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.(1)ةخسنلليناثلاءزجلانمىلوألاةحفصلا
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د.الاهتنسمربلاةنسلاويبرماولاوهرطكارلثمولا

عيمسأاروردداتاماكلابنناللسبونزعالصعإلا١انرلع
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(ب)ةخسنلليناثلاءزجلانسىلوألاةحفصلا

لاحمانعامتاقهوذا يتنادإماضنانامولاةنحولمانا
ٍراقدوامااوملاذهملتتوااهلتشاذا
د
اضالْحمعناااماسملا تسلاطافيرديوميلتسالجاف
؛سالعالجحناهلاحارتعنامأالاتنموا
عابسالرمالجرحالأماكوجدزازمتم
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(1)ةخسنلليناثلاءزجلانسةريخألاةحفصلا

لابوازاطرتيودورغبالفلمحارملاتناكادلا
اااددايرعكسبلاريىلعنكملوميلرندا
لمنعاوهنزالقبحاملاتصبرخآوفلغأنمجريامدنعلشعاف

ىلعدرتناوهجولعهاكاولسلعكوعلكدعنائزملا
دعسدمرنرراتالثاهلسافتدحنمل_كعئاباكةروع

علعالباسمر١ةجرتنمقلل ةبناثلادلوزالثمال
كركمنبللانعتالسععبسوعهدنانوعالزيبتشلاثلإو
ةولسلعالاقهتنب١فينزلنيحمكيلعسلص١روسي
ثرمفااناكاهراسعافنوركلجثدحنافاثالث

نكيلودسورابشددلكوتاكساهجراشعاخىثنلكرتدجن
تببملانمجذرذامهشعبلاق6شاكديإبلسعرآ
هرالسعاامبابرعضرملاملسجنبعنمزدامرنْمئَن
هتااننليوهساراطشمبناةركواكملاجتيلااعناةركبو

بخبرلعناالبوطةبيراشبواكليوُطتانظرناكت»لاب
ثاكث»تيملان»لاقبرهتيرمالتحل»هنمزهاغيبنا

احبتخسراملابلبنقرندفزبلاسريصحوبكرجدب
ايردرالسوةالااناكثيمالسكبح١نملتهدفسح
لجيلادارمسلافةنارهالجرلسنغورامناتحلاوعسل١:
ىينعاماشوناةادللثنواباسعتةالرما
هيلعالشبةولماتملاجلانما_هيجور
هكخنبتنسحرببلملانوجنماهدس
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يناثلاءزجلااذه

:هتأرماولجرلانيبمكحلاريسفت

ٍ(١):ءاسنلاةروسيفهلوق

لجرلانيبًافالتخامتملعنإو:ينعي«امهنيبقاقشميفخنإوأ»
ةأرملالبقنموأزوشنلالجرلالبقنمبملو اقفتي()ملف«هتأرماو
جوزلالهأنمالدعالجر:ينعي(5)«دلهأنمامكحاوثعبافإ
ةحيصنلايفنارظنيةأرملالهأنمالدعالجر:ينعي«اهلهأنمامكحو#

(2)عىكحراولخينأكلذو.فورعملابنارمأيو«ملاظلاناملعيف؛امهل

0"م:لوقيف؛جوزلابجوزلا
6كرمبالإعمجأالوقرفانأعيطتسأال)هزيئإفكسفنِقامينربخأ

؛اهيفةجاحالفاهنيبوينيبقرف:لاقملاظلازشانلاوهجوزلاناكنإف

:ءيشبيلامنماهضرافاهتقلطلرهملاالولو

قرفتالوتببحأامبيلامنماهيضرأ:لوقيزشانلاوهنكيملنإو
.اهنيبوينيب

:لوقيفةأرملابةأرملامكحاولخيو

اهجوزلةيصاعلاةزشانلايهتناكنإف؛كسفنيفامب7١ينيربخأ
ةزشانلايهنكت1نإو«هنيبوينيبقرفيو؛ءاشياميلامنمهطعأ:لوقت

.ىلإنسحيينأهرمأو؛ةقفنلافلدزتسأنكلو؛هنيبوينيبقرفتال:تلاق

.328ةيا:ءاسنلاةروس(١)

.املف:()يف()
..هلهأماكحأاوثعباف»:(ا)يف(©)

:1أ١:نمةطقاس(4)

.ىلاف:(بأ)يف(ه)
.ينربخأ:(أ)يف()
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نإف«امهلليقدقامامهنمدحاولكملعدقو«نامكحلايقتليمث

هبحاصىلعاقاثيمامهنمدحاولكذخأةأرملاولجرلانيبًاحالصإادارأ

:كقدصأوينقدصتل

.زوشنلانيأنمافرعهبحاصامهنملكقدصاذإف

ىلإعجرافزشانلاكنافهللاقا:هلالاقلجرلالبقنمناكناف

.لدعلابهنارمأيو«كتأرما

ةملاظلاةزشانلا4عتنأ:اهلالاق]ةزشانلاىهةأرملاتناكنإو

اهئارمايوكجوزةعاطىلإيعجرتىتحةقمفنهيلعكلسيلفُكجورل

:امهيديأىلعامهرمأحلصينأهللالعلو6لدعلاب

:لوقن«؟احالصإ]نيمكحلا:ينعي«ًاحالصااديرينإهلوقكلذف

لكقدصاذإحلصلل:ينعي()«امهنيبهللاقفويإهتأرماولجرلانيب
امهلريخةقرفلانأانظوهتأرماولجرلاقفتيملنإو«هبحاصامهنمدحاو

.امبنمىضربامهنيبقرفامهنيديف

..امهتحصنل:ينعي«اريبخاميلعناكهللانإل»

:حلصلانمهللاامهرمأامو4ةأرملاىلعجوزلازوشنريسفت

():ءاسنلاةروسيفهلوق

.ةراثإ:ينعي(*)[ًازوشناهلعبنمزتملع:ينعيتفاخةأرمانإوؤ
ةأرماهدنعنوكتلجرلانأكلذو.«اضارعإوأاهريغاهيلعرثؤينأ
ةمسقلايفاهيلعةباشلارثؤيف«انمبشأاهريغاهيلعجوزتيف«هدنعربكتف
.كلذبةريبكلاىضرتالف

(أ):نمةطقاس()

.«امهنيبهللاقفويوًاحالصإادارأنإاذكهةيآلاتخسن(ب«أ)يف(9)

7١7١٠٠مةيآ:ءاسلاةروس()

:«ًازوشناهجوز_نم#»:(ب+«أ)يف(4)
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الف:ينعي«امهيلعحانجالفإو:لاق«نوعنصيفيكهللامهملعف

«؟احلص#لاملاب:ينعي*امهنيباحلصيينأةريبكلاةأرملاوجوزلالعحانج

.اهدنعنوكيامرثكأةباشلادنعجوزلانوكينأةريبكلاسفنبيطتف

.منالاوةقرفلانوكتالنأريغنم««ريخحلصلاوؤ:لاقمن
.لاملاىلعصرحلا:ينعي#حشلاسفنألاترضخأو#
اهجوزنماهبييصنيطعتنأىضرتفلاملاىلعصرحتةريبكلا:ينعي

.روجلاوليما«ماوقتتوإلقعلا:ينعي(١)ياونسحتنإو)
«روجلانمءاسنلارمأفينعي*اريبخنومعتامبناكهللانافل

نأ؛بحلايف:ينعي«ءاسنلانيباولدعتنأاوعيطتستنلوؤ»لاقمن

«ءارليمتالفؤل.هيلعاوردقتال«متصرحولوؤ»مكبولقيفنيبحيوتسي
()يتأتف«ةقفنلاوةمسقلايف«ليملالكؤ»بحتيتلا()ىلإ:ينعي

.اولدعانكلولعب

روجلا:ينعي«اوقتتو)لمعلا:ينعي«:اوحلصتنإو):لاقمث

بحنيتلاىلإتلمامل:ينعي*اميحراروفغناكهللانقفليملاو

:حلصلايفصخرٍنيحةبوتلادعب*اميحرإ»

كلذو:امهنيبقرفيةباشلانيبواهنيبىوسينأالإةريبكلاتأناإف

يتلاةأرملاوجوزلا«هللانغيإ»جوزلااهقلطيف:ينعياقرفتينإوإهلوق

؛امهل«اعساوهللاناكوإل؛هلضفنم:ينعي#«؟هتعسنمالكإ»تقلط
.امهتقرفمكح:ينعي*اميكح»قزرلايف:ينعي

دمحمتنبةليوخهتأرمايو)َ.حيبصنبعفارفتلزن:لاق

٠ةماعلليهم6راصنالانمامهو)9ةملسمنبا

يقأيف:(أ)يف(©).(أ):نمةطقاس(؟).اونسحينإو:(ب(أليف(ا)
.لوزنلابابسأنم«حيبصنبعفار»:باوصلاو««جلدحنبعفار»:(ب١)ف(9)

.ةمجرتىلعامهلرثعأمل(ه)
.٠7٠9٠ص١ج:ريثكنبال1ميظعلانارقلاريسفت7١١١صيروباسيللل«لورنلابابسا:رظنا(7)
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:ةدعلايفةعجارملاو؛ةدعلاو؛قالطلاريسفت

(١):قالطلاةروسيفهلوق

#ءاسنلامقلطاذإأ»هتمأويبنلا:ينعيءاسنلامقلطاذإيبنلااهيأايإل

ةدحاوةقيلطت:ينعي؛ضيحلانمنهروهطل:ينعي«نهتدعلنهوقلطف#
:ينعي«مكبرهللااوقتاوةدعلااوصحأوإ:ىلاعتلاقمث«عامجلالبق

:ينعي©نجرخيالونهتويبنمنهوجرختالإ».كرمأاميفهوصعتالف
.ةعجرنييلعوةدعلايفنمدامنهسفنألبقنم

زوشنلاوهونّيبلانايصعلا:ينعيةنيبمةشحافبنيتأينأالإ
ةدعللةأرملاقلطينأ«هرمأوهللاةنس:ينعير«هللادودحكلتوؤ

.عامجلالبقضيحريغيفًارهاط
ريغلةأرملاقلطيف«هرمأوهللاةنس:ينعيهللادودحدعتينمو

:ينعي«ًارمأكلذدعبثدحيهللالعليردتالهسفنملظدقفإةدع
.ةعجرلا:ينعي«ًارمأنيتقيلطتلاوأةقيلطتلادعب

دنع:ينعي*#نهلجأنغلباذاف.ةعجرلا:ينعي«نهلجأنغلباذاف

.يفورعمبنهوكسمأف#ةثلاثلاةضيحلانملستغتنألبقنهتدعءاضقنا

وأ)ناسحالاوهوهللاةعاطبنهوكسمأفلوألا)عرهملابف]متعجارتنإو
رارضريغنممهتدعتضقنااذإنهودروأ:لوقي«فورعمبنهوقراف
«مكنملدعيئَوَذاودهشأو#ناسحالاوهوةعاطب:ينعي«فورعمب#

؛نيملسملانمنيلدعنييضرمنيلجرةعجارملاوقالطلاىلعاودهشأف:لوقي
تناكماههجوىلعاهوميقأ:ينعيهللةداهشلااوميقأوإدوهشلللاقمث

نمؤيناكنمهبظعوُبإةعجارملاوقالطلانمركذيذلاينعي«مكلذإ
قدضصيو:ينعي(5)«رخآلامويلاوؤهللاديحوتبقدصي:ينعيهللا
.هللاهرمأاكلعفيلف؛لامعألاءازجهيفيذلاثعبلاب

.يللادودحكلذوأ:(أ)يف().١١ةيا:قالطلاةروس(١)
.اجرخمهللعجيهللاقتينمواهمامتو(4).رهملايف(أ)يف(©)
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:قالطلايفرارضلانعىبهنامو؛ةنسلاقالطريسفت

(أ):ةرقبلاةروسيفلجوزعهلوق
.ةدحاوةقيلطت:ينعي«ءاسنلامقلطاذإو#
نملستغتنألبق«ةدعلاءاضقنادنع:ينعي«نهلجأنغلبف»

ةدعلايف:متعجارنإ:ينعي«فورعمبنهوكسمأفإ».ةثلاثلاةضيحلا

ىتحنهورذوأفرعنّهوحرسوأهللارمأمناسحإبنهوكسمأف
.ةعتملاورهملاءافويفناسحإبنهتدعيضقنت

لجرلانأكلذو.«اودتعتلًارارضنهوكسمتالوألللاعتهللالاقمث
اهعجارةدعلاءاضقنادنعهنمنيبتنأتدارأاذإف«ةدحاوهتأرماقلطي

.ىرخأاهقلط:
ةجاحاهيفهلتسيلواهعجارةدعلاءاضقنادنعهنمنيبتنأتدارأاذإف

كلذنعهللاىبنف؛هنميدتفتوأ«جاوزلانماهعنملكلذباهراضينأّالإ
لعفينموأناودعكلذنإف.«اودتعتلًارارضنهوكسمتالوأللاقف

.مالايف:ينعيسفنملظدقفإلقالطلايفرارضلا:ينعيكلذ
هباتكِفهللارمأاماوذختتالو:ينعي«أوزههللاتاياآاوذختتالوؤ»

ابعل:ينعي«ءازهتسإناسحإبجيرستوأ؛فورعمبءاسنلاكاسمإنم

ناسحالايف:ينعي«مكيلعهللاةمعنإاوظفحاو:ينعي«اوركذاوإ
)0«[ةمكحلاو]باتكلانممكيلعإهللا«لزنأاموؤاوظفحاو«؛مالسالاب

هيبنوهرمأيفنارقلايفيتلاظعاوملا:ينعي«ةمكحلاونارقلا:ينعي

.نارقلاب:ينعيهبمكظعت»

لاقفمهرذحمث؛نهيفمكرمأاميفهوصعتالف:ينعيهللااوقتاوإل
.«ملعءيشلكبهللانأاوملعاو#

.هبمكيزجيف«ملعؤمكلامعأنم:ينعي
تب
.ةنسلاو:(ب؛ءا)يف()
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نمضيحلانمتلستغااذإهتأرمالجرلاقلطينأ«قالطلالضفأ:لق

|0).ةدحاوةقيلطتاهعماجينألبق
نيملسملانمنيلجردهشُيو«لوألارهملابةدعلايفاهعجارءاشنإف

٠.اهعجار8هنأ1

1نإو.ادبأاهجوزتيالوهنمتناب«دهشينألبقنماهعماجنإو

اهتدعتضقنااذإف؛هتقفنوهتيبيفىقبتو؛عامجلااهنعفكياهتعماجمدري

نإ؛باطخلانمبطاخوهوجاوزأللتلحو«ةدحاوةقيلطتبهنمتناب

.تءاشنإاهيلإرمألاونيتقيلطتىلعديدجحاكنورهمبهتارماتناكتءاش

سيلوةدحاوةقيلطتتءاشنإاهّسميمليتلاهتأرمالجرلاقلطيو:لاق

().ةدعالع

ابنطبِقمتعضواذاف:ةدحأوةقيلطتءاشاذإىلبحلاقلطيو:لاق

5ابتدعتضقنإ

انعكسمياهجوزاهبلخددقو«ضيحملانمتسيأيتلاةأرملاو:لاق

.ءاشاذإةدحاواهقلطيمثارهشعامجلا

.اهجوزاهبلخددقو«ضيحماغلبتمليتلاكلذكو:لاق
نمضيحلاغلبتمليتلاو؛ضيحملانمتسكيدق50[يتلا]جرختالو

.رهشاةثالثنهتويب
تامناف:ضيحنيتلاةلزنمبنيتنثاواةدحاوةقيلطتِفةدعلافةعجارملاو:

ركذف«ضئاحيهوهتأرماقلطهنأهيبأنعهللادبعنبملاسنعننسلاباحصأهاوراملكلذو(١)
 رهظتىتحاهكسمبمث«اهعجاريلفهرمدلاقمثلعهللالوسرظيغتفتعهللالوسرلرمعكلذ
.«لجوزعهللارمأاةدعللقالطلاكلذفنمينألبقارهاطاهقلطءاشنإمث؛ضيحتمث

.(١81١7)ثيدح«ةنسلاقالطيفباب«قالطلاباتك١ج:دواديأننس:رظنأ

١١.٠ا70)مقرثيدح«ةنسلاقالطفءاجام١(١باب«قالطلاباتكزّج:يدذمرتلاننس

.ديزنبرباجنع(079)مقرثيدحةقفنلاوعلخلا(7)باب«قالطلاباتكّجعيبرلادنسم

امفنهوسمتنألبقنمنهومتقلطمثتانمؤملاتحكناذإاونمانيذلااهياايإ»:ىلاعتهلوقلكلذو()

.(44ةيآ:بازحألاةروس)«؟اليمجاحارسنهوحرسونهوعتمفاهنودتعتةدعنمنييلعمكل
.(4ةيآ:قالطلاةروس)«نهلمحنعضينأنهلجألامحألاتالوأوؤ:ىلاعتهلوقلكلذو()

.(أ):نمةطقاس(4)
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.ةدعلاامهنيبثاريملافامهدحأ
ا2١٠ًِهلا.دع

ةينامدعبهتارمانم)(سيفنبةمّملعتروهنأ:دوعسمنبانع

ثالثضيحتنألبقتتامفةدحاواهقلطفاهجوزاهبلخدناكارهشرشع

:سيفنبةمقلعلدوعسمنبالاقف.تاضيح

.كلهسبحهللانإف«ابنمكثاريمذخ

؛ثاريمةمألاوةينارصنلاوةيدوهيلانيبورحلاملسملانيبسيلو:لاق
:ثاريمدبعلااهجوزنيبوةرحلاةارملانيبسيلو

ىلإعجرتنأاهعمينأةأرملايلوهللاىبهنامريسفت

:ةدعلاءاضقنإدعبنيتنثاوأةدحاواهقلطيذلااهجوز

اللا-<0_0
(1):ةرقبلاةروسيفهلوق
الفنيتدعتضقناف:لوقي«نهلجأنغلبفءاسنلامقلطاذإوؤ

.ينرملا(راسينبلقعميفتليق.#نهجاوزأنحكنينأنهولضعت
ناكيراصنألامصاعنبحادبلاابأنأكلذو(5).يراصنألاحادبلايبأو
ديدجحاكنبةعجارملادارأو(هنمتنابف«ةدحاواهقلطفلمعمتخأجوزت

:لاق؛اهجوزىلإعجرتنأراسينبلقعماهوخأةأرملاعنمف«ديدجرهمو

:اهجوزللاقوادبأكملكأالتلعفنمل

؛قارعلابًاهيقفناك«يعبات«لبشوبأ«يناذمهلايعخنلاكلامنبهللادبعنبسيقنبةمقلع:وه(١)
.ه17ةنسةفوكلابيفوت«ةباحصلانمريثكنعثيدحلاىور؛تْكَعيبنلاةايحيفدلو
.(776ص7١ج:بيذهتلابيذت748ص؛ج:مالعألا)

.777ةيآ:ةرقبلاةروس()

؛نيحيحصلايفهثيدحو«ناوضرلايلعوبأ«ينزملاقارحنبربعمنبهللادبعنبراسينبلقعم:وه(7)
نيعبسلاىلإنيتسلانيبامتامنملضففيراخبلاهركذوّةيواعمةفالحخٍِقتامةعبرالاننسلاو

.(١١١ص+ج:ةباصإلا)

يتلاراسينبلقعمتخأجوزتهنأنارقلاماكحأيفقاحسانباركذ«يراصنألامصاعنبحادبلاوبأ(؟)

؛اهقلطفحادبلايأتحتتناكراسيتنبةليمجنأكلذو«نهجاوزأنحكنينأنهولضعتالفاهيبسبلزن
.(1617صلج:ةباصإلا)هايإاهجوزينأاهوخأىبافىرخأةرماهبطخف«اهتدعتضقناف
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الهللاوابتفحجأًواهتقلطف؛يموقىلعكترثاوكتمزلأوكتحكنأ

نأنهوعنمتال«القعم:ينعي().«نهولضعتالفأل:هللالاق

.نهجاوزأىلإنعجرينأ:ينعي.؟نهجاوزأنحكني
ديدجحاكنوديدجرهمب:ينعي©فورعملابمهنيباوضارتاذإ)»

ناكنمهبظعويإجوزلانماهعنميالأيبنلانمهللاركذيذلا«كلذ#
قدصيودحأوهنأهللابقدصي:ينعي«رخآلاهويلاوهللابنمؤيمكنم

هللاركذام:ينعي«هللارمأاملعفيلف«لامعألاءازجهيفيذلاثعبلاب
ةقرفلانممكلريخةعجارملا:ينعي#ىكزأمكلذ#ةيآلاهذهيف

دحاولكمكبولقلاقح:ينعي«ملعيهللاو)»ةييرلانممكبولقل«رهطأو)»
0.«نوملعتالمنأو)رخاللامهنم

نبالقعمليَيبنلالاق«ةيآلاهذهتلزناملف«امهنمكلذ:ينعي
لاقف.(اهجوزنمكتخاعنمتالفرخالامويلاوهللابنموتتلكنإ)»راسي

عنمأالوهتحكنأ8نأكدهشأو4رخآلامويلاوللابنمؤأينإ:لقعم

)ر.«افورعمهنم

.م(07ص:لوزنلابابسأ:رظنأ6

.717ص١ج:ريثكنبال«ميظعلانارقلاريسفت

.نهولضعتالو:(ب«أ)يف()
ء7481)مقرثيدح(ةرقبلاةروس(7)باب«نارقلاريسفتباتك؛*ج:يذمرتلاننس(9)

١).
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:ثالغلاقالطلاريسفت

(١):ةرقبلاةروسيفىلاعتوكرابتهلوق
نمتكينأّنللحيالوءورقةثالثنهسفنابنصبرتيتاقلطملاو»

.دلولا:ينعي«نهماحرأيفهللاقلخام

نهجاوزأ:ينعي«نيتلوعبورخآلامويلاوهللابنمْؤُي(7)نكنإ
:لبحلايف:ينعيكلذفِنيتعجرب:ينعي#نهدربقحأ»

ثالثهتأرمإقلطاذإلجرلاناك«مالسالالوأيفاذهناك:لاق
تراصم.ةدعلايفتماداماهتعجربقحأوهفلبحيهواتاقيلطت

ةخوسنم؛ثالثتقلطامدعبلبحلاكلذيفنهدربقحأنهتلولعبو#

:اهيلتىتلاةيآلاهذهاهتخسن
دعب()«ناسحإبجيرستوأفورعمبكاسمإفناترمقالطلا)»

ناسحإبةثلاثلااهقلطيوأ:ينعيناسحإبخيرستوأةدعلايفنيتقيلطتلا

(5).ةعتملاورهملاءافويفهللارمأمكرارضريغيف
الفألنيتقيلطتلادعبةثلاثلا:ينعي«اهقلطنافإ»ميدقتلايفلاقمث

.ةثلاثلاةقيلطتلاهذهدعبنمهللحت

ءاضقنادعبهريغاجوزجوزُتىتح:ينعي«هريغاجوزحكنتىتحإ
.اهعماجيفعادخريغنمةدعلا

الفألريخألاجوزلا:ينعي«اهقلطنإفإاهبلخدوهريغتحكننإف

.ةقلطملاةأرملاولوألاجوزلاىلعجرحالف«امهيلعحانج
:يراوحلاوبالاق

ةقيلطتبتناباهبلخدينألبقاثالثاهقلطاذإ:ءاهقفلاضعبلاق

.ذخأناذهبوديدجحاكنبالإةعجراهيلعهلسيلو«ةدحاو

.نكي:(أ١يف().778ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.779ةيا:ةرقبلاةروس()

.#747ص:ةداتقنع:خوسنلملاوخسانلا:رظنأن
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ديدجرهمب؛ريخألاجوزلانماهتدعتضقناامدعب«اعجارتينأ
:ينعيهللادودحاميقينأاًمفتينإ:ينعيياننإديدجحاكنو

يفةأرملاوجوزلارمأنم:ينعيهللادودحكلتوإل»امهرمأاميفهللارمأ
ثالثهتأرماقلطنمف(١)«نوملعيموقلاهنيةعجارملاوقالطلا

حكتتىتحهللحنالو(هنمتنابدقفكلذريغوأ.لبحيهوتاقيلطت

.هريغاجوز
ضيحلانمةأرملاتلستغااذإ:ةنسللهتأرمالقالطلاديرينميفلاق

0.عامجلااهنعفكيمث؛ةدحاواهقلطيىتحاهعماجيالف

اضيأابنعفكيفتلستغاو«ةيناثلاةضيحلاكلذدعبتضاحاذاف

ةثلاثلاةضيحلانمتلستغااذإفهتقفنوهتيبيفيهو«ةثلاثلاضيحتىتح

)ر.اهسفنبكلمأيهوهيلعٌب'ارح

ٍِ:سابعنبالاق

لخديملوأابلخدناكنإ«ةدحاوةرميفًاثالثهتأرمإقلطنم

رهملامرغيو«هبرىصعوهتأرمإهنمتنابدقف19لْبُحَزتناكوأاهب

.هسفنلملاظوهوهريغاجوزحكنتىتحهللحتالو
(7[هللازاوقتاوةدعلااوصحأونهتدعلنهوقلطفإهللالاق

كلتوةَنَيُمةشحافبنيتأينأالإنجرخيالونهتويبنمنهوجرختالمكبر
().مهسفنملظدقفهللادودحدعتينمو.هللادودح

تامنإ:لاق«ةدحاوةرمِقهصضرمفانالثهتارمإقلطنملاقو

.هثرتاهنإفةدعلايفيهوجوزلا
.اهجوزاهثريالفاهجوزلبقةأرملاتتامنإو

.٠77ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

باتك؟ج:عيبرلامامإلاهجرخأدقو«ةفيرشلاةيوبنلاةنسلايفدروامبكلذىلعلالدتسالاقبس(7)
.(579)ثيدح«ةقفنلاوعلخلا(14)باب؛قالطلا

.(أ):نمةطقاس(4).لع:(أ)يف©

.١ةيا:قالطلاةروس(ه)
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:سابعنبانع
موي:تلقفمالكيتمعنيبوينيبناك:هللاقفلجرءاجهنا

ا.ًاثالثقلاطيهفكتنبإجوزتأ
ثيحةيالاهذهارمتامأ«لالحكليهواهجوزت:هللاقف:لاق

:هللالوقي

نألبقنهومتقلطمثتانمؤملامحكناذإاونمآنيذلااهيأايإ

.قالطلامثحاكنلالعجف(١).«نهوسمت
(7).كلمدعبالإقتعالو«حاكندعبالإقالطال:لاق

.ىوقتللبرقأوهفهلوقلجرلاقدصينإ:رخالوقهيفلاقيو
ابلخدينألبقنماثالثاهقلطاذإ:ءاهقفلاضعبلاق:يراوحلاوبألاق

:خاناذهبو«ديدجحاكنبآلإةعجراهيلعسيلو؛ةدحاوةقيلطتبهنمتناب
)0جوزاهجورتفاثالثهتارماقلطلجريف:هللااهمحرةشئاعنع

عجرتنأاهللهٍهّْثْجعيبنلاةأرملاتلأسف«اهعماجينألبقاهقلطف«هريغ

؟لوألااهجوزىلإ
)3.«كتليسغعقوذيوهَتلْيَسُعيوذتىتحالر:عيبنلالاق

49.0ةيآ:بازحألاةروس(١)
؛حاكندعبالإقالطال»:لاقيعيبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنععيبرلاهاوراملكلذو(7)

.«ةنيبوقادصويلوبالإحاكنالو؛كلمدعبالإقانعالو«حاكندعبالإراهظالو
.«حاكندعبالإقالطالوظفلبهجرخاهدنسمنمرخاعضومفو

(7/8)بابو«(١٠)مقرثيدح«ءايلوالايف(74)باب٠«حاكنلاباتكحجعيبرلادنسم:رظنأ

.(١57)ثيدح(قالطلاباتك

ٍ.!.اجوز:(بءأ)يف(©)
ةشئاعنعيناربطلاهجرخأثيدحلاو.؛«اهعماجيىتحهللاوالف:(ب)يو.«اهعماجمىتحهللاود:(١)يف(4)

نبورمع:وهلجرلاو..«هتليسعقوذتو؛اهتليسعرخآلاقوذيىتحالدنعلوسرلالاقهيفو
:«رخآلااهعماجيىتحلوألللحتال»يناسنلاودمحأةياوريفو٠يظرقلاةعافر:يهةأرملاو(مزح

.هريغاجوزحكتتىتحالثةقلطملالحتالباب«حاكنلاباتك«؛جدملسمحيحص:رظنأ|

.61477١صةتبلاقالطباب؛حاكتلاباتك+ج:يناسنلاننس
.147777٠مقرثيدح؛اثالثةقلطملا(27)باب؛حاكنلاباتك١ج:ةجامنباننس
.8١ثيدحلامقر؛هببشأاموللحملاحاكنباب«حاكنلاباتك؟ج:كلاماطوم
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:لوألااهجوزىلإعجرتنأاثالثةقلطملاليلحتنمهللامرحامريسفت

للحملامتعهللا:لاق

»

هلللحملاو

.

(١) ٍ:و(للحملاكغهللالوسرنعل:لاق

نمف(لوألاىلعتدسفدقفليلحتلابةثالثلادحأملعاذإ:لاقو

دقفلخديملوأاهبلخدف؛لوألااهجوزلاهلحيلاثالثةقلطملاجوزت
ىلعمارحيهفاهبلخدهنألوألااهجوزملعنإف«لوألاىلعاهدسفأ

.مهةنعللانمثيدحلايفءاجامعم؛ليلحتلابملعاذإلوألااهجوز

.افلأيتأرمإتقلطينإهللايبناي:لاقفلجرءاجهنأ:هعيبنلانع
كيلع(نيعستوعبسوةئامعستوثالثبكتارماكنمتناب:لاق

(').كسفنتملظواهلملاظتنأوةيصعم
هللالعليردتالهسفنملظدقفهللادودحدعتينموؤ»هللالاقمك

,:١َأىلإع .ةعجرلا:ينعي0*ارمأكلذدعبثدحي

هللانعل»:ظفلبهنعهللايضريلعنعدواديأةياورو«دمحأوننسلاباحصأهجرخأثيدحلا(١)

.«هلللحماوللحملا

.(796١٠)ثيدحلامقر«ليلحتلايفباب«حاكتلاباتك«3ج:دواديأننس:رظنأ
.(١١"١)ثيدحلامقر؛هلللحملاوللحملايف(77)باب«حاكنلاباتك7ج:يذمرتلاننس

.49١ًصاثالثةقلطملالالحإباب؛قالطلاباتك+ج:يناسنلاننس
.(٠#19742976)ثيدحهلللحملاوللحملاباب«حاكتلاباتك١ج:ةجامنباننس

.١77ص١ج(490صا١ج:دمحأدنسم

.(؟+١)ثيدح«للحماحاكنباب٠«حاكنلاباتك«١جديناكوشللراطوألالين

.ةنسلابتكنميدينيباميفًاثيدحهيلعرثعأمل(3)
.١ةيا:قالطلاةروس(©)
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:ةدعلايفىنكسلاوءاسنلاةدعريسفت

0(:ةرقبلاةروسيفهلوق
(ضيحثالث:ينعي*«ءورقةثالثنهسفنابنصبرتيتاقاطملاو)»

مليتلاةقلطملاءورقةثالثنمىنثتساف؛تاقلطملاةدعتناك(؟)هذهف
:بازحالاةروسيفاهجوزاهبلخدي

نألبقنمنهومتقلطمثتانمؤملامحكناذإاونمآنيذلااهيأايإل

ةدعنمنبيلعمكلامفإنهوعماجتنألبقنم:5#نهوسمت

.اهموينمتجوزتءاشنإةدعهذهىلعسيلفاهر*اهنودتعت

اهبلخددقوضيحلانمتدعيتلاءورقةنالثنماضياىنثتساو

:ينعي«مكئاسننمضيحملانمنسييناللاوؤ»لاقفاهقلطمثاهجوز
نيتدعفإمككشنإ:ينعي#مبترانإل»ربكلانمضيحتاليتلاةأرملا

ضيحلاغلبتمليتلاةيراجلايهو©2)«نضحيمليناللاوؤ»رهشأةثالث
نمتضاحنإف؛رهشأةثالثاضيأاهتدعفاهبلخدامدعباهجوزاهقلطاذإ
(*).روهشلانمىضمامعدتوضيحلابدتعتلفرهشأةثالثيضمتنألبق

:لاقف؛لبحلاةدعءورقةثالثنمىنثتساو

تلحدقفاهموينمتدلونإاهلمحعضتنااهلجالبحلا:ينعي

جاوزألل

اهبلخدامدعباهجوزاهقلطفضيحتيتلاىلعةثالثلاءورقلاتتبثو
لبحبتسيلو

.778ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.اذهف:(أ١يف()

.49ةيآ:بازحألاةروس(©)

.4ةيآ:قالطلاةروس(4)

.رهشلا:(أ)يف(ه)
.(4)ةيآ:قالطلاةروس()
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:رئارحلانمتاقالطملاوةقلطملاىنكسريسفت

():قالطلاةروسيفلجوزعهلوق
:4[دجونممنكسثيحنمنهودكسأ»
نكسثيحنمنيتنثأوأةدحاوتقلطاذإةقلطملااونكسا:لوقي

لاق؛ةدعلايفنمدمنكسملاوةقفنلايفمكتعسنم:ينعي62دجونم

قنكسملاوةقفنلاف:ينعي«نيلعاوقيضعتلنهوراضتالوؤ»

نوكتنأالإابتدعيفةقفنالوىنكس.اثالثةقلطمللسيلو:لاق

لبحلاةقلطملا:ينعيلمحتالوأنك©")[نإوزإلهلوقكلذف«لبح
:ينعي٠*نهلمحنعضيىتحنيلعاوقفنافابنملقأوأثالثتقلطنإ

.اهنملقأوأاثالثتقلطنإلبحلاةقلطملا

ٍ:اهجوزابنعينوتملايفلاقو

ةيصواجاوزأنورذيوؤلاجرلانم:ينعي«مكنمنوفوتُينيذلاو)
يفاذهناكف«جارخإريغلوحلاىلإًاعاتمإلمهئاسنل:ينعي«مهجاوزأل
تيبنمةقفنلاوىنكسلااهلناكاهجوزاهنعىفوتييتلاةأرملايف«مالسإلالوأ

نهسفنألبقنمنهلهأىلإ#نجرخنإفإةثرولااهجرخيالوةنساهجوز

(')«فورعمنمنهسفنأيفنلعفاميفمكيلعحانجالفؤللوحلالبق
/.جاوزألانسمتليوأ65)[نقوشيوأَنيّزتينأ:ينعي

نيبتةيآاهتخسن«ةخوسنملوحلاىلإةقفنلانمنحلناكامراصمث
جوزللناكناف4دلوجورزللنكي0نإعبرلاوهو+ثاريملانماهييصن

٠0

(*).نمثلانهلفدلو

.نإف:(أ)ف().1ةيا:قالطلاةروس(١)
:«مكحرزيزعهللاوأ»اهمامتو6(ةيا:ةرقبلاةروس"(

.نقرسيوأنينزينأ:(أيف(4)
اممعبرلانملو#للاعتهلوقوهخسانلاو؛حلاصمتاح/دقيقحت26ص:خوسنملاوخسانلا:رظنأ(5)

نيدوأاهبنوصوتةيصودعبنممتكرتاممنمثلانهلفدلومكلناكنإفدلومكلنكيملنإمتكرت
.(١٠١ةيا:ءاسنلاةروس)
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هذهاهبتخسنةخوسنمةنسةدعلانمىنكسلانماهلناكامراصو

نورذيوإ»لاجرلانم:ينعي«مكنمنوفوتينيذلاو»هلوقةيالا

.4بارشعورهشأةعبرأنهسفنأبنصبرتياجاوزأ
لخديملوأاهبلخدناكنإاهجوزاهنعتامةأرمالك:لوقي

وأابئاغناكنإاهجوزترميموينم«ارشعورهشأةعبرأاهتدعفاهب
.ثاريملايفاهبيصننماهتقفنفادهاش

رهشاةعبرانهتدعتضقنا:ينعي*نهلجأنغلباذافهلوق

نهسفنايفنلعفاميفمكيلعإجرحالف:ينعي«حانجالفتارشعو

4جاوزالاسمتلتو4قفوشتو4نيزتنا:ينعي/(*فورعملاب

ىلبحيهواهجوزاهنعتومييتلاةدعٍرشعورعشاةعبرانمىنثتساو
تعضواذإف(")«نهلمحنعضينأنهلجألامحألاتالوأوإهلوق

؛اهجوزاهنعتومينم«ارشعورهشاةعبراصبرتي«رهشاةعبرالبق

؛نهلمحنعضينانهلجافىلبحيهو«ارشعورهشاةعبراتضمنإف
:نيلجألارخااذهو«لاعتهللالاقمك

١0-2-.١
0)(٠سيثتبةمطافنع

ينقلطيجوزنإ:تلاقف«ليبنلاتتافاهقلطاهجوزنا

نمىلعىنكسلاامنإ»:ٌَعيبنلالاقف؛ةقفنالوًانكسيللعجيملو
الةعجرهتأرمإلعهلنكيلنمامأف:ةعجرهتأرم١لعهلتناك

(5).مةقفنالوالىنكس

. ةيا:قالطلاةروس(7).774ةيا:ةرقبلاةروس(١)
تارجاهملانمتناك؛سيقنبكاحضلاتخأ؛ةيرهفلاةيشرقلادلاخنبسيقتنبةمطاف:يه(©)
ابتدعتضقناو«الثاهقلطفيموزخغملاصفحنبركبيأتحتتناكولامجولقعتاذتناكوَلوألا

.(4١١ص8ج:ةباصإلا)كلذباهلمكحيملف«ةقفنلاوىنكسلابلطتِهلَْعيبنلاىلاتكتشاف

.ةديدعقرطنمةددعتمتاياورفنئسلاباحصأوَدمحأو6عيبرلاهجرخأ؟

.ديزنبرباجنع(677)ثيدحلامقر«ةقفنلاوعلخلايف(18)باب«قالطلاباتك١ج:عيبرلادنسم:رظنأ

.قالطلابهتجوزىلإلجرلالاسرإباب«قالطلاباتكجا:يناسنلاننس

-.(707502271)ثيدح ًاثالثةقلطملاباب«قالطلاباتك١ج:ةجامنباننس
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ةدعلايفةأرمللضيرعتلانملجرللهللاصخرامريسفت

:جيوزتريغنم

ٍ(١):ةرقبلاةروسيفهلوق
جرحال:لوقي«ءاسنلاٍةِيطِخنمهبمضّرعاميفمكيلعحانجالوؤ

:ابتدعيضقنتنألبقنمةأرملللوقينألجرلاىلع
.ضيرعتلااذهو«هللاءاشنإكريغلإكزواجأامو«ينيبجعتلكنإ

اورستنأمكيلعحانجالو:لوقي«مكسفنأِفمننكأرأؤ»:لاقمث

النكلونهبنوركذتسمكنأهللاملعإةدعلايفنهومكيولقيفنهجيوزت

.كلذنعىبنف«ةدعلايف«ارسنهودعاوت
.ةنسحةدع:ينعي«ًافورعمًالوقاولوقتنأالإلاقمث
.نوكيهللاءاشمواهللالإكلذف:ةأرملالوقتف

.ةدعلايفيوزتاوققحتال:لوقي#حاكبلاةدقعاومزعتالوأللاقمث

.نهتذعيضقنتىتح:ينعي«ةدلجأباتكلاغلبىتحإل
نممكبولقيفام:ينعي«مكسفنأيفامملعيهللانااوملعاو#

.لحيالامةدعلايفاوبكترتالف:ينعي«هورذحافإ.نهرمأ

لجعيال:ينعيملحزواجتاذإ:ينعي*«روفغهللانأاوملعاوإ

.ةبوقعلاب

يذمرتلاننس .(80١٠)ثيدحالثةقلطملا))بابقالطلاباتكج:

.(7784)ثيدح ةتوتبملاةقفنباب«قالطلاباتك7ج:دواديأننس

.١ص٠ج:دمحأمامإلادنسم

.7706ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
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:اهرهماىمسييتلاورهماهمسيمليتلاةعتموءاسنلاروهمريسفت

(أ):ءاسنلاةروسيفهلوق
نهروهمءاسنلااوطعأجاوزألللوقي*ةلجننهتاقدصءاسدلااوتاوؤ»

«هنمءيشنعجاوزأللءاسنلانللحنإف«مكلنبطنإفإةضيرف
.ابيطالالح:ينعي6ائيرمائينههولكفاسفنرهملانم:ينعي

«جوزناكمجوزلادبتسامتدرأنإوأ»)0:ىرخأةيآيفلاقو
عيتاو»ىرخأةأرماجوزتيوهتأرماقالطجوزلادارأناف:لوقي

:ينعي«اراطقإرهملانماهقالطديرييتلامميطعاو:لوقي*نهادحإ

:لوقي*ائيشهنماوذخاتالفإرانيداتئاموفلأراطنقلاو«بهذلانم

.رهملانم
ٍِ:هنميدتفتلاهزضيالف١اهقالطدارأاذإينعي:لوقي

 انيب:ينعي*انيبماتإوقحريغباملظ:ىنعي*اناتببهنوذخانا

ىلإمكضعبىضفأدقو)هذخألاميظعت«هنوذخأتفيكوإ:لاقمث
اديدش:ينعي«اظيلغاقاثيممكنمنذخأر)»عامجلايف:ينعي©ضعب

:هللاهلوقنمهفنىلعلجرلاهبرقأامظيلغلاقاثيملاب:ينعي

().يفورعمبنهوحرسوأفورعمبنهوكسماف)
50«ناسحإبجيرستوأفورعمبكاسمإفإ

:هللاهمحرباطخلانبرمعلاق:لاق

هبنذىلعرصأنمو؛هّرجأريجأو«هتأرمارهمصقننمرئابكلانم
نإف«رانلاهلهللابجوأيتلارئابكلانموهف«هرقحتساوتائيسلانم
.رانلانمىجندقفاهلهأىلإةنامألاىدأوبات

ملمثبئاتريغتامنمو:لاق(")باتنملرافغلينإو)هللالاق

.١7١7ةيآ:ءاسنلاةروس().4ةيا:ءاسنلاةروس(١)

.79ةيآ:ةرقبلاةروس(4).١13ةيا:ةرقبلاةروس(9)
.ىدتهامثًاحلاصلمعونماو#اهمامتو87ةيآ:هطةروس(ه)
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.انيبمًانارسخرسخدقفهلهأىلإقحلادري

ةروسيف؛اهسمينألبقاهجوزاهقلطيتلاةأرملارهمنايبو:لاق
.لاجرلاىلعجرحال:ينعي«مكيلعحانجالإلهلوق(١)ةرقبلا

:ينعي«نهوعماجتملام:ينعي«؟نوهسمت1امءاسنلامقلطنإ

نهاوضرفتوأ.رهماهمسيمليتلايفلاقمث.رهملاالىّمسنم

جوزتيلجرلاوهو؛سابالفعامجلالبقنماهجوزاهقلطف؛«ةضيرف
اهلمسيلو؛اهنمىضربءايلوالانمدوهشلاةداهشهلبهذيوةرحلا

ةعتملاالو؛اهيلعةدعالوالرهمالف«اهعماجينألبقنماهقلطيفارهم

.فورعملاب
لوةفينحينبنمةأرمانمجوزتراصنألانملجريفتلزنلاق

ٍْاهسمينإلبقنماهقلط65ارهماملمسي

؟«اتقلطأ»:ٍهُْييَعىبنلاهللاقف
.ةقفندجأٍِينإمعن:لاق

يبنلاهللاقف؛ال:لاقف؟«ءيشباهتعتملهف»:دليبنلاهللاقف

تيبحأينأًآلإاعيشيواستالاهنأامأكيلعيتلاكتوسنلقباهعتم»:هَل

جوزتف؛كلذدعبنيبوثهاسكعيبنلانإمث(7).مةنئسلاىيحأنأ
.هيبوثدحأاهرهمأفةأرما

اهلثمرهماهلفارهماهلمسيمليتلاةأرملابلجرلالخدنإف:لاق

يفوتملاةدعاهيلعفاهبلخدينألبقنماهجوزاهنعتامنإو«ءاسنلانم

ابيصنواهئاسننماهلثمرهملثماهلو«ارشعورهشأةعبرأاهجوزاهنع
.ثاريملانم

.7791ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
:ًالئاقهيلعقلعمث«ةيآلاهذهلهريسفتيف«ريسفتلاريسيت»بحاصهركذدقو؛ًاثيدحهيلعرثعأمل(3)

٠ةريسفتيفنايحوبأهركذكلذكو«هيلعفقأمل:مهضعبلاقىتح؛ًألاقمثيدحلااذهيفنكلو
.776ص١ج:ريسفتلاريسيت:رظنا

.777١77ص١ج:طيحملارحبلاريسفت
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.هلكرهملاالو«ثاريملااهنمهلفاهبلخديملوهلبثتتامنإو
ٍ.رخاًالوقاهيفنإفةلأسملاهذهنعلس
لاقفارهماهلىّمسدقواهسمينألبقاهجوزاهقلطيتلاةأرملاركذمث

نهوعماجتنألبقنم:ينعي«نهوهسمتنألبقنمنهومتقلطنإو)
:ينعي«ميضرفامفصنف#ةضيرفرهملا:ينعيةضيرفنهمضرفدقو
نأالإ:لوقي«نوفعينأالإ»:لاقفىنثتسامث؛رهملافصنمكيلعف

رظنيملويبلخديملهنإ:ةأرملالوقتفجوزللرهملافصنءاسنلاكرت
.اهجوزلهكرتتف«رهملافصننعوفعتف؛اعيشينمدجيملوينروعىلإ

رهملااهيفويفجوزلا:ينعي«حاكنلاةدقعهديبيذلاوفعيوأل»:لاقمث

.هلكرهملااهيطعيفجاوزألانماهتعنمو؛يكلميفتناك:لوقيف؛هلك

:ينعي«ىوقتللبرقأ#اوكرتتنإف:ينعي«اوفعتنأرإل:لاقمث
مظعأوهفهلكرهملالجرلااهاطعاوأ«اهقحنماهفصنةأرملاتكرتنإ

«مكنيبلضفلا)اوكرتتالو:ينعي«اوسنتالو:لاقمث؛مهرجأل
0().كرتلايفةأرملاولجرلانم:ينعي

مظعاولضفاوهفلجرللاهقحفصنةأرملاتكرتنإ:لوقيٍِ

.هرجالمظعاولضفاوهفهلكرهملالجرلااهافونإو:اهرجال

:ينعي"ل«نولمعتامبهللاوإ»هللاهركذيذلافصنلاوهفاوبأنإو
.ة«ريصب#ةيألاهذهيفركذامب

عاتمإ.جاوزألانهبلخديتاللا:ينعي«تاقلطمللو)هلوق
.مهلاومأردقىلع:ينعي؛كلذاولعفينآ#نيقتملاىلعاقحفورعملاب

.ةعتملارمأفنيبامهرمأ:ىنعي«هتايامهللانيبكلذك# 7ااا
ٍِ.اوفعت:ينعي,«نولقعتمكلعلا»

فصناهلفارهماملىمسدقو«اهسمينألبقهتارمإقلطنمف:لاق

لواهسمينالبقهتارمإقلطنمو٠فصنلادعبعاتماسيلو«؛رهملا

.7١77ةيآ:ةرقبلاةروس(7).تكرتلا:(أيف(١)
.7؛7-١760ةيا:ةرقبلاةروس(©)
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.الرهمالو«هللالاقاهلامردقىلععاتملااهلفًارهمالمسي
:لاقهنأ0(باطخلانبرمعنع

.(هلكرهملاهيلعبجودمفرتسلاىخراوبابلاقلغأنم)

1ٍِ(5):ةرقبلاةروسيفهلوق
لجرللحيال:لوقي«ائيشنهومتيتاامماوذخأتنأمكللحيالوؤ»

ةعلتخلاىنثتسامث؛اعيشرهملانماهاطعأاممذخاينأهتأرماقالطدارأاذإ

:لاقفهيلعبنذالوكلذلهراكجوزلاواهجوزنمتعلتخاىتلا

امهرمأاميفهللارمأ:ىنعيهللادودحاميقيالأافاخينأالإ

؛اهجوزل"لةيصاعتناكاذإاهسفنىلعةنتفلاةأرملاىلعفاخيهنأكلذو
نافلاهيلع(5)يدتعينأهطعتملنإجوزلانمفاختو«هيفهللايصعتف
لجرلا)9:يأ«اميقيالأبماكحلا:ينعيمتملعنإف:لوقي#متفخ

جوزلاىلعتزشنوأ؛امهسفنأيفهللارمأ:ينعيهللادودحإلةأرملاو

تاتفااميفؤةأرملاوجوزلاىلعجرحالف:ينعي«امهيلعحانجالفؤ
اهنملبقيفكلذنماهرهمباهجوزنماهسفنةأرملاتدفاميف:ينعيهب

.ناقرتفيمثةيدفلا

.هتمجرتتقبم(١)

.779ةيا:ةرقبلاةروس)"١

.ةيصعم:(ب|)يف9(

.يدتعت:(ب١)يف(2)

.ىلع:(ب؛١)يف(ه)
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هتأرمايفو(١).يراصنألاسامخنبسيقنبتباثيفتلزن:لاق
اهتدرفةقيدحاهرهمناكو7١.[ثراحلانبةبلعثنبلهستنبةبيبح]
9مالسإلاِفتناكةعلخلوايهو©هنمتعلتخاو«هيلع

هللادودحدعتينمو#.امهيفهللارمأ:ينعيهللادودحكلت

.مهسفنأل«نوملاظلامهكتاوأف#هريغىلإهللارمأفلاخينمو:ينعي

مهنيداوذختانيذلاؤ»(5).«نيملاظلاىلعهللاةنعلنأل»:هللالاق
ته:0,:ِء

ّْ)(:*«ايندلاةايحلامهترغوابعلواوه

اونمانيذلاالإضعبىلعمهضعبيغبيلءاطلخلانماريثكنإوإ:لاق

10#تاحلاصلااولمعو

ريخمهكئاوأإ:لاق«تاحلاصلااولمعواونمانيذلاىنثتساف
)«ةيربلا

كئلوأفهللادودحدعتينمواهودتعتالفدودحكلتإلهلوقكلذف

.نينمؤملانعليملو«نيملاظلاهللانعلدقو(59).«نوملاظلامه

نيببطخو6راصنألاٍِقًايطخناكيجرزخلايراصنألاريهزنبسامشنبسيقنبتباث:وه0(

نأدعبةماملامويدهشتسا,ةنجلابعلوسرلاهرشبو+اهدعباموًادحأدهش:ميبنلايدي

.(3٠١٠ص١ج:ةباصإلا)انسحًءالباهيفىلبأ

ثراحنبهللادبعنبلهستنبةبيبح:اهنأباوصلاو«سامشينأنبهللادبعتنبةبيبحمأ:()يف(9)
مالسإلايفعلخلوأسيقنبتباثنمتعلتخايتلايهو«دوعسمتنبةرمعاهمأو ةيراصنألا

الوقلخيفائيشهيلعركنتالوهضغبتتناكاهنأاهضعبيفو«تاياورلاضعبيفم«اببرضدقو
.(644ص8ج:ةباصإلا)اهباهرهمدقناكةقيدحهيلعتدرنأباهسفنتدفف«نيد

.؛لولسيأنبهللادبعتنبةليمج»اهمساو:ريرجنبالاق
.(7778-7777)ثيدح(ملخلايفباب«قالطلاباتك؟ج:دواديأننس:رظنأ(©)

.(85١١)ثيدح«علخلايفباب«قالطلاباتك7ج:يذمرتلاننس

.(874)ثيدح(؛ملخلايف(78)باب«قالطلاباتك١ج:عيبرلادنسم

:يأنبهللادبعتنبةليمجمأ:يهةأرملانأةياورلاتلاقو

.44ةيآ:فارعألاةروس(4)
.©١ةيا:فارعألاةروس(5)

ِ.٠ةيأ:صةروس(1)

.».تاخلاصلااولمعواونمانيذلانإاهمامتو7هيا:ةنيبلاةروس7

'.779ةيآ:ةرقبلاةروس(8)
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0(:*«بامنسحومهىوط#:لاق

برضيلجرلاوهو#نهومتيتاامضعبباوبهذتلنهولضعتالوهلوق
الولاقفكلذنعهللاىبنو.هنميدتفتل«اهيفهلةجاحالو1هتأرما

«نهومتيتاامضعبباوبهذتلألةراضملايفنهوسبحتالو:ينعينهولضعت
:.رهملانمنهومتيطعأامضعب:ينعي

:هللالاقفهيلعةزشانلااهجوزلةضغبملايهةأرملاتناكاذإىنثتسامث

ينعي؛زوشنلاوهو؛نِّيبلانايصعلايف19ةنيُمةشحافبنيتأينأًالإ)»
.نايصعلا

جوزلالبقنمنكيملنإجوزللةيدفلاتلحدقفكلذتلعفاذإف

.جوزللةيدفلاتلحدقفاهعلخيوةينالعلاورسلايفبنذ
اهاطعأامهنمتعلتخااذإهتأرمانملجرلاذخأينأسأبال:لاق

جانجالفؤ»هللالوقي.هيلعايضارتاموهامنإ؛كلذنملقأوأ«رهملانم
9«هبتدتفااميفامهلع

نأجوزلاىضراذإف«جوزلاىضربالإًادبأنوكتالةعلخلا:لاقو
وأنيلجركلذدنعةأرملاتدهشأ«هتبحصةأرملاتءاركو«هتأرماعلخي

؛اذكواذكهتيطعأينأو؛اذهيجوزةبحصتهركدقينأ؛رثكأ

دودحمقالأتفخامدعبهنميسفنتعلخدقينأو,ناكامرهملايمستو

.ينرمأاميفهللا

.تعلخدقو؛تلبقدقو«تيضردق:جوزلالوقيف
.هتأرمإهنمتنابكلذلاقاذإف

:فالتخإاهيفو
.ةدحاوةقيلطتبهتأرمإهنمتناب:لوقيدحاو

.79ةيآ:دعرلاةروس(١)

.١٠ةيا:ءاسنلاةروس()

.779ةيا:ةرقبلاةروس()
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ماادا2(9١اا
ةقيلطتريغهتارمإهنمتناب))دذيزنبرباجلينعي:رخالوقو

لخدنكي1نإو«اهبلخدناكنإةلماكةدعلااهيلعو«طرتشاامجورزللو

ةعلخلادنعطرتشاف«هنمادلوعضرتوأىلبحتناكنإو.اهيلعةدعالفاهب
ءيشلكو.ءىربوهف؛ةقفنلانمجوزلا(7)تأربأدقينإ)ل:علوقتنأ
دعبةنيبلاةأرملامقتنأالإ«ةنسللاقفاومناكنإزئاجوهفةعلخلادنعطرتشي

.ةعلخلاتزاجدقورهملابالىضقيهناف؛اهمطليوأابرضيناكهنأكلذ

.مارحوهفاهنمذخايءيشلكفهنمعلتختىتحهتارمابرضأنمو:لاق

.دحاولوقيفةئئابةقيلطتةعلخلاو:لاق

اهيلإدرو6ةدعلافهيلإتعجرةارملاتءاشنإباطخلانمجوزلاو

؛ةدعلايفاهيلإعجريملوهنإو«نيتقيلطتىلعهدنعيهو«اهنمذخأاملجرلا
ةدعلاِقاهسفنبكلمأيهو(ديدجرهمو(ديدجحاكنبالإعجرينأهلسيلف

يفرخآلالبقامههدحاتامنإامهنيبثاريمالو«ةدعلايضقنتامدعبو

ىتحاهجوزريغبجورتتنأامللحيالو.ةدعلايضمقنتامدعبوأ(ةدعلا

اهجوزءىرابتيتلاةدعكلذكوءتءاشنمجوزتت45ابتدعيضقنت

فرعدقو؛نامعيفةيدزألادمحيلاةليبقنميرصبلاينوجلايدزألاديزنبرباجءاثعشلاوبأ:وه(١)
قرفلاةنيدميفرباجدلو؛دعباميفهترسأعمرقتساثيحةرصبلايففوجلابردىلاةبسنيفوجلاب
هجتاثيحهتايحعلطميفملعلابلط«(ه77«18)نيبدلو؛نامعيفىوزنةنيدمنمبرقلاب

يفو«ةرصبلاءايحأدحأاونكسنيذلادزألانمهبراقأنيبرقتساو«كاذنآملعلاةلبقتناكوةرصبلاىلا
.امهبلصتياموثيدحلاونارقلامولعباهنمقلعتيامةصاخو«ةفرعملاوملعلابدوزتيرباجذخأةرصبلا

ةغللامولعوريسفتلاوثيدحلامبنعذخأو«نيعباتلاوةباحصلانمريثكيديأىلعرباجذملتتدقو
يأ«رحبلاالإمهدنعامتيوحفايردبنيعبستكردأ»:لوقيناكهنأرباجنعىوريو«بدألاو
هللادبع:دذيزنبرباجمهلعذخأنيذلاءاملعلا»مهأنمو٠ردبلمهأنمنكيِو6سابعنبهللادبع

ةمزالمرثكأناكهنأالإ:مهريغوكلامنبسنأو؛دوعسمنبهللادبعو؛رمعنبهللادبعو؛سابعنبا

لوقدنعاولزنةرصبلالهأنأولد:هنعسابعنبالاق«هذيمالتبجنأنمناكو؛سابعنبهللادبعل

هلوقبمهردايةرصبلالهأنمدحأهلأسيامدنعو.«هللاباتكيفامعاملعمهعسوألديزنبرباج
ينوتو+نيعباتلاوةباحصلانمريثكهيلعىتلأدقو.«(ءاثعشلاربأ)ديزنبرباجمكيفوينولأستفيك

.دعسنباتاقبطيفءاجاك7١٠ةنسليقو«لبنحنبدمحأةياورلاقبطه497ةنس

؛يملاسلاخيشلاحرشب78ص١ج:عيبرلادنسم«87«83ص:ةيضابالاةكرحلاةأشن:رظنأ
.ال6١ص:يخامشللريسلا

.تيرب:(أ)يف©.قايسللتفيضأ()
ل؟!١



:ءالبإل١ريسسسفت

(أ):ةرقبلاةروسيفىلاعتوكرابتهلوق
صبرتمهئاسننمنوفلحينيذلا:ينعي«مهئاسننمنوُلْوُينيذلل

«اًرافنافؤ.عامجللهتأرمإبرقيالهنأفلحيلجرلاوهو.«رهشأةعبرأ
يهورهشأةعبرايضمتنالبقنماهعماجوهنيمينععجرنإف:لوقي
نيملاةرافكتلزننكتملاهنأل«نيملااذملمحرروفغهللانإفإؤ(هنأرما

مثهتأرمانمىلانمف(آ).ةدئاملاةروسيفكلذدعبتلزنمث«ذئموي
.هتأرمايهو؛هنيمينعرفكيلفرهشأةعبرأيضمتنألبقنماهعماج

رهشأةعبرأاهعماجيملفاوققحنإف:لوقي«قالطلااومزعنإو#لاق

.اهباملاع؛اهيلعفلحيتلاهنيمل:ينعي«ملععيمسهللانإف»
رهشألاءاضقناوقالطلاةمئازععامجلاىقلأ:سابعنبالاق:لاق

.ةعبرألا
تضمىتحاهعماجيملفهتأرمإبرقيالنأهللابلجرلافلحاذإ:لاق

دعبةدعلااهيلعسيلوةنئابةقيلطت(")يهففلحمويذمرهشأةعبرأ
.ةعبرألارهشألا

هيلعوهتأرمايهفةعبرألارهشألايضقنتنألبق]اهبلخدنإف:لاق
هجيوزتةأرملاتءاشنإباّطخلانم(*)جوزلافًالإو(5).عنيمبلاةرافك
.ديدجحاكنو(ديدجرهمبي

.©..نولؤينيذلاوأةيآلاتخسنو«7777«173ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
.م4ةيآ:ةدئاملاةروس()

ماعطإهترافكفناميألامتدقعامبكذخاؤينكلومكنامأيفوغللابهللاعذخاٌويالفلاعتهلوقيهو
ةثالثمايصفدجيملنمفةبقرريرحتوأمهتوسكوأمكيلهأنومعطتامطسوأنمنيكاسمةرشع
.«نوركشتمكلعلهتايآمكلهللانييكلذكمكناميأاوظفحاومتفلخاذإمكناميأةرافككلذمايأ

.(أ)نمطقاسنيفوقعملانيبام(4)يهو:(بءأ)يف(©)

.جوزلاو:(١)يف(*)

ل7؛0



:هسفنىلعهتيراجوهتارم١نملجرلامرحبمريسفت

9١ل١.0(
أ(:ميرحتلاةروسيفهلوق
كلذو#كجاوزأتاضرميغتبتكلهللالحأاممّرحتمليبنلااهيأايإل

تاذباطخلانبرمعاهابأتراز«هَيبنلاةجوزرمعتنبةصفحنأ
.اهدنعنوكينأيبنلليغتبتموي

؛ةيطبقةيراجعماهتيبيفٍهُْعيبنلاترصبأاهيبأدنعنمتعجراملف
ذإتيبلالخدتملفهعيبنلانبامهاريإمأيهو)ل.ةيرامىمست
)رةصفحتلخد5:لاق«ةيرامتجرخىتح«اهنمءايحكلذتأر

ىأراملف«ةديدشةريغتراغف«كعمناكنمتيأرينإىبنللتلاقف
.ةباكلاوةريغلاةصفحهجويفكحىبنلا

تربخافاهبرقأالأىلعكلوةشئاعيربخُتالولعيمتكأ:اهللاق
الأفلحىتحٍةثيعىبنلابلزتملف«نيتيفاصتماتناكو«ةشئاعةصفح
.هسفنىلعاهمرحفةيرامبرقي

.©كلهللالحأاممرحتمل_يبنلااهيأايإ»هللالزناف
)0ةيرامعامج:ينعي

ٍّ"ب.١7١ةيا:ميرحتلاةروس(١)
عيبنلاىلاةيردنكسالابحاصسقوقملااهبثعب؛عهللالوسردلومأ«ةيطبقلاةيرام:يه(9)

مالسإلاامهيلعضرعف«ةعتلبيأنببطاحعمىرخأايادهواهتخأاهعمو؛ةرجهلانمعبسةنس
دعب؛ركبيأةفالخيفتيفوتو؛ميهاربإهلتدلوف«نيمباكلمبهلعلوسرلااهاطو«اتملساف
.[185ص8جا:ةباصالا]..نينسسمخبلعيبلاليحر

ناكو؛ةفاذحنبنيصحاهجورزتنينمؤملامايهرنينمؤملاريماباطخلانبرمعتنبإةصفح:يهر(

ناكو؛اهجوزتفهعلوسرلاىلعاهوبأاهضرعاهتدعتضقتااملو؛ةنيدملابتامو؛«أردبدهشنم
ةنستيفوتو«نينسسمخبللكلوسرلاةثعبلبقتدلواهنإ:ليقو«ةشئاعجوزتينألبقكلذ
١هأ.(0؟١07صُّحج:ةباصإلا)ه©ةنسليقواه١

.ةيطبقلاةيراموه؛لعلوسرلاهمرحيذلانأىلعنيرسفملارثكأكيراوحلاوبأمامإلاىرج(4)
:ةشئاعنعناخيشلاىوردقف؛لسعلابرشوههسفنىلعهمرحيذلانأنيحيحصلايفيذلاو
ةدحاولكنمونديفهئاسنىلعرادرصعلاىلصاذإناكو«لسعلاوءاولحلابحيناكنعيبنلانأ
انأتاطاوف.السعاهدنعبرشوًاليوطاهدنعثكمفشحجتنببنيزىلعلخدف نبنم

-ينكلوال:لاق؛ريفاغمحيركنمدجأينإ؟ريفاغمتلكأ:هللقتلفاهيلعلخدانتيأىلعةصفحو
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.ةشئاع:ينعي#كجاوزأةاضرميغتبت»

ةلحتإمكلهللانّيبدق:ينعي(١)«[مكلهللاضرفدقزإلاق.ةرافكلا
:مكناميأةرافك:ينعي«مكناميأ

نومعطتمطسوأنمنيكاسمةرشعماعطإ:ةدئاملاةروسِف
١جان:.”.بعِءِء (5)«مايأةثالثمايصفدجيملنمف؛ةبقرريرحتوأمهتوسكوأمكيلهأ

تدلوفكلذدعباهعماجوةيرامميرحتيفةبقرعيبنلاقتعأف:لاق
.مهاربإهل

نإو«هنيميرفكيلفمارحىلعتنأهتيراجلوأهتأرماللاقنمف:لاق
.ىونامهلفًاقالطىونناك

.«ادحأكلذبيربختال+تفلخدقوهلدوعأنلفشحجتنببيزدنعًالسعبرشأتنك-

:.نملككلذدروأدقو

.ميرحتلاةروسباب+«ريسفتلاباتك١َّج:هحيحصِيراخبلا

.7817/897ص4ج:ةريسفتيفريثكنبا

.784ص8ج:هريسفتيفنايحوبأ

.7١91١٠9صلوزنلابابسأيفيروباسينلا
.714+717صءجهريسفتيفلمجلا

.«مكيلعهللاضرفدقأ:(أ)يف(ا)
.م4ةيآ:ةدئاملاةروس(7)
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:)١(:ةلداحملاةروسٍِقللاعتوكرابتهلوق

قالطنمءاليإلاوراهظلانأكلذو«مهئاسننمنورهاظينيذلاو#

.ةرافكلاراهظلايفلعجو«رهشأةعبرأءاليإلايفهللاتقوف«ةيلهاجلا

مارحىلعتنأ:هتأرماللوقيوهو«مهئاسننمنورهاظينيذلاولاق
.يمألثموأ؛يمأرهظك

يذلاعامجلاىلإاودوعينانوديري:ينعي*«اولاقاملنودوعيغي

تناكنإةمسنقتعي:ينعي«؟ةبقرريرحتف#لاقمهسفنأىلعهومرح
.راهظلايفىزجتيهفاريبكوأاريغصناكنإ«باتكلالهأنموأةملسم

نألبقنمقتعي:ينعي«اساّتينألبقنم:ينعي«استينألبقنم

.هتأرمإعماجي
ال"0: ()رطفيال«نيعباتمنيرهشمايصفألةبقرقتع«دجيملنمفإ

نمف#هتارماعماجينألبقنم:ينعي#اساّينألبقنم#ليللابالإامهيف
1.ترةاز1 «انيكسمنيتس07ماعطإفأ»موصلاعطتسيملنمف:ينعي«عطتسيل

.بيبزوارمواريعشنماعاصواةطنحنمعاصفصننيكسملكل

هللاةنس:ىنعيهللادودحكلتوهلوسروهللاباونمؤتلكلذ

.مايصلاوقتعلانمراهظلاةرافكيفركذامو«هرمأو
2عجو:

ٍٍِْ:«ملأباذعنيرفاكللو»

يتمعوايتخاوايتنبألثممارحىلعبتنا:هتارماللاقنمف:لاق

.راهظهنافرهصلاوأبسنلانمادبأهحاكنهيلعمرحبءيتلك:يتلاخوأ

.«ريبخنولمعتامبهللاوهبنوظعوتمكلذ#ةثلاثلاةيآلامامتو«74ةيآ:ةلداجملاةروس(١)

.رطفتال:(أ)يف(9)
.معطيلف:(ب؛أ)يف(©)
.ةيآلاخسنيفأطخاذهو«روفغروفغلهللانإوأ»:(ب«أ)يف(9)
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وأيمألثمىلعٍتنأ:لقيملو؛يمألثمٍتنأ:هتأرماللاقنإو
.راهظبسيلهنإفيتلاخوأيتمعوأيتخأ

:يراوحلاوبالاق

.نيكسملكلعاصفصنةطنحلالثمريعشلا:ءاهقفلاضعبلاقدق

رذعوأةّيلبهبتلزنمث«راهظلاةرافكموصيفادبنمو:لاقٍِ

.موصلانمهيلعامةيقبمصيلفهضرمنمءىرباذإف«رطفاف
عماجينأهلسيلو؛موصلافناتسينأهيلعفرذعريغنمْرطفأنإو

.نيرهشمتيىتحهنأرمأ
لبقنمةبقريرتشينأةعسدجوفكلذنمرثكأوأًارهشماصنإف

سيلفموصلامثامدعبدجونإو؛موصلاعديلوةبقرقتعيلفنيرهشمتينأ
.تضمدقةرافكلانألةبقرقتعهيلع

:هللاهمحرباطخلانبرمعنع

قرفنإوةدحاوةرافكهيلعفةدحاوةرمبةوسنعبرأنمرهاظلجريف

لبقدحاوءيشىلعًارارمفلحنإو«ةرافكنهنمةدحاولكلفننيب
.ةدحاوةرافكيهامنإف«رفكينأ

.قالطلابراهظلاسيلو
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:اهديباهرمألعجيوأهتاأرماِرّيخيلجرلا؛ءرايخاريسفت

(١):بازحألاةروسيفللاعتوكرابتهلوق
نيلاعتفاهتنيزوايندلاةايحلاندرتّنتنكنإكجاوزأللقيبنلااهبأايإل

رادلاوهلوسروهللاندرتنتنكنإو,اليمجاحارسنكحّرسأونكعسمأ

.«اميظعارجأنكنمتانسحمللدعأهللانإفةرخالا
رتختملف6ةيألاهذهيف)0هءاسنِريِخُينألهيبهللارمأ:لاق

.ءاريمحلاريغاهسفننبنمةدحاو

هلوسروهللاراتخنلب:ةشئاعتلاق؛يعيبنلانهريخامل:لاق
.هلعيبنلاءاسنرئاس"7اهعباتمث«ةرخآلارادلاو

.ًاقالطكلذرنملف«هانرتخافيبنلاانريخ:ةشئاعتلاق

مهنأةشئاعوهللاامهمحرباطخلانبرمعنعو؛دوعسمنبانع
ِقةعجرالعهلو4ةقيلطتيهفاهسفنتراتخاف4هتارمأريخنم:اولاق

لعجاذإكلذكوقالطبسيلفاهجوزتراتخاناف:لوالارهملابةدعلا

اهجوزهيفاهريخيذلا(5)اهدعقمنمةأرملاتماقنإفاهديبهتأرمارمأ
4جوزلاىلإرمالاعجراهسفنراتختنالبقنماقرتفاو6اهيلإرمألالعجو

:رمأكلذدعباهلسيلو
عِح

توءاشنإرايخلااهلفكولمموارحجوزالوتقتعااذإةمالاٍِ:لاق

.هنمتجرختءاشنإو«هعمتماقأ
٠رايخكلذدعبمطسيلفةدحأاوةرمكلذلعبهتيصرناف

.7879ةيآ:بازحألاةروس()

.هئاسن:١يف(")

.اهنعياب:(أ)يف(©)
.اهماقم:(ب)يف(4)
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:عضارملانمامهدلوبقحأمألاوعضارملاةقفنريسفت

(1):ةرقبلاةروسيفىلاعتوكرابتهلوق
اهنمهلوهتأرماقلطيلجرلاوهو«نهدالوأنعضريتادلولاوأ

نيلوحؤ «نهدالوأنعضريإنهف«اهريغنماهدلوبقحأيهف«دلو
نالوحلاسيلو؛هعاضرلمكينأ:ينعيةعاضرلامينأدارأنملنيلماك

:لاقمث؛كلذنودءاشنمو«نيلوحعضرأءاشنمفةضيرفب
«نهقزرإلدلولاهليذلابألا:ينعي«نهقزرهلدولوملالعو»

«اهعسوالإ(١)[سفنفلكتال]فورعملابنيتوسكو#مألاقزر:ينعي
0ن.تقاطامألإعضارملاةقفنيفاسفنهللافلكيال:لوقي

نأهتأرماقلطاذإلجرللحيال:لوقي#اهدلوبةدلاوراضتالإ»

.كلذديرتاليهواهدلواهنمعزنيف«اهراضي
لجرلااهقلطاذإةأرملاراتختال:ينعي«هدلوبهلدولومالوأ»لاقمث

.هلةراضمهدلوهيلإىقلتف«هراضتنأ
:يراوحلاوبألاق

.كلذنمرثكأدحأىلعدازتالو؛فصنونامهردريقفلاىلع

اذإمتيلاثرينمىلع:ينعي«كلذلثمثراولالعوب:لاقمث
.ايحناكولةوسكلاوةقفنلانمبألاىلعاملثمبالاتام

.لاممتيللنكيملاذإبألاةلزنمبوهواهدلوبّمألاثراولاراضُيالو
:لاقنيوبألاىلإعجرمث

دلولاالصفينأ:ينعي«ًأالاصفإلنيوبألا:ينعي«ًألاصفادارأنإف

.«رواشتوامبنمضارتنعنيلوحلانودنبللانم
امهيلعجرحالف:ينعي«امهيلعحانجالفلكلذىلعاقفتاو:لوقي

.هبحاصامهدحأراضيملام

.اسفنهللافلكيال:(بءأ)يف()
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ةقفنلانمتيضراذإاهدلوبقحأمألاو؛نيلوحلالبقدلولاالصفينأ

(أ)ىضرتامبمألاضرتملنإف«عضارملانماهريغهبىضريامةوسكلاو
مكيلعحانجالفعدالوأاوعضرتستنأمتدرأنإوإةقفنلانماهريغهب
ملسيوارئظهدلولعضرتسينأبألاىلعجرحالو:ينعي«معملساذإ

.قزرالوةوسكالو«اهرجأاهل
يفهللارمأل:ينعي«متملساذإمكيلع()حانجالفألهلوقكلذف

لضفلانماهرجأىلعرئظلامتيطعأام:ينعي#فورعملابميتاامؤ»عضارملا
:لاقفمهرذحمث«هوصعتالو«؟هللااوقتاوإل

.«ريصبنولمعتامبهللانأاوملعاو#
:هلوق©١)قالطلاةروسيفاهريظن
:تاهمألا:ينعي«مكلنعضرأنإفو

نهوتآف)هدلو(5)عنعضرأنإاهقلطيذلاجوزلل:لوقي
.لجرلاةرسيمردقىلعةوسكلاوقزرلا:ينعي«نهروجأ

ةقفنلايفاوقفتتىتحةأرملاولجرلانيب:ينعي«مكنيباورمتئاو)
:لاقمثفورعممٍرمأىلع

؛ةقلطملاهتأرماوجوزلا:ينعي«ىرخأهلعضرتسفمترساعتنإو»

تيضرف؛ىرخألاةأرملابلطتاممرثكأةقلطملاةأرملاتدارأو«اقفتيملف

جوزلا:ينعيهلعضرتسفإاهريغاهدلوعضرتست(9)نأبةقلطملاةأرمل
:«ىرخأ#ةأرمأهدلو

اعسومناكنإ«هتعسنمٍةعسوذلعضارملايف:ينعي«قفنيل»

هقزرهيلعرتقنمو:ينعي#هقزرهيلعّرِدَقنموةقفنلايفعسوينأهيلع

.ضريملام:بءأ)يف(1)
.حانجالو:(بء1)يف(9)
.ا1ةيا:قالطلاةروس()

.(ب؛أ)يفقايسللتفيضأ0
.ناف:(أ)يف(ه)
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:ينعي«ًاسفنهللافلكيالإهللاهاطعأامم:ينعيهللهاتاامقفنيلف

دعبهللالعجيسإ#اهاطعأامالإ:ينعي«اهاتأامالإعضارملاةقفنيف

١0ةارسيرسع
ٍ:لاقهنأسابعنبانع

اهدلوعاضرىلعربجتمألانإفهمأيدثريغايدثدلولالبقيملنإ

يذلانممألاقفنتلفةقفنهيلعسيلفلامجوزللنكيملنإفتهركنإو

.اهلل

).كرديىتحاهدلوبقحأيهفاهدلوعاضربءألاتيضراذإو:لاق

نبإاهنمهلومصاعمأهتأرمأقلطهللاهمحرباطخلانبرمعنإ:لاق

للاهمحرركبيأىلإامصتخافابنمنبالاذخاينأرمعداراف(ريغص

.نينمؤملاريمأذعمويوهو
.ينطبنمجرخىدلوهللالوسرةفيلخاي:مصاعمُأتلاقف

ٍ:يبلصنمجرخيدلو:رمعلاقف

كاردبىتحرمعايكنمريخاهشارفواهميرهللاهحرركبوبأل
.همالدلولابىضقف«مالغلا

هللايضررمعفلختساو؛هنعهللايضرركبوبأيفوتاملف:لاق

يفهنعهللايضررمعىلإامصتخافةقلطملاهتأرماولجرقلطنإ«هنع

ناكو«ءاوحهليرجحناكو«ءاعوهلينطبناك:ةأرملاتلاقف«اهدلو

.هركلعهتلمحو(ةوهشلعهلمحو؛ءاقسهليد

.همألدلولابىضقفناككلذك؛تقدص:رمعلاق

نهنألبألانمهرغصيفدلولابقحأةلاخلاوةمعلاوةدجلاوألا:لاقف

.مأهلنهلك

ىلوأمألاماحرأوبألا1نملوأألامةدجلا:يراوحلاوبألاق

.ءاسنلانمبألاماحرأنم

.هماطفمتيىتحيأ(١)
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:دمعلاناميألاةرافكريسفت

(1):ةرقبلاةروسيفىلاعتوكرابتهلوق
اذإناكلجرلانأكلذو«اوربتنأمكناميألةضرعهللااولعجتالوؤ

؛مسقلاربأنأيللحيال:لوقي«ةيصعموأمحرةعيطقيفرمأىلعفلح
40مكنامألةضرعهللااولعجتالوألتلزنف

.ةيصعميلوه7١0عرمأ]ىلعاوفلحتال:لوقي
.ةبارقلااولصتنأ:ينعياوربتنأ

؛نينثانيبحلصلاديريلجرلاناكف#سانلانيباوحلصتواوقتتوؤ»
نأ:لاق؛حلصلايفامهنيبملكتيالنأفلحيف«مهتيوأ؛امهدحأهيصعيف

.هتيصعميفنيمباءافونمريخوهفسانلانيباوحلصتواوقتتو؛ةبارقلااولصت
:ينعي«ملع)اهيلعفلحيتلانيميلل:ينعي.«ملععيمسهللاوؤ»

.ناميالاةرافكلرزنتنألبقاذه:لاق.املاع

ىريرمأىلعفلحيلجرلاوهف.«مكناميأيفوغللابهللامذخاؤيالل
ةرافكهيلعنكلو«اهبهذخاؤيالفءىطخموهو«قداصهنأهسفنيف

.ناميألاةرثكءاملعلاهركيو؛اهيفًاطخأدقهنأهلنابتسااذإ
6مامللتدمعتامب:ينعي«:مكيرلقتبسكامبمذخاؤينكلو#هلوق

.ادمعتماهييلعفلحيىتلاةبذاكلانيملا:ينعي

«ملحإلاهيلعفلحيتلانيجلانعزواجتاذإ:ينعي«روفغهللاوأ
:ةرافكلااهيفهللالعجوّةبوتلادعب

(5).ةدئاملاةروسيفةرافكلاتلزنمث

اهيلعفلحيتلانيملا:ينعي«؟مكناميأيفوغللابهللاءذخاؤيالإ

ةرافكهيلعفاطخأهنأهلنابتسااذإف؛ءىطخموهوقداصاهيفهنأىري

.#776477ةيا:ةرقبلاةروس(١)
.؟9#7ص١ج:ريسفتلاريسيتو«©ص:لوردلابابسأ")

.م4ةيآ:ةدئاملاةروس(4).(أ)نمةطقاس(7)
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ٍّ.هيلعمثإالو
يتلاةبذاكلانيملا:ينعي«ناميألامُتدقعامبمذخاؤينكلو):لاق

دمعتهنالةبوتوةرافكلاابيفف؛بذاكهنأملعيوهو()هنيمياهيلعدمع

املدعأنم«طسوأنمنيكاسمةرشعماعطإهترافكف#ٍ:بذكلا

ناكنإو؛ةطنحنمعاصفصنفةطنحناكنإ«مكيلهأنومعطت

.رمتنمعاصوأريعشنمعاصف«ارمتناكوأ«اريعش
ةءابعنيكسملكلنيكاسم)0ةرشعلةوسكلاو*«مهتوسكوأ:لاق

نمفإريبكوأريغصنمناكام:ينعي«ةبقرريرحتوأعماجبوثوأ
 زئاجوهفباتكلالهأنمفدجيملنإو«ديحوتلالهأنمفةنمؤم*دجيمل
لاصخلاهذهنمدجيلنمف6ةبقرلاوةوسكلاوماعطلانمرايخلابوهو

(5).يتاعباتتمإ:دوعسمنباةءارقيفو.«(مايأةثالث(")مايصفل
ةبقرلاوةوسكلاو"7ماعطألاةرافكلانميذلااذه:ينعي#كلذ#

:لاقمث«ةبذاكلانيمبلا:ينعيأ١)«مكناميأةرافكإمايصلاو

ةبذاكلاناميأللاودمعتالف:ينعي«مكنامأ(7)اوظفحاومفلحاذإ»
نمركذام:ينعي*«هتايامكلهللانيلاذكهف:ينعي6كلذك

ٍِ.ٍ#نوركشتمكلعلا»هرافكلا

معطيمدجوم؛نيمويوااموينيعلاةرافكنمماصنمف:لاق

امهردنونالثوالورشعهلتناكنمو٠اعولطتهموصلعجيلومعطيلف

.ةريثكلايعوأ؛نيدهيلعنكيملنإمعطيناهيلعف

عاصفصنةطنحلالثمريعشلا:ءاهقفلاضعبلاق:يراوحلاوبألاق
.ظيلغتلابماكحلاعمةبذاكلانيمناو«نيكسملكل

.ةرشع:(بأ)يف().هيلو:(بءأ)يف(١)

.ة؟مصيف#:(ب٠أ)يف(©)

.١٠١ص4ج:هريسفتيفطيحملارحبلابحاصاهركذةءارقلاهذه(4)

.«مكنامبألإل:(بأيف(2)ماعط:(ب١أ)يف(ه)
.ة«اوظفحافإب:(بءأ)يف()

ل1-



لكو«قلاطيهفمويلادعباهجوزتأةأرمالك:لجرلالاقاذإ:لاقو

.هسفنىلعبجوايذلاوهناسلقدصيناهيلع:رخالوقيو

:يراوحلاوبألاق

كلملادعبنمألإقاتعالو«قالطالهنأنيملسملالوقنمهبلومعلملا
هلامعيمجنمرشعلاهيلعف«ةقدصنيكاسملايفهلام:لاقففلحيذلاو

هلهأىلإدلالاملاذخاةرافك«ةرافكلاهيلعو«ن١ءامف عمًرامورور2

.ةمادنلا

؛قيطياميفالومحرلاةعيطقيفيفو ةيصعميفنيميالو:لاق

.نيملاةرافكالإ

:يراوحلاوبألاق

(١).كلملادعبالإقالطالوقاتعالهنأنيملسملالوقنمهبلومعملا
ناكهلامرشغهيلعفثنحمث«ءارقفلاىلعهلامةقدصبفلحاذإو

.هيلعةرافكالوًاريثكوأًاليلق

قالطال5:لاقْهْيَعيبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعينأنععيبرلاهاوراملكلذو(١)
:؛ةنيِبوقادصويلوبالإحاكنالو,كلمدعبالإقتعالو6حاكندعبالإراهظالو6حاكندعبالإ

.(177)مقرثيدح(قتعلايف(47)باب٠«ماكحألاباتك"ج1عيبرلادنسم:رظنأ

ل80



:هاشتذساوءيشلعفىلعفلحنمريسفت

)0-ِ:ِ:١
0١:ٍر:فهكلاةروسٍِىلاعتوكرابتهلوق

:ينعي«هللاءاشيناالإادغكلذلعافينإءيشلنلوقتالو
:لاق«هللاءاشنإ(7)لقفنثتسافًادغكلذلعافينإءيشلتلقاذإ
؛كتعاسيفينثتستنأتيسناذإ:لوقي]©تيسناذإكبرركذاوإل

(5).هللاءاشنإ:لقفثنحتنألبقنمهتركذف«مالكبهعطقتلو
ثنحمثينثتساف؛كلذلعافينإ:لاقف«ءيشىلعفلحنميفلاق

كلذنمهملعهيلعبهذوىسن5لاقاذإةرافكهيلعسيلفملعريغب

٠هيلعةرافكالفلعفي1ْو

:يراوحاوبالاق

مث؛راهظلاوقاتعلاوقالطلابفلحينأالإنيمنلكيفزئاجءانثتسالا
.ثنحاذإراهظلاوقاتعلاوقالطلاهيلعبجودقفثنحفهللاءاشنإ:لاق

؛لوقتامعمألقنكلو«عيطتستالتنأوادعومادحأْذِعَتالو:لاق
.قافنلاباوبأنمهنإفهفلختالفهتدعونإف.نوكيءىشلعرّذَقُيناف

اذإو؛بذكثدحاذإ؛قفانميفالإنعمتجيالثالث»:لوقيناكو

:يراوحلاوبألاق50.«فلخأدعواذإو«ناخنمتوأ
لنإوكلذدعبءاثتسالاهعفنيل1توكسلابءاثتسالاعطقاذإ

.فلحدقهنأملعاذإةرافكلاهيلعفملعيملوأملعثنحمث(*)نئتسي

.لاقف:(بأيف(7).١774ةيا:فهكلاةروس(١)

.خسانلانموهسوهو(1):يفرركمنيفوقعملانيبام(©)
.ديزنبرباجنععيبرلامامإلاكلذكوةريرهيأنعنئسلاباحصأو6ناخيشلاهاوراملكلذو0

؛بذكثّدحاذإثالثقفانملاةياو:لاقلِيبنلانأ:ظفلبننسلاباحصأو«ناخيشلاهاوردقف
لاقديبنلانع:ظفلبديزنبرباجنععيبرلاةياورو.«ناخنمتؤأاذإو«فلخأدعواذإو

اذإو(بذكثدحاذإنم:ملسمهنأمعزوماصولصنإو©اقحقفانموهفهيفنكنمثالث»

.«ناخنمتؤُأاذإو«فلخأدعو
ٍ:.77صقفانملاتافصباب«ناميألاباتك١ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

باتكم8ج:يناسنلاننسو.01صقفانملالاصخنايبباب؛نامنألاباتك١ج:ملسمحيحص
.711ص477ثيدحلامقر4ج:عيبرلادنسمو.7١١صقفانملاةمالعباب«ناميألا

.ىثشتسيملنإو:(١)يف(*)

47



:هبءافولابوبجوورذنلاريسفت

(١).يناسنإلاىلعقألهأةروسيفللاعتوكرابتهلوق
وألجرلالوقينأ«بجاولارذنلاوهف«رذنلابنوفويإ»:لوقي

مالغيلدلونتلو.ماعلا(5)جحأنأىلعألامهللاينقزرنمل:ةأرمل
ٍ.اذكواذكنّموصألونيلصأل

اذكنمعطالهضرمنمنالفءىربوا(هرقسنمنرفمدقنملوا

5 ةعاطهللوهو«هقيطيءىشٍِقاذكواذكنلعفالوءارمفللاذكو

ناكنمللعهلللاقاذإكلذكو.بجاولارذنلاكلذفلأسامهللاهقزر
ىلع:لوقييذلاامأف.هقيطيءيشيفاذكواذكنلعفأل؛اذكواذك

.اهبرفكينيميبوهامنإرذنبسيلف«اذكواذكنلعفال
ولو؛جحلاهيلعف59.جحأنأرذنىلعلاقاذإ:يراوحلاوبألاق

(5).فودجسمةئاميفىلصينأرذناذإو«لعهلللقي1
الو محرةعيطقيفالو؛هللاةيصعميفرذنال»:هَيبنلالاق

(*).«قيطيالاميفالو؛مدانباكلميالاميف

.ة؟اريطتسمهرشناكًاموينوفاخيو...#اهمامتو7ةيآ:ناسنإلاةروس(١)
.«نأىلعهلنيتخسنلاشماهيفو.رجحألا:(أ١يف()

.جحب:(بءأ)يف(©)
.امو:(بءاأ)يف(4)
هيصعينأرذننمو؛هعطيلفهللاعيطينأرذننم»ظفلبةسئاعنععيبرلاو«يراخبلاهاورثيدحلا(ه)

.(ةيصعمٍِقرذنالهناف(هصعيالف

.ةشئاعنعأطوملايفكلامكلذكهاورو؛؛«هصعيالفهللايصعينأرذننمو»يراخبلاةياوريفو

.هنعهللايضرنيصحنبٍدارمعنعةجامنباويناسنلاهاورو
.ةعاطلاٍِقرذنلاباب«روذتلاوناميالاباتك"جنيراخبلاحيحص:رظنأ

.لقعلاوتايّدلايف(45)باب«روذنلاوناميألاباتك7ج:عيبرلادنسم
.كلمالاميفرذنلاباب«روذتلاونامنألاباتك7ج:يناسنلاننس
.(١7"4)ثيدح(ةيصعملايفرذنلا(16)باب«تارافكلاباتك١ج:ةجامنباننس

.روذنلانمزوجيالم(4)باب«نامبألاوروذنلاباتك«"جاكلامًأطوم

لا



(دجسمةئامٍٍيلصتنأتردنةأرمافايبنلانعرباجنع

(أ).«ةعكرةئامدحاودجسميفيلصتنأاهيزجي»:لاق
.سمشلاىفمتاقارسإهللاقيهعىبنلارم:لاق زمئاقوهوليئارسإ؛لجرىلعهعيبنلارم:ل

موقيو؛سلجيالوموصينأرذنهنإ:اولاقف«هنعلعيبنلالأسف
٠.ملكتيالو6لظتسيالوسمشلاِق

)(.(ملكتيلو4لظتسيو4سلجيللايبنلإلمف

:يراوحلاوبألاق

اذإو.ىلعهلل:لقيملولو«جحلاهيلعفجحينأرذنلاهيلع:لاقاذإ
يبنلالاقامو.دجسمةئاميفيلصينأهيلعفدجسمةئاميفىلصينأرذن

ٍِء١ىتحلارهف

يبنلاكلذنعاهوخألاسف«تيبلاِفيشمنأةارماترذن:لاق

(5).تقاطأاميشمت9:[ملسوهيلع]هللالصيبنلاهللاقفٍهَلل
:اهعسوالإاسفنهللافلكيالللاق«تلزنمث

7ِء

:.انيميرفكتنأاهيلعو
ىلإاهريغتبكرأوتبكريشملاىلعردقتملنإ:يراوحلاوبألاق

.تيبلا

.يلتحيتأيتلابتكلايفًاثيدحهيلعرثعأمل0(

.امبنعهللايضرسابعنبانعكلاموةجامنباو؛ناخيشلاهاورثيدحلا()

.07صكلمبالاميفرذنلاباب«روذنلاوناميالاباتك؟ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

.(77١9)ثيدح«(١71)باب«تارافكلاباتك١ج:ةجامنباننس

.ةبعكلاىلإيشملايف(©)باب«ناممألاوروذتلاباتك7ج:كلامًاطوم
ٍِإ0ط:نمةطقاس(>(«

.هنعهللايضررماعنبةبقعنعةجامنباو؛يناسنلاو«ملسمهجرخأثيدحلا(4)
.ةبعكلاىلإيشمينأرذننمباب«روذتلاباتك*ج:ملسمحيحص:رظنأ

٠تيبلاىلإيشكنأرذننمباب6روذنلاونامألاباتك7َج:يناسنلاننس

.(؟١٠١)مقرثيدحًايشامجحينأرذننم(١٠7)باب«تارافكلاباتك١ج:ةجامنباننس
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9١,"ل

.ةرساحةيفاحتيبلاىلإىشمتنأترذنهلاتخأنأ
للا::5.ء

:عيبنلالاقف؛كلذنعديبنلارماعنبةبقعلاسف

1يشمتو«ءايأةثالثموصتو«رمتختو(بكرتنأكتخأ(١)رس

.3(اهعسوالإاسفنهللا1ملكيِرالوتقاطأم

يبنلانعىور؛روهشميناحص؛ينهجلايدعنبورمعنبىسيعنبرماعنبةبقع:وه(١)
لوأملسأ هقفلاوضئارفلابًاماعًاثراقناك«نيعباتلاوةباحصلانمةعامجهنعىور؛ًاريثكع
.ه0/7ةنستام(اهلكدهاشملادهشوةنيدملاىلإليبنلامدقم

.(50٠ص4ج:ةباحصلازييمتيفةباصإلا)
ا.هرم:)١يف(؟)

.يشمبو:(أ)يف()
.ًافناهجيرختقبسثيدحلا(4)

م4



:هيفةباتكلاونيذدلاريسفت

ٍرتةرقبلاةروسيفهلوق
بتكيلوهوبتكافىمسملجأىلإنيدبمييادتاذإاونمآنيذلااهيأايإل

لدعي:لوقي.#لدعلاببتاك#يرتشملاوعئابلانيب:ينعي«مكنيب

.بلاطلاقحنمصقنيالو؛بولطملاىلعديزيالو«هباتكيفامهنيب
كرتيوهباتكلاهبهللاهملعاكبتكينأبتاكبأيالوأ»:لاقمث

.بولطملا:ينعي«قحلاهيلعيذلاللمنوبتكيلف).هريغ
.بتاكلاىلعقحلانم()[هيلعام]للم:لوقي
:لاقفبولطملاهللافّوخمث

قحنمصقنيالو:لوقي*«ائيشهنمسخيالوهبرهللقتيلو
لل:لاقم؛ايشبلاطلا

ءالمإلابالهاج#اهيفس#بولطملا:ينعي«قحلاهيلعيذلاناكنإف»»
#عيطتسياراقمحهيفالجروأاسرخأوأازجاع:ينعي«افيعضوأ

*لدعلابهيلوللميلف)هّيعلهيلعاموهلمينأؤ»نسحيالو:ينعي
.ايشديزيالوبلاطلا:ينعي«لدعلابهقحقحلايلوللميلف:ينعي

:مكقحلع:ينعي«اودهشتساو#:لاقم

.رارحانيملسم:ينعي«مكلاجرنمنيديهش#

«ءادهشلانمنوضرتنمثناتأرماولجرفنيلجرانوكيملنإف
:لاقمث«ةداهشلاظفحياًيضرمالإمكقحىلعاودهشتال:لوقي

ةداهشللنيتأرملاىدحإىسنتنأ:لوقي«امهادحإلضتنأ»

.اتداهشتظفحيتلااهركذت:ينعي«ىرخألاامهادحإركذتف

نأإلاولمتالف:ينعي«اومتستالواوعداماذإءادهشلابأيالوأل:لاق

ىلإهريثكوأقحلاليلقاوبتكتنأ:ينعي««هلجألاريبكوأاريغصهوبتكت
.لاملاولجأللءاصحإ"7ةباتكلانأل«هلجأ

.7م787ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.باتكلا:(أ)يف(©).هيلع:(أ)يف()

ل©١



«موقأوهللادنعإللدعأ:ينعي«طسقأ»ةباتكلا:ينعي«مكلذإ

ٍ:«ءاوباترتالأىندأوةداهشللإ»بوصأو:ينعي
؛ابوتكمناكاذإةداهشلاولجألاوىحلايفاوكشتالأردجأو:لوقي

:لاقفصخروىنثتسامم

.لجأايفسيل#مكنيباهنوريدتةرضاحةراجتنوكتنأالإ
.ةرضاحلاةراجتلايف:ينعي«ءاهبوتكتالأحانجمكيلعسياف

.لاحلكىلعمكقحىلعاودهشأف:لوقي«معيابتاذإاودهشأوإل
:قحلاكلذىلعرجوي1همحبهذف(همحلعدهشيلنم:لاقيو

عدحأ(١)دمعيالو:لوقي«ديهشالوبتاكراضيالوؤ»:لاقمث

ةجاحامهلوعيبلادنعةداهشلاوةباتكلاىلإامهوعديفدهاشلاوبتاكلاىلإ

لوقيف؛امههريغدجيوهوكلذبامهراضي«امهتجاحنعامهلغشيف؛ةمهم
؛امهتجاحلامهكرتيلف؛يلةداهشلابو«يلةباتكلابهللاكرمأدق:امهل

.امهريغسمتليلو

هنعمتينامودهاشلاوبتاكلااوراضت:ينعي«اولعفتنإو#لاقمث

:ينعي«هللااوقتاول:لاقفمهفوخمث.مكلمثإيأ«مكبقوسفهنإف)»
نم:ينعي«ءيشلكبهللاو50هللامكملعيوزإامهيفهوصعتالو

ٍ.4ملع)مكلاعأ
قاوسالايفسانلاهعيابتياملثمةرضاحلاةراجتلانإ:يراوحلاوبألاق

.عاملانمكلذهابشأولوقبلانم

:لاقف()نيدلاةباتكىلعردقياليذلارفاسملاركذمث
ةباتكىلعاوردقتمل:ينعي#أبتاكاودجتملوٍرفسىلعمنكنار

نمقحلاهليذلانيتريف:ينعيمةضوبقمناهرفإرفسلايفنيل
قحلاهيلعيذلانمأناكنإ:لوقي#اضعبمكضعبنمأنإفبولطملا

.(أ):يفصنلانمةطقاس()
.نيذلا:(أ)يف(©)

ل١80-



هتنامأنمتٌوايذلادؤيلف]#هبهنظنسحوةقفثللرفسلايفهنمنهتريملف

(١).«[هبرهللاقتيلو
.هبحاصىلإهيلعيذلاقحلايدؤي:لوقي
.ماكحلادنع«ةداهشلااومتكتالوأ»لاقفءادهشلاىلإعجرمث

نموتناكمماكحلادنعاههجوىلعاهمقيلفقحىلعدهشنم:لوقي

هللاوهبلقمثاهنافإلاملىعداذإاهبدهشيالفةداهشلا:ينعي«اهمتكي

.©ملع#اهتماقإوةداهشلاناتكنم:ينعي#نولمعتامب

(7):ءاسنلاةروسيفلاقو
لدعلابنيلاوق:ينعي#طسقلابنيماوقاونوكاونمانيذلااهبأاي»

ىلعهبرقافقحكيلعناكولو:لوقي«مكسفنأىلعولوهللءادهشإ
نيبرقألاىلعوأنيدلاولاىلعوأ:ينعي#نيبرقألاونيدلاولاوأكسفن

هللافاريقفوأاينغنكينإل»ارُمناكنإوقحلالقوقحلابمهيلعاودهشاف

*ىوهلااوعبتتالفهريغنمريقفلاوينغلابلوأهللاف:ينعي«امهبىلوأ
نإوإ»قحلانعاولدعتنأ:ينعي«اولدعتنأل»تاداهشلايف:ينعي

الفهناسلاهبجلجلي«ةداهشلايفناسللابفيرحتلا:ينعي«اًرولت

اهباودهشتالفاوضرعت:ينعياوضرعُتوأهتداهشلطبيل؛اهرميقي
.«اريبخ#اهتماقإوةداهشلاناتكنم«نولمعتامبناكهللانإاف#

)1:ماعنالاةروسِلاقو

كتبارقىلعناكولو:لوقي#ىبرقاذناكولواولدعافميلقاذإو)

.قحلاهيلعلقف

ض:لوقيناكْهَغيبنلانع
بذكلاوكايإو(4),أمنهجيفمههوجوىلعسانلابكيامةماعنإ»

.«هتنامأنمتؤأيذلادؤيلفهبرقتيلوأ:(أ)يف(١)
.٠كهيا:ءاسنلاةروس(7)

.7٠7ةيا:ماعنألاةروس(7)

-امبنوذخاوملانإو«هللايبنايتلقف»ظفلبلبجنبذاعمنعيناسنلاو«يذمرتلاو«دمحأهاور(4)
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.«توجنقدصلاوقحلاتركذاذإو«لمعلل(١)طبحمبلقللدسفمهنإف
.ةقفنمويلكبهلبتكينيدبارسعمرظتنانم:لاقو

ِ(ِ:ةرقبلاةروسيفهلوقو
رسوينأىلإهلجاف:لوقي#ةرسيمىلإةرظتفةرسعوذناكنإو#

مظعأوهفرسعمىلعهلنيدبقدصتنمف«مكلريخاوقدصتنأو#هيلع

.*«نوملعتمنكنإهرجال

؛مثاوهفنجسلايفارسعمسبحنمو«منايملهيلعقدصتيملنمو
.#ةرسيمىلإةرظنف#هللالوقي

.املظبتكلعفيملفهنيدنعيدؤينأعيطتسيامهدنعناكنمو
ةداهشالوةبرقلايفكولمملاالوملسملادبعلاةداهشزوجتال:لاقو

.ءالؤهىلعرحلاملسملاةداهشزوجنوٍ:ملسملاىلعكرشملا

(").؛هركنأنمىلعنيملاوىعدملاىلعةنيبلا»:ْْكَعىبنلالاق:لاق

مهريخاتمىلعوأمههوجوىلعرانلايفسانلابكيلهوذاعمايكمأكتلكئ»:لاقف؟هبملكتن>
:ةيتألابتكلايفهيلإعوجرلانكميليوطثيدحنمءزجوهو..«مهتنسلادئاصحالإ

.(717)مقرثيدحةالصلاةفرحيفءاجامباب«نامنألاباتك5ج:يذمرتلاننس
.(؟49ا77)مقرثيدح«ةنتفلايفناسللافك(١)باب«نتفلاباتك"ج1ةجامنباننس

.١77737صامجا:دمحأمامإلادنسم

.ةطبحم:(1)يف(١)
.7/60ةيا:ةرقبلاةروس(7)

.؛ركنأنمىلعنيملاوىعدإنمىلعةنيبلا»ظفلبسابعنبانععيبرلامامإلاهجرخأثيدحلا(©)

؛يعّدملاىلعةنيبلا»:لاقهعيبنلانعهدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنعيذمرتلاهجرخأو
.؛هيلعىعدملاىلعنيمبلاو

ءامدسانىعدإ؛مهاوعدبسانلاىطعيول»لاقْهتَعيبنلانعسابعنبانعةجامنباهجرخأو
.«هيلعىعدملاىلعنيعلانكلومهلاومأولاجر:

.7١٠ص(947)مقرثيدح(ىعدانمىلعةنيبلا(36)باب«ماكحألاباتك١جعيبرلادنسم:رظنا

ثيدح؛هيلعىعدملاىلعنيمناويعدملاىلعةنيبلا(7)باب«ماكحألاباتك؟ج:ةجامنباننس
.الالمص(١177)مقر

ىعدملاىلعنيملاويعدملاىلعةنيبلانأيفءاجام(13)باب؛ماكحألاباتك7ج:يذمرتلاننس
.17+ص(1741)ثيدحلامقر«هيلع

ه١



:ةبتاكملانمهللارماامريسفت

ِ:ِ,97١
0:رونلاةروسيفهلوق
.ةبتاكملانوبلطي:ينعي#باتكلانوغتيبنيذلاوأ

0ٍِ.نيكولمملانم:ينعي«مكناميأتكلمامن
احالصولامللءافووالام:ينعي«اريخميهيفّمملعنإمهوبتاكف#

ْ.مهنيديف

.62اتايذلاهللالامنممهوتاوؤ»
رمأ:لاقو59.عباقرلاةبتاكميفاونيعينأ]نينمؤملاهللارمأ:لاق

وهف.هلريخاذهفعاطتسانإهنتنمعبرلابتاكمللعدينأديسلاهللا

:ميظعرجأهلنكلو(ةضيرفبسيلو؛هللانمملعت

:لاقهناهليبنلانع

ىلإدرلاهيلعسيلفزجعناف«هبتاكمنمثلانمهيلعمادامبتاكملا»

(آ).«قرلا

.هتباتكمويرحوهو50«قتعأنملءالولا»:هليبنلالاق

مكنامأتكلمامنباتكلانوعبتينيذلاو#اذكه(أ)يفتخسندقو«37ةيا:رونلاةروس(١)

.«ماطعأيذلاهللالامنممهوتاوًاريخمييفمتملعنإمهوبتاكف

.باقرلايفاوبيعينأ:(أ)يف(9)
هدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنعةجامنباجرخأثيحكلذفالخةحيحصلاةنسلاٍِءاجرز(

.«قيقروهفتايقوأرشعالإاهادأفةيقوأةئامىلعبتوكدبعاميأ»:هيَهللالوسرلاق:لاق

.«ءيشهتباتكنمهيلعىقبامدبعبتاكملا»لاقرمعنبانعأطوملايفكلامجرخأو
.(١#8١)ثيدحلامقر«بتاكملا(©)باب؛قتعلاباتك؟ج:ةجامنباننس:رظنأ

.الهالصبتاكملايفءاضقلاباب«بتاكملاباتك١ج:كلامًأطوم
.(١؟9#)ثيدح«بتاكملايف(35)باب«عويبلاباتك7ج:يذمرتلاننس

متاياورلاِريسيتوافتعمةشئناعنعةجامنباو6كلامو6عيبرلامامإلاو6ناخيشلاهاورثيدحلا14ل

.ليوطثيدحنمروكذملاءزجلاو
.7ا/7صبتاكملاباب؛قتعلاباتك١جا:يراخبلاحيحص:رظنأ

."١٠١7صقتعأنملءالولاامإباب«قتعلاباتك:09:ملسمحيحص

.(979)ثيدح٠«ةقفنلاوعلخلا(778)باب٠«قالطلاباتك"ج:1عيبرلادنسم

.(971١)ثيدحلامقر«بتاكملاباب«قتعلاباتك«7ج:ةجامنباننس
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:نيملسملاتويبيفناذكسالانمهللارمأامريسفت

(أ):رونلاةروسيفللاعتوكرابتهلوق
مكلتسيلاتويب:ينعي#مكتويبريغاتويباولخدتالاونمانيذلااهياايؤ»

:ٍِ.اونذاتستىتح:ينعي«اوسناتستىتح#

(1)عاونذأتستمثاوملستىتح:لوقيميدقتاهيفز«اهلهأىلعاوملستو

«مكلريخؤناذكتسالاوملستلا:ينعي«مكلذ#ناذعتسالالبقملستلانأل
.مهرذحتيبلالهأ(")ذخأيو.اوُمنأتاللنذإريغباولخدتنأنملضفأ
؛مكلريخناذعسالاوملستلاّنأ؛اوركذتيكل«نوركذتمكلعل»
ْ'.هللارمأاكاولعفتف

«مكلنذْؤيىتحاهولخدتالفًادحأابيفاودجتملنإفإ»:لاقمث
اودعقتال:ينعي«؟اوعجرافاوعجرامكلليقنإوأ»لوخدلايف:ينعي

.سانلاباوبأىلعاوموقتالو

ىلعدوعقلاومايقلانممكلريخعوجرلا:ينعي«مكلىكزأوهٍ

.:«ملع)متركذامب:ينعي«نولمعتامبهللاوؤ»مهباوبأ
اهولخدتنأناكساهيفسيلفقيرطلاىلعيتلاتويبلايفصخرم

.مكيلعجرحال:ينعي(+)«[حانجمكيلعسيلز)لاق«نذإريغب
يهو©"!نكاساهيفسيل:ينعي«ةنوكسمريغًاتويباولخدتنأ

.ناكساهيفسيل«نيرفاسمللسانلاقرطىلعيتلاتاناحلا

الوناذكتساريغباهولخدتنأمكيلعجرحالومكيلعحانجال:لاق

«مكلعاتبإلقيرطلالعيلاتويبلايف:ينمي«مكلعاتماهبفلست
.رحلاودربلانممكلاعاتم:ينعي

.خسانلانموهسهلعلو(أ):يفرركمنيفوكعملانيبام(9)

.اوذخأيو:(ب«أ)يف(©

.«مكيلعحانجالإ:(بءأ)يف()
.نكاس:باوصلاو«نكاسم:(ب«أ)يف(«*)
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(أ).«نومتكتامونودبتامملعيهللاوأ
؛نيملسملاضعبلرادلخدينأدارأاذإناك:عيبنلانإ:لاق

ٍلخدهلنذانإف«نذاتسامالسلادراذإف«رادلاجراخنماثالثملسي

(5).تاميلستةثالثىلعدزيملوهناكمىلإعجرمالسلاَُُّملنإف

:لاقهنأايبنلانعرباجنع

؛يثاملاىلعبكارلاو«ريبكلاىلعريغصلاو«ريثكلاىلعليلقلاملسي»

().«ريخمالسلابأدبامهيأنايشاملاو«دعاقلاىلعيشاملاو
؛مهنعىزجأدقفمهدحأدرف؛ةعامجلاىلعلجرلاملساذإو:لاق

.مهنعىزجأدقف؛مهدحأملسيفةعامجاوناكاذإو
::سابعنبالاق:لاق

.هتاكربوهللاةمحرىلإةكئالملاتهتناثيحىلإملستلايفاوهتنا

بموقىلعملستالومهيلعملسفكلهاىلعتلخداذإو:لاق

(5).مكيلعودرف]اومّلسنإف؛نيكرشملاىلعالو«نولصي

ا.ةيآ:رونلاةروس(١)

ِِقهعهللالوسرانراز:لاقدعسنبسيقنع«ريثكنباو«دمحأو«دوادوبأهاوراميفكلذو()
هللالوسرلنذأتالأ:تلقف.سيقلاقًٌايفخًادردعسدرف«هللاةمحرومكيلعمالسلا»لاقفانلزنم

دعسدرف+هللاةمهرومكيلعمالسلا»عهللالوسرلاقف«مالسلاانيلعرثكيهرذ:لاقفَع

؛دعسهعبتاو؛قعهللالوسرعجرمث؛«هللاةمحرومكيلعمالسلا»عهللالوسرلاقمث«ًايفخًادر
.ثيدحلا«...مالسلانمانيلعرثكتلًايفخًادركيلعدرأو«كميلستعمسأتنكينإهللالوسراي:لاقف

.(9188)مقرثيدح«ناذعسالايفلجرلاملسيةرممكباب«بدألاباتك4ج:دواديأننس:رظنأ

.؟١7ص7ج:ريثكنبال«مظعلانارقلاريسفت
:ملسأنبديزنعًاطوملاِقكلامهاورو ةريرهيأنعدوادربأو6يذمرتلاو6دمحأو؛ناخيشلاهاورثيدحلا9(

.079صمالسلاباب«ناذعسالاباتك١ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

:يثاملاىلعبكارلاملسيباب٠«مالسلاباتك١حج:ملسمحيحص

.(7707)ثيدح(مالسلايف(4١)باب«ناذعسالاباتك٠ج:يذمرتلاننس

.(01994-*188)ثيدحلامقر؛مالسلابىلوأنمباب؛بدألاباتك4ج:دواديأننس

.4٠7٠٠ص7ج:دمحأمامإلادنسم
ملسأنبديزنع(١)مقرثيدح+,مالسلايفلمعلاباب٠مالسلاباتك١ج1كلاماطوم

.«مهنعًازجأدحاوموقلانمملساذإو؛يشاملالعبكارلاملسي»ظفلب

.كيلعاودرف:(أ)يف(4)

0)



لخداذإمكيلعمالسلا:لوقيفهلهأىلعملسيلجرلايف:رباجنعو
.كلذلعفنإقالطبسيلف

اورثكأومكحلاصىلعاولصو«مكحلاطومكحلاصىلعاوملس:لاق

الاا(١)جل"ل هللانالرافغتسالامهنعاوعنماو«قاسفلامكيحلاطىلعاولصو

اوتاموإل:هلوقىلإ«ًأدبأتاممهنمدحأىلعلصتالوشهباتكيفركذ
؛مهلرافغتسالانعنيملسملاهباحصأويبنلاهللاىبنفل.«نوقسافمهو

.ةبوتريغنم_مهنمتامانم
.ةنسللاقفاومناكاذإمكحلاطومكحلاصعم9اوزعو:لاق
:لاقعيبنلانع

؛هبرىصعدقفملسيملفلخدنمو«هلاونذأتالفملسيملنم»
9.«بوتيوهسمفنلعفاخمو

-0د:ته1ِِ :لاقنإف«روجاموهف«مكيلعِ)عمالسلا:لاقوزملسنم:لاق
ةمحرومكيلعمالسلا:لاقنإف«ًاريخدادزإدقفهللاةمحرومكيلعمالسلا

1ء:ّ:اب
1(:نينمؤمللىلوطف1رجالاميظعوهفهتاكربوهللا

.مهنم:(أ)يف(١)
.«قاسفمهواوتاموأ:(أ)يفتخسنو؛م4ةيا:ةبوتلاةروس()
.اوزعأو:(أ)يف(©)
.ةنئسلابتكنميلحيتأاميفًاثيدحهيلعرثعأمل(4)
0.(أ):يفرركم(ه)
:لاقفعهللالوسرىلإلجرءاج1لاقنيصحنبنارمعنعهننسيفدوادوبأهاوراملكلذو(7)

مالسلالاقفرخآءاجمث.هارشع»هَيبنلالاقف«سلجمثمالسلاهيلعدرف«مكيلعمالسلا
مالسلا:لاقفرخاءاجمث؛نورشع»لاقف؛سلجفيعلوسرلاهيلعدرف«هللاةمحرومكيلع

.؛نوثالث»لاقف«سلجفهيلعدرف«هتاكربوهللاةمحرومكيلع

.(91896)مقرثيدحمالسلافيكباي+بدألاباتك1ّج:دواديأننس

.نسحثيدح:يذمرتلالاقو
.(77849)مقرثيدح(مالسلالضفيف(7)باب«ناذعسالاباتكهج:يذمرتلاننس

ها



:مهتويبيفمهلعنذأتسُينأنيملسملاهبهللارمأامريسفت

(أ):رونلاةروسيفهلوق
ديبعلا:ينعي«مكنامأتكلمنيذلامكنذأتسيلاونمآنيذلااهبأايل

ملنيذلانايبصلا:ينعي«مكنم"7[ملحلا]اوغليبملنيذلاوؤءامإلاو
.#تارمثالثألرارحألانماوملتحي

«ةريهظلانممكبايثنوعضتنيحو؛رجفلاةالصلبقنم:لوقي
.«ءاشعلاةالصدعبنمو#رابنلافصن:ينعي

؛مهدالوأنمدحأثالثلاتاعاسلاهذهيفمهيلعلخدُينأيغبنيالف
.نذإبالإرابكلامهكيلامموراغصلامهئابرقأو

)رىرعوةلفغتاعاسثالث:ينعي«مكلتاروعثالثلاق

.هلهأىلإلجرلااولخيامو
:لاقفثالثلاتاعاسلاهذهدعبمهلصخرمث

.تويبلابابرأىلع:ينعي؛حانج«مكيلعسيل
.رابكلانيكولمملاوراغصلانايبصلاىلع:ينعي«مييلعالو
.ثالثلاتاروعلادعب:ينعي4نهدعبإاجرح:ينعي#حانجإل

ريغبةيشعوةودغجورخلاولوخدلا:نيفاوطلابينعي#مكيلعنوفاوط#

اذكه:ينعي«كلذكإثالثلاتاروعلاريغيف«ضعبىلعمكضعبإنذإ
نيكولمملاونايبصلانمناذكسالانمركذام:ينعي#تايآلامكلهللانيي)»
.ةيآلاهذهيفركذام:ينعي«مكحملعهللاوأؤثالثلاتاروعلايف

:لاقفمهلاحىلعنيكولمملاكرتو«رارحألاونايبصلاركذمث

لجرلادالوأنمراغصلا:ينعي«ملحلامكنملافطألاغلباذإو)»
.اوملتحااذإينعي«ملحلارارحألانم:«مكنم#هئابرقأو

.ه084ةيآ:رونلاةروس(١)

.مكحلا»:(أيف()
.هرعو:(١)يف(7)
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؛راهنلاوليللايفاهريغوثالثلاتاعاسلا7١2يف«اونذأتسيلفإ»
م٠.اِّء"1أ. «مهلبقنمنيذلانذأتسااكلمهتاهمأومهئابآىلع017اولخداملكو

.هئابرقأولجرلادلونمرابكلانذاتسا

:ةيآلاهذهيفنيبام:ىنعي«هتايآمكلهللانيبكلذك#

.ناذكسالا(؟)مكح:ىنعي5مكحملعهللاوأ»
عفءاءارثؤلا١.اما١

9(ا«نورفاكلامهكئوافهللالزناامبمكحي1نمو

؛اوملتحااذإهدلونمدحألجرلاىلعلخدينأىغبنيال:لاق
.هنذإبالإاراهنوأاليلنضحاذإيراوجلاو

اولخدينأنيكولمملاورابكلا«هئابرقأوهدلونمراغصلليغبنيالو
.هنذابالإثالثلاتاروعلايفهيلع

ْ:سابعنبألاق1لاق

نيذلااهماايؤةيالاهذنولمعيالشاباتكنمتاياسانلاكرت

0::مآ:76
)4.0مكنمملحلااوغلي1نيذلاومكنامأتكلمنيذلامكنذاتسيلاونها

.ةيآلارخاىلإ

:تارجحلاِقىتلاةيالاو

(1)«يطلاقتأهللادنعمكمركأنإ

.هعهللالوسرنذؤم(9)حابرنبلالبيفتلزن:لاق
(4).يمرافلاناملسيفًاضيألاقيو

.لخد:(١1يف().ىلع:(أ)يف(١)

.ملح:(أ)يف(©)
.«نيرفاكلامهكتلوأفهللالزنأامبمكحيملنموأ»(أ)يفتخسنو«44ةيآ:ةدئاملاةروس(4)

.١٠ةيآ:تارجحلاةروس(7).ه8ةيا:رونلاةروس(*)
.786٠١748ص:يروباسيلل:لوردلابابسأ:رظنأواةتمهجرتتقبس(١)

لوسرلاةثعببملع«ريخلاناملسوأ«مالسالانبناملس:هللاقي+يسرافلاهللادبعنبناملس:وه(/)

هدهاشملوأناكوملسأ؛ةنيدملابعلوسرلاىقلىتحلظو«رسألايفعقوفهتاقالملجرخفِ
؛ءادردلاينأنيبوهنيبهيَيبنلاىخآدقو«ًادهازًالاعناكو«دهاشملانماهدعباممثقدنخلا
.(79١١ص؟ج:ةباحصلازييمتيفةباصإلا).ةرجهللنيثالثوتسةنسهللاهمحرتامو
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هللانإفءاليخلاورخفلاوٌمايإو:لاق؛«معاقتأهللادنعمكمركأنإل

ءايربكالوءاليخالورخفهيفءيشلكبحيالو«روخفلاتخملكبجياال

انيلنكو؛هيدهوهتنيكسوناميإلاراقوكيلع«هللاعضاوتمادبعنكو

لعفتىتمكنإف«مهئيسمىلعاديدش«مهنسحمبافيطلمهباميحركلهأل
:لاقف(١)هنعىضرًادبعركذهللانإف«كلهأيفريخلاوربلارثكيكلذ

نإف()مًايضرمهبردنعناكوةاكزلاوةالصلابهلهأرمأيناكوإ
ىرتتنكنإفلعفافهللاطخسنمءىشكتيبيف(7)نوكيالأتعطتسا
نوكيالفمهنموهفموقبهبشتنمهنأ:لاقيناكدقو+,هللالوكنأ

الإةوقالو؛كرمأنمءيشيفهيلاوتالوهيفسلالهاجلالكشكلكش

.هللاب

(5).اهلككتئيهوكمعطمو؛كقطنمو«كرمأو«كيشميفدصقاف
ناَفهايإوكاياف4ءاليخلاورخفللهتذختاو4ايندلاعاتمكدنعناكاذإو

.ءاليخوءايربكورخفهيفايشبحيالو«روخفلاتخملكبحيالهل
:هعهللالوسرلاق:لاق
وفعلانإو«هللامكعفرياوعضاومم«ةعفرالإدبعلاديزيالعضاوتلانإب

الإلاملاديزتالةقدصلانإوهللاكزعياوفعاف؛ًازعالإدبعلاديزيال

(1).هللامكمحرياوقدصتف(9)لةرثك

.مالسلاهيلعليعامسإ:وهدبعلااذه(١)

.دوكتالأ(أ)يف(©).85ةيآ:ميرمةروس()
دصقاو؛روخفلاتخملكبحالهللانإاحرمضرألايفشمتالو؛سانللكدخرعصتالو:ىلاعتلاق(4)

.(8١1/٠١ةيآ:نامقلةروس).«ريمحلاتوصلتاوصألاركنأنإكتوصنمضضغاوكيشميف

0.ةقدص:(أ)يف(ه)
الإهديزيالدبعللعضاوتلانإالأف:عهللالوسرلاق«ظفلبةريرهيبأنععيبرلاهاورثيدحلا(7)

ديزتالةقدصلانإو؛هللاكزعياوفعاف«ًازعالإدبعلاديزيالوفعلانإو«هللامكعفرياوعضاوتف؛ةعفر
.هللامكمحرياوقدصتف؛ةرثكالإلاملا
ًادبعهللادازامو؛لامنمةقدصتصقنام»لعهللالوسرلاق:ظفلبةريرهيبأنعملسمهاورو
.هللاهعفرلإهللدحأعضاوتامو«ازعالإوفعب

ب.٠١١صوفعلابابحتساباب«؛ةلصلاوربلاباتكمج1ملسمحيحص:رظنأ
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سلجمىضرلاو«ملسملكىلعمالسلابادبينأعضاوتلانم:لاق
لمعنمءيمٍِقةحدملاو(ةعمسلاالوءايرلابحيالو4سلاجملافرشنع

.عضاوتلاتمزلكلذكتنكاذاف.هللا

اصا١ِ:
:لهللالوسرلاق:لاق

(١).«بارتلانيحادملاهوجوىلعاوثحاو«اوحدامتال»
اصال١1:
:2هللالوسرلاق:لاق

ىوهعبتانمزجاعلاو4تولملالعبامللمعوهسمنبدانمسيكلا»

ر.(...هللاىلعىنمتوهسمفن

9[ملسوهيلع]هللالصيبنلالاق:لاق

نألقاعلاءرمللىغبنيال:لاقهنأمالسلاهيلعدوادةمكحنمناك»
١ا"ب06ِ:
ةعاسو6هيراهيفيجانيةعاس:ءيشراهنلانمتاعاسعبرا8نعهلغشي
هنيدرمبهنوربخجينيذلاهناوخإىلإاهيفيضفيةعاسو(هسمقناهيفبساحي

؛لمجيامماهتاذلنيبوهسفننيباهيفولخيةعاسو«هسفننعهنوقدصيو

(0).بلقللمامجوثالثلاتاعاسلاكلتىلعنوعةعاسلاهذهنإف

ليحرلانببوبحمنايفسيأةياورنم8١*7ص(/8/85)مقرثيدح(4ج:عيبرلادنسم

.بيبحنبعيبرلانع

.١٠٠صةلأسملانعففعتلاباب(7)باب«ةقدصلاباتك7ج:كلامًأطوم

عيقلاذإ»:لاقهتلوسرلانعدوسألانبرادقملانعننسلاباحصأوملسمهجرخأثيدحلا(١)

.«بارتلامههوجويفاوثحافنيحادملا
.78صحدملانعيبنلابابقئاقلاودهزلاباتكمجنملسمحيحص:رظنا

.(7١)مقرثيدح«حدملا(77)باب«بدألاباتك«جنةجامنباننس

.(4/04)مقرثيدح(حدامتاةيهاركباب؛بدألاباتك4ج:دواديأننس

:لاقعيبنلانعسوأنبدادشنعيذمرتلاوةجامنباودمحأهاورثيدحلا()
هللاىلعىنمم اهاوههسفنعبتأنمزجاعلاوَتولملادعبامللمعوهسفننادنمسّيكلا»:

.(4770)ثيدح(هلدادعتسالاوتوملاركذباب«دهزلاباتك«"ج:ةجامنباننس:رظنا

.(7؛99)ثيدح؛سيكلاثيدح(75)باب«ةمايقلاةفصباتك«4ج1يذمرتلاننس

.4١٠ص؛ج:دمحأمامإلادنسم

ىلع:(أدييم(أ):نمةطقاس()
؛اهحرأنيمويوأامويكسفنمجأ:لاقي«ةحارلا مجلاحتفب مامجلاو«بلقللةحاريأ(9)

؛هحيرتيأ؛«بلقلامجتاهنإفاهكنود»لاقوةلجرفسهعهللالوسرلإىمر:ةحلطثيدحيو
.(187-1856ص١ج:برعلاناسل)..هحالصلمكتوهعمجت:ليقو
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1ًِاضيألاقو

هناسللاظفاح«هناشىلعالبقمهنامزبافراعنوكينألقاعلالعو

ةفرحو هداعملدوزت:ثالثِقالإنعظيالإلقاعلالعو(هناشىلعالبقم

.مرحريغفةذلو(هشاعمل

ٍِ::هللاهمحرباطخلانبرمعلاقو

ةمايقلامويباسحلاءوسامنإو؛ايندلايفمهسفنأاوبساحموقىلعةمايقلا

لاحفنارملامهقمتوأموقنينمؤملانإ(ةبساحمريغنمرمألااذهاوذخاموقىلع

كاكفيلىعسيايندلايفريسأنمملنإو«مهتاوهشبمهتكلهنيبومنيب

(هعمسيفهيلعذوخامهناملعيهنال«هللاىقليىتحاعيشنمايالهتبقر

.هلككلذٍِقهيلعذوحخامهناملعي.هحراوجفو(هناسلفو(هرصبو

.يبلقىلعدسفأةعاسيبلقتوملاركذقرافاذإ()عيبرلالاق:لاق
؛ةعاسبةعاستوللاركذرثكأف«توملاركذ؛ركذلالضفأ:لاق

.ةعاسةعاسلوأ
:لاقهنأ"79ةيلاعلايأنع

جرخمث؛نامعيفةنطابلالهأنمعيبرلاناك«يرصبلاينامعلايديهارفلايدزألابيبحنبعيبرلامامإلاوه(١)

بئاسلانبمامضو؛حونينأو«ةديبعيأ:ةثالثنعةرصبلايفملعلاذخأدقو«ملعلابلطلةرصبلاىلإ
نبرباجمامإلابهبابشيفىقتلادقو«ًابولطموًابلاطةرصبلايفهتايحمظعمعيبرلاىضقو؛ينامعلايدزألا

هلثميناكيذلافوخلاوباهرالابلايبملو؛حيحصلاعماجلاوهدنسمةباتكىلعفكعةرصبلايفو«ديز

؛نامعهنطوىلاهمايأتايرخأيفعيبرلاداعدقو؛يفقثلافسوينبجاجحلالاثمأمهؤارمأوةيمأونبهل

نوينامعءاملعةسمخنامعىلإهنعملعلاذخأدقو؛يرجهلايناثلانرقلانميناثلافصنلايفهتافوتناكو

؛ينالعجلارينلانبرينمو«رذنملانبريشب:مهومالسإلارجفيفةيملعلاةايحلاراهدزإيفلضفلامهلناك

.يدتكلاىلعملانبدمحمو؛ليحرلانببوبحمو«يوكزألارباجينأنبىسومو
.(18-17ص:فشاكليعامساةديس/د:مالسإلارجفيفنامع)

له:لثسدقو؛ركبيأةفالخيفمدقهنإ:لاقي«نارهمنبعيفر:همسا«يحايرلاةيلاعلاوبأ:وه()
ةباحصلانمريثكنعةيلاعلاوبألسرأدقو«نيماعبهتومدعبتملسأ:لاق؟كغيبنلاتيأر

دحأسيل:دواديبأنبالاق«رمعفلخىلصو«يلعو«ةفيذحو«رذيأو؛دوعسمنبأنع

.(١4١ص7ج:يلكرزللمالعألا)..ه47ةنستام؛ةيلاعلايبأنمنارقلابملعأةباحصلادعب
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.هتركنأآلإمايأةثالثيبلقتكرتام
.ةنسللًاقفاومناكاذإركفتلاوعرولالمعلالضفأنمنإ:لاق

():[لوقي]سابعنباناكو
.(هاسبلقلاوةليلمايقنمريخركفتيفناتدصتقمناتعكر»

ىلعركفتلاونزحلاامنإو«ركفتلاونزحلالوطلثمبهللادبعام:لاقو
0.رظنلاردق

:اهللالوسرلاق:لاق

لعنورجؤيف«مهموقلرفكلانورهظياوناكفهكلاباحصأنإ

مهرجأنوتؤيف«كلذىلعنورجؤيفمهنيباميفنامنألانورتسيو«كلذ
ر.(نينرم

.هلةيقتالنملنيدالو«نمؤملاةنجهيقتلاو:لاق

واعمد تر
.ةباحصلادحأللوقهلعلو؛ًاثيدحهيلعرثعأمل(9)
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:ضعبىلعمهضعبنيملسملانيبةيحتلانمهبهللارمأامريسفت

(أ):رونلاةروسفلاعتوكرابتهللالاق
.نيملسملاتويب:ينعي*اتويبملخداذاف

لهأىلعضعبىلعمكضعبملسيف:ينعي«مكسفنأىلعاوملسف#

.مكنيد

ةنسح: ينعي#ةبيطا»ةكربلايه«ةكرابمهللادنعنمةيحتإل

.ةيحتلارمأنمركذام:ينعي#تايآلامكلهللانينكلذك#
:.«نولقعتمكلعلو»
:لاق(ءاسنلاةروسٍِمالسلادربرمأو

كوحخأكللاقاذإ:ينعي*ابنمنسحأباوُيحفةيحتبَمّييَحاذإو»

:مكيلعمالسلا:ملسملا

مكيلعمالسلا:لاقنإف«هتاكربوهللاةمحرومالسلامكيلعو:درف
٠هتاكربوهللاةمحرومالسلامكيلعو:اودرف4هتاكربوهللاةمحرو

.مكلاولاقاكمهيلع«اهودروْأ:لاقمث
؛ةيحتلارمأنم:ينعي.؛اتيقم4ءيش13ىلعناكهللانإ

0ٍِاهريغو
.اديهش:ينعي«ايسحإ

.كيخأىلعمالسلابأدبتنأعضاوتلانم:لاق

.11ةيآ:رونلاةروس(١)
:».عييحاذا:١أ)١يفتخسندقو+1ةيا:ءاسنلاةروس0,
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:جرفلاظفحورصبلاضغنمتانمؤملاونينمؤملاهللارمأامريسفت

(١):رونلاةروسيفىلاعتوكرابتهلوق

ٍ:«مهراصبأنماوضغينينمؤملللق

اهلكمهراصبأاوضغينينمؤملللق:ينعي«مالكلايفةلصانهاهنمو
.هيلإرظنلامهللحيالامع
.جورفلاظفحورصبلاضغ:ينعي؛شحاوفلانم«مهجورفاوظفحيو)
لقو.نوعنصيامبزيبخهللانإمهللاريخ:ينعيمهىكزأكلذ

.نهللحيالامع#نهراصبأنمنضضغيتانمؤملل

.كلذنعتانمؤملاهللاىبف؛شحاوفلانع«نهجورفنظفحيوش
.ربتعانملةربعوبجعاهيفهللادنعةرظنلاهذهيفرظناو
فرعةيصعملايفعقواملف«مدانمهيلعمركأاقلخقلخي1هللنإ

ٍ::لاقف«هنمناكامممدنو(؟79«هبنذ

ءاممالاينتملعو«نوعمجأمهلكةكئالملايلدجسو«ىنتقلخبراي

مباللبيربديانلرفغاف«ةنجلايتلخدأواهلك
«نيرساخلانمننوكتلانمحرتوانلرفغتملنإوانسفنأانملظانبر#

اورظناف«نرساخلانمننوكتلإ»:لاقهسفنمداعضوعضوميأرظناف

ةلزنمبناكل(*)هللاىلإبتيملو؛فرتعيملو«هبنذمدالهللارفغيملول

لبقف«هبنذىلعرصيملوفرتعاوباتوعجرنكلو.هللاودعسيليإ
:هلوقكلذفهتبوتهللا

(*)«محرلاباوتلاوههنإهيلعباتفتاملكهبرنممدآىقلفإ
0«دودعملجألالإهرخؤنامو:هللالاقو

هللايدينيبفقينمممتنأونحنو؛لحوءاجدقلجألاكلذناكف

:هللالاقيذلا«مظعلافقوملاكلذيف

(ا)

يآتروتلاةروس يا

و

.هنيد:(١١يف(7)ا

:تناكل:(أ)يف(؟).١7ةيا:فارعألاةروس()

.4١٠ةيا:دوهةروس(7)-.7١2ةيا:ةرقبلاةروس(5)
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ادن:إ28(1١.+
ةلفغييمهومهباسحسانللبرتقإ)»)ٍ:«ةعاسلاتبرتقإ#

.:لاقفنينمؤملاهللاركذو(7).ينوضرعم

مهو(أ)#نوعجارمهبرىلإمهنأةلجومهبولقواوتأامنوتؤيإل

مهلامعأنعمهلاسيف؛دحاوديعصيفنيرخآلاونيلوألااهيفهللاعمجيمث

(5).«نيبساحانبىفكواهبانيتألدرخنمةبحلاقثمناكنإو)
:لاقفناتهبلاوانزلاوةقرسلانعنينمؤملاهللاىبنف

ائيشهللابنكرشيآلنأىلعكتعيايبتانمؤملاكءاجاذإيبنلااهيأايإل
نيبهنيرتفيناتيببنيتأيالونهدالوأنلتقيالونينزيالونقرسيالو

(7).ينهعيابففورعميفكنيصعيالونهلجرأونييديأ
0لوقتف«اهجوزريغنمادلوةأرملا)0(يناتنأ:ناتهبلاف:لاق

مرحميذعمالإبيرغعمنولخيالو«بايثلاقيرحتو«حونلانعنهاهن
فورعمِقكنيصعيالوؤ»هلوقكلذف«هللاةيصعمعيمجنعنهابهنف(ابنم

ٍِ.©نهعيابف

.نهرارقإبةبوتلادعب©محرروفغهللانإهللانهرفغتساوإ
:ٍةْثكعهللالوسرلاق:لاق
توصو«ةمغندنعرامزمتوصةرخألاوايندلايفنانوعلمناتوص»

)ّر.(ةبيصمدنع)/)هنر

.١ةيا:ءايبنألاةروس(7).١ةيآ:رمقلاةروس()

.7ةيآ:ماعنألاةروس(4)6٠يا:نونمؤملاةروس()

.١١ةيآ:ةنحتمملا.ةروس(*)

.هنرم:(ب+أ)يف(/)ٍ.لوقيف:(ا)يف()

.سابعنبانع8١١ص(171)ثيدح«تامرحملايف(41)باب؛ةبرشألاباتك؟ج:هدنسميفعيبرلاهجرخأ(9)

«ةبيصمدنعثتوص:نيرجافنيقمحأنيتوصنعتيهن»ظفلبفوعن7نمحرلادبعنعيذمرتلاهاورو

.؛ناطيشةنرو«بويجقشوهوجوشمخ
.(6٠١٠٠٠)ثيدح؛تيماىلعءاكبلايف(75)باب«زئانجلاباتك7ج:يذمرتلاننس
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:ًاريعسمهدعأونيرفاكلانعلدقو:ةنمؤمهللانعليل

0:إاليفهللانمقدصانمولاق

لوقنالهومهتاو«هوقدصتالفنارقلافلاخحيثيدحبمكثدحنمف
ِِ..؟ا
(').نيبولقومكيولقلىفشأهللا

:هللالاق«ةقشملاٍِق:تابجوملاباحصانإ

مكبذعيملفلق هؤابحأوهللاءانبأنحنىراصتلاودوبيلاتلاقو#
أ٠0د٠ماود)"-نم

(7.«ءاشينمبذعيوءاشينملرفغيقلخنمثٌرشبنألبمكبونذب
نمكلذك4ةينارصنلاوةيدوهيلاكرتيءالؤهمهلرفغيهللاِءاشينمف

لمعنِإفاهبلمعيالتابجوملاكرتيةلبقلالهأنمهلرفغيهللاءاشب
.هيلعرصيملو؛هللاىلإباتاهنماعيش

0::َ ().ينوملعيمهواولعفامىلعاورصيملوأ»:هللالاقاك

ّ:.توملالبقبيرقنمنوبوتينكلو
هه01مِن5
دعبمهب9«اميكحاميلعهللاناكوميهلعهللابوتيكلواف

:لاقهللاناف«ةبوتلا

«ةرخآألايفوايندلاةايحلايفتباثلالوقلاباونمآنيذلاهللاتبي

امةفرعمو«هتيصعمبانتجاو«هتعاطبلمعلاوهلوسروللابناميالاكلذف

نوتومي؛ةرخألاوايندلاةايحلايفهللامهيدهيكلذنمف«هنعىهنوهبهللارمأ

.هيلعلوثعبيو«(كلذلع

؛انمؤمتامنمف)1(:«ءاشيامهللالعفيونيملاظلاهللالضيو#

.ةنجلاهللاهلخدأ«ًانمؤمةمايقلامويهثعبيف«ًانمؤمهربقهللاهلخدأ

ِ.7١7٠ةيا:ءاسنلاةروس(١)
.(م7ةياءارسإلاةروس)ةيآلا..«نينمؤمللةمحروءافشوهامنارقلانملزننو#:للاعتلاق(9)

.8١ةيآ:ةدئاملاةروس(©)

::ٍِ.8٠١ةيا:نارمعلاةروس(4)

هللاناكومييلعهللابوتيكتلوافإلاذكه:(ب«أ)يفتخستدقو«7١ةيا:ءاسنلاةروس(ه)

.«اميحراروفغ
.١ةيا:مهاربإةروس()

7١١1



هيلعاوملسف؛ةكئالملاهتدهشتوملاهرضحاذإنمؤملانإ:لاقيو

.ملعاهللاوِسانلاعمهيلعاولصوهتزانجعماوشمو7هورشبو

.هللا:لوقيف؟كبرنم:لكسفسلجاهربقلخداذاف

-.١1.>.

|ٍ.دمحم.:لوقيف؟كلوسرنم:نولوقيو

هللاالإهلإالناٍيثداهش:لوقيف؟كنيدوكتداهشام:نولوقيو

نوكي1هرمالمالستسالاوِمالسإلاو؛ةيدوبعلاوهللالوسرادمحمنأو

هيلعطسبهنافرفاكلاامأو.هرصبَّدمهربقجهلعسويفاصلاخهلكلذ

توململادنعمهدحجيهناكلذو(هربدوهجوبرضيف4بادذعلابهومدنع

ُاعيشمهيلإعجريملفّكبرنم:اولاقهربقلخداذاف6هنوقطانينيح

ملوهلدتبيمل؟هلثعبيذلالوسرلانم:ليقاذإف.هركذهللاهاسنأو

قيضف«ءابنألامهيلعتيمع؟كتداهشاموكنيدام:ليقاذإف«اعيشعجري

اٍ.اًقيضضرألاهيلعتالتماكلانهولمعلابقطنيهنأعم+(هربقهيلع

:ىلاعتهلوقكلذف«بئاتريغهقافنىلعتاماذإقفانملاكلذكو

:لاقمث.ماريصنمهدجتنلورانلانملفسألاكردلايفنيقفانملانإ
عيمجل«هللاباومصتعاوإلمعلااوحلصأو)ايندلايف#اوباتنيذلاًالإ»

نينمؤملاعمكتلوآافإهللارمأامعيمجبهللمهنيداوُصلخأو#هتعاط
هذهبهللادنعنونمؤملاف(")«ًاميظعًارجأنينمؤملاهللاتؤيفوسو

:نينمؤمللىلوطف(هتمحرمهيلعقحوهللاتاولصمهيلع.ةلزنملا

.؛نالوقيف#:يذمرتلاننسيف(١)

ةعجارمنكميو«ىنعملابيراوحلاوبأهاوردقو؛ةبراقتمتاياوربو«ةددعتمقرطنمثيدحلااذهءاج(3)
:ةيلاتلابتكلايفهتاياورصوصن
.78ص(387)ثيدحلامقر«ديزنبرباجنععيطاقملارابخألاباب4ج:عيبرلامامإلادنسم

.(81١٠)ثيدحلامقر«ربقلاباذع(١7)باب٠+زئانجلاباتك؟ج:يذمرتلاننس

.9١٠#-١١٠ص«ءربقلايفةلأسملاباب؛زئانجلاباتك4ج:يناسنلاننس

.(47ا7ل6ل4778)ثيدحءربقلاركذيف(37)باب«دهزلاباتك؟ج:ةجامنباننس
:ةشئاعو«ديعسيأو1رباجو1سنأو1ءاربلاو؛تباثنبديزويلعنعثيدحلاىوردقو

.46١147٠ةيا:ءاسنلاةروس()
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:رامخلاقوفبابلجلاءاندإنمرئارحلاهللارمأامريسفت

(١):بازحألاةروسيفهلوق

نمنييلعنيندينينمؤملاءاسنوكتانبوكجاوزأللقيبنلااهءأايإل
؛رامخلاقوفعانقلاوهو«نيبيالجنمنييلعنددشي:ينعي(نيييالج
اهسأرتدشدقعانقلااهلعنوكينأالإبيرغاهارينأةملسمللحيالف

:لاقو«اهرحنو
.نيفكلاوهجولا:ىنعي9١0«اهنمرهظامالإنهتنيزنيدالوأ»

ابنمىرينألحيال«متاخلاوباضخلانيفكلاةنيزو«لحكلاهجولاةنيزف

.كلذريغبيرغ

:ينعي6نيبويجىلعنهرمخب]نددشيلو:ينعي«نيرضيلو)
.ائيشابنمىريالفردصلاورحنلاىلع:ينعي©نهبويجلعرامخلا

مث(")نهتتافمونهتنيزنرهظيالو:ينعي«نهتنيزنيديالو:لاقمث
:لامفمرحملااذوجوزلاىنثتسا

وأ©9)[نهتلوعبءابآوأنهئابآوأجوزلا:ينعي«نيتلوعبلالإ
نبا#نهتلوعبءانبأوأجوزلاكلذريغنموجوزلانم:ينعي«نهئانبأ
ءالؤهف«نيتاوخأينبوأنهئاوخإينبوأنهئاوخإوأ)»اهريغنمجوزلا
.لاخلاومعلاكلذكو«مرحموذ

.تانمؤملاءاسن:ينعي#نهئاسنوأل»:لاقمث
بابلجلاعضتنأاهللحيالف«ةأرملا:ينعي«نهنامأتكلماموأ

:لاقمث؛اهجوزدبعدنع
(*)عضتنأ0الو#لاجرلانمةبرألايلوأريغنيعباتلاوأ

.اعباتهلنوكيفهدبعريغنماهجوزعبتنمدنعبابلجلا

.©١ةيآ:رونلاةروس(7).ه4ةيآ:بازحألاةروس(١)

.رامخلاقوفعانقلاوهوبابلجلانعضيالو:(ب٠«أ)يف(©)

.عضي(أ)يف(ه)ل
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؛مرهلاخيشلا؛ءاسنلايفهلةجاحالنم:ينعي#ةبرألايلوأريغ
.هوحنوهوتعملاويصخلاو؛ءاسنلايفمهلةجاحالنيذلاناملغلاو

*اورهظيملنيذلا)راغصلاناملغلا:ينعي«لفطلاوألاقمث

.ءاسنلارمأنمنورديال:ينعي
.ءالؤهدنعبابلجلاعضتنأةأرمللسأبالف

لاخلخلااهلجريفنوكيةأرملانأكلذو«نهلجرأبنبرضيالوأ»لاق
توصعمسيلادمعاهلجركرحُتبيرغاهيلعلخداذإف«لخالخلاهيف
نهلجرأنكرحيالو:ينعي«نهلجرأبنيرضيالوألاقفلاخلخلا

.نييلعلخداذإبيرغلاملعيل:ينعيملي
.لخالخلاهيفلاخلخلا:ينعي#نهتنيزنمنيفخيامو

(١).ينوحلفتمكلعلنونمؤملاةيأًاعيمجهللاىلإاوبوتو

:بابلجلاعضويفءاسنلانمدعاوقللصخراموهللارمأامريسفت

0رونلاةروسيفهلوق
.ربكلانمضيحناليتلاةريبكلاةأرملا:ينعي«ءاسنلانمدعاوقلاو#

:اوزتنوجريال:ينعي«ًاحاكننوجرياليناللاؤ»

تدجو«نيبايثنعضينأًاجرح:ينعي«حانجنييلعسيلف)
بابلجلا#نهبايثنمنعضينأ(آ)دوعسمنباةءارقيفو:ةخسنيف
بيرغدنعنعضينأسأبالفرامخلاقوفنوكييذلاعانقلاوهدحو

.قيفصرامخاهيلعنوكينأدعبهريغو
نأبابلجلاعضوبديرتال:لوقي#ةنيزبتاجربتمريغإ»:لاقمث

.ةنيزلانماهيلعامىري
.«ملعٌعيمسهللاوؤ»؛نعضينأنم«نهلريخنففعتسينآو»:لاقمن

يآتزلةروس .0٠ةيآ:رونلاةروس(7)ع
.هتجرتتقبس(9)

ل١١



:ضعبنممهضعبرخسيالنأبتانمؤملاونينمؤملاهللارمأامريسفت

()تارجحلاةروسيفهلوق

لجرلارخسيال:لوقي#موقنمموقرخسيالاونمانيذلااياب
وحننم«بسحلامملةشيعملاءىدركنإ:هللوقيف«ملسملاهيخأنم
.هايندرمأنمهصمنياميفمالكلانماذه

.هللادنعاريخ:ينعي*«مهنماريخاونوكينأىسع#»

.هللا"دنع#نبنماريخنكينأىسعءاسننمءاسنالو

نإفضعبلعمكضعبنعطيال:لوقي«مكسفنأاوزملتالوؤ
.ةيصعمكلذ

ملسملاهاخأملسملالجرلاعديال:لوقي«باقلألاباوزبانتالو

؛ينارصنايوأ«يدوهياي:لوقيف«مالسإلالبقهيلعناكيذلاهمساب

:مالكلانماذهوحنوأ:يسوحمايوأ

اذهمسإلاسب:ينعي#ناميالادعبقوسفلامسالاسكب:لاقمثٍ

.نماامدعبرفكلامسابهيمستنأ

.مهسفنال«نوملاظلامهكتلواف)هلوقنمبتيملنمو
(").ينيملاظلاىلعهللاةّنعلنأل»هللالاقو
ْسر«؟ايندلاةايحلامهترغوًابعلواوهمهنيداوذختأنيذلا)»

هللانعليملف69.«رانلامكسمتفاوملظنيذلاىلإاونكرتالوأل:لاق
(5).ًاريعسمهلدعأونيرفاكلانعلدقو«ًانمؤم

.١١ةيا:تارجحلاةروس(١)

4ةيا:فارعألاةروس(١)

.ه١ةيآ:فارعألاةروس(؟)

ٍ:.١١١ةيا:دوهةروس(4)
.14ةيا:بازحالاةروس«ًاريعسمهلدعأونيرفاكلانعلهللانإ:للاعتلاق(5*)

١/١



ِ"ٍِ"ٍٍِ)١(:تارجحلاةروسِقهلوق

وهو«مثإنظلاضعبنإنظلانمًاريثكاوبنتجااونمآنيذلااهبأايؤ
هبنظيفملسملاهوخاهاريف«اءوسهبديريامالكهيخانمعمسيلجرلا

نإو«بنذوهنكلوهبسأبالفلعفبهملعيوأ1ملكتي1نافاءوس

هيخأبيعنعلجرلاثحبيالو:لوقي«اوسّسجتالوؤ:لاق
الوؤ»رسلايفةبوتلابهرمايوهيلعرتسينكلو«ةيصعمكلذنإف«ملسملا
هيفامملسملا0كيخأنعلوقتنأ:ةبيغلاو.«اضعبمكضعببتغي

هللاظعوف)ل.مظعلاناتببلاوهفهيفسيلامتلقنِإف«بيعلانم
(5).«نينمؤممنكنإًادبأهلخلادوعتنأهللامكظعيإ:لاقنينمؤملا

:لاقف«نيبذكمللليولاهللادعودقو«بذكلا:ينعيناتهبلاو

:لاقو(©)«مظعمويدهشمنماورفكنيذللليوف»
:لاقفالثمةبيغللبرضمث().ينوبذاكلنيقفانملانإدهشيهللاو»

ٍ:عِ:17:١ًّعِءِء

كاخأتبتغإاذإ:ينعي(9)«اتيمهيخأمحللكأينأٍعدحأبحيأ»»
محللكأمهرك:ينعي«هومتهركفإ»اتيمهمحللكاكوهفبئاغوهو

فورعملاباورمؤأنكلو«ًادحأاوباتغتالفةبيغلايفهللااوقتاوؤ»(9)تيملا
.ةبوتلادعب«محرإ#باتنمىلع:ينعي«باوتهلللانإ

.كيخأل:(أ)يف()
كاخأكركذو:لاق؟ةبيغلاامهللالوسراي:ليقهنأةريرهيأنعهننسيفدوادوبأهاوراملكلذو(©)

نإو هتبتغأدقفلوقتامهيفناكنإ»:لاق؟لوقأاميخأيفناكنإتيأرفأ:ليقههركيامب

تااتدقفلوقتامهيفنكيْ

.(4/8ا/4)ثيدحلامقر؛ةبيغلايفباببدألاباتك«؛0:دواديباننس

.“77ةيا:ميرمةروس(ه).7١١ةيا:رونلاةروس(4)

.١١ةيآ:تارجحلاةروس().١يا:نوقفانملاةروس(7)

.هتيملا:(ب)يف(/)

ال١-



دهعلاءافونمنيملسملاهبهللارمأامريسفت

:ممهريغونيكرشملانيبومبنيباميف

()ةدئاملاةروسيفهلوق

.«دوقعلاباوفأاونمآنيذلااهيأايإ»

.سانلانيبومكنيب279يتلادوهعلاباوفوأ:ينعي
ءِ:ِ
:('):ليئارسإينبةروسيفهلوقو
.سانلانيبومكنيب5)يذلادهعلا:ينعي«دهعلاباوفأو)ل
.اهضقننعهللالاسي:ينعي*الوئسمناكدهعلانإ

(*):ءاعنألاةروسيفهلوقو
.سانلانيبومكنيبيتلادوهعلا:ينعيياوفوأهللادهعبر#

.١ةيا:ةدئاملاةروس(١)

.يذلادهعلاب:(أ)يف(9)

.٠ةيا:ءارسإلاةروس(؟)

.يتلادوهعلا:(أ)يف(4)
.ا"ةيا:ماعنألاةروس(0)

الآ



:دهعلاضقانريسفت

(أ):لحنلاةروسيفهلوق
نمسانلانيبومكنيباميف:ينعي«متدهاعاذإهللادهعباوفوأوؤ»

:لاق«هريغوبرحلالهأيفكرشلالهأ

دعب:ينعي(اهديكوتدعبؤدهملا:ينمينامبألااوضقتالوؤ
يفًاديهش:ينعي«ًاليفكمكيلعهللاملعجدقوأ.اهديدشتواهميظعت
تضقنإيتلا:ةلزنمبيتلاك#»دهعلاضقنيف«اونوكتالو)ب.دهعلارمأ
كلذكو«هتمربأامدعبنماهلزغتضقن:ينعي«اثاكناةوقدعبنماهزغ
.هضمي5دهعلارمربأيذلا

وأًاركنم:ينعي«مكنيبالخدإلدهعلا:ينعي«مكنامبأنوذختتإ
.دهعلاضقنهبلحتسيفةلعلالخديلةعيدخ

نمرثكأموقنوكينأ:ينعيةمأنمىلرأيهةمأنوكتنأ»

.مهترثكلجأنمدهعلانوضقنيفموق
.«نوفلتختهيفتنكامةمايقلامويمكلَنَتْيِلوو.هبهللاعوليامنإل»

.نيكرشملاونيملسملل:ينعي«مكلعجلهللاءاشولوؤ»:لاقمث
.اهدحومالسإلاةلم:ينعي«ةدحاوةمأؤ»

.نوكرشملامهو؛هنيدنع#ءاشينملضُينكلو#
.نيملسملا:ينعي«ءاشينميدر

:«نولمعتمنكامعإ»ةمايقلاموي*نلاسنلوإ»

:لاقفدهعلاضقانلرخاالثمبرضمث

ةعيدخوًاركنم:ينعي«مكنيب(")ًالخد)مكنامأاوذختتالو

.دهعلاضقنهبلحتسيفةلعلالخديل
.47ةيآ:لحنلاةروس««نولعفتامملعيهللانإاهمامتو١ةيا:لحنلا.ةروص(١)
.ضقن:(ب«1)يف(؟)
.أ):نمةطقاس(©)

ال(



:(١الام:::: هنيديف()لزيدهعلاضقاننإ:لوقي«اهتوبثدعبمدقلزتف
.ةماقتسالادعبلجرلامدقلزتمك

|.ةبوقعلا.!:ينعي*#ءوسلااوقوذتوؤ»

هقاثيموهللاةعاطنع:ىنعي0هللاليبسنعمتددصامي

بصبنيهنفدهعلاضقنيفاهفّرح5:مهريْغوبرجلإله١نمنيكرشملل

.نالفةردغهذه:لاقيفهرهظدنع()هبفرعيءاولةمايقلامويهل
هبهللارمأامنوعطقيوهقاثيمدعبنمهللادهعنوضقنينيذلاو#:لاق

ٍَ,..هلاف:ا
)7:«رادلاءوسمهوةنعللامهكئلواضرالايفنودسفيولصوينا

نأل,ًالدعدهعلاناكاذإزئاجوهفدهعلانينمؤملانمىطعأنمف
.ءاوسمهلكمهؤامدرارحألانينمؤملا

مهاندأمهتمدبىعسيمهاوسنمىلعديمهو+مهؤامدًافاكتتنونموملا»

نونئمؤملاوُكلذنعلاسيف9.«مهلضفأمهيلعدريومهلوأهيلعدمعي

ىعسيمهريغىلعةيوقديمهو«صاصقلايفءاوسمهلكمهؤامدرارحالا

نيملسملانملجراندأدهعلايطعينأ6")[مهاصقأىلعدريوزمهاندأمهتمذب
.مهلضفأمهيلعدريو؛«مهحلو«مهيلعدقعي؛ًالدعدهعلاناكاذإزئاجوهف

يفدهعوذالوّرفاكبنمؤملتقيالو؛هربجيبالفالدعنكيلاذإ

.ةيّدلاوصاصقلايفءاوسامهو«هدهع

.44ةيا:لحنلاةروس(؟).لزن:(بءأ)يف(١)
.هبارحب:(1)يف()
6....نيذلانإ:(بأ)يفتخسُتدقو«75ةيا:دعرلاةروس(4)

صخن؛ةددعتمقرطنميناسنلاو«ةجامنباو٠«دمحأىورثيح«ةنسلايفلصأهللوقلااذه(5)
ىلعديمهو«مهؤامدافاكتتنوملسملا»:لاقٍهَعيبنلانع«سابعنبانعةجامنباةياوراهنم

٠؛مهداصقاىلعدريو6مهاندأمهتمذبىعسيمهاوسنم:

.9٠١٠ص«دوقلاباب«ةماسقلاباتكمج: يناسنلاننس:رظنأ
187مقرثيدح(مهؤامدًافاكتتنوملسملا(©21)باب«تايّدلاباتك؟ج:ةجامنباننس
.معمث

.90٠7صحجحمص١جندمحأمامإلادنسم

.(ب«أ):يفضايب(7)

او-



.لمعذناميإو«قيدصتناميإ«نانامتإ«ناميإلا:لاقو

.لمعلا:ناميإلاةقيقحوناميإلاةقيقح:ىوقتلاو

ىلعلّزُنامباونماوتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاوإ:هللالاق

.هع(١)«دمحم

ةعاطبلمعلادمحمىلعلزنأامبمهناميإناكف#مهبرنمقحلاوهو
٠هلوسرةعاطو6هللا

ءادهشلاونوقيدصلامهكتلوأهلوسروهللابأونمانيذلاو:لاقو

أ:1
(').«مهرونومهرجأمهلمهبردنع

4رونلاىلإتاملظلانممهجرخُياونمانيذلايلوهللا:لاقو

كلواتاملظلاىلإرونلانممينوجرخيتوغاطلامهؤايلوأاورفكنيذلاو
9,«نودلاخاهيفمهرانلاباحصأ

نمؤملاهللا؛كلذكمالسإلاو(هللاءامسابقحلامساناميإلاامنإو

:مالسلاوهونميهملا

نيذلاويبنلااذهوهوعبتانيذلامهاربإبسانلاىلوأنإل»:لاقو
ن:«نينمؤملايلوهللاواونما

(").يوهىلومالنيرفاكلانأواونمآنيذلاىلومهللانأبكلذ:لاقو

مهيديأنيبىعسيمهرونهعماونمانيذلاويبنلاهللايرخيالموي:لاقوٍ

(1).«ريدقءيشلكىلعكنإانلرفغاوانرونانلممتأانبرنولوقيمهناميأبو
(")«راصنأنمنيملاظللاموهتيزخأدقفرانلالخدتنمكنإانبرأ:لاقو

لزنأامباونماوتاحلاصلااولمعواونمانيذلا#:(بءأ)يفتخسندقو««ةيا:دمحمةروس(١)

ّ.©مهبرنمقحلاوهودمحمىلع
.7كةياآ:ةرقبلاةروس().١"لهيأ:ديدحلاةروس(7)

.١١ةيا:دمحمةروس(©).18هيا:نارمعلاةروس(؟)

.7٠ةيا:نارمعلاةروس().+ةيا:ميرحتلاةروس()
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١زكللال.
(١).«نيرفاكلاىلعءوسلاومويلايزخلانإ:لاقو
موقيمويوايندلاةايحلايفاونمانيذلاوانلسررصنتلاًنإ»:لاقو

0.«رادلاءوسمهوةنعللامشومهترذعمنيملاظلاعفنيالمويداهشألا

(').ينوملعيالنيقفانملانكلو؛نينمؤمللوهلوسرلوةزعلاهللوأ»:لاقو
ملفةلذمهقهرتوأ؛ةمايقلاموينمؤملاهجودوسيهللانأمعزنمف

.نارقلابهللاهفشي

تدوسأنيذلااماف,هوجودوستوهوجويبتموي:لاق

امأو؛نورفكتمتنكامبباذعلااوقوذفمكناميإدعبمترفكأمههوجو
(2).«نودلاخاهيفمههللاةمحريففمههوجوتّضيبأنيذلا

ذئمويهوجوو«ةرشبتسمةكحاض؛ةرفسمذئمويهوجو:لاقو

(*).يةرجفلاةرفكلامهكتلوأ,ةرتقاهقهرت ةربغاهيلع

امو؟رانلايفهماعطامو؟رانلايفهنولام«رانلاهلخديهللانأنومعزت
ناّ؟رانلاِقهتلزنمامو؟هتليحامو؟هّشارفامو؟هسابلاموِ؟هبارش

:هللالاقفرانلالهأللزانمىنبدقهللا

مهسزرقوفنمبصيراننمبايثملتعطقاورفكنيذلاو»

(١).يديدحنمعماقممهودولجلاومهنوطبيفامهبرهصي.ميمحلا
مهلعطقتله«ةلبقلالهأنمرانلايفلخدييذلااذهنعمهلسف

دولجلاومهنوطبيفامهبرهصيممحلامهسؤرقوفنمبصيراننمبايت

؟ديدحنمعماقممهو

بارشلاوةنجلالهأهللاهمعطييذلاماعطلانماومعطأورانلااولخدأمأ

.87هاةيآ:رفاغةروس().37ةيا:لحنلاةروس(١)
.1١٠7١١٠ةيا:نارمعلاةروس(4).م8ةيآ:نوقفانملاةروس(©)

«ةرفنتسمذئمويهوجو#:اذكه(ب«أ١:يفتخسُتدقو«17ىتح78تايا:سبعةروس(0)
.«ةرجفلاةرفكلاكتلوأل:هلوقىلإ

.١7١7ةيآ:جحلاةروس(71)
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؛سابللاوجاوزألاوشرفلاونكسملاولزانملاو«ةنجلالهأهللاهاقسيذلا

لزنأيتلاةماركلاو؛ةضفوبهذنمةينألاو؛ةفوفصملاررُسلاو«راغلاو
.!:هلوقكلذف؟ةنجلالهأاهبهللا

(أ).«رادلانيرفاكلاىبقعواوقتانيذلاىبقعكلتإ»

.نمؤمبطيحتالاهنإو09.«نيرفاكلابةطيحملمنهجنو
)ر*#ىرتفانمباخدقوباذعبمكتحْسيفًابذكهللاىلعاورتفتالإ

نيذلاكمهلعجنناتائيسلااوحرتجانيذلابسحمأؤ»:هللالوقو

9:*؟نومكحبامءاسمهتامثومهايحم9[ءاوس]تاحلاصلااولمعواونمآ

نإفامهنيباوحلصافاولتتقانينمؤملانمناتفئاطنإو#»:هللالوقكلذو
:151با.0" هللارمأىلإءيفتىتح(")[يغبتزيتلااولتاقفىرخألاىلعامادحإتغب
(").«نيطسقملابحيهللانإاوطسقأولدعلابامهنيباوحلصأفتءافنإف

هللارمافهللارمأىلإءيفتنأتبأو؛تغبيتلاةئفلانعمهلأساو

؛اوقدصناطيشلارمأيف:اولاقناف«هللارمأنعتجرخثيحنماهلاتقي

؛هللاةعاطيفنولتاقينيذلاهللارمأيفامنإ«اوبذكهللارمأيف:اولاقنإو

:موقللاقهللانإف

ناطيشلابزحكدلوأهللاركذمهاسنأفناطيشلامهيلعذوحتسإ
)0:«نورساخلامهناطيشلابزحنإالآ

!؟ةنجلانوجريفيكو

هللاّداحنمنوداويرخآلامويلاوهللابنونمؤياموقدجتالل:لاقو
بتككقئلوأمهتريشعوأمهناوخإوأمهءانبأوأمهءابااوناكولوهلوسرو
راهنألااهتمتنميرجتتانجمهلخديوهنمحوربمهديأوناميالامهبولقيف

.49ةيا:ةبوتلاةروس(7).30ةيا:دعرلاةروس(١)

.(أ):نمةطقاس(؛).١71هيا:هطةروس()

.ا١:نمةطقاس()."'١ةيآ:ةيئاجلاةروس(5)

.9١ةيا:ةلداجملاةروس(8).9ةيا:تارجحلاةروس(0)
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بزحنإالأهللابزحكئلوأهنعاوضروميدعهللايضرايفنيدلاخ

:()*«نوحلفملامههللا

هللاةاضرمءاغتباتلتاقيتلاةعفلاو«ناطيشلابزحنمةيغابلاةعفلاف

:هللالاقو«هللابزحيه

ليبسيفنولتاقياورفكنيذلاو؛هللاليبسيفنولتاقياونمآنيذلا)»
(").ًافيعضناكناطيشلاديكنإناطيشلاءايلوأاًرلتاقفتوغاطلا

|:هللالاق«ناطيشلابزحنميهةيغابلاةعفلاو

بحيالهللانإاودتعتالومكنولتاقينيذلاهللاليبس4اولتاقو»
:()*نيدتعملا

.سيلبإةيآالويفلخدامنإ؛هتيالويفسيلفهللاهبحيالنمو
(5).«ناطيشلاءايلوأاولتاقفإل:هللالاق
)9*اونمانيذلايلوهللاهللاةيالونمءىربدقو

نمتابيطلاوهدابعلجرخأيتلاهللاةنئيزمرحنملقإ:هللالاق
)1:إ*ةمايقلامويةصلاخايندلاةايحلاِقاونمآنيذلليهلق.قزرلا

ىقلنم.*اونمانيذلليهلق#قزرلانمتابيطلاملتصلخف

.ةمايقلامويانمؤمهلل

.١3ةيا:ةلداحملاةروس(١)

.ل6ةيآ:ءاسنلاةروس()

.0٠9٠ةيآ:ةرقبلاةروس(7)

ااولتاقل(بأ)يفتخسدقو(77ةيآ:ءاسنلاةروس(4)

.6......يلوهللا(بأ)يفتخشدقو«757ةيا:ةرقبلاةروس(5)

.١3ةيا:فارعألاةروس(7)

ال4



:نيكرشملانمدهعلاضقننمعماولعفينأنينمؤملاهللارمأامريسفت

()ةرقبلاةروسيفهلوق

:«مكيلعىدتعااملثمبهيلعاودتعافمكيلعىدتعانمفأ»

كلذو«ةرمعبنيمرحُمةكمىلإاولبقأهباحصأوٌنَعيبنلانأكلذو
.ةنسبةيبيدحلاةوزغدعبةكمحتفينألبق

فاخف(«طرشنيكرشملانيبو؛هباحصأوهعيبنلانيبناكو
لاتقلانوملسملاهركومهطرشبنوكرشملامهليفيالهعيبنلاباحصأ
:هيلعاودتعافمكيلعىدتعانمف#»:تلزنف«مارحلادلبلايف

؛مرحلايفهيلعاودتعاف#ْمّرَحلايفنيكرشملانممكلتاقنمف:ينعي
.«مكيلعىدتعااملثمي

.مهرذحينينمؤملا:ينعيهللااوقتاوؤ

رصنلايف.«نيقتملاعمهللانأاوملعاوإلاتقلابمهؤدبتالف:لوقي

.مهرصانهنامهربخيمهل

.4١ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.6؛١6٠١ص:يروباسينلل«؛لوردلابابسأ("»
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:ركنلانعيبنلاوفورعملابرمألانمهللارمأامريسفت

(١):نامقلةروسيفهلوق

هللابكرشتالينباي(")[هظعيوهو]هنبال(7)عنامقللاقذإوز

ِأ.يلأ_دعٌملظلكشلاَنإ .ةالصلا2:ينعي«ةالصلامقاينباي4مظعملظلارشلنإ

:لاقمثركنملانعهناوفورعملابرمأو)
.امهرمأيف:ينعي#كباصأامىلعربصاو#
ذأكلذيفكباصأفركنملانعتيهنوأفورعملابترمأاذإ:لوقي

رمألايفىذألاىلعربصلااذه:ينعي«كلذنإهيلعربصافةدشوأ
.ركنملانعيبنلاوفورعملاب

.اهبهللارمأيتلارومألاقحنم:ينعي«رومألامزعنم#
.؟احرمضرألايفشمتالوسانللكدخٌرعصتالوأل:لاقمث
يفشمتالو#اربكتنيملسملاءارقفنعكهجوبضرعتال:لوقي
.ةمظعلاوءاليخلاب:ينعياحرمضراألا

يفروخفحرمرطبلك:ينعي«روخفلاتخملكبحيالهللانإ
.ركشيالوهللاةمعن

(5):ليئارساةروسيفهلوقو
.ةمظعلاوءاليخلاب:ينعيأحرمضرألايفشمتالوأل

:هنبالنامقللاق«ًالوطلابجلاغلبتنلوضرألاقرختنلكنإ)
.يغبنيالثيحرظنتالوليختال:ينعيكيشميفدصقاو#

.الملادنعكتوصنمضفخاو:ينعيكتوصنمضضغاو#

تاوصألاحبقأنإ:ينعي(*)«ريمحلاتوصلتاوصألاركنأنإ

.ريمحلاتوصل

7١لح+ةيا:نامقلةروس(١)

.(ب؛أ):نمةطقاس(©).(ب؛أ):نمةطقاس()
.9٠ةيا:نامقلةروس(ه).7١ةيآ:ءارمإلاةروس(4)
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كسفنٌببحو:هللاضْغبأنمضغباو:هللاّبحأنمّبحأ:ينباي

؛كسفننمقحلاطعاوسانلانمذحأىلإكسفنضغبتالو«سانلاىلإ

كلذىلعكسفنربصافبحتالامضعبكيلإأوهركتامتعمسنإو
.ريخلاشفاورشلافطا:ينباي«رداقناوهلاىلعكنإفاههركأو

دهشتالوبذكلابفلحتالو0«ركبملانعهناوفورعملابرمأو

لثمحيرلكبرجتالو«نيهجواذونيناسلاذ(7)[نكتالو.روزلاب
مقتسانكلوقافنلاتامالعنمهنإ«ميرلكبرحبلايفيرجتيتلاةنيفسلا

.دحاوليبسىلع

مهيفمهتالونيئزهتسملاسلاجنالو«ءاهفسلارامتال:ينباي

اونوكيلو«هللارمأبملعلاوهقفلاوركذلالهأسلاج:ينباي.نيئطاخلا
.كؤاطلخوكناوخأمه

6نيدلانمفرطءايحلاصعبولهجلانمفرطكحضلا:ينبي

.ةنازخلاتيبتوكسلاو

.اياطخلاةبقاعناسللايفنإف«هللاركذيفآلإتمصلابكيلع:ينباي

:ثالثيفمالكلاامنإ:لاقيناكدقو

ربختفءيشنعلأسُنوأ")ل«كتعيضبرمأتوأ«كبرركذتنأامإ
ريثكنعتمصلاكناسلدّوعف«تملستمصامكنأملعاو«هب
؛بذكلالقتمصلاترثكأاذإف«ًاراقووًاملحكلذعمهيفنإف«مالكلا
اذإف«بلقلابابناسللاوةنيكسلاو«منإلابابةبيصملانأينبايملعأو

نأ)ديرتانمجرخو1لخدينأديرتالنملخدبابلاتعيص

.جرخي

.7١١ةيا:نامقلةروس(١)
.(أ):يفقايسللتفيضا(7)

 داصلاب-كتعيصب:(أ)يف(©)

.ديريال:(بأيف(4)
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ةوالتبكناسلقثوتساو«اهلكةنازخلاتظفحبابلاتظفحاذإف

.ناتببلاوثفرلاوروزلالوقنعةمكحلابهلغشاو«نارقلا
0هبمركيناسللاناف(هسفنمركأدقفهناسلظفحنمهنإ:ينباي

عاضأدقفهناسلطلسنموهسفنمركأدقفهناسلظفحنمو«ناهيوءرملا
«هسفنظحباصأدقف«سانلانعهسفنوهديوهناسلفكنمو«هسفن

تمركأكناسلتظفحاذإف؛نيبتومركتو«عضتوعفرتناسللابنإف
.ارداقناوحلالعتنكو«كدعبدحأىلعمركتملاهتنهأنإكنإو«كسفن

حابصملالثمكلذلثمنإف«كسفنىسنتوربلابسانلارماتال:ينباي
.هسمنقرحيوسانللءيصييذلا

فعضتسملانيكسملاتوصو ميتيلاءاكبو«راجلاءاعدنإ:ينباي

.ءامسلاىلإدعصيمولظملا

نممولظملافيعضللذخايو«ناكاهنيأملاظلابلطيهللانإ:ينباي

ى:هللالاقهناف«املاظننوكتالفملاظلاةدش
.انمؤمهللانعليملول.«نيملاظلاىلعهللاةنعلالأ
.هيزاجيوهفهللاىلإهلكنكلو(هلمعءوسبءىسملايزاجالينباي

كتوصعفرأو.كسأرنهداو1كهجولسغافتمصاذإ:ينباي

رسلايفهللمعتيذلاكهلإنإف«مئاصكنانوملعيالىتحالملادنع

ريثكلةعطقمهنأالإءيشهنمنكيملولمايصلانإف.ةينالعلايفكيزجيوه

لازتالكنإف.هنمرئكتساو؛هيفعراسينأقيقحلاياطخلاوتاوهشلانم
.كتعيضيفوأ«ادقارتنكنإو«امئاصتمدامةنسحةدابعيف

(7).هبيزجأانأويلمايصلا»:لوقيىلاعتوكرابتهللانأركذدقو

.8١ةيآ:دوهةروس(1).اب:(أ)يف(١)
.ةريرهيلانععيبرلامامإلاو:يناسنلاو:دمحأو؛ناخيشلاهاورثيدحلا)0

.(٠)ثيدح«موصلالضفباب+موصلاباتك١جنيراخبلاحيحص:رظنا

.98٠١ص©«موصلالضفبابمايصلاباتكج1ملسمحيحص

.(78١)ثيدح(«ناضمرلضف(84)باب«موصلاباتك١جنعيبرلادنسم

.(715)ثيدح«موصلالضف(90)بابموصلاباتك؟ج1يذمرتلاننس

.ليوطثيدحنمءزجوهو+15ص١َج:دمحأدنسم

م7



)0.(«ةمايقلامويرانلانمةنجمايصلانإ»:لاقيناكو

نافاياطخلانماهلككحراوجوكرصبولوممصيلفثمصاذاف

.مايصلالضفأنمكلذ
هنفدتالو؛كلهفعضيوكلهعيصضيالنمدنعكلامعض:ينبيٍِ

.هيلعكدمحيالنمهببهذيوضرالاهلكاتف

ولةقدصلانا1رثكوالقاممتعطتساامةقدصلاِقعراس:ينباي

؛اهيفعراستنأاقيقحتنكلاهيفهللادعاومبنيعتاهنأالإءيثشاهيفنكيل

.لمعلالضفانمكلذنإف«اياطخلالوسغو؛رانلانمكتبقركاكفاهنإلب

املف«لوتممل١لهأههذحخافمدببلطلْجرلثمكاهلثمبرضيلناكو

يهو(آ)قتعىتحًاريثكوًاليلقىطعيلزيملفهلاممهنمىدتفاهوذخأ
٠.تعطتساماهرسفبلقللةعشخم

ريغنمةمفنلكنأملعاوِقحلانمكيلعضرقتفايذلاباهعضو

:هللالاقدقو؛تلقنإوريذبتيهفقحلا
١!لم::: («نيطايشلاناوخإاوناكنيرذبملانإ

2ٌ::"(ْهههايت (5).«نيقازرلاريخوهوهفلخيوهفءيشنممقفنأامرؤ
كنافتوملابادحأتمشتالو؛تيمكنافتوململابنقيتسا:ينباي

:هللالوقي«باسحلاىلإاعدتنألبقكسفنبساحو؛ةلاحمالتيم

(7).«نولمعياوناكامعنيعمجأمهتلاسنلكبروفإ

هلتاقءرمانإولهجيالوثفريالفًامئاصمكدحأناكاذإفةنجموصلا»ظفلبعيبرلاهاورثيدحلا(١)
.«مئاصنإلقيلفهمتاشوأ
.(١7٠7)مقرثيدح؛ناضمرلضف(94)باب«موصلاباتك١ج:عيبرلادنسم

.يرعشألاثراحلانعيذمرتلاننسيفءاجةقدصللروكذملالثملااذه(«)
مقرثيدح«ةقدصلاومايصلاوةالصلالثميفءاجام(©)باب؛لاثمالاباتكهج1يدذمرتلاننس:رظنا

اوقثوأف«ودعلاهرسألجرلثمككلذلثمنإف«ةقدصلابكرماو»:هيفو«1311777ص(7877)
...مهنمهسفنىدففريثكلاوليلقلابمكنميدتفأانأ:لاقفهقنعاوبرضيلهرمدقو؛هقنعىلإهدي

.77ةيا:ءارسألاةروس()

.«نيقزارلاريخوهوكيلعهللاهفلخأءيشنمتقفنأامو(ب«أ)يفتخسندقو«34ةيا:ابسةروس(4)
.١٠١+97يا:رجحلاةروس(0)
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الو؛كنودوهنمرقحتالو؛كقوفوهنمىلإرظنتال:ينباي
؛علتبتفاولحنكتالو«كيفاودهزيوسانلا()كيردزيفًاظيلغًأظفنكت

ناهتفًازيزعنكتالو«ًامقتوناهتفًارابجنكتالو«ظفلتفْأرُمالو
ٍِ.ىقشتو

لابجلاغلبتنلوضرألاقرختنلكنإًاحرمضرألايفشمتالو
5«الوط

نمدحأىلإالوةبارقىوذاهبيناحتالو«ةداهشلامكتالينباي

ليولانأ59تملعدقكنإ«ةمايقلامويرشحتومدنتومثاتفسانلا

الو؛ءالبلايفنزحنالو؛رقفلابطنقتالو«ىنغلابحرفتال:ينباي

ءالبلابىقنيحلاصلادبعلاو«رانلاب650ىقنيبهذلانإف«ءاجرلايفحرفت
.ىذالاو

؛ىوهءىرمألكلو«لاقمماملكلو1لاجرنامزلكل:ىنبي

.كلمعبًازجاعًافيعض؛كناسلبًالذاخًانيزحنكتالو

نكو؛ميحرلابألاكمتيللنكو«نينمؤمللكحانجضفخأ:ينباي
.ملاظلاطبغتالو؛نينمؤملادسحتالو؛فوطعلاجوزلاكةلمرألل

ريقفلابرشبتساو«ودعلانمنمآتالو«قيدصلانمظفتحا:ينباي
ريلعلاهليفكنإفكقزراممهقزراو«كلفاوننمهدفراو؛كءاجاذإ

لضفاو«حبرلاحبراف«هبكملظيالوكقحكدحجياليذلايفولا
.اهلاثمأةرشع1([ةنسح]لكنمحبرييذلاةراجتلا

ةضيرفاهنإفكلامةاكزطعاو«هلامةاكزبهنيدقراسلاكنكتال:ينباي

الإةالصلاحلصتالكلذك«لامشلابالإنياحلصتالاك٠كيلع

.ةرخالللمعافرجألاهناف«هيفبستحاف«كلامهللادازأاذاف«ةاكزلاب

كتودوف00103 .اهيأ:ارسإادوس60)كلودميوشاعلو«
.ىقي:(١)يف(4).تلمع:(١)يف()
.(أ):نمةطقاس(1).ملا(١)يف()
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كناف6مدافسيلبإاهبخفنيتلاتاملكلاءالؤهبنتجا:ىنباي

.حوتفمكلةنجلابابنإفنهتبنتجااذإ

اماو.ىواملايهمحجلاناف:ايندلاةايحلارثاو:ىغطنمماف:لاق

(')«ىوأملايهةنجلانإف.ىوهلانعسفنلاىهنوهبرماقمفاخنم
سيلبأدسحيذلا«دسحلاوةميمتاودقحلاو«ىنبايءوسلاظفللاو

.دسحلاةدشنمليباهليباقلتقفدسحفليباملليباقو«كلهفمدا
رروتفلاو2ءافجلاو:ءايربكلاو.رخفلاو.حشلاو1ىغبلاو:ىنباي

.هيفاهلكماثألاو؛لسكلاو«ةماسلاو«ةلفغلاو
ًاوسأامو«نايبلاوةمكحلاو«نيقيلاو«ناميإلانسحأام:ينباي

.ناتهبلاو)0ةبيرلاو؛كلا

ةقرفلاًاوسأامو«ةعاطلابلامجلاو؛ةعاطلاوعمسلانسحأام:ينباي
امو6بللاويارلاو4لقعلاو6ملحلاووملعلانسحاامو6ةيصعملاوةنتفلاو

6ةحصلاو4نيقيلاو4ىنغلانسحاامو4موللاو4روجفلاو6لهجلااوسا

.نايسنلاو«روجفلاو«رفكلاًاوسأامو«راقولاو«ةنيكسلاو

اوذخأيوقحلاباولمعينأىلعمهراتخاوءافلخلاىفطصاهللانإ:ينباي
ىلعهللاراتخانمىلعطخسيالو؛عدمحمهيبنةنسو«هللاباتكب
ىنمتينموهللاهعراصيهسمنعراصينموهلذخيهللاصعينمورشبلا

٠هسلاجتالوهبحاصتالفقفانموهفةئتفلا

خيشنمتبجعو«ةنالثيسفنلتهركو:ةعبرأتضغبأينإ:ينباي

.ةعبرالاءالؤهفبوذكىمعأومولظينغو(روخفنيكسمو6ناز

ناخنمتاذإو؛بذكثدحاذإو؛فلخأدعواذإلجريف:ةثالثلاو

44413٠تاةياآ:تاعزانلاةروس(١)

.ةبترمريغ(بأ)يفتايآلاتخسُندقو
.ةرتفلاو:(1)يف(؟)
.ةنيزلاو:(١)يف(9)

ل1



نأملعيالو«ًافاحلإسانلالأسيجاتحمريغلجرنمو(أ7«قفانموهف
٠ىنفتلاومألاو6نفدتداسجالاو4ضبقتحاورالا

هلاثمأكردأدقامفرشلانمغلبينأديريلجرنمتبجع:ينباي

لمحتينأديريو«هلبقنمهلاثمأحبقأدقامبنيزتينأديريو«هلبقنم
نمرشلاو4ريخلابركذيناديريو(هبلمعنمحضتفادقيذلارمالاب

دعينأديريو4هرمانمشحفلاوفورعملابركذيناديريو«,هتقيلخ

ديريو؛هبلق"نمىمعأوهوهقفتينأديريو«دسفموهو«حالصلالهأنم
؛قحلالهأعمركذينأديريو«هبخطلتمبيعلاو؛لاجرلابيعينأ

؛هليبسنعرئاجوهو؛ىدهلابيدتقيهنأنظيوهو«هلطابيفمقموهو
روجفلاو.راربالانمدعيناديريو(هبفوفحممدلاو«دمحيناديريو

.هبطيحم

؛زربترضحاذإو«رجفبيعتاذإ«ءارملاتامالعنمنإ:ينباي

؛هدحوناكاذإلّسكتو«رجفاريخلعفاذإو«رتتساالطابدارأاذإو

:هرمألكلعدمحينأصرخيودحأهدنعناكاذإ)رطشنيو

:هقافننيبينهب«قافنلاتامالعنمنإ:ينباي

.هلعفءيبم6هلوقنسحهتريرسفلاختو2هتينالعنيدلاقفاوت

:هبونذنيبتنه6بنذملاتامالعنمو

.هلقعطلتخم+«هرمأفلتخم+هلوحتءيبسهدعونسح

:هقمحنيبينهب«قمحالاتامالعنمو

.مدنيملءاسأنإو«هقفيملهلليقنإو«مشغكرتنإو؛ملعتيململعنإ

ثالث»:لاقميبنلانعديزنبرباجنععيبرلامامالاهاوريذلاالوسرلاثيدحلكلذو(١)

دعواذإو؛بذكثدحاذإنم؛ملسمهنأمعزوماصولصنإوًاقحقفانموهفهيفنكنم

.؛ناخنمتؤُأاذإو«فلخأ
ناخيشلاهجرخأدقو؛(977)ثيدحديزنبرباجنععيطاقملارابخألا4ج:عيبرلادنسم:رظنأ

٠نئسلاباحصأكلذكوةريرهيأنع

.طسيو:(أ)يف(9)
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:هقمسفنيبينهج6قسافلاتامالعنمو

.ايعسروجفلالعىعسلذنإوىغبلذنإو1ىغطردقنإ

:هطونقنيبينهج+طونقلاتامالعنمو

.هصرحديدش«هطخسريثك«همدنمئاد(هنظءيبم

:هملظنيبينهب«لاظلاتامالعنمو

ىلإىعداذإملاظلاوهناكنإو«هيلعلدعينألاسمولظملاوهناكنإ
.هصقنأقحلاهيلعناكنإو«ىفوتساىقحلاهلناكنإو«كلذهركلدعلا

0(:ةدئاملاةروسِقهلوقو

:ينعي#ىوقتلاوإةعاطلاىلعربلا:ينعيىوقتلاوربلاىلعاونواعتو
.ةيصعملاكرتلع

ٍملظلالع:ينعي«ناودعلاومتألاىلعاونواعتالوؤ»

.©باقعلاديدشهللانإهللااوقتاوؤ

:ثالثركنملاركنأ:لاق

هركنافهيلعردقتلناف«لوقتوأ؛هيلعتردقنإلعفتنأامإ

(5).راكنالافعضأكلذوكبلقي
:لاقدوعسمنبهللادبعنعكلذو

.ًاركنمركنملاو«ًافورعمفورعملافرعيملنمًاضيأكله
.هبلقبركنملاركنيو؛ركنملافرعيملنم:ينعي

.١ةيا:ةدئاملاةروس(١)

ىأرنم»:لاقهعيبنلانعيردخلاديعسوبأهيوريِثَعلوسرللثيدحىنعموهلوقلااذه(؟)
.«ناميإلافعضأكلذو«هبلقبفعطتسيملنإف«هناسلبفعطتسيملنإف«هديبهريغيلفاركنممكنم

:ةيتالابتكلايفثيدحلارظنأ

.٠5صذاميإلانمركنملانعيبنلانوكباب٠«ناميإلاباتك١ج:ملسمحيحص

.ركنملانعيبنلاوفورعملابرمألا(70)باب«نتفلاباتك7ج:ةجامنباننس
ٍركنملانعيبنلاوفورعملابرمألاباب«محالملاباتك؛جددواديأننس

.ك١٠صا١ج:دمحأمامإلادنسم

٠(77١7)ثيدحبلقلاوناسللاوديلابركنملارييغت(١١)باب«نتفلاباتك4ج:يذمرتلاننس

ا



:ريزتخلامحلومدلاوةتيملانمهللامرحامريسفت

(١):ةدئاملاةروسيفهلوق

ءيشلكمحل:ينعي«ةتيملانيملسملاىلع:ينعي«مكيلعتمرح
0.حدفسملامدلا:ينعي«مدلاوؤتيم
حبذام:ينعي(5)يهبهللاريغلإ»حبذ:ينعي«لهأاموريزنخلامحو
.هلكألحيالفملسملاهحبذنإو«ةلهألل

اهلتقفتقثوأاذإكلذريغواهلكماعنألانم:ينعي«ةقنتخمملاوأ»لاق
.مارحوهفكلذريغبتقنخوأ«اهقناخ

.تومتىتحهريغبوأةراجحلابوأبشخلاببرضتيتلا#ةذوقوملاو»
ِ:7--00:ٍءب

تومتفلبجنم()عقتوأءرثبيفدرُتيتلا:ينعي«ةيدرتملاوأ
ىرخالااهادحإحطنتكلذريغوازعملانمةاشلا:ينعي«ةحيطنلاو»

.اهريغوماعنألانم:ينعي ميكذمالإعبسلالكااموو»00تومتف

عبسلالكأاموةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوملاوةقنخنملا)ل[نم]ىنثتسامث
:لاقف

.لالحوهفهيلعهللامساركذومتحبذام:ينعي#متيكذامال

اهنودبعيفاهنوبصتياوناكةراجحيهو#بصنلاىلعحبذامولاقم

.اهلاهنوحبذيوهللانودنم

؛اهجوواوزغاودارأاذإمهرومأيفاهبنومسقتسياوناكيتلاحادقلايهو

.يلرينابنرخآالايفو«يبرينرمأ:امهدحأيفنيحدقذخا

.©ةيا:ةدئاملاةروس(١)

.(ب(أ)نمةطقاس()
.عقيوأ:(أ)يف(0)
0

.(ب«؛أ)+نمةطقاس(©)
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.جرخامىلعهباولمعجرخمهياف«امهنوبرضيمن

هذهيفهنعهللاىبناممكلذبوكر:ينعي«قسفمكلذإ:لاق

:ميدقتلايفلاقمث«ةيصعم«ةيآلا
هذهيفهللامرحاممءيشمحللكأىلإرطضانمف:ينعي«رطضانمفإ

:ينعي«مثإلفناجتمريغ#ةعاجميف:ينعي«ةصمخميفهلكافةيآلا

(1):ةرقبلاةروسيفلاقو
الفهيلإرطضانمل*داعالوهلحتسينأريغنم:لوقي«غابريغ

مارحلانملكأاملمروفغهللانإهيلإرطضأنيحهلكأيف«هيلعمثإ

(7)ماعنألايفاهريظن؛رارطضإللمارحلاهللحأذإ؛هبميحر
(").لحنلاو

الو(كالملانمهيجنيامردقهنملكيلفمارحىلإرطضانم:لاق

.هنمعبشي

(ا)

دةرقبلاةروس ويآ

0

.46١ةيا:ماعنألاةروس()

.٠ةيا:لحنلاةروس()

960



:حئابذلانمنيملسمللهللالحأامريسفت

)0:ماعنألاةروسٍِهلوق

نأكلذو«نينمؤمهتايابمنكنإهيلعهللامساَرِكُذامماولكفإ
مكنأنومعزت:هلعيبنلاباحصأنمنيملسمللاولاقبرعلايكرشم
؛ةتيملا:لونعيهولكأتالفمكللتقامف«هنيدىلعمكنأو1هللالودبعت

؛حئابذلانونعي؛هنولكأتمكيديأبنأملتقامو«مارحهنأ(")نومعزتو
ةتيملالكأٍِقمهولداجفّ؟نأمأاعنصلضفأهللافلالحهنأنومعزتو

('):جحلاةروسيف«تلزنف
:ينعي«هوكسانمهلمهحئابذ:ينعي«:اكسنمانلعجةمالكلو#»

.حئابذلارمأيف:ينعي«رمألايفكنعزانيالفأ»هوحباذمه

ّ(:ماعنالاةروس1تلزنو

.حئابذلا:ينعي«هيلعهللامساركذاماولكف#

.لالحهنافهولكف«اهيلعهللامسااوركذاف ةحيبذمحبذاذإ:لوقي

.نيقدصم:ينعي#نينمؤم#نارقلاتاياب:ينعي*هتايبمنكنإ

حئابذلا:ينعي«هيلعهللامساركذامماولكأتالأمكلامو:لاقمث

نيبام:ينعي«مكيلعمرحام)»مكلنيبدق:ينعييمكللصفدقو
هبهللاريغللهأاموريزنخلامحلومدلاوةتيملا»نم(9)ةدئاملاةروسيف

.ةيآلارخاىلإ
يكرشمنم:ينعي#اريثكنإو هيلإمتررطضاامًالإ)»:لاقمث

.برعلا

.8٠١ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.تومعزيو:(ب+أ)يف(؟)

.١يآ:جحلاةروس(؟)

.118١١١ةيآ:ماعنألاةروس(4)
.©..هيلعهللامساركذامماولكأتالمكلاموأ»:(أ)يفتخسندقو

.٠ةيا:ةدئاملاةروس(5)
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.هريغوحئابذلارمأيف:ينعي«ملعريغبمهئاوهأبنولضيل

(١).«نيدتعملابملعأوهكبرنإ)»
.ةتيملا:ينعي*هيلعهللامساركذيملامناولكاتالوأ»:لاق

.ةتيملالكأوةيصعملا:ينعي«قسفلهنإو#

.نيكرشملاىلإ:ينعي«مهئايلوأىلإنوحويلنيطايشلانإو)»:لاق
مكيديابمتلتقام:نيملسمللاولاقنيحةتيملارمأيف:ينعيمولداجيلإ»

:مارحهنألومعزتمكلهللالتقامولالحهنأ

ٍِق:ينعيكرشلاِمهومتمعطأنإوإ»هللالوقل1مهلادجاذهف

نوكيفليزنتلابمهرفكلثم()«نوكرشملمكنإ»ةتيملالكألالحتسا
.مهلثمليزنتلابمهرفك

نإ«مارحيهفهتحيبذىلعهللامساركذينأنيملسملانمىسننم

.هللامسانايسنمتملع

1.ماوهو+مارحوهفهللامساركذيملفدمعتنم:اضيألاقو

يلصيفيكملعذاملتحيْيذلامالغلاةحيبذبساباللاقو

سرخالاةلعل.سرخالاوةديلولاوةأرملاةحيبذبسابالو«حبذيفيكو

.ةحيبذلااونسحأاذإنولصيفيكو(هتحيبذملعييذلا

.رفظلاو«نرقلاو«نسلاو؛مظعلابحبذينألحيالو:لاق

.9١١ةيا:ماعنألاةروس(١)

.١7١ةياآ:ماعنألاةروس(؟)

.منام:(ب١يف(©)

ل947



:باتكلالهأحئابذنمهللالحأامريسفت
(١).:ةدئاملاةروسيفهلوق

:لاقمث«حئابذلانملالحلا:ينعي«تايبطلامكلَلجأمويلاؤ»

دوهيلاحئابذ:ينعي#مكللحباتكلااوتوأنيذلاماعطو

.نيملسملل:ينعي#مكللحإ»«ىراصنلاو
.مهللالحنيملسملاحئابذو:ينعيمهللحمكماعطوإ

اذإ«مهءاسنوباتكلالهأحئابذنوقتياوناكنيملسملانأكلذوٍ

.نيملسملللالحمهريغنممهيدِقلخدنمحئابذو6حبذلااونسحا

لوتينمورمينمهنافمكنممهلوتينمو(ر:[هللالاق]:لاق

.مهنموهفنيقفانملالوتينمو6(هنمهنافقسافلا

0«نوقسافلامهنيقفانملانإؤ»:هللالاق

نودنمءايلوأنيرفاكلااوذختتالاونمآنيذلااهيأايإ»:لاقو

متيلوتاذإ:ينعي©.«ًانيبماناطلسمكيلعهللاولعجتنأنوديرتأنينمؤملا

.«انيبمًاناطلس#ةغلابلاةجحلامكيلعهللفقئفانمل
الإ.اريصنمهلدجتنلورانلانملفسألاكردلايفنيقفانملاَنإ»

اوصلخاو.هللاباومصتعاو#لمعلا«اوحلصأوايندلا5غ*«اوباتنيذلا

)11(:إ«نينمؤملاعمكتلوافهللمينيد

6نيرفاكلاةيالوو:باتكلالهأةيالوو6نيقفانملاةيالونعهللاىف

:هللالاق
07ِل:

0«نيملاظلاموقلايدهيالهللانإمهنمهنإافمكنممشوتينمو#

.سابعنبالاق:(ب٠+أًِق).©ةيا:ةدئاملاةروس(١)

.17ةيآ:ةبوتلاةروس(4).ه١ةيآ:ةدئاملاةروس(9)

464٠.0ةيا:ءاسنلاةروس(5)

.#انيبماناطلسمكيلعهللاولعجينأنوديريأ»اذكه:(ب«أ)يفتخسندقو

.46٠7٠ةيا:ءاسنلاةروس(7)

.ه١ةيآ:ةدئاملاةروس()
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:ةملغعملابالكلاديصنمنيملسمللهللالحأامريسفت

(١).ةدئاملاةروسيفهلوق

0.يمهلحأاذامكنولأسيإ
هعىبنلاالاس©"!لهلهملانبديزو(")متاحأكل *ايال2ًر1متاحنبيدعلكلذو

ةنأدحيلالاو6جيردلاو4كيربلابالكنإهللالوسري:الامف

تاكزكرديالفلتقيمابنمو هتاكزكردياماهنمف«رقبلاوءابظلاذخات

لحأاذامكنولاسيإ»:تلزنف؟اهنمانللحياذامف«ةتيملاهللامرحدقو

(١)؟مغ
مث؛مهلةبيطلالحلااهلكحئابذلا:ينعيتابيطلامكللحألق

:ينعي«نيبلكمبالكلا:ينعي#حراوجلانمممملعاموؤ»:لاق

ديصلبللنمودوت:ينعي6هللامكملعرينينوملعت#ديصللنيملعم

«مكيلعنكسمأاماولكف#هللامكبدأامم:لوقيهللامكملعامم

(هنمنلكايلملالحوهفنلتقنإو:ينعي:مكيلعسبحامم:ينعي

.4ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

نميباحص«قيرطوبأوبهووبأ؛يناطلاجرشحلانبدعسنبهللادبعنبمتاحنبيدع:ره(؟)
نوئدحملاىور«مالسإلالبقاينارصنناكواه4ةنسملسأ ةيلهاجلاِقءيطسيئرناكداوجألا

يناطلامتاحنباوهوةنسنيرشعوةئامنعتامويلععمنيفصدهشدقو.اثيدح("117)هنع

.(٠#7لمألاةبغر«77/8ص4ج:ةباصإلا)دوجلايفلثملاهببرضييذلا

ءعستةنساٌُللَعيبنلاىلعدفو؛يناطلارمعنبكلامنبةنانكنبديزنبلهلهمنبليخلاديزوه(©)
مهئاسرفوةيلهاجلاءارعشدحأناكو«ًاميركًاعاجشًايطخوًارعاشناكو«ريخلاديز»هييَعيبنلاهامسو
.هاجاهمريهزنببعكنيبوهنيبناكو«باطخلانبرمعةفالخيفهللاهمحرتام«نيدودعملا
.(24ص؟ج:ةباصإلا:رظنأ
.١١ص:يروباسيللل4لوردلابابسأ0

.47717/8ص7ج:نايحينل«طيحملارحبلاريسفت

.٠١٠#ص؟ج:ريثكنبال«ميظعلانارقلاريسفت
.3٠٠0ص©هضرعبضارعملاباصأامباب«ديصلاباتك7ج:يراخبلاحيحص

.٠*7١(600صةملعملابالكلابديصلاباب٠«ديصلاباتك3ََج:ملسمحيحص

.(78١7)ثيدحلامقر٠«بلكلاديصباب«ديصلاباتك"ج:ةجامنباننس

.(718895)ثيدحلامقر؛هريغوديصللبلكلاذاختاباب«ديصلاباتكجةدواديأننس

.يرذلاو«كيربلآركذاهيفدريملوةبراقتمتاياورلاعيمجو
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:لاقمث«هلكألحيالو«هسفنلهذخأامنإ«حلصيالفنلكأنإف

مث؛ديصلاىلعنهلسرينيح:ينعي«هيلعهللامسااوركذاوؤ

مث؛هيلعهللامساركذيملاماولحتستالفللافتار:لاقفمهفوخ
رمأنعمكلاسيف«باسحلاعيرسهللانإ(أ):مهفوخيلاق

لتقف«ملعمسيلبلكلاكةملعملابالكلايفناكنإ:لاق.مكحئابذ

.هلكأتالفديصلا

:1يبنلالاقو

(7)«هتاكزكردينأالإلكؤيالفديصلانملكأاذإملعملابلكلايفد
نأهللحيالف:هيلعهللامساركذينأىسنواديصىمرملسميفلاقو

.ديصلاةلزنمبيهلاق«شحوتتةيلهالاةميببلاٍِق:دوعسمنبانعو

.مهفوخت:(أ)يف(١)
.كلستف:(أ)يف(9)
هركذامو4ةبراقتمتاياوبمتاحنبيدعنعدمحأو1ننسلاباحصأو1ناخيشلاهاورثيدحلا)

0ليوطثيدحنمءزجوهيراوحلاوبأ
:ةيتألابتكلايفهتاياوروثيدحلللماكلاصنلارظنأ

.١٠9“ص٠«بلكلاديصباب+حئابذلاوديصلاباتك"جنيراخبلاحيحص

.١٠7(995صهملعملابالكلابديصلاباب«حئابذلاوديصلاباتك.0:ملسمحيحص

.(؟١١)ثيدحلامقر6بلكلاديصباب«ديصلاباتكَج:ةجامنباننس

.١8١ص؛ملعمبسيليذلابلكلاديصباب«ديصلاباتك7٠ج:يناسنلاننس

٠ممفثيدحلامقر6ديصللبلكلاذاختاباب.ديصلاباتكاج:دواديأننس

ثيدحلامقر؛لكؤيالاموبلكلاديصنملكؤيام(١)باب«ديصلاباتك4ج:يذمرتلاننس
(74٠).
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لِ:ٍِ

:(١):بازحألاةروسيفهلوق
يبنللرفغيهللانإ:ينعي©يبنلاىلعنولصيهتكئالموهللانإ)»

ملاقفنينمؤملاهللارماف؛ةكئالملاهلرفغتستو

ى«اميلستاوملسوهيلعاولصاونمانيذلااهيأايإل

يلصنفيكهللايبناي:نوملسملالاق«ةيآلاهذهتلزنامل:لاق

؟كيلع
ىلعتيلصم«دمحملاىلعودمحمىلعلصمهللااولوق»:لاق

تكرراب,(دمحملالعودمحملعكرابو4مهاربإلالعومهاربإ

00«ديحمديمحكنإ«مهاربإلاىلعومهاربإىلعتمحرتو

:لاقهعيبنلانعقيدصلاركبيبأنع
لخدهلرفغيملفناضمررهشكردأنمدمحماي:لاقفليربجءاج

.هللاهدعبافرانلا

.نيمأ:يبنلالاق

.5+ةيآ:بازحألاةروس(١)

نببعكقيرطنمو؛يراصنألادوعسميبأقيرطنم«نيقيرطنمملسممامإلاهاورثيدحلا()
هدنسميفعيبرلامامإلاهاوركلذكو«يراخبلاهاوركلذكو«ننسلاباحصأهاوركلذكو«ةرجع

.دوعسمنبانعديزنبرباجنع
.الاص6«بازحألاةروسريسفتباب٠«ريسفتلاباتكا0:يراخبلاحيحص:رظنأ

.١١ص٠هلعيبنلاىلعةالصلاباب؛ةالصلاباتك؟ج:ملسمحيحص
ثيدحلامقر؛هلعيبنلاىلعةالصلاوحيبستلايف(1)باب«راكذألاباتك7ج:عيبرلادنسم
.1ص+(909)

©03)مقرثيدح+ٍهيَعيبنلاىلعةالصلا(19)باب«ةالصلاةماقاباتك١ج:ةجامنباننس

64
.(١77٠)ثيدح(؛بازحألاةروس(74)باب«ريسفتلاباتك5ج:يذمرتلاننس

.؟*59ص:يروباسينلل«لوزنلابابسأ
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.هللاهدعباف4رانلالخدفامهدحأوأهيوبأكردأنمو

.نيمأ:يبنلالاق

.هللاهدعباف«راتلالخدو4كيلعلصيملفكلعماهدنعركذنمو

(١).نيما:يبنلالاق
:لاقليبنلانع

هيلعهللاللص«ىلعلصيملفهدنعتركذاذإلخبلابدبعلابسح)

امهقحدويملوأ«امهلضففرعيملاذإناضمرونيدلاولاكلذكو«ملسو
().هيلعهللاضرتفايذلا

().مروخفٍلاتخملكبحيالهللانإ)»
:لاقدوعسمنبانع

:لاق«اهبهللامكرمأةضيرفهنإف«هيلعةالصلااونسحافعيلصاذإ
(5).اميلستاوملسوهيلعاولصاونمانيذلااهيأايإل

.>؛!صج١ص7جددمحأمامإلادنسم(١)
باتك«0١«لمشلاعماجوهباتكٍِشيفطاهركذو؛كلامنبفوعنبثراحلاهاورثيدحلا(")

.75؛ص«(97)ثيدحلامقر2هبلصتياموهعيبلا
.8١ةيآ:نامقلةروس()
.ه9ةيآ:بازحألاةروس(4)
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.ًاريثكهللركذلانمهبهللارمأامريسفت

:ديمحتلاوليلهتلاوريبكتلاوحيبستلا:ينعي

(أ):بازحألاةروسيفهلوق
.لاحلكىلعناسللاب:ينعيهللااوركذأاونمآنيذلااهيأايإل

ةادغلابهللاولصو:ينعي*اليصأوةركبهوحبسو.ًاريثكًاركذ#

,':لاق«مهبهلعفبمهربخأمث«يشعلاو
هللانإتلزنامل:لاق«هتكئالمومكيلعىلصييذلاوه

امف:نوملسملالاق؛ةيآلارخاىلإ6679..يبنلاىلعنولصيهتكئالمو

؟..هللالوسرايانل
(').«هتكئالمومكيلعىلصييذلاوه:تلزنف
.هتكئالممكلرفغتستو«مكلرفغيهللا:لوقي

.نامإلاىلإرفكلانم:ينعي«رونلاىلإتاملظلانممكجرخيلل
.«اميحرنينمؤملابناكر
(5):فهكلاةروسيفهلوقو
.ريبكتلاوديمحتلاوليلهتلاوحيبستلا:ينعي#تاحلاصلاتايقابلاو)»

:ينعي*المأريخوًءازج:ينعي«ًاباوثكبردنعريخأش:لوقي
.ءاجرريخ

اذهف«ربكأهللاوهللاالإهلإالودمحلاوهللاناحبستلقاذإ:لوقي

هللاركذنمفورعملابرمألاو؛هللاركذنمنارقلاةءارقو«هللاركذنم

ربصلاو:هللاركذنممارحلاولالحلاملعتو«؛هللاركذنمركنملانعيبنلاو
:هللالوقي.هللاركذنم

.51ةيآ:بازحألاةروس(7)

."7976ص:يروباسينلل؛لوزنلابابسأ(©)

.47ةيا:فهكلاةروس(4)
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.ةالصلا:ىنعي0«(هللاركذىلإاوعساف:#

رّيصتف«هنعربصلاوهنعهللاىبنام59[بانتجإ]ركذلالضفأو
«ركذلالضفأكلذف«كبريدينيبكماقمركذتف«ةيصعملانعكسفن

.هللاىلعرتينثأدقفكلذتلعفاذاف

مهتحلاىلعاونثأاذإنيكرشملاباوثنم؛ةرخآلايفًاباوثريختنأف

:مهئاجرنمءاجرريخنأو6رانلامهباوتنالاهنوركذينيح

ّ:(5):ميرمةروسيفهلوقو
0«ادرمريخواباوثكبردنعريختاحلاصلاتايقابلاوأ

*«؟اباوثكبردنعريخ#ريبكتلاوديمحتلاو«ليلهتلاوحيبستلا:ينعي

.مهتهملاىلعاونثأاذإنيكرشملاءازجنمًءازجريخ:ينعي

ىلإمهعجرمنال؛مهعجرمنماعجرمريخو:ينعي«ئادرمريخو#
.محجلا

0ِ:-.20اا لو)):ليجنبذاعملاق:لاق
ملَعاو نارقلاًارقاو؛«هللادمحأو«للهأو؛رّبكأو«حّبسأنال»

؛ليللاىلإةودغنمركنملانعىهنأو«فورعملابرماو«مارحلاولالحلا
ريغبو«ملعريغب«هللاليبسيفسارفأىلعنهددعبلمحأنأنمىلإبحأ

.(ركذ

.قولخملاىلعقلاخلالضفك؛مالكلاالئاسىلعنارقلالضف:لاق

:ٍةْثْكَعيبنلالاق:لاق
.(ةرسحاهكرتو«ةكرباهذخأناف«ةرقبلاةروساوملعت»

.اهبلمعيملنملةرسحاهكرتو«اهبلمعنملةكرباهذخأ:لاق

.4ةيآ:ةعمجلاةروس(١)
.قايسللاهتفضأدقو(ب«أ):نمةطقاس(7)

:©"١1يف()

.ل6ةيآ:ميرمةروس(5)

.هتمجرتتقبس(6)
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وا6ناتمامغامهناك4ةمايقلامويناجيامهناف4نارمعلاةروسو

لكدنعةمايقلامويامهباحصنعناجاحيفاوصريطنمناتبايغاميناك

(١)نق
ب١رم

ا5ًِ :ٍةثَعىبنلالاق:لاق
أب*ءاباذ-ِء

(١).«يمركلاةياو««دحأهللاوهلقنارقلايفةيامظعأ»

ةعشخم(*)«ابهروًابغرإ»(").«ًاريثكًاركذهللااوركذأ»:لاق

َدلاَصالٍ :ُةثكَعهللالوسرلاق:لاق
 اريثكهللاوعديو«هللاةيشخنمىكبينمؤم«هللاىلإءاجرلانسح»

(9).هللاالإدحأهيلععلطيمل«ًاريثكهللاركذيو

«ناعمسنبساونلاقيرطنمو.ةمامأيأقيرطنملوألا:نيقيرطنمملسممامإلاهاورثيدحلا(١)
.ىنعملابيراوحلاوبأمامإلااهركذيتلا.ةياورلاهذهو«يذمرتلاهاوركلذكو

.7١ص©ةالصلافنارقلاةءارقلضفباب«ةالصلاباتك"جنملسممامإلاحيحص:رظنأ

(77)مقرثيدح«نارمعلاةروسيفءاجام(9)باب«نارقلالئاضفباتك٠حجيدذمرتلاننس

:لاقعيبنلانع:ناعمسنبساوننعيذمرتلاةياورظفل ءىراقلايزيزع كيلإو

برضو:ساونلاق«نارمعلاو«ةرقبلاةروسهمدقتايندلايفهبنولمعينيذلاهلهأونآرقلاينأي

؛فرشامهنيبو«ناتبايغامهنأكنايتأت:لاق«دعبنهتيسنام«لاثمأةثالثلعهللالوسرامهل
.هاءامهيحاصنعنالداجتفاّرصريطنمةلظامهنأكوأ«ناوادوسناتمامغامهنأكوأ

باتكنمةيايأيردتأرذنملاابأاي:هللاقعهللالوسرنأبعكنبيأنعملسمهاورف

كعمهللاباتكنمةيايأيردتأرذنملاابأاي:لاق«ملعأهلوسروهللاتلق؟مظعأكمهللا
كنهيلهللاو:لاقو؛يردصيفبرضف:لاق«مويقلايحلاوهالإهلإالللاتلق:لاق؟مظعأ
.ةرذنملاابأملعلا

.نارقلاثلثلدعت«دحأهللاوهلق:لاقاهللالوسرنعءادردلايأنعملسمىورو
.نارقلاثلثلدعتلاهنألهديبيسفنيذلاو:لاقهَهللالوسرنأيردخلاديعسيبأنععيبرلاهاورو

وهلقو؛يمركلاةياو؛فهكلاةروسلضفباب«نارقلالئاضفباتك؟ج:ملسمحيحص:رظنأ
.94١صم«دحأهللا
.ص/)مقرثيدح«نارقلاركذِِق0(باب١حج:عيبرلادتسم

.١4ةيا:بازحألاةروس(©)

:»6..اننوعديوتاريخلايفنوعراسياوناكمهنإ#»اهماغو+٠ةيا:ءايبنألاةروس()

.نيعباتلاوأةباحصلادحأللوقهلعلو؛اثيدحهيلعرثعأمل(ه)

له١١٠٠



:لاقىمومقرافاملرضخلانإ:لاق

؛]حظاو ةجاحريغِيشملاو:ةجاجللاوكايإ:سمخبكيصوا

؛كتنيطخىلعتنأو؛مهاياطخبنيئاطخلانيعتنأكايإو؛بجعريغنم

:عىبنلالاق

:ةرشبتسمةكحاضةمايقلامويشرعلالظيفةعبس
.هلامنعاهافخأهنيميبقدصتاذإنموؤمو.طسقمناطلسودنموم١

ىنوهبريدينيبهمامركذف:لامجو:نسحتاذةارماهتعدلجرو

يفًاشنلجرو.نيملاعلابرهللافاخأينإ:لاقو«ىوهلانعسفنلا
لجرو.هللاةيصعميفبنذىلعرصيملو(7عةعاسرفكيملو]هللاةدابع
.نينمؤملاعمهللاركذةعامجيفو«هللابحلدجسملايفهبلقناكنمؤم
ترثكف؛ةبوتلادعبهللاةيشخنمهانيعتضاففهللاركذنمؤملجرو
٠اريثكهللاركذيو؛هللاركذِفوهوهريغوليللاداوسِقعومدلاهنم

هبحاصرخالابحبو؛هللاناركذيامهو«انمؤمالجرىقلنمؤملجرو

امهو«كلذنعارداصتفهينبيفكلذكو؛هللايفاضعبمهضعبنوبحيو
().هللاركذيفامهو«هللابحيفناقداص

ٍِ:ةيآلاهذهلتللوسرنإ:لاقو

.اديهشءالؤهىلعكبانئجوديهشبةمألكنمانئجاذإفيكف#

0ٍِ.ةعاسلو:(أ)يف(١)
:لاقصهللالوسرنا:ظفلبيردخلاديعسيأنععيبرلاهاورو«ةريرهيأنعناخيشلاهاورثيدحلا(؟)

قلعتملجرو؛لجوزعهللاةدابعيفاشنباشو؛لداعمامإ؛هلظالإلظالمويهلظيفهللامهلظيةعبس

ركذلجرو؛كلذىلعاقرفتواعمتجإهللايفابحتنالجرو«هيلإدوعيىتحهنمجرحخاذإدجسملابهبلق
هللافاخأينإلاقفلامجونسحتاذةأرماهتعدلجرو؛هللاةيشخنمعومدلابهانيعتضاففًايلاخهلل
.ىنعملابيراوحلاوبأهاورو..«هنيمبتقفنأامهلامشملعتالىتحاهافخأفةقدصبقدصتلجرو«نيملاعلابر
.شحاوفلاكرتنملضفباب«دودحلاباتك"جا:يراخبلاحيحص:رظنا

.9؟5صةقدصلاءافخإلضفباب«ةاكزلاباتكجاملسمحيحص

.19١ص(48)ثيدحلامقر«ةرامإلاوةيالولايف(7)باب١ج:عيبرلادنسم

.487صهللايفنيباحتملايفءاجام(ه)باب«رعشلاباتك؟ج:كلاماطوم
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الوضرالامىوسُتوللوسرلااوصعواورفكنيذلادويذئموي

()*اثيدحهللانومتكي

هتيحلتلتباىتحهعهللالوسرىكبةيآلاهذهتلزناملف»:لاق

(«اريثكهللاركذف«هينيععومدنم

:مالسلاهيلعىسيعىلاق:لاق

دعبهتئيطخىلعىكبو؛هتيبهعسوو«هناسل()[ظفح]نملىبوط
.اعمطوافوخهوعديوًاريثكهللاركذو6ةبوتلا

ناقذأللنورخيمهيلعىلتياذإ[هلبقزنمملعلااوتوأنيذلاّنِإ»:لاق
.ًاريثكهللانوركذيونوكيو(5)«ًادجس

:هللالاق«نينمؤملاهللافصودقو
ته٠ً٠نب.-خ."ع
9«؟نوكبالونوكحضتو.نوبجعتثيدحلااذهنمفأ

اوكبأو«ىكباملرمألااذهيفموقلايفسّيكلاناكهنإهللاو:لاقمث

هنإو(هانيعىكبتلسانلانمريثكو؛لامعالاهذهاوكبا1بولقلاهذه

.بوتيىتحءاكبهنمهللالبقيالو؛بنذلالعزرصمبلقلايماقل

نمف؛ةمادنلاوةبوتلاركذلالضفأنمنإ:قيدصلاركبوبألاق:لاق
نإف«هسفنىلعكبيلف«ةبوتلالبقو«ةبوتلادعبيكبنأمكنمعاطتسا

.نوبسكياوناكامبًءازج؛كلذمهلعفنيالو«اريثكنوكييرانلالهأ

.47؛١4ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

«كيلعأرقأ:تلق+ىلعأرقا:عيبنلايللاق:لاقدوعسمنبهللادبعنعيراخبلاىور(7)

:تغلباذإىتحءاسنلاةروسهيلعتأرقف؛يريغنمهعمسأنأبحأينإف:لاق؟لزنأكيلعو

.نافرذتهانيعاذإف«كسمأ:لاق«اديهشءالؤهىلعكبانثجوديهشبةمألكنمانثجاذإفيكف#

.469صذنآرقلاةوالتدنعءاكبلاباب؛نآرقلالئاضفباتك؟ج:يراخبلاحيحص:رظنأ
.(41946)ثيدح ءاكبلاونزحلا(45١)باب«دهزلاباتك؟ج:ةجامنباننس

.(75١9٠)ثيدح«ءاسنلاةروس(5)باب«ريسفتلاباتك#5ج:يذمرتلاننس
:0)١:نمةطقاس()

.«مهلبقنمملعلااوتوأل:(ب؛1)يفتخسنو107ةيا:ءارسإلاةروس(4)
.049١٠1يأ:مجنلاةروس(5)
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ةبوتلادعبهبرنمءايحتامىتحءامسلالإهسارعفرام:لاق

.ةمادنلاو
ا.*ءااذ١او
ام»:لاق/١ردوعسمنبانع.ايبنلادوادناكلذو.لاق

.«ةرفغمبهتتأالإاهموقيليللانمةعاسبهسفنلجرلاثدح
ِكل:ا.م-

نإفمث:ناطيشلالوقيف؛.كلرّدقاملصو«كبرركذافمقف:لاق
؟ًادحأىرتله؟ًاتوصعمستله«اليلكيلع
نإف.منو«ارشحتاف:ناطيشلالوقيو«اريخحتافكلملالوقيفٍ

اذإفحبصأاذإف«ناطيشلاحرفماننإو«اريخباصأهللاركذوىلصوماق
.«رخفلاوحرفلابناطيشلا

؟عوطتلاةالصلضفأنعهعيبنلالكُس
مويدبعلاىلعهللاففخيو().«مايقلالوطةالصلالضفأ»:لاقف

اهيفنكيملولةالصلانإف؛تعطتساامةالصلانمرثكتساف؛ةمايقلا

قيقح؛نسحكلذناك؛ةالصلايفتمداماياطخلانمملستكنأالإءيش
؛هيلإةبغرلاو؛برلاديمحتو«نارقلاةءارقاهيفنإلب«هيفبغرينأ

امنإف؛ةكئالملالامعأيهوةجاحلامظعأاهيفبلطتتنأف«اهيفهللاركذو
لامعالالكو4لوخدلا1اسيو4حتفتسي4ةنجلابابىلعمناقلاكيلصملا

اذاف«اهييضقتىتحكبلقباهيلعلبقاو«تفتلتالواهيفعشخافعبتامل

.اريثكهللاركذاو؛هللاىلابغراوءاعدلايفبصنافكتالصنمتغرف

.هتمجرتتقبس(١)

؛مايقلايأ «تونقلالوط»لاق؟لضفأةالصلايأ:ليبنلالثسرباجنعةجامنباهاور(؟)

:ملسمهاوركلذكو

٠«مايقلالوط»:لاق؟لضفألامعألايأ:يمعشخلاشبحنبهللادبعنعدوادوبأهاورو

؛٠ا6صتونقلالوطةالصلالضفأباب«؛نيرفاسملاةالصباتك"حج:ملسمحيحص:رظنأ

٠ٍهللادبعنبرباجنع

.(١47٠)ثيدح«مايقلالوط(00٠7)باب«ةالصلاةماقإباتك١ج:ةجامنباننس

.(7١؟85)ثيدح«ليلاةالصباب«ةالصلاباتك؟ج:دواديبأننس
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:رشلانعيهنلاو«ريخلايفءاعدلانمنينمؤملاهللارمأامريسفت

ٍ(أ):فارعألاةروسيفهلوق
:ينعيةيفخو#انيكتسم:ينعي«ةيفخواعرضتمكبراوعدإ

.ةرخالاوايندلارمأيفمكتاجاحنعنوكسوضفخيف

مهللا:لوقيناك«رشلابةنمؤمونمؤمىلعاودتعتالو:لوقيو
.ناودعكلذناف6كلذوحنو6هنعلاورهزخا

:«نيدتعملابحيالهنإ»

اعديذلاناكناف6هؤاعدعفتري(ةئعللابنمؤمىلعاعدنم:لاق

يذلاىلإتعجرلهبكلذلنكيلنإو6هبتعقو؛امأكلذلهيلع

.الهأكلذلناكنإهب059عقتف«اعد

؟يأ000ع
)|«اريعسمهدعاونيرفاكلانعلدقوانمؤمهللانعلي1ْو

(7).«نيملاظلاىلعهللاةنعلالأل»:لاقو

().هلهللاباجتساالإريخبهللااعدنمؤمنمام:لاقو
:هللا7رلوق؛ءاعدلاحتافمنمو

نولخديسيقدابعنعنوربكتسينيذلانإ؛مكلبجتسأينوعدإ)
::/ (9).«نيرخادمنهج

.«نيدتعملابحيالهللانإ»:أ١يفتخلدقو«006ةيآ:فارعألاةروس(١)

.هرخأ:(أ)يف(9)
.عقيف:(أ)يف(©
.«اريعسمحلدعأونيرفاكلانعلهللاَنإإ»اهمامتو«14ةيا:بازحألاةروس(4)
0.ةيآ:دوهةروس(9)

وأ«لأسامهللاهانأالإءاعدبوعديدحأنمام»:لاقهعيبنلانعرباجنعيوراملكلذو(7)

.؛محرةعيطقوأمثإبعديملام«هلثمءوسلانمهنعفك
.(7781)ثيدح«ملسملاةوعدباب«تاوعدلاباتك«*ج:يذمرتلاننس:رظنأ

.لاق:(أ)يف(©)
.٠هياّرفاغةروس)

ل١٠



(أ).«نينمؤملايجننكلذكومغلانمهانيجنوهلانبجتسافإ:لاق

دنعو(هبرمأامدنع«رومألامئازعدنع؛هللاركذلضفأنأملعاو
ةيشخهنعىهنامبنتجاو«هتمحرءاجرهبرماامعبتاف(هنعىبنام

.عفانلاركذلاكلذفهباذع

لجرلادجندقنكلو«نسحلنارقلاةءارقو«ليلهتلاوحيبستلانإو

لتبااذإنطاوملاكلتنمريثكدنعهللاركاذريغوهو؛كلذنمرثكي
ديزيو«باوثلانسحأركشلاىلعكبينيهنإفكيلعهللاةمعنركشأ.اهب

:هللالاق«كشْنَم

دقو©9.«ديدشليلاذعنإمترفكنتلومكنديزألمتركشنمل
امىلعهللدمحلا:لاقينأركشلانأنوريسانلانماسانأنأتملع
دوهيلادجنانكلو«نسحلكلذنإو؛هللانمهنأملعيو«انيلعمعنأو«انقزر
مهو؛هللانمهنأنوملعيو؛انقزرامىلعهللدمحلا:نولوقيىراصنلاو
.هللامعنلرافككلذيف

هراكنإناكمثهللانمهنأملعدقو«اهتفرعمدعبةمعنلاراكنإكلذو

ركشلاةقيقحنكلو«اهيلعهرارصإو«هتيصعمىلع()ءارتجإهللاةمعنيف
هللامعنأاملًاركش«هتاضرمعبتتو«كيلعمعنأنمطخس(5)بتخجتنأ

بنتجاف.نيركاشلاباوثهبهللايزجييذلاركشلاكلذف؛كيلع
ِ:نالجراهيفنيحلاصلانأملعاو؛اياطخلا

؛اجرحاهيقتيلجر:ةخسنيفو؛«اجرحتةيصعملالمعيمل:لجر

؛ىواملايهةنجلانإف؛ىوهلانعسفنلاىهنو؛هللاةيشخنماهكرتيف
.اهكرتيوًاضغبهللاةيصعملاضغبأ:رخآلاو

.ممةيآ:ءايبنألاةروس(١)

.الةيا:مهاربإةروس(؟)
.ةازتجا:(١)يف()

0
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ىهنامضغبأىتحهبلقهللانحتمايذلاف«رخآلانملضفأامهدحأو

.هكرتيمثهبحينملضفأ«هبنتجامثهنعهللا
يفنوكيضرمةكيطخلابحو«هبلقطلاخةئيطخلابحنأكلذ

امهالكو؛بونذلاعيمجنمالمعاالو؛ابلقهلطلاخيملرخآلانأو«بلقلا

هللاركذوهتعاطبحنم؛هبلقهللانحتمانملضافتينكلو«نسحُم

رخالاو«رخالانملضفأوهف؛اهبلمعمث؛ءاعدلانمرثكتساو«اريثك

.اهاركإاهيلعهسفنهركيامنإ

.هبلَقبكلمعو

.هردصفهسنمكلذامنإهلم

ٍِ,'ٍِ:لاقفهللمهفصوكلذكنونمؤملاو

اناوضروهللانمالضفنوغتيادخساعكرمهارتمنيبءامحرو

:عوشخلا:ٍينعي«دوجسلارثأنممههوجوِقمهاميس

(١).مليجنألايفمهلثمو؛ةاروتلايفمهلثمكلذ

.79ةيآ:حتفلاةروس(١)

مهبظيغيلعارزلابجعيهقوسىلعىوتسافظلغتسافهرزافهكطشجرخأعرزك...©:اهمامتو

.اميظعًارجأوةرفغممهنمتاحلاصلااولمعواونمانيذلاهللادعورافكلا
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حلاصلابدألانمنينمؤملاهللارمأامريسفت

:حلاصلالمعلابةنجلاوةرفغملاىلإةعراسملاو

ٍ(1):ميرحتلاةروسيفهلوق
بدألاب:ينعي«ارانمكيلهأومكسفنأاوقاونمانيذلااهيآايإ»

.حلاصلا

ٍ("):نارمعلاةروسيفهلوقو
نمةرفغملإل»ةحلاصلالامعألابيمكبرنمةرفغمىلإاوعراسر#

ضرعك:ينعي.4ضرألاوتاومسلااهضرعةنجو]مكبونذلمكبر
ٍِفةنجلافصعبىلإنهضعبقرلاول4نيضراعبسو4تاوعسعبس

.نهصرع
: 2

:لاقفمهتعنمث؛ةيصعملاورفكلانوقتينيذلا«نيقتمللتدعا

يفرسلايفهللاةعاطيفلاومألانوقفنينيذلا:ىنعي«نوقفنينيذلا)»

«ظيغلانيمظاكلاو#؛ةدشلايف:ينعي«ءارضلاوإ»ءاخرلايف«ئءارسلا

؛ظيغلامظكيووفعيف؛ةيصعميفعقولهلعفولرمابمهيفبضغيلجرلاوه

نسحموهفكلذلعفنمف؛هملظنمعوفعي:ينعيسانلانعنيفاعلاو
:*نينسحمابجيهللاوؤ»

().«نيملظلابحيالُهَنِإهللاىلعهرجأفحلصأوافعنمفإ

ىلعليبسلاامنإ«ليبسنممهيلعامكتلوأفهملظدعبرصتنانملو

.ملأباذعمغكتلوأقحلاريغبضرألايفنوغيوسانلانوملظينيذلا
َ َ 6 :

(+).«رومألامزعنملكلذنإرفغوربصنلو

.+ةيا:ميرحتلاةروس(١)
.١94٠١“ةيآا:نارمعلاةروس(؟)

|.48ةيا:ىروشلاةروس(؟)

.«نيملاظلابحيالهللانإهللاىلعهرجأفحلصأوافعنمفإ»:(ب«أ)يفتخسنو

.6؛١147١ةيا:ىروشلاةروس(4)

هه١١٠١



سس:ْةثثَعيبنلالاقو
.«ةيلاخلامهألايفاريثكاوناكو«ليلقيتمأيفءالؤه»

:باطخلانبرمعلاق:لاق

اممبلطلاوكايإو«رضاحىنغهنإف؛سانلايديأيفامعسأيلابكيلع»

لصفتيلصاذإو؛هنمرذتعتمالكلكوكايإو«رقافرقفهنإفسانلايديأيف
.«مويلانمًاريخًادغنكو٠«سمألانمًاريخمويلايفنكو؛عدومةالص

:هباحصألمالسلاهيلعميرمنبىسيعلاق:لاق
مداخهلنوكينأقيطيالدبعكلذك«ناّبرهلنوكينأدبعقيطيال»

؛عرزيالو؛عمجيالءامسلاريطباوربتعاف«ةرخآللًالمعلمعيوايندلل

؛مويبًاموياهتوقاهيلعيرجيءامسلايفيذلامكبرنإو«دصحيالو
هقزريفديزينألجرلاعيطتسيالف«قزرلاوقلخلارّدقهللانأاوربتعاو
مكيلعهوسبلتامالو؛هولكأتاملاومتجتال«هناكرأيفديزيىتحًامهرد
0_0«قزرلانمميفكاماوعدو؛حلاصلالمعلانمهبمتلكوامب

اغيلبانسحاباتكيسرافلاناملسىلإبتك«ءادردلاابأنإ:لاق
؛ادلووالامكدعبينقزردقهللانإف؛كيلعهللامالس:دعبامأ:لاقف

.ةسدقملاضرألايننكسأو

(أ):هيفلاق]:ًانسحًاغيلبًاباتكهيلإيسرافلاناملسبتكف
كقزردقهللانأمعزتىلإ()تيككناف؛كيلعهللامالس:دعبامأ

كملحمظعينأريخلاامنإ؛دلولاولاملاةرثكيفسيلريخلانإف«ادلووالام

ضرألانإف«ةسدقملاضرألاكنكسأهللانأمعزتتبتكو.كملعكعفنيو
نكتملنإف«هارتكنأكهلللمعافاذهيباتككانأاذإف؛دحأللمعتال
لامشلانعونيجلانع.كدنعنوبتاكلاماركلاةظفحلاف«كاريهنإفهارت

.وملايفكسفندعو(")«ديتعٌبيقرهيدلالإلوقنمظفليام.ديعق

.بتك:(أ)يف(9).(ب؛أ)يفقايسللتفيضأ(١)
.7١١8٠١ةيا:قةروس()

8١٠١



ٍِقخفُنو.ديحتهنمتنكامكلذقحلابتوملاةركستءاجوإ

دقل.ديهشوٌّقئاساهعمسفنلكتءاجو.ديعولامويكلذروصلا

(١).يديدحمويلاكرصبفكءاطغكنعانفشكفاذهنمةلفغيفتنك
(').«ترخأوتمدقامٌنفنتملع

ر*«ةريصبهسفنىلعناسنإلالب.رخأومدقامبذئمويناسنإلاابي

(+)«هريًارشةرذلاقثملمعينمو؛هريًاريخةرذلاقثملمعينمف
)«ادحأكبرملظيالوارضاحاولمعماودجووؤ

وهوتلمعامسفنلكتيفوو.نوملظيالمهوقحلابمهنيبيضقو]
)10«نولعفيامبملعأ

(")«نيبساحانبىفكواهبانيتألدرخنمةبحلاقثمناكنإو

ءازجلاهازجيمىرُيفوسهيعسنأو.ىعسامالإناسنإللسيلنأرإ»

0/(«ىفوألا

٠2ِِِء

نماظحيطعا؛لاحلافيفخلاةمايقلامويهللادنعسانلاطبغانإ»

ناكو«ةينالعلاورسلايفًاريثكهللاركذو«هللةالصلاعم«ركشلاونيقيلا
ناكو؛ايندلايفالونيدلايفال«عباصألابهيلإراشيالًاضماغسانلايف
(1).«ًافافكهشيع

.©ةيآ:راطفنالاةروس(7)"؟:١نمتايألا:ىقةروس(١)

.م07ةيآ:ةلزلزلاةروس(4)174٠١ةيا:ةمايقلاةروس()

.ل19١ةيا:رمزلاةروس(1)4ةيا:فهكلاةروس(5)

.7949641ةيآ:مجنلاةروس(م)7ةيآ:ءايبنألاةروس()

مامإلادنسموننسلابتكٍِقامعًاريثكفلتختالهتياورو4ىنعملابيراوحلاوبأمامإلاهاورثيدحلا)5)

.هنعهللايضرةمامأوبأهاوردقوءادمحأ
.(7١١4)ثيدحهلهبؤيالنم(4)باب«دهزلاباتك"جنةجامنباننس:رظنا

مقرثيدح+هيلعربصلاوفافكلايفءاجام(76)باب«دهزلاباتك؛ج1:يذمرتلاننس

.ةمامأيأنع(47077
.ا١١اوص٠ٍّج:دمحأمامإلادنسم

ه١



ٍّ2

ِ:َْعيبنلالاقو
؛نارقلاةءارقممركذلارثكيلفةنجلايفيعمنوكينأهرسنم»

(أ).هيلعهللاتاولصهيبنةنسونآرقلايفامبلمعيو
:اضيالاقو

نم؛ءاينغأاونوكو«سانلايديأيفامبلطنعمكسفنأاوسيأ»
().هللاهفعأففعتسانمو؛هللاهانغأنغتسي

:اضيألاقو

)0.«هقزربعنقوافافكهقزرناكومالسإللىىدهنمحلفأدق))

:ةفصلاباحصأيفةيآلاهذهتلزنامنإ:لاقو
امردقبُلّزَنُينكلوضرألايفاوغبلهدابعلقزرلاهللاطسبولو

اوطنقامدعبنمثيغلالييذلاوهو.ريصبٌريبخهدابعبهنإءاشي
َِو
5|*ديمحل|يلولاوهوهتمحررشنيو

:يعهللالوسرلاقو
(9).(..نيقيلافعضيتمألعفوختأامنإ»

.حلاصلافلسلاضعبللوقهلعلو؛ًاثيدحهيلعرثعأمل(١)
؛مهاطعأفٍهثَْعيبنلااولأسراصنألانمسانناك:لاقيردخلاديعسيبأنععيبرلاهاورثيدحلا(3)

نميدنعنوكيام»:لاقمث؛هدنعامذفنىتح ًاثالثمهاطعأفهولأسمث؛مهاطعأفهولأسمث
6هللاهربصيربصتنموهللاهنغينغتسينموهللاهفعيففعتسينمومكنعهرخدانلفريخ

.«ربصلانمعسوأوهلريخوهءاطعدحايطعاامو

ثيدحلامقر ةلأسملاوةقدصلاهلهركتنم(11)باب«ةاكزلاباتك١ج:عيبرلادنسم:رظنأ

.ح١١قاص(7١)
.ٍص؟فحلملانمباب7ةاكزلاباتكته3:يناسنلاننس

.ةلأسملانعففعتلا(1)باب«ةقدصلاباتك؟ج:كلاماطوم

ٍصاعلانبورمعنعةجامنباويذمرتلاوملسمهجرخاثيدحلا)0

.١٠٠ص؛ةعانقلاوفافكلابابةاكزلاباتك0:ملسمحيحص:رظنا

.(4178)ثيدح«ةعانقلا(9)باب«دهزلاباتك؟ج:ةجامنباننس
٠(1748)ثيدحلامقرهيلعربصلاوفافكلايفءاجام(75)باب؛دهزلاباتك4ج:يذمرتلاننس

.)اهيا:ىروشلاةروس0(

.ةنسلابتكنميدينيباميفاثيدحهيلعرثعأمل(ه)

ل١٠١١



اودغتريطلاقزرياكمكقزرلهلكوتىقحهللاىلعنولكوتتمكنأول»
0ر.اناطبحورتواصامخ

اطالعايندلابلطاهدحانالجر(رمعابااي:عيبرللتلق:لاق

.ايندلارخآلابناجو«هسفنلاهنممدقو«همحراهنملصوف«اهباصأف
.اهلثمهيلعداعأف«ايندلابناجيذلالإامهبحأ:لاقف

؟انأفيكملعأنأيلفيك«هللالوسراي:لاقالجرنإ:لاق
اذإو«كلرسُيهتيغتباو«ةرخآلارمأنماعيشتبلطاملكتيأراذإ:لاق

تيأراذإو.ةنسحةلاحىلعتنأف؛كيلعرسايندلارمأنمايشتدرأ
ايشتدرأاذإو«كيلعرّسُع(؟)هتيغتباوةرخآلارمأنماعيشتبلطاملك
كسفنىلعفخو«ةحيبقلاحىلعتنأف«كلَرَسُيهتيغتباوايندلارومأنم
(5).يباتكلامأهدنعوتبثيوءاشيامهللااوحمت(؟)هيلإبغراوهللاعداو

ددتيقفطف6ءىراطف(هلطئاحٍِقلصيةحلطوباناك:لاق

هرصبهعبتافكلذهبجعاف1لخنلافافتلانمهدجيملفاجرخمسمتلي

اذهيلامنمينباصأدقل:لاق«لصمكيرديالاذإفعجرف.ةعاس
.هلكلذركذف,هْيُعىبنلاقاف«ةنتف

.دمحأويناسنلاو1يدذمرتلاو(ةجامنبا1باطخلانبرمعنعهاورثيدحلا0(

.(4174)ثيدحلامقر«نيقيلاولكوتلا(4١)باب«دهزلاباتك7ج:ةجامنباننس:رظنأ

.(77؛64)ثيدحلامقر؛هللاىلعلكوتلايف(33)باب؛دهزلاباتك4ج:يذمرتلاننس

.١3٠١١٠7ص4ج:.دمحأمامإلادنسم

.هتعبتاو:(أ١يف(؟)

.فلسلاضعبللوقهلعلو؛ًاثيدحهيلعرثعأمل(©)
.39ةيآ:دعرلاةروس(4)
.ةياورلارخايفركذيذلاةحلطوبأهنأباوصلاو«ركبوبأ»:(ب+«أ)يف(*)

روهشم«يجرزخلايراصنالاكلامنبا1مارحنب+«دوسألانبلهسنبديز«ةحلطوبأ:وهو

ناكودحأمويالوسرلايدينيبلتاق٠,ًاراوغمالطبناكو؛ةباحصلاءالضفنمهتينكب

تام+هيلإهلامبحأنمناكو«هلناكطئاحبعربت«ماهَّسلاولابنلانمهيدفينأىلعًاصيرح

.(١+8ص١حج:ةباصإلا)ةرجهللنيسمخوىدحإةنس

هه٠١٠١١--



.(..هللاكارأثيحهعضفةقدصوه»:كحلوسرهللاقف

ٍ(أ).ةحلطوبأكلذلعفف:لاقو
مهدحالضرعتايندلاتناكاموقانكردأ:لوقيرباجناكو:لاق

يفتراصاذإهذهيفانأامىلعيردأامهللاو:لوقيف«اهعديفًالالح
.ايندلا:ينعي؛ارارتغإالإحالاهطسبام«يدي

هبعيلتباامريخو«اهنمهب(؟)نولتبُتاممكلايندلاريخ:لاقيناكو

.اميظعارجأنيرباصلادعوهللانإف«متربصو«مكيديأنمجرخام؛اهنم

.مهردلايذنماباسحدشأنيمهردلابحاص:لاق"9ةناجُديأنع

يبنينإ):لاقفسانلابطخوربنملاىلعماق؛هلعهللالوسرنإ:لاقو

تسلينإو؛اذهيماقميفانأومدعأومدعومينإو«ديهشكيلعانأو؛مكل
(5).«اهوسفانتايندلامكيلعىشخأنكلو«اوكرشتنأمكيلعىشخأ

لوسراندقفاملف؛انفلخايندلاوٍثِعهللالوسرعمانك:ةبقعلاقف

.ناعتسملاهللاو4انيديأنيبايندلاو4ًالامشوًانيمباذكهانلمّاهللا

هنعاهاورو«ةحلطيأنعكلامو.دمحأويدذمرتلاو.ملسمويراخبلااهركذةصقلاهذه01(

.ةفلتحخمظافلابنكلو«كلامنبسنأ

.براقألاةاكزباب«ةاكزلاباتك7ج:يراخبلاحيحص:رظنأ
.نيبرقألاىلعةقدصلالضفباب«ةاكزلاباتك3ج:ملسمحيحص
.(7977)ثيدحلامقر«ءاسنلاةروسريسفتباب«نارقلاريسفتباتك#ج:يذمرتلاننس

.ةقدصلايفبيغرتلاباب«ةقدصلاباتك7ج:كلامًأطوم
ٍ.اولتي(أ)يف()
هاطعأدقو«دحأواردبدهش«هشرخنبكامس:همساو:ةناجدوبأ:باوصلاو«ةنارد:(بأيف(©

َرفاكنمهبرفتالو6ًاملسمهبلتقتالوهللاقو6نيكرشملاماههبقلففدحأمويافيسالوسرلا

.(168696٠ص١ج:ةباصالا)باذكلاةمليسملاتقيفكراشدقو.«ةماجناةكرعميفدهشتسا

فوعنبورمعنعةياورلاو6هنلسٍِقةجامنباوَهحيحصيفيراخبلاو(هدنسمفدمحأهاورثيدحلا04

؛اهتيزجبيتأي«نيرحبلاىلإحارجلانبةديبعابأثعبِلْكَعهللالوسرنإ:لاقهنعهلليضريراصنألا

نملامبةديبعوبأمدقف«يمرضحلانبءالعلامهيلعرمأو؛نيرحبلالهأحلاصوههعهللالوسرناكو
؛رجفلامهبلصاملفلعيبنلاعمحبصلاةالصتقفاوف«ةديبعينأمودقبراصنألاتعمسف«نيرحبلا
ءاجدقةديبعابأنأمعمسدقمكنظأ»:لاقو؛مهارنيحتعهللالوسرمسبق«هلاوضرعتفرصنا

نكلو«مكيلعىشحخأرقفلاالهللاوفكرسياماولمأواورشبأف:لاق.هللالوسرايلجأ:اولاق.«ءيشب
-«مهتكلهأممككلهتفاهوسفانتمكاهوسفانتفمكلبقنمىلعتطسبامكيلعايندلاطسبتنأمكيلعىشخأ
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:نينمؤملاتافصريسفت

(١):نونمؤملاةروسيفهلوق

فصووميتعنمث؛نوقدصملادعسدق:ينعي«نودمؤملاحلفادقٍِ

:لافمهلامعأ

فرعيالنم؛نيعضاوتم:ينعي«نوعشاخمهتالصيفمهنيذلا
.هللعوشخلانمتفتليالو؛هلامشنعنمالو«هنيمينعنم

بذكلاولطابلا:ينعي#«نوضرعموغللانعمهنيذلاو
.لوضرعم

.«نولعافإلاومألاةاكز:ينعي«ةاكزللمهنيذلاوؤ

ضرتناامعيمجنمهلاميكزي:ينعي#ىكزتنمحلفأدق:هلوقك
.هيلعهللا

:لاقمث(9)1.لصفهبرمساركذو#

:لاقمث؛شحاوفلانع:ينعي«نوظفاحمهجورفلمهنيذلاو
.مهدئالو:ينعي«ميناميأتكلمموامهجاوزاىلعالإ

مهجاوزأعامجىلع()نوماليال:ينعي«نيمولمريغمهنإف
:لاق5:مهدئالوو

جاوزالادعبشحاوفلابلطنمف:ينعيكلذءاروىغتبانمفإ
ٍ.هللحيالامو دئالولاو

بحيالهللاو؛مهنيديفنيدتعملا:ينعي«نوداعلامهكئلوأف

:نيدتعملا

.؟7'ص8١١مقرثيدح«لاملاةنتفباب«داهجلاباتك"جديراخبلاحيحص:رظنأ-

.(؟997)ثيدحلامقر«لاملاةنتف(18)باب«نتفلاباتكج:ةجامنبانئس

.(١؟717)مقرثيدح(؛(7/8)باب«عرولاوقئاقرلاوةمايقلاةفصباتك«4ج1يذمرتلاننس

.حيحصنسحثيدحاذه:يدذمرتلالاقو

.١١ىتح١تايا:نونمؤملاةروس(١)

.نومالي:(١يف(©.6١٠٠ةيآ:ىلعألاةروس(7)

١٠١١



١:ل.ِ.:

(١).«نوداعموقمنألب:لاقفطولموقركذو
.سانلانيبومنيباميفهيلعأونمتتاام:ينعي«مهتانامألمهنيذلاول»

قوقحلاعيمجو؛ةنامألانودؤينيظفاح:ينعي«نوعارمهدهعوإ#

مهبولقواوتأاموتنيذلاوإدهعلانوفويو«مهيلعهللابجوأيتلا
نوموققي:ينعي0*نومئاقميتاداهشبمهنيذلاو#60.ةلجو

.اهلاوعداماذإةداهشلانومتكيالو«قحلاباهب

يفاهلعنوظفاحي:ينعي«نوظفاحيمهتاولصىلعمهنيذلاوإ

:لاقفنوثريامنيبمثينوثراولامه59كتلوأ»
ةيمورلاناسلبةنجلاو«ةنجلا:ينعي#سودرفلانوثرينيذلا)

.لوتوميالينعي«نودلاخهيفمه.سودرفلا

:هلوق():«لئاسلاس#يفاهريظن
ىلعنومئاد:ينعي«نومئادمهتالصىلعمهنيذلا.نيلصملاالإ

.اهنوعديال؛اهتيقاوميفماتءوضوب«راهنلاوليللابةالصلا

لئاسلل)ًاضورفم:ينعي«مولعمىتحمهاومأيفنيذلاوأل
.مورحلاو

ةئامعبرأعهللالوسردجسميفةفصلاباحصأءارقفناك:لاق
ءىيفلاٍِقالو:سمخخلافمهسمهلنكي1؛هللاءاشاموالجر

ةياتحسنم1مهيلعاوقدصتينأنيملسملاهللارماف«مورحملا:اومسقف

:مورحملاتاقدصلا

ابنوموقي:ينعي«نومئاقمهتاداهشبمهنيذلاوألدهعلابنوفويو

.«نيداعًاموقاوناكمهنإ»:(بءأ)يفتخسلو«137ةيآ:ءارعشلاةروس(١)

.0ةيآ:نونمؤملاةروس(7)
.١٠7ةيا:جراعملاةروس()

.كئلوأف:(بأ)يف(4)
١774677٠2.7ةيا:جراعملاةروس(ه)

ل٠١١



.الاوعداذإةداهشلانومتكيالف«قحلايف

.اهتيقاوميف:ىنعي«نوظفاحيمهتالصىلعمهنيذلاو
:لاقفمهباوثركذمث

(١).ينومركمتانجيف)تايآلاءالؤهيفاوركذنيذلاكتلوأ»

(7):تايراذلاةروسيفهلوقو

:لاقفمهتعنمم1مهلامعأِف4نيسحكلذلبقاوناكمهنإ»

:لاقفمهلامعأفصوم*اليلقاوناكإ»

.نومانيام:ينعي«نوعجهيامليللانم
.نولصي:ينعي«نورفغتسيمهراحسألابو
.عوطتلا:ينعي4ليللارخانولصيو.ليللالوانوماني:لاق

():نارمعلآةروسيفهلوقكو
.راحسالابنيلصملا:ينعي«راحسألابنيرفغتسملاو)»

.ةبوتلاعمنوعرضتيو(*)«ًاعمطوًافوخمهبرنوعديإ
ههءءءِ

(2).«مورحملاوِلئاسِِلقحمهاومأيفول
(1):هلوقناقرفلاةروسيفو
نولهاجلامهبطاخاذإوانوهضرألاىلعنوشمينيذلانمحرلادابعوإ

«ئامالساولاقأ»رافكلانمءاهفسلا:ينعي«نولهاجلا)»«امالساولاق

مهبرلانوتيبينيذلاو)مهسفنأنمقحلا:ينعي4:افورعماودر:ٍينعي

.*ةامايقوادجس#كلذيفمهوليللانولصي:ينعي*«امايقوادجس

:ينعي«نيعأةرقانتايرذوانجاوزأنمانلبهانبرنولوقينيذلاو
.كلذبانيعرقيف«هتعاطبلمعينم

.ا7١!٠ةيا:جراعملاةروس)

.اأمخا+ةيا:تايراذلاةروس(؟)

.7١٠١ةيا:نارمعلاةروس(؟)

ِ.١٠ةيآ:ةدجسلاةروس(4)

.1714ةيا:ناقرفلاةروس().١١ةيآ:تايراذلاةروس(©)

هه١٠١١



اممانبيدتقيريخلايفةمئأانلعجإ:لوقي««ًامامإنيقتمللانلعجاوأ

:لاقفمهباوثبهللاربخأف«ةنسلاقفاوي

.هللارمأىلع#؟اوربصاممةنجلا:ينعي«ةفرغلالةرخآلا

.مالسوةيحتبةكئالملامهاقلتت:ينعي«امالسوةيحنايفنوقليو#

:ينعي*#ارقتسمتسح:وتوكال:ينعي*؟ئابيفنيدلاخإ

.ةنجلالهأماقمينعي(ٍّ«اماقموإل.ةنجلايفمهرقتسم

(5):بازحألاةروسيفهلوق
(5)[لاجرلا]نمنيصلخملا:ينعي«تاملسملاونيملسملانإ

.ءاسنلانمتاصلخلاو

.تاقدصملاو«نيقدصملاو:ينعي#تانمؤملاونينمؤملاو)
.تاعيطملاو؛هللنيعيطملا:ينعي«تاتناقلاونيتناقلاوأ»
:«تاقداصلاوؤ»مهناميإيف:ينعي«نيقداصلاوإ»

:#تارباصلاوىلاعتوكرابتهللارمأىلع:ينعي«نيرباصلاو

(5):نارمعلآيفاهريظن
.مهناميإيف«نيقداصلاوإ»هللارمألع«نيرباصلا
.هرمأنممهرمأاميفنيعيطملا:ينعي«نيتناقلاو
.لاومألا:ينعي«نيقفنلاو)

:لاقف©*)بازحألاةروسىلإعجرمث
فرعيانمهريغوةالصلافهللنيعضاوتملا:ينعي«نيعشاخلاوؤ»

.هللعوشخلانمتفتليالو«هلامشنعنمو«هنيمينعنم

.ال74261ةيا:ناقرفلاةروس(١)

.326ةيآ:بازحألاةروس()

.قايسللتفيضأدقو(ب«أ):يفةطقاس(©)
:«راحسألابنيرفغتسملاو#اهمامتو+7١ةيا:نارمعلاةروس(4)

٠ةيا:بازحألاةروس(©)

ل١١١



هللاقحمهلاومأنم:ينعي)0«[نيقدصتملاو].تاعشاخلاول|ّ

نم:ينعي«ءاسنلاولاجرلانم#تامئاصلاونيمئاصلاوتاقدصتملاو#

.ةيآلاهذهلهأنموهفهيلعهللابجوأيذلاناضمررهشماص
#تاظفاحلاو»شحاوفلانعر[ينعي*#مهجورف]نيظفاحلاو

اريثكهللانيركاذلاو].مهجورفنوظفحبانزلاعبنم:ينعي

:لاقفمهباوثبربخأمث(19[متاركاذلاو
:ينعي«ةرفغم#ةيآلاهذهيفركذام:ينعيمهلهللادعأ

.ةنجلايفارفاوًءازج:ينعي#اميظعارجأو#ميهبونذل

(5):ةءاربيفلاقو
١بونذلاعيمجنم:ينعي«نوبئاتلاو
.هللاتاعاطعيمجنومزلي:ينعي#نودباعلا#»
.نيمئاصلا:ينعي«نوحئاسلا»هل«نودماحلا)»
.هتعاطعيمجو(هللاديحوتب:ينعي#فورعملابنورمألا»

.ةيصعملاعيمجو«رفكلانع:ينعي«ركنملانعنوهانلاوؤ»

نيقداصلارشبو:ينعي«نينمؤملارشبوهللادودحلنوظفاحلاوأ»

:هلوق)ةءاربةروسفيتلاتايآلاءالؤهِقهللادعوامب

ٍ«ةئجلامهشنابمهاومأومهسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإ

(1)«ناسنإلاىلعىتألهةروسيفهلوقو

نومعطيماعطلابح+:يع««انيكسمهيحىلعماعطلانومعطيو#

نم:ينعي«اريسأوز]اميتيوز.نيملسملانم:ينعي4انيكسم

.نيكرشملانمريسألا(4)فيسلاةيآتخسنمث؛نيكرشملا

:مهجورفلينعيٌُ(ب+ا)يف()ض.أ١:نمةطقاس(١)

.١؟ةيا:ةءاربةروس(4).(ب6أ١:نمةطقاس()

.١١ىتح4ةيا:ناسنإلاةروس(7).١١١ةيا:ةءاربةروس()
.(ب؛أ):نمةطقاس()
.«نيقتملاعمهللانأاوملعاوةفاكمولتاقياكةفاكنيكرشملااولتاقوأهلوقيهو©71ةيآ:ةبوتلاةروس(/8)

-7١١١



:هللمكمعطن:ينعيهللاهجول_مكمعطناإل

.ايندلايفهبانوزاجتنأديرنال:ينعي«اءازجمكنمديرنالإ
١٠م:

.هيلع)انودمحتالو:ينعي#؟اروكشالو

.انبرنمةفاخممكمعطنامنإ:لوقي«انبرنمفاخننإ

هوجولاهيفسبعتةمايقلاموي؛احولك:ينعي#اريرطمقًاسوبعامويؤ»

.لولانمنيعالانيبامونيبجلاهيفضبقتي:ينعي#اريرطمق#لوهلانم

مهاقوفإ:لاقهنوفاخييذلامويلاكلذيفمهنمأومهباوشبهللاربخأف

ءاهلاونسحلا:ينعيارورسو()[ةرضن]مهاقلومويلاكلذرشهللا

:لاقفمهباوثركذمث.مهبولقيفاحرف:ينعيارورسو«هجولايف

نإهلوقىلإ«اريرحوةنجؤ»هللارمألع«اوربصامبمهازجوإ
(').اروكشممكيعسناكوًءازجمكلناكاذه

:هلوق8ةرقبلاةروسيفمهفصوو
«نييبنلاوباتكلاوةكئالملاورخآلامويلاوهللابنمآنمربلانكلو

:لاقلامعألاركذمث؛قحمهنأ

ىطعأو؛هبحىلعلاملاىطعأو:ينعي*هبحلعلاملااو

.هتبارق:ينعيىنرقلايوذإ
.كيلعلزناذإفيضلا:ينعي#ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوؤ»
:ينعي#باقرلايفوإ»ىطعأو؛نيلئاسلاىطعأو«نيلئاسلاو)

:لاقفضئارفلاركذمث«باقرلاكاكف

.اهتيقاوميفماتءوضوبةبوتكملاةالصلامتأ:ينعي«ةالصلاماقأو»

.هسفناهبةبيطةضورفملاةاكزلاىطعأو:ينعيةاكزلاتاو
.سانلانيبومهنيباميف«اودهاعاذإمهدهعبنوفوملاو

.انودمحيالو:(ب«أ)يف(١)
.ةرظن:(ب«أ)يف()
.١7ةيا:ناسنإلاةروس(©)

:ةيآلا4.برغملاوقرشملالقمكهوجواولوتنأربلاسيلاهمامتوتلالةيا:ةرقبلاةروس(4)
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.رقفلاوسؤبلايف:ينعي«ءاسأبلايفنيرباصلاوإ
.ةدشلاوءالبلايف:ينعي«ءارضلاوإ»

هللارمأىلعنورباصلامهلاتقلادنع:ينعي*#سابلانيحو#

ل:لاقفميهتعن45هتعاطو

.تايالاهذهيفركذاماولعفنيذلا:ينعي#كتلوأ»
:ينعي«نوقتملامهكئاوأوإمهناميإيف:ينعي«اوقدصنيذلا»

.ةيصعملاعيمجيفهللانوقتي

(١):دعرلاةروسيفهلوقو

هللارمأامنولصينيذلاو.قاثيملانوضقنيالوهللادهعبنوفوينيذلا)»
هللاةعاطنومزلياهلكبتكلابو؛نييبنلابمهناميإعيمجنم*لصوينأهب

.لصوينأهبهللارمأامةعيطقيف#مهبرنوشخيو#
.هللارمأ7)ىلع:ينعياوربصنيذلاو.باسحلاءوسنوفاخيوأ»
٠اهومتأ:ينعي*«ةالصلااوماقأومهجرهجو.ءاغتبا»

:ينعي*ةينالعوارسإ»لاومالانم:ينعي*«مهانقزرماوقفنأو»»

.هتعاطوهللاقحنم

نودري:ينعي*ةئيسلاةنسحلابإنوعفديو:ينعي«نؤرديوإ

:لاقفمهلدعاامركذم4مهيلإءىسينمىلعاريخافورعم

:لاقفرادلاتعن5(ةنجلاراد:ينعي«رادلاىبقعمهكئاوأ

«مهتاَيَرذومهجاوزأومهئابانمحلصنمواهنولخديندعتانج
:لاق5(مهعمنولخدي

تارمثالثمويلكرادقمبابلكنممهيلعنولخديةكئالملاو)
.هللانمةيحتلامهعم«ايندلامايأنم«هللاءاشاموأ

:هلوقكلذف«مهتانجيفسيلام«ندعةنجنممهل

.٠7ىتح١7ةيا:دعرلاةروس(١)

.نع:(أ)يف()

هه١٠١١-



()معاقاأدفنلعباي :*نيعأةرقنممهيفخأامسفنملعتالف

:ةءاربةروسِقهلوقكلذف«ضارمهنعهللانانوربخيو

؛ضارمهنعهللانأاوربخأاذإ:ينعير*«ربكأهللانمناوضرو#

امبمكيلعمالا:مهلنولوقيو؛مالسلاوةيحتلانممهدنعربكأاذهف

.ةنجلا:ينعي«رادلاىبقعمعنف#هللارمأىلع:ينعيتربص

:هظعاومضعبفلوقيناكهنارباجنع

؛اينغنكتكلهللامسق:ضراو؛ادباعنكتهللامرامنعفعأ»

سانللكسفننمقحلا67دأو«سانلانمكرواجنمةرواحمنسحأاو
كايإو الدعنكتهبكبحاصينايذلابسانلابحاصو«املسمنكت

090.بلقلاتيمتكحضلاةرثكنإف«كحضلاةرثكو
نونبيواديعبنولمايو؛اريثكنوعمجيماوقأمكيديأنيبناكدقهنإو

ّ؟اوحبصأدقمهنيافًاديشم

مهلمأحبصأو؛اروبقمهنكاسمتحبصأو؛اراوبمهعمجحبصأ

:لاقفنينمؤملافصودقو««ارورغ
هنذإبهللاىلإايعادو.ًاريذنوًارشبموادهاشكانلسرأانإيبنلااهيأايإ»

١ء2با٠ِء.ا2َ:يأ

(١).ياريبكًالضفهللانممهنأبنينمؤملارشبو.ًارينمًاجارسو
:ااجااللا.اب
ضرعكاهضرعةنجومكبرنمةرفغمىلإ()اوقباسوؤ:لاقو

.ال7ةيا:ةبوتلاةروس().7١ةيآ:ةدجسلاةروس(١)

.ىدأو:(أ)يف(4).7ةيا:دعرلاةروس(؟)
ثيح؛ةنسلانملصأاهلهللاهمحرديزنبرباجمامإلانع«يراوحلاوبأاهقاسيتلاةظعوملاهذه(5)

ملعيوأ«نهبلمعيفتاملكلاءالؤهينعذخأينم»:لاقهنأهعلوسرلانعةريرهوبأيوري

نكتمراحملاقتإ:لاقواسمدعفيديبذخأف«هللالوسرايانأ:ةريرهوبألاق«؟نهبلمعينم

بحأو؛ًانمؤمنكتكراجىلإنسحأو؛سانلاىنغأنكتكلهللامسقامبضراو6سانلادبعأ
.«بلقلاتيمتكحضلاةرثكنإف؛كحضلارئكتالو؛املسمنكتكسفنلبحتامسانلل

ثيدحلامقر؛سانلادبعأوهفمراحملاىقتانم(3)باب«دهزلاباتك4ج:يذمرتلاننس
.78ص(١717)
.(4717)ثيدح«ىوقتلاوعرولا(74)باب«دهزلاباتك7ج:ةجامنباننس

.اوعراسو:(مب«أ)يف().454767ةيا:بازحألاةروس()
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(7).«يمظعلالضفلاوذهللاو.ءاشينمهيتؤي

فورعملابنورمأيضعبءايلوأمهضعبتانمؤملاونونمؤملاو):لاقو
هلوسروهللانوعيطيوةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقيوركنملانعنوبنيو
تانجتانمؤملاونينمؤملاهللادعو.مكحزيرعهللانإهللامهمريسكئاوأ

ناوضروندعتانجيفةبيطنكاسمواهيفنيدلاخرابنألااهتحمنميرجم
(7).«مظعلازوفلاوهكلذربكأهللانم

ةركبهوحبسو.ًاريثكًاركذهللااوركذأاونمانيذلااهباايؤ»:لاقو

تاملظلانممكجرخيلهتكئالمومكيلع(؟)ءلصي]يذلاوه.اليصأو
ًارجأمهلدعأومالسهنوقليمويمهتيحت.اميحرنينمؤملابناكورونلاىلإ
(*).امرك

مهيلعقحوهللانمتاولصلامهيلعةلزنملاهذهبهللادنع67نينمؤملاف
:لاقفنيرفاكللرانلالعجهللاناف4نينمؤملابدعيهللانأمعزنمو«هتمج-ر

ةطيحملمنهجنإو:لقيملول«نيرفاكلابةطيحممنهجنإوإ»:لاقو
:قحلاهلوقولاقنكلو«اونمانيذلاهللااهدعورانلا:لقيملو«نينمؤملاب

٠ل0 ل"ب..)ٍ«ريصملاسشبواورفكنيذلااهدعورانلا)»
هللااونمانيذللتدعإضرألاوءامسلاضرعكاهضرعةنجإ:لاقو

1«نيقتمللتدعاضرالاوتاومسلااهضرعٍةنجو»/١١ل:#هلسرو

:لاقهللانأل«ةلزنمامهنيبسيلنأاوملعأو

.١7يا:ديدحلاةروس(7)(أ:نمةطقاس(١)

.(أ):نمةطقاس)ْالأل١ةيا:ةبوتلاةروس(©)
.ٍنمؤملاف:(بءا)يف(١)44ىتح١41ةيآ:بازحألاةروس(5)

.34ةيا:ةرقبلاةروس(/)(بأ):نمةطقاس()
.ل؟ةيآ:جحلاةروس(١٠).549ةيآ:ةبوتلاةروس(9)
.77١ةيا:نارمعلاةروس(١١)١7ةيا:ديدحلاةروس(١١)
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١:اهيا0+ (١).«رانلانيرفاكلاىبقعواوقتانيذلاىبقعكلت)
(")ىرتفانمباخدقوباذعبمكتحسيفًابذكهللاىلعاورتفتالل

رارقالالهانيبزيمفروسلابهللابرضنيحةرخالايفسانلاةلزنمركذم

نمسبتقنانورظنااونمانيذللتاقفانملاونوقفانملالوقيمويإل:لاقثيح

هنطاببابهلروسبمهنيببرضفاروناوسمتافمءارواوعجراليق؛رون
لب:اولاق؟مكعمنكنلمينوداني.باذعلاهلبقنمهرهاظوةمحرلاهيف

م0-لا
01ٍٍِ:«مكسفنأمدنمكدكلو

ىرنالفأ؟6مكعمنكنملانودانيإايندلايفرونلاعّيضنملكلذو

نيقفانملاعمناكولو؛نونمؤملاهيفهنطابو«نوقفانملاهيفروسلارهاظنأ
ّ؟مكعمنكن1أ:ىدانينأدحأونينمؤملانمبرقأناكنينمؤملانمدحأ

نوقفانملا00يدانيامنإ«ملكتيويدانيدحأنينمؤملانمهيفسيل

دنعمهايإهزييدنعمهفصولنينمؤملانمًادحأهللابذعولو6نينمؤملا

.نيقفانملانيبومهنيبزمهللانكلو«روسلا

مساهيلعهللامكحيذلامسالاهللاودعلتبثهللا(*)كركذف
هنإفمكنممهوتينمو:لاقهللانإف.دحأنيقفانملاىلوتيالو«قافنلا

1 .

27يبعٍ(١ٍ«مهنم

().«ينووتسيالًاقاسافناكنمكًانمؤمناكنمفأل:لاقو
ةملكتقحكلذكإ»(9).«نوقسافلامهنيقفانملانإ:لاقو

دهعبءافولانيبسيلو(أ).«نونمؤيالمهنأاوقسفنيذلاىلعكبر
باوثلانيبالو؛ةلزنمناميالاورفكلانيبالو؛ةلزنمضقنلانيبو«هللا

.©ةيا:دعرلاةروس(١)
.(أ)يف6...اورتفتالفألاهلوأخسنو<١٠ةيآ:هطةروس(9)

.نوداني:()١يف(9).٠١؛١٠ةيا:ديدحلاةروس()
.ه١ةيآا:ةدئاملاةروس(7)١.كركذاف:(ا)يف(*)

.17ةيا:ةبوتلاةروس(/).8٠١ةيا:ةدجسلاةروس()
.3؟ةيآ:سنويةروس(4)
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:لاقفموتينمونينمؤملاةيالوبهللاربخاف

ةاكزلانوتؤيوةالصلانوميقياونمآنيذلاوهلوسروهللامكيلواًمنإ)»
مههللابزحنإفاونمانيذلاوهلوسروهللالوتينمو.نوعكارمهو
(١0)«نوبلاغلا

ثيحمهءاخإونينمؤملاةيالولإعطقنمءاخإوةيالولكنأربخأم

(,«نيقتملالإودعضعبلمهضعبذئمويءالخألا»:لوقي

.اونمانيذلا:ينعي«يدابعاي

فاحصبمهلعفاطيإ.«نونزحتمنأالومويلامكيلعفوخالو
بيفمنأونيعالاذلتوسفنالايبتشتامايفو.باوكأوبهذنم

ةهكافايفمكل.نولمعتمنكامباهومتثروأيتلاةنجلاكلتو.نودلاخ
().ينولكأتاهنمةريثك

ابنممهاموبصنايفمهسميال.نيلباقتمررسىلعاناوخإو»
(5).«نيجرخمب

:لوقيثيحنيرفاكلاةيالونينمؤملاهللارذحدقف
(*)«نينمؤملانودنمءايلوأنيرفاكلااوذختتالاونمآنيذلااهيأايؤ

ةاقثمهنماوقتتنأالإءيشيفهللانمسيلفكلذلعفينمو
:ل)0(.6هسفنهللاعرذحيو

هللاداحنمنوداويرخالاهويلاوهللابنونمؤياموقدجتالإ:لاقو

مرقيفبتككئلوأمهتريشعوأمهئاوخإوأمهءابآاوناكولوهلوسرو
)ا«راهنألااهتحتنميرجتتانجمهلخديوهنمحوربمهيديأوناميإلا

.86(60هةيا:ةدئاملاةروس(١)

.18الةيآ:فرخزلاةروس(7)
.ال279ال١ةيآ:فرخزلاةروس(©)

.4718ةيآ:رجحلاةروس(4)
.4٠١ةيا:ءاسنلاةروس(5)
.78ةيآ:نارمعلاةروس()
.١7ةيآ:ةلداجملاةروس()

ها'١'



:لمعلايفءايرلانمنينمؤملاهنعهللاىهنامريسفت
00ٍِ:١
ِ(أ):فهكلاةروسيفهلوق

.ةرخآلايفثعبلاىشخيناكنمف*هبرءاقلوجريناكنمف#

ض.ةعاطهللناكامف:ينعي«؟احلاصالمعلمعيلف#

يفهبرةدابعفكرشيالف:لوقي«ءادحأهبرةدابعبكرشيالو

:عيبنلالاق

لهلمعبلمعيفيلكرشأنمف؛كيرشريخانأ:لوقيمكبرنإو
(5).معيشهنملبقأملو؛هلهلكلمعلاتكرتيقلخنمًادحأ

:هللالاق

:ةيالاهذهارقمث
هبرةدابعبكرشيالوًاحلاصالمعلمعيلفهبرءاَملوجريناكنمف#»

.ادحأ
كيلعدسفياموٌكايإمم«بتعطتساامتاريخلانمرثكتسا:لاقو

.ءايرلالمعلادسفياممناف؛كلمع

؛كلخأنملضفيىتحكلمعوكسفنبباجعافءايرنكي1إف

.تبصأيذلالمعلانمبيصينأىسع

.١١٠ةيآ:فهكلاةروسأ(١)

:ملسمةياورصنوهنعهللايضرةريرهيبأنع؛ملسمو«ةجامنباو«عيبرلا.مامإلاهاورثيدحلا(3)
«يريغيعمهيفكرشأًالمعلمعنم؛كرشلانعءاكرشلاىنغأانأ:ىلاعتوكرابتهللالاقو:ظفلب

م.«هكرشوهتكرت

.؟""١صصهللاريغهلمعيفكرشأنمباب«دهزلاباتك8جنملسمحيحص:رظنأ

.(60)ثيدح«رفكلاوكرشلاركذيف(١٠)باب١ج:عيبرلادنسم

.(؛5'١7١٠4)ثيدح+ةعمسلاوءايرلا(١7)باب«دهزلاباتكجا:ةجامنباننس

.77ةيا:ةدئاملاةروس(©)

ل١"



المعىكزأو؛كيلعهللامرحامنعكنمعروأنوكينأوههلعلو

نأكايإو«مهتدمحموسانلاحدمبحفباجعإنكيملنإو؛كنم

ايندلاةجاحيفوأ«مهرودصيفةلزنموافرشكلاوريوكلمعبكومركي
.مهيلإاهتبلطيتلا

هلمعنمقفشموهوالإيغبنيارمألادقعدقًادحأ(أ)دجنملو
امأو«ةرخآلايفاهبةبوقعلاىشخيفهتائيسامأف«هتاعيسوهتانسحهلك
هلمعدسفأدقءيشهبلقيف67نوكينأو؛هنملبقُتالأىشخيفهتانسح

.هيلع
ءيشببجعيملو«بلقللًاعشخمًاصلخمناككلذكدبعلاناكاذإو

اورتويلمعبينومركتنأبحأينإموقلتلقولكنأملعاف؛هيلعهلمعنم
اوهفسو؛كلذىلعموقلاكتقملًاذإ«مكنيبهبنوثدحتو«كدنعًافرشهبيل
ولفيكمأ؛كردصيفكلذناكاذإ.ًاديدشًاهفسكلذناكلوكيلع
بجعتفيكو؛كلذكنمهللاملعيو؛كلذنمكسفنيفيذلاموقلاملع
كلرفغيهللالعلو«بونذلانمتلمعدقامكنمفلسدقوكسفنب

.!؟كنمكلذنوكيفأ.ًادحاوًابنذاهنم
.مظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو

.نكي:(أ)يف()
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ٍ)م:فرخزلاةروسيفهلوق
.اهلكفانصالا:ينعياهلكجاوزألاقلخيذلاوؤ

:نفسلا:ينعي«كلفلانممداينبل:ينعي«مكللعجر#

.4[نوبكرتامرأرقبلاولبإلا:ينعي«ماعنألاوؤ»
ًّ:ىرخاةياِقلاقو

()...ةنيزواهوبكرتلريمحلاولاغبلاوليخلاوإل
:لاق5(همعنمهركذيف

.هيلعميوتسااذإمكبرةمعناوركذتمثهروهظىلعاووتستل»
نابكراذإملسملليغبنيف«هللدمحلا:اولوقف«اهيلعمتبكراذإ:ينعي

هلمحامىلعومالسإلاىلعهبردمحيو«هبرةمعنركذيو«هللامسب:لوقي

.رحبلاوربلايفراساذإ«رحبلاوربلايف
يذلاناحبس:ينعياذهالرخسيذلاناحبس0[اولوقتوز©

.نيقيطم:ينعي«نينرقمهلانكامو#.اذهانلللذ

.نوعجارلةرخآلايفانبرىلإ:ينعي«نوبلقتملانبرىلإانإوأ
هيلعحونلاقمكلاقءاشنإو«هللاةمعنركذتةنيفسلاتبكراذإو

0 0 ٍِ (").«محرروفغلينرنإاهاسرموابرجمهللامسبإلمالسلا

لوقيفناطيشلاهءاج«هللامساركذيملف«ةنيفسوأةبادبكرنمف
؛ةريثكلاتاجاحلاهيلإسوسويو«نمت:هللاق«نغتيملنإفنغت:هل

(١).ضرمنايسنلاو«ركذلانمهيلعهللاضرفامىسنيف

مهواوتامومهسجرىلإاسجرمهتدازفضرممهبولقيفنيذلاامأوؤ»
ٍ(7ل)«نورفاك

.ةنوبكرتيذلاوأ:(أ)يف(9)1717٠ةيآ:فرخزلاةروس(١)

.لوقيو:(١يف(4)مةيا:لحنلاةروس(©)

.ضرف:(ا)يف()ء١ةيآ:دوهةروس(5)
:إةمهسجرىلاًاسجرهللامهدازفإل(أ)يفتخسلو176ةيا:ةبوتلاةروس)7
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.هيلعهللابات«باتنمف(17#..رفكلايفةدايزءىبسدلاامنإ

:هظعاومضعبيفمالسلاهيلعميرمنبىسيعنعاوركذ
سمشلارونيفراهنلابجارسلانولمحتايندلاديبعاي:مكللوقأىحب

يغبنيهيفو«ملظملاليللايفجارسلانوكرتتو«مكيفكياهرونو«ميظعلا
.مكلجارسلالمج

امنإوةرخاللنولمعتالو؛لمعريغباهوطعُممتنأوايندللنولمعت
ملوةرخآلااهباوغتبتلايندلاهللامكاطعأامنإ«رجألاولمعلاباهنوطعت
.اهباولمعتلمكلاهطسبامنإ؛ةرخألانعمكلغشتلاهومكيطعي

.اهنعاولفغتلمكلاهطسيملو
.اياطخلاىلعمكنعيلو؛ةدابعلاىلعمكناعأامنإ

.هتيصعمباهيفكرمأيلو هتعاطبعرمأامنإ

.مارحلااهيفمكللحيملو«مارحلانعمعاهنامنإ
.اوعطاقتلمكلاهعسويملو«اهباولصاوتلمكلاهعّسوامنإو
؟هلمجيفيكءيشلمحىلعنيعتسيالنم:مكللوقأقت
؟هلرفغيفيك؛هللاىلإبوتيالنمو
؟هيقنيفيك«هبلقلسغيالنمو
؟هلمعهنملبقيفيك«اياطخلانمبوتيالنمو
؟قرغلانموجنيفيك«ةنيفسريغبزحبلابكرينمو
؟بونذلانمٍصلخيفيك٠«يصاعمل١كرتيالنمو

؟هلكايفيك«هديبهماعطلوانتيالنمو

؟ةدبعيفيك؛هبرلعضاوتيالنمو
(7)؟هنعهدريفيكسرتلابمهسلايقتيالنمو
؟ةبوقعلانمصلخيفيك«بونذلايقتيالنمو

.7١٠ةيآ:ةبوتلاةروس(١)
.هعدري:(أ)يف()
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؟عطقيفيك(هفيسببرضيالنمو
؟هسفنعفنيفيك6احلاصالمعلمعيالنمو

؟ههجوبيعرظنيفيك؛ةارملايفرظنيالنمو
ِّ؟مراحملاكرتيفيك«تابوقعلاىشخيالنمو

؟ةارملايفرظنيفيك«ههجوبيعهلمهيالنمو

؟ايندلابحكرتيفيك«اياطخلاهمهتالنمو

؟هبحنفيك«ةليلحللهلاملذيبيالنمو

؟هنعىضريفيك؛هبرعيطيالنمو

:سيلبإلاقدقو

(١).ينيصلخملامهنمكدابعالإنيعمجأمهنيوغألو
:لاعتلاق

(7).«نينمؤملانمًاقيرفالإهوعبتافهتظسيلبإمهلعقّدصدقلو

.نيصلخلاهللادابع4هللاءايلوأنأسيلبإملعف

منهجهلصنوىلوتامهلوننينمؤملاليبسريغعبتيو...:لاق
(ر:*اريصمتءاسو

.١٠7ةيا:ًأبسةروس()

:إعبتينمو#»١1يفتخسنو+«5ةيا:ءاسنلاةروس(؟)
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:هلل1ليبسيفدايهجل١ريسسبفت

(أ)ةرقبلاةروسيفهلوق

ةكمبنينمؤملاويبنلارمأهللانأكلذو«..لاتقلامكيلعبتك#
ةالصلاماقابمهرمأو؛دادنألاومانصألاعيمجنماوؤربينأوهللاديحوتب
ىلإعىبنلارجاهاملف«لاتقلانعمهيديأاوفكينأو«ةاكزلاءاتيإو
)"١جحلاةروسيفلاقف«لاتقلايفمهلنذأوضئارفلارئاسلزن:ةنيدملا

:هباحصأوايبنلا:ينعي«نولئاقينيذللنِذأ

.مهرايدنممهوجرخأنيحةكملهأمهملظ:ينعي«اوُمِلظماب
«قحريغبمهرايدنماوجرخأنيذلا.ريدقلمهرصنىلعهللانإو

مكيلعبتك#تلزنف«نيملسملانمساناىلعقشلاتقلامهيلعبتكاملف

.هنعمهاهنناكامدعبمهلنذاف«لاتقلا

:مكيلعةقشملاتقلا:ينعي«مكلهركوهو#

.نيكرشملارلاتقوداهجلا:ينعي*«ائيشاوهركتناىسعو#

.ةداهشوةمينغواحتفهتبقاعهللالعجف«مكلريخوهو#

ٍِ.داهجلانعدوعقلا:ينعي*ائيشاوبحتنأىسعو#

الواحتفنوبيصيالف«مكلارشهتبقاعنوكتف«مكلرشوهو#

يفلاقفداهجلايفنيملسملابغرو«نوملعتالمنأوملعيهللاو)
00.فصلاةروس

نمنيكرشملا:ينعييافصهليبسيفنولتاقينيذلابحيهللانإ

.افصِهللاةعاطفبرحلالها

؛لاتقلايففصلايفضعببمهضعبقزتلم4صوصرمناينبمهنأكإ
.نينمؤمللهللانمميلعتاذه

.79690ةيا:جحلاةروس(7).١١7ةيا:ةرقبلاةروس(١)

.4ةيآ:فصلاةروس(؟).لاقف:(أ)يف(9)

"١



.مهفاصينأالإودعلالتاقيال:ٍهَليعىبنلاناكو:لاقو

:ىرخأةياِلاقو

0(:ٍ«ملأباذعنممكيجتتةراجتىلعمكلدألهاونمآنيذلااهبأايإل

انيطعالةراجتلاهذهانملعول:نوملسملالاق«ةيآلاهذهتلزنامل:لاق

:لاقةراجتلامهلنّيبف.سفنألاو«نيلهألاو«لاومألاايف

هللارمأمعيمجو:هللاديحوتب:ينعي«هلوسروللابنونمؤت#

.لوسريبنهنأ5دمحمبنوقدصتوهلوسرو

يفنيكرشملانمودعلانودهاجت:ينعيهللاليبسيف,كودهاجتوإ

.هللاةعاط

.داهجلاونامإلا:ينعي«مكسفنأومكلاومأبإ

.4نوملعتمكإفهرغنممكلٌريخمكلذؤ
.مكبونذمكلرفغيكلذملعفاذإ:لوقي«مكيونذمكلرفغي)
رجشلاتحتراهنألا:ينعي(راهنألاهتحتنميربتتاجمكلخديو

.نيتاسبلايف

.ةنجلالزانم:ينعي#ةبيطنكاسمو#
.لزانملافرشأيهو(ندعةنج:لاق«ندعتانج)ل

«مظعلازوفلا»ركذيذلاباوثلااذه:ينعي(؟)«[كلذرؤ

ايندلايفالجاعارصنو:ينعيبيرقحتفوهللانمرصناهنوبحىرخأو#»

.ةرخآلايفةنجلاو؛ايندلايفرصنلاب"ل«نينمؤملارشبوأ
:لاقهنأهللاهمحرباطخلانبرمعنع

؛تاوزغرشعنملضفأ مالسإلاةجحينعي ةوزغلبقةجح»

بجوأدقهللانأل(تاجحرشعنملضفامالسإلاةجحدعبةوزغو

.«(عوطتلاهنملبقيالفةضيرفلاعّيضنمف«نيملسملاىلعضئارفلا

.(ب+16)١:نمةطقاس()

7١٠تك(«١ةيا:فصلاةروس(7)
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:نيدعاقلاىلعنيدهاجملالضفريسفت

(١):ءاسنلاةروسيفهلوق
لهأ:ينعيةررضلايلوأريغنينمؤملانمنودعاقلايوتسيالإ»

(5).ةنامزلا
نعدعاقلالضفلايفيوتسيال:لوقي«هللاليبسيفنودهاجملاوؤ»

.نودهاجملاونينمؤملانموزغلا

مهسفنأومهاومأبنيدهاجملاهللالّضف"0[مهسفنأومهاومأبز»
.ةليضف:ينعي٠*«ةجردنيدعاقلاىلع

دعو؛روذعملاودعاقلاودهاجملا:ينعي*ىنسخلاهللادعوالكولّ

.ةنجلا:ينعي*ىنسحلاهللا

.مهلرذعالْنيذلا«نيدعاقلاىلعنيدهاجملاهللالضفو#
.هنملئاضف:ىنعيهنمتاجرد.اميظعارجأ»

::مه4ةمحروإمهبونذلةرفغمو:ينعي«ةرفغمو)

.هللاءاشاموأةجردنيعبسبلضفي«ًميحراروفغهللاناكو#

.91(6ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.ةزجعلاوخويشلاوىضرملانمراذعألايأ(؟)

:اذكه(ب»يفةيآلاتخحسلو١ا)١:نمطقاسنيفوقعملانيبام(؟)

نيدعاقلاىلعنيدهاجملاهللالضفنودهاجملاوررضلايلوأريغنينمؤملانمنودعاقلايوتسيال

:ةيآلا#4..ةجرد

ارضدكا



:ةرخألايفنيدهاجملانملوحقملاولتاقلاريسفت

10ٍةءاربةروسفهلوق

نولتاقيةنحلامشنابمهاوماومهسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإ

هللاةعاطيفنيكرشملانمودعلاعماوُلَئاَقَتنأىلع:ينعي«هللاليبسيف
.ودعلامهلتقيو:ينعي«نولتقيو#ودعلا:ينعي«نرلتقيف)

.ةنجلانم:ينعي«مهدعوممهلزجنينا:ينعي«اقحهيلعادعو

:لاقمث«نارقلاوليجنإلاوةاروتلايف)»

برلا#هبتعيابيذلامكعيبباورشبتسافهللانمهدهعبىفوأنمو
يذلاكلذوؤ.ةيالاهذهيفركذيذلادهعلابكرارقإب«ىلاعتوكرابت
.©مظعلازوفلاوه)كلذ«لوتقملاولتاقللةنجلايفباوثلانمركذ

)10ءاسنلاةروسٍِقلاقو

.هللاةعاطيفنيكرشملالتاقينم:ينعيهللاليبسيفلتاقينموإل
نمودعلابلغيوأ:ينعي*#بلغيراودعلاهلتقيف:ينعيلتقف

لعجف؛ةنجلايفًارفاوًءازج:ينعياميظعًارجأهيتؤنفوسفإنيكرشملا
م"رجالافنيكيرشنيكرشملاداهجيفنيملسملانملوتقملاولتاقلا

اريفكتضرملابحأو؛يبرىلإاقايتشإتوملابحأ:رذوبألاق
.(يبرلًاعضاوترّمفلابحأو6يتئيطخل

:لاقهنأهللاهمحرباطخلانبرمعنع

:هللالوقي.ىهتشااملكأينأ()ًافرسءرملابىفك
باذعنوزجتمويلاف؛اهبمتعتمتساوايندلامكتايحِقمكتابيطعبهذأ»

(5).ينوقسفتمنكامبو.قحلاريغبضرألايفنوربكتستمنكامبنوهلا

.١١١ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

.4ةيا:ءاسنلاةروس(7)

.فرش:(أ)يف(©
.١7ةيآ:فاقحألاةروس(4)

"١١



:هلللاليسيفنيدهاجمانمءادهفلاحاوراريسفت

0)ةرقبلاةروسيفهلوق

يف()نولتقُينيذلا:ينعيهللاليبسيفلتقُينملاولوقتالوؤ»
.نيرفاكلاونيكرشملالاتقيفهللاةعاط

.ًاتاومأمهبسحتال:لوقي«تاومأ»»
.«نورعشتالنكلو#ءايحأءادهشلاحاورأ:ينعي«ءايحألبإ»

():نارمعلاةروسيفهلوقو
داهجيفهللاةعاطيف:ينعيهللاليبسيفاولتقنيذلانبسحمالو

.نيرفاكلاونيكرشملا
ِ:ءايحأءادهشلاحاورأ:ينعي«ءايحألباتاومأ»

يفردبمويءادهشلاحاورأهللالعج:لاق«نوقزريمهبردنع

اهراتنمنولكايواوءاشثيحةنجلايفنوعريرضخرويطلصاوح
(5).ريخلاوهللاةماركيفمهو«شرعلاتحتليدانقىلإىوأتو

.*نوقزريمهبردنعءايحأإ)هلوقكلذف

:هلوقامأو.«هلضفنمهللامهاتاامبنيحرف#

ةنجلااولخدامل:لاقمهفلخنممهباوقحليملنيذلابنورشبتسيو)

:اولاقءادهشللةماركلانماهيفاوأرو
اذإف.ةماركلانمهيفنحنامنوملعيايندلايفنيذلاانناوخإتيلاي

٠انبصأماوبيصيو)11اودهشتسيىتحمهسفنأبص0مهورشبلاتقلااودهش

.64٠٠ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.نولتاقي:(ب؛أ)يف()
.119١7١ةيا:نارمعلاةروس(7)

هللالوسرنع:هيبأنعكلامنببعكنعهدنسميفدمحأمامإلانعهريسفتيفريثكنباىور)0

.؛ةمايقلامويهدسجىلإهللاهعجريىتحةنجلارجشيفقلعترئاطنمؤملاةمسن»:لاقهنًٍ

.ااص١جنريثكنبالمظعلانارقلاريسفت:رظنا

.اودهشي(أ)١يف().مهورشاب(أ)يف(*)

"١



ينأمهربخأوةماركلانمهيفمهامو«مهرمأبَِعيبنلاهللاربخأف
.هيفمتنأامومرمأبهتربخأو(١)«مكيبنىلعتلزنأدق

مهباوقحليملنيذلابنورشبتسيوإ:هلوقكلذو؛كلذباورشبتساف
داهجلاىلعنوُضْرحُيَسمهنأ؛ايندلالهأنممهناوخإ:ينعي*مهفلخنم

:لاقفميدقتلايفءادهشلاىلإعجرمث«مهبنوقحليو

.توملا«نونزحيمهالوميلعفوخالنأ

(').يبامنسُحومهىبوطف#

:مكنيب:(بءأ)يف(١)
.6..تاحلاصلااولمعواونمانيذلا)اهمامتو«34ةيا:دعرلاةروس()

7١1؛



:هللاليبسيفطابرلاريسفت

(أ):نارمعلاةروسيفهلوق
:ضئارفلالع:.ينعي«اوربصااونمانيذلااهياايو»

.نطاوملايفلدعمامإعمو؛ُّنَعيبنلاعم«اورباصوإ
: ٍ :

ىتح؛مهريغونيكرشملانمودعلا)0[دض]:ينعي«؟اوطباروؤ
.مالسإلانيدل؛لطابلانم©7هريغوكرشلامهنيداوكرتي

٠غاهنومغرمأ-:ينعيهللااوقتاوؤ»

.اوحلفتيكل:ينعي)8*[نوحلفتمكلعل)

ودعلافاخثيح«نيملسملانمرفنِقنيكرشملاطبارنم:لاق

هللاليبسِقاطبارمتامنمورجالامظعوهف6اموينيعبرأهنوفاخيو

.هللاىقليمويىلإهطابررجأهلهللاىرجأ
هيفبرضأالينوفاخيو«ودعلافاخأثيحاماقمموقأنأل:لاق

بحأاملاسعجرأو6مهسلابهيفيمرأالو:خحمرلابهيفنعطأالوُُفيسلاب

.ةنئسللًاقفاومناكاذإضئارفلاريغةنسنيتسةدابعنمىلإ

.٠١٠7ةيآ:نارمعلاةروس0

.(أ)١:نمةطقاس()

.مهريغو:(ب(أ)يف(©)
.(ب)نمةطقاس«نوحلفت#ةملكو(أ):نمةطقاس(4)

#٠7١١



:ملصخرمثنيكرشملالاتقيفنيملسملاىلعددشهللاناكامريسفت
١لاحوراد ٍِ():لافنالاةروسيفهلوق

.ردبمزي:ينعيافحزاورفكنيذلاعيقلاذإاونمآنيذلااهأايل

(59.رارفلانعةيانك«رابدألامهولوتالف)
.ةصاخردبموي:ينعي*هربدذئمويمهوينمو

.نيكرشملاىلعةركلاديري6(ادرطتسم:ينعي«لاتقلافرحتمالإ

؛ةميزهريغنمهباحصأىلإازواجتموأ:ينعي«ةقفىلإًازيحتموأ»
ءابدقفؤابراههباحصأوهعيبنلافصزواجيىتحٍذئمويمزهنانمف
.هللابضغبجوتسادقف:ينعيهللانمبضغب

هللانأك؛ةصاخردبموياذهناكف«ريصملاسبومنهجهاوأمو)
يبنلاهيفلتاقلاتقوهو«نيرفاكلاربادعطقيلذئموينيملسملاىلعددش

.ةكملهأنمنيكرشملاهني

:يراوحلاوبألاق

:لاقيدقلو؛ديهشهنإ:لوقيسيلف6لاتقلانعايلوماربدملتقنم

ذكمويملوينمو#ةخوسنمبتسيلةمكحملافنالاةروسِقيتلاةيالانإ

هاواموهللانمبضغبءابدقفةفىلإازيحتموألاتقلافرحتمالإهربد

ر:ىرخأةياِقلاقو.«ريصملاسمومنهج

نيتئاماولتاقي:ينعي«نيتئاماوبلغينورباصنورشعمكنمنكينإ)»
.نيكرشملانم

.اولتاقي:ينعي«اوبلغيةئاممكنمنكينإو)
نأردبموينيملسملاىلعهللالعجناكف.اورفكنيذلانمافلأؤ»

هللامزهاملف,مهربادعطقيلنيكرشملانمةرشعمهنملجرلالتاقي

:تلزنفكلذدعبنيملسملاىلعففخمهربادعطقوردبموينيكرشملا

.١٠1(١1ةيآ:لافنألاةروس(١)
.١1مةيآ:لافنألاةروس(©).ردبموي:ينعي:(ب«1)يف()

ل١"١-



.ردبلاتقدعب:ينعي«مكنعهللاففخنآلا)
:ينعياوبلغيةرباصةئاممكنمنكينإفافعضمكيفنأملعو»

.نيكرشملانم«نيتئامألنولتاقي
.ىلاعتهللانذإبنيفلأ(١)عاوبلغيفلأمكنمنكينإوزإ
لعجف.مهلرصنلافنيملسملانم:ينعي«نيرباصلاعمهللاوؤ»

؛نيكرشملانمنيلجرلتاقينأنيملسملانمدحاولالجرلاىلعردبموي
(؟)نارمعلاةروسيف؛«دحألاتقرمأيفةنسبردبلاتقدعبتلزنو
عمونيملسملاعمجناعمجلاىقتلانيحدحاموينوملسملامزبنانيح

:لاقفالجررشعةينامثوهعيبنلانعنوملسملامزهناف«نيكرشملا

رمأاوصعوزكرملااوكرتنيح«اوبسكامضعببناطيشلامهزتساامنإ
.زكرملامهضعبكرتف؛مكناكماوحربتالدحأمويةامرلللاقنيحٍهَْعيبنلا

.اعيمجمهلصاتسيفمهبقاعيملنيح«مينعهللاافعدقلوإ

لانقدعبدحأمويمزهنانمللعجيملف7.«ملحزروفغهللانإ)»
.ديرشتلادعبةصخرهذهو«ردبمويلعجاكرانلاردي

:هلوقكلذفنينحموينوملسملامزهناو:لاق

ضرألامكبتقاضوائيشمكنعنغتملفمكتزثكمكتبجعأذإ)»
:لأ5

ملف؛هعمنموعيبنلانعنيمزهنم(5)«نيربدممتيلومثتبحرامب
.دحألاتقدعباذهف«رانلامهلهللالعجي

ديهشوهوةنجلاهلفاربدموأالبقمداهجلايفمويلالتقنمو:لاق
.ةنجلاىلإربدملالبقملاقبسنكلو«ةنسللًاقفاومناكاذإ

نيملسملانمشيج؛هللاهمحرباطخلانبرمعدهعىلعمزهناو:لاق
.مهعمتلكينتيلهللامهمحر:لاقف«ةنيدملابذئمويرمعومهتماعلتقف«؛ماشلاب

.«نيفلأنيكرشملانماولتاقيفلأمكنمنكينإوأل:اذكه(ب)يفتخسو(أ):نمطقاس(١
.ةيالا»...ناعمجلاىقتلامويمكنماولوتنيذلانإاهمامتو1505ةيآ:نارمعلآةروس(7)

.؟محر#:(بأ)يف(©)

.75ةيا:ةبوتلاةروس(4)

"١



مويىلإنيكرشملانمفعضلااولتاقينأمويلانيملسملليغبنيف:لاق

لثماوناكاذإنوكرشملاهرسأىتحرذعريغنمهديبىطعأنمف«ةمايقلا
نمهسفنبريسالاىدفينأالإ«لاملاتيبنمىدافيالهنإف نينمؤملا

.لاملاتيبنمىدافيهنإففعضلانمرثكأاوناكنإو.هلام

نإهللالوسراي:لاقفٍهُتْيَعيبنلاتأًالجرنأ(١):ةداتقيبأنع

؟ياياطخهللارفكيأربدمريغالبقمًابستحُمهللاليبسيفتلتق
ربدمريغالبقمابستحمارباصتلتقنإ»:هعهللالوسرهللاقف

(7).(..مالسلاهيلعليربجيللاقكلذك«نيّدلاالإكاياطخهللارفك

يبنلاراصنافحزلاىقتلااذإهعهللالوسرناك:سابعنبالاق
ىلعسانلاضحي«نيكرشملاونيملسملا«نيفصلانيبهسرفىلع5

سانلا()قاتشافداهجلاوداهتجالايفنيرمألايفغلاباذإىتح«لاتقلا

هللاوعديف«وهلمحيىتحاولمحتال:هللامهدشانودعلاىلعلمحلاىلإ
:لاقءاعدلانمغرفاذإف؛هللاىلإامهعفردق«امهيتلكهيديب

؛كنودبعيالو؛دبعنكايإمهللا«مهلىلومالوانالومتنأمهللا
2نوبرضيكتكئالمبانددمأو؛كرصنبانديأمهللا:كنورفكيوكركشنو

عم:ِِ::ع"بِء

ايها00نيرفاكلاموقلاىلعانرصناو؛انمادقأتبثومهرابدأومههوجو

()لمحيف«مويقلايحلاكئامسأبكتوعد؛مويقاييحاي«ًايهارش
.لعمهطلاخينملوأوهف«هرثأىلعسانلا

هللالوسرسراف:هللاقيناكو اهدعباموًادحأدهشثراحلاهمساو:يراصنألايعبرنبةداتقوبأ:ره0(

كيبظفحمكةداتقابأظفحأمهللا:هلًايعادهللاقفردبةليلهلعهللالوسرسرحهنإ:ليقيو«01

.(165896٠ص١ج:ةباصإلا)ةنسنيعبسونيتنثلانعهد4ةنسةنيدملابتامةليللاهذه

؛ةريرهينأنعيناسنلاهجرخأو؛هيبأنعةداتقيبأنبهللادبعنعكلامو؛ملسمهجرخأثيدحلا(3)
.رمعنبهللادبعنعهدنسميفعيبرلاوً:

٠؟7صنيدلاالإهاياطخترفكهللاليبسيفلتقنمباب«ةرامإلاباتك1ج:ملسمحيحص:رظنأ
.١ص(7١)ثيدحلامقر6ةداهشلالضف6فباب«داهجلاباتكو0:عيبرلادنسم

.775ص٠نيدهيلعوهللاليبسٍِللقنمباب«داهجلاباتك١جليناسنلاننس

١41٠ص(١7)ثيدحلامقر؛هللا.ليبسيفءادهشلاباب؛داهجلاباتك«ج:كلاماطوم

٠نوفرصي:(بأ(ل٠3ِقاتساف١0(فر

١77ص"ج1:لمجللةيهلالاتاحوتفلاريسفتو77/7صجلريثكنبالميظعلانارقلاريسفت:رظنا)0

.لمحت(أ)يف(2)
8/١



:برحلالهأنمنيكرشملاءيفنمةمينغلاةمسقريسفت

(١):لافنألااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
ىنرقلايذلولوسرللوهسمخهللنافءيشنممتمنغامنأاوملعاو#

:مكيلعلزانلافيضلا:ينعي*ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاو

عيبنلادهعىلعاومنغاذإنوملسملاناكو«هللابمنمآمنكنإ
هلل")عبرف؛عابرأةعبرأدحاولاسمخلاكلذاولعجف؛هسمحتاوجرخُأ

07

.ُهَْعيبنلاةبارقلولوسرللو
؛ىماتيلليناثلاعبرلاو«ةبارقلانملجربيصنلثمْهَُْحيبنللناكو

ِنبلاا..-.- يضرركبوبأّدرهعيبنلاىفوتاملف«نيملسملاىلعاهومسقيفتيقب

يلأنبىلعقلطناف«هللاليبسيفهبلمعيلعجفةبارقلابيصنهنعهللا

.ةبارقلابيصنبلطيهيلإبلاط
ايبنلاتعمس:لوقتةشئاعتعمس«هللاهمحرركبوبأهللاقف

00«ثرويالليبنلانإ):لوقي

عىبنلانإ»:لوقيلىبنلاتعمتنأأ:لاقةشئاعىلإقلطناف

٠معن:تلاقْ؟«ثرويال

هبنولمحيرمعوركبوبألعجف؛بلاطيبأنبيلعكلذبيضرف
.ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلابيصنيقبو«هللاليبسيف

١4.٠ةيآ:لافنألاةروس(١)

.قيرف:(أ)يف(9)
.ملسملظفللاو«ةريرهيأنعو؛ةشئاعنععيبرلاهجرخأو؛ةشئاعنع؛ملسمويراخبلاهجرخأثيدحلا)

0ءايبنألاثاريمباب؛اياصولاباتك9ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

؛ةقدصهاتكرتامثرونال:هعيبنلالوقباب«ريسلاوداهجلاباتكهج:ملسمحيحص

.١ا١٠٠٠4٠صةشئاعنع

930)ثيدحلامقر0ثيراوملاِِع1(بابروذنلاونامبألاباتك.ّّج:عيبرلامامإلادنسم

.هنعهللايضرةريرهيأنع(170)؛اهنعهللايضرةشئاعنع
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:ةميؤغلايفلغينمريسفت
١:"ب::

)(:نارمعلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق

:ينعي#ةمايقلامويلغامبتايللغينمولغينأيبنلناكامو
امبتاياريثكوأاليلقنيكرشملاءيفنمنيملسملاىلعهللاءافأاملغي

.هقنعيف'هلمحدق«ةمايقلامويلغ

#«تبسكامأرجافوٍرابلك:ينعيتبسكامسفنلكىفوتمث
.رشواريخنمتلمعامب:ينعي

:لاقمث«مهلامعأيف:ينعي«نوملظيالمهو
0ٍ.ةمينغلاللغيملف«هللاناوضرعبتانمفأ

يفهللانماطخسبجوتسانمكهللانمطخسبءابنمك#

.لغييدلللاقفاهرقتسمنيبمُءاوسءاوسيل:لاقف6لولغلا

.لولغلالهأريصم:ينعي«ريصملاسشبومنهجهاواموإ

لغينمبريصب«نولمعيامبريصبهللاوهللادنعتاجرد(")[مهزؤ
.لقيملنمومكن

:لاقًاريثكُهُيَعيبنلانع
؛راوخاهلةرقبوأ«ءاغرهللمجهقنعىلعوةمايقلامويتيدبعاميأ

مهللا6تغلبلهمهللا..ةمحمههلسرفوألغبوأ4راعأاملةاشوا

()؟تغلبله

.117حكتنةيآ:نارمعلآةروس()

.مهل:(بءأ)يف()
.ريثكنباو1دمحأو؛ناخيشلاهجرخأليوطثيدحىنعمبوهيراوحلاوبأمامإلاهركذامر

؛همظعفلولغلاركذف؛مويتاذهلعهللالوسرانيفماق:لاقةريرهيبأنعملسمهاورامكيلإو
ِ:|:لاقمثهرمأمظعو

اللوقاف«ينثغأهللالوسراي:لوقي«ءاغرهلريعبهتبقرىلعةمايقلامويءىبجيمعدحأنيفلأال»

-وكتغلبأ8ايشكلكلمأ
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!؟المجهقنعىلعلمحينألجرلله:اولاقف]

يفعيطتسيله«نامرولثمهذخفو«ءارحلثمهتقدحو«ماشلابلبج
؟كلذلمح

١ٍء٠.0.-

)0).[..هعمةئامومعن:اولاق

:لوقأف«ينثغأهللالوسراي:لوقيف؛ةمحمحهلسرفهتبقرىلعةمايقلامويءىجيكدحأنيفلأال-

.كتغلبأدقًائيشكلكلمأال
ال.لوقأفينثغأهللالوسراي:لوقي؛ءاغثاهلةاشهتبقرىلعةمايقلامويءىجيعدحأنيفلأال

.كتفلبأدقاعيشكلكلمأ

:لوقأف«ينثغأهللالوسراي:لوقيف«حايصاهلّنفنهتبقرىلعةمايقلامويءىجيكدحأنيفلأال

.ثيدحلا«...كتغلبأدقًائيشكلكلمأال

:لاقهعهللالوسرناةورعنعربثكنباودمحأمامإلاجرخأو
هلًاريعبنإو؛هتبقرىلعةمايقلامويهبءاجالإءيشباهنممدحأينيالهديبدمحمسفنيذلاو»

لهمهللاو:لاقوهيطبأةرفغانيأرىتحهيديعفرم6(رعيتاملةاشوأ6راوخاطلةرقبوأ ءاغر

.هأ..الث«تفلب

.777ص نيعلاروحلاباب«ريسلاوداهجلاباتك7ج:يراخبلاحيحص:رظنأ

.١١؛١٠ص+لولغلاميرحتظلغباب«ةرامإلاباتكهج3ملسمحيحص

.١صز0:ريثكنباريسفت

.ةنسلابتكيفاهيلعرثعأمل«ةياورلايفةدايزنيفوقعملانيبام()ض
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:ةيزجلاباورقيىتحباتكلالهألاتقنمهللارمأامريسفت

|(أ):ةءارباهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
.هللاديحوتبنوقدصيالنيذلا:ينعي«نونمؤيالنيذلااولتاقإ
ٍ:لامعألاءازجهيفيذلا*«رخآلامويلابالوؤ»

.ريزنخلاورمخلاهيْيَع«هلوسروهللامّرحامنومّرحُيالو

لكنإ«مالسإلانيد:ينعي؛نيدلانمقحلانيدنونيديالو
:لطابوهفمالسإلانيدريغنيد

.هلدمحمةمأيملسملبقباتكلا

.نولذم:لوقي«نورغاصمهودينعةيزجلااوطعيىتح#
باتكلالهأنمنيكرشملااولتاقينأقحلانمنيملسملاىلع:لاق

هيلعهللالصهللالوسرًادمحمنأوهللاالإهلإال:اولوقيىتحمهريغو

.نورغاصمهوذينعجارخلا)0اوطعيوأ[ملسو]

ةمذلالهأنمريقفلاىلعمّسق(هللاهمحر)باطخلانبرمعنإ:لاق

ةينامثينغلاىلعو؛ًامهردنيرشعوةعبرأطسولاىلعو«امهردرشعيتثإ
ىلعنكلوتقومءيشبسيل«امهردنيسمخهبزواجيمل«امهردنيعبرأو
.رقفلاوىنغلاردق

.ةيا:ةءاربةروس(١)

.ا١:نمةطقاس(؟)

.اوطعي:(أ)يف(©)
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:نينمؤملانميغبلالهألاتقنمهللارمأامريسفت

:لاق(١)تارجحلااهيفركذييتلاةروسلايف

سوألانأكلذو«امهنيباوحلصأفاولتتقانينمؤملانمناتفئاطنإوؤ»
ِ:داِ:. لاتقلاوفيسلابِهيَغيبنلادهعىلعلاتقمهنيبناكراصنألانمجرزخلاو

.«امهنيباوحلصاف#هللالاق«هوحنو
.حلصلاىلإعجرتملف:ينعي«ىرخألاىلعامهادحإتغبنإفإ

|.هريغوفيسلاب(5)«[يغبتيتلااولتاقف
ىلإىلاعتهللارمأىلإعجرتىتح:ينعيهللارمأىلإءيفتىتحإ

.هبرمأيذلاحلصلا
.حلصلاىلإتعجر:ينعي*تءافنافل

.اولدعأ:ينعي«اوطسقأولدعلابامهنيباوحلصأف#
:سانلانيبنولدعينيذلا«نيطسقملا)0[بحيهللانإ

الفللااوقتأومكيوخأنيباوحلصأفةوخإنونمؤملاامنإ)»:لاقمث
يبٍ
)8.اومرتيكل«نومحرتمكلعلا».هوصعت

.8١٠ةيآ:تارجحلاةروس(١)

.(با١:نمةطقاس(؟)

.بحيالنأ:(أ)يف(©)
.اومحرتيكل:باوصلاو«نومحرت:(ب«ا)يف(49)
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:ةبيصملادنععاجرتسالاريسفت

(17:ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
.نينمؤملا:ينعي؛مكيلتبنل:ينعي«مكنولبلو#
إ٠لتقلاو#فوخلانمءيشب#»
#نيرباصلارشبوتارمثلاوسفنألاولاومألانمصقنوعوجلاو)

:لاقفمهتعنمث؛ةنجلابمهرشبو:ينعي«بئاصملاو؛هللارمأىلع
كئلوأ.نوعجارهيلإانإوهللانإاولاقةبيصممهتباصأاذإنيذلا»

5ض.ةمحرومهبرنمتاولصميلع
:نباغتلااهيفركذييتلاةروسلايفتلزنيتلاكلذكو
يف؛دهجوأ؛سفنيفءالبنم:لوقي«ةبيصمنمباصأام

.كلذريغوألام
.ةبيصملاكلتهتباصأهللانذإبف:لوقي«نذإبف

هللانإ:لوقينأ]عاجرتسالاب:ينعي«هبلقدههللابنمؤينمو

:هللالوقي©).[نوعجارهيلإانإو
نممهلةمحرو:ينعي#؟ةمحرومهبرنمتاولصميلعكتلوأ

.بادذعلا

.ةبيصملادنععاجرتسالاب(5)«نودتهملامهكئاوأو)

.6١٠11917١١ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.«ملعءيشلكبهللاو....اهمامتو«١١ةيا:نباغتلاةروس()

.(أ):يفرركمنيفوقعملانيبام(©)
.7١٠٠ةيا:ةرقبلاةروس(4)

0١



:نارقلارخآيفهللالزنأامو؛تامكحملاتايآلاريسفت

(أ)نارمعلآاهيفركذييتلاةرونسلايفهلوق

:*تامكحمتايآهنمباتكلاكيلعلزنأيذلاوهؤ

:نهلوأ«ماعنألارخآيفتايآثالثاهنم

هلوقىلإًائيشهباوكرشتالأمكيلعمكبرمرحاملتأاولاعتلقؤ
(5).«نوقتتمكلعلهبعاصومكلذإ

امنإو4باتكلاعيمجنمءيمنهخسنيلتامكحملاتايالاهذهف

.بتكلاعيمجٍِقباتكلامأننال4باتكلامأنهامس

:ةدئاملااهيفركذيىتلاةروسلايفلاقو

نيملسملاىلعضرفهللانأكلذو(١).يمكييدمكلتلمكأمويلا»
ناميإلاو«يحهللالوسرًادمحمنأو«هللاالإهلإالنأةداهشةكمب
مءاشعلادنعنيتعكرو6ةودعنيتعكرةالصلاو6رانلاوةنجلاو6ثعبلاب

اعيشةاكزلاو«هترجهلبقسمخلاتاولصلاهيلعضرفمث«ليللايفناك
ض.لاتقلانعفكلاو؛تقؤمريغ

ناكو«ضئارفلاعيمجهيلعضرف«ةنيدملاىلإٍهْتَعىبنلارجاهاملف
.برعلا)8اوكرشممهعمجحبيفةكمحتفلبقةنيدملانمندوجحينوملسملا

نمريثكهعمجحوسانلابهللاهمح-رركبوبأجحةكمتحتاملف

هللاهمحرركبيبأىلإبلاطيبأنبلعهعثعبف«برعلايكرشم
عبسةءاربلوأنمىلع"7أأرقفهفرعمويسانلاىلعاهأرقف«ةءاربردصب
:ًأرقو«سانلاىلعتايا

(١)«اذهمهماعدعبمارحلادجسملااوبرقيالفسجننوكرشملاامئإ)»

.7٠٠ف7دنةيآ:ماعنألاةروس(7).7ةيآ:نارمعلآةروس(١)
.برعلايكرشم(ب«أ)يف(©).©ةيا:ةدئاملاةروس(7)

.ءارقف:(ب؛أ)يف(*)
دعبمارحلادجسملااوبرقيالفسجننوكرشملاامنإاونمانيذلااهيأايإاهمامتو«78ةيآ:ةءاربةروس()

.«مكحملعهللانإءاشنإهلضفنمهللامكينفيفوسفةليعفخنإواذهمهماع
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دحأهعمسيلو؛عادولاةجحْهنَعيبنلاجحلبقملامهماعناكاملف
:2١١

(1):ةعمجلا0ةفرعمويتلزنف«نيكرشملانم

اهدعبلزنيملف«هيبنوهرمأ:ينعي(")مكتيدمكلتلمكأمويلا)»
رخانم0هياالإةضيرفالو(؛دودحالومكحالو:مارحالولالح

)و:ءاسنلاةروس

:«ةلالكلايفمكيتفيهللالقكنوتفتسيإل

مغدنعسيلفمججحاذإ«مالسإلا:ينعي#يتمعنمكيلعتممتأو#

سيلفا«انيدمالسإلامكلترتخاو:ينعي«مكلتيضرو#:كرشم

مهيديأنيعفارتافرعبسانلاوةيألاهذهتلزنف.مالسإلانمهللادنعىضرأ

(*).نارقلالقثنمٍهلَِعهتقانتكربفءاعدلاب

.ةليلنينامثو610ىدحإكلذدعبنمعيبنلاشاعو
()ةرقبلااهيفركذييتلاةروسلايفةيآلاهذههلكنآرقلانملزنامرخآو

رجافورابلك:ينعيسفنلكىفوتمثهللاىلإهيفنوعجرُتاموياوقتاو)»

يف«نوملظيالمهوؤرشوأريخنمتلمعام:ينعي4تبسكام)»
:ميتائيسلعدازيالومهتانسحنمصقنيالو:ينعيُلامعا

نيتليللنينثالامويتاممث؛ةيآلاهذهلوزندعبهعيبنلاشاعو
/)١,ٍّ:-اه

:«مكنيدمكلتلمكأمويلاؤ»ريسفتباب«ريسفتلاباتك7ج:.يراخبلاحيحص:رظنأ(١)

.(4770446٠٠)مقرثيدحةدئاملاةروسريسفت(6)باب«ريسفتلاباتكهج:يذمرتلاننس

.ناتيا:(ب٠أ١يف(©).٠ةيا:ةدئاملاةروس(7)

.177ةيا:ءاسنلاةروس(4)

٠.سيمعتنبءامسانعةياورلاو«4١٠+٠ص١١“جريثكنبالميظعلانارقلاريسفت:رظنأ)0

.781ةيآ:ةرقبلاةروس().دحأ:(بءأ)يف()

.حجارلايأرلاوههلكنآرقلانملزنامرخآيفيراوحلاوبأمامإلاهركذام(8)
:يلباميفاهلامجإنكميىرخأءاراكانهو
اورذوهللااوقتااونمآنيذلااهيأايإ»ةرقبلاةروسيفللاعتهلوقناآرقلانملزنامرخانإ:ليق

ٍ.سابعنبانعيراخبلاهجرخأ؛«نينمؤممتنكنإابرلانميقبام
لجاىلإنيدبمنيادتاذإاونمانيذلااهيأايإ»ةرقبلاةروسيفنّيدلاةيالزنامرخانإ:ليقو

-٠ةيآلا»6:هوبتكافىمسم
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:بوتكم4غورفم4هرشوهريخزدقلاريسفت

(١):ديدحلااهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
تابنلاةلقورطملاطحقنم:ينعيضرألايفةبيصمنمباصأام

ريغوأاهيلعدودحلاةماقإو«ءالبلانم:ينعي«مكسفنأيفالوأ»راثلاو

.بوتكمظوفحملاحوللايف:ينعي*#باتكٍِقالإكلذ

.ضرالاوسفنلاقلخيضنإلبقنم:ينعي«اهأربننالبقنم

اوسأتاليكل.ريسيلهللالعكلذنإباتكيفكلذنإز©»
.بصخلاوةيفاعلانممكتافامىلعاونزحتال:ينعي«مكتافامىلع

:1ٍ:. .«روخفلاتخملكبحيالهللاو59اتاامباوحرفتالوز
:سابعنبالاق

ضيبأردنموهو«ماعةئامسمخةريسمظوفحماحوللا٠هللاقلخ

.رونلاهباتكو«ربلاهمالك؛رمحأتوقاينماهتحفص
قلخينالبقنمملقلللاقف«ماعةئامسمخهلوطروننمملقلاقلخو

؟بتكأامو:ملقلالاق«بتكأ:قلخلا

ينأمهبرمهلباجتسافإ»نارمعلآةروسيفىلاعتهلوق نآرقلانملزنامرخآنإ:ليقو
ٍِامقيألا..؟قأأركذنممكنملماعلمععيضأال
اهيفادلاخمنهجهؤازجفادمعتمانمؤملتقينموللاعتهلوق«الوزننارقلارخانإ:ليقو

.ةيآلا..«هنعلوهيلعهللابضغو
.ةيآلا6..ةلالكلايفمكيتفيهللالقكنوتفتسي#لاعتهلوق«ًالوزننآرقلارخآنإ:ليقو
يذمرتلاهاورامبيأرلااذهباخصأجتحاو«ةدئاملاةروسيهًالوزننآرقلارخآنإ:ليقو
ًٍِ.كلذب'اهنعهللايضرةشئاعنع

:ةيآلا6..مكسفنأنملوسرمكءاجدقلإلىلاعتهلوق«ةءاربةروسةمتاخنآرقلانملزنامرخآنإ:ليقو
المعلمعيلفهبرءاقلوجريناكنمف#فهكلاةروسرخآوههللانملزنامرخانإ:ليقو

.ةيآلا6..احلاص

.6حتفلاوهللارصنءاجاذإ)»ةروسوهنارقلانملزنامرخانإ:ليقوًٍإ
.(فرصتب)١٠٠--47ص١ج:يناقرزلل«نآرقلامولعيفنافرعلالهانم:رظنأ
.7١79٠7ةيا:ديدحلاةروس(١)

.ريسيهللاىلعكلذباتكنإينعيكلذنإ:(أ)يف«)
.(أ):يفةطقاس(9)

7١١



٠ةعاسلاموقتنأىلإيقلخيفيملع:للاعتوكرابتبرلالاق
نألبقنمظوفحملاحوللايف«هللاملعيفنئاكوهامبملقلاىرجف

ليملعلاكلذ:ىنعيكلذنإانيِضٍل لملعلكلذينعيكلذنإعبسلانيضرألاوعبسلاتاومسلاقلخي

ىلعكلذنإضرالاوتاومسلاقلخينألبقظوفحملاحوللايف*باتك

.نيهريسيهللا
:ثْكَعىبنلاءاملعلاتلاقدق .!:عيبنلانعءدقو

ىتحاننيدانلنيب؛هللايبننإ:لاقف9ينانكلاكلامنبةقارسهانأهنأ
.هبتضموريداقملاهبترجومالقألاهبتفجامبلمعلانآلاانقلخانأك

:-؟نذإلمعلااميفف:ةقارسلاقف
و:ا0 ().هلقلحتاملرّسيملكفاولمعإ:هلعيبنلالاقف
٠دهتجناذإ:رمعلاقف

وارانلانمهدعممبتكدقوالإمكنمأم:بلاطيأنبيلعلاقف

)ر:نارقلافهلوقكلذو ةنجلا

كاردإيفعمطيذلاوهو؛يجلدملاينانكلاورمعنبكلامنبمشعجنبكلامنبةقارس:وه(١)

لياقميفانامألعلوسرلاهاطعأو«هسرفالجرتخاسىتحةنيدملاىلإهترجهيفهلللوسرلا
ه7ةنسنائعةفالخيفيفوتو؛همالسإنْسحوحتفلامويملسأولعفف؛ءادعألاامهنعيمعينأ
.(١1١صجنةباصإلا)

:لاقهللادبعنبرباجنعملسمهاورثيدحلا()

لمعلااميف«نآلاانقلخاننأكاننيدانلنيب:هللالوسراي:لاقمشعجنبكلامنبةقارسءاج
؟لبقتسياميفمأ6ريداقملاهبترجومالقألاهبتفجاميفأَمويلا

.ريداقملاهبترجو«مالقألاهبتفجاميفال:لاق

.هلقلخاملرسيملكفاولمعإ:لاقف:لمعلاميفف:لاق

هلجأوهقزرةباتكوهمأنطبٍِقيمدألاقلخةيفيكبابردقلاباتكًّحج:ملسمحيحص:رظنأ

.مصهتداعسوهتواقشو

.نيصحنبنارمعنع0514صردقلاباتك"حج:يراخبلاحيحص

.١١١ص(757)ثيدحلامقرةيردقلاىلعةجحلاِِءاجام)بابِّج:عيبرلادنسم

.7١ص1ج7ص١ج714صا١ج:دمحأدنسم

(7179)ثيدحلامقر؛ةداعسلاوءاقشلايف(©)باب؛ردقلاباتك4ج:يذمرتلاننس:رظنأ(©)
.هنعهللايضريلعنع

ل١؛/



نودوعتءادعسوأءايقشأعأدبا:ينعي)*#نودوعتأدبم

:ةرخألاف)0ر

:لاقدكيبنلانعءاهقفلاتلاقو

().«اوكسمأفردقلاّرِكذاذإ»

59«اوكسمافيباحصأركذاذإو»اومصاختال:ينعي

رمعوركبينأصاقتنانعنوكسميالنيذلاةضفارلاهللاىزخأمعن

.هللاامهمحر
النأقحلايفنيملسملالعفل.«اوكسمأفموجنلاتركذاذإو»

يفذفندقهللاملعنإف«لمعلايفاودهتجتنأو«ردقلايفاومصاختي
يغبنيٍِالونوريصيامىلإونولمعيفيكمهقملخينألبق(هقلخ

نأ ادبأنوملعيالمهنفِهللاعنصاوملعينأاوفلكتينأنيقولخملل

.|.ادبانوملعيالمهنإف؛هللاعنصفيكاوملعي

(1)(.......)هللابنيعتسنوانرمأمكلمعننأيغبنيف؛لمعلابانرمأامن
:لاقتعىبنلانعاولاق
:ةنالثلعمالسإلاينبا

.؟9ةيآ:فارعألاةروس(١)

0".اودوعت:(أ)يف(9)
ىتحبضغف«ردقلايفعزانتتنحنوِةثكعهللالوسرانيلعجرخوظفلبةريرهوبأهاورثيدحلا(©)

اوعزانتنيحمكلبقناكنمكلهامنإ؟مكيلإتلسرأاذهبمأ؛مترمأاذهبإ:لاقف«ههجورمحأ
.«هيفاوعزانتتالأمكيلعتمزعمكيلعتمزعمكيلعتمزعرمالااذهيف

.بيرغثيدحوهو؛سنأو؛ةشئاعو«رمعقيرطنمىوردقو
.(1177)مقرثيدح((١)باب«ردقلاباتك4ج:يذمرتلاننس:رظنأ

لثمكدحأقفنأولهديبيسفنيذلاوف«يباحصأاوبستال»ظفلبيردخلاديعسوبأهاورثيدحلا(4)

.«هفيصنالومهدحأدمغلبامًاهذدحأ

.(415/)ثيدحلامقر«ةباحصلابسنعيبنلاباب«ةنسلاباتك4ج:دوادينأننس:رظنأ
.هدازامدازرحسلانمةبعشسبنقادقفموجنلانماملعسبنقانم»:لاقْكُنعيبنلانعسابعنباىور(*)
.(749069)ثيدحلامقر«موجنلاباب«بطلاباتك؛ج1:دواديأننس:رظنأ

.(بءأ):يفضايب()

41١



.هللانماهلكاهرشواهريخنمريداقملابناميإلا

.ةلبقلالهأنمادحأرفكيالنأىلعو
لباقتيتمأنمىقبتةباصعرخاىلإايضام«هللاليبسيفداهجلاىلعو

2١

)).(لدعنملدعالوراجنمروجهلطبياللاجرلاب

أ:
)0:دوعسمنبالاقو

..هريغبظعونمديعسلاو(همأنطبفىقشنميقشلا

ثيداحأتدرودقهنأةظحالمعم.ةنسلابتُكنميلحيتأاميفظفللااذهبًاثيدحهيلعرثعأمل(1)
؛هتيمهأوداهجلاةضيرفيفو؛هقيسفتولبملسملاريفكتميرحتيفو؛اهرشواهريخريداقملابناميإلايف

.دحأىلعىفخيالامم

.هتمجرتتقبس(7)

ل١0١



:اوتاماذإنيقفانملاىلعلصيالنأعيبنلاهللاىبنامريسفت

(أ):ةءارباهيفركذييتلاةروسلايفهلوق
.«هربقىلعمقتالوادبأتاممبنمدحأىلعلصتالوش
:لافمهنعربخأ5

اورفكو«هللاديحوتباورفك:ينعي«هلوسروهللاباورفكمهّنإ»
.لوسرهنأاورقيملف؛هَدمحمب

.مهرفكبهلوسرلوهللنوصاع:لوقي«نوقسافمهواوتامو»
؛رفكلاىلعاوتاماذإنيقفانملاىلعلصينأٍهكِعهيبنهللاىهنامنإو

نيملسملليغبنيهنإف«ديحوتلالهأنم؛رئابكلالهأنمتامنمامأف
.مهيلعاولصينأ

.معريغلمهوعدفمكتلبقلهأىلعاولصتملنإ:ءاهقفلانملئاقلاقو
:ةنسلالصأنملاصخثالث:ليقو

نملعةالصلاو:ريمألكعمةالصلاو«لدعةفيلخلكعمداهجلا

.ةلبقلالهأنمتام
رابلكعماودهاجو4كرشبةلمّملالهألع)0اودهشتاللاقو

.ةنسمهيلعمكتالصنإفةلبقلالهأنمتامنمىلعاولصو«ءارمألانم

.«نورفاكمهواوتاموأ(أ)يفتخسلو.م84ةيآ:ةءاربةروس(١)
.اودهشيال:(ب«أ)يف(9)

ل١0٠١



1زئانجلاىلعريبكتلاو:نفدلاونفكلارمأيفثيدحلا

١:َ”ستبا:ِ (١)سمخىلإعبسنيبامردبءادهشىلعربكهلعيبنلانإ:اولاق
"١١ق7ا

:)ر.يبداارابدهشيملنمىلعربكناكو

ةشبحلاكلم6*)يشاجنلاىلعو(")«ًاعبرأمهارباهنبإىلعرّبكاولاقو

(*)..ًاعبرأتامنيح
؛اسمخريكفتاملجرىلعىلصهنأ«هللاهمحرباطخلانبرمعنع

؛مهيلإرذتعيهناكردبءادهشهلل:لاقفههجوبموقلاىلعموقلاىلعلبقأم

.اعبرأرّبكفاردبدهشيمللجرىلعلصو

لهألوقوهو؛ديهشلاىلعىلصيال:مهضعبلاقف«ديهشلاىلعةالصلايفملعلالهأفلتخا(١)

عمجيناكعهللالوسرنأهللادبعنبرباجهاورامب.اولدتساو«دمحأويعفاشلالوقيهبو«ةنيدملا
همدقامهدحأىلإهلريشأاذإف«انارقرثكأامهيأ»لوقيمثدحاولابوثلايفدحأىلتقنمنيلجرلانيب
لو6مييلعلصيلو+مهئامدِِلمهنقدبرمأو«ةمايقلامويءالؤهىلعديهشانأولاقو«دحللايف

.(..اولّسفُي

.+يروثلالوقوهو؛ةزمحىلعىلصهنأمَعيبنلاثيدحباوجتحاو؛ديهشلاىلعىلصي:مهضعبلاقو
.ةبيتُعنبمكحلانعصيخلتلايفظفاحلاهجرخأروكذملاثيدحلاو«قحسالوقيهبو«ةفوكلالهأو

ثيدحلاو«ًاعبرأةزانجلاىلعريبكتلايفءاجام(74)باب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس()

.نافعنبناثعنع(07٠9٠١)مقر

يأنبهللادبعقيرطنم(1503)ثيدحلامقر(34)باي«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس(©)
:يملسألاوأ

؛هلبقليشاجنلاو«ةيطعةيبرعلابهمساو؛ةشبحلاكلم؛يشاجنلارحبأنبهمحصأوه:يشاجنلا(4)

؛ةروهشمهيلإاورجاهنيذلانيملسملاىلإهناسحإةصقو«هيلإرجاهيملو«عيبنلادهعىلعملسا
:تاريبكتعبرأهيلعربكوهتومبملعنيحبئاغلاةالصهباحصأووهعلوسرلاهيلعىلصدقوٍ

.7١ص١ج:(ةباحصلازيمتيفةباصإلا):رظنأ
#50456ص.ةزانجلاىلعريبكتلاباب«رزئانجلاباتكجا:ملسمحيحص٠:رظنا(5)

.17١ص(79)ثيدحلامقر«زئانجلاباتك١ج:يراخبلاحيحص

١٠١ص(4749)ثيدحلامقر«ةزانجلاىلعةالصلا(4١)باب؛زئانجلاباتك؟ج:عيبرلادنسم

.ةريرهيأنع

٠(1974)ثيدحلامقر«يشاجنلاىلعةالصلايف(773)باب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس

ل١07٠١



(١):تيمللةالصلايفءاعدلا
لادف: :عيبنلانعهنوعفريءاهقفلانعانغلب

رفغامهللا»:نينمؤملانم:ينعي«تيمللةالصلايفوعديناكهنأ
مهللااناثناوانركذو6انريبكوانريغصوّانبئاغواندهاشو6انتيموانيحل

ناميإلاىلعهافوتفانمهتيفوتنمومالسإلاىلعهييحاف.انمهتييحانم

ةروسلاملعيمكزئانجلاىلعةالصلاملعيناكو«ةعبارلاةريبكتلايفملسيمث

(؟).«نارقلانم
:لوقيهللاهربرباطخلانبرمعناكو:لاق

ذخاؤتنإو«ريقفلرفغترفغتنإ«كتمأنباكدبعنباكدبعاذه
٠نيمحارلامحرأتنأوُكيلإرقتفأدقوحبصأ4ريبكبدخاوت

.دوعسمنبالاقو

؛زئانجلاىلعمالسلامالسلاوةالصلاهيلعمهيبندعبسانلاكرتاميف

.كراسينعو؛كنيمينعملست

.تيملاىلع:(بأ(يف(١)

.('١١)ثيدحلامقر؛تيمللءاعدلاباب«زئانجلاباتكج1:دواديأنئس1رظنأ7(

ثيدحلامقر؛تيملاىلعةالصلايفلوقيام(©م8)باب«زئانجلاباتك©ج:يذمرتلاننس
.ةريرهينأنعو«هيبأنعيلهشألاميهاربايبأنع(4١٠)

7٠١



اتيمهمأنطبنمدولوملاجرخاذإ:ءاهقفلالاق«دولوملاىلعةالصلا

ٍنفكُيولَسغُينكلو«ثرويالو؛هيلعىلصيالكلذنودو«رهشأةعستل

ٍِ.نفديو
ىلصيهنإفانزدلوهنأولو]«تاممثايحهمأنطبنمجرخذنإو

.ةثالثلاريخوهلاقو019[ثرويوهيلع
نوعنصتهباوعنصأ:انرلانمدولوملافبلاطيأنبيلعلاقو

2ل١2ماتومب

.اديهشلتقواديمجانيفناكو4ةيئازنباانيف:ةداتقوبالاقو

.ةبوتكملاباًودباف«زئانجلاو؛ةبوتكملاةالصلاترضحاذإ:لاق

لبقوسمشلاعولطلبقةزانجلاىلعةالصلابسابال:لعلاقو

.اهبورغ

.ليللابركبوبأنفد:ليقو
نفدف(5)نائعدهعىلعةنيدملاب©"عيفوت]دوعسمنبانإ:لاقيو

.ليللاب
.تاماذإليللابهدلونفديناكهنأ:حيرشنعو

.(أ)يفطقاسنيفوكعملانيبام(١)

.ةداتقنبا:(ب«أف("(

.7؛4ص:ديزنبرباجمامإلاهقف:رظنأو«(أ):يفةطقاس(©)
هللادبعوبأ«نينمؤملاريمأ«يومألايشرقلاسمشدبعنبةيمأنبصاعلايأنبنافعنبناثع:وه(4)

يبنلاهجوزو«قيدصلاركبيأديىلعًاميدقملسأ؛نينستسبليفلاماعدعبدلو«رمعوبأو

وهو©«نيرونلايدذب»بقليكلذلوَموثلكمأاهتخأهجوزف(ردبمايأهدنعتتامفةيقرهتنبال

6ةيرجهنيرشعوثالثةئسلق1رمعدعبنيدشارلاءافلخلاثكلاو؛ةئجلابنيرشبملارشعلانم

.(77١ص4ج:ةباحصلازيبتيفةباصإلا).ةنس8نععيقبلابنفدو

ل94٠١



؟تيملاىلعةالصلابقحأنم:ليقو
نإو«ةزانجلاىلعلصنمقحأوهف«ةزانجلا(امإلادهشنإ:لاقف

ىلوأمهضعبماحرألااولوأمثهيلعيلصينأ(أ)عيحلامامإف]دهشيل
.ةالصلابىلوأبألا:اولاقول.كلذلهأنمضعبب

.جوزلانمقحابالا5ةالصلابىلوانبإلا:مهصضعبلاقو

هيلعنولخديسانلااولعجةافولاٍهلِكَعهللالوسرترضحامل»:اولاقو

(آ).«مامإمهعمجيملهيلعنولصيوهلنوعديف«ارمز

:تيملاىلعةالصلاهتوفتنميفءاج

عفرتنألبقهتافاميضقيكلذ«ربكاذإةريبكتهتوفتنم:اولاقو
.ةزانجلا

؛بألاتيملاىلعةالصلابىلوأو«لدبةزانجلانمءيشهتوفينملسيل
.عبراريبكتلاو4خالاعجوزلا5.نبإلا5

0مويبتنفدامدعبركبيأةالوملعلصليبنلانإ:اولاقو

برارهشبتنفدامدعبةارمإىلعلصو

غلبف(ةشبحلابتامفملساناك ةشبحلاكلميثاجنلالعلصو

لبقتساو؛هفلخهباحصأماقأوىلصملايفماقفةنيدملابوهوعيبنلاكلذ

.يحلامأف:(أ)يف(١)

.7؛7ص+شوكبدمحمىيحي:قيقحت؛ديزنبرباجمامإلاهقف()

١0ةليوطةياورنمسابعنبانعهننسيفةجامنباهجرخأ(©)
.(1778١)ثيدحلامقر؛هلعهنفدوهتافوركذ(16)باب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس:رظنأ

ثيدحلامقر؛ربقلاىلعةالصلايفءاجاام(77)باب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباهجرخأثيدحلا(4)

.١ىرخأقرطنميوردقو«ناخيشلاهجرخأثيدحلاو«ةريرهيأنع(97٠)
بئاغميبنلاوتتامةدابعنبدعسمأنأ:السرمبيسملانبديعسنعيذمرتلاهاورثيدحلا))

.رهشكلذلىضمدقوءاهبيلعىلصمدقاملف
.(7١٠م8)ثيدحلامقر؛ربقلاىلعةالصلايفءاجام(”7/)باب«زئانجلاباتك3ج:يذمرتلاننس

ل١٠١١©



١٠كاب"ل
(1).اعبرأربكوىلصو٠ةلبقلا

ىلعةالصلاتوفىشخو«ءاملادجي1وءوضوريغىلعناكنمو

.امامإنوكيالويلصيلو(ديعصلابمميتيلففةزانجلا

:ءاسنلاولاجرلازئانجتعمتجااذإزئاجلاٍِقليقم

:لاقبلاطيبأنبىلعنع
.يليامملاجرلا.لعجي«نايبصلاوءاسنلاولاجرلازئانجتعمتجااذإ

ةلبقلاىلإكلذءارونمءاسنلاو«مهئارونمروكذلانايبصلاومامإلا
0ٍِاعيمجمهيلعيلصيلف

.هللاليمةأارملاومامإلالبرملجرلاناك6ةارماولجرناكاذإو

ةأرملاىلعتيلصاذإو«ةلبقلاليامملاجرلانوكي:يراوحلاوبألاق

م00اهسأرنماييرقتمق

ينألو؛هلدّحلعىبنلانأ:هنعهللاىضرباطخلانبرمعنعو
١11

7[رمعو]ركب
ئاجقشلافدحللاعطتسيملنإ:لاقيدقو

لخدأو.ابصننبللاهلبصنو4هربقِقهلّدحلهنأ:عيبنلانع

(5).كلذيفنورظنيال«ربقلا
نمهربقعفرو«هضرعنمريرسلالخدإو«ارتوالواعفش:ليقو
.ربشوحنضرالا

ىجسيو«نفداذإلجرلاربقىلع(*)ىجسينأسابال:اولاقو

.كلذنايبقبسدقو«ننسلاباحصأو«عيبرلاو«ناخيشلاهجرخأ(١)

.(بأ):يفاذكه(©.(بءأ):يفضايب(9)
اوبصنأو«ًادحليلاودحلإ»هيفكلهيذلاهضرميفلاقصاقويبأنبدعسنعملسمهاورثيدحلا(4)

.هنْيَعهللالوسربعنطاابصننبللاىلع

.١٠ص٠تيللاىلعنبللابصنودحللاٍِقباب٠«زئانجلاباتكج1:ملسمحيحص:رظنأ

.هوحنوبارتلابربقلاىطغي:يأ(ه)

-١١٠١



.تنفداذإةأرملاربقىلع

؛ةأرملارخؤتوةلبقلايفلجرلامدقي«ربقيفنينثإاونفدينأسأبالو
.ريغصلارخؤيو«ةلبقلاىلإريبكلامدقيو

لوقيو؛ةلبقلاىلإههجووهنيميىلععجضإربقلايفتيملاعضواذإو
لهأنمناكاذإو4هللالوسرةلملعوهللامسب:هعجضيوهعّضييذلا

هتبثو©هلعهيبنبهقحلأو«هلهرونوهربقيفهلحتفامهللا:لاقةيالولا

(١).(.............)ايندلايفهتبثاكهربقيفتباثلالوقلاب
ناك؛ةنيدملامدقناكاملوأِهييَعيبنلانأ:بلاطيبأنبيلعنع

سلجيممربل١فتيلملاعصضويىتح:؛ينعي«هزانجلاعضوتىتحسلجيال

رخالابذخؤيناكو«انسلجو«عضوينالبقكلذدعبسلجهنإم.هدعب

()رتهللالوسر٠ .تفلوسرنم

.تكشنإسلجافلاجرلاقانعأنعةزانجلاتعضواذإ:لاقيو

)0.(تايثحثالثربقلايفىثحهنأ):ليبنلانع

.هترفحنمجرخأممرثكأربقلاِفديزينأهركيمهضعبناكو

.رجالانمطاريقهلفاهيلعلصو ةزانجرثئالعىشمنم:اولاقو

.(ب(أ):يفضايب(١)
.ةيراقتمتاياوربوةددعتمقرطنمثيدحلااذهةنسلابتكتدروأ(7)

.٠*9(008مصةزانجللمايقلاخسنبابزئانجلاباتكج1ملسمحيحص:رظنأ

.(945٠١)ثيدحلامقر«ةزانجللمايقلايف(95)باب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس

.(71756716١2)ثيدحلامقر«ةزانجللمايقلاباب«زئانجلاباتك7ج:دواديأننس

.ال8ص ةزانجللفوقولاباب«زئانجلاباتك4ج:يناسنلاننس

.عضوتنألبقسولجلايفءاجام(35)باب«زئانجلاباتك73ج:يذمرتلاننس
.(73)ثيدحلامقر«ةزانجللفوقولا(١1)باب«زئانجلاباتك١ج:كلامًاطوم

(19715)ثيدحلامقر؛ريقلايبارتلاوثحيف(44)باب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس(7)

تيماربقىلعىتأمثةزانجىلعىلصهعهللالوسرنأ):هظفلوهنعهللايضرةريرهيأنع
.(اثالثهسأرلبقنمهيلعىثحف

ااد



١اِ:-00دٍِ (١).دحألثمطاريقلاو«ناطاريقهلفنفدُتىتحماقأنإف
ْ:بلاطيلأنبيلعنع

؛اهنوعيشتامنإ؛مكعيشتالاهنإ:لاقف«اهمامأنوشميًاسانىأرهنأ

ّ.اهراسينعوأاهنيمينعاوشماف
.هللااهمحرةزانجلامامأنايشمبرمعوركبابأتيأر79:ةفيذخنعو

اهمامأىشمينملانملعدقلو«ةنيدملاككسقيضلكلذلعفامنإ:لاق

.ةلفانلاىلعةبوتكملالضفك
:يراوحلاوبألاق
؛اهفلخنوكيو؛ةزانجلامامأيشميالو؛بكارلايفكلذاولاقامن

.انعمساميفةصاخبكارلايفاذهو

كلذنعلف ابكارعجرو؛ًايشامةزانجعّيشهعيبنلانإ:اولاقو
00ٍِ7خب: (7).«تبكرةكئالملاتبهذاملف؛مهعمتيشمف«يشمتةكئالملاتيأر»:لاقف

رمجمالو؛ةنرمبينوعيشتال:هتومدنع(")ةريرهوبأىصوأ:اولاقو

ىتحةزانجلادهشنم»لاقهنأايبنلانعةريرهوبأىورثيح«ةنسلايفلصألوقلااذهل()

نيلبجلالثم:لاق؟ناطاريقلااموليق«ناطاريقهلفنفدتىتحاهعبتنمو«طاريقهلفاهلعلصُي

ٍِ.دحألثمامههرغصأ:ةريرهينألىرخأةياوريفو.«نيميظعلا

.زئانجلاباتكاضيأو«4١صزئانجلاباب«ةالصلاباتك١ج:يراخبلاحيحص:رظنأ
.©١ص«اهعابتاوةزانجلاىلعةالصلالضفباب«؛زئانجلاباتك(©ج:ملسمحيحص

ثيدحلامقر؛ةزانجىلعلصنمباوثٍِقءاجام()باب«زئانجلاباتك١جُةجامنباننس

يقلليكدرافطلا

ثيدحلامقر«ةزانجلاىلعةالصلايفءاجام(44)باب«زئانجلاباتك7ج:يذمرتلاننس
.ةددعتمقرطنمدوادوبأو4يناسنلاهجرخأثيدحلاو.0فل

ناك«ناعجشلاةالولانميباحص؛لسحبقل؛نامباو؛يسبعلارباجنبلسحنبةفيذح:وه(7)

 اثيدح(170ه)ةنسلابتكيفهل؛هريغدحأمهملعيملو؛نيقفانملايفهثكعهللالوسررسبحاص

.(؟5ص١ج:ةوفصلاةوفص؛(7١7ص١ج:ةباصإلا)ه1ماعلاعتهللاهمحريفوت
ٍِ.نابوثنعدوادوبأهاورثيدحلا0(

:هعلوسرلاهامسق؛رخصنبسمشدبع:ةيلهاجلايفهمساناك؛يسودلابعكنبرماعنبريمع:وه(4)
؛ريفصوهواهببعللارثكيناكو؛همكيفاهلمحيةرههلتناكثيح؛ةريرهوبأهتينكو«نمحرلادبع
هلمعتسا«هلمهظفحأوثيدحلاةاوررثكأدعُيو«ًاريثكهلعلوسرلامزال«هلهأيفمدغلاىعريناكو
٠(99٠١١٠ص7١ج:ةباصإلا)ه54ةنسلاعتهللاهمحريفوتو«اهكرتمثنيرحبلاىلعرمع
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 هللاصال0:ّ-٠:: اوعرسا»:لاقٍهيَعهللالوسرنإف؛يشملايفاوعرسأو«ةولخلاينومتتغاو
(١).«مكباقرنعهنوقلترشوأ«هنومدقتريخوهامنإف؛زئانجلابيشملايف

لمحيفةنسلاو(59«ثحلانوداهبعرسينأةزانجلابةنسلا:اولاق
و: (آ).ريرسلابناوج
:يراوحلاوبالاق

لمحتةزانجلانأ«ءاهقفلالوقنمانعمسيذلاو«قحلاوهفيبنلالاقام

٠راقولاوةنيكسلاب
ريرسلامدقمبًادبيناكةزانجلادهشاذإناكهنأ:دليبنلانع

رادو«هنعو«هرخؤمنمهيلييذلاممرسيالاهقتاعىلعهعضيف«نميالا

نمهيلييذلانيالاهبكنملعهعضوف:رسيالاريرسلامدقمعضوم

):ٍ(...........))هرخوؤم

.ةزانجلاعبتتنأةأرمللسيل:ركبوبألاق

اهيلعامملعتول»:لاقفةزانجلاعبتتةأرماىأرهنأ:7يبنلانعو

(*).«اهدربرمأف«ةوطختحاراماهاشمبيف

.ةددعتمقرطنمدمحأوْزكلامو7ننسلاباحصأو4ناخيشلاهاورثيدحلا0(

.ةزانجلابةعرسلاباب«زئانجلاباتك3ج:يراخبلاحيحص:رظنأ
.0٠9٠ص6ةزانجلابعارسإلاباب«زئانجلاباتكجنملسمحيحص

.(81١)ثيدحلامقر«ةزانجلابعارسإلاباب«زئانجلاباتك72ج:دواديبأننس
.(677١)ثيدحلامقر«ةزانجلادوهشباب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس

؛(69٠١٠)ثيدحلامقر«ةزانجلابعارسإلايف(>0)باب«زئانجلاباتك؟ج:يذمرتلاننس

.حيحصنسحةريرهيأثيدح:يذمرتلاٍلاقو

.(97)ثيدحلامقر«زئانجلااج(١١)باب«زئانجلاباتك١ج:كلاماطوم

نكتل»لاقاهبنوعرسيةزانجىأرهنأهكيبلنعىمومينأنعةجامنباهجرخأاملكلذو()

.«ةنيكسلامكيلع

ريرسلابناوجبلمحيلفةزانجعبتانملاقهنعهللايضردوعسمنبانعةجامنباهركذاملكلذو(؟)

.«عدديلفءاشنإو4عوطتيلفءاشنإ9(ةئسسلانمهناف٠اهلك

.(1497864974١)ثيدح«زئانجلادوهشيفءاجام(15)باب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس:رظنأ

.(ب؛أ):يفضايب(0)
يفاهيلإعوجرلانكمي«زئانجلاعابتانعءاسنلايهنيفةريثكثيداحأتدرونكلو؛هظفلبهيلعرثعأمل(ه)

.مهريغو«سابعنباو«ةريرهيبأو«ةيطعمأنعةعبرألاةنسلابتكونيحيحصلا

هه4١٠١-



:لاقفةزانجدنعةوسنىأرهنأررمعنبهللادبعنع

تيملانيذؤتويحلانتفتنكنإف«تاروجامريغتاروزأمنعجرإ

ضعبنعانغلبدقو؛مكلرفغهلاورفغتسا:لوقينأل«............»

.ملعلالهأ

لجرلاقف«لجرةزانجيفناك(")ريبجنبديعسنإ:لاقيو
.كلهللارفغال:ديعسلاقف.هتنيملف؛نيترممكلهللارفغهلاورفغتسا

؛هقنعىلعريرسلايبناجعضيفريرسلادحألجرلاذخأينأهركيامو

(*)اوذخأينأوةيزعتلادنعو«رباقملادنعتيملايلوةحفاصمسانلاعبتااممو

.رباقملايفاوزعاذإهديب
:لاقهناةكِبعيبنلانع:اولاق

(5).«اهيلونذإبفرصنيلفةزانجىلعىلصنم»

:يراوحلا.وبألاق
:ءاهمفلالوقنمانحرميذلاوقحلاوهفيبنلالاقم

مهعمىضماذإو؛اهئايلوأنذإالبفرصتينأهلفةزانجىلعلصنم

.اهئايلوأنذابالإفرصنيمل؛دعقوربقلاىلإ

ىلإرجاهوميوبللاثعبملانمثالثةنسدلويودعلايثرقلاليفننبرمعنبهللادبع:وه6

مويكرتشامدحأوردبمويعلوسرلاهدرو«هيبأعمملسأ؛نينسرشعنباوهوةنيدملا

؛هْيَعلوسرلاىلعاهصقايؤرببسبليللامايقىلعًاصيرحناك«ةنسةرشعسمنباوهوقدنحلا
.(7١٠ص؛ج:ةباصإلا)ةنس»للنعهال؟ةنستام«اريثكثيدحلانمىور

.هتجرتتقبس().(ب؛أ):يفضايب()
.اوذخأت:(أ)يف(4)
.ملعأهللاواهيلععلطأّيتلابتكلاِقًادوجومنوكيدقوةنسلابتكنميلحيتأاميفهيلعرثعأ90ْ

؛نينمؤملامأ«ةيموزخملاةيشرقلاموزخمنبورمعنبهللادبنبةريغملانبةيمأيأتنبةملسما:يه()
يبنلااهجوزتف؛ةملسوبأابنعتامف؛اهمعنباجوزناكو؛ليهسليقو«ةفيذحاهببأمساو؛دنهاهمسا

هلتدلوف«ةشبحلاىلإارجاهواهجوزويهًاميدقتملسأدقو«ةرجهلانمثالثليقو«عبرأةنس
.ًاتومنينمؤملاتاهمأرخآيهو«ةيواعمنبديزيةفالخيفتدلوف«ةنيدملالإارجاهو«ةملس
.(!١صاج:ةباصإلا):رظنأ

ل١7١



-١"سس٠ُ5٠عم٠م هريق(أ)مترفحاذإو«ليوعلابمكتاومأاوذؤتالو«نفكلااونسحأ»
الوءروبقلااوصصجبتالو«ءوسلاناريجنعهولزعاو(هوعسووهوقمعاف

يلصيالو«دجاسملااهيلعاوذختتالو«اهيلعاوشمتالو«يشملاباهوطخت

(؟).مروبقلاةيوستبرمأو؛همامأربقلاوكدحأ

مهضعبناكو«ريواصتاهيفهعقرموأابوثةزانجلاىلعنوهركياوناكو
...لسغنموأ«ةريرذريرسلاةيشاغىلععضوينأهركي

لعجاوايقلتسمريرسلاىلعهعضف«تيللالسغتناتدرأاذإ:لاق

وأفقسءامسلانيبوهنيبنوكينأبحتسيوةفيظنةقرخهجرفلع

.قاشنتسالاوةضمضلملاريغةالصلاءوضوهكضوم:ءيت

م(هفنااهبىقنيواهبحسميفءاملابلبثةيقنةقرخذخوت:لاقو

.تالسغثالث()لسغي

(*).عروفاكوءامز:ةثلاثلاو«ردسوءامب:ةيناثلاو«حارقءامب:لوألا
كارالاو6ناحيرلاونانشالابلسغيناسسابالفاردسدجيلنإ.رحخالاقو

.هللاءاشنإحارقلاءاملاهيزجيهنافاعيشاذهنمدجت1نإوّىلإبحا

1نيالاهدسجقش159رسيالاهبنجقشب59؛هلسغافنيالاهبنجقشب

نيترمهنطب(9)زمغاو«نميألابءىدبتكلذك«ًاثالثهلسغتىتحرسيألامث
.ًاقفارًازمغةيناثلاولوألاهلسغدنع

:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانع
نمعفرافابنطبتزمغاذإو«اهنطبزمغتالفًالماحةأرملاتناكاذإ

.:.ميرضح:(أ)يف(١)
نمةعومجمنعةرابعيهنكلو؛اهنعهللايضرةملسمأنعاهدجأملظفللااذهبةياورلاهذه()

مامإلاو؛ملسممالانملكاهاوردقو«ةددعتمقرطنموةقرفتمتءاجيتلاتاياورلاوثيداحألا

.مهريغو؛دمحأمامإلاو؛كلاممامإلاو؛يناسنلاو«دوادينأو«يذمرتلاو«ةجامنباو«عيبرلا
.لسغ:(ب٠«ا)يف(؟)

.(بأ)يفطقاس(4)
.رمغاو:(١)يف(ه)

لير



<.ااجحاءد:
ةفيظنةقرخىرسيلاكديىلعنكيلو«(1)اهيلجرنمو؛اعيش(١)اهرهظ
ىتحءاملابصيرخاورذقلانمجرخيمانعاسغفاهتحمِ:اهلخداف

ءاههجوىلعاهافكتالو؛ةلسغةكرعلكدنعةقرخلالسغأو هيقنت

لثمالسغهلسغافلئاسمدوا4اهجرفنمكلذدعبنمءيشهلمرهظ

ر٠تالسغعبسىلعهدزتالوهرذم6ةثلاثلاوةيناثلاوىلوالا

0لا: هللاصالع
ناف«اثالثاهولسغإ:لاقهعهللالوسرنع«كلامنبسنانع

ءيشكلذدعبثدحنإف؛اسمخاهولسغافءيشكلذدعبثدح

.اعبساهولسغاف

/0.روفاكهيفءامجبهلسغرخانكيلو4ردسوءامبارتوكلذلكو

لسغيهلسغنمغرفامدعبنمءيشتيملانمجرخاذإ:مهضعبلاق

.هلسغداعيالوعضوملاكلذ

:هسأرطشمينأهركيوًاسلاجتملا)لسغينأهركيو

.هيلجر:(ب«أ)يف(9).هرهظ:(ب؛أ)يف(ا)
.ملعأهللاو؛ءاهقفلاضعبللوقكلذلعلو؛اثيدحهيلعرثعأمل(©)
:يناثلاو«ةيراصنألاةيطعمأنعلوألاقيرطلا«نيرخآنيقيرطنمءاجفيرشلاثيدحلااذه(4)

.يذمرتلاهلاقملسمأنع
يعهللالوسرانيلعلخد:تلاقاهنعهللايضرةيراصنألاةيطعمأنعيراخبلامامإلاهركذدقو
ردسوءامبكلذنتيأراذإكلذنمرثكأوأ؛«اسمخوأاثالثاهنلسغأ»لاقفهتنبإتيفوتنيح
اهاطعأف؛هانذآانغرفاملف؛يننذافنتغرفاذإف«روفاكنمًايشوأ«ًاروفاكةرخآلايفنلعجاو
.«هايإاهنرعشإ:لاقو؛ةوقح
.اهنمءوضولاعضاومبو؛اهنيمايمبنأدبإ:لاقهنأىرخأةياوريفو
.١٠١١صردسلاوءاملابهئتوضووتيلملالسغباب4زئانجلاباتك١َّج:يراخبلاحيحص:رظنا

.؟79ص©تيملالسغيفباب«زئانجلاباتك*؟ج:ملسمحيحص

مأنع(475)ثيدحلامقر«لسغلاونفكلايف(18)باب«زئانجلاباتك7ج:عيبرلادنسم
.١١٠١صةيطع

.(498١)ثيدحلامقر؛تيملالسغباب«زئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس

(90)ثيدحلامقر؛تيملالسغيفءاجام(1ك)باب«زئانجلاباتك79ج:يذمرتلاننس
.هه1..حيحصنسحثيدح(«ةيطعمأثيدح:يذمرتلالاقو

.سلجي(١)يف(*)

ل١١١



:لاقيهنأانغلبو

دهاعتينأبحتسيو(هنمذخأًاليوطهبراشوأ4ةليوطهرافظأناكنإ

.توملالبقكلذهنم

لبتةفيظنةقرخبلسغيةبصحوأيردجهبناكاذإتيملانإلاقيو
.هدسحجاهبعبتيم4ءاملاب

ْ؟تيملااسغٍبقحأنم:ليق

(١).ءاشنإرضحلاورفسلايفاهجوزاهلسغيةأرملا:لاق

زوجيالو(")؛هلسغيالجردجتملاذإرفسلايفهنتآرمإلجرلالسغتو
ريغاهلسغيةكولمملاالو4لاجرلانماهجوزريغاهلسغيناةارملل

.اهديس

؛عيقبلانمعهللالوسرعجر:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعةجامنباو«دمحأهاوراملكلذو(١)
؛«ءاسأراوةشئاعايانألبد:لاقف«هاسأراو:لوقأانأو«يمأريفًاعادصدجأانأويندجوف
.؛كتنفدوكيلعتيلصوكتنفكوكتلسغفكيلعتمقف«يلبقتمولكرضامد:لاقمث

؛اهجوزةأرملالسغو؛هتأرمالجرلالسغيف(9)بابزئانجلاباتك١ج:ةجامنباننس:رظنأ
.(47659١)ثيدحلامقر
.77ص©لسُقلاباوبأ4ج:يناكوشلل«راطوألالين

ريغعيبنلاَلَّسغامتربدتسااميرمأنمتلبقتساتنكول»:تلاقةشئاعنعيوراملكلذو(7)

.(هئاسن

.هأ.ةحفصلاو«ءزجلاسفن«نيقباسلانيردصملا:رظنأ

مه7١١١



هقيفوتنسحو(باهولاكلملانوعبمت
هيَدمحمهقلخريخىلعمالسلاوةالصلاو

ةليلنيرشعوةيناملسيمخلاراهنباتكلااذهخسننمغارفلاناكو

ةيوبنلاةرجهلانم1777ةنسلاوشرهشنمتلخ

ديىلعماتخريخمالسلاوةالصلاوةيحتفلآفلأ

بويعلانيرقو«بونذلاريسأ«ريقفلادبعلا

يقيرشلافيسنبملاسنبرهازنبنسحم
هيزنلاعرولايضرلايقتلاهخيشلهخسن

نيدلادامعونيملسملايضاق

نيملاعلابرةفيلخونيدتهملاةودقو

يصورخلاناميلسنبدشارنبرصان
هيناعمظفخهللاهقزر

نيمأ

وجم

714١1١



ةينآرقلاتايآلاسرهف-١

ةيوبنلاثيداحألاسرفف١

مالعألاسرق-١

تاعامجلاولئابقلاسرهف©

نادلبلاونكامالأسرهف

مايآلاوعئاقولاسرهف١

تاعوضومللماعسرفف١|
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ةينارقلاتايآلاسرهف١

(ةرقبلاةروس)
ةحفصاهمقرةيآلا

١١:77«نيقتمللىدههيفبيرالباتكلاكلذ.ملأ

1:١«بيغلابنونمؤينيذلا#
7٠١:77#..رخآلامويلاوهللابنمانمربلانكلو#
78٠١:١٠#..ىطسولاةالصلاوتاولصلاىلعاوظفاح#
١:7ا#نيرباصلاعمهللانإةالصلاوربصلاباونيعتسإ

781١:3ٍ«نيتناقهللاوموقوأ
4٠١:١3٠#..انابكروأالجرفمفخنإف»

5٠١4:1للاهجومنغمكهوجواولوتانيأفبرغملاوقرشملاهلل
49:1#..ءامسلايفكهجوبلقتىرندق#
61:1#..لصممهاربإماقمنماوذختاو#
٠٠64111«..ةاكزلااوتاوةالصلااوميقأو#
61١:19.ةالصلانوميقيوبيغلابنونمؤينيذلا)»

415:10#..كلبقنملزنأاموكيلإلزنأامبنونمؤينيذلاو#
19:10ه0«نوحلفملمهكئلوأومهبرنمدهىلعكتاوأ»
٠١18:1«ةكلهتلاىلإمكيديأباوقلتالوهللاليبسيفاوقفنأو#
611101«..ًانسحًاضرقهللاضرقييذلااذنم#
١77111:1«..هللاليبسيفمهلاومأنوقفنينيذلالثم#
الء:7171..نوعبتيالمثهللاليبسيفمهلاومأنوقفنينيذلا#
ال.:771©..ةقدصنمريخةرفغمو.فورعملوق#
أل.:4١#..مكتاقدصاولطبتالاونمانيذلااهيأي
الأ:77/8١ ابرلانميقباماورذوهللااوقتااونمآنيذلااهيألي
الك:١ال4000#..هلوسروهللانمبرجياونذأفاولعفتملنإف#

-7١١



ةحفصاهمقرةيآلا

الك:6١«..هللاةاضرمءاغتبامهلاومأنوقفنينيذلال
الك:767١«..بسكامتابيطنماوقفنأاونمأنيذلااهيألي
الع:1١#..ءاشحفلابرمأيورقفلامدعيناطيشلا#»
الأ:١7١#..يهامعنفتاقدصلااودبتنإ
الا:4١#..وفعلالق.نوقفنياذامكنولأسي#
الل:١٠71ريخنممتقفنأاملق.نوقفنياذامكنولأسيو
مال:7١#..مايصلامكيلعبتكاونمانيذلااهيألي
مال:684١«..ًاضيرممكنمناكنمفتادودعمًامايأ»
م:7١©..مكئاسنىلإثفرلامايصلاةليلمكللحأ

م51:1#..بيرقينإفينعيدابعكلاساذإو»
م8١:5©..ضيبألاطبخلامكلنيبتيىتح#
64600:1#نيكسمماعطةيدفهنوقيطينيذلالعو#

ادد«..نارقلاهيفلزنأيذلاناضمررهش#
٠١:7/17#..دجاسملايفنوفكاعمتنأونهورشابتالر

41:1»:ةلهألانعكنولأسي#

١١11:01©..تيبلانمدعاوقلاميهاربإعفريذإو

١٠":7٠٠١#..انيلعبتوانكسانمانرأو#
7٠١:٠١٠«..هللةرمعلاوجحلااومتأو
97١٠١:١١٠#..تامولعمرهشأجحلا#
6٠٠١:١٠:انمأوسانللةباثمتيبلاانلعجذإو#

١٠١:١١٠«..هللارئاعشنمةورملاوافصلانإ

4١:١١١#..سانلاضافأثيحنماوضيفأمث
1:١١اه«..هللااوركذافتافرعنممتضفأاذإفإ
98٠١١:١١«..مكبرنمًالضفاوغتبتنأحانجمكيلعسيل
٠٠١:7١١«..تادودعممايأيفهللااوركذاول

18١



ةحفصاهمقرةيآلا

٠١:٠7١«..يدهلانمرسيتساامفمترصحأنإف#
٠77:1٠«..هللااوركذافمككسانمميضقاذإف#
١١٠٠١:١٠«..ةنسحايندلايفانتاءانبرلوقينممهنمو#
٠٠١:9١٠«..اوبسكاممبيصنمهلكئاوأ»
٠74:11٠#..هيلعمثإالفنيموييفلجعتنمف#
7٠١:77٠#..صاصقلامكيلعبتكاونمانيذلااهيا

١:٠٠#..فورعمبعابتافءيشهيخأنمهلىفعنمف#
4١:١7٠«..بابلألا.لوأايةايحصاصقلايفمكلر»
١:١٠٠اه«..لطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتال
٠٠1:1٠«..مكناوخإفمهوطلاختنإو

٠٠١:١٠٠#..توملامدحأرضحاذإمكيلعبتك#
١1١١:١٠٠©...همسامدعبهلدبنمف#

7٠١:١٠٠«..امنوأًافنجصومنمفاخنمف#
٠١:١١٠«نيقتملاىلعًاقح
3١:١١٠*..اهعسوالإًاسفنهللافلكيال

اهكاماللام«..انأطخأوأانيسننإانذخاٌؤتالانبر
٠٠١:١٠٠#..نوموقيالابرلانولكأينيذلا#»
774١:١1١٠#..اورذوهللااوقتااونمانيذلااهيأليل
74٠١:١١٠«..هلوسروهللانم_برحباونذأفاولعفتملنإف#
٠١:11٠#..تاقدصلاينريوابرلاهللاقحمي
4١:١٠«..رسيملاورمخلانعكنولأسي#
١7١60:01٠#..هبنونمؤيكلوأهتوالتقحهنولتي#
61:١٠«#..ءدهعبٍفوأيدهعباوفوأ»
اا١١:٠"«نيرهطتملابحبونيباوتلابحيهللانإ
(١/ر٠١/١1«..مكناميأيفوغللابهللاءذخاؤيالإ

-1١١



ةحفصاهمقرةيآألا

١77١٠:777#©..َنِمْؤُيىتحتاكرشملااوحكنتالو

لالالا:٠١٠#..ريخمهلحالصإلقىماتيلانعكنولاسي#

٠(:7"#..ىذأوهلقضيحملانعكنولاسيإ
77:1«..مكثرحاوتأفمكلثرحواسن#
١:٠#فورعملابنييلعيذلالثمنهلو#

7١:7١7«مكحزيزعهللاوةجردمهيلعلاجرللو#
1الوا١778/17«نهوكسمأفنهلجأنغلبفءاسنلامقلطاذإوأل
١:7١«نهولضعتالفنهلجأنغلبفءاسنلامقلطاذإو#
77:١٠#..نهسفنأبنصبرتيتاقلطملاو#
ان4#..فورعمبكاسمإفناترمقالطلا#
٠7:١٠.'©..دعبنمهللحتالفاهقلطنإف#
7١:٠7#..ءورقثالثنهسفنأبنصبرتيتاقلطملاو#
46:7٠7«..ًاجاوزأنورذيومكنمنوفوتينيذلاو#

7067:١«مهجاوزألةيصوًاجاوزأنورذيومكنمنوفوتينيذلاو#

١777١:77«..فورعمبنهوحرسوأفورعمبنهوكسماف#

6١١7:77.ناسحإبجيرستوأفورعمبكاسماف

91٠778:7..« نهوسمتملامءاسنلامتقلطنإمكيلعحانجالل

١7:١1١#..نهوسمتنألبقنمنهومتةلطنإو#

"١767:١«نيقتملالعًاقحفورعملابعاتمتاقلطمللو
"7:١١«نولقعتمكلعلهتايامكلهللانيبيكلذك#

4١:١٠٠#..ائيشنهومتيتااماوذخأتنأمكللحيالوش

"١:١«..اهودتعتالفهللادودحكلت
"74١١«..هبتدتفااميفامهيلعحانجالفل

١١١7:0«رهشأةعبرأصبرتمهئاسننمنولؤينيذللؤ»

"١7١:1*ملععيمسهللانإفقالطلااومزعنو

١7١



ةحفصاهمقرةيآألا

0:71#..نيلماكنيلوحنهدالوأنعضريتادلاولاول
49:17«..اوربتنأمكناممألةضرعهللااولعجتالوش
هه.:4ٍ77ِنيَذِبمنيادتاذإاونمانيذلااهيأايؤ

7:٠١#..ابتاكاودجتملورفسىلعمتنكنإو#

٠9:71#..ةرسيمىلإةرظنفةرسعوذناكنإو#
١16:7#..هيلعباتفتاملكهبرنممدا.ىقلتفإ

الك/75777:76«رونلاىلإتاملظلانممهجرخياونمانيذلايلوهللا

الإ:900١7«..اودتعتالومكنولتاقينيذلاهللاليبسيفاولتاقوؤ
ما67#..هيلعاودتعافمكيلعىدتعانمف#»

؟.77١0:7*«محرروفغهللانإهيلعمثإالفداعالوغابريغ
71:7١#..ةراجحلاوسانلااهدوقويتلارانلا»
7:١١«..مكلهركوهولاتقلامكيلعبتك#

4٠7:٠١٠#..تاومأهللاليبسيفلتقينملاولوقتالو#
ال6٠٠:عوجلاوفوخلانمءيشبمكنولبنلو#

54117٠«..هللانإاولاقةبيصممهتباصأاذإنيذلا#
١١4:7٠#..ةمحرومهبرنمتاولصمهيلعكئاوأ
1١1:7١٠«..هللالإهيفنوعجرُتًاموياوقتاو#

نارمعلآةروس
619:1.اكرابمةكببيذللسانللعضوتيبلوأنإ

75:1#..مهاربإماقمتانيبتاياهيف#
0٠١:1١/٠#..نوملعيمهواولعفامىلعاورصيملو#

0

8600١١:17«..هلضفنمهللامهاتاامبنولخيينيذلانبسحيالوش
لآ:٠١"«..هتاقتقحهللااوقتااونمانيذلااهيألي#
7٠١:١١٠#..تيبلاجحسانلاىلعهلو

 ١ال١-



ةحفصاهمقرةيآلا

8٠م١١11ل#..لغُينأيبنلناكاموؤش
1:١٠الل..اليلقانمثمهناممأوهللادهعبنورتشينيذلانإ
71:١٠٠«..ابرلااولكأتالاونمآنيذلااهيل
١٠١:١١٠#نيرفاكللتدعأيتلارانلااوقتاو
٠١:١١٠"«نومحرتمكلعللوسرلاوهللااوعيطأو#
١١٠:1 ه«ءامسلايفالوضرألايفءيشهيلعىفخيالهللانإ
1:١١٠«ءاشيفيكماحرألايفعروصييذلاوه#

٠0٠٠٠١:١٠7©..مهسفنأاوملظوأةشحافاولعفاذإنيذلاوؤ
١٠٠١:١٠7©..مهبرنمةرفغممهؤازجكتلوأل

لكن7دم©..هوعبتانيذللميهاربإبسانلاىلوأنإ
الك:77#..هتيزخأدقفرانلالخدتنمكنإانبر#

لال:٠7©..هوجودوستوهوجوضيبتموي#

الال:١٠7«..هللاةمحريففمههوجوتضيبإنيذلاامأو#
7١7:١٠©..ةنجومكبرنمةرفغمىلإاوعراسو#

74٠7:١٠#..ءارضلاوءارسلايفنوقفنينيذلا#
١١7:١١١«..راحسألابنيرفغتسملاو#

٠7١:٠3١7 «نيقتمللتدعأضرألاوتاومسلااهضرعةنجو#
87:٠١٠#..ءيشيفهللانمسيلفكلذلعفينمو#
77:7٠ف«..ًاتاومأهللاليبسيفاولتقنيذلانبسحتالوش
7:77٠«..هلضفنمهللامهاتأامبنيحرف#
٠7:٠9٠«..اوطبارواورباصواوربصااونمانيذلااهيأليؤل
6٠١7١:7١١٠.اوبسكامضعببناطيشلامطزتساامن

١١7:١٠#..لغينأيبنلناكامو

ا.:١١7١"6.هللانمطخسبءابنمكهللاناوضرعبتانمفأ#»

77:١١٠«نولمعيامبريصبهللاوهللادنعتاجردمه#

7١١



ةحفصاهمقرةيآلا

٠١:7١٠ا«تامكحمتاياهنمباتكلاكيلعلزنأيذلاوه#
7:9١٠و

ءاسنلاةرزوس

14/77١:«..ىراكسمتنأوةالصلااوبرقتالإ

+:١١٠١ «اورصقتنأحانجمكيلعسيلفضرألايفمبرضاذإو#
+:٠١٠1١«..ًادوعقوًامايقهللااوركذافةالصلامتيضقاذإف#
ه7:٠*..لاسكاوماقةالصلاىلإاوماقاذإو#
١١57:1«..مهيلعهللابوتيكئلوأفبيرقنمنوبوتي#
الآ:65١#لسرلادعبةجحهللالعسانللنوكيالعا
اله:١1«ةدحاوسفننممكقلخيذلامكبراوقتاسانلااهيألي

7:1«..ًائيشهباوكرشتالوهللااودبعاو#
4١١81:1 «ةقدصبرمأنمالإمهاوجننمريثكيفريخال
78:10٠«..منهجهؤازجفًادمعتمًانمؤملتقينمو
41:١٠#..هدودحدعتيوهلوسروهللاصعينمو#
١7١١:7٠٠#..مكلبقنمباتكلااوتوأنيذلاانيصودقلو#
741/177:1١..لطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتالاونمانيذلااهيألي
777:1١#..ًاملظوًاناودعكلذلعفينمو
٠"ينل٠1«..منهجهؤازجفًادمعتمًانمؤملتقينمو#
١٠م:٠«..ًاملظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ
١٠”:١٠1#..مهسفنأنوناتخينيذلانعلداجتالوش
٠":71#..هبكرشينأرفغيالهللانإ
5٠١:7٠«..هللههجوملسأنمتًانيدنسحأنمو#
7٠:4/8٠١ *كلذنودامرفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإ

٠

١٠١:7٠©..مكنعرفكنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنإ

77١



ةحفصةيآلااهمقر
١٠١:9٠«..اليقهللانمقدصأنمو)

١:٠©..باتكلالهأيناماالومكينامابسيل#
٠":4١١#..ىثأأوأركذنمتاحلاصلانملمعينمو
ا؛4:10"#..مهلاومأىماتيلااوتاو
1:٠©..حاكنلااوغلباذإىتحىماتيلااولتباوأ
٠9:10٠«..ًاملظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ
1:10٠«..فورعملابلكأيلفأريقفناكنمو
١٠٠“:١٠١#..نوبرقألاونادلاولاكرتاممبيصنلاجرلل#

1:١٠#..ىبرقلاولوأةمسقلارضحاذإو#

١١1:١٠«نيثألاظحلثمركذللكدالوأيفهللامكيصوي#
١٠١:١١٠«مكجاوزأكرتامفصنمكلز#
١٠ال:٠١#..هلوسروهللاعطينمو.هللادودحكلتؤ

6٠١:١٠#..هدودحدعتيوهلوسروهللاصعينمو
١٠م:1#..ةلالكلايفمكيتفيهللالقكنوتفتسي#

78:1١٠“*..نوبرقألانادلاولاكرتامميلاومانلعجلكلو
١:7١٠مع«..انمبيصنهلنكيةنسحةعافشعفشينمو#

١:١7١«..اولضتنأمكلهللاني
٠:17/175١«..مكئاسننمةشحافلانيتأييتاللاو
١#0١:7«..امهوذافمكنماهنايتأيناذللاو#
اهلن٠١«..نيلعفةشحافبنيتأنإفٍّنِصخُأاذإف#
ا:٠1«..أطخالإانمؤملتقينأنمؤملناكامو
7١8/103:1١٠*..ةلاهجبءوسلانولمعينيذللهللاىلعةبوتلاامنإل
١٠١:3٠١٠«..هنعنوبنتامرئابكاوبنتجتنإ
٠1:١٠#..ةرذلاقثمملظيالهللانإ

١١١1:١٠«.تانجمهلخدنستاحلاصلااولمعواونمانيذلاو#

4١



ةحفصاهمقرةيآلا

١1:١١٠"«..باتكلالهأينامأالومكينامأبسيل
41:١١٠#..ىثنأوأركذنمتاحلاصلانملمعينمو
٠١١٠١«..هسفنملظيوأًاءوسلمعينمو#
4٠١:١٠مكتاوخأومكتانبومكتاهمأمكيلعتمرح#

ال١1:١"«..ءاسنلانمواباحكناماوحكتتالوش
9١8:1١7..ءاسنلااوثرتنأمكللحيالاونمانيذلااهيألي»
41:١١«..مكناميأتكلمامالإءاسنلانمتانصحملاو#
الح:1©..عابروثالثوىنثم#
1:١77#..نهروجأنهوتافنهنمهبمتعتمتساامف#
ال0010"«..اوحكنافىماتيلايفاوطسقتالأمفخنإو#
الال٠00١«..ًاملظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ
68٠١:١7٠.تانصحملاحكنينألوطمكنمعطتسيلنمو

١:١٠©..مكيدهيو.مكلنيييلهللاديري

“١7١١#..مكيلعبوتينأديريهللاوأ»

8١:٠١٠#..مكنعففخينأهللاديري
١١:١9«..ًاميظعاليماوليمتنأ
١:3«ًاميظعامنإىرتفادقف#
١:7٠#..فورعملابنهورشاعو#
٠372:01©..مكلاومأءاهفسلااوتؤتالو#
48:11١١#..ءاسنلاىلعنوماوق_لاجرلا#»
ال6.اهيفادلاخرانهلخديهدودحدعتيو#

7:١٠+٠«..ًامكحاوثعبافامهنيبقاقشمفخنإو#
١7:١٠«..ًازوشناهلعبنمتفلخةأرمانإوؤ
47:١٠#..ءاسنلانيباولدعتنأاوعيطتستنلو#
٠7:7#..هتعسنمًالكهللانغياقرفتيناو

ل١ا50



ةحفصاهمقرةيآلا

77:7 ؛«..ةلخننهتاقدصءاسنلااوتاو

٠٠77:7©..جوزناكمجوزلادبتسامتدرأنإو)
"١77:7.. ضعبىلإمكضعبىضفأدقوهنوذخأتفيكو#
-'"”:87«..نهومتيتاامضعبباوبهذتلنهولضعتالو
0٠٠5:7#..طسقلابنيماوقاونوكاونمانيذلااهيألي
ا«؟اهودروأاهنمنسحأباويحفةيحتبمييُحاذإو#
١٠17:7"«اليقهللانمقدصأنمو
١١17:7«..مهيلعهللابوتيكتلوأف#
06182:7«..رانلانملفسألاكردلايفنيقفانملانإ
127«..هللاباومصتعاواوحلصأواوباتنيذلاالإ
ال:07#..هللاليبسيفنولتاقياونمآنيذلا#
الك:77«..ناطيشلاءايلوأاولتاقف#
417:7«..ًانيبمًاناطلسمكيلعهللاولعجتنأنوديرتأ»
06٠9:7#..رانلانملفسألاكردلايفنيقفانملانإ
57:9٠«..هللاباومصتعاواوحلصأواوباتنيذلاالإ

١7:١١٠«..ديهشبةمألكنمانثجاذإفيكف#
7:١١٠؛"«..لوسرلااوصعواورفكنيذلادويذموي#
47:١٠#..ءايلوأنيرفاكلااوذختتالاونمانيذلااهيأليإل

8:07١٠«..ىلوتامهلوننينمؤملاليبسريغعبتيو#

47:7٠«..بلغيوألتقيفهللاليبسيفلتاقينمو
1:7١٠«..ةلالكلايفمكيتفيهللالقكنوتفتسي#

ةدناملاةروس

١٠:11..« اولسغافةالصلالإمتمقاذإاونمانيذلااهيألي
37:10«..اورهطافانجمنكناو
“١:١.«..رفسىلعوأىضرممنكنإو#

-7١١1



ةحفصاهمقرةيآلا

1١:١١«..جرحنممكيلعلعجيلهللاديريام

الأ:7٠١«..كبرنمكيلإلزنأاملبلوسرلااهيأايإ
الآ:7٠١«نيقتملانمهللالبقتيامن
١1:١٠«..ماعنألاةميببمكلتلحأل#
لو«..ريزنحلامحلومدلاوةتيملامكيلعتمرخ#
١:٠٠"«..هللارئاعشاولحتالاونمانيذلااهيأايؤ
1١١هن٠١م«..ديصلااولتقتالاونمانيذلااهيأايؤ
4٠1:١١١«..هللامكنولبيلاونمآنيذلااهيأليإف
7٠1:١١١«..مكلعاتمهماعطورحبلاديصمكللحأ#»
41:١١#..مارحلاتيبلاةبعكلاهللالعج#
اا١٠1"#..اوداطصافمتللحاذإو#
٠١:7١١#..هلوسروهللانوبراحينيذلاءازجامن
47:1١١#..مهيلعاوردقتنألبقنماوباتنيذلاالإ
٠:١١٠م#..نيعلابنيعلاوسفنلابسفنلا)»
١:3٠٠©..ءيشىلعمتسلباتكلالهأيلت»

/م/1اتتلا#..ناودعلاومثإلاىلعاونواعتالو
6٠١:7١٠..تحللنولاّكأ#
٠1:1١٠#..رسيملاورمخلاامنإاونمانيذلااهيأاي
١101١٠١«..مكنيبعقوينأناطيشلاديريامنإ
1:1١٠#..اورذحاولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأو#
49١:7١٠«#..حانجتاحلاصلااولمعواونمانيذلاىلعسيل#
اً/ا/١١:1«نيقتملانمهللالبقتيامنإ

:١٠
الدا#..امهيديأاوعطقافةقراسلاوقراسلاو#
734١:7١١«هيلعبوتيهللانإفحلصأوهملظدعبنمباتنمف#

ا/١  -



ةحفصاهمقرةيآلا

١1:١١٠©:..هقاثيمومكيلعهللاةمعناوركذاو#
١:١7مال«مكلهللالحأامتابيطاومرحتالاونمآنيذلااهيأايف
أ:7١«..ًابيطًالالحهللامكقزرامماولكو
49:17©..مكنامبأيفوغللابهللاعذخاؤيالل
405417«نورفاكلامهكملوأفهللالزنأامبمكحيملنمو
617:7هللاءانبأنحنىراصتلاودوييلاتلاقو#

فد«..دوقعلاباوفوأاونمانيذلااهيأايل
7:3 ه«باتكلااوتوأنيذلاماعطو.تاييطلامكللحأمويلا)
7:9ه١..مهنمهنإفمكنمموتينمو#

١77١

414:7.. تايطلامكللحألقمهللجأاذامكنولأسي)
7:٠١٠هم«..اونمانيذلاوهلوسروهللامكيلوامنإ)

٠":7«..اونمانيذلاوهلوسروهللالوتينمو
711:17٠“.. يتمعنمكيلعتممتأومكنيدمكلتلمكأمويلا#

ضماعنالاةروس
٠41:1١"«..راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال
١145:1 «تاشورعمريغوتاشورعمتانجًاشنأيذلاوهو
٠8:1١٠#95*«معنلانملتقاملثمءازجفادمعتممكنمهلتقنمو

ا6١٠١6:1/1141مكيلعمكبرمرحاملتاولاعتلق

١٠١:7٠©..مهروهظىلعمهرازوأنولمحيمهو#

٠11:11:١#؟نسحأيهيتلابالإمتيلالاماوبرقتالوؤ»

٠1:١٠#..طسقلابنازيملاوليكلااوفوأوؤ

0١:1١٠«..هردصحرشيهيدهينأهللادرينمفؤ
٠١:7٠١٠«..هدتقإمهادهبفهللاىدهنيذلاكئلوأ»

"3:1٠«..يبرتيصعنإفاخأينإ

8١



ةحفصاهمقرةيآلا

ه؟:١7ا"#..ىبرقاذناكولواولدعافمتلقاذإوأ

١10:7#..اهبانيتألدرخنمةبحلاقثمناكنإو

لأ:7ا«..اوفوأهللادهعبو#
٠17:٠١#..هيلعهللامساركذامماولكف#

؟4١١7/41:7..هيلعهللامساركذامماولكأتالمكلامو
٠٠١7:9٠*..هوعبتافاميقتسمىطارصاذهنأو#»

فارعألاةروس

خ0:6«..اوتصنأوهلاوعمتسافنارقلاءىرقاذإو#
41:1#..مكهوجواوميقأوطسقلابيبررمألق#

٠١:7هال6#نينسحملانمبيرقهللاتمحرنإ

3٠775:1١«نطبامواهنمرهظامشحاوفلايبرمرحامنإلق#
10:١٠#..مهيلإلسرأنيذلانلاسنلفإ#
١1:١١٠«نيبئاغانكاموملعبمهيلعنصقنلف#
الا/١57:7«..ًابعلوًاوهلمهنيداوذختانيذلا#»
715:01"#..انمحرتوانلرفغتملنإوانسفنأانملظانبر#
الإ:7(4«نيملاظلاىلعهللاةنعلنأ

ال:0777#..هدابعلجرخأيتلاهللاةنيزمرحنملق#
7:١٠هه «نيدتعملابجيالهنإَةَيْفْحَوًاعرضتمكبراوعدأ#

ان:00047*نودوعتدبمل»
لافنألاةروس

7١19:1*..مهبولقتلجوهللارِكذاذإنيذلانونمؤملاامنإ#
19110"«نوقفنيمهانقزرامموةالصلانوميقينيذلا#
6ٌ١:16اقحنونمؤملامهكتلاوأ»

الآ:#..يحنمىيحبوةنيبنعكلهنمكلهيل#
9٠م:١©..لوسرلاوهللااونوختالاونمانيذلااهيألي

-4١



ةحفصةيآلااهمقر
7/0٠١:١١٠ٍ©..ضعببىلوأمهضعبماحرألااولوأو)»

١١7:١٠«..افحزاورفكنيذلاعيقلاذإاونمانيذلااهيأايل
7:١٠#..لاتقلافرحتمالإهربدذئمويملوينمو#

197:١9٠..نيتثاماوبلغينورباصنورشعمكنمنكينإ
117:7٠..# افعضمكيفنأملعومكنعهللاففخنآلا#
١47:١١٠«..هسمخهللنأفءيشنممتمنغامنأاوملعاو#

ةبوتلاةروس
"٠٠١:٠١#..اورهطتينأنوبحيلاجرهيف#
٠17:1#..نيكاسملاوءارقفللتاقدصلاامن

34٠١:17*..اهنوقفنيالوةضفلاوبهذلانوزنكينيذلاو
0٠١:17©..منهجرانيفاهيلعىمحيموي

٠“:4©..ةروسمهيلعلزنتنأنوقفانملارذحيل
٠1:١٠٠©..مهومتدجوثيحنيكرشملااولتقافإل
٠١ها/دال:7ه64ادبأتاممهنمدحأىلعلصتالوؤ»

١7:7«نوقسافلامهنيقفانملانإ
١7:7١١#..نوحئاسلانودماحلانودباعلانويئاتلا)
17:7/117١«مهارمأومهسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإ
7:١7١#..ربكأهللانمناوضرو#
٠77:١7١#..ضعبءايلوأمهضعبتانمؤملاونونمؤملاو#
7:٠7١«..تانجتانمؤملاونينمؤملاهللادعو#

7١:٠١١؛4«نيرفاكلابةطيحملمنهجنإو#
7:7١٠«نوقسافلامهنيقفانملانإ

"٠١7:7ة؟ائشمكنعنفتملفمكترثكمكتبجعأذإ»
١٠7:7٠رخآلامويلابالوهللابنونمؤيالنيذلااولتاق
781:7٠«مارحلادجسملااوبرقيالفْنَجَتنوكرشملاامن

86١



ةحفصاهمقرةيآلا

سنويةروس

"908:1١٠«ليئارساونبهبتنميذلاالإهلإالهنأتنما#
4146:1«مظعلازوفلاوهكلذهللاتاملكلليدبتالإ
١٠:٠77“..# اوقسفنيذلاىلعكبرةملكتقحكلذكو#

دوهةروس
١:٠ا#..ليللانمافلزورابنلايفرطةالصلامقأو#
الا:187:1#..اوملظنيذلالإاونكرتالو
١٠م/احفنا-«نيملاظلاىلعهللاةنعلالأب

٠15:17«دودعملجألالإهرخؤنامو

١7:١١١#«محرروفغليبرنإاهاسرمواهيرجمهللامسب#

فسويةروس
٠9:1"«نينئاخلاديكيدبيالهللنأو)»

٠٠١:7١٠#..ةريصبىلعهللاىلإوعدأيليبسهذهلق

دعرلاةروس
١يلرململا4بامنسحومهلىبوط#

١:7١٠#..قحلاكبرنمكيلإلزنأامنأملعينمفأ#»

لاد«قاثيملانوضقنيالوهللادهعبنوفوينيذلا#
الكئ١١:١٠/1"#..رادلاىبقعمعنفمتربصامبمكيلعمالس#
الغ:067#..هقاثيمدعبنمهللادهعنوضقنينيذلاو#
الإ:07#..اوقتانيذلاىبقعكلت#

47:١١١«باتكلامأهدنعوتبثيوءاشيامهللاوحمي»
١77:١١١#..لصوينأهبهللارمأامنولصينيذلاو#
١7:١١١"ل#..مهبرهجوءاغتبااوربصنيذلاو#

١١١:9٠77..# مهئابانمحلصنمواهنولخديندعتانج#

١8١1



ةحفصاهمقرةيآلا
ميهاربإةروس

١17:7#..تباثلالوقلاباونمآنيذلاهللاتبئيأل

١7:١٠٠«..مكنديزألمركشنعال
رجحلاةروس

1١/١١٠«نيعمجأمهنلأسنلكبروف#
7٠1:7/١.٠#نولمعياوناكامع#
7١:9١١؛/0/47ةةبصناهيفمهسميال.نيلباقتمررسىلعاناوخإ#
١4/2178:7١«نيصلخملامهنمكدابعالإ.نيعمجأمهيوغألو

لحنلاةروس
"':1«..هللابذعتسافنارقلاتأرقاذإف
41:١١٠و«..ًاليلقًانمثهللادهعباورتشتالوأل
٠١:٠٠#..قابهللادنعامودفنيدنعام

7١٠:١..# باتعألاوليختلاتارمثنموإ)
٠١:87٠#..هركأنمالإهناميإدعبنمهللابرفكنم
٠1:١#..نونمؤيالنيذلابذكلايرتفيامنإ)
قدد«..متدهاعاذإهللادهعباوفوأو#
الك:477 «..ةوقدعبنمالزغتضقنيتلاكاونوكتالوش
الغ:77#..ةدحاوةمأمكلعجلهللاءاشولو
الغ:47*..مكنيبالخدمكناميأاوذختتالوؤش»

ءارسإلاةروس

"1:١ال8#..ليللاقسغلإسمشلاكولدلةالصلامقأل

9:1«الوتسمهنعناككتلوألك

الآ:١ال4«اليلقائيشمهيلإنكرتتدكدقلكانتبثنأالولو#
لأ:١م#..تامملافعضوةايحلافعضكانقذألاذإ#

الق:77١«اناسحإنيدلاولابوهايإالإاودبعتالأكبر_ىضقو#
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ةحفصاهمقرةيآلا

الك:41#..ةمحرلانملذلاحانجاملضفخاو#
م7:١7١.. ليبسلانباونيكسملاوهقحىبرقلااذتاو
ما١©..كبرنمةمحرءاغتبإمهنعنضرعتامإو#

مغ:41«..كقنعىلإةلولغمكديلعجتالوؤ»

معهار/حملا67١.نيطايشلاناوخإاوناكنيرذمبملانإ

١7:1٠«اريبكامطخناكمهلتقنإ
5:1٠#75«..مقتسملاساطسقلاباونزومتلكاذإليكلااوفوأو#
87١:١7١«..نينمؤمللةمحروءافشوهامنارقلانمَلّرَتُتَو»
١الك١*«اليبسءاسوةشحافناكهنإانزلااوبرقتالوش
١/١4:1١٠#..اليتفنوملظيالومهباتكنوأرقيكتاوأفإ
م777:8«..ضرألاقرختنلكنإاحرمضرألايفشمتالوش
7١٠7:١١٠#..مهيلعىلتياذإهلبقنمملعلااوتوأنيذلانإل

فيهكلاةروسٍِ
ه900:1..هيررمأنعقسففنجلانمناكسيليإالإ
١1:1"#..ادغكلذلعافينإءيشلنلوقتالو#
745:17«..يلرينيدهينأىسعلقوتيسناذإكبرركذاو#

47:١١٠م«ارضاحاولمعامادوجوو#
١١١7:١١#..احلاصالمعلمعيلفهبرءاقلوجريناكنمف#
دا#..اباوثكبردنعريختاحلاصلاتايقابلاو#

ميرهةروس
١٠١:9٠ايتامهدعوناكهنإ»
ال:74:1©..مظعمويدهشمنماورفكنيذللليوف#
١.٠:ه0#؟ايضرمهبردنعناكوةاكزلاوةالصلابهلهأرمأيناكر

,---هطروس
11:1/7(للهنا#4احلاصلمعونماوباتنملرافغلينإو#»
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ةحفصاهمقرةيآلا

١7:77/78١#..باذعبمكتحسيفايذكهللاىلعاورتفتالل
ءايبنألاةروس

6٠١:١٠.ةكئالملامهاققلتتوربكألاعرفلامهنزحُيالل

فلااد#©..اهبانتلدرخنمةبحلاقثمناكنإو#

70:١١٠©#..ابهروابغراننوعديوناريخلايفنوعراسي#
7١:١١٠م«..مغلانمهانيجنوهلانبجتساف#

١11:17ة«نوضرعمةلفغيفمهومهباسحسانللبرتقإ#»

جحلاةروس
"1:١لال«..اودبعاواودجساواوعكرإاونمانيذلااهيألي
١١/انخنل#..مهلعفانماودهشيل#

١١انها»6رماضلكىلعوًالاجركوتايإ

ام/4:01١٠«..ناثوألانمسجرلااوبنتجافإل
١1:١٠#..هبنيكرشمريغهللءافنح#
٠:١١٠#..ىمسملجألإعفانماهيفمكل#

لد#..مهروذناوفويلومهثفتاوضقيلمث

77١:١١١ *بولقلاىوقتنماهنإفهللارئاعشمظعينموكلذ
٠1:١١١«..هللارئاعشنممكلاهانلعجندبلاو#
71:١١١«..اهؤامدالواهموحلهللالانينلإل
4٠1:١١١«..اكسنمانلعجةمألكلو#
0٠١:7١١«..مهبولقتلجوهللاَرِكُذاذإنيذلا#
70١:7١١..هبردنعهلريخوهفهللاتامرحمظعينموكلذ

٠77/1701١«ملَأباذعنمهقذنملظبذاحلابهيفدرينمو#

لال:07-٠0راننمبايثمهلتعطاورفكنيذلاو#
ألال:١77«..دولجلاومهنوطبيفامهبرهصي#
١7:١«..هوكسانمهاكسنمانلعج.ةمألكل
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ةحفصاهمقرةيآلا

77:٠7١"«ريصملاسئبواورفكنيذلاهللااهدعورانلا
47:١7٠«..اوملظمهنأبنولتاقينيذلل5
٠7:70٠#..قحريغبمهرايدنماوجرخأنيذلا#

نوسْؤملاةروس
10:١7:١١«نوعشاخمهتالصيفمهنيذلا»
الا:٠٠١"«..مكبرانأوةدحاوةمأمكتمأهذهنأو#
"8400١٠١:١١..تكرتاميفاحلاصلمعأيلعلنوعجرابر
13:1/175:1١#5..مهجاوزأىلعالإنوظفاحمهجورفلمهنيذلاوؤ

17:18١:«نيمولمريغمهنإفمهناممأنكلماموأ
٠1:71:17#..ةلجومهبولقواونأامنوتؤيأ

١7:١٠«نونمؤملاحلفأدقو

70:١٠"«نوضرعموغللانعمهنيذلاو#
70:١٠«نولعافةاكزللمهنيذلاو
04:7١١-١«نوداعلامهكئلوأفكلذءاروىغتبانمف#
1:7١١«نوعارمهدهعومهتانامألمهنيذلاو#
47:١١١«نوظفاحيمهتاولصىلعمهنيذلاوؤ
٠70:١١١«نوثراولامهكئاوأل»
١١7:١١١«نودلاخاهيفمهسودرفلانوثرينيذلا#

رونلاةروس
سلادا6.همسااهيفركذيوعفرتنأهللانذأتويبيي

8010“37..« هللاركذنععيبالوةراجتمهيهلتاللاجر
7٠:47١ «مهنمقيرفلوتيمثانعطأولوسرلابوهللابانما
١1١:7٠#..جرحجرعألاىلعالوجرحىمعألاىلعسيل
77:1١+١«..ءادهشمهنكيملومهجاوزأنومرينيذلاو#
77:7١١ #*نيذاكلانمناكنإهيلعهللاةنعلنأةسماخلاو#

0/١



ةحفصاهمقرةيآلا

"710..دهشتنأباذعلااهنعارديوأ
١١:77١*نيقداصلانمناكنإاهيلعهللابضغنأةسماخلاوأل

٠0٠١:77١©..هتمحرومكيلعهللالضفالولوأ

7:95/171٠«ةةدلجةثامامهنمدحاولكاودلجافينازلاوةينازلاأل

امل:٠..ءاغبلاىلعمكتايتفاوهركُتالوب

؛ة©..تانصحملانومرينيذلاو

0

88:1٠

8٠د:01#..كلذدعبنماوباتنيذلاالإ

اد#..مكنمةبصعكفألاباوءاجنيذلانإ
اهن١©..تانمؤملاونونمؤملانظهومتعمسذإالول#
7٠١:١١٠#..ءادهشةعبرأبهيلعاوءاجالول

40١46:1#..ةرخألاوايندلايفهتحرومكيلعهللالضفالولوأ

١:١١٠م«..مكهاوفأبنولوقتومكتنسلابهنوقلتذإ#»
١١1:١«..ملكتننأانلنوكياممتلقهومتعمسذإالولوأ
١٠١:١١٠«؟ادبأهلثملاودوعتنأهللامكظعي#

ال:١دم«مكحملعهللاتايآلامكلهللانيبو
6١:١١١.ةشحافلاعيشتنأنوبحبنيذلانإ

اكل٠٠1«..هتمحرومكيلعهللالضفالولو#
6١١:47٠..ناطيشلاتاوطخاوعبتتالاونمآنيذلااهي

اذ:7٠١"«..مكنملضفلالوألتايالوش
1.2077:7١٠#..تالفاغلاتانصحملانومرينيذلانإ
4٠17:1٠#..مهيديأومهتنسلأمهيلعدهشتموي
١6:1١٠«..اهانضرفواهانلزنأةروس#

٠:١١٠#..تائيبخللنوئيبخلاو.نيثيبخللتائيبحلا#

١:4١7/١٠«..نونمؤملااهيأاعيمجهللاىلإاوبوتو»
777/١٠:«..ةكرشموأةينازالإحكنيالينارلا)»
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ةحفصاهمقرةيآلا

"7774:1..« مكدابعنمنيحلاصلاومكنمىمايألااوحكنأوإ
ألأإإ71:01«..ًاحاكننودجيالنيذلاففعتسيلو#
1117*..مكنامأتكلماممباتكلانوغتيينيذلاو#
هه:777«..مكتويبريغًاتويباولخدتالاونمانيذلااهيأاي#
هه:6ْ7١.اهولخدتالفًادحأهيفاودجن1نإف

هه7917«..ةنوكسمريغًاتويباولخدتنأحانجمكيلعسيل
8:7ه8 «مكناميأنكلمنيذلامكنذأتسيلاونمانيذلااهيأايف
8:7ه4«..اونذاتسيلفملُحلامكنملافطألاغلباذإو#
١714:17«..مكسفنأىلعاوملسفًاتويبمتلخداذإفإ
6٠019:17مهراصبأنماوضغينينمؤملل13:

اجرام:6١:نهراصبأنمنضضغيتانمؤملللقو#

الا:06«احاكننوجرياليتاللاءاسنلانمدعاوقلاو#
ِناقرفلاةروس

71:٠«..َرَكْذَينأدارأنملةفلخليللالعجيذلاوهو#
م01#..اورتقيملواوفرسيملاوقفنأاذإنيذلاو#
اهار/174:1مه«..رخآاهإهللاعمنوعديالنيذلاو#
٠مل/لاننا4#..ةمايقلامويباذعلاهلفعاضُي
6ً٠٠١:١7٠احلاصًالمعلمعونماوباتنمالإ

اذه:18000«..قحلابالإهللامرحيتلاسفنلانولتقيالوش
١١١:197..« انوهضرألاىلعنوشمينيذلانمحرلادابعو
647:١١١:ًامايقوًادجسمهبرلنوتيبينيذلاو#

41:7١١#..انجاوزأنمانلبهانبرنولوقينيذلاو#
67:١١١#..اوربصامبةفرغلانوزجيكتلوأ#»
11:7١١«..ًاماقموًارقتسمتنسحاهيفنيدلاخإل
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ةحفصاهمقرةيآلا
ءارعشلاةروس

٠١:9«موقتنيحكارييذلا
؛":8٠١#نيدجاسلايفكبلقتو#

الغ:71«نيمألاحورلاهبلزنإ
ال4١01١#نيرذنملانمنوكتلكبلقىلع

الغ:١ام#نيبميلرعناسلبإ
الع:5«نيلوألاربزيفلهنإوأل
57:١١«نوداعموقمننألب

توبكعلاةروس

1:٠#45#..ةالصلامقأوباتكلانمكيلإيحوأاملتأل

مورلاةروس
١١:١«نوحبصتنيحونوسمتنيحهللاناحبسف#
م:١#..سانلالاومأيفوبريلابرنمميتاامو#

نامقلةروس
م61:96#ريصملاىلإكيدلاولويلركشأنأ
١١890:1#..ملعهبكلسيلاميبكرشتنأىلعكادهاجنإو#
ملا:١7“#..هظعيوهوهنبالنمقللاقذإو#

مل:67.ركنملانعهناوفورعملابرماوةالصلامقأينبايل

7١7:٠8«احرمضرألايفشمتالوسانللكدخرعصتالوش
م47:1#..كتوصنمضضغأوكيشميفدصقاو#
7:7«روخفلاتخملكبحيالهللانإ

ةدجمسلاةروس

8١11:1/141:1١..نووتسيالاقسافناكنمكًانمؤمناكنمفأل
١7٠١:47١«ربكألاباذعلانود
7١:١٠١#«نوقفنيمهانقزرامنوًاعمطوًافوخمهرنوعدي#
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ةحفصاهمقرةيآلا

١١٠:7١7..« نيعأةرقنممهليفخأامسفنملعتالفأل
8١7:7٠«نووتسيالًاقسافناكنمكانمؤمناكنمفأ»

بازحالاةروس
303:01#..تاعشاخلاو.نيعشاخلاو#
ا11:1تءالاختنا-6ٍ"تامئاصلاو':نيمئاصلاو)

7١:3١٠"#..ضرألاوتاومسلاىلعةنامألاانضرعنإ
٠٠١ل#..نيكرشملاوتاقفانملاونيقفانملاهللابذعيل#
١7946:1٠..«* احلاصلمعتوهلوسروهللنكنمتنقينمو#
000١36:10٠©..ةشحافبنكنمتأينميبنلاءاسنايل

71١739:1#..ارمأهلوسروهللاىضقاذإةنمؤمالونمؤملناكامو
7:١١٠«..تانمؤملامحكناذإاونمانيذلااهيأايإل
7834:7٠..ايندلاةايحلاندرتنتنكنإكجاوزأللقيبنلااهي
7934:7٠ *..ةرخآلارادلاوهلوسروهللاندرتنتنكنإو#
5414:7*«..نينمملاءاسنوكتانبوكجاوزأللقيبنلااهيأاي
ةم/07:11#.يبلاىلعنولصيهتكئالموهللانإ
١4807/١٠٠«؟اريثكاركذهللااوركذااونمانيذلااهيأي
1207/١7١#..اليصأوةركبهوحبسو#
41807/١7١هتكئالمومكيلعيلصييذلاوه
١٠:7.. اريعسمهلدعأونيرقاكلانعلهللانإ
7:١١٠؛م#اريذنوارشبموادهاشكانلسرأانإيبنلااهيأليل

7:١٠٠؟ةاريبكًالضفهللانممهلنأبنينمؤملرشبو#

447:١١٠*..اميركارجأمهدعأومالسهنوقليمويمهتيحت#

ابسةروس
مها/415:1#..هفلخيوهفءيشنمميقفنأامو
١”:٠#..يسفنىلعلضأامنإفتللضنإ#
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ةحفصاهمقرةيآلا

7٠م٠017#..ةوعبتافهنظسيلبأمهيلعقدصدقلو#

رطافةروس
"١٠4:1#..هعفريحلاصلالمعلاوبيطلاملكلادعصيهيلإ#
4١/١7١:١٠«رونلاالوتاملظلاالو.ريصبلاوىمعألايوتسيامو
١7/7١:١١٠«تاومألاالوءايحألايوتسيامو.رورحلاالولظلاالو
لا#..انسحهارفهلمعءوسهلنيرنمفأ#

صةروس
8١9:1 «قارشالاويشعلابنحبسيهعملابجلاانرخسانإأ
٠"م:741«نوثعيمويىلإينرظنأفل
٠"من6٠١#نيرظنملانمكنإفلاق
8:1٠«مولعملاتقولامويلإ
٠"7١«نيعمجأمهنيوغألكتزعبفلاقل
7٠م١«نيصلخملامهنمكدابعالإ

74١:81٠*#..ضعبىلعمهضعبيغبيلءاطلخلانماريثكنإو»

رمزلاةروس
1:١7١نا«ارطنقتالمهسفنأىلعاوفرسأنيدلايدابعايلق

٠٠٠١:١١٠«داعيملاهللافلخيالهللاَدْعْو»

7:١١٠ف«نوملظيالمهوىقحلابمهنيبيضقو#
٠7:١١٠«نولعفيامبملعأوهوتلمعامبسفنلكتيفوو#

رفاغةروس
١:14/48*مهبردمحبنوحبسيهلوحنموشرعلانولمحينيذلا#
16/48:/6.مهتدعويتلاندعتانجمهلخدأوانبرؤ»

؛/490:18«هتمحردقفذئمويتاكيسلاقتنموتائيسلامهقو
٠:7١"#..باقعلاديدشبوتلالباقوبنذلارفاغ
فداان#..اونمانيذلاوانلسررصتنلانإ
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ةحفصاهمقرةيألا

“لإ:70نا6.ةنعللاملومهترذعمنيملاظلاعفنيالموي

٠70:١٠#..نوربكتسينيذلانإمكلبجتسأينوعدأ»
تلصفةروس

الا:؛7 «..هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيالل

ىروشلاةروس
"١:١١7#7«تائيسلانعوفعيوهدابعنعةبوتلالبقييذلاوهو
67:١٠(«..هللالعهرجأفحلصأوافعنمف#
١47:7١٠«ةليبسنممهيلعامكتلوأفهملظدعبنمرصتنانملو#
7:١٠؛"#..سانلانوملظينيذلاىلعليبسلاامنإ

67:١٠(«رومألامزعنملكلذنإرفغوربصنملو#
١١٠:777.. ضرألايفاوغبلهدابعلقزرلاهللاطسبولو#
687١:١١٠.اوطنقامدعبنمثيغلالّرنُييذلاوهو

فرخزلاةروسٍْ
77:7١٠.. نيقتملاالإودعضعبلمهضعبذئمويءالخألا#»
187:7١٠«نونزحتمتنأالومويلامكيلعفوخاليدابعايل
١7:9١٠©..بهذنمفاحصبمهيلعفاطيإل
١9:7١٠"«نولمعتمتنكامباهومتثروأيتلاةنجلاكلتو#
79١:ال0«نولكأتاهنمةريثكةهكافايفمكل»
١١1:7١١«..كلفلانممكللعجواهلكجاوزألاىلخيذلاو#
١٠:١7"..# مكبرةمعناوركذتمثهروهظىلعاووتستل#
647:7٠«نوبلقنملانبرىلإانإو#

ةيثاجلاةروس

ال:١77#..تائيسلااوحرتجإ.نيذلابسحمأ»
فاقحألاةروس

٠7:١٠«..ايندلامكتايحيفمكتابيطمبهذأ#

١9١



ةحفصاهمقرةيآلا
دمحمةروس

نعلخييامنإفلخيينمو.لخينممكنمف#
يام:١#هسفن

77١:77/77..لوسرلااوعيطأو.هللااوعيطأاونمآنيذلااهيأايإل
4٠1:١7١«..اهافقأبولقىلعمأنارقلانوربدنيالفأل
ال7١7:١دمحمىلعلّونامباونمآوتاحلاصلااولمعواونمانيذلاو#
الك:١١7«..اونمانيذلاىلومهللانأبكلذ

محتفلاةروس
47:١١٠©..ادجساعكرمهارتمهنيبءامحر

تارجحلاةروس
٠١7:1/64"©..عاقنأهللادنعمكمركأنإ
فد©..موقنمموقرخسيالاونمانيذلااهيأايإل
الآ:١7"«..نظلانمًاريثكاوبنثجااونمانيذلااهيأي
47:67/78٠«..امهنيباوحلصأفاولتتقانينموملانمناتفئاطنإول
٠09:7٠«..مكيوخأنيباوحلصأفةوخأنونمؤملاامنإل

قةروس
78:1“9«بورغلالبقوسمشلاعولطلبقكبردمحبحبسو#

١:٠«دوجسلارابدأوهحبسفليللانمو
١١:9:٠«ديبعللمالظبانأامويدللوقلالديامل

١١8:7١٠«ديعقلامشلانعونيمنانع
7:١٠«ديتعبيقرهيدلالإلوقنمظفليامل
9١7:١٠«ديحتهنمتنكامكلذىتحلابتوملاةركستءاجوإل

٠٠07:١١٠«ديعولامويكلذروصلايفخف

١١7:١١٠«ديهشوقئاساهعمسفنلكتءاجو#
77١١٠«..كءاطغكنعانفشكفاذهنمةلفغيفتنكدقل#

-١9١1١



ةحفصاهمقرةيآلا
تايراذلاةروس

07:١١١#نينسحمكلذلبقاوناكمهنإ#»
١١7:١٠٠«نوعجمهيامليللانماليلقاوناك#
7:١٠٠«نورفغتسيمهراحسألابو#
7:١٠٠«مورحملاولئاسللقحمهلاومأيفو#

مجنلاةروس

٠١:3.٠#شحاوفلاومثألارئابكنوبنتجينيذلا#

7:١١٠ه4«نوبجعتثيدحلااذهنمفأ»
٠70:١١٠«نوكبتالونوكحضتو#
47:١١٠#«ىعسامالإناسنإللسيلنأو#
٠70:١١٠#ىرُيفوسهيعسنأو#

١7:١١٠«ىوألاءازجلاهازجيمث

رمقلاةروس
١”:١٠١ةرعسولالضيي

١:٠©..مههوجوىلعرانلايفنوحبسيموي#
١11:7«رمقلاقشناوةعاسلاتبرتقإ#

نمحرلاةروس
41:٠*«نازيملااورسختالوطسقلابنزولااوميقأو#
٠١:7١7«ناتنجهبرماقمفاخنملو#

ديدحلاةروس
١9:1"«روخفلاتخملكبحيالهللاو#
١1:١٠#..ةيدفمكنمذخؤيالمويلاف

١77:١7١©..ةنجومكبرنمةرفغمىلإاوقباسو#

١١7١:7١١«ةانورظنأاونمانيذللتاقفانملاونوقفانملالوقيموي#
7:7١٠ا#..ىلباولامكعمنكنملأمهنوداني#

7١١



ةحفصاهمقرةيآلا

١77:7٠«مكفنأيفالوضرألايفةبيصمنمباصأام»
اءال:الا77#..مكتافامىلعاوسأتاليكلإل
ال:١١7..نوقيدصلامهكفتلوأهلسروهللاب.اونمانيذلا)»

ةلداجملاةروس

فد#..نودوعيمثمهئاسننمنورهاظينيذلاو#
7:©...هلوسروهللاِباونمؤتلكلذ
5.:7١7#هلوسروهللااوعيطأوةاكزلااوتاو.ةالصلااوميقأف#
اله:١١7#..هللاركذمهاسنأفناطيشلامهيلعذوحتسإ#
7187/١١«..رخآلامويلاوهللابنونمؤيًاموقدجتالإ

رشحلاةروس
الغ:9١«نوحلفملامهكفلوافهسفنحشقوينمو

١71:١7١*..اعشاخهتيأرللبجىلعنارقلااذهانلزنأول
ةنحتمملاةروس

١11:7"«..كنعياببتانمؤملاتءاجاذإيبنلااهيأي

فصلاةروس
07:١٠-٠0#..ةراجتىلعمكلدألهاونمانيذلااهيأايإ

١٠٠:١١7..« هللاليبسيفنودهاجتوهلوسروهللابنونمؤت#
١7:١9٠«..تانجمكلخديومعوبنذمكلرفغي#
٠١.:07«..بيرقحتفوهللانمرصناهنوبحتىرخأو#

ةعمجلاةروس

؟44:7/40:1«ةعمجلاموينمةالصلليدوناذإاونمآنيذلااهيألي
٠66010«ضرألايفاورشتنافةالصلاتيضقاذإف#

نوقفانملاةروس

ة1ي/م4١:١«..عدالرأالومكلاومأمكهلتالاونمآنيذلااهيأاي

111/7:ف/١٠11:1«توملاكدحأينأينألبقنممكانقزرامنماوقفنأو#

7١



ةحفصاهمقرةيآلا

١١11:1«..اهلجأءاجاذإًاسفنهللارخّؤينلو
لاما/1ميننا-«نويذاكلنيقفانملانإدهشيهللاوأ

ل«..هللاليبسنعاودصفنجحمكنامينأاوذختإش
01/٠«..اورفكمثاونمآمهنأبكلذ
ل:07#..نينمؤمللوهلوسرلوةزعلاهلو

نباغتلاةروس
فادلدا#..اوعيطأواوعمساومتعطتساامهللااوقتاف#ل
١١1:1*..مكلهفعاضيانسحًاضرقهللااوضرقتنإ
1:1«مكحلازيزعلاةداهشلاوبيغلاملاع#

قالطلاةروس

١4:1١/١/٠#..نهتدعلنهوقلطفءاسنلاعقلطاذإيبنلااهيأايإل

7:١٠©..فورعمبنهوكسمافنهلجأنغلباذإف#
177:7 ؛#..مكئاسننمضيحملانمنسمييئاللاو#
7/0/1417*©..عدجونممنكسثيحنمنهونكسأ#

ميرحتلاةروس
الكا84:1#..احوصنةبوتهللالإاوبوتاونمانيذلااهيألي
+١05:70#..كلهللالحأاممدحتيبنلااهيأاي
ادد00#..مكنامبأةلحتمكلهللاضرفدق
١7:7١٠«..ارانمكيلهأومكسفنأاوقاونمانيذلااهيألي

جراعملاةروس
١19/74:7١١ *نومئادمهتالصىلعمهنيذلا.نيلصملاالإ
7:١١«مولعمقحمهلاومأيفنيذلاو#
٠1:17١٠«مورحملاولئاسلل#

34/731:٠١١..لعمهنيذلاو.نومئاقمهتاداهشبمهنيذلاو#
٠07:١١١«نومركمتانجيفكفلوأ#

94١



ةحفصاهمقرةيآلا
لمزملاةروس

خيار٠«..نارقلانمرسيتاماوأرقاف

رثادملاةروس
م1:1«رثكتستننمُتالوأ»

ةمايقلاةروس
1:١7١احم«هنايبانيلعنإمثهنارقعبتافهانأرقاذإفإ
١7:١١٠"«رخأومدقامبذئمويناسنإلاابني
47:١١٠«هريصبهسفنىلعناسنإلالب

ألأل:6١ٍٍةاليصأوةركبكبرمساركذأو#

"٠١:7*«اليوطاليلهحبسوهلدجسافليللانمو
١47:7#اريطتسمهرشناكاموينوفاخيورذنلابنوفويإ
7:7١١«؟اريسأواميتيوانيكسمهبحىلعماعطلانومعطيو#
47:7١١«ةاروكشالوًءازجمكنمديرنالهللاهجولمكمعطنامنإ
1١من٠7*«اريرطمقاسوبعامويانبرنمفاخنانإ#

ا#..مويلاكلذرشهللامهاقوف#
١17١١٠"«؟اريرحوةنجاوربصامبمهازجو#
١7١2117١ «؟ًاروكشممكيعسناكوًءازجمكلناكاذهنإ

تاعزانلاةروس

46١81:7/713:1*ىوهلانعسفنلاىبنوهبرماقمفاخنمامأو#
/١6١:81:7/713«ىوأملايهةنجلانفل
/١81:7«؟ايندلاةايحلارئاوىغطنمامافإ
م7:1«ىوأملايهميحجلانإف#

سبعةروس
لال:77«ةرفسمذئمويهوجو#

0١



ةحفصاهمقرةيآألا

لأل:47«ةرشبتسمةكحاض#
لال:7ف«ةربيغاهيلعذعمويهوجوو#

لال:١7«ةرتقاهقهرت

لال:07-0("«ةرجفلاةرفكلامهكتلوأ»

راطفنإلاةروس
70:١٠م«ترخأوتمدقامسفنتملع#

نيففطملاةروسِ:إ
١/7١:4/57١#نوفوتسيسانلاىلعاولاتكااذإنيذلا.نيففطمللليو#

ا(/101"«نورسخيمهونزووأمهولاكاذإو#
ا(1:1:/4؛«نوثوعبممهنأكئلوأنظيالأ
١خح/فما:١م#نيملاعلابرلسانلاموقيموي.مظعمويل#

قاقشنإلاةروس
8/74:1١٠«أريسيًاباسحبساحُيفوسفهنيميبهباتكيتوأنمامأف
10:١٠ٍ:«ارورسمهلهأىلإبلقنيو#

ىلعالاةروس
"4٠١:١لصفهبرمساركذو.ىكزتنمحلفأدق#

ليللاةروس
الخ٠١«ىنسحلابقدصو.ىقتاوىطعأنمامأف#
الك:١ا#ىنغتساولخبنمامأو.ىرسيللهرسينسف#
ألك4١#ىرسعللهرسينسف.ىتسحلاببذكو#
“١١١:١#ىدرتاذإهلامهنعىنغيامو#

ىحضلاةروس
مك4١«رهنتالفلئاسلاامأو.رهقتالفمتيلااماف#
م١١1١01«ثّدحفكبرةمعنبامأو#
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ةحفصاهمقرةيألا
حرشلاةروس

لد#بصنافتغرفاذإف#

ردقلاةروس
١11:10«ردقلاةليليفهانلزنأانإ
11:10«ردقلاةليلامكاردأامو
01:1"#«؟رهشفلأنمريخردقلاةليل»
١:1َ#«رمألكنممهبرنذإباهيفحورلاوةككالملالزنت#

11:1رجفلاعلطمىتحيهمالسإ

ةلزلزلاةروس
١٠ثنا/١1:٠١٠1«هرياريخةرذلاقثملمعينمف#
افنان«هريارشةرذلاقثملمعينمو

نوعاملاةروس

8١:57«نوهاسمهتالصنعمهنيذلاو)
١:5«نوعاملانوعنميو.ناريمهنيذلا#

نورفاكلاةروس
١15010١٠«نورفاكلااهيأيلق#

-97١



ةيوبلاثيداحألاسرهف١

ةحفصلامقرثيدحلالوأم

(فلألافرح)
١:٠(اه)٠مكيلإكسراذهبأّ؟ترمأاذهبأ)0(

7:١٠٠(ه)(..مظعأكعمهللاباتكنمةيايأيردت#(9)

مر١0ةكمبنيميقمللاهلاق.«مكتالصاومتأد)97

١٠7/١1(ه)«..سمشلاكولدلمالسلاهيلعليربجيناتأ»)8(

١8/17(ه)«أرتوليللابمكتالصرخآاولعجإ»(ه)
1:١«..نارمعةنباميرمنيملاعلاءاسناينكيسحأ»()
١1١٠«..ليوعلابعاتوماوذؤتالو.نفكلااونسحأ#|(

١:778ةعبرأنمرثكأهتحتومالسإلالخدنملاهلاق(ًاعبرأنبنمرتخإ)»(/8)

01١٠«..اهانقرهأفقافرلاىلإرمخلاانجرخأ»)9( 
١8٠:(ه)6..متعطتساامنيملسملانعدودحلااوءردإ»(١٠)

ا:١(ه)٠.ًاعيشههجوءاقلتلعجيلفمكدحألصاذإ»(١٠)

١:67(ه)(..رميًادحأعديالفيلصيعدحأناكاذإ)(٠)

١:11(ه)(..بارتلامههوجويفاوثحافنيحاّدملامتيقلاذإ»(١©)

١1:(ه)(..هربقيفتيملاعضواذإ»(٠)

71780:(ه)..هتأرمامكدحأاعداذإ»(٠)
67١٠..هنومدقتريخوهامناف.ةزانجلاباوعرسأ»()
أل:١(ه)«سرفىلعءاجنإو.لئاسلااوطعأ#(١)
٠":1(ه)«..ضرألانمعارذهللادنعلولغلامظعأ»م0١
78:1(ه)(..تاولصسمخمهيلعضرتفإهللانأمهملعأ»(5١)

67٠..هلقلخاملرسيملكفاولمعإ»(70)

٠:١١٠«مايقلالوطةالصلالضفأ»(١7)
١:7١١هللاالإهلإال:يلبقنمنويبنلاوانأتلقاملضفأ»(7)
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ةحفصلامقرثيدحلالوأم

؟١:١(..عيبنلادهعىلعلجررطفأ#(7©
"8:0«..ةالصلارصقيةليلةرشعسمخةكمبماقأ»(74)
7م0(ه)٠امورشعةعستيَهللالوسرماقأ»)١

١١٠:(ه»«..لزناكيلعوكيلعارقأ:تلق«ىلعارقإ»(77)

74:1(ه)(..هتكئالموهللابنمؤتنأنامإل»(77)
771":١(ه)٠.نذأتسُتركبلاو.اهسفنبقحأميألا»(77)

١١٠:(..انبئاغو«اندهاشوانتيمو«انيحلرفغأمهللا»)١75

7:١1(ه)(..ةعفرالإهديزيال.دبعللعضاوتلانإالأ)»(3)

"١:١(..ةكينفلالسغأنأليربجينرمأ»(7)

١:١١١«..رقبلاولبإلايفكرتشننأعهللالوسرينرمأ»()
ه0١:7"ملسملادبعلاهببساحياملوأنإ»(7)

١:57(ه)(..ةمايقلامويهبسانلابساحياملوإنإ»(74)

١:5١(ه)ةشئاعللوقلاو«..ءارضخةقرخيفيتروصبءاجليربجنإ»(7ه)
١:17«..نورهظُياوناكفهكلاباحصأنإ»(79)
74٠:(..كيرشريخانأ:لوقيمكبرنإ»()
77٠«..البقمابستحمارباصتلتقنإف(7/)

7:78٠«ثرويال0يبنلانإ»(79)

١١٠:«..نيقيلافعضيتمأىلعفوختأامنإ»#(40)
١١٠:(ه)(..نمؤملايدنعينايلوأطبغأنإ»(41)

0/441(ه)..ايؤرىأردقمكبحاصنإف(47)

١:١٠(..ةدحاولاةجحلابلخديهللانإ»(4)

١٠١٠١(ه)(..ىلإنومصتتمكنإو.رشبانأامنإف(44)
١:١١٠«2..توملادنعمكلاومأثلثمكللعجهللانإف(48)
ال:١(ه)..ةالصدازلجوزعهللانإف(4)
١:١١٠ ة«بارشلكنمركسملاو.اهنيعبرمخلامرحهللانإف(49)

١١٠٠7



ةحفصلامقرثيدحلالوأم

186/1841(ه)(..نايسنلاوًأطخلانعيتمألزواجتهللانإف(4/4)
١١٠:(ه)..ةمايقلامويءالؤهىلعديهشانأ»(45)
١:77(..جورفلااولزتعتنأمترمأامنإ»(90)
١5:(ه)«..بذكثدحاذإ:ثالثقفانملاةيا»(5)

7:8٠..كتخأعنمتالفرخآلامويلاوللابنمؤتتنكنإف(57)
١:١١٠«؟كلهللارفغينأبحنامأ»079

١:١3٠هللاالإهلإال:اولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأينإ»(*49)

ال:١(ه)6..يديبمحرلاتقلخهللاانأيلإف(09)

١4(ه)(؟نابوثمكلكلوأ»)07(

١:١7«؟ةروسلايفينعزانيذلامكيأ»57

ه١:4(ه)٠.ةيقوأةئامىلعبتوكدبعامأ»نب

(ءابلافرح)
١١١:(ه)«..حارجلانبةديبعابأٍهتَْعيبنلاثعب»(ه4)
اا..ريداقملابناميإلا:ةثالثىلعمالسإلاينب»(10)
١:57ةركنأنمىلعنيجناوىعدانمىلعةنّيبلا»(11)

(ءاعلافرح)

١1/16؛ةرمتقشبولواوقدصت»(17)

م١:1(..اوباحتاوداهتو.«لغلابهذياوحفاصت»(17)

؛8:؟تيبلاىلإيشمتنأترذننملاهملاق««تقاطاميشم#(19)

(ءاثلافرح)
ه؟:7 (ه)(..سانلابكيلهو.ذاعمايكمأكتلك»(9)

8/41:(..ًاقحقفانموهفهيفنكنمثالث»(7)
0١:7١١"عوطتمكلنهو.ةضيرفىلعنهثالث»(11)

(ميجلافرح)
١:١٠(..ةكمبوهوعيبنلاىلإليربجءاج»()
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ةحفصلامقرثيدحلالوأم

.,71«..ناضمركردأنمدمحماي:لاقمفليربجءاج»(4)

هال:١(ه)(..مالسلا:لاقفاهللالوسرىلإلجرءاج»(70)

71م:(ه)٠دجنلهأنماهللالوسرىلإلجرءاج»7

١:١(ه)..يبصوأةأرمإلعلإةبجاوةعمجلا»(77)

١:١6(ه)(..ءادنلاعمسملتحملكىلعةبجاوةعمجلا»(77)

(ءاحلافرح)

١٠إل:7«تاينحثالثربقلاىلعهعىبنلاىتح»(74)
١:١3٠")٠عادولاةجحايبنلاجحا(75)

٠١:١١٠هللاةيشخنمىكينموم1هللاىلإءاجرلانسح»)77( 

71/171١:(ه)٠تاهبشمامهنيبونيبمارحلاونيبلالحلا»(7/7)

(ءاخلافرح)
اال:١(ه)٠.اليبسنههللالعجدق(ىلعاوذخ(ىنعاوذخ»(7/)

(لادلافرح)ْ

7١٠:«..لّسفُتنحنوعهللالوسرانيلعلخد»(9)
١:١«ارطفموامئاصصيبنلاتيأرا»800

ل:1(ه)«..نيدلاولاىضريفبرلاىضر»(8)

(يازلافرح)
"١:٠77(..ةهراكيهوهتنبإلجرجوزا(/87)

١:91(ه)(..انلزنميفعهللالوسرانراز»(87)

(نيسلافرح)
١:7..؟لضفأةالصلايأ:ايبنلالئم»(/84)

7٠ه:١(..كمساكرابت«كدمحبومهللاكناحبس»(/0)

7:١١٠(ه)«..هلظالإلظالمويهلظيفهللامهلظيةعبس»(89)
١:٠١٠(ه)«..ةمربشنعكيبل:لوقيالجرليبنلاعمسال (/ا/)

١:9٠77«هليلوالنميلوناطلسلا»(//)
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ةحفصلامقرثيدحلالوأم

(نيشلافرح)

8١٠:«..ًابكارعجروايشامةزانج0يبنلاعيش»(88)

(داصلافرح)
١:١٠«نينسىلإولو«بيطلاديعصلا»(0)

م٠١:1(ه)«..رشعةيناثبضرقلاو؛اهلاثمأرشعبةقدصلا»(91)

م:«مكنامبأتكلماموةالصلا»(97)
١:7«..هتالصىلعديزتةعامجلايفمكدحأةالص»(9)
١:٠«..ةنيدملامدقاملوأكغىبنلالص»(95)
١:72«..ةالصفلأنملضفأاذهيدجسمفةالص)»(90)

ه١:١م«هيفرطنيبفلاخدقو.دحاوبوثيفرباجىلص»(4)
١١٠:(ه)..ةدابعنبدعسمألعاىبنلالص»(7)

117«..ةرخآلاوايندلايفنانوعلمناتوص»(0)

00:1«..هتيؤرلاورطفاو«هتيؤرلاوموص»(45)
ا١:١١(ه)..ةزمحىلععىبنلالص»(١٠٠)

١:7(ه)«رهدلامايص؛رهشلكنممايأةثالثمايص»(١١٠)

1:0:11هبيزجأانأويلمايصلا»(١٠)
هداضلافرح)

١:١١٠(ه)«ديصلانمعبضلا»(١٠)

(ءاطلافرح)

"١:«..ةقيدحلالبقاو«ةقيلطتاهقلط»(١٠)

(نيعلافرح)
١:87٠(ه)«..ناسللابملع؛ناملعملعلا)(٠٠ه)

١:7«موصلابالإفاكتعإال:تلاقةشئاعنع»(7٠)

(ءافلافرح)

هال:١(ه)..ةاشمنغلانمنيعبرألايفا(١١٠)
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ةحفصلامقرثيدحلالوأم

١:١١٠(..يدعبدحألالولبقدحأللحنالاناف»(١٠)

١:١١٠«..ةدلجةئاملهلللوسرهدلجف»(٠٠)

1:7٠..ءاسنلارئاسىلعةشئاعلضف»(١١)

١:١١٠(ه)«هنُثمرحملاهبيصيةماعنلاضيبيف»(111)

/ا:(ه)«همايصبسانلارمأو«هماصةنيدملامدقاملفف((

51:1(ه)(..رشعلانويعلاوءامسلاتقساميف»(١١)

0:«..ديصلانملكأاذإملعملابلكلايف(114)
(فاقلافرح)

١:١١٠هاعيمجةرمعلاوجحللصيبنلانرقا(١١)

0١:6..دمحمىلاىلعودمحمىلعلصمهللا:اولوق»(7١)

١:١١٠..ريثكثلثلاو؛ثلثلاب:لاق(7١١)

١١٠:(..ًافافكهقزرناكو؛مالسإلليدهنمحلفأدقه(11)
(فاكلافرح)

6:١١٠..يئاجنلاىلعطييبنلاربك»(١١)

0١:7١١١..ىنمبهتبقيفربكباطخلانبرمعناك»(١)

١:١7..هيفضيحتيذلابوثلايفيلصتةشئاعتناك»(١١)

0:1(ه)«..قوبلابمهدقُهنَعهللالوسرناك»(177)
١٠ال:١(..ةنيدملامدقاملوأصيبنلاناك»(7١)

١١٠:صهللالوسربعنصاا

١1:«..توملادعبامللمعوهسفننادنمسّيكلا»(179)

1:8١(ه)(..دارأاذإاهللالوسرناك»(77١)

١:١(ه)..يلصياهلللوسرناك»١(١١)

١:١..بونلايفلصيُهتِكَعهللالوسرناك»(7١/)
178(..هيلعلّجعاذإهَهللالوسرناك»(4١)
١:7١١(ه)(..ةلحارلاىلعرتويصهلللوسرناك»(١٠)
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ةحفصلامقرثيدحلالوأ:

4:1(..ادعاقًاليوطاليللصيناك»(171)
هده؛١(ه)٠ذخأيصىبلاناك١(١١٠١)

0:76ىلوألاةالصنيبعمجيايبنلناك١(7٠)

اللافرح)00000
مق:1..املسمهللايفاخأمعطأنال»(74١)

1:١٠..كلكيرشالكيبلمهللاكيبل»(١)

١١٠:(ه)ةزانجلابنوعرسينملاهلاق«ةنيكسلامكيلعنكتلا(١١١)

الي:٠..يوسةرميذلالو؛ينغلةقدصلالحنال»(1)

7١٠(ه)..هديبيسفنيذلاوفيباحصأاوبستال»(78١)

7١:"(ه)هلللحملاوللحملاهللانعل»(1749)

١:١1١؛..ابرلالكااهللالوسرنعل»(45٠)

7؛هلللحملاوللحلامَعهللالوسرنعل»(141)
71:1(..اهتلاخىلعالو؛اهتلمعىلعةأرملاحكتتال»(47١)
7٠١٠(ه)..ةمايقلامويءىبجيمدحأنيفلأال»(49١)
١1«كتليسعقوذيوهتليسعيفوذتىتحال»(44١)

810:1؛..تلبقلعاركلإَىِدَْأوله(149)
١:٠(ه)..ةالصلامالسإلادومعو(دومعءيشلكلا(١٠١)

١١١(..هلكوتىتحهللاىلعنولكوتتمكنأول»(14)
7:١٠؛ةوطختحاراماهاشمنيفاهيلعامملعتوله(4١/)

١١٠:(..ةافولاصهللالوسرترضحالل(149١)

١:١1١)"6حاكنبلإقالطال»(١٠٠)

1:١١٠(ه)(..ضئاحيهوهتارمإيئاييذلل»(١١)

١:7١١٠أ"صهللالوسرماق.يرذعلزناملر(7١١)

0١:75يلبألحاكنال:ف9
١:775(..اعبرأدهشيىتححاكنالف(154)

#١٠



ةحفصلامقرثيدحلالوأ:

١:٠(ه)(..بنيزدنعًالسعبرشأتلكينكلوال»(١لق

هده:١(ه)(ةقدصقاواسمخنوداميفسيلا)»(7١٠١)

ه١:9(ه)(ةقدصلماوعلارثبلافسيلا»(7١١٠١)

١:59«ةاكزلبإلانمسمخنوداميفسيل»(19)

١:7(ه)(..ءيشةالصلاعطقيال»(4٠٠١)

١:١٠٠«نيتلملهأثراوتيال»(11)
١١مهر/لقحال/1:179«..نمؤموهوينازلايفزيال»(171)

١:94٠«دبعلابرحلالتقيال»(167)

١:١٠٠٠١«لوتقملالتاقلاثريالو«ثراولةيصوال»(1)

7/174:«..رفاكبنمؤملتقيال»(1714)

0:78كلذمدعرذننمل«ملكتيلو«لظتسيو؛سلجيل»(136)

١:٠77(ه)(..ةثالثنيملسملانمدحالتومبال»(117)

(ميملفرح)0
8:(..رمتحتو«بكرتنأكتخأرم»(197١)

0١٠..رهطتىتحاهكسمبمث؛اهعجاريلفهرم»(8١)
671/7..كيلعيتلاكتوسنلقباهعتم»(168)

الع:١«..مهؤامدًافاكتتنوملسملا»(7١)
ه(:7 (ه)(..ءيشهتباتكنمهيلعيقبامدبعبتاكملا»(١7١)

١:١(ه)٠.كردأدقفةعكرةالصلانمكردأنم»)(77١)

١:7(ه)(..هتاكزدؤيملف«ألامهللاهاتانمد(17)
الع:١(..يردنال:اولاق؟اذهبءاجنم»(74١)

١:417/1٠١«..ةرجافنيمنىلعفلحنم»(706١)

ا:(ه)(..موجنلانماملعسبتقانم١(77١)

١٠#:0":لبقدحأللحنل؛هللامارحبمارحةكم»(7١١١)

9:١ (ه)(..لاوشنمةتسبهعبتأمثناضمرماصنم»(7١/)
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ةحفصلامقرثيدحلالوأم

١:7(..ةرافكناكءاروشاعمويماصنم»(749١)

١:١٠٠(ه)«..نيتعكرىلصو«تيبلابفاطنم»(8٠)

١١٠:«..ةنجلايفيعمنوكينأهرسنم»(181)
١١٠١:(ه)«..اهيلعيلصيىتحةزانجعّيشنم»(187)

١١٠:"«(..نذابفرصنيلف«ةزانجىلعلصنم»(8١)

١١٠:7 (ه)«(..نهبلمعيفتاملكلاءالؤهينعذخأينم»(184)
مم:(ه)(..هديبهريغيلفاركنممكنمىأرنم»(1808)

١:7(..ةعامجيفةادغلالصنم»(185)

١:67(ه)(..ةعكرةرشعىتنثىحضلالصنم»(181)

١:7177(ه)٠.اهدحأللييناتأرماهلتناكنم»(108/)

١:٠3٠(..ةّيدلاذخأوأ«وفعلادعبلتقنم»(184)
ا:١(..هعطيلف؛هللاعيطينأرذننم»)(96٠)

57:هلاونذاترف«ملسيملنم»(١19)

١٠٠:(..نغتسينمو؛هللاهفعيفعتسينم»(7١)

8:1١٠..هتبرشاذإهنمقرفلاركسأام»(1)
١:77(ه)«قالطلانمهيلإضغبأًائيشهللالحأام»(194)
مك:١(..راجلابىنيصويليربجلازام»(996٠١)

50:(ه)(..هتاكزتكردافلعملكبلكبتدصام»(7٠١)

7١٠(..ءاعدبهللاوعديدحأنمام»(99٠١)

7٠(..هدعقمبِكدقوالإمكتمام»(5١/)
/118«..؟احيلطتيسمأسيقابأايكلام»(14)
١:١١٠١(ه)(..مارحهليلقف«هريثكركسأام)»(١٠٠)

(نونلافرح)
7١٠:(ه)(ةنجلارجشيفقلعترئاطنمؤملاةمسن»(70)

١:١١٠«..رمخلانعهعيبنلاىبند(707)
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ةحفصلامقرثيدحلالوأم

1:8١٠(ه)«رجلاذيبننعلكيبنلاىند_(١٠7©)

(ءاشلافرح)

١١7“:١..ناتنجلاامنوردتله»(٠)
7325:١ (ه)اهربديفةأرملانايتإيف«ىربكلاةيطوللايه»(0٠7)

مواولافرح)
١:7١(ه)(..انمسيلفرتوي1نمف«قحرتولا»(١7)

71م:١(ه»)(..ةثالثبرتوأءاشنمف؛بجاوقحرتولا»١٠

0١:44.دوبيلاةلبقنعينفرصيلرنأتددو»(78)

٠١:٠١٠..«( قرعتاذقارعلالهالباظطخلانبرمعتقو»(705)

١:١٠«..ةئيدملالهألعيبنلاتقول١٠

5:7«قتعأنملءالولا»(11)
"١:١(ه)«رانلانمباقعأللليود(117)

"١:١«رانلانمبيقارعللليو(١1©)

(ءايلافرح)
١٠٠(ه)..هبنولمعينيذلاهلهأونارقلاتايد(71)
١:٠١٠١١(«بسنلانممرحيام«عاضرلانممرحبا(١٠١7)

708«ةعكرةئامدحاودجسميفيلصتنااهيزجي»(117)

1:7..ريبكلاىلعريغصلاو«ريثكلاىلعليلقلاملسي»(710)

ا:١(ه)(..رامحلاو«بلكلاو«ةأرملاةالصلاعطقي»(717)

718:0(ه)(..قحرتولانإف«اورتوأنارقلالهأاي»(7)
١:06١هنعهللايضررمعلوق..اهميرحتلزنرمخلانإسانلااهيأايف(170)

١:49(ه)..؟لوأعضودجسميأ:هللالوسراي»(١77)

١:١(..؟كلام:لاق؛تكله:هللالوسراي»(7177)
2١:7١١٠١..اوتامانناوخإ:هللالوسرايد(77©)
"١:١«..مكيلعىننأدقهللانإ:راصنألارشعماي»(774)
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مالعألاسرهف١"

(فلألافرح)
١:١ءاا١٠لا١خأتلينالألم:مالسلاهيلعمهاربأ

7:27357١٠١هللدبعنبدمحمنبميهارب
7:7١يراصنألاحادبلاوبأ

1777١تختلغاللا/امنتلاتح:قيدصلاركببأ
فقمع1لف8-5ا1حألب٠قتنلش“للا:

١٠

لتتنت“نللاكغتممتم/لمالا7:يراوحلاوبأ
١١١٠كتلكمكا"تناغمللطغلا

١٠١٠مقحلامغلا“صألما:٠١

7١١:ةناجدبأ
1:77:١١٠يرافغلارذوبأ

١٠ه١لقالفا:دءادردلاوبأ
الل14:1برحنبنايفسوبأ
1:١١٠ةديبعوبأ
11١:ةيلاعلاوبأ

١١١الل:ةحلطبأ
١٠ين7ةداتقوبأ
ا١ي:١ةريرهوبأ

"٠١:7١٠١١هللاةنعلهيلعسيلبإ
18١٠“:نايفسنيبإ

١٠م:ملسمنيإ

١:7١بعكنبيأ

١١لانخننمالسلاهيلعمدا

١٠7



١:١٠٠ديزنبةماسأ
١:44مالسلاهيلعليعامسا

774١١:١ مالسلاهيلعليئارسا

١٠:١1 يدنكلاسيقلاٌؤرمأ
١١٠:كلامنبسنأ

1١١٠نوعرفةأرماةيسا
١١٠:اهنعهللايضرةملسمأ

7:"مصاعمأ

(ءابلافرح)
7751:7(١:4حابرنبلالب

(ءانلافرح)

"١:سيقنبتباث

؟9؟:١ةمنعنبةبلعت

(ميجلافرح)
ال١فقحتا:١التفتتثلصطضلتمن:ديزنبرباج

١١١فمعأخاكلمفنلكهللادبعنبرباج
الكت:الغصبفككنصتم:مالسلاهيلعليربج

١:٠7١معطمنبريبج

(ءاحلافرح)
١7:لهستنبةبيبص

8١٠:ناملانبةفيذح

17٠تاغكخطلاغمأ:تباثنبناسح

٠٠:رمعتنبةصفح

1:١١٠ديزينبثراحلا

١١#:٠١بلطملادبعنبةزمح
لاشحجتنبةنمح

١٠7١



١:١٠١١ءاوح

7١١٠:بطخأنبيبح
(ءاخلافرح)

51:1٠ دليوختنبةجيدخ
١٠:ةملستنبةليوخ

(لادلافرح)

١:١1لاغلاىلاضنمالسلاهيلعدواد

(ءارلافرح)
7:17ءلاتخنجخاأا:بيبحنبعيبرلا

١٠:جمدخنبعفار

(يازلافرح)
١:7١١ةثراحنبديز

١:١٠تباثنبديز

7١:4لهلهملانبديز

١:١7١مقرأتنببليز

(نيسلافرح)
١٠١٠:ريبجنبديعس

١:97١١ةيناذمهلاةحارس
ا18:كلامنبةقارس

540191٠: صاقويبأنبدعس
١:١١يراصنألاذاعمنبدعس
37١:١٠٠:ريبجنبديعس
©:١هللادبعنبنايفس

ادا(704يسرافلاناملس

١:6٠رمعنبليهس

(نيشلافرح)

هه١آ!٠١١



11187:١٠حيرش

(داصلافرح)
م1يف:سنأنبةمرص
املغغاا:لطعملانبناوفص

(نيعلافرح)
7١٠بغتتبخح:١لولسنبيأنبهللادبع
أل.:1 فوعنبنمرلادبع

١:١١٠لظنحنبسينانبهللادبع

؛:١ديزنبهللادبع

١٠١كااضافتكتلتالًْ#اأادصأأحنسابعنبهللادبع

2109171١-1-كنتنلكمومصتلم

٠١الىفكنت١تفاعل
١٠٠:رمعنبهللادبع
١١لفتللضمتماحفندوعسمنبهللادبع

كالاقمىلغصحتكلا:١ك1(١٠1نا

7٠٠0719١٠١

١:١٠عوشأنبنادبع

1:6١٠ةديبع

ال١:١نافعنبناّعع

١:7١77نوعظمنبناّع

١:4متاحنبيدع

١:١١٠ءاطع

0١١١رماعنبةبقع

7٠:سيقنبةمقلع

١٠مهاللمتبح؟بالابلاطيبأنبيلع
١٠١مينماإتفم194156

١١7١



ل١تجامعمىلصمطغ#صلالتمأ:باطخلانبرمع

لااتلفانانلكاا/لاك؛

6١١:٠٠710افكمفأل#كفتلاع

:لغعطغصجالك١ك١للصصخغتقتتا

ض7١٠

ض١٠:1 نيصحنبنارمع
1:18٠زيزعلادبعنبرمع

١:8٠رساينبرامع

احللتكنلفغتننخاكالاكم١1:2ركبيأتنبةشئاع
717٠تل:١كتصفتكحت

17١7٠ىل١مخلدن١كا:١لاا:مالسلاهيلعىسيع

5٠:ةعيبريلأنبسابعلا

١:6٠نصحنبةنييع

(ءافلافرح)
١:١٠سيقتنبةمطاف

1:١١٠هلعدمحمتنبةمطاف
(فاقلافرح)

١:١١7مدانبليباق

(ماللافرح)
/(١:159مالسلاهيلعنامقل

ميلافرح)
١٠فتنأبهابعتاكحدهلعلادبعنبدمحم
١1١7٠:بوبحمنبدمحم

11:1١7١٠ةثاثأنبحطسم
7٠١:راسينبلمعم

١:١٠٠ورمعنبسادرم

١١١



1:١١٠نارمعةنباميرم
١:١77دوسالانبرطم

١:٠7١١يدعنبمعمطملا

؟9؟:1١لاقكخىلا:لبجنبذاعم

١:71871١ةبابصنبسيقم

١١٠ص::ةيطبقلاةيرام

(نونلافرح)
١١٠:يشاجبنلا

9:1١7٠مالسلاهيلعحون

(ءاشافرح)
١:١١7مدانبليباه
١:718١ةبابصنبماشه

١:١١مالسلاهيلعدوه

(واولافرح)
١:9٠7٠يسشحو

--4٠١



تاعامجلاولئابقلاسرهف- ؛

(فلألافرح)
9:7ةنادجيبألآ
4:17كيربلا

4:7حيزلا

يعنقتلحلتاك:راصنالا

(ءابلافرح)
١:١٠ميمثينب
1,:١ةفينحينب

8١ال:١ملسينب
م/م:يدعينب

١:19رماعينب

١:77١١١ةعيبرينب
١:75١رهفينب

ًءالافرح)

١:4١٠١١٠ةعارخ

(نيعلافرح)
١٠٠١(١:١٠ةعصعصنبرماع

(نيغلافرح)
١:4٠نافلطغ
(فاقلافرح١

١:6١٠١٠٠5١٠١١77شييرق

)فاكلافرح(

١٠١٠(١:4١٠ةنانك
(ءاشافرح١

١:77١ناد___مه

-١٠١١



نادلبلاونكامألاسرهف5

(فلألافرح)
8١٠ةسدقملاضرألا

(ءابلافرح)
١١٠لالنخبح0141مارحلاتيبلا
١:445سدقللاتيب

(ميلافرح)
١:١٠٠سيبقيبالبج

ااتافرعلبج
١:٠١٠ةفحجلا

(ءاحلافرح)
٠١١١٠دوسألارجحلا
1:186ةييدحلا

٠٠"ءاراحح
(لاذلافرح)

١:٠١٠ةفيلحلاوذ

١:١٠نرقتاذ

(يازلافرح)
١:١١١مزمز

(نيشلافرح)
١:١٠7:١٠مءاشلا

(داصلافرح)
١١١للاننمافصلا

(ءاطلافرح)
١:١٠٠ءانيسروط

١١7١



١:١١٠فئاطلا

فاكلافرح)

41١٠٠١٠١٠(و١:9ةبعكلا

1:8١٠ةفوكلا

(ماللافرح)
١:١٠٠نابل

(ميملافرح)
0ركاقفقلن١٠مغ(21671:ةرونملاةييدملا

ه١٠و١(١١7١:0٠الانا+4

١٠١٠٠١١1١#:١ةورلملا

١:7١١ةفلدزملا
١:6١١٠ميهاربإماقم

١٠بلغ طالكىفعغففدنةمركللاةكم

١7١10لغأمآىلكخلكمتا«

١71٠للغ طنلحالنآ:ىنم

(نونلافرح)
١:١٠١٠دج

(,ءايلافرح)
١:١١٠ملململي

١٠١١1١ص:نما

-١١١



مايألاوعئاقولاسرهف١

١:7١١قيرشتلامايأ

ال.:١كوبتةوزغ

18:1١٠7٠7:١١٠ةكمحتف

١:9047:9٠ةنيدملاىلإةرجملا

170:17:7١٠دحأموي

4:7١٠بازحألاموي

7١١١:ردبموي

١:١7٠نينحموي

ا::١:١١٠7ةفرعموي

١:9١٠١١١١رحنلاموي

8١١



يناثلاءزجللتاعوضوملاسرهف١"
ةحفصلامقرعوضوملا

١هتأرماولجرلانيبمكحلاريسفت
١"ةأرملاىلعجوزلازوشن
١ةعجارملاو«ةدعلاو«قالطلاماكحأ

١رارضلاقالطو.«ةنسلاقالط
١٠ثالثلاقالطلانايب

,"هلللحملاو؛للملامكح
7رئارحلانمةقلطملاىنكسذايب

1جموزتريغنمةدعلايفةأرمللضيرعتلاةصخر

"1المسيمليتللةعتملاو؛رهملامكح
7ةعلتخملاريسفت

7ءاليإلاريسفت

7هسفنىلعهتيراجوهتأرمانملجرلامرحيامريسفت
مراهظلاريسفت
9اهديباهرمألعجو«ةأرملارايخريسفت

5اهدلوبقحأمألاو+عضرملاةقفن
2[دمعلاناميالاةرافك

ههفلحلاِقءاثتسالامكح

7هبءافولابوجوورذنلاماكحأ

0هيفةباتكلاونيّذلاماكحأ
0ةبتاكملانمهللارمأامنايب
همنيملسملاتويبيفناذعسالاماكحأ
97مالّسلاماكحأ

 ١١7١-



ةحفصلامقرعوضوملا

0/لافطألاونيكولمللةبسنلابناذعتسالاماكحأ
0"نيملسملانيبةيحتلاماكحأ

وجورفلاظفحو؛رصبلاضغماكحأ

11رامخلاقوفبابلجلاءاندإماكحأ
/بابلجلاعضويفءاسنلانمدعاوقللةصخرلا

الاضعبنممهضعبرخسيالتانمؤملاونينمؤملاهللارمأامريسفت

لةبيغلاونظلابانتجابوجو

لنيكرشمللدهعلابءافولابوجو
الدهعلاضقانريسفت

/نيكرشملانمدهعلاضقننمعملمعلامكح
دركنملانعيبنلاوفورعملابرمألابوجو
5ريزنخلامحلومدلاوةتيملاميرحت
91حئابذلانمنيملسمللهللالحاامريسفت

8باتكلالهأحئابذمكح
9ةملعملابالكلاديصمكح
9هلعيبنلاىلعةالصلامكح
9ليلهتلاوريبكتلاوحيبستلالئاضف

١٠رشلانعيبنلاوريخلايفءاعدلالئاضف

٠اهيلإةعراسملاباحصأوةنجلالهأتافص

١نينمؤملاتافصذايب

١لمعلايفءايرلامير
١١٠بكرياملكونفسلاوباودلابوكرءاعد

١١هللاليبسيفداهجلابوجو

١7١7١



ةحفصلامقرعوضوملا

١١٠نيدعاقلاىلعنيدهاجلالضف
١ةمايقلامويءادهشلالضف
33١هللاليبسيفنيدهاجملانمءادهشلاحاورأمكحذايب
درهللاليبسيفطابرلامكحنايب

7هيفصيخرتلامثداهجلايفةدشنمناكامنايب
١١لاتقلالبقهعلوسرلاءاعد
74نيكرشملانممئانغلاةمسقماكحأ

٠ةمينغلايفلغينمذايب
١٠ةيزجلاباورقيىتحباتكلالهألاتق

ونينمؤملانميغبلالهألاتق

4ةبيصملادنععاجرتسالابوجو
منارقلارخايفلزناموتامكحملاتايآلانايب
١١هرشوهريخردقلاماكحأنايب
١١٠١نيقفانملاىلعةالصلامدعبهعيبنلليهنلانايب
٠ريبكتلاونفدلاونفكلاورئانجلاماكحأنايب
٠تيمللةالصلايفءاعدلا

٠٠١تيملاىلعةالصلانايب

0؟تيملاىلعةالصلابقحأنم

٠١بئاغلاىلعةالصلا

١٠زئانجلاعييشتمكح

٠١ةزانجلاعييشتيفيشملامكح

٠١ةزانجللءاسنلاعييشتمكح

١١٠١ روبقلاىلعيشملامدعونفكلانسحبتيلالهأةيصو

-١77١



١١تيملالسغةيفيكنايب
١١١لسغلاتارمددعنايب

١١تيملالسغبقحأنمنايب

٠«ةينفلاسراهفلا

١١١ةينارقلاتايألاسرهف

لةيوبنلاثيداحألاسرهف
9١7مالعألاسرهف

١7تاعامجلاولئابقلاسرهف

7١7نادلبلاونكامألاسرهف

أمايألاوعئاقولاسرهف

١7تاعوضوملاسرهف

777١



قيقحتلاعجارمسرهف

(ريسفتلاعجارم)
0.ميركلانارقلا(١)
ريرجنبدمحمرفعجيبأل«نارقلاريسفتيفنايبلاعماج()

.توريبليجلاراد.ط«يربطلا

««نايحيأبريهشلافسوينبدمحمل؛طيحملارحبلاريسفت()

ض.توريب ركفلاراد.ط
؛ريثكنبليعامساءادفلابأظفاحلامامالل؛ميظعلانارقلاريسفت(4)

.ةرهاقلا«رهزالابثيدحلاراد.ط

دمحأنبدمحمهللادبعيبأمامإلل«نآرقلاماكحألعماجلا(ه)
.توريب+ةيملعلابتكلاراد.طيبطرقلايراصنالا

.طيدادغبلايمولالادمحمديسلامامإلل1يناعملاحورريسفت()

.توريب+يلرعلاثارتلاءايحإراد

يليجعلارمعنبناميلسمامإلل؛نيلالجلاىلعةيهلإلاتاحوتفلا(
.ةرهاقلا«يبلحلاينابلاىسيع٠.طيعفاشلا

.ط«يواضيبلاريسفتبفورعملا«ليوأتلارارسأوليزنتلاراونأ(/)
.توزيب6ليجلاراد

؛شيفطأفسوينبدمحممامإلل«داعملارادىلإدازلانايميه(4)
.نامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط

ةرازو.ط«شيفطأفسوينبدمحممامالل1ريسفتلاريسيت(٠٠)

.نامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.ط؛روشاعنبرهاطلادمحمخيشلل«ريونتلاوريرحتلاريسفت(١١)
.سنون6ةيسنوتلارادلا

نبملسمنبهللادبعدمحميأمامالل,نارقلالكشمليوأت(١١)

.توريب؛ةيملعلاةبتكملا.ط«ةبيتق

"١١



راد.ط«يناكوشلادمحمنبيلعنبدمحمخيشلل«ريدقلاحتف(٠)

.توريب«ةفرعملا

يدحاولادمحأنبيلعنسحلايبأمامإلل«لوزنلابابسأ(٠)
.توريب©لالهاةبتكموراد.ط«يروباسينلا

نبا»بفورعملاهللادبعنبدمحمركبيأمامإللنارقلاماكحأ(١١)

.توريبليجلاراد.ط««ينرعلا

قيقحنت؛يمودلاةماعدنبةداتقنع؛خوسنملاوخسانلاباتك(٠)

.توريب©ةلاسرلاةسسؤم.ط«حلاصمتاح:د

دمحمنبىلعنسحلاوبأنيدلادامعمامإلل؛نارقلاماكحأ(1)
.توريب ةيملعلابتكلاراد.ط«سارهلا

؛يرشخمزلارمعنبدومحمخيشلل«ليزنتلاقئاقحنعفاشكلا(١/)
.توريب ةيملعلارادلا.ط

رافغلادبعنسحلالعيأمامإلل؛ةعبسلاتاءارقلايفةجحلا(٠)

.توريب؛ثارتللنوماملاراد.ط«يسرافلا

دمحمنبدمحمريخلايأفيلات«رشعلاتاءارقلايفرشنلا(١٠)

.قارعلا«دادغب«ىنثملاةبتكم««يزوجلانبا»يقشمدلا
نبيكمدمحميبأمامإلل؛عبسلاتاءارقلاهوجونعفشكلا)(١7)

.توريب«ةلاسرلاةسسؤم.ط؛يسيقلابلاطيبأ

(ثيدحلاعجارم)
ةبتكموراد.ط«يراخبلامامإلل؛يئراخبلاحيحصرصتخ(7)

.توريب(لالملا

يريشقلاملسمنبجاجحلانبملسممامإلل«حيحصلاعماجلا(1)
.توريب(ةديدجلاقافالاراد.ط«يروباسينلا

يدزألارمعنببيبحنبعيبرلامامإلل«حيحصلاعماجلا(14)
.طقسم؛ةماقتسالاةبتكم«يرصبلا

"١7١



يناتسجسلاثعشألانبناميلسدواديأمامإلل«دواديأننس(١)

.ةرهاقلا«ةينانبللاةيرصملارادلا.ط«يدزألا٠:
؛ينيوزقلاديزنبدمحمهللادبعينأمامإلل؛ةجامنباننس(77)

.توريب©ةيملعلاةبتكملا.ط«يئابلادبعداؤفدمحم:قيقحت

داؤفدمحم:قيقحت«ةروسنبىسيعيأمامإلل«يذمرتلاننس(71)
.ةرهاقلا«رهزألاب؛ثيدحلارادةبتكم.ط«يقابلادبع

نمحرلادبعيأمامإلل«يطويسلانيدلالالجحرشبيناسنلاننس(7/)
.ةرهاقلا«ثيدحلارادةبتكم.ط«يناسنلارحبنبا

داؤوفدمحم:قيقحت«سنأنبكلاممامإلل؛كلامًأطوم(5)

.ةرهاقلا«ةيلامجلا«ةيبرعلابتكلاءايحإراد.ط«يقابلادبع

يبضلاهللادبعنبدمحممامإلل«نيحيحصلاىلعكردتسملا()

.توريب6ةفرعملاراد.ط+يروباسينلا

ةبتكم.ط+«لبنحنبدمحأظفاحلامامإللدمحأمامإلادنسم١0(

.ةرهاقلا.يبلحلاينابلا'ىسيعةعبطمو

نبكرابممامإلل؛ُُثَعلوسرلاثيداحأنملوصألاعماج(©)
.توريب؛يلرعلاثارتلاءايحإراد.ط«ريثالانبدمحم

.توريببةيملعلابتكلاراد.طيناكوشلايلعنبدمحممامإلل«راطوألالين(3©)

ىمومنبيلعنبنسحلانبدمحأركبينأمامإلل«يقهيبلاننس(74)
.توريب©ةيملعلاةبتكملا.ط«يقهيبلا

فسوينبدمحممامإلل«لسرلامتاخثيداحأيفلمشلاعماج(35)
.طقسم«ةماقتسالاةبتكم«شيفطأ

مماكحألاوهقفلاعجارم)

.اط+يوكرألارفعجنبدمحمرباجيأمامإلل.عماجلاباتكغضا

.نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

يولهبلاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميأمامإلل1عماجلاباتك()
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.نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط

فسوينبدمحممامإلل؛ليلعلاءافشولينلاباتكحرش(؟/)
.ةدج«داشرإلاةبتكم.ط«شيفطأ

نبديمحنبهللادبعمامإلل«لامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم(79)
نامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط«يملاسلامولس

؛يئاتسرلاديعسنبسيمخمامإلل«نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم(4)
.نامعةنطلس.؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط

ةرازو.ط؛يدعسلاسيمخنبليمجمامإلل«ةعيرشلاسوماق(١4)
.نامعةنطلس.ةفاقثلاويموقلاثارتلا

يدنكلاىمومنبهللادبعنبدمحأركبيبأمامإلل«فّتصملا(47)
.نامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.طيورنلا

؛يرشبلاىسيعنبىموممامإلل؛نداعملانويعونئازخلانونكم(4©)
.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط

حتفلاراد.ط«يخامشلايلعنبرماعخيشلل«حاضيإلاباتك(44)
.توريب«رشنلاوةعابطلل

.ط«يراوحلانبدمحميراوحلايأمامإلل«يراوحلايأعماج(49)

.نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

ةرازو.ط؛يضايإلايناسرخلامناغيبأمامإلل«ىربكلاةنودملا(47)
..نامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلا

بتكلاراد.ط«يعفاشلاسيردإنبدمحممامإلل؛ةلاسرلا(47)

.توريب©ةيملعلا

.ةثيدحلاضايرلاةبتكم؛ينالحكلاليعامسانبدمحممامإلل«مالّسلالس5/0

مزحنبديعسنبدمحأنبيلعدمحميبأمامإلل«راثألابىلحملا(44)
.توريب©ةيملعلابتكلاراد.ط؛يسلدنالا

دشرنبدمحأنبدمحممامإلل«دصتقملاةيانودهتجملاةيادب(9)
.توريب©ةيملعلابتكلاراد.ط«يبطرقلا
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.ط؛شوكبىيحي:ذاتسالافينصت؛ديزنبرباجمامإلاهقف(ه١)

.توريب(ةلاسرلاةسسؤم

؛يلاطيجلاىمومنبليعامسارهاطيبأمامالل؛مالسالادعاوق(5)
.طقسم«ةيملاعلاعباطملا.ط

ركفلاراد.ط«ةرهزوبأدمحممامإلل«ةيصخشلالاوحألا(0©)
.ةرهاقلا«يلرعلا

؛ةيزوجلامقنباهللادبعيأنيدلاسممامإلل؛نيعقوملامالعأ(94)

.توريبليجلاراد.ط

(مجارتلاوخيراتلاعجارم)

يلعنبدمحمنبيلعنبدمحأمامإلل«ةباحصلازييمتيفةباصإلا(55)
.توريب ةيملعلابتكلاراد.ط؛ينالقسعلا

ةبتكم.ط(ريثكنبظفاحلاءادفلايبأمامإلل«ةياهنلاوةيادبلا(07)
.توريب+فراعملا

؛ليعامساةديس:دقيقحت«نامعةمئأوءاملعلتاباوجلاوريسلا(57)

٠نامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط
ديمحنبهللادبعنيدلارونمامإلل«نامعلهاةريسبنايعالاةفحت(5/)

.طقسم؛ةماقتسالاةبتكم.ط«ىللاسلا
يموقلاثارتلاةرازو.طيبتوعلامامإلل«باسنألاباتك(ه4)

.نامعةنطلس«ةفاقثلاو

ثارتلاةرازو.طيمدكلاديعسيأمامالل«ةماقتسالاباتك(10)

.نامعةنطلس«ةفاقثلاوىموقلا

ُيخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأمامإللرّيسلاباتك(1)

.نامعةنطلس«ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو.ط
دمحنبديمحمامإلل نامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا(19)

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ط«قيزرنبا
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ةماقتسالاةبتكم:رشانلا

٠٠.هيا:نوفيلتلطقتسم

عادبإلامقر
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