنإامهنيبثاريملاو؛ةدعو«اقالطءاسنلللعجف
.هللحيالفمويلاهلعفنمف

اخوسنمةعتملاحاكنسيلو؛لالحوهوهللحيلب:نورخآلاقو

.مويلاهوركموهولالحهنكلو

.76ةيا:ءاسنلاةروس(١)

.81ص#ج:يبطرقلل«نآرقلاماكحألعماجلا:رظنأ(3)
.(أ):نمةطقاس(©)
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.ةعتملاحاكنبكلذ:أ١يف(١)

هنإ:نولوقيءاهقفلاونيعباتلاوةباحصلاروهمجنإثيح«ءاملعلانيبفالخلحمةعتملاحاكن()

.رتاوتلادحغلبتةقيرطبخسنلاتبثوخسُتدقحاكنلااذهنألًالضأدقعنيالولطاب

مهجورفلمهنيذلاوؤ:ىلاعتهلوقل؛ميركلانارقلايفاهميرحتواهخسن:اهنعهللايضرةشئاعتلاقو.
.ةيآلا©..مهنامأتكلماموأمهجاوزأىلعالإنوظفاح

ىبنهنأكغيبنلانعرثأدقو.تمّرُخوتخسُلدقيهف«نيمكلمالو«ًاحاكنتسيلةعتملاو

.ءاغلإلاوخسنلادكؤيلتابسانملانمريثكيفتارمتسهنع

.ثاريملاوةدعلاوقالطلااهخسنةخوسنمةعنملا:لاقدوعسمنبانعو

.هلحباومكحفةعيشلانمةيرشعانثإلاوةيمامإلاكلذيففلاخو

لجأبتقؤملاحاكنلاةيمامإلادنعةعتملاةقيقح:ةيمامإلابهذمريرقتيف«مالسلالبس»بحاصلاق

هتدعو؛هبتقؤملاتقولاءاضقنابحاكنلاعفتريو«ًاموينوعبرأوةسمخهتياغو«لوهجموأمولعم
.ثراوتالوهيفةقفنالو«رشعورهشأةعبرأبابنعىفوتملاو«نيتضيحبضيحلاكلذيف
دعباهليلحتىلعاوتبثمهنأةباحصلانمةعامجنع«لحملا»يفمزحنباىوردقو:يناكوشلالاق
وبأو؛ةيواعمودوعسمنبهللادبعوَهللادبعنبرباجو؛ركبيأتنبءامسأمهنمعهللالوسر

.هأ..مهريغوديعس

.8687ص(5ج:يبطرقلل«نآرقلاماكحألعماجلا:رظنأ

.٠١٠١ص١ج:يناكوشلل«راطوألالين

.١7١7ص١ج:شيفطأل«ريسفتلاريسيت

.4647ص:ةرهزوبأدمحمخيشلل«ةيصخشلالاوحألا

هه١"٠١



باتكلالمأنمةينازلاجوزتنمهللامرحامريسفت

:برعلايكرشمدئالونمو

.«ةكرشموأةينازالإحكنيالينازلاؤ»(١):رونلاةروسيفهلوق

دئالونموباتكلالهأءاسننمنإوذويةنيدملابرئاشعالولاومأمهل
ةمالعاهبابىلعنهنمةأرمالكتعفردق(؟).تارجافتاكرشمراصنألا
.ةنيدملالهأءاسنبصخأنكو«ةينازاهنأملعيل«راطيبلاةمالعك

حلصيله:اولاقفهعهللالوسرنيرجاهملاءارقفنمسانإلأسف
ىنغنبنعاندجواذإف«نبسكياملضفنمبيصنف؟نهنمجوزتننأانل

ةينازالإحكنيالينازل:لاقف©5)كلذميرحتلزنف«نهليبسانيلخ
برعلايكرشمدئالونموأباتكلالهأءاسننم:ينعي#ةكرشموأ

برعلايكرشمدئالونموأباتكلالهأءاسننم:ينعي«ةينازلاو#»

:ينعي#«ٍنازالإاهجوزتيال:ينعي«اهحكيياللرارقالالهأنمهريغو

نم:ينعي(0)«كرشموأديحوتلالهأنممهريغو؛باتكلالهأنم
:ِءااذكد. انزلابتانلعملاوتاكرشملاميوزت:ينعي«كلذمرُخو»برعلايكرشم

ىلعانزلابتانلعملاديحوتلالهأنماضيأكلذمرحو«نينمؤملاىلع
؛تاكرشملانمو؛باتكلالهأنمديحوتلالهأجميوزتهللامرحف؛نينمؤملا
.انزلابنهجيوزت

.نينمؤملاىلعمارحوهف().عانزلاميرحتيفزءاوسءاسنلاولاجرلاو

.1)نمةطقاس().٠ةيا:رونلاةروس(١)

.تارجوم:(أ)يف(©
.١77ص:يروباسينلل«لوزنلابابسأ:رظنأ(4)

.؟؟#ص7ج:ريثكنبال«ميظعلانارقلاريسفت

.490ص١ج:نايحينأل«طيحملارحبلاريسفت

.انزلاب:(أ)يف(©).«ةكرشموأ:(ب«أ)يف(ه)
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:باتكلالهأريغنمتاكرشملاجيورتنمهللامرحمريسفت

(أ):ةرقبلاةروسيفهلوق

.تاكرشملااوجّوزتالو:ينعي«تاكرشملااوحكتتالوأ»

نقدصيىتح:ينعي«نِمْؤُيىتح)باتكلالهأريغنم:ينعي
اهجوزتيهللاديحوتباهرارقإبةقدصم:ينعي*ةئمؤمةمالوإ»هللاديحوتب

ولوإ»باتكلالهأريغنم«ةكرشم#جوزتينأ#«نمٌريخ#ملسملا
.«مكتجعأ

ءاسنلااوجوزتالو:ينعي«نيكرشملااوحكُتالوؤ»:لاقم

ىتح:ينعي*اونمؤيىتح#مهريغوباتكلالهأيكرشمنمتاملسملا

ولوكرشمنمريخ#ةملسملاهجيوزت«نمؤمدبعلوهللاديحوتباوقدصي
نيبوهنذإبةرفغملاوةنجلاىلإوعديهللاورانلاىلإنوعديكتلوأمكبجعأ
.*نوركذتيمهلعلسانللهتايا

مهريغوأ؛باتكلالهأنمكرشماهجوزتينأةملسمللحيال:لاق
جوزتينأسابالو«باتكلالهأريغنمةكرشمجوزتينأملسمللحيالو
.نيملسملاناطلسيفةفيفعةرحبباتكلالهأءاسننم

ناطلسيفةفيفعةرحبباتكلالهأءاسننمجوزتينألجرلللحيالو
نأةأرمللسابالو؛اهدبعاهجوزتينأةأرملللحيالو:لاق.نيكرشملا

.اهريغدبعاهجوزتي

.١77ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
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:ءاسنلاولاجرلانمهلجوزالنمييوزتنمهللارمأامريسفت

ٍٍِِ(أ):رونلاةروسيفهلوق
النمىمايالابىنعي«مكنمىمايألاو»اوجوزو:ينعي«؟اوحكناوإ»

نمنيحاصلاورئارحلانم:ينعي«مكنمإءاسنلاولاجرلانمهلجوز
١.0درهلأد :ينعي057«مديبعنمؤ(5)بعكنبيأةءارقيفيهو«مكدابع

.دئالولا:ينعي«مكئامإو»لديبعنمنينمؤملااوجوزو

::لاقفميدقتلايفرارحألاىلإعجرمث
هللاوهلضفنمهللامينغيلرارحالا:ينعي«ءارقفاونوكينإ

:ٍ:.«ملع)هقلخل«عساو
(*)ىنغلاسمتليملنملثمتيأرام:باطخلانبرمعلاق:لاق

(*).يهلضفنمهللامهنغيءارقفاونوكينإل»هللالوقدعبةءابلاريغيف
:لاقُهثَعيبنلانع
هركالوجموزتلاىنعيحاكنلانمهيلإبحأالالحهللالحأام»

)10«رذعريغنمينعي قالطلانمنينمؤملل

.©ةيآ:رونلا,ةروس(١)
؛ةيناثلاةبقعلاباحصأنمناك«يراجنلايراصنألاةيواعمنبديزنبسيقنببعكنبيبا:وه()

ةفالخيفتام«نيملسملاديس:هيمسيرمعناك«ءارقلاديسناكو.اهلكدهاشملاوًاردبدهش
.(١٠ص١ج:ةباصإلا).ه7“ةنسنائع

.ًاضيأنسحلاودهاجمىلإطيحملارحبلابحاصاهازعةءارقلاهذه(©)

.؛١9ص1ج:طيحملارحبلاريسفت:رظنأ

.انغلا:(أ)يف(8)
.«ةءابلايفىنغلااوغتبإ:ظفلبرمعنعلوقلااذهريسفتلاريسيتبحاصلقن(5)

.7١٠ص©4ج:ريسفتلاريسيت:رظنأ

؛«قالطلانمهيلإضغبأًائيشهللالحأام»:لاقهللالوسرنعبراحمنعدوادوبأهاورثيدحلا(7)

.؛قالطلانمهيلإضغبأًائيشهللاقلخام»ظفلبذاعمنعينطقرادلاهاورو

.«قالطلاهللاىلإلالحلاضغبأ»ظفلبرمعنبانعدوادوبأوةجامنباهاورو

.(78١7(.177)مقرثيدح؛قالطلاةيهاركيفباب«قالطلاباتك١ج:دوادينأننس:رظنأ

.(8٠١٠)ثيدح((١)باب؛قالطلاباتك١ج:ةجامنباننس
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:هللالوقل(١).ةّيرسذختينأدبعلللحيالو:لاق

تكلمموامهجاوزأىلعالإنوظفاحمهجورفلمهنيذلاوؤ»

أ::ا.امأ
/ل٠.*#نيمولمريغمهنافمهناميأ

جوزتينأهللحيالف هديسلهلامووهامنإ«نيميكلمديعللسيلف

جوزتينكلو؛اعبرأجوزتينأهللحيالو؛ةيرسذختيالو«نيتنثاقوف
.ةرحوةمأوأنيترحوأنيتمانيتنثا

:لاقدليبنلانع

نماضرو«نادهاشلاوحكنملاوحكانلاةعبرأدهشيىتححاكنال»
9«ةأرملا

:لاقهنأٍهْكَعىبنلانع
زر:«يلوبالإحاكنالر

يلوناطلسلاف«يلوةارمللنكيلنإو.بالالبقنمةبارقلا:ىنعي

ء5ٍ.(هليلوالنم

تاقأفعيبنلاتتأف«ةهراكيهوهلةنبإجوزالجرنإ:لاق

.نيملاكلمبءامإلانمرارحألاهبىرستياميهو(١)

ٍ.61ةيا:نونمؤملاةروس(7)

ةريثكثيداحأكانهتناكنإو..ةنسلابتكنميلحيتأامو؛يدينيباميفًاثيدحهيلعرثعأمل(©)

.ثيدحلااذهانمضتيذلاماكحألاىنعميف
:هجرخأثيدحلا(

ظفلب(١٠٠0)ثيدحلامقرءايلوالايف(74)بابحاكنلاباتك"ج:هدنسمِقعيبرلامامإلا

.ليوطثيدحنمءزجوهو؛ةنّيبوقادصويلوبالإحاكنالو..8

.(880٠١)ثيدحلامقر«يلوبالإحاكنالبابحاكنلاباتك١ج:ةجامنبا

.(١١١١)ثيدحلامقر؛يلوبالإحاكنال(4٠)بابحاكنلاباتك©ج:يذمرتلا

.سناو©ةريرهيأو؛سابعنباو«ةشئاعنعبابلايفو:يذمرتلالاق

.(86١٠)ثيدحلامقر؛يلولاباب«حاكتلاباتك؟ج:دوادوبأ

م.١٠؛4ص؛ج١70صا١ج:دمحأدنسم

ريغبتحكنةأرمأامنأ»ظفلببابلاوءزجلاسفنةقباسلارداصملايفننسلاباحصأهاوراملكلذو(5)

نإف؛اهجرفنملحتساامبءرهملااهلفاهبلخداذإف«لطاباهحاكتف«لطاباهحاكتفاهيلونذإ
.؛هليلوالنميلوناطلسلاودةشئاعةياوريفو.«هليلوالنميلوناطلسلافاورجتشا
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0١.هللاهلاعم
(أ).اهجوزنيبواهنيبلَيبنلاقرفف«ةهراكيهواهجوزاهابأنأةنيبلا

:ءابألاتاوذريغوءابألاتاوذنمءاسنلايفلاقهنأهَيبنلانعو
مييِ

.نداسسىتحركبلإالو(رمامسىتحبيثلاحكتال((

(١).هاهتوكساهنذأو:لاق
©هللا

ةبارقهيفناكاذإسيرد«اهبتلاخىلعالو«ابتمعىلعةأرملاحكتالر

٠بالانم

:ةيتآلابتكلايفدروثيدحلاو«ةيراصنألاماذختنبءاسنخيهةأرملا(١)

.(77)ثيدح«ةهراكيهوهتنباجوزنمباب«؛حاكتلاباتكج:يراخبلاحيحص

١0ىثيدحلامقرءايلوالاٍِف0(5باب4حاكنلاباتكْحج:عيبرلادنسم

.(87/7١)ثيدحلامقر؛ةرهاكلاجاوز(١)باب٠«حاكنلاباتك١ج:ةجامنباننس

.(١١٠١)ثيدحلامقر«بيثلايفباب«حاكتلاباتك7ج:دوادينأننس

.34ص١ج:دمحأدنسم

.كلامو+,ننسلاباحصأو:عيبرلاو؛ناخيشلاهجرخأثيدحلاف

.امهسفنأيفميألاوركبلاناذعتساباب«حاكنلاباتك7ج:يراخبلاحيحص:رظنأ
:توكسلابركبلاوقطنلابحاكنلاٍِقبيثلاناذكساباب«حاكنلاباتك2َّج:ملسمحيحص

.(1٠8)ثيدحلامقرءايلوالايف(47)باب+,حاكنلاباتكجلعيبرلادنسم

.«اتامصاهنذأواهسفنيفنذأتستركبلاواهسفنبىقحأميألا»ظفلبسابعنبانعهاورو

.(8١ا/1)ثيدح«بيثلاوركبلارامعتسايف(١1)باب«حاكنلاباتك١ج:ةجامنباننس

.(7١١١٠١)ثيدح«بيثلاوركبلارامعساٍِءاجام(7١١)بابِحاكنلاباتك2:يدذمرتلاننس

.(7١٠٠)ثيدح«رامثتسالايفباب؛حاكنلاباتك7ج:دواديأننس

.امهسفنأٍِفبيثلاوركبلاناذكتساباب«حاكنلاباتكَجاكلامًأطوم

.ةشئاعو«ةمامأأو+ديعسأو؛ةريرهأو؛رمعنباو«يلعنعيورثيدحلار

.(٠١)ثيدح؛اهتمعىلعةأرملاحكتتالباب«حاكنلاباتك7ج:يراخبلاحيحص:رظنأ
.اهتلاخوأاهتمعوةأرملانيبعمجلاميرحتباب«حاكنلاباتك4ج:ملسمحيحص
مقرثيدح7زوجيالاموحاكنلانمزوجيام9:6باب4حاكنلاباتكحج:عيبرلادنسم

.ةريرهيلأقيرطنمثيدحلاو(917)
.(474١)مقرثيدح؛اهتلاخىلعالواهتمعىلعةأرملاحكتتالباب«حاكنلاباتك١ج:ةجامنباننس
الاخىلعالواهبتمعىلعةأرملاحكتتالءاجام(١٠٠)باب«حاكنلاباتكجنيدذمرتلاننس

.(١7١١ ١١"٠7)مقرثيدح

6(١١)مقرثيدح«ءاسنلانمنبنيبعمجينأهركيامبابحاكنلاباتكجددواديأننس

.ةريرهيأنعثيدحلاو
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:رئارحلانمعبرأجيوزتنمرارحأللهللالحأمريسفت

0):ءاسنلاةروسفهلوق

ءاسنلانممكلباطاماوحكناف.ىماتيلايفاوطسقتالأفخنإوإ

..«عابروثالثوىتثم
نولكأيامنإًاملظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ»تلزناملكلذو

ٍ(7).«ارانمهنوطبيف
لكدجيملو.منالاةفاخممهلناكامو«ىماتيلاتويبنوملسملالزتعإ

ىلعومهيلعكلذقشفهحلصياموًاتيبمتيلللزعينأةعسمهنمدحأ
كلذوحنوماعطلاونكسملايفمهتطلاخمنععيبنلااولأسف«ىماتيلا

مهحالصإلق]مهنطلامنع:ينعي«ىماتيلانعكنولاسي»تلزنف
اولأسف(5).ةطلخلايفملصخرف(")«مكناوخإفمهوطلاختنإوريخ
مظعأامنعاولأسيملو؛ىماتيلاةطلاخمنمهولعفًاسأبهبنكيملامنع

تلزنفنهنيبلدعيالرئارحرشعوأةوسننامثمهدحأتحتناك:لاق

اولدعتالأ:ينعياوطسقتالأفمثإلا:ينعيفخنإوأ»90ةيآلاهذه
«اوحكنافءاسنلانيباولدعاو«حاكنلارمأيفاولدعاف#ىماتيلا)رمأيف

ءاسنلانممكللحاام:ينعي*«ءاسنلانممكلباطام»اوجوزتف:ينعي

0#عابروثالثوىنثم#

:.عبرألاقوف(1)[لحيزملو
ثالثلاونيتنثألانيبةقفنلاوةمسقلايف«؟اولدعتلأمفخنإفؤ»:لاقمث

.©..اوطسقتالأمفخنإفإ»(أ)يفتخسُتدقو«٠ةيآ:ءاسنلاةروس(١)
.٠ةيا:ءاسنلاةروس,

.١77ةيا:ةرقبلاةروس(©)

.١95١8ص:يروباسينلل«لوزنلابابسأ(4)

.١١٠(١٠٠ص:قباسلاردصملا(*)

.ا١:يفةطقاس(١)
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“لنب()ثا:ا.
وألاق3)ر53الوةدحاوةارمإجوزتف:ينعي«ةدحاوفإعبرالاو

اوذختافةدحاولاكلتىلإراونسحتملنإف:ينعي«مكنامأتكلمام

اوليمتالآاورذحإ:ينعي«اولوعتالأىندأكلذدئالولانمو؛ءامألانم

عع١ةجحلانم

مويءاجنبنيبلدعيملفكلذنودوأةوسنعبرأهلتناكنم:لاق
(50.ضعبىلع(")نهضعبلامأم؛هقشًالئامةمايقلا

يوسي:لاق«ةملسموةينارصنوأةيدوهيهتحتنوكتلجرلايفلاقو

لجرلانيبسيلو؛ةملسمللثارمملافلجرلاتامنإف«ةمسقلايفنبنيب

ٍِ.ةرحلاىلعةمالاجورتينأملسملللحيالو

امويةماللونيمويةرحللمسقيو(ةمالالعةرحلاجوزتيناسسبالو

.ةقفنلايفكلذكو

.هعمنملسأوملسأفةعبرأقوفةوسنهلكرشملجريف:هعيبنلانع
)0:«مارحةسماخلاو4اعبرأنبنمراتخي»:لاق

.اونسحتالأ:(أ)يف().منايالو:مبأ)يف«)
ٍ:ٍ:ا.مهضعب:(أ)يف(©)
ءاجىرخالاىلعامهدحالليمناتأرمإهلتناكنم»٠لاقايبنلانعةريرهوبأهاوراملكلذو/0

«لئامهقشوةمايقلامويءاج»دواديبأويذمرتلاةياوريفوءًالئاموأًاطقاسهيقشدحأرجيةمايقلاموي
.(؟17)مقرثيدح؛ءاسنلانيبمسقلايفباب؛حاكنلاباتك؟ج:هننسيفدوادوبأهجرخأثيدحلا

تيتأفةوسننامثيدنعوتملسأ:لاقثراحلانبسيقنعدوادوبأو١ةجامنباهاورثيدحلا(ه)
:ءاعبرأنينمرتخإ»لاقفهلكلذتلقفعيبنلا

يبنلاهللاقف«ةوسنةرشعهتحتوةملسنبناليغملسأ:لاقرمعنبهللادبعنعةجامنباهاورو

٠(نبنمًاعبرأريختينأايبنلاهرماف»يذمرتلاةياوريفو..ءاعبرأنينمذخول|
6ةوسنعبرأنمرثكأهدنعوملسيلجرلا/9(بابَحاكنلاباتك١َج:ةجامنباننس٠رظنأ

.(997٠ء0987)مقرثيدح

ثيدحلامقر(ةوسنعبرأنمرثكأهدنعوملسأنمباب(قالطلاباتك"جدواديأننس

.سيقنبثراحلانع«(1741)

ثيدحلامقر«ةوسنرشعهدنعوملسيلجرلايف(3)باب؛حاكتلاباتك3ج:يذمرتلاننس
.هأ..(7١١)
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:باتكلالهأ0رئارحجيورتنمهللالحأامريسفت

(7):ةدئاملاةروسيفهلوق
«مكللحباتكلااوتوأنيذلاماعطوتابيطلامكللجأمويلاؤ»

تانصخحماوتانمؤملانمتانصخحماو:مهلحمكماعطو#حئابذلا:ينعي

.«مكلبقنمباتكلااوتوأنيذلانم
نهومتيتااذإدوهيلاءاسنرئارحنمفئافعلاجوزتمكللحأو:ينعي

نم:ينعي_.#نينصحم#نهروهمنهومتيطعأاذإ:لوقي«نهروجأ
يذختمالوؤ»انزلابنينلعميغينعي:لوقي*نيحفاسمريغشحاوفلا

نموؤ»رسلايفاهبنونزيفرسلايفءالخأاوذختيالو:لوقي«نادخأ
؛نوملسملانجوزتييتاللاباتكلالهأءاسن:ينعي«ناميإلابرفكي

نمةرخآلايفوهوهلمعطبح(9)1[دقف]إهريغوانزلانعفئافعلا
:*#نيرساخلا

.سأبالفةملسملاعمةينارصنلاوأةيدوهيلاجوزتاذإكلذو

.باتكلالهأءاسننمرئارحعبرأجوزتينأسابالو
لهأنمةديلوجوزتينأدبعللهركيو«نهنمىّرستينأسابالو

هنإفهلتدلوفملعريغبجوزتنإف«مهلاكولممريصيهدلونألباتكلا

مثهديسنمهتميقيفىعستسيوهركوأىضرهديسنم(5)[يرتشُي]

.ءاسنرئارح:(ب)يفو؛انرئارح:(أ)يف(ا)
.(ه)ةيا:ةدئاملاةروس()

.دق:(ا١يف()

.ىرستي:(أ)يف(4)
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دئالولاجوزتنمرارحأللهللالحأامريسفت

:جوزرتينأةعسدجيملنمل

:(أ):ءاسنلاةروسيفهلوق
ةعسرارحألانمدجيملنم:لوقي«ًالوطمكنمعطتسيملنمو»

رئارحلا:ينعي.6تانصحلا»جوزتينأ:ينعي*حكنينأ)»لاملانم

امنمفؤ»:لاق.ةرحلاىلعردقيالو؛«تاقدصملا:ينعي«تانمؤملا»
:ينعي()*[مكتايتفنمرءامألانمجوزتيلف:ينعي«مكناميأتكلم

:.فئافعلاتاقدصملا:ينعي*تانمؤملا»دئالولا
مكتايتفنم#هللالوقي«باتكلالهأنمةمأجوزتينألحيالو

اذهجوزتي:ينعي©ضعبنممكضعب#ميدقتلايفلاقمث.#تانمؤملا

..اذهةديلواذهجوزتيو..اذهةديلو

«نهلهأنذإبنهوحكنافضعبنممكضعبمكناميإبملعأهللاوأ
:لوقي«نهروجأنهوتاوإنهئابأنذإبدئالولايأنهجيوزت:ينعي
رهملانماوضارتامىلع:ينعي«فورعملابأنهروهمنهوطعأو
ريغ:ينعي«تاحفاسمريغنهجورفلفئافع:ينعي#تانصحم#

رسلايفءالخأتاذختمالو:ينعي«نادخأتاذختمالوؤ»انزلابتانلعم

.ًادبأاهحاكنلحيالفضعبنممهضعبانزلااهنمملعنإف«اهبينزيف
«مكنمتنعلاىشخنلفًالالح(70جاوزلا:ينعي«كلذإ»لاقم

.انزلاوهوهنيديفمنألاىشخنمل:لاق

.ءامإلاخيوزتنع:ينعي«مكلريخاوربصتنأوإ»لاقمث
جيوزتيفصحترنيح«محرإءامإلاعوزتل:ينعية«روفغهللاو»

.ةرحجوزتينأًالوطدجيملنملءامإلا

.٠7ةيا:ءاسنلاةروس(١)

.ةيآلاخسنيفًاطخاذهو.«مكئاسننم:(أ)يف(9)
.يورتلا:(١١يف(©)
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ءامإلاجوزتهللحيالفهيلعردقيو«ةرحجوزتيامهعمدجونمو
نمنيذلاننسمكيدهيوإشهمارحوهلالح:ينعي«مكلنيييلهللاديريإ»

«مكيلعبوتيو#نينمؤملانممكلبقناكنمعئارشمكملعيو:ينعي«مكلبق
.«مكحملعهللاوؤميرحتلالبقنهايإمكحاكنيفمكنعزواجتيو:ينعي

#تاوهشلانوعبتينيذلاديريو)0[مكيلعبوتينأديريهللالاقمم

نمتخألاتنبحاكننأ:اومعزمهنأكلذو«مهريغودوهيلا:ينعي

)ر«ًاميظعًاليماوليمتنأؤ»هلوقكلذف:نولوقي.مهللالحبألا
.بألانمتخألاتنبلالحتسايفًاميظعًاطخاوعطخت:ينعي

(7).ًاميظعًاليم]اوليمتنأمارحلااولحتستالف«لالحتسالانمهريغو
ءامإلاموزتيفمكلصخراذإ:ينعي«مكنعففخينأهللاديري

ال:ينعي(5)«ًافيعضناسنإلاقلخوإةرحجوزتينأةعسدجيملنمل
.هكرتنعفعضي:ينعيحاكنلاىلعربصي

.اونزيالفلدئالولاحيوزتمحلهللالحأكلذلف

يفهللالاقاكربصيلفاهريغوأةديلوجوزتىلع(9)ردقيالنمف
ىلعنوردقيال«ًاحاكننودجيالنيذلاففعتسيلو)()رونلاةروس

.«هلضفنملالحلابهللامهينغيىتحجاوزلا
:لاقاهجوزتمثةأرمابانزلجريفسابعنبانع
كلذمّرُخوكرشموأنازلإاهحكييالإ»هللالاقمك«مارحجيورتلا

.ًادبأنيقرفتمنونوكيو؛اوقرفينأامهتبوت(")«نينمؤملاىلع
ٍ:قيدصلاركبيأنع

شيرقنمةأرمابانزدق«دوسألانبرطم:هللاقيشيرقنملجربيتوأهنأ
.امهنيبقرفمثدحلاامهدلجف؛نينصحمانوكيملو«مقرألاتنببنيز:اهللاقي

ضتلانمةطقاس .ال77ةيآ:ءاسنلاةروس()بأر:يف
.؟/8ةيآ:ءاسنلاةروس(4).امارحلحتسانم:(أ)يف(©

.٠7ةيا:رونلاةروس(7).ردقي:(١يف(ه)
.©ةيا:رونلاةروس()

١77



:تابيطلاوسابللاوعامجلامهسفنأىلعاومرحيالنأنينمؤملاهللارمأامريسفت
ض(١):ةدئاملاةروسيفهلوق
.«مكلهللالحأامتابيطاومرحتالاونمآنيذلااهأايل

نبناثعراديفُهّثْكَعيبنلاباحصأنمرفنةرشععمتجاهناكلذو
(؛دوعسمنبهللادبعو(رمعو«؛ركبوبأمهنمر.يحمجلانوعظم

رمألانمهيفاموةمايقلامويباسحاوركذواوكبواوقرف«ةمايقلااوركذف

ىلعاومرحو4نيدهازلانماونوكيواودهزينالعمهيارقفتاف4مظعلا

وسبليو4مهريكاذماوعطقينأاومهو4عامجلاوسابللاوماعطلامهسفنا

.ضرالالاوحيسيواودهزيو6حوسملا

.يبنلاكلذغلبف:لاق

.هنعاوقرفتدقاوناكو«نوعظمنبناثعلزنماف

؟هباحصأو«ناثعنعينغلبامقح:نامةأرمالهَيبنلالاقف
.اهجوزىلعيدبتو«يبنلالعبذكتنأتهركف

.كقدصدقفكربخأناثئعناكنإ:تلاقف

ٍلصأوبرشأولكاينإ»:ءاجاذإكجوزليلوق:هعيبنلالاقف
.(ينمسيلفيتنسنعبعغرنمف ءاسنلايناوموصاو

غلبدقلا:َُْعيبنلالوقبهتجوزهتربخأهلزنمىلإناثععجراملف
؟هبجعأامفانلوقدليبنلا

نيذلااهيئايإلةيآلاهذهمهيفتلزنف«عيبنلاهركذيذلااودرفل
9«؟مكلهللالحأامتابيطاومرحتالاونما

.مممالةياآ:ةدئاملاةروس(١)
بيبحنبيحمجلانوعظمنبناعع:هنأباوصلاو:يمخللانوعضمنبناثع:(ب+ا(ٍِق0

ةثالثدعبملسأو«ةيلهاجلايفبرعلاءامكحنمناكيلاحص«بئاسلاوبأ«يحمجلابهونبا

لوسرلاهعنمفةحايسلاولتبتلادارأو«ةايحلايفدهزونيترمةشبحلاضرأىلإرجاهوالجررشع
.(4/١١:مالعالاو7785/7:دعسنباتاقبط)ه7ماعةنيدملابتامنملوأوهو؛ع

.ظفللايففالتخاعم(١014ص:يروباسينلل«لوردنلابابسأ:رظنأ)"ى«
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ٌٍعامجلاوبارشلاوماعطلانممكل:ينعي

نإريكاذملااوعطقتالو«ًالالحاومرحتالو:ينعي#؟اودتعتالوؤ
:ينعيهللااوقتأوًابيطًالالحهللامكقزرامناولكو.نيدتعملابحيالهللا
مهنأبمهريخاف«نونمؤمهبمنأيذلامكلهللالحأاماومرحتالو

.هلعيبنلاةنسباوذخأو«هباومهاماوكرتف«نونمؤم
(١)«ًاميظعاليماوليمتنأ..ل»هللالاقاكوهفًامارحلحتسانمف

امنإىرتفادقفإهللالاق ميظعهبنذفهللابكرشينمو«ميظعهبنذف
(7).مًاميظع

بحيالهللانإنيدتعملانموهفهللالحأارهًالالحمرحنمو

.بيصنةنجلايفهلسيلفهللاهبحيملنمو*نيدتعملا

.7ةيا:ءاسنلاةروس(١)
.48ةيا:ءاسنلاةروس(7)
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يفءاسنلاجورف.لازععانمهبهللارمأامريسفت

:درهطاذإنيتؤيفيكو؛ضيحملا

(1):ةرقبلاةروسيفهلوق
«ضيخغايفءاسنلااولزتعافىذأوهلق؛ضيحملانعكنولأسيإ

.اردكضيحلا:ينعي

الوؤ»مارحهنإفضيحلاييءاسنلاةعماجم:ينعي«ةءاسنلااولزتعاف

ناسغيىتح:ينعي«َنِرهْطَيىتحنهرعماجتالو:ينعي«نهوبرقت
عرمأثيحنمنهوتافأؤ»ضيحملانمنلستغإاذإف:ينعي؟نرهطتاذفو

نإإ»ضيحلاريغارهط«ضيحملايفهنعمتيبنيذلاجورفلا.يف:ينعيهللا
ثادحألانمنيرهطتملا:ينعي«نيرهطتملابحيونيباوتلابحيهللا

ِ.ضيحلاو
يفضيحلايفءاسنلانوملسملالزتعا«ةيآلاهذهتلزناملف:لاق

اولزتعتنأمترمأامنإ»لاقفهعيبنلاكلذغلبف«نهتويبريغ.تويب
ر٠«جورفلا

مكئرحاوتأف)ءاسنلاجورف:ينعيممكلثرحاسنإلاقم
الإءاسنلاعامجلحيالهنإ:نيملسمللاولاقدوهيلانأكلذو#عمتئشىتتأ
.ةاروتلانونعي«هللاباتكيفهدجتلانإو«تالبقتسم

«مكلُثرحؤاسنإلتلزنف«دوهيلاتلاقامبعيبنلااوربخأف
فيك:لوقي.(متشيأمكثرحاونأفألادلوللًاعرزمءاسنلا:ينعي
(7).جرفلايفعامجلانوكينأدعبًاكرابوأ«ًادعاقوأامئاق:معش

.مهظعيهللانمةظعهللااوقتاوؤ»دلولا:ينعي«مكسفنألاومدقو#

.777(777ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.(7669١7)ثيدحلامقر؛ضئاحلانايتإباب«حاكنلاباتك١ج:دواديأننس:رظنا()

.7؛١ص١ج:ريثكنباريسفت
.ها.07ص:لورنلابابسأ

.ه١(#0ص:قباسلاردصملا(©)
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؛:لاقفمهفوخمث؛اضيحنهوتاتال:لوقي

مكلامعأبمكيزجيفةرخالايف:ينعي«هوقالممكنأاوملعاوإ

.ةنجلابهيبنوهللارماب#نينمؤملارشبوؤ
:لاقهنأُةثْيَعيبنلانع
0[مهادلاو]ناك)[ثنحلا]نغلبي1هبلصنمةثالثمدقنما

0(.«رجالاىميظع

(5).«ةكطوملاىهربدلايفءاسنلانايتإ»:لاقهنأثكَعىبنلانع
(9).نيداعًاموقاوناكمهنأ«طولموقهللاركذ

)1):«نيباوتلابحبيهللانإ

هللادنعامرجمظعأيطوللاو«دحاويطوللادحو؛ينازلادحلاق

ىلعرانلايفنوبحسيمويرعسولالضيف.نيمرجملانمًاباذعدشأو
.يطوللاهللادنعامرجمظعأو0(.«مههوجو

:لاقهنأاىبنلانع

.(امهدلاو):(ب)يفوءاهدلاو:(أ)يف(9).ثبخلا:(أ)يف(١)
هسمتفدلولانمةثالثنيملسملانمدحألتوميال»ظفلبةريرهينأنعملسمويراخبلاهاورثيدحلا(©)

.«مسقلاةلحتالإرانلا

.هبستحافدلوهلتامنملصف..زئانجلابات؟ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

.دلوهلتومينملضفباب«ةلصلاوربلاباتك١جنملسمحيحص

(759)مقرثيدحهلثمو6نمؤملاةمسن(07)باب«روذنلاونامبألاباتك"جلعيبرلادنسم

.ةريرهيأنع
.(328)ثيدح؛ةبيصملايفةبسحلاباب؛زئانجلاباتك١ج:كلامأطوم

يتأِييذلايفلاقهَيبنلانأهدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنعدمحأمامالاهاورثيدحلا(©)
.«ىرغصلاةيطوللايهداهربديفهتأزمإ

.726ص١ج:دمحأمامإلادنسم:رظنأ
ٍ.١٠٠ص1ج:يناكوشللراطوألالين

.197ةيآ:ءارعشلاةروس«نوداعموقمتنألبيمالسلاهيلعطولناسلىلعللاعتهلوقينعيو(*)
.«نيرهطتملابحبواهمامتو777ةيا:ةرقبلاةروس(7)
.4748ةيآ:رمقلاةروس()
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نأهيلعو اميظعابنذبكردقفضئاحيهوهتأرماعماجنم»

).(اريخلمعيوهللاىلإبغريو(هسفنلعفاخيو؛بوتي

ابنذبكردقفاهتدعيضقنتنألبقةضاحتسملا(7)[عماجنمو]

لالحفجوزلاامأو»لاقهللاهمحرعيبرلانععيبرلادنسميفتدجونكلو؛ًاثيدحهيلعرثعأمل(١)
رهطتينألبقتئطونإف«رهطتىتحاطوتالاهنإف؛ضئاحلاالإلئاحلاولماحلاهتأرمالءطولاهل

.هأ.«اهقرافينأيلإبحأواهمرحأالواهللحأال:لاقديزنبرباجناف

قدصتيضئاحيهوهتأرمايتأيلجرلايفلاقكْمَعيبنلانعسابعنبانعةسمخلاىوردقو
.رانيدفصنبوارانيدب

.4٠مصضيحلايف(90)باب٠«قالطلاباتك"جنعيبرلادنسم:رظنأ

نبانع(1174)مقرثيدح«ًاضئاحىتأنمةرافكباب«حاكنلاباتك؟ج:دواديبأننس
.سابع

.(بأ):يفةطقاس()
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:ءاسنلاةبحصنسخنملاجرلاهبهللارمأامريسفت

(١):ءاسنلاةروسيفهلوق
نإفؤناسحإبءاسنلااوبحاصف:ينعيفورعملابنهورشاعو#

يف:ينعي«اريثكاريخهيفهللالعجيوائيشاوهركتنأىسعفنهومتهرك
اهكسميف؛هتأرماهركينأىسعلجرلانأكلذو.«اريثكاريخ#هركلا

اهقلطيوأ.اههركامدعباهيلعهفطعيادلواهنمهللاهقزريمث«اهلهراكوهو
.اريثكاريخاهجوزتييذلاكلذ«هلهللااهلعجيف؛هريغاهجوزتيف

ءاسنلا«لاهجلا:ينعير«مكلاومأءاهفسلااوتوالوؤ»هلوقو

همفنيوأهدسفيفكلامهكلمتنأهللاىفكوخأو(هيفسهنأملعتكنباو

مكلام:لاقو(هنممهيلعقفنأومهتنازخنسحأنكلوهللحيالاميف

.هوظفحامكليذلا

.ءاهفسلاهفسأنهرتكأءاسنلا:لاقهنأسابعنبانع

.«فورعملابنييلعيذلالثمنشوؤ»©9):ةرقبلاةروسيفهلوقو
نهيلع(5)مهجاوزألامقحلانمنهجاوزأىلعءاسنللو:لوقي

.ةليضف:نعيةجردنيهيلعلاجرللو
امماهوسكيو؛لكأيامماهمعطينأاهجوزىلعةأرملا(*)[قح]نمف

هتجوزىلعلجرلاقحنمو.اهبرضيالوالوهقحلكاهيفويو؛ىستكي
؛جارسلاوليدنملاوتشطلابهيلعىعستو(1).هلاموهسفنيفهنوختالأ

اهريغو؛ةمدخلايفءايشالانمءيشيف:ينعي«فورعميفهيصعتالو
.هنذإبالإاهجوزتيبنمجرختالو؛ريعبرهظىلعولو

بوتتوةيصعملاكلتنععجرتىتحةكئالملااهتنعلكلذتلعفناف

().هللاىلإ

مةيآ:ءاسنلاةروس(9).9٠ةيا:ءاسنلاةروس(١).

.نهجاوزألام:(ب1)يف(4).778ةيآ:ةرقبلاةروس(©)

..لاموسفنيف:(بءأ)يف()ٍ,(1):نمةطقاس(ه)
-يبنلانعهنعهللايضرةريرهيبأنعناخيشلاجرخأدقف؛هبثيداحألاترتاوتاملكلذو(
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:هيلعتزشناذإهتأرمابلعفينأجوزلاهللارمأامريسفت

):ءاسنلاةروسفهلوق

.؟ءاسنلاىلعنوماوق_لاجرلا»
تتاف()هتأرمامطل؛ٍْثَعيبنلادهعىلع(؟)ًالجرنأكلذو

.هعيبنلاىلإاهوبأقلطناف«اهلهأ
.اهمطلفيتميركهتشرفو«هتحكنأ:اهوبألاقف

.اهجوزنم(5)[صتقت]:عيبنلالاقف
.اهجوزنمصتقتلتفرصناف

؛اهريغونيجوزلانيبصاصقاهيفسيلةمطللا:ْهَْعيبنلالاقمث
.ةّيدلااهيفامنإو

؛يناتأدقليربجاذهاوعجرا:يبنلالاقمث«هنمصتقتلتفرصناف
نيطلسم:ينعي(").ءاسنلاىلعنوماوقلاجرلا#ةيآلاهذهتلزنف

لضفهللجرلانأكلذو«ضعبىلعمهضعبهبهللالضفاممءاسنلاىلع
اوقاسامب:ينعي«مهلاومأنماوقفنأامبوأ»اولضفو؛قحلايفهتأرماىلع

نييديألعذخالاوبدالاٍِفمهئاسنلعنوطلسممهف4رهملانم

مهتعنمثةحارجلاوسفنلايفالإصاصقهتأرمانيبولجرلانيبسيلو
:لاقف

تاعيطم:ينعي«تاتناقإلنيدلايف:ينعي9#[تاحلاصلافر#

..؛حبصتىتحةكئالملااهتنعلاهيلعنابضغتابفءىبجتنأتبأفهشارفىلإهتأرمإلجرلااعداذإ»:لاق>

دحألدجسينأًادحأارماتكولو:لاقهَلْيبنلانعةريرهيأقيرطنميذمرتلاىورو

.ها..نسحثيدح:يذمرتلالاق«.«ءاهجوزلدجستنأةأرملاترمأل

_ةيا:ءاسنلاةروس(١)

.«يراصنالاعيبرلانبديعس»وهلجرلا()
.«ةملسنبدمحمتنبةلوخ»ليقو«ديزتنبةبيبح»يهةأرملا(©)
.ا):نمةطقاس(4)

.؟9٠٠صجنريسفتلاريسيت9٠١٠ص:لوردلابابسأ:رظنأ)©

.تاحلاصلاو:(ب٠«,أ١يف()
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(١)مهلاومأونهجورفيفنهجاوزأةبيغلبيغللتاظفاحإلنهجاوزألوهلل
نوفاختيتاللاوأ»:لاقمث«نهلهللاظفح:ينعيهللاظفحامب»

لنإف«هللاب6نهوظعفإنهجاوزألنيئايصعنوملعت:ينعي#نهزوشن
؛عامجللاهبرقتالف:ينعي«عجاضملايف(5)نهورجهاوإةظعلانلبقي
#؟نهوبرضاوإ«نارجمهلاوةظعلاباهجوزةعاطوهللاةعاطىلإتعجرنإف
«اليبسنييلعاوغبتالفمكنعطأنإفإ»نئاشالو«حربمريغابرض:ينعي

.اللع:ينعي

.«ًاريبكًايلعناكهللانإ)»نقطيملامبحلانمنهوفلكتال:ينعي
:هليبنلالاق

ر.(اريخهللادارأيذلافأرمأهللادارأوأرمأاندرأ»

رمأهلوسروهللاىضقاذإةنمؤمالونمؤملناكاموإهللالاق:لاقٍ

ًالالضلضدقفهلوسروهللاصعينمومهرمأنمةريخلامشنوكينأ
().يانيم

(*).«دنايبانيلعنإمثهنارقعبتافهانأرقاذإفؤ»:هيبنللاقو

ىحوياميفتيدتهانإو؛يسفنىلعلضأامنإفتللضنإلق:لاقو
(1).يبيوقهنإىلولإ ا

:لاقوهبرمأمعلمعوةضواعيبنلاعبتاف

00*#مظعمويباذعيبرتيصعنإفاخأينإ»

لالحلاوهمويلالالحلافهتمحروهيلعهللاتاولصهبردهعبانقومىضمف

.نهلاومأو:(أ)يف(١)
.نهورجهاف:(أ)يف(؟)
.١١٠ص:لوزنلابابسأ:رظنأ(©)
.39ةيآ:بازحألاةروس(4)
.١٠لةيآ:ةمايقلاةروس(5)

.*٠ةيآ:أبسةروس(1)
.٠٠ةيآ:ماعنألاةروس(7)
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يبنلااهيلعىفوتيتلاهتنسمويلاةنسلاو«ذكمويمارحلاوهمارحلاو ذكموي

(١).«مظعلازوفلاوهكلذهللاتاملكلليدبتالإِدَِ

(7).«نيهمباذعهلواهيفًادلاخًارانهلخديهدودحدعتيو..»
كئوأوهللاتايابنوئمؤيالنيذلابذكلايرتفيامنا:هللالاق

().«نوبذاكلامه

نيبصاصقال«نيملسملاءاهقفنمانفرعيذلا:يراوحلاوبألاق

.هتلتقوأاهلتقذإسفنلايفامهنيبصاصقلاامنإو«حورجلايفنيجوزلا

ىلاعتهللانوعبلوألاءزجلامت

..يناثلاءزجلاهيليو

ويجب

ديجستي

«ملعلاعيمسلاوهوهللاتاملكلليدبتال4ا)يفو+4ةيا:سنويةرؤس(١)

.4١ةيآ:ءاسنلاةروس(7)
.١٠ةيا:لحنلاةروس(7)

ل46ه



لوألاءزجللتاعوضوملاسرهف

ةحفصلامقرعوضوملا
.ىتفملاةحامسةملك
ته.ققحملاةمدقم

ل:باتكلاعوضوم

/.باتكلاخسن

9.قيقحتلاجبنم

ل.يراوحلايأةمجرت
1.باتكلاةمدقم

را.مالسإلاوناميإلاىنعم

1.سمخلاتاولصلا

١.ةبوتكملاعمعوطتلاةالص

١.ءوضولانايب

١7.ٍءاملابءاجنتسالانايب

7".ةبانجلانملاستغالانايب

ف.مميتلانايب

7.ةبوتكملاةالصللمايقلادنعهلعفبجيامذنايب

و.ةالصلاادتبمريسفت

7.ةالصلايفةءارقلانايب

7".ةالصلايفدوجسلاوعوكرلا

١.ةالصلارخايفءاعدلا

ا.هريصقتورفاسملاةالصنايب

9.اهماكحأوفوخلاةالص

6..اهماكحأوةعمجلاةالص
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ةحفصلامقرعوضوملا

3.اهلضفوةعامجلاةالصمكح

31.اهلضفوىحضلاةالصمكح

ب.سدقملاتيبةلبقٌخْسَن

١ٍ:يلصملايدينيبرورملامكح

2.اهيفةالصلاودجاسملاءانب

9.هتيعورشموناذألاريسفت

0.دجسملكدنعةنيزلاذاخنإ

١0.مهفاصوأونيقفانملاةالص
0.ةاكزلاماكحأ
0.ةضورفملاةاكزلا

هه.ةيضفلاوبهذلاةاكز

871.راملاوعورزلاةاكزمكح

١0:متغلاةقدصريسفت

09.رقبلاةقدصنايب

“1ٍ:لبإلاةقدصذايب

+“.ةضورفملاةقدصلاريسفت

“7.تاقدصلافراصم

+6.نيبستحملانينمؤمللهللاهدعأامنايب
1.ةاكزلابلخيييذلامكحنايب

أ.ةضيرفلاعمعوطتلاةقدصنايب

14.نينمؤمللتاقدصلاةفعاضم

ل١.نملابتاقدصلانالطب

ال.تاقدصلايفصالخإلامكح
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ةحفصلامقرعوضوملا

لو.ةقدصلادنعةرفغملاوفلخلانمهللادعوامنايب
الا.ينغلاىلعةقدصلامكح

ل.محرلاةلصريسفت

ل4.نيدلاولارب

/".نيكولمملاوناريجلاورارحألا«ةبارقلاقح
/ع.ةقفنلايفداصتقالا

م.اهنمرثكأاطعيلةيطعىطعينمريسفت
مم:اهلضفوةيدملامكح

7.ةقدصلانمضرقلاعضوم

/ا/.هنمخسنامو«موصلاماكحأ

9.روحسلالضفذايب

7:عوطتلاموصذايب

ى.ردقلاةليللضف

7.فاكحعالاماكحأ

99.ةلهالاريسفت

9.ةرمعلاوجحلاكسانم

٠.جحلابجوييامريسفت

"9.ةيبلتلاوتيقاوملاو«ةرمعلاوجحلامامت
٠.ةرمعلالبقجحلابمارحإلا

٠.قيتعلاتيبلابفاوطلا

١٠.ةورملاوافصلانيبىعسلا

١٠.هيفركذلاومارحلارعشملا

400١١.رامجلايمروبجاولافاوطلاورحنلامايأوىنمريسفت
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ةحفصلامقرعوضوملا

١١.حئابذلاوهللارئاعشمظعت

١١.قيرشتلامايأيفلجعتلامكح

١١.مارحالايفديصلالتقءازج

١١٠.ةرمعلابوأجحلابراصحإلامكح

١١.كسانملانمغارفلا

١١.قحلاريغبسفنلالتقميرحت

دم.لاومألاذخأيولتقيمثكرشيمثملسينممكح

80١١.نيكرشملابقحلوكرشأمثًانمؤملتقمثملسأنممكح
١١.دمعلالتقلايفوفعلاوأصاصقلامكح

١٠.هنعوفعلاوتاحارجلاصاصقذايب

د.ًاملظوًاناودعلاومألالكأيوًانمؤملتقينممكح
١.لطابلابسانلالاومألكأمكح

4٠.ىماتيلالاومأيفةيصولامكح
١١.ضيرملاوجرعألاوىمعألاعملكألاةصخرنايب

٠.نيففطملاةبوقعونازيملاوليكلابءافولامكح

٠٠١.هلامثلثنمهتوملبقتيملاةيصومكح

٠٠١.ثيراوملاماكحأ

٠٠.ثيراوملاةمسق

٠٠١ٍ:نيوبألاثاريم

١١٠.هتجوزنملجرلاثاريم

١١.اهجوزنمةأرملاثاريم

١١١.بألانممهعمسيلمألةوخإلاثاريم
١٠١.ءاقشالاةوخالاثاريم
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ةحفصلامقرعوضوملا
١٠.دقعلالهأبيصننمخسناموماحرألالهأ
8«.نيبارملاةبوقعوابرلاميرحت
١١٠.تحسلالكأميرحت

7١١٠.هيفجردتلاورمخلاميرحت
8١٠.هتمرحنايبورجلاذيبنمكح

7.هتأرماولجرلانيبناعللاماكحأ
م.دلجلامكحنايبوانزلاميرحت

١8٠.ةهركملاوانزلايفنيكولمملامكح.

٠.فذاقلادحوفذقلامكح

اال.اهنعهللاىضرةشئاعىلعكفالاتايانايب

6.ءاسنلانيبابنعهللاىضرةشئاعةلزنمنايب

ديٍقراسلامنإوةقرسلادح

١١.ًأاطخلوتقملاةيد
أ.اهبنتجانملهللادعوامورئابكلامكح
7,.ريخلانمليلقلايفنينمؤمللهللابيغرت

١٠.بونذلانمةبوتلامكح

ل.هللاةفاخممارحلاكرتنممكح
١7.ةرهاصملاوبسنلانمتامرحملا

أ.ءابآلاىلعءانبألاءاسنميرحت

أ.اهركءاسنلاثاريمميرحت

١١.ةوسنعبرأنمرثكأب'جاوزلاميرحت
٠7.ةعتملاجاوزمكح

7,".باتكلالهأنمةينازلاجوزتمكح
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ةحفصلامقرعوضوملا

179.باتكلالهأريغنمتاكرشملاجاوزميرحت

7.جاوزلايفبيغرتلا
١.حاكنلايفيلولاطرش

7”م.ابتمعىلعةأرملاحاكنميرحت

اب.رئارحلانمعبرأبجاوزلا-مكح
71.باتكلالهأرئارحجيوزتمكح
7.ةرحجوزتينأةعسدجيملنملةمألاجاوزمكح

"79.قزرلانمتابيطلابعتمتامكح
قر.ضئاحلاةأرملالازتعإ

١.فورعملابةرشاعملا
7.زشانلاةأرملامكح

"١.لوألاءزجلاسرهف
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